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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

حراب مقّنعة 

في حرب ناعمة 

عندما حكى لنا التاريخ عن بع�س المعارك 

جبهة  بين  �سفحاته  على  رحاها  دارت  التي 

فاإنَّه  اأحداثها  لنا  وروى  الباطل،  وجبهة  الحّق 

وكما قّدم لنا �سورة عن المعركة وعن ال�سالح 

ال�سائد فيها من �سهام ورماح و�سيوف اأو غيرها 

من و�سائل القتال الحديثة والمتطّورة، قّدم لنا 

ولكّنها  مادّية،  لي�ست  خرى 
ُ
اأ �سورًة عن حراٍب 

كانت ت�سيب مقتاًل فُتردي من اأ�سابته في كثيٍر 

من االأحيان.

االحتكام  �سعار  االأذه���ان  عن  بعيٍد  وغيُر 

�سّفين،  في  الم�ساحف  ورف��ع  اهلل  كتاب  اإل��ى 

الحق،  جي�س  اأمام  الباطل  جي�س  هزيمة  فبعد 

اإلى �سالح الحراب المقّنعة   جي�س الباطل 
َ
لَجاأ

فاأ�ساب جي�س الحق بمقتل.

اأ�سدُّ خطرًا واأعظم  وهذه الحراب المقّنعة 

فتكًا من غيرها الأّنها ُتردي �ساحبها وهو ال َي�سعر 

اأو ت�سيبه باأعظم المخاطر وهو في غفلة  بها، 

عنها، فت�سري �سمومها فيه فيما هو يعي�س ن�سوة 

المنت�سر، فال ي�ستيقظ اإال بعد فوات االأوان.
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ال  اليوم،  والباطل  الحّق  �سراع  وف��ي 

ما  كلِّ  ا�ستخدام  عن  الباطل  اأهل  يتوانى 

واأعظم  وق���ّوة.  �سالح  من  لديهم  َيتوافر 

خطٍر  م��ن  االإ�سالمية  ب��االأّم��ة  ُي��ح��ِدق  م��ا 

اليوم هو خطر تلك الحراب المقّنعة التي 

تتَّخذ  والتي  والباطل  الغرب  َي�ستخدمها 

دة. اأ�سكاال مختلفًة واأنماطًا متعدِّ

بمجموعة  اليوم  الحراب  هذه  تتمثَّل 

من ال�سعارات التي اأطلقها الغرب وبثَّها في 

المجتمع االإ�سالمّي ف�سار بع�س الم�سلمين 

تلك  اأنَّ  معتبرين  لواءها،  حملوا  بل  بها، 

باعها،  ال�سعارات تمّثل �سيا�سة ال بدَّ من اتِّ

ولكن  الن�سر،  اإلى  واأّنها �سمانة و�سولهم 

ُتمِعُن في طعنهم،  ت��زال   ال  الحراب  هذه 

ن  ممَّ الم�سلمين  من  قليلة  فئة  وعي  ول��وال 

ربط اهلل على قلوبهم لفتكت تلك الحراب 

بالم�سلمين واأردتهم.

تلك  اأع��ظ��م  م��ن  ه��و  ال�سالم  ف�سعار 

باطنها  في  تخفي  التي  القاتلة  ال��ح��راب 

التنازل  تعني  الأّنها  الباطل،  اأن��واع  اأعظم 

التاريخية،  المظلومية  ون�سيان  الحق  عن 

الأجل اإحالل ال�سالم المزعوم، ولكن هذا 

بع�س  به  يتم�سك  و�سيلة  اأ�سبح  ال�سعار 

ل���واءًا،  يحمل  ب��اأّن��ه  مفتخرًا  الم�سلمين 

وي�ساعد بذلك على قتل نف�سه.

و����س���ع���ار ال�����س��ع��ف واال����س���ت�������س���الم 

على  وال��ق��درة  القوة  بافتقاد  واالع��ت��راف 

المقاومة وال�سمود هو من اأعظم الحراب 

اأمام  الم�سلمين  هزيمة  اإل��ى  اأدت  التي 

في  اال�ستكبار  بّثها  فقد  الم�ستكبرين، 

نفو�س الم�سلمين ونه�س علماء االإ�سالم ال 

�سيما االإمام الخميني} ليثبت بطالن 

التعليم  م��ع  تتنافى  الأن��ه��ا  المقولة؛  ه��ذه 

االإ�سالمي الذي يرى في االتكال على اهلل 

عاماًل لن�سرة الفئة القليلة على الكثيرة.

تلك  اإ�سابة  من  الواقية  ال��درع  واأم��ا 

الحق  �سعار  على  التاأكيد  فهي  ال��ح��راب 

والمظلومية الذي انطلق من حناجر الفئة 

القليلة ال�سابرة والمحت�سبة.

بما  ع  ت��ت��درَّ اأن  االأّم����ة  واج���ب  م��ن  اإّن 

تلك  �سدِّ  على  القدرة  تمتلك  لكي  اأمكنها 

الثقافي  بالوعي  ذل��ك  ويتمثَّل  ال��ح��راب 

ويجعلها  االأّم���ة  ن  يح�سِّ ال��ذي  وال��ف��ك��رّي 

ازداد  فكلَّما  ب�سوء،  ُتَنال  اأن  من  م�سونًة 

اأن  اأمكنها  كلَّما  ثقافتها  وازدادت  وعيها 

تكون اأهاًل للنُّ�سرة االإلهيَّة.

وتزداد الم�سوؤوليَّة على الفئة المتعّلمة 

حولها،  ُيحاك  بما  ُتحيط  لكي  والواعية 

تلك  ت��ن��ال��ه��ا  اأن  م��ن  ��ن��ة  ال��م��ح�����سّ الأّن���ه���ا 

تها تتمثَّل باأمرين: الحراب، وم�سوؤوليَّ

1- الك�سف عن تلك الحراب المقّنعة 
من  واف��ٍد  لكلِّ  م�ستمٍر  ر�سٍد  عملّية  عبر 

مع  الم�سلم،  مجتمعنا  اإل��ى  يدخل  الغرب 

الحذر من اال�ستهانة باأيِّ �سيٍء من ذلك.

ال��وع��ي لدى  ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة   -2
ال�سعارات  تلك  مع  تنقلب  ال  لكي  النا�س، 

على واقعها.

ه���ذا ك��لُّ��ه م���ا اأّك�����د ع��ل��ي��ه ول���ي اأم���ر 

رة  المتكرِّ خطاباته  في  الم�سلمين  

عن الحرب الناعمة التي َيعتمدها الغرب 

د على لزوم الحذر  للفتك بالم�سلمين، واأكَّ

النا�س  ب�سيرة  ازدي����اد  خ��الل  م��ن  منه 

ووعيهم.
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اإّياكم

وميتة الجاهلية!
ال�سيخ حممد يزبك

حداثة، انقالب على الما�سي، تطّور تكنولوجي، �سعار »العولمة هي البديل«، 

ل تقّدم ول رقي اإل باإنكار الغيب وحججه، والتحّلل من كلِّ ِقَيمه و�سرائعه، ل 

قد�سيَّة ل مقّد�س، ثقافة اأرادوها اأن ل تبقى مرتبطة بعقيدة اإيمانية. قطعوا 

الطريق واأقاموا الحواجز. حرّية، ديموقراطية، حقوق الإن�سان في مواجهة: 

اأ�سولية، تطّرف، اإرهاب. �سعارات و�سعت العالم كله على كف عفريت، واإبلي�س 

يريد النتقام اإذا ما ت�سّنى له. عالم غارق باأوهام و�سراب من نفثاته.

الإلهية  الحجة   ،Qالإمام اأهمّية معرفة  يقابل ذلك �سرورة بحث عن 

ُة اْلَباِلَغُة})الأنعام: 149(. التي تحّدث عنها القراآن الكريم {ُقْل َفِلّلِه اْلُحجَّ

 Qال�سادق اإمامنا  ل حجة لأدعياء الح�سارة وقّطاع الطرق. روي عن 

اإلى داودQ: ل تجعل بيني وبينك عالمًا  »اأو�سى اهلل عّز وجل  اأنه قال: 

عبادي  طريٍق  قّطاع  اأولئك  فاإن  محبتي،  طريق  عن  في�سّدك  بالدنيا،  مفتونًا 

.
)1(

المريدين، اإن اأدنى ما اأنا �سانع بهم اأن اأنزع حالوة مناجاتي من قلوبهم«
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الحجة اأمر اإلهي

اإّن اهلل عّز وجل لم يترك العباد من دون حّجة، روي 

عن االإمام ال�سادقQ اأنه قال:

.
)2(

»الحّجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق«

اأنَّه   Qوروي عن االإمام مو�سى بن جعفر الكاظم

وحّجة  ظاهرة  حّجة  حّجتين:  النا�س  على  هلل  »اإّن  ق��ال: 

واأما  واالأئمة،  واالأنبياء  فالر�سل  الظاهرة  فاأما  باطنة، 

عن   Qال�سادق االإم��ام  و�ُسئل   .
)3(

فالعقول« الباطنة 

اْلَباِلَغُة}فقال ��ُة  اْل��ُح��جَّ َف��ِل��ّل��ِه  {ُق���ْل  تعالى  قوله  تف�سير 

عبدي  القيامة:  يوم  للعبد  يقول  تعالى  اهلل  »اإّن   :Q

بما  عملت  اأف��ال  ل��ه:  ق��ال  نعم،  ق��ال:  ف��اإن  عالمًا؟  اأكنت 

اأفال تعلمت حتى  علمت؟ واإن قال: كنت جاهاًل، قال له: 

.
)4(

تعمل؟ فيخ�سمه، فتلك الحّجة البالغة«

اآتاهم وما عّرفهم،  واحتّج اهلل تعالى على عباده بما 

{َوَما  قال االإمام ال�سادقQ في تف�سير قوله تعالى: 

ا  َلُهم مَّ ُيَبيَِّن  َحتَّى  َهَداُهْم  اإِْذ  َبْعَد  َقْوًما  لَّ  ِلُي�ضِ الّلُ  َكاَن 

َيتَُّقوَن})التوبة: 115(.

.
)5(

قالQ: حتى يعّرفهم ما ير�سيه وما ي�سخطه

المعرفة النظرية

االإمامة )الحّجة( لالإن�سان، هي قيادة لعقل االإن�سان، 

االإن�سان  »دعامة  الحديث:  في  وفكره،  بعقله  واإن�سانيته 

.
)6(

العقل«

فاالإمامة ال تنفك عن الت�سديق ب�سرورة ن�سب االإمام 

ُه  من اهلل تعالى، قال عز من قائل: {َواإِِذ اْبَتلَى اإِْبَراِهيَم َربُّ

ُهنَّ َقاَل اإِنِّي َجاِعُلَك ِللنَّا�ِس اإَِماًما َقاَل َوِمن  ِبَكِلَماٍت َفاأََتمَّ

اِلِميَن})البقرة: 124(. يَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ ُذرِّ

اإلهية  �سّنة  ال��وج��ود،  في  ة  وممتدَّ ة،  م�ستمرَّ االإم��ام��ة 

مّطردة، عهد اهلل ال يناله الظالم. ولي�ست االإمامة عهدًا 

اإلهي، اختيارًا  بين االإمام والنا�س، بل هي مقام له طابع 

واجتباًء وتن�سيبًا. ومن َقِبَل االإمام عمل بما اأمر اهلل تعالى 

 Qال بما ياأمر النا�س. وقد بيَّن ذلك االإمام ال�سادق

في حديثه م�ستندًا اإلى م�سامين القراآن قائاًل: »اإنَّ االأئمة 

{َوَجَعْلَناُهْم  تعالى:  اإمامان: قال  في كتاب اهلل عزَّ وجل 

النا�س،  باأمر  ال  ِباأَْمِرَنا})االأنبياء:73(،  َي��ْه��ُدوَن  ��ًة  اأَِئ��مَّ

اهلل ر�ـــشـــول  قــــال 

من  ــمــهــدي  »ال  :P

غيبة  له  تكون  ولدي 

بها  ت�شل  ــرة  ــي وح

بذخيرة  ياأتي  الأمــم، 

فيملوؤها  ــاء  ــي ــب الأن

كما  وق�شطًا،  عدًل 

وظلمًا. جــورًا  ملئت 
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م��ون اأم���ر اهلل ق��ب��ل اأم��ره��م،  وي��ق��دِّ

وح��ك��م اهلل ق��ب��ل ح��ك��م��ه��م، وق��ال 

َيْدُعوَن  ًة  اأَِئمَّ {َوَجَعْلَناُهْم  تعالى: 

)الق�س�س:41(  ����اِر}  ال����نَّ اإَِل�������ى 

ي��ق��دم��ون اأم��ره��م ق��ب��ل اأم���ر اهلل 

اهلل  حكم  قبل  وحكمهم  ت��ع��ال��ى، 

باأهوائهم، خالف  وياأخذون  تعالى، 

.
)7(

ما في كتاب اهلل عزَّ وجّل«

وق������ال ت���ع���ال���ى: {َوَوَه��������ْب��������َن��������ا َل������ُه 

َجَعْلَنا  َوُك�������اًاًّ  َن����اِف����لَ����ًة  َوَي����ْع����ُق����وَب  ����َح����َق  اإِ�����ضْ

اِلِحيَن})االأنبياء: 72(. فاالإمام هاٍد يهدي باأمر  �ضَ

ملكوتي ي�ساحبه. فاالإمامة بح�سب الباطن، نحو والية النا�س 

باأمر  المطلوب،  اإلى  اإياهم  اإي�سالها  وهدايتها  اأعمالهم،  في 

، هداية باأمر اهلل تعالى على 
)8(

اإراءة الطريق اهلل دون مجرد 

ُكْن  َل��ُه  َيُقوَل  اأَْن  �َضْيًئا  َراَد  اأَ اإَِذا  اأَْم���ُرُه  ��َم��ا  {اإِنَّ تعالى:  قوله  حد 

َفَيُكوُن})ي�س: 82(. وقوله تعالى {َوَما اأَْمُرَنا اإِالَّ َواِحَدٌة َكلَْمٍح 

ة باأمر اهلل  ِباْلَب�َضِر})القمر: 50(. هداية االإمام هداية تكوينيَّ

يتخلَّف  فال  اهلل،  بقدرة  ة  الم�ستعدَّ النفو�س  اإلى  ونفوذ  تعالى 

ة  التربويَّ االأه��داف  اإلى  وي�سوقها  والنفوذ،  االإرادة  عن  المراد 

واالإن�سانية العالية.

المعرفة العملية

دها  اأن نحدِّ قاربنا االإمامة نظرّيًا بمعناها العام، ونحاول 

بيعة  فاإنَّ  اإمامته،  تعالى  باإمامة من فر�س اهلل  لنلتزم  عمليًا، 

روايات  وردت  وق��د  الجاهلية،  ميتة  لتجّنب  حتمية،  االإم���ام 

عديدة بم�سامين مختلفة تحتِّم ذلك، منها ما روي عن االإمام 

منذ خلق  االأر���س  تخل  »لم   :Qال�سادق بن محمد  جعفر 

 .
)9(

اهلل اآدم من حّجة هلل فيها، ظاهر م�سهور اأو غائب م�ستور«

وروي عن النبي االأكرمP: »من مات وال بيعة عليه مات ميتة 

.
)10(

جاهلية«

Pتركة ر�سول اهلل

الذين  ة  االأئمَّ المتواتر  الثقلين  حديث  د  يحدِّ المقام  وفي 

رواه  ما  على  والحديث  وواليتهم.  طاعتهم  تعالى  اهلل  فر�س 

الوداع،  حّجة  من   Pاهلل ر�سول  رجع  لما  قال:  اأرق��م  بن  زيد 

8



ونزل غدير خم، اأمر بدوحات فقمن فقالP: »كاأني قد ُدعيت 

فاأجبت، اإني تارك فيكم الثقلين اأحدهما اأكبر من االآخر، كتاب 

اهلل، وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فاإنهما لن يفترقا 

.
)11(

حتى يردا عليَّ الحو�س«

 تركة ر�سول اهلل وميراثه: الكتاب والعترة، كتاب �سامت، 

الخ�سائ�س،  بكل  الكتاب  ع��دل  ه��ي  عترة  ن��اط��ق.  وك��ت��اب 

ِمْن  َواَل  َي���َدْي���ِه  َب��ْي��ِن  ِم���ن  اْل��َب��اِط��ُل  َي��اأِْت��ي��ِه  {اَل  ال��ك��ت��اب: 

بالع�سمة.  �سريكة  العترة  كذلك   ،)42 َخْلِفِه})ف�سلت: 

الكتاب دائم وم�ستمر، حتى يرث اهلل االأر�س ومن عليها، 

 Pاهلل ر�سول  على  يردا  حتى  يتفرقا  لن  العترة،  كذلك 

عترة  كذلك  لخلقه،  الخالق  فيه  تجلى  كتاب  الحو�س. 

هدايته  اأنوار  اإ�سراقات  وتجليات  اهلل،  معرفة  محال  هي 

من  ع�سمة  وال��ع��ت��رة(  )الكتاب  اتباعهما  وف��ي  لخلقه، 

»لن  الثقلين:  حديث  �سيغ  بع�س  في  ورد  كما  ال�ساللة 

اتبعتوهما«. اإن  ت�سلوا 

روايات عن الغيبة

وروى جابر بن �سمرة: قال: �سمعت النبيP يقول »يكون 

اإثنا ع�سر اأميرًا فقال كلمة لم اأ�سمعها، فقال اأبي: اإّنه قال كلهم 

.
)12(

من قري�س«

 :Pاالأكرم النبي  �سرح  ما  على  هم  ع�سر  االإثنا  فاالأئمة 

وعلي  ومو�سى  وجعفر  ومحمد  وعلي  والح�سين  والح�سن  »علي 

تحدث  وقد   .Rالهدى اأئمة  هم  هوؤالء  ومحمد«.  والح�سن 

النبيP واالأئمة عن االإمام الثاني ع�سر وغيبته تمهيدًا واإعدادًا 

للنا�س لتقّبل تلك الغيبة وعدم التزلزل. وروي عن النبيP اأنه 

قال: »المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة ت�سل فيها االأمم 

ياأتي، بذخيرة االأنبياءR فيملوؤها عداًل وق�سطًا، كما ملئت 

.
)13(

جورًا وظلمًا«

ــت الإمامة عهدًا  لي�ش

ــام والنا�ص،  ــن الإم بي

ــه  ل ــام  مق ــي  ه ــل  ب

ــارًا  ــي اختي ــع اإله طاب

ــًا. وتن�شيب ــاء  واجتبـــ

. علل ال�سرايع، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، 12/394( 1)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، 4/177/1( 2)

. تف�سير نور الثقلين: ج1، �س775( 3)

. تف�سير نور الثقلين، ج1، �س774( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س163( 5)

. علل ال�سرائع، ج1، �س103( 6)

. الكافي، المجلد االأول، �س168( 7)

. تف�سير الميزان، ج1، �س272( 8)

. اأمالي ال�سدوق، 15/157( 9)

. كنز العمال، 4/463( 10)

. الم�ستدرك على ال�سحيحين، ج3، �س109( 11)

. �سحيح البخاري، ج8، �س127( 12)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج51، �س72( 13)
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القيام هلل
اإنني اأقّدم لكم موعظة واحدة وهي اأن قوموا هلل... وليكن 

قيامكم هلل اإذا اأردتم اأن يكون قيامكم قيامًا مثمرًا.

القيام لحفظ الإ�سالم

لي  اإّن  وت��ع��ال��ى  ت���ب���ارك  اهلل  ي��ق��ول 

الواعظ  هو  ف��اهلل  فقط.  واح��دة  موعظة 

االأك��رم والر�سول  المتَّعظ،  هو  وال�سعب 

اأكثر من موعظة  لي�ست  الو�سيط.  P هو 

��َم��ا اأَِع��ُظ��ُك��ْم ِب���َواِح���َدٍة اأَْن  واح��دة، هي {اإِنَّ

َتُقوُموا لِل})�سباأ:46(. قوموا هلل عندما 

قام  اهلل.  بدين  يحدق  الخطر  ت�ساهدون 

�ساهد  عندما  هلل   Qالموؤمنين اأمير 

دين اهلل في خطر، واأّن معاوية يحّرف دين 

د ال�سهداء  اهلل. نف�س ال�سيء بالن�سبة ل�سيِّ

بزمن  يخت�س  ال  اأمر  وهذا  هلل،  قام  فقد 

معّين.

اإّن موعظة اهلل دائمية، فكلما �ساهدتم 

النظام  و���س��ّد  االإ���س��الم  �سّد  االأم���ور  اأّن 

ما  ومتى  واالإل��ه��ي،  واالإ�سالمي  االإن�ساني 

االإ�سالم  با�سم  ي��ري��دون  اأّن��ه��م  �ساهدتم 

الق�ساء عليه وتحريفه، فاإّنه يجب حينئذ 

قد  اأنَّنا  جهة  من  تخافوا  وال  هلل.  القيام 

في  ف�سل  ال  الأّنه  نف�سل،  لعلنا  ن�ستطيع،  ال 

ذلك.

جهاد الأنبياء والأئمة

وجدتم  فلو  االأنبياء.  �سيرة  هي  هذه 

النا�س  على  الت�سّلط  يريد  جائرًا  �سلطانًا 

قفوا بوجهه مهما كانت النتائج. فال نبالي 

م القتلى. اإن ُقتلنا، ويجب طبعًا اأن نقدِّ

لو كان االأمر غير ذلك لجل�س الر�سول

لماذا  ب�سالته.  وان�سغل  م�سجده  في   P

وحتى  ع��م��ره  ب��داي��ة  م��ن  الم�ساق  تحمل 

وخ�سر  وانت�سر  وح��ارب  فقاتل  النهاية، 
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وال�شتقامة  هلل  القيام 

ــا في  ــان �شاهمت �شفت

ــداف  الأه ــق  تحقي

ــي الإ�شالم. ــا لنب العلي

بمقدار  بالم�سائل  وع��م��ل 

قدرته؟ وكان اأمير الموؤمنين

Q واالآخرون وال�سلحاء 

وذوو  ال�ساكلة،  ه��ذه  على 

هكذا.  ظة  المتيقِّ ال�سمائر 

الم�ساجد  في  يجل�سوا  فلم 

ولم  االأم���ور.  ه��ذه  ويتركوا 

يجل�سوا في بيوتهم ويتركوا كلَّ �سيء. فهذا 

اأن  هو  منطقهم  اإنَّ  االأنبياء.  منطق  لي�س 

ار وعلى من هم  يكونوا »اأ�سداء« على الكفَّ

واإنَّ  بينهم،  فيما  ورحماء  الب�سرية،  �سدَّ 

ة رحمة على اأولئك اأي�سًا. تلك ال�سدَّ

ثورة الحق

ويا  العالم،  ف��ي  الم�ست�سعفون  اأي��ه��ا 

العالم  وم�سلمي  االإ�سالمية  البلدان  اأيتها 

انه�سوا وخذوا الحق باالأظافر واالأ�سنان، 

للقوى  االإع���الم���ي  ال�����س��خ��ب  ت��ه��اب��وا  وال 

الحكام  واط����ردوا  وعمالئهم،  العظمى 

اأتعابكم  ثمرة  مون  يقدِّ الذين  المجرمين 

واجتمعوا  االإ�سالم،  واأعداء  اأعدائكم  اإلى 

العزيز،  االإ����س���الم  ل����واء  ت��ح��ت  ج��م��ي��ع��ًا 

واالإ�سالم،  العالم  محرومي  عن  ودافعوا 

موا نحو االأمام لت�سكيل دولة اإ�سالمية  وتقدَّ

وجمهوريَّات حّرة وم�ستقلَّة.

ال�ستقامة في الجهاد

البداية  في  دعوتهم  في  االأنبياء  كان 

في  التكليف  وق���ع  وع��ن��دم��ا  ب��م��ف��رده��م. 

