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�ل�شّيد علي عبا�ض �ملو�شوي

وُح مْن اأمِر ربِّي ُقِل الرُّ

للتفكير  االإن�سان  ه��ذا  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  دع��ا 

على  اآي��ات  فيها  الأنَّ  االأنف�س؛  وفي  االآف��اق  في 

وجوده، تدفع االإن�سان لالإيمان به. والتفكير في 

االأنف�س دعوة للتفكير في ِخْلَقة هذا االإن�سان. 

وكما اأّن في ج�سم االإن�سان تركيبًا عجيبًا كلَّما 

وقف  خلقته  �سرِّ  في  و�سار  فيه،  النظر  دّق��ق 

تدبيره،  وح�سن  الخالق  حكمة  اأم��ام  مبهوتًا 

اأعجب  فاإنَّها   لروحه  بالن�سبة  االإن�سان  هكذا 

واأغرب، وهي �سّر الحياة فيه وقوام وجوده، بل 

هي كيانه االأ�سا�س والج�سد اآلة بيد هذا الكيان 

ق االإن�سان  وهو الروح. هذه الروح التي مهما تعمَّ

ما  غاية  اإذ  عاجزًا  يقف  فاإنَّه  كنهها  لُيدرك 

كة  المحرِّ القّوة  اأّنها هي  منها  االإن�سان  ُيدركه 
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له، واأنَّ بها بقاءه حيًا. حّتى التعبير القراآني 

عن الروح لم يرد ببيان حقيقتها فلما �سئل 

اأجاب باأّنها من اأمر اهلل، {َوَي�ْش�أَُلوَنَك َعْن 

وُح ِمْن اأَْمِر َربِّي َوَم� اأُوِتيُتْم  وِح ُقْل الرُّ الرُّ

ِمْن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِلياًل} )االإ�سراء: 85(.

هذا  حياة  قوام  التي هي  ال��روح  وهذه 

ُيمكن  دة،  م��ت��ع��دِّ ج��وان��ب  ذات  االإن�����س��ان 

بع�سها  ويقّوي  بع�سها  يهمل  اأن  لالإن�سان 

جعلها  التي  االختيارات  من  وه��ذا  االآخ��ر، 

اهلل عز وجل لهذا االإن�سان.

جوانب هذه الروح قد ترتقي باالإن�سان 

كاماًل،  اإن�سانًا  فيكون  االأعلى  الكمال  اإلى 

وقد تت�سافل في�سبح االإن�سان طبقًا للو�سف 

القراآنّي كاالأنعام بل اأ�سل �سبياًل.

على  قدرتها  ال��روح  في هذه  ما  واأه��ّم 

اكت�ساف الحقائق، فهي بما لديها من قوى 

ن من اأن ت�سل  دها بها اهلل عّز وجّل تتمكَّ زوَّ

عقل  يعجز  التي  الحقائق  من  الكثير  اإل��ى 

الو�سول  عن  لديه  الح�ّس  واأدوات  االإن�سان 

اإليها.

ة مكّبلة  ه��ذه ال���روح ف��ي ع��ال��م ال��م��ادَّ

كلما  بالماّدة  تعّلقها  ازداد  وكلما  واأ�سيرة، 

ازدادت ُبعدًا عن اال�ستفادة من تلك القوى، 

الدنيا،  لهذه  اأكثر  اأ�سيرًة  اأ�سبحت  وكّلما 

ما  اأ�سعب  من  منه  خروجها  ي�سبح  حّتى 

يمّر على االإن�سان وهي لحظات االحت�سار.

االتِّ�سال  م��ن  ال����روح  ه���ذه  تتمّكن   

لهذا  وجل  عز  اهلل  فتحها  معنوّية  بعوالم 

اأّن  عن  له  وك�سف  اإليها،  ودع��اه  االإن�سان 

باهلل عز وجل عندما يحين  لقائه  لحظة 

الماّدة  قيود  من  ترتحل  اأن  ال��روح  لهذه 

الأّن  ع��ل��ي��ه؛  غ��ري��ب��ة  لحظة  ت��ك��ون  ���س��وف 

اليقين الذي ي�سل اإليه �سوف يكون يقينًا 

{َوَج���َءْت �َشْكَرُة اْلَمْوِت  ال �سك فيه اأبدا: 

َتِحيُد*َوُنِفَخ  ِمْنُه  ُكْنَت  َم�  َذِل��َك  ِب�ْلَحقِّ 

اْلَوِعيِد*َوَج�َءْت  َي���ْوُم  َذِل���َك  وِر  ال�شُّ ِف��ي 

ُكْنَت  َو�َشِهيٌد*َلَقْد  �َش�ِئٌق  َمَعَه�  َنْف�ٍس  ُكلُّ 

ِفي َغْفلٍَة ِمْن َهَذا َفَك�َشْفَن� َعْنَك ِغَط�َءَك 

َفَب�َشُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد} )ق: 19 � 22(

فهو  االإن�سان  اأّيها  تختار  الموقفين  اأي 

وبّين  الكريم  ال��ق��راآن  و�سف  وق��د  بيدك. 

ال�سالم  موقف  االأول:  الموقفين:  هذين 

�ُهْم  َتَتَوفَّ ���ِذي���َن  {الَّ واالح��ت��رام:  والتحية 

َعلَْيُكْم  �َشاَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِِّبيَن  اْلَماَلِئَكُة 

اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَم� ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} )النحل: 

32(، والموقف االآخر موقف المذّلة والمهانة 
اْلَماَلِئَكُة  ْتُهْم  َتَوفَّ اإَِذا  {َفَكْيَف  وال�سعف: 

ْدَب�َرُهْم*َذِلَك ِب�أَنَُّهْم  ِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َواأَ َي�شْ

َواَنُه  ِر�شْ َوَك��ِرُه��وا   َ اللَّ اأَ���ْش��َخ��َط  َم���  َبُعوا  اتَّ

َف�أَْحَبَط اأَْعَم�َلُهْم})محمد: 28(.

والذي يحّدد نوع الموقف في هذه الدنيا 

ف�ساده  اأو  �سالحه  ففي  االإن�سان،  عمل  هو 

يكون م�سير االإن�سان في لحظته تلك.

واأهّم ما على االإن�سان المحافظة عليه 

به  الذي  ال�سالح  العمل  المواظبة على  هو 

تكتب النجاة، واأن تكون اأّيام دهره كّلها في 

يتعّمق  التوفيق  وهذا  وجّل.  عّز  اهلل  طاعة 

قدراتها  معرفة  ف��ي  ال���روح  قت  تعمَّ كلَّما 

االأنف�س  اآيات  التاأّمل في  وقواها من خالل 

امتثااًل الأمر اهلل عّز وجّل.

رّب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين.
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�ــصــرُّ الــغــائــب 

الـــمـــوجـــود

تقت�سر  ال  اأنها  لوجدنا  االأ�سئلة  هذه  حول  النظر  دققنا  ولو 

المعتقدين  كافة  يطرحها  اأ�سئلة  اإنها  بل  ال�سيعي،  المعتِقد  على 

بظهور الم�سلح العالمي الذي �سيظهر في يوم من االأيام ليمالأ 

االأر�س عداًل.

وبعبارة اأخرى، ال �سّك اأن م�ساألتي طول العمر وفل�سفة وجود 

ال�سيعة،  اإلى  الموجهة  االأ�سئلة  من  الغيبة  زمن  في   | االإم��ام 

بالم�سلح  المعتقدين  بكافة  تتعلق  م�ساألة  الظهور  تاأخير  اأن  اإال 

العالمي.

اأما الجواب فهو على نحوين، مخت�سر ومف�سل، واأما الجواب 

المخت�سر فهو اأن وجود قائد ثوري في المجتمع ال يكفي الإيجاد 

ثورة وتحّول في جميع اأنحاء العالم، بل يحتاج االأمر اإلى ا�ستعداد 

اآية الل ال�شيخ ن��شر مك�رم ال�شريازي

بعد قبول ق�شية �لعمر �لطويل لالإمام �لمهدي |، يعتبر 

�لحديث عن �أ�شباب وجدوى طول غيبة �لإمام من �لأمور �لتي 

يطرح حولها �لكثير من �لأ�شئلة، فيقال على �شبيل �لمثال:

لماذ� ل يظهر �لإمام �لمهدي | ليحل �لعدل في �لكون؟

لماذ� ل يظهر | مع �أن �لف�شاد و�لظلم �أ�شبحا كبيرين؟

ولماذ� كانت غيبته طويلة �إلى هذ� �لحّد؟

هل ينتظر �أمرً� ما؟

وفي �لنهاية ما هو �شّر هذ� �لغياب �لطويل؟

6



عام؛ وهذا ما لم يح�سل حتى االآن. ال بل بمجرد 

اال�ستعداد ي�سبح القيام قطعيًا. 

وتو�سيح هذا الكالم يحتاج اإلى تف�سيل:

ت�سبه   | المهدي  االإم��ام  ثورة  اإن  اأوًل: 

ث���ورات وب��رام��ج ك��اف��ة االأن��ب��ي��اء R لجهة 

عدم  يعني  وهذا  الطبيعية،  بالو�سائل  تحققها 

وجود اإعجاز على االإطالق. ولهذا ال�سبب نالحظ 

بجد  يعملون  كانوا  المتقدمين   R االأنبياء  اأن 

الو�سول  الأجل  والمعنوي  المادي  اال�ستعداد  الإيجاد 

ح�سول  اأم��ل  على  يجل�سون  ال  فكانوا  اأهدافهم،  اإل��ى 

معجزة. وهذا يعني اأن حكومة الحق والعدل تتحقق من 

خالل الو�سائل المادية والمعنوية ال�سرورية.

وبعبارة اأخرى، ال ياأتي المهدي | بدين جديد، بل �سيقوم 

تقت�سر  ال  ر�سالته  اإن  تجَر.  لم  التي  االإلهية  الحدود  باإجراء 

على االإبالغ واالإنذار والتربية والتذكير، بل ر�سالته عبارة عن 

اإجراء كافة االأ�سول التي تنهي الظلم والف�ساد في ظل حكومة 

العلم واالإيمان، وهذا ال يتحقق من دون ا�ستعداد.

وجود  ب��ع��دم  االع��ت��ق��اد  �سبب  ت��ق��دم  مما  يت�سح  ث���ن��ي���ً: 

اأنواع من اال�ستعداد ال  اال�ستعداد الكافي، وعلى االأقل هناك 

بد اأن تتحقق.

�ل�شتعد�د للقبول

الو�سع،  هذا  �سوء  ك��اٍف  وب�سكل  الب�سر  ُي��درك  اأن  ينبغي 

واأن يلم�سوا �سعف وعجز القوانين الب�سرية عن اإيجاد العدالة 

االجتماعية. وينبغي اأن يدركوا اأّن حّل م�ساكل العالم ال يتاأّتى 

من خالل القوانين الب�سرّية المادّية. وينبغي اأن ي�سعروا باأن 

االأزمات الحالية وليدة االأنظمة الموجودة العاجزة عن َحّلها، واأن 

يدركوا مقدار الحاجة اإلى اأ�سوٍل واإلى نظاٍم جديد يعتمد القيم 

االإن�سانية واالإيمانية والعواطف الب�سرية واالأخالقية للو�سول اإلى 

هذا الهدف الكبير. 

التقدم  اأّن  فيه  تدرك  م�ستوى  اإلى  ت�سل  اأن  الب�سرّية  وعلى 

ــام  الإم ــورة  ث اإن 

ــبه  المهدي | ت�ص

وبــرامــج  ثـورات 

ــاء  ــة الأنـبـيــ كـاف

ــة  لجــهــــــ  R

تحققـها بالو�صائل 

الـطبـيــعـيــــــــة
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�سعادة  يعني  وال  الب�سري  التقّدم  دائ��م��ًا  يعني  ال  التكنولوجي 

الب�سر، الأن التكنولوجيا ال توؤدي اإلى ال�سعادة اإال اإذا ح�سلت في 

ظل االأجواء االإن�سانية والمعنوية.

ع�سر  في  الب�سر  حياة  كيفية  حول  الروايات  بع�س  تتحدث 

ظهور المهدي | حيث ي�ستفاد منها اأن التكنولوجيا وال�سناعة 

الكبيرة  القارات  بين  والتوا�سل  والنقل  الحمل  م�ساألة  باالأخ�س 

�ستوؤدي كلها اإلى حل م�سكلتي الزمان والمكان ب�سكل كبير.

طبعًا قد يح�سل هذا االأمر على اأثر تقدم �سناعي كبير في 

ذاك الزمان اإال اأنه نوع من اال�ستعداد العلمي.

نو�ة جي�ض �لإمام |

وفي النهاية ال بد من وجود مجموعة ولو كانت قليلة ت�سكل 

|. وهذا يعني �سرورة  النواة االأ�سا�س لجي�س االإمام المهدي 

تربية مجموعة من االأفراد تت�سف بالمعرفة وال�سجاعة والوفاء 

واالإيثار، وهذا يحتاج اإلى الزمان.

اأما من الذي �سيتكفل باإيجاد هذه المجموعة؟

فيجب االلتفات اإلى اأن م�سوؤولية هذا العمل تقع على عاتق القائد 

الكبير الذي يقوم بهذا العمل �سواء ب�سكل مبا�سر اأم غير مبا�سر.

الغيبة،  طول  اأ�سباب  اأح��د  اأن  عن  ال��رواي��ات  بع�س  تتحدث 

امتحان النا�س واختبار االأ�سلح. اأما المق�سود من االمتحان فهو 

تربية اال�ستعدادات واإظهار القدرات. وبعبارة اأخرى الهدف من 

االمتحان التربية والتكامل.

فل�شفة وجود �لإمام| �أثناء �لغيبة

من جملة االأ�سئلة التي تطرح حول عقيدة ال�سيعة في االإمام 

المهدي |: 

االإمام | هو قائد واإمام، فكيف يمكن لالإمام الغائب اأن 

يلعب دور القائد فيما وجوده بينهم �سيكون مفيدًا اإذا كان على 

ات�سال م�ستمر مع اأتباعه؟

الغيبة هي  | في مرحلة  االإم��ام  اإن حياة  اأخ��رى  وبعبارة 

العامة  الفائدة  هي  فما  اجتماعية،  حياة  ولي�ست  خا�سة،  حياة 

للنا�س اإذًا من وجود هذه الذخيرة االإلهية؟

8



وه���ل م��ف��ه��وم غ��ي��اب االإم����ام | 

اأن وج��وده عبارة عن روح غير  يعني 

اأمواج خفية؟ وهل يتالءم  اأو  مرئية 

هذا االأمر مع العلم؟ 

الهامة  االأ���س��ئ��ل��ة  ه��ذه  م��ن  لكل 

القول  ي��ج��ب  اإذ  ���س��اف��ي��ة  اإج����اب����ات 

يعني  | ال  االإم��ام  اإن غياب  وبو�سوح 

اأن له وجودًا غير مرئي في ع�سر الغيبة، بل 

لالإمام حياة طبيعية عينية وخارجية ويميزه العمر 

في  ويعي�س  المجتمع  في  يتحرك   | االإم��ام  بل  ال  الطويل، 

اأماكن متعددة.

الهوية،  مجهول  اأن��ه  اإال  المجتمع  في  يعي�س   | االإم��ام 

وفرق كبير بين غير المرئي وغير المعروف.

مقبول  الحياة  َفْقَد هذه  فاإن  االأ�سا�س،  العنوان  اإلى  نعود 

هذا  القائد.  عند  مقبول  غير  اأنه  اإال  العادي  ال�سخ�س  عند 

وتتحدث الروايات حول الفائدة من وجود االإمام الغائب: عن 

الر�سول P اأنه قال: »اإي والذي بعثني بالنبوة اإنهم ينتفعون 

به وي�ست�سيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع النا�س بال�سم�س 

.
)1(

اإذا جّللها ال�سحاب« 

طبعًا فوائد اأ�سعة ال�سم�س كثيرة حيث تحرك دورة الحياة 

عند الحيوانات واالإن�سان والنباتات وذلك على م�ستوى النمو، 

التغذية، التوليد، الح�س، الحركة، حركة الدم في العروق،... 

ال�سم�س  اأ�سعة  على  تترتب  التي  الفوائد  من  الكثير  والكثير 

�سواء و�سلت ب�سكل مبا�سر اأم غير مبا�سر اإذ يوؤدي عدم وجودها 

اإلى الظالم والموت.

كان  واإن  ال�سم�س  �سعاع  و�سول  عند  تح�سل  الفوائد  وه��ذه 

التي تختفي  المناطق  اأن  والدليل على ذلك  ب�سكل غير مبا�سر. 

التي  اآثارها  تبقى  اأ�سهر،  �ستة  لمدة  الغيوم  وراء  ال�سم�س  فيها 

والنمو  الحياة  ن�ساهد  حيث  م��وج��ودة،  منها  بع�س  اإل��ى  اأ�سرنا 

المختفية  ال�سم�س  اأن  يعني  وهذا  والفاكهة...  والنبات  والطاقة 

ــدم  اإن التـــقــــــــ

ــي  جـــ لـو لتــكـنو ا

ــي التـقــدم  ل يعنـ

الب�صري اأو �صعـادة 

اإذا  اإل  ــر  البـ�صــــــ

ــي ظــل  ــل ف ح�صـ

الإن�صانيـة  الإجواء 

ــة والمعــنــويـــــ
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وراء الغيوم تحمل فوائد اأي�سًا.

حال  هو  ما  ولكن  ال�سم�س،  اأي  ب��ه«  »الم�سبه  ح��ال  هو  ه��ذا 

»الم�سبه« اأي القائد االإلهي في مرحلة الغيبة؟ الحقيقة اإن لالأ�سعة 

المعنوية لوجود االإمام | اآثارًا عديدة عند وجودها خلف غيوم 

الغياب، نفهم من خاللها فل�سفته الوجودية على الرغم من عدم 

ح�سوره وقيادته المبا�سرة. 

وهذه االآثار عبارة عن:

�إ�شفاء �لأمل

اإن وجود قائد اإلهي في اأي معركة هو �سبب لالأمل وباعث 

للحرارة في عروق االأتباع حيث ي�سكل الدافع لمزيد من العمل 

فاإن  الواقع  في  القائد  مقتل  خبر  انت�سر  ما  ف��اإذا  والحركة. 

االأمر �سيوؤدي اإلى تفّرق الجي�س مهما كان عظيمًا.

وحركة  حياة  في  �سببًا  يبقى  الدولة  اأو  المجتمع  ورئي�س 

مري�سًا،  اأو  م�سافرًا  كان  لو  حتى  المجتمع  وه��دوء  وانتظام 

القائد،  هذا  ووج��ود  وفاته.  خبر  انت�سار  عند  االأم��ر  وينقلب 

اإلى  ن�سيف  المنتظرين.  عند  واال�ستعداد  االأمل  وجود  �سبب 

هذا االأمر ما ذكرته بع�س الروايات من اأن االإمام | يراقب 

وهذا  اأحوالهم  اإلى  ويتعرف  الغيبة  في مرحلة  اأتباعه  اأعمال 

يجعل االأتباع في حالة يقظة دائمة.

�لحفاظ على دين �هلل

�سرورة  اإل��ى  خطبه  اإح���دى  ف��ي   Q علي  االإم���ام  ي�سير 

ال  بلى  »اللهم  ويقول:  وزمان  كل ع�سر  في  االإلهي  القائد  وجود 

تخلو االأر�س من قائم هلل بحجة اإما ظاهرًا م�سهورًا واإما خائفًا 

.
)2(

مغمورًا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته« 

ال�سخ�سية  واالأفكار  ال�سالئق  واختالط  الزمان  انق�ساء  اإن 

خادعة  ظواهر  ذوات  مختلفة  اتجاهات  ووجود  الدينية  باالأمور 

ووجود مذاهب منحرفة وامتداد اأيدي المف�سدين اإلى المفاهيم 

ال�سماوية، كل ذلك ي�ساهم في تغيير بع�س هذه المفاهيم والنيل 

من اأ�سالتها.

. تف�سير نور الثقلين، ال�سيخ الحويزي، ج 1، �س 499( 1)

. نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، خطبة رقم 147، �س 37( 2)

�لهو�م�ض

اإن وجود قائد اإلهي 

ــة  معرك اأي  ــي  ف

لالأمل  ــب  �صب ــو  ه

للـحرارة  ــث  وبــاع

الأتباع  ــروق  في ع

ــًا  دافع ــكل  ي�ص اإذ 

ــل ــة والعم للحرك
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�لحركة  هذه  تجاه  م�شوؤوًل  نف�شه  حــاّج  كل  يعتبر  �أن  �لمهم  من 

هذه  �أن  لو  �لإ�شالمية.  و�لأّمة  �لإ�شالمي  للعالم  �لعظيمة  �لجماعية 

�شالمًا  تحّققًا  تحّققت  �لإٍ�شالمية  لالأّمة  �لو�حدة   �لعظيمة  �لحركة 

كّل  في  وبركاتها  �آثارها  و�لنعمة  بالنفع  ل�شملت  عيب،  �أي  دون  كاماًل 

�شنة كّل عالم �لإ�شالم ـ بل بمعنى من �لمعاني كّل �لب�شرية ـ {ِلَي�ْشَهُدوا 

َمَن�ِفَع َلُهْم} )�شورة �لحّج: 28(.

�لحج يمنح �لأمل

ن�سهد  واليوم  المقّد�س.  ال�سارع  الحّج يقع في قمة  اإّن 

تكمن  الحج  واأهمية  اأكثر.  ب�سكل  الفري�سة  بهذه  اهتمامًا 

في بعدين اأحدهما داخلي يرتبط باالأمة االإٍ�سالمية واالآخر 

مّر  وعلى  االإ�سالمية طوال قرون  االأّم��ة  اأذّل��وا  لقد  دول��ي. 

وا بها واأوهنوا عزيمتها ون�سروا الياأ�س فيها،  ال�سنين وا�ستخفُّ

واأرادوا بالو�سائل الحديثة اأن ي�سّعفوا المعنويات والتوّجه 

والت�سّرع )اإلى اهلل( فيها. والحّج يرّمم كل هذه الم�سائب 

ويعطي العّزة لكّل اأفراد االأّمة االإ�سالمية وي�سعرهم بالقّوة 

اآثاره  واأول  ال�سحيح.  الحّج  هو  هكذا  االأم��ل.  ويمنحهم 

يتحقق في داخل االأمة االإ�سالمية وفي قلوبنا. نحن بحاجة 

ــى  اإل ــة  ــن بحاج نح

ــل اأن  ــّج من اأج الح

ــا  ــّوي روحّيـتـنـ نـق

ــا  اأّنن ــر  ون�صتـ�صـع

ــى  علـ ــل  نـتـوّكــ

نـثــق  ــا  واأّنــنـ اهلل 

ــه،  واأنــنــا اأّمـــة  ب

ــرة ــة وكبي عظيـم

*
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روحّيتنا  ن��ق��ّوي  اأن  اأج���ل  م��ن  ال��ح��ّج  اإل���ى 

اهلل  على  نتوّكل  اأّننا  ون�ست�سعر  ونرّممها 

واأّننا نثق به،  واأننا اأّمة عظيمة وكبيرة. من 

مهّمًا،  الداخلي  التاأثير  يكون  الجهة  هذه 

ومن تلك الجهة يكون التاأثير الدولي مهّمًا، 

الأّنه ي�سعف العدو ويحّطم معنوياته ويبرز 

االأّمة  وح��دة  ويظهر  االإ���س��الم،  عظمة  له 

االإ�سالمية اأمامه.

يتكاتفون �شد �لإ�شالم

في يومنا هذا، ت�سطفُّ جبهة عظيمة 

�سد االإ�سالم، مثل معركة االأحزاب. حيث 

وعداوتها  اختالفها  على  الفرق  تتكاتف 

تكت�سف  عّلها  للتغلغل  فت�سعى  لمواجهته، 

خاللها   من  النفوذ  ت�ستطيع  �سعٍف  نقطة 

وا�ستغاللها وتوجيه ال�سربة اإليه. اإّن الحّج 

في هذه الحالة يمكنه اأن يردعهم. 

الإيجاد  �سعُيهم  خططهم  �سمن  ومن 

اإنهم  االإ�سالمية.  االأم��ة  داخ��ل  االختالف 

يعملون بدقة ويغّذون الخالفات. ويقومون 

ال�سيعة  عند  المنحرفة  االتجاهات  بتقوية 

والحذر،  اليقظة،  فينبغي  ال�سّنة،  وعند 

وال���دق���ة، وال��ف��ه��م، الأن ه���ذه االأم����ور هي 

العالم  يحتاج  التي  االأ�سا�س  الق�سايا  من 

االإ�سالمي اإليها اليوم.

التفاهم،  اإل��ى  االإ�سالمي  العالم  يحتاج 

تكون  ال  لماذا  والتعا�سد.  الم�ساواة  وم�ساعر 

والتوافق  للتفاهم  م�ستعّدة  االإ�سالمية  الدول 

فل�سطين،  كق�سية  عام   واحد  مو�سوع  حول 

واتخاذ القرار ب�ساأنها؟ فهل اأن ق�سية فل�سطين 

ق�سية ب�سيطة؟ مجموعة من الب�سر البعيدين 

عن اأي دين - فهم لي�سوا باليهود؛ الأن اليهود 

من  يتبّروؤون  بدينهم  المتدينين  الموؤمنين 

االأديان  يهاجمون   - ال�سيا�سيين  ال�سهاينة 

المعنويات  على  وي��ت��ج��روؤون  التوحيدية، 

ليغت�سبوا بقعة من االأر�س االإ�سالمية التي 

اأهل  ويطردون  االأولى  الم�سلمين  قبلة  هي 

ــون  يك اأن  ــي  ينبغ

ــاج  الحـــ ــوك  �صــل

ــى جمـيــع  داًل عل

ــي  الت ــس  الخ�صائـ�

ــن وظيفة  ــر ع تعب

ــي  ف ــن  الم�صـلمي

وعــن  ــج،  الـحـــــ

ــن  م ــم  تـكليـفـهــ

ــة ــة المعنـوي الجه
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هذه الديار، ويمار�سوا عليهم كل يوم جميع 

اأنواع ال�سغوط.

االإ�سالمي  العالم  هذا  ي�سكت  فلماذا 

اأمامهم؟ األم يقل النبّي P: »من اأ�سبح 

؟ 
)1(

ال يهتم باأمور الم�سلمين فلي�س بم�سلم« 

األي�س هذا اهتمامًا باأمور الم�سلمين؟ هذه 

هي ق�سايا الحّج.

مظهر للتعاون و�لتقارب

االتحاد  مظهر  الحّج  يكون  اأن  يجب 

والموا�ساة  ال���ح���وار  وم��ظ��ه��ر  وال��ت��ف��اه��م 

يجب  الم�سلمين.  بين  والتقارب  والتعاون 

و�سمن  الطريق  هذا  على  الحّج  ه  يوجَّ اأن 

هذه الحركة.

ينبغي اأن يكون �سلوك الحاج دااًل على 

وظيفة  عن  تعّبر  التي  الخ�سائ�س  جميع 

من  تكليفهم  وع��ن  الحج،  في  الم�سلمين 

الجهة المعنوية: الت�سرع، التو�سل، التوّجه، 

القلوب  تقريب  اهلل،  ذكر  بالقراآن،  االأن�س 

اإلى اهلل، اإ�سفاء البعد المعنوي على النف�س 

بح�ساد  البيت  اإل��ى  وال��رج��وع  وتنويرها، 

معنوي. من الجهة االجتماعية وال�سيا�سية: 

التعاون داخل العالم االإ�سالمي.

�حذرو� �لفتن!

اإلى  بالذهاب  يت�سرفون  الذين  اأولئك 

الحّج يمكنهم اأن يتخل�سوا من الكثير من 

النفقات الزائدة وغير ال�سرورية من اأجل 

االأمر  ولهذا  م�سلمة.  اأخ��ٍت  اأو  اأٍخ  موا�ساة 

ق�سية  تعالى. خذوا  اهلل  عند  اأج��ٌر عظيم 

يجري  فاليوم  الجّد؛  محمل  على  الوحدة 

مراكز  في  التف�سيلي  والتاآمر  التخطيط 

ال��ق��رار م��ن اأج���ل اإي��ق��اع ال��خ��الف داخل 

م�ستهدفًا  ذلك  ويجري  االإ�سالمي؛  العالم 

اأخرى.  ت��ارًة  وال�سعوب  ت��ارًة،  الحكومات 

كّلما ظهر �سعي داخل الحكومات االإ�سالمية 

اأو كلمة تدّل على التقارب ن�ساهد مبا�سرًة 

وعاماًل  �سهيونيًا  وعاماًل  خارجيًا  عاماًل 

اأمريكيًا يتدخل ويمنع هذا التقارب. عندما 

بينها  فيما  جيدة  االإ�سالمية  ال��دول  تكون 

رمي  همهم  يكون  ه��وؤالء  ف��اإّن  ومتقاربة، 

�سعيد  على  اأي�سًا  يجري  ما  وهذا  الفتنة. 

دافٍع  اأّي  لديها  لي�س  وال�سعوب  ال�سعوب. 

لتتعادى فيما بينها؛ لهذا يثيرون النزعات 

الوطنية  والع�سبيات  والقومية  المذهبية 

من اأجل اأن يوقعوا العداوة فيما بينها.

اإليها  نلتفت  ل��م  ل��و  اأم����ور  ه���ذه  اإّن 

يومنا  في  العدو.  من  ال�سربات  ف�سنتلّقى 

هذا، اأ�سبح العداء لالإ�سالم داخل اأجهزة 

ذلك  ينكرون  كانوا  واإن  علنيًا.  اال�ستكبار 

اأنهم  والبّين  الوا�سح  من  لكّنه  باأل�سنتهم، 

يعادون االإ�سالم ويخالفونه. وهذا ما يجعل 

م�سوؤوليتنا ثقيلة جدًا.

ناأمل من اهلل تعالى اأن يوّفقكم جميعًا 

كل  من  المحترمين  الحجاج  جميع  ويوّفق 

الدول االإ�سالمية لكي يتقّدموا على طريق 

الحّج المتعالي والكامل �سنًة بعد اأخرى اإن 

�ساء اهلل.

* مقتط���ف م���ن خطاب لالإم���ام الخامنئي األقاه ف���ي مو�سم الحج 
في 2010/10/9م

. الكافي، الكليني، ج 2، �س 163( 1)

�لهو�م�ض
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في مح�صر الرحمن
�ألو�ن  جميع  ومن�شاأ  و�أ�شا�ض  للندم،  �لرئي�ض  �ل�شبب  �إنَّ 

�ل�شقاء و�لعذ�ب و�لمهالك، ور�أ�ض جميع �لخطايا و�لذنوب 

�إنما هو »حب �لدنيا« �لنا�شئ من »حب �لنف�ض«.

تجليات �لحق في عالم �لملك

الملك  عالم  اإنَّ  القول  ينبغي  اأنه  بيد 

ذاته،  حّد  في  مذمومًا  وال  مبغو�سًا  لي�س 

تعالى،  ربوبيته  ومقام  الحق  تجّلي  فهو 

تربية  ومحّل  وم�سجد  مالئكته،  ومهبط 

R، ومحراب عبادة  االأنبياء واالأولياء 

ال�سلحاء، وموطن تجّلي الحق على قلوب 

عا�سقي المحبوب الحقيقي. فاإن كان حبُّ 

حبِّ  عن  نا�سئًا  به  والتعلق  الملك«  »عالم 

جّل  الحق  لتجليات  محاًل  باعتباره   � اهلل 

وي�ستوجب  عليه  محثوث  اأم��ر  فهو   � وعال 

النف�س،  من�سوؤه حبَّ  كان  اإذا  اأما  الكمال، 

فالدينا  اإذًا،  جميعًا.  الخطايا  راأ���س  فهو 

والتعلق  اأن��ت،  داخلك  في  هي  المذمومة 

الموجب  هو  وحبه،  القلب  �ساحب  بغير 

قلٍب  اأّي  فاإنَّ  نف�سه  الوقت  وفي  لل�سقوط. 

بغير �ساحب  يتعلق  اأن   � � فطرّيًا  يمكنه  ال 

المخالفات  وج��م��ي��ع  ال��ح��ق��ي��ق��ي.  ال��ق��ل��ب 

والجرائم  المعا�سي  وجميع  اهلل  الأوام��ر 

كلها  االن�سان،  بها  يبتلى  التي  والجنايات 

من »حب النف�س« الذي يوّلد »حبَّ الدنيا« 

والمال  والجاه  المقام  وح��بُّ  وزخارفها. 

نميل  تجعلنا  التي  هي  االأم��ان��ي  ومختلف 

القلب،  �ساحب  غير  نحو  وا�ستباهًا   
ً
خطاأ

وهي ظلمات فوقها ظلمات. 

�أمُّ �لأ�شنام

الحجب  اإل��ى  ن�سل  لم  واأمثالنا  نحن 

الحجب  اأ�سرى  زلنا  وما  بعُد،  النورانية 

كمال  ل��ي  »ه���ب  ق���ال:  ف��م��ن  الظلمانية! 

االنقطاع اإليك، واأِنْر اأب�سار قلوبنا ب�سياء 

اأب�سار القلوب  اإليك، حتى تخرق  نظرها 

 
)1(

حجب النور، فت�سل اإلى معدن العظمة«

وتعّداها.  الظلمانية  الحجب  اخترق  فقد 

ولم  اأم��ر اهلل  ال��ذي خالف  ال�سيطان  اأّم��ا 

ي�سجد الآدم، فقد راأى نف�سه عظيمًا، الأنه 

ْنُه  كان في الحجب الظلمانية و{اأََنْ� َخْيٌر مِّ

 )12 )االأع���راف:  �����ٍر...}  نَّ ِم��ن  َخلَْقَتِني 

الربوبية!  �ساحة  عن  وُيبعد  ُيطرد  جعلته 
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النف�س  حجاب  ف��ي  زلنا  م��ا  اأي�سًا  نحن 

واالأنانية. فنحن �سيطانّيون مطرودون من 

مح�سر الرحمن. وما اأ�سعب تحطيم هذا 

ال�سنم الذي يعّد »اأّم االأ�سنام«! فنحن ما 

دمنا خا�سعين له مطيعين الأوامره، فنحن 

غير خا�سعين هلل جّل وعال، غير طائعين 

الأوامره. وما لم ُيحّطم هذا ال�سنم؛ فاإنَّ 

ُتزال.  ولن  تتمزق  لن  الظلمانية  الحجب 

اأن نعرف ماهية  لكي يتحقق ذلك، علينا 

لن  نعرفه،  لم  اإذا  فنحن  اأواًل،  الحجاب 

ن�����س��ت��ط��ي��ع ال���م���ب���ادرة اإل���ى 

اأث���ره  ت�سعيف  اأو  اإزال���ت���ه، 

ال��ح��ّد من   � االأق���ل  ف��ي   � اأو 

بمرور  وقوته  ر�سوخه  تزايد 

الوقت. 

باتجاه  ت�شيرو�  ل 

جهنَّم!

روي اأّن بع�س االأ�سحاب 

الر�سول  يجال�سون  ك��ان��وا 

P: »ف�ُسمع �سوت مهيب، 

ال�سوت؟  ه��ذا  ما  ف�ساألوا: 

فقال P »اإنه �سوت حجر 

كان قد األقي اإلى جهنم قبل 

�سبعين �سنة، وقد بلغ قعرها االآن«. بعدها 

عن  حينها  مات  قد  كان  كافرًا  اأّن  علموا 

�سبعين �سنة من العمر. واإذا �سّح الحديث 

كانوا  اأنهم  بد  ال  ال�سوت  �سمعوا  فاإن من 

تّم  االأمر قد  يكون  اأو قد  الحال،  اأهل  من 

بقدرة الر�سول االأكرم P قا�سدًا اإ�سماع 

الغافلين وتنبيه الجاهلين. 

اأذكره  � وال  اإذا لم ي�سّح الحديث  اأما 

كذلك،  حقيقته  في  االأم��ر  ف��اإن   � بالن�س 

جهنم،  باتجاه  بكامله  عمرًا  ن�سير  فنحن 

بتمامه  العمر  نم�سي  فنحن 

نوؤدي ال�سالة � التي تعّد اأكبر 

 � المتعال  اهلل  لذكر  موطن 

الحق  ع��ن  معر�سون  ونحن 

العتيق،  بيته  وع��ن  ت��ع��ال��ى، 

واإلى  ال��ذات  اإل��ى  متوّجهون 

االألم  اأ�سّد  وما  النف�س.  بيت 

التي  ف��ال�����س��الة  ف��ي ذل����ك! 

لنا،  معراجًا  تكون  اأن  ينبغي 

وتكون  تعالى،  نحوه  وتدفعنا 

نوؤدّيها  تعالى،  لقائه  ج��ّن��ة 

ونحن متوّجهون اإلى النف�س، 

واإلى منفى جهنم.

اإن كان حبُّ »عالم 

ــق  والتعل ــك«  المل

ــًا عن حبِّ  نا�صئ به 

اهلل ـ باعتباره محاًل 

ــق  الح ــات  لتجلي

ــو  ــال ـ فه ــّل وع ج

ــوث عليه  ــر محث اأم

وي�صتوجب الكمال

. اإقبال االأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج 3، �س 299( 1)

�لهو�م�ض
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�آية �هلل �ل�شيخ حممد تقي م�شباح �ليزدي

�صفات عباد الرحمن

َبْيَن  َوَك���َن  َيْقُتُروا  َوَل��ْم  ُي�ْشِرُفوا  َلْم  اأَنَفُقوا  اإَِذا  ��ِذي��َن  {َوالَّ

َذِلَك َقَواًم�} )الفرقان: 67(.

لم ي�صرفوا ولم يقتروا

عباد  �سفات  بع�س  حول  مة  المتقدِّ المقاالت  في  تحدثنا 

الذكر  المتقدمة  ال�سريفة  االآي��ة  اإل��ى  و�سلنا  اأن  اإل��ى  الرحمن 

والتي تبّين بع�س �سفات عباد الرحمن.

�لإنفاق �لمتو�زن

وعدم  االإ���س��راف  ع��دم  الرحمن  عباد  اأو���س��اف  جملة  من 

اأ�سخا�س يراعون الحد الو�سط  البخل في مقام االإنفاق. فهم 

وفي  والو�سط.  العدل  والقوام  والتفريط،  االإفراط  بين طرفي 

من  المق�سود  اأن  النا�س  بع�س  يعتقد  ق��والن،  ال�سريفة  االآي��ة 

اأذهاننا. فيكون  الموجود في  الم�سطلح  االإنفاق  »االإنفاق« هو 

لالآخرين  المال  كاإعطاء  الحاالت  بع�س  في  واجبًا  االإن��ف��اق 

والزكاة، وم�ستحبًا في حاالت اأخرى من حيث البذل والعطاء. 

على  التاأكيد  ال�سريفة  االآية  معنى  ي�سبح  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
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االعتدال في مقام االإنفاق. وهناك اآية اأخرى �سبيهة باالآية 

المتقدمة ولعلها اأو�سح في هذا الخ�سو�س وهي قوله تعالى: 

ُكلَّ  َتْب�ُشْطَه�  َوَل  ُعُنِقَك  َل���ى  اإِ َمْغُلوَلًة  َي���َدَك  َتْجَعْل  {َوَل 

فقالوا   )29 االإ�سراء:   ( ْح�ُشوًرا}  مَّ َمُلوًم�  َفَتْقُعَد  اْلَب�ْشِط 

بعدم   P الكريم  ر�سوله  ياأمر  تعالى  اهلل  اإن  معناها  في 

اإنفاق كل ما في يده بحيث ال يبقى اأي �سيء له اأو  ال يبقى 

معه �سيء يمكن اإعطاوؤه لمحتاج قد يطلبه. وقال اآخرون في 

تف�سيرها اإنها عبارة عن اإر�ساد اأخالقي وعقلي حيث يطلب 

اهلل تعالى من الر�سول P رعاية االعتدال في مقام البذل 

وهذا يعني االبتعاد عن االإ�سراف والبخل.

