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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
اصــر عدةــدز ةلــذم األبــ  الــا بعــل العتبــار مبــع القيــام    مشــرو     ــو  مــن نع كانــه

 أجع اإلنسان واإلنسانية، ومن أهم ه ه العناصر:
 خللق ال   ةتمتع به صاحب الفكرز أو املشرو .أوًل: ا
 تبا .ألا وأ هتيئة القاعدزاثنياً: 
 وجود الدعم املاد  أو القوز المتصادةة.اثلثاً: 

 كر.ذ  ماوامع أبرى مد تكون اثنوةة مياساً إىل هناك عو 
لقاعــدز أو األتبــا  مــن األمــور املممــة لدةومــة الفكــرز والــدةا  عنمــا والت ــحية مــن تعتــا ا

مـد ل ةقـع أةيـة  ،ممـملا أجلما. وك لك اجلانب المتصاد  والدعم املايل، ةمو أة ـاً لـه الـدور
كــرز وصــاحب الــدعوز الــ   لبــد أن ةتمتــع لك أبــ ص صــاحب الفكــ عــن العنصــر األو . و 

 ةكون مدوز أسوز لغريه من أتباعه. ية كاليع  ب ص
ان إىل اإلســ م كــدةن ،ــاو ، وةكــر رســايل، ن حــا أنــه اعتمــد اعتمــاداً أساســياً ولــو ن ــر 

  ا ةدلـل( عليـه السـ م) سـي  علـي بـن أا بالـب لو لـة. آنفـاً  هـاعلى ه ه العناصر الـ  ذكران
شـــرةفة، وتفانيـــه اجلـــم لنشـــر الـــدعوز ملـــا لاوتـــه تة  أمـــام ه مـــات املشـــركل، ولـــولعـــن املســـلمل

عومـة أففـاره كـان ن  نـمو ( عليـه السـ م) مامت لإلس م مائمة، حيث نرى املـوىل أمـري املـؤمنل
، اإلنســـانية ىلــع مة ـــر اإلســ م الع ـــيغ ةــداةع عــن اإلســـ م وصــيانته، منـــ  اليــوم األو  لبــذو 

مه املمـــام العدةـــدز مـــن محاةـــة صـــاحب دةـــد، وبـــ   تســـن  جلا نةدلـــل شـــاز األوىلمـــروراً  ام الن
الرســـالة تبيتـــه بفراشـــه الشـــرة ، وه رتـــه مـــن مكـــة فروجـــه حارســـاً ع يمـــا للفـــوابم بعـــد أمـــر 

الفـوابم  عـهله ابللحاص به يف املدةنة. ةخرج مـن مكـة وم( صلى هللا عليه وآله) الرسو  األع م
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صـلى هللا ) دز ودائـع رسـو  هللاعـاإل اءمن الـ ةن تبعـوه يف عمـق الصـحر  وأذانالاا بقرةش ومل ةعب
جند  أحد ةرسان مـرةش الـ   حـاو  المـماب مـنمم، ةلمـا رأى القرشـيون  كانهو ( عليه وآله

( عليـه السـ م) لـه مـةما ُصنع بصاحبمم ول وا هاربل. إىل غري ذلك من املوام  البطوليـة الع ي
وحنـل وغريهـا، ةقـد كـان لسـيفه ذ   ايـبو  صد واخلنـدحـأر و بـدة كه املشمورز يف معر فماو مك،  

عليـــه ) الفقـــار الـــدور البـــارع يف الـــدةا  عـــن هـــ ا الـــدةن ا نيـــ ، حـــ  ورد عـــن اإلمـــام ا ســـن
 .( 1) «اإلس م بسي  علي ىو تسا»: ( الس م

بـا  لـه ةعلـه الفاعـع يف نشـر الفكـر، ودعـم األت   الـ  اجلانب املاد  أو المتصادأما يف 
األثـر ( صـلوات هللا عليمـا) بنـت بوةلـد أم املـؤمنل ةيـدب زواألنصار، ةقد كان ألموا  السيد

عب أا بالــــب شــــ ن يفو الكبــــري، باصــــة يف بــــدو اإلســــ م، وكــــ لك عنــــدما حوصــــر املســــلم
واهلــا مــن أجــع اإلســ م،  مضــحت   ومــابعتمم مــرةش ومــن عــال  معمــا، ةمــ ه املــرأز الع يمــة

  سبحانه وتعاىل.كع ذلك مربة إىل هللا
صــلى هللا عليــه ) ا نيــ  الــ   أرســى مواعــده الرســو  األع ــم نةدلــا كــان، ةمــ اوكيفمــا  

، ( صـــلوات هللا علـــيمم أ عـــل) بمـــار مـــن ولـــدهاألبنائـــه أمـــري املـــؤمنل واألئمـــة  داشـــأو ( وآلـــه
عليــه )  ــته بشــكع كبــري ورئيســي، ةمــ ا علــي بــن أا بالــب ةــة ابداعتمــد علــى الشــباب يف 

 اصــــلا  يف أرضــــه، وذاك عمــــار بــــن اســــر الــــ   ضــــرب أرو  األمثلــــة يفهللا  يســــ( الســــ م
 ي ، سواء املرحلة ال  عاشـما مـع رسـو  هللانوالثبات يف  يع مراحع حياته مع ه ا الدةن ا 

، أو املرحلــة الــ  كــان ةيمــا الســتقرار للمســلمل يف املدةنــة، أو ةكــم يف( صــلى هللا عليــه وآلــه)
راف نــلاو ( صــلى هللا عليــه وآلــه) اخلطــرز يف حيــاز األمــة بعــد غيــاب صــاحب الرســالة املرحلــة

لمل ابلسـكوت علـى اغتصـاب اخل ةـة مـن أهلمـا سـملا نمالكبري ال   حصع عند مسم كبري 
كي  وم  مع ا ق ومل ةفارمـه حـ  أوابـر عمـره، وكـ لك ( رضوان هللا عليه) هار نة، يلا قيق

علـى  ىفـخيل( عليـه السـ م) اده بل ةد  املوىل الع ـيم أمـري املـؤمنلمومفه يف صفل واستشم
 البصري.

،  عليةلـر ز وا سـن واألدب ار ا ـنلا صحاا مصعب بن عمري الف  الياةع صاحبوه ا ال
رغم ا يـاز الصـعبة واملعـاانز  األحدكي  ةم ر حياز المف والدعة والرةاه إىل رضا هللا الواحد 

                                                        
 .174ح 39ب 180ص 36ألنوار: جا راحب( 1) 
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نامـــه الـــدةن اجلدةـــد، ورغـــم كونـــه يابـــاً  شـــوبة العـــيش وبشـــونة امللـــب  لعت اهلـــ الـــ  تعـــر 
 ا هللا... ه ا الشاب الياةع بكع ذلك من أجع رض ضىوعداوز األحبة، ةر 

شـباب ن ــرًز اثبتـة، وأولهــم أةيـة مصــوى لا ىلإ( صــلى هللا عليـه وآلــه) هللا  سـو  ــر ر ن قـدل
الراةـــة ألســامة بــن عةـــد الشــاب الـــ   مل ى عطــأ( صــلى هللا عليــه وآلـــه) يف حركــة األمــة.. ةنـــراه
 ئـدا ماعـو طيوةمتـروا  مـره ن أيأـ وميـع الثامنـة عشـر ـ وأمـر الصـحابة  مـرةت ـاوع العشـرةن مـن الع

 مل ةنادةـه ابألمــري بقيــة حياتـه. ةقــد جعلمــم رســو  هللالســملا ضيش الشــاب، حــ  كـان بعــاجلـ
 نأا األمـر وغــريه ـ  الــ ـــ(  عليـه وآلــهصــلى هللا) لفــ  شــاب، وأراد  ا بـتأ( صـلى هللا عليــه وآلــه)
كــان امل يف جــع املناســبر لاة اً  لمأمــة املقــاةي  ا قيقيــة للتفاضــع، وأن العمــر لــي  مقياســبــلة

ة توليـــة عتـــاب بـــن أســـيد علـــى مكـــة بعـــد ي ـــم يف( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) املناســـب، ومـــد مـــا 
كـا هـو األة ـع بـع األة ـع لفته بصـغر سـنه، ةلـي  األاخم يف ول حيتج يتج منكم»ةتحما: 

 . ( 2) «اندائعهو األكا، وهو األكا يف موالتنا وموالز أوليائنا ومعاداز أ
يف مصة إمـارز أسـامة ـ أن ةم ـد لتسـل م اخل ةـة  ـ دار أ( صلى هللا عليه وآله) و  هللاولعع رس

 مــن علــي بــن أا حيــتج الــبعض  ن ةــ انً أســن  ل  حــ ،( عليــه الســ م) ألمــري املــؤمنل علــي
كــان مــن رواســب األةكــار والعــادات اجلاهليــة أن الــبعض كــانوا  اتــر و . ( عليــه الســ م) بلــاب

لةعريون أةية للشباب، ول ةعطو م الدور املناسب يف شؤون ا ياز. ولكن األمم وا  ارات 
 ابتصاصه. يفتقوم بشيبما وشباالا كع 

ت احــو ر بألمــة ت ــع ان األب لــةن نــرى أغنعــيش ا ن يف القــرن الواحــد والعشــر  ونــن إذ
واخلطـــمل املرةبـــة للســـيطرز علـــى القـــوى الشـــبابية يف العـــامل عـــا بـــرامج عدةـــدز، ةـــ ذا اســـتطاعوا 

 السيطرز على الشباب استطاعوا السيطرز على مستقبع األمم ومقدرات والشعوب. 
يء أغلـــب عقــود مــن ا ن أو أكثــر، وعنــد  ــ أربعــةعــدان إىل الــوراء وابلتحدةــد مبــع  ولــو

الغــرب، الغرةبــة عــن مبــادا اإلســ م ا نيــ ، نراهــا اهتمــت أشــد و ص شــر لل العميلــةب احــذ األ
دوا املؤسســـات الــــ  عت ــــن وجــــأ قــــدالهتمـــام ابلشــــباب، بـــع وابليــــاةعل واألبفــــا  أة ـــا   ة

ــــدًز عــــن اخللــــق  ــــوهم وةــــق مبــــادئمم وأهــــداةمم الــــ  ةصــــبون إليمــــا، تربيــــًة بعي األبفــــا  كــــي ةرب
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ةابــــ وا ةفســــدون الطفــــع ( ن املســــتقبعم ــــنل باالشــــب بكســــن) ارعورةعــــوا شــــ اإلســــ مي،
عاد الشـباب أو من مـات الط ئـع والفتـوز، ومـا أشـبه، ةـ ذا اوالفتيان والفتيات عا مؤسسات 

الســـمولة الســيطرز علـــى  مــنســيطروا علـــى الطفــع ضـــمنوا مســتقبلمم يف البلـــد، وابلتــايل ةكـــون 
 ذلك الشعب ومقدراته. 

دور الشـــباب (  مقامـــههللا ىلـــعأ) م الشـــرياع اإلمـــارجـــع الراحـــع املكتـــاب ةبـــل ال ويف هـــ ا
وأةيــتمم يف بنــاء اجملتمــع اإلســ مي، وأةيــة الن ــج الــ   مــن املفــرو  أن ةتمتعــوا بــه  لكــي 

 م أوىل اهتمامـه ومنـ  نشـوئه ابلشــباب، سـكيــ  أن اإل  ةكونـوا مـادز املسـتقبع. كمـا ةبـل 
نـاء مـن بو  يقشـ برهتم  سـلو و يـا م وبامـاهتم.. حـ  كيفيـةنيـاهتمكاوأعطاهم الفرصـة إلثبـات إ

 أجع هتياهتم لغد  مشرص وحياز  أة ع.
راً ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــريز يف نشــر مفــاهيم اإلســ م األصــيلة ممنــا بطبــع  ــنو  ا هــ

  هــي جــذء مــن سلســلة اةاضــرات اإلســ مية القيمــة لســماحة اإلمــام الــونشــر هــ ه اةاضــرز، 
ة تت ــاوع األربعــة عقــود مــن الــذمن يف يــنمع  زألقاهــا بــ   ةــم   لــاو (  درجاتــههللا ىلــعأ) الراحــع

 العراص والكوةت وإةران..
املــوىل العلــي القــدةر أن ةوةقنــا لطبــع ونشــر مــا ةتواجــد منمــا، والســعي لتحصــيع  نرجــو مــن

تنقـع إىل  ز،ر تصـخممنمـا وإبراجـه إىل النـور، لنـتمكن مـن نشـر سلسـلة إسـ مية كاملـة و  وداملفق
ق ـاا الجتماعيـة والسياسـية ا يوةـة  سـلوب واضـح لا  لـتسـ م اـاه خماإل راألمة وجمة ن 

 وبسيمل.. 
 ،يع  يب. إنه

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر          

  13/ 5955ص.ب:  بريوت لبنان           
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
لصـ ز والسـ م علـى نبينـا يمـد وآلـه الطيبـل الطـاهرةن، واللعنـة ا مد هلل رب العـاملل، وا

 الدائمة على أعدائمم أ عل إىل ميام ةوم الدةن.
 

 أسوةو  ةو دق( صلى هللا عليه وآله) األعظم لو سر لا
 
ُلق  ع   يم  بُ  لىع  ك  ل  ن  وإ  جع يف كتابه العذةذ:و ذ ع  ام

 (3 ). 
ـــدا كـــان  ل ُكـــحانه وتعـــاىل: بســـ  امــو  ـــنا كـــان  ةـ راُجـــوا هللا  ل ق  ـــن ةن ل م  ـــو زن ح س  ما يف  ر ُســـو   هللا  ُأسا

ر  و ذ ك ر  هللا  ك ث رياً  و الايـ وام  ا ب 
 (4 ). 

ــــدا كــــان  ل ُكــــما تفســــري هــــ ه ا ةــــة: جـــاء يف  ــــو زن ُســــر   يفاملكل فــــل  رشــــاعم ل ق   و   هللا  ُأسا
 ،ءاس : يل به إمتداء، واألسوز من اإلتز صا ة، ةقا : يل يف ة ن أسوز، أو دم:  أ ن ةن س  ح  
صـلى ) ا أن القدوز من اإلمتداء، اسـم وضـع موضـع املصـدر. واملعـن: كـان لكـم برسـو  هللامك

 موابن القتا ، كما ةعع هو ةـوم يف عهم ته، الصار نص ، لو امتدةتم به يفءاإمتد( هللا عليه وآله
مــه، ةواســاكم مــع ذلــك بنفســه، ةمــ   عتــع حاجبــه، وم ج  ُشــو  ،( 5) ُأحــد إذ انكســرت رابعيتــه

صـي  خت وهـو  ،ل ُكـما مولـه  نمـ  دبـ ل م نا كان  ةـ راُجـوا هللا  : هلو مو مثع ما ةعله هو. م لتةع
ــنا  كــون ت انــإ( صــلى هللا عليــه وآلــه) مــؤمنل، ةعــن: أن األســوز برســو  هللالم لو بعــد العمــ ل م 

ع: معنـــاه ميـــو س. لثـــواب والنعـــيم، عـــن ابـــن عبـــاو مـــا عنـــد هللا مـــن اجـــر ة:  أ كــان  ةـ راُجـــوا هللا  
                                                        

 .4لقلم: سورز ا( 3) 
 .21ألحذاب: اسورز ( 4) 
ع رابعيـات، ان ـر ربـية: ابلفتح، السن ال  بل الثنية والناب مـن كـع جانـب، واجلمـع رابعيـات ابلتخفيـ ، ولإلنسـان أالرابع( 5) 

 .( عبر ) 329ص 4 مع البحرةن: ج
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 .( 6) ا معألا ءيه جذاة   الشى البعث وخي خيشى هللا
ا الــ  ةنبغــي لعــابلــدروس األب ميــة وا ةئــيلم( صــلى هللا عليــه وآلــه) لرســو  الكــرما زايــحة

 لإلنسان املسلم أن ةتبعما وةطبقما يف سلوكه اليومي.
ـــاا نـــل ه الـــدروس الـــ  حف مـــا هـــة لـــ  نمـــة ـــه) هلتـــارةن أن تـــه ايح يف( صـــلى هللا عليـــه وآل

 ى ــمو وجمــده املبــارك وصــاه وعملــه، متكــن مــن نشــر الفكــر اإلســ مي  وإبب صــهالشــرةفة، 
ى عــادات اجلاهليــة الــ  كانــت متفشــية حينــ اك، ةعمــع مــن أجــع بنــاء  تمــع تســوده اةبــة لــع

الكمـا ، وأن حيـده هـ ا و  لـملعا ع اإلنسان املسلم إىل أعلـى مراتـبنقةن واإلباء، واستطا  أ
التغيــري العملــي الع ــيم يف وامــع اجملتمــع اجلــاهلي، الــ   كــان ةســوده التخلــ  واجلمــع وال لــم 

صلى هللا عليـه ) ه، وبو  صاه على األذى، ح  ما كر ك بقوز إةانه، وعميق ة م، وذلوال 
ا ةـؤذى أحـد، ولقـد أتـت وم هللا أوذةت يف دولق هللا وما خياف أحد، يف فتبأ دقل»: ( وآله

( 7) «علي ث ثون ما بل ليلة وةوم مايل ولب   بعام أيكله ذو كبد إل شيء ةوارةـه إبـمل بـ  

. 
 صـان مـ  ، إنفح ا»: ( عليه الس م) هللا دببن غياه، ما : ما  أبو ع وعن حف 

ةــ ن هللا  صــا ملــيً ، وإن مــن جــذ  جــذ  ملــيً  ـ ك مــا : ـ عليــك ابلصــا يف  يــع أمــورك 
ا ع لـــى مـــا ابلصـــا والرةـــق ةقــا :  رهماةــ ،( صــلى هللا عليـــه وآلـــه) عذوجــع بعـــث يمـــداً  ـــا  و اصا

ــي ً  ــراً     ُ ــراُهما ه  ا ــة   ةـ ُقولُــون  و اها ــ   ب ل  أُويل  النـ عام  و ذ راِن  و الاُمك 
ىل: اعــتو  كر بــات  امــو ، ( 8) 

  س ُن ة   ذ ا ال ي  أ حا
ل    ه  ٌّ مح  يمن اداة عا اب  ن ُه ع داو زن ك ا ن ُه و يل  ن ك  و بـ يـا و ما ةـُل ق اها إ ل  الـ   ةن       بـ يـا

ص بـ ُروا و ما ةـُل ق اها إ ل  ُذو ح ا   ع   يم  
 (9 ). 

 ه،در  ــاص صــةا، لــوه ابلع ــائم، ورمــوه الــان  حــ( صــلى هللا عليــه وآلــه) و  هللاةصــا رســ
ا ةـ ُقولُـون  و ل ق دا انذ  هللا عذوجع: ة ُرك  ت  يُق ص دا ـد  ر ب ـ ك  و ُكـنا م ـن   نـ عال ُم أ ن ك  ة    ـب  حا حب  ما ة س 

د ةن   الس اج 
 (10 ). 

                                                        

 سورز األحذاب. 144ص 8 مع البيان: جتفسري ( 6) 
 .6ح 49ب 350ص 1األبمار: جه يمد وآل  او حأ ألبرار يفحلية ا( 7) 
 .11، 10ملذمع: ا زر و س( 8) 
 .35ـ  34صلت: ة زر و س( 9) 
 .98ـ 97ر:   ا زر و س( 10) 
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ذُنُـك  الـ     ةـ ُقولُــون  ةحــذن لـ لك، ةـانذ  هللا عذوجــع:  ه ورمـوه،ك كـ بو  مـ دا نـ عال ـُم إ ن ــُه ل ي حا
ـــ   بُون ك  و لك ـــن  ال  ـــا ـــُدون  ة ـــ  نـ ُمما ل ُةك  ـــنا مـ بال ـــك   ل م ل  ِب ات  هللا  ي اح  ـــدا ُكـــ   ب تا ُرُســـعن م  و ل ق 

ُران  ة ص بـ ُروا ع لى ما ُك   بُوا و أُوُذوا ح    أ اتُهما ن صا
 (11 ). 