مر 
ُ
اأ ه  فاإنَّ  Pاالأكرم الر�سول  البداية على 

فبداأت  َفاأَْنِذْر})المدثر:2(  {ُقْم  بمفرده 

نف�سه،  الر�سول  من  البداية  في  ال��دع��وة 

 
)1(

واحد وطفل  واح��دة  ام���راأة  به  واآم��ن��ت 

ته.  نبوَّ ع��ن  اأع��ل��ن  عندما 

هي  التي  اال�ستقامة  لكن 

الزم����ة ل��ق��ي��ادة االأن��ب��ي��اء 

لدى  كامل  ب�سكل  موجودة 

{َفا�ْضَتِقْم  االأك��رم  النبي 

اأُِمْرَت})هود:112(.  َكَما 

القيام  ال�سفتان:  فهاتان 

االأهداف  تحقيق  في  �ساهمتا  واال�ستقامة 

اال�ستقامة  وه��ذه  االإ���س��الم.  لنبي  العليا 

عدم  رغ��م  اأب���دًا  بالياأ�س  ي�سعر  ال  جعلته 

الأنَّه  ة  مكَّ في  العلنية  ال��دع��وة  من  نه  تمكُّ

ُكلَِّف  ثمَّ  ه.  �سدَّ القوى  وجميع  اأع��زل  كان 

ذهب  عندما  القيام  اإل��ى  النا�س  ب��دع��وة 

ْن  اأَ ِب��َواِح��َدٍة  اأَِع��ُظ��ُك��ْم  ��َم��ا  اإل��ى المدينة {اإِنَّ

هي  للقيام  هنا  الدعوة  اإنَّ  لِل}.  َتُقوُموا 

دعوة لقيام الجميع، والمهم هو القيام هلل 

والأجل اهلل.

البداية من ال�سفر

ل�سيرة  اّتباعًا  ال�سفر  من  بداأنا  نا  اإنَّ

االأنبياء العظام �سالم اهلل عليهم. ودعونا 

النا�س دعوة اإ�سالمية.

ال�سهادة �سّر الن�سر

في البداية ا�ستيقظت الجماهير. وبعد 

بعد  القيام  وح�سل  اأرادوا،  ا�ستيقظوا  اأن 

ق ما كانت  هذه االإرادة، وراأيتم كيف تحقَّ

تريده الجماهير.

ه  حبِّ ب�سبب  ك��ان  ال�سعب  انت�سار  اإنَّ 

ه  اإنَّ واأم��ل��ه.  هدفه  كانت  فقد  لل�سهادة، 

االإ�سالم الذي يرغب اأبناوؤه بال�سهادة. اإنَّها 

قوة االإيمان وقوة االإ�سالم والقوة المعنوية 

لل�سعب التي اأهدت اإلينا الن�سر.

المق�سود هو اإيمان خديجة زوجة النبيP واأمير الموؤمنين علّيQ ابن عم النبيP( 1) واأخيه.
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الــبــ�ــشــيــرة طــريــق 
)*(

الـمــــواجـــهــــة
يكون  ظاهرة  كل  اأمام  والكفاح  ومعقد.  مهم  اأمر  العالمي  ال�ستكبار  مقارعة  اإّن 

اأما  معينة،  بطريقة  يقارع  الحدود  عند  البلد  يهاجم  الذي  فالعدو  مختلفة.  بطرق 

الذي  العدو  بينما  اأخرى.  بطريقة  فيقارع  الأمنية  الأ�ساليب  ي�ستخدم  الذي  العدو 

بطريقة  يقارع  الأ�ساليب  مختلف  وي�ستخدم  والبلد  والمجتمع  ال�سعب  اأ�سا�س  يهدد 

مختلفة.

والمنطقي  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ك��ف��اح  اإن 

والمعقول وفي الوقت ذاته الحا�سم، يحتاج 

اإلى عدة اأمور:

1- الإيمان
من  النابع  الحافز  االأم���ور  ه��ذه  م��ن 

االإي���م���ان. ال ي��م��ك��ن م��ن خ���الل اإ���س��دار 

الميدان على  في  ال�سمود  االأوام��ر فر�س 

من  زات  المحفِّ تتدفق  اأن  يجب  ال�سباب. 

نابعة  زات  المحفِّ تكون  اأن  ويجب  القلب. 

من االإيمان. هذا �سيء متوفر لدى �سبابنا 

عن  اأت��ح��دث  اإنني  الكافي.  بالحدِّ  اليوم 

و�سرائحنا  ال�ساب  بجيلنا  ومعرفة  اطالع 

دواف��ع  لديهم  ال��ي��وم  �سبابنا  ال�سبابية. 

 1979 �سنة  �سباب  من  اأق��ل  ولي�ست  اأكثر 

البهلوي  النظام  هجم  حين  الميالدية 

ال�سوارع  في  �سبابنا  على  الأمريكا  العميل 

اأنَّ دوافع �سبابنا  بالدماء. كما  و�سّرجهم 

ه  توجَّ ال��ذي  اليوم  من  باأقّل  لي�ست  اليوم 

ال�سفارة  واحتلوا  ال�سباب  من  ع��دد  فيه 

ومقرًا  م��رك��زًا  اأ�سبحت  التي  االأمريكية 

اأكثر.  تكن  ل��م  اإن  ال��ث��ورة،  ���س��دَّ  للتاآمر 

عامًا  ثالثين  هناك  الأنَّ  وا�سح؛  وال�سبب 

هذا  تاريخ  في  المتراكمة  التجارب  من 

ال�سعب. اإن ذهنية ال�سباب اليقظة واإن لم 

وتكت�سب  ت�ستلهم  لكنها  االأيام  تلك  ت�سهد 

تزداد  ال�سعب  تجارب  التجارب.  تلك  من 
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بعد  جياًل  وف��ائ��دًة  وعمقًا  غنى 

ال  ال���ي���وم  ���س��ب��اب��ن��ا  اإذًا،  ج��ي��ل. 

والدوافع  ��زات  ال��م��ح��فِّ ت��ع��وزه��م 

النظر  ب��غ�����س  االإط������الق.  ع��ل��ى 

المهترئين  الثوريين  بع�س  عن 

والأ�سباب  بداأوا  الذين  النادمين 

الرغيدة  الحياة  لون  يف�سِّ �ستى 

يروا  لم  الذين  اأو  واال�ست�سالم، 

التناغم مع العدو وتوجيهاته عيبًا، فاإنَّ �سباب 

ال�سباب  م��ن  ومعظمهم  الهائلة  وكتله  البلد 

لكم:  اأقول  العميقة.  زات  المحفِّ هذه  يمتلكون 

المفرو�سة  ال��ح��رب  ال��ي��وم ح��دث مثل  وق��ع  ل��و 

ال�سباب  ق  تدفُّ لكان   ،1980 �سنة  وقعت  التي 

على الجبهات وتطّوعهم لمواجهة العدو العلني 

المهاجم اأكبر من �سنة 1980 و1981.

2- الب�سيرة
الب�سيرة،  هو  ال�سروري  االآخ��ر  العن�سر 

بال�سباب  لقاءاتي  في  د  اأ���س��دِّ اأن��ي  ت��رون  حيث 

على  المختلفة  ال�سعب  و���س��رائ��ح  وال��ط��الب 

الواقع  في  ��ه  الأنَّ فذلك  ذل��ك،  ر  واأك��رِّ الب�سيرة 

البالغ االأهمية للعالم اليوم والو�سع اال�ستثنائي 

العالم  في  ممتاز  و�سع  -وه��و  العزيز  لبلدنا 

وهو  ة  عامَّ حركة  اأي��ة  تحتاجه  ما  هو  اليوم– 

اإنَّ  اأي�سًا  لكم  اأق��ول  وطبعًا  ��ة.  ع��امَّ الب�سيرة 

ب�سيرة  من  يقينًا  اأ�سدُّ  اليوم  �سبابنا  ب�سيرة 

ال�سباب في مطلع الثورة واأثناء الثورة. كثير من 

االأمور تعلمون بها اليوم وهي بالن�سبة لكم من 

الوا�سحات بينما كان يجب اأن ن�سرحها ونبينها 

يدركون  اليوم  �سبابنا  لكن  يومذاك،  لل�سباب 

اأ�سّدد  االأمور، فالب�سيرة قويَّة. ومع ذلك  هذه 

على الب�سيرة.

ال������ذي يجب  م����ا ه����و ال����س���ت���ك���ب���ار 

مقارعته؟

معرفة  هي:  الب�سيرة  في  االأول��ى  الم�ساألة 

الــمــ�ــشــاألــة الأولـــى 

هي:  الب�شيرة  فــي 

هذا  هو  ما  معرفة 

يجب  الذي  ال�شتكبار 

وكفاحه. مقارعته 

13

م
 2

01
0 

ز
و

م
ت
/

 2
26

د 
د

ع
ل
ا



ما هو هذا اال�ستكبار الذي يجب مقارعته 

ة  قوَّ وج���ود  معناه  اال�ستكبار  وك��ف��اح��ه؟ 

نف�سها  اإلى  تنظر  قوى  ة  عدَّ اأو  العالم  في 

ة وت�سليحية  اإمكانات ماليَّ اأنَّها ذات  فتجد 

الحّق  لنف�سها  تعطي  لذلك  ��ة،  واإع��الم��يَّ

وال�سعوب  ال��ب��ل��دان  ���س��وؤون  ف��ي  بالتدّخل 

معنى  هو  هذا  المالكين.  َل  تدخُّ االأخ��رى 

هذا  والهيمنة.  الت�سّلط  روح  اال�ستكبار. 

���س��يء ك���ان ق��ائ��م��ًا ب�����س��ورة وا���س��ح��ة في 

اأن�سبت  اأمريكا  اإّن  اأي  الثورة.  قبل  بالدنا 

الكبير  البلد  هذا  في  با�ستكبار  اأظافرها 

وف���ي ه���ذا ال�����س��ع��ب ال��ع��ظ��ي��م ب��م��ا ل��ه من 

ث���رّي، وراح���ت تتدّخل ف��ي االأم��ور  ت��اري��خ 

هو  وال�سبب  لبالدنا.  واالأ�سا�سية  المهمة 

اأنَّ �سا�سة البالد كانوا فا�سدين، ولم تكن 

يبحثون  وكانوا  ال�سعب  لدى  مكانتهم  لهم 

اأمريكا.  اإلى  الأنف�سهم عن �سند فا�ستندوا 

بالمجان،  �سيئًا  الأح��د  تعطي  ال  واأمريكا 

في  التام  بتدخلها  رهنًا  دعمهم  فجعلت 

�سوؤون البالد.

ال�ستكبار الأميركي عالمي

بكلِّ  م�ستكبرة  اأم��ري��ك��ا 

والق�سية  الكلمة.  معنى 

ق�سيتنا  ل��ي�����س��ت 

بل  وح���������س����ب، 

االإ�سالمي.  العالم  ق�سية  العالم..  ق�سية 

االأمريكان يحملون هذه الروح اال�ستكبارية 

حيال كلِّ اأنحاء العالم.

وعن  اال�ستكبار  عن  اأمريكا  تقلع  يوم 

ال�سعوب،  �سوؤون  في  ر  المبرَّ غير  التدّخل 

كباقي  ح��ك��وم��ة  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ���س��ت��ك��ون 

االأمريكان  بقي  طالما  ولكن  الحكومات. 

طامعين في العودة الإيران وا�ستئناف العهد 

الما�سي وتغيير التاريخ واإعادة الزمن اإلى 

الهيمنة على بالدنا  اأرادوا  الوراء وطالما 

فلن ي�ستطيعوا باأية و�سيلة فر�س التراجع 

على بالدنا. ليعلموا ذلك. وال تغّرنهم هذه 

اال�سطرابات التي حدثت بعد االنتخابات. 

الجمهورية االإ�سالمية اأقوى واأعمق واأ�سلب 

جذورًا من هذه االأمور. واجهت الجمهورية 

وتغلَّبت  بكثير  اأ�سعب  اأحداثًا  االإ�سالمية 

اأ�سخا�س  ب�سعة  االآن  وياأتي  كلها.  عليها 

اأحكام  اإ�سدار  نريد  -وال  ج  �سذَّ اأنَّهم  ا  اإمَّ

اأو اأ�سحاب نوايا  حولهم وحول دوافعهم- 

نوايا  اأ���س��ح��اب  لي�سوا  اأو  وخبيثة  �سيئة 

ال�سذاجة  من  �سيء  فيهم  لكن  جدًا  �سيئة 

الجمهورية  يواجهون  االأم��ور،  فهم  و�سوء 

االإ�سالمية. هوؤالء ال ي�ستطيعون فر�س 

في  الأم��ري��ك��ا  ال��ح��م��راء  ال�سجادة 

بالدنا.. ليعلموا هذا.. ال�سعب 
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االإيراني �سامد.

اأقول لكم اأيها ال�سباب: 

اأي��ه��ا ال�����س��ب��اب االأع�����زاء.. 

بهذا  االإم�������س���اك  ع��ل��ي��ك��م 

متينة.  وب���اإرادة  ة  بقوَّ البلد 

بف�سل  البلد  هذا  بم�ستطاع 

القوية  واإرادتكم  عزيمتكم 

المنبعثة من االإيمان الديني 

عليكم  ي��وم.  بعد  يومًا  اق��ت��دارًا  ي��زداد  اأن 

اإي�سال بلدكم اإلى حيث ال يتجّراأ اأحد على 

تهديده. هذا منوط بعزمكم واإرادتكم.

ي�سنعان  والق���ت���دار  الإي���م���ان 

الن�سر

رهن  م��ا  ل�سعب  الحقيقي  االق��ت��دار 

ر �سائر م�سادر  بالعلم. العلم هو الذي يوفِّ

عن  تغفلوا  ال  للبلد.  واأر���س��دت��ه  االق��ت��دار 

العلم، �سواء كنتم طالب مدار�س اأو طلبة 

جامعيين وفي اأية مرحلة كنتم. ق�سية العلم 

وق�سية البحث العلمي على جانب كبير من 

ة اإلى جانب الحافز الديني. الدين  االأهميَّ

عمارة  لمجرد  ال��دي��ن  لي�س  ج���دًا.  مهم 

اأي�سًا.  دنياكم  ر  يعمِّ ه��و  اإّن��م��ا  االآخ����رة، 

الدين يمنحكم الوجد والن�ساط والطراوة 

يمنحكم  ال���دي���ن  وال���ف���ت���وة. 

ترون  تجعلكم  ال��ت��ي  ال����روح 

�سغيرًة  المادية  القوى  جميع 

لتهديداتها  اأث��ر  وال  وتافهة 

الن�سر  اأنَّ  اإعلموا  واأعمالها. 

االإلهي  الن�سر  واأنَّ  حليفكم 

لكم. هذه القوى الكبرى التي 

الداخليون  -واأذنابهم  د  تهدِّ

�سبيل  من  لهم  لي�س  ي�ساعدونهم-  الذين 

اأم����ام ال�����س��ع��ب ال��م��ق��ت��در ال��م��وؤم��ن �سوى 

التراجع. ثقوا باهلل تعالى واأح�سنوا الظن 

ُ َمن  َرنَّ اللَّ به. حينما يوؤكد اهلل: {َوَلَين�ضُ

َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز})الحج: 40(  ُرُه اإِنَّ اللَّ َين�ضُ

اأدنى  وبال  يقينًا  �سين�سر  وج��ّل  عّز  واأن��ه 

واأهدافه،  دينه  عن  يدافعون  الذين  �سك 

ف��ه��ذا ك��الم ���س��ادق ووع���د ���س��ادق. ثقوا 

بهذا الوعد، وتقدموا اإلى االأمام باقتدار، 

وبناء  للنف�س،  وتهذيب  كافية،  وعزيمة 

وكذلك  ل��ل��ذات،  العلمي  البناء  ل��ل��ذات.. 

البناء االأخالقي للذات.. و�سترون اإن �ساء 

بف�سل  بالدكم  فيه  تعلو  ال��ذي  اليوم  اهلل 

جهادكم اإلى ذروة الفخر واالقتدار.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وق�شية  العلم  ق�شية 

على  العلمي  البحث 

ــب كــبــيــر من  ــان ج

جانب  اإلــى  ة  الأهميَّ

ــي. ــن ــدي ــز ال ــاف ــح ال

)*( كلم���ة األقاه���ا االإم���ام الخامنئي في الط���الب بمنا�سبة اليوم 

الوطن���ي لمواجه���ة اال�ستكبار وال���ذي �سادف ف���ي 13  اآبان 1388 

هجري �سم�سي الموافق ل�2009/11/3.

الهوام�س
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يوم ل ت�شمع اإل هم�شًا

اآي����ة اهلل ال�����س��ي��خ ن��ا���س��ر م��ك��ارم ال�����س��رازي

اأحد  طه  �سورة  من   112 حتى   105 من  ال�سريفة  الآيات  تتناول 

َفُقْل  اْلِجَباِل  َعِن  {َوَي�ْضاأَُلوَنَك  تعالى:  يقول  حيث  القراآنية  الأ�سئلة 

َواَل  ِعَوًجا  ِفيَها  َت��َرى  اَل   * ْف�َضًفا  �ضَ َقاًعا  َفَيَذُرَها   * َن�ْضًفا  َربِّ��ي  َين�ِضُفَها 

ْحَمِن َفاًَ  َواُت ِللرَّ اِعَي اَل ِعَوَج َلُه َوَخ�َضَعت ااْلأَ�ضْ اأَْمًتا * َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَن الدَّ

َي  ْحَمُن َوَر�ضِ َفاَعُة اإِالَّ َمْن اأَِذَن َلُه الرَّ َت�ْضَمُع اإِالَّ َهْم�ًضا * َيْوَمِئٍذ الَّ َتنَفُع ال�ضَّ

 * ِعْلًما  ِب��ِه  ُيِحيُطوَن  َواَل  َخْلَفُهْم  َوَم��ا  اأَْي��ِدي��ِه��ْم  َبْيَن  َما  َيْعلَُم   * َق��ْواًل  َل��ُه 

وِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما * َوَمن َيْعَمْل ِمَن  َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّ

ًما})طه: 112-105(. اِلَحاِت َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاًَ َيَخاُف ُظْلًما َواَل َه�ضْ ال�ضَّ

1- ن�سف الجبال
 Pُيفهم من االآية االأولى اأنَّ النا�س �ساألوا ر�سول اهلل

حول م�سير الجبال عند نهاية الدنيا، اإذ لعلَّهم لم يكونوا 

ي�سدقون اأن تنهار موجودات عظيمة لها جذور في اأعماق 

االأر�س ومرتفعة اإلى ال�سماء اأو تكون قابلة للتزلزل، واإذا 

العا�سفة  اأو  العظيمة  الريح  تلك  هي  فما  ذلك  بها  حلَّ 

الهوجاء اأو الطوفان الكبير الذي يقوم بذلك؟

ُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل}. لذا يقول تعالى: {َوَي�ْضاأَ
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فيقول في الجواب: {َفُقْل َين�ِضُفَها َربِّي َن�ْضًفا}. ومن 

مجموع االآيات القراآنية حول م�سير الجبال ن�ستفيد ما يلي: 

على اأعتاب القيامة تمرُّ الجبال بمراحل مختلفة هي: اأواًل: 

ااْلأَْر�ُس  َتْرُجُف  {َي��ْوَم  مرحلة الرجفة: حيث يقول تعالى: 

َواْلِجَباُل})المزمل: 14(.

يقول  والحركة:  ال�سير  مرحلة  الثانية:  المرحلة  وفي 

تعالى: {َوَت�ِضيُر اْلِجَباُل �َضْيًرا})الطور: 10(.

اإلى  والتحّول  التال�سي  مرحلة  الثالثة:  المرحلة  في 

ركام من الرمل: حيث يقول تعالى: {َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا 

ِهياًً})المزمل: 14(. مَّ

والعوا�سف  ال��ري��اح  ت��ق��وم  االأخ��ي��رة:  المرحلة  وف��ي 

كالعهن  ال�سماء  ف��ي  ون�سرها  اأماكنها  م��ن  بتحريكها 

ق(: المنفو�س )اأي ال�سوف المفرَّ

َكاْلِعْهِن  اْل���ِج���َب���اُل  {َوَت�����ُك�����وُن  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول  ح��ي��ث 

اْلَمنُفو�ِس})القارعة: 5(.

2- ا�ستواء الأر�س
ثمَّ تذكر االآية بعد ذلك، اأنَّ الجبال بعد اأن تتال�سى 

يقول:  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  ف��اإنَّ  الف�ساء  في  ذراتها  وت��ت��ذّرى 

�سطح  اإنَّ  اأي:   )106 ْف�َضًفا})طه:  �ضَ َق��اًع��ا  {َف��َي��َذُرَه��ا 

نبات،  اأو  م��اء  ب��ال  م�ستوية  اأر���س  اإل��ى  ل  يتحوَّ االأر����س 

يمكن  ت�ساري�س  اأو  اع��وج��اج  اأي  فيها  يوجد  ال  بحيث 

َواَل  ِع��َوًج��ا  ِفيَها  َت���َرى  {اَل  تعالى:  ويقول  مالحظتها، 

.)107 اأَْمًتا})طه: 

3- دعوة يوم الح�سر
اإلى  وفي هذه االأثناء يدعو داعي اهلل عّز وجّل النا�س 

الحياة والجمع في المح�سر والح�ساب، فيجيبون هذا الداعي 

بدون اأي تباطوؤ اأو تق�سير ويتَّبعونه، يقول تعالى وا�سفًا ذلك: 

اِعَي اَل ِعَوَج َلُه}. فهل هذا الداعي هو  {َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَن الدَّ

اإ�سرافيل اأو مالك اآخر من مالئكة اهلل عّز وجّل؟

د ذلك المالك في القراآن ب�سكل دقيق، ولكن  لم يحدَّ

ن يكون، فاإّن اأمره نافذ بحيث ال ي�ستطيع  بغ�سِّ النظر عمَّ

اأحد مخالفته.

ال�شمت  ــذا  ه اإّن 

نتـيجة  اإل  ليــ�ص 

الـعظمة  �شيــطرة 

عــلــى  الإلــهيـــة 

م�شــهــد الــح�شر.
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واإنَّ جملة )ال عوج له( من الممكن اأن تكون 

اأن تكون و�سفًا  اأو  و�سفًا لدعوة هذا الداعي 

و�سفًا  اأو  الداعي  نداء هذا  �سمع  الأتباع من 

لكليهما.

ومن اللطيف اأنَّه كما اأنَّ �سطح االأر�س ي�سبح 

اأو ت�ساري�س، فاإنَّ الدعوة  م�ستويًا بدون اأقل اعوجاج 

االإلهية تكون م�ستقيمة ووا�سحة بدون اأي انحراف، واتباع 

هذا النداء االإلهي يكون كذلك بحيث ال يجد اأي انحراف 

اأو طريق له.

4- الخ�سوع للرحمن
{َوَخ�َضَعت  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول  ي��ل��ي:  م��ا  ي��ح��دث  عندها 

ْحَمِن َفاًَ َت�ْضَمُع اإِالَّ َهْم�ًضا})طه: 108(. َواُت ِللرَّ �ضْ
ااْلأَ

العظمة  �سيطرة  نتيجة  اإال  لي�س  ال�سمت  ه��ذا  واإّن 

اأو  الجميع،  لها  الح�سر، حيث يخ�سع  االإلهية على م�سهد 

يكون ال�سبب الخوف من الح�ساب والكتاب ونتيجة االأعمال 

اأو يكون �سبب هذا ال�سمت المطبق كالهما معًا.

ال�سفاعة كنز الآخرة

المعا�سي  ارتكبوا  الذين  لالأ�سخا�س  الممكن  هل من 

الجواب  ياأتي  ال�سفاعة من قبل �سفعائهم؟ هنا  ينالوا  اأن 

َفاَعُة اإِالَّ َمْن  م�ستقيمًا بقوله تعالى: {َيْوَمِئٍذ الَّ َتنَفُع ال�ضَّ

َي َلُه َقْواًل}وفي ذلك اإ�سارة اإلى اأنَّ  ْحَمُن َوَر�ضِ اأَِذَن َلُه الرَّ

ي�سمل  دقيق  برنامج  على  بناء  بل  عبثًا  تاأتي  ال  ال�سفاعة 

ع له، اإذ ال معنى لل�سفاعة اإذا لم يكن بع�س  ال�سفيع والم�سفَّ

النا�س اأهاًل لتلك ال�سفاعة.

والحقيقة تكون كما يلي:

ت�سّورات  عندهم  النا�س  م��ن  مجموعة  هناك  اإنَّ 

هونها بما يجري في الدنيا من  خاطئة عن ال�سفاعة، وي�سوِّ

المح�سوبيات، في حين اأنَّ ال�سفاعة في المنطق االإ�سالمّي 

الذين يطوون  لهوؤالء  التربية، هي تربية  مدر�سة عليا في 

طريق الحق بال�سعي والعمل والجد، وفي �سعيهم هذا قد 

توؤدي  اأن  يمكن  التي  والنقائ�س  ال��زاّلت  ببع�س  ي�سابون 

اإلى اإ�سابة قلوبهم بغبار الياأ�س.
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لهم:  لتقول  لهم  كة  محرِّ ال�سفاعة  ت��اأت��ي  عندها 

عن  تتخّلوا  وال  الحق،  طريق  في  وا�ستمروا  تياأ�سوا  )ال 

منكم  بدرت  واإذا  الطريق،  هذا  في  وجهادكم  �سعيكم 

يقومون  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  ب���اإذن  �سفعاء  فهناك  م��ا،  زّل��ة 

كافة  رحمته  ت�سمل  ال��ذي  اهلل  قبل  من  لكم  بال�سفاعة 

النا�س(.

