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الملخ�ض

لقد جعل اهلل حمبة النبي حممد وآل بيته من أصل العقيدة والدين وسببًا عظياًم من أسباب السعادة 
والنرص والفتح املبني، فكلام زاد حبُّه يف قلوب املؤمنني، كلام كانوا إليه أقرب ولرشعه أطوع وأتبع ونالوا 
بذلك احلب والعزة والقّوة واملهابة والتمكني يف احلياة الّدنيا والنّجاة والفوز والقرب يف احلياة اآلخرة، 
فالبد للمسلم من وقفة جادة يعود هبا إىل ذاته وينظر فيها إىل قلبه ليبحث عن تلك الرابطة الروحية مع 
نبّيه وشفيعه وآل بيته االطهار وأئمته، فإن وجد منها شيئًا فليحمد اهلل تعاىل وليسَع إىل زيادهتا وتنميتها، 
وإن مل يشعر بيشء من ذلك بذل جهده ودعا ربه تعاىل ليتخذ األسباب الرشعية الصحيحة للوصول إىل 

تلك الرابطة القلبية.

وهذا البحث هو وسيلة للتقرب اىل اهلل سبحانه وتعاىل وإىل رسوله الكريم وآل بيته االطهار، 
لُيسهم يف نرش مفاهيم وآثار حمبة نبينا وحمبة سبطه احلسني التي تؤدي اىل ُرقي وقوة األمة والفرد؛ 
بيته، وعسى ان تعود كام كانت رائدة يف مقدمة  النبي وآل  بابتعادها عن  فاألمة  أصاهبا اخلور واهلوان 

ركب احلضارات واألمم وما ذلك عىل اهلل بعزيز واحلمد هلل رب العاملني.

الكلامت املفتاحية: حمبة النبي، االسوة احلسنة، صالح الشباب.
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Abstract 

Allah has made the love for the Prophet Muhammad and his household (peace and blessings 

be upon them) a foundation of belief and religion, and a great cause of happiness, victory and 

conquest. The more his love increases in the hearts of the believers, the closer they became 

to HIM and more obedient to his law, and they will thereby obtain love, pride, strength, and 

empowerment in this worldly life, and salvation, victory and closeness in the next life. The 

Muslim must take a serious pause with which he returns to themself and looks into their heart 

in order to search for that spiritual connection with their Prophet, their intercessor, their pure 

family and their imams. If they finds anything of it, then they should praise Allah Almighty 

and strive to increase and develop it, and if they do not feel any of that, then they must make 

an effort and call upon their Lord Almighty to take the correct legal reasons to reach that heart 

connection.

This research is a means of getting closer to God Almighty and to His Noble Messenger (may 

Allah bless him and his household,) to contribute to the dissemination of the concepts and effects 

of the love of our Prophet (peace and blessings of Allah be upon him and his household) and 

the love of his grandson, Imam Hussein (peace be upon him), which leads to the advancement 

and strength of the nation and the individual. The nation has been afflicted with disgrace and 

humiliation due to its distance from the Prophet and his family, and may it return as it was, a 

pioneer at the forefront of the paths of civilizations and nations, which is not hard upon Allah 

Almighty and praise be to Allah, Lord of the Worlds. 

Keywords: Loving the Prophet, good example, righteousness of youth.
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المقدمة

حبيبه  اصطفى  ــذي  ال العاملني  رب  هلل  احلمد 
للخالئق  رمحته  وباب  اخللق  علَة  فجعله   حممدًا
النعمة  اهلل،  نبي  عىل  والسالم  والصالة  أمجعني، 
امُلسداة والرمحة املهداة والصالة موصولة عىل آل بيته 

االطهار، وسبطه احلسني الشهيد، وبعد...

ترشيٌف   ،النبًي حــرضة  عن  احلديث  فــإن 
هداه  إذ  عليه،  تعاىل  اهلل  من  وفضل  للمتحدث 
ــوار  واألن والــربكــات  الــرمحــات  هــذه  إىل  للتعرض 
لينال  السادات،  سيد  روح  من  املستمدة  واهلدايات 
السعادة والقوة يف هذه الدار، والنجاة والفوز يف تلك 
الدار. ونتقرب إليه سبحانه بمحبة من أحّب وطاعة 
من أمر بطاعته بل جعل طاعته من طاعته فقال 
َأَطاَع اهللََّ َوَمْن َتَوىلَّ  َفَقْد  ُسوَل  سبحانه:﴿َمْن ُيطِِع الرَّ
البحث.هي  َحِفيًظا﴾.وغاية  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك  َفاَم 
بيته  وآل  وحرضته  الكريم  رسولنا  لذات  التقرب 
الشباب  والقربى عىل  املحبة  اثر هذه  وبيان  االطهار 
احلسيني عىل وجه اخلصوص. كون  قوة التأثري التي 
تلكها ثورة االمام احلسني بن عيل، فضاًل عن 
خلوها من الرياء والسمعة وإهنا قامت خالصة لوجه 
قيم  لكل  مانعة«  »جامعة  ثورة  كوهنا  هو  تعاىل،  اهلل 
الفضيلة والتقدم والسعادة التي يبحث عنها االحرار 
يف العامل وبغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وثقافاهتم 
واقعه.   ومن  الدين  صميم  من  احلرية  و  والواهنم، 
وقائدها االمام احلسني اوىل باألسوة والقدوة بعد 

املصطفى واملرتىض.

مبحث  كل  مباحث  ثالثة  عىل  البحث  جاء  وقد 
 النبي حمبة  األول:  املبحث  مطلبني:  عىل  مقسم 
حمبة  أثر  الثاين:  واملبحث  والسنة،  القرآن  ظالل  يف 
النبي يف األفراد واملجتمعات. واملبحث الثالث: 
االسوة احلسنة وفيه مبحثان: االول: التآيس باألمام 
احلسني واختاذه قدوة حسنة. املطلب الثاين: شباب 
العام  اجلامهريي  للوعي  عنوان  احلسيني.  الركب 
وفيها  اخلاتة،  ثم  اإلسالم،  يف  األساسية  للحريات 
وقائمة  الباحثتان،  اليها  توصلت  التي  النتائج  اهم 
ان  دعوانا  وآخر  البحث.  يف  اعتمت  التي  باملصادر 

احلمد هلل تعاىل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

المبحث الأول

حمبة النبي وآله يف ظالل القرآن والسنة

القراآن  في   النبي محبة  الأول:  المطلب 
الكريم:

وحالة  روحيًا  سموًا  بعّده  املحبة  مفهوم  يعرف 
القلوب  او هو عمل من أعامل  صفاء ونقاء فكري. 
يتبعها  املحبوب،  ــاه  اجت راسخة  عقيدة  عن  تنبع 
لآلداب  امتثال  فهو  املحب،  يف  إجيايب  وسلوك  آثار 

واخالقيات وقيم الدين االسالمي. 

واملحبة يف بعض معانيها اللغوية: الصفاء واللزوم 
 ، والثبات واللب واحلفظ واإلمساك.وا ملحبة: احلبُّ
عىل  يــدلُّ  املــادة  هذه  وأصــل  البْغِض.  نقيُض  وهو 
اللُّزوم َوالثَّبات، واشتقاقه من أَحبَّه إذا لزمه، تقول: 

.)	( بٌّ َوهو حُمَبٌّ ء َفأنا حُمِ ْ أحَبْبُت اليشَّ
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ء السار)	(. ْ معنى املحبَّة اصطالًحا: امليل إىَِل اليشَّ
ما  إىل  النفس  ميل  هي:  االصفهاين:  الراغب  وقال 

تراه وتظنه خرًيا)	(.

او هي: تعلق القلب بني اهلمة واألنس، يِف الَبْذل 
َواملنْع عىل اإِلْفَراد)	(.

