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 سورة الفاتحة
 

يِِ   ِِ ِِ  الــرم َْ ِِ الـرم  ِِ يِِ  2ْمـلل ِر ِربِ  اْلِعــاِلِمِ   ( الِْ 1ِبْسـ ِِ ِِ  الـرم َْ َِ   3( الـرم ِك 4( ِمالِــِ  َـِـْوِم الــلِ  ( ِإَّيم
ِك ِنْسِتِع ل   ِِ  5نـِْعبللل ِوِإَّيم ِْ 6( اْهِلَِن الصِ رِاِط اْلملْسِتِقي ِْ ِغرْيِ اْلِمْغضلوِب ِعِلْيِه ( ِصرِاِط المِذَِ  أِنْـِعْمِت ِعِلْيِه

 (7الِ ِ   ِواِل الضم 
 

 
 
 

 كلمة الناشر
 

يِ  بسِ ِ الَر  الِر

 
ملصــــطمل ومــــل وعلــــل  لــــ  ا لــــلع ر َــــلاا يمــــا َنبغــــ  للــــرم و هــــ   وصــــلل ِل مــــال

 الطاهَر  صالة ال حيصيها أِل غريه.
لــة النشــ ة األوىل. وهــ  عــب امــأ ل  ميــر اسنســان لراِــة علَــلة ت عــا  التلــَو   منهــا مِر

ِ  ت عمليــة التحــو  إىل علقــة  ت  عمليــة اساصــاب ضــة ت الــِر أو التقلــيا الــث لــلي للبَو
لــة اسيســ ِــالِِق ِ ِبــتِـ فِـ اء العظــام لللحــِ تســاياء أي العظــام  ت إىل مِر َْ ِســ ل ا ِْ ِل ِأ اِرِك 

(1) 
ة نشــو ه ت كلــ  ااــوم املظلــِ ااــاط بظلمــات رــالي  بعــلها اــر   مــالا َــر  عاملــاا تمــَلو 

بــاا  د عليــ   ت َتــلر  ت ِيامثــ   ت َصــبا كا  ــوة و ــلرة وإملانيــات و ا ــة تــااعلــ   ــل   َغَر
لة الشباب. لة ه  مِر  هائلة  وهذه املِر

                                                        

 .14ملؤمنون: اة ور س (1)
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أهِ املراِة الث مير هبا اسنسان  سواء ت ااانب االجيايب أم السليب؛ ِيـ  إن   م  هو 
الث هبا َسـتطي  أن ة ئلاهلا ةبلنيِ سبحان  ومثعاىل أعطل هذا املخلوق اسملانيات العقلية وال

رمثق  املعايل لهلمة العالية والعزم الراسخ.  َذلة الصعاب َو
لَ  أمري املؤمن  م اذهو  قو :   باا  علي  السالم(وىل املِو  اسنسان َو
   نمس   رماا صغرياا   بسلو 

 (2)وفي  انطو  العا  األيرب

ــتحلِ هبــا و ــواه  ــا اسملانيــة الــث َســري اسن ةقــعلاف ســان هبــا أنظمتــ  و ومثــ  ااســلَة َو
 علل  َرق .

لة الث مثصبا  ةلِر مو   و  اسنسان ت أو ها وأعلل مرامثبها. وهـذا فيها الشباب ه  املِر
 .النمسما أربت  علِ وظائف األعضاء ويذل  علِ 

لونون ِلقة وصة ب  الطمولـة والشـيخواة... فبالشـباب َ ِمة ألهنب هِ نواة األابشلاف
قـــلم األمـــِ ِضـــارَّيا وعلميـــاا ومثنمـــو رقافاهتـــا ومثزدهـــر ِضـــاراهتا؛ ولـــذل  اعتمـــل اسســـالم ت مثت

لدئ نشــوئ  علــل الشــباب أَضــاا  إك نــر  مصــعب بــ  عمــري كلــ  الشــاب الــذي يــان َعــيش 
وسـعل ششـوبة العـيش ت شـعب أيب بـة  ضـ ر يـف ِياة الرفاه واللعـة والـلال  مـ  األبـَو   ي

مرارة ِصار  َرش للمسلم   الصار الذي أاذ م  املسلم   عر صاو   علي  السالم( الب 
 ع .باأمث صلل ِ علي  و ل ( و م اذه  وعانوا ما عانوا بسبب   إمعاَن ت إَذاء الرسو  األعظِ 

 نأب  صـلل ِ عليـ  و لـ (ف مـ   بـة صـاِب الرسالةل  يل   يف أن نعِ  نر  هذا الشاب ي
هلـــذا الـــلَ  النيـــف ت عاصـــمة املســـتقبة الـــث َتطلـــ  هلـــا لـــون املبلـــ  األو  واللاعيـــة الـــذي  َ

 ةمـعثـ  لينشـر الـلعوة ت َثـرب  امللَنـة املنـورة( نـواة األب يـ  صلل ِ علي  و لـ ( ِرسو  ِ 
 مية اللرب .الساس

رَن إىل وا عة الطف و لَن أهنا ضمت ب  أبطاهلا علة مـ  الشـباب املـؤم  املتمـا  ظن ولو 
  فمــ  صــحراء يــربالء و مــت و اهــلت  علــيهِ الســالم(وأهــة بيــت الــِو   ت ســبية الرســالة

 .عليهِمثل  الثللة م  الشباب  هاد األبطا  الذَ  الَبالون و عوا علل املوت أم و   املوت 
النـــا  برســـو  ِ  ب فـــيهِ أشـــو    عليـــ  الســـالم(: ِامـــة اللـــواء أبـــو المضـــة العبـــا  هِفـــي

                                                        

 . لفأللب ا 122ص 1البحَر :    مجم (2)
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الــذي يــان نصــرانياا ف ســلِ ب مــنهِ وهــو    عليــ  الســالم(أليــرب ا لــ ع  صــلل ِ عليــ  و لــ (
  رضوان ِ علي (  وغريهِ.

سميــان الصــادق  والثبــات علــل املبــلأ ومناصــرة الــق  واة البطولــفــ عطوا أعظــِ الــلرو  ت 
ة وزاارفها ت املعسلر املقابة ملعسلر أيب عبل ِ     علي  السـالم(رغِ ية اسغراءات اللنيَو

 لة اَرية   هت  و  مثنلة و  مثتزعزع ع  مو مها املشرم  يل أمنلة.ذه الثه إنف
ــ  ِ(فــيهِ  عليــ  الســالم( ِــق  ــا  ســيل الشــهلاء علــِ أصــحالا أو  وال اــرياا أ ال:  َر

هــذه املوا ــف املشــرفة دروســاا وشــواهل لق يــا  الالِقــة مثــل  علــل  نــتلاف  (3)مــ  أصــحايب
 الثلة اَرية. عظمة و وة الشباب املؤم  م  مثل 

ـ  العابـلَ   سـ لا  بـو ـف اسمـام علـ  م  لذيـ لـس الطــاغوت جم  عليـ  السـالم( تَز
لس ََزل  علي  لعـائ  ِ( ت الشـام  جم ت  علي  السالم(عبيل ِ ب  زَّيد ت اللوفة واطبت  

ة إىل نصــر معنــوي رفــ  راَــة اسســال مة اَســارة العســلَر ِــق  يــاا م عالوييــف  لــب  طبــ  الشــَر
جج  اللامغة  واش  الطاغية ََزل م  اهنيار ملل  لو اسـتمر  مل  القلوب والعقو  ببيان  ِو

علــل هــذا النــوع مــ  ااهــاد  ف بعــل اسمــام عــ  عاصــمة مللــ   وبقيــت   عليــ  الســالم(اسمــام 
 النهضة السينية املبارية متجلدة ت كايرة الت َرخ  ونمو  األِرار.

ة الســيل ومــل الســيا الشــريازي  أعلــل ِ مقامــ ( اِــلر مــام اا اللتــاب َبــ  اسذهــ تو 
اللور الرائل لشباب اسسالم ت إِياء األمة  ودورهـِ ت أداء الرسـالة العظيمـة  وبنـاء األر   

لشبابنا املؤم  بعض األمثلة الث هبـا  وت مثعميق أواصر االرمثباط لملبادئ القة؛ موضحاا 
   لبناء املستقبة األفضة والعيش األرغل.اضملا  درو ميل  أن َستميلوا م  

ظــراا ملــا نشــعر بــ  مــ  مســؤولية يبــرية ت نشــر ممــاهيِ اسســالم األصــيلة  منــا بطبــ  نو  اذهــ
ونشـــر هــــذه السلســـلة القيمــــة مـــ  اااضــــرات اسســـالمية لســــماِة املر ـــ  الراِــــة  أعلــــل ِ 

ة عقــــود مــــ  الــــزم  ت العــــراق ة زمنيــــة  ــــل مثتجــــاوز األربعــــفــــ   ت در امثــــ ( والــــث ألقاهــــا 
ت وإَران..  واللَو

  املــوىل العلــ  القــلَر أن َوفقنــا لطبــ  ونشــر مــا َتوا ــل منهــا  وأمــالا للســع  مــ  مــ و ــر ن
أ ــــة لصــــية املمقــــود منهــــا وإارا ــــ  إىل النــــور  لنــــتمل  مــــ  نشــــر سلســــلة إســــالمية ياملــــة 

                                                        

 املقصل الثا . 52األِزان: ص ثريم (3)
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َّي اال تماعيـــة والسياســــية و هـــة نظـــر اسســــالم لـــاه خمتلـــف القضــــاة مــــإىل األوخمتصـــرة مثنقـــة 
ة أبسلوب واضا وبسيط.. إن  مسي  جميب.  اليَو
 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                        
  13/ 5955بريوت لبنان  ص.ب:                                          
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 ةدمقامل

 
يِ  بسِ ِ الَر  الِر

 
لعـامل   والصـالة والسـالم علـل نبينـا ومـل و لـ  الطيبـ  الطـاهَر   واللعنـة المل ر رب ا

 اللائمة علل أعلائهِ أمجع  إىل  يام َوم اللَ .
 : علي  السالم(بن  الس  ا ىلإ  علي  السالم(ة لإلمام أمري املؤمن  صيو  م 
 .(4)« لب اللي ياألر  اَالية ما ألق  فيها م  ش ء  بلت  امنإو »
 .(5)«لألِلاي؛ فإهنِ أسرع إىل ية اري ي عل»ق  علي  السالم(: سمام الصادا  ا و 
 ملانة الشباب ت الشَرعة اسسالمية؟   ه ام
 تِ اسسالم للشباب؟ ها ةهو 
 ؟  عليهِ السالم(اك ملان للشباب ت فلر أهة البيت نه ةهو 
هـ  مجيعـاا كات وــور ا  هـذه األسـةلة مثـزدِِ ـ عـادة ـ ت أكهـان بعـض الشـباب و ثـمأ نإ

 واِل وهو: الشباب وملانتهِ ودورهِ ت هذه الياة.
عِ الـــبعض مـــ  النـــا  أن اسســـالم   َعـــط للشـــباب مثلـــ  األ يـــة الـــث مثوليهـــا هلـــِ ز َـــ ل ــو 

هر اال تماعيـة  فليـف الـا  ظـاملا  مـ اللو  األوربية والغربية  بة إن  ضي ق اَناق علـل يثـري
م  الشائعات غري الصـحيحة  الـث َشـيعها أعـلاء اسسـالم علـل للشباب؟ وما إىل غري كل  

 اسسالم ور االمث .
ة مـا ســبق ســوم نشـري إىل اس ابــة علـل هــذه االع اضــات ونبـ  مــوارد الشــبهة  ــأ  مـو 

 فيها  وم  ت نذير برَنجماا مبسطاا للشباب املسلِ.

                                                        

 .27635ح 84ب 478ص 21الشيعة:   ةئاسو  (4 
 .66يتاب الروضة ح  93ص 8:  تاللا (5 
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 ائر األممب ذخاالشب
ألمـــة  واـــط الطا ـــة املتناميـــة فيهـــا  وبنـــاة سســـالم إىل الشـــباب علـــل أهنـــِ كاـــائر اا ظـــرَن

 الضارة  ورو اد المتا اسسالم   ولقل اهتِ اسسالم بلور الشباب يثرياا.
 السبب إىل أمَر : دو عَو 
ت األاـر   فـاحنراالميتاز الشباب بمطرة سليمة نقية   مثتلوي بعـل للـذنوب ول ـ  ا: الا و أ

 عزو ـــة  وللتـــايل ســـوم َلونـــون عناصـــر ممـــا َســـاعل علـــل مثنظـــيِ ومثعميـــق عال ـــتهِ مـــ  ِ
 خملصة وفعالة ت األمة.

لـة  لَـلة ممعمـة بطا ـات هائلـة  وهـ  بلاَـة مثنـام  ا مـا  اا يناث لة الشـباب مِر : إن مِر
الســتهانة   الــمي الواألهــلام  َرافقهــا َــا  وفعاليــات ونشــا ات كهنيــة و ســلَة عظيمــة  

 ات  وجيعلهـا مثصـب ت المـة األهـلام  ومـ  ت هبا  في يت اسسالم لينظِ المعاليات والنشا
ـق هاِـ   َقرر اسسالم األهلام اايلة والنافعة م  غريها  وهلذا أياذ بيـل الشـباب إىل  َر

 ت اللنيا وا ارة. 
لبـــال  مـــ  ر ـــا  م اامـــهتالهل التـــاَرخ اسســـالم  مشـــاهل يثـــرية الـــث مثـــل  علـــل اشـــ لقـــلو 

 علــيهِ ئمـة الطـاهَر  ألوا   صـلل ِ عليـ  و لـ (م اسسـالم للشـباب  مـ   بـة الرسـو  األيــر 
  مــ  صــلل ِ عليــ  و لــ (حابة املنتجبــ . نــذير ت املقــام مــا فعلــ  رســو  ِ لصــوا  الســالم(

ــأت ش املســلم   وهــو ت ســ  الثامنــة عشــر  مــ  و ــود   ــي للــعل( مــري الشــاب  أســامة بــ  َز
َن لــت إمــرة أســامة  وأن ال َعصــيا لـــ  بلــر وعمــر أبن َلــو  يــرباء الصــحابة  نــذاك  وأمــر أل

 .(6)  ختل ف ع   يش أسامة رالي مراتم ع ل  صلل ِ علي  و ل (أن  روي أمراا  و 

                                                        

ـ  ِ(:  ـ ا  اجمللسـ   : فيو  22ب 427ص 30حبار األنوار:   رظنا (6   صـحابنا رضـوان ال  أ ا  َر
ا  صـلل ِ عليـ  و لـ ( ملـ يهِ: يـان أبـو بلـر وعمـر وعثمـان مـ   ـيش أسـامة  و ـل يـر ر رسـو  ال  عل

عقــل البيعــة ت ا بو لتغاشــاشــتل  مرضــ  األمــر بتجهيــز  ــيش أســامة ولعــ  املتخل ــف عنــ   فتــ ا روا عنــ  و 
ِ ال َصلحون للخالفة. ـ إ ىل أن  ا  ـ رو  سقيمة با ساعلة  واالموا أمره  ومشلهِ اللع   وظهر أهن 

البالكري ت اترا  وهو معروم رقة يثري الضبط  بريء م  مماألة الشيعة: أن  أل بلر وعمر يـاَن معـا 
متعص ــيب اامهــور ت اتراــ : أن    مــ  ار ز ت  ــيش أســامة. ورو  ســعيل بــ  ومــل بــ  مســعود اللــا

ألربـ  ليـا  بقـ  مـ  صـمر سـنة إِـل  أمر النا  للتهيؤ لغـزو الـروم   صلل ِ علي  و ل (رسو  ال  
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سر إىل موض  مقتة أبي  ف و ةهِ  َر  ِ(عشرة  فلم ا يان م  الغل دعا أسامة ب  َزل  فقا  ل : 
ِ    صـلل ِ عليـ  و لـ ( ل  ا و سـر  فلم ا يـان َـوم األربعـاء بـلأ مل  اَية  فقل وليت  هذا اايش فحـ

ــا أصـبا َــوم اَمـيس عقــل ألسـا ـ  ِ(مة لــواء بيـله  ت  ــا : وصـلع  فلم  أغــز بسـِ ال  ت ســبية  َر
. فخـر  وعسـلر لاـرم  فلـِ َبـق أِـل مـ  و ـوه املهـا َر  واألنصـار إال ال   فقامثة م  يمـر لل  

بو عبيلة و تادة بـ  وأ َلز   بانتلب ت مثل  الغزاة  فيهِ أبو بلر وعمر وسعل ب  أيب و  اص وسعيل 
 صـلل و الوا: َستعمة هذا الغالم علل املها َر  األو لـ ؟،  فغضـب رسـو  ال   النعمان  فتلل ِ  وم
شلَلاا  فخر  و ل عص ب علل رأس  عصابة وعلي   طيمـة  فصـعل املنـرب فحمـل  اا ضبِ علي  و ل ( غ

ــا بعــل»ال  وأرـ  عليــ   ت  ـا :  ة  لنــا  فمـا مقالــة بلغتــا عـ  بعضــلِ ت أتمـري أســامة  ولــا اهـأَ    أم 
 عنتِ ت أتمريي أسامة فقل  عنتِ ت أتمريي أله م   بل   وأمي ال   إن   يان لإلمارة َليقا  وإن  ابنـ  

 ت نـز «. م  بعله َليق لإلمـارة  وإن يـان ملـ  أِـب  النـا  إيل  فاستوصـوا بـ  اـريا فإنـ   مـ  ايـاريِ
ملسلمون الذَ  ار ون م  أسامة    وكل  َوم السبت لعشر الون م  ربي  األو   و اء ايتبة الف

 صـلل ِ ن إىل العسـلر لاـرم  ورقـة رسـو  ال  ضـو ميو    صـلل ِ عليـ  و لـ (َود عون رسو  ال  
ــفلعليــ  و لــ (   فــلاة أســامة مــ      عــ صــلل ِ عليــ  و لــ ( و ا يــان َــوم األِــل اشــتل  برســو  ِ م 

ــ ( ممعســلره والنــيب   يــ   و ت رواَــة:  ــل أصــمت وهــو ال َــتلل ِ  فط  ــ  علل غمــ صــلل ِ عليــ  و ل
َرفـ  َلَـ  إىل السـماء ت َضـعهما علـل أســامة.  عـةفج صـلل ِ عليـ  و لـ (  رأسـ  فقب لـ  رسـو  ال  

ـل الريـوب إكا  ن  أت رف : فع ا ية  فبينـا هـو ََر َلعو يل  ور   أسامة إىل معسلره  ف مر النا  للِر
 إىل  ار القص ة. ت.. و  صلل ِ علي  و ل ( ميَقو : إن  رسو  ال   رسو  أم   أم  أمي   ل  اءه

ـز ااـوهري  َل للا   أيباب  رو : و  َر  ِ(جمللس  ا ا و  ت شرح النهج  ع  أَـل بـ  عبـل العَز
عـ  أَــل بــ  سـي ار  عــ  ســعيل بـ  يثــري  عــ  عبـل ال  بــ  عبــل ال  بـ  عبــل الــَر : أن  رســو  ال  

ـل بـ  ِاررـة علــل  ـيش فيـ   ل ـة املهــا َر  مــر   عليـ  و لـ ( ت صـلل ِ   مومثـ  أم ـر أسـامة بــ  َز
وعمر وأبو عبيلة بـ  ااـر اح وعبـل الـَر  بـ  عـوم و لحـة والـزبري  وأمـره  بلر منهِ أبو واألنصار 

ـــل  وأن َغـــزو وادي فلســط   فتثا ـــة أســـامة ومثثا ـــة ااـــيش  أن َغــري علـــل مؤمثـــة ِيـــ   تــة أبـــوه َز
ــل القــو  ت مثنميــذ كلــ ة ثقــ صــلل ِ عليــ  و لــ ( َا لــ   و عــة رســو  ال  بتث ؤي     البعــ واــف َو
ما ِق  َشمي  ال  مثعاىل؟  ق  ِ   ا  ل  أسامة: أبيب أنت وأم    أ أتكن يل أن أمل  أَّي 
 «. اار  وسر علل برية ال  مثعاىل»:  اقف
ن ار ــت وأنـت علــل هــذه الــا  ار ــت وت  لــيب إ     صــلل ِ عليــ  و لــ ( إرســو  ِ : َّيا فقـ

ة من .   «. يةافلعسر علل النصر وا»:  اقف  ِر
 أيره أن أس   عن  الريبان؟.     صلل ِ علي  و ل ( إ رسو  ِ َّي:  اقف
 ..أنمذ ملا أمرمث  ب :  َر  ِ( اقف 
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ان َعطــ  الراَــة بيــل ل يــقــ  ف صــلل ِ عليــ  و لــ (مــا يــان َمعلــ  ت يافــة ِروبــ    لذيــو 
وصـي اا لـ   و ـل يـان ت ب  ص ـون  (7)يـان مـا َـزا  شـالا ل  و ـ   علي  السالم(عل  ب  أيب  الب 

 . اللارعمر الشباب أَضاا  يما  اء ت اللَ  
ـ  ِ(ا  عليـ  السـالم(  ـ لب ا أمري املؤمن  اسمام عل  ب  أيب  ع يو ر  ملـا نزلـت :  َر

ــوأِ هــذه ا َــة  ْر ِعِشــريمِِثِ  األِ ْـــِرِب ِ ذِ ْن
 َّي : قــا صــلل ِ عليــ  و لــ ( فِ  رســو   عــاد (8 

ـ إىل أن  ا  ـ فاصن  لنـا صـاعا مـ   عـام وا عـة  أمر  أن أنذر عشرييت األ رب  ِن إ عل  
عليـ  ر ــة شــاة وامــق لنــا عســا مــ  لــد  وامجــ  يل بــا عبــل املطلــب ِــق أعلمهــِ وأبلغهــِ مــا 
ـــلون ر ـــة أو  ــــ  وهـــِ َومةـــذ أربعـــون ر ـــال ََز أمـــرت بـــ   فمعلـــت مـــا أمـــر  بـــ   ت دعـــوهتِ ل

ـزة والعبــا  وأبـو هلـب  فلمــا ا تمعـوا إليــ  دعـا للطعــام أبـ يهِ أعمامــ َنقصـون   فـ و  الــب َو
لــِ ة ذبـ صـلل ِ عليـ  و لــ (  الـذي صـنعت هلــِ  فجةنـا بـ   فلمــا وضـعت  مثنـاو  رســو  ِ 

فشقها فنتمها أبسنان   ت ألقاها ت نـواِ  الصـحمة ت  ـا : يلـوا بسـِ ِ  ف يـة القـوم ِـق 
أر  إال مواضـ  أَـلَهِ  وأمي ِ الـذي نمـس علـ  بيـله  إن يـان وال  ا ة  ِم ء ما هلِ بش

 الر ة الواِل منهِ لي ية مثة ما  لمت اميعهِ.
: اسـق القـوم  فجةـتهِ بـذل  العـس فشـربوا منـ  ِـق رووا مجيعـاا  وأمي ِ  إن يــان  ا ـ ت

 الر ة الواِل منهِ ليشرب مثل .
لمهِ مثذرب أبـو هلـب إىل اللـالم  فقـا : َلن أ صلل ِ علي  و ل ( راد رسو  ِ أ املف

                                                                                                                                                               

ــز  امو ـــ صـــلل ِ عليــ  و لــ (    علــل رســو  ال  مــغأ ت ــا أفــاق رســـو  أســامة فجه   للخـــرو   فلم 
ــ ( ســ ال   ــزون  فجعــة َقــو :  عــ    صــلل ِ عليــ  و ل ــِ َتجه  ــ  أســامة والبعــ   فــ ارب أهن   َر
لـر ر كلـ   فخـر  أسـامة واللـواء علـل رأسـ  أنمذوا  يش أسـامة  لعـ  ال  مـ  ختل ـف عنـ ِ( .. َو

وعمر وأيثر املها َر   ومـ  األنصـار  والصحابة ب  َلَ   ِق  إكا يان لارم نز  ومع  أبو بلر
مــ  الو ــوه  فجـاءه رســو  أم  أميـ  َقــو  لـ  اداــة فــإن   هِري ســعل.. وغـ أسـيل بــ  ِضـري وبشــر بـ 

فقام م  فوره فلاة امللَنة واللواء مع   فجـاء بـ  ِـق ريـزه  ت و  صلل ِ علي  و ل ( ميرسو  ال  
مثلـ  السـاعة   ت مـات صلل ِ عليـ  و لـ (  ـل ل  ا و رس صلل ِ علي  و ل ( و بباب رسو  ال  

 ا : فما يان أبو بلر وعمر اا بان أسامة إىل أن مـات إال لألمـري. شـرح هنـج البالغـة  البـ  أيب 
  بلر.أيب  م  عليها السالم(كير أمر فا مة 52ص 6اللَل:  

 فصة ت كير غزاة أِل. 78ص 1اسرشاد:  ر نظا (7)
 .214 الشعراء: ةر و س (8 
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 هلل ما سحريِ صاِبلِ.
الغـل َّي علـ   إن هـذا الر ــة  : قــا صـلل ِ عليـ  و لـ ( فالقـوم و  َللمهـِ النــيب  قر مـتف

  تنعصـ ثـة مـا ل سبقا إىل ما مسعت  فتمرق القوم  بة أن أيلمهِ  ف عل لنـا مـ  الطعـام م
ـ   ت دعـــا للطعــام فقربــ  هلـــِ  فمعــة يمـــا فعــة لألمـــس   امجعهــِ يل فمعلــت  ت مجعـــتهِ لــت

وأيلوا ِق ما هلِ بش ء م  ِا ـة  ت  ـا : اسـقهِ  فـ مثيتهِ بـذل  العـس فشـربوا ِـق رووا 
مــا  ِو  لــب  إَّي بــا عبــل املط : قــا صــلل ِ عليــ  و لــ ( فمنــ  مجيعــا  ت مثللــِ رســو  ِ 

مــ  ـ مــا  ةــتلِ بــ   إ   ــل  ةــتلِ  ــري الــلنيا  أعلــِ شــبال ت العــرب  ــاء  ومــ  أبفضــة ـ
وا اــرة  و ــل أمــر  ِ مثبــارك ومثعــاىل أن أدعــويِ  فــ َلِ َــوازر  علــل أمــري علــل أن َلــون 

 أا  ووصي  واليمث فيلِ؟ 
وأعظمهـِ بطنـا نـا يع هِوأرمصـالقـوم عنهـا مجيعـاا   ـا :  لـت وإ  ألِـلرهِ سـنا  ِجِ ف

 يب ِ أيون وَزرك علي .وأَشهِ سا ا   لت: أَن َّي ن
ر بث ت  ــا : هــذا أاــ  ووصــي  واليمــث فــيلِ  فــامسعوا لــ  وأ يعــوا  فقــام القــوم بــ ذاــ ف

قولون أليب  الب:  ل أمرك أن مثسم  لعل  ومثطي   .( 9َضحلون َو
ان َـوم الغـلَر يـ  ق عليـ  السـالم( ِـرر الت ييل علل االفة عل  أمري املـؤمن  مثل ذاهلو 

ــ  ِ(أصــحاب  و ــا : فخطــب النــيب ت  مــ  ينــت مــواله فعلــ  مــواله  اللهــِ وا  مــ  وااله  َر
 .(10)وعاد م  عاداه  وانصر م  نصره وااذ  م  اذل 

                                                        

 .406م  سورة الشعراء ح 301ص فرات اللوت:  ريسممث (9 
 .183ح 31ب 47ص 2:   علي  السالم(أابار الرضا ن يو ع (10)
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 ن عمريب عبمص
ضـ  التبليـ  لإلسـالم يـان َعتمـل مو  ت  صـلل ِ عليـ  و لـ (نر  الرسو  األيرم   ذلوي

مصـعب بـ  عمـري لـيعل ِ النـا  أصـو  الـلَ  علل الشباب أَضاا  فقل أرسـة إىل امللَنـة املنـورة 
 والقر ن.. 