واإذا اأردنا الحديث بلغة الع�سر عن هذه الم�ساألة فهي 

{َفِمْنُهم  االع��ت��دال  اأي  »االقت�ساد«  بعنوان  عنه  يعبر  ما 

الموؤمنين  اأمير  االإم��ام  و�سف  وقد   .)32 )لقمان:  د}  ْقَت�شِ مُّ

»ملب�سهم  ف���ق���ال:  ال��م��ت��ق��ي��ن   Q

. فاالقت�ساد هو االعتدال 
)1(

االقت�ساد« 

وهو  العبادات.  في  حتى  مطلوب  وه��و 

بهذا المعنى اأمر عقالني يدعو االإن�سان 

اإلى التدبير في عمله.

بناًء على ما تقدم فاإن المق�سود من قوله 

عدم  ُي�ْشِرُفوا}  َل��ْم  اأَن��َف��ُق��وا  {اإَِذا  تعالى: 

رف،  االإ�سراف والتبذير في مقام ال�سّ

اأي عدم االإم�ساك  َيْقُتُروا}  {َوَلْم 

اهلل  ِن��ع��م  ي�سّيقون  بحيث 

ــو  ــاد ه القتــ�صـــ

وهو  ــدال  العـتـــ

ــوب حتـى في  مطل

ــو  ــادات. وه العبــ

اأمر  ــى  المعن ــذا  به

ــو  ــي يـدع عقـالنــ

ــى  اإلـــ ــان  الإنــ�صـ

التـدبير في عمـلـه
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تعالى حتى على اأنف�سهم؛ اإذ ينقل بع�س الموؤلفين ق�س�سًا 

غريبة عن بع�س البخالء الذين قد يمتلك بع�سهم ثروات 

طائلة، ولكن ال ينفقون منها حتى على اأنف�سهم، فيعي�سون 

بل  الزهد،  باب  لي�ست من  الفقراء. وحياتهم هذه  حياة 

الأنهم يرغبون في االحتفاظ باأموالهم فيما بع�س االأغنياء 

بالذل  مليئة  حياة  المجتمع  ف��ي  يعي�سون  ق��د  البخالء 

والمهانة. 

حدود �أمر ونهي �لقر�آن �لكريم 

اأن  هي  فيها  التدقيق  ينبغي  التي  االأخ��رى  الم�ساألة 

َلْم  اأَن��َف��ُق��وا  {اإَِذا  ال�سريفة:  االآي��ة  تذكره  ال��ذي  االإ�سراف 

الحرام  االإ�سراف  عن  النهي  جاء  وقد  حرام.  ُي�ْشِرُفوا} 

حرامًا  االإ���س��راف  ك��ان  اإذا  ف��ي��ه.  المنفقون  يقع  ال  ك��ي 

من  المق�سود  فهل   � بالحرمة  ال��م��ع��روف  االإ����س���راف   �

حتى  االإف���راط  المق�سود  اأن  اأم  المعنى  ه��ذا  االإ���س��راف 

ولو كان العمل جيدًا؛ كاأن يقدم االإن�سان كل ما لديه من 

 P اأموال؟ اأرادوا بذلك القول اإن اإفراط النبي االأكرم

في البذل والعطاء نوع من االإ�سراف، وعلى هذا االأ�سا�س 

المق�سود اللغوي من االإ�سراف، االإفراط ولي�س االإ�سراف 

االإ�سراف  على  ي�ستمل  هل  ولكن  �سرعًا.  الممنوع  الحرام 

اأم ال، بل المق�سود االإفراط والتفريط في  اأي�سًا  الحرام 

المباحات فقط؟ الظاهر من االآيات القراآنية عند تو�سيح 

اأنها بيانات عامة  القيم �سواء االإيجابية وغير االإيجابية، 

الكريم  القراآن  يتحدث  عندما  ذلك  مثال  مراتب،  ذات 

اَلَة ِلِذْكِري} ) طه: 14(، {اإِنَّ  حول ال�سالة: {َواأَِقِم ال�شَّ

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َش�ء َواْلُمنَكر} )العنكبوت: 45(  ال�شَّ

الواجبة  ال�سلوات  على  ال�سالة  عن  حديثه  ي�ستمل  فهل 

اأي�سًا، اأم المق�سود ال�سلوات الم�ستحبة فقط؟

البيان  واأم���ا  ب��ال��واج��ب��ات  االت��ي��ان  ل���زوم  ف��ي  ال �سك 

القراآني لذلك ففيه من جملتها اأنها ترغيب باأ�سل العمل. 

وللترغيب مراتب متعددة. والوجوب واحد منها. وللوجوب 

مراتب اأي�سًا تتراوح بين ال�سدة وال�سعف. وكما اأن هناك 

الذنب  اإل��ى  المكروه  من  تبداأ  ممنوعات  هناك  واجبات 

ال�سغير ثم الكبير ثم اإلى الكبائر الموبقات. وجميعها من 

المنهيات، لذا فاإن هذا الوجه يدل على التدبير في الحياة 

ومعرفة الم�سلحة ولي�س على الوجوب والحرام.

من الوجوه االأخرى اأن نقول اإنها ت�ستمل على جميع هذه 

فالمفهوم  ما،  مفهوم  على  الت�سجيع  يتم  فعندما  االأم��ور، 

اأو  واج��ب  منها  اأي  اأم��ا  متعددة.  وم�ساديق  مراتب  على 

م�ستحب اأو حرام اأو مكروه فهذا ما يجب فهمه من خالل 

دليل خارجي، واإال فاإن العبارات ت�سجع على اأعمال الخير 

عليهما  ت�ستمل  بل  الم�ستحب،  اأو  بالواجب  تخت�س  وال 

عهدة  في  هو  منها  وال��ح��رام  الواجب  تحديد  اأن  ويبقى 

.R واالأئمة االأطهار P الر�سول االأكرم

االعتدال في جميع �سوؤون الحياة

بناًء على ما تقدم فعندما يقول: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا 

َلْم ُي�ْشِرُفوا} فالمق�سود النهي عن االإ�سراف المتعارف. 

وت�سير القرائن اإلى اأن المق�سود من {َلْم ُي�ْشِرُفوا} لي�س 

فقط االإ�سراف الحرام. وبعبارة اأخرى يراد منها االإفراط 

جملتها  من  متعددة  م��وارد  يمتلك  ال��ذي  اأي�سًا  العرفي 

االإفراط الحرام والمكروه وغير الحرام.

وجهين  اأح���د  تحتمل  فهي  االأع��م��ال  اإل���ى  ع��دن��ا  ول��و 

اأحدهما االإفراط واالآخر التق�سير ومن هنا ياأتي الحديث 

عن »االعتدال« الذي قبلته مذاهب فل�سفة االأخالق وعلماء 

االأخالق الم�سلمون ومن جملتهم ال�سيعة، فعندما نقول اإن 

االإفراط  جانبي  اأن  يعني  فهذا  ح�سنة،  الفالنية  ال�سفة 

هو  القبيح  ولكن  ال�سجاعة ح�سنة،  قبيح.  فيها  والتفريط 

ح�سن  وال�سخاء  والتهور.  الجبن  اأي  والتفريط  االإف��راط 

هذه  ات�سعت  وقد  قبيحان.  والبخل  االإ���س��راف  اأن  اإال 

القاعدة بحيث نجد لها ح�سورًا حتى في الروايات. 

االأمور  يوؤيد ذلك ما جاء: »خير  ومن جملة ما 

.
)2(

اأو�سطها« 

ـــــرورة �لـــتـــوجـــه لــلــوظــائــف  �ـــــش

�لمتز�حمة

عن  االإن�����س��ان  ل��خ��داع  ال�سيطان  ي��دخ��ل 
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تعالى حتى على اأنف�سهم؛ اإذ ينقل بع�س الموؤلفين ق�س�سًا 

غريبة عن بع�س البخالء الذين قد يمتلك بع�سهم ثروات 

طائلة، ولكن ال ينفقون منها حتى على اأنف�سهم، فيعي�سون 

بل  الزهد،  باب  لي�ست من  الفقراء. وحياتهم هذه  حياة 

الأنهم يرغبون في االحتفاظ باأموالهم فيما بع�س االأغنياء 

بالذل  مليئة  حياة  المجتمع  ف��ي  يعي�سون  ق��د  البخالء 

والمهانة. 

حدود �أمر ونهي �لقر�آن �لكريم 

اأن  هي  فيها  التدقيق  ينبغي  التي  االأخ��رى  الم�ساألة 

َلْم  اأَن��َف��ُق��وا  {اإَِذا  ال�سريفة:  االآي��ة  تذكره  ال��ذي  االإ�سراف 

الحرام  االإ�سراف  عن  النهي  جاء  وقد  حرام.  ُي�ْشِرُفوا} 

حرامًا  االإ���س��راف  ك��ان  اإذا  ف��ي��ه.  المنفقون  يقع  ال  ك��ي 

من  المق�سود  فهل   � بالحرمة  ال��م��ع��روف  االإ����س���راف   �

حتى  االإف���راط  المق�سود  اأن  اأم  المعنى  ه��ذا  االإ���س��راف 

ولو كان العمل جيدًا؛ كاأن يقدم االإن�سان كل ما لديه من 

 P اأموال؟ اأرادوا بذلك القول اإن اإفراط النبي االأكرم

في البذل والعطاء نوع من االإ�سراف، وعلى هذا االأ�سا�س 

المق�سود اللغوي من االإ�سراف، االإفراط ولي�س االإ�سراف 

االإ�سراف  على  ي�ستمل  هل  ولكن  �سرعًا.  الممنوع  الحرام 

اأم ال، بل المق�سود االإفراط والتفريط في  اأي�سًا  الحرام 

المباحات فقط؟ الظاهر من االآيات القراآنية عند تو�سيح 

اأنها بيانات عامة  القيم �سواء االإيجابية وغير االإيجابية، 

الكريم  القراآن  يتحدث  عندما  ذلك  مثال  مراتب،  ذات 

اَلَة ِلِذْكِري} ) طه: 14(، {اإِنَّ  حول ال�سالة: {َواأَِقِم ال�شَّ

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َش�ء َواْلُمنَكر} )العنكبوت: 45(  ال�شَّ

الواجبة  ال�سلوات  على  ال�سالة  عن  حديثه  ي�ستمل  فهل 

اأي�سًا، اأم المق�سود ال�سلوات الم�ستحبة فقط؟

البيان  واأم���ا  ب��ال��واج��ب��ات  االت��ي��ان  ل���زوم  ف��ي  ال �سك 

القراآني لذلك ففيه من جملتها اأنها ترغيب باأ�سل العمل. 

وللترغيب مراتب متعددة. والوجوب واحد منها. وللوجوب 

مراتب اأي�سًا تتراوح بين ال�سدة وال�سعف. وكما اأن هناك 

الذنب  اإل��ى  المكروه  من  تبداأ  ممنوعات  هناك  واجبات 

ال�سغير ثم الكبير ثم اإلى الكبائر الموبقات. وجميعها من 

المنهيات، لذا فاإن هذا الوجه يدل على التدبير في الحياة 

ومعرفة الم�سلحة ولي�س على الوجوب والحرام.

من الوجوه االأخرى اأن نقول اإنها ت�ستمل على جميع هذه 

فالمفهوم  ما،  مفهوم  على  الت�سجيع  يتم  فعندما  االأم��ور، 

اأو  واج��ب  منها  اأي  اأم��ا  متعددة.  وم�ساديق  مراتب  على 

م�ستحب اأو حرام اأو مكروه فهذا ما يجب فهمه من خالل 

دليل خارجي، واإال فاإن العبارات ت�سجع على اأعمال الخير 

عليهما  ت�ستمل  بل  الم�ستحب،  اأو  بالواجب  تخت�س  وال 

عهدة  في  هو  منها  وال��ح��رام  الواجب  تحديد  اأن  ويبقى 

.R واالأئمة االأطهار P الر�سول االأكرم

االعتدال في جميع �سوؤون الحياة

بناًء على ما تقدم فعندما يقول: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا 

َلْم ُي�ْشِرُفوا} فالمق�سود النهي عن االإ�سراف المتعارف. 

وت�سير القرائن اإلى اأن المق�سود من {َلْم ُي�ْشِرُفوا} لي�س 

فقط االإ�سراف الحرام. وبعبارة اأخرى يراد منها االإفراط 

جملتها  من  متعددة  م��وارد  يمتلك  ال��ذي  اأي�سًا  العرفي 

االإفراط الحرام والمكروه وغير الحرام.

وجهين  اأح���د  تحتمل  فهي  االأع��م��ال  اإل���ى  ع��دن��ا  ول��و 

اأحدهما االإفراط واالآخر التق�سير ومن هنا ياأتي الحديث 

عن »االعتدال« الذي قبلته مذاهب فل�سفة االأخالق وعلماء 

االأخالق الم�سلمون ومن جملتهم ال�سيعة، فعندما نقول اإن 

االإفراط  جانبي  اأن  يعني  فهذا  ح�سنة،  الفالنية  ال�سفة 

هو  القبيح  ولكن  ال�سجاعة ح�سنة،  قبيح.  فيها  والتفريط 

ح�سن  وال�سخاء  والتهور.  الجبن  اأي  والتفريط  االإف��راط 

هذه  ات�سعت  وقد  قبيحان.  والبخل  االإ���س��راف  اأن  اإال 

القاعدة بحيث نجد لها ح�سورًا حتى في الروايات. 

االأمور  يوؤيد ذلك ما جاء: »خير  ومن جملة ما 

.
)2(

اأو�سطها« 

ـــــرورة �لـــتـــوجـــه لــلــوظــائــف  �ـــــش

�لمتز�حمة

عن  االإن�����س��ان  ل��خ��داع  ال�سيطان  ي��دخ��ل 

ــود من {َلْم  المق�ص

ُي�ْصِرُفوا} الإفراط 

العرفي الذي يمتلك 

ــق متعددة  م�صادي

من جملتها الإفراط 

ــروه  ــرام والمك الح

الـحــرام ــر  وغــيــ
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، خطبة رقم  نه���ج البالغة، خط���ب االإمام عل���ي Q ج 2( 1)

.161 �س   ،193
. محمد باقر المجل�سي، بحار االأنوار، ج 48، �س 154( 2)

�لهو�م�ض

طريقي االإفراط والتفريط. فعندما ال يتمكن من اإقناعه 

االإن�سان على  لت�سجيع  والعبادة، فيتدخل  المع�سية  بترك 

العمل الزائد، فيكون االإفراط في العمل مطلوبًا له. طبعًا 

فيم�سي  بالعبادة،  ويرغب  نية  ح�سن  يمتلك  من  هناك 

اأغلب اأوقاته في ال�سالة مثاًل، في�سبح هذا النهج م�سربًا 

عبادتهم  مقدار  اأن  اإل��ى  االإ���س��ارة  اأ�سحابه  يريد  خا�سًا 

يتالءم مع الكماالت الروحية التي يتمتعون بها. ومن هنا 

نبداأ بمالحظة اأن الكثير من الواجبات يتم ن�سيانها، بينما 

العابد م�سرور لكثرة �سالته. والحقيقة اأن تح�سيل العلم 

واجب، وتح�سيل الرزق واجب، وكذلك االأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ومواجهة الظلم والعديد من الواجبات 

االجتماعية االأخرى. وهكذا يتدخل ال�سيطان في الجانب 

التفريطي االآخر.

من هنا يجب اأن نكون يقظين، فنراعي ال�سوابط حتى 

الح�سن  العمل  اأن  نعلم  اأن  وينبغي  المطلوبة.  االأعمال  في 

لي�س كما يت�سور بع�س النا�س ال اأثر له وال �سوابط. واالأعمال 

مقام  في  بينها  فيما  التزاحم  يح�سل  وقد  كثيرة  الح�سنة 

الواجب.  ترك  اإلى  الم�ستحبة  االأعمال  ت��وؤدي  فقد  العمل. 

بًا؟  فكيف يكون العمل الم�ستحب في هذه الحالة ُمقرِّ

االآيات  خالل  من  كلي  اأ�سل  اإلى  الو�سول  اأردن��ا  واإذا 

َبْيَن  {َوَك�����َن  تعالى:  قوله  وباالأخ�س  ال�سريفة  القراآنية 

الحد  اإن  القول  اأمكننا   ،)67 )الفرقان:  َق��َواًم���}  َذِل���َك 

الو�سط في كل �سيء عبارة عن قوامه وهو االأمر المطلوب. 

الو�سط  عن  الحديث  فعند  والعدل.  الو�سط  هو  والقوام 

بّد من  وال  مادي.  �سيء غير  وهو  القوام  المق�سود  يكون 

الو�سطية هنا  اأو  المق�سود من االعتدال  اأن  التاأكيد على 

على  �سرر  اإيجاد  اإلى  ي��وؤدي  ال  بما  بالوظائف  القيام  هو 

اأن  اإل��ى  االلتفات  علينا  بل  االأخ���رى،  الوظائف  م�ستوى 

الوجوب وقد يكون  ببلوغه مقام  ال�سيء قد يكون  اعتدال 

ببلوغه مقام اال�ستحباب وما �سابه ذلك...

20



�ل�شيد �شامي خ�شر�

اأف�صل الأ�صماء

والجميلة  المباركة  االأ�سماء  اختيار  اإلى  االإ�سالم  دعا  لقد 

�سيها، وعبودّيتها  الأبنائنا، الإظهار انتماء االأمة اإلى اأنبيائها ومقدَّ

هلل رّب العالمين، تبارك وتعالى.

ل �شك �أنَّ �أ�شماء فئة من �لب�شر في مجتمع ما تدلـّل على 

عقيدته وثقافته و�نتمائه...

�أن تختلف هذه �لأ�شماء، بين  وبالتالي، كان من �لطبيعي 

فترة زمنية و�أخرى، تبعًا للمتغيِّر�ت �ل�شيا�شية و�لجتماعية، 

�أ�شماء  �نت�شار  فنلحظ  �لمحيطة..  �لأخــــرى  ولــلــظــروف 

و�لعلماء  و�لم�شلحين  و�لأمــر�ء  و�لزعماء  مثاًل،  �شين  �لمقدَّ

�لمجتمع،  مجالت  في  تاأثيٌر  له  كان  َمْن  وكافة  و�لفال�شفة 

�شيا�شيًا �أو علميًا، �أو �جتماعيًا، �أو َمْن قام بعمل نبيل ومنظور 

�أو  مكانية  حقبة  في  و�لإن�شاني،  �لعقائدي  �لنتماء  بح�شب 

زمانية، من حياة �ل�شعوب و�لأمم. 

�أن تفهم  �أنه با�شتطاعتك، ولو بن�شبة ُمعيَّنة،  لذ�، تلحظ 

طبيعة مجتمع ما من خالل �أ�شماء �أفر�ده و�أبنائهم.
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اأقطار  في  المباركة،  االإ�سالمية  االأ�سماء  انت�سرت  وبذلك 

االأر�س، من اأق�ساها اإلى اأق�ساها.

غريب �لأ�شماء!

ومن الغريب جّدًا اأن ترى بع�س اأوالد الم�سلمين من حولك 

رينيه،  با�سكال،  جورجينا،  لنين،  مايك،   م��اي،  واأ�سماوؤهم 

كارولين..... وما �ساكل ذلك، والمالحظ وجود هذه الحالة في 

الفتيات اأكثر من الفتيان، ولهذا اأ�سبابه....

والموؤلم اأنهم يفتخرون باأ�سمائهم هذه، بل يذكرونها بدالل 

وغنج ظاهرين.

�أ�شماء �لعبودية هلل عّز وجّل

َيه باالأ�سماء  ُي�سمِّ اأن  جعل االإ�سالم من حّق الولد على الوالد 

ويليها  �ساأنه،  جّل  هلل  العبودية  ت�سّمن  ما  اأف�سلها  التي  الح�سنة 

ا�سم  مها  مقدِّ وفي   ،R واالأولياء  االأنبياء  اأ�سماء  الف�سل  في 

.P نًا بالنّبي الخاتم محمد »محمد«، تيمُّ

ال�سيعة المبارك عن ر�سول اهلل �سلى اهلل  ورد في و�سائل 

عليه واآله و�سّلم قوله:

ُقْم  القيامة:  يوم  بها  ُتدعون  فاإنكم  اأ�سماَءُكْم  »ا�ستح�ِسنوا 

نور  ابن فالن ال  يا فالن  وُق��ْم  ن��ورك،  اإل��ى  ابن فالن  يا فالن 

.
)1(

لك«

وعنه P: »اإنَّ اأول ما ينِحُل اأحُدكم ولَده، اال�سم الح�سن، 

.
)2(

َفْلُيح�سْن اأحُدكم ا�سَم ولِده« 

وعن موالنا الباقر Q، قال: »اأ�سدق االأ�سماء ما �ُسّمَي 

.
)3(

بالعبودية، وخيرها اأ�سماء االأنبياء �سلواُت اهلل عليهم« 

وع��ن ر���س��ول اهلل P، ق���ال: »م��ا م��ن اأه���ل ب��ي��ت، فيهم 

ا�سم نبي، اإال بعث اهلل عّز وجّل اإليهم َمَلكًا، ُيقّد�ُسهم بالغداة 

.
)4(

والع�سّي« 

ن �لعبودية هلل تعالى �لأ�شماء �لمقترحة ّمما ت�شمَّ

عبد المجيد عبد الودود  عبد اهلل  

عبد الحميد عبد ال�سالم  عبد الرحمن 

عبد ال�سمد عبد العزيز  عبد الرحيم 

عبد القادر عبد البا�سط  عبد النور  

عبد الغفور عبد الب�سير  عبد الباقي 
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عبد الروؤوف عبد الحكيم  عبد الباري 

عبد الغني  عبد اللطيف  عبد المنعم 

عبد الهادي  عبد الحليم  عبد الرّزاق 

عبد المح�سن  عبد العظيم  عبد ال�سكور 

عبد الكريم عبد ال�سميع  عبد العليم 

ت�شمية �لولد قبل ولدته... حتى �ل�شقط

يوَم  به  ُي��ن��ادى  حتى  تبركًا  المولود  ا�سم 
ُ
تهيئة  ي�ستحب 

القَيامِة، ولو كان �ُسْقطًا. 

وا اأوالدكم قبل  ورد عن موالنا اأمير الموؤمنين Q: »�سمُّ

اأن يولدوا، فاإن لم تدروا اأذكر اأم اأنثى، ف�سّموهم باالأ�سماء التي 

تكون للذكر واالأنثى، فاإن اأ�سقاطكم اإذا لقوكم في القيامة، ولم 

ر�سول  �سّمى  وقد  ْيتني؟  �سمَّ اأال  الأبيه:  ال�سقط  يقول  ت�سّموهم، 

.
)5(

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سّلم مح�سنًا قبل اأن يولد« 

دعوة �إلى تغيير �ل�شم �لقبيح

ورد عن العلماء ر�سوان اهلل عليهم ا�ستحباب تغيير االأ�سماء 

القبيحة اأو التي يخجُل بها اأ�سحابها ال�ستهجانها في المجتمع 

وبين النا�س، وا�ستبدالها باالأ�سماء المباركة التي ُذكرت اأعاله، 

اأو بما ُي�ستح�سُن تعظيمًا اأو مدحًا ك�سادق وعفيف و�سعيد وما 

�سابه ذلك.

ورد عن موالنا جعفر ال�سادق Q »اأن ر�سول اهلل �سلى 

الرجال  في  القبيحة  االأ�سماء  ر  ُيغيِّ كان  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل 

.
)6(

والبلدان« 

ر ا�سَم ابنتِه التي  ُيغيِّ اأمر يعقوب ال�سراج باأن   Q ه  واأنَّ

ُولدت له، الأنه مبغو�س عند اهلل �سبحانه، وهو »الحميراء« وقال 

.
)7(

َر ا�سَمها  Q: »انته اإلى اأمر ُتْر�سد« فغيَّ

وُروي اأن ر�سول اهلل P غيَّر ا�سم »عا�سية« وقال: »اأنت 

.
)8(

جميلة« 

. و�سائل ال�سيعة، )اآل البيت(، الحّر العاملي، ج 21، �س 389( 1)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 101، �س 130( 2)

م. ن. (3 )

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �س 18( 4)

. و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 21، �س 21( 5)

. دالئل االإمامة، الطبري )ال�سيعي(، �س 327( 6)

. ميزان الحكمة، ال�سيخ الري�سهري، ج 2، �س 1364( 7)

. الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج3، �س 266( 8)

�لهو�م�ض
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كن لنف�صك ح�صيبًا

عن �أمير �لموؤمنين Q: »فحا�شب نف�شك لنف�شك فاإن 
)1(

غيرها من �لأنف�ض لها ح�شيب غيرك« 

�ل�شيخ علي ذو علم

لعّل تقدير العمل وتقييم مقدار التقّدم 

من اأهّم العوامل التي تو�سل اإلى الهدف. 

ي�سبو  ما  اإل��ى  ي�سل  اأن  للعمل  يمكن  وال 

اإليه �ساحبه اإذا لم يكن التقييم �سحيحًا 

وجود  اإل��ى  التق�سير  ي��وؤدي  اإذ  من�سبطًا، 

خ�سائر ال تقبل المعالجة، عدا عما يوؤدي 

وكّل  واالإمكانيات  الفر�س  �سياع  من  اإليه 

�سعي ُبذل في �سبيل اإنجازه.

اإن كل اأعمال و�سلوكيات الفرد يحتاج 

اإلى اإدارة وتدبير، هذه االإدارة التي يجب 

اأهدافه.  اإلى  لي�سل  بنف�سه  بها  يقوم  اأن 

لالإن�سان،  االأ�سا�س  االأهمية  تبرز  وهنا 

بقدراته  ع��ل��م��ه  ب��ع��د  ب���ه  ي��ف��ت��ر���س  اإذ 

تحيط  التي  والمحدوديات  واالإمكانيات 

االأهداف  االعتبار  بعين  االأخ��ذ  ومع  به، 

المطلوبة، اأن يتحرك �سمن اإطار اإداري 

وال�سعادة،  الكمال  اإل��ى  به  ي��وؤدي  وا�سح 

اإدارة منطقية في  اإيجاد  فاإذا تمّكن من 

االآفات  كل  �سيتجنب  و�سلوكياته  اأعماله 

وال��م�����س��ك��الت ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه��ه. ولعل 

يقف  اأن  الب�سرية  االإدارة  في  نقطة  اأهم 

ويقّدرها  فيقّيمها  نف�سه  عند  االإن�سان 

اأكثر  المحا�سبة  كانت  وكلما  ويحا�سبها. 

في  تح�سل  بحيث  عمقًا  واأك��ث��ر  واقعية 

دور  لها  �سيكون  ف��اإن��ه  متقاربة  اأوق���ات 

وحركة  م�سير  اإ�سالح  في  وموؤثر  اأ�سا�س 

اأمكنه  وبالتالي  االإ���س��الح��ي��ة  االإن�����س��ان 

االبتعاد عن ال�سبهات واالإ�سكاالت.

لي�س  فهو  المحا�سبة  من  الهدف  اأم��ا 

ال�سخ�س  ليكون  اأو  بها،  االآخرين  اإخبار 

اأن  ال��ه��دف  ب��ل  منهم،  ذم  اأو  م��دح  محّل 

هي  ما  في�ساأل:  نف�سه  االإن�سان  يحا�سب 
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العمل الأهم هو اأن 

ــان  ــد الإن�ص ي�صتفي

ــه  ــّي �صباب ــن �صن م

ــكل  بـ�صـ ــوم  فيـق

م�صتمر بالمحا�صبة 

وذلـك  والتـقـيـيـم 

ــالل التمرين  من خ

والتكرار ــر  والتذك

. نهج البالغة، �سرح وتحقيق ال�سيخ محّمد عبده، �س 213( 1)

�لهو�م�ض

التي  واالإم��ك��ان��ي��ات  الفر�س 

تم  ات��ج��اه  اأي  ف��ي  يمتلكها؟ 

اأي  اإل��ى  االإم��ك��ان��ي��ات؟  و�سع 

الن�ساطات  �ساهمت  م�ستوى 

ف������ي ت���ح���ق���ق االأه�����������داف 

وب��ن��اًء على هذه  ال��م��رج��وة؟ 

التخطيط  يجري  المحا�سبة 

ل��م��ا ي��ج��ب ال��ق��ي��ام ب���ه في 

الحركة الم�ستقبلية.

�سخ�سًا  نجد  م��ا  قلياًل 

من  ال�سبعين  اأو  ال�ستين  في 

اإال  نف�سه،  وال يحا�سب  العمر 

اأ�سا�س  على  متاأخرة،  المحا�سبة  هذه  اأن 

اأنه ال يمكن اال�ستفادة من نتائج المحا�سبة 

العمل  اأم���ا  م�سى.  م��ا  اإ���س��الح  وبالتالي 

�سنّي  من  االإن�سان  ي�ستفيد  اأن  فهو  االأه��م 

بالمحا�سبة  م�ستمر  ب�سكل  فيقوم  �سبابه 

والتقييم وذلك من خالل التمرين والتذكر 

اإلى  حياته  اأوائ��ل  منذ  فيتحرك  والتكرار، 

اإ�سالح م�سير حركته، ويلتفت اإلى �سرورة 

االإمكانيات  م��ن  ال��ق�����س��وى  اال���س��ت��ف��ادة 

االأهداف  اإلى  للو�سول  يديه  بين  المتوفرة 

المتعالية.

ول����ذا ي��ح��ّذر اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن علي

اأنف�سهم  محا�سبة  ع��ن  الغافلين   Q

وتقييم  االآخرين  محا�سبة  في  والغارقين 

على  فقط  العمل  منهم  فيطلب  �سلوكهم 

تكون  ال  اأن  على  ولكن  اأنف�سهم.  محا�سبة 

االآخرين وال من  اأجل  المحا�سبة من  هذه 

تكون  اأن  يجب  بل  عليهم،  عر�سها  اأج��ل 

الفرد  فعلى  النف�س.  الأج��ل 

اأن يتوجه اإلى عيوبه قبل اأن 

االآخرين،  عيوب  اإلى  يتوجه 

هي  االإن�������س���ان  ن��ف�����س  الأن 

االأجدر باأن يح�سل االلتفات 

اإليها ويتم اإ�سالحها.

االإمام يتحدث  اأن  قبل 

Q عن م�ساألة محا�سبة 

�سفات  د  ي����َع����دِّ ال��ن��ف�����س 

الذكر  اأه����ل  وخ�����س��ائ�����س 

مبّينًا �سلوكهم؛ فاأهل الذكر 

ت�سغلهم  ل���م  ال���ذي���ن  ه���م 

اليومية  حياتهم  واأم��ور  الدنيوّية  الهموم 

وهم  النهائي،  الكمال  اإلى  الو�سول  عن 

ويعملون  والعدل  بالق�سط  ياأمرون  الذين 

عن  النا�س  ينهون  ال��ذي��ن  وه��م  ب��ذل��ك، 

عن  اأنف�سهم  وينهون  القبيحة  االأع��م��ال 

ذلك اأي�سًا. وبعد كالم له Q في هذا 

محا�سبة  العبد  م��ن  يطلب  الخ�سو�س 

نف�سه ليرى هل هو من اأهل الذكر اأم ال.

ال  ه��ذا   Q االإم����ام  ح��دي��ث  طبعًا 

يعني نفي الم�سوؤولية االجتماعية عن كاهل 

خ�سائ�س  م��ن  اأن  اأ�سا�س  على  الب�سر، 

الم�سوؤوليات  اإل��ى  االل��ت��ف��ات  ال��ذك��ر  اأه��ل 

االجتماعية واالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، بل هذا الكالم هو بمثابة تحذير 

لاللتفات اإلى اأهمية محا�سبة النف�س التي 

االإن�سان  موفقية  في  االأ�سا�س  ال�سرط  هي 

ليتمكن من الو�سول اإلى كماله المطلوب. 

بالغفلة  ف�سنبتلى  اأنف�سنا  لم نحا�سب  واإذا 

والخطاأ والن�سيان واالنحراف...
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�ل�شيخ تامر حممد حمزة                                                                          

�أخت �لو�و  �أوله و�إ�شكان ثانيه بعده �لياء  َدْحي بفتح 

 .
)1(

على وزن فعل 

فتمّر  �ل�شبي  بها  يدحي  خ�شبة  �لمدحاة  ودحـــي: 

�جتحفته. �إل  �شيء  على  تــاأتــي  ل  ـــض  �لأر� وجــه   على 

و�لدحو  �لأر�ــض.  وجه  عن  �لح�شى  يدحى  د�ٍح:  ومطر 

 .
)2(

�لب�شط 

 .
)3(

دحاها من �لدحو بمعنى �لنب�شاط 

�شفر �إلى ما قبل �لزمان و�لمكان

تعالى  اهلل  رف��ع  ومتى  االإي��ج��اد؟  قبل  العالم  ك��ان  كيف 

ال�سماء وب�سط االأر�س؟ واأين كان الزمان والمكان؟ اإلى غير 

ذلك من االأ�سئلة الكثيرة التي ال يجد ال�سائل اأي جواب عنها 

اإيجاد �سور في  الب�سري حتى على  العقل  قابلية  لعدم  وذلك 

لكل ذلك عدا ما  الكريم  القراآن  يتعر�س  ولم  الخيال.  عالم 

نفهمه  كما  واالأر���س  ال�سماء  بين  التراتبي  االإيجاد  ذكره من 

بالتاأّمل والتدّبر من �سياق االآيات وجاء على ذكر دحو االأر�س 

الم�سهد  لنا  �سّور  حيث  النازعات  �سورة  من  واح��دة  اآية  في 

َم�ء َبَن�َه�*َرَفَع  �َشدُّ َخْلق�ً اأَِم ال�شَّ لعملية الخلق فقال: {اأَاأَنُتْم اأَ

َح�َه�*َواْلأَْر�َس  �شُ َواأَْخ��َرَج  َلْيلََه�  ْغَط�َس  َواأَ اَه�  َف�َشوَّ �َشْمَكَه� 

َوَمْرَع�َه�*َواْلِجَب�َل  َم�ءَه�  ِمْنَه�  َدَح�َه�*اأَْخَرَج  َذِل��َك  َبْعَد 

ْنَع�ِمُكْم} )27 � 33(. ُكْم َوِلأَ اأَْر�َش�َه�*َمَت�ع�ً لَّ
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الخلق  اأّول  ف��اإن  اآياته  في  الكريم  ال��ق��راآن  لترتيب  طبقًا 

وبعدها  و�سّواها  تعالى  رفعها اهلل  ثم  ال�سماء  بناء  هو  المادي 

حى ثم دحى االأر�س، فتحدد  اأوجد الّزمان باإيجاد الليل وال�سّ

المكان، ثم اأر�ساها بالجبال.

�لكعبة ودحو �لأر�ض

اأن  اإليها  ي�ساف  للكعبة  وق��در  �سرف  من  ُذك��ر  ما  كل 

انب�سطت  كيف  يقال:  وال  تحتها،  من  كانت  االأر���س  بداية 

واإذا لم  االأر���س؟  الكعبة على  األم تكن  االأر���س من تحتها؟ 

تكن فاأين كانت يا ترى؟ الأنه يقال اإن اأول بقعة خلقت هي 

البقعة التي و�سعت عليها الكعبة ال�سريفة ثم دحيت االأر�س 

ويدل  االآن.  عليها  التي  الهيئة  على  �سارت  حتى  تحتها  من 

عليه ما روي عن االإمام الباقر Q بقوله: »لّما اأراد اهلل 

اأن يخلق االأر�س اأمر الرياح ف�سربت متن الماء حتى �سار 

اأزبد ف�سار زبدًا واحدًا فجمعه في مو�سع البيت  موجًا ثم 

ثم جعله جباًل من زبد ثم دحى االأر�س من تحته وهو قول 

َوُهدًى  َة ُمَب�َرك�ً  ِبَبكَّ َللَِّذي  ِللنَّ��ِس  َع  َبْيٍت ُو�شِ َل  وَّ
اأَ {اإِنَّ  اهلل 

ْلَع�َلِميَن} )اآل عمران: 96(، فاأول بقعة ُخلقت من االأر�س  لِّ

.
)5(

الكعبة ثم ُمّدت االأر�س منها« 

واأما الفارق الزماني بين خلق الكعبة ودحو االأر�س فهو 

 Q األفا عام. ويدل على ذلك ما رواه ال�سدوق عن ال�سادق

في  طاعتهم  ليختبر  خلقه  به  اهلل  ا�ستعبد  بيت  »وه��ذا  فقال: 

اأنبيائه وقبلة  اإتيانه فحّثهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل 

للم�سلين له وهو �سعبة من ر�سوانه وطريق يوؤدي اإلى غفرانه 

خَلَقه  والجالل  العظمة  ومجمع  الكمال  ا�ستواء  على  من�سوب 

.
)6(

اهلل قبل دحو االأر�س باألفي عام« 

�لخام�ض و�لع�شرون من ذي �لقعدة

االأخبار  وبع�س  الكريمة  االآي����ات  �سياق  م��ن  تبين  لقد 

منهما  ونتج  والنهار،  الليل  بخلق  ل  تح�سّ الزمان  اأن  ال�سريفة 

اإّن  نقول  اأن  باإمكاننا  لذا  واالأ�سابيع.  واالأّيام  وال�ّسنون  ال�ّسهور 

دحو االأر�س تحقق في واحدة من اآنات الزمان، و�سادف ذلك 

الثابت في  القعدة، وهو  في الخام�س والع�سرين من �سهر ذي 

االأخبار، ولم تحد عنه ولو رواية واحدة.

ــة  اإن اأول بـقـعــــ

البقعة  هي  ُخلقت 

التي ُو�صعت عليها 

ــة  ال�صريف ــة  الكعب

ــت الأر�س  ــم ُدحي ث

ــن تحتــها حتــى  م

الهيئة  على  �صارت 

ــي عليــها الآن التــ
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ولذا �سار هذا اليوم ب�سبب ذلك وما اجتمع فيه من حوادث 

اأخرى يوم ف�سيلة ُتطلب فيه االأعمال وتت�ساعف فيه الح�سنات 

وُتمحى ال�سيئات. وهنا ال باأ�س باالإ�سارة اإلى ما حدث فيه من 

منا�سبات وما ي�ستحب للعبد اأن يفعله ويقوم به.