أنبل  الــصــويف هــو مــن  الــقــامــوس  واحلـــب يف 
فاحلب  أثرًا،  وأعمقها  وأمجلها  اإلنسانية  العواطف 
هو منطلق كل خري وهو امللهم لإلنسان واملحّرك له، 
فاإلنسان  إنسانيته،  اإلنسان معنى  يعطي  الذي  وهو 

بدون احلب هو صخرة صامء.

أن  الــكــرام،  الصحابة  الوحي  جيل  فهم  ولقد 
املحبوب  طاعة  يف  أســاســًا  تتمثل   النبي حمبة 
واتباعه، وهي باٌب للتقرب هلل وسبب للنرص والعزة 
التي  البينات  اآليات  خالل  من  وذلك  والتمكني، 
نزلت يف بيان عظمة النبي ومقامه الكريم عند رّبه 
تعاىل الذي منحه مامل يمنح األنبياء والرسل من قبله، 
فهو حبيبه ومصطفاه حتى عرف الصحابة الكرام أن 
القرآن الكريم ينزل يف غضبه ورضاه، واآليات بينت 
مدى حمبة اهلل تعاىل لنبيه الكريم وعظيم مقامه عنده 
رمحته  وباب  خلقه  من  ومصطفاه  النبيني  خاتم  فهو 
إليهم إىل يوم الدين، و هبا أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني 

بمحبته ومن تلك االيات:

ُيَبايُِعوَن  َما  إِنَّ ُيَبايُِعونََك  ِيَن  الَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ 
َما َينُْكُث  يِْديِهْم َفَمْن نََكَث فَإِنَّ

َ
ِ فَْوَق أ َ يَُد اللَّ اللَّ

َ فََسُيْؤتِيهِ  ْوَف بَِما َعَهَد َعلَيُْه اللَّ
َ
َعَ َنْفِسهِ َوَمْن أ

َعِن   ُ اللَّ رَِضَ  ﴿لََقْد  تعاىل:  َعِظيًما﴾...قال  ْجًرا 
َ
أ

ِف  َما  َفَعلَِم  َجَرةِ  الشَّ َتَْت  ُيَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننَِي 
َفتًْحا  ثَاَبُهْم 

َ
َوأ َعلَيِْهْم  ِكيَنَة  السَّ نَْزَل 

َ
فَأ قُلُوبِِهْم 
قَرِيًبا﴾)	(.

ْصَواَتُهْم ِعنَْد 
َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ - وقال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّْقَوى  ِيَن اْمَتَحَن اللَّ ولَئَِك الَّ
ُ
ِ أ رَُسوِل اللَّ

ْجٌر َعِظيٌم﴾)	(.
َ
لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأ

اهللََّ  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيطِِع  )َمْن  تعاىل:  وقال   -
َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا( )	(.

فِيَما  ُيَّكُِموَك  يُْؤِمُنوَن َحتَّ  َل  َوَرّبَِك  - ﴿فََل 
ا  ِممَّ َحرًَجا  نُْفِسِهْم 

َ
أ ِف  َيُِدوا  َل  ُثمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر 

قََضيَْت َويَُسّلُِموا تَْسلِيًما﴾)	(.
تَرَْفُعوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
﴿يَاأ تعاىل:  وقال   -

ِ َوَل َتَْهُروا َلُ بِالَْقْوِل  ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلَِّبّ
َ
أ

نُْتْم 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ْن َتَْبَط أ

َ
َكَجْهرِ َبْعِضُكْم ِلَْعٍض أ

َل تَْشُعُروَن﴾)	( .
بَْناؤُُكْم 

َ
َوأ إِْن َكَن آبَاؤُُكْم  - قال تعاىل: ﴿قُْل 

ْمَواٌل 
َ
َوأ وََعِشرَيتُُكْم  ْزَواُجُكْم 

َ
َوأ ِإَوْخَوانُُكْم 

َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتَْشْوَن  َوِتَاَرةٌ  اْقَتَْفُتُموَها 
وَِجَهاٍد ِف  َورَُسوِلِ   ِ َحبَّ إَِلُْكْم ِمَن اللَّ

َ
أ تَرَْضْوَنَها 

ُ َل َيْهِدي  ْمرِهِ َواللَّ
َ
ُ بِأ ِتَ اللَّ

ْ
بَُّصوا َحتَّ يَأ َسبِيلِهِ َفَتَ

الَْقوَْم الَْفاِسقِنَي﴾)0	(... ويف اآلية دليل عىل وجوب 
حب اهلل ورسوله وال خالف يف ذلك بني األمة وإن 

ذلك مقدم عىل كل حمبوب)		(.

قال  الــذي  وهو  واجبا  حبه  يكون  ال  وكيف   -
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ِمْن  رَُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿لََقْد  وتعاىل:  سبحانه  فيه 
َعلَيُْكْم  َحرِيٌص  َعنِتُّْم  َما  َعلَيْهِ  َعزِيٌز  نُْفِسُكْم 

َ
أ

بِالُْمْؤِمننَِي رَُءوٌف رحيم﴾)		( وجعل اهلل تعاىل اتباع 
نبيه عالمة وسمة ملن كان يتطلع إىل دار اآلخرة، 
وقد تنور قلبه بذكر اهلل تعاىل وحمبته التي ال تنفك عن 

.حمبة رسوله الكريم

ْسَوةٌ 
ُ
ِ أ - قال تعاىل: ﴿لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

 َ َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر اللَّ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو اللَّ
َكثرًِيا﴾)		(، )هذه اآلية أصل كبري يف التأيس برسول 
اهلل يف أقواله وأفعاله وأحواله وهلذا أمر اهلل تبارك 
يف  األحزاب  يوم   بالنبي بالتأيس  الناس  وتعاىل 
الفرج  وانتظاره  ِجده ومصابرته ومرابطته وجماهدته 

من ربه عز وجّل)		(.

ال�ّشنة  من   النبي محبة  الثاني:  المطلب 
الُم�شرفة

قال  التبليغ،   النبي رسالة  مقتضيات  من   
ِمْن  إَِلَْك  نْزَِل 

ُ
أ َما  بَّلِْغ  الرَُّسوُل  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل: 

يف  وجودها  ورضورة  حمبته  وألمهية  ــَك﴾)		(.؛  ِ َرّب
قلب املسلم، بلغ النبي ذلك ألمته وبنّي إبعادها 

وخطورهتا وثمراهتا يف مواطن ومواقف عدة منها:

- عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: قال 
نَِعِمِه،  ِمْن  بِِه  َيْغُذوُكْم  ملَِا   )َأِحبُّوا اهللََّ  رسول اهلل 
وقوله  حِلُبِّي(  َبْيتِي  َأْهَل  َوَأِحبُّوا  اهللَِّ،  حِلُبِّ  َوَأِحبُّويِن 
إنام  أي  اهللَِّ(  حِلُبِّ  )َأِحبُّويِن  والسالم:  الصالة  عليه 
حمبتي،  فيكم  فوضع  أحبني،  تعاىل  اهلل  ألن  حتبونني 

َعْبًدا  اهللَُّ  َأَحــبَّ  )إَِذا  الرشيف  احلديث  يف  جاء  كام 
َأَحبَّ  اهللََّ  إِنَّ  َأاَل  اَمِء  السَّ يِف  َفنَاَدى   ،ُاِئيَل َجرْبَ َأَمَر 
يِف  ُحبُُّه  ُيوَضُع  ُثمَّ  اَمِء،  السَّ َأْهُل  َفُيِحبُُّه  َفَأِحبُّوُه،  ُفاَلًنا 

اأْلَْرِض()		(.

