
م(1)

  درّس مً اهلجزٗ اليبْٓ٘
ماظؽرؼم: ماظؼائِلميفمطؿابِه ماظعادلني، مِإِذم}احلؿدمٓمربِّ ماظؾَُّه مَغَصَرُه مَصَؼِد ـُِصُروُه مَت ِإظَّا

ماظؾََّهم مَتِقَزِنمِإنَّ مَظا مِظَصاِحِؾِه مَؼُؼوُل مِإِذ مِصيماْظَغاِر مُػَؿا مِإِذ مَثاِغَيماِثـَِقِن ماظَِّذؼَنمَطَػُروا َأِخَرَجُه

َصَلِغَزَلماظؾَُّهمَدِؽقـََؿُهمَسَؾِقِهمَوَأؼََّدُهمِبُفـُوٍدمَظِممَتَرِوَػامَوَجَعَلمَطِؾَؿَةماظَِّذؼَنمَطَػُرواماظلُّْػَؾىمَعَعـَام

ُٓموحَدُهمالمَذرؼَكمَظُه،م،م{َوَطِؾَؿُةماظؾَِّهمِػَيماْظُعْؾَقامَواظؾَُّهمَسِزؼْزمَحِؽقْم وَأذفُدمأِنماَلمإظَهمِإالَّما

دقَِّدغاموغؾقَّـامحمؿّدامَسؾُدهموردوُظُه،ماظؾَُّفمَّمَصلِّمودؾخملِمموباِرْكمسَؾقه،موسَؾىمآِظِهمموَأذفُدمأنَّ

 م: ّبعد ،موصقِؾِه،موَعِنمَتِؾَعُفِممبنحلاٍنمإَظىمؼوِمماظدِّؼِن

مأنص مإديممالذك مادلؽرعة معؽة معن مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى مآ مردول ػفرة

ؼدمطاغتماهلفرةم،مصمريمجمرىماظؿارؼخماظؾشريادلدؼـةمادلـورةمحدثمتارخييمسظقممش

سؾىمأدسمرادكةمادلدغقةم،موحتواًلمإجيابقِّامحنومبـاءماظدوظةممصرضاّغامبنيماحلقمواظؾارل

موادللاواة ماظعداظة ماالسؿؼادمعن موحرؼة ماإلغلاغقةم، ماظؽراعة موحػظ مظػؼهمم، موتردقخ ،

مؾعقشماإلغلاغيمادلشرتكم.ظسمقلدت،موماظؿعاؼشماظلؾؿي

دلامميـؾهمحادثماهلفرةمعنمضقؿةميفمغػوسماظصقابةم)رضوانمآمسؾقفم(،مموغظّرا

مسؾىمأنم مرأؼفمميفمسفدمأعريمادلمعـنيمسؿرمبنماخلطابم)رضيمآمسـه( صؼدمادؿؼر

ػذاممرأؼفمصؽانم ،مؼؽونماظعامماظذيموضعتمصقهماهلفرةمػومبداؼةماظؿلرؼخماإلدالعي

ماظ مسؾىمأنماهلفرة مدظقاًل معنمحؽؿة مصقه معا مأػممحدثميفمتارؼخمعع مادلشرصة ـؾوؼة

ممادللؾؿنيم.

ماحلدثماظؿارخييماظعظقممؼلؿـؾطمعـهماظؽـريمعنماظدروسم مادلؿلعلميفمػذا إنَّ

ماظيتمتعد ممواظعرب مررؼؼفا مظألعة مؼـري مغرباّدا م، ماحلقاة ميفمذؿىمجماالت ّمً ٍذِ ،

مم:الدرّس

 ٍـ9341مً حمزو  2                           مجَْرٓ٘ مصز العزبٔ٘        
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م(2)

إنماإلدالممإذمم:مع حضً األخذ باألصباب (عّش ّجّل)حضً التْنل علٙ اهلل  *

،مبلمحياربمطلمذظكممدؼنمالمؼعرفماظؿواغيمواظؽللمواخلؿول،موالمؼعرفماظؿواطل

ماظؽرؼمم موظؼدمضربمغؾقـا مباألدؾاب، مإديماظؿوطلمسؾىمآمععماألخذ موؼدسو وؼـؾذه،

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأروعماألعـؾةميفمحلنماظؿوطلمسؾىمآم)سزموجل(محنيمضالم