�لنحو �لأول: �لمنا�شبات

�أ ـ �أول رحمة و�شعت على �لأر�ض

والع�سرون من  الخام�س  Q: »وهو  الكاظم  االإمام  عن 

. وعن عبد 
)7(

ذي القعدة اأول رحمة و�سعت على وجه االأر�س« 

اهلل بن عبا�س قال: »قال ر�سول اهلل P: واأنزل اهلل الرحمة 

 .
)8(

لخم�س ليال بقين من ذي القعدة« 

ب � هبوط اآدم Q اإلى االأر�س

 .
)9(

عن االإمام الر�سا Q: »وهبط فيه اآدم« 

.Q ج � تعظيم الكعبة على اآدم

من  والع�سرين  الخام�س  »في   :Q الكاظم  االإم��ام  عن 

.
)10(

ذي القعدة اأنزل اهلل الكعبة البيت الحرام« 

اأقول: والمراد من اإنزال الكعبة اإما اإنزال الحجر االأ�سود 

ي�سير  واإليه  اآدم،  على  الكعبة  تعظيم  اإنزال  واإما  الجنة  من 

على  الكعبة  تعظيم  »واأن��زل   :Q الموؤمنين  اأمير  االإم��ام 

 .
)11(

  »Q اآدم

.L والدة نبيي اهلل اإبراهيم الخليل وعي�سى ابن مريم

روى الح�سن بن علي الو�ساء قال: »كنت مع اأبي واأنا غالم 

ذي  من  وع�سرين  خم�سة  ليلة   Q الر�سا  عند  فتع�سينا 

القعدة فقال لهم: ليلة خم�س وع�سرين من ذي القعدة ولد فيها 

.
)12(

  »Q وولد فيها عي�سى ابن مريم Q اإبراهيم

�لنحو �لثاني: �لم�شتحبات

اأ� ال�سالة: �سالة ركعتين يوؤتى بهما عند ال�سحى بالحمد 

مرة وال�سم�س خم�س مرات ويقول بعد الت�سليم: ال حول 

وال قوة اإال باهلل العلي العظيم ثم يدعو ويقول: 

يا مقيل العثرات اأقلني عثرتي ويا 

م��ج��ي��ب ال���دع���وات اأج��ب 

�سامع  وي����ا  دع���وت���ي 

االأ���������س��������وات 
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. معجم ما ا�ستعجم، البكري االأندل�سي، ج 2، �س 547( 1)

. العين، الخليل الفراهيدي، ج 2، �س 280( 2)

. االأمثل، ال�سيرازي، ج 19، �س 392( 3)

. بحار االأنوار، المجل�سي، ج 74، �س 298� 299( 4)

. تف�سير الميزان، الطباطبائي، ج 3، �س 356( 5)

. الكافي، الكليني، ج 4، �س 198( 6)

. جواهر الكالم، الجواهري، ج 17، �س 100( 7)

. و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 10، �س 451( 8)

.  الكافي، م. �س، ج 4، �س 150( 9)

.  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 10، �س 450( 10)

.  جواهر الكالم، ال�سيخ الجواهري، ج 17، �س 101( 11)

.  و�سائل ال�سيعة، م. �س، ج 10، �س 449( 12)

.  الم�سباح، الكفعمي، �س 657( 13)

.  جواهر الكالم، م. �س، ج 17، �س 101( 14)

، اأعمال ليلة الخام�س   مفاتي���ح الجنان، القمي، ����س 311( 15)

والع�سرين.

.  جواهر الكالم، م. �س، ج، �س 101( 16)

.  مكيال المكارم، االأ�سفهاني، ج 2، �س 34( 17)

.  م�سباح المتهجده الطو�سي، �س 669( 18)

�لهو�م�ض

ذا  يا  عندي  وما  �سيئاتي  عن  وتجاوز  وارحمني  �سوتي  ا�سمع 

.
)13(

الجالل واالإكرام 

د فيها ا�ستحباب  ب � ال�سوم: هو اأحد االأيام االأربعة التي ُيوؤكِّ

قال:   Q ال��ه��ادي  االإم���ام  ال��رواي��ة عن  في  كما  ال�سوم 

الخام�س  ويوم  قال  اأن  اإلى  اأربعة  فيهن  ي�سام  التي  »االأيام 

اأقول   .
)14(

االأر���س«  دحيت  فيه  القعدة  ذي  من  والع�سرين 

وثواب ال�سوم فيه كثير ويدل عليه: ما جاء في خبر الو�ساء 

عن الر�سا Q: »فمن �سام ذلك اليوم كمن �سام �ستين 

 .
)15(

�سهرًا« 

اليوم  ذل��ك  �سام  »م��ن   :Q الموؤمنين  اأمير  وع��ن 

وقام  نهارها  �سام  �سنة  مائة  عبادة  فله  الليلة  تلك  وقام 

.
)16(

ليلها« 

لموالنا  بالدعاء  واالهتمام  اهلل:  ذك��ر  من  االإك��ث��ار   � ج 

�ساحب الع�سر والزمان |. 

في  الموجودة  االأدعية  على  االأ�سفهاني  الميرزا  يعلق 

اإقبال االأعمال وزاد المعاد بقوله: »وقد اختلج بالفوؤاد نكت 

اإنه  منها:  للعباد،  ت�سويقًا  نذكرها  االرت��ي��اد  لهذا  �سريفة 

مثله  الذي وعد في  اليوم  القعدة  والع�سرون من ذي  الخام�س 

ظهوره  فاإذا راأى الموؤمن اأن هذا اليوم من هذه ال�سنة قد اأتى 

ولما يظهر اإمامه تجدد حزنه وعظم غمه وبعثه عقله واإيمانه 

.
)17(

اإلى الدعاء له وطلب تعجيل فرجه« 

ومن اأهم االأدعية ما ذكره ال�سيخ M في م�سباحه الذي 

افتتح الدعاء بقوله:

»الّلهم داحي الكعبة وفالق الحبة و�سارف الّلزبه وكا�سف 

 .
)18(

كل كربة...« 

ــوم  ي ــام  �ص ــن  م

ــس  لـــخـــــامــــ� ا

من  ــن  والعـ�صــري

ــام  ــدة وق ذي القع

عبادة  ــه  فل ــا  ليلته

ــام  �ص ــة  �صن ــة  مائ

ــا وقام ليلها نهاره
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الـــتـــدخـــيـــن 

رات ـــدِّ ـــخ ـــم وال

�ل�شيخ علي حجازي

�لتدخين �أنو�ع عديدة، كال�شيجارة و�لغليون و�لنرجيلة 

ونحوها. وهو ي�شّكل ظاهرة و��شحة في مجتمعنا، يمار�شها 

و�لأ�شّحاء.  �لمر�شى  و�لن�شاء،  �لرجال  و�ل�شغار،  �لكبار 

�عتقاد  بح�شب  �لآنّية  �لإيجابّيات  بع�ض  �لظاهرة  ولهذه 

كثيرة،  �شلبّيات  لها  يكون  قد  �أّنه  �إّل  للتدخين،  �لممار�شين 

تقت�شر  ول  و�لجتماعّي.  �ل�شخ�شّي  �لفرّدي  �ل�شعيد  على 

في  ويعي�ض  يدّخن  ل  من  فاإّن  �لمدّخن؛  على  �ل�شلبّيات  هذه 

و�شط �لمدّخنين، معّر�ض للدخول في نادي �لمدّخنين.
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ــدئ  المبت كان  اإذا 

اإذا  بــاأّنــه  ــم  يعــل

التـدخين  �صرع في 

اإلى  ــل  ي�ص ــوف  �ص

ــرر  ــة ال�صـ مـرحـلــ

ــال  ــه ف ــى ب المعتـن

ــه التدخين ــوز ل يج

المخّدرات  اأم��ا 

خطيرة  ظ��اه��رة  ف��ه��ي 

ب�سكل  يتّم  وانت�سارها  جدًا، 

اإلى  اأ���س��ف  وم��ري��ع،  �سريع 

ذلك ما تحمل معها من اآثار 

الفرد  �سعيد  على  م��دّم��رة 

وعلى �سعيد المجتمع.

وفي هذه المقالة محاولة 

�سريعة لتبيان اأحكام هاتين 

منظار  م���ن  ال��ظ��اه��رت��ي��ن 

.
ّ
فقهي

حكم �لتدخين

اإّن تناول التبغ وما �ساكله له حالتان: 

الأولى: اأن يكون م�سّرًا ب�سكل معتّد 

به، ففي هذه الحالة يحرم �سربه ويحرم 

�سراوؤه لذلك اأي�سًا.

معتّد  �سرر  فيه  يكون  ال  اأن  الث�نية: 

الحالة يجوز  المكّلف، ففي هذه  به على 

�سربه، كما ويجوز �سراوؤه بالعنوان االأّولي. 

وقد يحرم بعناوين ثانوّية كما �سياأتي.

مخالفة �لنظام

للدوائر   
ّ
ال��داخ��ل��ي النظام  منع  اإذا 

والموؤ�س�سات  العاّمة  واالأماكن  الحكومية 

التدخين فيكون حرامًا في هذه  ونحوها 

االأمكنة، �سواء اأ�سّبب ال�سرر اأم ال.

��ة ف��اإذا  � اأم���ا ف��ي االأم����الك ال��خ��ا���سّ

ال  فعندها  فيها  التدخين  اأ�سحابها  منع 

يجوز.

ك����ان  ح��������ال  ف������ي   �

ال��ت��دخ��ي��ن م��وج��ب��ًا الإي���ذاء 

اأو  االآخ���ري���ن واإزع��اج��ه��م 

فهو  بهم  ال�����س��رر  الإل��ح��اق 

باأ�س  ال  ن��ع��م  ج��ائ��ز.  غ��ي��ر 

االأمكنة  ف���ي  ب��ال��ت��دخ��ي��ن 

��س�ة ل�لم�دّخن�ي�ن،  الم�خ��سّ

وع��ل��ى االآخ���ري���ن م��ن غير 

المدّخنين اأن يجتنبوا هذه 

وجودهم  كان  اإذا  االأمكنة 

ي�سّبب لهم �سررًا معتّدًا به.

�لتدخين للمبتدئين

ل�سرر  موجبًا  التدخين  ك��ان  اإذا   � اأ 

المبتدئ  ال�سخ�س  ب��دن  على  ب��ه  معتّد 

وغيره فال يجوز.

اإذا  باأّنه  يعلم  المبتدئ  كان  اإذا   � ب 

�سرع في التدخين �سوف ي�سل اإلى مرحلة 

ال�سرر المعتنى به فال يجوز اأي�سًا.

�لتبذير 

حرام  فهو  تبذيرًا  التدخين  ُع��ّد  اإذا 

من هذه الجهة.

�لتدخين �لمتِلف لمال �لآخرين

ل�سيء  االحتراق  المّدخن  �سّبب  اإذا 

م��ن م��ل��ك االآخ���ري���ن )ك���اإح���راق قما�س 

التالف  �سمان  فيكون  ذل���ك(  غير  اأو 

يكفي  وال  المدّخن،  هذا  ذّمة  في  واجبًا 
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لم  ما  ال�سمان،  من  بّد  ال  بل  االعتذار، 

يقم �ساحب المال المحترق باإبراء ذّمة 

المكّلف مختارًا غير مكره.

تخمي�ض و�شائل �لتدخين

ُيعّد  وك��ان  حرامًا  التدخين  كان  اإذا 

تّم  ال��ذي  المال  تخمي�س  فيجب  تبذيرًا 

كان  لو  فيما  به،  التدخين  و�سائل  �سراء 

المال مّما يمكن تعّلق الخم�س به.

�لمخّدر�ت

��شتعمال �لمخّدر�ت

المخّدرة  ال��م��واد  ا�ستعمال  يجوز  ال 

ما  اإل��ى  نظرًا  مطلقًا؛  منها  واال�ستفادة 

يترّتب على ا�ستعمالها من اآثار �سّيئة، من 

واالجتماعّية  ال�سخ�سّية  االأ�سرار  قبيل 

المعتّد بها.

�لمعاملة بالمخدر�ت

المخّدرات،  م��ن  التك�ّسب  يجوز  ال 

البيع  اأم  الحفظ  اأم  بالحمل  اأك��ان  �سواء 

حرام  ذل��ك  فكّل  ذل��ك،  وغير  وال�سراء 

�سرعًا.

�لتد�وي بالمخّدر�ت

اإذا  المخّدرة  بالمواد  التداوي  يجوز 

توّفر �سرطان معًا، وهما: 

مح�سورًا  العالج  يكون  اأن  الأول: 

بالمواد المخّدرة، بحيث لم تكن تنفع اأّي 

و�سيلة اأخرى.

بت�سخي�س  ذل��ك  يكون  اأن  ال��ث���ن��ي: 

الموثوق به. وعليه،  وتجويز من الطبيب 

فاإذا لم يكن الطلب من الطبيب الموثوق 

به، اأو كانت هناك و�سيلة اأخرى للعالج، 

فال يجوز التداوي بالمواد المخّدرة.

زر�عة �لمخّدر�ت و�شنعها

لالنتفاع  المخّدرة  المواد  كانت  اإذا 

المحّلل المعتّد به منها، كاال�ستفادة منها 

في �سنع االأدوية وفي عالج المر�سى ونحو 

ذلك، فال باأ�س فيها، وتكون جائزة، ولكن 
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بكّمية محددة ال تزيد على 

فال  واإال  ال�سرورة،  مقدار 

ا�ستغالل  يجوز  وال  تجوز. 

في  لال�ستفادة  الحكم  هذا 

الوجوه المحّرمة.

�لأمو�ل �لحا�شلة من 

تجارة �لمخّدر�ت

م��ال  ح�����س��ل  اإذا   � اأ 

ل�����س��خ�����س، وك�����ان ال��م��ال 

التجارة  من  ح�سل  الأّنه  الحرمة؛  معلوم 

المال  هذا  رّد  فيجب  المخّدرة  بالمواد 

ولو  يعرفه  ك��ان  اإن   
ّ
ال�سرعي مالكه  اإل��ى 

المالك  يكن  لم  واإن  مح�سور،  عدد  في 

معروفًا فيجب الت�سّدق به على الفقراء 

 اأو وكيله.
ّ
بعد مراجعة الحاكم ال�سرعي

مختلطًا  الحرام  المال  كان  اإذا   � ب 

ُي��ع��رف مقدار  ول���م  ال���ح���الل،  ب��ال��م��ال 

فيجب  مالكه،  ُيعرف  ولم  كما  الحرام، 

تخمي�س هذا المال المختلط، ويجب دفع 

 اأو وكليه.
ّ
 االأمر ال�سرعي

ّ
الخم�س اإلى ولي

�لنهي عن �لمنكر

المنكر  عن  النهي  باب  من  يجب   � اأ 

المخّدرة  المواّد  ي�ستعمل  الذي  م�ساعدة 

�سروط  اجتمعت  اإذا  وذلك  تركها،  على 

من  منعه  فيجب  ال��م��ن��ك��ر،  ع��ن  ال��ن��ه��ي 

ــب  للطبي ــوز  يج ل 

ــواد  الم ــف  ي�ص اأن 

اإذا  اإل  ــّدرة  الـمـخــ

ــاأن  ــق بـ ــان يـث كـ

المري�س م�صطر لها 

في�صف هذه المواد 

ــذي  ــدار الـ بـالـمـق

ال�صـرورة ــع  يـرفــ

وتوزيع  و�سراء  وبيع  تهريب 

المواد المخّدرة.

اإع��������الم  ي����ج����ب   � ب 

عن  ة  المخت�سّ ال�سلطات 

كان  اإذا  ون��ح��وه  ال��م��دم��ن 

المدمن  ي�ساعد  اإع��الم��ه��ا 

ع���ل���ى ت�����رك اال���س��ت��ع��م��ال 

مقّدمة  كان  اأو  للمخّدرات، 

للنهي عن المنكر.

تعامل �ل�شيدلّية و�لطبيب

المواد  يبيع  اأن   
ّ
لل�سيدالني يجوز  ال 

باأّن  واطمئنانه  وثوقه  مع  اإاّل  المخّدرة 

اأجاز  قد  به  الموثوق  المخت�ّس  الطبيب 

للمري�س ا�ستعمال هذه المواد.

المواد  ي�سف  اأن  للطبيب  يجوز  وال 

باأّن  ويطمئّن  يثق  كان  اإذا  اإاّل  المخّدرة 

بديل  وال  المواد،  لهذه  م�سطرٌّ  المري�س 

بمقدار  المواد  ه��ذه  في�سف  ذل��ك،  عن 

يرفع ال�سرورة عن المري�س.

تخمي�ض ثمن �لمخّدر

المخّدرات  مقابل  في  المال  بذل  اإّن 

ب��م��ا اأّن����ه ح���رام ف��ه��و ت��ب��ذي��ر ول��ي�����س من 

الموؤونة، فيجب تخمي�س ما بذله ال�ساري 

في مقابل هذه المواّد.
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ــرار  ــواع واأ�ص ــدرات: اأن  المخ

ــان... الوقاية والعالج  الإدم

ــان  ــم الإدم ــي عال ــاع ف  �صي

 الأحكام الجزائية للمخدرات 

الـمـخـدرات

ــة ــل ــات ــق ــــذة ال ــــّل ال 34



�لمخدر�ت �آفة قاتلة، و�لإدمان عليها ل يقل خطورة 

عن �أي مر�ض ي�شيب �لإن�شان حتى يمكن �أن يكون �أكثر 

عديدة  �أبو�ب  لها  �لمخدر�ت  و�آفة  خطورة.  �لأمر��ض 

يجر�ن  قد  �للذين  و�لنرجيلة،  �لتدخين  باب  �أو�شعها 

و�شطوة  �بــتــز�ز  يحكمه  عالم  على  لالنفتاح  �ل�شاب 

على  �لمادي  للربح  يهدفون  �لذين  �لمخدر�ت  مروجي 

ح�شاب تدمير �لمجتمع و�شحة �ل�شباب.

ــدرات ــخ ــم ال
ــرار ــص ــــواع واأ� اأن
�لدكتور عفيف �شمي�شاين* 

�لإدمان و�أنو�عه 

االإدم������ان ه���و ال��ت��ع��ود ال�����س��دي��د على 

ا�ستعمال اإحدى المواد والعقاقير المخّدرة 

اأو المنّبهة بحيث ال يمكن للمدمن االمتناع 

تكون  وبجرعات  التعاطي  عن  التخلي  اأو 

االنقطاع  اأو  واالم��ت��ن��اع  م��ت��زاي��دة.  ع���ادة 

ع�سوية  اأعرا�سًا  يحدث  المواد  تلك  عن 

المخدرة  المادة  باختالف  تختلف  ونف�سية 

تعاطيها.  مدة  وط��ول  وكميتها  المنبهة  اأو 

اإما   »Dependence »االعتماد  اأو  واالإدم��ان 
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اأن يكون اإدمانًا ع�سويًا Physical اأو اإدمانًا 

وتظهر  م��ع��ًا.  كليهما  اأو   Psychic نف�سيًا 

المدمن  على  الع�سوي  االإدم���ان  اأع��را���س 

غثيان  �سكل  على  للجرعة  احتياجه  عند 

العين  حدقة  �سعة  في  اختالف  اأو  قيء  اأو 

وقد  االأط��راف.  وارتعا�س  الغزير  العرق  اأو 

ي�سل في الحاالت المتقدمة اإلى التقّل�سات 

الع�سبية التي ت�سبه ال�سرع واأحيانًا الوفاة 

في  المخدر  على  الج�سم  العتماد  وذل��ك 

اأداء بع�س وظائفه. 

اأما االإدمان النف�سي فيتمثل في حاالت 

والخمول  التركيز  وع���دم  واالأرق  القلق 

وانحراف الحوا�س كال�سمع والب�سر و�سوء 

بع�س  وف��ي  وال��م�����س��اف��ات،  ال��زم��ن  تقدير 

واإيذاء  ال�سديد والعدوانية  الهياج  الحاالت 

واالع��ت��داء على  االنتحار  اإل��ى ح��د  ال���ذات 

االآخرين. 

�أنو�ع �لمخدر�ت و�أ�شكالها.

اأنواع المخدرات كثيرة ومنها:

نف�سيًا  اع��ت��م��ادًا  ت�سبب  التي  ال��م��واد   �

وع�سويًا: مثل االأفيون وم�ستقاته كالمورفين 

والكوكايين والهيرويين.

نف�سيًا  اعتمادًا  ت�سبب  التي  المواد   �

وعقاقير  والقات  الح�سي�س  مثل  فقط: 

الهلو�سة. 

طرق تعاطي �لمخدر�ت

�لح�شي�ض

يتم تعاطي الح�سي�س عن طريق 

اأو  �سيجار(  )�سيجارة،  التدخين 

االأك��ل.  اأو  ال�����س��راب  طريق  ع��ن 

وهي توحي لمن يتعاطاها باأنه 

وممكن  لهمومه  نا�ٍس  �سعيد، 

كفتح  ع��وار���س:   عليه  تبدو  اأن 

ال�سهية..

�لأفيون

الطبي  المجال  في  االأف��ي��ون  ي�ستخدم 

لتخفيف االألم، وي�ستعمل على �سكل محاليل 

توؤخذ في الغالب في الع�سل حتى ال يتعر�س 

عن  توؤحذ  اأقرا�س  اأو  الإدمانها،  المري�س 

طريق الفم.

عن  فيوؤخذ  الطبي  غير  التعاطي  واأم��ا 

طريق التدخين، اأو البلع. 

�لمهلو�شات

�سّميت بهذا اال�سم الآثار الهلو�سة التي 

في  وهي  المتعاطي،  �سخ�س  على  تحدثها 

الغالب تخّيالت عن اأ�سوات و�سور وهمية، 

وعقار   L.S.D المهلو�سات عقار  واأهم هذه 

P.C.P. وتكون المهلو�سات على �سكل حبوب 
توؤخذ عن طريق الفم. 

�لمن�ّشطات )�لأمفيتامينات(

تنت�سر في الو�سط الريا�سي وبين طلبة 

المدار�س والجامعات، و�سائقي ال�ساحنات 

وذلك  وال��دول��ي��ة،  الخارجية  ال��ط��رق  على 

الع�سبي،  الجهاز  على  المن�ّسطة  الآثارها 

على  التعاطي  تعاطيها  ط��رق  اأ�سهر  وم��ن 

�سكل حبوب توؤخذ عن طريق الفم.
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�لمورفين و�لهيرويين

ت�سكين  في  كبيرة  خا�سّية  للمورفين 

االآالم، اإاّل اأنه ي�سّبب االإدمان الف�سيولوجي، 

ح��ي��ث ي��وؤث��ر ع��ل��ى وظ��ائ��ف خ��الي��ا المخ. 

ويكثر  المورفين  م�ستقات  من  والهيرويين 

اإدمانه  ويتم  ال�سم،  طريق  عن  ا�ستعماله 

بعد اأ�سبوع من البدء في تعاطيه.

بالن�سبة  قاتلة  مادة  الهيرويين  طبيًا، 

للجهاز  بالن�سبة  وال�سرايين وخا�سة  للقلب 

بتعاطي  المدمن  يبداأ  وعندما  الع�سبي. 

خا�صية  ــن  للمورفي

كبيرة في ت�صكين 

ــه  الآلم، اإّل اأنـــــــ

ــب الإدمــان  ي�صــب

الف�صـــيـولــوجي، 

ــر على  يوؤثــ ــث  حي

وظائف خاليا المخ

معتمدًا  الع�سبي  جهازه  ي�سبح  الهيرويين 

ا�ستمرارية  م��ع  كلي.  �سبه  اع��ت��م��ادًا  عليه 

ت��ع��اط��ي ه���ذه ال���م���ادة وم���ع م���رور الزمن 

�سعبًا  اأخذه  عن  والتوقف  التراجع  ي�سبح 

جدًا بدون عناية طبية وتدخل اأخ�سائيين 

تعنى  موؤ�س�سات  اأو  ونف�سيين  اجتماعيين 

بوقف التعاطي.

�لكوكايين

يوؤخذ الكوكايين بطرق متعددة تت�سابه 

اإلى حد كبير مع الح�سي�س، �سواء عن طريق 

االأطعمة  بع�س  مع  اأو  التدخين  اأو  ال�سم 

والم�سروبات.

كيف تبدو �لمخدر�ت؟ 

�سكل  على  المخدرات  تكون  ما  غالبًا 

�سائل،  اأ�ستال،  )حبوب(،  اأقرا�س  ب��ودرة، 

زيوت، �سراب.

37

م
 2

01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
41

د 
د

ع
ل
ا



�لنرجيلة و�لإدمان

ب�سكل  منت�سرة  النرجيلة  ظاهرة  اإن 

باأن  انت�سارها  خطورة  وتكمن  مقبول  غير 

ي�ستعملون   النرجيلة  يدخنون  الذين  بع�س 

يتعاطاه  وال���ذي    tramal وال���   Extasy ال��� 

بوا�سطة النرجيلة يدمن عليه.

�أ�شبح مدمنًا دون �أن يدري  

اأحد  مع  مهمة  ق�سة  ذك��ر  من  بد  وال 

ال�سباب مخافة اأن تتكرر وهي: اأنه جاءني، 

من  الع�سرين  دون  ل�ساب  وال��د  م��ّرة،  ذات 

�سارد  اأ�سبح  ولده  اأن  لي  �سكا  وقد  العمر، 

مع  بع�سبية  ويتعاطى  ي��رك��ز،  ال  ال��ذه��ن، 

الجميع  دون اأي �سبب وقال الوالد اإن ابنه 

با�ستمرار  يوميًا  معين  مكان  اإل��ى  يذهب 

اآخر من  اأي مكان  اإلى  اأن يذهب  وال يحب 

االأمكنة وهو ال يعرف ال�سبب ولماذا. فقلت 

تحلياًل  ل��ه  نجري  اأن  علينا  يجب  اإن��ه  ل��ه 

المخدرات،  يتعاطى  ي��ك��ون  اأن  م��خ��اف��ة 

جرَي التحليل الذي ي�سمى مورفيا 
ُ
وبالفعل اأ

اأنه  وتبين   morPhia Alkaloids األكالويدز 

يعاني من االإدمان دون اأن يدري. ذلك اأنه 

كانوا  ي��رت��اده  اأن  اعتاد  ال��ذي  المكان  في 

يد�سون له الحبوب المخدرة  في الم�سروب 

القهوة(   ال�ساي،  )الع�سير،  نوعه  كان  اأيًا 

و�سيئًا ف�سيئًا بداأ يدمنه دون اأن يدري.

�لآثار �لج�شمية و�ل�شحية 

مر�س  انت�سار  في  ت�ساهم  المخدرات 

االإيدز والتهاب الكبد الوبائي »ب«.

من دون �سك اإن تعاطي المخدرات عن 

مر�س  انت�سار  في  ي�ساهم  الحقن  طريق 

 B الوبائي  الكبد  التهاب  وم��ر���س  االإي���دز 

ت�سمع  ت�سبب  التي  االأم��را���س  من  نوع  وهو 

الكبد الذي ال يقل خطورة عن اأي �سرطان 

مدمر  اأي�سًا  الهيرويين  االإن�سان.  ي�سيب 

وخا�سة  الع�سبية  الخاليا  وكل  لالأع�ساب 

الخاليا الدماغية، ومدمر للجهاز اله�سمي 

وللكبد ب�سكل خا�س. لذلك نجد اأن متعاطي 

في  اأمرا�س  من  يعاني  ومدمنه  الهيرويين 

مختلف اأنحاء ج�سده ويفقد �سهيته للطعام 

وي�سبح همه فقط �سراء الهيرويين.

كما اإن قدرة المدمن على االإنجاب تقل 

باأكثر عن %50 عن ال�سخ�س الطبيعي.

اأما بالن�سبة لتاأثير المخدر على المراأة 

الحامل فاإنه ي�سبب للجنين ت�سوهات جينية، 

اأو ي�سبب �سعفًا وبطئًا في  

النمو الج�سدي وتخلفًا 

في النمو والعقلي. 

�سعوبة  وه��ن��اك 

كانت  اإذا  العالج  في 

الأن  حاماًل  المدمنة 

اإلى  تحتاج  المعالجة 
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وق�����ت ط���وي���ل. 

وفي حالة الحمل 

المعالجة  فترة  ف��اإن 

العالج  ب�سهور. فيبداأ  تبقى محددة 

بالجنين  ت�سّر  ال  ال��ت��ي  ب���االأدوي���ة 

ال���والدة.  بعد  ال��ع��الج  وي�ستكمل 

وهذه العملية لي�ست �سهلة اأبدًا.

�لوقاية و�لعالج

بالن�سبة لعالج االإدمان عالميًا 

ه��ن��اك م��وؤ���س�����س��ات م��ت��واف��رة ولها 

ميزانيات معقولة اأما في لبنان فيفوق 

الموؤ�س�سات  دور  الخا�سة  الموؤ�س�سات  دور 

الكافي  بالقدر  لي�ست  والتي  للدولة  التابعة 

والفّعال للتاأهيل والعالج.

اإن اأهم ما يعّول عليه في هذا المو�سوع 

هو الميزانية وتوفر الطاقات الب�سرية.

تبداأ  فهي  العالج  في  نقطة  اأه��م  اأم��ا 

المخدرة  المادة  المدمن  اإعطاء  عدم  من 

واإعطائه بدياًل عنها حتى ي�سبح بمقدوره 

نهاية  ف��ي  لي�سل  ال��م��ادة  طلب  تدريجيًا 

المطاف اإلى اال�ستغناء عنها كليًا.

يعود  ال  اأن  تعافى  اإذا  للمدمن  يمكن 

اإرادة  ل��دي��ه  ك��ان  اإذا  خا�سة،  ل��الإدم��ان، 

ل��الن��ق��ط��اع ع���ن ال��ت��ع��اط��ي وت���وف���رت له 

وطاقة  عالية  موا�سفات  ذات  موؤ�س�سات 

في  المطلوب  الوقت  واأخ��ذ  وعناية  ب�سرية 

العالج. واإن عدم عودة المدمن للمخدرات 

هو رهن البيئة والمحيط الذي �سوف يعي�س 

فيه بعد ال�سفاء.

�لمجتمع  حماية  في  �لطبيب  دور 

من �لإدمان 

ت��ت��ع��ل��ق بهذا  اإج�������راءات  ات���خ���اذ  ت����ّم 

ــودة  ــدم عــــــ عــ

للمخدرات  المدمن 

ــه  ــن اإرادت ــو ره ه

والمحيط  ــة  والبيـئ

�صـيـعيــ�س  ــذي  ال

ال�صفاء ــد  بع ــه  في

بكالوريو�س الطب والجراحة ونائب رئي�س جمعية االأطباء الم�سلمين. *�سحة عامة – ( 1)

�لهو�م�ض

المو�سوع بعد اأن طلبت وزارة ال�سحة من 

اإعطاء  عن  االمتناع  وال�سيادلة  االأط��ب��اء 

اأو  التخدير  من  نوع  على  يحتوي  دواء  اأي 

نوع من الم�سكن القوي بدون و�سفة طبية. 

انت�سار  من  يحد  اأن  ممكن  االإج��راء  وه��ذا 

االأدوية التي توؤ�س�س لالإدمان في حال التزم 

القيمون على هذا المو�سوع بم�سوؤولية. 

يقل  ال  االإدم���ان  اإن  نقول  الختام  وف��ي 

خطورة عن اأي مر�س ن�سمع به يقتل الب�سر. 

واالبتعاد عن االإدمان هو في الحقيقة خدمة 

للمجتمع ويعم بالفائدة على الجميع.
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تكمن  وخطورتها  وخطيرة.  مميتة  �آفة  �لمخدر�ت 

و�لموؤ�شف  و�لجامعات.  �لمد�ر�ض  باتت ت�شرب  �أنها  في 

�لمعنيين  قبل  من  �لإدمان  لظاهرة  �لت�شدي  حجم  �أن 

لذ�  �لكارثة.  حجم  مع  يتالءم  ل  �لتربوية  بالعملية 

كان ل بّد من �لإ�شاءة على بع�ض تفا�شيل �لإدمان من 

�إليه و�لحديث عن  �أنو�عه و�لأ�شباب �لتي توؤدي  حيث 

دور �لأهل و�لمدر�شة في �لوقاية و�لعالج.

ـــان... الإدم

الـــوقـــايـــة 

ـــالج ـــع وال

�لدكتور ف�شل �شحيمي* 
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ــاب  ــن اأ�صــبــ اإّن م

ــان  الإدم ــع  ودواف

ــي  ــة فــ الــرغــبـــ

ــاف  ا�صــــتــك�صـــ

ــذه التــجـربــة،  هـ

ــاه  انــتــبــ ــدم  وع

ــل اإلى اأبنائهم  الأه

الــوازع  و�صعــف 

الديـني وم�صــاحبة 

ــوء ــاء ال�صـ اأ�صـدقـ

�أنو�ع �لإدمان

هناك نوعان من �لإدمان: 

1� اإدمان نف�سي 
2� اإدمان ج�سدي 

واالأ���س��ع��ب ف��ي ال��ع��الج ه��و »االإدم���ان 

النف�سي«، وتكمن �سعوبته في تغيير �سلوك 

المدمن وعالجه نف�سيًا لوقت طويل ومكثف 

من خالل ا�ستخدام الطرق المختلفة.

�لأ�شباب

اإل���ى هذه  ت����وؤدي  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب  اإن 

اجتماعي  معظمها  الظاهرة 

نف�سي. ويمكن القول اإن الخلل 

االج���ت���م���اع���ي واالأ������س�����ري في 

مجتمعاتنا هو ال�سبب االأ�سا�س 

ف���ي ت��ف�����س��ي ه����ذه ال��ظ��اه��رة. 

التفّكك  اإّن  نقول  وا�ستطرادًا 

التوا�سل  وان��ق��ط��اع  االأ����س���ري 

وراء  يكون  م��ا  غالبًا  العائلي 

ي�سقطون  فاالأبناء  االآف��ة.  هذه 

�سحايا االإدمان ب�سبب تق�سير 

التربوية  الناحية  م��ن  االأه���ل 

وب�سبب �سعف الرقابة االأ�سرية 

وال  هذا  �سوابط.  وجود  وعدم 

يمكن تجاهل االأ�سباب االأخرى، 

و�سهولة  المعلومات  ثورة  مثل: 

اإلى  باالإ�سافة  عليها  الح�سول 

تبث  التي  الخاطئة  المفاهيم 

اإلى  االإدمان وما  اإلى  الو�سول  عن �سعوبة 

م�سّللة  اأ�سلها  في  هي  اأخبار  من  هنالك 

بالدرجة  ولل�سباب  االأولى  بالدرجة  لالأهل 

الثانية.

اإّن اأ�سباب ودوافع االإدمان تكون اأي�سًا 

هذه  ا�ستك�ساف  ف��ي  ال��رغ��ب��ة  خ��الل  م��ن 

التجربة، اأو لعدم انتباه االأهل اإلى اأبنائهم 

و�سعف الوازع الديني وم�ساحبة اأ�سدقاء 

ال�سوء وحب اال�ستطالع ومجاملة االآخرين 

بع�س  وا���س��ت��خ��دام  التجربة  �سبيل  على 

ا�ست�سارٍة  دون  االأدوي�����ة 

طبية.

وال بّد من ذكر عامل 

خطر في هذه االآفة وهو 

بع�س  وث��ق��ة  اط��م��ئ��ن��ان 

االأهل الزائدة باأبنائهم 

نحن  بع�سهم:  يقول  اإذ 

عائلة محافظة واأبنائي 

طاعتهم  في  ملتزمون 

هلل وال يمكن اأن يتورطوا 

ب��ال��م��خ��درات... ل��ذا ال 

الحيطة  اأخ���ذ  م��ن  ب���ّد 

�ُسُبل  واعتماد  والحذر 

من  االأبناء  مع  الوقاية 

المحتملة  ال�سرور  ك��ل 

كل  لها  يتعر�س  وال��ت��ي 

ال�سباب.
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و�لنف�شية  �لجتماعية  �لآثـــار 

لالإدمان على �لمخدر�ت

تتمثل االآثار االجتماعية لالإدمان على 

تفكك  االأوالد،  انحراف  في:  المخدرات 

قد  التي  العدوانية  العلم،  ترك  االأ���س��رة، 

المبادئ  و�سياع  القتل،  ح��د  اإل��ى  ت�سل 

والقيم الدينية.

اأما االآثار النف�سية فتتمثل في: العزلة 

العقلي  االخ��ت��الل  الف�سام،  واالن��ط��واء، 

اأو فقد قدرة  النف�سي  الهيجان  واالإرب��اك، 

والحزن  ال��ت�����س��رف��ات،  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

فالكاآبة ومن ثم االنتحار.

كيف تعرف �أن في بيتك مدمنًا؟

في  لها  التنبه  يجب  اأم��ور  عّدة  هناك 

وتكون  االبنة  اأو  االبن  حال ح�سولها لدى 

كناقو�س الخطر، وهي:

ال�سلوك  ف��ي  ال��م��ف��اج��ىء  التغيير   �1
)عنف غير مبرر اأو هدوء غير مبرر(.

2� الميل اإلى الوحدة.
3� التفاوت ال�سريع والتقلب في المزاج 

)من فرح اإلى حزن وبالعك�س(.

النظافة  )خارجيًا:  ال��ذات  اإهمال   �4
لما  االكتراث  عدم  وداخليًا:  ال�سخ�سية، 

يجري حوله(.

ما  وعادة  ال�سهية  وتغير  ا�سطراب   �5
يح�سل هبوط غير مبرر  في الوزن ووهن 

عام في الج�سد.

لهوايات  االكتراث  عدم   �6
مف�سلة  تعتبر  كانت  �سابقة 

.anhedonia
االأ�سدقاء  بيئة  تغيير   �7

والزمالء.

العلمي  التح�سيل  8� تدهور �سريع في 
)المدر�سي والجامعي(.

دور �لأهل في �لتوعية 

ظاهرة  تف�سير  اأّن  بع�سهم  يعتبر 

االإدمان لالأوالد تثير لديهم ف�سول التعرف 

اإليها، وهو ما يخ�ساه االأهل، مع العلم اأنه 

من االأجدر اأن يكون تثقيف االأبناء بطريقة 

م�سدرًا  تكون  وه��ادف��ة  وه��ادئ��ة  علمية، 

لمعرفة كل �سيء عن المخدرات وعالمات 

االإدمان التخاذ �ُسُبل الوقاية منها.

هذه التوعية والوقاية يجب اأن تبداأ في 

عمر المراهقة اأي العمر االأخطر من حيث 

خا�سة  االإدم��ان،  اآف��ة  في  الوقوع  اإمكانية 

�سيء،  ك��ل  تجربة  يحبون  ال�سباب  واأن 

وهذا منطق غير �سليم طالما اأننا بالعقل 

نعرف  اأن  يمكننا  والتحليل  واالإدراك 

النتيجة �سلفًا.

رقابة  في  اأ�سا�سًا  دورًا  لالأهل  اأن  كما 

اأبنائهم ومحاورتهم ومعرفة ما لديهم من 

االلتفات  ذلك  اإلى  اأ�سف  واأوه��ام،  اأفكار 

وهنا  ال�سوء.  ل��رف��اق  ال�سلبي  ال���دور  اإل��ى 

اأبنائهم  توعية  في  االأه��ل  م�سوؤولّية  تكمن 

التي  ال�سغوط  مقاومة  في  وم�ساعدتهم  

لتعاطي  ال�سوء«  »اأ�سدقاء  عليهم  يمليها 
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ال��م��خ��درات، وي��ت��م ذل���ك من 

اأن�سطتهم  م��الح��ظ��ة  خ���الل 

ومعرفة َمْن اأ�سدقاوؤهم. 

دور �لمدر�شة

فيكون  المدر�سة  دور  واأما 

�سامل  منهج  تنفيذ  خالل  من 

اإدم���ان  م��ن  للوقاية  متكامل 

مرحلة  بداية  من  المخدرات 

الدرا�سة  نهاية  حتى  االب��ت��دائ��ي  التعليم 

االإدم���ان  ب���اأن  التعريف  هدفها  الثانوية 

وتعاطي المخدرات �سار للغاية وذلك عبر 

القيام ببرامج وقاية �سد المخدرات. 