عبـل  ـيس ـ و ـا مـ  اَـزر  ـ  ل بـ  زرارة وكيـوان بـ أسـع ت أنلـرواَّيعـض اء ت با ـ ل ـو 
ة  اال: َّي رسـو  ِ  ابعـ  معنـا مل ت  صلل ِ علي  و ل (عنلما أسلما علل َل رسو  ِ 

ــلعو النــا  إىل أمــرك   فقــا  رســو  ِ ملصــعب بــ  عمــري  ويــان فــق ر ــالا َعلمنــا القــر ن  َو
ــ  َ  أباا بــِــلاثا م فــ مضــالن  علــل أوالدهــِ و  اــر  مــ  ملــة  فلمــا أســلِ  مــاه رمالَو نــ  َو

ِشــعب ِــق مثغــري وأصــاب  ااهــل  فــ مره ال  صــلل ِ عليــ  و لــ ( تأبــواه  ويــان مــ  رســو  ِ 
ن يثـرياا  فخـر  هـو مـ  أسـعل إىل امللَنـة رسو  ِ لَرو  م  أسعل  و ل يان مثعلِ م  القـر 

 صـلل ِ عليـ  و لـ ( ِ   و لموا علل  ومهِ وأاربوهِ أبمـر رسـو عمري ب  بعما مصومعه
  ف  اب م  ية بطـ  الر ـة والـر الن  ويـان مصـعباا َنزالا علـل أسـعل بـ  زرارة  ويـان هارب و 

 .(11)م فيجيب  األِلاي..ار  ت ية َوم فيطوم علل جمالس اَزر  َلعوهِ إىل اسسال
ع مصـــعب أن َتوغـــة لسســـالم إىل  لـــوب األو  وبـــا عمـــرو بـــ  عـــوم.. ِـــق ا طتســـاو 

األو  واَـزر  ت   او د  صلل ِ علي  و ل (شاع اسسالم لمللَنة ويثر  وملا بل  رسو  ِ 
مللَنـة  ومـ  ب  أن ار ـوا إىل اصـحاأأمـر  الميةاسسـاسسالم ونشوء  اعلة أمينة لنشـر الـلعوة 

هناك انطلقت راَّيت اسسالم ومماهيمـ  الوض ـاءة لتخمـق علـل أر ـاء املعمـورة  ويـان للشـباب 
 دوراا فعاالا ت مثل  األِلاي. 

هــا مــ  الشــواهل التارايــة اللثــرية الــث مثؤيــل علــل االهتمــام للشــباب  وهــذا األمــر ري غ ىلإ
ر  علــل االهتمــام بلــال اانســ   المقــ  اسســالم  حيــ نــر  إننــا ر  بــةلــذيو لــيس وصــوراا ل

شــجعهما علــل  لــب العلــِ واال تهــاد فيــ   والســع  لبنــاء مســتقبة أفضــة. وال ميــنعهِ مــ   َو
ممارســة ِا ــاهتِ املشــروعة  أو ممارســة بعــض اهلــواَّيت غــري اارمــة  وللــ  العنــوان العــام للــة 

يــة  ال  اَلقــ   وانعــلاحنــواالد االمســ إىل كلــ  هــو أن ال مثــؤدي هــذه األمــور م الــوا ز الرِو
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عة املقلســـــة  واساـــــال  للوا بـــــات؛  والتمـــــرد علـــــل أِلـــــام ِ عزو ـــــة  واالســـــتهزاء للشـــــَر
فاسسالم َؤيل علل الماظ علل المطرة والقلب والذه  وسالمة ية منها  ألن الذنوب مثعيق 

لحــرام أو الــث مثلــون ســبباا ل ورمــاأل ســةممار  لـوزاسنسـان مــ  اللمــا  ومثــؤاره؛ ولــذل  فإنــ  ال 
 مستلزمة ل   ِماظاا علل مسرية اسنسان التلاملية.

 
 لشبابا وكسل

 
 ِإىل ِســِبيِة ِرب ِــِ  ِللِْْلِمــِة ِواْلِمْوِعظِــِة الِِْســِنِة ِو ــاِدهْللِْ ِللمــِث ِهــ ِ  عل ادْ ارك ومثعــاىل: مثبــ   ــا

 ِْ ِس ل ِأ
(12). 
أن ننظر هلذا األمر م   ل أن سلوك الشباب اتلف عادة ع  سلوك اللبار  فالبلما ال

ت :   زاَو
 : ييف نتعامة معهِ  وأي  َرق نسل  لللاو  ت عاملهِ؟ىلو ألا
ت عنلهِ علل الصـعيل راثغالة: أن نالِظ سلوك الشباب فيما بينهِ  ت نقوم بسل يناثلا

 الملري وغريه  ومثصحيا ما هو اط  ت ِياهتِ.
ة األوىل: َقو  موالَن أمري املؤ بسنلل قِسـروا أوالديـِ علـل مثال: » علي  السـالم(من  ة للزاَو

 . (13)« دابلِ؛ فإهنِ خملو ون لزمان غري زمانلِ
يل إمامنا علل نوع املعاملة م  أبنائنا الشباب؛ ألهنـِ َعيشـون ت فـ ة زمانيـة غـري ؤَ   يِ

الث عاش فيها ا لء  ِي  التغري  رأ علل ية ش ء بلءا م  الزي وامل ية وشلة املسـل   
لعمة  وانتهاءا بتغري األلماظ وظهـور العـادات والتقاليـل االَـلة  والـث ال واِ علسائة البو  وراا مر 

مثنات ـ للطب  ـ اَط اسسالم  العام. وعلل ضوء كل   فالبـل أن َتغـري أسـلوب الـوار معهـِ 
 أَضاا  وإال فال مع  أن مثتغري ية مظاهر الياة ت ال نغري  ِوارَن م  الشباب.

بة م  أبنائنـا الشـباب  ونلثـر مـ  بنـاء ااسـور الـث مثربطنـا فا  نمتا   أن ينبغف  يلعو  اا ِر
                                                        

 .125النحة:  ةر و س (12 
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هبـــِ فنلتقـــ  معهـــِ عربهـــا ت يـــة  ن  ونبتعـــل عـــ  يـــة ِالـــة أو أســـلوب مـــ  شـــ ن  أن َشـــن ج 
ــة  ِيـ  ميــار  األب أو  نمـرهِ عن ــا  السـيما بعــض األسـاليب اللَلتامثوَر العال ـات معهــِ  َو

مـ   اعـلة اِـ ام اللبـري  فيسـ ء إىل الشـباب   ـاا نطالا  لشـبابلل اط عغري األب دور التسل
ـــة مظـــاهر  مـــ  اـــال  مـــا َتمتـــ  بـــ  مـــ  مقـــام األبـــوة أو غـــريه  فـــنالِظ ت أ ـــواء اللَلتامثوَر
ِ  األفـــواه  أو التحجــــيِ لشخصـــيات الشـــباب  وإلغـــاء دورهــــِ ت  الضـــرب  أو الصـــياح  أو يـــ

سـوم نتو ـ  أِـل األمـَر  مـ  ذ ةـِينو . سـالم  اسل عالياة  وغري كل  مما هو بعيل ية البع
الشـباب: إمــا أن َصــبحوا دَلتــامثوَر  ت ِيــاهتِ  فيمارســون ظــاهرة التســلط مــق مــا ســنحت 
هلِ المرصة  فينعلس كل  ِق ت عال اهتِ مـ  النـا   ممـا جيعلهـِ أفـراداا غـري مرغـوب فـيهِ  

 وال َنسجِ معهِ أِل.
رد  فعـة معـايس  ممـا َـؤدي هبـِ لـ   فيلـونلَـة  للَة ات الشباب مـ  هـذه القبضـلمَ وأ

إىل ممارسة ية ما ِرموا من  علل مجيـ  األصـعلة  فقـل يـانوا َعـانون مـ  سـحق لشخصـياهتِ  
فيبل ون إبظهار شخصياهتِ عرب خمتلـف الوسـائة والطـرق. وعنـلها مثبـلو علـيهِ ظـاهرة  ِـب 

 .. هلو وا العجبرب و اللالظهور(  والرغبة ت الشهرة  فتلب ت نموسهِ أمرا  
  أمـام هـامث  الظـاهرمث  اللتـ  َقعــان نتيجـة لقسـلوب الالشـعوري مـ  الشــباب. حنـ  نكإ

 فماكا نعمة؟ وييف نتحرك معهِ لليال نق  ت هذه اااكَر؟
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 )عليهم السالم(ب األنبياء حار  يف
ــــــرِة  أللويل األِ   ِ ِت  يــــــانِ   لْ ِقــــــلِ ارك ومثعــــــاىل: مثبــــــ   ــــــا ِْ ِعبـْ ــــــِلَثاا ِصِصــــــِه ِِ ْلبــــــاِب مــــــا يــــــاِن 
َـلْمِ  

(14). 
ِْ َـِتِـِملمرلونِ صل ا ْ فِ زو ة: ع  ا و  ِص اْلِقِصِص ِلِعلمهل

(15). 
نــا أن ننقــة مــا كيــره القــر ن اللــرمي عنــلما َتعــر  لشخصــية لقمــان اللــيِ وهــو ب رلجيــ

و  ـ  ابنـ  ـ:  مثلِصـعِ ْر  الِ وِ حيـاور ولـله الشـاب  َقـو  ِ مثعـاىل ـ ِلاَـة عـ  لقمـان وهـو َـريب َو
ِك لِلنم  ب  يلةم خملِْتا   ِفخلور  ِت  شِ تِْ  ِوالِ اِ  ِالم ِِ الِ حيِل اا ِإنم   األْرِ  ِمرِِ

(16). 
َســ   ولــله و وهــ   عليــ  الســالم(عنــلما َتعــر  القــر ن إىل كيــر إبــراهيِ اَليــة   لذيــو 

ْلِمِنـــــــاِم ِأ  ِ أِْكحِبلــــــِ  فِـــــــاْنظلْر ِمـــــــاِكا ِام ِإ  ِ أِِر  ِت ابـلــــــ َّيِ َـــــــ : رأ  عــــــ  عليــــــ  الســـــــالم(إمساعية
مثـِِر 

(17). 
لون امتعـ علـيهِ السـالم( َ بيـاءم  اـال  هـامث  ا َتـ  ييـف يـان اللمـاء واألن ظِالن

م  أوالدهِ  فلقل يانوا اتارون مضافاا إىل أسلوب الوار واس ناع الملـري  أسـاليب العا مـة 
اظ علـــل ســـالمة المطـــرة  فلقمـــان اللـــيِ   َطـــرح ومثنميــة هـــذا ااانـــب ت روح الشـــاب للحمـــ

لملرونـة  وحيـاو  أن َـربط  راا عا  إشـفي سمة نلِلم  ومثوصيامث  البن  علل حنو اسلزام واارب  ب
يالمـــ  شهـــة أاـــر  وهـــو ِ عزو ـــة  للـــيال مثتبـــادر إىل كهـــ  ولـــله فلـــرة التســـلط  وأنـــ  لـــو 

و ســاوة مــ   بــة لقمــان  بــة ِــاو  اــالف مثو يهــات والــله لصــة علــل نتــائج غــري مرضــية  
مـ  املقـرب   نو لتس ايتهر مثولو لقمان حبواره م  ابن   أن َمهم  أن هذه الصمات ال حيبها ِ 

من  مثعاىل  ولل  لو االمت فـال لصـة إال علـل البعـل مـ  ِ عزو ـة  والرمـان مـ  المـيض 
 اسهل . 
له  مــ  العلــِ أن ر َّي األنبيــاء ولــ   عليــ  الســالم( مــألمــر ت ِــوار إبــراهيِ اَليــة ا اذيــو 
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 عليــ  الســالم( لــ  مــ  كلــ  َبــ  إبــراهيِ اَليــة ول  ِامــر هلــو هــ  أو  ق  علــيهِ الســالم( ِــ
ِ لولله علل حنو االستمهام؛ ليثري فيـ   وانـب ِـب اللمـا ؛ ألن  اعـة ِ علـل يـة  مرواأ

ــل اسنســان إشــرا اا ويمــاالا و ــرلا منــ  مثعــاىل. ويـِ هــو   عليــ  المــرق بــ  مــا  الــ  إبــراهيِ ِـا  مثَز
  وبـ  مـا لـو  ـا  لــ  ـ مـثالا ـ:  جيـب أن أكحبـ   وجيـب عليـ  أن مثنصـاع هلـذا نـ بال السـالم(

األمر(  فاألسلوب الثا  غـري َن ـا دائمـاا  بـة لعلـ  الـق ِـا زاا ت  لـب الشـاب فـال َنطلـق 
 عليـ  الســالم( فـ   إمساعيـة مـ  أبيـ  إال وهـو ملـره علــل هـذا المعـة  أمـا ت اَطــاب األو  

بــ  ر عزو ــة   لِتلَــ ــ  ويماالمثــ  وإميانــ   و بــة أن َنطــق لســان  نطــق إميانــ  ِو مــ  أبيــ  برِو
ِل ِمِ  الصماِبرَِ ِ  ا ِ  ِ و اعت  ألبي :  َِّي أِِبِت افْـِعْة ِما مثـلْؤِمرل ِسِتِجللِ  ِإْن ِشاء 

(18). 
  مســ  أل  عمـــر وأل عبــل ِ  عليهمـــا ي عــ  ألن بـــ  عثمــان  عــ  أيب بصـــري أنــو ر  لقــف

ة  ا   ربئية سبـراهيِ »ن: راذيَ السالم( مـ  املـاء  ه رو  عليـ  السـالم(: مثـأن  ملا يان َوم ال َو
ة  ت أمثـل مـ  ف لمثـ  هبـا  ت غـلا بـ  إىل عرفـات فضـرب ابـاه بنمـرة دون عرفـة  َو ل  ات فسمي

داــة ت أ ق عليــ  الســالم( ِــراهيِ فبـ  مســجلا أبِجــار بــيض  ويــان َعــرم أرـر مســجل إبــ
هذا املسجل الذي بنمرة ِي  َصل  اسمام َوم عرفة  فصلل هبا الظهـر والعصـر  ت عمـل بـ  

فقــا : هــذه عرفــات فــاعرم هبــا مناســل  واعــ م بــذنب   فســم  عرفــات  ت ت  اعرفــ ىلإ
الـرام فـ مره ِ أن أفا  إىل املزدلمة فسميت املزدلمة؛ ألن  ازدلـف إليهـا  ت  ـام علـل املشـعر 

َذبا ابن   و ل رأ  في  مشائل  واالئق  وأنس ما يان إلي   فلما أصـبا أفـا  مـ  املشـعر إىل 
ري البيــت أنــت  وأِتــبس الغــالم  فقــا : َّي بــا هــات المــار والســل  و : ز مــ أل  امــ   فقــ

 «.ِق أ رب القرلن
 لن: فقلت أليب بصري: ما أراد للمار والسل ؟ أ  اقف
لفنــ    ــا  ـ اسمــام ر أ:  ا ــ ــ:   عليــ  الســالم(اد أن َذحبــ   ت حيملــ  فيجهــزه َو ء جــاف»ـ

ا : َّي أبــت أَــ  القــرلن؟  ــا : ربــ  َعلــِ أَــ  هــو َّي بــا  أنــت فقــ  ســل الو الغــالم للمــار 
ِتِجللِ  َِّي أِبِـِت افْـِعـْة ِمـا مثـلـْؤِمرل ِسـ ا ِ  ِـوِ هو  إن ِ  ل أمـر  بـذحب   فـانظر مـا كا مثـر ؟ 

ِل ِمِ  الصمـاِبرَِ ِ  :فلمـا عـزم علـل الـذبا  ـا : َّي أبـت يـر و هـ  وشـل واث ـ   ا   ِإْن ِشاء 

                                                        

 .102الصافات:  ةر و س (18 
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 .(19 « ا : َّي با الواثق م  الذبا، وِ  ال أمجعهما علي  اليوم...

 شبابالح رو 
ــــتالءم مــــ ه ن إك ــــة مث لشــــباب  ومثنســــجِ مــــ  مــــنطقهِ ا وحر  نــــاك أســــاليب لطيمــــة و ذاب

فهذه ه  األساليب الث َلزم أن نتعامة هبا معهِ.. وعلينا أن خنلق أ واءا للحوار  وعوا مهِ 
مثنمـــتا فيـــ   لـــوب الشـــباب معنـــا  ومثنمـــو  ـــلراهتِ  ونعل مهـــِ علـــل أســـلوب اسصـــغاء  وإعطـــاء 

ـ ر الِ هليااواب  والتملري بت مة  واِـ ام ا راء واألشـخاص؛ للـ  َصـبا رصـ أيـرب مـ    ِو
وا مــ  النــا  مــ  منطلــق املعنــوَّيت اسنســانية  فنحــافظ بــذل  علــل يــة رصــيل  اــر  فيتعــامل

 سريهِ اال تماع  ومثملريهِ.
نا أن نوضا هلـِ معـ  األهـلام  وا مـا   ومـا هـو دور املبـادئ ت ِيـاة اسنسـان  يلع ت

سنسـان حنوهــا ا يـةِر  نلـو مثوييـف جيـب أن مثلـون األهـلام واملبـادئ شــَرمة ومقلسـة؛ للـ  
ـ  مـ  أ ـة مبادئـ  فيلـون لتضـحيت  رصـيل عنـل ِرية هلا مع   و  عنلها َضح  اسنسان برِو

ريـاهتِ ت اليـاة  ِ  وال مثذهب سل   إىل غري كل  مما َنظِ مثوازن الشباب ب  أفلـارهِ ِو
 علل صعيل األهلام ومقلماهتا.

 «.ِ م  أعان ولله علل بره ِِر » صلل ِ علي  و ل ( : و  ِ سر   ا 
 ين  علل بره؟ ف َعيي: ةي 
تجاوز ع  معسوره  وال َرهق   وال اـرق بـ ؛ فلـيس بينـ  وبـ  أن َ» : ا  قبة ميسوره  َو

ــِ ـ ت  ــا  رســو  ِ  َصــري ت ِــل مــ  ِــلود اللمــر إال أن َــلاة ت عقــوق أو  طيعــة ِر
عـام     ي بها ِ  و يب رحيها َو ل رحيها م  مسـرية ألمـ  بة  ينة  اا  صلل ِ علي  و ل ( ـ

ِ  وال مرا  اسزار ايالء  .(20 «وال جيل َرا اانة عاق وال  ا   ِر
 

                                                        

 .9لب ِج إبراهيِ وإمساعية وبنائهما البيت ح 207ص 4:  تاللا (19 
 .6لب بر األوالد ح 50ص 6:  اتللا (20)
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 باب يف عاملهملشا مع
 .(21 «ان ل  ولل  صباي  م » علي  السالم(: ري املؤمن  أم   ا
ة الثانيـة الـث َنبغـ  النظـر إليهـا ت دراسـة شخصـية الشـباب هـ : أن نالِـظ سـلوك َو از لا

لـ  الـربامج املناسـبة لشخصـيتهِ ونقـوم بسـل الثغـرات عنــلهِ  الشـباب فيمـا بيـنهِ  ت نرسـِ مث
 وهنا جيب علينا أن نتحرك علل مستَو  أَضاا:

 وعلم االبتعاد ع  عاملهِ املرح. بباالش  م األو : التعاَش
ـــة  اثــلاو  : وضـــ  اللـــو  العمليـــة امليلانيـــة والــربامج الـــث مثطـــورهِ ومثو ـــب ســـعادهتِ اللنيَو

ة.  واألارَو
ــــعف  ــــاا أو ألا نســــبياا أن َنظــــر للشــــباب  أو ا َر ملن ي ــــل أِــــل األشــــخاص لعتبــــاره ألا رِو َ

ية ورقافية واعية  علي  أوالا أن ال َلـون ر ة مثربيِ هَثقمهِ  وبعبارة اثنية: إن م  ََرل أن َربي ِو
بــاا عــ  عــاملهِ  وال عــ  مثماصــيل ؛ فعــا  الشــباب عــا  اــاص وهلــِ منــط اــاص ت  شخصــاا غَر

ريـــة ااصـــة  و مـــا  عجيبـــة  ومثصـــرفات لتـــا  إىل اليـــاة  ولـــون اـــا ص  ومنطـــق اـــاص  ِو
إىل خمتصــات الــذيور  تمــالتالا  موازنــة  واىل غــري كلــ . فعلينــا أن ال هنمــة هــذه ااوانــب  مــ

 وخمتصات اسَني.
زم االلتمات إىل مس لة هامة  وهـ : عنـلما ننطلـق مـ  الشـباب علينـا أن ال ننطلـق لَ امي

ـــة لعتبارهـــا ِقـــاا مـــ  مـــ  بعـــض التقاليـــل اال ت ماعيـــة غـــري الصـــحيحة  يالـــذي َنظـــر إىل الَر
علـيه   ويـ ن المتيـات ال  ةمـور   هاِقوق الشباب الذيور فقط  أما للنسبة إىل اسَني فيعترب 

َسما هلـ  لزاولـة ِقـو ه  املشـروعة مـ  الـتعلِ والـزوا  ومـا أشـب . فـبعض األعـرام َنظـر إىل 
ير علل أهن  متهمات ت ية سلوك ويالم وفلر  فيحظـر علـيه  املرأة ال سيما الشالت البوا 

  إىل غــري   هــواز  رمــأاَــرو  والــلاو  واللــالم  بــة ِــق إبــلاء و هــات نظــره   ِــق ت 
كلــ  مــ  التقييــلات الــث مــا أنــز  ِ هبــا مــ  ســلطان  نعــِ  ال جيــوز االاــتالط ااــرم  ويلمــا 

                                                        

 .4لب بر األوالد ح 50ص 6 : لاتلا (21)
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 َو ب المساد واسفساد.
ــــــق الصــــــحيا عليــــــ  أن َــــــلاة إىل عــــــاملهِ   أراد أن َهــــــمــــــ  نكإ لي الشــــــباب إىل الطَر

عطيهِ فرصة  لَلة م  ية ا شاريهِ  وأياذ برأَهِ  َو   .طوجيالسهِ َو
 «.أاربيِ بشراريِ؟ الأ » صلل ِ علي  و ل ( :   رسو  ِ ا  لقف
 بلل َّي رسو  ِ؟ : او لا 
 . (22 «وال َغمرون الزلةلذَ  ال َقيلون العثرة  وال َقبلون املعذرة  ا»:  ا 
عامثبـت الـلي فـامثرك لـــ  موضـعاا مـ  كنبـ ؛ لــةال ا إك» عليـ  الســالم(: مـري املـؤمن  أ  ا ـو 

 .(23 «حيمل  اسارا  علل امللابرة

                                                        

 .10195ح 108ب 57ص 9ك الوسائة:  لر ستم (22)
 .819اللِ املنسوبة ح 333  20ج البالغة  الب  أيب اللَل:  هن رحش (23)
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 ت املؤمنات مناذج وعربيافتال
 
 اننــاَرخ اسســالم  هنــاك اللثــري مــ  المتيــات املؤمنــات ِيــ   مــ  أبدوار مهمــة  فإلتــا ت

يـانوا َهتمـون إبعــلاد النسـاء يمــا ِ  هنــأ  علـيهِ السـالم(اــال  سـرية أئمتنـا اهلــلاة  ظ مـ ِـنال
 َهتمون إبعلاد الر ا  تاماا ال فرق بينهما.

 ة احلوراء زينب )عليها السالم(يلعقال
نـب ثالا فم   علي  السـالم(اسمـام السـ  لةَرشـ  عليهـا السـالم(  يانت موالمثنا السـيلة َز

اريــة  و ــل يانــت عاملــة وفقيهــة  ومثصــلت لبيــان أِلــام ِ ت المــ ة الــث  رمثــ  وهنضــت  املبرو  ت
هـا: ِق  عليـ  السـالم( تملرا بـة الشـلَلة ِـق  ـا  ا ت علي  السالم( ليان إمامنا السجاد 

 .   (24 «أنت حبمل ِ عاملة غري معلمة وفهمة غري ممهمة..»
 ـــا : ينـــت ت  ـــوار أمـــري املـــؤمن  ىي املــاز  حيـــن  عليهـــا الســـالم( أوي ت فضـــلها ر  اممــو 

مثسلن  َزنب ابنت   فال وِ ما رأَت هلـا  يالذ بيتال  لَلة وللقرب مم لة علي  السالم( م
 صـــلل ِ شخصـــاا وال مسعـــت هلـــا صـــواتا  ويانـــت إكا أرادت اَـــرو  لـــزَّيرة  ـــل ها رســـو  ِ 

 علــيهِ الســالم( وأمــري املــؤمن  لــيالا والســ  عــ  ميينهــا والســ  عــ  مشاهلــا   ر عليــ  و لــ ( ختــ
ضــــوء  ل يــــ عليــــ  الســــالم( فمــــ  القــــرب الشــــَرف ســــبقها أمــــري املــــؤمن    ربــــتكا فــــإ  امهــــماأ

أاشــل أن َنظــر أِــل  إىل شــخص أاتـــ  »القنادَــة  فســ ل  الســ  مــرة عــ  كلـــ ؛ فقــا : 
 مة العمام والو ار.  اذهو «. َزنب
بــ  َلَــ  وصــار َقــذم يبــله ت طشــالضــ  و  ا عليــ  الســالم( ملــن اسمــام الســ  أ: در و و 

ــل الــلاو  عليــ   أمــر ـ وهــو ت مثلــ  الــا  ـ برفــ  الطشــت إشــما اا  نــب مثَر مســ  أبن أاتــ  َز
 عليها.
نــــب َقـــوم إ ــــالالا هلــــا  ويــــان إ ان عليــــ  الســـالم( يــــن اسمـــام الســــ  أ: در و و  كا زارمثــــ  َز

                                                        

 .7ضم  ح 39ب 164ص 45األنوار:   راحب (24 
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 .(25 جيلسها ت ملان 

                                                        

؛ 39هـــ: ص 1370 عمــر النقــلي املتــو   يخلشــ عليهــا الســالم(( ليتــاب  َزنــب اللــرب   رظــنا (25 
ة  ال    عليها السالم( عت أِواهلا وكير  طراز املذهب(: إن شؤوَنت َزنب البا نية ومقاماهتا املعنَو

ا  متهــعو ا هيمــا  يــة فيهــا: إن فضــائلها وفواضــلها  واصــاهلا و الهلــا  وعلمهــا وعملهــا  وعصــمت
  عليها السالم(. تها ئبَن عليها السالم( و ورها وضياءها  وشرفها وهباءها اتلية أمها ون
ــة نــ    عــو  ن ات اَلــود( مــا معنــاه: يانــت َزنــب اللــرب  ت البالغــة والزهــل والتــلبري والشــجاعة  َر

 ان علي  السالم( يم أمور أهة البيت بة اهلامشي  بعل شهادة الس  اتظان نفإ أبيها وأمها 
  عليها السالم(.رأَها ومثلبريها ب
هـا يتين عليـ  السـالم(   ت أمـري املـؤمن  عل ب  عنبة ت  أنساب الطالبي (: َزنب اللرب  بنـا  ا و 
ـــازت ل و ـــ صـــلل ِ عليـــ  و لـــ (  عـــ  أمهـــا فا مـــة الزهـــراء بنـــت رســـو  ِ  يمثـــرو    ســـالأم  امت

ـــة  واصـــاهلا الميـــلة  وشـــيمها الســـعيلة  ومماارهـــا البـــارزة   لحاســـنها اللثـــرية  وأوصـــافها االيل
 وفضائلها الظاهرة.

نبيــة(: ولــلت ز افظ  ــال  الــلَ  الســيلــا  عــو  لها رســو  ِ  ــيــاة  ِت نــبَو   ت  رســالت  الَز
ت لبيبة  زلة عا لة هلا  وة  نان  فإن الس  ولل  بة وفاة  ـله بثمـان انوي صلل ِ علي  و ل (  

 سن   والس  بسب  سن   وَزنب اللرب   مس سن   صلوات ِ عليهِ أمجع (.
ـة(: يانــت َزنـب ابنــة نيسـابوري ت  رســالت  العللا  عـو  اِتها وبالغتهــا فصـ  عليـ  الســالم( تل عَو

  عليها السالم(.الزهراء  هاأم علي  السالم( و وزهلها وعبادهتا ي بيها املرمثضل 
 عليها السالم( أما َزنب بنت فا مة : و ا  صلل ِ علي  و ل ((  اب  فا مة بنت ومل تي  عو 
وبالغةا وفصاِةا  و ل اسـتطارت شـهرهتا لـا أظهـرت َـوم   ظهرت أهنا م  أيثر    البيت  رأةا أ قلف

 يربالء وبعله م  ِجة و وة و رأة وبالغة  ِق ضلرب هبا املثة وشهل هلا املؤراون واللتاب. 
صار إىل كيره ت هـذا البـاب مـا ظهـر َل أن ب جي امم علي  السالم((: و اب  الس  ب  عل تي  عو 

أة وربـات  ـ ش ت موا مهـا هـذه  َـوم  ـر   لي  السـالم( مـ عم  َزنب بنت فا مة وأات الس  
 املعرية  وعنل اب  زَّيد  وت  صر ََزل. 