وػؿاميفماظغارم:مَؼامَرُدوَلماظؾَِّهم،مَظِومَأنَّمَأَحَدُػِممَغَظَرمحتتمظهماظصدؼقم)رضيمآمسـه(م

ـُُفَؿا(م،موذظكمحقثمؼؼولم َضَدَعِقِهمأَلِبَصَرَغام،مَصَؼاَل:م)مَؼامَأَبامَبْؽٍرم: َعامَزَُّكمِباِثـَِقِنماظؾَُّهمَثاِظ

ـُِصُروُهمَصَؼِدمَغَصَرُهماظؾَُّهمِإِذمَأِخ}احلقمدؾقاغهم:م َرَجُهماظَِّذؼَنمَطَػُروامَثاِغَيماِثـَِقِنمِإِذمُػَؿامِإظَّامَت

ِبُفـُوٍدمِصيماْظَغاِرمِإِذمَؼُؼوُلمِظَصاِحِؾِهمَظامَتِقَزِنمِإنَّماظؾََّهمَعَعـَامَصَلِغَزَلماظؾَُّهمَدِؽقـََؿُهمَسَؾِقِهمَوَأؼََّدُهم

ماظَِّذؼَنمَطَػُرواماظلُّْػَؾىمَوَط مَحِؽقْمَظِممَتَرِوَػامَوَجَعَلمَطِؾَؿَة مَسِزؼْز مِػَيماْظُعْؾَقامَواظؾَُّه ماظؾَِّه ،م{ِؾَؿُة

،موصدقماظؿوطلمسؾقهمغراهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مؼؿكذمعنمموععمػذاماظقؼنيميفمآ

،مومبامؼمطدمأغهمالمتـاضضممأمنوذّجامحللنماظؿوطلموصفؿهمصفّؿامدضقًؼااألدؾابمعامؼعدم

مبلمإنمحلنماظؿوطلمسؾىمآمؼ مباألدؾاببنيماألعرؼن، مضالممؼؿضيمحلنماألخذ ،

مودؾم(،مماظؿلرتيمدفلمبنمسؾدمآ ماظؿوطلمسؾىمآمحالماظـيبم)صؾىمآمسؾقه :

مواظؽلبمدـؿه،مصؿنمبؼيمسؾىمحاظهمصالمؼرتطنمدـؿه.ممممممم

مطقفمؼؽونم مأعؿه مودؾم( ماظـيبم)صؾىمآمسؾقه مُؼعّؾم مادلؾارطة ماظرحؾة يفمػذه

ضققمضرورةمعنمضروراتماظـفاح،موختطيماألزعات،ماظؿكطقطماحملؽم،مواظرتتقبماظد

،موطانماخلروجمظقاًلمم،مواخؿارماظصاحبمصؼدمجفزماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مراحؾؿني

م)رضيمآمسـه( م)صؾىمآمسؾقهممعنمبقتمأبيمبؽر معـه مإمياّغا معاػّرا مدظقاًل مواخؿار ،

ماخؿؾػتماأل ماظطاضاتمعفؿا ماظؽػاءاتموادؿـؿار مبؿؼدؼم محؿىمودؾم( مواظرؤىمأو صؽار

مظؾعؿلمسؾىمإخػائفامماظعؼائد مبؿؿؾعمآثارػؿا مثممطؾفمساعرمبنمصفريةم)رضيمآمسـه( ،



م(3)

أخّذامباألدؾابموػومؼدركمشاؼةماإلدراكمأنمآمطػقلمبهموبصاحؾه،مشريمأغهم)صؾىمآم

متؼؿضيماألخذمباألدؾابمثمم مأنمدـةمآمتعاديميفمطوغه مأرادمأنمؼعؾؿـا سؾقهمودؾم(

 ؼضماألعرمٓم)سزموجل(م.تػو

تزصٔخ الكٔه اإلىضاىٔ٘ ّالتحلٕ ّمً الدرّس املضتفادٗ مً اهلجزٗ  *

ماظيتمممبهارو األخالم ماألخالق معؽارم موعن م: ماحملؿدؼة ماظرداظة مسؾقفا اظيتمضاعت