لصــا، ةتعــدوا ةــ كروا هللا تبــارك وتعــاىل وكــ بوه، ا هســفن( صــلى هللا عليــه وآلــه) لنــيا مذ لاةــ
  عذوجع:هللا ذ ، ةانيإهل ي وعرضي، ول صا يل على ذكرلهأةقا : مد صات يف نفسي و 

ـنا م ـنا لُغُـوب   م  و مـا م س  ـت ة  أ ا  نـ ُممـا يف  س  ن ا الس ماوات  و األ را   و ما بـ يـا ا ع لـى  و ل ق دا ب ل قا ـا  ة اصا
ما ةـ ُقولُون  

 مته ابألئمةع أحواله، ك بشر يف عي  يف( صلى هللا عليه وآله) ينلا ا. ةص( 12) 
ــا ابلصــا، ةقــا  جــع ثنــا ه:  او فصــو و ( علــيمم الســ م) ــر ان ل م  ــُدون     ما ــًة ةـ ما ُمما أ ئ م  ــنـا و ج ع لانــا م 

ات نا ةُوم ُنون   ص بـ ُروا و كانُوا ِب 
مـن اإلةـان  اصـلا: ( صـلى هللا عليـه وآلـه) ك ما لذ دنع. ة( 13) 

ـــُت ر ب  ـــك  ةـــانذ  هللا عذوجـــع:  عذوجـــع ذلـــك لـــه هللا ركشـــة كـــالرأس مـــن اجلســـد، و مت  ـــتا ك ل م 
ُمــُه و مــا كــانُوا ةـ عار ُشــون   ــن ُع ة راع ــواُن و مـ وا ــبـ ُروا و د م ــراان مـا كــان  ة صا ــا ص  ــرائ يع  ت  ـن ع لــى ب ــن  إ سا سا ا ُا

 

(14 ). 
انذ  ل، ةكملشر ا  رى وانتقام، ةاابح هللا عذوجع له متاشب هنإ: ( صلى هللا عليه وآله)  ما
ُـما ُكـع  م راص ــد  هللا:  ُصـُروُهما و امـاُعــُدوا هل  مُتُوُهما و ُبـُ وُهما و احا ــدا ـر ك ل  ح ياـُث و ج  ةـ امـاتُـُلوا الاُمشا

 (15 )

 ـــُث ث ق فُتُمـــوُهما يا و امـاتُـُلـــوُهما ح 
ـــه) هللا علـــى ةـــد  رســـو  هللا مملتقـــة( 16)  ( صـــلى هللا عليـــه وآل

ادبـر لـه يف ا بـرز، ةمـن صـا واحتسـب مل خيـرج مـن ه، وجعع لـه ثـواب صـاه، مـع مـا ئابحأو 
 .( 17) «زر  بامع ما ةدبر له يف  ،هائدعأ يف الدنيا ح  ةقر هللا له عينه

أن ةق ي على  يـع اةـاولت الـ  كـان مـن ورائمـا ( صلوات هللا وس مه عليه) ةاستطا 
 نأ مهلــ( هللا عليــه وآلــه صــلى) لفــو والتفرمــة والبــت ف بــل ةئــات اجملتمــع، حيــث بــل  ا إلقــاء

  ممنمــهم، ومــوز واحــدز وأبــوز يف هللا، ل ةفــرص بــل أحــد واســ مــندز علــى حــوا داملســلمل ةــ
                                                        

 .35ـ 34ألنعام: ا زر و س( 11) 
 .  39 ـ 38: ص زر و س( 12) 
 . 24لس دز: ا زر و س( 13) 
 .137 ألعراف:ا زر و س( 14) 
 .5لتوبة: ا زر و س( 15) 
 .191لبقرز: ا زر و س( 16) 
 .1ح 48ب 339   1وآله األبمار: ج دمي  ألبرار يف أحواحلية ا( 17) 
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 م ما داموا ةشك لون شرائح اجملتمع اإلس مي، وةنصرون هللا ورسوله، ة نه ل ةـرص بـل غـن أل
 د هللاعنــــ مممن أكــــر ول ةقـــري، ول كبــــري وصــــغري، ول ضـــعي  ومــــو  إل ابلتقــــوى واإلةـــان، وأ

ـــر  و أُناثـــى و ج ع لانـــاُكما : وتعـــاىل كبـــار تأتقـــاهم، حيـــث مـــا   ـــنا ذ ك  نـــاُكما م  ـــا الن ـــاُس إ ان  ب ل قا ا أ ةُـّم 
ر م ُكما ع ناد  هللا  أ تاقاُكما إ ن  هللا  ع ل يمن ب ب رين  ُشُعوابً و م بائ ع  ل ت عار ةُوا إ ن  أ كا

 (18 ). 
أن ةنقــي اجملتمــع اإلســ مي مــن حالــة التمــاةذ ( عليــه  وســ مههللا اتصــلو ) تطا وكمــا اســ

وحالـــة اخلصوصـــيات الطبقيـــة الـــ  كانـــت منتشـــرز بـــل خمتلـــ  ببقـــات اجملتمـــع مبـــع اإلســـ م. 
 قحالغــن ة لــم الفقــري، والقــو  أيكــع ال ــعي ، وكــان كــع واحــد مــنمم ةرةــد ســ ناكــ ،ث ً ةمــ
مـــا أون مـــن مـــوز أن ةُلغـــي دور كبـــار  كـــعوب  لي حيـــاو هجلـــااوكـــان الشـــاب يف العصـــر بـــر، ا 

السن، ويف الومت نفسـه كـان أولئـك الشـيوط الطـاعنون يف السـن حيـاولون إلغـاء دور الشـباب، 
 نكة يف ا ياز.ة بوةلة وحابعتبارهم أصحاب ارب

ـــة لـــه ةقـــد مـــا   خـــروةة  ا ميـــا كـــيفهللا  هللاةـــ»: ( عليـــه الســـ م) أمـــري املـــؤمنل يف بطب
الشـــيطان، الـــ  بـــد  الـــا األمـــم املاضـــية والقـــرون  نةانـــمو ( 19) نـــه م مـــح الشـــنئاناجلاهليـــة  ة 

مه، سلسـا ايسـ نعـ( 22) ومماو  ضـ لته، ذلـ  هتالمج( 21) دسانح يف( 20) اخلالية، ح  أعنقوا
 . الت القلوب ةيه، وتتابعت القرون عليه، وكاا ت اةقت الصدور بهاشت اً ر يف مياده، أم
 ةــوص او باعـة سـادتكم وكــاائكم الـ ةن تكـاوا عــن حسـبمم، وترةعـ  ر ا ـ ر، مــنأل ةا ـ

م، وجاحـــدوا هللا علـــى مـــا صـــنع الـــم، مكـــابرز لق ـــائه، الـــر  ىلـــع( 23) مم، وألقـــوا اهل ينـــةنســـب
( 24) ودعائم أركان الفتنة، وسيوف اعتذاء اجلاهلية ،ةيبصعومغالبة  لئه  ة  م مواعد أساس ال

 عليكم أضـدادا، ول لف ـله عنـدكم حسـادا، ول تطيعـوا األدعيـاء تكونوا لنعمه لو  ا هللاقو ات. ة

م بصــــحتكم مرضــــمم، وأدبلــــتم يف حقكــــم تطــــلبو  ،( 26) درهمكم كــــصــــفو ب مشــــربت نة لــــا( 25)

                                                        

 .13  رات: ا زر و س( 18) 
 : البغض.الشنآن( 19) 
 : من أعنقت الثرا، أ  غابوا وابتفوا.أعنقوا( 20) 
 س:  ع حندس، ال  م الشدةد.ا ناد( 21) 
 من ال  ، ضد الصعوبة، والسياص هنا السوص.  ،لو ذ  عال لع: ( 22) 
 ة.ة: الفعلة املستم ناهل ين( 23) 
 إىل أبيه، وما ةومه من أجداده. بسفابرهم  نساالم، كع منمم ةعتذ  أ : ةنتت: ةيلهااجل اعتذاء( 24) 
بساء املنتسـبون إىل األشـراف، واألشـرار املنتسـبون إىل ألاء:  ع دعي، وهو من ةنتسب إىل غري أبيه، واملراد منمم االدعي( 25) 
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ضـ  ، وجنـداً  ااطـم إبلـي م  هختـ، اصو قـعلا( 28) وأحـ س صو سفلا( 27) اببلمم، وهم آساس
ســماما لعقــولكم، ودبــول يف عيــونكم، الـم ةصــو  علــى النــاس، وترا ــة ةنطــق علـى ألســنتمم، ا

 ونفثا يف أ،اعكم، ة علكم مرمى نبله وموبئ مدمه وماب  ةده.
 وصــولته وومائعــه ومث تــه، س هللا  نمــ ا تــا أصــاب األمــم املســتكاةن مــن مــبلكمةــاعتاو 

 صار  جنوالم، واستعي وا ابهلل من لوامح الكا كما تسـتعي ونه مـنمو  مهدو واتع وا تثاو  بد
صــة أنبيائــه وأوليائــه، ابــوارص الــدهر، ةلــو ربــ  هللا يف الكــا ألحــد  مــن عبــاده لــرب  ةيــه خل

ر  بـدودهم، وعفـروا يف ابأل قواصـلاولكنه سبحانه كـره إلـيمم التكـابر ورضـي هلـم التواضـع. ة
للمـــؤمنل، وكـــانوا مومـــا مست ـــعفل، مـــد ابتــــاهم هللا أجنحـــتمم  ـــوا بفو  م،ب وجـــوهمالـــم ا

ا الرضـــى و بـــت هم ابجملمـــدز، وامتحـــنمم ابملخـــاوف، وخم ـــمم ابملكـــاره، ةـــ  تعتـــا ابملخمصـــة، وا
ار، ةقــد مــا  متــدوال نوالســخمل ابملــا  والولــد، جمــ  توامــع الفتنــة والبتبــار، يف موضــع الغــ

ـــنا مـــا   و ب ن ــــل: ىلســـبحانه وتعـــا ُهما بـ ــه  م  ـــا نُ ــــدُّ ـــُبون  أ ن  ُـــما يف  اخلاـ ــ أ حي اس  ات  ب ــــعا ُنســـار ُ  هل  ريا
ــُعُرون   لة شا

 ســبحانه خيتــا عبــاده املســتكاةن يف أنفســمم  وليائــه املست ــعفل يف هللا ن ةــ( 29) 
 . ( 30) «أعينمم

 
 العظيمة واملرأة ةلاسر لا

 
 ،اهـر مأ د الصرا  مائماً حو  املرأز، ةقد كانت املرأز يف ذلك العصر مغلوبة علىا ا كهو 

ا  ن ُت مر مـدراهتا ملمارسـة دورهـا هل ونمحا ل ةسو كان   ةقدقوص، مسلوبة ا رةةا  تمكةنمو 
  احـ( عليه الس م) املشرو  يف ا ياز، واملشاركة يف بناء وتطوةر اجملتمع، ةيص  أمري املؤمنل

                                                                                                                                                               

 األبيار.
 ممم. بأ  ر مم، وس مة أب مكم ممفان كم بكدرصب إوا صايف أ : بلط( 26) 
 ع أساس، دعامة الشيء.آساس:  ( 27) 
س:  ــع حلــ ، كســاء رميــق ةكــون علــى فمــر البعــري م عمــا لــه، ةقيــع لكــع مــ عم لشــيء هــو حلســه، والعقــوص األحــ ( 28) 

 .العصيان
 .56ـ  55 ملؤمنون:ا زر و س( 29) 
 تسمى القاصعة.( الس م عليه) ، من بطبة له192ب غة، اخلطب:  ج ال( 30) 
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علــيمم ) ئيعإســرابــن و  صةــاعتاوا حبــا  ولــد إ،اعيــع وبــن إســحا»عــرب يف اجلاهليــة ةيقــو : لا
ألحوا  وأمرب اشتباه األمثا  ـ إىل أن ما  ـ ةمكوهم عالـة مسـاكل دا  اتعا أشد   امة( الس م

جنـاح دعـوز ةعتصـمون الـا، ول  ىلإبوان دبر ووبر، أذ  األمم دارا، وأجدالم مـرارا، ل أيوون إ
يف  مــة،ألةــد  خمتلفــة، والكثــرز متفر  ابة و ر ط ــإىل فــع  ألفــة ةعتمــدون علــى عذ هــا، ةــاألحوا  م

ــــ ء ــــات مــــوءودز، وأصــــنام معبــــودز، وأرحــــام مقطوعــــة وغــــارات مــــع، مــــأببــــاص جو  ع أ ب ن بن
 .( 31) «مشنونة

: ( صـلى هللا عليـه وآلـه) سـ م العذةـذ وأكـرم املـرأز أةـا إكـرام، ةقـد مـا  رسـو  هللاة اء اإل
 .( 32) «بريا، ة  ن عوان عندكمساء استوصوا ابلن»

 ساء على الرجا ؟ ـ يف حدةث ـ: ةما للن  ( صلى هللا عليه وآله) سو  هللاوميع لر 
حـ  فننـت ء جائيـع، ومل ةـذ  ةوصـين ابلنسـا يبـأ ِنأبـا : »( صلى هللا عليه وآله) ما 

جــع يف النســاء عذو  هللا او أن ل حيـع لذوجمــا أن ةقــو  هلــا: أف ـ ةقــا  جائيـع ـ ا يمــد، اتقــ
، وهن علـــى أمـــاانت هللا عذوجـــع مـــا اســـتحللتم مـــن ةـــروجمن متأبـــ، أةـــدةكم بـــل نةـــ  ن عـــوا

، ةـ ن هلـن ( صـلى هللا عليـه وآلـه) عبـد هللا بكلمة هللا وكتابه من ةرة ة وسنة وشرةعة يمـد بـن
ملـا اسـتحللتم مـن أجسـاممن، وتـا واصـلتم مـن أبـدا ن، وحيملـن أولدكـم يف  باً عليكم حقاً واج

لـوالن حـ  ةقفـن معكـم، م وايبـيمن، وبلـا عو أبـ هن الطلـق مـن ذلـك. ةاشـفقحـ  ئمن اشـحأ
( 33) «وإذ ـنرهوا النساء ول تسخطوا الن، ول أتب وا مما آتيتمـوهن شـيئا إل برضـاهن ول تك

 . 
 اركميـب إن أكمع املؤمنل إةاان أحسنمم أب ما، وبياركم»: ( صلى هللا عليه وآله) وما 

 .( 34) «ائهلنس
 .( 35) «بريكم بريكم لنسائه، وأان بريكم لنسائي»: ( صلى هللا عليه وآله) وما 
إن هللا تبـــارك وتعـــاىل علـــى اإلانه أرأف منـــه : »( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) و  هللاا  رســـومـــ

                                                        

 تسمى القاصعة.( عليه الس م) طبة لهب نم ،192 ب غة، اخلطب: ج ال( 31) 
 .16628ح 68ب 252ص 14جع: ائوسال مستدرك( 32) 
 .16627ح 68ب 252ص 14الوسائع: ج مستدرك( 33) 
 .12ح 14ل  اجمل 392ص الطوسي:أمايل ( 34) 
 .4538رأز على الذوج حابب حق امل 443ص 3 ره الفقيه: جمن لحي( 35) 
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 «هللا ةـوم القيامـة ه ةرحلإ ةمى امرأز بينه وبينما حر لعلى ال كور، وما من رجع ةدبع ةرحة ع
(36 ). 

 

 د عن الروح اإلسالميةاعتبالا
بــل صــفوف بعــض ع لغــذلــك البــت ف والتمــاةذ اجلــاهلي يف تلــك العصــور، ةتغ  اع  امــو 

ل خيفـى أن الرسـو   ةكمـاية، م اجملتمعات ال  ةعيش أةرادها بعيداً عن اإلس م والـروح اإلسـ
ب، الـ  كانـت منتشـرز اسـنألاو ى حالة التفاضع ابجلاه لع ى م( صلى هللا عليه وآله) األع م

نــاس، إن هللا أةمــا ال»ح مكــة: تةــ مو ةــ( صــلى هللا عليــه وآلــه) ومــت ذاك، حيــث مــا  رســو  هللا
ن مــدم آِبابئمــا، أل إنكــم مــن آدم و رهــا تفابو  ةتبــارك وتعــاىل مــد ذهــب عــنكم بنخــوز اجلاهليــ

باد هللا عنده أتقاهم، إن العربية ليست  ب والد ولكنما لسان انبق ةمن مصـر ع ريوببل، 
ت مدمي هلية أو إحنة ةمو عاةلم ةبلغه رضوان هللا حسبه، أل إن كع دم كان يف اجل هلمع هب

 .( 37) «هاتل إىل ةوم القيامة
رســـاء مواعـــد ومـــوانل جدةـــدز، علـــى أساســـما ةكـــون إب مامـــ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) إذ أنـــه

اخلــري  ا التفاضــع، وهــي ماعــدز التقــوى واإلةــان، وحــث علــى املناةســة بــل املســلمل يف أعمــ
لمل، وذلـك عـن برةـق املسـاواز بـل املسـ ةيـلمعب( صلى هللا عليه وآله) شراب ثيح والص ح،
ناععــة واملتصــارعة، وجعلمــا يف بــمل واحــد، وهــدف مشــمك، وهــو تاملت ع الفئــايــ  ع ــع  ــ

( صــلى هللا عليــه وآلــه) بــمل اإلســ م الصــحيح ومبادئــه، وبــدون أن ةفــر ف  حــد مــنمم، ةكــان
ـــر م كُ أ   إن  مـــا ةتلــو علـــى أ،ـــاعمم ا ةــة الشـــرةفة:  اً ري ثــك ـــا أ   هللا   د  ع ناــ ما كا ُكما تـاق 

 كل كـــو  ،( 38) 
أل أنكــم مــن آدم، وآدم مــن تــراب، وهللا لعبــد حبشــي حــل أبــا  هللا بــري »دائمــاً ةقــو  هلــم: 

 .( 39) «من سيد مرشي عصى هللا
كـــان ســـلمان جالســـا مـــع نفـــر مـــن مـــرةش يف »مـــا : ( عليـــه الســـ م) مـــام البـــامرومـــا  اإل

                                                        

 .6ابب ة ع البنات ح 5ص 6: جالكايف( 36) 
 .1العربية حعن ب ماب 207ص: راببألامعاِن ( 37) 
 .13  رات: سورز ا( 38) 
 سورز املؤمنون. 94ص 2القمي: جتفسري ( 39) 
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قـا  لــه عمــر بــن اخلطــاب: ة ناملســاملسـ د ةــامبلوا ةنتســبون وةرةعــون يف أنسـاالم، حــ  بلغــوا 
 ك، وما أصلك؟ بو أباِن، من أنت، ومن أ

صــلى هللا عليــه ) مــدحت ســلمان بــن عبــد هللا، كنــت ضــال ةمــداِن هللا عذوجــع ةقــا : أان
مملوكـــا ةـــاعتقن هللا  تنـــكو  ،( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) ِن هللا تحمـــدنـــااغة عـــائ  تنـــكو  ،( وآلـــه

 سي وه ا حسي.ن ا ه ،( صلى هللا عليه وآله) تحمد
ةكلممـم، ةقـا  لـه ( هنـع رضـي هللا) وسـلمان( صلى هللا عليـه وآلـه) ج رسو  هللاما : ةخر 

وةرةعــــون يف ن بو تســــابــــ وا ةنةمــــم عهللا مــــا لقيــــت مــــن هــــؤلء، جلســــت م ســــلمان: ا رســــو 
 أنساالم، ح  إذا بلغوا إيل ما  عمر بن اخلطاب: من أنت وما أصلك وما حسبك؟

 ت له ا سلمان؟لم ماة: ( صلى هللا عليه وآله) نيةقا  ال
صــلى ) تحمــد ذكــرهذ عــهللا  ، كنــت ضــال ةمــداِنعبــد هللالــه: أان ســلمان بــن  مــا : ملــت
، وكنـــت ( صــلى هللا عليـــه وآلــه) تحمـــده كــر ذ  هللا عــذ نـــاِنغ، وكنـــت عــائ  ةا( هللا عليــه وآلــه

 ، ه ا نسي وه ا حسي.( لهصلى هللا عليه وآ) مملوكا ةاعتقن هللا عذ ذكره تحمد
وءتـه مر : ا معشر مرةش، إن حسب الرجـع دةنـه، و ( صلى هللا عليه وآله) و  هللاةقا  رس

ر  و أُنـاثـ ى و ج ع لان ـاُكما ك  ذ   نا اُكما من  قا ل  ب  م ا الن اُس إان  ةُـّ أ   ابلقه، وأصله عقله، وما  هللا عذوجع: 
ر م ُكما عناد  هللا أ تـاق اُكما إن  هللا  ع ليمن ب بري ُشُعوابً و مـ ب ائع  لتـ ع ار ةُوا إن   أ كا

صـلى ) الني  ام ك( 40) 
ألحـد مـن هـؤلء عليـك ة ـعن إل بتقـوى هللا عذوجـع، وإن كـان   ان: لـيملسل( هللا عليه وآله