ــ    ــاب رــراه(: يانــت َزنــب لا  عــو  يابــة ااصــة عــ  ن ا عليهــا الســالم( هلــصــلوق ومــل بــ  لبَو
ـ  العابـلَ   انوي علي  السالم(  الس   عليـ   النا  َر عـون إليهـا ت الـال  والـرام ِـق بـرئ َز
 ض .مر   السالم( م

  عليها السالم(.ء ااباراا يثرية ع  أمها الزهر أ وت عليها السالم( ر لطربس : إن َزنب ا  ا و 
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بــو المــر : َزنــب العقيلــة هــ  الــث رو  ابــ  عبــا  عنهــا يــالم فا مــة  صــلل ِ عليهــا( ت أ  ا ــو 
العقيلـة ت النســاء الســيلة   ري مســومث عليــ  السـالم(  فـلك  فقــا : ِـلرتا عقيلتنــا َزنـب بنــت علـ  

لخــل رة  وعقيلــةل :  ظــورمن  ابــ  ايعقــا  ت الر ــا  َقــا  للســيل.  ــ
العقيلــة مــ  النســاء: اللرميــة امل

ــتـلْعمة ت  ــ   وهــ  ت األصــة املــرأة اللرميــة النميســة  ت اْس ــة  شــ ء: أْيرمل القــوم: ســي للهِ .وعقيلة يل
ئة اللالم. وعقائة البحر: درره  واِلمث  عقيلة. اللرمي م  ية ش ء م  الذوات واملعا   ومن  عقا

ِل مال .  ا  األزهري: العقيلة اللرمية م  االصبريةل للوالل ر ة ا فيةل: عقيلةل البحر  وعقائة اسنسان: يرائ
 مادة عقة. 458ص 11النساء  واام  العقائةل( انتهل. انظر لسان العرب:  

ا: هلـ  افقـ هـا لللـالم ـ مال عليـ  السـالم( َأبيهـا  هنـا ت  مولتهـا يانـت  السـة ت ِجـرأ: يو ر و 
 «.  با   ويل: واِلَّي»
 «.واِل»: تلاقف
 «. ويل ارن »ا: هل  اقف
 .تتلسف
 «.مثلل م  َّي  رة عيا»ا: هل  اقف
فضـم ها  صـلوات « بتاه ما أ يق أن أ و  ارن  بلسان أ َرت  للواِـلأ َّي» عليها السالم(:  تلاقف

 تهل.ان  لره و ب لها ب  عينيهاِ علي ( إىل ص
 «.ألبنا َّي أبتاه؟»ا: يهب عليها السالم( أل تلا و 
 «.ال أِبلِ وأنتِ مثرة فؤادي؟، يفوي» علي  السالم(:   اقف
 «.بتاه  إن الب ر مثعاىل والشمقة لناأ َّي» عليها السالم(:  تلاقف
نبيــة(: إن َزنــب بــ  املسـمل بـــ اَصائايت  ت ير ائــز لســيل نــور الــلَ  ااا  ا ـو   عليهــا الســالم(  ص الَز
لوفة  ويانت مثمس ر القر ن للنساء  فم  ال  علي  السالم( تا جملس ت بيتها أَّيم إ امة أبيها هل اني

 هـالي عليـ  السـالم( ع( إك داـة أمـري املـؤمن  1مـرمي: ة ور  س صعييهبعض األَّيم يانت مثمسر
   عليـــ  فقـــا« نعـــِ»فقالـــت: « ء؟ســـالنل صعييهـــَّي نـــور عيـــا  مسعتـــ  مثمســـَر  »فقـــا  هلـــا: 
 عليـ  السـالم( رح شـ ت«  صـلل ِ عليـ  و لـ (رمز ملصيبة مثصيبلِ ع ة رسو  ِ ا هذ»السالم(: 

 ملصائب  فبلت بلاءا عالياا  صلوات ِ عليها(.ا اهل
مـث َزنـب مـ  إن ع»ا :  ـ نـ  علي  السالم( أض املقامثة املعتربة  ع  موالَن اسمام السجاد عب  عو 

قنا إىل الشام ما مثريت نوافلها الليلية  «. مثل  املصائب واا  النازلة هبا ت  َر
األاـري  ـا  هلـا:  عـ دا عليهـا السـالم( و د ع أاتـ  َزنـب و  ا عليـ  السـالم( ملـَضـاا: إن السـ  أ  يفو 
 «.مثنسيا ت َنفلة اللية ه الاتاأ َّي»
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 عليهــا بــار رواَتهــا َطبــة والــلهتا الزهــراء ااأل   عليهــا الســالم( مــمــا روي عنهــا  رهشــأو 
ـــق أمـــري املـــؤمن   لـــثالســـالم( ا الفـــة. اَ  عليـــ  الســـالم( تاِتجـــت هبـــا ت موضـــوع فـــلك ِو

ــــنهجأ بــــ  عليهــــا الســــالم( اِيــــ  رو  كلــــ  عنهــــا  لســــ  ت اجملو  (26 يب اللَــــل ت شــــرح ال
 ِ. هغري و  (29 المر  األصمها  يبوأ  (28 وق ت علة الشراَ صلالو  (27 البحار
ائلة ز َّي  اغلب» علي  السالم(: لامة ب  زائلة ع  أبي   ا :  ا  عل  ب  الس     و ر و 

 «.؟اَنِي علي  السالم( أأن  مثزور  رب أيب عبل ِ الس  
 ن كل  للما بلغ .إ: تلقف
فلمــاكا مثمعــة كلــ ؛ ولــ  ملــان عنــل ســلطان  الــذي ال حيتمــة أِــلا علــل »: يل  اقــف

 «.نا وكير فضائلنا والوا ب علل هذه األمة م  ِقنا؟وبتنا ومثمضيل
بـذل  إال ِ ورسـول   وال أِمـة بسـخط مـ  سـخط  وال َلـرب ت  لأَرما   ِو: تلقف

 صلري ملروه َنالا بسبب .
 «. وِ  إن كل  للذل ؟»:  اقف
 ِ  إن كل  للذل   َقوهلا رالاث وأ وهلا رالاث.و: تلقف
شــر  ت أبشــر  فقاربنــ   ــرب يــان عنــلي ت النخــب ـ البحــر ـ أبشــر  ت أب»:  اقــف 

                                                                                                                                                               

عمث َزنب فإهنا   مثز   ائمة  ماوأ» علي  السالم(: س  ري األِزان(:  الت فا مة بنت الثم  تو 
ت مثل  الليلة ـ أي العاشرة م  اارم ـ ت وراهبا مثستغي  إىل رهبا  فما هلأت لنا ع   وال سـلنت 

 «.لنا رنة
إن عمـث َزنـب يانـت مثـؤدي صـلواهتا مـ  »ا :  ـ نـ  علي  السـالم( أالعابلَ    م َزاماس  ع يو ر و 

ئض والنوافة عنل سري القوم بنا م  اللوفة إىل الشام  وت بعض املناز  يانـت مثصـل  مـ   يام  المرا
 يالرــ لــو   فســ لتها عــ  ســبب كلــ ؟ فقالــت: أصــل  مــ   لــو  لشــلة ااــوع والضــعف منــذ 

ألهنا يانت مثقس ِ ما َصـيبها مـ  الطعـام علـل األ مـا ؛ ألن القـوم يـانوا َـلفعون للـة واِـل  يا ؛ل
 «.اا م  اَبز ت اليوم والليلةمنا رغيماا واِل

 .1م 211ص 16ج البالغة الب  أيب اللَل:  هن حر ش (26 
 .11ضم  لب 218ص 29  ر:األنوا راحب (27 
 .2ح 182ب 248ص 1لشرائ :  ا ةلع (28 
 عون ب  عبل ِ ب   عمر ب  أيب  الب. 60الطالبي : ص ةمثاقم (29 
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مــ  يــان معــ  مــ  ة  تــ عليــ  الســالم( و ملــا أصــابنا للطــف مــا أصــابنا و تــة أيب  إنــ   فونخــز امل
لت ِرم  ونسا ه علل األ تاب  َراد بنا اللوفة  فجعلت أنظـر  ولله وإاومث  وسائر أهل   َو

 صــلري واشــتل ملــا أر  مــنهِ  لقــ   فلــادت نمســ إلــيهِ صــرعل و  َــواروا  فعظــِ كلــ  ت 
نـب اللـرب  بنـت علـ   عليهـا السـالم(يومثب   ر ختـ : مــا يل أراك لـتقاف نـت كلـ  مـا عمـث َز

 لود بنمس  َّي بقية  لي وأيب وإاويت؟ 
ييـــف ال أ ـــزع وأهلـــ  و ـــل أر  ســـيلي وإاـــويت وعمـــومث وولـــل عمـــ  وأهلـــ   و : تلـــقف

َعــر  علــيهِ أِــل وال  والن  رو وامســلب  ال َلمنــون وال َــ مصــرع  بــلمائهِ مــرمل  للعــراء 
 َقرهبِ بشر  ي هنِ أهة بيت م  اللَلِ واَزر؟، 

 ىل صلل ِ علي  و ل ( إال جيزعن  ما مثر ؛ فوِ إن كل  لعهل م  رسو  ِ : تلاقف
األمـة  لك وأبي  وعم   ولقل أاذ ِ ميثاق أَن  م  هـذه األمـة ال مثعـرفهِ فراعنـة هـذه  

هة السماوات  إهنِ جيمعون هذه األعضـاء املتمر ـة فيواروهنـا  وهـذه ااسـوم أت ون وفعر وهِ م
نصبون هلذا الطف علما لقـرب أبيـ  سـيل الشـهلاء  ال َـلر  أرـره وال َعمـو رمسـ    املضر ة  َو

َزداد  علل يرور الليايل واألَّيم  وليجتهلن أئمة اللمر وأشياع الضاللة ت ووه ومثطميس   فال
 أمره إال علوا.و را ال ظهو إ أرره

 ما هذا العهل  وما هذا اَرب؟ و : تلقف
 عليهـا نـز  فا مـة م ار صلل ِ علي  و ل ( ز نعِ  ِلرتا أم أمي  أن رسو  ِ : تلاقف

رة وأاته عل  َو  السالم( ت   تـر  ت  الـت ق فيطب علي  السالم( بم م  األَّيم  فعملت ل  َِر
وفا مــة   علــ صــلل ِ عليــ  و لــ ( و مثيتهِ بعــس فيــ  لــد وزبــل  ف يــة رســو  ِ أم أميــ : فــ 

ــرة  وشـرب رســو  ِ مثلــ   علـيهِ الســالم( مـوالسـ  والســ    صـلل ِ عليــ  و لــ (   الَر
 صـلل ِ   التمـر والزبـل  ت غسـة رسـو  ِ لـ  كا مـلـو أيا م  كلـ  اللـد  ت أيـة و بو شر و 

َصب علي  املاء  فلما فرغ م  غسة َله مسا و ه   ت نظر إىل علـ   عل و  لهعلي  و ل ( َ
وفا مة والس  والس   نظراا عرفنا ب  السرور ت و ه   ت رمق بطرفـ  حنـو السـماء مليـاا  ت 

ودعا  ت ار سا لاا وهـو َنشـج  ف  ـا  النشـو  وعـال   َلَسط وبة إن  و   و ه  حنو القبل
رأســــ  وأ ــــرق إىل األر  ودموعــــ  مثقطـــر ي هنــــا صــــوب املطــــر  حنيبـــ  و ــــرت دموعــــ   ت رفـــ  

معهِ؛ ملا رأَنا مـ  رسـو  ِ  نتِز  عليهِ السالم( و فحزنت فا مة وعل  والس  والس  
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ه أن نس ل   ِق إكا  ا  كلـ    ـا  لـ  علـ   و الـت لـ  فا مـة: ناهب صلل ِ علي  و ل ( و 
 ؛ فقل أ رح  لوبنا ما نر  م  ِال ؟ ما َبلي  َّي رسو  ِ  ال أبلل ِ عيني 

 أا  سررت بلِ سـرورا مـا سـررت مثلـ   ـط  وإ  ألنظـر إلـيلِ وأَـل ِ علـل َّي:  اقف
َّي ومـل  إن ِ مثبـارك ومثعـاىل  : قـاة  عليـ  السـالم( فنعمتـ  علـ  فـيلِ  إك هـبط علـ   ربئيـ

النعمـة وهنـ ك  ا ل  علل ما ت نمس  وعرم سرورك أباي  وابنتـ  وسـبطي   ف يمـة لـ 
العطيــة  أبن  علهــِ وكرَّيهتــِ ووبــيهِ وشــيعتهِ معــ  ت اانــة ال َمــرق بينــ  وبيــنهِ  حيبــون  

عطــون يمــا مثعطــ  ِــق  لرضــا  علــل بلــو  يثــرية مثنــاهلِ ت الــلنيا  اوق وفــ ضــلمثر يمــا لــب  َو
زعمــون أهنــِ مــ  أمتــ   بــراء مــ  ِ ومنــ    وملــاره مثصــيبهِ أبَــلي أَن  َنتحلــون ملتــ  َو

بطا ابطـاا و ـتالا  ـتال شـق مصـارعهِ َنئيـة   بـورهِ اـرية مـ  ِ هلـِ ولـ  فـيهِ  فاَـل ِ ا
   لا ااتاره للِ.ئقضارضيت بو  عزو ة علل اريمث  وار  بقضائ   فحملت ِ

يل  ربئيــة: َّي ومـــل إن أاــاك مضـــطهل بعــلك مغلـــوب علــل أمتـــ  متعــوب مـــ    ا ــ ت
ــة  َلــون نظــري عــا ر النا ــة  أعــلائ   ت مقتــو  بعــلك  َقتلــ  أشــر اَلــق واَليقــة وأشــقل الرَب

 هِببلــل مثلــون إليــ  هجرمثــ   وهــو مغــر  شــيعت  وشــيعة ولــله  وفيــ  علــل يــة ِــا  َلثــر بلــوا
  ت عصــابة تــو مق علي  الســالم(  اهبِ  وإن ســبط  هــذا  وأومــ  بيــله إىل الســ صــِ مَعظــو 

ر  َقـا  هلـا: يـربالء  مـ  أ لهـا م  كَرت  وأهة بيت  وأايـار مـ  أمتـ   بضـمة المـرات أب
تــ   ت اليــوم الــذي ال َنقضــ  يربــ  وال    مثمــَلثــر اللــرب والــبالء علــل أعــلائ  وأعــلاء كَر

وه  أ يب بقاع األر  وأعظمها ِرمة  َلقتة فيها سبط  وأهل   وأهنا مـ  بطحـاء   رمث ِس
ئــب أهــة اللمــر اانــة  فــإكا يــان كلــ  اليــوم الــذي َقتــة فيــ  ســبط  وأهلــ   وأِا ــت بــ  يتا

ــــر اضــــطراهبا واصــــطمقت البحــــار  واللعنــــة  مثزعزعــــت األر  مــــ  أ طارهــــا ومــــادت اابــــا  ويث
؛ غضباا ل  َّي ومـل ولـذَرت   واسـتعظاما ملـا َنتهـ  مـ  اهلهوات أبامأبموا ها وما ت الس

تـــ  وع مثــ   وال َبقــل شـــ ء مــ  كلــ  إال اســـت كن ِ  ِرمتــ   ولشــر مـــا مثلــا  بــ  ت كَر
 صرة أهل  املستضعم  املظلوم   الذَ  هِ ِجة ِ علل الق  بعلك.عزو ة ت ن

ه : إ  أَن ِ امللـ  القـادر  ي  فـوم ر حاِ إىل السماوات واألر  واابا  والب  ِو يف
الذي ال َمومث  هارب وال َعجزه ممتنـ   وأَن أ ـلر فيـ  علـل االنتصـار واالنتقـام  وعـزيت و ـاليل 

وصمي   وانته  ِرمت  و تة ع مث  ونبذ عهله وظلِ أهة بيتـ   عـذال ألعذب  م  ومثر رسويل 
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وات واألرضــ  بلعــ  مــ  الســمء ت ا شــال أعذبــ  أِــلاا مــ  العــامل   فعنــل كلــ  َضــج يــة 
ظلِ ع مث  واستحة ِرمت   فإكا برزت مثل  العصـابة إىل مضـا عها مثـوىل ِ عزو ـة  ـبض 

السماء السابعة  معهِ  نية م  اليا وت والزمـرد  أرواِها بيله  وهبط إىل األر  مالئلة م  
لة م  ِلة اانة  و يـب مـ   يـب اانـة  فغ ذل  املـاء بـهِ وا  ثـثلسـمملوة م  ماء الياة ِو

نطوها بذل  الطيب  وصلت املالئلة صماا صماا عليهِ.   وألبسوها اللة  ِو
الــلماء بقــو  وال فعــة    ِ  ومــا مــ  أمتــ  ال َعــرفهِ اللمــار    َشــريوا ت مثلــ عــبَ ت

قيمون رمسـا لقـرب سـيل الشـهلاء  لبطحـاء    الـ عليـ  السـالم( بتوال نية  فيوارون أ سامهِ  َو
َلون علما ألهة الق وسببا للمؤمن  إىل الموز  ولم  مالئلة م  ية مساء مائة ألـف ملـ  

سـتغمر  سـبحون ِ عنـله َو طوفـون عليـ   َو صلون عليـ  َو ون ِ ملـ  زاره  ت ية َوم وليلة  َو
لتبـــون أمســـاء مـــ  أيمثيـــ  زائـــراا مـــ  أمتـــ   متقـــرل إىل ِ مثعـــاىل وإليـــ  بـــذل  ئهـــِ  ل اءأمســـو  َو

ومســون ت و ــوههِ ليســِ نــور عــرش ِ: هــذا زائــر  ــرب اــري الشــهلاء  وعشــائرهِ وبلــلاهنِ  َو
ِ نـور مثغشـل منـ  واب  اري األنبياء. فإكا يان َوم القيامة سط  ت و وههِ م  أرر كل  امليس

عرفـون بـ . ويـ   بـ  َّي ومـل بيـا وبـ  ميلائيـة وعلـ  أما نـا ا  ومعنـماألبصار َـل  علـيهِ َو
  مالئلة ِ ما ال حيصل علدهِ  وحن  نلتقط ِم  كل  امليسِ ت و ه  م  ب  اَالئـق  م

ك َّي ِـــق َنجـــيهِ ِ مـــ  هـــو  كلـــ  اليـــوم وشـــلائله  وكلـــ  ِلـــِ ِ وعطـــا ه ملـــ  زار  ـــرب 
ـــل بـــ  غـــري ِ عزو ـــة. وســـيجتهل أَن  ممـــ   ومـــل  أو  ـــرب أايـــ   أو  ـــرب ســـبطي   ال ََر

  ِ والســخط  أن َعمــوا رســِ كلــ  القــرب وميحــوا أرــره  فــال جيعــة ِ مــنــة ِ اللعهيِقــت علــ
 مثبارك ومثعاىل هلِ إىل كل  سبيال.

 أبلا  وأِزنا.ا هذ صلل ِ علي  و ل (: فرسو  ِ   ا  ت
أرـر املـوت  ليـ رأَـت عو  عليـ  السـالم( َنب: فلما ضرب اب  ملجِ  لعنـ  ِ( أيب ز  تلا 

 من    لت لـ : َّي أبة  ِلرتا أم أمي  بلذا ويذا  و ل أِببت أن أمسع  من .
 بنيـة الـلَ  يمـا ِـلرت  أم أميـ   ويـ   بـ  وبنسـاء أهلـ  سـباَّي هبـذا البلـل  َّي:  اقـف

 َتخطملِ النا   فصرباا صرباا  فوالذي فلـق البـة وبـرأ النسـمة  مـاأكالء ااشع   ختافون أن 
ر األر  َومةـــذ ويل غـــرييِ  وغـــري وبـــيلِ وشـــيعتلِ  ولقـــل  ـــا  لنـــا رســـو  ِ هـــل ظعلـــ ر

ـاا  أ   صلل ِ علي  و ل ( ِ اربَن هبـذا اَـرب: إن إبلـيس  لعنـ  ِ( ت كلـ  اليـوم َطـري فِر
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ت   فيقو : َّي معاشر الشـيا     ـل أدرينـا مـ  كر  فيجو  األر  يلها بشيا ين  دم   َـةوعماَر
بـــة  وبلغنـــا ت هاليهـــِ الغاَـــة  وأوررنـــاهِ النـــار  إال مـــ  اعتصـــِ هبـــذه العصـــابة  فـــا علوا لالط

لهِ علل علاوهتِ وإغرائهِ هبِ وأوليائهِ  ِـق مثسـتحلموا  شغللِ بتشلي  النا  فيهِ  َو
هِ َن   ولقــل صــلق علــيهِ إبلــيس وهــو يــذوب  أنــ  ال ضــاللة اَلــق ويمــرهِ  وال َنجــو مــن

 «.مة صاحل  وال َضر م  وبتلِ ومواالمثلِ كنب غري اللبائرعلِ علاومث  مَنم  
اـذه »ن ِـلرا هبـذا الـلَ : أ عـلب ئلة: ت  ا  عل  بـ  السـ   عليـ  السـالم(از   ا 

 .(30 «إلي  ما لو ضربت ت  لب   لط اسبة ِوالا للان  ليالا 

 ل الكوفة أه يف )عليها السالم( هاتبخط
ـ  العابـلَ   عليـ  السـالم(ذميِ ع    ب  شَر  األسلي  ا : ملا أمثل عل  ب  الس  َز

يـوب  والر ــا  اا اتوة مــ  يـربالء ويــان مَرضـا  وإكا نســاء أهـة اللوفــة َنتـلب  مشــققنسـلل
إن هـؤالء »العلة:  ضةية  و ل هنلت ت صو  علي  السالم( بمعه  َبلون  فقا  َز  العابلَ  
 «. َبلون علينا  فم   تلنا غريهِ؟،

 لنا  للسلوت.ا ىل علي  السالم( إَزنب بنت عل  ب  أيب  الب   تمو  ف
طـق منهـا  ي هنـا مثنطـق ومثمـرغ علـل لسـان أنط   (31 امرة  وِر مي األسلي:   أذِ  ا 
مـا  وسـلنت األ ـرا   ارمثلت األنفا  صتو أنن شارت إىل النا  أبأ  ل علي  السالم( و عل  

  صلل ِ علي  و ل (: ت  الت بعل َل ِ مثعاىل والصالة علل رسول  
عـل َّي أهــة اللوفـة  َّي أهـة اَتــة والغـلر واَـذ   أال فــال ر ـ ت العـربة وال هــلأت ب امـأ»

ميـانلِ داـال بيـنلِ  أون تخـذمث  الزفرة  إمنا مثللِ يمثة الث نقضت غزهلا م  بعل  وة أنلااث
فــيلِ إال الصــلف والعجــب والشــنف واللــذب وملــق اسمــاء وغمــز األعــلاء  أو يمرعــل  هــة

علل دمنة  أو يمضة علل ملحودة  أال بةس ما  ـلمت للـِ أنمسـلِ  أن سـخط ِ علـيلِ 
 وت العذاب أنتِ االلون.

                                                        

  علي  السالم(.  لسا رةَّيفضة يربالء وز  83ب 260الزَّيرات: ص ةماي (30 
: شلة الياء  وامرأة امرة: ِيية  متخمرة  وامري القوم: جمريهِ الذي هِ ت ضمان  ماداموا رمَا (31 

 مادة  امر(. 253ص 4ت بالده. انظر يتاب الع  للمراهيلي:  
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واضــحلوا  لــيالا   اا ثــري ا يلو ابأاــ ؟ أ ــة وِ  فــابلوا  فــإنلِ أِــر  للبلــاء  فــ نو لــبمثأ
ضـون  تـة ســلية اـا  النبــوة  فقـل ضـوها أبــلاا  وأت مثِر أبليـتِ بعارهــا ومنيـتِ بشـنارها  ولــ  مثِر

ومعلن الرسالة وسيل شباب أهة اانة  ومالك ِـربلِ ومعـاك ِـزبلِ  ومقـر سـلملِ  و سـ  
أال   تلِار وجـنـميلملِ  وممـزع َنزلـتلِ  واملر ـ  إليـ  عنـل مقـامثلتلِ  ومـلرة ِججلـِ  و 

أنمسلِ  وساء ما مثـزرون ليـوم بعـثلِ. فتعسـاا مثعسـا  ونلسـاا نلسـا  لقـل ساء ما  لمت للِ 
ااب السـع  ومثبـت األَـلي واسـرت الصـمقة  وبـؤ  بغضـب مـ  ِ  وضـربت علـيلِ الذلـة 

للِ أي يبل امـل  ي  وأ ِ ثـت  وأي عهـل نلتِرر صـلل ِ عليـ  و لـ ( فـواملسلنة  أ مثلرون َو
د لـــامث (32 ِ  وأي دم لــــ  ســـملتِ  لقـــل  ةـــتِ شـــيةا إد اميـــة لـــ  أبـــرز   وأي ِرمـــة لــــ  هتلـــتر ي

ا  لقـل  ةـتِ هبـا شـوهاء صـلعاء عنقـاء  السماوات َتمطرن من   ومثنشق األر  وختـر اابـا  هـل 
ماء  أفعجبــــتِ أن تطــــر الســــماء دمـــــا  ســــال مـــــةءو أ ســــوداء فقمــــاء ار ــــاء  يطــــالع األر 

ال حيمــزه البــلار  ؛ فإنــ  عزو ــةولعـذاب ا اــرة أاــز  وهــِ ال َنصــرون  فــال َسـتخمنلِ املهــة
 وال اشل علي  فوت النار  يال إن رب  لنا وهلِ لباملرصاد .