ُيْؤِمُن  اَل  بَِيِدِه  َنْفيِس  ــِذي  الَّ )َفــَو  الرشيف  قوله 
َوَوَلِدِه()		(  َوالِِدِه  ِمْن  إَِلْيِه  َأَحبَّ  َأُكوَن  َحتَّى  َأَحُدُكْم 
ومعنى احلديث )أنه ال يؤمن اإليامن الكامل الواجب 
به دخول اجلنة والنجاة  الذي تربأ يف ذمته ويستحق 
من النار حتى يكون النبي أحبُّ إليه من ولده 
أو  الولد  أو  املال  قدم  فإن  أمجعني،  والناس  ووالده 
الوالد والتجارات أو األموال أو املساكن عىل حمبة اهلل 
ورسوله فإنه يكون عاصيًا ومل يأِت باإليامن الواجب، 
ويكون ايامنه ضعيفًا، بل يكون فاسقا()		(، وإن هذه 
املحبة التي دعا إليها النبي اتباعها تتعدى عىل 
فمحبته  ــرة،  واآلخ والدنيا  واملكان  الزمان  حــدود 
وقربه رغبة الصاحلني والصادقني يف الدنيا واآلخرة.

بَِأْعَرايِبٍّ  َنَزَل   َرُسوَل )َأنَّ   موسى أيب  عن 
َيا  َقاَل:  َحاَجَتَك«  َسْل  َأْعَرايِبُّ  »َيا  َلُه:  َفَقاَل  َفَأْكَرَمُه، 
َقاهَلَا  َأْهيِل.  ُلُبَها  حَيْ َوَأْعنَُز  بَِرْحِلَها  َناَقًة  اهللَِّ،  َرُسوَل 
: »َأَعَجْزَت َأْن َتُكوَن  ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َتنْيِ َمرَّ
اِئيَل؟« َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َيا َرُسوَل  ِمْثَل َعُجوِز َبنِي إرِْسَ
اِئيَل؟ َقاَل: »إِنَّ ُموَسى َأَراَد َأْن  اهللَِّ، َوَما َعُجوُز َبنِي إرِْسَ
اِئيَل َفُأِضلَّ َعِن الطَِّريِق، َفَقاَل َلُه ُعَلاَمُء  َيِسرَي بَِبنِي إرِْسَ
َعَلْينَا  َأَخَذ  ُيوُسَف  َأنَّ  ُثَك  ُنَحدِّ َنْحُن  اِئيَل:  إرِْسَ َبنِي 
ِعَظاَمُه  َننُْقَل  َحتَّى  ِمرْصَ  ِمْن  َنْخُرَج  اَل  َأْن  اهللَِّ  َمَواثِيَق 
َقاُلوا:  ُيوُسَف؟  َقرْبُ  َأْيَن  َيْدِري  ُكْم  َوَأيُّ َقاَل:  َمَعنَا، 
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اِئيَل،  إرِْسَ َبنِي  َعُجوُز  إاِلَّ  ُيوُسَف  َقرْبُ  َأْيَن  َتْدِري  َما 
َفَقاَلْت: اَل  َقرْبِ ُيوُسَف  ينِي َعىَل  ُدلِّ َفَقاَل  إَِلْيَها  َفَأْرَسَل 
وهنا  اجْلَنَِّة()		(،  يِف  َمَعَك  َأُكوَن  َحتَّى  َأْفَعُل  اَل  َواهللَِّ 
يرفع النبي مّهة أمته بأن يرغبوا بصحبته يف الدنيا 

واآلخرة فإهنا سبب السعادة والعزة والنجاة.

َرُسوُل  )َقاَل  َقاَل:  انه   مالك بن  أنس  عن   -
اهللَِّ  َوِدْدُت َأينِّ َلِقيُت إِْخَوايِن َقاَل َفَقاَل َأْصَحاُب 
َأْصَحايِب  َأْنُتْم  َقاَل  إِْخَواَنَك  َنْحُن  َأَوَلْيَس   َ النَّبِيِّ
َيَرْويِن(، ويف رواية  َومَلْ  يِب  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ إِْخَوايِن  َوَلِكْن 
يِل  تِي  ُأمَّ َأَشدِّ  »ِمْن  َقاَل:    اهللِ َرُسوَل  َأنَّ  أخرى، 
ُحبًّا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي، َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َرآيِن بَِأْهِلِه 
َوَمالِِه«)0	(. فحدود الزمان ختطاها قلبه الكبري احلافل 
مع  تتعامل  أن  ينبغي  التي  ألمته  احلب  معاين  لكل 

حرضته بمثل ذلك عىل قدر إيامهنا ومهتها،

)َيا  بيده  أخذ  وقد   النبي حلرضة  عمر  قال 
ِمْن  إاِلَّ  ٍء  َشْ ُكلِّ  ِمْن  إيَِلَّ  َأَحــبُّ  ــَت  أَلَْن اهللَِّ  ــوَل  َرُس
َحتَّى  بَِيِدِه  َنْفيِس  ِذي  َوالَّ اَل   ، النَّبِيُّ َفَقاَل  َنْفيِس 
ُه اآْلَن  َفإِنَّ َلُه ُعَمُر  َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيَك ِمْن َنْفِسَك َفَقاَل 
النَّبِّي اآْلَن  َفَقاَل  َنْفيِس  إيَِلَّ ِمْن  َواهللَِّ أَلَْنَت َأَحبُّ 
نفيس  والذي  )ال   النبي وأقسم  ُعَمُر()		(..  َيا 
وجوده  ورضورة  األمر  هذا  أمهية  عىل  يدل  بيده(.. 
إيامنه ويكون عىل جانب  ليستكمل  املسلم؛  يف قلب 
يف  وثمرهتا  ثواهبا  فينال  واآلخرة،  الدنيا  يف  السالمة 
والباطل  احلق  بني  له  وفرقانًا  غامرة  سعادة  الدنيا 

ونجاة من الفتن ما ظهر منا وما بطن. 

فِيِه  ُكنَّ  َمْن  ــاَلٌث  )َث  املحبوب احلبيب  قال 
ياَمِن َأْن َيُكوَن اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ  َوَجَد هِبِنَّ َحاَلَوَة اإْلِ
ا َوَأْن حُيِبَّ امْلَْرَء اَل حُيِبُُّه إاِلَّ هللَِِّ َوَأْن َيْكَرَه  إَِلْيِه مِمَّا ِسَوامُهَ
َأْن  َيْكَرُه  َكاَم  ِمنُْه  اهللَُّ  َأْنَقَذُه  إِْذ  َبْعَد  اْلُكْفِر  يِف  َيُعوَد  َأْن 
ُيوَقَد َلُه َناٌر َفُيْقَذَف فِيَها()		(، وثمرهتا يف اآلخرة مقام 
ذلك  النار، واألعظم من  نجاة حمققة يف  فهي  عظيم 
))املرء  القائل   املختار النبي  من  الكريم  القرب 

مع من أحب((. 

المبحث الثاني

اأثر محبة النبي واآله في الأفراد 
والمجتمعات

المطلب الأول: �شور من اأثر محبة النبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم في الأفراد

ما  بقّية  الــعــني:»واألثــر  كتاب  يف  اخلليل  قــال 
فيه  تبقي  ان  بعد  يــرى  ال  ومــا  ش ء  كــّل  من  يــرى 
مثل  آثار،  واجلمع:  بقّيتها.  الدار:  »وأثر  ُعلقًة«)		(. 
اليش ء،  من  البقّية  ــارة:  »واألَث وأسباب«)		(.  سَبب 
فيه  جعلت  تأثريًا  فيه  وأّثــرت  ــارات...  أث واجلمع: 
آَثَارِ  إَِل  ﴿فَانُْظْر  تعاىل  قوله  ومنه  وعالمة«)		(  أَثرًا 
معاين،  ثالثة  له  االثر  اجلرجاين  وقال   ..﴾ اللَّ رَْحَةِ 
ان  اذ  حديثنا..  حمور  النتيجة)		(..وهو  معنى  منها: 
نتائج اجيابية تؤثر  حب املصطفى من قبل االفراد له 
القدوة  فهو  واملجتمع.  الفرد  وسلوك  اخالق  عىل 
 ِ احلسنة.. فقال تعاىل: ﴿لََّقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ
َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر  ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكَن يَرُْجو اللَّ

ُ
أ

معه  وتكونوا  به  تتأسوا  ان  وهو  َكثرًِيا﴾)		(..   َ اللَّ
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االنقياد  بالشخص  وقلبًا.والتأيس  فكرًا  كان،  حيث 
والتقليد بحب ورغبة اجيابية.