 .( 41) «عالتقوى لك عليمم ةانت أة 
 وأمتــه اإلســ مية، ةكــان ةــه خلدمــة دةنــهع ةــرد مــن أةــراد اجملتمــع دوره الــ   ةؤد  كــل ععــ ة

( بــ   ،أســامة ب،عصــم، ( عليــه الســ م) علــي) الشــباب أمثــا  مم حيــ( صــلى هللا عليــه وآلــه)
ــد تـــوامفمم البطوليـــة ومـــدراهتم، وكـــان أة ـــاً ةكـــر م كبـــار الســـن، وةبـــل دورهـــم الكبـــري بـــل  وة  

 لمل.سامل
عمـت هم، جمودو  مصفوةم بئة بامات املسلمل وتوحيدعتو  مي هل ه املساواز، وتن ة يتنو 

خمتلــ   ــالت ا يــاز، ةســاد األمــن والســتقرار  يف م،رةــاه عــا ةحالــ اجملتمــع اإلســ مي آنــ اك

                                                        

 . 13  رات: سورز ا( 40) 
 .203كتاب الروضة ح  181ص 8: جالكايف( 41) 
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 ربو  الدولة اإلس مية.
ا أبـــ ت بعـــل العتبـــار مثـــع هـــ ا الحـــمام واملســـاواز يف ا يـــاز الغربيـــة، ة نـــك لكنـــك إذ

مــن الغــربيل ل  كثــري ا  هلــو  ســامية ثــع هــ ه العقائــد النبيلــة الم نمــ ةيــســت دها بــ  شــك بال
إذا كان ذلك الكبري والده أو والدته أو أحد أمرابئه، بـع إنـه مـا  ح ، سن أبداً لر ااحيممون كب

 ـ بى: ســمإن ةكــا وةصــبح عــاجذاً عــن أداء العمــع تــراهم ةــ هبون بــه إىل مصــحات باصــة، ت
ــــاك إىل أن ةــــوت وةنتمــــ( دور الع ــــذز) مــــم ئآرا نمــــ ون عــــادزفيدتول ةســــي أجلــــه، وةبقــــى هن

مــا ةتلكــون مــن مــدرز العمــع  ارقــدتاألشــخاص  إىل واــارالم ا ياتيــة الطوةلــة، لكــو م ةن ــرون
مقياســـاً للشـــخ  يف اإلســـ م، بـــع إن  بوحـــده واإلنتـــاج املـــاد ، بينمـــا اإلنتـــاج املـــاد  لـــي 

ســـاء هـــو ناب أو الالـــ  ةن ـــر هلـــا اإلســـ م عنـــد كبـــار الســـن أو الشـــب خ مقيـــاس وميمـــة الشـــ
 تؤكـد علـىةان ال   ةتلكه ذلك الشخ   ل ا ةقد وردت أحادةث كثـريز مقدار التقوى واإل

وعــث علــى احــماممم ورعــاةتمم، ةقــد  ،ابء واألجــداد وحــ  غــري األمــرابء ري الشــيوط مــن اومتــ
م ره آمنه هللا من ةـذ  ةـو سنه ةوم  ل من عرف ة ع كبري  : »( صلى هللا عليه وآله) ما  رسو  هللا

 .( 42) «القيامة
 عذوجــــع إجــــ   هللا   ن مـــن إجــــإ» : امــــ( عليـــه الســــ م)  الصــــادصهللا دبــــع وعـــن أا
 .( 43) «الشين الكبري

 .( 44) « من حيلة الشبابإيلرأ  الشين أحب »: ( عليه الس م) وما 
ل لمسـاملر عامة و شالب ىلإ ءاج( صلى هللا عليه وآله) رسو  اهلداةة ن ة، ك مالوب صة 

 مـا  جه أبـ  وهـو مـدوز وأسـوز هلـم، وذلـك ابلـن  الصـرةح واةكـم للقـرآن الكـرم. حيـثبو 
و زن أُ  و   هللا  ر سُ  يف   لقد كان ل ُكما رك وتعاىل: ابت هللا ـر   وام  الايـ ـو   هللا   اراُجـو ةـ   كان   ل م نا  ح س ن ةن  سا ا ب 

 . (45 )ث رياً ك    هللا   و ذ ك ر  
 

  أسوةالب عقاو 
                                                        

 .2لشيبة املسلم حاذ     إججوب و  ابب 658ص 2: جالكايف( 42) 
 .1ابب وجوب إج   ذ  الشيبة املسلم ح 658ص 2: جالكايف( 43) 
 .39ح 48ب 105ص 72ألنوار: جحبار ا( 44) 
 .21ألحذاب: سورز ا( 45) 
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امــع حياتنــا املعاصــرز، نتســاء  أةــن هــي هــ ه األســوز املباركــة الــ  عــده ن ــر إىل و ن امدنــع
 ان ابلتاسي الا؟.ر مأو  ،عنما هللا يف كتابه الكرم

 تطبيق العملي هلا؟وأةن ال
بنــا، ونــتكلم الــا يف كــع  لــ ، لكــن التاســي الــا يف كت  يف حــده عــن األســوز دائمــاً إننــا نت

ةة الشرةفة غدت وكا ا حا على ورص، مع العلم الوامع اخلارجي غري موجود، نرى أن ه ه ا 
لحتنا، وللحفـا  علـى مسـتقبلنا ودةننـا صـمل وهـ  ن القرآن عندما ةتطرص ملثع ه ه األمـور ة نـا

 وحياتنا.
نا ـ ولمأس  الشدةد ـ ةقدان الكثري والكثـري مـن األعمـا  أنو ه إليه ارزشنرةد اإل إن ال  

أساسـاً ومواعـد لبنـاء وإرسـاء معـامل  اهخـ ةت( هللا عليـه وآلـه صـلى) واألةعا  ال  كان رسو  هللا
ر  األعمــان ال حقــة، لــ ا كــو  رو صــع علــى مــر الاةعتــ نمــ كــعز لالــدةن اإلســ مي، الــ  هــي عــا 

ق تلــك األةعــا  واعلمــا دروســاً نســلك الــا مناه مــا، حــ  نســتطيع التحــرع مــن بــنط نةلــذم أ
 .( 46)  ميةسا ومستقبع أمتنا اإلالومو  تطبات وممالك، تؤثر على مستقبلن

 زقاليـد ا يـاتات و داعـل بعـاً   نراه يف ه ا الومت، أن بع نا مد أصبح متاسـياً ومتلكن ال 
 ز الطــاهرةنادقـادز اهلُـا النـتمئأو ( صـلى هللا عليـه وآلــه) ملكـر ايـة، ل ا يـاز الشـرةفة لرســولنا بر غلا
 .( عليمم الس م)

                                                        

امل بلــ  ةت لـى عــدم الهتمــام الكــايف ابلشــباب لـو أبــ ان يف العتبــار اإلحصــائيات األبــريز الـ  تقــو : إن الشــباب يف العــ( 46) 
عددهم مليار ومخسة م ةل شاب وهؤلء تماوح أعمارهم بل اخلامسـة عشـرز والرابعـة والعشـرةن وهـي أعلـى نسـبة للشـباب 

 .12/11/1999يف التارةن وه ا العدد هو لغاةة 
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 الشباب الصاحلني راتخي( صلى هللا عليه وآله) لو سر لا
 
ــــه وآلــــه) الرســــو  األع ــــم ناكــــ دقــــل الشــــباب املــــؤمنل الصــــا ل،  راتــــخي( صــــلى هللا علي

ويعلمـم يف بعـض املناصـب والوفـائ  ا ساسـة، إلدارز مـا ةـرتبمل ابألمـة اإلسـ مية  والسـبب 
 إىل عدز أمور: عجر ة رايف ذلك البتي
كنه أن ةكون مؤثراً يف العامل، متن له موز ع يمة ن الشاب يف بداةة شبابه ةشعر  أوًل: أل

 ئــــمد دااتعدســــابليــــة علــــى العمــــع واإلبــــدا ، وهــــو ذو حــــب كبــــري للنشــــاف واخلدمــــة، واقلاولــــه 
ب ث شـتةل  حية من أجع أةكـاره وآرائـه، وحيـاو  أن ة ـح ي بنفسـه مـن أجلمـا، ة نـه عـادزلتل

ما با  بقا ه يف الدنيا اعداد حرصاً وبمعـاً يعة اإلنسان كلبباب ياز كثرياً كالرجع الكبري  ألن 
وتشـب   دمآ بنرم اموة»  :ام ثيح( صلى هللا عليه وآله) ةث الرسو داء يف حما جةيما، وك

 .( 47) «ةيه اثنتان: ا رص وبو  األمع
  من الشباب ةتقع ةيمم ه ه ا الت عادز.أما كثري
ــبــه تلك ةشــعر  ن مواهشــباب ةشــعر الشــاب بتفــتح عقلــه، وكــ لا ةلــحر يف ماثنيــاً:  ر، تف  

لسـتفمام عـن ا اتمـوع  ةسـئلحيث ةبدأ ابلتفكري الـدميق، ةتشـخ  يف ذهنـه الكثـري مـن األ
ـــه مـــن عصـــيع اإلجابـــة عليمـــا  لـــ لك نـــراه ةقـــوم ابلبحـــث عـــن  ا يـــاز واجملتمـــع، والـــ  لبـــد ل

دةـدز الـ  ةنسـ م اه مسـتعداً ألن ةعتنـق الفكـرز اجلانً، ةـم األجوبة، ولو كل   ذلك حياتـه أحيـا
 ممما كانت بطورهتا ومصاعبما. أحياانً  معما
لنـا أن العدةـد مـن  لتبـة( عليمم الس م) حياز األنبياء يهة لتتبعمةن ر ذا راجعنا التاإ نناإو 

ةمـم الـ ةن كـانوا ةتسـابقون إىل اإلةــان  ب،الرسـالت السـماوةة إنـا مامـت علـى أكتــاف الشـبا
وا علــى أهبــة الســتعداد دائمــاً للت ــحية يف ســبيع نةــدز، وكــاجلداتقبــع تلــك األةكــار و  نةدلــاب

 ة.يملقدا ااملباه ه 
أعلن دعوتـه التوحيدةـة يف ذلـك اجملتمـع املنحـع،  امنيح( عليه الس م) ني هللا نوحةمثً : 

                                                        

 .7ب 39ص 1القلوب: صإرشاد ( 47) 
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 اب له ونصره؟ ومن ال   لىب  نداءه، وهو نداء ا ق؟ت من ال   اس
وعة مـن الشـباب الفقـراء املـؤمنل، الـ ةن م  مه( معليه الس ) همع بو ال   اااد أن 

 ان تا جاء به من ا ق، أما بقية مومه وهم كثرز، ةـ  مةإلاو ( عليه الس م) سارعوا لنصرز نوح
 ومـن( عليـه السـ م) هنـملوا على كفـرهم، ومل ةؤمنـوا بـه، ومل ةكتفـوا الـ ا، بـع كـانوا ةنتقصـون ف
شـباب الفقـراء اخلـاملي الـ كر يف اجملتمـع، كمـا ورد يف الن مـ موعـةم  ته، وةقولون هلـم: أنـعتباأ

أا   ر  ال    د  ر اك  اتـ بـ ع ك  إ ل  ال   ةن  ُهما أ ر اذ لُن ا اب  نـ   ام  و  القرآن الكرم حيث ما  عذوجع: 
 (48 ). 

اجلدةــــد واألةكــــار اإلســـــ مية  نةدلــــاب( صــــلى هللا عليــــه وآلــــه) هللاصــــد  رســــو  وعنــــدما 
وا الــدةن اجلدةــد  قــنتعاو ( صــلى هللا عليــه وآلــه) ةــان بــهاإلى أن الــ ةن ســارعوا إىل اجلدةــدز، نــر 

مــن الشــباب، ةــاو  مــن آمــن وأســلم هــو أمــري املــؤمنل علــي بــن أا  ةعــو م و كــان مــنمم ثلــة 
مـنمم جعفـر بـن  ناكـو  ،( 49) كـان عمـره ل ةت ـاوع العشـر سـنل   لاو ( عليه الس م) بالب

ذ بـــن جبـــع، وعةـــد اومعـــ ،يشــ، ومصــعب بـــن عمـــري، وبـــ   ا بأا بالــب، وعمـــار بـــن اســـر
صــلى ) ع ـمألا  و ســر بب مـن أســباب عدةـدز ومـع توجبمــا اهتمـام الســ ا هـو ... ( 50) مغـريهو 

 ؤوليات كبريز يف أمور الدولة اإلس مية.مسب وعميلمم ابشلاب( هللا عليه وآله
ا أل قـــو ة( ليــه الســـ مع) ،عـــت أاب عبـــد هللا: مــا  قلاإ،اعيـــع بــن عبـــد اخلـــ رو  عــن 

 «.أتيت البصرز؟»حو  وأان أ،ع: األر عفج
 م.ةقا : نع

 «.  رأةت مسارعة الناس يف ه ا األمر ودبوهلم ةيه؟كي»ما :
 ليع، ولقد ةعلوا، وإن ذلك لقليع.قل م إ ةقا : وهللا

 .( 51) « كع بري...ىلإ سر ليك ابألحداه ةا م أع»ةقا : 
ن، إِن ملـا رأةتـن مـد بلغـت سـناً ورأةتـن أعداد بـ  أ  »: ( السـ م عليه) نلمري املؤموةقو  أ

                                                        

 .27ود: سورز ه( 48) 
 .38ح 1ب 43ص 35ار األنوار: جان ر حب( 49) 
م لةت اوع عمره العشـرةن عامـاً، ومـد رو : إن بمغلوأى أن كع هؤلء الصحابة مد أسلموا يف بداةة الدعوز اةمدةة فل خي( 50) 

: إن من. وميــعالـي علــى أهـع اً يضـام( صــلى هللا عليـه وآلـه) سـو  هللار  عمـر معـاذ بـن جبــع كـان عانيـة عشـر ســنة حـل أرسـله
 ةفقه أهلما. للمذةد. ةكه تكر ت( صلى هللا عليه وآله) رسو  هللا

 .66حدةث الراح ح 93ص 8: جالكايف( 51) 
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ال منمـــا، مبــع أن ةع ــع ا أجلــي دون أن أة ـــي بصــوهنــاً ابدرت بوصــي  إليــك، وأوردت 
أنقــ  يف رأةــي كمــا نقصــت يف جســمي، أو ةســبقن إليــك بعــض  نأ وأ إليــك تــا يف نفســي،

ر، وإنــا ملــب ا ــده كــاألر  اخلاليــة مــا   ةتكــون كالصــعب النفــو يادنالــةــو و وى غلبــات اهلــ
تغع لبــك  لتســتقبع ةشــألقــي ةيمــا مــن شــيء مبلتــه، ةبادرتــك ابألدب مبــع أن ةقســو ملبــك، و 

ةتكـــون مـــد كفيـــت مؤونـــة  بتـــه،ر بغيتـــه وا  ـــد رأةـــك مـــن األمـــر مـــا مـــد كفـــاك أهـــع الت ـــارب
ان لــك مــا رتــا ا مـد كنــا هتيــه، واسـتبمــ لــكذ ك مـنةــاات الطلـب، وعوةيــت مــن عـ ج الت ربــة،

 .( 52) «أفلم علينا منه
 

 لشبابا تاقاط
فتــق مواهبــه، وكــع تر اإلنســان ترحلــة الشــباب تتف ــر باماتــه العقليــة والبدنيــة وتةــ امدنــع

ا ةســحنا اجملــا  للشــاب ألن ةــارس  ذ. ةــمــعجملتا ا يفمــ رو ذلــك ةؤهلــه وةشــ عه لكــي ةقــوم بــد
 ع، ئمـــة لـــه للقيـــام بـــدور صـــا  مفيـــد يف اجملتمـــدوراً اجتماعيـــاً، ووجمنـــاه الوجمـــة املناســـبة وامل

ون مـــد ، نكـــةيـــعاملجتةســـاعده علـــى بنـــاء شخصـــيته، وةنمـــي ةيـــه كفاءاتـــه، وةـــذوده ابخلـــاز ا
 ا.اهتذ ياب وممأحسنا الستفادز من م بسات مرحلة الشب

 ــتم الــ ه املســالة، ومل نفســح اجملــا  للشــباب يف ممارســة رغبتــه املشــروعة  داء دور وإن مل 
أمــرةن: إمــا أن ختمــد بامــات الشــاب  حــداجتمــاعي ضــمن توجيــه صــا ، ةســتكون النتي ــة أ

 ةبادر إىل ممارسة أدوار منحرةة وةقوم  عما  ةاسدز. نأ وإماوتقتع مواهبه وتدةن بموحاته، 
( عليـه السـ م) وجيممم الوجمة الصحيحة، ويف ه ا مـا  اإلمـام البـامروتم ممتعلي ملذ ةل ا 

 .( 53) «ألدبته قهب من شباب الشيعة ل ةتفيت بشاتأ ول»: 
 س العمرايقل ال

عــات ا اليـــة ـ وهـــ ا مـــا ةؤســ  لـــه ـ تـــا يف ضــمنما بعـــض اجملتمعـــات مر اجملتثـــكأ ععــل
... ومــا دام الشــباب مل ةقطعــوا مــن نمذ لــاو  اإلســ مية مــا عالــوا ةقي مــون اإلنســان تقيــاس العمــر

 ةن ر إليمم ن رز ثقة واحمام ـ يف بعض األحيـان ـ ا ياز إل مساةة مصريز ة ن  تمع الكبار ل
                                                        

 ...من وصية له، للحسن بن علي  31ب غة، الكتب:  ج ال( 52) 
 .16ح 6ب 214ص 1ج: ألنوارحبار ا( 53) 
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 لكــرماو  ســحــرك والنشــاف، علــى العكــ  مــن املقيــاس الــ   اختــ ه الر ت  الا ــم ح هلــول ةفســ
ســـ م إلا ضةـــر ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) تـــه الشـــرةفة، ةقـــد أعلـــنايح يف( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه)
قـــوى والعمـــع والكفـــاءز والقـــدرز علـــى جعـــع املقيـــاس الصـــحيح هـــو التو  مـــر والســـن،علا سايـــملق

مي الطامـات املتف ـرز،  سـاإلتمـع اجمل من بل أةراد راتخي( صلى هللا عليه وآله) انكة اإلبدا ،
 وةول يمم إدارز وميادز املسلمل.