  عليها السالم(:  ت مثقو  شنأ ت
 
 
              لـــــــــــــِقولـــــــــــــون إك  ـــــــــــــا  النـــــــــــــيب لمث اكامـــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــتِ  اـــــــــــــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــــــــــــِ ااكمـــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــــنعتِ وأن
 
  

 
 
 يــــــــــــــــــــــــث وأوالدي ومثلــــــــــــــــــــــــرمث            ب ةهــــــــــــــــــــــــأب 

ــــــــــــــــــــــــلممــــــــــــــــــــــــنهِ أســــــــــــــــــــــــار  ومــــــــــــــــــــــــنهِ ضــــــــــــــــــــــــ   ر وا ب
 
  

 
 
 ن كاك  زائــــــ  إك نصــــــحت للــــــِ      ايــــــ امــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أن ختلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء ت كوي َر
 
  

 
 
 اشــــــــــــل علـــــــــــــيلِ أن حيـــــــــــــة بلـــــــــــــِأل  إ 

ـــــــــــــــــــــــــــل أرم   ـــــــــــــــــــــــــــذي أود  عل ـــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــذاب ال  مث
 
  

 عنهِ. تلو  ت
النا  ِيار   ل ردوا أَلَهِ ت أفـواههِ  فالتمـت إىل شـيخ ت  ـانيب  َتأر ف: ميذِ  ا 

ـله مرفوعـة إىل السـماء  وهـو َقـو : أبيب وأمـ   يهـوهلِ َبل   و ل اا ضلت ليتـ  للبلـاء َو
اـري يهــو   ونسـا هِ اــري نسـاء  وشــباهبِ اـري شــباب  ونسـلهِ نســة يـرمي  وفضــلهِ فضــة 

                                                        

 مادة  ودد(. 100ص 8راا فظيعاا  انظر يتاب الع :  مأ: يأ (32 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 28 

 عظيِ  ت أنشل: 
 
 
        ِســــــــــــــلللهــــــــــــــو  وناــــــــــــــري ال ِللو هــــــــــــــي 

ـــــــــــــــور وال اـــــــــــــــز     إكا عـــــــــــــــل نســـــــــــــــة ال َب
 
  

َّي عمـة اسـلث؛ فمـ  البـا   مـ  املاضـ  اعتبـار  : »لسـالم( علي  ال  ب  الس  ع  اقف
وأنت حبمل ِ عاملة غري معلمة  فهمـة غـري ممهمـة  إن البلـاء والنـ  ال َـردان مـ   ـل ألده 

 «.اللهر
 .(33)  نساءه وداة المسطاطز وأنب فسطا   ضر  علي  السالم( و ت نز    تتلسف

                                                        

 .اطبة َزنب بنت عل   عليها السالم( 303ص 2جا :  تِالا (33 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 29 

 

 السيدة محيدة املصفاة)عليها السالم(
  مثل  النماك  األسوة م ه    علي  السالم(السيلة َيلة زو ة إمامنا الصادق   لذوي

يانــت مــ  ا  هنــأ  عليهــا الســالم( هلــاواأِللشــباب فقــل يانــت عاملــة وفقيهــة  ِيــ  روي عــ  
النســاء للر ــوع إليهــا ت ر مــ عليــ  الســالم( أيعبــل ِ الصــادق  وأشــرام األعــا ِ  ويــان أبــ

 أاذ األِلام. 
لود ما َمعة مو    علي  السالم( عما سةة ينِ  علي  السالم( ـع  أيب عبل ال   يو ر  لقف

ة ـ فقية: إن معنا صبياا مولوداا فليف نصن  ب ؟  ب  َوم ال َو
 «.م   مثلقل َيلة فتس هلا ييف مثصن  بصبياهناأ مر» علي  السالم(:   ا 
 فس لتها ييف مثصن ؟  اهتمث ف
ــة »: تلــاقف َو ــلو إكا يــان َــوم ال   جيــر د ااــرم  و مــوا بــ   ه  يمــافــ ِرموا عنــ   و ــر دوه وغس 

ــة أن  املوا ــف  فــإكا يــان َــوم الن حــر فــارموا عنــ  واِلقــوا رأســ   ت  زوروا بــ  البيــت ومــري اااَر
 .(34)«مثطوم ب  ب  الص ما واملروة

 «. مس ؟ا ما» علي  السالم(: َ   ا  اسمام البا ر لِ تو 
 يلة.َ: تلا 
َّي  عمــر  اــذها »ـــ إىل أن  ــا  ـ فقــا : « لة  ت الــلنيا ومــودة  ت ا اــرةَيــ»:  اقــف
 . (35) علي  السالم(فوللت اري أهة األر  موسل ب   عمر « إلي 
َيـلة مصـماة مـ  األدَن   يسـبيلة الـذهب  »ا: نهـ عليـ  السـالم( عبو عبـل ِ أ  ا و 

 .(36)«  والجة م  بعليما زالت األمالك لرسها ِق أدَت إيل  يرامة م  ِ يل

                                                        

 .14817ح 17ب 286ص 11الشيعة:    ةئاسو  (34 
 .1ح  علي  السالم(لب مولل أيب الس  موسل ب   عمر  476ص 1:  تاللا (35 
 .2ح  علي  السالم(لب مولل أيب الس  موسل ب   عمر  477ص 1:  تاللا (36 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 30 

 

 فاطمة املعصومة )عليها السالم( دةسيال
ومة فهـــ  أَضـــاا مـــ  مثلـــ  النمـــاك  األســـوة للشـــباب ت إمياهنـــا صـــملعة ا مـــفاســـيلة الا أمـــ

 وت  (37) علي  السـالم(سمام اللاظِ ا نتب  علي  السالم(وفضلها  فه  أات اسمام الرضا 
                                                        

ــخ  ــِ(  ــا : أاــرب  مشــاَخ  ــِ لعالمــة اجمللســ  عــ  الســ  بــ  وا ةقــن (37    عــمــل القمــ  ت  أتَر
لَنة إىل مرو لوالَة العهل ت سنة مائت  م  امل   علي  السالم( مئهِ: أن  ملا أار  امل مون الرضا ل 

اهلجــرة  ار ـــت فا مـــة أاتــ  مثقصـــله ت ســـنة إِــل  ومـــائت   فلمـــا وصــلت إىل ســـاوة مرضـــت  
ا إىل  ِ وأنزلوها ت هملو فح  اهية فراسخ  فقالت: اَلو  إلفس لت: يِ بينها وب   ِ؟  الوا: عشر 

بيــت موســل بــ  اــزر  بــ  ســعل األشــعري   ــا : وت أصــا الــرواَّيت  أنــ  ملــا وصــة اربهــا إىل  ــِ 
استقبلها أشرام  ِ ومثقلمهِ موسل ب  ازر   فلما وصة إليها أاذ بزمام َن تها و رها إىل منزل   

غسيلها ومثلمينها  وصـلل تل بوسمر مف ت مثوفيت رض  ِ عنها   ويانت ت داره سبعة عشر َوما 
عليهـا ودفنهــا ت أر  يانــت لـــ   وهــ  ا ن روضــتها  وبــ  عليهــا ســقيمة مــ  البــواري إىل أن بـِِنــْت 

ــ  الســالم( عَزنــب بنــت ومــل بــ  علــ  ااــواد  ــة   ــا : وأاــرب  الســ  بــ  علــ  بــ   هــالي علي  ب
أَل ب  الوليل: أن  ملا مثوفيت فا مة رض  ِ  ب  س لا  ع  ومل بالس  ب  موسل ب  لبَو  

عنها وغسلت ويمنت َلوها إىل مقربة لبالن  ووضعوها علل سرداب ِمر هلا  فااتلف    سعل 
ت م  َنزهلا إىل السرداب  ت امثمقوا علل اادم هلِ صاحل يبري الس  َقا  ل :  ادر  فلما بعثـوا إليـ  

وعليهــا لثــام  فلمــا  ــرل مــ  اانــازة نــزال وصــليا عليهــا  ت نــزال  ةرملــالانــب   قبلــ  مــ رأوا رايبــ  م
السـرداب وأنــزال اانــازة ودفناهــا فيـ   ت ار ــا و  َللمــا أِــلا وريبــا وكهبـا  و  َــلر أِــل مــ   ــا  

ـ زوره و ا : ااراب الذي يانت فا مة رض  ِ عنها مثصل  فيـ  مو ـود إىل ا ن ت دار موسـل  َو
  .9ح 12ب 290ص 48ر األنوار:  ا. انظر حبا الن
 عليهـا   يتاب  لوا ا األنـوار ت  بقـات األابـار(: ولـلت فا مـة بنـت موسـل بـ   عمـر ع ةقنو 

هــ ـ وهـو ضـعيف ـ ومثوفيـت ت العاشـر مـ  183هــ( و يـة سـنة 179لَنة املنورة عـام  امل السالم( ت
 ِ.   ة لبل ت ربي  الثا  ت سنة إِل  ومائت 

ومنـا هـذا َؤمـ  النـا  للصـالة والـلعاء َ ىل عليهـا السـالم( إا  ااراب الذي يانـت مثصـل  ت زَ  الو 
عـل مشـهل السـيلة فا مـة  ق  ت مسجل عـامر ت شـارع   هـار مـردان( بقـِ املقلسـة. َو والتربك  َو

لعا  اسسالم   وهـو نة  ِ املقلسة اليوم م  املشاهل املشهورة ت اَ ملت عليها السالم(  املعصومة
قصله وبـو أهـة البيـت  تلـف دَّير اسسـالم خم   علـيهِ السـالم( مـمبا علل  راز إسالم  رائ   َو
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ت أل الســـ  الرضـــا ل: ســـ  ا   ـــعلســـعل بــ  ســـ و  عليهـــا الســـالم( ر فضــلها وفضـــة زَّيرهتـــا 
 ؟ قِب رة فا مة بنت موسل ب   عمر  عليها السالم(زَّي   علي  السالم( ع

 .(38)«م  زارها فل  اانة»:  اقف
 .(39)«زار  رب عمث بقِ فل  اانة  م» : ا علي  السالم(  مام ومل ااواد سا  عو 
 «.َّي سعل  عنليِ لنا  رب»ل: سعل   علي  السالم(سمام الرضاا  ا و 
  علي  السالم(؟لت فلاك   رب فا مة بنت موسل ع : تل 
القــرب فقــِ عنــل رأســها مســتقبة  تأمثيــ اكفــإة  عــِ مــ  زارهــا عارفــا حبقهــا فلــ  اانــن»:  ا ــ

القبلـــة  ويـــرب أربعـــا ورالرـــ  مثلبـــرية  وســـبا رـــالاث ورالرـــ  مثســـبيحة  واَـــل ِ رـــالاث ورالرـــ  
 .(40)ارهتَّيعلي  السالم( ز  ت كير « لميلة

                                                                                                                                                               

ِـوزة علميـة يبـرية   تنشـ عليها السـالم( أللزَّيرة والتوسة واللعاء  وبربية السيلة فا مة املعصومة 
عشـرات املــلار  اللَنيـة وت مراِــة مثعـج أبعـلاد غمــرية مـ  يبـار املرا ــ  و لبـة العلــِ  اتلمـون إىل 

خمتلمة وم  أ طـار شـق  فهـ  اليـوم  امعـة علميـة ودَنيـة َتخـر  منهـا  الم الطلبـة يـة عـام  ِـق 
ذير ت ب َخ أن القبـة الاليـة الـث علـل ر لتـ ا يتـب عضأصبحت ملَنة  ِ ملَنة العلِ واال تهاد. َو

يـ   وأمـا مثـذهيب القبـة مـ  بعـض ااـواهر بـيلِ بنـت عمـاد ب  هـ( أبمر شـاه 529 ربها بنيت عام  
 املوضوعة علل القرب فه  م   اثر السلطان فتا عل  شاه القا اري. 

 .19850ح 94ب 576ص 14الشيعة:   ةئاسو  (38 
 .2ح 106ب 324الزَّيرات: ص ةماي (39 
  .4ح 1ب 265ص 99حبار األنوار:   رظنا (40 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 32 

 

 بنت احلسني )عليها السالم(ة ينسك
مثـ   فقـل يانـت مشــهورة َز عز  عليـ  الســالم( و سمـام السـ  ا نــتب (41)سـيلة سـلينةالا أمـ

ــ  العميــق حنــو البــاري مثعــاىل  ييــف ال و  طهــر لت ايــ بت تربــمث هــ للعلــِ واملعرفــة وامليــة الرِو
أبوهــا َوليهــا ن يــا علــيهِ الســالم( و حاب اللســاء  والعمــة ومنبــ  االميــان وبرعاَــة اــامس أصــ

ســلينة فغالــب عليهــا االســتغراق مــ  ِ  مــاوأ» عليــ  الســالم(: رعاَــة ااصــة  ووصــمها بقولــ  
 .  (42)«مثعاىل..
امسهـــا األصـــل   منـــة أو أمينـــة أو ألمامـــة  وأمهـــا الـــرلب هـــ  الـــث لق بتهـــا بلقـــب  نإ: يو ر 

يــربالء وهــ  ت ســ   رتِضــو  عليــ  الســالم( ر ســلينة لســلوهنا  وهــ  شــقيقة علــ  األصــغ
َوم الطف بلقب ارية  هاقب علي  السالم( لالعاشرة أو الثالثة عشر. وروي: أن اسمام الس  

عيال  وأ مال  َـوم عاشـوراء ر هـا  ـل  عود   علي  السالم( َالنسوان؛ فحينما يان اسمام الس  
 ا:هلا  ق  فمثبل  ه و  اعتزلت النساء  انباا 

 
 
 بعــــــــــــلي َّي ســــــــــــلينة فــــــــــــ علم               و طيســــــــــــ 

 منـــــــــــــــ  البــــــــــــــــلاء إكا المـــــــــــــــام دهــــــــــــــــا  
 
  

 
 
ــــــــــــــــلمع  ِســـــــــــــــــرة              ر ل ال    ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــليب ب

 مــــــــــــــــادام مــــــــــــــــا الـــــــــــــــــروح ت  ســـــــــــــــــما  
 
  

 
 
ــــــــــــــــ    لتـــــــــــــــــلتل ف نـــــــــــــــــت أوىل للــــــــــــــــذي                 اكإـف

                                                         

الـرلب بنـت امـرئ القـيس بـ  عـلي بـ  ا مهالم( أ علي  السينة بنت أيب عبل ِ الس  لس  ه (41 
أو  بــ   ــابر بــ  يعــب بــ  ِلــيِ بــ  ابــاب بــ  يلــب الللبيــة  ويانــت الــرلب مــ  ايــار النســاء 

ة اطبها األشرام م   ـَرش فلانـت مثقـو : وِ ال  َنمللا وأفضله   والرلب هذه بعل ر وعها إىل
ــ ( و يــان يل َــو بعــل رســو  ِ  ــ  و ل ــ  الســالم( ســبعــل الســ   شــتاع صــلل ِ علي  ت نة علي

 43  ةسـنسـتظة بعـله بسـقف  ولـلت مث   عليـ  السـالم( و مامثت ِزَن ويملاا علـل سـيل الشـهلاء 
 6أعيـان الشـيعة:    ـ را عليـ  السـالم(  هــ ( زو هـا عبـل ِ بـ  السـ  117ت سنة  يمثوف( و هـ
 .449ص

 عليـ  السـالم(: ت أيب عبـل ِ نـلة سـلينة بسـيالو  277 علي  السـالم(: صاسمام الس   ةتقم (42 
 قرم.لمل 43ص
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 (43)مثـ مثيــــــــــــــــــــــــــن  َّي اـيــــــــــــــــــــــــــرة النســــــــــــــــــــــــــوان
 
  

الـرلب ِبـاا شـلَلاا  و ـا  فيهمـا شـعراا   ـاء  هـاأم علي  السـالم( و لس  اسمام ا اهبِأو 
 في :

 لـــــــــة هبــــــــــا ســـــــــلينة والربــــــــــاب
 
ــــــــــب داراا        كرـ مـــــــــعل   إنـــــــــا الِل

ـــــــس لالئمـــــــ  ف  ــــــ اهــــــيولي  باعت
 
 ا وأبـــــذ   ـــــة مالــــــ        ـمـــــهبِأ 

ات نسـاء عصـرها  الطـاهرة املطهـرة  والزهـرة البامسـة النـاظرة  يانـت مـ  سـيل ةَرملشا ه و  
 وم  أِسنه  أاال اا  كات بيان وفصاِة  وهلا السرية ااميلة.

نها  عليها السالم(: أهنـا رأت ت منامهـا وهـ  بلمشـق يـ ن يسـة هـب مـ  نـور ع يو ر و 
النجـب  لفمضـ   ميشـف يصـو  ِهـعم ل أ بلت وعلل ية هيب شيخ  واملالئلة ول ـة هبـِ و 

 َّي سلينة إن  لك َسلِ علي .وأ بة الوصيف إيل و رب ما  و ا : 
 «.وعلل رسو  ِ السالم  َّي رسو  رسو  ِ م  أنت؟»فقلت: 

  ا : وصيف م  وصاَف اانة.
 «.م  هؤالء املشيخة الذَ   ا وا علل النجب؟»فقلت: 

ســـل يلـــيِ ِ  والرابـــ  و   ملـــوالثا  ِة يــل ــا : األو   دم صـــموة ِ  والثـــا  إبـــراهيِ ا
 . عليهِ السالم( عيسل روح ِ
قوم أار ؟»فقلت:   «.م  هذا القابض علل ليت  َسقط مرة َو

 . صلل ِ علي  و ل ( فقا :  لك رسو  ِ 
 «.وأَ  هِ  اصلون؟»ت: قلف

  ا : إىل أبي  الس .
أ بلـت  ك  إليـذَن  أ امـينبف  ف  بلت أسعل ت  لبـ ؛ ألعر فـ  مـا صـن  بنـا الظـاملون بعـله»

 «.  نور  ت ية هود  امرأة  فقلت: م  هذه النسوة املقبالت؟يسة هواد  م
 ا : األوىل ِواء أم البشر  والثانية  سية بنت مزاِِ  والثالثـة مـرمي بنـت عمـران  والرابعـة 

لل  واَامسة الواضعة َلها علل رأسها مثسقط مرة ومثقوم مرة ومثقوم أا   .ر الجية بنت اَو
 «.؟م »ت: لقف

                                                        

 . 194خمنف: ص يب علي  السالم( ألاسمام الس   ةتقم (43 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 34 

 ومل أم أبي . لمث  فا مة بنت ا : قف
ا ما صن  بنا»فقلت:   «.وِ ألاربهنم

فلحقتهــا وو مــت بــ  َــلَها أبلــ  وأ ــو : َّي أمتــاه  حــلوا وِ ِقنــا  َّي أمتــاه بــلدوا »
 «.وِ مشلنا  َّي أمتاه استباِوا وِ ِرمينا  َّي أمتاه  تلوا وِ الس  ألَن

ـت يبـلي و   فةنليسـ يم  صـومث  َّي»فقالت:  طعـت نيـاط  لـيب  هـذا  مـيص قـل أ ِر
ــــام   ــــ   ت انتبهــــت وأردت يتمــــان كلــــ  املن أبيــــ  الســــ  معــــ  ال َمــــار ا ِــــق ألقــــل ِ ب

لرت ب  أهل  فشاع ب  النا   .(44)«ِو
 ممــااسبعــل عودهتــا مــ  وا عــة الطــف ت ينــف   عليهــا الســالم(وعاشــت الســيلة ســلينة 

ة وهـِ: اسمـام السـ  واسمـام السـجاد ت رالرـة مـ  األئمـصـر  ل عا علي  السالم(. و جاد سال
 .  عليهِ السالم(واسمام البا ر

 ـ( ت امللَنة املنورة.ه117  امع  عليها السالم( يتوفمث

                                                        

 املقصل الثال . 104األِزان: ص ثريم (44)
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 نفيسة )عليها السالم( دةسيال
للعلـِ والعمـة الصـاحل ومثـا  التقـو    وك  عليهـا السـالم( فهـ  منـة يسـنم ةليالسـ  ذلوي

مثل  الشخصيات العظيمة الـث منـت ومثرعرعـت ت بيـوت     وأسوة صالة للشباب  فإهنا م 
ــل بــ    وهــ صــلل ِ عليــ  و لــ (  الرســو  األعظــِ  الســيلة نميســة بنــت الســ  األنــور بــ  َز

بـــ: نميســة العلــِ  ولــلت للــة ســنة ت قبــ علــيهِ الســالم(. لالســ  بــ  علــ   بــ  أيب  الــب 
 عليــــ  اسمــــام  عمــــر الصــــادق  هـــــ( ونشــــ ت لمللَنــــة  زو  هــــا أبوهــــا مــــ  إســــحاق بــــ 154 

َقــا  لــ : إســحاق املــؤت   ويــان إســحاق مــ  أهــة المضــة واال تهــاد  والــورع ن يــاالســالم( و 
أاـذ عــ  أبيـ  اللثـري مــ  ل و ـ عليــ  السـالم(   دقلصـاا مامـسا  والصـالح  ييـف ال  وهـو ابــ

 علوم  و داب  وأاال    ِق أصبا ل  ش ن ومقام وواث ة ال ختلش.
 هذا الزوا  املبـارك انسـجام َتوافـق مـ  مـا نشـ ت عليـ  السـيلة نميسـة مـ  يان ت اذلهو 

ســــِ( و أم يلثــــوم(  االق ل أ لــــ  تلــــلو  ل ــــِــــب ِ واالنصــــرام إىل  اعتــــ   ــــة  اللــــ .  و 
عنــ  الــلَ   ويــان  يِ رو  عليــ  الســالم(  فــا تم  ت هــذا البيــت نــور الســ  ونــور الســ  

الثقــة الرضــ  إســحاق بــ   عمــر  ويــان لــ  عقــب لصــر الــراوي إكا ِــل ي عنــ  َقــو : ِــل را 
 .منهِ بنو الر    وحبلب بنو زهرة

 صــلل ِ عليـــ   امللَنـــة ال مثمــارق ِــرم  ــل ها املصطملت هــ و  ت  عليهــا الســالم(نــايو 
ئــة كايــرة لييــة  رايعــة ســا لة  ضــارعة داعيــة  و ــل ِجــت بيــت ِ الــرام رالرــ  ر  او ل (

 األ لام مثقر لا إىل ِ وزلماا إلي .  ِج ة  أيثرها مشياا علل
يسة  وزاد شو هِ فيها ورغبتهِ إليها عنـلما علمـوا أهنـا مة نلللسير مص ايلهب اا أِ فغشل 

ـــــق إىل مصـــــر. فخـــــر  الســـــتقباهلا أهـــــايل القـــــاهرة وأعياهنـــــا  ويانـــــت بصـــــحبة زو هـــــا  ت الطَر
 قرت ت اللار الث أعلت هلا. إسحاق املؤت (  ونزلت ت دار يبري التجار  وبعل ف ة است

زو هــا  أياـــذون عنهمــا العلــِ والمقـــ   لوعلــ ليهــاعن و دد  ِ َـــلنــا  لختلــف فةــاهتا حا ر و 
والــلَ   فحصــلوا بــذل  علــل اللثــري مــ  الثقافــة الصــحيحة. ِــق أصــبحت رمــزاا للطهــارة 

 والقلاسة ت مثل  اللَّير.
نــب( األ نايــو  نقطعــت َلمــة عمتهــا  مثقــو : ايهــا حيــىي  املتــو  ( بنــت واِــلة امسهــا  َز
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ت بليـة  أو أفطـرت بنهـار  إال ت العيـل مـَن اأَتهـر ا مف  ةسن لقل المت عمث نميسة أربع 
وأَّيم التشَرق  ومثقو : يانت عمـث لمـظ القـر ن ومثمس ـره ومثقـرأه ومثبلـ .. وهلـذا عاشـت ت 

  الشـَرف الـوارد مصر معز زة ملر مة  َنتهة م  منري علومها أهـايل مصـر. ويانـت مثـا  الـلَ
ا  عاشــروا النــا  لملعــروم معاشــرة إن عشــتِ ِن ــوا بــ َّي» عليــ  الســالم(: عــ  أمــري املــؤمن  

 .(45)«إليلِ  وإن مت ِ بلوا عليلِ
الســيلة لســ  ومثنمــق مــ  ماهلــا علــل املرضــل والــزم  وااــذماء  فلانــت لــود لــا  تنــايو  

ن عنــلها العلــِ و بتغــَمــاء للعا هالصــقَ وختــلمهِ  ويــان لعنــلها ومثــؤرر غريهــا؛ فتــلاوي املرضــ
 الناف .
ة والشـــجاعة رأاـــ عليـــ  الســـالم( ابـــ  أيب  الـــب   لســـيلة نميســـة عـــ   ـــلها علـــا ترــر و 

وعـــلم اَـــوم إال مــــ  ِ  مهمـــا يــــان ااـــربوت والـــبطش والطغيــــان  مراعيـــة أدب النصــــيحة 
س  القو  وأدب خما بة السال    فقل كير: أن  مل استغاي النـا   نلو و  ب   لَأ لِظا ِو

مــ  ظلمــ  للســيلة نميســة َشــلون  إليهــا  فقالــت ســائلة: مــق اــر  مويــب األمــري؟ ت يتبــت 
رسالة وو مت هبا ت  َرق  وَندمث   فنز  ع  فرس  ملا عرفها  وأاذ الرسالة ت  رأ فيها: مللتِ 

لـتِ أمانـة اللـِ فظلمـتِ  وردت  ِ  هـذا و ـل تطعـقفرزاق ألا ِليلـإف سر   و لر  فقهر   َو
علمـــــتِ أن ســـــهام األســـــحار َنفـــــذة غـــــري خمطةـــــة  ال ســـــيما مـــــ   لـــــوب أو عتموهـــــا  وأيبـــــاد 
بــق الظــا . اعملــوا مــا شــةتِ فــإَن  تموهــا  فمحــا  أن ميــوت املظلــوم َو  وعتموهــا  وأ ســاد عَر

ِل يِـ ِسـوِ صابرون  و وروا فإَن لر مستجريون  واظلموا فإَن إىل ِ متظلمـون   َِ  ظِِلملـوا الـمذِ  ْعِل
 لو ت  ع  ظلم .   علف  (46)ِأيم ملنِقِلب  َِنِقِلبلونِ 

أهة مصر الـذَ  عاَشـوها ورأوا فيهـا ملـارم األاـالق فهـ  سـليلة الطهـر والعمـام  اهبِأ
ا حيبوهنـا ِبـاا شـلَلاا  نو لـا علـيهِ السـالم( فالـث للـل هبـا أهـة بيـت النبـوة  االقاأل س اوو

َصــيب أهــة البيــت مــ  ظلــِ و ــور علــل أَــلي الطغــاة مــ  ِلــام  و ــل مثعــا موا معهــا ملــا يــان
  عليهِ السالم(. كل  الزمان  ولريت عوا مهِ لملواساة واالِ ام    البيت 

 هتا امكرا من
                                                        

  .47ح 16ب 76ص 75األنوار:   راحب (45 
 .227الشعراء:  ةر و س (46 
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للســيلة نميســة  عليهــا الســالم( يرامــات ال تحــل مــ  كايــرة املصــَر   منهــا  صــة  َــترو 
ي  إك أهنــا ال  ــلرة هلــا علــل الــراك  ويانــت مثلــ  الصــبية املشــلولة الــث يانــت مــ  بيــت َهــود

ــل الــذهاب اــار  البيــت لقضــاء بعــض شــؤوهنا  و  َلــ  أِــل عنــلها َرعــل  ملتهــا  أمهــا مثَر
يـان املنـز  إىل  ـوارهِ  و لبـت منهـا أن مثرعاهـا و ة  سنمي ةيلس  النز م ىلاملشلولة  فحملتها إ

ِ بت بذل . وأرادت السيلة االيلة أن مثت وضـ  وبعـل أن مثوضـ ت  علـت مثبـة  ل  عودهتا  فر
َلها م  ماء الوضوء وتر  ب  علل أعضاء مثلـ  الطملـة املشـلولة  فـزا  عنهـا مـا يـان هبـا  إبكن 

 لل ر ليها وي ن شيةاا   َل  هبا.عش  لة تملطاب ت وه  ةسيِ وبربية السيلة نم
َــرب  فعجبــت أمهــا  فــرأت ابنتهــا و ــل ار ــت إليهــا ماشــية  فســ لتها ف اربهتــا ا تءاجــف

ا عظيمـاا  وأسـلمت وأسـرهتا علـل َـل السـيلة نميسـة  وأسـلِ يثـري ممـ  مسـ   ت فِر لذل  وفِر
 لَرب.
م  ف مثت إىل السيلة نميسة وس لتها الـلعاء أن رو الد ن ابناا المرأة كم ية أسر ت بالأ يو ر و 

هجـِ عليهـا دارهـا  فسـ لت  َرد  ال  ابنها عليها  فلما يان الليـة   مثشـعر الذم يـة إال  لبنهـا و ـل 
ــل  ــل و عــت علــل القيــل الــذي يــان ت ر لــ  و ائــة   : عــ  اــربه فقــا  ــاه   أشــعر إال  َو َّي أم 

ِلفل ب  َّي أم اه  لقل يلسر  يلي  لذيا  فو  س ت البن ةسيم: أ لقوه؛  ل شمعت في  ن َقو  حيل
  . وما شعرت بنمس  إال  وأَن وا ف بباب هذه اللار

م يــة أمثــت إىل الســيلة نميســة و صــت عليهــا اَــرب وأســلمت هــ  وابنهــا صــبحت الذأ امــلف
س  إسالمهما.  ِو

 ااهتوف
ا هلـنز هــ( ودفنـت ت م208ت شـهر رمضـان سـنة    عليهـا السـالم(السـيلة نميسـة ت فيـمثو 
عـــرم  ـــط درب الســـباع. ويـــان املـــوت ال َغـــادر لظـــة بـــذي لـــضـــ  ااملو وهـــو     ربهـــا ا ن  َو