فال�سفاعة لي�ست دعوة اإلى الك�سل اأو الهروب من تحّمل 

والذنوب،  المعا�سي  اأخ�سر الرتكاب  �سوءًا  اأو  الم�سوؤولية 

اإنَّ ال�سفاعة هي دعوة لال�ستقامة في طريق الحق وتقليل 

المعا�سي قدر االإمكان.

العدل الإلهي

َما  {َي��ْع��لَ��ُم  وج��ّل  ع��ّز  ي�سيف اهلل  التالية  االآي��ة  وف��ي 

اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن ِبِه ِعْلًما}، وبهذا  َبْيَن 

باأعمالهم  تكون  وجّل  عّز  اهلل  علم  اإحاطة  ف��اإنَّ  الترتيب 

وجزاء تلك االأعمال، وهذان االأمران في الحقيقة ركنان 

اأ�سا�سيان للحكم الكامل والعادل حيث يجب على القا�سي 

اأن يكون على دراية كاملة باالأحداث باالإ�سافة اإلى اأحكامها 

وعقوباتها.

وفي االآية التالية يقول تعالى: {َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ 

وِم}و)َعَنَت( من مادة )عنو( بمعنى الخ�سوع والذلَّة  اْلَقيُّ

اأ�سره  في  الأنه  )العاني(  لفظ  االأ�سير  على  ُيطلق  ولذلك 

خا�سع وذليل.

الأنَّ  للوجوه؛  الخ�سوع  ن�سب  قد  تعالى  ��ه  اأنَّ ونالحظ 

جميع اآثار الظواهر النف�سية في االإن�سان اأول ما تظهر في 

�سفحة وجهه ومنها الخ�سوع.

الوجوه  باأّن  اآخر  احتمااًل  رين  المف�سِّ بع�س  ذكر  وقد 

الخلق عند  اإنَّ جميع  اإذ  الروؤو�ساء،  بمعنى  االآية  في هذه 

اهلل عّز وجّل في ذلك اليوم يكونون اأذالء وخا�سعين ولكن 

ل هو االأن�سب براأينا. التف�سير االأوَّ

واإنَّ اختيار �سفة )الحي والقيوم( من بين �سفات اهلل 

ويوم  ال�سفتين  بين هاتين  التنا�سب  ب�سبب  وقع  عّز وجّل 

القيامة حيث يكون يوم الحياة والقيام لجميع النا�س.

الإيمان بدون عمل 

ــرة  ك�شج ــح  �شال

ــرة والعمل  ــال ثم ب

ــدون  ب ــح  ال�شال

ــرة  ــان كال�شج اإيم

ــل لها. اأ�ش ــي ل  الت
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الظلم مقبرة الإيمان

وفي ختام االآية ي�سيف تعالى {َوَقْد َخاَب 

َمْن َحَمَل ُظْلًما}.

ثقيل عظيم على ظهر  الظلم حمل  وك��اأنَّ 

نحو  ال��ت��ق��ّدم  م��ن  ويمنعه  كاهله  يثقل  االإن�����س��ان 

النعم االإلهية الخالدة، واإنَّ الظالمين ب�سبب ظلمهم 

اليوم  ذلك  باأعينهم  ي��رون  حينما  االآخرين  اأو  اأنف�سهم 

الذنوب  م��ن  النا�س  بع�س  ك��واه��ل  فيه  ��ت  خ��فَّ ق��د  ال���ذي 

يم�سون اإلى الجنة، اأما من ُيدفعون اإلى جهنم تحت تاأثير 

ثقل ظلمهم فاإنَّهم يلقون نظرة ح�سرة اإلى هوؤالء! وبما اأن 

في  التطبيقي  االأ�سلوب  يتخذ  ما  غالبًا  القراآني  االأ�سلوب 

طرح الم�سائل، فاإنَّه يذكر حال الموؤمنين بعد ذكر م�سير 

الظالمين والمجرمين في ذلك اليوم حيث يقول: {َوَمن 

َواَل  ُظْلًما  َيَخاُف  َفاًَ  ُموؤِْمٌن  َوُهَو  اِلَحاِت  ال�ضَّ ِمَن  َيْعَمْل 

.
)1(

ًما} َه�ضْ

واإنَّ تعبير هذه االآية بالقول )من ال�سالحات( اإ�سارة 

اإلى اأنَّهم لم ي�ستطيعوا اأن يقوموا بجميع االأعمال ال�سالحة 

حيث قاموا بجزء منها على االأقل الأنَّ االإيمان بدون عمل 

بدون  ال�سالح  العمل  اأنَّ  كما  ثمرة،  بال  ك�سجرة  �سالح 

اإيمان كال�سجرة التي ال اأ�سل لها، اإذ من الممكن اأن تبقى 

اأيام وت�ستمّر ولكنها في النهاية تجّف ولذا فاإنَّ اهلل  ة  عدَّ

بقوله  مقيدًا  ال�سالح  العمل  ذكر  االآية  في هذه  وجّل  عّز 

)وهو موؤمن(.

الفرق بين الظلم واله�سم

رين اأنَّ في )الظلم( اإ�سارة اإلى عدم  ذكر بع�س المف�سِّ

خوف هوؤالء عندما تقام المحكمة االإلهية العادلة من اأن 

يحيق بهم ظلم اأو يوؤاخذوا بمعا�س وذنوب لم يرتكبوها، 

في حين اأن في )اله�سم( اإ�سارة اإلى اأنَّهم ال يخافون من 

نق�سان ثوابهم، الأنهم يعلمون اأنَّ جزاءهم �سوف ي�سلهم 

بدون نق�س.

وقد ذكر اآخرون احتمالين اآخرين:

من  يخافون  وال  يخ�سون  ال  اأنَّهم  اإل��ى  اإ���س��ارة  االأول: 
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ال  اأّنهم  اإل��ى  فاإ�سارة  الثاني:  اأم��ا  ح�سناتهم،  كل  ذه��اب 

قلوبهم حتى من  اإلى  ياأخذ طريقه  باأن  للخوف  ي�سمحون 

نق�س مقدار قليل من تلك الح�سنات، الأنَّ الح�ساب االإلهي 

دقيق.

نَّ ه���وؤالء الموؤمنين  كم���ا يوج���د احتمال اآخر وهو اأ

ال�سالحي���ن يمك���ن اأن يكونوا ق���د ارتكبوا زالت، وهم 

نَّ اهلل تعال���ى ال يكت���ب ف���ي �سفح���ة  عل���ى يقي���ن م���ن اأ

نَّ  اأعماله���م اأكثر م���ن تلك الزالت الت���ي ارتكبوها، واأ

ه���ذه ال���زالت ال تقّلل م���ن ث���واب اأعماله���م ال�سالحة 

�سيئ���اً.

مراحل القيامة اأو يوم ال�ساعة

في االآيات المذكورة اأعاله اإ�سارة اإلى �سل�سلة الحوادث 

التي تحدث عقب يوم القيامة وبعد قيامها وهي:

وِر}. 1- اإحياء الموتى {َيْوَم ُينَفُخ ِفي ال�ضُّ
����ُر  {َوَن����ْح���������ضُ وال��ع��ا���س��ي��ن  ال��م��ج��رم��ي��ن  2- ح�����س��ر 

اْلُمْجِرِميَن}.

االأر�س  �سطح  وا�ستواء  وتفتتها  الجبال  تال�سي   -3
َن�ْضًفا}. َربِّي  {َين�ِضُفَها 

و�سيادة  االإلهية  الدعوة  الأم��ر  الجميع  ا�ستجابة   -4
اِعَي}. ال�سمت على الجميع {َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَن الدَّ

5- في ذلك اليوم ال تاأثير الأية �سفاعة بدون اإذن اهلل 
َفاَعُة}. {َيْوَمِئٍذ الَّ َتنَفُع ال�ضَّ

بعلمه  للح�ساب  خلقه  جميع  وج��ّل  عّز  اهلل  يهيئ   -6
الالمحدود {َيْعلَُم َما َبْيَن اأَْيِديِهْم}.

ِلْلَحيِّ  اْل��ُوُج��وُه  {َوَع��َن��ِت  لحكمه  الجميع  خ�سوع   -7
وِم}. اْلَقيُّ

8- ياأ�س الظالمين {َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما}.
9- تاأميل الموؤمنين بلطف اهلل عّز وجّل {َوَمن َيْعَمْل 

اِلَحاِت َوُهَو ُموؤِْمٌن}. ِمَن ال�ضَّ

هي  ال�شفاعة  اإن 

لال�شتقامة  دعــوة 

الحق  طريق  فــي 

المعا�شي. وتقليل 

اله�س���م ف���ي اللغ���ة بمعن���ى النق����س، وعندم���ا ُيطل���ق عل���ى ه�س���م الطع���ام ف���ي الب���دن كذلك فالأن���ه يق���ل ظاهري���ًا وتبق���ى من���ه الثقالة. (1 )
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الم�شير بين

المكاره وال�شهوات

»
)1(

»حّفت الجنة بالمكاره وحّفت النار بال�سهوات

الآخرة.  ق في عالم  لالإن�سان تتحقَّ ة  الأبديَّ وال�سعادة  الخالدة  الحياة  اإنَّ 

واإنَّ الدنيا والحياة الدنيوية لي�ست هي المحطة الأخيرة في حياة الإن�سان، 

ر بعالم ما بعد الموت. وهنا نت�ساءل: هل يمكن الجمع  بل العاقل هو الذي يفكِّ

بين الو�سول اإلى النعيم الأخروي وال�سعادة الخالدة، والنغما�س في اللذائذ 

الدنيوية وال�سهوات المادية، اأم اأنَّ الجمع بينهما خطاأ كبير؟ يجيبنا عن ذلك 

ما نقله الإمام عليQ عن الر�سول الأكرمP من اأّن الجّنة حّفت بالمكاره واأنَّ 

النار حّفت بال�ّسهوات. حيث ل يمكن الو�سول اإلى الّنعيم اإذا ترافق مع ال�ّسهوات، 

عوبات والم�سكالت. بل ُترافق الو�سول اإلى النعيم والحياة الخالدة ال�سّ

الأه���داف  اإل���ى  ال��و���س��ول  كيفيَّة 

العليا

ال يمكن لالإن�سان الو�سول اإلى االأهداف 

العليا واالأف�سل اإال اإذا تغا�سى عن اللذائذ، 

ك االأ�سا�س في م�سيرة  على اأن يكون المحرِّ

الجد  المتعالية هو  االأهداف  اإلى  الو�سول 

وجدتم  هل  واالإرادة.  والعزم  واالجتهاد 

م�ستوى  على  مفيدة  اآث���ارًا  ت��رك  �سخ�سًا 

واإرادت��ه  وعزمه  بجهده  الب�سريَّة  الحياة 

اللذائذ  به  الوقت نف�سه كانت تحيط  وفي 

واالإرادة  ال��ع��زم  ك���ان  واإذا  واالأه�������واء؟ 

�سروريين لتحقيق االأهداف الدنيوية فاإنَّه 

طريق  ف��ي  ال�سعوبات  قبول  م��ن  مفرَّ  ال 

الو�سول اإلى االأهداف االأخروية المتعالية.

ال�سيخ علي ذو علم
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ح������الوة ال�������س���ع���ادة 

الحقيقية

اأُط��ل��ق ع��ل��ى طاعة  ل��ق��د 

ا�سم  وع��ب��ادت��ه  ت��ع��ال��ى   
َّ

اهلل

»ال���ت���ك���ل���ي���ف«، ل���َت���راف���ق���ه 

وال�سعوبات  ال��ك��ل��ف��ة  م���ع 

على  ط��ل��ق 
ُ
واأ والم�سكالت. 

في  الندراجها  »ال�سهوات«  ا�سم  االأه��واء 

الحيوانية  للمتطلَّبات  الخ�سوع  اإط���ار 

الو�سول  ع  نتوقَّ اأن  يجب  ال  اإذًا  لالإن�سان. 

دون  م��ن  ال��خ��ال��دة  وال��ح��ي��اة  النعيم  اإل��ى 

اأن  ي��ج��ب  وال  وال�����س��ع��وب��ات،  ال�����س��دائ��د 

ي  ت���وؤدِّ ال  واالأه�����واء  ال�����س��ه��وات  اأنَّ  ن��ظ��ن 

الجائز  م��ن  لي�س  وطبعًا  الجحيم.  اإل��ى 

الجنة  طريق  تعّين  م��الك  ب��اأنَّ  االعتقاد 

�سهولته فقط،  اأو  الجحيم هو �سعوبته  اأو 

اأن  دون  من  �سخ�س  اإلى  نح�سن  فعندما 

ة  وم�سقَّ �سعوبة  مع  االإح�سان  هذا  يترافق 

ال�سعادة  اإلى  ي  يوؤدِّ اأي�سًا  االأمر  هذا  فاإنَّ 

ل بع�سنا  والكمال االإن�ساني، وعندما يتحمَّ

وراء  ي�سعون  وهم  ات  والم�سقَّ ال�سعوبات 

اأنَّهم ابتعدوا عن  اأهوائهم، فهذا ال يعني 

الجحيم. اأّما المق�سود من كالم الر�سول 

 Qالموؤمنين اأمير  واالإمام   Pاالأكرم

فهو تقديم قاعدة كلية يريدان من خاللها 

نا الأتباع فريق الحّق اأن يكونوا على  اأن يبيِّ

في  وال�سعاب  الم�سقات  لتحّمل  ا�ستعداد 

وال�سعادة.  الكمال  اإل��ى  الو�سول  �سبيل 

م��رات��ب  اأنَّ  وب���م���ا  ط��ب��ع��ًا 

متفاوتة،  والتقوى  االإي��م��ان 

من  يقترب  ال�سخ�س  ف��اإنَّ 

قدرته  بمقدار  تعالى   
َّ

اهلل

على االبتعاد عن ال�سهوات.

اإلى  االإ���س��ارة  تجب  هنا 

وال�سدائد  ال�سعوبات  اأنَّ 

ال�سعادة هي في  اإلى  الو�سول  ترافق  التي 

الواقع للمبتدئين ب�سلوك هذا الطريق ومن 

ة في هذا  ا من ق�سى مدَّ اأمَّ ل��ه،  اأوَّ هم في 

الحقيقية  ال�سعادة  ح��الوة  وذاق  الطريق 

لع على كراهة االأهواء الزائلة فت�سبح  واطَّ

واللذائذ  لالأهواء  وا�سمئزاز  كراهة  لديه 

المادية واإقبال على �سلوك الحق.

ا طريق الجحيم الذي ياأتي على اأثر  اأمَّ

ب�ساحبه،  ي  ي��وؤدِّ ه  فاإنَّ وال�سهوات  االأه��واء 

وع��ل��ى اأث���ر ال��ت��ك��رار وع���دم االط���الع على 

الحقائق، اإلى االبتعاد عن الطاعة والعبادة 

يدركها  حقيقة  ه��ذه  وكراهيتهما.  بل  ال 

ولالإمام   Pللر�سول ال��خ��لَّ�����س  االأت���ب���اع 

باأمير  بنا  فكيف   ،Qالموؤمنين اأمير 

الموؤمنين الذي ال ت�ساوي الدنيا واأهواوؤها 

.
)2(

لديه اأيَّ �سي ء على االإطالق؟

�سبيل  ف���ي  ال�����س��ع��وب��ات  ��ل��ن��ا  ت��ح��مَّ ول���و 

ال�سهوات  عن  وابتعدنا  النعيم  اإلى  الو�سول 

الجحيم،  اإل��ى  اإال  تو�سل  ال  التي  واالأه���واء 

ونقترب  الطريق  ق حالوة هذا  �سنتذوَّ نا  فاإنَّ

.Qاأكثر من اأمير الموؤمنين

اإنَّ ال�شخ�ص يقترب 

تعالى  اهللَّ  مــن 

ــدار قــدرتــه  ــق ــم ب

ــاد  ــع ــت ــى الب ــل ع

ــن الــ�ــشــهــوات. ع

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج67، �س78( 1)

. وهو القائل: »اإن دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة عنز«؛ - نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج1، �س37( 2)
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�سماحة ال�سّيد ح�سن ن�سر اهلل

الأهداف والأ�شاليب

الحرب النف�شيَّة:

تاريخ  في  وال�سراعات  الحروب  بقدم  النف�سيَّة قديمة  الحرب  اإنَّ 

النف�سيَّة  الحرب  اأ�ساليب  اإلى  يلجاأ  الإن�سان  كان  حيث  الب�سرية 

وم�سمونًا  �سكاًل  النف�سيَّة  الحرب  اأ�ساليب  رت  تطوَّ وقد  بفطرته. 

رت بقية اأ�سكال الحروب. فعلى �سبيل المثال كان  ومناهج كما تطوَّ

هناك دقُّ الطبول لإرهاب الجي�س الآخر وتالوة ال�سعر وال�سعارات 

وطريقة اإلقاء الخطابات وبثُّ ال�سائعات التي هي من اأهمِّ الأ�سلحة 

فت�ستخدم  الحديث  الع�سر  في  اأما  التاريخ.  في  ا�ستخدمت  التي 

يتَّ�سل  ما  كل  مقّدمتها  في  وياأتي  ج��دًا،  عة  ومتنوِّ �سخمة  و�سائل 

ومجالت  �سحف  من  الحديث  الإت�سال  وو�سائل  الإع��الم  بو�سائل 

وانترنت وتلفزيونات ومراكز درا�سات وموؤلفين ومحققين...

���ح���دة  ال���م���تَّ ال������والي������ات  اإنَّ 

االأمريكيَّة �ساحبة م�سروع الهيمنة 

المتولية  وه����ي  خ��ي��رات��ن��ا  ع��ل��ى 

على  ال��و���س��ائ��ل  بكل  ال��ح��رب  ���س��نَّ 

واأعلى  اأب�����س��ع  ت��م��ار���س  المنطقة 

�سدَّ  ��ة  ال��ن��ف�����س��يَّ ال��ح��رب  و���س��ائ��ل 

والقيادات  وال��م��ق��اوم��ة  جيو�سنا 

ب�سلة  ��ة  االأمَّ بهذه  يتَّ�سل  ما  وك��ّل 

الذي  ال�سهيوني  ال��ع��دو  وك��ذل��ك 

االأمريكي،  للم�سروع  ثكنة  ُيعتبر 

مدى  على  متوا�سلة  ح��رب��ًا  ي�سنُّ 

دائم. ب�سكل  والدقائق  ال�ساعات 
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* الإخافة وبّث الرعب في 
النفو�س

ي����ه����دف االأم����ري����ك����ي 

�سن  م���ن  واالإ����س���رائ���ي���ل���ي 

بالدرجة  النف�سية  الحرب 

االأولى اإلى اإخافتنا واإرعابنا 

ومن  ب��ال��ه��ل��ع.  قلوبنا  وم���لء 

ي�ستخدمها  التي  الو�سائل  جملة 

العدو  ت�سخيم قدراته فهو يتحّدث عن 

بهدف  وت�سكيالته  والجوّي  البري  �سالحه 

ت�سويرها،  اإلى  يعمدون  واأحيانًا  االإخافة، 

على  ال��ع��دوان  اأو  تموز  ح��رب  بداية  ففي 

اإعالمهم  لو�سائل  ي�سمحون  كانوا  غ��زة، 

باأن ت�سعد اإلى متن بارجة حربية رغم اأنَّ 

ذلك خالف ال�سوابط االأمنية، لكنه يخدم 

الهدف. واأي�سًا من جملة الو�سائل االإعالن 

وتقديمها  وال��م��ن��اورات  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ن 

اأ�سبحنا  اإننا  للقول  االإع��الم  و�سائل  في 

جاهزين ونحن ن�ستعد لكم.

 ارت���ك���اب ال��م��ج��ازر 

لل�سغط على المقاومة

في عام  84 عندما دخلوا 

اإلى فل�سطين عمدوا اإلى قتل 

الرجال واالأطفال وبقر بطون 

تعبيرًا  لي�س  وهذا  الحوامل، 

بل هذا  عن وح�سيتهم فقط 

هدفه اإره��اب واإرع��اب بقية 

ال�����س��ك��ان وال���ب���ل���دات وك���ان 

التي  الو�سائل  اأهم  ذلك من 

خدمت تهجير الفل�سطينيين 

عندما  اأي�����س��ًا   ...84 ع���ام 

لبنان  قوة  نظرية 

خالف  �شعفه  في 

وال�شنن  الطبيعة 

وخالف  الطبيعية 

ــو  ـــــا ه ـــــل م ك

هذا  فــي  مــوجــود 

هذا  اأ�شبح  الكون، 

نظرية  الــ�ــشــعــار 

وُتكتب عنه كتب.

ارتكب االإ�سرائيلي المجازر في حوال وقانا 

اأو بقية البلدات والمدن كان هدفه ال�سغط 

نف�سيًا على المقاومة وال�سعب والدولة.

التدمير  المتَّبعة  الو�سائل   ومن جملة 

ق�سفوا  جبيل  بنت  مدينة  ف��ي  ال��ه��ائ��ل. 

ل��م��اذا تدمير  ول��ك��ن  ل��ح��زب اهلل  م��راك��ز 

ق�سف  ت��مَّ  ال�ساحية  في  كلها؟  المدينة 

لكن  اهلل  ل��ح��زب  اأه������داف 

اأغ����ل����ب ال���ب���ن���اي���ات ال��ت��ي 

�سيء،  فيها  يكن  لم  ��رت  دمِّ

االأبنية  ت��دم��ي��ر  ويظهرون  

في القنوات التلفزيونية لكي 

نتيجة  لال�ست�سالم  يدفعونا 

على  وللتاأثير  الهزائم  ه��ذه 

المعنويات.

م����ن ���س��م��ن اأ���س��ال��ي��ب 

االإخ����اف����ة االإ����س���ت���ف���ادة من 

االأ�سوات المحلية واالإقليمية 

�سديقة  نف�سها  ت�سنِّف  التي 

اأو حري�سة اأو عربية، بع�سها 
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اأخرى  اأ�سوات  العمالء. وهناك  يكون من 

قد تكون عميلة اأو ال تكون ولكن ياأتي هوؤالء 

ليكملوا اآلة العدو بالقتل والتدمير ويقولوا 

اإّن االإ�سرائيلي �سوف يقتل ويدمر وي�سيعوا 

مناخات الرعب واالإخافة.