ة وعمــره عانيــة كــم ىلــع( 54) ن أســيدبــ باتــع( صــلى هللا عليــه وآلــه)  رســو  هللاةقــد وىل  
صــلى ) ا بعـث هللا يمـداً ملـ»:  امـ( عليـه السـ م)  ادسـلا مامـعشـر سـنة، حيـث رو  عـن اإل

ب أدا ـم يف عبـادهتم األصـنام، اعـو ، لمتـهأفمـر الـا دعوتـه، ونشـر الـا كو  ةكـت( هللا عليـه وآلـه
املســاجد املبنيــة كانــت لقــوم مــن بيــار أصــحاب ب رابــ وأبــ وه وأســا وا معاشــرته، وســعوا يف

عبــة مسـاجد حييــون لكنـاء افب ناكـ. ( يـه الســ معل) يمـد وشـيعته وشــيعة علـي بـن أا بالــب
( صـلى هللا عليـه وآلــه) أذى يمــدو ا، الـاأماتــه املبطلـون، ةسـعى هــؤلء املشـركون يف بر  امـ امـية

، التفــت بلفــه إليمــا ةقــا : هللا ةعلــم نــةدةملىل اإكــة موســائر أصــحابه، وأجلــا ه إىل اخلــروج مــن 
 رت عليك بلداً، ول ابتغيت عنك بدًل، وإِنأِن أحبك، ولول أن أهلك أبرجوِن عنك ملا آث

ليــك الســ م، عرأ قــة لــىاألعهللا تعــاىل إليــه: ا يمــد، إن العلــي ك. ةــاوحى غــتم علــى مفارمتــمل
   لـ ا ن  إمادراً، ماهراً، وذلك مولـه تعـاىل: ، اً مل، ساناً ا: ساردك إىل ه ا البلد فاةراً، غةقو و 

ك  إىل م عاد  ةـ ر    ع ل ياك  الاُقراآن  ل رادُّ 
 ىل مكة فاةراً غاناً. إ: نعة( 55) 

، ةاتصـع  هـع مكـة ةسـخروا منـه، هباحصـأ( صلى هللا عليـه وآلـه) هللا  و سر وأبا ب لك 
جـر  علـيمم حكمــي، وأمــرك تكـة، فأ فو سـ: ( صــلى هللا عليـه وآلـه) ةقـا  هللا تعـاىل لرسـوله

بائفـا، أو دبلمـا مسـتخفياً  إل دحـمم أا مـنوسوف أمنع عـن دبوهلـا املشـركل حـ  لةـدبلم
عتـاب  مميلـع رء هللا بفـتح مكـة واستوسـقت لـه، أم ـ ـام تمحـ اةلمـ. من أنـه إن عثـر عليـه متـع

بـن أسـيد، ةلمــا اتصـع الــم بـاه مــالوا: إن يمـداً ل ةـذا  ةســتخ  بنـا  حــ  وىل علينـا غ مــاً 
 ا ـرام وجـريان ت هللايـب حدةث السن ابن عاِن عشرز سنة، ونن مشاةن ذوو األسـنان، بـدام

 . ألر احرمه األمن، وبري بقعة له على وجه 

                                                        

، وأمـه عةنـب وميـع: أروى، بنـت أا عمـرو مصي ن أسيد بن أا العي  بن أمية بن عبد   ، بن عبد مناف بنعتاب ب( 54) 
 ة.مكح م ةتو م ةلبن أمية بن عبد    أس

 .85: لقص سورز ا( 55) 
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مكـة، وكتـب يف  عهـأ ىلـبـن أسـيد عمـداً ع باتـعل( صلى هللا عليه وآله) و  هللاوكتب رس
 أوله:

ان بيــت هللا ري جــ ىلإ( صــلى هللا عليــه وآلــه) ســو  هللار   الــرمحن الــرحيم، مــن يمــدبســم هللا
 م هللا، أما بعد:ر ح نوسكا

لـــه مصـــدماً، ويف أةعالـــه مصـــوابً، واأم مـــنكم ابهلل مؤمنـــاً، وتحمـــد رســـو  هللا يف ن كـــانةمـــ
وإلينـا. ومـن كـان  انـم ومـةولعلي أبي يمد رسوله وصفيه ووصيه وبري بلق هللا بعـده مواليـاً، 

عمالــه أمــن  ائشــي أو لشــيء منــه خمالفــاً، ةســحقاً وبعــداً ألصــحاب الســعري، ل ةقبــع هللاك لــ ل
صلى هللا عليـه ) هللاد يمد رسو  ملد وم. اً أبد كثر، وةصليه انر جمنم بالداً خملداً وإن ع م و 

 ن أسيد أحكـامكم ومصـا كم، مـد ةـو  إليـه تنبيـه غـاةلكم، وتعلـيم جـاهلكم،ب باتع( وآله
مــن  مة ــله علــيكمــن  أود م ــطربكم، وأتدةــب مــن عا  عــن أدب هللا مــنكم  ملــا علــم مو قــوت

حانه يف التعصـب لعلـي ويل هللا، ةمـو لنـا جر  نمو ( صلى هللا عليه وآله) موالز يمد رسو  هللا
 ة،بـــادم، ويف هللا أط، وألوليائنـــا مـــوا ، وألعـــدائنا معـــاد، وهـــو لكـــم ،ـــاء فليلـــة، وأر  عكيـــ

بتـــه، ةمـــد يو ه لتـــموا تعـــاىل علـــى كـــاةتكم بف ـــع هللا هلو ــ  م ـــيئة، وممـــر منـــري، مـــد ة ـــ
 ةلـــن خيليــه مــن توةيقــه، كمـــا هللا ةــدةر ا تــمــع عمتـــه علــيكم، ةوعلــي والطيبــل مــن آهلمــا. وحك

 لو ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) أكمـــع مـــن مـــوالز يمـــد وعلـــي شـــرةه وح ـــه، ل ةـــؤامر رســـو  هللا
بشــرة   يســرله، تــملاعمالعـه، بــع هــو الســدةد األمـل، ةليعمــع املطيــع مــنكم، وليـ  حبســن طة

 ـب امللـك العذةـذ الغـ ب. ول وغ، ابلعقـاةد داجلذاء، وع يم ا باء، وليوةر املخال  له بشـ
حيتج يتج منكم يف خمالفته بصغر سـنه  ةلـي  األكـا هـو األة ـع، بـع األة ـع هـو األكـا، 

ي  ئالــر و م مــري لكــموالتنــا ومــوالز أوليائنــا ومعــاداز أعــدائنا، ةلــ لك جعلنــاه األ وهــو األكــا يف
 ه.ري  غهللا دعليكم، ةمن أباعه ةمرحبا به، ومن بالفه ة  ةبع

ا وصـع إلـيمم عتـاب، ومـرأ عمـده، ومـ  ةـيمم مومفـاً فـاهراً، واندى يف  ـاعتمم ما : ةلم
بكــم  ِنامــر ( صــلى هللا عليــه وآلــه) هللاحــ  ح ــروه، ومــا  هلــم: معاشــر أهــع مكــة إن رســو  

 م، وسـوفكةقياوإِن أعلـم النـاس بكـم وتنـ ،مكينمرمحة وبركة علـى مـؤ و م، كيقشماابً يرماً ملناة
آمركم ابلص ز ةيقام هلا، ك أختل  أراعي الناس، ةمن وجدته مد لـذم اجلماعـة التذمـت لـه حـق 

مـا ةتشـته، ةـ ن وجـدت لـه عـ را أع رتـه ـ إىل أن عناملـؤمن علـى املـؤمن، ومـن وجدتـه مـد معـد 
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 هللا المر شيع الفاحشة يف موم إل ضـة، ولن تنة، والف ور بياناأم صدصال ة ن ما  ـ ةاما بعد،
 ، مـــوةكم عنــد  ضـــعي  حــ  آبـــ  ا ــق منـــه، وضــعيفكم عنـــد  مــو  حـــ  آبــ  لـــه لــ اب

 الفة ربكم. خا ق، اتقوا هللا وشرةوا بطاعة هللا أنفسكم، ول ت لوها ت
 ى هللا، غــري يتــاج إىلدالــا ممتــد كمــا مــا ، وعــد  وأنصــ  وأنفــ  األحكــام، ةفعــع وهللا

 .( 56) «ولمراجعة زر ماؤ م
ريز مــادز اإلســـ م واترخيمــم املشــر ف، نـــراهم ةتعــاملون مــع الشـــباب نمــا نطـــالع ســنعــم، حي

 بتش يع واحمام، وةنحون ذو  الكفاءز منمم ثقة ع يمة، وحيم لو م مسؤوليات بطريز.

 أسامة قائداً للجيش نّي عي( صلى هللا عليه وآله) لو سر لا
يـــه أكـــابر ة اً ري بـــة هيـــا جيشـــاً كفةر شـــلا( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) از النـــيحيـــر آبـــ يف كل كـــ

ذلـك اجلــيش لتلـك املعركـة اخلطـريز، بيــد ز الصـحابة وشـيوط املسـلمل  ـرب الــروم، وجعـع ميـاد
 مل ةبلــ  العشــرةن مــن العمــر... ومــد كــان مــن ضــمن اجلــيش ابشــ ، وهــو( 57) أســامة بــن عةــد

ــــــــــاضــــــــــع ااخل ــــــــــن اجلــــــــــراح، لقي ــــــــــدز ب ــــــــــو عبي ــــــــــو بكــــــــــر، وعمــــــــــر، وأب  دز أســــــــــامة الشــــــــــاب: أب
: اً ر ر كـــم( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) ذبري... وأمثـــاهلم. ومـــا لـــاو  ةحـــل، وبوعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف

 .( 58) «يش أسامةعن جأنف وا جيش أسامة، لعن هللا من ختل   »
ذكيـاً منـ  صـغره ومقـداماً، وكـان عمـره اثنـ  عشـرز سـنة ن كـاة  املؤربون أن أسام ومد ذكر

 عندما تقدم للتطو  يف غذوز أحد.

                                                        

 .329ح 554: ص( عليه الس م) ر سكلعا فسري اإلمامراجع ت( 56) 
حـب رسـو  هللا وةكـن أاب ه: لـ ا ةقـ دعةـ هعذى بن أمرا القي  الكلىب،أبـو لا دبع ارثة بن شراحبيع بنبن ح دبن عةأسامة ( 57) 

قـا  لـه أة ـاً: ة بن عبد عمرو، وأما أسامة بن عةد ةيكن أاب يمد وةقا  لـه: أاب عةـد، وكـانأسامة، وأمه سعدى بنت تغلبة 
 ر بـهومـ«. اس إيلنـحـب الأ ةمأسـا»مـا : ( صـلى هللا عليـه وآلـه) وابـن حبـه. رو  إنـه( صلى هللا عليه وآلـه) حب رسو  هللا

وكــان «. مرحبــا حبــي وابـن حــي»لــه واحتملــه، ك مـا : مبو  يـهإل  ةنــذ  ل الصــبيان يف مفولــه مـن بــدر،بـ( صـلى هللا عليــه وآلــه)
عشـرةن سـنة، وميـع: عـاِن عشـرز، وميـع: تسـع عشـرز سـنة. ان ـر الـدرجات ( صلى هللا عليه وآلـه) عمره ةوم مات رسو  هللا

 ةد.أسامة بن ع  2ب 437الرةيعة يف ببقات الشيعة: ص
 .22ب 430ص 30ألنوار: جحبار ا( 58) 
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 موقعة حنني
عــة ُحنــل ةفــي موم مي. ســإلا نباب املؤمنــون هلــم الــدور البــارع يف التــارةان الشــكــ ا كــهو 

سلمل، كـان امل نم زر شعو ( صلى هللا عليه وآله) ل مل ةثبت إل النيمحينما ا ذم جيش املسل
ولد العبــاس، ةقــد رو : ملــا  أ ضعــبو ( عليــه الســ م) أحــد أولئــك الثــابتل اإلمــام أمــري املــؤمنل

 معـهو رج خـبكثـرز اجلمـع ة( صـلى هللا عليـه وآلـه) ةاسـت مر ةيمـا رسـو  هللاكانت غذوز حنل، 
آلف من املسـلمل، ة ـن أكثـرهم أن لـن ةغلبـوا  ملـا شـاهدوا مـن كثـرز  عمـم وعـددهم ز شر ع

ب اليوم من ملة، ةكان األمر ف ف ما لغة نل: وعدهتم، وأع ب أاب بكر الكثرز ةومئ  ةقا 
صـلى هللا عليـه ) مل ةلبثـوا وا ذمـوا   عمـم، ومل ةبـق مـع النـي والتقـالمـا ، ةركـبفنوه وعا م أبـو 

عة مـــن بـــن هاشـــم وعاشـــرهم أةـــن ابـــن أم أةـــن ومتـــع رمحـــه هللا، وثبـــت التســــعة ســـت لإ( وآلـــه
انذ  هللا يف إع ــاب ةـ ،لكر اهلـا يون ورجعـوا بعــد ذلـك وت حقـوا وكانــت الكـرز هلـم علــى املشـ

ــلا  إ ذا أ عا  م  وا ةـ ــو  ز: لكثــر اب ركــبأا  ــام تا ع ل ــياُكُم  ُكما تا بـ ــ   ُحنـ  ــيائاً و ض  ــر ُتُكما ةـ ل ــما تـُغاــن  ع ــناُكما ش  ثـا ك 
ب ر ةن    ــُتما ُمــدا ــذ   ُك   األراُ  ت  ــا ر ُحب ــتا ُك  و ل يـا ــك ي    أ نـا  (59 )ؤام ن ل  ُمــلا ا ىت ُه ع ل ــى ر ُســول ه  و ع ل ــنـ  هللاُ س 

وعانيـة: ( عليـه السـ م) ت معـه مـن بـن هاشـم: أمـري املـؤمنلبـث نمـو ( عليـه السـ م) ليـاع دةر ة
بـن العبـاس عــن ع  ـلفاو   ( صـلى هللا عليـه وآلـه) العبـاس بـن عبـد املطلـب عـن ةـل رسـو  هللا

ملــؤمنل ابلســي  بــل اتــه، وأمــري لبغ رةســاره، وأبــو ســفيان بــن ا ــاره ممســك بســرجه عنــد نفــ
هللا بن الذبري بـن عبـد املطلـب، وعتبـة ومعتـب  دبعو  ،ةدةه، ونوةع بن حره، وربيعة بن ا ره

 .( 60) ابنا أا هلب حوله
                                                        

 .26-25سورز التوبة: ( 59) 
يف ذلـــك ةقـــو  مالـــك بـــن عبـــادز ، و ( عليـــه الســـ م) ذكـــر اإلمـــام علـــي بـــن أا بالـــب 221ص 1شـــفة الغمـــة: جان ـــر ك( 60) 

 الغاةقي:
 شممممممممممو  يمممممممممم     مممممممممم     مممممممممم و  يمممممممممم  ها
 
  بيممممممممم ر مممممممممغ  يبممممممممم    مممممممممو  ممممممممم    

 
 و  هتفمممممممممممممممم   با يمممممممممممممممما    مممممممممممممممم فهمممممممممممممممم

 
  رهمممممم  ا  غ ممممممر ت مممممم  هممممممر    يمممممم 

 
 ز يممممممممممممما  يممممممممممممما غ مممممممممممممر شممممممممممممم     بأفممممممممممممم

 
  لمممممو    ممممم     مممممب   يبممممم  ثمممممو  ممممما   

 
   قممممممممم و شمممممممممه    فا تممممممممما   مممممممممر   ممممممممم  

 
  مممممممممممم     مممممممممممم    مممممممممممم  ثمممممممممممم      

 :  معباس بن عبد املطلب يف ه ا املقاوما  ال 
   ممممممم  فمممممممر  ممممممم   ممممممم  فمممممممر  يممممممم  فا شممممممم   

 
  ممم   ي فمممم     مممر  ت مممم  رريا يصممم 
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 عمري نب بعصم
ثــــر البــــال  ألا اهلــــ( صــــلى هللا عليــــه وآلــــه) األع ــــم  ســــو بــــ ص الــــ  حيملمــــا الر ألا تنــــاك

ع علــى دبــو  ا ك  ل ع لــى ُبلُـــق  نـ ـإ  و  وصــفه البــار  يف مولــه:  امــكو  ،مس يف اإلســ انــلواملشــ   
ــيم   ع   

( صــلى هللا عليــه وآلــه) ن ضــمن هــؤلء الــ ةن أتثــروا  بــ ص رســو  هللامــ نا. وكــ( 61) 
صلى هللا عليه ) ، ةقد أتثر  ب ص الرسو ( 62)( مصعب بن عمري) لشابم اوا اإلس قنتعاة

يل ابــة نأ ت ا ميـدز الــ  حيملمـا أتثــراً كبـرياً، وااــ ب إليمـا ااــ اابً شـدةداً، دونافصــلاو ( وآلـه
ببيعـــة الشـــباب الـــ ةن ةتلكـــون الصـــفاء   ه هـــيهـــو ومـــه، م لـــ  ســـيواجمما مـــنا د الفعـــعبـــردو 

 . الروحي
ث يـحب دز،سـلفااض كبار السن مد ل ةؤمع منمم ذلك  لكو م كـاوا يف األجـواء ا بعينمب

 ةصعب ملع تلك ا الت والصفات ال  انغرست يف نفوسمم.
بصـفاء روحـي، اعتنـق اإلسـ م بكـع  ع  متت لا باشذلك ال( ضوان هللا عليهر ) ةمصعب

ذلــــك التعصــــب  بســــببوف غ ــــلســــيحده لــــه مــــن املشــــاكع وا روحــــه وجوانــــه، ومل ةبــــا  تــــا
، وكــان  ــااً علــى ذلــك  ى دةنــهأبفــ مه اجلــاهلي الــ   كــان والــداه حيم نــه. ةفــي بداةــة إســ

                                                                                                                                                               

  لمممممممو   قممممممم و  جمممممممر   ممممممما بيممممممم    ر  ممممممم  
 
 ذ   مممممما   فبمممممم  شمممممم  ب مممممم ف   مممممم      

 
 ت  مممممممممممممممب    ممممممممممممممما يا ممممممممممممممم  فممممممممممممممم  ي ا

 
    ممممممممماو بيف ممممممممم   و ممممممممما  اشمممممممممريا  

 …أةن ابن أم أةن ةعن به 
 .4لقلم: سورز ا( 61) 
 تـهد مناف بن عبد الدار بن مصي بن ك ب العبدر ، أحد السـابقل إىل اإلسـ م، كنيبع ن عمري بن هاشم بنمصعب ب( 62) 

أن هـرب  قوه، ةلـم ةـذ  يبوسـاً إىلثو اةـ ،هعبد هللا. كتم إس مه بوةاً من أمه ومومه، ةعلمه عثمان بن بلحـة ةـاعلم أهلـ بوأ
أحــداً ومعـه اللــواء، ةاستشـمد  حــد.  شـمد ك اً،مـع مــن هـاجر إىل ا بشــة، ك رجـع إىل مكــة ةمـاجر إىل املدةنــة وشـمد بــدر 

 بعصـم( صـلى هللا عليـه وآلـه) وأجـود حلـة مـع أبوةـه. ورو : رأى رسـو  هللاة كـت  مغـعـم نرو : كان مصعب بن عمـري أ
لنعمـة وملـا صـار إليـه. وميـع: إن مصـعباً مل ا نمـ هيـ  للـ   كـان ة( صلى هللا عليه وآله)  يف بردز مرموعة بفروز ةبكىن عمريب

صــلى ) هللا  ا غطـوا رأسـه برجــت رجـ ه، وإذا غطـوا رجليـه بـرج رأسـه، ةقـا  رسـو ن إذكـا  هداإل ثـوابً، وعنـد استشـم كةـم 
ثـن عشـر أهـع العقبـة لا عمـ( صـلى هللا عليـه وآلـه) بعثـه رسـو  هللا«.. األذبـر ا على رجله شيئاً منو لعجا»:( هللا عليه وآله

ره مـمـن  ـع اجلمعـة يف املدةنـة. أسـلم علـى ةدةـه سـعد بـن معـاذ، كـان عأو  القـرآن. وهـو  مهأر قيملدةنة ولاالثانية ليفقه أهع 
 .98ص 6ة: جصابة يف متييذ الصحاب ر اإلناحل استشمد، عوجته محنة بنت جحش.  نةس لربعأ
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تبـاعمم. ويف ن مشـركي مـرةش وأالعـ اب مـلكون ال ةن أسلموا مبله كانوا ة مون أنوا  األذى و 
حالــة الصــ ز، ةابــ   و يفوهــ هدهاملشــركل ةشــا دأحــد األام وعنــدما كــان ةصــلي، وإذا  حــ

 ـره ـ إىل والـد  مصـعب، ةلمـا ن يفب ع يـلــ ا ذلك املشرك ةنقع ما شاهده من ذلـك املشـمد
صـلى ) رسو  هللا بهجاء  ةد، ال  ،عا ب لك اخلا وتيقنا  ن ولدةا مد دبع يف الدةن اجلد

( صـــــلى هللا عليــــه وآلـــــه) الكــــرم  و ســـــكثـــــرياً  لكو مــــا كـــــاان ةصــــفان الر  املــــأت(  عليــــه وآلـــــههللا
ن وةا ةران ولدةا مد ان ـم إىل دةـن ذلـك الرجـع  ا ي ةك ،بلةاامات واألكاذةب البهتلاب

 ال   كاان ةتممانه ابألاببيع وخمتل  التمم.
 ولكــن ،( صــلى هللا عليــه وآلــه) و صــحه بــمك هــ ا الــدةن، وعــدم اللتقــاء ابلرســنبةقامــا 

اً عـن يـدبع عباً صـن ماب مل ةتذلذ  إةانـه، ةابـ ا ةفكـران بطرةقـة أبـرى عل ممـا يعـ الش همولد
ا، يمــه وحرمــاه مــن كــع الــنعم وامللــ ات الــ  كــان ةان ســة ،( صــلى هللا عليــه وآلــه) رســو  هللا

ألن ة ـحي حــ  بنفســه  ســتعداً ولكنـه مل ةبــا  ومل ةتنـاع  عــن عقيدتــه الـ  متســك الـا، وكــان م
 بيع إةانه.يف س

 ص لو سالر  لو سر 
 ناكــو  ،( صـلى هللا عليــه وآلـه) األام جـاء رجــ ن مـن مبيلـة اخلــذرج إىل رسـو  هللا دحـأ يف

أحـدةا ةســمى: ابــن عرارز، والثـاِن: عبــد مــي ، ومــد أمـب  مــن املدةنــة ةـدب  مكــة علــى حــل 
ــا ح ــرا عنـــد الرســو ثــرهم كفــاراً ن أككـــا  نة غفلــة مــن أهلمــا الــ ( صــلى هللا عليــه وآلـــه) ، ةلم 