رباا هلـا ت بيتهــا ويانـت مثنزلــ  ومثقــرأ فيـ  القــر ن  واتمـت القــر ن مائــة فلرهـا ِــق أهنـا ِمــرت  ــ
ومثســع  مــرة فيــ   ومثبلــ  بلــاءا عظيمــاا. وملــا أِســت بــلنو أ لهــا  يتبــت إىل زو هــا مثطلــب 

ل ت عليهـا أو  مجعـة مـ  شـهر رمضـان  فـزاد عليهـا األ   ِق ِلة  عال هبا تلتشاف ِضوره 
 لسفطار لمظ  وهتا  ولتتغلب علل مرضها فرفضت.وه  صائمة  ف شار األ باء عليها 

األ بـاء  معجبــ  بقـوة َقينهــا وربـات دَنهـا  فســ لوها الـلعاء  فقالــت هلـِ اــرياا  مر صـناف
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 ودعت هلِ.
وة القــر ن اللــيِ  وبينمــا يانــت مثتلــو ســورة بــتال اهتــايِ ِختــت أنة يســالســيلة نم تءاشــو 

ِْ ِلِـا ِيـانلوا َـِْعِمللـونِ  ِْ هِلل األنعام  ِق إكا بلغت  ول  مثعاىل:  ِْ ِوهلـِو ِولِـيـ هل  ِدارل السماِلِم ِعْنِل ِرهبِ ِ
نــب بنــت أايهــا: ضــممتها إىل صــلري  فتشــهلت شــهادة الــق  ع شــ غ (47) ليهــا. مثقــو  َز

ها إىل لَرها ت السماء.  وصعلت رِو
وــب كاع اــرب وفاهتــا ِــق عــج النــا  للبلــاء والنحيــب  وداــة الــزن بيــت يــة  نإ امــو 

  ـل تيانـ  نأ لة بعـهر قـاالوعارم لمضة هذا البيت الطاهر. ووصة زو ها  إسـحاق املـؤت ( 
هـــا الطـــاهرة البـــلن املســـج ل. ووصـــة زو هـــا إىل مصـــر وأراد نقلهـــا  إال  أن  أهـــايل  فار ـــت رِو
ة استجاروا لألمري عنل إسحاق لريد ه عمـا أراد  فـ    فجمعـوا لـ  مـاالا  ـَزالا ِـق وسـق  القَر

ـــا  نهافأن َـــله وســـ لو   يـــ علأمثـــل ي لـــذا (48)هبعـــري  عنـــلهِ فـــ    فبـــامثوا منـــ  ت أ  عظـــيِ  فلم 
 أصبحوا ا تمعوا إلي  فو لوا من  غري ما عهلوه لألمس  فقالوا ل : إن ل  لش َنا عظيماا؟، 

رلد  علـــيهِ أمـــواهلِ  »قـــو  يل: َ هـــو صـــلل ِ عليـــ  و لـــ ( و ِ رأَـــتل رســـو  ِ عـــن:  ا ـــ
يانـــت مثســـلن  ت ولـــة يانـــت مثعـــرم  ـــلمياا بـــلرب  لـــذيانـــز  امل ا تنهلففـــ لهِ.وادفنهـــا عنـــ

الســباع  و ـــل لدت هــذه املنطقـــة و  َبـــق ســو   ربهـــا. وألهــة مصـــر اعتقـــاد هبــا عظـــيِ  فـــإن  
صـل عـلدهِ   اللعاء َستجاب عنـل  ربهـا   و ـل زار  ربهـا مـ  العلمـاء والصـال  الـق ال حيل

تــ ون ب ــاره اَــزو  اا ر وهلــذا أصــبا  ربهــا علمــاا ومــزا ايرون بريــات هــذه الســيلة االيلــة علــل ذَو
تـذايرون  ـلَ  نبـوي. َو أهايل مصر  وما منحتهِ م  علوم و داب وما ألمتهِ ب  م  فق  ِو

 مثل  اللرامات الث بقيت كيراها بينهِ
                                                        

 .127ام: عنألاة ور س (47)
 صلل صاع النيب باا عن صاستو  وهو  عريب ِمْليِـِلة معلومة  و ية: هو َة ِوْسقل والِوْسقل:الق: وس (48)

  وهو يسة أِر ا  ورل   فالوْسقل علل هذا الساب مائة وستون ِمناا؛ و ية: الِوْسقل ِ علي  و ل (
للمــتا  ســتون صــاعاا وهــو رالمثائــة وعشــرون ر ــالا عنــل أهــة الجــاز  وأِربعمائــة ومثــانون ر ــالا عنــل 

لـل ِ أِ 
ء وِســِقْت    ِوْسـق الِْمـة؛ ويـة شـ لا صـة تألِ او   هـة العـراق علـل ااـتالفهِ ت مقـلار الصـاع وامل

ْة البعري  والِو ـْرل َة البغة ِأو المار. و ية: الِوْسق الِعْل   و ية:  َِ فقل َلت . و ية: الِوْسق هو 
مـادة  378ص 10العـرب:    نظـر لسـانالِعْلالن  و ية هو اِلمةل عامة  واام  أْوسلـق  وولسـوق. ا

 «.وسق»
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لــذا جيــب أن مثلــون نســاء املســلم  وفتيــاهتِ  فضــالا عــ  ر ــاهلِ وشــباهبِ. فعلــل ه  ِعــن
نوا بيَو   عليهِ السالم(شباب أن َت ملوا ت أتَرخ أهة البيت لر او ن أمو بعاَ  َتلذا َ لاملتص

عملـــوا بتلـــ  اَطـــوات الـــث رمسهـــا أئمتنـــا  للشـــباب مثلـــ  النمـــاك  الطـــاهرة واألســـوة الســـنة َو
  عليهِ السالم(.العظام 
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 البالغيخ شيال
  العلمــــاء األعــــاظِ بــــري مــــي  لد علــــيهِ الســــالم( عــــ يــــتلبز مــــ  ملرســــة أهــــة ابــــر ا يمــــ

مــــا َصــــلا أن َلــــون عــــربة  ِواأل ــــالء  و ــــل يــــان مــــ   هــــادهِ وســــريهتِ اــــال  أَّيم شــــباهب
م  هؤالء العلماء الذَ  بزغ همهِ ت القرن الراب  عشر اهلجري  ف َنروا ما ِـوهلِ و للشباب. 

 َ لـــذا ديـــان مـــ  العلمـــاء األوات  نـــ فإ  (49)  غـــبالبعلمهـــِ وأتليمـــاهتِ  الشـــيخ  ـــواد ال
ـ  ِ(ة شهـلهِ العلمــ   ومثقـواهِ العملــ   فقـل نقــة يل واللييســانناس لموااـ  صــة  (50)  َر

                                                        

ل  ــواد بـــ  الشــيخ ِســ   الـــب البالغــ  النجمــ  الربعـــ   نســبة إىل ربيعــة  القبيلـــة مــخ ويلشــا (49)
 هـ(.1352ـ  1282املشهورة(  

هري علماء الشيعة ت عصره  عالمة  ليـة وجماهـل يبـري ومؤلـف ملثـر. يـان مـ  بيـت علـِ اشم  م
  هبـا  شـون مالنجف األشـر  ةنلَم معروم للصالح والتقو   ولل توفضة وأدب     البالغ (  

ضر درو  اَار  علل الشيخ  ـ  هـف واَراسـا   ف اذ املقلمات ع  األعالم األفاضة فيها  ِو
ضـر علــل املـريزا ومــل مثقـ  الشــريازي عشـر ســن   لــ   مؤلمــات  والشـيخ   ــا رضـا اهلمــلا  ِو

لل عم الاسسمسو ِ هل ثةمف  ر  وأمام مثيار الغرب ااارم ِينذاكرائعة وَندرة و ف هبا  با  النصا
مجيــ  امللــة واألدَّين. يــان معروفــاا  لــوص النيــة وإاــالص العمــة إىل ِ ِــق أنــ  يــان الَرضــل أن 

 َوض  امس  علل مؤلمامث  عنل  بعها. 
ـــ  املصـــطمل هشـــأ  مـــ ـــ (ر  اثره املطبوعـــة:  اهلـــل  إىل دَ ـــ  و ل ـــا ت(  صـــلل ِ علي ـــل عبـــلة ل رد عل

لـــة امللرســية( ت الــرد علــل امللـــة  الثــالوي  و أنــوار اهلــل ( ت إبطـــا  بعــض الشــب  االلادَــة  و الِر
اَا ةــة و ــل مثــر ِ إىل المارســية  و نصــائا اهلــل ( ت الــرد علــل البابيــة  و أعا يــب األياكَــب( ت 

َضـاا  و إبطـا  فتـو  الوهـابي ( لل النصـار  أعرد ل اي ( تتثللاو ل ِيبيان مم َّيت النصار   و التو 
( مصــنماا  و ــل مثرمجــت بعــض مؤلمامثــ  إىل 42ت هــلم  بــور البقيــ   وغريهــا مــ  ا اثر االيلــة مثنــاهز  
ــة لالســتمادة مــ  مضــامينها الرا يــة. عــرم عنــ   ــة والمارســية  اسهليَز أنــ  يــان جييــل اللغــة العرباني

هـ( ت النجف األشـرم فشـي  مثشـييعاا َليـق  1352نة شعبان س 22  ت  نالرايلة ت لمثو . ةَزيلهواال
لقام  الرفي   ودف  ت الجرة الثالثة اانوبية م  الطرم الصح  الشَرف. انظر نقباء البشر ت القرن 

 .663للر ِ  323ص 1الراب  عشر: القسِ االو  م   

مـريزا ومـود بـ  السـيل إمساعيـة  ريزا مهلي ب  املريزا ِبيـب ِ بـ  السـيل   ـا بـزرك بـ  السـيلملا وه (50 
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ير فيها هذا الشيخ االية  فقا : إن الشيخ البالغ   بة انتقال  إىل ِوزة النجف األشـرم  ك 
لسـة  ويــان الرامثـب الشــهري للطلبـة ت ِــوزة قامل مراءة ســاِـوز  تة نيــيـان َواصــة دراسـت  اللَ

ء  لـيالا  ــلاا  يمـا هــ  العـادة ت  لــة الرامثـب الشــهري للنسـبة إىل  ــالب العلـوم اللَنيــة سـامرا
قتنــ   ت يــة الــوزات العلميــة ِــق َومنــا هــذا  ويــان الشــيخ البالغــ  َصــرب علــل  لــة رامثبــ   َو
                                                                                                                                                               

ـــاك  ـــورة التنب ـــ  أ  اجملـــلد الشـــريازي صـــاِب ر ـــل الســـيل املـــريزا مهـــلي هـــو اب الســـيا الشـــريازي  فوال
هـ( وظة هبا إىل سن  شباب  األوىل فـلر  علـل أسـامثذهتا 1304ملَنة يربالء سنة   ل تول  ةهري لشا

ســـاب ومنطــق وســـطوح المقــ  واألصـــو   ت ســافر إىل ســـامراء  مقــلمات العلـــوم مــ  حنـــو وصــرم ِو
لة ت إىل ملَنة اللاظميـة  سـافر بعـلها إىل ملَ  ةنـواشتغة فيها للبح  والتحقيق والتلَرس لم ة  َو

م  الزم  مواصالا اللر  والبح   إىل أن انتقة إىل النجف األشرم وأ ام هبا  ةف   فيهابق  ء و الربي
 ما َقرب م  عشَر  عاماا.

لي فحــو  العلمــاء واملرا ــ  ت عصــره أمثـا : الســيل املــريزا علــ   غــا هــة اجملــلد ار  علــل أَــَـا  ر د
ح المقيـــ (  ا مصــب اِب   صـــمــلاهلاا رضـــا غــالشــريازي  والشــيخ ومـــل مثقــ  الشـــريازي  والعالمــة ا 

 والسيل ومل ياظِ الطبا بائ  اليزدي صاِب  العروة الورقل( وغريهِ.
لميـاا ت غاَـة األ يـة َسـمل ت الـوزة ببحـ  الــ يمبا ( لـت ضـر ت يـربالء املقلسـة حبثـاا عحي ناي

ـــوم الســـيل الـــا   غـــا ِســـ  القمـــ    هرياشـــمو  برويـــان البحـــ  َضـــِ مجعـــاا مـــ  أيـــا رعاَـــة املِر
 يربالء.    تَتهلاجمل
هـ  استقة للبح  والتلَرس واضطل  لسؤولية التقليل واملر عية 1366اة السيل القم  سنة فو  لعب

 ور   النا  إلي  ت أمر التقليل. اللَنية
مؤلمات منها:  كارية العبـاد  كاـرية الصـلحاء  الـو يزة  مثعليقـة علـل العـروة الـورقل  رسـالة  ةلع  ل

 لف العلوم.تخم ضا  يشلو  تر لا  فقِو  
ــ  ِ( فــ ة مثنــام  املــل الشــيوع  ت عهــل ِلومــة عبــل اللــرمي  اســِ ت العــراق  لدر  ءانــرأ إىل   َر

تنها   ـــِ مرا ـــ  الـــلَ  اللبـــار ت النجـــف األشـــرم الختـــاك مو ـــف مجـــاع   ـــوي إزاء اَطـــر اســـ
 هاتـو ف وأصـلر األاـري اسلادي علل العراق  فالتقل لملر ـ  الـلَا اللبـري السـيل وسـ  اللـيِ 

 لشيوعية.اري مبتل هريةالش
ــ ــ  ِ( ت تو مث ي   ثمانــ  ت مويــب هـــ( وشــ1380ثــام  والعشــَر  مــ  شــهر شــعبان ســنة  ال  َر

مهيب  لما شهلت يربالء مثل   ودف  ت مقربة العـا  اجملاهـل الشـيخ املـريزا ومـل مثقـ  الشـريازي ت 
الطاهرة جمالس المالة والت ب  لشارية خمتلف  ِو ر علل يمت وأ  ة َمشر صح  الروضة السينية ال

 فةات و بقات اجملتم  استمرت لعلة أشهر.
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ـلار النصـف ا اـر ليقلمـ   فنص  لذل جيعة  و سلبملاو  للش ء القلية م  امل ية مرمث ب   َو
ــة  لغــة التــوراة القلميــة؛ لــري  مــا هــ  النســبة بــ  التــوراة إىل َهــودي   يــان َــتعلِ منــ  اللغــة العرَب

عــرم مــل  صــحة ال مجــة  ـة  َو امل مجـة للعربيــة  وبــ  التــوراة املو ـودة عنــل اليهــود لللغــة العرَب
 .اهنالطبو وأمانتها م  َزمها 

ِـق مثعلـِ مثلـ  اللغـة  الشيخ ارية عمره  وَرعان شباب  ت هذا السبية   ضل لذاه  ِعن
الصــعبة  وايتشــف للمعــة المــرق بــ  ال مجــة واألصــة  ونــص علــل مــوارد اَيانــة ت ال مجــة  
وإ  شـاهلت بعـض مثلـ  املـوارد ت أتليمامثـ  القيمـة  ِيـ  َقـو  ـ مـثالا ـ: إن ت اللغـة القلميـة 

إىل إربـات  واسربـات   مما َغري املع  لللامـة  ورلـا َقلـب النمـ  ةيلم مثنقصأو  مة لي َلمثز 
 إىل نم .
الشــيخ البالغــ  بقــ  ت بغــلاد مــلة يــان َــتعلِ فيهــا العلــوم الرَّيضــية اللَثــة: مــ   نإ ت

ِساب و رب وهنلسة عنل بعض امللرسـ   الـذَ  يـانوا َلر سـون ت املـلار  اللوميـة  و ـل 
  و ـل ظهـرت  اثر الِظة بعض األمور اللَنيـة واألهـلام اسنسـانيةملات يرَّيضِ التعلب ةتغاش

هـذا العلـِ ت بعـض يتبــ  أَضـاا  وال أعلـِ هــة يـان الشـيخ َقـلم بعــض رامثبـ  الشـهري إىل هــذا 
 املعلِ أَضاا أم ال؟

 ة ِــا : فقــل أل ــف الشــيخ ت النجــف األشــرم أتليمــات مميــلة للغاَــة  ومجيلــةيــ للــعو 
لــة امللرســية  واهلــل  إىل دَــ  املصــطمل  وا  لاا  ــ يــل  والتثليــ   رأَــت مجلــة منهــا  يالِر لتِو

يلاا ب  أ ران .ـ  ِسب ما أعلِ ـ وغري كل   وهو   يان فَرلاا ت هذه العلوم  ِو
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 العملي نبااجل

ـــ ـــة الـــث البـــل منهـــا للحمـــاظ علـــل شـــبابنا وعلـــل مســـريهتِ ت ب اكهن عـــض ااوانـــب العملي
 نب:اواذه اه عضب الياة  نذير

ة الشب مز لَ: 1 ابية  فإهنا وسيلة م  الوسائة الث ميية إليها االهتمام للتجمعات ااماهرَي
الشــباب  وبــنمس الو ــت مثلــون وســيلة لنشــر الثقافــة  ِيــ  مثتــلاو  فيهــا األ ــوا  واألابــار  

  لـمم وهذه التجمعات اترة مثلون مو ودة  وأار  حن  علل إجيادها؛ لل  هم  أيرب  ـلر
َتقــلم الشــباب اطــوات إىل الضــائ   والبــل أن نصــن  بــرامج بواســطتها  شــتت  الشــباب املمــ

ــــا أن نعمــــة علــــل مثشــــلية مؤسســــات أو  األمــــام علــــل الصــــعيل اال تمــــاع  والملــــري  فعلين
 جممعات لتض  ولتوي الشباب  ومثقلم هلِ ية ما حيتا ون إلي .

حريــون وجيعلــون تء َاألعــلأن ايــ  ف  شــ الا يــان دورَن ســلبياا لــاه الشــباب  فممــا كإ امــأ
هِ دئبـاومهمة م  اجملتم  مثصب ت صالهِ  فيبل ون بنشـر أفلـارهِ مثل  الشرحية اللبرية وامل

   ـــاءت واســـتوعبت يثـــرياا مـــ  الشـــباب  و علـــت مـــنهِ مبلغـــ لـــثا (51)املنحرفـــة يالشـــيوعية

                                                        

 وعية ـشـيل ـ المثعـاسـ  َهـلم إىل القضـاء علـل الرأمساليـة وامللليـة اَاصـة. و يس بهذمعية: و يشلا (51 
ــة مثــر  أن لقــميــز ومثت  اا شــ ايية مثطرفــالا هباملــذا لشــأ  مــ ء جمتمــ  َتســاو  شــاإنق أبهنــا ِريــة روَر

 ت وااصـةاأفراده ت القـوق ال َلـون إال لسـتعما  القـوة املسـلحة؛ فهـ  لـذل  لـارب الـلميقرا ي
 ج  الرأمسالية.الث مثش

يس إىل ار مـــ ر م( عنــلما انشـــق أمثبــاع يــا1903هــور الريــة الشـــيوعية ت روســيا إىل عــام  ظ   ــرَ 
بزعامة لينـ . فلمـا ِـاز هـذا األاـري األغلبيـة عـرم حبـزب األغلبيـة  لايلَورادِ  صالإ: َ معسلر 

ـــة  بـــ  البولشـــمية الـــث َعـــرب عنهـــا ت الروســـية بللمـــة: بولشـــمي   ومـــ  هـــذا  امـــت العال ـــة اللمظي
 والشيوعية الث ه  مذهب سياس .

  تخلام القـوةسل لعا ت اعية شيو ر املبادئ النشة ولسياسة لين   وم  بعله مثرومثسل ( لحا تز يت
ــــــــــــــــــ وك ــــــــــــــــــ  الطبقــــــــــــــــــات العاملــــــــــــــــــة ت اجملتمعــــــــــــــــــات الرأمساليــــــــــــــــــة ي شــــــــــــــــــجبت ل ــــــــــــــــــورة ب  الث
 بلـطمثو   ة القوميـات والـلَّيَنتمثنـاهض الشـيوعيـ هلـذا  ح  ماريس ت اسعـالن الشـيوع وض ماي ـ  

 . م  الشيوع  الوالء التام لعقيلمث  ولزعمائ 
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ىل ِصــر الشــيوعية  ـ هتــلم إا الــوالَّيت املتحــلة ميسـال ـ يـةلمسارأبحت سياســة الــلو  الصــأ امـي
ت األِـــالم مـــا  ف  والعمــة علـــل و ـــف مثســـللها وغـــة َـــلَها عـــ  ايتســـاب منـــا ق نمـــوك  لَـــلة

ة علـل ِـلود الـلو  الشـيوعية  يمـا منحـت الـلو  الـث اشـل و وعهـا ت نطـاق  والقواعل العسلَر
ــة دفاعلتق أو  عتمــا اال هانمــوك الشــيوعية  روضــاا وإعــاَنت لرفــ  مســتوا و ــل يانــت الــرب   هتــااَو

ة والميتنامية أمثلة هلذا الصراع العقائلي ب  الرأمسالية والشيوعية.  اللوَر
لشــعبية أو الــلو  االشـــ ايية  ت ِــ  أ لــق الغـــرب لــلو  الشــيوعية بـــلو  الــلميقرا يات اا مر عــمث

أن الـاد اامهـورَّيت ومـ  ء  ار المـ  لو عليهـا اسـِ دو  السـتار اللَـلي أو الـلو  البلشـمية أو الـ
السوفيتية َعترب  اعلة العـا  الشـيوع  إال أن املبـادئ الشـيوعية يمـا صـورها مـاريس   مثوضـ  موضـ  

مقـلمتهِ سـتال  ـ   َـروا ضـرياا  وت ـسة السوفييت بعل وفاة لينـ  التطبيق اللامة فيها  بة أن السا
سياســــة مرنــــة ت معااــــة التطبيقــــات  تهــــا نا  و شــــ ءلات االحنــــرام عــــ  املبــــادئ املاريســــية بعــــض 

اال تصادَة يحقوق املللية اَاصة  وم  ت بلأ االنشقاق العقائلي ت املعسلر الشيوع  فاعتربت 
ألبانيا( أن االلـاد السـوفيث  ـل مثنلـر للمبـادئ املاريسـية األصـيلة  يمـا سـبق  الص  الشعبية  ومعها

الم ِو  مل  مثبعية اللو  االشـ ايية ملوسـلو  اَ بببس ر  شلأن يان االنشقاق ت املعسلر ا
ـــل هـــذا األســـا  نشـــبت الـــرب البـــاردة ت دااـــة املعســـلر الشـــيوع  بـــ  االلـــاد الســـوفييث  وعل

وغوسالفيا. انظر  «.شيوعية» 704القامو  السياس : ص َو
أوسـاط بـ   ةييوعشـالالشيوعية إىل البالد اسسالمية ومنها العراق  ِي  مثغلغلت األفلار  تلصو و 

البســطاء مــ  اامــاهري ت العــراق عــرب عمــالء االســتعمار  الــذَ   ب لــوا وزمــروا يثــرياا لتلــ  األفلــار 
مــة والشــعارات المارغــة  ف اــذ يثــري مــ  الســذ  ــة املَز   والبســطاء مــ  النــا  َطــالبون بتحقيــق العلال

ذي يـان عمـره الشـَرف لـــ ا   ةِـاال تماعية وفق مبلأ الشيوعية  وعلل ارر كل  شعر اسمام الرا
  َتجــاوز الثالرــ  ـ واللثــري مــ  العلمــاء لســؤوليتهِ لــاه مثلــ  األفلــار الماســلة وا راء املنحرفــة 

ـــله هـــو القـــادر علـــل لقيـــق العلالـــة فتصـــلوا هلـــا عـــرب وســـائة علَـــلة  موضـــح   أن اسســـالم ِو
  لـوك  ة الشـيوعيةهـ موا تِة بعض مثل  األساليب الـث امثبعهـا الراام مسااال تماعية. و ل كير 

ت يتــاب  مثلــ  األَّيم( نشــر مؤسســة الــوع  اسســالم   ووصــف بعــض مــا مــر علــل اجملتمــ  نتيجــة 
 ظهور مثل  األفلار فقا :

نقـــالب العســلري وأســـقط امللليــة مســـا للحــزب الشـــيوع  للعمـــة والتحــــرك  ـــام  اســِ لال املنــع
راااا  وأار وا النساء م  بيوهت  صو اا ـيجالشيوعيون فـ  يـة ملان وملؤوا البالد ضجتشر فان  ةَحبر 

ـِ يانــوا َرمـون  و البوه  للتظاهر أمام الر ا   ويانوا َعتلون عليه  ت العل   أضـف إىل كلـ  أهن 
ع  طعــة شـوار ال  فـــ والعقـارب اليــة علــل املخـالم  هلــِ  ويانــوا َقط عــون أ سـام املعارضـ األفـاع  
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  بعل أن َسلبوا عليـ  النمط أو البنـَز   أو َعل قوا املعار  هلِ ـِ هـوو  ِن املعار  هلو ر حي طعة  و 
ون الضـحية ِي اا يـان أو مي تـاا علـل  نـارة القصـاب  رــِ َقطعـوه للسـا ور أو بعـض أ زائـ   و  يـذا ميـل 

ة األر  والــث مثســم للــة اثقيلا ةعلــل األر  بعــل أن َربطــوه للبــا  ت َـلـلا  للســيار  ة لتســَو  ملعــل 
 االلة(.   ةللرو ل
ربطــون  ــلم  املعــار  هلــِ أو ســأ  مــو  ــِ يــانوا َضــعون ســيارمث  ت  هتــ  متخــالمت   َو اليبهِ أهن 

ــ  معــار  إىل الســيارمث   إِــل   القــلم  إىل هــذه الســيارة واألاــر  إىل الســيارة الــذي َشــل ون أن
حية وهو ِ   إىل نصـم . ـ إىل أن لضا شقاتن فـ  االلاه  املختلم   فينر ياسالثانية  ت مثتحرك ال

معلون املنلرات  ويان حيلي كل  ت بلل املقلسات  بلل اسمام الس   ت    علي  السالم( ا  ـ َو
 يربالء املقلسة.

 َّيرةلـز  لوفـ مثل  المجائ  ت ملَنة يربالء املقلسة علل َـل الشـيوعي    ـررَن مثشـلية ِلرت املنع
ــة النجـــف  أل ـــة التنســيق مــ  علمائهــا األعــالم للو ــوم ِيــا  اهلجمــة   شــرماألالعلمــاء ت ملَن

ا والشيخ  عمر الرشث  الشيوعيـة الشـرسة الث لتاح البالد  ويان َرافقا السيل ومل صادق القزَو
ـــا وعلمــاء  اــرون ت ِــلود العشــَر  شخصــاا. وأو  مــ  الشــيخ  ا بــ تقينــلا والســيل مرمثضــل القزَو

إنسانـاا معـطاءاا   ي ب النمس   لية القلر  حيب المة ا اـَر   وهــو ن ياو  ومـل رضا املظمر 
إلــل الث الزالت  ائمـة  ويـان مـ  رأي الشـيخ املظمـر أن نـلعو ا اـَر  « يلية المق »الذي أسس 

 اِ .ال   نا تفقاجملس موسم   ف بلَنا مو 
ةة ملان اال تماع الذي ِضره علماء النجف مـ  املرمثبــة الثانيـة والثالثـة ي هتتر العالمة املظم عر سأو 

ويانوا  رابة األربع  عاملاا وفقيهاا لا فيهـِ م  السادة    حبـر العلـوم والسـادة    الصـلر و   راضـ  
 وم  أشبههِ.