مهم  دور  المدر�سة  داخ��ل  وللتالميذ 

الناجمة  االآث����ار  معرفة  فعليهم   ج���دًا، 

ال�سبل  واإي��ج��اد  ال��م��خ��درات،  تعاطي  ع��ن 

الذين  المدمنين  عن  واالإب��الغ  لمقاومتها 

وذلك  للتالميذ  المخدرات  يبيعون 

للم�سوؤولين عن المدر�سة اأو الأولياء 

االأمور. 

اأما اإذا علم االأهل باأن اأحد 

المخدرات  يتعاطى  اأبنائهم 

مبا�سرة  معه  التحدث  فعليهم 

واأن  ال��م�����س��ك��ل��ة،  ه���ذه  ف���ي 

لالأ�سباب  متفهمين  يكونوا 

التي �سوف يذكرها لم�سكلته، 

وح����ازم����ي����ن ف����ي وق��وف��ه��م 

هذه  تخطي  ف��ي  ب��ج��ان��ب��ه 

عدم  وم��ح��اول��ة  الم�سكلة 

اإلى  يتحول  ال  حتى  اإهانته 

نف�سه  عن  والدفاع  االإنكار 

فذلك  للم�ساعدة،  ورف�سه 

من  الوقاية  على  ي�ساعده 

االإدمان وي�ساعد في االأيام 

االأولى على التوقف عنه.

ن�سبة  اأن  اإل���ى  االإح�����س��اءات  وت�سير 

تلك  بكثير  تفوق  ال��ذك��ور  م��ن  المدمنين 

ت�ساهل  لالأ�سف  هو  وال�سبب  االإن��اث.  من 

االأهل مع ال�ساب )ال�سبي( واإلغاء الرقابة 

العائلية عليه. 

ويبقى �لعالج.... 

واالإح�ساءات  ال��درا���س��ات  خ��الل  من 

العالج  بعد  ال�سفاء  ن�سبة  ف��اإن  العالمية 

تزيد  ال  اإليه  الرجوع  وع��دم  االإدم���ان  من 

تم العالج في مركز  اإذا  هذا  عن 30%، 

تاأهيلي يحتوي على جميع معايير المتابعة 

الالزمة من حيث العديد )اأطباء نف�سيون، 

ومر�سدون  نف�سيون  واخ��ت�����س��ا���س��ي��ون 

اجتماعيون،...( والعدة ) المكان(...

هذا ويق�سم العالج اإلى:

1� عالج دوائي: وي�سمل معالجة 

اأ�صا�س  دور  لالأهل 

اأبنائهم  ــة  رقاب في 

ــم  ومحــــاورتهــــ

ــة ما لديهم  ومعرف

ــكار واأوهام اأف من 
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ترك  ع��ن  الناجمة  ال��ع��وار���س 

المخدرات )الفطام(.

2� عالج نف�شي �شلوكي.
وي��ب��ق��ى ال���ق���ول: اإن��ن��ا في 

العن�سر  اأن  ن��رى  مجتمعنا، 

االأ�سا�س في العالج هو العالج 

الديني � االإيماني )الذي يعتبر 

النف�سي(  ال��ع��الج  م��ن  ج���زءًا 

فاإننا  قيمته  عرفنا  اإذا  وال��ذي 

الأن  ال�سفاء،  ن�سبة  م��ن  نزيد 

اإل�����ى اهلل ع���ز وج��ل  ال��ل��ج��وء 

هذه  ت��رك  في  النف�سية  االإرادة  ن  يح�سّ

االآفة ويجعلنا نلتفت اإلى اأهمية اهلل واأهمية 

عندنا  يكون  اأن  يجب  وهنا  اإليه.  التقرب 

والذي  االإي��م��ان  من  ن��اأخ��ذه  ال��ذي  اليقين 

ال�سرور  جميع  من  ويحمينا  اإليه  ن�ستند 

والمعا�سي.

جدًا،  �سعبة  فهي  العالج  مرحلة  اأم��ا 

الأنه يجب على المدمن اأن ين�سحب وينعزل 

بالعالم  له  �سلة  كل  ويقطع  مجتمعه  عن 

الخارجي كاأ�سدقائه وهاتفه. 

في  ن�سادفها  ومتنوعة  كثيرة  ح��االت 

يوّلد  وبع�سها  المجتمع 

كحالة  الحيرة،  م��ن  ن��وع��ًا 

�ساب في الثالثة والع�سرين 

في  البكر  وه��و  ع��م��ره  م��ن 

ومحافظة  معروفة  عائلة 

ال�سوؤال  عند  يجيب  ج��دًا، 

ع��ن ع��الق��ت��ه ب���وال���ده، »ال 

الفتاة  ح��ال��ة  اأو  ع��الق��ة«!! 

التا�سعة  تتجاوز  ل��م  التي 

وهي  ع��م��ره��ا،  م��ن  ع�سرة 

وحامل  م��خ��درات  مدمنة 

في �سهرها الرابع في اآن واحد.... وقد واجه 

والمتابعة  العالج  في  �سعوبة  معها  الطبيب 

والدواء  ال��داء  ي�سببه  ال��ذي  ال�سرر  ب�سبب 

على الجنين.

لهذه  �لت�شدي  �شبيل  في  �لحلول 

�لظاهرة 

�سبيل  ف��ي  ال��م��ق��ت��رح��ة  ال��ح��ل��ول  م��ن 

الت�سدي لهذه الظاهرة االآتي:

�سعبية من  توعية  اإج��راء حمالت   �1
مناطق  ف��ي  تلقى  م��ح��ا���س��رات  خ���الل 

مختلفة يتم التحدث خاللها عن مخاطر 

اإن العـنـ�صـــــــــر 

ــي  ــس فــ الأ�صــــا�

العالج  هو  العالج 

ــي  ــي ـ الإيمان الدين

ــا  عرفن اإذا  ــذي  وال

نزيد  ــا  فاإنن ــه  قيمت

ال�صفاء ــة  ن�صب من 
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* اخت�سا�سي اأمرا�س نف�سية وعقلية.

�لهو�م�ض

ــن تعريف  ــّد م ل ب

اأنواع  ــى  اإل ــس  النا�

بال�صم  المخدرات 

ــا  ــر كل منه وخط

ــن  يمـك ــف  وكيــ

ي�صبــح  اأن  للفــرد 

الإدمان  في مرحلة 

ــدري دون اأن يــــــ

تغلغلها  وم���دى  االآف����ة  ه���ذه 

المحافظ،  مجتمعنا  ف��ي 

االأه���ل  دور  ع��ن  وال��ت��ح��دث 

ال  كما  ه��ذا.  في  والمدر�سة 

اإلى  النا�س  تعريف  م��ن  ب��ّد 

باال�سم  ال��م��خ��درات  اأن����واع 

وخطر كل منها وكيف يكون 

)�سكلها( وكيف يمكن للفرد 

وي�سبح  �سرها  ف��ي  يقع  اأن 

اأن  دون  االإدم��ان  في مرحلة 

على  التركيز  ويجب  ي��دري. 

هذا االمو�سوع في المدار�س 

والجامعات.

اأف��راد  جميع  بين  الدينية  التوعية   �2
ال��م��ج��ت��م��ع ع���ن ط��ري��ق و���س��ائ��ل االإع����الم 

والمرئية.  والم�سموعة  المقروءة  المتنوعة 

والحل الثقافي التربوي الديني اأ�سرع واأهم 

رادعًا  وي�سكل  الح�سانة  م�ستوى  على  حل 

لالإن�سان، فال بد من البرامج النافعة التي 

ت�سغل وتق�سي على الفراغ لديهم، وال بد من 

توجيه طاقاتهم توجيهًا �سليمًا.

باأ�سرار  ال��ت��وع��ي��ة    �3
المخدرات وتوعية الوالدين 

ال�سالحة  التربية  باأهمية 

اإل��ى  وتنبيههم  ل�����الأوالد، 

و�سغل  اأوالده������م  م��ت��اب��ع��ة 

مفيد  بكل  لديهم  ال��ف��راغ 

م�ساحبة  عن  بهم  والبعد 

اأ�سدقاء ال�سوء.

ند�ء للم�شوؤولين  

ال بّد لكل القوى المادية 

ال�سعي  م���ن  وال��م��ع��ن��وي��ة 

لهذا  تاأهيلي  مركز  الإن�ساء 

للقيام  المتف�سي،  ال��وب��اء 

بداياتها  ف��ي  ال��ح��االت  ومعالجة  بك�سف 

لت�سرب  ويمتد خطرها  ت�ستفحل،  اأن  قبل 

من  وتجعل  اتجاه،  كل  في  ال�سباب  ه��وؤالء 

مجتمعنا مجتمعًا هزياًل مري�سًا، ال يقوى 

العدو  مواجهة  وخا�سة  المواجهة  على 

اأنَّه  ويعتقد خاطئًا  �سرًا  بنا  يترب�س  الذي 

�سيجد في مواجهته جياًل �سعيفًا ال حول 

له وال قوة.
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�ـــــصـــــيـــــاع

في عالم الإدمان
حتقيق: ليند� زر�قط

ْهُلَكِة} )�لبقرة: 195( {َوَل ُتْلُقوْ� ِباأَْيِديُكْم �إَِلى �لتَّ

ف�شل...  ــذ�ب...  ع قلق...  ف�شاد...  �نــحــر�ف...  �شياع... 

رذيلة... جريمة... ند�مة.

�أن  قبل  بالروح  تفتك  مدمرة  �آفة  �لمخدر�ت،  ظاهرة  �إنها 

تفتك بالج�شد... ت�شلب �لدين و�لدنيا من حياة �شباب في عمر 

�لزهور وتاأخذ بهم �إلى طريق �لند�مة.

في هذ� �لتحقيق ننقل للقارىء �لكريم تجارب بع�ض �لمدمنين 

و�شبل �لعالج ور�أي �ل�شرع في مو�شوع �لإدمان على �لمخدر�ت.

ق�ش�ض و�قعية  

 يقتل �أمه ثم يقتل نف�شه 

)ح. م( �ساب مهند�س في مقتبل العمر 

اأ�سدقائه  طريق  عن  المخدرات  اإلى  لجاأ 

تاأثير ظروف نف�سية �ساغطة  كحٍل  تحت 

مما  الحياة  ومتاعب  الهموم  من  للخروج 

دخل  يوم  وذات  االآف��ة.  لهذه  اأ�سيرًا  جعله 

ال��م��ن��زل وط��ل��ب م��ن وال��دت��ه ال��م��ال ثمنًا 

لطلبه  االأم  تذعن  فلم  مخدرات،  لجرعة 

حالة  فانتابته  ال��م��ال،  اإع��ط��اءه  ورف�ست 

جنونية وفقد ال�سيطرة على نف�سه، فما كان 

منه اإال اأن اأطلق عليها الر�سا�س فاأرداها 

قتيلة، و�سرق المال، وبعد اأن ا�ستعاد وعيه 

وعاد اإلى ر�سده، اأح�ّس بفظاعة ما اقترفت 
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ل ذلك فقتل نف�سه. يداه، ولم يتحمَّ

�شنو�ت من �لقهر و�لألم

من  �سنوات  عامًا(:   20 د  )�س.  يقول 

عالم  في  اأم�سيتها  وال�سياع  واالألم  القهر 

اأ�سرق  االأحيان  بع�س  في  كنت  االإدم���ان. 

ثم  الحقنة.  اأو  الجرعة  �سعر  اأوؤم��ن  لكي 

اأيقنت اأن اال�ستمرار بهذا الطريق المدمر 

دون  حياتي  على  �سيق�سي 

فقررت  ر���س��ال��ة  وال  ه���دف 

لمن  بحاجة  وك��ن��ت  ال��ع��الج 

اأخرج  كي  العون  يد  لي  يمد 

النور،  اإل���ى  ال��ظ��ل��م��ات  م��ن 

بع�س  بم�ساعدة  هلل  والحمد 

االأقارب خ�سعت للعالج بعد 

�سنوات عديدة ورحلة طويلة 

مع االإدمان.

�سهلة علي، فقد  العالج  فترة  تكن  لم 

عانيت كثيرًا، �سنة كاملة ق�سيتها متنقاًل 

بين مراكز العالج، حتى تخل�ست من هذه 

االآفة المميتة.

حياة  واأعي�س  طبيعي  اإن�سان  اليوم  اأنا 

وعالقتي  جيدة،  باأهلي  عالقتي  طبيعية، 

نف�سيًا  ا�ستقرارًا  قت  وحقَّ ممتازة،  بنف�سي 

مكانتي  وع��ادت  واجتماعيًا 

والمجتمع،  االأ����س���رة  ع��ن��د 

�سريفًا،  ع��م��اًل  وام��ت��ه��ن��ت 

اأح�����س��د م��ن��ه رزق����ي بعرق 

جبيني.

و�����س����ي����ت����ي اإل���������ى ك��ل 

حياته  �سفو  عكرت  مدمن 

هذه  يترك  اأن  المخدرات، 

لي�ست  فهي  القاتلة،  االآف���ة 

جـمـيــع  ــح  اأنـ�صـ

ال�صـباب بالبتـعاد 

اأ�صدقاء ال�صوء  عن 

 ، ــن فيــ لمـنـحـر ا و

والتمـ�صــك بالدين
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ال�سباب  جميع  واأن�سح  وه��م..  من  اأكثر 

باالبتعاد عن اأ�سدقاء ال�سوء والمنحرفين، 

الجهات  من  واأطلب  بالدين..  والتم�سك 

االأهلية  والجمعيات  والموؤ�س�سات  المعنية 

اإنقاذ ال�سباب من الوقوع في فخ المخدرات 

ال��ح��م��الت وال���ن���دوات واالإك���ث���ار من  عبر 

االإر�سادات التوعوية  �سد هذه االآفة.

�حذرو� رفقاء �ل�شوء

عديدة  عوامل  هناك  ح(:  )ر.  يقول 

اأما  المخدرات،  اإلى عالم  اأدخل  جعلتني  

العامل الرئي�س الذي كان وراء اإدماني فهو 

اأ�سدقاء ال�سوء. 

 كان اأكبر همي هو نف�سي 

واإح�سا�سي لدى اأخذي جرعة 

اهتمامي  ك��ان  ال��م��خ��درات، 

مح�سورًا ب�سعوري باللذة.

اأعود  كنت  عندما  ولكن 

وعيي  واأ�ستعيد  ر�سدي  اإل��ى 

نف�سي  بحقارة  اأ�سعر  كنت 

اأين  واإلى  فعلته؟  الذي  هذا  ما  واأت�ساءل: 

�سوف اأ�سل؟ ولماذا اأفعل هذا بنف�سي؟

يتعر�س  الذي  االأكبر  االأذى  وي�سيف: 

اأنه  الح�سي�س(،  )مدمن  اأو  متعاطي  له 

ينعزل عن العالم وتتراجع حياته ويتوقف  

م�ستقبله.

هام�سيًا،  االإن�سان  تجعل  المخدرات 

بعيدًا عن الحياة ولذلك اأحّذر ال�سباب من 

المخدرات، فحياتنا  متاهات  في  الدخول 

المجتمع،  وعلى  اأهلنا  وعلى  علينا  غالية 

واأقول لكلٍّ منهم:  ال تجعل دخولك لعالم 

الم�ساكل  وحل  للهروب  حجة  المخدرات 

كارثة  اإلى  الم�سكلة  فتتحول 

ي�����س��ع��ب ح���ل���ه���ا. ال��ح��ي��اة 

من  فيها  ك��ان  مهما  جميلة 

م�����س��اع��ب.. واأوج�����ه ن���داًء 

معاناتي  منطلق  من  لالأهل 

المخدرات:  مع  ال�سخ�سية 

اح��������ذروا رف����ق����اء ال�����س��وء 

واحر�سوا على اأبنائكم منهم.

اإلى  براأ�سه  مطرقًا  بالبكاء  ويغ�س 

االأر�س ثم يكمل: اليوم اأعتبر نف�سي اإن�سانًا 

تزّوجت  وحياتي،  وبيتي  عملي  ل��دّي  اآخ��ر 

ولدي ابنتان واأنتظر مولودًا جديدًا.

 اأ���س��ع��ر ب��ع��د ال��ت��ع��اف��ي واالإق�����الع عن 

المخدرات اأنني اأعي�س اأف�سل اأيام عمري، 

وحياتي  اأهلي  عند  قيمة  لي  اأ�سبح  فقد 

جميلة واأنا �سعيد بها.

خ�شرُت كل ما �أملك

هاني راأى الموت بعينيه 

زائ��دة  فو�سع  نتيجة جرعة 

ن��ف�����س��ه ب��ي��ن خ��ي��اري��ن اإم���ا 

العالج اأو الموت.

اأكثر  من  ق�سته:  ي��روي 

ب�سبب  ت��اأذوا  الذين  النا�س 

اإدم���ان���ي ه��ي اأم����ي. ف���االأم 

كبدها  ف��ل��ذة  ت���رى  ع��ن��دم��ا 

ويتاألم  المخدرات  يتعاطى 

ويموت كل يوم اأمام عينيها، تتاأذى وتتاألم، 

الداخل  من  وتحترق  تتاأذى  كانت  واأم��ي 

ب�سببي.

وانعزلت  وال��ن��ا���س  المجتمع  هجرت 

وجميع  واأخواتي  اأمي  تركت  العالم.   عن 

ومدمنين..  �سيئين  اأنا�سًا  ورافقت  العائلة 

حتى درا�ستي في  الجامعة توقفت عنها. 

مال  م��ن  اأم��ل��ك  م��ا  ك��ل  لقد خ�سرت   

وغرقت  المخدرات  على  اإدم��ان��ي  ب�سبب 

ف��ي ال����دي����ون... واأه����م من 

عمري  �سنوات  خ�سرت  هذا 

و�سحتي،  وعدا ذلك تورطت 

ومافيات  مخدرات  تجار  مع 

اإلى حد  وفي م�ساكل و�سلت 

الحياة والموت. 

وفي اأحد االأيام تعاطيت 

جرعة قوية فقدت على اأثرها 

بعيني  الموت  راأي��ت  وعيي، 

»كفى! علّي  نف�سي  فقلت في 

ــل الرئيـ�س  العـامـ

ــو  ــان ه الإدم وراء 

ال�صــوء اأ�صـدقــاء 
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ــرت كل  ــد خ�ص لق

ــك وغرقت  اأمل ــا  م

ــون...  ــي الـديـــ فـ

ــذا  ه ــن  م ــم  واأه

�صنـوات  ــرت  خ�صـ

ــي ــري و�صحـتـ عم

ال�سباب  جميع  واأن�سح  وه��م..  من  اأكثر 

باالبتعاد عن اأ�سدقاء ال�سوء والمنحرفين، 

الجهات  من  واأطلب  بالدين..  والتم�سك 

االأهلية  والجمعيات  والموؤ�س�سات  المعنية 

اإنقاذ ال�سباب من الوقوع في فخ المخدرات 

ال��ح��م��الت وال���ن���دوات واالإك���ث���ار من  عبر 

االإر�سادات التوعوية  �سد هذه االآفة.

�حذرو� رفقاء �ل�شوء

عديدة  عوامل  هناك  ح(:  )ر.  يقول 

اأما  المخدرات،  اإلى عالم  اأدخل  جعلتني  

العامل الرئي�س الذي كان وراء اإدماني فهو 

اأ�سدقاء ال�سوء. 

 كان اأكبر همي هو نف�سي 

واإح�سا�سي لدى اأخذي جرعة 

اهتمامي  ك��ان  ال��م��خ��درات، 

مح�سورًا ب�سعوري باللذة.

اأعود  كنت  عندما  ولكن 

وعيي  واأ�ستعيد  ر�سدي  اإل��ى 

نف�سي  بحقارة  اأ�سعر  كنت 

اأين  واإلى  فعلته؟  الذي  هذا  ما  واأت�ساءل: 

�سوف اأ�سل؟ ولماذا اأفعل هذا بنف�سي؟

يتعر�س  الذي  االأكبر  االأذى  وي�سيف: 

اأنه  الح�سي�س(،  )مدمن  اأو  متعاطي  له 

ينعزل عن العالم وتتراجع حياته ويتوقف  

م�ستقبله.

هام�سيًا،  االإن�سان  تجعل  المخدرات 

بعيدًا عن الحياة ولذلك اأحّذر ال�سباب من 

المخدرات، فحياتنا  متاهات  في  الدخول 

المجتمع،  وعلى  اأهلنا  وعلى  علينا  غالية 

واأقول لكلٍّ منهم:  ال تجعل دخولك لعالم 

الم�ساكل  وحل  للهروب  حجة  المخدرات 

كارثة  اإلى  الم�سكلة  فتتحول 

ي�����س��ع��ب ح���ل���ه���ا. ال��ح��ي��اة 

من  فيها  ك��ان  مهما  جميلة 

م�����س��اع��ب.. واأوج�����ه ن���داًء 

معاناتي  منطلق  من  لالأهل 

المخدرات:  مع  ال�سخ�سية 

اح��������ذروا رف����ق����اء ال�����س��وء 

واحر�سوا على اأبنائكم منهم.

اإلى  براأ�سه  مطرقًا  بالبكاء  ويغ�س 

االأر�س ثم يكمل: اليوم اأعتبر نف�سي اإن�سانًا 

تزّوجت  وحياتي،  وبيتي  عملي  ل��دّي  اآخ��ر 

ولدي ابنتان واأنتظر مولودًا جديدًا.

 اأ���س��ع��ر ب��ع��د ال��ت��ع��اف��ي واالإق�����الع عن 

المخدرات اأنني اأعي�س اأف�سل اأيام عمري، 

وحياتي  اأهلي  عند  قيمة  لي  اأ�سبح  فقد 

جميلة واأنا �سعيد بها.

خ�شرُت كل ما �أملك

هاني راأى الموت بعينيه 

زائ��دة  فو�سع  نتيجة جرعة 

ن��ف�����س��ه ب��ي��ن خ��ي��اري��ن اإم���ا 

العالج اأو الموت.

اأكثر  من  ق�سته:  ي��روي 

ب�سبب  ت��اأذوا  الذين  النا�س 

اإدم���ان���ي ه��ي اأم����ي. ف���االأم 

كبدها  ف��ل��ذة  ت���رى  ع��ن��دم��ا 

ويتاألم  المخدرات  يتعاطى 

ويموت كل يوم اأمام عينيها، تتاأذى وتتاألم، 

الداخل  من  وتحترق  تتاأذى  كانت  واأم��ي 

ب�سببي.

وانعزلت  وال��ن��ا���س  المجتمع  هجرت 

وجميع  واأخواتي  اأمي  تركت  العالم.   عن 

ومدمنين..  �سيئين  اأنا�سًا  ورافقت  العائلة 

حتى درا�ستي في  الجامعة توقفت عنها. 

مال  م��ن  اأم��ل��ك  م��ا  ك��ل  لقد خ�سرت   

وغرقت  المخدرات  على  اإدم��ان��ي  ب�سبب 

ف��ي ال����دي����ون... واأه����م من 

عمري  �سنوات  خ�سرت  هذا 

و�سحتي،  وعدا ذلك تورطت 

ومافيات  مخدرات  تجار  مع 

اإلى حد  وفي م�ساكل و�سلت 

الحياة والموت. 

وفي اأحد االأيام تعاطيت 

جرعة قوية فقدت على اأثرها 

بعيني  الموت  راأي��ت  وعيي، 

»كفى! علّي  نف�سي  فقلت في 
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�سواء كان ذلك عبر اأطباء اأو اأخ�سائيين 

اجتماعيبن اأو نف�سيين لُيعاد بناء �سخ�سيته 

وليرجع ع�سوًا فاعاًل في مجتمعة.

اأما عن اأ�سباب اإدمان ال�سباب فتقول: 

اأو  مري�سًا  ثالثين  يقارب  ما  مع  جل�سنا 

الإدمانهم  الرئي�سة  االأ�سباب  وكانت  اأكثر 

االأ�سرية،  ال��رق��اب��ة  �سعف  ب����:  تتلخ�س 

رفاق ال�سوء الذين يقومون با�ستدراجهم، 

�سحايا  ه��ن��اك  ول��الأ���س��ف 

االإدم���ان  ف��ي  وق��ع��ت  كثيرة 

نتيجة الغلط والغدر وخا�سة 

لديهم  ال��ذي��ن  المراهقين 

كل  اإل���ى  للتعرف  الف�سول 

المواد  ه��ذه  فيجرب  �سيء 

في  يقع  ل��ن  ب��اأن��ه  منه  ظ��ن��ًا 

بها  فيتورط  �سرها  ب��راث��ن 

حتى ي�سبح مدمنًا. 

اأنه  اإل��ى  ب���دران  وتلفت 

اأن اأختار اإما العالج واإما الموت« لم يكن 

هناك حّل اآخر.

فقررت العالج... والحمد هلل تعالجت 

وتعافيت من االإدمان.

االآن هاني القديم مات. هاني الجديد 

يعي�س حياة ثانية، اأ�سعر االآن باأنني اإن�سان 

اأعدها وال  االإدم��ان فال  اأي��ام  اأما  طبيعي. 

احت�سبها من عمري.

�لهيئة �ل�شحية وعالج �لإدمان 

االإ�سالمية  ال�سحية  الهيئة  ت��ق��وم 

عن  االإدم����ان  ح���االت  وع���الج  با�ستقبال 

هو  ما  ومتكامل،  موؤّهل  فريق عمل  طريق 

لم�ساعدة  تقدمه  ال��ذي  وما  الهيئة؟  دور 

مر�سى االإدمان؟ 

تقول ريما بدران الم�سرفة على مركز 

العناية النف�سية:

عن  االإدم���ان  معالجة  بمو�سوع  بداأنا 

طريق حملة توعية باأ�سرار المخدرات من 

خالل اإقامة العديد من الندوات واللقاءات 

وتنظيم م�سرحية في عدة مناطق.  

مر�سى  ح�����االت  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  ن���ق���وم 

ح�سب  ح��ال��ة  ك��ل  م��ع  فنتعامل  االإدم�����ان 

ف��اإذا ك��ان ال زال في  ن��وع م��ادة التعاطي، 

الحبوب    اأو  الح�سي�س  كتعاطي  البدايات 

ل�سحب  ب��ح��اج��ة  ل��ي�����س  ف��ه��و   »tramal«

بدياًل  ع��الج��ًا  وُيعطى   »Detox« ال��م��ادة 

اإ�سراف  تحت  يتعاطاها  التي  المادة  عن 

كانت  ح��ال  في  اأم��ا  ومراقبتهم،  االأط��ب��اء 

الهيرويين  كتعاطي  اأكثر  متطورة  الحالة 

اإلى  ال��ح��ال��ة  ل  ت��ح��وَّ عندها  والكوكايين 

م�ست�سفيات خا�سة ل�سحب المادة. 

 بعد االنتهاء من عالج �سحب المادة 

التاأهيل،  لمراكز  المر�سى  تحويل  نتابع 

ف��ال��م��دم��ن ب��ح��اج��ة الإع����ادة ت��اأه��ي��ل طبي 

عالجية  برامج  عبر  واجتماعي  ونف�سي 

والكفاءة  التاأهيل  من  ع��ال  م�ستوى  على 

عدد  حول  اإح�سائيات  اأو  اأع��داد  توجد  ال 

ياأتون  وم��ن  ال��م��ر���س.  ب��ه��ذا  الم�سابين 

للعالج ال يمّثلون العدد الحقيقي للحاالت، 

وخا�سة الفتيات. 

ر�أي �ل�شرع

وحول الراأي ال�سرعي كان هذا اللقاء 

مع ال�سيخ الدكتور محمد �سقير. 

م� هو حكم تع�طي المخدرات �شرع�ً؟

المخدرات  ت��ع��اط��ي  اإن 

ال�سريعة  م����ع  ي���ت���ع���ار����س 

حر�ست  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي��ة 

الدين  على  المحافظة  على 

والنف�س  ال��ع��ر���س  وح��م��اي��ة 

والمال والعقل. 

م الدين المخدرات   فحرَّ

ترويجها  وحتى  والم�سكرات 

واال�ستفادة منها مطلقًا نظرًا 

ا�ستعمالها  على  يترتب  لما 
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ــى الـديــن  يـ�صـعـ

ــى ا�صـتـنـقــــاذ  اإلـ

المدمن، فيتعـامل 

ــة،  ك�صحيـ ــه  معـ

ــى  ــى اإلــ ويـ�صـعــ

م�صاعدتـه واإنقاذه

�سواء كان ذلك عبر اأطباء اأو اأخ�سائيين 

اجتماعيبن اأو نف�سيين لُيعاد بناء �سخ�سيته 

وليرجع ع�سوًا فاعاًل في مجتمعة.

اأما عن اأ�سباب اإدمان ال�سباب فتقول: 

اأو  مري�سًا  ثالثين  يقارب  ما  مع  جل�سنا 

الإدمانهم  الرئي�سة  االأ�سباب  وكانت  اأكثر 

االأ�سرية،  ال��رق��اب��ة  �سعف  ب����:  تتلخ�س 

رفاق ال�سوء الذين يقومون با�ستدراجهم، 

�سحايا  ه��ن��اك  ول��الأ���س��ف 

االإدم���ان  ف��ي  وق��ع��ت  كثيرة 

نتيجة الغلط والغدر وخا�سة 

لديهم  ال��ذي��ن  المراهقين 

كل  اإل���ى  للتعرف  الف�سول 

المواد  ه��ذه  فيجرب  �سيء 

في  يقع  ل��ن  ب��اأن��ه  منه  ظ��ن��ًا 

بها  فيتورط  �سرها  ب��راث��ن 

حتى ي�سبح مدمنًا. 

اأنه  اإل��ى  ب���دران  وتلفت 

اأن اأختار اإما العالج واإما الموت« لم يكن 

هناك حّل اآخر.

فقررت العالج... والحمد هلل تعالجت 

وتعافيت من االإدمان.

االآن هاني القديم مات. هاني الجديد 

يعي�س حياة ثانية، اأ�سعر االآن باأنني اإن�سان 

اأعدها وال  االإدم��ان فال  اأي��ام  اأما  طبيعي. 

احت�سبها من عمري.

�لهيئة �ل�شحية وعالج �لإدمان 

االإ�سالمية  ال�سحية  الهيئة  ت��ق��وم 

عن  االإدم����ان  ح���االت  وع���الج  با�ستقبال 

هو  ما  ومتكامل،  موؤّهل  فريق عمل  طريق 

لم�ساعدة  تقدمه  ال��ذي  وما  الهيئة؟  دور 

مر�سى االإدمان؟ 

تقول ريما بدران الم�سرفة على مركز 

العناية النف�سية:

عن  االإدم���ان  معالجة  بمو�سوع  بداأنا 

طريق حملة توعية باأ�سرار المخدرات من 

خالل اإقامة العديد من الندوات واللقاءات 

وتنظيم م�سرحية في عدة مناطق.  

مر�سى  ح�����االت  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  ن���ق���وم 

ح�سب  ح��ال��ة  ك��ل  م��ع  فنتعامل  االإدم�����ان 

ف��اإذا ك��ان ال زال في  ن��وع م��ادة التعاطي، 

الحبوب    اأو  الح�سي�س  كتعاطي  البدايات 

ل�سحب  ب��ح��اج��ة  ل��ي�����س  ف��ه��و   »tramal«

بدياًل  ع��الج��ًا  وُيعطى   »Detox« ال��م��ادة 

اإ�سراف  تحت  يتعاطاها  التي  المادة  عن 

كانت  ح��ال  في  اأم��ا  ومراقبتهم،  االأط��ب��اء 

الهيرويين  كتعاطي  اأكثر  متطورة  الحالة 

اإلى  ال��ح��ال��ة  ل  ت��ح��وَّ عندها  والكوكايين 

م�ست�سفيات خا�سة ل�سحب المادة. 

 بعد االنتهاء من عالج �سحب المادة 

التاأهيل،  لمراكز  المر�سى  تحويل  نتابع 

ف��ال��م��دم��ن ب��ح��اج��ة الإع����ادة ت��اأه��ي��ل طبي 

عالجية  برامج  عبر  واجتماعي  ونف�سي 

والكفاءة  التاأهيل  من  ع��ال  م�ستوى  على 

عدد  حول  اإح�سائيات  اأو  اأع��داد  توجد  ال 

ياأتون  وم��ن  ال��م��ر���س.  ب��ه��ذا  الم�سابين 

للعالج ال يمّثلون العدد الحقيقي للحاالت، 

وخا�سة الفتيات. 

ر�أي �ل�شرع

وحول الراأي ال�سرعي كان هذا اللقاء 

مع ال�سيخ الدكتور محمد �سقير. 

م� هو حكم تع�طي المخدرات �شرع�ً؟

المخدرات  ت��ع��اط��ي  اإن 

ال�سريعة  م����ع  ي���ت���ع���ار����س 

حر�ست  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي��ة 

الدين  على  المحافظة  على 

والنف�س  ال��ع��ر���س  وح��م��اي��ة 

والمال والعقل. 

م الدين المخدرات   فحرَّ

ترويجها  وحتى  والم�سكرات 

واال�ستفادة منها مطلقًا نظرًا 

ا�ستعمالها  على  يترتب  لما 
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من اأ�سرار �سخ�سية واجتماعية معتّد بها. 

ومن هنا يحّرم التك�سب بها، ويحّرم اأي�سًا 

و�سراوؤها  وبيعها  وحفظها  ونقلها  حملها 

الم�ساعدة  اأنواع  نوع من  واأي  وغير ذلك. 

على هذا المو�سوع هو حرام.

كيف يع�لج الدين هذه الآفة الخطيرة؟

المدمن،  ا�ستنقاذ  اإل��ى  الدين  ي�سعى 

ف��ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ك�����س��ح��ي��ة، وي�����س��ع��ى اإل���ى 

معرفة  عبر  وذل��ك  واإن��ق��اذه،  م�ساعدته 

فاإن  االإدم��ان،  اإلى  به  اأّدت  التي  االأ�سباب 

نف�سيًا،  و�سعًا  اأو  دينيًا  �سعفًا  �سببه  كان 

االإيمان  ويلعب  لعالجه.  االإ���س��الم  ي�سعى 

ويكون  الم�سمار،  ه��ذا  في  اأ�سا�سًا  دورًا 

عودته  دون  للحوؤول  تح�سينه  عبر  ذل��ك 

مجددًا اإلى براثن المخدرات. اأما في حال 

لم ينفع العالج عندها فالعقاب هو الحل، 

وبه �سبيل اإنقاذه. وقد يكون العقاب جزءًا 

من العالج، كال�سجن مثاًل، ولذا يجب اأن 

يكون العقاب مالئمًا ومتنا�سبًا مع الجرم 

الذي ارُتكب.

ويختلف الترويج عن االإدمان، باعتبار 

اأن المروج ي�سبب �سررًا اأكبر على م�ستوى 

ال��ف��رد وال��م��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ال��ي ال ب��د من 

هذا  في  العقاب  يكون  اأن  بد  وال  العقاب، 

المورد �سارمًا؛ باعتبار اأن المخدرات من 

والمجتمع،  الفرد  على  الخطيرة  االآف��ات 

المو�سوع  ه��ذا  على  ينطبق  قد  هنا  وم��ن 

»عقوبة  عقوبته  وت��ك��ون  ال��ف�����س��اد  �سفة 

عليها  المن�سو�س  االأر����س«  في  االإف�ساد 

ت�سل  وقد  والروايات،  الكريم  القراآن  في 

العقوبة اإلى االإعدام .

الف�ساد  اأث��ر  اأن  مالحظة  من  ب��ّد  وال 

االأمور  �سارت  ولو  ج��دًا،  خطير  واالإف�ساد 

على مقت�سى اأهواء المف�سدين، فالمجتمع 

يف�سد كله.

اأَْم������َر  ُت���ِط���ي���ُع���وا  {َوَل  ت��ع��ال��ى:  ق���ال 

ْر�ِس  اْلأَ ُيْف�ِشُدوَن ِفي  اْلُم�ْشِرِفيَن*الَِّذيَن 

ِلُحوَن} )ال�سعراء: 152-151(. َوَل ُي�شْ
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واْ َعن  ���دُّ ��ِذي��َن َك��َف��ُرواْ َو����شَ وق��ال: {الَّ

ِ ِزْدَن�ُهْم َعَذاًب� َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَم�  �َشِبيِل اللهّ

َك�ُنواْ ُيْف�ِشُدوَن} )النحل: 88 (.

ِ ِمن 
وَن َعْهَد اللهّ وقال: {َوالَِّذيَن َينُق�شُ

ن  اأَ ِبِه   
ُ اللهّ اأََم��َر  َم�آ  َوَيْقَطُعوَن  ِميَث�ِقِه  َبْعِد 

َلُهُم  اأُْوَلِئَك  الأَْر���ِس  ِفي  َوُيْف�ِشُدوَن  َل  ُيو�شَ

اِر} )الرعد: 25(. اإن  اللَّْعَنُة َوَلُهْم �ُشوُء الدَّ

العذاب ي�ساعف للمف�سدين؛ الأنه قد تعدى 

ف�سادهم الأنف�سهم اإلى اإف�ساد غيرهم. 

االت��ج��ار  ي��ح��ّرم  ال��دي��ن��ي  ال��ف��ق��ه  اإن 

ويرى  بالمخدرات  والتعاطي  وال��ت��روي��ج 

في  حتى  يجوز  ال  بيعها  اأن 

الدول غير الم�سلمة.

م� هو �شبيل الوق�ية الذي 

ال������وق������وع في  ي���ج���ن���ب 

�شرك المخدرات؟

اأعظم �سالح  االإيمان  اإن 

وهو  االإدم�����ان.  م��ن  للوقاية 

�سمام اأمان، لذا يجب تعميق 

الظاهرة  ه��ذه  وج��ه  في  الذاتية  الح�سانة 

على  ال��ف��رد  م�ستوى  تح�سين  عبر:  وذل��ك 

الوازع  تقوية  على   والعمل  الديني  الجانب 

للم�سلم،  اأم���ان  �سمام  ف��االإي��م��ان  الديني. 

ي�سبط ت�سرفاته، ويجعله يعي مخاطر هذا 

تكون  اأن  ويجب  عليه.  يترتب  وما  المو�سوع 

الوقت  نف�س  وفي  واعية  ثقافة  الفرد   لدى 

يجب اأن ال ي�سمح للفراغ وما يترتب عليه من 

اآثار �سلبية اأن يت�سلل لنف�سه.

لالأهل  ن�سيحة  ن��وّج��ه  ال��خ��ت��ام  وف��ي 

المو�سوع  ه��ذا  م��ع  للتعاطي  وللمجتمع 

االأبناء  وق���وع  قبل  باهتمام 

واالأفراد في االإدمان. واأهمية 

المو�سوع ت�ستلزم من الجميع 

نخ�سر  ال  اأكبر حتى  اهتمامًا 

اأحدًا. وال بّد في هذا ال�سياق 

الجانب  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  م��ن 

وتنمية  وال��ت��رب��وي  ال��دي��ن��ي 

الوعي عند ال�سباب.