معنماهلفرةمخؾقماألعاغة ممغؿعؾؿفا معالعحماظدؼنماإلدالعيموعنم، واظيتمتعدمعنمأبرز

ِإنَّماظؾََّهمَؼْلُعُرُطِممَأِنم}،مصؼالمدؾقاغه:مممَّمأعرغامآم)سزموجل(مبفا،موعنمَثمأػممأخالضقاته

مِغِعؿَّام ماظؾََّه مِإنَّ مِباْظَعِدِل مَتِقُؽُؿوا ماظَّاِسمَأِن مَحَؽِؿُؿممَبِقَن مَوِإَذا مِإَظىمَأِػِؾَفا ماْظَلَعاَغاِت ُتمدُّوا

مم.{َؼِعُظُؽِممِبِهمِإنَّماظؾََّهمَطاَنمَدِؿقّعامَبِصرّيا

)صؾىمماظـيبوظؼدمَتَؿََّلمخؾقماألعاغةميفمأسؾىمصورهموأطؿلمععاغقهميفمذكصم

وام،موملمجيدمآمسؾقهمودؾم(محؿىمإنمأسداءهموخصوعهمطاغوامؼؾؼؾوغهمباظصادقماألعني

،مصؽاغوامالمؼلؿلعـونمشريهممباظعفدموحماصظةمسؾىماحلؼوقمّءعـهمأعاغًةموصدًضامووصامأصضل

بنمأبيمراظبمما)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأعرمسؾقِّموحنيمػاجر،ممسؾىمأعواهلمموغػائلفم

ميفمصراذه مؼـام مأن مإديمم)رضيمآمسـه( مسـده مادلودسة ماألعاغاِت مظريد مؼـؿظر موأن ،

ماظعداء مغاصؾوه مضوم موػم معاممأػؾفا، مطل موأخذوا مأصقاَبه موآذوا موآذوه موأخرجوه ،

مأسدائه معع محؿى ماخلقاغة مظه محتل مال مادلمعن مألن مذظك متعاديمميؾؽون؛ موآ ،

،م{َوِإعَّامَتَكاَصنَّمِعِنمَضِوٍممِخَقاَغًةمَصاِغِؾِذمِإَظِقِفِممَسَؾىمَدَواٍءمِإنَّماظؾََّهمَظامُؼِقبُّماْظَكاِئـِنَي}ؼؼول:

موَضاَل)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م)َأدِّماأَلَعاَغَةمِإَظىمَعِنماِئَؿَؿـََكمَواَلمَتُكِنمَعِنمَخاَغَك(.

ماإلؼـاريت ىتعلنَا مً اهلجزٗ ّمً نزٓه األخالم ال مؼعينم:ممخؾق مواظذي ،

تؼدؼمماظغريمسؾىماظـػسموتػضقؾهمصقؿامضدمحيؿاجماإلغلانمإظقه،موػومخؾقمالمؼؿقؾىمبهم



م(4)

إالمأصقابماظـػوسماظلوؼة،مواظػطرماظـؼقة،موؼؿفؾىمظـامػذاماخلؾقميفمأمسىمععاغقهمم

قسمأدلمسؾىمذظكمعنميفماهلفرةميفمعوضفمادلماخاةمبنيمادلفاجرؼنمواألغصار،موظ

،مودعدمبنماظربقعم)رضوانمآمسؾقفؿا(،مصؼدمتكخقاميفمماظررينمبنمسوفمعوضفمسؾد

مألعرمردولمآم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مودسوتهمظؾؿكخيمبنيم مادؿفابًة آم)سزموجل(

مواظعػةمادلفاجرؼنمواألغصار ميفماإلؼـار مصرؼّدا معـًؾا مصؽاغا ماظرَّم، مِبُن مَدِعُد مَضاَل مَصؼد ِبقِعم،