وقد ورد عنوان )األَثر( عىل لسان الفقهاء بمعنى 
املنقول، لكن ليس مطلقًا بل مرادهم خصوص ما ُنقل 
عن النبّي واألئّمة املعصومني عليهم السالم... 
كام أهّنم استعملوا عنوان )األثر( بمعنى بقّية اليش ء، 
ويف بعض املوارد تصّدوا لبيان معناه، فكل ما أنشأه 
اإلنسان أو أنتجه أو اكتشفه أو عثر عليه أو عّدله أو 
واالثر  اثرًا.  يعد  اإلنساين  بالرتاث  عالقة  له  مما  رمّمه 

بمعنى التأثري وهو مفهوم شائع يف العلوم كافة.

القلوب  أعــامق  يف  الراسخ  الصادق  احلــب  ان 
واجلــوارح،  السلوك  عىل  تظهر  طيبة  آثــار  املؤمنة 
فاتباع  املأثور ))ان املحب ملن حيب مطيُع((  والقول 
والتوقري  اجله  من  والتضحية  له  والوفاء  املحبوب  
توثيق  اىل  يؤدي  ذلك  الذكر كل  واالحــرتام  ودوام 
السيام  ونواهيه..  اوامــره  وتنفيذ  باملحبوب  الصلة 
الرمحة  ونبي  االمني  الصادق  هو  املحبوب  كان  اذا 
املهداة. وبالعكس ان املحبوب له تأثري عىل املحب.

ومن آثار املحبة: 

- إيثار املحبوب عىل مجيع املصحوب.

- موافقة احلبيب يف املشهد واملغيب.

- مواطأة القلب ملرادات املحبوب.

- استيالء ذكر املحبوب عىل قلب املحب.

خطوة  اول  املؤمنني  عباده  تعاىل  اهلل  وجه  وقد 
نبييه  عىل  الصالة  ــي:  وه للمحبة،  خطوات  من 

َ َوَمَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن  الكريم فقال تعاىل )إِنَّ اللَّ
وََسّلُِموا  َعلَيْهِ  َصلُّوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا   ِ انلَِّبّ َعَ 

تَْسلِيًما()		(، كون الصالة هي الدعاء يف اصل اللغة، 
الداعي  تعلق  باخلري لآلخر دليل عىل مدى  والدعاء 

للمدعي له...

لسان  عــىل  الــصــالة  ــذه  ه عــىل  التأكيد  وجـــاء   
النبي يف أكثر من نص رشيف ملا هلذا الذكر من 
أثر عظيم يؤدي إىل زيادة حمبته والفوز بقربه يف الدنيا 
واآلخرة، فعن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول 
اهلل: )إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم عيّل 
صالة()0	(، وعن الطفيل بن أيب كعب عن أبيه قال: 
»إَِذْن  َقاَل:  َعَلْيَك؟  َها  ُكلَّ َصاَليِت  َجَعْلُت  إِْن  )َأَرَأْيَت 
ُدْنَياَك وآخرتك()		(.فلكل  ِمْن  َك  َأمَهَّ َما  َيْكِفَيَك اهللُ 
فعل جزاء...وجزاء الصالة عىل النبي حممد هو 

رفع اهلم عن الفرد يف الدنيا واالخرة  

ومن آثار حمبة النبي عىل ترصفات الصحابة 
برشعه  ويتمسكون  أثره  يتتبعون  كانوا  إهنم  الكرام 
وهنجه فقد علموا أنه فيه اخلري كله، حتى أهنم كانوا 
 يتحرجون من كل أمر حادث مل يفعله رسول اهلل
دائرة  يف  األمــر  ذلك  أن  يتأكدوا  حتى  يفعلوه  فال 
كل  فغدا  احلنيف،  رشعه  قواعد  وفق  وعىل  رضاه 
منهم أنموذجًا يقتدى به فحفظوا الّدين وجاهدوا يف 
 .سبيل اهلل تعاىل.. فطاقة احلب هلل تعاىل ولرسوله

تدفعهم لكل ما هو خري.

الصالة  عليه  املصطفى  حلرضة  الفداء  باب  ويف 
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والسالم باملال والنفس صور رائعة )فعن َعْن َزْيِد ْبِن 
َأْسَلَم، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب، َريِضَ 
َق،   َيْوًما َأْن َنَتَصدَّ اهللَُّ َعنُْه َيُقوُل: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ
َبْكٍر  َأَبا  َأْسبُِق  اْلَيْوَم  َفُقْلُت:  ِعنِْدي،  َذلَِك َماالً  َفَواَفَق 
َرُسوُل  َفَقاَل  َمايِل،  بِنِْصِف  َفِجْئُت  َيْوًمًا،  َسَبْقُتُه  إِْن 
: َما َأْبَقْيَت ألَْهِلَك ؟ ُقْلُت: ِمْثَلُه، َقاَل: َوَأَتى  اهللِ
َلُه َرُسوُل  َفَقاَل  َعنُْه بُِكلِّ َما ِعنَْدُه،  َبْكٍر َريِضَ اهللَُّ  َأُبو 
اهللََّ  هَلُُم  َأْبَقْيُت  َقاَل:  ؟  ألَْهِلَك  َأْبَقْيَت  َما   : اهللِ
ويف  َأَبًدا()		(.  ٍء  َشْ إىَِل  ُأَسابُِقَك  الَ  ُقْلُت:  َوَرُسوَلُه، 
الفور،  عىل  الرشيف  ألمره  امتثاهلم  حمبته  مقتضيات 
فعن عبد الرمحن بن أيب ليىل )إن عبد اهلل بن رواحه 
ذات يوم وهو خيطب   ريض اهلل عنه أتى النبي
مكانه خارجًا  )اجلسوا( فجلس  يقول  فسمعه وهو 
فبلغ  خطبته  من   النبي فرغ  حتى  املسجد  عن 
ذلك النبي فقال له )زادك اهلل حرصًا عىل طواعية اهلل 

وطواعية رسوله()		(.

وبلغ حب الصحابة للنبي مبلغًا عظياًم جعلهم 
جاء  قالت:  عائشة  فعن  القيامة،  يوم  قربه  يرجون 
رجل إىل النبي فقال: يا رسول اهلل إنك ألحب 
إيل من نفيس، وإنك ألحب إيل من أهيل ومايل، وإنك 
ألحب إيل من ولدي وإين ألكون يف البيت فأذكرك فام 
أصرب حتى آيت فأنظر إليك وإذا ذكرت مويت وموتك 
النبيني وأين  إذا دخلت اجلنة رفعت مع  عرفت أنك 
يرد  فلم  أراك؟!(..  ال  أن  خشيت  اجلنة  دخلت  إذا 
عليه النبي شيئًا حتى نزل جربيل هبذه اآلية: 
ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّ  ﴿َوَمْن ُيطِِع اللََّ َوالرَّ

نَي  احِلِ َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم 
َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾)		(.