ــالــه   مــا ةرةــدان إ ــاء حالــة ا ــرب  احضــو أ نــت مائمــة بيــنمم وبــل القبائــع األبــرى، اك  ل
م،  ســإلا( صــلى هللا عليــه وآلــه) ن مائــة ســنة، ةعــر  عليممــا رســو  هللامــ والــ  دامــت أكثــر

خصــاً مــن ش نــةدةامل إىل ع معممــاســر ة نأ( صــلى هللا عليــه وآلــه) ا مــن الرســو بلبــ ك ،امةاســل
( صــلى هللا عليــه وآلــه) املســلمل ليــدعو أهــع املدةنــة إىل اإلســ م، وابلفعــع اســت اب الرســو 

 ملدةنة. اري إىل مع نب با، ةارسع معمما مصعممبلطل
رب العشــرز آلف نســمة، وكانــت معيشــتمم ماســية، حيــث  اقــةاملدةنــة آنــ اك مــا  وكــان يف

قمل، وابإلضاةة إىل ذلك كـان اليمـود ةتلكـون مـدرز كبـريز ة عةراالذ  على مدكان امتصادهم ةعت
 ةيســـنجلمـــن الناحيـــة المتصـــادةة، عـــ وز علـــى مـــا ببعـــوا عليـــه مـــن نشـــر املفاســـد األب ميـــة وا

 يمم، لتكون هلم السيادز عليمم.س إللناا بكيفما شا وا، أةنما حلوا وارعلوا، وذلك جلل
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أن خيتــار القــرى ( رضــوان هللا عليــه) بن ملصــعكــة نكــا ه ال ــروف الشــدةدز  ةبســبب هــ
اجملــاورز للمدةنــة، لينطلــق منمــا يف عملــه التبليغــي بــد  املدةنــة، ولكــن مــع هــ ا نــراه ةــ هب إىل 

األوىل يف عملـــه الرســـايل، مـــتحم ً املصـــاعب اجلســـام  كـــع ذلـــك يف  همـــا يطتـــلعيو  ،املدةنـــة
م والعقيـدز الصـا ة حـق اإلةـان  سـإلن ابمن آمو سبيع هللا تعاىل، ولكونه مد آمن ابإلس م، 

 ت.ماة نه ةب   يف سبيع ذلك الغايل والنفي ، وتسمع أمامه الصعوابت واملم
ان مصــعب كــذلــت علــى أهلمــا، وابلفعــع  ن مــد هللا نمــ ةعب املدةنــة، وكانــه رمحــبــع مصــد
ه ريتســـا  لـــك ملـــا حيمـــع يف نفســـه مـــن نفحـــات اإلةـــان واهلـــدى، م ـــاةاً إىل  ـــ، وذهلـــم ةرمحـــ
ته وصـــوته، ةابـــ  ةـــدعو النـــاس إىل اإلســـ م، ةـــدعا إىل ســـبيع ربـــه اب كمـــة واملوع ـــة ور وصـــ

عنــده وةســلمون  نيتمعــو  ان النــاسئ  وامتيــاعات الــدةن اجلدةـد، ةكــصــاا سـنة، مبينــاً هلــم ب
منــه إل وأتن  اعــة أبــرى، حــ  أنــه مل ةبــق بيــت يف  اعــةج  ر ختــه. وكلمــا كانــت ةــعلــى ةد
إلس م  وذلك اإلمبا  الكبري من مبع أهايل املدةنة علـى اإلسـ م ةرجـع ا لهدبمد و ل إ املدةنة

فـ  إىل نفوسـمم، اب أن ةنبيبـة وصـاةية، ةاسـتطا  مصـعب الشـ إىل أ م كانوا ةتلكـون نفوسـاً 
إلضــاةة إىل عملــه الــد وب ومدرتــه علــى إدارز األمــور، ، ابرعةســب وأن ةُــدبع يف ملــوالم اإلةــان

ة، كـــع هـــ ه األمـــور أد ت  هـــع املدةنـــة ألن خيتـــاروا اإلســـ م علـــى ليـــعاالص  مأبـــل وامت كـــه
 معتقداهتم القدةة.

 األوس واخلـرعج، وذلـك لبـ امـيةواألضـغان الـ  كانـت يف ملـوالم  ادهبت األحقـوهك ا ذ
ــة  هللا  ع ل ــيا ا و رُ ُكــذا او  هللا يف كتابــه الكــرم: مــا  مــا ك ،بســبب تــوجممم اإلةــاِن ــُتما ن عام  ُكما إ ذا ُكنـا

ُتما  ب حا اًء ة ا ل    بـ لا  مـُُلوب ُكما ة ا صا و اانً ب  أ عاد  ن عام ت ه  إ با
 (63 ). 

 ةنشــر وعئــة ات ملــ ــروب الــ  تطاو ا نمــ جر رد: إن املــراد مــا كــان بــل األوس واخلــذ و  دقــة
 .( 64) سنة، إىل أن أل  هللا بل ملوالم ابإلس م، ةذالت تلك األحقاد

اعـة يف ن  ا أن حيف وا الكثري من ا ات املباركـة والسـور القرآنيـة، وكـانوا ةصـل و و واستطاع
                                                        

 .103  عمران: سورز آ( 63) 
ســورز آ  عمــران. ومــد اشــتمرت تلــك ا ــروب بــل األوس واخلــذرج حــ  كانــت هلــا أام  357ص 2مــع البيــان: جان ــر  ( 64) 

ةــوم الصــفينة، وهــو أو  ةــوم جــرت ا ــرب ةيــه، وةــوم الســرارز، وةــوم وةــاص بــن بطمــة، وةــوم  مشــمورز عنــد العــرب، منمــا:
وةوم ح ري الكتائب، وةوم أبم بـن سـامل، وةـوم أبـموز، وةـوم البقيـع، وةـوم م ـرس ومعـب ، وةـوم الـدار، حابب بن مي ، 

وةوم بعاه البر، وةوم ة ار األنصار. وكانوا ةنتقلون يف ه ه املواضع الـ  تعـرف أاممـم الـا وةقتتلـون متـالً شـدةداً. ان ـر 
 .45موسوعة العتبات املقدسة، جلعفر اخلليلي: ص
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 ،ه ـئاو حصفوف مماصة، وإذا ما فمر أحد حيتاج إىل مسـاعدز ومعونـة كـانوا ةسـعون لق ـاء 
ـــــت حالـــــة الصـــــفاء والتقـــــوى والعلـــــم هـــــي املعيـــــار واملقيـــــاس األساســـــي الـــــ   ةتميـــــذ بـــــه  وكان

 ص.خااألش
 عمري مصعب بن داهشتسا

رك كثـريز وكـان اعـم يف( صـلى هللا عليـه وآلـه) الرسـو  األع ـم عب بن عمـري مـعصم كر اش
 يهــ( صـلى هللا عليــه وآلـه) شـارك الــا مـع الرســو  ركــةعةارسـاً شــ اعاً ل ةمـاب شــيئاً، وآبـر م

لراةــة يف ةـــوم ُأحــد، وعنــدما نشـــبت املعركــة، واشـــتد القتــا  بـــل ا عمحـــ نكــة ُأحــد، وكـــان ممــر عم
مد اممبت إليه وكان ةتمن  مادزالش نس مي ومعسكر املشركل، شعر مصعب  إلااملعسكر 

ا ة نـــه توجـــه إىل هللا تعـــاىل ودعـــاه  ن ل  وهلـــ  هللايع بذلـــك اليـــوم الـــ   ةستشـــمد ةيـــه يف ســـ
عــاءه ةعنــدما حــان ومــت د ه، وابلفعــع مــد اســت اباستشــماد تســقمل الراةــة مــن ةــده حــ  بعــد

 ئكـة إىل األر ، امل مـن اً كـمـد أهلبـت نريا ـا، بعـث هللا عذوجـع مل استشماده، وكانت املعركـة
شـميداً علــى األر ،  عبمصـمل سـق ند أعـوكـان هـ ا امللـك مـد نـذ  وهـو يف صــورز مصـعب ب

 ت ا رب.ةاب  امللك الراةة من ةد مصعب ومحلما إىل أن انتم
 هبـاجاة صـعب؟ا  مو حـأ عـن( صـلى هللا عليـه وآلـه) ب سا  النير مخد هليب ا  وبعد أن

 املسلمون  نه ما عا  على ميد ا ياز، وأنـه مـا عا  حيمـع الراةـة بيـده ةلـم تسـقمل الراةـة مـن ةـده
ره عنــده، عنــدها  ــحي نأ( صــلى هللا عليــه وآلــه) داةــة ا ــرب إىل انتمائمــا، ةطلــب النــيب نــ م

ة جئـت  مـر  إِن ملك من امل ئكـو  هللاسر  ا»: مللك ال   نذ  بصورز مصعب مائ ً ا تقر ب
 لن  لــت الراةــة بــدلً مــن مصــعب  ألن مصــعب مبــع أن ةستشــمد دعــا ربــه ع ومحذوجــع هللا
راةة من ةده، ةاست اب له ربه ةـامرِن أن أهـبمل إىل سـاحة املعركـة، وأمحـع الراةـة بـدلً المل سقت

هــــ ا حســــب بعــــض التــــوارةن، ويف بعــــض الــــرواات رو : إن مصــــعب عنــــدما  «مـــن مصــــعب
 اللــواء إىل اإلمــام علــي بــن أا بالــب( صــلى هللا عليــه وآلــه) رســو  األع ــماستشــمد أعطــى ال

 .( 65)( عليه الس م)
                                                        

مصـعب بـن عمـري  ءاو لـلا( صلى هللا عليه وآلـه) عطى رسو  هللاأ. ورو : 51ح 12ب 144ص 20نوار: جألا راحب ر نا( 65) 
إىل علـي بـن أا  هعـةدو ( صـلى هللا عليـه وآلـه)  ه رسـو  هللاابـ، ةئـعقباله اتةوم أحد ةاستشمد وومـع اللـواء مـن ةـده، ةتشـوة

 192يف بــن هاشــم. ان ــر إعــ م الــورى  عــ م اهلــدى: ص مممــا إىل اليــو ه الراةــة واللــواء، ةلــ عمــ ة( عليــه الســ م) بالــب
 .2ف 4ب ِناثلركن الا
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 ادينجبلا وذ
القابنـة يف أبـراف املدةنـة املنـورز، ع دى القبائحإ نم ابً شا( 66)  ذو الب ادةنهللا دبعكان 

صـاحب ثـروز نـت لـه بنـت  يلـة وكـان   كاالـ  همـعمـات أبـوه ـ رئـي  القبيلـة ـ وتـوىل الر سـة 
ةـــره أن مرشـــحاً ألن ةكـــون عوجـــاً للفتـــاز، و  انكـــ  ابلشـــا ا هـــعرة ـــة وععامـــة علـــى القبيلـــة. 

 بعد عمه. ة املميذزلجتماعيالذعامة واملا  واملكانة ا
اء مــا عتاجــه القبيلــة، وذات مــرز ر الفــ  ةــ هب إىل املدةنــة كــع شــمر ألجــع شــ ان هــ اكــ

ة مــن وعــم  لــىع ســاحة عــيمل الــا جـدران أربعــة يف املدةنــة رأى رجــ ً خيطـب يفلتــه ء جو انـثوأ
 الناس، وم  ةسمع، ج بته اخلطبة، سا  رجً : من اخلطيب، ومن املستمعون؟ 

سـون هـم املسـلمون، لاجلاو ( صـلى هللا عليـه وآلـه) مد رسـو  هللاياخلطيب، : عجر ال أجابه
 مس د بناه املسلمون. ةبوه ا اةو 

شــماء وذهــب إىل املســ د  ل نــةدةامل التــايل عــاد إىلاب إىل مبيلتــه، ويف الشــمر رجــع الشــ
 ا النـي الع ـيمل ستما ، ويف املرز الثالثة والرابعـة كـان حيـ   نـه ةن ـ ب أكثـر ةـاكثر نـو هـ 

 .( صلى هللا عليه وآله)
سـبو  كـع أشـم  نلةشم  كع شمر مـرز، ن: ا عم، ملاذا األام بابب عمه مائ ً  ويف أحد

أصــبح ابســتطاعة   اهكــو  عــم،لع ابــائع واملــواد الــ  نشــمةما جدةــدز، وممــرز  حــ  تكــون الب ــ
سـلم أكـع أسـبو  مـرز واحـدز، وبعـد مـدز ( صلى هللا عليه وآله) الشاب أن ةستمع إىل الرسو 

 .تملسأ دالشاب، ة اء إىل عمه مائً : ا عم، م
 يمد؟ نعم: أصبوت إىل دةةقا  ال

 ةيه. رافهو اإلس م ل ان( صلى هللا عليه وآله) دةن يمدما : إن 
 .م: ا بن لو أصررت على إس مك ةلن أعوجك ابن ما  الع
 ب: ه ا هل، ل رغبة يل يف النساء.شالاه أجاب

 العم: وسوف أمنعك من دبو  بي .ما  له 

                                                        
الغـذوات. وحـدا بنامتـه  ضعـب يف( صـلى هللا عليـه وآلـه) كان دليـع النـي  ،راجذ احا، صذِنامل   بن عبد  م بن عفيهللا دبع( 66) 

  يف مـا أحـد إل مخسـة، مـنمم عبـد هللا ذ نـة مل(  عليـه وآلـهصـلى هللا) يف غذوز تبوك، ومات يف تلك الغـذوز. وةقـا : إن النـي
 .101ص 4ألع م للذركلي: جا. هر افساملذِن ذو الب ادةن. وميع: كان ةلب  كساءةن يف بعض أ
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 .ةعسلشاب: إن ذلك سمع، ةار  هللا واأجابه ا
 عمه: ساحرمك من الثروز.ما  له 
 ةان  وعائع. ن الثروز ما أجابه: إ
 حرم عن ر سة القبيلة.ةقا : ست
 لشاب: إنن ل أرةد الذعامة.أجابه ا
 عمه: يب عليك أن تنفصع عن مبيلتنا. ةقا  له

 وف أبرج.أجابه: س
 العم: وعليك أن تنذ  كع م بسك وتعطيما يل. ةقا  له

 .  سأجابه: ل
ه وأعطتـه علي فقتشأ أمه عاراً  تركه عاراً، وملا رأتهو مه القاسي من كع م بسه ة رده ع

اً والنصـ  ا بـر مئـذراً ولبسـمما، ك ااـه نـو املدةنـة ار إع ه صـفنعع جشق ه نصفل، و ( 67)  اداً 
، وعنـدما جــاء هيـة عيــلسـ د وانم الاملووصـلما لـيً  ـ ولـي  معــه أ  شـيء ـ وااــه نـو املنـورز 
 «. من أنت؟»غرةباً ةساله:  أى شاابً ح، ر لصبا ز ص ىلإ( صلى هللا عليه وآله) الرسو 

 بد العذى.علي: هالشاب ا،ه اجلا ة كر له
 .«إن ا،ك هو عبد هللا ذو الب ادةن»ه الرسو : ةقا  ل
حـــ  استشـــمد يف إحـــدى وكـــان مـــن بـــريز املســـلمل شـــاب أيمتـــر  وامـــر اإلســـ م وبـــدأ ال

 املعارك.
 لب ادةن، وأحده انق ابً يف ضمريه؟ا  ذ هللا   غري شخصية عبدةما ال 

ه ليـــإ بن ـــ تتغـــري يف هـــ ا الشـــاب هـــو معرةتـــه ابلـــدةن اجلدةـــد الع ـــيم، الـــ    إن الـــ  
 على النراف. غري املتطبعةنفوس الاةئة والن يفة ال

 
 والعمل التنظيمي  بابشلا

 
  امـــ ،زر  كتـــنقطـــة مممـــة يف أمـــر الشـــباب، وذلـــك مـــن ابب ال ىل س ابإلشـــارز إ ل انـــهو 

                                                        

 كساء من أكسية العرب خمطمل.( 67) 
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ر ى تـ نـاف عُ ك   وذ  تعاىل:  م ن ل  ؤا مُ لا ا را ة   ن  ال   كا
ل ـرور  العمـع بـ لك يف سـبيع ةمـن ا لـ ا ،( 68) 

 إنقاذ املسلمل وهو:

 لشبابا ميظنت
صـلوات ) اإلمامل ا سن اجملتىب وا سل الشـميد هةدلو ل( عليه الس م)  املؤمنلريمأ  ام

ـــيُكم ا و    : »( هللا عليممـــا ــــر ُكما م ـــو  يل ــــ  وأ ها د  لـ ــو   ع  يــــأُوص  ــــو ى ا    ون  اـــم  أ ما ، ب تـ قا نا بـ ل غ ــــُه ك ت ـــاا 
ــن كُ  ــ ح  ذ ات  بـ يا ــد ُكم اما وص  ــُت ج  ــةـ  ( صــلى هللا عليــه وآلــه)   ة ــ  ِن   ،  عا ــ حُ  ُ و ُق ــلا  الا  ات  ذ   : ص  بـ 

ي ام    .( 69) «أ ةا  ُع م نا ع ام ة  الص  ز  والص  
ن ــيم تلكــي تقــوم ب ة اصــ علــيمم أن ةؤسســوا تن يمــات مــن التن ــيم  إذ مســلمللل بــدل

ز ســـداةتمم، أل ـــم إذا مل ةفعلـــوا ذلـــك ةســـيان غـــريهم مـــن مروجـــي األحـــذاب الفاورعـــ بابشـــلا
ملنحرةـة، ةيـن ممم وةرس ـن يف أذهـا م أةكـار منحرةـة ومذةفـة، ومـد تكـون أساسـاً أحـذاابً ضــد وا

 .( 70) ع يف بعض ب دانما شاهدانه ابلفعا اإلس م، وه 
اخلطى يف أغلـب األحيـان  ثت وأهداف كبريز، وهو حياحو مبو  اب ةتلك أماِنة ن الش

لتحقيقمـــا، وكـــ لك عنـــده حاجيـــات ومتطلبـــات، حيـــاو  ويمـــد نفســـه أن ةق ـــيما. لـــ ا ةمـــن 
تن يماً حسب املواعةن العلمية والشـرعية، وحسـب متطلبـات ب بالشا من يتال رور  أن  تم ب

 .( 71) رالعص
الثقاةيـــــة و  يةاســـــسيلوا ة اه ا ذبيـــــبـــــ يف ن ةكـــــون التن ـــــيم عمليـــــاً بكـــــع أبعـــــاده،لـــــذم أةو 

 ، منما:أكد عليما اإلس م والجتماعية، ةمثً : ةلذم التاكيد على أهداف ومبادا مممة
ر ُهما و األغا     ال    ك ان تا ع   عُ    ة  و  ىل: عارةة، حيث ما  تمبدأ ا  ُمما إ صا  . (72 )ل يام ما ع نـا

                                                        

 .55ل ارات: سورز ا( 68) 
 . ( عليمما الس م) ا سلو  نسحلل( عليه الس م) من وصية له 47غة، الكتب:  بال  ج( 69) 
حــذاب وأةكــار عدةــدز كالقوميــة والشــيوعية والبعثيــة يممــا ألا ةو جــو ع يف العــراص وأةغانســتان ومــا أشــبه  حيــث ر كمــا حصــ( 70) 

عـت مسـميات  مىل التخلـي عـن اإلسـ إب ومبادا منحرةة عن اإلسـ م وهتـدف اأحذ  والشماكية والرأ،الية وغريها، وهي
 لتذمل به ابلرجعيل واملتخلفل، وما إىل ذلك. ت املعنتعدةدز، و 

 89الفقــه، كتــاب الدولــة اإلســـ مية: صو ( أعلــى هللا مقامـــه) لإلمــام الراحــع( نــو ةق ـــة إســ مية) ع ان ــر كتــابللتفصــي( 71) 
 ب. ابشالهتمام ابل

 .157اف: عر األ سورز( 72) 
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ــــ إن  ألمــــة الواحــــدز  حيــــث مــــا  ســــبحانه: ومبــــدأ ا ــــأُ    ه  ه  زً م  ــــد  ــــًة و اح  و أ ان  ر بُُّكــــما  ُتُكما أُم 
ة اعاُبُدون  

ًز و أ ان  ر بُُّكما ة اتـ ُقون   ن  إ  و  ذوجع: ع  امو ( 73)  د  ه   ه  أُم ُتُكما أُم ًة و اح 
 (74 ). 