مَصمظعؾداظررينمبنمسوفم)رضيمآمسـفؿا( مَعااًل ماْظَلِغَصاِر مِإغِّيمَأْطـَُر مِغِصَفم: مَظَك لْضِلُم

م مَعاِظي، ـَِفا مَس مَظَك مَغَزْظُت مَػِوؼَت مَزِوَجَؿيَّ مَأيَّ مَواِغُظِر مَتَزوَِّج، مَحؾَِّت مَظُهمَصِنَذا مَصَؼاَل مَضاَل: َؿَفا

م مِتَفاَرٌة(ماظرريِنسؾُد مِظيمِصيمَذِظَكمَػِلمِعِنمُدوٍقمِصقِه ،مصدظوهمسؾىمدوقمم:م)المَحاَجَة

م،محؿىمصارمعنمأشـقاءمادللؾؿني.مبينمضقـؼاع،مصذػبموتاجرموربح

مملمتؽنميفمسؾد ماظعػة موحدهموػذه مبلمماظررينمبنمسوفم)رضيمآمسـه( ،

مرشممصؼرػمموذدةمحاجؿفم مضالمطاغتممسةميفمادلفاجرؼنمذيقّعا مم، ِظْؾُػَؼَراِءم}تعادي:

مَوِرِضَواّغام ماظؾَِّه مِعَن مَصِضًؾا مَؼِؾَؿُغوَن مَوَأِعَواِظِفِم مِدَؼاِرِػِم مِعِن مُأِخِرُجوا ماظَِّذؼَن اْظُؿَفاِجِرؼَن

ـُِصُروَنماظؾََّهمَوَرُدوَظ واإلؼـارمطانممسًةمظألغصارم،مطؿامأنماظؽرمم{ُهمُأوَظِؽَكمُػُمماظصَّاِدُضوَنَوَؼ

َواظَِّذؼَنمَتَؾوَُّءواماظدَّاَرمَواْظِنمَياَنمِعِنمَضِؾِؾِفِممُؼِقؾُّوَنمَعِنمَػاَجَرمِإَظِقِفِمم}تعادي:م،مضالممذيقّعا

َوَظامَؼِفُدوَنمِصيمُصُدوِرِػِممَحاَجًةمِعؿَّامُأوُتوامَوُؼِمِثُروَنمَسَؾىمَأِغُػِلِفِممَوَظِومَطاَنمِبِفِممَخَصاَصٌةم

م مَغْػِلِه مُذحَّ مُؼوَق ماْظُؿْػِؾُقوَنَصُلَوَعِن مُػُم م{وَظِؽَك مضؾوبم، مذيعت محني ماألخوة ػذه

مطقاّغ مضوؼِّادللؾؿنيمصارتماألعة معؿؿادًؽا موتغؾؾتماألثرةمماا مضوؤػا محنيمخػَت مأعا ،

مواألغاغقةمسؾىمطـريمعنمأبـائفامصقلماظضعفميفماجملؿؿعموضُعَفمطقانماألعة.

،ماظؿقولمعنممؿعؿرياظؿقولماإلجيابيمحنوماظؾـاءمواظمّمً أٍه درّس اهلجزٗ: *

مم،ماظعؾماجلفلمإديم اظؿقولمإديمم،مواإلتؼاناظؽللمإديماجلدمواظعؿلمووعنماظؾطاظة



م(5)

،مضالمتعادي:ممألنمدؼــامدؼنماظؾـاءمواظؿعؿريموسؿارةماظؽونماحلضارة،بـاءماظدوظةموبـاءم

ةمطلل،مأعةمبـاءمالمأعةمصلعؿـامأعةمسؿلمالمأع،{ُػَومَأِغَشَلُطِممِعَنماْظَلِرِضمَواِدَؿِعَؿَرُطِممِصقَفا}

مصقريمبؽلم ممسةمعنممساتفا، موملمؼؽنماظؿكؾفمأبّدا مأعةمحضارة، ػدممأومخترؼب،

معلؾممحيبمدؼـهموؼعؿزمبهمأنمؼعؿلمعنمأجلمرصعةمدؼـهموسزةمورـه.