نموذج من التاريخ

من  كان  زياد  بن  اهلل  عبيد  تاريخيًا 

وكان  النف�سية  بالحرب  الخبراء  كبار 

الكوفة  اإلى  اأتى  بالدهاء. عندما  يو�سف 

التي كانت تقريبا في يد م�سلم بن عقيل 

وكان والي يزيد النعمان �سعيفًا ومهادنًا، 

واأهل الكوفة بايعوا الح�سين عليه ال�سالم 

وينتظرون  عقيل  ب��ن  م�سلم  خ��الل  م��ن 

بال�سيطرة  فيها  ياأمرهم  التي  اللحظة 

عمل  النعمان،  فيه  ال��ذي  الق�سر  على 

النف�سية  ب��ال��ح��رب  زي��اد  ب��ن  اهلل  عبيد 

و�سل  فعندما  الحرب،  مجرى  يغّير  لكي 

ع�سرات  مع  جي�س  دون  و�سلها  الكوفة 

تمّيز  االأزي��اء  كانت  ويومها  المقاتلين، 

فهو   ،Rالح�سين واالإمام  البيت  اأهل 

 Qالح�سين ل��زي  م�سابهًا  زّي��ًا  لب�س 

اأهل  الكوفة فظن  واألب�س مرافقيه ودخل 

وقاموا  و�سل   Qالح�سين اأّن  الكوفة 

زياد  بن  اهلل  عبيد  كان  وقد  با�ستقباله 

ودخله. للق�سر  وو�سل  ملثمًا 

اأهل  من  والخوا�س  بالنخب  اأتى  ثم 

قوامه  ج��ي�����س��ًا  اإّن  ل��ه��م  وق���ال  ال��ك��وف��ة، 

ال�سام  م��ن  اآٍت  األ���ف  مئة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا 

مبا�سرة  هّددهم  اأي��ام.  خالل  و�سي�سل 

المقبل، فخرجوا من  بالجي�س  عدهم  وتوَّ

بين  وال��دخ��ول  لنا  ما  يقول  منهم  عنده 

القتال،  يثبط عن  من  ومنهم  ال�سالطين 

عقيل  ب��ن  بم�سلم  االأم���ر  انتهى  اأن  اإل��ى 

الكوفة. وحيدًا في 

لم  والجي�س  ال��ك��وف��ة  جبهة  ان��ه��ارت 

الذي  الجي�س  اإلى  الكوفة  تحولت  بل  ياأِت 

�ساعد  وال��ذي  كربالء.  في  الماأ�ساة  �سنع 

النفو�س  �سعف  هو  النف�سية  الحرب  على 

وال��ج��ب��ن وال��ت��ع��ل��ق ب��ال��دن��ي��ا ول��ذل��ك قال 

الدنيا«.  عبيد  »النا�س   :Qالح�سين

لكن  تنهار  الجبهة  جعلت  اأ�سباب  هناك 

في  المبا�سر  ال�سبب  هي  النف�سية  الحرب 

انهيارها.
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قا�سرة  �سعوب  باأننا  اإقناعنا   *
و�سعيفة

اإقناعنا  الثاني  المبا�سر  الهدف  اإنَّ 

يجري  نخف  ل��م  ل��و  حتَّى  �سعاف،  باأنَّنا 

��ن��ا ���س��ع��اف ال  ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإق��ن��اع��ن��ا ب��اأنَّ

ن�ستطيع فعل �سيء، واأّنه لي�س لنا خيارات 

���س��وى ال��خ�����س��وع وال��ل��ج��وء اإل���ى االأق��وي��اء 

ال  الأّنه  المعاندة  باإرادتهم وعدم   والقبول 

نقاط  كلِّ  اإغفال  على  يعملون  لدينا.  اأفق 

ة عندنا لكي نن�ساها علمًا اأّن في اأّمتنا  القوَّ

ونقاط  الم�سائب  ك��ل  -رغ��م  ومنطقتنا 

اإن  التي  ة  القوَّ الكثير من نقاط  ال�سعف- 

المواجهة  لنا  يمكن  زناها  وعزَّ جمعناها 

العدد  المعادية. لدينا  الم�ساريع  واإ�سقاط 

والقدرات  والنوابغ  والعقول  والنوع  والكم 

والمعنوي  ال��روح��ي  وال��ج��ان��ب  الطبيعية 

التي  الح�ساري  والتاريخ  الثقافي  واالإرث 

هي من عنا�سر القّوة، يريدوننا اأن نن�سى 

مون  ذلك. هم يعملون لكي ن�سعف، وي�سخِّ

علينا  ي��ك��ذب��ون  واأح��ي��ان��ًا  ال�سعف  ن��ق��اط 

لنقاط  ياأتون  اأو  �سعف  نقاط  ويخترعون 

ال�سوء  عليها  وي�سلِّطون  حقيقية  �سعف 

اأو ال�سامع  اأّن الناظر للف�سائيات  اإلى حّد 

الأحد النخب ُيحَبط. وهنا و�سائل االإعالم 

دورًا  تلعب  والثقافية  ال�سيا�سية  والنخب 

على  االإ�ساءة  المثال  �سبيل  وعلى  كبيرًا، 

والثقافّية  والدينّية  العرقّية  االختالفات 

ال�سنين  م���ئ���ات  ع��م��ره��ا  ق��دي��م��ة  وه����ي 

واحدًا  م�سيرنا  لكون  تجاوزها  وباإمكاننا 

تجاوزها  وبمقدورنا  م�ستركة  واأهدافنا 

زون عليها. واأحيانًا  لما هو اأكبر ولكن يركِّ

مذهبيًا  طابعًا  ال�سيا�سي  ال�سراع  يعطون 

ومن  دائرته.  لتتَّ�سع  عرقيًا  اأو  طائفيًا  اأو 

نا  باأنَّ اإقناعنا  محاولة  االأخ��رى  العناوين 

�سعوب قا�سرة ومتخلِّفة وجاهلة وال نقدر 

وال�سيا�سية  الثقافية  م�ساكلنا  ح��لِّ  على 

ال�سيا�سية  النخب  بع�س  وتاأتي  وغيرها، 

واالقت�سادية  واالإع���الم���ي���ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

لتنخرط في هذه الحرب على االأمة، لكن 

واقعنا غير ذلك. وجزء كبير منه ت�سليل 

وكذب.

الحرب  ه��ذه  على  ال��ق��ائ��م��ون  وي��ل��ج��اأ 

وجعلها  ال�سعف  فل�سفة  اإل���ى  النف�سية 

في  لبنان  ة  قوَّ ة  نظريَّ مثاًل:  اإ�ستراتيجية، 

وال�سنن  الطبيعة  خ��الف  وه��ذا  �سعفه، 

الطبيعية وخالف كل ما هو موجود في هذا 

وُتكتب  ة  نظريَّ ال�سعار  هذا  اأ�سبح  الكون، 

تهاوت  النظرية  ه��ذه  ول��ك��ن  ك��ت��ب،  عنه 

كان هناك   82 عام  بدايات  في  و�سقطت. 

وهذا  المخرز  تقاوم  ال  العين  اأنَّ  �سعار 
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ت�سليل فمن قال اإنَّ لبنان هو 

عين؟ كال نحن جبال �سامخة 

الجيو�س  ك��لُّ  عليها  ر  تتك�سَّ

ال���ق���وي���ة ول��ي�����س ال��م��خ��ارز 

اإّن  وق��ال��وا  اأت���وا  وال�سيوف، 

وهواة  مجانين  المقاومين 

وم��غ��ام��رون وت�����س��اءل��وا نحن 

اإ�سرائيل؟  �سنهزم  لبنان  في 

فلنعمل من اأجل اإ�ستراتيجية 

انتظرنا  لو  م��وح��دة.  عربية 

موحدة  عربية  اإ�ستراتيجية 

ل��ت��ح��ري��ر ل��ب��ن��ان الأك��م��ل��ت 

اإ�سرائيل اإلى ال�سمال والبقاع 

هيمنتها.  في  لبنان  واأدخلت 

اأّنهم  النقطة  ه��ذه  خال�سة 

على  ــون  ــل ــم ــع ي

نقاط  كل  اإغفال 

ــا  الـــقـــوة عــنــدن

اأّمتنا  في  اأّن  علمًا 

الكثير  ومنطقتنا 

القوة  نقاط  مــن 

جمعناها  اإن  التي 

وعززناها يمكن لنا 

المواجهة واإ�شقاط 

ـــع  ـــاري ـــش ـــ� ـــم ال

الــــمــــعــــاديــــة.

له  ويعملون  لل�سعف  ياأتون 

نظرية مثل نظرية ال�سالم 

في المنطقة.

اإيجاد ال�سك من   *
الحرب النف�سية

النف�سية  ال����ح����رب 

ال�سك  اإيجاد  اإل��ى  تهدف 

وال��ت��ردد واالرت���ب���اك لدى 

لم  اإذا  المقابلة.  الجبهة 

ب�سعفنا  ن��ق��ن��ع  ول����م  ن��خ��ف 

ال�سك  ب��اإي��ج��اد  ذل��ك  فيكملون 

م�ستويات،  ث��الث��ة  على  وال��ت��ردي��د 

اأفكارنا  ف��ي  ال�سك  االأول  الم�ستوى 

اإدخ���ال  الثاني  الم�ستوى  وت�سوراتنا، 

اأّن  اإل����ى خ��ي��ارات��ن��ا  ال�����س��ك 

ه����ذه ال���خ���ي���ارات ه���ل هي 

الم�ستوى  ال؟  اأم  م��ج��دي��ة 

ال��ث��ال��ث اإي���ج���اد ال�����س��ك في 

قياداتها  المقاومة،  حركات 

في  وك���وارده���ا.  وتنظيمها 

االأفكار والمباني ياأتون للقول 

ل��م��اذا اأن��ت��م ���س��ام��دون هل 

بالن�سرة  اإيمانًا  لديكم  الأنَّ 

فياأتون  االإل���ه���ي؟  وال���ع���ون 

الإدخ������ال ال�����س��ك ف���ي ه��ذا 

المعتقد عبر اأنا�س ومثقفين 

ي��ن��اق�����س��ون ه���ذا االأم�����ر، اأو 

المجاهدين  قوة  نقطة  مثاًل 

التكليف  وفق  يقاتلون  اأنهم 

ال�سرعي ولي�س فقط من اأجل 
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عزة الدنيا بل من اأجل مقام ال�سهداء وما 

عدَّ لهم، في�سّكون بالجنة ومقام ال�سهداء 
ُ
اأ

والفيلم  ال��ك��اري��ك��ات��ور  ع��ب��ر  وي�����س��خ��ّف��ون 

ذلك �سرب  وهدف  االأكاديمي؛  والحديث 

عن  ال��ح��دي��ث  يقابلون  الفكرية.  البنية 

تحّمل الم�سوؤوليات بدعوة ال�سباب للذهاب 

للرق�س وال�سرب. يعملون على كلِّ مفردة 

عنا�سر  كل  المطاف  نهاية  وف��ي  بذاتها 

بين  راأ�سه  وترفع  البلد  تحرر  التي  القوة 

روؤو�س العالم ت�سبح ثقافة موت وال�سعف 

و»�سم الهوا« ي�سبح ثقافة حياة.

المقاومة  ج��دوى  ما  يت�ساءلون  اأي�سًا 

يخدم  ذل��ك  ه��ل  ب�سالحها،  واالح��ت��ف��اظ 

ال�سنوات  ف��ي  خ�س�سوا  ل��ق��د  ال��ه��دف؟ 

االأخيرة حديثًا يوميًا عن �سالح المقاومة، 

له  ومدفوع  مرتزق  هو  واقعًا  جزء  هناك 

وعندما  ال��م��ق��اوم��ة  ���س��الح  ع��ن  للحديث 

المقاومة  �سالح  عن  الحديث  عن  ف  يتوقَّ

يتوقف تدفق االأموال اإليه.

المقاومة  اأّن  اإل��ى  و�سلنا  اليوم  نحن 

واإلحاق االأذى بالعدو  تمتلك قدرة الدفاع 

واإف�ساله واإيجاد التوازن معه.

اأي�سًا في الخيارات يقول لك هل اأنت 

اإ�سالمي اأم وطني اأم قومي؟ نحن كل ذلك 

وال تنافي بذلك فيقول لك كال عليك ح�سم 

خيارك.

هم يريدون اأن يخرجونا من طبيعتنا 

وفطرتنا وانتمائنا العقائدي والفكري واإاّل 

من  ولكن  وطنيين،  اأو  لبنانيين  نكون  ال 

يحق له اأن يعطي �سهادة بالوطنية؟

في  الت�سكيك  ه��و  االأخ��ي��ر  الم�ستوى 

يقولون:  والكادرات،  القيادات  م�سداقية 

اإّن كلَّ القيادات التي توؤمنون بها هي غير 

�سادقة وهي فا�سدة وتبحث عن �سهواتها.

ن�سر  اأي�����س��ًا  االأ���س��ال��ي��ب  جملة  وم���ن 

اأجنحة  اإنه يوجد �سراع  بالقول  االأكاذيب 

الإبعاد  اأكاذيب  مجموعة  يبثُّون  وتيارات، 

اأنَّ  ة  بحجَّ المقاومة  ق��ي��ادات  عن  النا�س 

لها  يوجد  ال  ولكن  المقاومة  م��ع  النا�س 

قيادة.

اليوم الحرب النف�سية تح�سم المعركة 

وهي من اأخطر و�سائل الحرب التي ت�سن 

اأجيالنا، نحن وبحمد اهلل دخلنا في  على 

مرحلة لن يكون الأ�سحاب الم�سروع االآخر 

اأّيًا تكن الحروب التي ي�سنونها ع�سكرية اأو 

نف�سية  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأو  اأمنية 

�سوى الف�سل وخيبات االأمل.
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ال�سيخ ح�سن الهادي

ــب ــكام الكت اأح

�سّل  يقال:  الطريق،  واإ�ساعة  التيه  بمعنى  ال�سالل 

اأو خالفها، و�سّل  اأحكامها،  اإذا جهل  ال�سريعة  الرجل عن 

ة اإذا تاه، و�سد ال�سالل الهدى...  عن الجادَّ

من  النيل  اإل��ى   تهدف  �سلبية  فكرية  حالة  وال�سالل 

العقائد الحّقة، واإف�ساد الأفكار والعقول من خالل ترويج 

الأف��راد  في  ال�سلبي  للتاأثير  وال�سعي  الباطلة،  العقائد 

النا�س  بين  اجتماعي   تغيير  اإيجاد  بغية  والمجتمعات، 

ينعك�س على كل تفا�سيل حياتهم، ينتمي في كل مفرداته 

اإلى هذه العقائد الباطلة.

اأ�سحابها  يهدف   التي  الكتب  تلك  هي  ال�سالل  وكتب   

الإ�سالمية  العقيدة  ت�سويه  اإلى  والجهات-   الأفراد  -من 

حولها،  ال�سبهات  واإث��ارة  وقيمها،  واأحكامها،  باأ�سولها، 

والدعوة اإلى ترك العتقاد بها، كونها ل توؤّمن متطلِّبات 

وحّذروا  لها  الفقهاء  ت�سّدى   ولهذا  والمجتمع،  الإن�سان 

العلم  لذوي  اإل  ي�سمحوا  ولم  العقول،  تخّرب  كونها  منها 

والفطنة بقراءتها لنق�سها وتفنيدها.

ال�سالل كتب  حفظ  حرمة 

اأو  ال�������س���الل،  ي���ح���رم ح��ف��ظ ك��ت��ب 

وتدري�سها.  ودر�سها  وقراءتها،  ن�سخها 

نعم يجوز ذلك مع وجود غر�س �سحيح، 

لذلك  اأهاًل  ال��راّد  كون  مع  عليها  كالرّد 

واإال فال يجوز. ال�سالل،  وماأمونًا من 

كتب  ومطالعة  وبيع  �سراء  حكم 

ال�سالل

و�سراوؤها  ال�سالل  كتب  بيع  يجوز  ال 

عليها،  ال����رّد  اأج���ل  م��ن  اإاّل  وح��ف��ظ��ه��ا، 
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الخم�س،  بها  يتعّلق  ال  االآخرين  اأو  اأبويه 

لم  اأو  اإليها  محتاجًا  يكن  لم  واإن  حتى 

عرفًا. ل�ساأنه  منا�سبة  تكن 

بمال  الم�ستراة  الكتب  حكم   -2

القر�س

التي  ال��ك��ت��ب  ف��ي  ال��خ��م�����س  ي��ج��ب  ال 

من  اأو  االأب  مال  من  الطالب  ا�ستراها 

الجامعات  لطالب  يمنح  الذي  القر�س 

ذلك  عين  ب��اأن  يقين  له  ح�سل  اإذا  اإال 

عليه  فيجب  الخم�س  ف��ي��ه  ك��ان  ال��م��ال 

. تخمي�سه

المكتبة خم�س  حكم   -3

المكتبة  ف��ي  الخم�س  دف��ع  يجب  ال 

وقد  المكلف،  يملكها  التي  ال�سخ�سية 

في  م��ع��ّي��ن��ة  ف��ت��رات  ف��ي  بكتبها  ان��ت��ف��ع 

اال�ستفادة  تتكّرر  لم  واإن  االأولى،  ال�سنة 

الكتب  ك��ان��ت  اإذا  اأخ����رى،  م��رة  م��ن��ه��ا 

والمطالعة  ل��ل��م��راج��ع��ة  ح��اج��ت��ه  م���ورد 

ل�ساأنه  منا�سبة  وك��ان��ت  �سرائها  حين 

. عرفًا

علميًا على  قادرًا  المرء  يكون  اأن  ب�سرط 

ذلك.

ال�سالل اإتالف كتب  وجوب 

ي��ج��ب ع��ل��ى م���ن ُي��خ�����س��ى ع��ل��ي��ه من 

كتب  ف��ي  ق���راأ  -اإذا  وال���زل���ل  ال�����س��الل 

الكتب.  اإتالف هذه  ال�سالل- 

ال�سالل  كتب  على  الإّطالع  حكم 

العامة للثقافة 

ال�سالل  كتب  على  االإّط���الع  ُي�سكل 

وكتب الديانات االأخرى لمجرد التعّرف، 

وعقائدهم.  دينهم  على  االإّطالع  وزيادة 

معرفة  على  يقدر  لَمن  ذلك  يجوز  نعم 

لغر�س  ال�سالل  من  فيها  ما  وت�سخي�س 

اأهله  من  كان  اإذا  عليه،  وال��رد  اإبطاله 

عن  انحرافه  بعدم  نف�سه  من  ويطمئن 

الحق.

درا����س���ة ال��ع��ق��ائ��د ال��ف��ا���س��دة 

وتدري�سها

كتب  وت���دري�������س  درا����س���ة  ي���ج���وز  ال 

اإال مع وجود  الفا�سدة  والعقائد  ال�سالل 

االأوالد  اإدخال  ويحرم  �سحيح...  غر�س 

بع�س  فيها  ���س  ُت��درَّ التي  المدار�س  في 

ذلك  ف��ي  ك��ان  اإذا  ال��ف��ا���س��دة  ال��ع��ق��ائ��د 

وترويج  الدينية،  عقائدهم  على  خوف 

الباطل، ولم يمكنهم التجّنب عن درا�سة 

الم�سّلة.  الفا�سدة  الباطلة  المطالب 

في  ال��ق��راءة  بين  الحرمة  ف��ي  ف��رق  وال 

من  اأو  تدري�سه،  اأو  درا�سته،  اأو  الكتاب، 

المختلفة. االإلكترونية  الو�سائل  خالل 

الكتب خم�س  اأحكام 

1 - حكم الكتب المهداة

من  لل�سخ�س  ت��ه��دى  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب 
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ال�سيخ تامر حممد حمزة

ــيــدة ــ�ــش ال
Oشـكينـة� 

بيت،  ــي  ف ــت  ــربَّ ت

�شيدة  اأركانه  اأحد 

خير  تقول:  كانت 

ترى  ل  اأن  للمراأة 

اأحدًا ول يراها اأحد.

المظلومة مرتين

الَن�سب ال�سريف

جّدها،   Qعلي الموؤمنين  اأمير 

 .Oالعالمين ن�ساء  �سيدة  ج��ّدت��ه��ا 

وعّمتها   Qالزكي ال��ح�����س��ن  ع��ّم��ه��ا 

مخدرة عليO. اإخوتها زين العابدين

ورقية.  وفاطمة  الر�سيع،  Qوالطفل 

الح�سين بنت  �سكينة  الن�ساء  خيرة  هي 

تين تارة ب�سيوف  O، التي ُظلمت مرَّ

طفولتها  باالأحمر  لّونت  التي  اأمية  بني 

�سّورت  التي  الزبير  اآل  باأقالم  واأخ��رى 

بال�ّسواد �سبابها.

�سرير اأقالم

�سفحات  النا�س  من  طائفة  خّطت 

باأقالم اُتِخَذت من اأنياب الثعابين حينما 

واجهت الحق اأو دلَّ�ست في حديثها لتزوير 

ت  انفكَّ وم��ا  الحقائق،  وت�سويه  الوقائع، 

 Pالر�سول ��ام  اأيَّ منذ  تلك  عن طريقتها 

واالأئمةR. األم ُيرَم الر�سول بالكهانة 

اأطوارًا  وال�سحر طورًا وبالجنون والكذب 

األم تفاجئ بع�سهم �سهادة اأمير  اأخرى؟ 
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اأعلّي  قالوا:  الم�سجد حينما  في  الموؤمنين 

نقراأ  اأو  ن�سمع  اأن  غريبًا  لي�س  لذا  ي�سلي؟ 

ولكن   ،Oسكينة� ال�سيدة  اإلى  ُن�سب  ما 

الغريب هو عدم قدرة بع�سهم على التمييز 

بين فحيح االأفاعي و�سرير االأقالم.

اآل  ل�سهام  غر�س   O �سكينة 

الزبير

المقام  هوا  ُي�سوِّ اأن  ال��ح��اق��دون  اأراد 

وفر  في  طمعًا   Qعلي لبيت  الطاهر 

هوا  ملوك الزمان اأو حقدًا منهم عليه فوجَّ

�سهامهم حتى اأ�سابت معدن العفة وال�سرف، 

ف��ي كتاب  ال��زب��ي��ري  اأول��ئ��ك م�سعب  وم��ن 

)ن�سب قري�س( وابن اأخيه الزبير بن بكار 

وابنه ثم اأخذ عن هوؤالء الو�ساعون الذين 

جاوؤوا من بعدهم والذين يلتقون معهم في 

»الزجاجي«  وتلميذه  د«  ك�»المبرِّ الهدف 

االأموي  القالي«  علي  »اأب��ي  تلميذه  وتلميذ 

اه  ل في اأماليه ما تلقَّ الفكرة والعقيدة ف�سجَّ

من اأ�ستاذه ق�سدًا للحطِّ من كرامة البيت 

االأ�سبهاني  الفرج  اأبو  جاء  ثمَّ   .
)1(

العلوي

وب�ساحبه  به  طعن  والذي  االأغاني  بكتابه 

 
)2(

علماء الرجال من الفريقين كالنوبختي

رماه  الذي   
)4(

الجوزي وابن   
)3(

حجر وابن 

.
)5(

بكل قبيح ومنكر وابن كثير الحنبلي

الفتراءات

ذكر  على  نقت�سر  ونحن  كثيرة  وه��ي 

اأمرين ورّدهما:

اأوًل: ال�سعر وال�سعراء

في  ال�سعراء  اجتماع  الفرج  اأب��و  اأورد 

اخت�سموا  واأن��ه��م  لل�سيافة  �سكينة  بيت 

عندها في المفا�سلة بين جرير والفرزدق 

اإلى   ،
)6(

ون�سيب وجميل  واالأحو�س  وكثير 

اآخره. ونرّد على ذلك بالقول:

التي   Oسكينة� ال�����س��ي��دة  اإنَّ  اأ- 

�سهدت واقعة الطف وهي في الثالثة ع�سرة 

الغ�س�س  نف�سها  في  تختزن  عمرها  من 

هول  من  �سور  ذهنها  في  وتحت�سد  واالآالم 

ه  لتتفكَّ كّلها  تلك  اأزي��ل��ت  فهل  الفاجعة 

بال�سعر؟

ا ال �سك فيه اأنَّها تربَّت في بيت،  ب- ممَّ

اأحد اأركانه �سيدة كانت تقول: خير للمراأة 

وقد    .
)7(

اأحد يراها  وال  اأح���دًا  ت��رى  ال  اأن 

 Qالموؤمنين اأمير  ها  جدِّ كالم  ق��راأت 

ة الحجاب اأبقى عليهن  حين يقول »فاإنَّ �سدَّ

ال  من  اإدخالك  من  باأ�سّد  خروجهن  ولي�س 

اأن ال يعرفن  يوثق به عليهن واإن ا�ستطعت 

اأمرها  من  المراأة  تملك  وال  فافعل  غيرك 

ما جاوز نف�سها فاإّن المراأة ريحانة ولي�ست 

.
)8(

بقهرمانة«

ج- افتراءات اأبي الفرج.

ن��ق��ل اأب���و ال��ف��رج ع��ن ي��ون�����س ع��ن ابن 

الر�سيد  غنىَّ  المو�سلي  اإ�سحاق  اأنَّ  �سبه 

:
)9(

بقوله

ذوارف وال���دم���وع  �سكينة  ق��ال��ت 

والجلباب  الخدين  على  منها 

هذا وقد رواها �ساحب اأمالي الزجاجي 

عوف  ب��ن  الرحمن  عبد  بنت  �سعدى  ف��ي 

بن  الرحمن  بنت عبد  �سعدى  كانت  فقال: 

عوف جال�سة في البيت الحرام فراأت عمر 

بن اأبي ربيعة يطوف بالبيت فاأر�سلت اإليه: 

فاأتاها....  فاأتنا،  طوافك  من  فرغت  اإذا 

اإلى اأن قال لها: اأما �سمعت ما قلت فيك؟ 

 
)10(

�سعيدة ق��ال��ت:  ف��اأن�����س��ده��ا.  ال:  ق��ال��ت 

والدموع ذوارف...
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عبد  ابنة  في  الجاحظ  رواه��ا  كما 

 .
)11(

ت البيت الملك بن مروان حين حجَّ

وقال ال�سيخ ال�سنقيطي في �سرح اأمالي 

بنت  �سعدى  في  واردة  اأنَّها  الزجاجي 

المغنون  ذلك  غّير  ما  واإنِّ الرحمن  عبد 

. كما اأنَّ 
)12(

فجعلوا �سكينة مكان �سعيدة

روى  من  قال: كذب  الح�سري  العالمة 

.
)13(

Oهذا ال�سعر في �سكينة

الآن ح�سح�س الحق

لقد بان كذبه على اأهل بيت النبوة

Q بوقوع التهافت في كتابه بين ما 

المذكورين  و16   14 مجلديه  ف��ي  ج��اء 

المق�سود  اإّن  قال  حيث  ذكره  ما  وبين 

من �سكينة في �سعر عمر 

اأبي ربيعة هي �سكينة  بن 

عن  روى  اإذ  ��ة،  ال��زب��ي��ريَّ

بنت  �سكينة  اأنَّ  رج��ال��ه 

خ���ال���د ب���ن م�����س��ع��ب بن 

مع  تجتمع  كانت  الزبير 

عمر بن اأبي ربيعة ومعهما 

بن  محمد  زوج��ة  ابنته، 

م�����س��ع��ب ب����ن ال���زب���ي���ر، 

وجاريتان تغنيان عندهم. 