والنساء  الرجال  يف   النبي حمبة  أثرت  ولقد 
 واألطفال فكان ذلك اجليل الفريد مرتبطًا بالنبي
فريدًا  جياًل  منهم  صنعت  التي  القلبية  احلُب  برابطة 
جماالت  يف  عظيمة  ــًا  دروس للبرشية  ترك  وجمتمعًا 
احلياة كلها.. فكانوا يتتبعون أثره ويتمسكون برشعه 
وهنجه فقد علموا أنه فيه اخلري كله، حتى أهنم كانوا 
 يتحرجون من كل أمر حادث مل يفعله رسول اهلل
فال يفعلوه حتى يتأكدوا أن ذلك األمر يف دائرة رضاه 
منهم  كل  فغدا  احلنيف،  رشعه  قواعد  وفق  وعىل 
أنموذجًا يقتدى به فحفظوا الّدين وجاهدوا يف سبيل 
.اهلل تعاىل تدفعهم طاقة احلب هلل تعاىل وللرسول
النبي في قوة  اأثر محبة  الثاني:  المطلب 

الأمة

املبنية عىل احلب لذات  القلبية  الرابطة  لقد كانت 
النبي سمة الفرد املسلم يف ذلك العرص، وهكذا 
نشأت األرسة عىل هذا الرابط العظيم الذي كان حصنًا 
للمجتمع املسلم حيفظه من دسائس الفتن التي كانت 
واليهود  املرشكني  من  اإلسالم  أعداء  قبل  من  حُتاك 
واملنافقني.وخلو املجتمع من كل صور الضعف التي 
املسلمني ورضب قوهتم،  قد تؤدي إىل تزيق وحدة 
أسباب  من   اهلل لرسول  واحلب  االرتباط  فكان 
القوة واملنعة يف األرسة املسلمة واملجتمع املسلم. فقد 
روى )عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: نزلت هذه 
اآلية: ﴿حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
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سويد  بن  اجلالس  يف  إسالمهم﴾)		(،  بعد  وكفروا 
بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته ُمْصَعب من ُقباء، 
ا لنحن أرشُّ  فقال اجلالس: إن كان ما جاء به حممد حقًّ
أما  مصعب:  فقال  عليها!  نحن  التي  هذه  مُحُرنا  من 
يا عدو اهلل، ألخربنَّ رسول اهلل بام قلَت!  واهلل، 
أو  القرآن،  يفَّ  ينزل  أن  وخشيت   ،النبّي فأتيُت 
يا  قلت:  ]بخطيئته[،   أْخَلط  أن  أو  قارعة،  تصيبني 
كذا  فقال  قباء،  أنا واجلالس من  أقبلت  اهلل،  رسول 
تصيبني  أو  بخطيئته  ُأْخَلط  أن  خمافة  ولوال  وكــذا، 
يا  قارعة، ما أخربتك. قال: فدعا اجلالس فقال له: 
فحلف،  قال:  مصعب؟  قال  الذي  أقلت  جالس، 
فأنزل اهلل تبارك وتعاىل: ﴿حيلفون باهلل ما قالوا ولقد 

قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم﴾.

 النبي مقام  عظمة  الرواية  هذه  يف  وتتجىل 
وأثر حمبته يف احلفاظ عىل الرشيعة والّدين من خالل 
عىل  أفرادها  مجيع  تربى  التي  الواحدة  األرسة  أفراد 
يتعلمه  احلّب  حّبه وتعظيمه وتوقريه وكان هذا 
إال  يولد  مولود  من  كان  فام  الصغر  منذ  األطفال 

وحُيَمل إىل النبي لينال بركته ونظره الرشيف.

للعزة  سبب   بالنبي الروحي  االرتباط  إن 
َأنَّ  ُهــَرْيــَرَة،  َأيِب  )فعن  والتمكني،  والنرص  والفتح 
اَيَة  : »أَلُْعطِنَيَّ َهِذِه الرَّ ، َقاَل َيْوَم َخْيرَبَ َرُسوَل اهللِ
َقاَل  َيَدْيِه«  َعىَل  اهللُ  َيْفَتُح  َوَرُسوَلُه،  اهللَ  حُيِبُّ  َرُجاًل 
َيْوَمِئٍذ، َقاَل  َماَرَة إاِلَّ  َأْحَبْبُت اإْلِ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب: َما 
َرُسوُل  َفَدَعا  َقاَل  هَلَا،  ُأْدَعى  َأْن  َرَجاَء  هَلَا  َفَتَساَورُت 
َوَقاَل:  اَها،  إِيَّ َفَأْعَطاُه  َطالٍِب،  َأيِب  ْبَن  َعيِلَّ   اهلل

»اْمِش، َواَل َتْلَتِفْت، َحتَّى َيْفَتَح اهللُ َعَلْيَك«)		(.

وهكذا استمر هذا التعلق الروحي وذلك الرابط 
الياممة  الرسول ففي حرب  الرشيف مع  القلبي 
)عرف خالد أهّنا ال تركد إاّل بقتل مسيلمة، ومل حتفل 
بنو حنيفة بمن قتل منهم، ثّم برز خالد ودعا إىل الرباز 
ونادى بشعارهم، وكان شعارهم: يا حمّمداه! فلم يربز 
إليه أحد إاّل قتله()		(، وبوجود تلك الرابطة القلبية 
املبنية عىل احلب واإلتباع خلاتم النبيني يستمر النرص 
والفتح والتمكني لألمة، فهذا عقبة بن نافع رمحه اهلل 
القريوان ليكون فيها عسكر  بناء مدينة  أراد  ملا  تعاىل 
أهل  من  تكون  ثورة  يف  ليأمنوا  وأمواهلم  املسلمني 
ُمْشَتبَِكًة  َأمَجًَة  َوَكاَن  َواِن،  اْلَقرْيَ َمْوِضَع  َفَقَصَد  البالد 
َوَغرْيِ  َواحْلَيَّاِت  َباِع(  السِّ )ِمَن  احْلََيَواِن  َأْنَواِع  ِمْن  هِبَا 
َناَدى:  ُثمَّ  ْعَوِة،  الدَّ ُمْسَتَجاَب  َوَكاَن  َفَدَعا اهللََّ،  َذلَِك، 
 ، اهللَّ َرُسوِل  َأْصَحاُب  ا  إِنَّ َباُع  َوالسِّ احْلَيَّاُت  ُتَها  َأيَّ
ا َناِزُلوَن َوَمْن َوَجْدَناُه َبْعَد َذلَِك َقَتْلنَاُه.  اْرَحُلوا َعنَّا َفإِنَّ
َأْواَلَدَها  ِمُل  حَتْ َوابِّ  الدَّ إىَِل  اْلَيْوَم  َذلَِك  النَّاُس  َفنََظَر 
َوَقَطَع  َفَأْسَلُموا،  َبِر  اْلرَبْ ِمَن  َكثرٌِي  َقبِيٌل  َفَرآُه  َوَتنَْتِقُل، 
امْلَْسِجَد  َوَبنَى  َفُبنَِيْت،  امْلَِدينَِة،  بِبِنَاِء  َوَأَمَر  اأْلَْشَجاَر 
َوَكاَن  َوَمَساِكنَُهْم،  َمَساِجَدُهْم  النَّاُس  َوَبنَى  اجْلَاِمَع، 
َسنََة  َأْمُرَها  َوَتمَّ  َباٍع،  َوِستَّاِمَئِة  َباٍع  آاَلِف  َثاَلَثَة  ُدوُرَها 
ِعاَمَرِة  َأْثنَاِء  يِف  َوَكاَن  النَّاُس،  َوَسَكنََها  َوَخِْسنَي  َخٍْس 
َوَدَخَل  َوَتنَْهُب،  َفُتِغرُي  اَيا،  َ الرسَّ َوُيْرِسُل  َيْغُزو  امْلَِدينَِة 
ُة امْلُْسِلِمنَي  ْساَلِم، َواتََّسَعْت ُخطَّ َبِر يِف اإْلِ َكثرٌِي ِمَن اْلرَبْ
َواِن  اْلَقرْيَ بَِمِدينَِة  اجْلُنُوِد  ِمَن  ُهنَاَك  َمْن  َجنَاُن  َوَقِوَي 
ْساَلُم فِيَها()		(.  َوَأِمنُوا َواْطَمَأنُّوا َعىَل امْلَُقاِم َفَثَبَت اإْلِ
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وال بد لألمة املسلمة اليوم أن تعود إىل نبّيها الكريم 
املباركة  الطاقة  تلك  أبنائها  قلوب  يف  وتستنهض 
وتنشأ ذلك الرباط الروحي العظيم الذي يربط األمة 
ويغدو الرسول حارضًا يف   الكريم بنبّيها 
قلوب أمته، تتفاعل ارواحهم وقلوهبم يف ندى حمبته 
التي تتحول إىل قّوة دافعة لتغري السلوك وبث أخالقه 
الكريمة فتعود األمة أمة اإلسالم واحلضارة حضارة 
اإلسالم وما ذلك عىل اهلل بعزيز وصىل اهلل تعاىل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