ــم  ــان اأعظ اإن الإيم

ــة  ــالح للوقــاي �صــ

ــان  الإدمـــــ ــن  مـ

ــام اأمان ــو �صم وه
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الأحـــــكـــــام 

الــجــزائــيــــــــة 

ت ا ر للـمخــد
�ملحامي �إبر�هيم عو��شة  

�إن كافة �لأنظمة و�لت�شريعات �لدولية تكّلمت عن جر�ئم 

�لمخدر�ت ب�شفة عامة، باختالف �أنو�عها و�أ�شكالها و�أ�شاليبها 

و�لت�شريعات  �لجز�ئية  �لأحــكــام  على  ت  ون�شّ وخطورتها، 

�لمادة  و�أ�شارت  �للبناني.  �لعقوبات  قانون  فيها  بما  �لقانونية 

2 من �لقانون رقم 673 �ل�شادر في 1998/3/16على معنى عبارة 
»مخدر�ت« �لتي ُيق�شد بها جميع �لنباتات و�لمو�د �لطبيعية 

و�لمركبة و�لمنتجات �لمو�شوعة تحت �لمر�قبة و�لخا�شعة 

لتد�بير رقابية بموجب �أحكام هذ� �لقانون.
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تعريف �لمخدر�ت 

هي مادة مميتة، تفتك بالنف�س والج�سد، ت�سرب المجتمعات 

ل  وُتحوِّ واالأخالقية،  االإن�سانية  القيم  وتدمر  فتمزقها،  بق�سوة 

المدمن عليها اإلى مكتئب ومري�س، يفعل المحرمات، ويتخلى عن 

كل التقاليد والقيم االإن�سانية من اأجل متعٍة عابرة، ُتخلف وراءها 

انهيارًا �سبه كامٍل للقوى العقلية والنف�سية، وت�سّل الطموح، وتحّد 

من عمل العقل.

�لمخدر�ت في �لقانون �للبناني

وهذا  ال��م��خ��درات.  تعاطي  ت��ج��ّرم  القانونية  والن�سو�س 

التجريم جاء على ال�سكل التالي:

�أوًل: في تجريم تعاطي �لمخدر�ت

ين�س قانون المخدرات رقم 98/673 في المادة 127 على 

مادة  من  �سئيلة  كمية  ي�ستري  اأو  يحرز  اأو  يحوز  من  معاقبة 

�سديدة الخطورة بدون و�سفة طبية وبق�سد التعاطي، وكانت 

�ساآلتها ت�سمح باعتبارها مخ�س�سة لال�ستهالك ال�سخ�سي. 

العالج  الذي لم يذعن الإجراءات  المادة  فالمدمن على هذه 

المن�سو�س عليها في هذا القانون يعاقب بالحب�س من ثالثة 

خم�سة  اإلى  مليونين  من  وبالغرامة  �سنوات  ثالث  اإلى  اأ�سهر 

القانون عينه  مع  130 من  المادة  واإن  لبنانية.  ليرة  ماليين 

مراعاة المادة 94 من هذا القانون تن�س على معاقبة من يحوز 

اأو يحرز اأو ي�ستري كمية �سئيلة من مادة خطرة بدون و�سفة 

طبية وبق�سد التعاطي، وكذلك المدمن على هذه المادة الذي 

اإلى �سنتين  لم يذعن الإجراءات العالج بالحب�س من �سهرين 

وبالغرامة من مليون اإلى ثالثة ماليين ليرة لبنانية.

بالحب�س  المخدرات  يتعاطى  من  ج��ّرم  اللبناني  فالقانون 

باالإ�سافة اإلى تغريمه مبلغًا من المال.

ثانيًا:  �لتد�بير �لوقائية و�لعالجية 

اإن مكافحة االإدمان على تعاطي المخدرات تكون من خالل 

واالرتهان  االإدماني  الت�سمم  اإزالة  في  بداية  تتم  التي  المعالجة 

الج�سماني لعادة التعاطي وتتم في م�سحات متخ�س�سة.

التعاطي  لعادة  النف�سي  االرتهان  من  والتخل�س  العالج  اأما 

ال�سحة  وزارة  من  معتمدة  اجتماعية  نف�سية  عيادات  في  فيتم 

العامة.

ــون اللـبنـانـي  القان

جّرم من يتــعاطى 

ــدرات  لمخـــــــــ ا

بالحبـ�س بالإ�صافة 

ــه  تغـــريـم ــى  اإلــ

ــال ــن الم ــًا م مبلغ
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طريق �لعودة �إلى �لحياة �لطبيعية

الحياة  اإلى  العودة  على  المدمن  م�ساعدة  تجري  ذلك  بعد 

في  هذا  ويتم  المجتمع  في  لالندماج  تاأهيله  واإع��ادة  الطبيعية 

ال�سوؤون  وزارة  من  معتمدين  اأ�سخا�س  لدى  اأو  رعاية  موؤ�س�سات 

االجتماعية.

�أ ـ �لعالج �لتلقائي قبل �لمحاكمة: 

اإجراء  قبل  المخدرات  على  مدمن  لكل  يحق  للقانون،  وفقًا 

اأي مالحقة بحقه اأن يتقدم تلقائيًا اأمام لجنة مكافحة االإدمان 

الج�سماني  العالج  لتدابير  اإخ�ساعه  بطلب  المخدرات  على 

والنف�ساني من »مر�س التعاطي«، ويوقع تعهدًا بذلك ويكون له 

في هذه الحالة الحق باإخفاء هويته اإال عن اأ�سخا�س ملزمين 

فيه  وا�ستمر  العالج  تابع  اإذا  مالحقته«  و«عدم  المهنة،  ب�سر 

الت�سمم  التام من  حتى ا�ستح�ساله على �سهادة تثبت �سفاءه 

االإدماني واالعتياد الج�سماني وتخّل�سه من االرتهان النف�سي 

لعادة التعاطي.

ب ـ �لعالج �لإجباري:

وفقًا للقانون يحق للوالدين والو�سي والولي واأحد الزوجين 

االبنة  اأو  االب��ن  اإي��داع  االإدم��ان  مكافحة  لجنة  من  يطلب  اأن 

رين اأو الُمولَّى عليهم اأو الزوج الذي ي�سكو من اإدمانه  القا�سَ

يبّلغ  اأن   على  للعالج،  الم�سّحات   اأحد  المخدرات  تعاطي  على 

االأمر اإلى النيابة العامة التي تجري تحقيقًا في االأمر ويكون لها 

اإحالة المدمن على لجنة مكافحة االإدمان الإرغامه على العالج 

قبل البّت بمو�سوع المالحقة.

ج ـ �لعالج �أثناء �لتحقيق و�لمحاكمة و�لحكم:

تعاطي  ب��ج��رم  �سخ�س  ت��وق��ي��ف  ح���ال  ف��ي  ال��ع��ام��ة  للنيابة 

كي  االإدم��ان  مكافحة  لجنة  اإلى  بموافقته  تحيله  اأن  المخدرات 

يخ�سع للعالج وفقًا لالإجراءات.

اإخ�ساعه  يطلب  اأن  والمحاكمة  التحقيق  اأثناء  وللمدمن   

للعالج فيقرر المرجع الق�سائي العالقة لديه الق�سية وقف ال�سير 

باالإجراءات واإحالته اأمام لجنة مكافحة االإدمان التي تودعه اأحد 

الم�سّحات لل�سير في تدابير عالجه.

وفي حال ثابر المدمن على العالج وا�ستح�سل على �سهادة 

تثبت �سفاءه بناء على تقارير اإدارة الم�سح والطبيب النف�ساني، 

الق�سية  على  يده  الوا�سع  الق�سائي  المرجع  اإلى  ذلك  ُيبلغ 

فيقرر وقف المالحقات نهائيًا عنه. اأما اإذا انقطع المدمن 

المرجع  اإلى  االأمر  فيبلغ  تمنع عنه  اأو  العالج  متابعة  عن 

النقطة  من  ومحاكمته  مالحقته  ال�ستئناف  الق�سائي 

التي توقف عندها. 

ولالأ�سف فاإن التطبيق العملي لذلك ال يتم كما 

يجب، فهناك اإخالل بما ن�س عليه القانون.

متعاطي �لمخدر�ت مجرم �أم مري�ض؟

غيره  ع��ن  يتميز  اللبناني  ال��ق��ان��ون  اإن 

المتعاطي  بتجريم  يقوم  ب��اأن��ه  ال���دول  م��ن 

وم��الح��ق��ت��ه ك��م��ا ي��ف��ع��ل م���ع االت���ج���ار. 

فالمتعاطي في القانون اللبناني يعاقَب 

المخت�س،  الق�ساء  قبل  من  ويالحَق 

يتعاطى  الذي  ال�سخ�س  يكون  وبالتالي 

المخدرات مجرمًا بنظر القانون.

المتعاطي  ي��ع��ام��ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��ق��ان��ون 

�سخ�س  ك��ل  معاقبة  ع��ل��ى  ن�����س  ك��ون��ه  ك��م��ج��رم 

يتعاطى المخدرات. ولكنه من ناحية اأخرى ينتقل اإلى 

معاملته من خانة المجرمين اإلى خانة المر�سى وذلك في حال 

اإقدام المتعاطي على العالج للتخل�س من االإدمان. فهنا يتعاطى 

القانون اللبناني معه كمري�س ولي�س كمجرم.

�لمخدر�ت في كل مكان

اأ�سبحت  ال��م��خ��درات  اأن  اإل���ى  ال��م��واط��ن  ينتبه  اأن  يجب 

منت�سرة ب�سكل كبير في مجتمعنا وذلك في المقاهي والمدار�س 

الحذر من هذا  اأخذ  وال�سابات. فيجب  ال�سبان  بين  والجامعات 

المو�سوع. ويجب على جميع االأهالي الكرام االنتباه اإلى اأوالدهم 

ومراقبتهم.

وفي مطلق االأحوال فاإن الت�سريعات القانونية تحّد من تفاقم 

ظاهرة المخدرات، وربما توؤدي اإلى الق�ساء عليها. وهناك دعامة 

اأ�سا�س اأخرى اإلى جانب الت�سريعات هي المكافحة االأمنية، التي 

االأمنية  بالمكافحة  بالقيام  المكلفة  االأمنية  باالأجهزة  تتمثل 

مجملها  في  اأنها  اإال  جوانبها،  مختلف  في  للمخدرات 

عدد  مع  من�سقة  للمكافحة  عامة  اإدارة  وجود  على  تقوم 

ــه  ينتب اأن  ــب  يج

اأن  ــى  اإل ــن  المواط

المخدرات اأ�صبحت 

ــكل  ب�ص ــرة  منت�ص

كبير في مجتمعنا
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طريق �لعودة �إلى �لحياة �لطبيعية

الحياة  اإلى  العودة  على  المدمن  م�ساعدة  تجري  ذلك  بعد 

في  هذا  ويتم  المجتمع  في  لالندماج  تاأهيله  واإع��ادة  الطبيعية 

ال�سوؤون  وزارة  من  معتمدين  اأ�سخا�س  لدى  اأو  رعاية  موؤ�س�سات 

االجتماعية.

�أ ـ �لعالج �لتلقائي قبل �لمحاكمة: 

اإجراء  قبل  المخدرات  على  مدمن  لكل  يحق  للقانون،  وفقًا 

اأي مالحقة بحقه اأن يتقدم تلقائيًا اأمام لجنة مكافحة االإدمان 

الج�سماني  العالج  لتدابير  اإخ�ساعه  بطلب  المخدرات  على 

والنف�ساني من »مر�س التعاطي«، ويوقع تعهدًا بذلك ويكون له 

في هذه الحالة الحق باإخفاء هويته اإال عن اأ�سخا�س ملزمين 

فيه  وا�ستمر  العالج  تابع  اإذا  مالحقته«  و«عدم  المهنة،  ب�سر 

الت�سمم  التام من  حتى ا�ستح�ساله على �سهادة تثبت �سفاءه 

االإدماني واالعتياد الج�سماني وتخّل�سه من االرتهان النف�سي 

لعادة التعاطي.

ب ـ �لعالج �لإجباري:

وفقًا للقانون يحق للوالدين والو�سي والولي واأحد الزوجين 

االبنة  اأو  االب��ن  اإي��داع  االإدم��ان  مكافحة  لجنة  من  يطلب  اأن 

رين اأو الُمولَّى عليهم اأو الزوج الذي ي�سكو من اإدمانه  القا�سَ

يبّلغ  اأن   على  للعالج،  الم�سّحات   اأحد  المخدرات  تعاطي  على 

االأمر اإلى النيابة العامة التي تجري تحقيقًا في االأمر ويكون لها 

اإحالة المدمن على لجنة مكافحة االإدمان الإرغامه على العالج 

قبل البّت بمو�سوع المالحقة.

ج ـ �لعالج �أثناء �لتحقيق و�لمحاكمة و�لحكم:

تعاطي  ب��ج��رم  �سخ�س  ت��وق��ي��ف  ح���ال  ف��ي  ال��ع��ام��ة  للنيابة 

كي  االإدم��ان  مكافحة  لجنة  اإلى  بموافقته  تحيله  اأن  المخدرات 

يخ�سع للعالج وفقًا لالإجراءات.

اإخ�ساعه  يطلب  اأن  والمحاكمة  التحقيق  اأثناء  وللمدمن   

للعالج فيقرر المرجع الق�سائي العالقة لديه الق�سية وقف ال�سير 

باالإجراءات واإحالته اأمام لجنة مكافحة االإدمان التي تودعه اأحد 

الم�سّحات لل�سير في تدابير عالجه.

وفي حال ثابر المدمن على العالج وا�ستح�سل على �سهادة 

تثبت �سفاءه بناء على تقارير اإدارة الم�سح والطبيب النف�ساني، 

الق�سية  على  يده  الوا�سع  الق�سائي  المرجع  اإلى  ذلك  ُيبلغ 

فيقرر وقف المالحقات نهائيًا عنه. اأما اإذا انقطع المدمن 

المرجع  اإلى  االأمر  فيبلغ  تمنع عنه  اأو  العالج  متابعة  عن 

النقطة  من  ومحاكمته  مالحقته  ال�ستئناف  الق�سائي 

التي توقف عندها. 

ولالأ�سف فاإن التطبيق العملي لذلك ال يتم كما 

يجب، فهناك اإخالل بما ن�س عليه القانون.

متعاطي �لمخدر�ت مجرم �أم مري�ض؟

غيره  ع��ن  يتميز  اللبناني  ال��ق��ان��ون  اإن 

المتعاطي  بتجريم  يقوم  ب��اأن��ه  ال���دول  م��ن 

وم��الح��ق��ت��ه ك��م��ا ي��ف��ع��ل م���ع االت���ج���ار. 

فالمتعاطي في القانون اللبناني يعاقَب 

المخت�س،  الق�ساء  قبل  من  ويالحَق 

يتعاطى  الذي  ال�سخ�س  يكون  وبالتالي 

المخدرات مجرمًا بنظر القانون.

المتعاطي  ي��ع��ام��ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��ق��ان��ون 

�سخ�س  ك��ل  معاقبة  ع��ل��ى  ن�����س  ك��ون��ه  ك��م��ج��رم 

يتعاطى المخدرات. ولكنه من ناحية اأخرى ينتقل اإلى 

معاملته من خانة المجرمين اإلى خانة المر�سى وذلك في حال 

اإقدام المتعاطي على العالج للتخل�س من االإدمان. فهنا يتعاطى 

القانون اللبناني معه كمري�س ولي�س كمجرم.

�لمخدر�ت في كل مكان

اأ�سبحت  ال��م��خ��درات  اأن  اإل���ى  ال��م��واط��ن  ينتبه  اأن  يجب 

منت�سرة ب�سكل كبير في مجتمعنا وذلك في المقاهي والمدار�س 

الحذر من هذا  اأخذ  وال�سابات. فيجب  ال�سبان  بين  والجامعات 

المو�سوع. ويجب على جميع االأهالي الكرام االنتباه اإلى اأوالدهم 

ومراقبتهم.

وفي مطلق االأحوال فاإن الت�سريعات القانونية تحّد من تفاقم 

ظاهرة المخدرات، وربما توؤدي اإلى الق�ساء عليها. وهناك دعامة 

اأ�سا�س اأخرى اإلى جانب الت�سريعات هي المكافحة االأمنية، التي 

االأمنية  بالمكافحة  بالقيام  المكلفة  االأمنية  باالأجهزة  تتمثل 

مجملها  في  اأنها  اإال  جوانبها،  مختلف  في  للمخدرات 

عدد  مع  من�سقة  للمكافحة  عامة  اإدارة  وجود  على  تقوم 
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من اأجهزة الدولة ومنها وزارة الدفاع )حر�س الحدود( ووزارة 

ال�سوؤون  ووزارة  ال�سحة  ووزارة  الجمارك(،  )م�سلحة  المالية 

االجتماعية )اإدارة الدفاع االجتماعي والهيئات االأهلية المتعاونة 

معها( باالإ�سافة اإلى �سائر اأجهزة ال�سرطة وباالإ�سافة اأي�سًا اإلى 

منظمة ال�سرطة الجنائية الدولية ) االنتربول(. 

ال���م���خ���درات تقوم  ل���ذا ف����اإن م��ك��اف��ح��ة   

واالتفاقيات  االأمنية  المكافحة  على 

اإلى  ب��االإ���س��اف��ة  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 

الدعامة القانونية.

طريق �لإدمان يبد�أ بجل�شة

�سوى  ي�سعنا  ال  ال��ق��ارىء  عزيزي  الختام  في 

كانت  اأي��ًا  باألم  وينتهي  بولع  يبداأ  اإدم��ان  كل  اإن  القول 

وعدو  االأ���س��رة  يهدد  خطر  المخدرات  عليها.  المدمن  المادة 

�سر�س يترب�س بنا.

الكثير  المثمرة...  طاقته  ال�سباب  تفقد  مدمرة  اآفة  اإنها 

من ال�سباب كان باإمكانهم اأن ي�سبحوا �سموعًا »م�سيئة« في 

المجتمع لكنهم وقعوا في براثن االإدمان.

يكونوا  اأن  والم�ستقبل  الحا�سر  �سباب  ننا�سد  وبالتالي 

اأو  فقط  واح��دة  بحبة  يبداأ  ذكرنا  كما  التعاطي  كون  حذرين 

�سّمة للتجربة اأو حقنة، �سيعطونك االأولى هدية وي�ستدرجونك 

با�سم ال�سداقة والحر�س على م�سلحتك لل�سقوط في الهاوية 

والوقوع  في م�سيدة المخدرات

فالتدخين بدون وعي خطوة نحو عالم االإدمان، والرفقة 

ال�سيئة هي اأق�سر الطرق للدخول اإلى عالم المخدرات. 

بغير  اأو  تعرف م�سدره  دواء ال  اأو  تناول حبة  واحذر من 

و�سفة طبية.

وطريق  بخطوة  يبداأ  ميل  االأل��ف  فطريق  تتهاون  اأن  اإي��اك   

االإدمان يبداأ بحبة.

الم�سلم  ح�سن  فهي  �سالتك  على  وحافظ  بدينك  تم�سك 

ام اأمان له. و�سمَّ

وتذكر اأن المخدرات اآفة من اآفات المجتمع من وقع فيها من 

ال�سعوبة اأن يخرج منها.

ــن بدون  التدخي اإن 

ــوة نحو  ــي خط وع

الإدمـــان،  ــم  عالــ

ــة  ال�صـيئ ــة  والرفق

اأق�صر طرق الدخول 

ــى المـــخـدرات اإلـ 58



ــراأة  ــورة الم �ص

فـي الإعــــالم 

ن ــال عــــ لإ ا و
د. با�شمة زين �لدين

الأن االإعالم االأداة االأ�سرع واالأمتع واالأو�سع، و�سيلتنا للدخول 

اإلى ف�ساءات العالم العربي والغربي المحيط بنا، ترانا نجل�س 

ما  اأو  وال�سورة،  بال�سوت  اإلينا  ُينقل  ما  كّل  لتلّقي  بال�ساعات 

ُيكتب لنا من مقاالت وت�ساريح وغيرها من المو�سوعات االآخذة 

في التزايد واالنت�سار، التي تُمدنا بذخيرة كبيرة من المعلومات 

الع مبا�سرة على االأحداث والتعّرف  ننا من االطِّ والم�ساهد وُتمكِّ

نظرًا  المنطقة،  في  ال��دائ��رة  وال�سراعات  القوى  طبيعة  اإل��ى 

االأقوياء،  قبل  من  واال�ستغالل  والتحكم  الت�سلط  روح  ل�سيادة 

لي�س فقط على م�ستوى البلد الواحد، واإنما على م�ستوى العالم 

باأ�سره.

ة �لخبر �أزمة في دقَّ

الثقافة، م�ستفيدًا من  دور  احتّل جزءًا مهمًا من  واالإع��الم 

واأّن  خا�سة  والو�سائل،  الطرق  في  والتكنولوجي  العلمي  م  التقدُّ

وطريقة  ال��واق��ع  على  وانعكا�ساتها  دة،  المعقَّ الع�سر  طبيعة 

ح�ساب  على  كبيرًا  هام�سًا  الو�سائل  لهذه  اأتاحت  معه،  التعامل 

روؤية �سمولّية  اأّنها ظلَّت قا�سرة عن امتالك  الثقافة، غير  هذه 

حّرة بكلِّ ما للكلمة من الحقائق والوقائع.

المعلومة  دق��ة  ف��ي  اأزم���ة  ن��واج��ه  فاإننا  الو�سع،  ه��ذا  اإزاء 

ن�ستطيع  ال  بحيث  واالأهمّية  الخطورة  من  االأزم��ة  هذه  والخبر. 
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الناجمة عنها،  وانعكا�ساتها  وتاأثيرها  ندرك جميع جوانبها  اأن 

لذلك نرى اأنها بمقدار ما يخدم بع�سها الب�سرّية، وي�ساعدها في 

حّل عدد كبير من م�سكالتها وال�سعوبات، اإال اأّن بع�سها االآخر 

يكون اأعمى من بع�س وجوهه، وقد ي�سعب ال�سيطرة عليه، لي�س 

من الناحية الفنّية فح�سب، واإنما من ناحية الهدف الذي ُيراد 

اإليه والغاية التي ُيراد تحقيقها، خا�سة في ظل غياب  الو�سول 

ال�سابط االأخالقي، و�سمور النزعة االإن�سانية.

اأو  قلناه،  ما  على  لتاأنيبنا  كر�سيه  عن  اأح��د  يقفز  ال  وحتى 

حتى ال ي�سيع المطلوب، اأ�سارع اإلى القول اإننا اأمام هذا الو�سع 

اأغلب  في  وجّديًا  جذرّيًا  النظر  اإع��ادة  من  لنا  بد  ال  المتردي، 

واأي�سًا  والق�سايا،  االأول��وي��ات  ترتيب  الإع��ادة  وُي��ق��ال،  ُينقل  ما 

المتغيرات  قراءة جديدة على �سوء  اإلى  وندعو  كما  العالقات، 

التي تطال العالم كله.

�لمر�أة بيت �لق�شيد

وعلى هذا االأ�سا�س اأنطلق في تقديم ق�سّية المراأة التي هي 

من اأهم الق�سايا المعا�سرة التي لطالما �سغلت االإعالم، وكانت 

وت�سغله  اإعالنه  ي�سغلها  فقراته،  اأغلب  في  الدائمة  الحا�سرة 

الج�سد،  اإلى حدود  فيها  ُتختزل  اإلى درجة  ومفاتنها  محا�سنها 

ثم ما يلبث هذا الج�سد اأن ُيختزل اإلى الالحدود.

اأنثى،  المخلوق  االإن�سان  ه��ذا  الق�سيد.  بيت  ال��م��راأة  اإنها 

على  والتبخي�س  للقهر  التاريخ  مّر  على  وج��وده  تعّر�س  وال��ذي 

عد، حتى قيل: »اإنه لمن المفجع اأن ُيولد االإن�سان اأنثى  جميع ال�سُ

ال  المراأة  »اإن  عينه:  ال�سياق  في  اأي�سًا  وقيل   .
)1(

مجتمعنا«  في 

 .
)2(

قلياًل...«  اإال  العاّمة  الحياة  ت�سارك في  كّمًا مهماًل ال  تزال 

اأّنها  المراأة على  تتناول ق�سّية  التي  االأبحاث  ُتجمع  تكاد  لذلك 

.
)3(

تحتّل موقعًا دونّيًا في المجتمع 

اأ�سعرت  والمحيط،  المراأة في مجتمعاتنا  اإلى  النظرة  هذه 

واالأمثلة  باأّنها غير �سرورّية وغير مرغوب فيها.  اأحيانًا  المراأة 

في هذا المجال كثيرة كاأن ُيقال على �سبيل المثال ال الح�سر: 

»هّم البنات للممات، عار الن�ساء باٍق، المراأة مالعيب ال�سيطان، 

.
)4(

الّن�سوان اأحبال اإبلي�س و...« 

غير  النظرة  للمراأة من خالل  التنميط  وهذا  الرف�س  هذا 

من  ويقّلل  ي�ست�سعفها  م�سبق  موقف  من  والنابعة  ال�سليمة، 
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الكريم  القراآن  جاء  ع��ام،  ب�سكل  واإمكانياتها  قدراتها 

الكريمة  االآية  تقول  وا�سحًا، حيث  ت�سويرًا  لي�سّوره 

اً  َر اأََحُدُهْم ِب�لأُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْشَودهّ { َواإَِذا ُب�شِّ

َم�  �ُشوِء  ِمن  اْلَقْوِم  ِمَن  َكِظيٌم*َيَتَواَرى  َوُه��َو 

َراِب  ُه ِفي التُّ ْم َيُد�شُّ َر ِبِه اأَُيْم�ِشُكُه َعلَى ُهوٍن اأَ ُب�شِّ

اأََل �َش�ء َم� َيْحُكُموَن } )النحل: 58�59(.

الغبن  رّد  ���س��ي��اِق  ف���ي  ن��زل��ت  االآي�����ات  ه���ذه 

ُطورد  لطالما  التي  ال��م��راأة،  كاهل  عن  والمظلومّية 

ُي�سرح  كمب�سع  النا�س  بع�س  ا�ستخدمه  وال��ذي  اإن�سانها، 

اإن�سانّية  به  فُيجه�س  واالأع��راف،  والقيم  المقد�سات  ج�سد  به 

اإن�سانها، ويدفن فيها الروح وهي حّية.

�أوهام �شد �لإ�شالم

هاتان االآيتان �سند ناطق لدفع توّهم الذين كانوا يرون اأن 

االإ�سالم جعل المراأة تعي�س داخل �سجن �سيق يحب�سها داخل 

جدرانه وُيغلق بوجهها كّل االأبواب، حتى خرج من يقول: »اإنَّ 

بع�س هذه النظم تعود اإلى القرون الخوالي واأ�سبحنا نتوارثها 

عقليتنا  مكونات  من  اأ�سبحت  اإّنها  بحيث  جيل،  بعد  جياًل 

من  المراأة  انعتاق  اأن  ذلك  ومثال  االجتماعية.  و�سخ�سيتنا 

الحجاب ال يعني اأبدًا انعتاق فكرها و�سخ�سيتها وعقلها اإذا 

لم تنعتق من الموروث الثقافي الذي �سّكل حتى االآن حجابًا 

.
)5(

على عقلها« 

ِبْر  مع هذا الكالم ال ي�سعنا اإال اأن نردد قوله تعالى: {َوا�شْ

 .)10 َعلَى َم� َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراً َجِمياًل} )المزمل: 

اإّن الرد على هذا التحامل، الذي اأهمل الو�سع الطبيعي والفطري 

لكل من المراأة واأي�سًا الرجل، يكون من نف�س القراآن الكريم الذي 

كوكبان  اأنهما  واعتبر  �سواء،  حد  على  والرجل  المراأة  اإلى  نظر 

يدوران في مدارين مختلفين، ويجب اأن ال يخرج اأحد منهما من 

ْم�ُس َينَبِغي َلَه� اأَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَل  مداره، يقول تعالى: {َل ال�شَّ

اللَّْيُل �َش�ِبُق النََّه�ِر َوُكلٌّ ِفي َفلٍَك َي�ْشَبُحوَن} )ي�س: 40(.

�لقر�آن وحقوق �لمر�أة

اإن القراآن الكريم الذي اأحيا المراأة بعد موتها في الجاهلية، 

خطا خطوات كبيرة ل�سالحها وتاأمين حقوقها كاملة، ودعا اإلى 

اإحياء اإن�سانيتها، وبعبارة اأخرى نظر اإليها نظرة تالئم طبيعتها. 

ــع  ُتـجمـــ ــاد  تـكــ

التـــي  ــاث  الأبـحــ

ــاول ق�صّيــة  تـتـنــ

ــى اأّنــها  ــراأة عل الم

ــًا  موقعـــ ــّل  تحتــ

دونّيًا في المجتمـع
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وعليه فال�سرط االأ�سا�س ل�سعادتها اأن تدور في مدارها وال تخرج 

منه تحت �سعارات زائفة ال تقّدم لها اإفادة اأو منفعة، بل تدفعها 

والم�ساواة،  كالحرية  كبيرة  عناوين  تحت  وال�سياع  الّتيه  اإلى 

المراأة  بجهود  دفعت  كثيرة  جهات  ا�ستثمرتها  عناوين  وه��ي 

بقدر حاجتها  واال�ستنزاف  االإنتاج  لزيادة  فقط  لي�س  وقدراتها 

عن  تخليها  اأخرى  مراحل  في  ثم  وجمالها  المراأة  جاذبّية  اإلى 

�سرفها وكرامتها. ولم تقف عند هذا الحّد لتتجاوزه اإلى ت�سخير 

الم�ستهلك  على  ال�سلع  فر�س  في  وا�ستثمارها  واإرادتها  فكرها 

عن طريق الغواية واالإثارة. هذا وال�سواهد كثيرة وال تحتاج اإلى 

اإثباتات واأدلة، فقط فلننظر اإلى الم�ساحة الكبيرة من اإعالنات 

التلفزة لنتاأكد من ذلك.

ن والع�سرنة. وكلها اأقاويل واأفعال  هذا كله تحت �سعار التمدُّ

ال تخدم المراأة وال تعطيها حقها، بل على العك�س من ذلك، 

فهي ُتدّمر الجوانب الم�سيئة فيها، لت�سّلط ال�سوء على جوانب 

هّدامة لي�س فقط ل�سخ�س المراأة، بل لمجتمع برمته.

على  يقت�سران  ال  والع�سرنة  ن  التمدُّ اأن  نفهم  اأن  يجب 

ال�سكل فقط، الأن من نتحدث عنه لي�س �سلعة وال قطعة ديكور 

تنب�س  روح  فيه  اإن�سان  هو  عنه  نتحدث  من  بل  مركبة،  وال 

االأمم.  المجتمعات وفي  تتوزع دفئًا وعطاًء في  التي  بالحياة 

مجموعة  من  ال��م��راأة  خّل�س  قد  االأخ��ي��ر  القرن  اأّن  �سحيح 

من  اأكبر  بمجموعة  جاءها  قد  المقابل  في  ولكنه  تعا�سات، 

التعا�سات، ما جعلها في و�سع ال ُتح�سد عليه، وهو اإلى ذلك 

اأهدافًا  تن�سج على منوالها وح�سب غاياتها  يخاطب م�ساريع 

تريدنا اأن نمتثل لها ونخ�سع لقوانينها.

�شرخة في �لغرب

اإن نابليون بونابرت لم يخطئ عندما اأ�سار اإلى اأّن فرن�سا ال 

تحتاج اإال اإلى اأم. واليوم ن�سمع ال�سرخة في الغرب عن التفكك 

اإ�سافة  �سوريًا، هذا  ولو  عائلة  لهيئة  الما�ّسة  والحاجة  االأ�سري 

اإلى لجان وجمعيات ُتطالب بالتخفيف عن كاهل المراأة وح�سن 

ويل  قول  لي�سدق  التجارّية  والمحاّل  الموؤ�س�سات  في  معاملتها 

اإلى اأن تتحرر  ديورانت: »اأدى البحث عن الربح الذي ال يقاوم 

الن�ساء من العذاب واال�ستعباد في البيت، لت�سبح رهن العذاب 

.
)6(

في المتجر والمعمل...« 

الأ�صـا�س  ــرط  ال�ص

ل�صـعادة المراأة اأن 

ــي مدارها  ــدور ف ت

ــه  منــ ــرج  تخـ ول 

ــارات  ــت �صـعــ تح

ــا  ــة تـدفعـه زائفــ

اإلى التـيــه وال�صياع
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الكثير  اإل��ى  يحتاج  المو�سوع  ه��ذا  اإّن  نقول:  واأخ��ي��رًا 

من التفا�سيل لو�سعه في �سياق متكامل، لكن »اأن ت�سيء 

نوؤكد على  الظالم«. من هنا  تلعن  اأن  �سمعة خير لك من 

المراأة  تعّر�س  ال  التي  وال�سحيحة  ال�سليمة  المعادلة  اإن 

اإلى الغبن والحيف، تبداأ من عندها ومنها، من �سخ�سها 

وكيانها، فهي الم�سوؤولة عن تقّدمها وتطورها، وهي الوحيدة 

واالإمام  ال،  وكيف  االأم��ور،  بزمام  تم�سك  اأن  على  القادرة 

وكل 
ُ
الخميني } يقول فيها: »المراأة كالقراآن كالهما اأ

ال�سياق  في  معروف  قول  وهناك   
)7(

الرجال«  �سنع  اإليه 

. ثم نختم بقول �سيد 
)8(

عينه »وراء كل رجل عظيم اإمراأة« 

.
)9(

االأنبياء محمد P: »الجنة تحت اأقدام االأمهات« 

�لعين �ل�شاهرة و�لمربية

اإن الدور االأكبر واالأهم في حياة المجتمع باأكمله يقوم 

على المراأة التي ُتعد ن�سف هذا المجتمع. وعليها يقوم بناء 

وا�ستقامة الن�سف االآخر. فهي العين ال�ساهرة على م�سلحة 

االأ�سرة التي ت�سّكل الّلبنة االأولى في قيام مجتمع فا�سل وكامل 

وراٍق.

لالأجيال،  وال��م��رب��ي��ة  المعّلمة  فهي  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 

من  ذل��ك  اإل��ى  وم��ا  البارعة،  والمهند�سة  الناجحة،  والطبيبة 

من  ج��زءًا  كنَّ  وق��ورات،  �سيدات  نالتها  التي  والدرجات  المهن 

تلك  لكل  م�سّرعًا  الدين  ك��ان  واإذا  والمجتمع.  التاريخ  حركة 

االإنجازات وداعمًا لها من اأجل البقاء واالرتقاء، فهو نف�سه هذا 

في  نها  وح�سّ حماها  الذي  الكريم  القراآن  مع  الحنيف  الدين 

مواجهة ال�سقوط، وحال دون غرقها في اأوحال م�ستنقعات نتنة 

ُتفقدها عطرها ورونقها لتعود الجاهلّية من جديد ولكن باأقنعة 

متعددة، والموت واحد.

مقدم���ات لدرا�س���ة المجتم���ع العرب���ي، ه�س���ام �سراب���ي، �س  (1 )

.120
الديمقراطي���ة اأّواًل... الديمقراطي���ة دائم���ًا، عب���د الرحم���ن  (2 )

منيف، �س 210.

. المجتمع العربي في القرن الع�سرين، حليم بركات، �س 376( 3)

. م. ن، �س 376( 4)

. مجلة الم�ستقبل العربي، عبد القادر العرابي، عدد 136، �س 57( 5)

. ويل ديورانت، لذات الفل�سفة، �س 155� 159( 6)

م���ن اأقوال االإمام الخميني )قده(، ف���ي خطاب له في ذكرى  (7 )

.Q والدة ال�سيدة الزهراء

م. ن. (8 )

، �س  جام���ع اأحادي���ث ال�سيع���ة، ال�سي���د البروج���ردي، ج 21( 9)

.428

�لهو�م�ض

ــم  الأه ــدور  ال اإن 

ــاة المجتمع  في حي

ــى المراأة  ــوم عل يق

ــف  ــد ن�ص ــي ُتع الت

ــع،  المجتــم ــذا  ه

ــوم  يـقــ ــا  وعليــه

ــة  وا�صـتـقام ــاء  بنـ

ــر الآخــ ــف  النــ�صـ
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ال�صهيد المجاهد: 
ملحم ح�صن �صلهب )الحاج جابر(
ا�صم الأم: ر�صمية علي �صلهب 

محل وتاريخ الولدة:
بريتال 18 ـ2 ـ 1970

مزارع �صبعا   28 ـ 6 ـ 2005محل وتاريخ ال�صت�صهاد: الو�صع العائلي: متاأهل

ن�شرين �إدري�ض قاز�ن

وعند كل وهٍد وتلٍّ ذكرى له.. فالهواء 

�سوت  ِل��َف 
َ
اأ والتراب  اأنفا�سه،  عبَق  حفظ 

المحاور،  ك��ل  تعرفه  ال��ذي  ه��و  م��دا���س��ه، 

وكل القرى التي مّر بها م�سّلمًا.. من كان 

منه  تعَب  والبندقية،  عمره  عا�س  مثله 

64



يحملون  بلدته  اأب��ن��اء  م��ن  ال�سباب  راأى 

القليل  بالعتاد  القرى،  عن  للذود  ال�سالح 

والمتوا�سع ويلتحقون بالدورات الع�سكرية 

من  ع�سرة  الرابعة  ف��ي  فكان  ال�سريعة، 

عمره حينما حمل ال�سالح الأول مرة، ومنذ 

فقّلب  البندقية،  يترك  ل��م  الحين  ذل��ك 

الع�سكرية  وال��دورات  المحاور  بين  اأيامه 

المختلفة والعالية الم�ستوى.

كان ملحم ال ينطلق اإلى مكان قبل اأن 

كلمة  منها  لي�سمع  اأمه  يد  على  قبلة  يزرع 

تكون  اأن  يخ�ساه  ك��ان  ما  فاأكثر  الر�سا، 

فهو  ه��ّم��ًا،  قلبها  ف��ي  وتحمل  مت�سايقة 

�ساحب القلب الرقيق والحنون على اأهله.

علٌم وجهاد

اإلى  نف�سه  بتثقيف  كثيرًا  ملحم  اهتّم 

له،  خ�سع  الذي  الع�سكري  التاأهيل  جانب 

الثقافية  ال��دورات  من  العديد  واكب  فقد 

وال��درو���س وال��م��ح��ا���س��رات، ف��ك��ان رجاًل 

مطلعًا  جعله  ما  الكتاب،  م�ساحبة  يع�سُق 

اإال  باأمر  ُيناق�س  ال  اإلى درجة  االأم��ور  على 

ب��ه، وق��د لفت نظر من حوله  اأح��اط  وق��د 

من  االأم��ور  وروؤي��ة  التحليل،  على  بقدرته 

زواياها المتعددة بو�سوح.

خدمة �لنا�ض

ملحم  يق�سيها  التي  االأي���ام  تكن  ل��م 

ولكنه  ك��ث��ي��رة،  اإج��ازت��ه  اأث��ن��اء  بلدته  ف��ي 

عن  وال�سوؤال  النا�س  لخدمة  ي�ستغلها  كان 

طول  قلبه  ك�سر  ولكن  يتعب،  ول��م  التعب 

وبقي  هاجروا،  الرفاق  فاأغلب  االنتظار، 

ينظر  التالل،  على  يرب�ُس  كن�سٍر  وحيدًا 

اأخرى.  تارة  وال�سماء  تارة،  فل�سطين  اإلى 

تفرُّ ذعرًا في  العدو  راأى جحافل  وعندما 

اأيار من العام 2000، بكى مرتين، مرة من 

الفرحة، واأخرى على ح�سرة البقاء.