و  ن   إ   ع:ألبوز  حيث ما  عذوجومبدأ ا  .  (75 )زن ا الاُمؤام ُنون  إ با
 التاكيد على ترسين مبدأ ال عنـ  والرةـق ـ الـ   هـو مـن صـميم اإلسـ م ـ يف كما يب

 ةقد ما  هللا تعاىل:  ،التن يم وبل الشباب املسلم فو فص
ل ــ    عا ة ــدا ا ــي   اب 

ــنُ أ   ه  س  ن ــك   حا ن ــ ة ــ  ذ ا ال ــ    بـ يـا ــيمن  هُ ن ــك ا    زن و  داع ــ هُ و بـ يـا ٌّ مح    إ ل   اهــال ق  ةُـ  و مــا  و يل 
  يم  ع   ح ا    ُذو إ ل   اهال ق  ةُـ  و ما اص بـ ُرو  ن  ال   ة

 (76 ). 
ن الرةـق مل ةوضـع إ»:  امـ( صـلى هللا عليـه وآلـه) شـرة  عـن رسـو  هللالا ثةديف ا  در و و 

 .( 77) «على شيء إل عانه، و ل نذ  من شيء إل شانه
 .( 78) «ن لكع شيء مف  ومفع اإلةان الرةقإ»:  ام( عليه الس م) جعفر وعن أا
 تبـارك وتعـاىل رةيـق حيـب الرةـق، ةمـن رةقـه هللا نإ»: ( عليه الس م) مام الصادصوما  اإل

مـن رةقـه الـم أنـه ةـدعمم علـى األمـر ةرةـد و وملـوالم،  مهاو هلـ ا م، وم ادهتمضغبعباده تسليله أ
أراد  ذاةـ ، وافي ـعة ةلقي عليمم عرى اإلةان ومثاملته  لـة واحـدز ه رةقا الم  لكي نع إعالتمم

ذم عر  هــــ ه املبـــادا يف نفوســــمم، لـــة ا لــــ. ( 79) «ذلـــك نســـن األمــــر اب بـــر ةصــــار منســـوبا
 والتعاون على تطبيقما.

غراةيــــة ةيمــــا بــــل الــــب د اجل ين مبــــدأ عــــدم وجــــود ا ــــدودســــر ت ىلــــعلــــذم العمــــع وكـــ لك ة
ن ةغـــريوا اةـــيمل الفاســـد تـــا ةقت ـــيه أ مملـــيع ميلـــذ ةأ اإلصـــ ح ا كـــيم، اإلســ مية، وألنـــه مبـــد

ــتُ أُ  هــ  ه   ن  إ  و   مــا : اىلالشــر ، ل أن ةنخربــوا يف اةــيمل وةــ وبوا ةيــه ة نــه تبــارك وتعــ ــةً  ُكما م   أُم 
 . (80 )زً د  ح  وا

                                                        

 .92ألنبياء: سورز ا( 73) 
 .52ملؤمنون: سورز ا( 74) 
 .10 رات:  اسورز ( 75) 
 .35ـ 34صلت: ة زر و س( 76) 
 .6ابب الرةق ح 119ص 2: جالكايف( 77) 
 .1ابب الرةق ح 118ص 2: جالكايف( 78) 
 .3ابب الرةق ح 118ص 2: جالكايف( 79) 
 .92األنبياء:  زر و س( 80) 
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 م التنظيمز او ل نم
  تعيشـــما الــــب د كـــان التن ـــيم ةتومــــ  علـــى الســـرةة والكتمــــان  لـــبعض ال ـــروف الــــ اذإ

اإلس مية من سيطرز الطغاز والدكتاتورةل ة   س ب لك، ة نه ةلذم أن ةكون األمر سـراً ةيمـا 
( 81) «نمـاتلكابئج واستعينوا على م اء ا ـوا»الس رةة، ةقد ورد يف ا دةث الشرة :  ي تةق

. 
ل  متمــاةذز،ة ـ أســرار باصــة وع مــات اعــاضــح أن يف حيــاز اإلنســان ـ ةــرداً و ومــن الو 

 نه ل ختلو حياز اإلنسان مـن أسـرار ذات س، ةحيب أو ل ةصلح أن ةطل ع عليما أحد من النا
 زداع ياز اإلنسان ممما كانت جلي ًة وواضحة، منطوةة ـةح، شهع مة بعائلته ورعمه وعمله وعي

ُّ  ذا إ  و  ، ومد مـا  سـبحانه: حدعلى أمور من األة ع أو ال عم أن ل ةط لع عليما أ ـ  أ س ـر  الن ـي 
ح د ةثاً  ه  أ عاواج   عاض  بـ   إ ىل

 .ةةا ( 82) 
اد ا ـرب أبفـى توميتمـا  حـ  لةعـرف العـدو ر أ اذإ( صلى هللا عليه وآله) و  هللاوكان رس

ب وابلتــايل للحــر ســلمل ملا زر اةيابــ  حيطتــه وحــ ره ةتكــون ا ــرب أشــد، أو مــد تســبب بســ
يـة ةتحـه ملكـة املكرمـة  ن ىفـبأ( صـلى هللا عليـه وآلـه) نومو  عدد كبري من ال ـحاا. ومـد كـا

 .( 83) وذلك ح راً من إرامة الدماء يف مصة مفصلة دو ا التارةن
ــن  ا اذ  إ  و  حانه: ومــا  ســب ــرن م  ــاءُهما أ ما ــن  أ و  اخلا ــواف  أ ذ اُعــوا ب ــه  و ل ــوا ر دُّوُه إ ىل  الر  ألج      و ُســما

ُمما و   ـــنـا ــر  م  ـــ إ ىل  أُويل  األما ـــتـ ناب طُون ُه م  ـــُه ال ـــ  ةن  ة سا ـــُتُم ل ـــو   ما نـامُ ل ع ل م  ـــُع هللا  ع ل ـــياُكما و ر محا تُـــُه ل تـ بـ عا وال  ة  ا
الش ياط ان  إ ل  م ل ي ً 

 (84 ). 
 ننســـبة إىل أمثـــا  هـــ ه األمـــور يف العدةـــد مـــابل د أن الســـر ةة يف اجلملـــة لعمـــةوهكـــ ا اـــ

ف ختصصاهتا، سواء املؤسسـة الكبـريز املـدةرز الـ  تسـمى  بتوا ااهلمسات على تباةن أعسؤ ملا
 اب كومــة أو ا ــذب ا ــاكم، أو املؤسســة الصــغريز. ة نــه للمخمعــل واملكتشــفل أســرار حيب ــون

ــــه حــــ  أن ُتصــــان وةل ئــــون  ماةتمــــا  بــــ  حــــق البــــما    عي ــــه أحــــد ول ةد  ل ةســــطو علي

                                                        

 ابب ما جاء يف ا سد. 127ص 1افر: جو اخلوابر ونذهة النتنبيه ( 81) 
 .3لتحرم: سورز ا( 82) 
العيـون واألببـار عــن   بـ ممـللا»: ( صـلى هللا عليـه وآلـه) هللامـا  رسـو   هيـةو  26ب 101ص 21ار األنـوار: جان ـر حبـ( 83) 

 .( ز يف اترةن العاملمر   ألو و ) با، وراجع أة اً كت«مرةش ح  نبغتما يف ب دها
 .83: ءلنساسورز ا( 84) 
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توعةع وما أشبه، حيث ةسعى أصحاالا إىل  الو  شرنلر او ار يف الصحاةة ودك لك أسر آبرون. و 
ية ومكاتـــب دســـكتما ـــا حرصـــاً علـــى محاةتمـــا مـــن الماجـــع والتـــابر، وهكـــ ا املؤسســـات اهلن
ز والط بــابل لطمــاالتعمــدات واملؤسســات الت ارةــة الــ  ةناةســما غريهــا يف الســوص، بــع وحــ  ل

ن للمرضـــى أســـراراً عنـــد أ اً ة ـــأ اهدشـــم اخلاصـــة، كمـــا ةُ ه أســـرارهوصـــانعي ا لـــوات ومـــا أشـــب
 أببائمم ل حيب ون أن ةطل ع عليما أحد.

ـــح إ قيـــادز الصـــحيحة الشـــرعية أســـراره الذن أن ةكـــون للتن ـــيم الـــ   ةـــدار مـــن جمـــة ةيص 
جتماعيــــة، ولـــي  معــــن ذلـــك أ ــــم وال اصـــة يف حقــــوهلم املختلفـــة، السياســــية والمتصـــادةةاخل

 لدولة، أو ما أشبه ذلك.اب برةن أو املؤامرز على ا  ا قةإلةرةدون ا
 

 ؟ ادة الشبابق مه نم
ن ـــيم بيـــد تال ونلـــ عم علـــى التن ـــيم أن ةقـــدم للشـــباب مـــادز صـــلحاء ةيلـــذم أن ةكـــا نإ ك

شــــيوباً وشــــباابً،  سانــــن خيــــاةون هللا عذوجــــع واليـــوم ا بــــر، وحيب ــــون الةالقـــادز الناضــــ ل الــــ 
ســـه إلدارز أمـــور الشـــباب، سيأت مذ لـــا ةمـــةـــ ن هـــ ا مـــن أهـــم  ،ريخلـــا وةســـعون يف هـــداةتمم إىل

 «ةاعـةـد هللا مـع اجلم»وب لك ةتمكنون من اب راد العمع الصا  ابستقامة وتقدم وعلـو، ةـ ن: 
لعلــو والعمــق، كمــا اة و عإذا اجتمعــت بع ــما إىل بعــض أتن بشــبه املع ــذ يف الســ ىو قــلاو ( 85)

 : هلوصية  ربآ يف( عليه الس م) ما  أمري املؤمنل علي
لك ذ عبمو ، ( 86) « يع ولد  وأهلي ومن بلغه كتاا بتقوى هللا ون م أمركميكما و صو أ»

ء  م واُعون  كُ  منا ما  تبارك وتعاىل:  ع   ش يا
 (87 ) . 

خللق مـن الـ رز، أو األصـغر منمـا، إىل اجمل ـرز أو األكـا منمـا ا ق سبحانه وتعاىل بلة ن هللا
  عــــن حــــده التكــــوةن أو التشــــرةعي قــــن وأ دووعن، حــــ  أن األمــــر إذا عام  ــــيتنبكــــع دمــــة و 

 ة. أوجب اضطراابً متذاةداً أو يف اجلمل
 ةــــرى املوعونيـــة الشــــاملة والــــن م الــــدميق يف  يــــع ن إذا رأى النملــــة الصــــغريز جــــداً واإلنســـا

أوجبـت هلـا  صـةمان ءاعوجـ ائما وجوارحما ومتطلباهتا وشـمواهتا، ةـ ذا كانـت رجلمـا ـ مـثً  ـأع 
                                                        

 وف.ملعر اً يف العد  واصطنا  ااثلث ،3ص 155مة ا لي: ص للع( لرسالة السعدةةا) ر نا( 85) 
 .( عليمما الس م) وا سل نسحلل( عليه الس م) هل ةيصو  من 47ب غة، الكتب: لا ج ( 86) 
 .19  ر: ا زر و س( 87) 
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ُن اخلا ال ق ل  س  ر ك  هللاُ أ حا ةتباك ا، هو  ، تعرجاً واضطراابً 
 (88 ). 

 الناجح والشباب دئاقلا
( رمحـه هللا) يمـد تقـي الشـرياع  نلشـياأحد املراجع عن مائد ثورز العشرةن اإلمام  يل عقن

اً ع يباً، الشيوط والعشـائر، الكبـار فاةتلا : إن اإلمام الثائر مد التفتا حوله اجلماهريةقا ( 89)
ن ساإنن و يمل  برةطانيا الغاصبة، وكان وراء برةطانيا يف ذلك اليوم أكثر من ألضد  والصغار،

ـ اهلند بكاملمـا والصـل والشـرص األوسـمل ومنـابق أبـرى مـن أةرةقيـا وغريهـا ـ لكـن هـ ا القائـد 
ن العـراص. وكـان العدحـام هـائ ً حـو  ةطـاِن مـن ك متكن أن ةطـرد السـتعمار الا ةاإلس مي ا

 لبـــ عمــي ند تقــي الشــرياع ، ومــن الطبيعــي أن املرجــع وعمــره الكبــري ل ةــتمكن أمــياملــريعا 
وبـل تلبيـة حـوائج النـاس، ةقـا   ،ةمو كالقائد يف ميدان املعركـة املشـتعلة  يادز الثورز املتاج ةم

 اليوم:عمر ذلك معاشر الطلبة ـ وكنا يف مقتبع الن لنا ـ ن
م ــاء حــوائ كم شخصــياً، وأمــا بعــد الثــورز  ن مــنكــطلبــة، إِن مبــع الثــورز كنــت أمتأةمــا ال

، كمـا أنكـم ل تتمكنـون حـوائ كم ةـرداً ةـردامـن م ـاء ن كـأمت ول ،ةـ ِن مشـغو  ابملسـؤوليات
م حاجـة ةـ ِن يف كـع ةـوم بعـد صــ ز دكإيل  ل عدحـام الـ   حـويل، ةـ ذا كانـت ألحــ اأن تصـلو 

يــتمكن كــع بالــب علــم أو أ  ة، ةســرج إىل الشــوار  اةيطــة  بــراف كــرب ء املقدبــأ حبصــلا
 ومت ألم ي حاجته.الك ذل  يفنشخ  آبر ةرةد لقائي على انفراد، أن أي

ةقـو : إِن شخصـياً ذهبـت إليـه مـرات عـدز وعنـد  حاجـة ـ الـراو  للقصـة ـ عـامل لا ا مـة
لنمـر أو يف الشـار  اةـاف ابألشـ ار، ى الع ،ةشي وحده الشينوكنت أرى  ،معنوةةو مادةة أ

                                                        

 .14: نو نمؤ ملا زر و س( 88) 
العراميـة، ولـد بشـرياع  ن يمد تقي بن املـريعا يـب علـي بـن أا ا سـن املـريعا يمـد علـي ا ـائر  الشـرياع  ععـيم الثـورزيشلا( 89) 

كمــع، و  ر بــ ةاضــلما حــ أ ىلــع رائر الشــرة ، ةقــرأ ةيــه األوليــات ومقــدمات العلــوم، وح ــا ــ ونشــا يف( هـــ1256) عــام
حبثـه، وبعــد أن  انةمـاجر إىل سـامراء يف أوائـع املمـاجرةن، ةح ـر علــى اجملـدد الشـرياع  حـ  صـار مــن أجـ ء ت ميـ ه وأركـ

لوفـائ  مـن اإلةتـاء والتـدرة  وتربيـة العلمـاء. م ابلخ ةـة ابلسـتحقاص واألولوةـة والنتخـاب، ةقـال توىف أستاذه اجلليع تعل
اله الكثريز عـن الن ـر يف أمـور النـاس باصـمم وعـاممم، وحسـبك مـن أعمالـه اجلبـارز مومفـه شغوأى م الع عيتهشغله مرجومل ت

يم يف النفـوس. الع ـأمامت العراص وأمعدتـه ملـا كـان هلـا مـن الومـع   عرامية، وإصداره تلك الفتوى اخلطريز الالاجلليع يف الثورز 
ة انتخــاب غــري املســلم. وكــان العراميــون بــو  إرادتــه ل ةصــدرون إل عــن رأةــه، وكانــت اجتماعــاهتم رمــحبع بــممــن  أةــ وكــان 

ة ا سـينية لروضـيف اودةـن ( هــ1338) يف الثالث عشر مـن ذ  ا  ـة عـام( مده) ه يف كرب ء مرات عدز. تويفيتتعقد يف ب
 .561الرمم 261ص 1جالقسم األو  البشر: ء بانق ،يعةشم القات أع املطمرز، ومقاته ةيما مشمورز. راجع بب
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 ب إليه ةقري أو بالب أو  اعة ألب  حاجاهتم وهك ا.ة ه ياانً وأح
ائـد األعلـى للمسـلمل يف ذلـك اليـوم كـان ةعطـي بعـض ومتـه لفـرد لقواز و ساأل مامةم ا اإل

 تائة  لةرد من أةراد األمة وةق ي حاجاهتم، مما سبب التفاف اجلماهري حوله وباعته تخت
إنــا انيــا مــن بلــد املقدســات العــراص، و برةطبــرد  اجملتمــع باصــة شــباالم، وهــو ســبب متكنــه مــن

ــــن  حبوبيــــة املنقطعــــة الن ــــري الــــ  اكتســــبما جــــراء أب مــــه الطيبــــة و اهريةتــــه لمل مــــن ذلــــكمتك 
 الواسعة.

ــــاطتتســــ مي أن ةســــعى بكــــع جمــــده ل هتمــــام إلعلــــى اجملتمــــع ا ةــــال عم اب بت الشــــلب
 ة، إذ أن الشـاب إذا لحـا أن  تمعـه  يمـات الصـاالتناملشروعة  وال  منمـا إيـاد  مورغباهت

اةـــه، ةرتــــا ســـيقع يف اةرمـــات واملعاصـــي، كاجلـــائع الــــ   ل هدوأه تـــاموحبعـــاجذ عـــن تلبيـــة 
ن ا صـو  علـى رغيفـه حـ  إذا كـان عـ يفةستطيع ا صو  على ما ةسد جوعه، ةـماه ةسـعى 

 ـع ؤد  وبـرص تـاد وسـائع ن إيـلسرمة يف بعض األحيان، ةك لك الشـاب لبـد لـه مـبرةق ا
تيـار الفسـاد والعصـيان، وأة ـع وسـيلة  ىلإ رفمشاكله، وبرص تقوم بتلبية أمانيه، كـي ل ةن ـ

 ل لك هي التن يم الصا .

 رمبا يقرؤه أحد الشباب 
ص  ســـو  وهـــو  نـــت أعمـــع يف ســـوص الصـــف ارةن ببغـــداد: كاألشـــخاص مصـــة ةقـــا  دحـــأ ركــذ 

مــن الصـف ارةن، ومــد كـان أحــد املســيحيل داً كبـري، والعــاملون ةيـه كلمــم مسـلمون، وكنــت واحـ
، وةقـــد م لكـــع صـــف ار كتـــاابً، ورتـــا كـــان الكتـــاب  لـــداً ث ً مـــ مرشـــ كـــع  وأين كـــع أســـبوعل أ

ج سـيحي خيـر الذمان ـ وعندما كان املبشر امل لكضخماً بقيمة دةنار كامع ـ وهو مبل  كبري يف ذ
لصــــمر ورز الـــ  ةســـتخدموها الكـــيف ) نـــارمـــن الســـوص، كـــان الصـــفارون ةلقـــون ابلكتــــب يف ال

 .( كتب ال    يرم  فاوحة يحمسي ، حيث إ م ةعلمون أ ا كتبالنحاس وما أشبه
راو : ةكرت ذات مرز أن أمو  للمسـيحي وامـع ا ـا   حـ  ةتنـع عـن السـتمرار لا  و قة

لـت رز ووع  الكتـب، وملـا أراد الـ هاب تعقبتـه وماملـ ه هيف توعةع الكتب، وابلفعع عندما جاء 
تعطيمـا   الـب تـكال هله: إنك تعلم أةما املبشر املسيحي إن هؤلء مسلمون، وهـم حيرمـون هـ 

 !هلم، ةلماذا تفعع ذلك، إذ أ ا جمود ل بائع عتما ول عرز هلا؟
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ــــوم األو   ألةت ت بطــــرف عيــــن ةــــأر  ِنبســــم املســــيحي، ومــــا : إِن أعلــــم بــــ لك منــــ  الي
 إحراممم للكتب!!

 داعي ملا تفعع؟!: إذن ما الةقلت له
أحدهم الكتاب، بع ة هب به  رصحيح إن هؤلء حيرمون الكتب ولكن رتا ل ما : صحي

لـو جذئيـاً، و  إىل داره ةيقع يف ةد ابنه الشاب أو ابنته الشـابة، ةيطالعـه أو تطالعـه وةـؤثر عليممـا
 وه ا ربح لنا!!
مــــؤلء ة احــــد،ملــــا  واألتعــــاب والطامــــات يف ســــبيع عرةــــ  شــــخ  و ن ابو حة ــــهكــــ ا 

ا ـ نـتتياةتثقيـ  شـبابنا و أو مل نبـ   اجلمـد املطلـوب لطع ت نسـملننـا إلةعملـون هكـ ا، أمـا نـن ة
د كثرياً من املسلمل ل ةعرةـون شـيئاً عـن الفكـر اإلسـ مي يف  ـا  ا ـ هو سبب أتبران  اوه

ون شـيئاً عـن  اإلس م، كما ل ةعرةـن معامل ة، والجتما  والمتصاد وغريها مميالسياسة اإلس 
ةعرةـون كيـ  ةواجمـو م وةسـدون  لعمرةن يف ب دان وأسـاليبمم وبططمـم، و ملستكيفية عمع ا
 الطرةق عليمم.