وقد تزوج �سكينة الزبيرية 

. ويحّدث ابن 
)14(

بكر بن عثمان بن عفان

�سكينة،  اأولد  الزبير  بن  م�سعب  اأن  كثير 

 .
)15(

ها فاطمة بنت عبد اهلل بن ال�سائب واأمِّ

وقد عرفت موقف الزبيريين من بيت علي

Q والأجل اأن يدفعوا التهم عن ابنتهم 

وعن حالها مع ابن اأبي ربيعة ومع الجواري 

 Oالمغنيَّات والتِّحاد اال�سم مع �سكينة

ولغير ذلك ن�سبوا ما فيهم من �سائنة اإلى 

 .Qالح�سين بيت  في  والطهارة  العفة 

يتنا�سب  ال  ُذك��ر  ما  اأنَّ  على  التاأكيد  مع 

حرمة  اأدرك���ت  عفيفة  نة  متديِّ ام���راأة  مع 

االختالط فكيف بخيرة الن�ساء؟

ثانيًا: الأزواج 

ما انفكَّ اأبو الفرج عن ذكر ال�سفا�سف 

في كتابه االأغاني اإذ يروي عن الزبير بن 

بكار اأنَّ ال�سيدة �سكينة تزوَّجت �ستة رجال 

ث  وكان فيهم من ال كفاءة فيه لها ثم تحدَّ

يجمد  ك��الم��ًا   
)16(

الزبيري م�سعب  ع��ن 

اأ�سغاثهم  يخط  ال  لكي  المداد  القلم  في 

وافتراءاتهم.

اأ- اإّن كثيرًا من الن�ساء ال يتنازلن اإلى 

اأزواجهن  بعد  االأزواج  قبول 

االأولين، وذكر التاريخ المئات 

جاء  ما  ومنها  الن�سوة،  من 

عن زوجة »هدبة بن ح�سرم« 

منه  ليقاد  زوج��ه��ا  ق��ُدم  لما 

اأنفها  وجدعت  مدية  اأخ��ذت 

طمع  للرجال  ي��ك��ون  ال  حتى 

.
)17(

فيها

ب- اإنَّ �سكينةO ابنة 

ها الرباب التي امتنعت عن  اأمِّ

الح�سين االإم��ام  بعد  ال��زواج 

ــمــت مــّرتــيــن  ــل ُظ

بني  ب�شيوف  تارة 

لونت  التي  اأمــيــة 

طفولتها  بالأحمر 

اآل  باأقالم  واأخــرى 

�شّورت  التي  الزبير 

�شبابها. بال�شواد 
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ال�شيدة �شــكـيـنـة

O عـــلـــــــــى 

ـــوى  ـــت ـــش ـــ� ـــم ال

ال�شخ�شي والروحي 

هي وجود ملكوتي.

اأتخذ حمًا  Q وقالت: ال 

.
)18(

Pبعد ر�سول اهلل

الن�سب  ع��ل��م��اء  اإنَّ  ج- 

والتاريخ ي�سهدون باأنَّ زوجها 

هو عبد اهلل االأكبر ابن االإمام 

الح�سنQ المجتبى �سيد 

.
)19(

�سباب اأهل الجنة

يمكن  ال��خ��ال���س��ة  وف��ي 

االأزواج  ت��ع��دد  رواي���ة  اأن  على  التاأكيد 

بع�س  فيها  و�سكك  نف�سها  في  م�سطربة 

اأو  العدد  بمالحظة  �سيما  ال  رواها  من 

لي�سوا  اإنهم  حيث  هوؤالء  بع�س  �سخ�سية 

للبيت  ع��دو  هو  من  فمنهم   
)20(

باأكفاء

والجدير  الزبير.  بن  كم�سعب  العلوي 

اأنَّ الحجاج الثقفي عزل خالد بن  ذكره 

بنت  رملة  خطب  لما  معاوية  بن  يزيد 

كيف  ل��ه:  ق��ائ��اًل  م�سعب  اأخ��ت  الزبير 

؟ 
)21(

باأكفاء لي�سوا  ق��وم  ل���ى  اإ خطبت 

لبيت  ك��ف��وءًا  البيت  ه��ذا  ي��ك��ون  فكيف 

�سكينةO؟

اإنَّ  االأ�سا�س،  وهو  االأخير  االأم��ر  د- 

الم�ستوى  على   Oسكينة� ال�سيدة 

ملكوتيٌّ  وج��ود  هي  والروحي  ال�سخ�سي 

بج�سدها  ال��دن��ي��ا  �سحبت 

اتها  ملذَّ ع��ن  دت  ت��ج��رَّ وق��د 

حطامها  ع���ن  وان��ق��ط��ع��ت 

ال��ف��ان��ي. وق��د غ��م��ره��ا نور 

من  ج���الب���ي���ب  ال����ت����ج����رد 

وجّللها  والر�سانة  الرزانة 

مطارف  اهلل  اإلى  االنقطاع 

ويدل  ة.  والعفَّ الحياء  من 

عليه ما جاء في الحديث من اأنَّ الح�سن 

الموؤمنين اأمير  ابن  الح�سن  ابن  المثنى 

الح�سين اهلل  عبد  اأبا  عمه  اأتى   ،L

اأو  فاطمة  ابنتيه  اإح��دى  يخطب   Q

 :Qاهلل ع��ب��د  اأب���و  ل��ه  ف��ق��ال  �سكينة 

باأمي  �سبهًا  اأكثر  فهي  فاطمة  لك  اأختار 

في  اأم����ا   ،Pاهلل ر���س��ول  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

النهار  وت�سوم  كله  الليل  فتقوم  الدين 

واأما  العين،  الحور  ت�سبه  الجمال  وف��ي 

اهلل  مع  اال�ستغراق  عليها  فغالب  �سكينة 

.
)21(

تعالى فال ت�سلح لرجل

الو�ساعين  الأول��ئ��ك  ال��ق��ول  ي�سعنا  ال 

تعالى:  اهلل  تعالى  قال  كما  اإال  والكذابين 

ُياًَُقوا  َحتَّى  َوَيْلَعُبوا  وا  َيُخو�ضُ {َفَذْرُهْم 

َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدوَن})الزخرف: 83(.

. ال�سيدة �سكينةO، المقرم، �س57( 1)

. تاريخ بغداد، ج11، �س 399( 2)

. ل�سان الميزان، ج4، �س 221( 3)

. المنتظم، ج 7، �س 40 حوادث �سنة 356( 4)

. البداية، ج 11، �س263( 5)

. االأغاني، ج14، �س145 و147( 6)

ع���ن ال�سيدة الزه���راءQ( 7) »ما من �سيء خي���ر للمراأة من 

اأن ال ت���رى رجاًل وال يراه���ا«، م�ستدرك الو�سائ���ل، الميرزا 

النوري، ج14، �س182.

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج3، �س56( 8)

. االأغاني، ج16، �س12( 9)

. اأمالي الزجاج، �س103( 10)

. المحا�سن واالأ�سداد، �س212( 11)

. �سرح االأمالي، �س104( 12)

. زهر االآداب، ج1، �س 101( 13)

. االأغاني، ج1، �س153( 14)

. البداية، ج8، �س322( 15)

. ن�سب قري�س، �س59( 16)

ال�سي���دة �سكين���ة للمقرم، ����س110( 17) عن ر�سال���ة المغتالين، 

�س262.

. كامل ابن االأثير، ج4، �س36، تذكرة الخوا�س، �س150( 18)

. ال�سيدة �سكينة للمقرم، �س110( 19)

. االأغاني، ج16، �س85( 20)

. اإ�سعاف الراغبين لل�سبان بهام�س نور االأب�سار �س202( 21)

الهوام�س
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راية القمر

Lمهداة اإىل نا�سر احل�سني اأبي الف�سل العبا�س

ك���م���ا ي���غ���رد ف����ي ال���ب�������س���ت���ان ط���ائ���رهي�����س��ي��د ب��ال��ب��ط��ل ال���ع���ب���ا����س ���س��اع��ره

قمرًا وال  ���س��م�����س��ًا  ح���رة  اأن��ج��ب��ت  ك��ن��ا���س��ر ال�����س��ب��ط م���ا اأح���ل���ى غ��دائ��رهم���ا 

ي�سبقه ال��ن��ور  ج���اء  ال��ن��ا���َس  ق��اب��ل  داب����رهاإن  ال��ل��ي��ل  ف�����س��ك��ون  م�����س��ى  واإن 

من�سداًل ال��ك��ف��ار  ق����ارع  ف���ي  ع�����سَّ  م��غ��اف��رهم���ا  ال���ب���ي���دا  ع���ل���ى  ت����ه����اوت  اإال 

ب�سائرهوزي����ن����ٌب ����س���ده���ا م����ن ب���ي���ن اإخ���وت���ه���ا ت��خ��ف��ى  م����ا  ال������ود  م����ن  ل����ه 

تطلبه ال�����ح�����وراُء  زي���ن���ُب  ت����زل  م�ساعرهول����م  ت��ك��ب��و  ف����ال  ال����وف����اء  اإل������ى 

مرتجزًا  
َّ
ال��غ��رب��ي ال�ساطئ  اأت���ى  حرائرهحتى  ت��ظ��م��ى  وال  ال��ح�����س��ي��َن  اأروي 

ال��م��ي��دان قارَعه ف��ي  اأط��ل��ق  ع�ساكرهوال�����س��رك  ع����ّدًا  ك��ال��ث��رى  وا���س��ت��ن��ف��رت 

اإج��ازت��ه ال��ع��ال��ي  ال��ق��م��ر  وان�������س���لَّ ل����الأر�����س ت���ح���ذوه زم���اج���رهفا�ستح�سَل 

ال�سراب وهم وق��ع  م��ن  االأف���ُق  ت��ح��ت ال����ح����راب وث���ك���اله���م ت��ه��ات��رهواأظ��ل��م 

خافقة ال���ع���ب���ا����س  راي�������ُة  ت�����زل  ���س��ف��راء ف���ي م��وج��ه��ا ع����ّزت م��ح��اورهول�����م 

وانت�سبت �سهيون  بني  وج���وَه  ع���ل���ى ال���ج���ن���وب ف��اأع��ي��ت��ه��م م��ن��اب��ره���س��اءت 

�ساعرهوق����د ���س��ق��اه��ا اأب�����و ه�����ادي م��ف��اج��اأة ال�سرك  ح�سون  من  لها  ذّل��ت 

ب�سالته ي���غ���ذو  ����س���ّي���ٍد  م����ن  ال��ع��ب��ا���س غابرهالغ������رد  وف���ي  ال��ح�����س��ي��ن  م���ن 

ن���ا����س���رهف���ك���ّف���ه م����ن ي����د ال���ع���ب���ا����س رّك���ب���ه���ا واهلل  ق�����ائ�����ده  وال�������س���ب���ط 

ال��ك��ب��رى وق���د قربت ال��م��ف��اج��اأة  م�سائرهه���و  ال�������وادي  ف���ي  َت���غ���ّي���ُر  ب��ه��ا 

مراقبة ال��ع��ظ��م��ى  ال����راي����ة  م����ا ب���ع���د ب���ع���د، وق�����د ه���ّب���ت ب������وادرهوج���ال���ت 

منت�سرًا ال��م��ه��دي  ال��ق��ائ��م  وت��ك��ت�����س��ي ب���ال���ل���ق���ا ك���ح���اًل ن���واظ���رهي��وؤم��ه��ا 

اإبراهيم هارون
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 العمل التطوعي في الإ�شالم

  كيف نبني ثقافة التطوع؟

 اأحبكم اإلى اهلل اأنفعكم لعياله

 العمل التطوعي بين خدمة المجتمع 

و�شمو الروح
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التطّوعي العمل 

ــالم الإ�ش ــي  ف
ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

المجيد  قال اهلل تعالى في كتابه 

اأه���ل الكتاب  اأّم���ة م��ن  ف��ي و���س��ف 

ي��وؤم��ن��ون ب���اهلل وال��ي��وم الآخ���ر: 

َوَيْنَهْوَن  ِب��اْل��َم��ْع��ُروِف  َوَي���اأُْم���ُروَن   ...}

اْلَخْيَراِت  ِفي  َوُي�َضاِرُعوَن  اْلُمنَكِر  َعِن 

���اِل���ِح���ي���َن})اآل  َواأُْوَل�������ِئ�������َك ِم�����َن ال�������ضَّ

الآية  من  ي�ستفاد   .)114 عمران: 

الكريمة اأّن الم�سارعة في الخيرات 

تعالى  باهلل  الموؤمنين  �سفات  من 

حتى اأّن ذلك جعلهم من ال�سالحين 

المر�سّيين عنده عّز وجّل.

اإن الخيرات عنوان عام ي�سمل كّل 

فعل خيٍر يقوم به الإن�سان، ويطلق 

على فاعله »فاعل خير«، ويمدحه 

الفعل.  ه��ذا  على  جميعًا  العقالء 

العمل  الخير  فعل  م�ساديق  وم��ن 

الإن�سان  به  يقوم  الذي  التطّوعي 

اأن يبتغي  خدمة لبني جن�سه دون 

على ذلك اأجرًا مادّيًا، ولذلك يقال 

له: العمل التطّوعي.

م�ساديق  التطّوعي  العمل  ولهذا 

��ح م��ن خ���الل الأم����ور  ع����ّدة ت��ت�����سّ

التالية:
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اأوًل: ماهّية العمل التطّوعي

االإ�سالمي(  )بالمفهوم  التطّوعي  العمل  يخت�ّس  ال 

بعمل الموؤ�ّس�سات والجمعّيات حكومّية كانت اأم اأهلّية، بل 

دائرته اأو�سع من ذلك لتطال الفرد، بل نرى التركيز في 

الن�سو�س ال�سرعّية على ت�سجيع االأفراد على المبادرة اإلى 

ومن  للنا�س جميعًا.  النفع  وتقديم  والمعروف  الخير  فعل 

الحكمة في ذلك اأن ي�سارك الجميع في خدمة الجميع. ولو 

اقت�سر العمل التطّوعي على العمل الموؤ�ّس�ساتي لجعل كثيرًا 

من النا�س يعزفون عن الم�ساركة بدعوى وجود موؤ�س�سات 

ُتعنى بذلك وترعاه، وهذا ال يعطي الغر�س المطلوب من 

هكذا اأعمال وتكون الثمرة جزئية حينئٍذ.

اهلل ر�سول  عن  ورد  ما  اإليها  الم�سار  الن�سو�س  ومن 

وجّل  عّز  اهلل  اإل��ى  واأحّبهم  اهلل  عيال  كّلهم  »الخلق   :P

.
)1(

اأنفعهم لعياله«

و�ُسِئلP: من اأحّب النا�س اإلى اهلل؟ قال: »اأنفع الّنا�س 

. و�ستاأتي ن�سو�س اأخرى الحقًا اأي�سًا.
)2(

للّنا�س«

ثانيًا: اأهمّية العمل التطّوعي في الإ�سالم

اأهمّية  ندرك  والروايات  االآيات  في  النظر  خالل  من 

فمن  عليه،  الحّث  من  ورد  ما  ل�سّدة  وذل��ك  العمل  ه��ذا 

االآيات:

)المائدة:  ال��َخ��ْي��َراِت}  {َفا�ْضَتِبُقوا  تعالى:  قوله   -1
.)48

َلُه  {َفا�ْضَتَجْبَنا  واأهله:   Qلزكريا تعالى  قوله   -2
نَُّهْم َكاُنوا ُي�َضاِرُعوَن  لَْحَنا َلُه َزْوَجُه اإِ �ضْ

َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َواأَ

ِفي اْلَخْيَراِت...})االأنبياء:90(.

واْ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  ْي�َس اْلِبرَّ اأَن ُتَولُّ 3- وقوله تعالى: {لَّ
اْلَم�ْضِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن اآَمَن ِبالّلِ َواْلَيْوِم االآِخِر 

َواْلَماًآِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َواآَتى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي 

اآِئِليَن  َوال�ضَّ ِبيِل  ال�ضَّ َواْبَن  َواْلَم�َضاِكيَن  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 

َقاِب...})البقرة: 177(. َوِفي الرِّ

االآية  ف��ي  ُذك��ر  وق��د  ت��ط��ّوع��ًا.  الخير  وال��ب��ّر ه��و عمل 

م�ساديق عّدة له.

الإن�شانّية  الأخــّوة 

الأخوة  عن  ف�شاًل 

الإيــمــانــّيــة دافــع 

النا�ص  من  لكثير 

في  ــص  ــو� ــه ــن ــل ل

اإخوانهم  م�شاعدة 

جن�شهم. بني  من 
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وقد وردت روايات كثيرة في ذلك منها ما تقّدم عن 

نفع  م�ساديق  من  التطّوعي  العمل  اإّن  اإذ   Pاهلل ر�سول 

الّنا�س، بل ال يكون النفع للّنا�س اإاّل بخدمتهم بجهد الفرد 

الهّم  ويفّرج  كربهم  ويك�سف  حوائجهم  يرفع  بما  وطاقته 

والغّم من خالل تطّوعه في ذلك. ومنها اأي�سًا:

عن موالنا اأبي جعفر الباقرQ: »الخلق عيال اهلل 

.
)3(

فاأحّبهم اإليه اأح�سنهم �سنعًا اإلى عياله«

ر�سول  عن   Qالح�سين اهلل  عبد  اأبي  موالنا  وعن 

اهللP: »من رّد عن قوم من الم�سلمين عادية )ماء( اأو 

.
)4(

نارًا وجبت له الجّنة«

ثالثًا: دوافع العمل التطّوعي

اإاّل بدافع  العاقل على فعل  اأن يقدم االإن�سان  ال يمكن 

اإلى ذلك، وقد يختلف هذا الدافع من فرد الآخر.  يدفعه 

التركيز  نريد  بل  الدوافع،  بذكر هذه  نتو�ّسع  اأن  نريد  وال 

على جملة من الدوافع الخّيرة الأّنها الغالبة بين النا�س:

1 - حب الخير واالإح�سان لالآخرين، وهذا في الحقيقة 
موجود في فطرة االإن�سان، لوال اأن تنازعه عوامل 

نرى  ال  ولذلك  ذل��ك،  عن  تبعده  خارجّية 

اإال  وغربها  االأر����س  ���س��رق  ف��ي  اأح���دًا 

ويمدح اأ�سحاب هذه االأعمال حّتى 

ولو لم يكن هو منهم اإاّل ما �سّذ، 

الربح  بمقيا�س  عمله  فيقي�س 

والخ�سارة الماديين.

اإيثار راحة االآخرين   - 2
قد  النف�س، وهذا  راحة  على 

نجده في بع�س االأفراد مّمن 

باإ�سعاد  راح��ت��ه��م  اأّن  ي���رون 

االآخرين وراحتهم، وال يجدون 

في ذلك اإاّل الراحة التاّمة ولّذة 

العي�س بنف�س مطمئنة على ما قام 

اأتعبه.  واإن  غيره  اأراح  عمٍل  من  به 

وهذا ما نراه في اأولئك االأن�سار الذين 
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اآثروا المهاجرين  ا�ستقبلوا المهاجرين في المدينة حيث 

وقد  والحاجة،  الفقر  من  عليه  هم  ما  مع  اأنف�سهم  على 

اَر  الدَّ وؤُوا  َت���َب���وَّ ���ِذي���َن  {َوالَّ بقوله  حالهم  تعالى  اهلل  حكى 

وَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن  َوااْلإِيَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّ

اأَنُف�ِضِهْم  َعلَى  َوُي��وؤِْث��ُروَن  اأُوُت��وا  ا  مَّ َحاَجًة مِّ ُدوِرِهْم  ِفي �ضُ

ٌة َوَمن ُيوَق �ُضحَّ َنْف�ِضِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم  َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�َضا�ضَ

اْلُمْفِلُحوَن})الح�سر: 9(.

3 - االأج��ر االأخ���روي من اأق��وى ال��دواف��ع التي تحّرك 
االإن�سان لعمل الخير والتطّوع لخدمة النا�س ورفع حوائجهم، 

حيث اإّن من يوؤمن باهلل واليوم االآخر يدرك اأّن اهلل تعالى 

�سيجازي في هذا اليوم العباد على اأعمالهم اإن خيرًا فخير 

ٍة َخْيًرا  واإن �سّرًا ف�سر، قال تعالى: {َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه})الزلزلة: 8-7(. ٍة �َضراًّ َيَرُه َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

»من  ق��ال:  اأن��ه   Qال�سادق االإم���ام  عن  ورد  كما 

�ستر )اأ�سّر( م�سلمًا �ستره )�سّره( اهلل عّز وجّل في الدنيا 

واالآخ��رة، ومن فّك عن مكروب كربه، فّك اهلل عّز وجّل 

عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة اأخيه 

.
)5(

كان اهلل في حاجته«

االإيمانّية  االأخ��وة  عن  ف�ساًل  االإن�سانّية  االأخ���ّوة   -  4
م�ساعدة  في  للنهو�س  النا�س  من  لكثير  ودافع  حافز  هي 

فنرى  دينهم،  بني  م��ن  اأو  جن�سهم  بني  م��ن  اإخ��وان��ه��م 

على  عمومها  في  قائمة  والجماعّية  الفردّية  المبادرات 

عن  يعّبرون  ولذلك  الدين،  في  واالأخ��وة  االإن�سانّية  داف��ع 

بالم�ساعدات  التطّوعية  واالأعمال  التطّوعية  الم�ساعدات 

هو  الم�ساعدة  اإل��ى  ح��ّرك  ال��ذي  الأّن  االإن�سانّية  واالأعمال 

الح�ّس االإن�ساني بالدرجة االأولى.

رابعًا: م�ساديق العمل التطّوعي

هي كثيرة جدًا، ويمكن ت�سنيفها تحت عنوانين:

اأ- العمل وي�سمل:

منهم  اأخ��ذ  مّمن  ال�سن  وك��ب��ار  العجزة  خدمة   -  1
العمر ماأخذه فتركهم محتاجين ال معين لهم في حياتهم 

ال�سخ�سية.

النفع  ــون  ــك ي ل 

للّنا�ص اإّل بخدمتهم 

بجهد الفرد وطاقته 

بما يرفع حوائجهم 

كربهم. ويك�شف 
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2 - خدمة االأيتام، ومن المعلوم اأّن كفالة اليتيم من 
اليتيم  كافل  فاإّن  ثوابًا،  االأعمال  واأ�سّد  العبادات  اأف�سل 

اأن  كما   ،Pاهلل ر�سول  ب�سحبة  الجّنة  له  منت  �سُ قد 

االأعمال  مهّمات  الجهات من  رعايتهم حياتيًا من جميع 

ال�سالحة.

ق���ال  والمحتاجي���ن،  الفق���راء  خدم���ة   -  3
ِئِل  ا ل�سَّ ْعُل���وٌم لِّ ِلِهْم َح���قٌّ مَّ ا ْمَو

َ
ي���َن ِف���ي اأ ِذ لَّ ا تعال���ى: {َو

.)25 ْلَمْح���ُروِم} )المع���ارج: 24- ا َو

بحاجة  اأ����س���ح���وا  ال���ذي���ن  ال��م��ر���س��ى  خ���دم���ة   -  4
ي�سمل  وه����ذا  ال��م��ر���س،  ب�سبب  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة  اإل����ى 

ال���م���ق���ع���دي���ن وال���م���ع���ّوق���ي���ن وال����ج����رح����ى وغ���ي���ره���م.

بحّد  يحّد  وال  بقدر  يقّدر  وهذا  المالي،  االإنفاق  ب - 

كان  كّلما  لكن  المتبّرع،  رغبة  اإلى  ذلك  في  يرجع  واإنما 

الديون  �سّيما  الحوائج ال  ي�سّرع في ق�ساء  المالي  االإنفاق 

والعالج ونحو ذلك كّلما كان العمل المذكور ذا اأجر اأكثر 

وثواب اأكبر.

ال�سدقات،  ال��م��ال��ي:  االإن��ف��اق  م�ساديق  اأب���رز  وم��ن 

وكذلك القرو�س الح�سنة اأي غير الربوّية حيث ورد الحّث 

عليها وقّدمت من حيث الثواب على ال�سّدقات، وقد قال 

اِعَفُه  ا َح�َضًنا َفُي�ضَ ن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُس الّلَ َقْر�ضً تعالى: {مَّ

َلُه...})البقرة: 245- الحديد:11(.