فتًى حمل �ل�شالح

الحقيقي  ا�سمه  يعرفون  من  هم  قّلة 

جابر«  الحاج   « الجهادي  فلقبه  »ملحم«، 

وان�سحب  الجهادية  م�سيرته  طوال  الزمه 

على حياته الخا�سة. ولكن ال�سمه الحقيقي 

ق�سة الفتة، فاأثناء حمل اأمه به، راأت عمته 

العائلة  في  مولودًا  هناك  اأن  ال��روؤي��ا،  في 

ممهدًا  و�سيكون  »ملحم«  وا�سمه  �سيولد 

|، وما  والزمان  الع�سر  لدولة �ساحب 

ا�ستب�سرت  حتى  النور  عيناه  اأب�سرت  اإن 

العائلة به خيرًا.

ترعرع ملحم في بيٍت متدين، فوالداه 

اأوالدهما  تن�سئة  على  الحر�س  كل  حر�سا 

في  وزرع���ا  �سحيحة،  اإ���س��الم��ي��ة  تن�سئة 

وفي   .Rالبيت اأه��ل  محبة  نفو�سهم 

الفقيرة  ب��ري��ت��ال  ب��ل��دت��ه  واأزق�����ة  اأح���ي���اء 

ال�سغير  عمره  ملحم  عا�س  والم�ست�سعفة 

االجتياح  اأث����ر  وع���ى  م��ا  ���س��رع��ان  ال����ذي 

ال��ق��وات  اإن دخ��ل��ت  ف��م��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

اللبنانية،  ال��م��ن��اط��ق  اإل���ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
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احتياجاتهم. كما كان مبادرًا 

ي�سعى  وك��ان  معهم،  للعمل 

ولو  ماديًا،  م�ساعدتهم  اإلى 

لم  فهو  الخا�س.  جيبه  من 

غيره،  مع  ماله  يقت�سُم  يكن 

القليل  لنف�سه  يترك  كان  بل 

يومه.  لقوت  يحتاجه  ال��ذي 

اإلى  ي�سعى  مثله  ك��ان  فمن 

اإلى  الم�ستاق  �سعي  االآخ��رة 

تلهيه  اأن  ل��ه  كيف  حبيبه، 

الحقيقي؟  هدفه  ع��ن  بزخارفها  الدنيا 

اأيامهم  يق�سون  الذين  للنا�س  يتاألم  فكان 

في تعمير الدنيا وهم عن االآخرة غافلون! 

من  اقتطعها  واح����دٍة،  بغرفٍة  اكتفى  ق��د 

العام  منذ  وزوج��ت��ه  �سكنها  ذوي��ه،  منزل 

مفعمًة  ب�سيطًة  حياًة  معًا  ليعي�سا   ،1992
بالر�سا والقناعة وال�سعادة.

حنين �إلى �لرفاق

�َسَكن  ال��م��ت��ق��دم��ة  ال��م��ح��اور  ك��ان��ت 

ثالثة  م��ن  الأك��ث��ر  الحقيقي  جابر  ال��ح��اج 

بالعديد  خاللها  �سارك  عامًا،  وع�سرين 

الع�سكرية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن 

الفائقة  الجهادية  والمهمات 

عمله  وك���ّل���ل  ال��ح�����س��ا���س��ي��ة، 

وكان  والتفاني.  ب��االإخ��ال���س 

عمله،  تنفيذ  في  ج��دًا  دقيقًا 

المطلوب  بالوقت  يتهاون  وال 

اأي  تعّلم  اإل��ى  فيبادر  لذلك، 

الذي  عمله  من  يمّكنُه  �سيء 

ك��ث��ي��رًا. وف��ي كثير من  ��ه  اأح��بَّ

بع�س  ي�ستري  ك��ان  االأح��ي��ان 

العتاد من ماله الخا�س، حتى اأن بندقيته 

ملكًا  كانت  عمله  في  تالزمه  كانت  التي 

خا�سًا له.

العدو  ظّنها  التي  المواقع  بين  هناك   

ورفاقه  يم�سي   كان  ح�سينة،  االإ�سرائيلي 

�سيفية،  نزهٍة  في  وكاأنهم  المجاهدين 

�سيء من بريق عيونهم، والنهاراُت 
ُ
فالليُل اأ

ولكم  ج��ه��اده��م.  قلب  ظهر  ع��ن  حفظت 

ارتاح »الحاج جابر« تحت ظالل االأ�سجار، 

الراحلين من رفاقه، ويئّن �سوقًا  ي�ستذكُر 

لهم.

المحـاور  ــت  كـان

ــة  المتـــقـــــدمــ

ــاج  الحــ ــن  �َصَكـــ

ــي  ــر الحقيـقـ جابـ

ــن ثالثة  ــر م لأكث

ــًا عام ــن  وع�صري
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ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي عرج 

بعبوديته،  وجل  عز  اهلل  اإل��ى 

دعا بكل اإخال�ٍس اأن ال يوؤخر 

تلك  كانت  حتى  رحيله،  اهلل 

في  ف��ي��ه��ا  راأى  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة 

ومجموعة  خا�س  اأن��ه  منامه 

مواجهة  ال��م��ج��اه��دي��ن  م��ن 

ا�ستولى  وقد  ال�سهيوني،  العدو  مع  عنيفة 

العدو على ثالث بنادق للمقاومة، ما لبث 

عينيه  ففتح  ا�ستعادوها،  اأن  المقاومون 

في  ك��ان  وكاأنه  م�سطربًا  متعّرقًا  الهثًا، 

المواجهة طوال الليل.

مو�جهات كّللت بال�شت�شهاد

اأ�سرق وجه الحاج جابر بنوٍر، وا�ستب�سر 

اإلى عمله،  ينطلق  اأن  وقبل  راآه خيرًا،  بما 

�سّلم زوجته ورقًة دّون فيها الحقوق المالية 

المتوجبة عليه. وكل من راآه في مركز عمله 

لمح بريقًا غريبًا في عينيه.

واج��ه  �سبعا،  م����زارع  م��ن  وب��ال��ق��رب 

النخبة  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ج���اب���ر  ال���ح���اج 

وا�ستمرت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  ال��ج��ي�����س  ف���ي 

عدة.  ل�ساعات  المواجهات 

الحاج جابر خطًة  وقد و�سع 

يواجه  اأنه  العدو يظنُّ  جعلت 

المقاومين،  من  مجموعتين 

ان�سحاب  طريق  بذلك  فهياأ 

العدو.  رب��َك 
ُ
واأ لرفاقه.  اآم��ن 

وبقي الحاج جابر في �ساحة 

المعركة حتى قتل جنديًا اإ�سرائيليًا برتبة 

ثّم  اآخ��ري��ن،  جنود  �سبعة  وج��رح  �سابط 

ا�ست�سهد. وبقي جثمانه الطاهر ثالثة اأيام 

العدو  ياأ�سره  اأن  قبل  �سهيدًا  �سقط  حيث 

وع�سرة  ل�سهرين  عنده  ويبقيه  ال�سهيوني 

راأ�سه  م�سقط  اإل���ى  بعدها  ليعود  اأي����ام، 

بالخير  عّمره  ال��ذي  المنزل  في  وي��رت��اح 

والعبادة وتزّود له خير الزاد.

بعد �سنوات خ�سي فيها  الحاج  وارتاح 

من طول البقاء، وظلت كلماته محفورة في 

قلب كل مجاهد: »اأخي المجاهد: ال ي�سعني 

في  �سبقتك  الأني  ع��ذرًا  اأ�ستميحك  اأن  اإاّل 

نيل ما اأحببنا، واأدعو لك ربي اأن يرزقك 

ال�سهادة قتاًل في �سبيله«.

ــاج  الحــ ــان  كــــ

ي�صــتــري  ــر  جـابـ

ــاد  ــس الـعتـــ بع�

ــه الخا�س ــن مال م
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اأميرة الجبل الرفيع*

ولء �إبر�هيم حمود

عندما وقفت »اأميرة« على �سرفة المنزل المواجهة للجبل 

الرفيع، اأح�ّست بن�سائم اأيلول تدعوها للتدثُّر بالِحرام ال�سوفي 

خطواٍت  عنها  البعيد  االأبي�س  الكر�سي  على  باإهمال  المرمي 

االأ�سجار  بين  مبهمٍة  بحركٍة  الم�ستجد  اإح�سا�سها  اأوقف  قليلة. 

الجبِل  باتجاه  دت  وح��دَّ قامتها  ف�سّدت  اإليه،  باللجوء  قرارها 

نظرها... فاجاأها من خلفها �سوت �سقيقتها »�سباح« ممازحًا: 

»اإالَم تنظرين بكل هذا التركيز؟ اإلى �سادي االألحان الغّريد فوق 

اأفنان ال�سجر«؟ فهمت اأميرة اإ�سارة اأختها الممازحة وا�ستدعتها 

�سامتة، وعندما اقتربت اأذن �سباح من �سفتيها م�سغية هم�ست 

»اأميرة« بجدية: »ال يا عزيزتي، اأرّكز على اأمٍر اآخر اأكثر اأهمية.. 

فاأنِت تعلمين اأن �سادي االألحان و�ساحب الق�سيدة الع�سماء كما 

يطيب لِك ت�سميته اأحيانًا �سيزورنا الليلة بمعية اأ�سرته، ولكنني 
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اأ�سعر اأن »االإخوة« قد عادوا، انظري هناك« واأ�سارت بيدها اإلى 

�سجر يتحرك ببطء ال يكاد ُيلحظ من تلك الم�سافة... ولم تفهم 

�سباح فاأو�سحت هم�سًا: »�ستمّر هذه االأغ�سان المتحركة بعد 

اأطمئّن على �سالمتهم غ�سنًا، غ�سنًا.. فقد  اأن  اأودُّ  واأنا  قليل 

فاجاأتني روؤيتهم في ذهابهم.. اأرجو اأن يعودوا جميعًا �سالمين 

�سن�سمع  قليل،  بعد  الطّيبة..  حدائقهم  اإلى  اأ�سجارهم...  اإلى 

�ست�سع  فهي  ال�سورة،  نرى  لن  ربما  ولكن  الرهبة  بالغ  �سوتًا 

هناك خلف الجبل في الجهة المقابلة، احمهم يا رّب واأعدهم 

اكت�ست مالمحها  »�سباح«.  �سالمين، غانمين«. وفهمت  جميعًا 

جديًة منا�سبة واأردفت: »هكذا اإذًا، اإنهم يمرون من هنا دائمًا؟ 

اأي  اأو  زادًا  اأو  ماًء  اإعطائهم  ب�سيء،  م�ساعدتهم  ن�ستطيع  ليتنا 

�سيء«. اإزاء هذه االأمنية غ�ست اأميرة ب�سرها واكت�ست وجَهها 

حمرُة الحياء وهي تعترف ب�سرٍّ ب�سيط، »اأنا ما اأعطيت »ل�سادي 

االألحان« فر�سة لو لم يكن واحدًا منهم ولكن �سّدقيني اإنه االآن 

الحرام  نهاية محرم  ينتظر  اأنه لن  اأخبرني  اأم�س  لي�س معهم. 

الإعالن خطوبتنا، بل �سيعلنها الليلة كي نح�سر مجال�س العزاء 

�سويًا«... واأوقف اأذان الظهر تعليقًا ظهرت تبا�سيره على مالمح 

»�سباح« عندما بداأت اأميرة تفك اأزرار ثوبها ال�سرعي وهي تتجه 

اإلى ال�سالة،  اليوم  �سبقِك 
َ
اأ الداخل بعجلة قائلة: »دعيني  اإلى 

اأرجوك«. ال �  �سرخت بها »�سباح« �  اأنِت لم تحزري«.. �ساأ�سلي 
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اأنا«...  اأّم��ا  العزيزة،  اأغ�سانك  مراقبة  اأنت  تابعي  قبلِك.  كعادتي 

فدَفَعْتها اأميرة بحركة بطيئة اإلى الوراء: »اأرجوِك دعيني اأ�سلي اأواًل. 

راقبي عني. اأخبريني حين اأنتهي كم غ�سنًا متحركًا راأيت. �ساأقول 

ني لنا الملوخية لنتغدى  لِك ماذا تفعلين فيما بعد. وعندما يمرون �سخِّ

قبل اأن اأوكل اإليك هذه المهمة فاأنا م�سغولة بالتح�سير ل�سهرة الليلة 

تعلمين اأهميتها عندي«.

ودخلت اأميرة الدار. كما كانت �سباح ت�سميها  وان�سغلت »�سباح« 

لهذه  تقديرًا  »اأميرة«  عن  تقل  ال  فهي  اإليها،  اأوكلتها  التي  بالمهمة 

على  الحذر  بمرورهم  مهمتها  انتهت  وعندما  الن�سرة...  االأغ�سان 

ب�سمٍت عددهم، دخلت  عيناها  واأح�ست  ال�سرفة  من  مرمى حجٍر 

واأ�سعلت  و�سلته  وعندما  المطبخ...  اإلى  الموؤدية  الثانية  البوابة  من 

»اأميرة«،  باتجاه م�سلَّى  راأ�سها  ت  الملوخية، مدَّ الغاز تحت طنجرة 

هة الكالم الأختها خديجة واأمها  لمحتها ترفع يديها قانتًة فقالت موجِّ

اللتين فرغتا للتو من �سالتيهما: »لقد مروا.. كانوا ثالثة فقط. كم 

كنت اأحلم في طفولتي، لو ت�سل يدي اإلى �سجر الجبل الرفيع فاأم�سك 

اأغ�سانها. كنت اأ�سعر اأثناء وقوفي الطويل على ال�سرفة اأنها بمتناول 

يدي، ولكنها كانت ترتدُّ اإلّي فارغة عند كل محاولة. اأّما اليوم، فقد 

ِك يا اأميرة.. كم اأخفيت عني من اأ�سرار جميلة  طالتها عيناي.. هلل درُّ

اأميرة  ا�ستغراق  الأنها الحظت  باالإجابة،  االأم  ت  همَّ وعندما  مثلك«. 

في �سالتها، �سمعت �سوت انفجار اآتيًا من خلف الجبل، اأعقبه بعد 

ثواٍن اأ�سوات ق�سٍف قريب. فجاأة تزلزل البيت وتهاوى كل �سيء. ولم 

تعد �سباح تذكر اإن كانت اأمها قد نب�ست ببنت �سفة. فجدران البيت 

كفت عن االهتزاز بعد اأن هوى �سقف الم�سلَّى.. واأميرة تحته بثيابها 
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البي�ساء. وقد بداأت بقعة حمراء تت�سع عليها.. وخديجة مرمية في 

اأن  بعدها  اكت�سفت  لدقائق  وذهلت  الم�سهد.  هالها  اأمها.  ح�سن 

خديجة قد فارقت الحياة في ح�سن اأمها.. واأن اأميرة قد فارقتها فوق 

م�سالها وما زالت يداها مرفوعتين في حال القنوت.. لم تدِر �سباح 

اإن كانت قد اأ�سيبت اأم ال وال كيف راحت تنتقل بين اأختيها. رفعت 

خديجة من ح�سن اأمها التي غرقت في ذهولها عاجزًة عن النطق، 

ولكنها تعاونت اآليًا مع �سباح في و�سعها على الكنبة... لتوّجهها بعد 

قليل اأميرة في ثيابها البي�ساء باتجاهها الذي اتخذته بنف�سها قبل 

دقائق.. نحو القبلة.. نحو زاوية الجبل الرفيع التي ت�سكل مع االأفق 

اتجاه �سالة.. وخط عودة اآمنًا لالأغ�سان المتحركة.

التقطت  النقطة،  ه��ذه  اإل��ى  بحديثها  �سباح  و�سلت  وعندما 

النجالوين،  عينيها  في  راأيتها  ما  ن��ادرًا  دموعًا  وم�سحت  اأنفا�سها، 

ف�سباح قوية ال تبكي على حّد علمي ونادرًا ما تخبرني حدثًا حميمًا 

كهذا، ف�ساألتها واأنا اأناولها مندياًل وكوب ماء »ا�ست�سهدت اأميرة اإذًا 

واأخذت معها �سر االأغ�سان المتحركة والمهمة التي كانت �ستوكلها 

اإليِك«. ال �  اأجابتني وهي تروي ظماأ حزنها العتيق: � »لقد زارنا �سادي 

واأخبرني بكل  اليوم لخطبتها  ينتظر م�ساء ذاك  الذي كان  االألحان 

اإيابهم وتبلغه كي  �سيء. لقد كانت تعرف عددهم في ذهابهم وفي 

ال  كي  �سهيد،  جثة  �سحب  اأو  جريح  غ�سٍن  اإ�سعاف  على  حااًل  يعمل 

ياأ�سرها الذئاب المتمركزة في موقع ال�سويداء. وقد تاأجلت مهمتي 

اأنني  اأ�سبوعًا واحدًا فقط. وقد �سكرت اهلل طوياًل  اإلّي  اأوكلتها  التي 

�سمحت لها اأن ت�سبقني بال�سالة في ذلك اليوم كاأن قلبها كان دليلها 

�سبحان اهلل«.

القرية  »غ��ادر  ا�ست�سهادها؟  بعد  فعل  م��اذا  االأل��ح��ان..  و�سادي 

ترك  اأن  بعد  اأخرى،  قرية  في  بداية حياة جديدة  باحثًا عن  نهائيًا 

ق�سيدته »الع�سماء« اأمانة في وجداننا وقد األقاها في اأربعينها معلنًا 

لها بعد ا�ست�سهادها وعلى المالأ حبًا كبيرًا مقاومًا باقيًا في قلبه اإلى 

اأن��ا فقد وج��دت في قلب هذه  اأم��ا  اإل��ى هنا �سكتت »�سباح«  االأب��د«. 

ال�سيدة �سورة لم يمحها الزمن المتراكم من �سغاف قلبها: خديجة 

ترتفع ا�ست�سهادًا اإلى قلب اأمها، واأميرة ترتفع اإلى ا�ست�سهادها قانتة 

في ثياب المالئكة.

)*( ه���ذه الق�سة تحية ل���روح ال�سهيدتين خديجة واأميرة ح�سين ها�سم من بلدة عرب�ساليم اللتي���ن ا�ست�سهدتا اأثناء الق�سف الذي ا�ستهدف 

البلدة من موقع ال�سويداء في 23/ اأيلول/ 1985.

�لهو�م�ض
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الــتــنــ�ــصــئــة 

ــة  ــي ــاع ــم ــت الج

ووظيفة الأ�صرة
�أمرية برغل*

لقد كانت �لأ�شرة د�ئمًا، في نظر جمهور �لعلماء، �لموؤثر 

�أن  يمكنها  فهل  �لجتماعية.  �لتن�شئة  عملية  في  �لأكبر 

ل �لعالم �إلى قرية �شغيرة بف�شل  تبقى كذلك بعد �أن تحوَّ

�لت�شالت  تكنولوجيا  على  طر�أ  �لذي  �لرهيب  �لتطور 

وما تر�فق معه من عولمة ثقافية غزت �لأولد، في عقر 

د�رهم، رغمًا عن �إر�دة �أهلهم؟ 
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الت�ساوؤل  هذا  عن  االإجابة  المقالة،  هذه  في  نحاول،  �سوف 

من خالل تبيان مظاهر التن�سئة االجتماعية ال�سليمة لدى االأوالد 

وما  تن�سئتهم،  تكتمل  حتى  لديهم  بناوؤها  الواجب  والمهارات 

التن�سئة  م�ستلزمات  الحديثة حول  والتجارب  البحوث  اإليه  اآلت 

االجتماعية ال�سحيحة لالأجيال ومن ثمَّ نتطرق اإلى دور االأ�سرة 

في هذا المجال في المنظومة االجتماعية.

مظاهر �لتن�شئة �لجتماعية �ل�شليمة 

ف التن�سئة االجتماعية بالعملية التي يتم من خاللها  ُتعرَّ

تفاعله  خ��الل  م��ن  االجتماعية،  الطفل  �سخ�سية  ت�سكيل 

ليكون  فيه،  يعي�س  ال��ذي  االجتماعي  المحيط  مع  االإيجابي 

كائنًا اجتماعيًا، متوازنًا، منتجًا ونافعًا.

ولهذه التن�سئة االجتماعية ال�سليمة مظاهر، اأهمها: 

واالجتماعية  الدينية  واالآداب  للقيم  الطفل  اكت�ساب   �1
ال�سائدة في مجتمعه.

2� التوا�سل االإيجابي مع االآخرين.
3� القدرة على اإ�سعاد النف�س واالآخرين.
4� المواطنة ال�سالحة واحترام القانون.

5� الن�ساط والم�ساهمة في تطوير المجتمع.
عملية  خالل  �لأولد  لدى  بناوؤها  �لو�جب  �لمهار�ت 

�لتن�شئة �لجتماعية

خا�سة  االأوالد،  ل��دى  االجتماعية  التن�سئة  عملية  تت�سمن 

التي  ال��م��ه��ارات  م��ن  كبيرة  مجموعة  الحا�سر،  ع�سرنا  ف��ي 

مواجهة  من  تمكينهم  اأج��ل  من  وذل��ك  لديهم،  بناوؤها  ينبغي 

اال�ستحقاقات التي تواجههم في عالم مليء بالقلق والتحديات. 

واأهم هذه المهارات:

1� مهارات التوا�سل االإيجابي.
2� مهارات اكت�ساب االأ�سدقاء.

3� مهارات حل الم�سكالت.
4� مهارات ال�سيطرة على الذات وتاأجيل الحاجات.

5� مهارات التعامل مع الربح والخ�سارة.
6� مهارات تنظيم الوقت.

الـتـنـ�صـئــــــــــة 

هــي  الجتماعيـة 

ــة التــي  العمـليـــ

ــا  ــن خالله ــم م يت

�صخ�صية  ت�صكيل 

الطفل الجتماعية
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7� مهارات التح�سيل الدرا�سي والتعامل مع 
االمتحان.

8� مهارات ر�سم الهدف.
�لتن�شئة  �لأ�شرة في نجاح عملية  دور 

�لجتماعية �ل�شليمة لدى �لأولد

يكاد يجمع الباحثون، اليوم، على اأن االأ�سرة 

هي االإطار المركزي لعملية التن�سئة االجتماعية. 

اإن التفاعل االجتماعي الم�ستمر، وعلى نحو  اإذ 

تكوين  اإل��ى  ي��وؤدي  االأ���س��رة،  اإط��ار  في  متبادل، 

المالمح االأ�سا�س ل�سخ�سية الطفل وت�سكيلها. 

�سخ�سية  تحديد  في  االأ�سرة  توؤثر  كيف  اأما 

تن�سئته  في  تاأثيرًا  االأكثر  تبقى  ولماذا  الطفل 

بحكم  ت�ستمل،  )االأ���س��رة(  اأن  اإل��ى  يعود  فذلك  االجتماعية، 

حيث  اأفرادها،  بين  يقوم  العالقات  من  ن�سق  على  وظائفها، 

تعد العالقة القائمة بين االأبوين محورها االأ�سا�س، اإذ تعك�س 

العالقة االأبوية ما ي�سمى بالجو العاطفي لالأ�سرة والذي يبا�سر 

في  اأي  ومعرفيًا،  نف�سيًا  االأطفال  نمو  عملية  في  كبيرًا  تاأثيرًا 

عملية التن�سئة االجتماعية. 

والدوافع  دواف��ع.  ح�سيلة  معروف،  هو  كما  فال�سلوك،   

تت�سكل من الم�ساعر والمعارف التي يختزنها االأوالد.

وحيث اإن االأطفال، كما هو معروف، يتقّم�سون �سخ�سيات 

اأو  �سعوري  ب�سكل  تربوي  كنموذج  �سلوكهم  ويتمثلون  اآبائهم 

الأفراد  �سلوكي  نمط  اإل��ى  االأبوية  العالقة  ل  تتحوَّ �سعوري،  ال 

االأ�سرة.

من  اأي�سًا  اأخرى  منظومة  تت�سمن  االأ�سرة  اأن  ناهيك عن 

االأدوار: دور االأب، االأم، الزوجة، الزوج، االأخ، االأخت،... واأن 

كل دور من هذه االأدوار يجري وفق ت�سورات قائمة في ثقافة 

المجتمع العامة اأو ثقافته الفرعية.

وعليه، فاإن هذه الت�سورات تنتقل اإلى ذهن الولد ال محالة، 

ال�سلوكية  االأ�ساليب  المحاكاة،  عبر  اأي�سًا،  اإليه  �ستنتقل  كما 

االأحداث  اأم��ام  فعلهم  وردات  فعلهم  في  االأه��ل  ي�ستعملها  التي 

ــل  التــفــاعـــ اإن 

الجتـمــاعـــــــي 

وعلـى  الم�صتـمر، 

في  ــادل،  متب نحو 

ــرة،  ــار الأ�صــ اإطــ

ــوؤدي اإلى تكوين  ي

ــح الأ�صا�س  المالم

ــة الطفل  ل�صخ�صي

ــا وتـ�صــكيــلـهـــ
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المختلفة.

تاأثير �لعالقات �لأ�شرية على �شخ�شية �لطفل 

لقد بيَّنت الدرا�سات الجارية في هذا الميدان اأنَّ العالقات 

اإلى  ت��وؤدي  االأ���س��رة  داخ��ل  واالأوالد  واالأم  االأب  بين  المتوازنة 

تحقيق التوازن التربوي والتكامل النف�سي والقدرة على التكيُّف 

االجتماعي في �سخ�سية االأطفال.

المنزل  في  والكراهية  الحب  في  در�س  اأول  يتعلَّم  فالطفل 

وتحت تاأثير العالقات االأ�سرية القائمة. والبيت الذي ت�سوده 

موقع  خير  يكون  جميعًا  االأ�سرة  اأع�ساء  بين  التفاهم  اأج��واء 

للطفل على الم�ستوى االنفعالي.

وعلى العك�س من ذلك، فاإن البيت الذي ت�سوده الخالفات 

اإ�سابة  اإل��ى  ي��وؤدي  والحقد  االأنانية  روح  فيه  وت�سيع  العائلية 

اإلى  والميل  وال��خ��وف  والقلق  والتوتر  باالنحرافات  الطفل 

العزلة واالنطواء وعدم القدرة على تبادل العواطف مع غيره 

من االأفراد. 

�أهم وظائف �لأ�شرة

انطالقًا مما تقدم فاإن العائلة، وبالرغم من كل تاأثيرات 

الموقع  االجتماع،  علماء  نظر  في  زال��ت،  ما  العولمة،  زم��ن 

الرئي�س  ل  الم�سكِّ تعتبر  التي  االأول��ى،  التربية  لمهمة  االأ�سا�س 

كلما كانت  التاأثير  ويزداد هذا  الم�ستقبلية.  االإن�سان  ل�سخ�سية 

االأ�سرة م�سدَر حّب ومعيَن عطف واأمان. 

فالوظيفتان االأ�سا�س لالأ�سرة النواتية، اإذًا، هما:

الزوجين  بين  العميق  التفاعل  اأي  الع�طفية:  الوظيفة   �1
معًا وبين االآباء واالأبناء في منزل م�ستقل، مما يخلق وحدة اأولية 

العاطفي  لالإ�سباع  الرئي�س  اأو  االأ�سا�س  الم�سدر  تكون  �سغيرة 

�سيء  »اأهم   :} القائد  ال�سيد  يقول  االأ�سرة.  اأع�ساء  لجميع 

اأن  االإن�سان تكمن في  �سعادة  اال�ستقرار.  الب�سر هو  اإليه  يحتاج 

�سكينة  لديه  وتتوفر  الروحي  واال�سطراب  التالطم  من  ياأمن 

.
)1(

النف�س. وهذا ما تمنحه العائلة لالإن�سان...« 

على  والتدريبية  التعليمية  الوظيفة   �2
المه�رات الحي�تية الأ�ش��س: حيث ياأتي 

في  وعمليًا  والتدريب نظريًا  التعليم 

ــذي  ــت ال اإن البــيـ

ت�صـوده الخالفات 

وت�صـيع  العائلـية 

الأنانية  روح  ــه  في

ــوؤدي  يـ ــد  والحـقـ

اإلى اإ�صـابـة الطفل 

ــات  بالنحـرافــــ

والقـلــق والتـوتر 
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واأثبت  اأف�سل  وهو  واقعية،  حياتية  مواقف  خالل  من  واحد  اآٍن 

اأنواع التعليم.  

خال�شات وتو�شيات

ا�ستنادًا لما تقدم، يتبيَّن لنا :

في  النمو  اإلى  يحتاج  االأولى  حياته  �سنّي  في  االإن�سان  اأن   �1
اأ�سرة نواتية تهتم به �سخ�سيًا.

2� اأن العن�سر االأ�سا�س الموؤثر في تكوين معتقدات االإن�سان 
وت�سكيل �سلوكه يتم من خالل ما ي�سمع ويرى اأمامه من مواقف 

االآخرين  وبين  وبينهما  الوالدين من جهة  بين  تعامل  واأ�ساليب 

من اإخوة واأقارب واأرحام وجيران.... من جهة اأخرى.

باالأمان  واالإح�سا�س  العاطفي  االإ�سباع  يكون  ما  بقدر   �3
متمثاًل بين اأفراد االأ�سرة بقدر ما يكون ارتباط االأوالد وتاأثُّرهم 

بذويهم اأكبر.

اأوالده��م  تعليم  في  دوره��م  اإل��ى  االأه��ل  يلتفت  ما  بقدر   �4
التن�سئة  عملية  تنجح  م��ا  ب��ق��در  م��ب��ك��رًا  الحياتية  ال��م��ه��ارات 

االجتماعية.

اللذة  الثقافية، حيث زعزعت مفاهيم  العولمة  زمن  في   �5
والراحة واال�ستهالك كل المنظومة القيمية، ال يمكننا تح�سين 

اأوالدنا وتن�سئتهم اجتماعيًا ب�سكل متوازن و�سليم اإالَّ في ظل اأ�سر 

متميزة ت�سود فيها المودة والرحمة. 

قبل وبعد �لزو�ج

طريق  عن  يتحقق  اأن  يمكن  ال  ر،  االأ�سُّ هذه  مثل  ت�سييد  اإن 

زيجات تنعقد بال�سدفة اأو ب�سكل مرتجل اأو لم�سالح �سخ�سية 

اأو مادية، بل يحتاج اإلى: 

1ـ عمل وقائي )قبل �لزو�ج( عبر:
اأ� تن�سئة االأوالد، �سباب و�سابات الم�ستقبل، تن�سئًة 

اإيمانية واأخالقية متينة.

اأزواج  وال�سابات،  لل�سباب  الم�سبق  االإع���داد   � ب 

)تق�سيم  وال��وال��دي��ة  الزوجية  لمهام  الم�ستقبل، 

تربية  اأ����س���ول   � ال��م��ن��زل��ي  ال��ت��دب��ي��ر   � االأع���م���ال 

االأوالد....(. 

الم�سوؤول  تعامل  زواج  م�سروع  اأي  مع  التعامل   � ج 
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عن ت�سييد �سرح موؤ�س�سة ال بد لها من درا�سة،  ب�سكل 

مو�سوعي ولي�س ب�سكل عاطفي وح�سب.

د � ت�سمين العقد كل ال�سروط الالزمة بح�سب الظروف 

الخا�سة لكل من الزوجين وبال�سكل الذي ي�سمن اأكبر قدٍر 

من التوافق.

2 ـ عمل �إجر�ئي )بعد �لزو�ج( عبر: 
اأ� ال��م�����س��ارع��ة ل��ل��دع��م وال��م�����س��ان��دة م��ن ق��ب��ل االأه���ل 

اإذا  الزوجية،  الحياة  بداية  في  االجتماعية  والموؤ�س�سات 

دعت الحاجة.

 � اأ�سريين  )مر�سدين  المخت�سة  بالجهات  اال�ستعانة   � ب 

)الجن�سي  التوافق  بعدم  االح�سا�س  بدء  عند  اأطباء...( 

والنف�سي...( وعدم ترك االأمور تتراكم.

االأ�سرة  كيان  لحماية  الالزمة  القوانين  ا�ستحداث   � ج 

والتطوير  االقت�سادي  الدعم  �سبل  وتوفير  الت�سدع  من 

االأم  المراأة  وبالذات  عنا�سرها  لجميع  والعلمي  التربوي 

التن�سئة  عملية  ف��ي  االأ���س��ا���س  ال���دور  عليها  يرتكز  ال��ت��ي 

االجتماعية. يقول ال�سيد القائد {: »ال�سبب في كل هذا 

االهتمام الذي يوليه االإ�سالم لدور المراأة في العائلة هو اأن 

المراأة اإذا التزمت بالعائلة واأحبتها واهتمت بتربية االأبناء 

لهم  ووف��رت  حجرها  في  واأن�ساأتهم  واأر�سعتهم  ورعتهم 

القراآنية  – الق�س�س واالأحكام والحكايات  الثقافي  الزاد 

واالأحداث ذات العبرة � وغذتهم به في كل فر�سة ت�سنح كما 

تغذيهم بالطعام الج�سماني فاإن االأجيال في ذلك المجتمع 

 .
)2(

�ستر�سد وتترعرع« 

ال�سرع  راأي  اإل��ى  االحتكام  م��ن  اال�ستنكاف  ع��دم   � د 

َت�ْشِريٌح  اأَْو  ِب��َم��ْع��ُروٍف  {َف���إِْم�����َش���ٌك  تعالى:  قوله  وتطبيق 

ب�إِْح�َش�ٍن} )البقرة: 299( عند ف�سل م�ساعي المخت�سين، 

فاإن االنف�سال الهادئ اأقل خطرًا على التن�سئة االجتماعية 

لالأوالد من اال�ستمرار في حياة م�سحونة بالقلق والبغ�ساء.

باحثة اإ�سالمية في ال�ساأن التربوي واالأ�سري. (1 )

م���ن خطبة لالإمام القائ���د )دام ظّله( ح���ول دور االأ�سرة في  (2 )

المجتمع.

م���ن خطبة لالإمام القائ���د )دام ظّله( ح���ول دور االأ�سرة في  (3 )

المجتمع.

�لهو�م�ض

ــع  م ــل  التعام اإن 

ــروع زواج  اأي م�ص

ــون  يك اأن  ــد  ب ل 

تعامل الم�صـوؤول 

ــد  ــن ت�صــــيـيــ ع

�صرح موؤ�صـــ�صــة 

ب�صـكل مو�صوعي
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اإعداد

دميا جمعة

ــر ــّب دعــونــي اأع

ـــاري ـــك ـــن اأف ع

على  اآرائ��ه��م  فر�س  ف��ي  االأه���ل  بع�س  يبالغ 

وعلمًا،  خبرًة  االأكثر  اأنهم  اعتبار  على  اأبنائهم 

في حين ي�سر ال�سباب، اأحيانًا، على التعبير عن 

االأهل.  تطلعات  مع  ين�سجم  ال  باأ�سلوب  اأنف�سهم 

وبين التعبير والوقاحة، وبين االحترام والفر�س 

خيط رفيع نخطئ حين ن�ستهتر به.

� االأب: انتهى النقا�س.. نّفذ ما طلبته منك!

على  م�سّر  واأنا  تقنعني  لم  ولكنك  ال�ساب:   �

راأيي.

ن�سف  من  اأكثر  نقا�سنا  على  م�سى  االأب:   �

�ساعة ولم تفهم بعد، نّفذ ثم اعتر�س!

� ال�ساب: هذا ظلم واأنا �سئمت الدكتاتورية في 

هذا المنزل! لقد كبرت على الطاعة العمياء ومن 

حقي اأن اأفعل ما اأراه منا�سبًا..

النقا�س  اإنهاء  على  االأب  ي�سر  حين  وفي 

باإ�سراره  التوتر  حدة  من  ال�ساب  يرفع 

على الجدال وحّقه باالقتناع.
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اأن  ال���م���ه���م  م����ن   �1

اأن����ه ح��ي��ن يكبر  ت���درك���وا 

التعامل  ي�سير  اأوالدك���م 

لتزايد  اأ���س��ع��ب  م��ع��ه��م 

ق���درت���ه���م ع��ل��ى ال��ج��دل 

االأ�ساليب  والم�ساومة بكل 

للح�سول على مبتغاهم... 

كل  م��ع��ه��م  ت��خ��و���س��وا  ال 

ال������ح������روب.. اخ����ت����اروا 

اأبنائكم  م���ع  ال���م���ع���ارك 

تتنازلوا  اأن  المفيد  وم��ن 

غير  القرارات  بع�س  عن 

اأنهم  لي�سعروا  المحورية 

اأم�������ام ح���اك���م ع������ادل ال 

»ي�ستبد باآرائه كلها«. 

تجدوا  اأن  ح��اول��وا   �2

اأر����س���ي���ة م�����س��ت��رك��ة، ال 

الحوار  اأب����واب  ت��و���س��دوا 

الهادئ. 

دوم�����ًا  ت�����ذّك�����روا   �3

اأن����ك����م في  وذّك�����روه�����م 

الهم  واأن  واح����د  م��ح��ور 

حمايتهم  ه��و  االأ���س��ا���س 

وبناًء  عليهم،  والحفاظ 

تتحول  اأن  ينبغي  ال  عليه، 

م�سادات  اإل��ى  نقا�ساتكم 

ك���الم���ي���ة وت���ت���ط���ور اإل����ى 

االإ�ساءة فالقطيعة!

1� في حال كنتم مقتنعين ب�سوابية اآرائكم عليكم 
والت�سرف  انفعاالتكم  على  ال�سيطرة  تتعلموا  اأن 

وبعيدًا  باأ�سلوب محبب  ر�سائلكم  تمرير  عبر  بذكاء 

عن التحدي. 

2� ا�ستمعوا اإلى كالم اأهلكم وال تفّكروا فقط في 
ماهية الرد المنا�سب الذي يدح�س اآراءهم وال باأ�س 

ببع�س  مبدئيًا  ور�سيتم  تطلعاتكم  من  خففتم  اإن 

التنازالت. 

من  النقا�س  تحويل  ع��ن  الم�سوؤولون  اأن��ت��م   �3
الرد  في  اأ�سلوبكم  على  بناًء  عقيم  جدل  اإل��ى  بّناء 

والتعبير. 

»كل  المدمرة:  التعابير  بع�س  ت�ستخدموا  ال   �4
اأو  مخطئون«  دوم��ًا  »اأن��ت��م  اأو  ك��ذا«  يفعلون  رفاقي 

مثل:  بتعابير  وا�ستبدلوها  معكم«  الحوار  اأكره  »اأنا 

اأو معكم حق  اأري��د..  اأنكم تحبونني ولكني  »اأع��رف 

في كذا ولكني اأعتقد..« و�سوف تحولون النقا�س من 

مت�سلط اإلى تفاو�سي.

وفي الختام، ال بد لنا اأن ن�سير اإلى اأن المنازل 

خطيرة  م�ساكل  من  تعاني  النقا�س  من  تخلو  التي 

بالتقرب  لنا  ي�سمح  الدائم  التحاور  بينما  وم�ستترة 

من االآخر واأفكاره وطموحاته، والتعبير عن النف�س 

موؤ�سر لل�سخ�سية الم�ستقرة نف�سيًا ومعنويًا.

نـــــ�ـــــشـــــيـــــحـــــة

�إلــــــــــى �لأهــــــــل 

ـــــى �لــ�ــشــبــاب نــ�ــشــيــحــة �إل
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ونريد  ال�سديد  ب��ال��ح��ّر  ن�سعر  حين 

لل�سباحة  غالبًا  نلجاأ  اأنف�سنا  عن  الترفيه 

الجميلة  الريا�سة  ه��ذه  اأن  اعتبار  على 

تمّكننا من تحريك كامل ع�سالت ج�سمنا 

ال  نف�سه،  ال��وق��ت  وف��ي  �سحية.  بطريقة 

نحتاج خاللها اأن نبذل جهدًا م�سنيًا وغير 

االأخرى  الريا�سات  كل  وبعك�س  محبب. 