 
 املبادئ والقيمو  باشبلا

ــــا نمــــ ــــار يف ال ل ــــعمــــعم أن ةكــــون املعي ــــادا واملعرةــــة الدةني العمــــر أو  نو د ،ةع القــــيم واملب
لبــد وضــع اإلنســان املــؤمن و لقــيم وأشــرةما، أعلــى ادةن ةــ ن الــ  القوميــات أو اللــون أو العــرص

املتقــي والعــارف بدةنــه وعقيدتــه يف مكانــه املناســب، كمــا يف القــو  املــاثور: الرجــع املناســب يف 
 لبــ مسـ اإل يف إن كـان هــ ا الرجـع مــن موميـة أبــرى، ةـ  ةــرصو   حــ ،( 90) املكـان املناسـب

ســــية ناِن أو مــــن أشــــبه  إذ ليســــت اجلهلنــــد  والباكســــتاِن والعرامــــي واملصــــر  والمكــــي واإلةــــر ا
 اإلنســـــــــــــــــــان، بـــــــــــــــــــع إن املعيـــــــــــــــــــار  ةوالقوميـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي املعيـــــــــــــــــــار يف عدةـــــــــــــــــــد شخصـــــــــــــــــــي

و زن إ   ن  و نُ ؤام  ا الامُ ن   إ  ا  تعاىل: ما مك  ،هو التقوى والكفاءز با
 (91 ). 

ـــا الن ـــةُـّ أ   اوجـــع: ومـــا  عذ  ـــر  و أُنـاث ـــىإ   سُ ام  ـــنا ذ ك  ن ـــاُكما م  ما ُشـــُعوابً و مـ ب ائ ـــع  ع لان ـــاكُ و ج   ان  ب ل قا
                                                        

النخعـــي، وهـــو أبـــو  عمـــد كتبـــه وأ عـــه  مشـــمأل( عليـــه الســـ م) كتـــاب أمـــري املـــؤمنل  53ج الب غـــة، الكتـــب: ان ـــر  ـــ( 90) 
ملالـك املقـاةي  وال ـوابمل لبتيـار العمـا  كـع حسـب مؤه تـه ( صـلوات هللا عليـه) مويف ه ا العمـد ةبـل اإلمـا للمحاسن.
 وإمكانياته. 

 .10  رات: ا زر و س( 91) 
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ر   هللا  أ تـاق اُكم د  نا ع   ما كُ م  ل تـ ع ار ةُوا إ ن  أ كا
 (92 ). 

كلكـم بنــو آدم بـ   الصــا  إل مـن أكرمــه هللا »: ( صــلى هللا عليـه وآلــه) و  هللاومـا  رسـ
 .( 93) «ابلتقوى، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

سـلمان جالسـاً مـع نفـر مـن مـرةش يف  انكـ»:  امـ( عليـه السـ م) اإلمام البامر نع  و ر و 
لمان، ةقـا  لـه عمـر بـن اخلطـاب: وا سـاملس د، ةامبلوا ةنتسبون وةرةعـون يف أنسـاالم حـ  بلغـ

 ك؟لأباِن من أنت، ومن أبوك، وما أص
صــلى هللا عليــه ) اِن هللا عذوجــع تحمــددمــة لً  ســلمان بــن عبــد هللا، كنــت ضــاانأ : قــاة 
مملوكـــاً ةـــاعتقن هللا  تنـــكو  ،( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) هللا تحمـــد عـــائ ً ةاغنـــاِن تنـــكو  ،( وآلـــه
 سي وه ا حسي.ن ا ه ،( صلى هللا عليه وآله) حمدت

ةكلممـــم، ةقـــا  لـــه ( رضـــوان هللا عليـــه) ناملســـو ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) هللاســـو  ةخـــرج ر 
ون يف مـــن هـــؤلء، جلســـت معمـــم ةابـــ وا ةنتســـبون وةرةعـــ يـــتســـلمان: ا رســـو  هللا، مـــا لق

 طاب: من أنت، وما أصلك، وما حسبك؟خلاإذا بلغوا إيل ما  عمر بن   ح ،مأنساال
 ت له ا سلمان؟لم امة: ( صلى هللا عليه وآله) نيةقا  ال

صــلى ) دحمــلــه: أان ســلمان بــن عبــد هللا، كنــت ضــالً ةمــداِن هللا عــذ ذكــره ت مــا : ملــت
 تنـــكو  ،( صــلى هللا عليـــه وآلــه) ذكــره تحمـــد ائ  ةاغنـــاِن هللا عــذعــ تنـــكو  ،( هللا عليــه وآلــه

 سي وه ا حسي.ن ا ه ،( صلى هللا عليه وآله) دممملوكاً ةاعتقن هللا عذ ذكره تح
ر مرةش، إن حسب الرجـع دةنـه، ومروءتـه شعم ا: ( صلى هللا عليه وآله) و  هللاسر   اقة

ن ان  إ  له عقله، وما  هللا عذوجع :صبلقه، وأ  ع  و م بائـ  ما ُشـُعوابً كُ نـا و ج ع لا  ىو أُناث ك ر  ذ   م نا  اُكما ب ل قا
ر م  أ   إ ن   ةُوال ت عار    ما تاقاكُ أ   هللا   ع ناد   ُكما كا

(94 ). 
: لي  ألحد من هؤلء عليك ة عن إل بتقوى ناملسل( صلى هللا عليه وآله) الني  ام ك

ة ملشــورز ســلمان الــ  ابإلضــاة .( 95) «هللا عذوجــع، وإن كــان التقــوى لــك علــيمم ةانــت أة ــع

                                                        

 .13  رات: ا زر و س( 92) 
 .13ح 20ب 267ص 11الوسائع: ج كر دتسم( 93) 
 .13  رات: سورز ا( 94) 
 .203الروضة ح باتك 181ص 8: جيفاكال( 95) 
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 .( 96) يف م ية حفر اخلندص( صلى هللا عليه وآله) عمع الا الرسو  األع م
ةلــذم الهتمــام بعقائــد الشــباب ومبــادئمم ومــيممم  ةــ ن العقيــدز هــي الــ  عمــي  انــه نمــو  

دم عـــل نام ـــبشـــكع كامـــع هـــي ال حيحةاإلنســـان يف خمتلـــ  املراحـــع ا ياتيـــة، ةالعقيـــدز الصـــ
رةــة بشــيء مـن النــراف ةبقـدر انراةمــا ةكــون نحملا خمتلــ  املفاسـد، أمــا العقيـدزالاـراف يف 

تما تكســـب اإليابيـــات، مـــا  صـــحوإذا بقـــي هلـــا نـــو  مـــن الصـــحة ةبقـــدر  ،هلـــا األثـــر الســـلي
ـــل واتن و م   ســبحانه: ـــوام ُع و ب ي ــعن و ص  ُــد  م تا ص  ُد و ل ـــوا ل د ةاــُع هللا  الن ـــاس  بـ عا  ــُمما ب ـــبـ عاض  هل  ســـاج 

ُم هللا  ك ث رياً  ُر ة يم ا اسا  . (97 )ةُ اك 
نيــة بشــكع مطلــق، وأبــ  حيارالــا تختلــ  صــورها، ةحيــث اــر د عــن العقيــدز الد صر شــلاة

حـده و ( 98) للاسـت نسب ب أكا شقاء للبشرةة، ومد س ع التارةن مآسيه البشـعة، ةقـد ذكـر أ
السـوةيان د اعـروب، إىل أن عطـم اليف ا ـ ه تمـ غـريإنسـان عشرةن مليون  ما ةذةد علىتع م

 .( 99) عطماً كام ً 

                                                        

 .سورز األحذاب، كيفية غذوز األحذاب 176ص 2ج ان ر تفسري القمي:( 96) 
 .40 ج: ز اور س( 97) 
 سياســــي روســـــي مــــن رجـــــا  الثــــورز البلشـــــفية، أمــــل عـــــام ا ــــذب الشـــــيوعي عـــــام( م1953-1879) ســـــتاللجوعةــــ  ( 98) 

ات اكمــحــ  وةاتــه، م ـى علــى مناوئيــه يف ي( م1924) بلـ  لينــل يف ععامــة ا ـذب والدولــة الســوةياتية عـام( م1922)
ز ا ــرب العامليـة الثانيـة، أبلــق ا ـرب البــاردز يف ادمـ مـن، راً و عـاد الســوةي  حكمـاً دكتــاتلا مكـح صـورةة واسـتبد ابلســلطة،

ه، دانـه مـؤمتر مسلطه بعد موته ةتعر   ملة عنيفة كشفت عن ةساد حكت مطلع اخلمسينات ضد الدو  الرأ،الية، هوجم
، ةعتــا ةـةر  كات عطـيم متاثيلـه ونصــبه ال  الــا، مدز الشخصـية الـ  كــان ةتصـعبــا ةشـ ب( م1956) ا ـذب الشـيوعي عــام

وت سـتالل يف  مـ احب وشرةك لينل يف ةكره البابع وعمله ال   ج ر على البشرةة أبشع املآسي والـوة ت، راجـع مصـةص
 .28القصة رمم  50: ص( أعلى هللا مقامه) احعر لإلمام ال( من مص  املستبدةن) كتاب:

ســابقة كانــت تقــع يف أورواب وآســيا، تتــال  مــن مخــ   لــةت الشــماكية الســوةيتية، دو ار و مــمد الســوةي ، أو اعــاد اجلالعـا( 99) 
ا يرمينيـا واوعبكســتان واتجيكسـتان وتركمانسـتان وجورجيـا وبيلوروســن وأرز دولـة أتسيسـية هـي: روســيا وأوكرانيـا وآذربي ـاشـع
العــامل مســاحة  و ن العــاد السـوةيان أكــا دأبـرى، كــاا ولتوانيــا وتبعتمــا  مــورات ومرغيــذا ومولــداةيا وأسـتونين تابسـاع كو 

اابورةـة القياصـرز الواسـعة أم نسـمة، والعـاد السـوةيان هـو روسـيا سـابقاً ( مليـون 292( )م1990) وبل  عـدد سـكانه عـام
ت سـية ةقامـية األوىل موةـت ا ركـة املاركد هذةة ا رب العامل. بع( م1917ـ  1613) ال  حكمتما أسرز رومانوف من عام

قيــادز لينــل، وأتسســت الدولــة بك وســقمل القيصــر نقــول الثــاِن وســيطر ا ــذب الشــيوعي فيةــن ح البولشــ( م1917) ثــورز
وأعلــن  ،ةكاو ســم و ري ب: الاةــابلق سياســة إصــ حية أبلــق عليمــ( م1985) تشــوف إىل الســلطة عــامورابالشــماكية. وصــع غ

 تق هلا وانـــع العـــاد الســـوةيان واســـتقا  غورابتشـــوف عـــامبلطيـــق اســـك اســـتعادت دو  ال( م1990) عـــام ن امـــاً ر ســـياً 
 بـل الشـعوب وكبـت ا ـرات إىل أبعــد لـدةنا يـار هـ ا العـاد هـو ياربــة الـدةن والشـعور ا ومـن أهـم أسـباب .( م1991)

 ن سابقاً.كاا  كمة  سناةتحد، ةعاد إىل عدز دو  م
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 عاً وث ثل مليوان صااً ومد عطم بعد مد ز.ست عتم( 100)( ماو) وأن
تقوةــة الكنيســة  ىلوإن كــان أفمــر ال مبــالز أمــام العقيــدز والــدةن إل  أنــه اضــطر إوالغــرب 

 .ةواتبا  رجاهلا يف العقيدز املسيحي
 واهلندوك ومن أشبه. دو ميلام حا  ومنه ةعل

 
 وطلب العلم لشبابا

 
فكـر  والعملـي، وعلـى الف رانـال نلعقيدز الصحيحة عصمة لإلنسان وللم تمـع مـا إن

هــ ا ةــال عم علــى القــادز والعلمــاء الهتمــام بعقائــد الشــباب كــع الهتمــام، وإل  أصــبح أمــرهم 
ـرُُه و ل ُتط ـعا م ـنا أ غاف  مبعثراً، كمـا مـا  سـبحانه وتعـاىل:  ـر ان و اتـ ب ـع  ه ـواُه و كـان  أ ما لانـا مـ لاب ـُه ع ـنا ذ كا

ةـُُربــاً 
ةــن  م حياتــه ويف خمتلــ  مراحلمــا وأبعادهــا ومنمــا العقيدةــة  لنســان الــ   إلا ن ةــ( 101) 

ن ةعطــي، وأةـــن ةســـري، ومــاذا ةعمـــع، وكيـــ  وأةـــ ةكــون أمـــره ةربــاً، ل ةعـــرف مـــن أةــن أيبـــ ،
 فرف عن عنقوده، ة نه ل جامع له.ان   لا بةبن... حاله حا  العن

لــم مــن معــدن العلــم، وإاكــم والــولئج  لعا او بــلبا»: ( عليــه الســ م) مــام الصــادصمــا  اإل
لـــم يف أوعيـــة ســـوء ، علاذهـــب العلـــم وبقـــي غـــاات »ك مـــا :  «ن ســـبيع هللاعـــةمـــم الصـــادون 

 .( 102) «زالن  ن يف فاهرها اة هاهر  ابكم يواح روا اببنما ة ن يف اببنما اهل ك، وعل
العقيــدز اإلســ مية املباركــة مطابقــة للعقــع والفطــرز والــدليع، ةالشــباب ةقبلو ــا  وحيــث إن

ةســريوا إىل آبــر اخلــمل ابســتقامة وثبــات، إن حــ  ريهم يف أو  اخلــمل يبســرعة، وإنــا املمــم تســ
ت ةمـو مل ل خيـرج مـن هـ ا البيـشـيء  عكـ»:( عليـه السـ م) مربـاالم مـامـا  اإل شاء هللا تعاىل.

                                                        

اكية، ومـــن مؤسســــي ا ــــذب م حب الثـــورز الشــــاصــــ نيصـــععــــيم ومن ـــر سياســــي ( م1976-1893) تونـــ  همـــاو تســــ( 100) 
تـرجم ونشـر ( الكتـاب األمحـر) ن، وكتابـه ا الشيوعي يف الصل، ةعتا األب الروحي للثورز الصـينية يف العصـر ا ـدةث حـ 

 ا بوصـفممؤلفة يف املقام األو  من ة حـل جنـدو موات حرب العصاابت الصينية امل  م. نلةوةبري غلغة ب   ةمز  400بـ 
رئي  الدولـة ( م1949) ورةة الصل الشعبية عاممز الصينية، انتصر على موات شيان  كا  شيك وأس   ور نواز موات الث

 وتذعم ا ذب الشيوعي الصين.( م1959 ـ1954) امع
 .28لكم : سورز ا( 101) 
 .21358ح 8ب 285ص 17الوسائع: ج مستدرك( 102) 
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 .( 103) «اببع
، ل  معــنىل ضـرورز عصــيع العلــم والدراسـة تــا للكلمـة مــن إاللتفــات  بابشـلاكمـا علــى 

ا اجلامعـة ابتــد وا ا يــاز و أ ــو  كاملتعـارف يف هــ ا الذمــان حيـث إ ــم إذا اشــتغلوا بدراسـة العلــوم،
مــن الـــت ارب أبــرى ت اتركــل التقــدم العلمــي وتطــوةر معلومــاهتم أو تنوةعمــا مــن دون اســتفادا

صـلى ) هللا رسـو دائماً ، ةقد رو  عـن بلب العلم  ا ةلذم املوافبة على دةدز  لوالن رات اجل
يح مطعـاً، ةمـن املمــد . وهـ ا صـح( 104) «حـدلل  ا ىلإ دملمــاا العلـم مـن و بـلبا»: ( هللا عليـه وآلـه

( ســـ معلـــيمم ال) د عـــن املعصـــوملر و  دمـــو . ( 105) ةـــتعلم الطفـــع كمـــا ثبـــت يف العلـــم ا ـــدةث
 .( 106) املولود نم ىر س األذن اليمن واإلمامة يف األذن الييف ب ذكر األذانابحتسا

امليـت ةلق ـن يف مـاه،  كـون العلـم مسـتمراً إىل الل حـد، ولـ ا ورد يف األحادةـث: أنوهك ا ة
اه بسـبب أهــوا  القــا، ةـ ن اإلنســان ل متــوت روحـه  ةقــد مــا  ســن ورتـا كــان ذلــك ليتـ كر مــا

أن ةتخل  عند ما امليت أوىل الناس به بعد انصراف  يغبنة»:( عليه الس م) صادصلاام ماإل
ةــ ذا ةعـع كفــي امليــت املســالة يف  ،وةقــبض علـى الــماب بكفيــه وةلقنــه برةيـع صــوته ،هنــع اسنـال

 .( 107) «ماه

                                                        

 .21432ح 10ب 309ص 17: جمستدرك الوسائع( 103) 
 .113ص 2ا سن: ج ءا،ألاشرح ( 104) 
ك مـن جامعـة جـون هـوبكم يف بلتيمـور أن إبمكـان الطفـع يف شـمره الثـامن أن ببت الباحـث األمرةكـي بيمجوسـيذ لقد أث( 105) 

 .41ص 18-17عدد الا: نبال لة ةسمع وةت كر الكلمات ال  ةسمعما، ان ر 
ـــيقم يف أذنـــه اذ  ند لـــه مولـــود ةليـــؤذن يف أذنـــه اليمـــلـــو  نمـــ»:( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه)   رســـو  هللاةقـــد مـــا (106)  ن الصـــ ز ول

 .6ح 40ب 437ص 7هت ةب األحكام: ج«. اليسرى  ة  ا عصمة من الشيطان الرجيم
 .  3405ح 35ب 202ص 3يعة: جالش وسائع( 107) 

: ةســتحب أن تقــرأ األدعيــة املقــررز املــاثورز مبــع 668املســالة (  مقامــههللا لــىأع) عراحــللإلمــام ا( ملســائع اإلســ ميةا) وان ــر
ن، وأن تفك عقد كفن امليت بعد أن ةوضع يف اللحد، وأن ةوضع بـد امليـت علـى األر ، وتوضـع عـت ةدلا لالدةن وح

 ـع ةـده اليسـرى علـى وة، نميلت ايومبع أن ةسم اللحد ة رب الداةن بيده اليمن على منكب املراب.. رأسه خمدز من ت
مــرات: ا،ــع اةمــم ا ةــ ن بــن ةــ ن، ه ـ ثــ  وةقـو  لــهمنكـب امليــت اليســرى، وةقــرب ةمــه مــن أذن امليــت، وحير كــه بقــوز 

ةقــو  امللقــن ثــ ه ( عليــاً ) واســم أبيــه( يمــداً ) مليــتســم اااســم امليــت واســم أبيــه، ةلــو كــان ( بــن ةــ ن نةــ ) وةــ كر بــد 
 ن علي. ك ةقو : ب مدي امم ةمرات: ا،ع ا

صــلى هللا عليــه ) وحــده ل شــرةك لــه، وأن يمــداً  هللا علــى العمــد الــ   ةارمتنــا عليــه، مــن شــمادز أن ل الــه إل هــع أنــت) 
رســوله، وســيد النبيــل وبــام املرســلل، وأن عليــا أمــري املــؤمنل وســيد الوصــيل، وإمــام اةــم  هللا باعتــه علــى و  هدبــع( وآلــه
سـى، مو ، وعلي بن ا سل، ويمد بن علي، وجعفر بن يمد، وموسى بن جعفر، وعلـي بـن لأن ا سن وا سو  ،لاملالع
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صــلى هللا ) لــذمن، أمــا مــن جمــة المتــداد املكــاِن، ةقــد ُرو  عنــهاد اجمــة المتــدهــ ا مــن 
الصـل كانـت أبعـد نقطـة ح ـارةة  نإ ثيـح. ( 108) «ا العلم ولو ابلصـلو بلبا»: ( آلهعليه و 
اابً وإاابً ـ كان ةتطلب سـنوات مـن هذ  اع إليما ـ ا نم ة يف ذلك العصر، ولعع السفرممعلو 

 الذمن.
 «ا العلــم ولــو فــو  الل ــج وشــق املمــجو بــلبا»: ( صــلى هللا عليــه وآلــه)   هللامــا  رســو 

(109 ). 
لعلـــم ةرة ـــة علـــى كـــع مســـلم ا بلـــب»: ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) ث آبـــر مـــا ةويف حـــد

 .( 110) «ةومسلم
ارعوا يف بلـــب العلـــم، ةوالـــ   نفســـي بيـــده، ســـ»: امـــ( عليـــه الســـ م) عبـــد هللا وعـــن أا

 ه مـــن صـــادص بـــري مـــن الـــدنيا ومـــا محلـــت مـــن ذهـــب بـــحـــرام أتو    حـــ  ـــدةث واحـــد يف
 .( 111) «وة ة