ختامًا: اإّن من بادر اإلى التطوع في عمل الخير اأو قّدم 

يكون  والفقراء  المحتاجين  حاجات  ل�سّد  مالّية  م�ساعدة 

يوم  خيرًا  ليراه  خيرًا  ويعمل  الخيرات،  في  ي�سارع  مّمن 

القيامة.

وينميه واهلل  ويقّويه  المجتمع  يوّحد  التطّوعي  والعمل 

تعالى يبارك به وباأهله واأ�سحابه.

التطّوعي  العمل 

المجتمع  ــد  ــوّح ي

وينميه  ويــقــّويــه 

واهلل تعالى يبارك به 

واأ�شحابه. وباأهله 

. قرب االإ�سناد، �س120، ح421( 1)

. الكافي، ج2، �س164، ح7( 2)

. االأ�سول ال�ستة ع�سر، �س102( 3)

. الكافي، ج2، �س164، ح8( 4)

. عوالي الالآلي، ج1، �س375،/ ح95( 5)

الهوام�س
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كيف نبني 

ثقافة التطوع؟
د. طالل عرتي�سي

الموؤ�س�سات  اأهميَّة  عن  �سنوات  منذ  الحديث  تزايد 

غير الحكومية. والمق�سود بتلك الأهميَّة هو الن�ساط 

الموؤ�س�سات،  تلك  اإط��ار  في  به  يقوم  الذي  التطّوعي 

المجالت  في  مات  المنظَّ اأو  الأف���راد  من  مجموعة 

لخدمة  وغيرها  والثقافية  والجتماعية  البيئية 

المجتمع.

عن  م�ستقل  ب�سكل  الن�ساط  ب��ه��ذا  ه���وؤلء  وي��ق��وم 

كثيرون  ويعتبر  الر�سمّية.  الحكومّية  الموؤ�س�سات 

اأّن  التطّوعي  العمل  في  الّتجاه  هذا  عي  م�سجِّ من 

رة  الموؤ�س�سات الر�سمية كانت على الدوام مق�سِّ

في  يمنع  كان  الف�ساد  واأنَّ  مواطنيها،  بحق 

العبور  م��ن  الخدمة  تلك  ة  ع��دَّ ح��الت 

ب�سالمة اإلى من ي�ستحقها. ولذا ا�ستنتج 

المدني  المجتمع  تن�سيط  اإلى  اعون  الدَّ

في  ال��دول��ة  تق�سير  ع��ن  ال��ب��دي��ل  اأّن���ه 

اأن تقّدمها. كما  ُيفتر�س  التي  الخدمات 

راأى اآخرون اأّن العمل التطّوعي هو حّجة 

على الدولة التي ُيفتر�س اأن تقوم هي بكل 

الذين  النا�س  اإليها  يحتاج  التي  الأن�سطة 

معيَّن  وطن  وفي  دة  محدَّ اأر�س  على  يعي�سون 

وتحت ظل دولة ينتمون اإليها.
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من اأهم العبادات

ال����ح����دي����ث  ف������ي  ورد 

يهتم  ل���م  »َم�����ن  ال�����س��ري��ف 

فلي�س  ال��م�����س��ل��م��ي��ن  ب���اأم���ور 

باهلل  اآم��ن  و»م��ا   
)1(

بم�سلم«

واليوم االآخر من بات �سبعان 

اأن  دون   من 
)2(

وج��اره جائع«

الحديثان  ه����ذان  ي�����س��ت��رط 

جمعية  اإل��ى  االإن�سان  انتماء 

لم�ساعدة  موؤ�س�سة  اإل���ى  اأو 

ه��ذا ال��ج��ار. وي��ق��ول االإم���ام 

المجال  في  الخميني} 

النا�س هي  »اإّن خدمة  نف�سه 

جعل  االإم��ام  اإّن  اأي  العبادات«.  اأه��م  من 

من  فيه  ح�سلت  �سكل  ب��اأي  الخدمة  هذه 

الر�سمي  العمل  اأو  التطوعي  العمل  خالل 

عليها  ي�ستحق  التي  ال��ع��ب��ادات  اأه��م  م��ن 

االإن�سان االأجر والثواب. 

غيرها  ع��ن  الدينية  النظرة  تختلف 

من الروؤى اإلى العمل التطّوعي. ففي حين 

هذه  التطّوعي  العمل  اإلى  الدعوات  تربط 

العمل  ف��ي  التق�سير  بتعوي�س  ال��خ��دم��ة 

الحكومي، اأو بتفعيل الن�ساط االجتماعي، 

اأو بالم�ساعدة على تنظيم المجتمع -وهي 

كلها اأمور مهّمة و�سرورّية- اإال اأنَّ النظرة 

ق  الدينّية االإ�سالمّية للعمل التطوعي ال تحقِّ

اإليه  خدمة النا�س فقط، وال تلبي ما ترنو 

تعتبر  بل  اأي�سًا  المدني  المجتمع  اأه��داف 

ق لالإن�سان نف�سه االأجر  اأنَّ هذا العمل يحقِّ

العبادة  درجات  اأهّم  بمثابة  وهو  والثواب 

اأي  وتعالى.  �سبحانه  اهلل  من  به  تقرِّ التي 

االآخرين  بخدمة  يقوم  الذي  االإن�سان  اأّن 

الدنيا  اأي�سًا في ح�ساب  نف�سه  اإّنما يخدم 

واالآخرة الذي هو جوهر الوجود ومعناه في 

المنظور االإ�سالمي. 

الدينية  النظرة  اإنَّ 

للعمل التطّوعي ل 

ق خدمة النا�ص  تحقِّ

تعتبر  ــل  ب فقط 

العمل  هـــذا  اأنَّ 

اأهــم  بمثابة  هــو 

العبادة  ـــات  درج

التي تقربه من اهلل 

وتعالى. �شبحانه 

ف�������ي م�����ق�����اب�����ل ذل�����ك 

على  ��ك��ال  االتِّ ثقافة  تنت�سر 

وهذه  الحكومية.  الموؤ�س�سة 

ن���ت���اج نحو  ه����ي  ال���ث���ق���اف���ة 

المناف�سة  م��ن  ق��رن  ن�سف 

ال�سرقي  ال���ن���م���وذج  ب��ي��ن 

ال�سوفياتي والنموذج الغربي 

ال��راأ���س��م��ال��ي االأم��ي��رك��ي-

االأوروب��ي. فقد حاولت هذه 

ما  اأق�سى  م  تقدِّ اأن  ال��دول 

لتبرهن  لمواطنيها  ت�ستطيع 

العقائدي  ن��م��وذج��ه��ا  اأنَّ 

وال�سيا�سي هو االأف�سل. وهو 

ذلك  ومنذ  الرعاية.  دول��ة  عليه  طلق 
ُ
اأ ما 

الوقت تزايد اعتماد النا�س على الخدمات 

في  مهمة  خدمات  مت  قدَّ التي  الحكومية 

والم�ساعدات  والتعليم  ال��ط��ب  م��ج��االت 

في  ت��راج��ع  ال��ه��دف  ه��ذا  لكن  المختلفة. 

اإلى  الدعوات  وبداأت  االأخيرين.  العقدين 

تقلي�س دور الدولة في خدمة النا�س، والى 

الحاجات  ثمن  مبا�سرة  ه��وؤالء  ل  يتحمَّ اأن 

من  ك���ان  ��ا  ول��مَّ ع��ل��ي��ه��ا.  يح�سلون  ال��ت��ي 

االجتماعية  االأو�ساط  جميع  على  ال�سعب 

ل  تحمُّ والمتو�سطة  الفقيرة  -وخ�سو�سًا 

اإلحاحًا  اأكثر  الحاجة  باتت  العبء-  هذا 

المجاالت  ف��ي  ال��ن��ا���س  ل��خ��دم��ة  ل��ل��ت��ط��ّوع 

االجتماعّية  االنفجارات  ولمنع  المختلفة 

وغياب  الفقر  ب�سبب  تح�سل  ق��د  ال��ت��ي 

الخدمات ال�سرورية.

�سبب ن�سوء الجمعيات التطّوعية

بينها  ومن  العربّية  المجتمعات  وفي 

الخدمات  ت��ب��دو  ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي  المجتمع 

غائبة  اإّنها  اأو  الالئق  بالم�ستوى  الر�سمّية 

الخدمات  اإلى هذه  النا�س  وحاجة  اأ�ساًل. 

كل  اإل��ى  يوجه  نقد  واأه��م  مزمنة.  حاجة 
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في  ف�سلت  اإّم��ا  اأّن��ه��ا  العربية  الحكومات 

ق التنمية  اأّنها لم تحقِّ عملية التنمية واإّما 

المتوازنة بين المناطق وال�سكان. والتنمية 

الخدمات  اأن��واع  ك��لُّ  هي  هنا  المق�سودة 

اإلى  الطبابة  م��ن  ال��ح��اج��ات  اأن����واع  وك��ل 

التعليم اإلى البنى التحتية. ويكفي اأن ننظر 

من حولنا في لبنان حتى نكت�سف ب�سهولة 

المزمن  التنموّي  التاريخي  التفاوت  هذا 

بين المناطق. فهنا منطقة تنق�سها المياه 

يفتقد  م��ن  وه��ن��اك  لل�سرب،  ال�سالحة 

المدر�سة، اإلى من يفتقد الم�ست�سفى 

و�سوى ذلك  الطبابة،  وخدمات 

اليومية  ال�سكوى  ن�سمع  مما 

منه منذ عقود اإلى اليوم. 

هكذا ن�ساأت الجمعيات 

في  التطّوعية  االأهلية 

ال�سحية  المجاالت 

والبيئية  والتعليمية 

واالج����ت����م����اع����ي����ة 

و�����س����واه����ا ال���ت���ي 

تعوي�س  اأرادت 

لم  ال���ذي  النق�س 

تمالأه الدولة لتلبية 

حاجات النا�س حتى 

ال�سرورية منها.

مقابل  ف����ي  ل���ك���ن 

تقديم  ف��ي  الرغبة  ه��ذه 

ال��خ��دم��ة اإل���ى ال��ن��ا���س، نما 

اآخ���ر �سديد  ��ج��اه  اتِّ ول��الأ���س��ف 

القوة هو اتجاه المنفعة المبا�سرة، 

المال.  جني  ع��ن  �سوى  يبحث  ال  ال��ذي 

الخدمة  ونقي�س  ال��ت��ط��ّوع،  نقي�س  وه��و 

المجانية. وهو بالمنظور الديني نقي�س ما 

لتح�سيل  اأو  اهلل،  لوجه  االإن�سان  به  يقوم 

االإ�سالم  عليه  ح�سَّ  الذي  والثواب  االأجر 
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عمومًا.  وال��دي��ن  خ�سو�سًا 

وم���ع ه���ذا ال��ت��ح��ري�����س على 

على  يهيمن  ال��ذي  المنفعة 

الثقافة التي تتوّجه اإلينا عبر 

القيم  وعبر  االإع��الم  و�سائل 

واال�ستهالكية،  ال��ت��ج��اري��ة 

وت�سجيع  ت��ن��م��ي��ة  ت�����س��ب��ح 

الم�سادة  ال��ت��ط��ّوع  ث��ق��اف��ة 

ح��اج��ة ���س��روري��ة م��ن جهة 

ن�سر  الأنَّ  ثانية،  جهة  من  �سعوبة  واأك��ث��ر 

�سلب  ب��ج��دار  �سي�سطدم  الثقافة  ه��ذه 

ى من  يتغذَّ الذي  المعاك�س  التحري�س  من 

ال  لذا  واأنانيته...  ورغباته  االإن�سان  ميول 

الثقافة  ه��ذه  لتنمية  �ساملة  روؤي��ة  من  ب��دَّ 

ت�سترك فيها موؤ�س�سات كثيرة فتتكامل في 

ما بينها وتتعاون لت�سل اإلى الهدف الذي 

يجعل التطوع �سرورة اجتماعية، وت�ساميًا 

فرديًا.

اأهمية ممار�سة العمل التطوعي

ما هو التطّوع؟ التطّوع هو فكرة، وهو 

بيئة، وهو �سلوك. ولي�س بال�سرورة اأن يتم 

اأو  ال�سلوك  اإلى  الفكرة  بالتدرج من  االأمر 

اإلى البيئة. فقد ت�سجع البيئة التي يح�سل 

و�سط  في  الفكرة  خلق  على  التطّوع  فيها 

في  االأطفال  حتى  اأو  ال�سابات  اأو  ال�سباب 

اإلى  ي  ي��وؤدِّ لن  الممار�سة  غياب  اأنَّ  حين 

جعل الفكرة قابلة للتحّقق. لذا ال يمكن اأن 

الثالثة. وفي  الم�ستويات  نف�سل بين هذه 

اأ�سا�سيًا،  دورًا  االأ�سرة  تلعب  المجال  هذا 

���س��واء م��ن خ��الل عمل اأح��د االأب��وي��ن، اأو 

�سحية  عدة  هيئات  في  التطّوعي  كليهما، 

م  يقدِّ العمل  ه��ذا  ومثل  اجتماعية...  اأو 

فيقتدوا  العائلة  اأف���راد  لباقي  ن��م��وذج��ًا 

التطّوع  اأه��م��ي��ة  تت�سح  اأن  قبل  حتى  ب��ه 

في  الرغبة  مقابل 

اإلى  الخدمة  تقديم 

النا�ص، نما ولالأ�شف 

�شديد  ــر  اآخ اتجاه 

اتجاه  هــو  الــقــّوة 

المنفعة المبا�شرة.

هذه  م��ث��ل  الأن  ال��ن��ظ��ري��ة، 

ع  االأهمية �سيكت�سفها المتطوِّ

الممار�سة  اأث���ن���اء  ال�����س��اب 

ا�ستجابة  فيالحظ  العملية 

ن اأحوالهم بعد  النا�س وتح�سُّ

تلبية حاجاتهم.

المحيط  دور  اأهمية 

ف����ي ت�����س��ج��ي��ع ال��ع��م��ل 

التطّوعي

التالميذ  ت�سجيع  يمكن  المدر�سة  في 

ع��ل��ى م��ث��ل ذل���ك اأي�����س��ًا، ف��ن��دع��وه��م اإلى 

الم�ساركة في اأن�سطة بيئية اأو ك�سفية لخدمة 

النا�س مثل تنظيف الطرقات اأو الم�ساعدة 

في القطاف اأو تعليم االأطفال في موا�سم 

االمتحانات، اأو م�ساعدة رفاقهم االأ�سعف 

منهم درا�سيًا« في ال�سف...

وعلى و�سائل االإعالم في هذا الع�سر 

م بدورها برامج التوعية والنماذج  اأن تقدِّ

التطّوع  فكرة  على  ��د  ت��وؤكِّ التي  المختلفة 

واأهميتها، واأن تبيِّن كيف يتغيَّر واقع النا�س 

واأن  اإليه،  يحتاجون  ما  على  ح�سلوا  اإذا 

ة المبادرة اإلى م�ساعدة  ث عن اأهميَّ تتحدَّ

واجتماعيًا...  ودي��ن��ي��ًا  اأخ��الق��ي��ًا  النا�س 

لي�س فقط  ينبغي  والم�ساجد  االأحياء  وفي 

من  للتطّوع  الديني  الُبعد  على  الح�س 

بل  ال�سريفة  االأح��ادي��ث  اأو  االآي���ات  خ��الل 

بت�سكيل  اأي�سًا  ذل��ك  ا�ستكمال  من  بد  ال 

لتقوم  مختلفة  اأع��م��ار  م��ن  م��ج��م��وع��ات 

ة. ويمكن  باأعمال تطّوعية في مجاالت عدَّ

ت�سجيع  ف��ي  كثيرًا  ت�ساهم  اأن  للبلديات 

مع  ت��ت��ع��اون  اأن  وعليها  ال��ت��ط��وع،  ث��ق��اف��ة 

المدار�س، ومع الهيئات المختلفة لت�سهيل 

اأو  البيئية  المجاالت  المتطوعين في  عمل 

ال�سحية اأو االجتماعية...
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كيف نكت�سب ثقافة التطّوع؟

ثقافة،  هو  المح�سلة  في  التطّوع  اإنَّ 

ينتمي اإليها االإن�سان في بيئة معينة، فيجد 

نف�سه مندفعًا اإلى م�ساعدة النا�س في اأوقات 

واالأزمات،  الحروب  اأوق��ات  في  اأو  ال�سّدة 

ان�سجامًا مع ما يقوم به االآخرون. ويمكن 

د من ذلك في اأثناء الحروب التي  اأن نتاأكَّ

واجهناها في لبنان وكيف اندفع الكثيرون 

اإلى النازحين بعدما  اإلى تقديم يد العون 

تحّول االأمر اإلى بيئة عامة بحيث �سعر 

م��ن ل��م ي�����س��ارك ف��ي ه��ذا العمل 

باأنَّه  اأو  ر  مق�سِّ باأّنه  التطّوعي 

في  البقاء  على  ق��ادر  غير 

ب��ي��ت��ه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 

االآخ���رون  فيه  يتطوع 

لذا  ل��ل��م�����س��اع��دة... 

اإنَّ  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن 

ث���ق���اف���ة ال���ت���ط���ّوع 

تحتاج لكي نكت�سبها 

اإل����������ى ت�����س��ج��ي��ع 

ال���م���ب���ادرة وال���ى 

الموؤ�س�سات  تعاون 

وقبل  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 

اأثنائه  وف����ي  ذل����ك 

تعزيز  اإل�����ى  وب���ع���ده 

االأف�������ك�������ار ال���دي���ن���ي���ة 

ت�سجع  ال��ت��ي  واالأخ��الق��ي��ة 

ي�سعر  بحيث  ال��ت��ط��وع  ع��ل��ى 

اأهم  من  هو  عمله  ب��اأن  ع  المتطوِّ

ة اأو من اأهم االأعمال  االأعمال العباديَّ

ة اأو االجتماعيَّة. االأخالقيَّ

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س164( 1)

. بحار االأنوار، ج75، �س273( 2)

الهوام�س
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اأحّبكم اإلى اهلل 

اأنفعكم لعياله

حوار: جومانة عبد ال�ساتر

�سّتى  في  بمحتمعاتنا  للرقّي  ومكّملة  مهمة  اأداة  التطّوعي  العمل  يعّد 

المناحي الحياتية. ول يمكن لأي مجتمع ال�ستغناء عن الدور الذي 

ز غالبية الدول جهودها لدعم م�ساهمات المتطّوعين  يمثلِّه فيها. وتركِّ

للو�سول اإلى الأهداف التنموّية. فالعمل التطّوعي ي�ساهم ب�سكل كبير 

التطّوعي  العمل  التنموية والإن�سانية. فما هو مفهموم  المجالت  في 

يريد  ماذا  العمل؟  لهذا  التنظيمّي  الإط��ار  هو  وما  تقنّياته؟  هي  وما 

المتطّوع وماذا تريد الموؤ�س�سة منه؟ اأ�سئلة عديدة نطرحها على رئي�س 

بلدية الغبيري الحاج محمد �سعيد الخن�سا.

ــة الغبيري ــص بلدي ــع رئي� ــة م مقابل

ــا الخن�ش ــد  �شعي ــد  محم ــاج  الح
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������س: م����ا ه����و م���ف���ه���وم ال��ع��م��ل 

في  البلديات  ت�سع  وهل  التطّوعي؟ 

اأولوياتها ت�سجيع العمل التطّوعي؟

م��ن��اب��ع ال��ع��م��ل ال��ت��ط��ّوع��ي ت��اأت��ي اإّم���ا 

فكرّية  حالة  من  اأو  اإن�سانية  مروحة  من 

نحن  عقائدي.  بمفهوم  ارتباط  اأو  معينة 

الطابع  عليها  يغلب  التي  مجتمعاتنا  في 

وهو  اأال  اأ�سا�سي  �سيء  هناك  االإ�سالمي 

ح���بُّ االإن�������س���ان، ف��ي االرت���ب���اط م��ا بين 

النا�س  وح��ب  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ح��ّب 

وبالعك�س، وفي الحديث ال�سريف: »الخلق 

كّلهم عيال اهلل فاأحبهم اإلى اهلل عّز وجّل 

»اأنا  اآخر:  وفي حديث   ،
)1(

لعياله« اأنفعهم 

 واأ�سار 
)2(

وكافل اليتيم كهاتين في الجنة«

التركيز  هنا  ومن  اإ�سبعيه.  اإلى  الر�سول 

واالإن�ساني  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل  ع��ل��ى 

وخ��دم��ة ال��ن��ا���س. وه��ذا ���س��يء م��رّك��ز في 

نمّو  حالة  ين�سئ  ما  العقائدية  المفاهيم 

فكري وثقافي في و�سط االإن�سان من اأجل 

اأن ي�سبح متطّوعًا.

نحن كبلدية في �سكٍل عام يغلب عليها 

اإلتزامنا  وال��ر���س��ال��ي  االإن�����س��ان��ّي  ال��ط��اب��ع 

خدمة  على  حري�سين  كنا  واإذا  وا���س��ح. 

على  حري�سون  اأّن��ن��ا  ذل��ك  يعني  النا�س 

ة  عدَّ م��ن  يتاأّتى  وال���ذي  التطّوعي  العمل 

جهات:

ة في البلدية. - لجان مخت�سَّ

- دعم المجتمع االأهلي والترابط مع 

اللجان لنكون بدياًل عنها والتوا�سل  هذه 

مع اأهل االخت�سا�س كلٌّ في اخت�سا�سه.

عن  تعبير  هو  التطّوعي  العمل  اإذًا، 

اأو  الموؤ�س�سة  قبل  من  الخير  فعل  اإرادة 

المجتمع، اأما تاأطيره فيتمُّ اإّما عبر لجان 

عبر  اأو  االأهلي  المجتمع  هيئات  اأو  محلية 
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لجان االأحياء اأو ما �سابه ذلك.

من  الموؤ�س�سة  ت��ري��د  م���اذا  ���س: 

من  المتطوع  يريد  وم��اذا  المتطّوع 

الموؤ�س�سة؟

الحظنا  اإذا  لكن  االإن�سان،  �سعادة  ج: 

في  الموجودة  التربوية  الموؤ�س�سات  عدد 

هذه  معظم  اأّن  نرى  الجنوبّية  ال�ساحية 

ال��م��وؤ���س�����س��ات وغ��ي��ره��ا م��ن اأع��م��ال البر 

واالأعمال االجتماعية قد بنيت بفعل عمل 

ي حالة التطّوع  تطّوعي. نحن نريد اأن ننمِّ

لت�زيد خبرة واإمكانيات البلدية مع خبرة 

بالتالي مجتمعًا  النا�س ونخلق  واإمكانيات 

ح�ساريَاً ومتكاماًل.

للعمل  ت��ق��ي��ي��م��ك��م  ه���و  م���ا  ����س: 

التطّوعي �سمن اإطار البلديات عمومًا 

وبلدية الغبيري خ�سو�سًا؟

واإيجابي،  جيد   منه  ق�سم  هناك  ج: 

ال�سباب  رع��اي��ة  م��و���س��وع  ف��ي  ك��ال��ت��ط��ّوع 

والتطّوع  بين  المت�سرِّ مو�سوع  في  والتطّوع 

تمالأ  التي  ال�سبابية  االأن��دي��ة  بع�س  ف��ي 

تطّوع  ه��ن��اك  واأي�����س��ًا  ال�����س��ب��اب.  ف����راغ 

م�ستمّرة  م�ساريع  لرعاية  االأحياء  لجان 

يوجد  التي  الفقيرة  االأح��ي��اء  في  خا�سة 

قانونية.  اإ����س���ك���االت  ف��ي��ه��ا 

في  التطّوع  عن  ف�ساًل  ه��ذا 

وكلها  الم�ستو�سفات  حركة 

في  ت�سبُّ  تطوعّية  اأع��م��ال 

وراحة  النا�س  خدمة  اإط���ار 

المواطنين. كبلدية ا�ستطعنا 

و�سبعين  ث��الث��م��اي��ة  ت��دري��ب 

وذلك  المت�سربين  من  فتى 

دورات  اإق���ام���ة  خ����الل  م���ن 

التطّوعي  العمل 

تــعــبــيــر عن  هـــو 

الخير  فعل  اإرادة 

من قبل الموؤ�ش�شة 

الــمــجــتــمــع. اأو 

اأ�سهر،  �سبعة  اأو  �ستة  لمدة  ومهنية  فنية 

بطريقة  �سي�ستمر  اأنموذجًا  يعتبر  وه��ذا 

مكتب  وج��ود  اإل��ى  باالإ�سافة  ب��اأخ��رى  اأو 

حركة  م��ع  يتعاون  بالتنمية  متخ�س�س 

المتطّوعين.