 أقْل قْلٕ ٍذا ّأصتغفز اهلل لٕ ّلهه

م*مممممممم*مممممممم*

مخامممممم مسؾى مودالّعا موصالة ماظعادلني، مٓمرب محمؿدماحلؿد مدقدغا موردؾه مأغؾقائه مت

م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم

م:  إخْٗ اإلصالو       

ّٔف  :معنمأػمماظدروسمادللؿػادةمعنماهلفرةماظـؾوؼة ضزّرٗ فَه الْاقع ّالته

،مصعـدعامأدؾممصػوانمبنمأعقةمِضقَلمظهمَوُػَومممعُ ّبياء احلهه علٙ الفَه الدقٔل لُ

،مَصَؼاَل:مَظامَأِصُلمِإَظىمَبِقِؿيمَحؿَّىمَأْضُدَمماْظَؿِدؼـََة.مم:مِإغَُّهمَظامِدؼَنمِظَؿِنمَظِممُؼَفاِجِرمىمَعؽََّةِبَلِسَؾ

ماْظَؿِدؼـََة مَصـََزَلمَسَؾىماْظَعؾَّاِسمِبِنمَسِؾِدماْظُؿطَِّؾِبمَصَؼِدَم مَسَؾِقِهمم، ُٓ م)َصؾَّىما مَأَتىماظَِّؾيَّ ،مُثمَّ

َضاَل:مِضقَلمِإغَُّهمَظامِدؼَنمِظَؿِنمَظِممُؼَفاِجِرم،مَصَؼاَلمم،:م)َعامَجاَءمِبَكمَؼامَأَبامَوِػٍب؟(ممَؼاَل(م،مَصؾََّمَوَد

مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ُٓ م)َصؾَّىما مَسَؾىمِعؾَِّؿُؽِمماظَِّؾيُّ مَصَؼرُّوا مَوِػٍبمِإَظىمَأَباِرِحمَعؽََّة مَأَبا م)اِرِجِع ،مم:

 .(ِفَرُةمَوَظِؽِنمِجَفاْدمَوِغقٌَّةَصَؼِدماِغَؼَطَعِتماْظِف

م مقطتلويفمػذا مبؿغريماظزعانمأومدلد متؿغري مأػلماظعؾممعنمأنماظػؿوىمضد مؼؼرره ا

ماحلال مأو محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه:مادلؽان م، معطؾّؾا مطاغتماهلفرة معا مصؾعد ِإنَّم}،

ـُِؿِممَضاُظوامُطَّامُعِلَؿِضَعِػنَيمِصيماْظَلِرِضمماظَِّذؼَنمَتَوصَّاُػُمماْظَؿَؾاِئَؽُةمَزاِظِؿيمَأِغُػِلِفِممَضاُظوامِصقَم ُط

،مم{َضاُظوامَأَظِممَتُؽِنمَأِرُضماظؾَِّهمَواِدَعًةمَصُؿَفاِجُروامِصقَفامَصُلوَظِؽَكمَعْلَواُػِممَجَفَُّممَوَداَءِتمَعِصرّيا



م(6)

مَبِعَد مِػِفَرَة م)َظا م: مبؼوظهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( اْظَػِؿِحممتغريمحؽمماهلفرةمبعدمصؿحمعؽة،

 م.َوَظِؽِنمِجَفاْدمَوِغقٌَّة(

إذامطانمأعرماهلفرةمادلؽاغقةمعنمعؽةمادلؽرعةمإديمادلدؼـةمادلـورةمضدماغؿفىمو

مأنممبػؿحمعؽة مجيبمسؾقـا موػيممما مالمزاظتمضائؿة ماظـؾقؾة مصننمطلمععاغيماهلفرة ،

موتعؾقّؿام،مطقلنماألخذمباألدؾابمتعؾّؿامحنرصمسؾقه موإغؿاّجا،مم،موسؿاًلم،موختطقًطام، ،

مواظعؿلمواإلتؼانموإتؼاّغا مواظؽللمإديماجلد مباظؿقولماإلجيابيمعنماظؾطاظة موعنمم، ،

مواإلميانم ماإلغلاغيماظصادقم، مواإلخاء مإديماإلؼـار ماجلاػؾقة مواظعصؾقة مواألغاغقة األثرة