التي  الوحيدة  الّريا�سة  ال�سباحة هي  فاإّن 

اإح�سا�سًا  تمنحنا  واإنما  تعّرقنا  ت�سبب  ال 

باالنتعا�س!

وبح�سب النقو�س االأثرية فاإن القدماء 

مار�سوا ريا�سة ال�سباحة بدءًا من الفراعنة 

مرورًا باالإغريق  والى الرومان الذين كانوا 

مع  االأنهار  اجتياز  على  جنودهم  يدّربون 

كامل معداتهم الحربية �سباحة.

�أبرز فو�ئد �ل�شباحة

والريا�سّية  ال�سحّية  االأب��ح��اث  ت��دّل 

ن�سف  لمدة  ال�سباحة  ممار�سة  اأن  على 

الدم  �سغط  م��ن  تخّف�س  ي��وم��ي��ًا  �ساعة 

وتقّوي القلب وتقّلل من معدل الكول�سترول 

في الدم باالإ�سافة اإلى العديد من الفوائد 

االأخرى التي �سنورد اأبرزها:

لمدة  ال�سباحة  ريا�سة  ممار�سة   �1
�سعرة  و500   250 بين  م��ا  ُت��ح��رق  �ساعة 

حرارية ح�سب قوة و�سرعة ال�سّباح ولذلك 

ت�ساعد  التي  الريا�سات  اأكثر  من  تعتبر 

على حرق الدهون.

من  للتخل�س  مفيدة جدًا  ال�سباحة   �2
ال�سغوط النف�سية وترفع الحالة المعنوية.

مما  اأخ���ف  الج�سم  يجعل  ال��م��اء   �3
اأن�سب  من  ال�سباحة  ف��اإن  لذلك  عليه  هو 

في  زي��ادة  من  يعانون  لّلذين  الريا�سات 

الوزن.

4� تعمل ال�سباحة على تليين الع�سالت 
في الذراعين وال�ساقين. 

اللياقة  توفير  في  ال�سباحة  ت�ساعد   �5
لع�سالت الظهر ب�سفة خا�سة، وت�سحيح 

تو�سف  ولذا،  الفقري.  العمود  انحرافات 

لمن يعانون اأوجاعًا في الظهر.

اأثناء ال�سباحة، على  6� ُي�ساعد الماء، 
المواد  احتجاز  وُي��ق��اوم  الج�سم  تدليك 

الزائدة وال�سموم.

ن�شائح ل�شباحة �آمنة

تناول  قبل  ال�سباحة  ممار�سة  عدم   �1
وجبة الفطور.

تناول  ُبعيد  ال�سباحة  2� عدم ممار�سة 
وجبة طعام ثقيلة الأن ذلك يوؤدي اإلى ع�سر 

في اله�سم.

3� �سرب كمية وافرة من الماء لتعوي�س 
ما يفقده الج�سم منه اأثناء ال�سباحة.

4� الحذر من ال�سّد الع�سلي الأنه يوؤدي 
اأحيانًا كثيرة اإلى الغرق.

ــة  ــاح ــب ــص ــ� ال
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من  اأو���س��ع  فالحياة  خلفك..  تنظر  وال  ال�سفحة  اقلب 

�َسَرْتَك في الما�سي وتخال كل يوم اأنك تحررت منها 
َ
م�ساعر اأ

اللحظة ملكًا لها، تفرح  اأنك ال تزال حتى هذه  فتجد لالأ�سف 

حين تذكرها وتتحطم بمجرد اإدراكك اأنها مجرد ما�ٍس وعليك 

اأن تقلب ال�سفحة وال تنظر خلفك!

منه  ي��ت��زّودون  الما�سي،  يراجعون  ينفّكون  ال  النا�س  بع�س 

بم�ساعر �سلبية تجاه ق�سايا واأ�سخا�س، ويت�سّلحون بعدد كبير من 

الِعقد التي تتحول اإلى كتلة من الغ�سب والحقد والكراهية لكل ما هو 

جميل و�سفاف. اأولئك النا�س م�سكلتهم اأنهم بب�ساطة ال ي�ستطيعون 

اأن يقلبوا ال�سفحة وال ينظرون خلفهم!

اأربكتها  مهما  ظالمه،  وا�ستد  الليل  طال  مهما  فجر  كل  ت�سرق 

الغيوم ال�سوداء و�سعد بغيابها �سعاف النفو�س والعقول اإنما تعاود دومًا 

الظهور بزخم وقوة، تت�سلل اأ�سعتها من خلف ال�ستائر الم�سدلة وتتحدى 

تلعن  ال  اأن  مثلها،  تكون  اأن  تطالبك  ال�سم�س  هي  ال�سدئة:  الق�سبان 

الظالم.

اإنما عليك اأن تقلب ال�سفحة واأن ال تنظر خلفك.

اإليه بكل طاقتك، انطالقًا من تجارب �سنعتك،  اأمامك م�ستقبل ترنو 

جعلتك اأقوى واأمتن، حّولتك اإلى كائن م�ستقل، ينظر فقط اإلى االأمام، وال 

يخجل من اأن يقلب ال�سفحة وال ينظر خلفه!

اقراأ هذه الكلمات.. 

ثم اقلب ال�صفحة
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ك�صكول

 الأدب
�إعد�د: في�شل �لأ�شمر

�أخطاء �شائعة

� يقال: �شخَر بفالن، وال�سحيح اأن يقال: 

�سخَر من فالن، قال تعالى: {َل َي�ْشَخْر َقوٌم 

ن َقْوٍم} )الحجرات: 11(. مِّ

وال�سحيح  الم�ل،  منه  �شلب  يقال:   �

{َواإِن  تعالى:  قال  الماَل،  �سلبه  يقال:  اأن 

َب�ُب �َشْيًئ�} )الحج: 73(. َي�ْشُلْبُهُم الذُّ

الق�نون،  على  ف���الٌن  ت��ج���وَز  يقال:   �

وال�سحيح اأن يقال: تجاوَز فالٌن القانوَن، 

الأن الفعل »تجاوَز« يتعدى بنف�سه وال يتعدى 

بحرف الجر »على«.

� يقال: جفهّ الم�ُء، وهذا خطاأ، فالماء 

ال يجّف واإنما يتبّخر، اأما الذي يجف فهو 

الثوب اأو االأر�س اأو �سواهما.

من نو�در �لعرب:

ب�سار،  اإل��ى  �سيابة  بن  اإبراهيم  جاء   �

فقال له: ما راأيت اأعمى اإال وقد ُعّو�س عن 

ُح�سن  واإما  والذكاء،  الحفظ  اإما  ب�سره، 

فقال  اأن��ت؟  ُعو�ست  �سيء  ف��اأي  ال�سوت، 

ب�سار: اأاّل اأرى ثقياًل مثلك!

� مر ب�سار بن برد بقوم يحملون جنازة 

لهم  ما  فقال:  بها،  الم�سي  ي�سرعون  وهم 

م�سرعين، اأتراهم �سرقوه فهم يخافون اأن 

ُيلحقوا به فُيوؤخذ منهم؟!

مرة  لب�س  االأعم�س  ال�ساعر  اإن  يقال   �

اأبا محمد  يا  قائل:  له  فقال  مقلوبًا،  فروًا 

اأدفاأ  ك��ان  داخ��ل  اإل��ى  و�سوفها  لب�ستها  لو 

لك. قال: لو كنت اأ�سرت على الكب�س بهذه 

الم�سورة.
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في  عليه  ركَّ  ال��ع��ام��ة:  ت��ق��ول   » »ركَّ  �

اأثقله وحّمله ما ال يطيق. وفي  اإذا  العمل، 

اللغة الف�سيحة: ركَّ عليه الحمَل: �ساعفه 

�سحيح  العامي  فاال�ستعمال  ب��ه.  واأثقله 

اإذًا.

� »راك�������ز«: ت��ق��ول ال��ع��ام��ة: ه���ذا رجل 

راكز، اأي عاقل ال يعتريه طي�س. وفي اللغة 

يكون  وقد  ثبَت.  ال�سيُء:  ركَز  الف�سيحة: 

اال�ستعمال العامي م�ستقًا من هذا الفعل.

� »زرب«: تقول العامة: زرَب االإناء اإذا 

اأكد  الماء من ثقب �سغير. وقد  �ساَل منه 

العامي  الفعل  اأ�سل  اأن  اللغة  اأه��ل  بع�س 

ف�سيح، في حين اأنكر بع�سهم هذا القول 

معتبرًا اأن الفعل عامي.

كلمات عامية �أ�شلها ف�شيح

 من بالغة

:P لر�شول �لأكرم�

� قال ر�سول اهلل P: »اأعطوا الطرق 

اهلل؟  ر���س��ول  ي��ا  حقها  وم��ا  ق��ي��ل:  حقها. 

واالأمر  االأذى،  وك��ف  الب�سر  غ�س  ق��ال: 

وفي  المنكر«.  ع��ن  والنهي  ب��ال��م��ع��روف، 

حديث اآخر: »ال تقعدوا على ال�سعدات اإال 

اأعطاها حقها«، وال�سعدات: الطرق.  من 

للطرق  جعل   P كاأنه  ا�ستعارة،  وه��ذه 

عليهم  يجب  حقًا  عليها  القاعدين  على 

وهو  ب��ه،  لها  والدفع  منه،  اإليها  الخروج 

مجموع الخالل المذكورة في اأول الحديث، 

وقام  الواجب،  الحق  ذلك  من  فمن خرج 

بذلك الفر�س الالزم، جاز له القعود على 

ويوؤدِّ  الحق،  بذلك  يقم  لم  ومن  الطرق، 

ذلك الفر�س، كان جلو�سه عليها محظورًا، 

وكان بمخالفة االأمر مذمومًا.
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»ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل«

ي�سرب مثاًل للرجل له منظر وهيئة وال َمْخَبر له. والدخل ما 

يبطن في ال�سيء، يقال: �سيء مدخول اإذا كان فا�سد الجوف. 

قيل اإن اأول من قاله عثمة بنت مطرود البجلية الأختها 

خود وقد جاء فتيان لخطبتها، فقالت هند:

عقُلوق����ال����ت ق����ول����ًة اأخ���ت���ي ل���ه���ا  وح���ج���واه���ا 

كالنخل ال��ف��ت��ي��ان  الدخُلت���رى  م��ا  ي��دري��ك  وم��ا 

»اأجَوُر من قا�سي �سُدوم«

االأجَوُر اأي االأ�سّد جورًا، والجور هو الظلُم. 

.Q و�سدوم: مدينة �سكنها قوُم لوٍط

هذا القا�سي الجائر اخت�سم اإليه خ�سمان 

فقال اأحدهما:

دره��م،  األ���ف  ه��ذا  خ�سمي  على  ل��ي  اإّن 

فقال القا�سي للمدعى عليه: وما تقول؟ فقال 

الخ�سم المدعى عليه: اإن خ�سمي ي�ستحقها بعد خم�سة اأعوام فاحب�سه لي، فاإني اأخاف 

بحب�س  حكمًا  القا�سي  فاأ�سدر  فاأتعب.  اأ�سادفه  فال  المدة  انق�ساء  بعد  فاآتي  يغيب  اأن 

�ساحب الحق ب�سبب ما قاله المدعى عليه. ومن هنا قال ال�ساعر:

غ�سوم كل  على  الجاري  للفلك  �سدوما�سطبر  اآل  ع��ل��ى  ب��االأم�����س  ال��دائ��ر  ف��ه��و 

والمثُل ُي�سرب في الداللة على الظالم ال�سديد الظلم.

»ال�سماتة لوؤم«

في حديث اأيوب Q اأنه لما خرج من البالء الذي كان فيه قيل له: اأي �سيء كان 

اأ�سد عليك من جملة ما مر بك؟ قال اأيوب Q: �سماتة االأعداء.

والمراد من المثل اأنه ال يفرح بنكبة االإن�سان اإال من لوؤم اأ�سله.

»ع�س رجبًا تَر عجبًا«

قيل اإن اأول من قال ذلك الحارث بن عباد بن �سبيعة بن قي�س بن ثعلبة، وكان طلق 

بع�س ن�سائه بعدما اأ�سّن وقد كرهته، فتزوجها من بعده رجٌل، فكانت تظهر له من الوجد 

به ما لم تكن تظهره للحارث، فلقي زوُجها الحارث واأخبره بذلك، فقال الحارث: ع�س 

رجبًا تَر عجبًا، فذهب قوله مثاًل، ومعناه ع�س رجبًا بعد رجب اأي ا�سبر حتى تكبر �سنك 

ثم تفعل بك كما فعلت بي.

ُي�سرب مثاًل في تحول الدهر وتقلبه.

من �أمثال �لعرب
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»فائدة �إعر�بية«

« ات�سلت  � »َقلَّما«: لفٌظ مرّكٌب من الفعل »قلَّ

يتطّلُب  العمل، فال  الزائدة فكّفته عن  »ما«  به 

فاعاًل: »قّلما ينجُح الك�سوُل«. وُتعرب كالتالي: 

الفتحة  على  مبنّي  ما�ٍس  فعل   :» »ق��لَّ »قلما«: 

الظاهرة، و«ما«: حرف زائد وكاّف مبنّي على 

ال�سكون ال محّل له من االإعراب.

تقال  وا�ستح�سان،  ب  تعجُّ كلمة  »َمْرَحى«:   �

كالتالي:  وت��ع��رب  عمله،  اأج���اد  اإذا  لل�سخ�س 

مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره »مرحت«، 

من�سوب بالفتحة المقّدرة على االألف للتعذر.

� »ها هنا«: لفظ مركب من »ها« التنبيهية 

و«هنا« االإ�سارية، نحو: »البيُت ها هنا«. وتعرب  

الجملة كالتالي: »البيت«: مبتداأ مرفوع بال�سمة 

الظاهرة. »ها«: حرف تنبيه مبنّي على ال�سكون 

اإ�سارة  اإ�سم  »هنا«:  االإع���راب،  من  له  محل  ال 

ن�سب  محل  ف��ي  ال�سكون  على  مبني  للمكان 

تقديره:  م��ح��ذوف  بخبر  متعلق  فيه،  مفعول 

موجود.

من غريب �لقر�آن 

�لكريم«

تعالى  اهلل  ق���ال  »ال��ت��ف��ث«:   �

{ُثمَّ   :29 االآي���ة  الحج  ���س��ورة  ف��ي 

التفث:  اأ�سل  َتَفَثُهْم}.  وا  ْلَيْق�شُ

يزال  الظفر وغير ذلك مما  و�سخ 

عن البدن. والمراد من التفث في 

االآية الكريمة: اأي: يزيلوا و�سخهم. 

اإذا  يق�سي:  ال�سيء  ق�سى  يقال: 

قطعه واأزاله.

في  تعالى  اهلل  ق��ال  »ث��ب��َط«:   �

{َفَثبََّطُهْم   :46 االآية  التوبة  �سورة 

اْلَق�ِعِديَن}.  َم��َع  اْق��ُع��ُدواْ  َوِق��ي��َل 

اإذا  واأثبطه:  المر�س  ثبطه  يقال: 

يفارقه.  يكد  ول��م  ومنعه  حب�سه 

حب�سهم  االآي�������ة:  ف���ي  وث��ب��ط��ه��م 

و�سغلهم.
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رو�يته  كتب  قد  كــان  بــارتــول  فالديمير  �أن  رغــم 

»�آلموت« قبل �شتة و�شتين عامًا �إل �أنَّ �لأ�شئلة �لمريرة 

و�قعية  وحيثيات  منطقًا  �كت�شبت  قد  تطرحها  �لتي 

 ،2001 �لعام  �أيلول  من  �لحادي ع�شر  �أحد�ث  بعد  جدً� 

حيث جرت مقابلة تاريخية لالأحد�ث �لمت�شابهة بين 

�شيرة ح�شن �ل�شباح، بطل �لرو�ية، وبين �شيرة �أ�شامة 

بن لدن. ترجمت رو�ية �آلموت �إلى �أكثر من 19 لغة من 

لغات �لعالم و�أ�شبحت  �شمن �لمقر�رت �لدر��شية.

زينب �لطحان

ـــــــوت: ـــــــم اآل

ــن  ــدي ــة ال ــع ــل ق

والـــ�ـــصـــلـــطـــة
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ا�ستقى بارتول معلوماته التاريخية حول ابن ال�سباح 

وجماعة »الح�سا�سين« في اآلموت من كتابات الم�ست�سرقين 

والرحالة االأوروبيين وبخا�سة ما كتبه ال�سهير ماركو بولو. 

من هنا جاءت المعلومات التاريخية التي ت�سي بها م�سوهة 

الذين  ال�سيعة،  تاريخ  من  ديني«  »ثاأر  عملية  في  ومقلوبة 

القديم  العام  الراأي  تاأليب  على  الموؤرخين  معظم  تكالب 

والحديث �سدهم.

ـــة جـــــديـــــدة بـــروحـــهـــا  ـــم ـــدي �لــــــرو�يــــــة ق

�لإيديولوجية

الرواية،  اأهمية  تاأتي  االنقالبية  النظرة  لتلك  ونظرًا 

جزءًا  واأ�سبحت  العالم  في  القراء  ماليين  اجتذبت  التي 

اإن  االأول:  االأق��ل،  على  ل�سببين  الحية  العالم  ثقافة  من 

اأحداث الحادي ع�سر من اأيلول بدت كا�ستعارة الأنموذج لما 

ي�سمونه االإرهاب االإ�سالمي، واالإ�سالم من كل ذلك براء. 

ب�سبب  ال�سباح،  ابن  اأن  اإل��ى  قوية  اإ�سارة  »اآل��م��وت«  ولعل 

�سدًى  وج��د  قد  تنظيمه،  وح��ول  حوله  المغلوطة  الوقائع 

قويًا تردد في اأرجاء العالم مع ظهور تنظيم القاعدة الذي 

وال�سبب  التدميرية.  م�ساريعه  لكل  �سعارًا  االإ�سالم  يتخذ 

متعة  من  اآل��م��وت  تحققه  ما  هو  ال��رواي��ة،  الأهمية  الثاني 

العظيمة،  الروايات  كل  هي  كما  تمامًا  القراءة  في  نقية 

بالحبكة الدرامية الراقية التي تتعامل بمنتهى االحتراف 

ن�س  فخرج  ح�سا�سية،  االأكثر  المو�سوعات  هذه  مثل  مع 

كن�س  معه  التعاطي  الممكن  من  متعدد  بخطاب  اآلموت 

بالح�سا�سين  اأ�سموه  ما  يتناوله من �سراعات  لما  �سيا�سي 

التعاطي مع  الع�سكرية، كما يمكن  ال�سيا�سية وتنظيماتهم 

هذه  بمثل  التاريخية.  للوقائع  مواز  تاريخي  كن�س  اآلموت 

اآلموت في االأدبيات  المقومات الفنية والتاريخية انت�سرت 

من  االآالف  ع�سرات  منها  وبيعت  كبيرًا  انت�سارًا  العالمية 

الن�سخ في كل لغة ترجمت اإليها، كما ُيروى عن بارتول قوله: 

اإنه كان لديه �سعور اأثناء كتابة العمل اأنه يكتبه لي�س فقط 

خم�سين  منذ  عا�سوا  الذين  للقراء  اأي�سًا  لكن  لمعا�سريه 

اآلموت  ــرت  انتـ�صـ

ــي الأدبــيـــــات  ف

ــارًا  انت�ص ــة  العالمي

ــع منها  ــرًا وبي كبي

ــرات الآلف  عـ�صــ

من الن�صخ في كل 

اإليها ــت  ترجم لغة 
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�سنة واأي�سًا للقراء الذين �سيعي�سون بعد خم�سين �سنة.

حقائق تعري �لرو�ية

نو�سح  اأن  بد  ال  وحبكتها،  الرواية  ق�سة  في  الغو�س  قبل 

َمَواطن الت�سويه التي نالت من �سمعة ح�سن ال�سباح وجماعته، 

 Q ال�سادق  جعفر  االإمام  ابن  اإ�سماعيل  باإمامة  القائلين 

االثني ع�سرية  االإمامية  ال�سيعة  اختلفوا عن  وبذلك  اأبيه،  بعد 

االإمام  بعد  الكاظم  مو�سى  باإمامة  قالوا  الذين  )الجعفرية( 

على  الفاطمية  ال��دول��ة  كانت  وق��د   .Q ال�����س��ادق  جعفر 

المذهب االإ�سماعيلي. وبعد وفاة الخليفة الفاطمي الم�ستن�سر 

)427 � 487ه�( ح�سل ان�سقاق كبير في �سفوف االإ�سماعيليين، 

فرقتين:  اإل��ى  487ه�  عام  االإ�سماعيليون  انق�سم  فقد  وهكذا 

واحدة تقول باإمامة اأبي القا�سم اأحمد الم�ستعلي باهلل و�سميت 

بالتالي بالم�ستعلية والثانية تقول باإمامة نزار و�سميت بالتالي 

بالنزارية. 

وكان قد اأطلق مجموعة من الكتاب والباحثين على النزاريين 

ا�سم )الح�سا�سون( ن�سبة اإلى الح�سي�سة المخدر المعروف. اأما 

الكاتب الغربي »بول اآمير« في كتابه )�سيد اآلموت( فيقول عن 

النزاريين )الح�سا�سون(  اأطلقت على  التي  ال�سفة  »اإن  ذلك: 

هي في االأ�سل �سفة: )الح�سائ�سيون( وهي ال�سفة التي كانت 

تطلق في تلك العهود على من يتعاطون جمع الح�سائ�س البرية 

التي ت�ستعمل هي نف�سها اأدوية، اأو ت�ستقطر منها االأدوية، ويقول 

هنا  ومن  وا�سع،  ب�سكل  ذلك  في  النزاريون  »عمل  اآمير:  بول 

ا�ستغله خ�سومهم  ثم  »الح�سائ�سيين«،  لقب  بالنزاريين  ل�سق 

فطّوروه اإلى »الح�سا�سين«.

�أحد�ث �لرو�ية: حبكة متقنة باأحد�ث مغر�شة

العنوان  عبر  الرواية،  اإل��ى  التعرف  حاولنا  لو  الجيد  من 

الذي اأراد لها الروائي اأن تحمله، وهو »اآلموت«، وهي قلعة تقع 

المذكورة  والجبال  األبرز جنوب بحر قزوين.  في و�سط جبال 

وكان  كلم،  المائة  قرابة  طهران  االإيرانية  العا�سمة  عن  تبعد 

ب�سيخ  عرف  من  اأو  ال�سباح،  بن  الح�سن  القلعة  هذه  ي�سكن 

الجبل. وهذا اللقب اأ�سبغ على هذا الرجل ومن جاء بعده من 

خلفائه. وكان قد ا�ستولى على هذه القلعة، ف�سارت تحت 

�سطوته و�سيادته. وقد كان ا�سماعيليًا يعتقد باإمامة نزار 

ابن الم�ستن�سر الفاطمي. اتخذ من هذه القلعة محاًل لبث 

دعوته واأفكاره. وكان يناه�س ال�سالجقة االأتراك اآنذاك، 

تطويع  اأ�سلوب  اتخذ  وق��د  اأع��دائ��ه.  األ��د  ُيعَتبرون  وكانوا 

وابتعثها، حتى كّون منها  ها  واأمور هو خطَّ االأفراد الأفكار 

الذوق  على  القائمة  الخا�سة  فل�سفته  على  مبتناة  عقائد 

في  جاء  ما  وفق  العلمي،  الدليل  من  ب��داًل  واال�ستح�سان 

الرواية.

»الحريم«  القلعة  ه��ذه  م��ن  جانب  ف��ي  ي�سكن  وك��ان 

الدرو�س  من  بدءًا  �سارم،  يومي  لبرنامج  يخ�سعن  حيث 

النظرية وانتهاًء بالدرو�س العملية. وفي الجانب االآخر من 

والذين  والع�ساكر،  الجند  اأو  الرجال  ي�سكن  كان  القلعة، 

الحريم  ي�سكن  االآخر، حيث  �سيئًا عن جانبهم  يعلمون  ال 

واللواتي هن بدورهن ال يعلمن ب�سكنى الجند في الجوار. 

كان  فقد  ال�سارم،  النظام  من  بدعًا  يكونوا  لم  وه��وؤالء 

�س الأجلهم، وهو  هناك ثمة برنامج اآخر ي�سملهم وُيخ�سَّ

عبارة عن الدرو�س النظرية والعملية. ولعل اأكثر الدرو�س 

االإ�سماعيلية  والعقيدة  الفكرة  اإتقان  كان  اأهمية  النظرية 

والتعرف اإلى قوادها واأئمتها، وموقع �سيخ الجبل )الح�سن 

كانت  اأهمية  العملية  الدرو�س  واأكثر  منها.  ال�سباح(  بن 

الدرو�س الحربية والع�سكرية في ال�ساأن القتالي ومحاربة 

ال�سباح  بن  الح�سن  ه  �سنَّ الذي  القلعة  وقانون  االأع��داء. 

منها  المباح  ات  الملذَّ حول  الحديث  عليهم  يحظر  كان 

م. وحين يم�سي القارئ في هذه الرواية، يتك�سف  والمحرَّ

بن  )الح�سن  الرجل  هذا  فيعرف  غمو�سها،  من  كثير  له 

ال�سباح( والذي اأخ�سع �سكنة هذه القلعة اإمرته وريا�سته. 

وف�ساًل عن ذلك فقد اعتبر اإلى نف�سه ملهمًا ونبيًا الأفكار 

اأن اهلل �سبحانه وتعالى  اأوجدها من ذاته، كما ادعى  هو 

يوجد  الأن  وكانت هذه حيلة  الفردو�س،  قد منحه مفاتيح 

بط�س  ذوي  اأ���س��ّداء  اأف���رادًا  والع�سكر  الجند  �سفوف  من 
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ــة  ــون القلـعـ قـانـ

ه الح�صن  ــذي �صنَّ ال

ــاح كان  ــن ال�صبـ ب

ــم  ــر عليــهـ يحـظـ

ــث حــول  الحـديـــ

المبـاح  ات  ــذَّ المـلـ

م ــرَّ ــا والـمـحـ منهـ

�سنة واأي�سًا للقراء الذين �سيعي�سون بعد خم�سين �سنة.

حقائق تعري �لرو�ية

نو�سح  اأن  بد  ال  وحبكتها،  الرواية  ق�سة  في  الغو�س  قبل 

َمَواطن الت�سويه التي نالت من �سمعة ح�سن ال�سباح وجماعته، 

 Q ال�سادق  جعفر  االإمام  ابن  اإ�سماعيل  باإمامة  القائلين 

االثني ع�سرية  االإمامية  ال�سيعة  اختلفوا عن  وبذلك  اأبيه،  بعد 

االإمام  بعد  الكاظم  مو�سى  باإمامة  قالوا  الذين  )الجعفرية( 

على  الفاطمية  ال��دول��ة  كانت  وق��د   .Q ال�����س��ادق  جعفر 

المذهب االإ�سماعيلي. وبعد وفاة الخليفة الفاطمي الم�ستن�سر 

)427 � 487ه�( ح�سل ان�سقاق كبير في �سفوف االإ�سماعيليين، 

فرقتين:  اإل��ى  487ه�  عام  االإ�سماعيليون  انق�سم  فقد  وهكذا 

واحدة تقول باإمامة اأبي القا�سم اأحمد الم�ستعلي باهلل و�سميت 

بالتالي بالم�ستعلية والثانية تقول باإمامة نزار و�سميت بالتالي 

بالنزارية. 

وكان قد اأطلق مجموعة من الكتاب والباحثين على النزاريين 

ا�سم )الح�سا�سون( ن�سبة اإلى الح�سي�سة المخدر المعروف. اأما 

الكاتب الغربي »بول اآمير« في كتابه )�سيد اآلموت( فيقول عن 

النزاريين )الح�سا�سون(  اأطلقت على  التي  ال�سفة  »اإن  ذلك: 

هي في االأ�سل �سفة: )الح�سائ�سيون( وهي ال�سفة التي كانت 

تطلق في تلك العهود على من يتعاطون جمع الح�سائ�س البرية 

التي ت�ستعمل هي نف�سها اأدوية، اأو ت�ستقطر منها االأدوية، ويقول 

هنا  ومن  وا�سع،  ب�سكل  ذلك  في  النزاريون  »عمل  اآمير:  بول 

ا�ستغله خ�سومهم  ثم  »الح�سائ�سيين«،  لقب  بالنزاريين  ل�سق 

فطّوروه اإلى »الح�سا�سين«.

�أحد�ث �لرو�ية: حبكة متقنة باأحد�ث مغر�شة

العنوان  عبر  الرواية،  اإل��ى  التعرف  حاولنا  لو  الجيد  من 

الذي اأراد لها الروائي اأن تحمله، وهو »اآلموت«، وهي قلعة تقع 

المذكورة  والجبال  األبرز جنوب بحر قزوين.  في و�سط جبال 

وكان  كلم،  المائة  قرابة  طهران  االإيرانية  العا�سمة  عن  تبعد 

ب�سيخ  عرف  من  اأو  ال�سباح،  بن  الح�سن  القلعة  هذه  ي�سكن 

الجبل. وهذا اللقب اأ�سبغ على هذا الرجل ومن جاء بعده من 

خلفائه. وكان قد ا�ستولى على هذه القلعة، ف�سارت تحت 

�سطوته و�سيادته. وقد كان ا�سماعيليًا يعتقد باإمامة نزار 

ابن الم�ستن�سر الفاطمي. اتخذ من هذه القلعة محاًل لبث 

دعوته واأفكاره. وكان يناه�س ال�سالجقة االأتراك اآنذاك، 

تطويع  اأ�سلوب  اتخذ  وق��د  اأع��دائ��ه.  األ��د  ُيعَتبرون  وكانوا 

وابتعثها، حتى كّون منها  ها  واأمور هو خطَّ االأفراد الأفكار 

الذوق  على  القائمة  الخا�سة  فل�سفته  على  مبتناة  عقائد 

في  جاء  ما  وفق  العلمي،  الدليل  من  ب��داًل  واال�ستح�سان 

الرواية.

»الحريم«  القلعة  ه��ذه  م��ن  جانب  ف��ي  ي�سكن  وك��ان 

الدرو�س  من  بدءًا  �سارم،  يومي  لبرنامج  يخ�سعن  حيث 

النظرية وانتهاًء بالدرو�س العملية. وفي الجانب االآخر من 

والذين  والع�ساكر،  الجند  اأو  الرجال  ي�سكن  كان  القلعة، 

الحريم  ي�سكن  االآخر، حيث  �سيئًا عن جانبهم  يعلمون  ال 

واللواتي هن بدورهن ال يعلمن ب�سكنى الجند في الجوار. 

كان  فقد  ال�سارم،  النظام  من  بدعًا  يكونوا  لم  وه��وؤالء 

�س الأجلهم، وهو  هناك ثمة برنامج اآخر ي�سملهم وُيخ�سَّ

عبارة عن الدرو�س النظرية والعملية. ولعل اأكثر الدرو�س 

االإ�سماعيلية  والعقيدة  الفكرة  اإتقان  كان  اأهمية  النظرية 

والتعرف اإلى قوادها واأئمتها، وموقع �سيخ الجبل )الح�سن 

كانت  اأهمية  العملية  الدرو�س  واأكثر  منها.  ال�سباح(  بن 

الدرو�س الحربية والع�سكرية في ال�ساأن القتالي ومحاربة 

ال�سباح  بن  الح�سن  ه  �سنَّ الذي  القلعة  وقانون  االأع��داء. 

منها  المباح  ات  الملذَّ حول  الحديث  عليهم  يحظر  كان 

م. وحين يم�سي القارئ في هذه الرواية، يتك�سف  والمحرَّ

بن  )الح�سن  الرجل  هذا  فيعرف  غمو�سها،  من  كثير  له 

ال�سباح( والذي اأخ�سع �سكنة هذه القلعة اإمرته وريا�سته. 

وف�ساًل عن ذلك فقد اعتبر اإلى نف�سه ملهمًا ونبيًا الأفكار 

اأن اهلل �سبحانه وتعالى  اأوجدها من ذاته، كما ادعى  هو 

يوجد  الأن  وكانت هذه حيلة  الفردو�س،  قد منحه مفاتيح 

بط�س  ذوي  اأ���س��ّداء  اأف���رادًا  والع�سكر  الجند  �سفوف  من 
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الالزمة  واإ�ساراته  اأوام��ره  بتحقيق  ويقومون  باأمره،  ياأتمرون 

لب�سط نفوذه وتو�سعة الفكر االإ�سماعيلي الذي كان �سيده. وقد 

وا  اأفلح في ذلك فبداأ ينتخب من بين �سفوف الجند اأفرادًا �ُسمُّ

اإليه.  تعريفهم  اإلى  الجند  واأمراء  الدعاة  �سعى  وقد  فدائيين. 

وقد اأقنعهم بحقيقة مدعاه عن طريق تقديم حبة اإلى كل واحد 

اأنهم  حتى  ح�سي�سة  عن  عبارة  اإنها  قيل  منهم،  الوعي  ت�سلب 

�سموا لذلك بالح�سا�سين. وحين يغيب اأحدهم عن الوعي يتم 

الالتي  الفتيات  الأجلها  وا�ستخدم  اأوجدها  حديقة  في  اإدخاله 

دور  يوؤدين  ب��اأن  اإقناعهن  يتم  اأن  بعد  عنهن،  الحديث  جرى 

الحوريات، واأن اأي محاولة اأو اإخفاق في اأداء هذا الدور �سيكون 

على ح�ساب حياتهن. ولعل اأبرز اأوامر ال�سباح ت�سفية كبار 

رجاالت ال�سالجقة عبر اغتيالهم وت�سفيتهم ج�سديًا، رغبة 

في اأن يدخلوا هذه الحدائق والجنان مرة اأخرى. 

من  طرفًا  لتو�سح  ال��رواي��ة،  هذه  �سياق  ي�ستمر  وهكذا 

الرجل  هذا  يد  على  االإ�سماعيلي  الفكر  هذا  ن�ساأة  اأط��راف 

)الح�سن بن ال�سباح(. 

في  الت�سويهات  �ساأن  عال  مهما  اأن��ه  اإل��ى  ن�سير  اأن  بقي 

ثنايا  اأن بين  اإال  المذهب  المتعلقة بهذا  التاريخية  الحقائق 

�سفحات الرواية وردت اأحداث عدة ت�سير اإلى قرب المذهب 

حيث  ع�سري(  )االثني  ال�سيعي  المذهب  من  االإ�سماعيلي 

�سبان  بين   R البيت  اأه��ل  تجاه  الحب  عاطفة  نالحظ 

القلعة الذين كانوا يتبارون في كتابة ال�سعر في حب االإمام 

اأبطال  اأح��د  الطاهر،  اب��ن  ك��ان  اإذ   ،L وال��زه��راء  علي 

الم�سمار  رفيعًا في هذا  بلغ مجدًا  الذي  االأول  البارع  الرواية، 

مما اأدى اإلى تقربه من �سيخ الجبل الح�سن بن ال�سباح وتعزيز 

االإ�سماعيلين  ه��وؤالء  اأن  اإل��ى  �سمنًا  ي�سير  وه��ذا  لديه.  مكانته 

م�سلمون موؤمنون موحدون، واأن كل تلك االفتراءات بحقهم التي 

واأنهم ال ي�سلون وال ي�سومون  ت�سحب منهم االنتماء لالإ�سالم 

التاريخي  الوهج  �ستار حول  الإ�سدال  واهية  اأقاويل  لي�ست �سوى 

لهذه الطائفة.

ــا  ثناي ــن  بي وردت 

ــة  الرواي ــات  �صفح

ــداث عدة ت�صير  اأح

ــى قرب المذهب  اإل

ــن  م ــي  الإ�صماعيل

ــب ال�صيعي المذه
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ـــــاب ـــــئ ـــــت  الك

الع�صر اأمرا�س  �صيد 
�لدكتورة نو�ل حالل

كما  �لنف�شية،  بالأمر��ض  لالإ�شابة  عر�شة  �لــروح 

�لج�شد عر�شٌة لالإ�شابة بالأمر��ض �لع�شوية.

وفي مجتمعاتنا الحديثة، اأ�سبح مر�س 

االك��ت��ئ��اب ف��ي ���س��دارة ق��ائ��م��ة االأم��را���س 

كبيرة  �سريحٌة  له  تتعّر�ُس  لما  النف�سية، 

تفوق  يوميٍة  نف�سيٍة  �سغوط  من  النا�س  من 

حتى  اأو  ومواجهتها  تحّملها  على  قدرتهم 

التكّيف معها، مما يوؤدي عندهم اإلى حدوث 

عجزهم  على  فعٍل  كرّدِة  »االكتئاب«  مر�س 

عن الت�سدي الأعباء الحياة وتعقيداتها.

قابلة  الع�سوية  االأم���را����س  اأنَّ  وك��م��ا 

من  يفاقم  واإهمالها  العالج،  عبر  لل�سفاء 

االإن�سان،  حياة  د  تهدِّ قد  التي  مخاطرها 

اإذ  االكتئاب،  لمر�س  بالن�سبة  االأمر  كذلك 

مع  التام  لل�سفاء  القابلة  االأمرا�س  من  اإنه 

اإلى  يتفاقم وي�سل  اأن  بالعالج قبل  تداركه 

اإلى  ب�ساحبه  ت���وؤدي  ق��د  خطيرة  م��راح��ل 

االنتحار...
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ما هو �لكتئاب؟

المزاج،  ا�سطرابات  اأمرا�س  اأحد  هو 

انخفا�س  من  بحالٍة  المري�س  ي�سعر  حيث 

طيلة  والمتوا�سل  الدائم  والحزن  المزاج، 

من  حالة  لديه  وتت�سكل  النهار،  �ساعات 

عمٍل  ب��اأي  بالقيام  الرغبة  وع��دم  االإحباط 

االإنتاجية  فاعليته  على  يوؤثر  مما  فعٍل  اأو 

واالجتماعية �سواًء على �سعيد الفرد اأو في 

المجتمع...

لماذ� ن�شاُب بالكتئاب؟

هذين  توفر  حال  في  االكتئاب  يح�سل 

العامَلْين اأو كليهما مجتمعين:

1� عامل بيولوجي: والذي هو نق�س في 

اأحد مكّونات المواد الدماغية، وهذه المادة 

تدعى »ال�سيروتوينين«. وهذا النق�س يوؤدي 

اإلى ال�سعور بمزاج مكتئب. اإ�سافة اإلى ذلك 

فاإن الخلل في بع�س الهرمونات في الج�سم 

يوؤدي اإلى ال�سعور باالكتئاب.

بحيث  والبيئية:  الحياتية  العوامل   �2

به  توؤثر  وم�ساكل  الأ�سباب  االإن�سان  �س  يتعرَّ

تفوق  بعدما  باالكتئاب  ال�سعور  له  وت�سبب 

اأو  م��ادي��ة،  كخ�سارة  تحملها  على  قدرته 

اأو تراكم  وفاة �سخ�سٍ عزيٍز على قلبه، 

زوجية  م�ساكل  اأو  الحياتية،  ال�سغوط 

الكثيرة  االأ�سباب  من  وغيرها  وط��الق 

والمتنوعة.

�لكتئاب و�لن�شاء...