ــة ت كلــ  اال تمــاع  ِــو و ِــ  ر  ــو  وت للســلي للهجمــة الشــيوعية  وإن االتصــرة و ضــر  ار  َو
الشــيوعي   ــائلون للــالءات اَمســة ـ ال للــلَ   ال للمضــيلة  ال  نأل ؛هـــِ ســي ك  رـــاراا وايمــةا نع

ة ـ وإكا   نقف  باهلِ فإهنِ سيمعلون ما فعلوا ت موسلو؛  ألن للمللية المردَة  ال للعائـلة  ال للحَر
 الث مثنتم  إىل موسلو. ي ةألمماة يشيوعية العراق فرع للشيوع

طانية   صابأت العراق   َل  بيلهِ زمام األمور  وإمنا يانـوا ألعوبة لر يهِ  نو عيشيو الو  السمارة الرَب
طا  بعل ف ة م  انتهـاء عهـل عبـل اللـرمي  اسـِ  ِيـ  يتـب  ت بغلاد  وهـذا ما أيله السمري الرَب

 في :  اء  الا قام ت صحيمة الياة اللبنانية السمري
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إىل الساِة  أما اللِ ت األصة يان أبَلَنا. وهو العمة نمس  الذي   وعييلشحنا َرو  امس اننإ
َقوم ب  اسهليز ت بعض البللان اسسالمية األار   فالذي ِلي ت أفغانستان يان علل غرار ما 

 ِلي ت العراق.
 رشــائعال  لقــلرات العــراق  ويانــت للعبــِ اهتالشــيوعي  أن جين ِــلوا مجيــ   ا ــملطلــوب مــ  ا نايــو 

العرا ية و تها كات  وة ال َستهان بـها  والوزة العلميـة وعلما هـا وممل روهـا أ ـوَّيء وهلـِ نمـوك علــل 
العشــائر  واملثقمــون اسســالميون أ ــوَّيء يــذل   وأمثــرت مثلــ  اال تماعــات الــث عقــلت ت النجــف 

املرمثبـة الثانيـة  ءاعلمـ  مويانوا مجيعاا « العلماءاعة مج» يةلم  فتمخض ت فـ  النهاَة ع  مثشاألشر 
املرا    يةبقو  ل الليِ سيالو  ا : واللي ثأم  والثالثة  وسارع علماء اللر ـة األوىل إىل أتَيلهِ

يـة ونشـرت عـلة يوملاات ر شـو شا ها املعادي للشـيوعية إبصـلار املنن العظام. بلأت هذه ااماعة ت
 بياَنت ت علة صحف.

» مجاعــة العلمـاء األِــرار»قابـة أبـلت اللومـة ردود فعـة سـَرعة  ف سـس عبـل اللــرمي  اسـِ ملا تو 
ـ  مـ اا برائسة الشيخ عبـل اللرمي املاشطة ويان كا عـال ـة و يلة م  الشيوعي   و ـل مجـ  ِــول  لميــم

 علِ والتقو .ال ِهنقصَ  ب املظاهر ال املباديء الذَأصحا
ــل موا ــف ســا ل ــو  شتـــري مــوا مهِ لسغــراءات  ويانــت هــذه ااماعــة مثَؤ تطاع أن جيمعهــِ لملـــا  َو

ـون  اللومة الشيوعيـة  و ـل وضعـت اللولة إملانياهتا اسعالمية م  صـحف وجمــالت وإكاعـة ومثلمَز
لقـلورهِ إ امـة جمــالس لـ  َ   كإ ل  تتل  أي رصـيل مجاهــريي   مثث ـال ت المة هذه ااماعة 

شـعبية يبـرية  ِيـ  لـيس هنــاك مـ  هـو علـل اسـتعلاد للمشــارية ت نشـا اهتِ  واسـتمر هـذا الــا  
علــل هــذا املنــوا  ِــق مقتـــة عبــل اللــرمي  اســِ  فااتمــت هـــذه ااماعــة مــ  الو ــود وهــرب بعــض 

 .أفرادها وانزو  البا  
ـــا ن ـــويمثصـــاالمثنا لملرا ـــ  العظـــام  ت امر تســـاو  ـــارَن ونشا امثنــــا  ونســـتمل  مـــنهِ ورهز ن ِ ونـــزو دهِ أباب

 العون  لو ف املل  الشيوع .
ِل  السمرات يانت لنا زَّيرة إىل املرا   يالسيل وس  الليِ والسيل المامـ  واملريزا عبـل إ  ـفو 

 سحم  تالــملرا ــ  العظــام متمــاومث  فـــ  ء اهــؤال انـاهلــادي الشــريازي   ل ســت أســرارهِ( و اــَر   ويــ
الشيوعي   ب  مهتِ حبماسة وغري مهتِ  ويان البعض َقو : إن الشيوعي  هِ صنيعة الغرب  ضل  

 وإهنِ سيضمحلون بسرعة.
رأَنــا أن  علينــا أن نقـــوم بوا بنــا الشــرع   ومســؤليتنا اللَنيــة ت التصــل ي للمنلــر مهمــا يانــت  ناـيــو 

 ع .فوادأسباب  و 
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ـر اال تصــادل نايـو  رم ِــعبـل اللــرمي  اســِ  و ــل    فــ  مقــربة والــلي ت  مــةو ل  ِـفــ نــا لقــاء مــ  وَز
  ِيـ  يـان ملان مثلَرس  ولقـاءايت  و ــل ِضــر هــذا اللقــاء لميــف  علي  السالم(سمام الس  ا

ل و ـ ي .نعم  األصل اء  و ل دونت مقتطمات مـ  هـذا الوار ت منشور   ل وز ع ت ِين  علل امل
ـر ِـو  ال تصاد اسسالم   و لت ل : ملـاكا ال مثقلمـون علل مثطبيق اال تصاد ا عضـو و م َن شت الوَز

 اسسالم ؟  
 : و ل بلت عليـ   اثر التعـجب  ما هو اال تصاد اسسالم ؟ يل  اقف
 تصـاداا ال او  يـاا لا تصاد اسسالم : ا تصـاد مستقة  ليس ا تصـاداا شـيوعياا وال ا تصـاداا رأمسالا: تل 

ائص وميـزات معينة مثمرزه عـ  املذاهب اال تصادَة األاـر   و ـل يتب فقها َن صا  لـاش ايياا  بة 
 معا  هذا اال تصاد ت يتبهِ.

 وت ِالة استغراب  ا : مثالا،  اع ا 
  ن  و م            ْم ر ؤوس  أ ْم           و الظك ْم      ْظلظ ك           ل  ف    و  ِ ســـــــــــبحان  ت ولــــــــــِ يتابـــــــــــ : قــــــــــَ: تلــــــــــ 

(  ت أردفت  ائالا: انظر إىل إِل  يتبنا المقهية  فقل ضِ هـذا 279ة: البقر  ةسور   و      ْظل م ون  
 اللتاب أيثر م  يس  موضوعاا ا تصادَّيا.

 ؟اا عمثعجب  و ا  ت ِالة دهشة: يس  موضو  دادز ا
وعــات عــ  البيـ  والرهــ  واس ـارة واسعـارة ضو   ممتضــِ  يتاب   واهـر اللـالم( الـذي َعن: تل 

رعة واملضاربة و... و مقت أعلد لـ  عنـاَو  املعامـالت فـ  المق  اسسالم   فازداد واملسا ات واملزا
 انبهاره.

 .ا ع  انبهاره هـذا بقول :   امس  م   بة بلة الذي  لت صفأ ت
    مثـــلر  شــيةاا عــ  هــذا نــأل ؛ تصــاد اسسالمـــ ال  اعــ ر  بيعـــ  إنـــ  ال مثعــرم شــيةاا تــ : أمـــ بأ

ـــة مراِلهـــا  وعنـــلما دالـــت إىل يليـــة اال تصـــاد درســـِت يـــة شـــ ء إال اال تصـــاد ت املـــلار    بلاف
 اال تصـــــــــــــــــــاد اسســـــــــــــــــــالم   وإنـــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــو مثصـــــــــــــــــــم حت املـــــــــــــــــــنهج اللراســـــــــــــــــــ  فإنــــــــــــــــــــ  

  التـاَرخ ـعـ هةو  شـمو ـلت شـيةاا فهـو صـور ولقطـات ولـو ل   و قِال لل شيةاا ع  اسسالم بلافة 
  أمـور ليس ـوه  هِ  ومـا أشب  كل اسسالم   ع  الروب والصراعات  وع  بطش اَلماء وبطر 

ـل التعـرم علــل ِقيقـة اسسـالم  بـة هــ  مثسـبب عنـله االمشةـزاز والنمـور. أمـا  فيها أَـة فائـلة ملـ  ََر
أر   الــذ ؛تــب شـيةاا عنهــاللاذه هــ األمــور اليامثيـة  فــال لـل تاـــص أللو   األمــور املميـــلة للمجتمـ

املناهج اللراسية وعلل اَصوص يلية اال تصاد ليللرم   م  الضروري إضافة اال تصاد اسسالم  إىل
إىل  انب األلوان األار  م  األنظمة اال تصادَة  وشيةاا فشيةاا َتِ مثطبيق هـذه القـوان   ِــق َـتِ 
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صاد اسسالم  سوم ل  لل فقرياا ول  لل شخصاا ت اال قيبالما ة م  اجملتم   فعنل مثطقر و الم لةاإز 
 أشب  كل .بلون مسل    وما 

ج  و لت لـ : ت هذا البلـل األوريب َنعـلم المقـراء  بينمـا لـل  تبر ضو  ل  مثاالا ببلل أوريب وهو النِـرَو
ذَ  ال لـاَ  ر املةات  َنهي  ع  المقراء ا ت ولكهبا منالمقراء واملساي  واملتلمم  فـ  بالدَن أَ

 َس لون النا  إلافاا.
ــاَرخ اسســر يــك  ت ــة علميــة يبــرية ت لـــ   صــة مــ  الت الم  عـــ  ملَنــة  نيشــابور( ويانــت ســابقاا ملَن

وكات شـ ن يبـــري ت العـا  اسســالم  وفيهــا يثــافة ســلانية عاليـة  يمــا َظهــر مـ  رواَــة ورود اسمــام 
لونــوا عبأر  مامتال علي  السالم( و  االرض ة وعشَر  ألف عا  وصاِب  لِ وأتليـف ِــول  ليلتبـوا َو

ا علـيهِ  ف َــة ملَنـة يبـرية مثلـ  الـث َتوا ــل فيهـا أربعـة وعشـرون ألـف عــا  ت األِادَـ  الـث ميليهـ
 كل  الزمان؟ 

فلـِ   علةاسـمـلم َـله إىل النـا   البـاا مـنهِ امل عاا ئة فقري إىل هذه امللَنة وملا يان فقرياا و ا ر  ةاد
عطونـ ؛ ألن  عطـاءهِ َعط  أِل  شـيةاا  و ـالوا لــ : لـيس ت بلـلَن فقـري ووتـا   وإن أهـة البلـل ال َ

 سيشجع  علل المقر واالستجلاء.
 ِ: إ   ائ   فللوه علل ملان َستطي  في  أن َسل  رمق . هل  اقف
 م.و نلهلِ: أَرل ملاَنا ل  ا  ت
واملعو    أما أنت فإن ينت منهِ  فـإهنِ سـيعطون   ةز لعجلص لـ : امللان الذي مثطلب  خمص او لاقف

  مــا لتــا  إليــ  مــ   عــام ويســاء  أمــا إكا ينــت  ــادراا علــل العمــة  ملــاَنا ت مثلــ  الــلار ومينحونــ
 فإهنِ سيمنحون  فرصة االشتغا  والعمة.

 ة ش ء مهيةاا ل .ان يا يامل وا ل : ليس ت ملَنتنا م  َتلمف لا  ت
ِـا  بقيـة الـبالد اسسـالمية ال اتلـف عـ  ِـا  هـذه امللَنـة ـ إىل أن  ـا : ـ مـ  و بـلَ ل مالع وهو 

 املنطق اهتِ اسسالم لال تصاد ووض  ِلوالا ملشاية البشر اال تصادَة.هذا 
تقــلمها  وا بملــر مثن أبـت الــوَزر: وأنــتِ مـ  مصــلحتلِ إن أرد  البقــاء  ومــ  مصـلحة الــبالد  اا ت

 سسالم  واِلاا مثلو ا ار.ا صادت وأن مثطب قوا بنود اال
 لتطبيق.وَزر بعل أن أصغل للالم : اسسالم غري  ابة للا  ا 
: هـذه العبـارة َلررهــا الـذَ  جيهلـون ِقيقـة اسســالم ت يـة زمـان وملـان. ت أضــمت: أي  لـ تلـ 

 َهاأ  سالم غري  ابة للتطبيق؟ يالماس م  ةاا ي زء م  اسسالم غري  ابة للتطبيق؟  هة و لت ش
رامـ  ومل ِال  إىل َو   ِال: » صلل ِ علي  و ل (لوَزر االف مقولة النيب األيرم ا م القيامـة ِو
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ا ممـا هـو بعيـل عـ  اسسـالم. و ـاءت ااهـات هغري و  (52)  ت  اءت األفلار القوميةوعيةلشيل
                                                                                                                                                               

اسسـالم بنـل  واِـل   تس لـي( 7ح 13ب 148بصـائر الـلر ات: صر نظـ ا« ِرام إىل َوم القيامـة
 غري  ابة للتطبيق. 

  وهـذا «األهـِ واملهـِ»أو  ـانون « راضـر  والال ضـرر »اك ِاالت نعمة فيهـا بقـانون هن أن ايحص
 اسسالم؛ ألن هذه القـوان  مـ  وا ـ  ال َعا ارو اا ع  اسسالم بة َعا اللاو  م  اسسالم إىل

 وصلب اسسالم.
ــا م وو   ــات عوَزر يالمــ  و ــا : إنشــاء ِ ســ ارب الــزعيِ عبــل اللــرمي  اســِ هبــذا املوضــو لــا  مســ دعن

. وأَضاا را   ت هذا الباب:  126  األَّيم( لإلمام الراِة: صلمثاب  تي  متو ها إىل بغلاد. انظر
ـــ  106يتـــاب المقـــ   السياســـة:   ـــات مـــ  الشـــيوعي   والقوميـــات ت يســـ  ســـنة  يت اب مباِث

 وماريس َنهزم  وغريها.
ة الث مثربط مجاعة إنسانية ومثضمها  ةمجل : ت االصطالح السياس  َقصل هبايةقوملا (52  العوامة املعنَو

ـلة القوميـة  ومثعـرم هــذه ااماعـة لسـِ: األمـة  فمـ  ت يانـت العال ــة  ـلة مثعـرم للِو ت إ ـار ِو
ـلةمثنظ ه  لثاالقومية واألمة  وب  األمة واللولة  ب   عـيش ت َ ميـةو   يِ سياس  ميثة شـعباا كا ِو

 إ ليِ مع . 
تاِت العا  منذ أوائة القرن التاس  عشر السيما ت أورول ولـت أترـري الثـورة المرنسـية والثـورة ا ل و 

عنـل عـلد مـ  الشـعوب  الـث يانـت  الصناعية  ِريات  ومية يانت هتلم إىل استثارة الروح الو نيـة
ـــة دو  البلقـــان  أو االســـت  ةوـــإمـــا  ا ـــا   تة وـــ اتقال   مث ـــا وإَطالي ـــة أملاني ـــلة السياســـية مث الِو

ـــلة القوميـــة؛ هلـــذا يـــان مـــ   لعتبـــار أن هـــذا اهلـــلم السياســـ  ال َتحقـــق إال بعـــل مثثبيـــت أســـس الِو
ــاء وســائلها نشــر اللغــة القوميــة ومثرارهــا الملــري  فنشــ  ِينــذ اك مــا عــرم لســِ ِــرب الثقافــات وإِي

لاي التــاَرخ ِلوهــا ومرهــا  ورفــ  الشــعارات والتغــا ِــأبدة اشــورورــة والمنــون الشــعبية  واسامل ليــلاتقلا
ـلة القوميـة بعـل أن لقـق  ـق الـلعوة إىل الِو لألجماد الو نية  و ل مر العا  العريب هبـذه املراِـة ت  َر

 «.ةميقو ال» 942ياس . انظر القامو  السياس : صأليثر هذه اللو  استقالهلا الس
ــة فهــ  ِريــة سلا امــأ ــة العربي ــلة للعــرب  علــل لفية ســياقومي ــة متعصــبة  مثــلعو إىل إ امــة دولــة مِو َر

أسا  رابطة اللم والقـر  واللغـة والتـاَرخ  ت مقابـة رابطـة الـلَ  الـث لمـ  بـ  املسـلم  يافـة  و ـل 
أيثــر رعــاة  ل أنامــ ال. و الملــر القــوم  الــذَ  ظهــروا ت أورولمثولــلت هــذه الريــة مــ  اــال  دعــاة 

ومثالميـذهِ  أمثـا  ميشـية عملـق وأضـراب . ويانـت بـلاَّيت الملـر القـوم     تشـر سملالقومية هِ م  ا
ة أنشـ ت  الو   العـريب أوااـر القـرن التاسـ  عشـر وأوائـة القـرن العشـَر  تثلـت بـبعض الريـات السـَر

صـبحت ِريـات علنيـة عـرب ت أيـة  نامالَّي ت اسـتانبو  عاصـمة اَالفـة العثم  أ لها اامعيات واَ
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علينــا أن نعمــة ت الوا ـــ  اَــار   عمــالا حيــافظ علـــل  املرو ــة لقفلــار الغربيــة ورقافتهـــا؛ لــذا
صب هذا التجم  ت المة اسسالم.  إميان الشباب َو

يـــاهتِ هتيةـــةمال لـــزمممـــا َ: 2 ـــة   الئة وســـا ِظتـــ  ت أمـــر الشـــباب ِو فيـــ  ااســـلَة والملَر
ة يالسباِة والمروسية والرماَة وما أشب .  املشروعة واململِو

 .(53)«ا أوالديِ السباِة والرماَةمو عل  » علي  و ل (:  صلل ِ  رسو  ِ ا  لقف
 و...لة يملتبات ااصة لقراءة اللتب واجملالت املمإنشاء  ويذل       
ال سـيما ااـور العقائـلي  ملـا  مام بنشـر الملـر اسسـالم  األصـية ت أوسـا هِ تهالا: 3

ــ ة الــث مثعقــل عليهـــا َشــلة أ يــة ت ِيــاة الشــباب  ونلــون بــذل   ـــل ضــربنا األســس الملَر
ســالمية ألبنائنــا الشــباب بلــة اس هيِامــملالثقافــة والملــر غــري اسســالم   وبــنمس الو ــت بينــا ا

                                                                                                                                                               

اختذت دمشق وبريوت مقراا هلا  ت ظهرت ت املؤتر العريب األو  الذي علقـل ت لَرـس  ةيبدأ تمجعيا
 م( يحرية سياسية واضحة األهلام واملعا . 1912سنة  

علد ولود و   ةت نطاق األ ليات اللَنية غري املسلم دعوة القومية العربية وصورة ت بلاَّيهتا تنايو 
ــاراا شــعبياا عامــاا ِــ  مثبــ  الــلعوة إليهــا ميشــية عملــق أو ا  هبــ مــ  املســلم  الــذَ  أترــروا صــبحت مثي

 ومجا  عبل الناصر وغريهِ  ِي  سخروا هلا أ هزة اسعالم الواسعة  وإملانيات اللولة. 
هـا  م(1968ل  سا   الصري املتو  َعا يم ا  ولـ  عاهتـر دهأشـو داعية القومية العربية وأهِ مملَر

ذي مثقــوم عليـ  فلــرة القوميــة العربيــة  وأييت بعــله ت األ يــة النصــرا  الــ  ســامؤلمـات يثــرية مثعــل األ
  ميشية عملق( أِل مؤسس   ِزب البع (. 

  واألر   وا الم ِ مقومــات القوميــة العربيــة هــ : اللغــة العربيــة  والــلم  والتــاَرخ املشــ كأهــ  ومــ
ة  ورلـا حيـارب بشراسـة؛ ألنـ  يـبلعر اة وا مـا  املشـ ية  أمـا الـلَ  فإنـ  مسـتبعل مـ  مقومـات القوميـ
لهِ  وت هذا َقو  شاعرهِ:  بزعمهِ َلمر ق العرب وال َِو

 بجثم    الى دي    ر مي      ب     ر   وايروس    
 

 دي     مال يجع     ة الع     ر   م     ةى ول ب      
 
 
 

 وس          ج ل بع          م  بجج          ل              ل و 
 

 دي       ر دف       ر يوح       م بيلل       ا    س         
نهِ اللعوة إىل فصـة الـلَ  عـ  م َ ري عروم ع  القومي  وأهلافهِ ودعواهتِ أن غر  اللثامل  وم 

اللولــة  وإ صــاء أِلــام اسســالم عــ  اجملتمــ   واالستعاضــة عنهــا بقــوان  وضــعية ملمقــة مــ   ــوان  
وات وكلــ  سبعــاد املســلم  غربيــة وشــر ية  وال امــل أن االســتعمار َســاعل علــل و ــود هــذه الــلع

 .يتهِ  واللعوة إليهامو قب شتغا صة ع  دَنهِ  ومثشجيعاا هلِ علل االِ اامنهب ر عوال
 .4لب أتدَب الولل ح 47ص 6:  تاللا (53 
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 وضوح.
أفرادهــا ض بعــو  (54)ينــا ت العــراق يانــت هنــاك عشــرية مــ  العشــائر العرا يــة  ماعنــلر يــك أ

 رســعب (55)تميــته  التجــارة بــ  العــراق والجــاز  ف ِــل العلمــاء يــان َشــ ي يتــاب املرا عــا
عطـــ  أ ـــرة   ( لـــسف 100  فلســـاا( هلـــؤالء التجـــار للـــ  َنقلـــوا اللتـــاب إىل الجـــاز  250َو

فيـوزع علـل الشـباب وعلـل العلمـاء هنـاك  فلانــت مثعقـل ِلقـات وجمـامي  مـ  الشـباب املــؤم  
 الواع  َتلاو  فيها ممردات كل  اللتاب.

اسنسـان علـل  ةمسـري  ريغـاص  َومل أن اللتـاب َـؤرر أترـرياا يبـرياا علـل ِيـاة األشـخا الو 
 املستو  الملري والقليب العقائلي  َو ك األرر الواضا ت سلوك اسنسان.

 علـيهِ مس لة االهتمام أببنائنا الشباب م  املسائة املهمة الث  ل مثعر  هلا أئمتنـا  نإ ت
 . السالم(
معهِ ِ ب  ال مثغلـب يانلِ م  علمنا ما َنصبعلموا » علي  السالم(:  ن ؤممل اريأم  و قَ

 .(56)«عليهِ املر ةة برأَها
وا أِلارلِ لللَ   بة أن مثسـبقلِ إلـيهِ در ل: » علي  السالم(اسمام الصادق   و قَو 

                                                        

 اَوالف. ةري شع (54 
ــ  ِ(.  ــف اسمــام شــرم الــلَ  املوســوي العــامل  لــلمؤ ل (55  بعــات هــذا   ل إِــ مقلمــة ت اء َر

يِ الـث يتبهـا الشـهيل  َـة ِ الســيل ِسـ  الشـريازي: هـو ِـوار ملتـوب دار بـ  املؤلــف اللتـاب القـ
لـاد جيمـ   ـرا ه علـل أنـ  اللتـاب األو   وشيخ ااـام  األزهـر الشـيخ سـليِ البشـري ِـو  اسمامـة  َو

ـــلإىل ا وَـــلع يذمـــ  نوعـــ  الـــ ـــق الـــق متجســـلاا لِو و ـــل أ بـــة عليـــ    ةمـــالسم ة اسســـالمية عـــ   َر
 يعون وأهلاه بعضهِ إىل بعض.املتش
ل  هة املؤلف الراِة السيل صلر اللَ  شرم اللَ   بعة  لَلة م  اللتاب إىل اسمام أهل و 

هر الل أن ظ نت أي: هـ( فقا  األاري1380الراِة السيل ِس  الطبا بائ  الربو ردي ت عام  
 عات.ا ر امل رأت عقِ ع  مثة الشيخ املميل  ِق 

الشيخ عبل ِ العالَل  للتاب املرا عات: ال َتيسر لباِ  وقق أن ار  بلتـاب  للية ت ءا و 
ــة إســالمية   ــل علــف فيهــا  مثــة املرا عــات إال إكا يــان مــ  األعــالم الشــوامخ  ويانــت للَــ  ملتب

 ا  الشلَل علي   ب  من   بعات يثرية. بإلل جةتيونيسة عشر عاماا. 
 .27634ح 84ب 478ص 21الشيعة:   ةئاسو  (56 
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 .(57)«املر ةة
َطلب مـ  القواعـل الشـيعية أن مثبـادر إىل مثغذَـة األبنـاء للملـر الصـحيا والعقائـل  مماسفا

 فلار الماسلة إليهِ.القة  بة أن َسبق أصحاب العقائل واأل
 

 يغرّي  ابكتال
تنحَ ال ا يـ  لــاما ىله إالعــصـر أترــري اللتـاب والقلــِ علـل  يــة الشـباب فحســب  بـة َو

الع  َـذير أِـل األصــل اء عـ  شـخص سـودا  يــان  ـواس فــةافـيهِ ِـق ااسـوب  علـل الثق
رأَـ  حبيـ  ااـذ  ئ هبـذا الشـخص  ـل مثغـري فـو  ت (58)َعرف  للوالء املمـرط امـا  عبـل الناصـر

                                                        

 .22690ح 105ب 331ص 17الشيعة:    ةئاسو  (57 
ـــل الناصـــر ِســـ   مجـــو ( هـــ58  م( عســـلري وسياســـ  مصـــري  رئـــيس 1970ــــ 1918ا  الـــلَ  عب

ــــة مصــــر  منــــذ عـــــام   ئيــــة عـــــام بتلااال  تســــدرا ةمـــــم( أي1918م(  ولــــل ت ســــنة  1956مجهوَر
ة القسِ األديب عام  الدة اشه م( وبعل ِصول  علل1931  ( التحـق للرسـة القـوق م1936ثانَو

 م( برمثبة مالزم اثن. 1938وانتقة منها إىل الللية الربية الث ختر  منها عام  
 لم ملسـا ل املنعِ عبل الر وم ت مذيرامث : يان مجا  عبل الناصـر َـ دد علـل مريـز اساـوانبع  ا 

وان املســلم  م( لَــ  اساــ1946ت أوائــة عــام  و  ( م1942لســماع ِــلَ  الــثالاثء منــذ عــام  
علل التضحية ت سبية اللعوة اسسالمية جمموعة م  الضباط منهِ مجا  عبل الناصر. ع  ملرسا 

اط الضبنظمة مليِ ااهاز السري ظنتم( وت أرناء كل  يان َقوم ب1951بللية األريان الربية عام  
 ( علل ِلِ املل  فاروق. م1952  معا بالاألِرار  ووض  التلابري النق

ِل رفا   وهو االل و  اللَ : بلأت عال ة عبـل الناصـر لملخـابرات األمَرليـة منـذ  كار   أ  و قَ
ــام الثــورة أبربعــة أشــهر. ولــلي اللــواء ومــل 1952مــار  ( عــام   ب أو  رئــيس يــهم( أي  بــة  ي

يـــة َ  يـــانوا َرمســـون لـــ  اَطـــط األمنلـــذِ اهـــِ عـــ  هـــذه العال ـــة ت مذيرامثـــ   وأهنـــورة الثـــل عـــبملصـــر 
لعمون ِرس  للسيارات واألسلحة االَلة.  َو

م( م  أشهر دعاة القوميـة العربيـة 1956وزارة اللاالية ت رائسة الوزراء  ت رئيساا ملصر عام   ِلتسا
ــة   لــت العصــر الــلَ   أع  صــا منالم( مــ  ســورَّي  ت ا1958حــلة عــام  املتبيــة عر لا يــام اامهوَر

ــة م( ع1964م(  وت عـام  1962ام  عـ ــلة مـ  عبــل السـالم عــارم رئـيس اامهوَر قــل امثما يـة ِو
ــران  فتنحــل عبــل 1967العرا يــة  وت ســنة   م(   العــلوان اسســرائيل  مــا عــرم و تهــا بنلســة َِز
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نتقله  فاستحث  كل  ملعرفة السبب  فس ل  ع  كل ؟   َتهجِ علي  َو
يمــاا علــل ِا  ر : ِينمــا فتحــت عيــا علــل جمــرَّيت هــذه الــلنيا و ــلت عبــل الناصــفقــا

شـاع و ؛ ملـ عجبا يثـرياا صر فم فاعتقـلت ررائـ   بـة ينـت أ لسـ    لــ  لجـميا يـان َبـ  عنـ  َو
ة واعتربه أفضة ر ة علل و ـ  الب  نـتيا   (59)سـيطة  ِـق و ـ  ت َـلي يتـاب لسـيلة مصـَر

                                                                                                                                                               

صـب . َقــو  ِسـ  التهــام  وهـو مــ   منقــ  توب هة  عـل  عــ   ـرار ميــز الناصـر عـ  اللــِ بسـبب اهل
ر هـو الــذي أمـر القـوات املصــَرة لالنسـحاب إىل الضــمة ب  لعبــل الناصـر: إن عبـل الناصــر قـامل بر  ـأ

س عام   م( . وأن عبل الناصر هو الذي د  السِ لعبل الليِ عـامر  1967الغربية م   ناة السَو
 . (م5/8/1977هرام ألا  ت بيت عبل الناصر نمس .