المبحث الثالث

ال�شوة الح�شنة 
 الح�شين بالإمام  التاأ�شي   الول:  المطلب 

واتخاذه قدوة ح�شنة 

اهللَِّ  ــوِل  َرُس يِف  َلُكْم  َكــاَن  ﴿َلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 
َوَذَكَر  اآلِخَر  َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجو  َكاَن  ملَِْن  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة 
واضح  تربوي  قرآين  مبدأ  التأيس  َكثرِيًا﴾)		(...  اهللََّ 
ورصيح يف نصوص الذكر احلكيم ومعناه: اإلقتداء 
يف  والتضحية  باألموال،  واإلرشاك  بل  واإلتباع، 
النفس يف الدفاع عن امُلَتأسى به.  واألسوة...كالِقْدَوِة 
التي هي بمعنى األسوة)0	(، وهي اسٌم من: اقتدى به 
إذا فعل مثل فعله تأسًيا، وفالٌن قدوٌة، أي: يقتدى به، 

وتقدت به دابته: لزمت سنن الطريق)		(.

عليها  اإلنسان  يكون  التي  احلالة  وهي  والُقْدَوِة، 
وإن  سارًا  وإن  قبيحًا،  وإن  حسنًا،  إن  غريه  اتباع  يف 

ضارًا()		(.

والتأيس يف اإلسالم: هو اتباع خطوات الكاملني 
املنهج،  صحة  يف  وقدوة  إسوة  واختاذهم  البرش،  من 
وجدية احلركة، ودقة املسري، وسبيل ذلك هو تصور 
قالب  يف  لصبها  وإدراك،  بوعي  وحماكاهتا  مواقفهم 
يناسب البيئة، واملجتمع املعاش، وجعل تلك املواقف 
املعرتضة  العقبات  لتجاوز  الــدرب؛  تنري  مصابيح 
﴿َلَقْد  تعاىل:  فقالـ  املرجوة؛  األهداف  حتقيق  سبيل 
َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم 

اآلِخَر َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد﴾)		(.

ان اإلنسان يف كدحه إىل اهلل تعاىل يواجه ضغوطًا 
داخلية، وأخرى خارجية تعيقه عن مواصلة املسري، 
فهو حيتاج اىل قدوة وأسوة صافية نقية مربأة من كل 
نقص وعيب ودنس، ليس فيها أي نقطة ضعف، وال 
القيم  ثغرة نقص، وال تثري عالمة استفهاٍم، بل تثل 
متجسدًا  حيًا  تثياًل  اإلسالمية  واألخالق  الرسالية 
القدوة  هذه  وجود  أن  الواضح  ومن  سلوكها،  يف 
وذلك  ــان؛  وأم اطمئنان  مبعث  تكون  الناس  بني 
بأنه وحده يف املسري،  املتأيس واملقتدي ال يشعر  ألن 
الصاعد  الرسايل  الركب  هــذا  من  حلقة  هو  وإنــام 
وعيسى،  حممد،  ــدى  ه مــرتســاًم  الــرســالــة  خــط  يف 
الله  صلوات  وأوصيائهم  وإبراهيم...  وموسى، 
املسلك  هذا  بأن  يشعر  وحينئذ  وسالمه،  عليهم 
هو  من  سلكه  احلياة  يف  ومنهجًا  عقيدة  اختذه  الذي 
إن  ثم  خري منه وأفضل، وحتمل من أجله ما حتمل، 
التأيس يقرب العبد إىل اهلل تعاىل وحيببه إليه يقول أمري 
املؤمنني: )فتأس بنبيك األطيب األطهر فإن 
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العباد  فيه أسوة ملن تأسى وعزاء ملن تعزى، وأحب 
إىل اهلل املتأيس بنبيه واملقتص ألثره()		(.

ألخيه  قال   الكاظم اإلمام موسى  وروي عن 
عيل بن جعفر: »يا عيل، البد من أن تيض مقادير اهلل 
وفاطمة  املؤمنني  وبأمري  أسوة  اهلل  برسول  ويل  يّف، 

واحلسن واحلسني«)		(.

من  الشــك  هو   احلسني بــاالمــام  التأيس  إن 
 املرسلني سيد  املصطفى  بجده  التأيس  مصاديق 
اهلل  اىل  التقرب  وسائل  وأهم  أكرم  من  بالتايل  فهو 
من  إن  الرسمدية..  بالسعادة  والفوز  وتعاىل  تبارك 
عبد  أيب  حمبي  قبل  من  مراعاهتا  ينبغي  التي  القضايا 
احلسني،  باإلمام  والتأيس  اإلقتداء  هو  احلسني،  اهلل 
صلوات اهلل وسالمه عليه، فهو كجده وأبيه وأخيه، 
اهلل  صلوات  وبنيه،  ذريته  من  اهلــداة  األئمة  وسائر 

عليهم أمجعني، أسوة لآلخرين.. 

لولده  ــال  ق ــه  أن  ــام عيل اإلمـ ــذا  ه ــد  أك ــد  وق
فسأل  قدمًا(  أنت  أسوة  عبداهلل،  أبا  )يا   :احلسني
احلسني أباه: جعلت فداك ما حايل؟ فأجابه: )علمت 
ما جهلوا، وسينتفع عامل بام علم، يا بني إسمع وأبرص 
من قبل أن تأتيك، فو الذي نفيس بيده، ليسفكن بنو 
ينسونك  وال  دينك  عن  يزيلونك  ال  ثم  دمك،  أمية 
بيده،  نفيس  )والذي   :احلسني فقال  ربك(،  ذكر 
حسبي أقررت بام أنزل اهلل وأصدق قول نبي اهلل وال 

أكذب قول أيب()		(.

هكذا كان أبوعبداهلل سيد شباب أهل اجلنة، متأسيًا 

بأن جعل من جده رسول اهلل وأبيه أمري املؤمنني أسوة 
عليا أعىل، فخرج إىل كربالء وقد صدعت كلمته يف 
اآلفاق: )إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي 
صىل اهلل عليه وآله، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 

املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب(.

املبادرات  تلك  عليه  اهلل  صلوات  منه  وكانت 
الكريمة الشجاعة، قدم معه أغىل التضحيات، صابرًا 
قدوًة  فأصبح  مرضيًا،  راضيًا  راسخًا،  ثابتًا  شاكرًا، 
عليا وأسوة مثىل لكل أحرار العامل، حتى قاهلا رصحية 
احلسني  من  تعلمت  اهلند:  زعيم  غاندي  واضحة 
كيف أكون مظلومًا فأنترص؛ وحتى كتبت أقالم مرص 
والعامل اإلسالمي من املذاهب األخرى: كان احلسني 
علم املهتدين، وهدى املسرتشدين.. وإن ثورته هي 
ثورة لكل إنسان يف األرض وستبقى املثالية والرائدة 

بال منازع.

وشدائده،  مواقفه  يف  شاركه  الذي  هو  واملوايس 
حركته،  يف   احلسني ألهداف  فداء  نفسه  وأعطى 
بيته  أهل  وعن  عنها،  دفاعًا  وجــوده  كل  له  وبــذل 

الطاهرين حتى بذل مهجته بني يديه.