وتاأهيل  ت��دري��ب  يتم  كيف  ���س: 

عين؟ المتطوِّ

اأبرزها  دة  متعدِّ دورات  اأجرينا  ج: 

التوجيه  ف���ي  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ي��ن  دورة 

ت�سّرب  ومنع  االإدم���ان  مو�سوع  ومعالجة 

بالتعاون  وذلك  مجتمعنا  اإلى  رات  المخدِّ

مع المواطنين اأهل الخبرة للم�ساعدة في 

اإلى  باالإ�سافة  مجانًا،  والتاأهيل  التدريب 

بع�س الندوات التي نقيمها با�ستمرار في 

وكلها  غيرها  اأو  الفكرية  �سواء  البلدية 

يقع �سمن العمل التطوُّعي حتى اأننا قمنا 

المدار�س  مع  باال�ستراك  بيئية  باأعمال 

االأ�سجار.  ك��زراع��ة  المناطق  بع�س  ف��ي 

اأكثر  ف��اإنَّ  و�سفر(  )محرم  �سهري  وف��ي 

اأبي  مجال�س  رعاية  في  العاملين  ال�سباب 

عبد اهلل الح�سينQ في الحقيقة هم 

النظام  على  للحفاظ  وذل��ك  عون  متطوِّ

هناك  ي��وج��د  ال��ن��ا���س.  وم�ساعدة  ال��ع��ام 

بين  م���ا  اإي���ج���اب���ي  ت���ع���اون 

المجتمع  وهيئات  الموؤ�س�سة 

ونتيجة  ح���ي���ث  االأه�����ل�����ي 

التعاون االأخير مع الك�سافة 

ال�سعارات  اإزال��ة  من  تمكنا 

اإنجاز  فترة  قبل  وا�ستطعنا 

حملة زراعية وك�سفية. وفي 

بحملة  قمنا  رم�سان  �سهر 

بالتعاون مع رابطة النه�سة 

50



االجتماعية لتاأمين موائد الرحمن ومائدة 

االإمام زين العابدينQ للفقراء. كما 

لتاأمين ح�سة  لين  المتموِّ بع�س  تعاونا مع 

غذائية للفقراء في المنطقة، وكلها ت�سّمى 

تعاونًا وتبّرعًا من مجموعات اأهلية.

����س: اإل����ى م����اذا ت��ع��زو ظ��اه��رة 

عند  التطوعي  العمل  عن  التراجع 

ال�سباب؟

ة اأ�سباب: ج: هناك عدَّ

وا�ستغراق  للحياة  المادّية  النظرة   �

النا�س في الم�ساكل المادية.

العمل  زح��م��ة  ف���ي  ال��ت��رك��ي��ز  ع���دم   �

النا�س  بين  المحّبة  ال�سيا�سي على عالقة 

ون�سر روح المحبة بينهم وعندما يتّم هذا 

االأمر ت�سبح هناك عالقة اإن�سانية. 

الذين  الكبار  المعنّيين  بع�س  ابتعاد   �

المفاهيم  روح  بثِّ  عن  اأنموذجًا  يعتبرون 

زين  ف��االإم��ام  ال��خ��ي��ر.   بعمل  المتعلقة 

اإلى  الطعام  يحمل  كان   Qالعابدين

بيوت الفقراء ويو�سله بنف�سه حتى توّرمت 

كتفاه. 

اأن  النا�س علينا  في مو�سوع م�ساعدة 

نبتعد قلياًل عن البيروقراطية، فم�ساعدة 

ماديًا.  وتعاماًل  وقلمًا  ورقة  لي�ست  النا�س 

الذي  االإن�����س��ان  ُن�سعر  اأن  علينا  ي��ج��ب 

ولي�س  علينا  ل  المتف�سِّ هو  باأنَّه  ن�ساعده 

يو�سلنا  ال��ذي  ال�سلوك  هو  هذا  العك�س، 

النظر  اإع��ادة  اإلى  بحاجة  نحن  اهلل.  اإلى 

في الذات اأواًل وفي الموؤ�س�سات ثانيًا وكلنا 

نتحّمل الم�سوؤولية كلٌّ في موقعه كما جاء 

وكلكم  راع  كلكم   « ال�سريف  الحديث  في 

.
)3(

م�سووؤل عن رعيته«

المعنيَّة  الموؤ�س�سات االجتماعية  اأدعو 

من  الكثير  تتجاوز  اأن  اإلى  النا�س  بخدمة 
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الموجودة  البيروقراطيات 

وتلتقي فيما بينها وتبحث في 

تقويم هذا العمل وتنظيمه.

�س: ما هي التحديات 

في  عملكم  تواجه  التي 

هذا الإطار؟

ج: اأبرز التحديات هي:

- المو�سوع القانوني

اأنَّ المال  - اعتقاد الكثير من النا�س 

وهذا  ال�سرعي،  المال  بدّقة  لي�س  العام 

خطاأ ا�ستراتيجي الأنَّهم يعتقدون بعمومية 

وهذه  النا�س  لكلِّ  والم�ساعدات  ال��م��ال 

التعاطي  ف��ي  اأي�����س��ًا  نواجهها  الم�سكلة 

لهذا  ت�سحيح  م��ن  ب���دَّ  وال  ال��ر���س��م��ي. 

مال  ه��و  ال��م��ال  الأنَّ  ال��خ��اط��ئ  ال��م��ف��ه��وم 

�س كالمال ال�سرعي. مقدَّ

الكبير  االقت�سادي  ال��واق��ع  حجم   -

االأم���ور  ل��ت��وزي��ع  ي�سطرنا  م��ا  وه��و  ج���دًا، 

بطريقة �سيقة، كاإن�ساء مدر�سة قد تكلِّفنا 

البلدية،  اأموال  من  دوالر  ماليين  خم�سة 

بينما  م�ساعدة  يعتبرونها  ال  النا�س  لكن 

لتاأمين  ل��ه��م  م�����س��اع��دة  ال��واق��ع  ف��ي  ه��ي 

مقاعد درا�سية. فبالرغم من اأنَّ هذا حق 

هذه  نن�سئ  اأن  ارتاأينا  لكن  لهم،  طبيعي 

الموؤ�س�سة التي تعود بالفائدة 

اأن  بداًل من  األف طالب  على 

بقيمة  م�ساعدة  عليهم  ع  نوزِّ

مئة دوالر لكلِّ �سخ�س.

اإ�سكالية  هناك  ���س: 

العمل  م��ج��ان��ي��ة  ح����ول 

التطوعي، هل يعني عدم 

الربح  الجمعيات  ابتغاء 

الــمــال الــعــام هو 

ــص  � ــدَّ ــق مـــــال م

ال�شرعي.  كالمال 

ــم  اأهــــــ ــن  مـــــ

ــل  العم ــزات  محفِّ

ــل  العم ــي  التطّوع

ــواب. الث ــوم  بمفه

المتطوعون  يخ�سع  اأن 

لال�ستعباد؟

ب���ع�������س  ه�����ن�����اك  ج: 

اإليهم  م  ت��ق��دَّ الم�ساعدات 

م���ك���ان  ن����ح����ّل  ال  ل���ك���ن���ن���ا 

ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ك��ث��ي��ر من 

المواقع. في بلدية الغبيري 

العمل  عن  بالعاطلين  يعنى  مكتب  هناك 

الموؤ�س�سات  بع�س  مع  التعاون  يتمُّ  حيث 

وا�ستيعابهم  لهم  ال��الزم  العمل  لتاأمين 

منهم  كبير  لعدد  عمل  تاأمين  وا�ستطعنا 

دة ووفقًا لحاجات  من اخت�سا�سات متعدِّ

بين  ما  و�سل  �سلة  نحن  اإذًا  الموؤ�س�سات. 

ربِّ العمل والعامل وناأمل اأن تفعل الدولة 

ذات ال�سيء.

بين  م��ق��ارن��ة  اأج��ري��ن��ا  اإذا  ����س:  

العمل التطّوعي في الغرب حيث يتّم 

فردية  ن�زعة  مقابل  التطّوع  تنظيم 

في  عي  التطوُّ العمل  وبين  موجودة 

ثقافية  اأ�س�س  توجد  حيث  لبنان 

العائلي  الم�ستوى  على  تمتد  للتطّوع 

لكن  الأو�سع  والمجتمع  الجيرة  اإلى 

يوجد نق�س في تنظيمها، فكيف يتّم 

تنظيم العمل التطّوعي؟

التطّوع  ح��رك��ة  اإنَّ  ج: 

الغرب  ف��ي  اأك���ان���ت  ���س��واء 

من  تنبع  فاإنَّها  ال�سرق  اأو 

اإن�ساني واإن اختلفت  �سمير 

هام�سًا  هناك  الأنَّ  العقائد 

��ن��ًا ب��ي��ن ك���لِّ االأدي�����ان  م��ع��يَّ

 Qوالفئات واالإمام علي

ق����ال ف���ي ه����ذا ال�����س��ي��اق: 
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ا  ا اأخ لك في الدين واإمَّ »النا�س �سنفان اإمَّ

.
)4(

نظير لك في الخلق«

العلمانّي  نظامهم  رغم  الغرب  ففي 

تكافاًل  ��ن��وا  ي��وؤمِّ اأن  ا�ستطاعوا  ��ه��م  اأنَّ اإال 

اج��ت��م��اع��ي��ًا ل��خ��دم��ة ال��م��واط��ن وه���ذا ما 

وتحديدًا  العربية  مجتمعاتنا  في  نفتقده 

الفقراء  من  الكثير  يوجد  حيث  النفطية 

المعروف  م��ن  لالأ�سف.  يدعو  م��ا  وه��ذا 

منها  كبير  ج��زء  في  ُبنَيت  المقاومة  اأنَّ 

النا�س فكيف  النا�س وتطّوع  على تبّرعات 

م�سجد  ُيبنى  هنا  االأخ����رى.  بالق�سايا 

وهناك ح�سينية  وهكذا. واأذكر اأنَّ مركز 

مته  قدَّ العبد  بئر  في  الطبي  الحوراء  دار 

اأن  يجب  المحطات  فهذه  امراأة مح�سنة. 

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج16، �س345( 1)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج35، �س117( 2)

. الدر المنثور، جالل الدين ال�سيوطي، ج3، �س69( 3)

. نهج البالغة، خطب االإمام عليQ، ج3، �س84( 4)

الهوام�س

كانت  حيث  المقاومة  لتاريخ  حفظًا  توثَّق 

تطهو  تقاتل،  ال  التي  الن�سائية  الهيئات 

وتبل�سم جراح المجاهدين.

التطّوعي  العمل  زات  محفِّ اأه��مِّ  من 

لكن  وال��ع��ق��اب.  ال��ث��واب  بمفهوم  العمل 

اللبناني  المجتمع  في  المراكز  اأكثر  في 

مفهوم  ��ا  اأمَّ العقاب  مفهوم  فقط  هناك 

الثواب فال ياأتي اإال نادرًا اأو بعد ا�ست�سهاد 

دائمًا.  جريحًا  ي�سبح  اأن  بعد  اأو  اأحدهم 

من ال�سروري اأن ُي�سار اإلى تكريم النا�س 

اأثناء  ال��ت��ط��وُّع��ي  العمل  ف��ي  تعمل  ال��ت��ي 

هذا  ت�سبح  حّتى  العمل  لهذا  تاأديتهم 

ال�سّنة اإيجابية في تطوير هذا الن�سء الأنَّ 

روا. موا ويقدَّ هوؤالء النا�س يجب اأن يكرَّ

الزميلة جومانة عبد ال�ضاتر تحاور الحاج محمد الخن�ضا
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اإعداد: فاطمة خ�ساب دروي�س

قد يت�سور بع�سهم اأعزائي القراء اأن العمل دون مقابل هو من الأمور ال�سعبة بل 

الم�ستحيلة هذه الأيام خا�سة في ظل الظروف القت�سادية ال�سعبة التي نعي�سها 

من جهة و�سيطرة منطق المادة والفائدة على تعاملنا مع الآخرين. فالعمل بات 

مقرونًا بالبدل المادي، والخدمة التي تقدم لها كلفة وح�ساب. هذه المعادلة ل 

كل  من  الإن�سان  تجريد  تحاول  التي  بالعولمة  ي�سمى  ما  ع�سر  في  غريبة  تبدو 

عماًل  توؤدي  اأداة  اأو  رقمًا  جعله  بغية  والثقافية  والفكرية  الإن�سانية  مكّوناته 

الإن�سان  لحماية  جبارة  جهود  تبرز  الطرح  هذا  م��وازاة  وفي  المال.  وتتقا�سى 

والمجتمع  تقوم بها موؤ�س�سات خيرية اجتماعية  ت�سعى اإلى تر�سيخ مبداأ التعاون 

والتعا�سد بين اأبناء المجتمع الواحد  عبر تو�سيع دائرة العمل التطوعي الذي 

يعتبر من اأ�سمى القيم الإن�سانية والإ�سالمية.

ال�سعيد  على  وانعكا�ساته  واأهميته  التطوع  مفهوم  ن�ستعر�س  التحقيق  هذا  في 

الفردي والمجتمعي كما نعر�س لعدد من التجارب المتنوعة في العمل التطوعي 

التي اختلفت في ال�سكل وتالقت بم�سمونها في ميدان خدمة المجتمع والإن�سان.

التطوعي العمل 
المجتمع  خدمة  بين 

ـــو الــــــروح ـــم ـــش و�
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مفهوم التطوع وتطوره تاريخيًا 

اأ���س��ت��اذ علم  ي��و���س��ح د. غ�����س��ان ط��ه 

فكرة  اأن  اللبنانية  الجامعة  في  االجتماع 

ال��ت��ط��وع ك��ان��ت م��وج��ودة منذ ال��ق��دم في 

ت�سمية  ب��دون  ولكن  الب�سرية  المجتمعات 

معينة. ويلفت د. طه اإلى اأن ما نعرفه اليوم 

من اأ�سكال التطوع هو نتاج تطور تاريخي. 

ف��االإن�����س��ان م��ن ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال 

ي�ستطيع اأن يعي�س في مواجهة التهديدات 

ل�سالح  عمله  خ��الل  م��ن  اإال  الحياتية  

يعطي  للجماعة  االن��ت��م��اء  الأن  الجماعة 

يتحقق  الجماعة  وبقاء  لالإن�سان،  الراحة 

اأن  معتبرًا  ط��وع��ًا،  خدمتها  خ��الل  م��ن 

الفكر  تطور  نتيجة  تراجع  التطوع  مفهوم 

تحكمها  التي  للق�سايا  بنظرته  االإن�ساني 

المنفعة والبدل المادي.

الإ�سالم والتطوع

التطوع  اأن  على  ط��ه  د.غ�����س��ان  ي��وؤك��د 

كبيرة في  قيمة  له  هو عمل جبار و�سخم 

الموازين االإلهية م�سيرًا اإلى اأن منطلقات 

وتفاٍن وت�سحية  اإيثار  التطوعي من  العمل 

باالأ�سا�س  هي  االآخرين  خدمة  �سبيل  في 

التعاليم  �سلب  تنبع من  قراآنية  منطلقات 

الفرد  تحث  ال��ت��ي  ال�سامية  االإ���س��الم��ي��ة 

وق�ساء  االإن�سان  خدمة  في  ال�سعي  على 

ح��وائ��ج��ه، وه���ذا م��ا اأك���دت عليه االآي���ات 
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اإن منطلقات العمل 

اإيثار  من  التطوعي 

وتفاٍن وت�شحية في 

�شبيل خدمة الآخرين 

ــا�ــص  ــالأ�ــش هـــي ب

قراآنية. منطلقات 

القراآنية واالأحاديث النبوية وو�سايا االأئمة

هو  التطوع  اأن  اإلى  م�سيرًا  ويتابع   .R

البيت  اأه��ل  به  اأو���س��ى  لما  عملي  تطبيق 

االآي���ة  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا  ال�����س��الم  عليهم 

ِه  ُحبِّ َعلَى  َعاَم  الطَّ {َوُيْطِعُموَن  المباركة 

�ِضيًرا})االإن�سان:8(  َواأَ َوَيِتيًما  ِم�ْضِكيًنا 

التي تمثل برنامج عمليًا لكل اإن�سان يرغب 

وتح�سيل  وج��ل  عز  اهلل  من  القربى  في 

ر�ساه.

ت��ط��وي��ر ل��ل��م��ه��ارات وازدي�����اد في 

الخبرة 

الطالبة  ت��رم�����س  ح���ن���ان  ت��ت��ح��دث 

الجامعية باعتزاز عن تجربتها في العمل 

االإ�سالمية  ال�سحية  الهيئة  في  التطوعي 

التي دخلت عامها الرابع. فهي تعرفت اإلى 

�سديقاتها  اإح��دى  خ��الل  من  العمل  ه��ذا 

في حملة  الم�ساركة  اإلى  ا�سطحبتها  التي 

ال�سحية  الهيئة  بها  قامت  مجانية  تلقيح 

الحين  2006. ومنذ ذلك  تموز  بعد حرب 

�سعرت حنان برغبة باالن�سمام اإلى فريق 

حنان  وت��ت��اب��ع  ال��ه��ي��ئ��ة.  ف��ي  المتطوعين 

فر�سة  لها  اأت��اح  التطوع  اأن  اإلى  باالإ�سارة 

تطوير مهاراتها وخبرتها خا�سة في مجال 

اخت�سا�سها )التمري�س( فهي 

اك��ت�����س��ب��ت ال��ك��ث��ي��ر م���ن خالل 

االأول��ي��ة  االإ���س��ع��اف��ات  دورات 

وتعلمت اأن تعطي دون التفكير 

بالمقابل المادي.

التطوع فري�سة يومية

عامًا  ث��الث��ي��ن  م���ن  اأك���ث���ر 

ه��و ع��م��ر ت��ج��رب��ة ال��ح��اج��ة اأم 

محمد �سويني في مجال العمل 

التطوعي الخيري. فهي بداأت رحلة العطاء 

االإ�سرائيلي  االج��ت��ي��اح  اإب���ان   1978 ع��ام 

للمهجرين  الم�ساعدة  تقديم  وعملت على 

من  ع��دد  خ��الل  م��ن  ال�سياح  منطقة  ف��ي 

الموؤ�س�سات والجمعيات الخيرية. وفي عام 

في  المتطوعين  فريق  اإلى  ان�سمت   1988
لجنة اإمداد االإمام الخميني في لبنان، هذه 

في  لالإن�سان  الخدمة  تقدم  التي  الجمعية 

مختلف المجاالت. وحول ح�سيلة التجربة 

على ال�سعيد ال�سخ�سي ت�سف الحاجة اأم 

فقد  والمميزة،  بالخالقة  التجربة  محمد 

ت�ستطيع  ال  حياتها  من  التطوع جزءًا  بات 

اال�ستغناء عنه. فالتطوع بات كالفري�سة ال 

يمكن تركه اأو حتى التفكير بذلك. وتوؤكد 

النا�س  معاناة  اأن  على  �سويني  الحاجة 

هذه  ف��ي  وال��زه��د  ال�سبر  تتعلم  جعلتها 

الدنيا م�سددة على اأهمية التجربة لما لها 

من اأثر في حياة االإن�سان وطريقة تعاطيه 

وتفكيره في هذه الحياة.

اأ����س���ع���ر ب��ال��م�����س��وؤول��ي��ة ح��ي��ال 

المقاومة

هو  التطوعي  العمل  على  اآخ��ر  مثال 

تجربة الحاجة اأم ح�سن مبارك التطوعية 

الدكتور غ�ضان طه
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دعم  هيئة  في  العامة  العالقات  ق�سم  في 

رحلتها  ب��داأت  فهي  االإ�سالمية.  المقاومة 

من   1996 ع��ام  المجاهدين  خ��دم��ة  ف��ي 

خالل تجهيز وتو�سيب الطعام لهم. وبعد 

ما يقارب 14 عامًا في هيئة دعم المقاومة 

ت�سعر اأم ح�سن بالم�سوؤولية حيال المقاومة 

من  غيرها  كما  اليوم  وهي  تحمينا.  التي 

االأمهات واالأخوات في هيئة دعم المقاومة 

تقدم وقتها وكل ما بو�سعها لهذه الم�سيرة 

والكرامة.  ال��ع��زة  تعطينا  التي  ال��رائ��دة 

اأن  بالتاأكيد على  اأم ح�سن  وتتابع الحاجة 

االأ�سرية  �سلبًا في حياتها  يوؤثر  ال  تطوعها 

واالعتزاز  بالفخر  ي�سعرون  ف���اأوالده���ا  

المقاومة.  دعم  �سعار  تحت  تعمل  لكونها 

وتختم بالقول »من خالل تطوعي في هيئة 

من  غيري  كما  اأ�ساعد   المقاومة   دع��م 

المجتمع  في خدمة  المتطوعات  االأخ��وات 

وتعالى  �سبحانه  اهلل  يباركها  م�سيرة  وفي 

نمهد من خاللها لظهور االإمام المهدي| 

العمل  بالتاأكيد  يتطلب  التمهيد  وه���ذا 

وفي  والنفي�س«.  الغالي  وتقديم  والجهد 

هذا االإطار تو�سح م�سوؤولة الق�سم ال�سيدة 

اأن   اأي�����س��ًا   متطوعة  وه��ي  الخن�سا  غ��زوة 

ق�سم العالقات العامة هو ق�سم يقوم على 

التطوع ومن اأولى مهماته  ربط المجتمع 

�سبكة  خ��الل  من  بالمقاومة  اللبناني 

الطوائف  مختلف  مع  وا�سعة  عالقات 

اأن�سطة  وال��م��ذاه��ب وذل��ك م��ن خ��الل 

ال�سنوي  واالإفطار  كالزيارات  متعددة 

والمعار�س الفنية والرحالت الجهادية 

م�سيرة اإلى اأن االأخوات المتطوعات في 

هيئة دعم المقاومة  يعتبرن اأنف�سهن في 

خط الدفاع االجتماعي عن  المقاومة.  

الن�سباط وروح العطاء

رحلتها  اإبراهيم  فاطمة  ب��داأت 

المهدي|  االإمام  ك�سافة  في 

ال���خ���ام�������س���ة من  ف�����ي 

االآن  وه����ي  ال���ع���م���ر. 

ق�سم  ف��ي  متطوعة 

ك�سافة  في  االإعالم 
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الكثير  تنظم  ال��ت��ي  المهدي|  االإم���ام 

تهدف  ال��ت��ي  وال��ب��رام��ج  الن�ساطات  م��ن 

والمتوازن  المعطاء  االإن�سان  �سناعة  اإلى 

واإ�سالميًا.  واإن�سانيًا  اأخالقيًا  والملتزم 

اأعطت  االإع��الم  ق�سم  في  التطوع  فتجربة 

واإثبات  طموحها  تحقيق  فر�سة  فاطمة 

االإعالم فوجدت  كلية  ذاتها وهي خريجة 

المجالين  ف��ي  خبراتها  وزادت  نف�سها 

فاطمة  وت��خ��ت��م  وال��ت��ط��وع��ي.  االإع���الم���ي 

بالقول اإن العن�سر ال�ساب هو الذي يملك 

الطاقة ولديه القدرة على العطاء و�سُي�ساأل 

فال�ساب  اأم�ساه  فيما  وقته  عن  االإن�سان 

مر�ساة  ف��ي  وق��ت��ه  يم�سي  اأن  ي�ستطيع 

المعارف  يكت�سب  الوقت  نف�س  وف��ي  اهلل 

والخبرات وينمي �سخ�سيته وي�سقلها كل 

ذلك ببركة خدمة االإن�سان والمجتمع.

تعلمت المهنة التي حلمت بها

الذي  الح�سن  ح�سين  عي�سى  تجربة 

ع�سرين  مدى  على  الغربة  بالد  في  عا�س 

عندما   2006 تموز  حرب  في  ب��داأت  عامًا 

في  ال�سنوية  االإج��ازة  وعائلته  يم�سي  كان 

الحرب  ان��دالع  اأن  اإال  لبنان 

اأنهى رحلة االغتراب الطويلة 

التطوع   تجربة  بعدها  وب��داأ 

الموؤونة  ت��وزي��ع  خ���الل  م��ن 

على المهجرين وال�سهر على 

راحتهم. وبعد انتهاء الحرب  

لبى نداء االأمين العام لحزب 

ال�ساحية  اإل����ى  ون����زل  اهلل 

و���س��اه��م ف���ي رف����ع ال��رك��ام 

توا�سل  ال�����س��وارع.  وتنظيف 

جمعية  م��ع  عي�سى  ب��ع��ده��ا 

جهاد البناء وان�سم اإلى فريق المتطوعين 

فيها. عي�سى تطوع في الق�سم االإعالمي في 

الجمعية وهو لطالما حلم باأن يكون م�سورًا 

منذ ال�سغر يحمل الكاميرا يلتقط ال�سور 

اأن الظروف لم ت�سمح  اإال  ويوؤرخ االأحداث 

اأتاحت  التطوعية  تجربته  اأن  غير  بذلك 

له تعلم هذه المهنة ومن ثم احترفها على 

الرغم من اأن الهدف االأ�سا�س كان التطوع 

بمهنة  اأك��رم��ه  اهلل  اأن  اإال  النا�س  لخدمة 

لطالما حلم بها.