باظؿـوع،موحقماإلغلانميفماالخؿقار،موحرؼةمادلعؿؼدم،موسالضاتمحلنماجلوارم،مواظعؿلم

م موصؽرؼِّاسؾى م، موسؾؿقِّا م، مإمياغقِّا ماإلغلان مودؾوطقِّامبـاء موأخالضقِّام، مواضؿصادؼِّام، ،مم،

،موحيؼقمصاحلماظؾشرؼةمم،مؼؾينماظدوظةموؼصـعماحلضاراتمبـاّءمدؾقّؿامرادّكاممواجؿؿاسقِّا

مضالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مذيعاء م).م،موحيػظمطراعةماإلغلانمطنغلان، مَواْظُؿَفاِجُرم.: .

ـُِه(.مَعِن مَػَفَرمَعامَغَفىماظؾَُّهمَس

موؼلؿقبماإلّختاًما طـارمعنم:مغذطرمبلنمذفرمآماحملرممأحدماألذفرماحلرمم،م

مضال م؛ مساعة مصقه ماْظَؿْؽُؿوَبِةمماظصوم ماظصَّاَلِة مَبِعَد ماظصَّاَلِة م)َأْصَضُل مودؾم(: )صؾىمآمسؾقه

ماظصَِّق مَوَأْصَضُل م، ماظؾَِّقِل مِصىمَجِوِف ماْظُؿَقرَِّم(،ماظصَّاَلُة ماظؾَِّه مَذِفِر مِصَقاُم مَرَعَضاَن مَذِفِر مَبِعَد اِم

وصوممؼوممساذوراءمخاصة؛مظؼوظهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م)ِصَقاُممَؼِوِممَساُذوَراَء،مَأِحَؿِلُبم

ماظَِّؿيمَضِؾَؾُه(م،م ماظلَّـَة مَأِنمُؼَؽػخملَر ممودلاَسَؾىماظّؾِه ماظَِّؾيُّ مَسَؾ)َضِدَم مَوَدؾََّمَصؾَّىماظؾَُّه اْظَؿِدؼـََةمم(ِقِه

مَصَؼاَل مَساُذوَراَء مَؼِوَم مَتُصوُم مَػَذا)م:َرَأىماْظَقُفوَد مم(َعا مم:َضاُظوا، مَصاِظْح مَؼِوْم مَػَذا مَؼِوْمم، َػَذا

مَضاَل مُعوَدىم، مَصَصاَعُه مَسُدوِِّػِم مِعِن مَبـِيمِإِدَراِئقَل ـُِؽِم)م:َغفَّىماظؾَُّه مِبُؿوَدىمِع مَأَحقُّ م(َصَلَغا

ضالمابنمسؾاسم)رضيمآمسـفؿا(:م"مِحنَيمَصاَممَرُدوُلماظؾَِّهم)صؾىمم، َصاَعُهمَوَأَعَرمِبِصَقاِعِهَص
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ماْظَقُفوُدم مُتَعظخملُؿُه مَؼِوْم مِإغَُّه مَرُدوَلماظؾَِّه مَؼا مَضاُظوا مِبِصَقاِعِه مَوَأَعَر مَساُذوَراَء مَؼِوَم آمسؾقهمودؾم(

ِإِنمَذاَءمم-)َصِنَذامَطاَنماْظَعاُمماْظُؿْؼِؾُلمم:مِهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(َصَؼاَلمَرُدوُلماظؾَّم،َواظََّصاَرى

أي:مصؿـاماظؿادعمععماظعاذرم،مصؿنماظلـةمصقامماظعاذرمعنم،ممُصِؿـَاماْظَقِوَمماظؿَّاِدَعم(م-اظؾَُّهم

م.احملرمم،موعنممتاعفاموطؿاهلامصقامماظؿادعمواظعاذرمعـه

 ّأٌ جيعل العاو اهلجزٖ اجلدٓد  ، ٙىضأل اهلل أٌ ْٓفكيا ملا حيب ّٓزض
 عاو خري ّبزن٘ ّىصز ّفتح ملصز ّصائز بالد املضلنني.

 

 

 