نبقى  وأن  حسينيني،  نكون  أن  حقًا  أردنــا  فــإذا 
لنا  السالم  عليه  احلسني  يكون  أن  البّد  حسينيني، 
إمامًا وقدوًة وأسوًة يف عقائدنا وأخالقنا، وأحكامنا 

ومواقفنا، وكل شؤون حياتنا.
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 .... الح�شيني  الركب  �شباب  الثاني:  المطلب 
للحريات  العام  الجماهيري  للوعي  عنوان 

الأ�شا�شية في الإ�شالم

ينظر  ومــرص  عرص  كل  يف  املسلم  الشباب  إن 
لقول  امتثاالً  والــقــدوة«  ــوة  »األس بنظرة  للحسني 
الرسول األعظم: »احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 
فطرية ال  واالقتداء ظاهرة برشية  التأيس  إن  اجلنة«، 
خيلو جمتمع برشي منها، وهي بارزة بوضوح يف كل 
املجتمعات فال حتتاج إىل بحث وتقيص، حتى أصبح 
لكل جمتمع جمموعة من األشخاص يمثلون النموذج 
جوانبها،  بعض  أو  احلــيــاة  يف  واألمــثــل  األكــمــل 
لألسوة  حاجة  أشد  الشباب  مرحلة  يف  واإلنسان 
والقدوة وخري من يمثل هذا اجلانب لشباب اليوم هم 
أولئك الشباب الذين التحقوا بركب احلسني  يف سفر 
اإلسالم  ينظر  لألمة.  وإيقاظا  للدين  إحياًء  الشهادة 
حمبة  وحيوية  قوة  باعتبارهم  إجيابية  بنظرة  للشباب 
للخري ميالة للتدين، قال رسول اهلل: »أوصيكم 
بعثني بشريًا  أفئدة. إن اهلل  بالشبان خريًا، فأهنم أرق 

ونذيرًا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ«)		(.

فرتة  »إن  الرتبية:  جمــال  يف  املتخصصون  يــرى 
الشباب هي أنسب فرتات النمو اإلنساين لقبول اخلري 
واحلق، فالشاب عادة غض ثائر من أجل املثل العليا 
االنحرافات  تلوثه  مل  مرنًا  يزال  ما  العصبي  وجهازه 
له  تتيح  وبالتايل  كثريًا،  التغيري  عىل  تستعيص  بدرجة 
طبيعته اخلرية فرصة حيوية للتوبة والتعديل للذات«، 
وهذا ما أكد عليه اإلمام الصادق: »عليك باألحداث 

فإهنم أرسع إىل كل خري«)		(، ولذلك نرى احلضور 
القوي الكبري والدور اهلام املؤثر للشباب النارص يف 

امللحمة احلسينية الكربى.

احلسيني  بالركب  يلتحق  أن  اليوم  منا  أراد  من 
فعليه ان يكون مؤمنًا بمبادئ احلسني  وأهداف هنضته 
داِعَي  »َلبَّْيَك  احلسني:  اإلمام  عن  جاء  فقد  املباركة، 
اهللِ، إِْن كاَن مَلْ جُيِْبَك َبَديِن ِعنَْد اْستِغاَثتَِك َولِسايِن ِعنَْد 
ي«)		(.  اْستِنْصاِرَك َفَقْد َأجاَبَك َقْلبِي َوَسْمِعي َوَبرَصِ
ومن أهم هذه األهداف واملواقف رفض التبعية للظامل 
والوقوف يف وجه الظلم واالستبداد وكشف حقيقة 
يف  والسعي  البدعة  وإماتة  السنة  وإحياء  الظاملني 
معاجلة االنحراف عىل املستوى الفردي واملجتمعي، 
الفتح  وبلغ  باحلسني  حلق  كان ممن  كان كذلك  فمن 
مرشعة  أبواهبا  احلسني  سفينة  زالــت  فام  احلسيني، 
لطالبي النجاة، وما زال مصباح هدايته يشع نورًا ملن 

أراد اهلدى.

اليوم مسؤوليات جتاه احلسني  ان عىل شباب  كام 
إحياء  احلسني  هنضة  مبادئ  إحياء  منها  وهنضته، 
أبرز  فأن  وقائدها،  النهضة  بمستوى  يليق  عاملي 
قائاًل:  رصح  حيث  األمة«  »إصالح  النهضة  مبادئ 
جــدي«.  أمــة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  ــام  »وإن
والنهي  باملعروف  األمر  هو  املقصود  اإلصالح  إن 
خالل  من  واحلياة  الدين  جوانب  كل  يف  املنكر  عن 
مبادئ هنضته التي قامت عىل اهلداية والرعاية للبرش 
اليوم  وعلينا  وأخرويًا،  وإنسانيًا  ومعنويًا  دينيًا  أمجع 
بمبادئها وإيصاهلا للبرشية أمجع،  النهضة  إحياء هذه 
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درب  ينري  الذي  الوضاء  املشعل  وستبقى  فامزالت 
احلق والعدالة وطاعة اهلل إىل يوم القيامة.

وال يوجد شاب حسيني اليوم إال وله من اخلدمة 
احلسينية نصيب، منترشين يف كل أرض رفعت راية 
احلسني مجعتهم كلمة »لبيك يا أبا عبد اهلل« وقلوهبم 
الورود  يوم  احلسني  شفاعة  ارزقني  »اللهم  تنبض 
وأصحاب  احلسني  مع  عندك  صدق  قدم  يل  وثبت 

احلسني الذين بذلوا مهجهم دون احلسني«.

الخاتمة

والصالة  ســواه  خالق  حيمد  ال  الــذي  اهلل  بسم 
والسالم عىل َمْن ال نبي بعده وعىل آله وصحبه وسلم 

تسليام كثريًا.

الكريامت  اآليـــات  ــاب  رحـ يف  ــوض  اخلـ بعد 
واالحاديث النبوية الرشيفة التي تبني مكانة املصطفى 

عند اخلالق واملخلوقني تبينت لنا بعض االمور:

ال . 	 روحي  تواصل   النبي مع  التواصل  ان 
 ينقطع بوجود حاجز الزمان واملكان. وحمبته
أمر عقائدي وواجب رشعي. ال يكتمل االيامن 

اال بمحبة النبي صلوات اهلل عليه.
باطنة . 	 او  ظاهرة  كبرية  آثار   النبي ملحبة 

السلوكية.  والترصفات  القلبية  النوايا  لصالح 
وينقص  يزيد  أن  يمكن  قلبيًا  مياًل  املحبة  فكون 
الالزمة  الوسائل  اختاذ  للمسلم  وينبغي 
املستطاع.  قدر  زيادهتا  الستجالهبا والعمل عىل 
كام  السقوط  من  وحتذيره  املجتمع  وهتذيب 
سقطت تلك األمم التي ذكرها القرآن والتاريخ 

والتي واجهت األسوة الصاحلة.
حتديد األسوة لئالَّ تنحرف البرشية عن املصاديق . 	

احلقيقية هلا، وحتديد أهدافها قوالً وعماًل، وكم 
أو ختطئ يف حتديدها  تفقد أسوهتا  اليوم  أّمة  من 
فاالختيار  القيم،  سقوط  إىل  األمر  فانجرَّ 
النموذج أمر فطري شعوري، فال  والبحث عن 
بدَّ من ترشيده وتفعيله، واالرتباط باألسوة يؤّمن 

هتذيب النفس وتكاملها واألمان من انحرافها. 
 االرتباط باألسوة املعصومة يعني اإليامن باملعاد . 	