تحريك  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ال���م���راأة 

المجتمع

اأم�ستها  عامًا  ع�سر  خم�سة  من  اأكثر 

���س��م��ي��رة ن��ا���س��ر ال��دي��ن في 

ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وه���ي 

الهيئات  ف��ي  متطوعة  االآن 

ال��ن�����س��ائ��ي��ة ف���ي ح����زب اهلل 

وتعمل على مد ج�سور المودة 

المعوزين  ب��ي��ن  وال��ت��ك��اف��ل 

اإلى جانب ن�سر  والمي�سورين 

االأ�سيلة  االإ�سالمية  الثقافة 

االإلهية  وال��م��ب��ادئ  وال��ق��ي��م 

اأولوية  والقراآنية كما تعطي  

العالقات  اأوا����س���ر  لتمتين 

ال�شاب  العن�شر  اإن 

يملك  ـــذي  ال ــو  ه

ــه  ــدي ــة ول ــاق ــط ال

الــــقــــدرة عــلــى 

و�شُي�شاأل  العطاء 

عن  ـــان  ـــش ـــ� الإن

اأم�شاه. فيما  وقته 
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يـ�شير  الــتــطــوع 

تكامليًا  بالإن�شان 

اإن�شـانيــته  نــحو 

ــاوز الأنـــا  ــج ــت ــي ف

روحـــه. وت�شمــو 

لجان  المجتمع من خالل  في  االجتماعية 

التربوي  ب��ال��ج��ان��ب  تهتم  ك��م��ا  االأح���ي���اء 

والثقافي. �سميرة توؤكد اأن تجربتها اأعطتها 

الكثير من الناحية النف�سية واالجتماعية. 

والعوائل  بالم�سنين  االحتكاك  خالل  فمن 

واالأ�سرى  ال�سهداء  وعوائل  الم�ست�سعفة 

والمادية  االجتماعية  الم�ساعدات  وتقديم 

بوجوده  االإن�����س��ان  ي�سعر  لهم  وال�سحية 

هذه  في  عبثًا  وج��وده  يكون  فال  واأهميته 

الحياة.

ثمار التطوع

يمكن  التجارب  هذه  ا�ستعرا�س  وبعد 

ح�سر ثمار التطوع بالنقاط التالية:

- التطوع ي�سير باالإن�سان تكامليًا نحو 

اإن�سانيته فيتجاوز االأنا وت�سمو روحه.

التعاون  م�����س��اع��ر  ي��ق��وي  ال��ت��ط��وع   -

الواحد  المجتمع  مكونات  بين  والت�سامن 

وي�ساهم في ا�ستقامة المجتمع واالأفراد.

- ي�ساهم العمل التطوعي بنتائجه في 

باأن  والمنكوبة  المحتاجة  النا�س  اإ�سعار 

اإلى  هناك حا�سنًا منهم يح�سنهم ويقف 

جانبهم ويعمل على التخفيف عنهم.

في  يح�سننا  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل   -

اإلى تجريدنا  ت�سعى  التي  العولمة  مواجهة 

جعلنا  بهدف  وتراثنا  وديننا  ثقافتنا  من 

اأنا�سًا تائهين في هذا الوجود.

فر�سة للتكامل الإن�ساني

الموؤ�س�سات  اأن  طه  غ�سان  د.  يعتبر 

لالإن�سان.  التكامل  فر�سة  تتيح  التطوعية 

ي��ق��دم خ��دم��ة الأخيه  ف��االإن�����س��ان ع��ن��دم��ا 

يمكن  ال  وراح���ة  ب�سعادة  ي�سعر  االإن�����س��ان 

و�سفها م�سيرًا اإلى اأن موؤ�س�سات المجتمع 

غياب  ب�سبب  ن�سطت  التطوعية   المدني 

الدولة وتق�سيرها في المجال االجتماعي 

الخدماتي. ويتابع مو�سيًا ب�سرورة ماأ�س�سة 

العمل التطوعي وتنظيمه واإدارته من اأجل 

تطويره والرقي به وبالمجتمع. فعلى الدولة 

اأن ت�سجع هذا العمل وتعمل على تن�سيطه 

المعنية  ال�����وزارات  خ���الل  م��ن  وتفعيله 

وتحديدًا وزارة ال�سوؤون االجتماعية المعنية 

االأ�سا�س بخدمة االإن�سان والمجتمع.

اإن�سان  لكل  دعوة  التحقيق  ختام  وفي 

اإلى  ال�سباب  �سيما  ال  الخير  بفعل  يرغب 

اأج���ل ح�سد  م��ن  ال��ت��ط��وع  تجربة  خ��و���س 

لالإن�سان  والخير  بالفائدة  الغنية  ثمارها 

والمجتمع. 
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م�سينا ه��������ادي  اأب��������ا  ي�����ا  دروب����������������ًا ك������ّل������ل������ْت ب����������دم ون����������اِرب���ف�������س���ل���َك 

����رًا ����ق����ن����ا ع����ل����ى االأع�������������داء ن���������سْ ������س�����ن�����ع�����ن�����اُه ب������ع������زم واق��������ت��������داِروح����قَّ

و������س�����ّم�����ي�����ن�����اُه ع����ي����د االن����ت���������س����اِروِزْدن��������������ا ج�����������دوَل االأع�������ي�������اد ع����ي����دًا

ح�������س���ي���ن���يِّ ال����ع����ق����ي����دة وال����م���������س����اِررب����ح����ن����ا ح��������رب »ت�������م�������وز« ب�������س���ي���ٍف 

ت���ب���اه���وا ق�����د  االأع��������������ادي  ك�������ان  ع���ل���ى ���س��ع��ب��ي ب���اأ����س���ل���ح���ة ال�����ّدم�����اِراإذا 

ال���ف���ق���اِرف����اأ�����س����ل����ح����ة ال�������دم�������اء و����س���ان���ع���وه���ا ذي  ب�����س��ف��رة  ���س��ح��ق��ن��اه��م 

ون����ح����ن ال����ي����وم اأ�����س����ح����اب ال����ق����راِرف���������س����ار ق���������رار اإ������س�����رائ�����ي�����ل وه����م����ًا

ع����ل����ى �����س����ف����ٍق اأب������������يِّ االح������م������رارر����س���م���ن���ا ال���ن�������س���ر ب���ال���ت���ق���وى ح����روف����ًا

ن������ط������ّرز �����س����ع����رن����ا ب����االن����ت���������س����اروج����ئ����ن����ا ف�������وق اأج�����ن�����ح�����ِة ال����ق����واف����ي 

وردًا ال����ت����ح����ري����ر  �����س����ّي����َد  ج������ن������وب������يَّ االإب��������������ا واالع������ت������ب������اِرِل����ن����ه����دي 

ال�����ف�����راِرون�����ع�����ل�����ن ل�����ل�����م�����دى اأّن��������������ا اأ��������س�������وٌد اإل��������ى  ن����ل����وذ  وال  ن����م����وت 

الأ�����س����ل����ح����ة ال�������س���ه���اي���ن���ٍة ال����ت����ت����اِرول�����ب�����ن�����ان ال���������ذي ق������د ك��������ان م����رم����ى 

اأم�������س���ى   
َّ

اهلل ح������زب  ج����ه����اد  الح�ساِرب���ف�������س���ل  زم����ن  ف���ي  ال�����س��رف  اأم���ي���ر 

اأم�������س���ى   
َّ

اهلل ن�����س��ر  ال�����س��ع��ب  ي��خ��و���س ال���ح���رب م���ع���ج���زَة ال���م���داِرح���ب���ي���ُب 

ع����ام����ل����يٌّ ������س�����ه�����ٌم   
َّ

اهلل ل�����ه االأوط�������������ان ت�������س���ه���د ب���ال���ف���خ���اِرف����ن���������س����ر 

ي����ت����وق اإل�������ى ال����ت����ح����ّرر ب���اخ���ت�������س���اِره�����و االأم����������ل ال����وح����ي����د ل����ك����ل ����س���ع���ٍب 

ب���������اآل ال����ب����ي����ت ح�������بُّ االن���������س����ه����اِرف����ت����ى االإ��������س�������الم اأب������ه������َر ُم���ق���ل���ت���ي���هِ 

ب�������ِه َق������َل������َب ال�����ظ�����الم اإل��������ى ن����ه����اِرف�������زّي�������ن اأر��������������س ل�����ب�����ن�����اٍن ب���ن�������س���ر

م�������������زارع �����س����ب����ع����ٍة ب�����االن�����ت�����ظ�����اِرُق����������رى ل����ب����ن����ان �������س������اه������دٌة وه��������ذي 

ـــاُه ـــن ـــي ـــّم ـــش و�

ــد النــتــ�ــشــار ــي ع
خليل عجمي
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ال�سيد ها�سم �سفي الدين

ُهْم  َبْع�ضَ ��ا���َس  ال��نَّ الّلِ  َدْف����ُع  {َوَل�����ْواَل  تعالى:  قال 

َعلَى  ��ٍل  َف�����ضْ ُذو   
َ
الّل َوَل���ِك���نَّ  ْر������سُ  ��َف�����َض��َدِت االأَ لَّ ِب��َب��ْع�����ٍس 

اْلَعاَلِميَن})البقرة:251(.

ال�ستثنائيَّة  ��ة  الأه��م��يَّ ال��ب��ي��ان  ع��ن  غ��ن��يٌّ 

لمالحقة ومعالجة الآفات والم�ساكل الجتماعيَّة 

التي تحل في اأيِّ مجتمع بغ�سِّ النظر عن ثقافته 

بهذه  والقيام  والِقَيمية.  الفكرية  جاهاته  واتِّ

العلم  باأهل  منوط  -ع��ادًة-  الخطيرة  الوظيفة 

والمعرفة والقائمين على ال�سوؤون العامة خا�سة 

المبا�سر.  الجتماعي  بال�ساأن  يين  المعنِّ اأولئك 

نتائج  �سيولِّد  عواهنها  على  الأمور  ترك  اأّن  ذلك 

خطيرة تعود بال�سرر على الجميع وتكون عاقبتها 

الف�ساد الذي ينت�سر ويعم ويطال مختلف مناحي 

الحياة.

ــق  منطل ــرة  الأ�ش
)*(

الإن�شانية ــم  القي

اأن  اليوم  يمكننا  ل 

الـقـ�شايا  نتنــاول 

الجـــتـــمـــاعـــيـــة 

عن  النظر  بغ�ص 

العوامل ال�شيا�شية 

ــة  ــادي ــش ــ� ــت والق

ــدول  ال وم�شالح 

الــمــتــغــطــر�ــشــة 

عـلـى  والمـهيمـنة 

ال�شعوب  مقدرات 

والـظـلم. بالقـهــر 
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م�����س��وؤول��ي��ة ����س���الح الإن�������س���ان 

والمجتمع

اأن  الديني.  الفكر  في  طارئًا  يكن  لم 

يتولى االأنبياء والر�سل وال�سلحاء واالأولياء 

تناول  في  حتى  يزهدوا  ولم  المهام  هذه 

االإن�سان  اإ�سالح  على  ي�ساعد  تف�سيل  كلِّ 

والمجتمع وعالقاته. ووفق هذه المنهجية 

جاءت التوجيهات والتعاليم الدينية لتغطي 

قيم  تكري�س  باتجاه  لتدفع  وا�سعة  م�ساحًة 

ودرءًا  للمجتمع  حفظًا  واالإيمان  الف�سيلة 

والت�سّلط  الجهل  من  النا�سئة  للم�ساوئ 

وال��ط��م��ع وال��ط��غ��ي��ان وم��ا ���س��وى ذل��ك من 

اأ�سباب الف�ساد واالإف�ساد.

اإلى  نتطلَّع  ال��ن��ظ��رة  ه���ذه  وح���ي  م��ن 

اأن  ينبغي  التي  الج�سيمة  الم�سوؤوليَّات 

واالإيمان  والمعرفة  الفكر  اأه��ل  لها  يتحمَّ

بعين  اآخ��ذي��ن  ال��دور  ه��ذا  ب���اأداء  ليقوموا 

�ساخب  ع��ال��ٍم  ف��ي  نعي�س  اأن��ن��ا  االع��ت��ب��ار 

ت���ت�������س���ارع ف���ي���ه ال��ق�����س��اي��ا واالأح��������داث 

والمتغيرات حتى لي�سعر المتابع باأننا بتنا 

اأدنى  دون  ي�سير على غير هدى  في عالم 

نعي�س  بتنا  والتحّكم.  ال�سيطرة  قدرة على 

مفاجئة  اأنماطًا  تفر�س  ُنظٍم  اإط��ار  في 

اإرادة  غلبة  ظ��لِّ  ف��ي  م�سبوقة  وغ��ي��ر 

االإكراه  اأتقن  ال��ذي  االأق��وى 

والترويج لباطله باأيٍد ناعمة 

وت���ح���ت ����س���ع���ارات ب���ّراق���ة 

�سخرت لها موؤ�س�سات دولية 

درا�سات  ومراكز  وجامعات 

وروؤى  وع���الق���ات  واأن��ظ��م��ة 

وال�سعوب  ب��ال��دول  م  تتحكَّ

والمجتمعات.

مواجهة اأ�سكال الطغيان

له  �س  تتعرَّ ال��ذي  الهائل  ال�سغط  اإنَّ 

فة  الم�سنَّ الدول  في  الفقيرة  المجتمعات 

اأن  االأح���وال  من  بحال  يجوز  ال  )تابعة( 

بل  واالنكفاء  وال�سعف  بالعجز  ُي�سعرنا 

الم�سوؤولّية  وروح  التحدي  ة  ق��وَّ فينا  يثير 

ال��م�����س��اع��ف��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ه��م��ة االإ����س���الح 

والهداية واال�ستقامة.

خالل  م���ن  ون��ّط��ل��ع  اإال  ي���وم  ي��م��ّر  ال 

على  بكثرة  ال��م��ت��وّف��رة  االإع����الم  و���س��ائ��ل 

منطقًة  تطال  واإن�سانية  اجتماعية  كوارث 

تغييرات  تح�سل  اأو  كبيرة  �سات  موؤ�سَّ اأو 

حروب  تن�ساأ  اأو  دولية  معادالت  في  هائلة 

ون��زاع��ات وك��ل ه��ذه االأم���ور تنتج اأزم��ات 

عدد  اأّن  فترى  ومتفاقمة  حادة  اجتماعية 

ال��ف��ق��راء ف��ي ازدي����اد م��ّط��رد واأّن ال��دول 

و�سوءًا  ع���ددًا  ت���زداد  وال��ع��اج��زة  الفقيرة 

والنف�سية  وال�سحية  البيئية  الكوارث  واأنَّ 

تحمل اتجاهات مخّيبة. والم�سيبة االأكبر 

التي  اأ�سا�سًا هي  ال�سعيفة  المجتمعات  اأّن 

يمكننا  ال  لهذا  االأك��ب��ر.  العبء  �ستتحمل 

االجتماعية  الق�سايا  نتناول  اأن  ال��ي��وم 

ال�سيا�سية  العوامل  عن  النظر  بغ�س 

واالق��ت�����س��ادي��ة وم�����س��ال��ح ال���دول 

المتغطر�سة والمهيمنة على 

بالقهر  ال�سعوب  مقدرات 

اإّن��ن��ا نواجه  ب��ل  وال��ظ��ل��م، 

الطغيان  اأ���س��ك��ال  اأع��ت��ى 

واال����س���ت���ع���الء م���ن خ��الل 

ال�سعوب  مقّدرات  ت�سخير 

هيمنة  لتحقيق  وخيراتها 

د  تتق�سَّ ���س��ام��ل��ة  ث��ق��اف��ي��ة 

اليوم  اإنَّ مكمن الخطر 

ا�شتهداف  ــي  ف ــو  ه

الأ�شرة ككيان حا�شن 

للفرد وكمرجع فكري 

واإن�شاني  وعاطفي 

ينهل منه كّل المجتمع

62



والتاريخية  الثقافية  الخ�سو�سيات  اإلغاء 

لل�سعوب.

هيمنة على امتداد العالم

لطالما  الثقافية  الهيمنة  فكرة  اإّن 

عي االإلوهية  راودت الطغاة والجبابرة ومدَّ

على  مزعومة  ح�سارات  �سيدوا  وال��ذي��ن 

والمظلومين  والم�ساكين  الفقراء  ح�ساب 

ممن حرموا اأب�سط مقّومات العي�س الكريم 

التاريخ.  واأهملهم  ا�ست�سعفوا  الذين  ومن 

اإال اأنَّ ما ن�سهده في عالمنا اليوم هو اأ�سواأ 

واأ�سنع اأنماط الهيمنة الثقافية عمقًا وخبثًا 

وانت�سارًا الأنَّها تمار�س على امتداد العالم 

ُتفَر�س  والأنَّها  لل�سعوب  ت�سنيف  اأب�سع  في 

با�سم القوانين الدولية وتحت راية الحرية 

والديمقراطية.

للب�سرية  تعالى  اهلل  هياأ  المقابل  وفي 

لتبطل  وتخل�س  وت��ج��اه��د  تعمل  طائفة 

ولتف�سح  ع��ي��ن  ال��م��دَّ ه������وؤالء  اأك����ذوب����ة 

م�ساريعهم ولتحافظ على القيم االإن�سانية. 

ِمن  اْلُقُروِن  ِمَن  َكاَن  {َفلَْواَل  تعالى:  قال 

اْلَف�َضاِد ِفي  َعِن  َيْنَهْوَن  ٍة  َبِقيَّ اأُْوُلواْ  َقْبِلُكْم 

ِمْنُهْم  اأَن��َج��ْي��َن��ا  ��ْن  ��مَّ مِّ َق��ِل��ي��اًً  اإِالَّ  االأَْر������سِ 

َبَع الَِّذيَن َظلَُمواْ َما اأُْتِرُفواْ ِفيِه َوَكاُنواْ  َواتَّ

ُمْجِرِميَن})هود: 116(.

مجتمع  الأي  الغريزية  الفعل  ردة  اإنَّ 

اأن  وال�سامل  الجدي  الخطر  يدهمه  حين 

اإلى  يلجاأ  واأن  الخ�سو�سية  اإل��ى  ينكفئ 

المقاومة معتمدًا على عنا�سر القوة فيه.

جذور مقاومتنا ال�سامخة

نحن نفخر في هذا ال�سرق عمومًا وفي 

منطقتنا تحديدًا اأننا نمتلك ذخيرًة وافرة 

من  قيمه  تنبع  اأ�سيل  تاريخ  اإل��ى  وننتمي 

فهذه  االإلهي.  والوحي  ال�سماوية  الديانات 

اأغنت  والمتينة  ال�سامخة  الخ�سو�سية 

الثقافية  مقاومتنا  ج��ذور  وه��ي  الب�سرية 

اإن��ت��اج حيوية  ال��ق��ادرة ف��ي ك��لِّ زم��ن على 

مقاومة للعدوان واالحتالل والظلم.

وفي هذا ال�سياق ومن موقعنا المقاوم 

يتهّدد  لما  بالم�سوؤولّية  اإح�سا�سنا  ونتيجة 

مخاطر  م��ن  عمومًا  اللبناني  مجتمعنا 

جدية وم�ساريع خبيثة ت�ستهدف التما�سك 

واالأ����س���ال���ة ف��ي ال��ث��ق��اف��ة وال��ه��وي��ة ولكي 

المخل�سة  الجهود  كل  اإلى  الجهود  ن�سمَّ 

الم�ساهمة في خلق بيئة ثقافية-اجتماعية 

ت�ساعد على حفظ المجتمع من االنحراف 

ذخــيــرًة  نمتلك  ــا  ــن اإن

ــى  اإل وننتمي  ـــرة  واف

تاريخ اأ�شيل تنبع قيمه 

من الديانات ال�شماوية 

ـــهـــي. ـــي الإل ـــوح وال

جانب من الح�ضور في حفل انطاًق حملة: 

»اأ�ضرتي �ضعادتي«
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على  ال�سوء  ن�سلط  اأن  اأحببنا  وال�سياع 

للمجتمع وهو  اأ�سا�سي  عنوان كبير ومكّون 

)االأ�سرة(.

اإن م�ساكل كبيرة كالبطالة والمخدرات 

وال�سيخوخة  والفقر  النف�سية  واالأمرا�س 

وال�سمان  االأم������ان  وف���ق���دان  ال��م��ه��م��ل��ة 

وغيرها  االأط��ف��ال  وعمالة  االجتماعيين 

�سيا�سات  ك��ب��رى  ت�سغل  ال��ع��ن��اوي��ن  م��ن 

ا�ستقرار  دائ����م  ب�����س��ك��ل  د  وت���ه���دِّ ال�����دول 

مهبِّ  في  وت�سعها  وتما�سكها  المجتمعات 

باأنَّ  لالإدعاء  وال مجال  وال�سياع.  التفّكك 

ح�سول  اإل��ى  ي  ي���وؤدِّ وح��ي��دًا  عاماًل  هناك 

اأحد  اأّن  نعتقد  لكننا  الم�سائب،  ه��ذه 

التفكك  هو  الم�ساكل  ه��ذه  منا�سئ  اأه��م 

االأ�سري الذي يوجد انعدام توازن في بنية 

المجتمع.

خطر ا�ستهداف الأ�سرة

في  ه���و  ال���ي���وم  ال��خ��ط��ر  م��ك��م��ن  اإنَّ 

للفرد  حا�سن  ككيان  االأ���س��رة  ا�ستهداف 

ينهل  واإن�ساني  وعاطفي  فكري  وكمرجع 

منه كّل المجتمع. اإنَّ اأخطر ما نلم�سه في 

واالإعالمية  والتربوية  الثقافية  ال�سيا�سات 

من  االأ�سرة  الإف��راغ  المفرط  الجنوح  هذا 

عنا�سر قيمومتها وقيمتها لح�ساب الفردية 

عاة  مدَّ حقوق  ظ��لِّ  ف��ي  الحائرة  التائهة 

تحمي  ال  عامة  وقوانين  عة  متبرَّ ووظائف 

حيث يندر التكافل والت�سامن، بينما نجد 

اأنَّ االأديان ال�سماوية اأولت مو�سوع االأ�سرة 

والت�سريعات  التربية  ف��ي  خا�سة  عناية 

واال�ستقامة  ال�سالمة  ركيزة  واعتبرتها 

للفرد والمجتمع معًا.

ال�سغيرة  ال��ع��ائ��ل��ة  ه��ي  ف��االأ���س��رة 

النواة  وه��ي  ال��واح��د  ال��ب��ي��ت  اإط���ار  ف��ي 

فكان  تكوينها  على  االإ�سالم  ح�سَّ  التي 

ات  الم�ستحبَّ م��ن  عليه  وال��ح��ّث  ال���زواج 

واجبًا  ي��ك��ون  واأح��ي��ان��ًا  بنف�سه  االأك��ي��دة 

ماته  مقدِّ ت��اأم��ي��ن  على  العمل  يفتر�س 

الح�سانة  ل��ت��اأم��ي��ن  لل�سباب  ك��اأول��وي��ة 

الم�سوؤولية  اإطار  في  والعاطفية  الروحية 

قال  وال���م���راأة،  ال��رج��ل  بين  المتبادلة 

ْن  مِّ َلُكم  َخ��لَ��َق  اأَْن  َي��اِت��ِه  اآ {َوِم���ْن  تعالى: 

َوَجَعَل  اإَِلْيَها  َت�ْضُكُنوا  لِّ ْزَواًج��ا  اأَ اأَنُف�ِضُكْم 

اَلآَياٍت  َذِلَك  ِفي  اإِنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم 

ُروَن})الروم:21(. َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ

الزوجي  البيت  الق�سة،  تبداأ  هنا  من 

ه��و م��ح��ل ال�����س��ك��ن وال���ه���دوء م��ق��اب��ل كّل 

والفكرية  التوترات وال�سغوط االجتماعية 

الحياة.  �سعوبات  عن  النا�سئة  والنف�سية 

ــي هــذا  ـــرة ه ـــش  الأ�

المتبادل  الحــتــرام 

اإدارة  على  والتفاهم 

ـــوؤون الــعــائــلــة. ـــش �
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