م( 1952 ـاموا لالنقـالب العسـلري سـنة    لـذَار ا الشافع  وهو أِل الضباط األِـر  سِ  ا 
م( بة هزم بسبب اس ا  1967ت واضرة لـ : انقلوا عا: أن اايش املصري   حيارب ت معرية  

 واَيانة  وأ و  اَيانة وأض  لتها عشرة اطوط. 
 الشعب املصري املسلِ. م   الما  اية الث  تة فيهنمي الرب الت كر اش
ار   وعـذب  ـادة التنظيمـات االسـالمية عـذالا لـاه اسسـالم  ت الـلااة واَـااللل عب ر لا  لعأ

 نلراا   تة أغلبهِ بعل وايمات صوَرة .
ب علل الو وم دائماا ت صف أعلاء اسسالم ومناصرة سياستهِ ف َل هنـرو ت موا مـ  ضـل أد امي

ري الذي  ام لذحبة ضـل مسـلم  زهبـار  وأَـل ملـاَرو ل وأَ  ناليست فا مـ  أ ـة يـاذي  لـا  نرَي
ِقــوق املسـلم  ت  ــربص  أِيـا  اهليــة القــرن العشـَر  إباثرة نعــرة القوميـة العربيــة وإعــالن إضـاعة 

 الرب علل ملوك البللان اسسالمية ومثشجي  املؤامرات االنقالبية.
ــ بعــل أن اــرب مصــر سياســياا ون و غر ــت مصــر ت الــلَ أن لعــب( م1970بــل الناصــر ســنة  ع تو مث

   العريب للشعارات ااوفاء. ياا   ومق العاالوأا َّيا وا تصاد
 ظــة ِلــِ مجــا  عبــل الناصــر الريــة الناصــَرة  وهــ  ِريــة  وميــة عربيــة  واســتمرت بعــل ت  تنشــ

ـــادي هبـــا   ـــت األفلـــار الـــث يـــان َن ـــة واالشـــ ايية  : هـــو وفامثـــ  واشـــتقت امسهـــا مـــ  امســـ  ومثبن الَر
لوا  ر  يحزب البع .ة العربية األاَريسالا ةة  وه  نمس أفلار األِزاب القوميلِو

م( إبِـل   ـر  وافظـة البحـرية لصـر  و ـل  1917ب ومل الغزايل اابيل  وللت ت سـنة  َن  ز ( ه59 
ـة  ميــت َعــيش( للل هليــةت نشــ ت ف  و لمــاء األزهــر الشــَرع  مــ ايـان والــله  لــبة غر أســ مــ    َر

 عليها العمة للتجارة.
ة األاــوات املســلمات ت مجاعــة اساــوان ولؤ ســ  املريــز العــام للســيلات املســلمات  ت مســسؤ م  مــ

 املسلم .
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معتقلة ت بعض سجون عبل الناصر  وروت في  املعاَنة الث يانت مثتعـر  هلـا ت السـج  مـ  
ه هـذل و  ـ الشـخص السـودا  ـ: عنـلما ا لعـت علـَقـو  مثعـذَب  سـلي ووـارلت نمسـية 

  أســوأ الــليتامثوَر   إنــ  يــان ااــرائِ مثغــري  اعتقــادي شمــا   وأاــذت أنظــر إليــ  علــل أنــ  مــ
اللاعية اللبري للقومية  وإكا يانت سجون  وما جيري فيهـا مـ  مثعـذَب علـل املظلـوم  إِـل  

 تائج؟، لنا  لَلعو هلا فليف ال ثمقلمات هذه القومية ال
ِ عليــ  للســج   مضــافاا إىل صــور التعــذَب لــحيية ســايفلــان يــة مــ  اــالف أفلــاره الس

ش  واألعما  ة. الِو  الشا ة الث َنل  هلا  ب  البشَر
أو أيثــــر  يمــــا يــــان غــــريه مــــ  الســــابق  عليـــــ    ذل  يــــان مجــــا  ومــــ  أشــــب يــــ  ِعــــن

قـة.. وللـ  مـ  كلـ  يلـ  هـل بعـض ر حنوالالِقـ   ومـا كلـ  إال ألهنـِ ا فـوا عـ  ااـادة والطَر
الشــباب  ادي لســِ مجــا   ومثؤســس األِــزاب ت ســبية كلــ   ومثــر  أفــوا مثنــوم يــال النــا  إىل

مثتنــارر مــ  هنــا وهنــاك علــل مثلــ  ااافــة لتســم  شــيةاا مــ  بطولتــ  وأفلــاره. ولعــة هلــِ بعـــض 
نـــا نألهـــذا أصـــحاب الشـــعارات؛ و و  تالعـــذر ت كلـــ  التو ـــ  واالنـــلفاع وراء هـــذه الشخصـــيا

                                                                                                                                                               

بيـل اللـواء ومـل  ةاديـم( ت البلاَة و ـت أن يانـت الق1952َزنب الغزايل م  انقالب عام   تم اعمث
 ؛ ألن الثــورة أظهــرت معارضــتها للتيــار كلــعــل بة َــ  ويــان كلــ  لمــ ة  صــرية ِيــ  مثغــريت الر  هيــب

 سعلام علل رموزه ت مصر.اسسالم   و ل صلرت علد م  األِلام ل
ــيــك  ل ــو  اء  ملر أهنــا رفضــت  لبــاا امــا  عبــل الناصــر لقابلتهــا   ائلــة: أَن ال أصــافا َــلاا مثلورــت لل

لــل َــل ر الــ   ودبــروا الغتياهلــا ت ع  ــتالا مــلاَــة العــلاوة  فال ــت مــ  التعــذَب والســج  نــت بفلا
لـاد االشـ اي  إال أهنـا رفضـت  فصـلر ِادي سيارة أسمر ع  يسر فخذها  ِـاولوا لنيـلها ت اال

ـــة الســـيلات املســـلم  مر وبعـــل أن عـــ. تا ـــرار حبـــة مريـــز الســـيلات املســـلمات  وإَقـــام إصـــلار جمل
م(  ودالـت السـجون فال ـت 1965ام  عـ زايلغلاللتيار اسسالم  ت مصر اعتقلت َزنب  ا هارمثبا

هبتـــ  العـــر   والتعليـــق ت  فيهـــا صـــنوم مـــ  العـــذاب مـــ  الصـــلب  والصـــعق لللهـــرلء  والتهلَـــل
شـة  والنـوم مـ  المةـران والشـرات  لرمـان مـ  او  السقف  والضرب للسياط  وإ الق اللالب املتِو

عــ  الســب أبفحــش األلمــاظ  وإغــراق  الفضــ  ةيــراب  وانتهــاك اللرامــة اسنســانية وا دموالشــام طعــلا
سنوات( أبمر م  مجا  عبل الناصـر   6 الغرم والزَنَز  املقيم  فيها لملاء  وظلت ت السج  مللة 

 َة.  فيصة مل  السعودلملت أفر  عنها أنور السادات بوسا ة م  ا
نظــرات ت يتــاب ِ  مشــلالت الشــباب   َــل لأَّيم مــ  ِيــايت  حنــو بعــ   لمــات منهــا:مؤ ا هلــ

 والمتيات  إىل ابنث  وغريها  وهلا مقاالت ت الصحف واجملالت العربية واسسالمية
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ـَز  بضـاعت   عبلوا نو َأالينا الساِة هلِ  فنزهلا الناصر  ثيون والقوميون وية َملسف اطتـ   َو
 قب  حن  منعزل   ت نلوم هؤالء الشباب علل اخنرا هِ ت المةات الضالة،،فيما ن
 فلينـــا أن نســـتوعب الشـــباب أوالا وحنتضـــنهِ  ت حنـــثهِ ونثـــري فـــيهِ ظـــاهرة التـــ ليع  نكإ

الا َتحمـــة  ـــيمـــة أة يـــاألفلـــار الواضـــحة للنـــا . وال شـــ  أن ت   ونشـــرلَو  لتـــاو اللتابـــة و 
رها  وهذا ااية هِ الشباب عادة.ِضارة هذه األمة ومريارها ومسؤو   لية مثطَو

 صة علل ومل و   ومل. ِهللا»
 ومثمضة علل علمائنا للزهل والنصيحة.

 وعلل املتعلم  لاهل والرغبة.
 .ةملوعظوا علالمثبا   عوعلل املستم

 علل مرضل املسلم  للشماء والراِة.و 
ة. هِواتمل لوع  للرأفة والَر

 السلينة.وعلل مشاانا للو ار و 
 وعلل الشباب لسَنبة والتوبة.

 .(60)«حبق ومل و   ومل

                                                        

 .دعاء مروي ع  اسمام املهلي علي  السالم 29م 280صباح اللمعم : صم (60 
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 كيمن احلالقرآ ديه من

 
 :لعلل ية شاب أن َريب نمس  عل  بغَن
 

 هللا عزوجل: ةعاط: 1
ــرِي ِمــْ  ِلِْتِهــا األنـِْهــارل ِاالِــِلَِ    ْ ِمــوِ  مثعــاىل: ِ   ــا ــ ل ِ نمــات  ِلْ ــوِل ل َلْلِاْل َلِطــِ  ِِ ِوِرسل

ِل  ِفيِها ِوِكِلِ  اْلِمْوزل اْلِعِظي
(61). 

ِل اْلِمائِزلونِ   ْ مِ وِ بحان : س  ا و  ِِ ِوَـِتـمْقِ  فِ لولِِةِ  هل ِِ ِوِرسلوِل ل ِوِاِْش  َلِطِ  
(62). 

 

 ه  عاىل:اد ب: ع2
 ِأْعبللل خملِْلصاا ِل ل ِدَِا ِِ  ةِ  ل و ة: عز    ا

(63). 
اْعبلْل وِيلْ  ِمِ  الشماِيرَِ ِِ فِ  ةِ بِ  ة وعال:   ا و 

(64). 
 
 داء ابلقرآن: قت : ا3
ِِ نـلور  وِِيتِـاب  ملبِـ   ِ ـ لْ  ِ  مثعاىل: ِ   ا ِْ ِمـِ   ِل لِ ْهـِـَ  اءيل ِوانِ ل رْضـ  ِ ِ  امثـمبِـِمـ ي بِـِ  

ِ  للِماِت ِإىِل الن وِر إبِِْكنِِ  ِوَـِهْ لظ  ا  ِ مِ ِْ سلبلِة السماِلِم ِوالْرِ لهل  ِْ ِإىِل ِصرِاط  ملْسِتِقي ِلَِه
(65). 

                                                        

 .13: ءسانال ةر و س (61 
 .52نور: لة ار و س (62 
 .14الزمر:  ةر و س (63 
 .66: مرلز ا ةر و س (64 
 .16-15املائلة:  ةر و س (65 
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َِلونِ لم عِ لِ  واقل مثـم اِزْلِناهل ملِباِرك  فِامثمِبعلوهل وِ أِنْـ  ا ِيِتاب  ذِ هِ وِ بحان : س  ا و  ِْ مثـلْر لل
(66). 

 .(67)نِ و اْلملْمِلحل  ِل بِـعلوا الن وِر المِذي ألْنزِِ  ِمِع ل ألولِِةِ  هل امثـم وِ زو ة: ع  ا و 
ِــــةا ِوبلْشــــِر  زم نِـ وِ ة وعــــال:  ــــ  ا ــــو  َْ ــــاَنا ِلللــــةِ  ِشــــْ ء  ِوهلــــلا  ِوِر ِي ْلنِــــا ِعِلْيــــِ  اْلِلتِــــاِب مثِبـْ

لِْلملْسِلِم 
(68). 

 

 :)عليهم السالم(بيته ل أه و هللا سي والو ية لرسولتأال: 4
ِِ ِوِأِ يعلوا الرمسلوِ  ِوأل أِ  َّيِ  مثعاىل: ِ   ا ِْ َـ ِها المِذَِ   ِمنلوا ِأِ يعلوا  ويل األْمِر ِمْنلل

(69). 
ِل ِوِرسلولل ل ِوالـمِذَِ   ِمنلـوا الـمِذَِ  َلِقيملـوِن الصمـالِِة ِوَـلْؤمثـلوِن الزمِيـمنمِ إِ بحان : س  ا و  ِل   ةِ اا ِولِي لل
ِْ رِ   .(70)نِ علو يِ ا ِوهل
ِِ وِيلونلوا ِمِ  الصم أِ  َّيِ زو ة: ع  ا و  اِدِ  ِ َـ ِها المِذَِ   ِمنلوا امثـمقلوا 

(71). 
 
 لعلم:ا  علم: 5
ِربِ  زِْدِ  ِعْلماا  ةْ  ل وِ  :عالو   ة   ا

(72). 
ـــوِن وِ ِهـــ ةْ  لـــ مثعـــاىل: ِ  ا ـــو  ِـــلِ عْ ِـَ  ِذَِ  الِ لمـــاْة َِْســـِتِوي المـــِذَِ  َـِْعِلمل ـــوِن ِإمنم ـــِـَ  امل و للـــذِيمرل ألو ِت

ألْلِبابِ ا
(73). 

 

                                                        

 .155األنعام:  ةر و س (66 
 .157م: راعاأل ةر و س (67 
 .89النحة:  ةر و س (68 
 .59النساء:  ةر و س (69 
 .55املائلة:  ةر و س (70 
 .119التوبة:  ةر و س (71 
 .114  :  ةر و س (72 
 .9الزمر:  ةر و س (73 
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 ل الصاحل:عمال: 6
ِصاِلاا مثـِْرِضاهل  ِأْعِمةِ  نْ أِ وِ حان : سب   ا

(74). 
ــرِي ِمــْ  ِلِْتِهــا األنـِْهــارل  نم إِ :  ــةزو ع  ا ــو  ِْ ِ نمــات  ِلْ ــاِلِاِت هِللــ المــِذَِ   ِمنلــوا ِوِعِمللــوا الصم

ِكِلِ  اْلِمْوزل اْلِلِبريل 
(75). 

 

                                                        

 .19مة: الن ةر و س (74 
 .11الربو :  ةر و س (75 
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 هرةاملط ةالسن ديه من

 

 :اايلوصا لغأب
ية يتبهــــا إليــــ  وصـــ ت عليـــ  الســــالم(م الســــ   مــــاإلل ري املـــؤمن   عليــــ  الســـالم(أمــــ   ـــا

 حباضَر  عنل انصراف  م  صم : 
والل المـان  املقـر للزمـان  املـلبر العمـر  املستسـلِ للـلنيا  السـاي  مسـاي  املـومثل  لا  م»
رك  الســـال  ســـبية مـــ   ـــل هلـــ   غـــر  ل َـــالد املؤمـــة مـــا لـــو و امل  عنهـــا غـــلاا  إىل اعوالظـــ

صـــائب  وعبـــل الـــلنيا  وات ـــر الغـــرور  وغـــرمي املنـــاَّي  وأســـري األســـقام  ورهينـــة األَّيم  ورميـــة امل
ليف اهلموم  و َر  األِزان  ونصب ا فات  وصَر  الشهوات  واليمة األموات.  املوت ِو

لـ   وإ بـا  ا اـرة إيل  عهر لا  ومجـوح الـعـ يالنت مـ  إدلر الـمثبينـ عل  فإن فيماأما ب 
ائــ   غـري أ  ِيــ  مثمــرد يب دون  ــوم النــا  مـا َــزعا عــ  كيــر مـ  ســواي  واالهتمــام لــا ور 

هــِ نمســ   فصــلفا رأَــ  وصــرفا عــ  هــواي وصــرح يل وــض أمــري  ف فضــل يب إىل  ــل ال 
 يــ ن قِــ   لــي   بــة و ــلمث   بعضــ  مثب  يــذب  وو ــلو شــََلــون فيــ  لعــب  وصــلق ال 

  أمـــر اب  أصـــابا  ويـــ ن املـــوت لـــو أاتك أات   فعنـــا  مـــ  أمـــرك مـــا َعنيـــا مـــصـــو ألـــشـــيةاا 
نمس . فلتبت إلي  يتايب مستظهراا ب  إن أَن بقيت ل  أو فنيت  فإ  أوصي  بتقـو  ِ  

 مـ  سـبب بينـ  أورق ببل   وأي سبحب مأي با  ولزوم أمره  وعمارة  لب  بذيره  واالعتصا
بـــ . أِـــ   لبـــ  لملوعظـــة  وأمتـــ  للزهـــادة  و ـــوه لليقـــ   ونـــوره  اـــذتأ  إن أنـــت ِ  بـــو 

ــــذره صــــولة الــــلهر  للل مــــة  وكلِ  بــــذير املــــوت  و ــــرره للمنــــاء  وبصــــره فجــــائ  الــــلنيا  ِو
  بلـ  نا أصـاب مـ  يـالـ وفحش مثقلب الليـايل واألَّيم  وأعـر  عليـ  أابـار املاضـ   وكيـره

فانظر فيما فعلوا  وعما انتقلوا  وأَ  ِلوا ونزلوا  فإنـ   هِ ر دَّيرهِ و اث ت رسو  م  األول  
لـــوا دَّير الغربـــة  وي نـــ  عـــ   ليـــة  ـــل صـــرت ي ِـــلهِ  لـــلهِ  ـــل  انتقلـــوا عـــ  األِبـــة  ِو

  مثللـف   امـيف صلا مثواك  وال مثب   ارمث  بـلنياك  ودع القـو  فيمـا ال مثعـرم  واَطـاب ف
رية الضال  اري م  ريوب األهوا   ِنل ع ؛ فإن اللف تلالض ت َرق إكا ام   ع سموأ
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املنلـر بيـلك ولسـان   ولَـ  مـ  فعلـ  شهـلك  و اهـل  وأمر لملعروم مثل  م  أهلـ   وأنلـر
ت ِ ِق  هاده وال أتاذك ت ِ لومة الئِ  واض الغمرات للحق ِيـ  يـان  ومثمقـ  ت 

وأاـــئ نمســـ  ت   لـــقاق التصـــرب ت لـــَا ِعـــل امللـــروه  ونعلـــ ربود نمســـ  التصـــعـــو  الــلَ  
ــز ومــا ـز  وأالــص ت املســ لة لربــ  أمـورك يلهــا إىل إهلــ   فإنــ  مثلجةهـا إىل يهــف َِر ن  عَز

فــإن بيــله العطــاء والرمــان  وأيثــر االســتخارة  ومثمهــِ وصــيث  وال مثــذهد عنــ  صــمحاا؛ فــإن 
 م . للِ ال حيق مثععب  متنَنم   وال َ ِ اللع  ال اري ت نأ اري القو  ما نم . واعلِ

وصــيث إليــ   وأوردت   إ  ملــا رأَتــا  ــل بلغــت ســنا ورأَتــا أزداد وهنــاا  لدرت بابــ يأ
اصــاال منهـــا  بــة أن َعجـــة يب أ لــ  دون أن أفضـــ  إليــ  لـــا ت نمســ   أو أن أنقـــص ت 

يا  فتلـــون  لـــلنا ت اهلـــو  وفـــنابـــلرأَـــ  يمـــا نقصـــت ت  ســـم   أو َســـبقا إليـــ  بعـــض غ
لي يـاألر  اَاليـة مـا ألقـ  فيهـا مـ  شـ ء  بلتـ   فبادرمثـ  لـب المور  وإمنا  لنا عبيالص

شــتغة لبـ  لتســتقبة شــل رأَـ  مــ  األمـر مــا  ـل يمــاك أهــة لألدب   بـة أن َقســو  لبـ   َو
بـة  فـ اتك ر جتالتجارب بغيتـ  ولربتـ   فتلـون  ـل يميـت مةونـة الطلـب  وعوفيـت مـ  عـال  ال

 لِ علينا من .ظا أبان ل  ما رلتساو   يما  ل ينا أنمثكل  م  
ظـرت ت أعمـاهلِ  وفلـرت ت   إ  وإن   أي  عمـرت عمـر مـ  يـان  بلـ  فقـل ناب يأ

أابــارهِ  وســرت ت  اثرهــِ  ِــق عــلت ي ِــلهِ  بــة يــ   لــا انتهــل إيل مــ  أمــورهِ  ــل 
 لـ ت ضرره  فاستخلصـ  م ع م  يلره ونم  لكعمرت م  أوهلِ إىل  ارهِ  فعرفت صمو 

مثوايت ل  مجيل   وصرفت عنـ  جمهولـ   ورأَـت ِيـ  عنـا  مـ  أمـرك و    ل  ية أمر خنيم
ا الوالــل الشــميق  وأمجعــت عليــ  مــ  أدبــ  أن َلــون كلــ  وأنــت مقبــة العمــر ومقتبــة مــا َعــ

لــ  وشــر    ئاالـلهر  كو نيــة ســليمة  ونمــس صــافية. وأن أبتــلئ  بتعلــيِ يتــاب ِ عزو ــة وأتَو
رام   اللالِو   سسالم وأِلاما ز كل  ب  إىل غريه  ت أشـمقت أن َلتـبس عليـ  و أ ا   ِو

أهوائهِ و رائهِ  مثة الذي التبس علـيهِ  فلـان إِلـام كلـ  علـل  ما ااتلف النا  في  م 
ما يرهـت مـ  مثنبيهـ  لــ  أِـب إيل مـ  إسـالم  إىل أمـر ال  مـ  عليـ  بـ  اهلللـة  ور ـوت 

 هذه. صيثو فعهلت إلي    كلصقل لك  وأن َهلَ لرش  وفق  ِ فيَ نأ
  واال تصــار علــل مــا َّي بــا  أن أِــب مــا أنــت  اــذ بــ  إيل مــ  وصــيث مثقــو  ِ ِلــعاو 

فرض  ِ علي   واألاذ لا مضل علي  األولون م   لئ   والصالون م  أهة بيتـ   فـإهنِ 
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ىل إ لـــ ك مملـــر  ت ردهـــِ أنـــت ار  وفلـــروا يمـــظـــَن  َـــلعوا أن نظـــروا ألنمســـهِ يمـــا أنـــت 
ِ يمـا ا  واسمساك عما   َللموا  فإن أبت نمس  أن مثقبـة كلـ  دون أن مثعلـو عرف األاذ لا

علمــوا فلــيل   لبـــ  كلــ  بــتمهِ ومثعلـــِ  ال بتــورط الشــبهات وعلـــق اَصــومات  وابــلأ  بـــة 
ت شـبهة  تـ  ايـة شـائبة أو   كر مثنظرك ت كل  لالستعانة إبهل   والرغبة إلي  ت مثوفيق   و 

نـــت أن  ـــل صـــما  لبـــ  فخشـــ   و  رأَـــ  فـــا تم   ويـــان قأَ نىل ضـــاللة  فـــإإ  تملســـأو أ
 ــ  ت كلــ   ــاا واِــلاا  فــانظر فيمــا فســرت لــ   وإن   جيتمــ  لــ  مــا لــب مــ  نمســ   

  مـ  وفراغ نظرك وفلرك  فاعلِ أن  إمنا ختبط العشواء  ومثتـورط الظلمـاء  ولـيس  الـب الـلَ
 .ةثمأمساك ع  كل  واس  ابط أو الط

  واعلــِ أن مالــ  املــوت هــو مالــ  اليــاة  وأن اَــالق هــو املميــت  صــيثو َّي بــا  ِهمتفــ
وأن املما هو املعيل  وأن املبتل  هو املعات  وأن اللنيا   مثلـ  لتسـتقر إال علـل مـا  علهـا ِ 

ء شــ   . فـإن أشـلة عليـعلـِمث ا شـاء ممـا المـ وعليـ  مـ  النعمـاء واالبـتالء وااـزاء ت املعـاد  أ
 هالتــ   فإنــ  أو  مــا القــت بــ   ــاهال  ت علمــت  ومــا أيثــر مــا  للــ  علــمــ  كلــ  فاَ

ضـة فيـ  بصـرك  ت مثبصــره بعـل كلـ   فاعتصـِ للــذي  تحـري فيــ  رأَـ   َو لهـة مـ  األمـر  َو
 الق  ورز   وسواك  وليل  لـ  مثعبلك  وإلي  رغبت   ومن  شمقت .