ورد  وقد  بقيمها،  التلّبس  عند  الثواب  وحتصيل 
يف االرتباط مع اإلمام احلسني أنَّه يكون سببًا 
تنشيط  و  املالئكة.  وحتّفه  الفوز  إىل  للمؤمنني 
كالعدالة  العليا  والقيم  الصادقة  األحاسيس 
والعّزة والنرصة وكبح النفس مجاحها والتعايش 

 .مع مبادئ اإلمام احلسني
أصحاب . 	 ارتباط  اىل  تؤدي  احلسنة  االسوة 

العقيدة فيام بينهم عند إحياء الشعرية والتعايش 
ع عليه من آثار. اإليامين وما يتفرَّ

الهوام�ض
ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري )	/	(، مقاييس اللغة، ( 	)

منظور  البن  العرب  لسان   ،)		/	( فارس  البن 
.)		0/	(

املعجم الوسيط ص			. ( 	)
الذريعة اىل مكارم الرشيعة ص			.( 	)
منازل السائرين ص		.( 	)
سورة الفتح من االية 0	 -		. ( 	)
سورة احلجرات االية 	.( 	)
سورة النساء االية 0	.( 	)
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سورة النساء االية 		.( 	)
سورة احلجرات االية 	.( 	)
سورة التوبة االية 		.( 0	)
تفسري القرطبي 	/		( 		)
سورة التوبة االية 			.( 		)
سورة األحزاب: اآلية 		.( 		)
ابن كثري: 	/			.( 		)
سورة املائدة: االية 		( 		)
بحر الفوائد املشهور بمعاين األخبار: 	/0	 ( 		)
ُسوِل صىل ( 		) الرَّ َباب ُحبُّ  البخاري:  صحيح 

ياَمِن، ح		، 	/		. َم ِمْن اإْلِ اهلل عليه وآله َوَسلَّ
رشح سنن ابن ماجة 	/		.( 		)
لن ( 		) يوسف  ذكر  باب  للحاكم:  املستدرك 

يعقوب سالم اهلل عليهام، ح		0	، 	/			.
رؤية ( 0	) يود  فيمن  باب  مسلم،  صحيح 

النبي، ح				: 	/				.
يمني ( 		) كانت  كيف  باب  البخاري،  صحيح 

النبي، ح				، 	/			.
اإلمام أمحد، ح 	00		: 		/		.( 		)
بن ( 		) عمر  مناقب  باب  البخاري،  صحيح 

اخلطاب، ح				، 	:	،		/		.-
كتاب العني للفراهيدي 	/			.( 		)
املصباح املنري للفيومي ص0	.( 		)
ينظر معجم مقاييس اللغة 		.( 		)
التعريفات ص		.( 		)
سورة االحزاب االية 		( 		)
سورة األحزاب، اآلية 		.-( 		)

مسند ابن أيب شيبة، باب ما رواه عبد اهلل بن ( 0	)
مسعود عن النبي، ح	0	: 	/	0	. 

مسند أمحد، حديث الطفيل عن ايب بن كعب ( 		)
عن ابيه، ح					: 		/			.- 

صحيح ابن حبان، ح 				: 		/			.( 		)
اإلصابة يف معرفة الصحابة، باب عبد اهلل بن ( 		)

رواحة: 	/		.
سورة النساء االية 		.( 		)
سورة التوبة من االية 		( 		)
صحيح مسلم، باب من فضائل عيل بن ايب ( 		)

طالب، ح	0		: 	/ 				.
إمتاع االسامع: 		/0		.( 		)
الكامل يف التاريخ 	/		.( 		)
سورة األحزاب: 		.( 		)
ينظر: هتذيب اللغة لالزهري 	/			.( 0	)
املصباح املنري للفيومي 	/			.( 		)
املفردات، األصفهاين ص		.( 		)
سورة املمتحنة: 	.( 		)
رشح هنج البالغة اليب احلديد 	/			.( 		)
الغيبة للشيخ الطويس ص 		. )مسائل عيل ( 		)

بن جعفر(.
كامل الزيارات البن قولويه.( 		)
االمام امحد 		/		. روايات ( 		) ينظر: مسند 

من مدرسة اهل البيت، فريد مرتىض 	/			.
الكايف للشيخ الكليني 	/		.( 		)
بحار االنوار للعالمة املجليس 		/			.( 		)
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الم�شادر والمراجع 
بعد القراآن الكريم.. اعتمدنا الم�شادر الآتية:

اإلصابة يف تييز الصحابة، أبو الفضل أمحد بن عيل . 	
بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 			هـ(، 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، 

دار الكتب العلمية – بريوت، ط	 - 				 هـ.

بحر الفوائد املشهور بمعاين األخبار، أبو بكر حممد . 	
الكالباذي  يعقوب  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  أيب  بن 
احلنفي )ت 0		هـ(،حتقيق: حممد حسن  البخاري 
دار  املزيدي،  فريد  أمحد   - إسامعيل  حسن  حممد 
0			هـ  ط	،  لبنان،   / بريوت   - العلمية  الكتب 

- 				م.

حممد  . 	 بن  حممد  منصور  أليب  اللغة،  هتذيب 
للتأليف  املضيئة  الدار  االزهري)			-0		هـ(. 

والرتمجة.

اجلامع ألحكام القرآن املشهور بتفسري القرطبي، أبو . 	
عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري 
			هـ(،  )ت  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 

املرصية – القاهرة، ط	، 				هـ - 				 م.

الدين . 	 نور  احلسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجع 
	0	هـ(،  )ت  اهليثمي  سليامن  بن  بكر  أيب  بن  عيل 
القديس،  مكتبة  القديس،  الدين  حسام  حتقيق: 

القاهرة، 				 هـ، 				م.

	 . ، ِجْسَتايِنِّ السِّ األَْشَعِث  بن  ُسَلْياَمن  َداُوَد  َأبو  نَن،  السُّ
)ت 			 هـ(، مطبعة دار الفكر - بريوت.

الزهريي . 	 حسن  األشبال  أبو  مسلم،  صحيح  رشح 
آل مندوه املنصوري املرصي. 

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عياض بن موسى . 	
بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 
)ت 			هـ(، دار الفيحاء – عامن، ط 	 - 	0		هـ.

والسري، . 	 والشامئل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون 
الناس،  ابن سيد  بن أمحد،  بن حممد  بن حممد  حممد 
)ت  الدين  فتح  الفتح،  أبو  الربعي،  اليعمري 
القلم  دار  إبراهيم حممد رمضان،  تعليق:  			هـ(، 

- بريوت، ط	، 				/				.

أيب . 0	 بن  عيل  احلسن  أبو  التاريخ،  يف  الكامل 
الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت 0		هـ( 
الكتاب  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  حتقيق: 

العريب، بريوت – لبنان، ط	 				هـ / 				م.

اخلليل . 		 العجم،  مرتبًا عىل حروف  العني  كتاب 
د.  وحتقيق،  ترتيب  )0		هـ(،  الفراهيدي  امحد  بن 
– بريوت،   عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية 

				هـ - 	00	م.

منظور)0		- . 		 البن  للعالمة  العرب  لسان 
العريب-بريوت،تأريخ  الرتاث  إحياء  دار  			هـ( 

االصدار: 				هـ-				م

املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم . 		
بن  ُنعيم  بن  محدويه  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
بابن  املعروف  النيسابوري  الطهامين  الضبي  احلكم 
القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  	0	هـ(،  )ت  البيع 
 				  ،	 ط  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  عطا، 

.			0 –

مسند ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن . 		
أيب شيبة، )ت 			هـ(.
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حنبل . 		 بن  أمحد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  )ت			هـ(، 

مؤسسة الرسالة، ط 	، 0			هـ، 				م.

عن . 		 العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
العدل إىل رسول اهلل، املشهور بصحيح مسلم، 
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 
دار  الباقي،  فؤاد عبد  املحقق: حممد  )ت 			هـ(، 

إحياء الرتاث العريب، بريوت.

العربية . 		 اللغة  جممع  املؤلف:  الوسيط،  املعجم 
بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد 

عبد القادر / حممد النجار( النارش: دار الدعوة.

معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكريا . 		
 - هارون)				  السالم  عبد  حتقيق:  احلسني،  أبو 

.)				

اهلروي.. 		 االنصاري  اهلل  عبد  السائرين.  منازل 
دار الكتب العلمية 				م.

الكايف للشيخ الكليني )			هـ(.. 0	

تصحيح . 		 املجليس.  للعالمة  االنوار  بحار 
وتعليق: عىل اكرب الغفاري، الطبعة اخلامسة.

روايات من مدرسة اهل البيت، فريد مرتىض.. 		