                                                                                                                                                               

نل وح ــج هللا ملــؤمالقـائم ا  ــة املمــد  صـلوات هللا علــيمم، أئمـة او بـن يمــد، وا ســن بـن علــي،  يلــعو  ،يويمـد بــن علـ
 ةي كر مكان ة ن بن ة ن، اسم امليت واسم أبيه ـ .. ـ نة ن ب نة  على اخللق أ عل، وأئمتك أئمة هدى أبرار، ا

رك وتعـاىل، وسـالك عـن ربـك، وعـن نبيـك، وعـن دةنـك، وعـن  ابت رسولل من عند هللا، إذا أاتك امللكان املقرابن) :ك ةقو 
 ،ييــبن( لــهصــلى هللا عليــه وآ) ئمتــك، ةــ  ختــ  ول عــذن، ومــع يف جواالمــا: هللا را، ويمــدأ نكتابــك، وعــن مبلتــك، وعــ

أا بالــب إمــامي، وا سـن بــن علـي اجملتــىب إمــامي، ن واإلسـ م دةــن، والقـرآن كتــاا، والكعبـة مبلــ ، وأمــري املـؤمنل علــي بـ
ةن إمامي، ويمد البامر إمامي، وجعفـر الصـادص إمـامي، وموسـى عابدبن علي الشميد بكرب  إمامي، وعلي عةن ال لس او 
ت ـر نامي، ويمد اجلواد إمـامي، وعلـي اهلـاد  إمـامي، وا سـن العسـكر  إمـامي، وا  ـة امل، وعلي الرضا إمميمام إكافلا

أ يف الـدنيا وا بـرز، ك أتـا  ومادن وشفعائي، الم أتوىل ومن أعدائمم   وسادنإمامي، هؤلء صلوات هللا عليمم أ عل أئم
أن هللا تبــارك وتعـاىل نعــم الــرب، وأن ( م أبيــه ك ةقـو ن اسـم امليــت واسـ ةــ بــن  نةـوةـ كر مكــان ) اعلـم ا ةــ ن بـن ةــ ن

وأن م األئمـة، عـن رشـع لده املعصـومل األئمـة األحـدو رسـو ، وأن علـي بـن أا بالـب وألا معـن( صلى هللا عليـه وآلـه) يمداً 
والنشــور  ا  منكــر ونكــري يف القــا حــق، والبعــث حــق،ســؤ و  حـق،وت ن املــأو  ،قحــ( صــلى هللا عليــه وآلــه) مـا جــاء بــه يمــد

ةيمـا، وأن هللا  حق، والصراف حق، وامليذان حق، وتطاةر الكتب حق، وأن اجلنة حق، والنار حق، وأن السـاعة آتيـة ل رةـب
بـــت ثاالو  لقـــابر مكــان ةـــ ن اســـم امليـــت ك ةقــو : ثبتـــك هللا ك  ةـــو  ،نمـــت ا ةـــ أةم :( ك ةقــو ) ةبعــث مـــن يف القبـــور،

اف األر  عـــن جـــ : اللمـــم( ك ةقـــو )  بينـــك وبـــل أوليائـــك يف مســـتقر رمحتـــه،وهـــداك هللا إىل صـــراف مســـتقيم، عـــرف هللا
 .( جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولق ه منك برهاان، اللمم عفوك عفوك

  لما.وةية العلوم هام يف ابب الك م 11لواع ل : صروضة ا( 108) 
 .113ضمن ح 23ب 277ص 75ألنوار: جحبار ا( 109) 
 .21250ح 4ب 249ص 17الوسائع: ج مستدرك( 110) 
 .33313ح 8ب 18ص 27الشيعة: جوسائع ( 111) 
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 طلب العلم يف ةصق
أحد العلماء الراضيل وهو يف حالة الحت ار، ةسـاله  ارع اء مقأحد العلماء الف نأ رك  ة

 . ( 112) مثع إره األجداد الثمانية ،العامل اةت ر عن مسالة ةقمية عميقة
ـــه ول عتـــاج إليـــه، ألنـــك علـــى أبـــواب ا بـــرز   اؤ ســـلا اهـــ   ســـاالفقيـــه: كيـــ  ت ةقـــا  ل

 وتق ي آبر ةوم من أام الدنيا؟ 
 ه املسـالة أة ـع هـي  واب  يع جداً مائً : هـع إذا مـت وأان أعلـم ضالعامل الرا ةاجابه

 ة؟ سالأو مت وأان ل أعلم ه ه امل
 قيه: إذا كنت تعرف ه ه املسالة كان أة ع.ما  الف
قيـه: إذاً ةتف ـع ابجلـواب، وأبـ  الفقيـه ةبـل لـه اجلـواب.. ومـا أن فلل يضالر امل اةقا  الع

  لعامل الراضي.ا إل ومد مات انتمى من اجلواب
 لذم أن ةكون الهتمام ابلعلم.. ةمك ا ة
 ومماته، لنفسه ولغريه. اته ان اإلنسان أعلم كان أة ع  يةكلما ك

يـة، وعرةـان ا ُرمـة، وأكرمنـا ابهلُـدى نلا صدصـو ، ةعصـيملارعمنا توةيق الطاعـة وبُعـد  االلمم »
د ألسنتنا ابلصـواب وا ك مـة، وامـمأ ملوبنـا ابلعلـم واملعرةـة، وبم ـر بطوننـا مـن والستقامة، وسد 

ــ صــاران عــن الف ــور واخليانــة، ض أببمة، وأكفــ  أةــدةنا عــن ال لــم والســرمة، وأغ ــا ــرام والشُّ
نــا ابلذهــد والنصــيحة، وعلــى املتعلمــل علــى علمائ عتف ــو  واســُدد أ،اعنــا عــن اللغــو والغيبــة،

مرضـى املسـلمل ابلشـفاء والراحـة، ى واملوع ـة، وعلـابجلمد والرغبة، وعلـى املسـتمعل ابلتبـا  
على الشباب ابإلانبة والتوبـة، ة، و أةة والرمحة، وعلى مشاخينا ابلومار والسكينر وعلى مواتهم ابل

 .( 113) «تواضع والسعة..غنياء ابلألى العوعلى النساء اب ياء والعفة، و 

                                                        

 بـريوتـ دار العلـوم ــ  25طبعة ال 739ص( املسائع اإلس مية) و لإلمام الشرياع ( اإلره يف اإلس م) تابراجع ك( 112) 
 لبنان. ـ

 .( عليه الس م) دعاء مرو  عن اإلمام املمد  29ف 280فعمي: صكلا احباملص( 113) 
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 القرآن احلكيم يده نم

 واألسوة احلسنة ةو دقلا
ـر  : ىلاعت  ام و زن ح س ن ةن ل م ـنا كـان  ةـ راُجـوا هللا  و الايـ ـوام  ا ب  ل ق دا كان  ل ُكما يف  ر ُسو   هللا  ُأسا

 

(114 ). 
هللاُ حانه: ومـــا  ســـب ـــرا ل ُكـــما ُذنُـــوب ُكما و  ـــُتما عُ بُّـــون  هللا  ة ـــات ب ُعوِن  حُياب ـــباُكُم هللاُ و ةـ غاف  مُـــعا إنا ُكنـا
يمن  غ ُفورن ر ح 

 (115 ). 
ــة  أ  وجــع: ومــا  عذ  ــقُّ  نا م  ــد   إ ىل  ا ا ــق   أ ح  ــد    ةـ ما ــنا ل  ة م  ــا إ    أ نا ةـُتـ ب ــع  أ م  ــد ى ة م  ل  أ نا ةـُما

ل ُكما ك يا   ع اُكُمون  
 (116 ). 

...ة   لـ اوع :  وما  جع ـُمـأي ا  ن  ةـ ت ب ُعـون  الر ُسـو   الن ـي   األم  ـي  م  لام عاـُروف  و ةـ نـا ع ـن   ُهما اُرُهما اب 
ـــــذ ُروُه و ن   ـــــوا ب ـــــه  و ع  ُن ـــــر ... ة ال ـــــ  ةن  آم  ـــــالاُمناك  ـــــُه أُول ئ ـــــك  ُهـــــُم و رُ ص  ُه و اتـ بـ ُعـــــوا النُّـــــور  ال ـــــ    أُناـــــذ    م ع 

ل ُحون   الاُمفا
 (117 ). 

 فضيل بني الناستلا تاجر د
قاة  ع  ج  أانه وتعاىل: حبس  ام د  و ع   اج    ا ا ة  لاُتما س  هلل  و الايـ ـوام   مار ز  الام سا   ا ا رام  ك م نا آم ـن  اب 

ر  و جاه د  يف  س ب يع  هللا   د   الاق وام  ال  ال م ل   لا ب  هللاُ ل ةـ ما تـ ُوون  ع ناد  هللا  و   . (118 )ة سا
ـــُدون  حانه: ومـــا  ســـب ـــر ر  و الاُم اه  ـــُر أُويل  ال   ـــن  الاُمـــؤام ن ل  غ يـا ـــت و   الاقاع ـــُدون  م  يف   ل ة سا

م ما ع ل ى الاقاع د ةن  د ر   م ما ة   ع  هللاُ الاُم اه د ةن     ماواهل  ما و أ نـاُفس  ج ًة و ُكـ   س ب يع  هللا     ماواهل  ما و أ نـاُفس 
راً ع   يماً  سان و ة   ع  هللاُ الاُم اه د ةن  ع ل ى الاقاع د ةن  أ جا و ع د  هللاُ ا ُا

 (119 ). 
بـ ــُر   را  ُــنا ا: وجــعومــا  عذ  ــات  و أ كا ــُر د ر ج  بـ  ــر ُز أ كا َ ب  ــُمما ع ل ــى بـ عاــض  و ل  ــلان ا بـ عا   ك ياــ   ة   

                                                        

 .6ملمتحنة: ز اسور ( 114) 
 .31  عمران: سورز آ( 115) 
 .  35ون : سورز ة( 116) 
 .157ألعراف: سورز ا( 117) 
 .19لتوبة: ا زر و س( 118) 
 .95لنساء: سورز ا( 119) 
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ي ً  تـ فا  
 (120 ). 

 
 لتبليغيا لمعلا
ـــداً إ ل  هللا  ة   ل ـــا: ىلاعـــت  امـــ ـــوان  أ ح  ن ُه و ل  خي اش  ـــوا ـــال ت  هللا  و خي اش  ـــى اب     و  ن  ةـُبـ ل  ُغـــون  ر س  ك ف 
يب  . (121 )اً ح س 

ــــب يع  إ    ُ دا اانه: ومــــا  ســــبح ــــي  ب  ــــر   ىل  س 
ل ــــ   ه  ُما اب  ــــاد هلا ــــن ة  و ج  ــــة  و الام واع   ــــة  ا ا س  م  ك  اب  ا كا

أ حاس نُ 
 (122 ). 

ـــــومـــــن : عومـــــا  عذوجـــــ ـــــع  ص  ـــــا إ ىل  هللا  و ع م  ـــــوالً مم  ـــــنا د ع  ـــــُن مـ  س  ـــــن   اً ا   أ حا و م ـــــا   إ ن ـــــن  م 
ل م ل   الاُمسا

 (123 ). 
 

 قياس للكفاءةم لمعلا
ُرُهما ع ناد  ر  و   ن  اب     م  آ منا جع: و ذ ع  ام اً ةـ ل ُمما أ جا ر  و ع م ع  ص ا   ما ال    الايـ وام  ا  ب 

 (124 ). 
ـُـُم الــد ر ج اُت الاعُ  ومــنا : وعــ ومــا  جــع  ــا   ات  ة اُول ئ ــك  هل  ــع  الص  نــاً م ــدا ع م  لــىأي ات ــه  ُمؤام 

 

(125 ). 
ا ر بُّك  ب غ اة ع  ع م ا ةـ عام ُلون  م  د ر ج اتن مم  ا ع م ُلوا و   ولكعانه:   سبحوما

 (126 ). 
د ةن  يف  األرا    ت  اع ُع ال   ةن  آم ُنوا و ع م ُلوا الص ا    ا ا  أما ىل: وما  تعا ك الاُمفاس 

 (127 ). 

                                                        

 .21سراء: اإل سورز( 120) 
 .39ألحذاب: سورز ا( 121) 
 .125لنحع: سورز ا( 122) 
 .33صلت: سورز ة( 123) 
 .62: زر لبقسورز ا( 124) 
 .75: هسورز ب( 125) 
 .132: امألنعسورز ا( 126) 
 .28: سورز ص( 127) 
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 السنة املطهرة يده نم

 دوة قلا وه( صلى هللا عليه وآله) هللا لو سر 
صــلى هللا ) لعبــاد إىل هللا املتاسـي بنبيــها بحــأ»: ( عليــه السـ م) مــام أمـري املــؤمنلإلا  امـ

 .( 128) «هثر أل  تقملاو ( عليه وآله
 «وإىل الن ـــاز مائـــداً  اً دئـــار ( صـــلى هللا عليـــه وآلـــه) حمـــدت  ر ا»: ( عليـــه الســـ م) ومـــا 

(129 ). 
ا واســـتنوا بســـنته ة  ـــ ،ىدهلـــا صـــدصا الـــدى نبـــيكم ة نـــه أو دتـــما»: ( عليـــه الســـ م) ومـــا 

 .( 130) «السنن دىأه
ه أوكــد مــن ضـر أمــا النـاس، إنــه مل ةكــن هلل سـبحانه ح ــة يف ةأ ا»: ( عليــه السـ م)  امـو 

كمـــة أبلــ  مـــن كتابــه القـــرآن الع ــيم، ول مـــدح هللا ح لو  ،( صــلى هللا عليـــه وآلــه) نبينــا يمـــد
مــن هلــك عنــدما عصــاه وبالفــه  لــكوإنــا ه تعــاىل مــنكم إل مــن اعتصــم حببلــه وامتــدى بنبيــه،

ن ـةن أ وا ةل لك ةقو  عذ من مائع:   هاو ه عواتب ـيبـ ُمما ة تـا ر ه  أ نا ُتص  ةـ لاي حا  ر  ال   ةن  خُيال ُفون  ع نا أ ما
يبـ ُمما ع  ابن أ ل يم ُةص 

 (131 )» (132 ). 
 

 ناسلا لضفأ
قـه ذكــراً وصــمته ةكــراً مــن كــان منط»ع النــاس مـا :  ــةأ نمــ( عليــه السـ م) ىســيع عئسـ

 .( 133) «ون ره عاز
النـــاس عنـــد هللا مــن كـــان العمـــع اب ـــق  عإن أة ـــ»: ( عليـــه الســ م) ري املـــؤمنلومــا  أمـــ

                                                        

 ة هللا.م ع يف( عليه الس م) من بطبة له 160ب غة، اخلطب:  ج ال( 128) 
 .عليه الس مبن علي  نسحلل( عليه الس م) من وصية له 31ب غة، الكتب:  ج ال( 129) 
 .ان الدةنكر أ يف( عليه الس م) من بطبة له 110ب غة، اخلطب:  ج ال( 130) 
 .63  ر    ي ر: ( 131) 

 .1961ح 3ف 4ب 1ص 110كم ودرر الكلم: صغرر ا ( 132) 
 ابب التفكري. 250ص 1اخلوابر ونذهة النوافر: جتنبيه ( 133) 
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 .( 134) «أحب إليه وإن نقصه
ـــد ى،  ملعاةـــ»: ( عليـــه الســـ م)  ومـــا أن أة ـــع عبـــاد هللا عنـــد هللا إمـــام عـــاد  ُهـــد    وه 

 .( 135) «ةةامام سنة معلومة، وأمات بدعة  مول
 ـــع النــــاس عنـــد هللا، مــــن أحيـــا عقلــــه، وأمـــات شــــموته، ةأ نإ»: ( عليـــه الســــ م) ومـــا 

 .( 136) «ب نفسه لص ح آبرتهتعوأ
 

  العمليفإلخالص ا
إذا عملــت ةاعمــع  ،ا ابـن مســعود»ســعود: م نبــل( صــلى هللا عليـه وآلــه)   هللاو ســر   امـ

 .( 137) «كان بالصاً هلل بالصاً، ألنه ل ةقبع من عباده األعما  إل ما  
وحبـــه  ،هملــن أبلــ  هلل عملــه وعلمــ ىبو بــ»: ( عليــه الســ م) مــام أمــري املــؤمنلومــا  اإل

 .( 138) «وبغ ه، وأب ه وتركه، وك مه وصمته، وةعله وموله
 .( 139) «كله هباء إل ما بل  ةيهالعمع  : »( عليه الس م) وما 
 .( 140) «  أويل النمىاألعما  تناةص  إبيف »: اً  ةأ( عليه الس م) وما 
 

 قياس للكفاءةم لمعلا
 تعــاىل ل ةقبــع مــن العمــع إل مــا كــان لــه هللا نإ»: ( صــلى هللا عليــه وآلــه)   هللاو ســر   امــ

 .( 141) «بالصاً وابتغي به وجمه
 تعــاىل ل ةن ــر إىل صــوركم وأمــوالكم، ولكــن ةن ــر هللا نإ»: ( صــلى هللا عليــه وآلــه) ومــا 

                                                        

 حكيم.تلا يف( عليه الس م) من ك م له 125طب: اخل ب غة، ج ال( 134) 
 الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان...تمع جا امل( عليه الس م) من ك م له 164ب غة، اخلطب:  ج ال( 135) 
 .308ح 4ف 1ب 1ص 50ص: ملكلاكم ودرر غرر ا ( 136) 
 .1ح 5ب 105ص 74ألنوار: جحبار ا( 137) 
 .ته املعروةة ابلوسيلةبطب نم( عليه الس م) ما رو  عن أمري املؤمنل ابب 100عقو : صع  ال( 138) 
 .2896ح 4ف 6ب 1ص 155: صكم ودرر الكلمغرر ا ( 139) 
 .2905ح 4ف 6ب 1ص 155كم ودرر الكلم: صغرر ا ( 140) 
 .717ح 146فصاحة: ص ج ال( 141) 
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 .( 142) «وأعمالكمم كبو لم ىلإ
عنـد هللا سـبحانه حبسـن األعمـا  ل  فر شـلا»: ( عليـه السـ م) مام أمـري املـؤمنلوما  اإل
 .( 143) «حبسن األموا 
يف الـدنيا ابألمــوا   سانـلا»: ( عليـه السـ م) و ا سـن الثالـث اإلمـام علــي اهلـاد ومـا  أبـ

 .( 144) «ويف ا برز ابألعما 
 

 الفمرس
 

 2 ........................................... كلمة الناشر

 6 .......... مدوز وأسوز( صلى هللا عليه وآله) الرسو  األع م

 10 ................................. الرسالة الع يمة واملرأز

 12 ........................... البتعاد عن الروح اإلس مية

 14 ........................................ وامع ب  أسوز

 16 ..... خيتار الشباب الصا ل( صلى هللا عليه وآله) الرسو 

 18 ...................................... بامات الشباب

 18 ...................................... ل لقياس العمر

 21 ... ةعل  أسامة مائداً لل يش( عليه وآله صلى هللا) الرسو 

 22 ......................................... مومعة حنل

 23 ..................................... مصعب بن عمري

 24 .................... ( صلى هللا عليه وآله) رسو  الرسو 

 26 ............................ استشماد مصعب بن عمري

 27 ......................................... ذو الب ادةن

 28 ............................. الشباب والعمع التن يمي

                                                        

 .228ص 2بر ونذهة النافر: جاو اخل هتنبي( 142) 
 .2838ح 4ف 6ب 1ص 153كم ودرر الكلم: صغرر ا ( 143) 
 . 3ح 28ب 105ص 74ألنوار: جحبار ا( 144) 
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 29 ....................................... تن يم الشباب

 31 ...................................... من لواعم التن يم

 32 ................................ من هم مادز الشباب ؟

 33 ............................... القائد الناجح والشباب

 34 ................................ رتا ةقر ه أحد الشباب

 35 ............................... الشباب واملبادا والقيم

 38 ................................. الشباب وبلب العلم

 41 .................................. مصة يف بلب العلم

 42 ............................... من هد  القرآن ا كيم

 42 ............................. القدوز واألسوز ا سنة

 42 ......................... درجات التف يع بل الناس

 43 .................................... العمع التبليغي

 43 ..............................العمع مقياس للكفاءز

 44 ............................... من هد  السنة املطمرز

 44 ............ هو القدوز( صلى هللا عليه وآله) رسو  هللا

 44 ...................................... أة ع الناس

 45 ................................اإلب ص يف العمع

 45 ..............................ءزالعمع مقياس للكفا

 46 ............................................. الفمرس
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