 صلل ِ علي  و لـ ( رسو    يما أنب  عن  الانبحس َنبئ ع  ِ اا  َّي با  أن أِل ِلعاو 
ب  رائلاا  وإىل النجاة  ائلا  فإ     ل  نصيحة  وإن  ل  مثبل  ت النظر لنمسـ  وإن   ار ف

 ا تهلت مبل  نظري ل .
مللـــ  وســــلطان    راثَّي بــــا  أنـــ  لــــو يـــان لربــــ  شـــَر  ألمثتــــ  رســـل   ولرأَــــت   ِلـــعاو 

ال َضــاده ت مللــ  أِــل  وال  وللنــ  إلــ  واِــل يمــا وصــف نمســ    مث ماولعرفــت أفعالــ  وصــ
َــزو  أبــلاا و  َــز   أو   بــة األشــياء بــال أوليــة  و اــر بعــل األشــياء بــال هناَــة  عظــِ عــ  أن 

 ت  مثثبت ربوبيتـ  إبِا ـة  لـب أو بصـر  فـإكا عرفـت كلـ  فافعـة يمـا َنبغـ  ملثلـ  أن َمعلـ 
تــ  واَشــية مــ  ت  لــب  اع  ربــ ظــيِ ِا تــ  إىلعو   هز جــلرمثــ  ويثــرة عة مقلــ صــغر اطــره و 

 عقوبت  والشمقة م  سخط ؛ فإن    أيمرك إال حبس   و  َنه  إال ع   بيا.
اهلــا وزواهلــا وانتقاهلــا  وأنب مثــ  عــ  ا اــرة ومــا أعــل ابــ َّي    إ   ــل أنب مثــ  عــ  الــلنيا ِو

الــلنيا   اــرب    إمنــا مثــة مــهــاليع عتــرب هبــا ولــذولت ؛ فيهمــا األمثــا  لــألهلهــا فيهــا  وضــربت 
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عــاا  فــاِتملوا وعثـــاء يمثــ ة  ــوم ســمر  نبــا هبـــِ منــز   ــلَب  فــ موا منــزال اصـــيباا و نــالا مَر
الطَرق  وفراق الصلَق  واشـونة السـمر  و شـوبة املطعـِ؛ ليـ مثوا سـعة دارهـِ  ومنـز   ـرارهِ  

رهبِ  ـا ممـأِـب إلـيهِ  ء شـ الو يـ  مغرمـاا  ف قـةا من  وال َـرون اا ملـفليس جيلون لش ء مـ  كلـ  أ
ِ وأدَنهِ م  ولتهِ  ومثة م  اغ  هبا يمثة  وم يـانوا لنـز  اصـيب  فنبـا هبـِ إىل م  منزهل

منـــز   ـــلَب  فلـــيس شـــ ء أيـــره إلـــيهِ  وال أفظـــ  عنـــلهِ مـــ  ممار ـــة مـــا يـــانوا فيـــ  إىل مـــا 
صريون إلي .  َهجمون علي  َو

لــب لنمســ    اك مــك  ف ِبــب لغــري ري غــ  يمــا بينــ  وبــف اَنا ز يــ  ا عــة نمســ  مابــ َّي 
ايـره لـــ  مــا مثلــره هلــا  وال مثظلــِ يمــا ال لــب أن مثظلــِ  وأِســ  يمــا لــب أن حيســ  إليــ   و 

واستقبا م  نمس  ما مثسـتقبح  مـ  غـريك  وار  مـ  النـا  لـا مثرضـاه هلـِ مـ  نمسـ . وال 
اسعجـاب ضـل  نأ ِلعا. و قا  ل َب أن ل مثقة ما ال الو  مثقة ما ال مثعلِ  وإن  ة ما مثعلِ 

ب  فاسـ  ت يـلِ   وال مثلـ  اـازَنا لغـريك  وإكا أنـت هـلَت لقصـلك و فـة األلبـا بصوالا
قـاا كا مسـافة بعيـلة  ومشـقة شـلَلة  وأنـ   فل  أاش  مـا مثلـون لربـ . واعلـِ أن أمامـ   َر

لـ  علـل م لالفـامـة الظهـر    مـ ال غ  ب  في  ع  ِس  االرمثياد  و ـلر بالغـ  مـ  الـزاد
يــ   وإكا و ــلت مــ  أهــة الما ــة مــ  حيمــة   ولالا عللــة كقــ تــ ؛ فيلــون را  قو فــ ظهــرك

لـ  إَّيه  وأيثـر مــ   لـ  زادك إىل َـوم القيامـة  فيوافيـ  بـ  غـلاا ِيــ  لتـا  إليـ  فاغتنمـ   َو
له وأنت  ادر علي   فلعل  مثطلب  فال لله  واغتنِ م  استقرض  ت  غنـاك ليجعـة   اِمثزَو

ملخــف فيهــا أِســ  ِــاال مــ  يةــوداا  ا  ةا عقبــ لــِ أن أمامــ عاو .  مثر   ت َــوم عســلــ ضــاءه 
املثقة  واملبطئ عليها أ با ِاال م  املسرع  وأن مهبط  هبا ال والة  إمـا علـل  نـة أو علـل 
 َنر  فارمثل لنمس   بة نزول   وو ئ املنز   بة ِلول   فليس بعـل املـوت مسـتعتب وال إىل

 للنيا منصرم.ا
 الـــلعاء  ومثلمـــة لـــ   ـــل أكن لـــ  ت ر ألالســـماوات وا ئ زااـــ أن الـــذي بيـــله ِلـــعاو 

ـــ   و  جيعـــة بينــ  وبينـــ  مـــ  حيجبـــ   لس ابــة  وأمـــرك أن مثســـ ل  ليعطيــ   ومثســـَ   لرَي
ــــ  إليــــ   و  مينعــــ  إن أســــ ت مــــ  التوبــــة  و  َعا لــــ   عنــــ   و  َلجةــــ  إىل مــــ  َشــــم  ل

يـ  ت  بـو  لد علأوىل  و  َشـ  ب ةحيح  ِي  المضضم َ و ك لسَنبة  ري عللنقمة  و  َ
ــة  بــة  عــة نزوعــ  عــ  الــذنب ِســنةا   ســ  مــ  الَر اسَنبــة  و  َنا شــ  لارميــة  و  ََؤ
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ســب ِسـنت  عشـراا  وفــتا لـ  لب املتـاب  ولب االســتعتاب   سـب سـيةت  واِـلةا ِو ِو
نمسـ    تاك  تـثحبا تـ   وأبث ليـ إ واك  ف فضـيتهـ ِفإكا َندَت  مس  نلاك  وإكا َن يتـ  علـ

ت  مـا  وم   واس  إلي وشلوت تلشمت  يروب   واستعنت  علل أمورك  وس لت  م  ازائ  َر
ال َقـــلر علـــل إعطائـــ  غـــريه مـــ  زَّيدة األعمـــار  وصـــحة األبـــلان وســـعة األرزاق  ت  عـــة ت 

واب بـــأاء علاســتمتحت للــ تةشــَــلَ  ممــامثيا ازائنــ  لــا أكن لــ  فيــ  مــ  مســ لت   فمــق 
ت  تر طمتسانعمت  و  اء إ ابت   فإن العطية علل  لر النية  ورلـا َقنطن  إبط فال  شآبيب َر

أاــرت عنــ  اس ابــة؛ ليلــون كلــ  أعظــِ أل ــر الســائة  وأ ــز  لعطــاء ا مــة  ورلــا ســ لت 
   فلـرب لـ الش ء فال مثؤاته  وأومثيت ارياا من  عا ال أو   ـال  أو صـرم عنـ  ملـا هـو اـري

نمـ  عنـ   لت  فيمـا َسـ  ملأومثيتـ   فلـت ول  نَد  في  هالك تب ل ل أمر  بقـل لـ  مجالـ   َو
 ولل   فاملا  ال َبقل ل  وال مثبقل ل .

َّي بــا  أنــ  إمنــا القــت للاــرة ال للــلنيا  وللمنــاء ال للبقــاء  وللمــوت ال للحيــاة   ِلـعاو 
ـل املـوت ا  نـوأن  ت  لعة ودار بلغة و َرق إىل ا اـرة  وأ  وال  بـ َنجـو منـ  هار  ي الذلـ َر

يــ   فلــ  منــ  علــل ِــذر أن َــلري  وأنــت علــل ِــا  ســيةة  ــل  بــل أنــ  ملر ال  و  َمومثــ   البــ
 ينت للي نمس  منها للتوبة  فيحو  بين  وب  كل   فإكا أنت  ل أهللت نمس .

 أيمثيــ  قِــ   أيثــر مــ  كيــر املــوت وكيــر مــا هتجــِ عليــ  ومثمضــ  بعــل املــوت إليــ  ابــ َّي
. وإَّيك أن مثغــ  لــا مثــر  تــةا فيبهــركغ  بيــزرك  وال أيمثألـــ  ت   ِــذرك  وشــلدنــمذت اــأو ــل 

مـــ  إاـــالد أهـــة الـــلنيا إليهـــا  ومثلـــالبهِ عليهـــا  فقـــل نبـــ ك ِ عنهـــا  ونعـــت هـــ  لـــ  عـــ  
ة  َهــر بعضــها  ـة  وســباع ضــاَر ها  فإمنــا أهلهــا يــالب عاَو نمسـها  ومثلشــمت لــ  عــ  مسـاَو

زهــا كليلهــا ةيــعلــل بعــض  وأي هملــة   ــل مر  اــا. نعــِ معقلــة  وأهري ر يبريهــا صــغهــق  َوعَز
ضـــلت عقوهلـــا  وريبـــت جمهوهلـــا  ســـروح عاهـــة بـــواد وعـــ   لـــيس هلـــا راع َقيمهـــا  وال مســـيِ أ

ـــق العمـــل  وأاـــذت أببصـــارهِ عـــ  منـــار اهلـــل   فتـــاهوا ت  َســـيمها  ســـللت هبـــِ الـــلنيا  َر
ـلاا َر هـا. ءار و  امـا  ونسـوا هبـا عبو لو   فلعبت هبِ لا ِريهتا  وغر وا ت نعمتها  واختذوها ر  مر سـَو

 ل وردت األظعان  َوش  م  أسرع أن َلحق.لظالم ي ن  ا
قطــ   ِلــعاو  َّي بــا  أن مــ  يانــت مطيتــ  الليــة والنهــار  فإنــ  َســار بــ  وإن يــان وا مــاا  َو

  لـ   وأنـ  تأ واملسافة وإن يان مقيماا وادعاا. واعلِ َقيناا  أنـ  لـ  مثبلـ  أملـ   ولـ  مثعـل
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فإنــ  رب  لـب  ــل  ــر إىل امللتســب   ة ت الطلــب  وأمجـت مــضفخمــ  يــان  بلـ    بيةسـ
ِــرب  ولــيس يــة  الــب لــرزوق  وال يــة جممــة لحــروم  وأيــرم نمســ  عــ  يــة دنيــة وإن 
سا ت  إىل الرغائب؛ فإن  ل  مثعتا  لا مثبذ  مـ  نمسـ  عوضـاا  وال مثلـ  عبـل غـريك و ـل 

ســر  ال  إانــ علــ  ِ ِــراا  ومــا اــري اــري ال َ أن مثو ــف  َّيكإإال بعســر. و   انــَ البشــر  َو
مطــاَّي الطمــ  فتــوردك مناهــة اهلللــة  وإن اســتطعت أال َلــون بينــ  وبــ  ِ كو نعمــة  بــ 

فافعــة؛ فإنــ  مــلرك  ســم  و اــذ ســهم   وإن اليســري مــ  ِ ســبحان  أعظــِ وأيــرم مــ  
 تافـ   إدرايـ  مـامـ َسـرأ فرط م  صمت  ام اللثري م  الق   وإن يان ية من . ومثالفي 

مــظ  مـ مـظ مــا ت َـلَ  أِـب إيل مــ   لـب مــا  الوعـاء بتمـا  منطقـ   ِو شــل الويـاء. ِو
ت َلي غريك  ومرارة الي   اـري مـ  الطلـب إىل النـا   والرفـة مـ  العمـة اـري مـ  الغـ  مـ  

 رنملـر أبصـر   ـامث  المجور  واملرء أِمظ لسره  ورب ساع فيما َضره  مـ  أيثـر أهجـر  ومـ
الطعام الرام  وظلِ الضعيف أفحش عنهِ  بةس  مثد َ  أهة الشرلو   ِهناَري مثل  م أهة

الظلِ  إكا يان الرفق ار اا يـان اَـرق رفقـاا  رلـا يـان الـلواء داءا والـلاء دواءا  ورلـا نصـا غـري 
 الناصا وغش املستنصا. 

 بـت  واـري مـا  ر بر تجـالاوالعقة ِمظ   ليواالمثلا  علل امل ؛ فإهنا بضائ  النو  كَّيإو 
ون غصةا  ليس ية  الب َصيب  وال ية غائب َةوب   بة أن مثل ةمرصلوعظ   لدر اا م

وم  المساد إضاعة الزاد وممسلة املعاد  وللة أمر عا بة  سوم أيمثي  ما  ـلر لـ   التـا ر 
  كهة الـلهر مـا اسـ خما ر  ورب َسري أمنل م  يثري  ال اري ت مهـ  وال ت صـلَق ظنـ  

ـــة اللجـــا . اَـــة   وإَّيك أن  منـــ ر ء ر ـــاء أيثـــشـــب ر اعـــوده  وال ختـــ  لـــ  لمـــا بـــ  مطي
نمس  م  أاي  عنل صرم  علل الصلة  وعنـل صـلوده علـل اللطـف واملقاربـة  وعنـل مجـوده 
علل البذ   وعنل مثباعله علل اللنو  وعنل شـلمث  علـل اللـ   وعنـل  رمـ  علـل العـذر  ِـق  

  بغري أو أن مثمعل  ضع و كل  ت غري م  ضمث نأي   وإَّيك لع نعمةبل  وي ن  كو ع  ي ن  ل
أهلــ . ال مثتخــذن عـــلو صــلَق  صــلَقاا فتعـــادي صــلَق   واوــض أاـــاك النصــيحة ِســـنةا  
يانــت أو  بيحــةا  ولــرع الغــيظ فــإ    أر  رعــةا أِلــل منهــا عا بــةا  وال ألــذ مغبــة. ولــ  ملــ  

   وإن َر مـــظلا ؛ فإنـــ  أِلـــلةمضــلل كواـــذ علـــل عـــلو    لــغالظــ ؛ فإنـــ  َوشـــ  أن َلـــ  
بق لــ  مــ  نمســ  بقيــةا َر ــ  إليهــا  إن بــلا لــ  كلــ  َومــاا مــا. ومــ  أايــ  فاســت ةطيعــ أردت 
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ظ  ب  ارياا فصلق ظن   وال مثضيع  ِق أاي  امثلاالا علل ما بين  وبين ؛ فإنـ  لـيس لـ  
ال   و  نــ فــيم  زهــل عدغر أب  مــ  أضــعت ِقــ   وال َلــ  أهلــ  أشــقل اَلــق بــ   وال مثــ

مثلون  علل اسساءة أ و  من  علـل  صلت   وال لعل  لل  طيعت  منع  و  أ َلون  أاوك
اسِسان  وال َلربن علي  ظلِ م  ظلم ؛ فإن  َسعل ت مضرمث  ونمع   ولـيس  ـزاء مـ  

 سرك أن مثسوءه.
 اتك  مـا أ ـباأ  َّي با  أن الرزق رز ان: رزق مثطلب   ورزق َطلب   فإن أنـت   أتمثـ ِلعاو 

ياك ما أصلحت ب  مثواك  وإن ينـت ا ل  م  دنإمن  اء عنل الغ مااو  عنل الا ة  عو َضا
 ازعاا علل ما مثملت م  َلَ  فا زع علل ية ما   َصة إلي   استل  علل مـا   َلـ  لـا 

إن فـــ ؛ ـــل يـــان؛ فـــإن األمـــور أشـــباه. وال مثلـــون  ممـــ  المثنمعـــ  العظـــة إال إكا للغـــت ت إَالمـــ 
دات اهلموم بعزائِ الصـرب رح عن  وار  ب. ار تعظ إال للضمث ال ِئداب  والبها ل ظعالعا ة َت

س  اليق   م  مثرك القصل  ار  والصاِب مناسب  والصـلَق مـ  صـلق غيبـ   واهلـو   ِو
ــب مــ    َلــ  لــ   ــب أبعــل مــ  بعيــل  والغَر ــب  و َر شــَر  العمــل. ورب بعيــل أ ــرب مــ   َر

 بســب قبقــل لـــ   وأورــأ نايــ هتصــر علــل  ــلر  امــ  و  ق ضــاق مذهبــ  لــاِبيــب  مــ  مثعــل  
بب بين  وب  ِ سـبحان   ومـ    َبالـ  فهـو عـلوك   ـل َلـون اليـ   إدرايـاا أاذت ب  س

إكا يـــان الطمـــ  هاليـــاا  لـــيس يـــة عـــورة مثظهـــر  وال يـــة فرصـــة مثصـــاب  ورلـــا أاطـــ  البصـــري 
ــر الشــر؛ فإنـ  إ  اااهــة مثعــل  ةطيعـ و شــةت مثعجلتــ    اك صـله  وأصــاب األعمــل رشـله  أا 

مــ  أعظمـ  أهانــ   لــيس يـة مــ  رمـل أصــاب  إكا مثغــري ان اانـ   و مــالز  عا ــة  مـ  أمــ لا ةلصـ
ـق  وعـ  ااـار  بـة الـلار  إَّيك أن مثـذير مـ   السلطان مثغري الزمـان  سـة عـ  الرفيـق  بـة الطَر

 اللالم ما َلون مضحلاا  وإن ِليت كل  ع  غريك. 
مــــ   وايمــــف علــــيه    وهــــ    وعــــزمه  إىلفــــأىل إ ء؛ فــــإن رأَهــــ اســــنومشــــاورة ال كَّيإو 

جابـــ  إَّيهـــ ؛ فــــإن شـــلة الجـــاب أبقـــل علــــيه   ولـــيس اـــرو ه  أبشـــل مــــ  بصـــاره  حبأ
 إداال  م  الَورق ب  عليه   وإن استطعت أال َعرف  غريك فافعة.

وال مثعــل   ةنــوال تلــ  املــرأة مــ  أمرهــا مــا  ــاوز نمســها؛ فــإن املــرأة رحيانــة وليســت بقهرما
 . هاري  أن مثشم  لغت اهعمطمسها  وال مثن متهابلرا

ةــة إىل وإَّيك وا لتغــاَر ت غــري موضــ  غــرية  فــإن كلــ  َــلعو الصــحيحة إىل الســقِ  والرَب
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 الَرب. 
وا عــة للــة إنســان مــ  اــلم  عمــال أتاــذه بــ ؛ فإنــ  أِــر  أال َتوايلــوا ت اــلمت   

 اَـــلك الـــث هبـــو  ري صـــمث  الـــذي إليـــ  لصـــأوأيـــرم عشـــريمث  فـــإهنِ  ناِـــ  الـــذي بـــ  مثطـــري  و 
 .  و صمث

واس ل  اري القضاء ل  ت العا لـة وا  لـة  والـلنيا وا اـرة     ودنياك ندَ ِ عد و تسا
 .(76 «والسالم
 

 ي للشبابغبني ام
 للة شاب أن َريب نمس  علل:  بغَن
 

 هللا عزوجل:ة اع: ط1
 يت  أليب كر  رضوان ِ علي (:وص ت  صلل ِ علي  و ل (و  ِ رس   ا
ســـبع  و   إال أعطـــاه ِ أ ـــر ارنـــ شـــاب مثـــرك الـــلنيا وأفـــ  شـــباب  ت  اعـــة ِ  مـــ امـــ»
 .(77 «صلَقاا 
 .(78 «الطاعة مثسعل يرل: » علي  السالم(مري املؤمن    أاو 
 

 ه  عاىل:د با: ع2
إال  ةال ظــم َظلهــِ ِ عزو ــة ت ظلــ  َــو  عةســب: » صــلل ِ عليــ  و لــ (و  ِ رســ   ــا

                                                        

إلي   هاتبي  ب  عل   علي  السالم( س لحل م  وصية لـ   علي  السالم( 31لبالغة  اللتب: ا جهن (76 
 راف  م  صم .نصحباضَر  عنل ا

 .5م 12ب 466صألاالق: ا مر الم (77 
 .3455ح 1م 2ب 2ق 183للِ ودرر الللِ: صا رر غ (78 
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 .(79 «ادة ِ عزو ة...ب عت   وشاب نش  ادع امإم: ظل 
لتوراة ملتوب: َّي اب   دم  مثمـر غ لعبـاديت أمـق ا ت: » علي  السالم(سمام الصادق ا  ا و 

 .(80 «فاا ما..  او ت   وأمق  لب اف لب  غ   وال أيل  إىل  لب   وعل م أن أسل 
 

 داء ابلقرآن:قت : ا3
القصـص  لق القو  وأبل  املوعظة وأِس  أص.. و » صلل ِ علي  و ل (: و  ِ رس   ا

 .(81 «يتاب ِ..
أ القــر ن وهـــو شــاب مــؤم  ااـــتلط ر  ــ  مـــ»:  عليــ  الســالم(بــو عبــل ِ الصـــادق أ  ا ــو 

القر ن بلحم  ودم   و عل  ِ عزو ة م  السمرة اللرام الـربرة  ويـان القـر ن ِجيـزاا عنـ  َـوم 
رم عطـاَّيك  القيامة  َقو : َّي رب إن ية عامة  ل أصاب أ ر عمل  غري عامل   فبل   ب  أي

مـــة  ت اللر الــل رأســ  ات  ع  ضــو َو مــ  ِلــة اانـــة  تــ  َــز اابـــار ِل  ز عل ــا : فيلســوه ِ ا
َقــا  لـــ : هــة أرضــيناك فيــ ؟ فيقــو  القــر ن: َّي رب   ــل ينــت أرغــب لــ  فيمــا هــو أفضــة مــ  
هــذا؟ فيعطــل األمــ  بيمينــ   واَلــل بيســاره ت َــلاة اانــة  فيقــا  لــ : ا ــرأ واصــعل در ــة؟ ت 

 ةلشـقة مـ  شـل هلهـاعمثو  ـرأه يثـرياا  ـ ومـ : نعـِ ـ  ـا   و قـَقا  لــ : هـة بلغنـا بـ  وأرضـيناك في
 .(82 «  أعطاه ِ عزو ة أ ر هذا مرمث ظِم

 

 :)عليهم السالم(بيته ل أهو  )صلى هللا عليه وآله(ي والو ية لرسول هللا أسلت: ا4
ب  ِيب» صلل ِ علي  و ل (: صطمل األم  امل   ا ث َنفـ  ت سـبعة مـوا   ية بهأِو

أهواهل  عظيمـة: عنـل الوفـاة  وت القـرب  وعنـل النشـور  وعنـل اللتـاب  وعنـل السـاب  وعنـل 

                                                        

 .7لب السبعة ح 342ص 2 :  اصَا (79 
 .1لب العبادة ح 83ص 2 ت: لاال (80 
 .1ح 74اجمللس  487الشيخ الصلوق: ص يلامأ (81 
 .4لب فضة ِامة القر ن ح 603ص 2:  تاللا (82 
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 .(83 «امليزان  وعنل الصراط
  صـلل ِ عليـ  و لـ (ي  األ هـر نبب ت    .. ف: » علي  السالم(سمام أمري املؤمن  ا  ا و 

ــــل وعـــزاء ملـــ  مثعـــف إنفـــ ز   وأِــــب العبـــاد إىل ِ املت ســـ  بنبيـــ   واملقــــتص  يـــ  أســـوة ملـــ  أتس 
 . (84 «ألرره..
اْسِتْمِســِ  ِلْلعلــْرِوِة اْلــولْرقل لِ ِقــفِـ   ولــ  مثعــاىل: ت  عليــ  الســالم(سمــام البــا ر ا  ا ــو 

 85) 
 .(86 «مودمثنا أهة البيت: »ا  

 

 العلم:م عل:  5
ِ؛ فـإن مثعلمـ  ِسـنة  وملارسـت  العلـا مثعلمـو »:  صـلل ِ عليـ  و لـ (رسو  األعظِ ال   ا

مثسبيا  والبح  عن   هاد  ومثعليم  م  الَعلم  صل ة  وبذل  ألهل   ربة؛ ألن  معا  الـال  
ـــلة  وصـــاِب ت الغربـــة  ودليـــة علـــل  والـــرام  وســـال  بطالبـــ  ســـبة اانـــة  ومـــؤنس ت الِو

قتـل  َمـة ئِ ت اَـري أجيعلهـ امـاو  أ بـ  ِ الء  َرف االسراء  وسالح علل األعلاء  وَز  األ
هبِ  مثرمق أعماهلِ ومثقتبس  اثرهِ  ومثرغب املالئلة ت التهِ؛ ألن العلِ ِياة القلوب  ونـور 
نـــز  ِ ِاملـــ  منـــاز  األِبـــاء  ومينحـــ   األبصـــار مـــ  العمـــل  و ـــوة األبـــلان مـــ  الضـــعف  َو

لِ َعلعللو  َعبل  و ِ َطاع ِعللل  جمالسة األبرار ت اللنيا وا ارة ِو مثوصة   وب  رم ِ َو
عـــــرم الـــــال  والـــــرام  والعلـــــِ إمــــام العقـــــة  والعقـــــة َلهمـــــ  ِ الســـــعلاء وحيرمـــــ   ــــام َو األِر

 األشقياء. 
تواضــ  ملــ  هــو دونــ    تجــاوز عمــ  ظلمــ   َو وصــمة العا ــة أن حيلــِ عمــ   هــة عليــ   َو

ســابق مــ  فو ــ  ت  لــب الــرب  وإك  مثللــِ فغــنِ  وإنا ري اــ نايــ   فــإنمثــلبرأن َــتللِ د راأ اَو
شــرا ســلت فســلِ  وإكا عرضــت لـــ  فتنــة استعصــِ لر وأمســ  َــله ولســان   وإكا رأ   يــان

 فضيلة انتهز هبا  ال َمار   الياء وال َبلو من  الرص  فتل  عشر اصا  َعرم هبا العا ة. 
                                                        

 .3ح 3لساجمل 10الشيخ الصلوق: ص يلامأ (83 
 .160لبالغة  اَطب: ا جهن (84 
 .256البقرة:  ةر و س (85 
 فصة ت املقلمات. 2ص 4 ب:  انملا (86 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 69 

تعـل  علـل مـ  تطـاو ونـد وهـ وصمة اااهة: أن َظلِ مـ  االطـ   َو  وهـل مـ    علـ   َو
مثللـــِ أت  وإن ســـلت ســـها  وإن عرضـــت لـــ  فتنـــة ســـارع إليهـــا  إن  يالمـــ  بغـــري مثـــلبر     ـــو ف

ف ردمث   وإن رأ  فضيلة أعر  وأبط  عنهـا  ال اـام كنوبـ  القلميـة  وال َرمثـلع فيمـا بقـ  مـ  
بطئ عن   غري مل ي ملا فامث  مـ  كلـ  ع   فتلـ  ضـيو أ عمره م  الذنوب  َتوات ع  الرب َو

 .(87) «عقةلاهة الذي ِرم ااا ةمص  ماصا  عشر 
أِـب أن أر  الشــاب مـنلِ إال غــادَّيا ت ت لســ: » عليــ  السـالم(سمــام الصـادق ا  ا ـو 

سـل   أت فـإن ضـي  أت  فـإن   ضـيط ِال : إما عاملاا أو متعلماا  فـإن   َمعـة فـرط  فـإن فـر 
 .(88)«النار والذي بع  وملاا للق

 

 الصاحل: مللع: ا6
 .(89)«بصاحل العمة فإن  الزاد إىل اانة ي عل: »علي  السالم( ري املؤمن  أم   ا
 .(90)مل  لدر صاحل العمة  بة أن مثنقط  أسباب    و :   علي  السالم(  ا و 
نتـــ  الو ـــار  رســـو  ِ  صـــلل ِ عليـــ  و لـــ (:    ا ـــو  اسســـالم عـــرَّين فلباســـ  اليـــاء  وَز

أســـا   وأســـا  اسســـالم ِبنـــا أهـــة ومروءمثـــ  العمـــة الصـــاحل  وعمـــاده الـــورع  وللـــة شـــ ء 
 .(91)البيت
ما م  ش ء أِب إىل ِ م  اسميـان والعمـة الصـاحل ومثـرك  صلل ِ علي  و ل (:    ا و 

 .(92)ما أمر أن َ ك
إن املــا  والبنــون ِــري الــلنيا  والعمــة الصــاحل ِــري  عليــ  الســالم(:   ت هنــج البالغــةو 

                                                        

   املعا . و   صلل ِ علي  و ل ( تما روي عن   28لعقو : صا فل (87 
 .10ح 3ب 470ص 1  املهمة ت معرفة األئمة:  و صملا (88 
 .2879ح 4ةمصال 6ب 1ق 154الللِ: ص ررود ِللا رر غ (89 
 .2878ح 4المصة 6ب 1ق 154للِ ودرر الللِ: صا رر غ (90 
 .85لب في  نلت ونتف م  التنَزة ت الوالَة ح 430ص 1اللات:   (91 
 .37ح 71ص 64حبار األنوار:   (92 
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 .(93)ا ارة
 .(94)كار أنم  م  صاحل العمةو ا   علي  السالم(:  ال 

 

 الفهرس
 2 ........................................... يلمة الناشر

 6 ................................................ املقلمة
 7 ................................... الشباب كاائر األمِ

 11 ..................................... مصعب ب  عمري
 12 ....................................... سلوك الشباب

اب األنبياء  عليهِ السالم(  14 ...................... ت ِر
 16 ......................................... روح الشباب

 17 ................................. م  الشباب ت عاملهِ
 19 ........................... المتيات املؤمنات مناك  وعرب

 19 .................... العقيلة الوراء َزنب  عليها السالم(
 26 ................. اطبتها  عليها السالم( ت أهة اللوفة
 29 ................... السيلة َيلة املصماة عليها السالم(

 30 ................. السيلة فا مة املعصومة  عليها السالم(
 32 .................... سلينة بنت الس   عليها السالم(

 35 ......................... السيلة نميسة  عليها السالم(
 36 .......................................... م  يراماهتا

 37 ............................................... وفاهتا
 40 ....................................... الشيخ البالغ 

                                                        

 . هتذَب المقراء.23هنج البالغة  اَطب:  (93 
 .2883ح 4المصة 6ب 1ق 154غرر اللِ ودرر الللِ: ص (94 
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 43 ....................................... ااانب العمل 
 52 ......................................... ري  اللتاب َغ

 56 ............................... م  هلي القر ن الليِ
 56 ............................... :  اعة ِ عزو ة1
 56 ................................... : عبادمث  مثعاىل2
 56 ................................ : اال تلاء للقر ن3
 57  عليهِ السالم(: الت س  والوالَة لرسو  ِ وأهة بيت  4
 57 ..................................... : مثعلِ العل5ِ
 58 .................................. : العمة الصاحل6

 59 ............................... م  هلي السنة املطهرة
 59 ......................................... أبل  الوصاَّي

 66 .................................... ما َنبغ  للشباب
 66 ............................... :  اعة ِ عزو ة1
 66 ................................... مثعاىل: عبادمث  2
 67 ................................ : اال تلاء للقر ن3
 67  عليهِ السالم(وأهة بيت    صلل ِ علي  و ل (: الت س  والوالَة لرسو  ِ 4
 68 ..................................... : مثعلِ العل5ِ
 69 .................................. : العمة الصاحل6

 70 ............................................. المهر 
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