اأ�سبح مر�س االكتئاب من االأمرا�س 

لالأمرا�س  بالن�سبة  ال�سدارة  تحتل  التي 

وُيتوقع  م�ستمر،  تزايد  في  وه��و  النف�سية، 

في  اأي�سًا  ال�سدارة  يحتل  اأن   2012 �سنة 

واالأكثر  الع�سوية.  االأم��را���س  اإل��ى  ن�سبته 

عر�سة لالإ�سابة به هم الن�ساء، اإذ اإن ن�سبة 

الرجال  اإل��ى  قيا�سًا   »1 اإل��ى   2« به  االإ�سابة 

وق���د ت��ك��ون اأك��ث��ر م��ن ذل���ك، وال�����س��ب��ب اأنَّ 

كالدورة  هرمونية  لتاأثيرات  تخ�سع  المراأة 

الهرمونات  بع�س  ف��ي  وخ��ل��ٍل  ال�����س��ه��ري��ة، 

اأ�سبح  فقد  كذلك،  والوالدة.  الحمل  نتيجة 

�سعيد  على  الحياة  ف��ي  كبير  دور  للمراأة 

اأعباء  العمل، وهي في الوقت نف�سه تتحمل 

الحياة المنزلية، وتربية االأوالد، واالهتمام 

ال�سغط  من  حالة  في  فاأ�سبحت  بزوجها، 

اإنجازه في  الكبير لتنجز ما عليها  النف�سي 

الخارج )اأي العمل(، وفي الداخل )اأي كل 

ما يتعلق ب�سوؤون المنزل( ما يوؤدي في بع�س 

باالكتئاب،  وال�سعور  االإحباط  اإلى  الحاالت 

والدعم  الم�ساندة  تتوفر  ل��م  اإذا  خا�سة 

النف�سي لها من ِقبل ال�سريك...
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بعد  ما  �كتئاب  حالة 

�لولدة 

بالن�سبة  االأم�����ر  ك��ذل��ك 

ل��ه��ذه ال��ح��ال��ة ف��اإن��ه��ا ن���وٌع من 

ن�سبة  ُي�سيب  االكتئاب  اأن��واع 

في  خ��ل��ل  نتيجة  ال��ن�����س��اء  م��ن 

جّراء  اأو  الج�سد،  هرمونات 

كيفية  ف���ي  ال��ج��دي��د  ال���ع���بء 

التعامل مع مولوٍد جديد اأف�سد 

نظام حياتها، اإذ يتوجب عليها 

فيما  ل��ي��اًل،  الأج��ل��ه  ت�سهر  اأن 

تقوم بكامل الواجبات الملقاة 

ي�سكل  نهارًا، مما  على عاتقها 

عندها ال�سعور باالكتئاب. 

عنا�شر �لكتئاب

هو  بال�سعادة  ي�سعر  ال  من  ك��لَّ  اأنَّ  هل 

»مكتئب«؟

يتم  الع�سوية،  االأم��را���س  ح��االت  ف��ي 

فيزيولوجية  اأعرا�س  على  بناًء  ت�سخي�سها 

ي�سعر بها المري�س وُيجري لها الفحو�سات 

المخبرية الالزمة، اأما في مر�س االكتئاب 

اأن  يجب  العنا�سر  م��ن  مجموعة  فهناك 

ر في ال�سخ�س الم�ساب به: تتوفَّ

1� فقدان المتعة باأيِّ �سيء في الحياة.

2� المزاج المكتئب طيلة �ساعات النهار 

على  اأ�سبوعين  ولفترة  متوا�سٍل  ب�سكٍل 

االأقل.

العار�سين  هذين  بعد  ث��ّم 

خم�سة  ت��ت��وف��ر  اأن  ي��ج��ب 

اأع���را����س م��ن االأع��را���س 

الإن�صان  ــس  يتعر�

لم�صاكل ت�صبب له 

ال�صعور بالكتئاب 

تـفـــوق  ــا  بعدمــ

قدرته على تحملها 

ــة،  ــارة مادي كخ�ص

ــاة �صـخ�ٍس  اأو وفــ

ــٍز، اأو تـراكــم  عزي

ال�صغوط الحياتيـة

ال�سبعة المذكورة:

وان���ع���دام  ال��ن�����س��ي��ان   �1

التركيز.

التعب  م����ن  ح���ال���ة   �2

يتركز  ال��ج�����س��دي  وال���وه���ن 

عند المفا�سل اأكثر من بقية 

المري�س  وي�سعر  االأع�ساء 

القيام  على  ال��ق��درة  ب��ع��دم 

باالأعمال.

النوم  في  ا�سطراب   �3

)زيادة اأو نق�سان(.

الوزن  في  ا�سطراب   �4

نتيجة اال�سطراب في تناول 

الطعام زيادًة اأو نق�سانًا.

5� ال�سعور بالذنب تجاه نف�سه فيرى اأنه 

�سبب كل الم�ساكل التي تواجهه.

6� االنزواء والعزلة عن النا�س.

7� النظرة ال�سلبية وانعدام الثقة بالنف�س 

اإذ يعتبر اأنه اإن�سان فا�سل ويبداأ با�ستح�سار 

�س لها وين�سى  كل المواقف ال�سلبية التي تعرَّ

كل عمل جيد قام به وحققه.
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مخاطر هذه �لحالة

بع�س  هنا  يت�ساءل  وربما 

ال�سخ�س  اأن  ع���ن  ال��ن��ا���س 

ال��م�����س��اب ب��االك��ت��ئ��اب ق��د ال 

وعليه  م��ري�����س  اأن����ه  ي��ع��رف 

م��ع��ال��ج��ة ن��ف�����س��ه، وه��ن��ا قد 

لديه  ال��ح��ال��ة  ت��ط��ور  يحتمل 

اأن  والجواب  ي��درك.  اأن  دون 

ي�سعر  المر�س  هذا  عالمات 

به  والمحيطون  المري�س  بها 

من حوله اإذ يدركون كم ت�سوء 

حالته النف�سية. وهنا يتوجب 

وم�ساعدته  م�ساندته  عليهم 

ب����ال����ع����الج ع���ب���ر ال��ط��ب��ي��ب 

المخت�س. الأنه اإذا ما تطورت 

في  واأ�سبحت  ل��دي��ه  الحالة 

الموت  تمني  اأفكار  فاإن  الق�سوى  مراحلها 

كي  باالنتحار  التفكير  ي��ب��داأ  ث��م  تجتاحه 

يتخل�س من نف�سه ومن م�ساكله.

ــذا  ه ــات  عالمـــــ

يــ�صــعر  ــس  المر�

ــس  المـريـــ� ــا  بهــ

ن  ــو لمحــيـطـــ ا و

يــدركـــون  اإذ  به 

ــوء  تــــ�صــ ــم  كــ

النف�صـيـــة،  حالته 

ــب  يتـوج ــا  وهنــــ

م�صاندتـه  ــم  عليه

ــه  ومــ�صــاعدتــــ

ج لــــعــــــال بــــا

ــف تــتــخــلــ�ــض من  ــي ك

�لكتئاب؟

اأث���ب���ت���ت االإح�������س���اءات 

العالمية اأن 50 % من اأ�سباب 

تعود  ال��ع��ال��م  ف��ي  االن��ت��ح��ار 

االكتئاب.  بمر�س  لالإ�سابة 

ومن هنا تكمن اأهمية العالج 

حيث  من  عليه  المقدور  الأن 

القدرة  يعني  ال��ت��ام  ال�سفاء 

االنتحار  ن�سبة  تخفي�س  على 

اإلى %50 في العالم.

وع�����الج�����ات اأم����را�����س 

في  اأواًل  ب�����داأت  االك���ت���ئ���اب 

حيث  ال��ع��رب��ي��ة  مجتمعاتنا 

من  اأول  ودم�سق  بغداد  كانت 

الأجل  م�ست�سفيات  خ�س�ست 

هذه الغاية. اأما العالج فيكون عبر:

1� اأدوية م�ش�دة لالكتئ�ب: وقد ذكرنا 

اأنَّ عامل انخفا�س المزاج يعود لنق�س في 

مادة »ال�سيروتوينين« فتناول الدواء ي�ساعد 

على تعديل هذه المادة. ولقد ثبت من خالل 

الذين  المر�سى  بع�س  اأن  التجارب 

خ�سعوا لعالجات نف�سية ولمدة 

طويلة ف�سل عالجهم ب�سبب 

اأدوي���ة  ا�ستخدام  ع��دم 

في  االكتئاب  م�سادات 

النف�سي  العالج  نجح  حين 

وحده دون الدواء عند بع�سهم 

االآخر لعدم نق�س هذه المادة في دماغهم.

العالج  ي��ت��راف��ق  ال��ن��ف�����ش��ي:  ال���ع���الج   �2
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جل�ساٍت  عبر  ال��دوائ��ي  العالج  مع  النف�سي 

التي  االأم��ور  كل  خاللها  من  المري�س  غ  يفرِّ

يقوم  وهنا  باالكتئاب.  لالإ�سابة  ب��ه  اأّدت 

الطبيب بدوره بتحليلها واإيجاد الحلول 

لها...

�لطبيب  ــر  ــيِّ ــغ ي هـــل 

ليعالج  �لمر�شى  و�قـــع 

�كتئابهم؟

اأن  ي�ستطيع  ال  الطبيب 

اإذ  المر�سى،  كل  واق��ع  يغير 

ا�ستطاع  واإذا  الحاالت.  تتنوع 

الذي  المري�س  م�ساعدة  الطبيب 

يعاني من م�سكلٍة في حياته الزوجية عبر 

جعل ال�سريك االآخر يقف اإلى جانبه، فاإنه 

لن ي�ستطيع تغيير واقٍع بكامله لدى مري�ٍس 

اآخر في عمله، مثاًل. لكن المهم في خطوات 

وهنا  به،  ي�سعر  بما  اأواًل  ي�سّرح  اأن  العالج 

ياأتي دور الطبيب والكاريزما التي يجب اأن 

الواقع  مع  التكّيف  طرق  فيعلمه  بها  يتمتع 

نف�سه حتى  الثقة في  وتنمية  وتقّبله لالأمور 

و�سجاعة  اأكثر  باإيجابية  لالأمور  ينظر  يبداأ 

على مواجهة الم�ساكل التي تعتر�سه.

َفَقَتل  �لــدو�ء  متابعة  عن  َف  توقَّ

نف�شه

اإذا اأردنا �سرح هذه الم�ساألة من ناحية 

التف�سيل العلمي؛ فالمري�س الذي و�سل اإلى 

يقدم  ال  االكتئاب  حالة  من  خطيرة  درج��ة 

على تنفيذ االنتحار لوهنه الج�سدي، لذلك 

عندما يبداأ العالج بتناول م�سادات االكتئاب 

التي تجعل منه حيويًا ون�سيطًا فاإنه ُيتخوف 

االنتحار؛ وذلك الأن  االإقدام على  عليه من 

اإلى  كل مفاعيل م�سادات االكتئاب بحاجة 

مع  يترافق  ولذلك  المزاج  تعدل  حتى  يوم 

اإعطاء م�سادات االكتئاب في الفترة االأولى 

وفي  �سالمته.  ل�سمان  المهدئة  االأدوي����ة 

االأدوي��ة  تناول  عن  توقف  اإذا  الفترة  ه��ذه 

فقد ُيقِدم على االنتحار لي�س ب�سبب الدواء 

اإلى مرحلة خطرة جدًا من  اإنما الأنه و�سل 

حالة االكتئاب فيكون ال�سبب المر�س ولي�س 

الدواء كما يعتقد الكثيرون.

ن�شيحة �أخيرة

الِعبر  من  الكثير  االإ�سالم  اأعطانا  لقد 

باأنف�سنا،  عالقتنا  ف��ي  �سعداء  ن��ك��ون  ك��ي 

وما  �سدقة.  الطيبة  فالكلمة  واالآخ��ري��ن. 

عندما   P االأك��رم  الر�سول  و�سية  اأحلى 

قال: »تهادوا تحابوا« فيمكن لهدية �سغيرة 

عن  ثقيلة  اأعباًء  تزيح  اأن  »ك��وردة«  رمزية 

كاهل االآخر �سواأ كان »�سريكًا« اأم �سديقًا... 

به  ي�سعر  م��ن  ه��ن��اك  ب���اأن  ي�سعر  وتجعله 

ويقدره.
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اآي« بي  الـ»اأف  من  مخبر  األف   15
 في الم�صاجد الأميركية

ما  وجود  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 

الم�ساجد  ف��ي  مخبر  األ��ف   15 ع��ن  يزيد 

وال���م���راك���ز االإ���س��الم��ي��ة ال��م��ن��ت�����س��رة في 

مكتب  ل�سالح  يعملون  المتحدة  الواليات 

التحقيقات الفدرالي )اأف بي اآي(. وهذا 

الرقم زاد بمقدار ثالثة اأ�سعاف عما كان 

عليه قبل 25 عامًا.

 11 تلت هجمات  التي  ال�سنين  وخالل 

طفرة  حدثت   ،2001 )�سبتمبر(  اأي��ل��ول 

للمخبرين  اآي«  ب��ي  »اأف  تجنيد  لناحية 

مكتب  ل�����س��ال��ح  ت�����س��غ��ل��ي��ه��م  وط���ري���ق���ة 

التحقيقات الذي تناط به مهمات محاربة 

المخدرات،  وتهريب  المنظمة  الجريمة 

واالآن مكافحة االإرهاب.

وق���ال ت��ري��ف��ور اآرون�����س��ون، وه��و اأحد 

ل�«راديو  جونز«  »م��اذر  موؤ�س�سة  اأع�ساء 

يلعبون  المخبرين  »اإن  الوطني«:  مي�سيغن 

عمالء  ب���اأدوار  ويقومون  متعاظمًا  دورًا 

اإلى  ودفعهم  بالنا�س  لالإيقاع  محر�سين 

االعتراف بقيامهم باأعمال اإرهابية«.

هوؤالء  ي���زودون  اأنهم  »كما  واأ���س��اف: 

النا�س بخطط ومواد لكي ي�ستخدموها في 

وتتم محاكمتهم عليها  اإرهابية..  عمليات 

فيما بعد«.

ونوه اآرون�سون اإلى اأن عمالء ال�»اأف 

بي اآي« يبحثون عن مخبرين راغبين 

بالتج�س�س على الم�ساجد والمجتمعات 

بالمال  باإغرائهم  وذلك  االإ�سالمية، 

تركيز  تبين  التحقيقات  ولكن  حينًا. 

تجنيد  ع��ل��ى  ال���ف���درال���ي  ال��م��ك��ت��ب 

مخبرين من اأو�ساط المهاجرين غير 

اأو  ترغيبهم  خ��الل  م��ن  ال�سرعيين 

ابتزازهم.

كما يقوم المخبرون، بح�سب اآرن�سون، 

والبائ�سين  الفقراء  النا�س  عن  بالبحث 

قانونية  بمدى  يتعلق  وفيما  بهم.  لالإيقاع 

ن�سب االأفخاخ وم�سروعية االإيقاع بالنا�س، 

ينوه اأرون�سون: »اإن العديد من الحاالت ما 

اآي« في  بي  »اأف  لوال �سلوع  لتحدث  كانت 

الم�ساألة«.

�إعد�د: حور�ء مرعي
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اأحرونوت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  ذك���رت 

وال�سادرات  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون  معهد  اأن 

اأن  ك�سفت  اإح�سائية  اأعد  قد  االإ�سرائيلي 

ارتفع  اإلى تركيا  اإ�سرائيل  حجم �سادرات 

العام  من  االأول  الن�سف  في   40% بنحو 

العام  من  الفترة  بنف�س  مقارنة  الحالي، 

ال�سادرات  حجم  بلغ  حيث  ال��م��ا���س��ي، 

دوالر  مليون   950 تركيا  اإلى  االإ�سرائيلية 

اأمريكي.

�ساد�س  تركيا  تعد  النتائج،  وب��ه��ذه 

االإ�سرائيلية  لل�سادرات  م�ستورد  اأك��ب��ر 

اأعلى  %72، وهو  بعد تحقيق نمو بلغ نحو 

ن�سبة للنمو في حجم �سادرات هذا العام. 

نف�سها  االإح�سائية  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

كلفة قطع تركيا العالقات 

مع »الكيان ال�صهيوني« 

تركيا هي  اإلى  اإ�سرائيل  اأهم �سادرات  اأن 

التقطير،  نواتج  وزيوت  الكيمياوية  المواد 

ال�سادرات  حجم  من   60% ت�سكل  حيث 

االإ�سرائيلية اإلى تركيا.

التجارة  غ��رف  اتحاد  رئي�س  واأع��رب 

االإ�سرائيلية، اأرئيل لينين، عن مخاوفه اإذا 

ما اأقدمت تركيا على تنفيذ تهديدها بقطع 

»اإ�سرائيل«،  مع  الدبلوما�سية  عالقاتها 

ب�سبب رف�س االأخيرة االعتذار عن حادث 

تدهور  اإلى  يوؤدي  قد  ما  الحرية،  اأ�سطول 

وقال:  البلدين،  بين  التجارية  العالقات 

االإ�سرائيلية  الحكومة  ت�ستطيع  اأن  »ناأمل 

ال�ستئناف  ال��م��ن��ا���س��ب  ال��م��خ��رج  اإي���ج���اد 

العالقات مع تركيا«.
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م�صغ اللُّبان 

ن  ُيح�صِّ

التح�صيل 

الدرا�صي

م�سغ  اأن  »بايلور«  في جامعة  اأميركيون  باحثون  اكت�سف 

العلكة يح�سن من اأداء التح�سيل الدرا�سي للطالب خ�سو�سًا 

يتعلق  فيما  و�سرعة  ذكاء  اأكثر  ويجعلهم  منهم  المراهقين 

بالعمليات الح�سابية والعقلية.

وقال فريق البحث الطبي اإن درجات الطالب في ف�سول 

مادة الريا�سيات � على �سبيل المثال � ارتفعت ب�سكل ملحوظ، 

تركيزهم  �سدة  جانب  اإلى  العلكة  يم�سغون  وهم  خ�سو�سًا 

وانتباههم لكل معلومة ي�سيفها مدر�سهم الخا�س.

طالب   108 حوالي  على  درا�سة  اأج��روا  الباحثون  وك��ان 

تق�سيم  وت��م  ع��ام��ًا،   16 اإل��ى   13 بين  ما  اأعمارهم  ت��راوح��ت 

ممن  المئة  في   86 �سمت  االأول��ى  مجموعتين:  اإلى  الطالب 

المئة  في   36 واالأخ��رى  الريا�سيات  لمادة  ف�سواًل  ح�سروا 

كليهما عينة  ووزعت على  المدر�سية،  فرو�سهم  باأداء  قاموا 

من العلكة.

اأ�سهر  ثالثة  حوالي  م��رور  بعد  الدرا�سة  نتائج  وج��اءت 

الدرا�سي  تح�سيلهم  ن�سبة  زادت  الفريقين  كال  اأن  موؤكدة 

ومعدل ذكائهم ب�سورة كبيرة على عك�س من لم يخ�سعوا لها، 

الع�سبي  التوتر  ي�ساعد على تقليل  العلكة  اأن م�سغ  مو�سحة 

والتغلب على القلق الناتج عن االختبارات المدر�سية.

98



وّدعوا النجوم!

علماء  م���ن  ف��ري��ق  ح����ّذر 

اأن  م��ن  االأ���س��ت��رال��ي��ي��ن  الفلك 

من  ج��ان��ب��ًا  �ستفقد  ال�����س��م��اء 

بريقها في الليل ب�سبب تراجع 

تنيرها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��وم  ع���دد 

نتيجة ندرة الغاز المكون لهذه 

النجوم.

واأكد الفريق االأ�سترالي من 

اأن  االأ�سترالية  الف�ساء  وكالة 

اأكثر  تكون  باأن  ال�سماء مهددة 

تراجع  ب�سبب  الليل  في  ظلمة 

المكون  ال���ذري  ال��غ��از  كميات 

ل��ل��ن��ج��وم ب��م��ق��دار ال��ث��ل��ث في 

الف�ساء الخارجي. وقد الحظ 

العلماء ذلك بعد متابعة دقيقة 

لل�سماء ل�سنوات طويلة اإال اأنهم 

طماأنوا �سكان االأر�س اإلى اأنهم 

لن يالحظوا ظاهرة خفوت نور 

ال�سماء في الليل اإال بعد مرور 

مليارات ال�سنين نظرًا ل�سعف 

امتالء  ب��سبب  الظاهرة  ه��ذه 

ال�سماء بمليارات النجوم.

 15 »ممار�سة  اأن  اإلى  تايوان  في  درا�سة  تو�سلت 

يوميًا  المعتدلة  الريا�سية  التمارين  من  فقط  دقيقة 

قد تطيل عمرك ثالث �سنوات«.

دقيقة   15 »تخ�سي�س  اأن  اإل��ى  الباحثون  ولفت 

يوميًا من ممار�سة تمارين ريا�سية معتدلة مثل الم�سي 

وقالوا  �سخ�س«،  اأي  على  بالفائدة  �سيعود  ال�سريع 

والكبار  وال�سغار  والن�ساء  الرجال  ينا�سب  »هذا  اإن 

الن�سيحة  وهي  والمر�سى.  واالأ�سحاء  والمدخنين 

المر�سى  اأنواع  االأطباء لجميع  التي يعطيها  المثالية 

الذين يفح�سونهم.«

األف   416 على  الدرا�سة  الباحثون  اأج��رى  وق��د 

�سخ�س لمدة 13 عامًا وعكفوا على تحليل �سجالتهم 

في  البدني  الن�ساط  م�ستويات  وت�سجيل  ال�سحية 

في  االختالفات  االعتبار  في  االأخ��ذ  وبعد  ع��ام.  كل 

الموؤ�سرات  من  ومجموعة  والجن�س  وال���وزن  العمر 

من  فقط  دقيقة   15 اأن  الباحثون  وج��د  ال�سحية 

زيادة  اإلى  اأدت  يوميًا  المعتدلة  الريا�سية  التمارين 

العمر المتوقع ثالث �سنوات، كما اأن المجموعة التي 

مار�ست الريا�سة لمدة ق�سيرة انخف�س لديها معدل 

باأولئك  مقارنة  بالمئة   10 بن�سبة  بال�سرطان  الوفاة 

الذين لم يمار�سوا الريا�سة.

التمارين الريا�صية تطيل 

عمرك ثالث �صنوات 

م
 2

01
1 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
41

د 
د

ع
ل
ا

99



في  �لعزيز  �لــقــارئ  �أيها  لك  نقدم 

هذه �ل�شفحة معلومات عن مو�قع ناأمل 

ت�شفحك  في  مهمًا  ر�فدً�  لك  ت�شكل  �أن 

و�لحذر  �ل�شتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في �آن و�حد.

www.imamali-a.com

www.tahirah.com
* موقع مجلة �لطاهرة

* موقع �لعتبة �لعلوية �لمقد�شة
يعر�س موقع العتبة العلوية المقد�سة ل�سيرة 

 .Q اأب��ي طالب  ب��ن  علي  الموؤمنين  اأم��ي��ر 

البالغة  نهج  من  خطبه  يحتوي  بابًا  ويت�سمن 

�سة  وكلماته من االأدعية والزيارات واأبوابًا مخ�سّ

وتاريخه  المطّهر  العلوي  الحرم  عن  للحديث 

ومراحل عمارته ومعالم العتبة المقد�سة واأق�سامها 

كالمنارة وال�سحن واالأروقة والمكتبة الحيدرية 

اإ�سافة اإلى عر�س االأخبار حول عمارة الرو�سة 

الحديثة وزيارات الوفود اليومية واال�ستعدادات 

الخا�سة.  الدينية  المنا�سبات  الإحياء  الجارية 

ويجد المت�سفح في الموقع العدد ال�سادر من 

مجلة »العتبة« المتخ�س�سة بالحديث عن الحرم 

العلوي المطهر.

ي���ع���ن���ى م����وق����ع م���ج���ل���ة ال���ط���اه���رة 

االلكترونية ب�سوؤون المراأة والمجتمع وهو 

والثقافية  االجتماعية  الموا�سيع  يتناول 

ويقّدم  المتنوعة  والدينية  وال��ت��رب��وي��ة 

في  ودوره��ا  االأ���س��رة  ح��ول  مهمة  اأبحاثًا 

والتعريف  واالأ����س���رة  المجتمع  �سيانة 

ويقّدم  االإ�سالم  في  وحقوقها  بمكانتها 

الزوجية  للحياة  االإر���س��ادي��ة  الموا�سيع 

في  االأطفال  لتربية  ال�سليمة  واالأ�ساليب 

مراحل اأعمارهم كافة.
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* موقع مركز �آثار �ل�شهد�ء

R موقع �لبو�بة �لجامعة لأهل �لبيت *

www.atharshohada.org

يخ�س�س الموقع �سفحته لعر�س �سير �سهداء المقاومة االإ�سالمية في لبنان وعر�س اآثارهم 

والعينية  كالت�سجيالت  وال�سمعية  الب�سرية  واالأ�سعار  والخواطر  كالو�سايا  المكتوبة  المتنوعة 

كاالألب�سة والعتاد وفنّية كالر�سومات باالإ�سافة اإلى ق�سم خا�س ب�سيد �سهداء المقاومة االإ�سالمية 

ومميزات  حياته  ح��ول  حية  لم�ساهدات  يعر�س  حيث  المو�سوي}  عبا�س  ال�سيد  ال�سهيد 

�سخ�سيته ومواقفه. ويت�سمن الموقع اأي�سًا مكتبة خا�سة ب�سور ال�سهداء والقادة.

 www.ahl-ul-bait.org

اإ�سالميًا  موقعًا   30 يقارب  ما  �سفحته  في   R البيت  الأه��ل  العالمي  المجمع  ي�سم 

يتخ�س�س كل منها في مو�سوع هام يعر�س لجميع التفا�سيل المتعلقة به. ومن هذه المواقع: 

االإ�سالم، القراآن، النبي محمد P، اأهل البيت R، المهدوية، الغدير عا�سوراء، الحج، 

االأحكام ال�سرعية، الدعاء، �سهر رم�سان، االأ�سرة، االأطفال، المراأة، ال�سباب، الفن االإ�سالمي 

وغيرها من المواقع المميزة. هذا ويحتوي الموقع على اأق�سام مخ�س�سة للمتون االإ�سالمية في 

جميع فروع المعرفة االإ�سالمية اإ�سافة اإلى اأطل�س العالم االإ�سالمي واأخبار ال�سيعة واأحوالهم في 

جميع اأنحاء العالم.
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�لجائزة �لأولى: �شحر جعفر حرب. 150000ل.ل.

�لجائزة �لثانية:  ح�شن جميل جميل. 100000ل.ل.

8 جو�ئز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

�أ�شئلة م�شابقة �لعدد 241

�أ�شماء �لفائزين في قرعة م�شابقة �لعدد 239

* علي محمود كر�شت.
* فريال �شعيد فقيه.
* غدير خ�شر �لزين.

* �آمنة ح�شين �لجبلي.

* فاطمة عزيز عبا�ض.

* عبا�ض �شوعيد �شعيد.
* عبا�ض ح�شن فرحات.

* رول ناجي �لأ�شعد.

1

2

3

4

5

�شح �أم خطاأ؟

 اإن اأول الخلق المادي هو خلق االأر�س ثم بناء ال�سماء واإيجاد الزمان.

الذين  المر�سى  اأنواع  االأطباء لجميع  التي يعطيها  المثالية  الن�سيحة  ال�سوائل هو  االإكثار من   

يفح�سونهم.

 اإن االقت�ساد هو االعتدال وهو مطلوب حتى في العبادات وهو اأمر عقالني يدعو االإن�سان اإلى 

التدبير في عمله.

�إمالأ �لفر�غ:

الكمال  اإلى  الو�سول  اليومية عن  واأمور حياتهم  الدنيوية  الهموم  ت�سغلهم  لم  الذين  ... هم   ...  

النهائي.

 عن النبي P»ا�ستح�سنوا... فاإنكم تدعون بها يوم القيامة«.

 قد ال يعرف ال�سخ�س الم�ساب ب� ... اأنه مري�س وعليه معالجة نف�سه.

َمْن �لقائل؟

 »المراأة كالقراآن كالهما اأوكل اإليه �سنع الرجال«.

 »اأهم �سيء يحتاج اإليه الب�سر هو اال�ستقرار ف�سعادة االإن�سان تكمن في اأن ياأمن من اال�سطراب 

الروحي وهذا ما تمنحه العائلة لالإن�سان«.

 »في يومنا هذا، اأ�سبح العداء لالإ�سالم داخل اأجهزة اال�ستكبار علنيًا وهذا ما يجعل م�سوؤوليتنا 

ثقيلة جدًا«.

ح �لخطاأ ح�شبما ورد في �لعدد �شحِّ

 التمارين الريا�سية ت�ساعد على تقليل التوتر الع�سبي والتغلب على القلق الناتج عن االختبارات 

المدر�سية.

اأمة  واأننا  نتوكل على اهلل  اأننا  ون�ست�سعر  نقّوي روحيتنا  اأن  اأجل  اإلى ال�سالة من   نحن بحاجة 

عظيمة وكبيرة.

 اإذا منع النظام الداخلي للدوائر الحكومية واالأماكن العامة والموؤ�س�سات التدخين فيكون مكروهًا 

في هذه االأمكنة �سواء اأ�سبب ال�سرر اأم ال.

ما اأو من هو؟

عبادة  ومحراب   R واالأول��ي��اء  االأنبياء  تربية  ومحّل  وم�سجد  المالئكة  مهبط  باأنه  يعتبر   

ال�سلحاء.

 اإن ر�سالته ال تقت�سر على االإبالغ واالإنذار والتربية بل هي عبارة عن اإجراء كافة االأ�سول التي 

تنهي الظلم والف�ساد في ظل حكومة العلم واالإيمان.



٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

واأربعين  وث��الث  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  االأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في االأول من �سهر كانون االأول 2011م بم�سيئة اهلل.

�آخر مهلة ل�شتالم �أجوبة �لم�شابقة:

ل من ت�شرين �لثاني 2011م �لأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من اال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�سالمية  المعارف  جمعية 

االإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

 في عام 2000 بكى مرتين، مرة من الفرحة واأخرى على ح�سرة البقاء.

في �أي مو�شوع وردت هذه �لجملة؟

والتي  المحتملة  ال�سرور  االأبناء من كل  الوقاية مع  �ُسُبل  واعتماد  والحذر  الحيطة  اأخذ  بّد من  »ال 

يتعر�س لها كل ال�سباب«.

ت�شتطيع �أن ت�شل �إلى �لكثير من �لحقائق �لتي يعجز عقل �لإن�شان و�أدو�ت �لح�ّض 

لديه عن �لو�شول �إليها، ما هي؟

كان  �أمر  �أكثر  عن  و�شئل  فيه  كان  �لذي  �لبالء  من   Q �أيوب  �لنبي  خرج  لما 

�شديدً� عليه من جملة ما مّر به قال:

 �سماتة االأعداء.

 فقد العافية.

  خ�سران الولد.

من  وتخف�ض  �لقلب  تقّوي  �شاعة  ن�شف  لمدة  يوميًا  ممار�شتها  �لريا�شة  من  نوع 

�شغط �لدم وتقلل من معدل �لكول�شترول في �لدم، ما هي؟

تعاطيه عن طريق �لبلع �أو �لتدخين يعّر�ض �ل�شخ�ض لالإدمان �أما �أخذه عن طريق 

�لع�شل عند �ل�شرورة فال، ما هو؟
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البدر المنير

يا م�صر
هّبي من عيون النيل الّنابعة

هّبي من عيون يعقوب 

الوادعة

ولّبي ا�ستغاثة الجّب

من �سكرات الواقعة

وحّني كّف الّندم

من تربة الّدرب

وخطى يو�سف وغبرة 

الّترائب

اأقبلي يا ريحه العابقة

ارفعي قرابين الن�سر

بع�سا تفري عباب الواقعة

فالعاديات �سبحًا تجري

في دورة الدائرة

كاأرنبة فرت من ق�سورة

والموريات قدحًا ت�سري

من مطلع ال�سوء

من غرة االأق�سى

اإلى قّبة الم�سرى

فال اأق�سم برب الفلق

والليل وما و�سق

والقمر اإذا اّت�سق

اآتية هي الّن�سرة

فا�سبري و�سابري

بح يطالعك ال�سّ

بخال�سة ال�ّسفرة

 �سباح عبود

مهد�ة لروح �ل�شهيد �ل�شيد ه�شام مح�شن مرت�شى )�شاجد(.

... اأياٌم م�ست ولياٍل اأفلت على رحيلك، ولكنك ال زلت البدر المنير في 

�سماء الليالي الحالكة الظالم.

الوجه  ذو  دائمًا،  المبت�سم  ال�ساب  واأن��ت  ه�سام  يا  نن�ساك  كيف   ...

المالئكي الذي ي�سعُّ بالنور ك�سعاع البدر؟

... كيف نن�سى ذلك الوجه الذي طالما َحِلَم بلقاء اهلل متخبطًا بدمه، 

ا الذلة،  ينهل من كربالء الح�سين Q وا�سعًا ن�سب عينيه هيهات منَّ

َوقعنا على 
َ
ملبيًا نداء ال�سيد نحن اأبناء علي وفاطمة وليوث حيدر، ال نهاُب اأ

الموت اأم وقع الموت علينا؟

كرامتنا  عن  الدفاع  اخترت  ال��ذي  واأن��ت  ه�سام  يا  نن�ساك  كيف   ...

واأر�سنا؟ فبورك لك ما اخترت، بورك لك دمك الطاهر الذي �سال على 

د  تراب عيتا ليطهر عنها دن�س كلِّ معتٍد اأثيم، ليزيل عنها اأثار اليهود، ويمجِّ

وختمت  الطاهرة،  بدمائك  حروفها  كتبت  التاريخ  عبر  خالدًة  اأ�سطورًة 

ب�سهادتك المباركة فهنيئًا لك يا ه�سام...

نجيبة ح�سن من�سور
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ح�شين  �ل�شهيد  لو�لدة  مهد�ة 

م�شطفى مزنر في �أربعينها

بحثت عن جثة ابنها ال�سهيد نيفًا وع�سرين 

في  عنه  تبحث  ذهبت  يئ�ست  ولما  ع��ام��ًا.. 

حياة اأخرى.

يا �سيدة الحقول..

�سيدة الورد.. والزهر واالنتظاْر

هي الحقوُل الحبلى بالحكايا.. والرموز، 

تعدُّ الخطى..

تنُظُر طيفًا بهيًا غّيبه المدى.

دمُه تناثر فوق الرياْح.. واأخذته العا�سفُة 

لكل بقاِع االأر�س..

فاأخذت تبحثيْن.

ٌة  في كل مكاٍن زهرة.. وفوق كل حكايٍة ر�سَّ

من عبير..

تكذُب االأ�ساطيُر اأحيانًا.. لكنها ال تموت

يا �سيدة االنتظاْر.. تعب االنتظاْر

ع�سرون عامًا ونيف

كم مرة اأقبل الربيع.. وذهب ال�ستاء.

واأنت تزرعين اأكمام الورود..

هو الحبُق.. اأم جثٌة ال ُترى..

وق�سيدة ع�سٍق ال تعرف اأين المحبوب

وباأي الجهات ي�سكن..

يا �سيدة ال�سوِق كفى..

و�سوكًا..  زه���رًا..  القبُر..  ه��ذا  وليقفل 

وح�ساْد..

يكفي الترحاُل وقلبك مفتوٌح..

وليح�سن ح�سنك رمزًا..

بع�سًا من اإثٍر متروك.

عبا�س يا�سين

�صيدة النتظار

�لوعد  �شهيدي  �إلـــى  مــهــد�ة 

�ل�شادق ح�شن وعلي م�شلماني.

اأخي علي

اأنظر اإلى وجهك

واأرى �سالبة الموقف

...واالأمل الم�سرق للن�سر

وال�سجاعة في الوعد

وال�سدق في الفعل

اأخي ح�سن

اأغو�س في ب�سمتك

والدمع في عيني

والغ�سة في الروح... لفقدان االأحبة

ت�ساألني المقاعد الدرا�سية

اأين الب�سو�س.... الذي اأ�سحكني

اأياٌم و�سهور...

ي�ساألني القلم...فيرد الحبر االأحمر

مودعا ال�سهيد ح�سن...اإلى الجنان

اإنه على �سطر ال�سراط الم�ستقيم

اإنه واأخوه علي من ال�سهداء

فانظر بعين القلب..اإلى االأم

التي قدمت �سم�سها وقمرها

�سابرة...محت�سبة...مجاهدة....

اأر�سيت يا رب..خذ منا حتى تر�سى

فافرحي يا طيور...وزغرد يا ر�سا�س

وارق�سي يا ورود....فالن�سر اآت

والمفاجاآت

ببركة دم ال�سهداء...والمجاهدات

و�سبر االأمهات...الزينبيات

اأحمد قاطبي

خذ حتى تر�صى
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العمر

ينتظر الرحيل

والجماهير

ت�سفق بال انقطاع

لم�سرحية.. �ساعت منها الف�سول

اأبطالها اأنجا�س

وجماهيرها مّيتون

يتاأكلنا االألم

وفينا اأمل وانتظار

لمركب.. �سوف ياأتي

من المجهول

فينك�سر الموج لديه

وي�سيع الزمان

من نقطة البدء

حتى االنتهاء

يجيء ويحمل ماآ�سينا

يمزق الن�س

يعيد توزيع االأدوار

يلملم الحزن

يثبت الحياة فينا

على �سخرة 

ال تعرف انك�سار

بعد اأن اأ�سبح العمر

وحيدًا.. علياًل

ينتظر الرحيل

رندة دند�س

مـــــــركـــــــب

مــن المجـهــول

مهد�ة �إلى �شهيد �لوعد �ل�شادق 

�إبر�هيم �أحمد رمال )إبراهيم(.

احترت ماذا اأقول فيك

وقد هربت منك اإليَّ قوافيك

اأراك واقفًا اأمام اأبيك

تقول له غدًا بروحي �ساأفديك

اإهناأ بعي�سك يا والدي

فواهلل لن يهناأ من يبكيك

لن ينام في اأر�سي غا�سٌب

ال واهلل وحّق باريك

�ساأفّجر نف�سي ب�سهادٍة تر�سيك

تبّي�س وجهك وفي الجنان اأجزيك

فها يو�سُف اأحلى ال�سالم يهديك

ويقول لك بارك اهلل اأبي فيك

وعليٌّ جنبي ومحموٌد وغريب

وح�سٌن ورامٌح وكلهم بنوك

فلتهناأ والدي بعر�سك الجديد

عر�س �سهادتي التي �ستر�سيك

زهراء �سعيتو

عر�س ال�صهادة
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اهلل هو الخالق

�شهيد  ـ  عيتا  فــار�ــض  �إلـــى  مــهــد�ة 

�لوعد �ل�شادق علي عبد �لح�شن خليل 

)مرت�شى(.

عيتا  اأن�������ا  ع����ل����ي،  ي����ا 

اأتذكرني؟

بين  ح�سنتك  التي  اأن��ا 

�سلوعي

ببقعٍة  اأح��ت��ف��ظ  زل���ُت  ال 

من دمك، هناك، في اأق�سى 

م���ن���زل���ي.. ح��ي��ث ا���س��ت��راح 

الج�سد.

وع�سقتك،  اأحبتك  التي  عيتا  اأن��ا  علي،  ي��ا 

واأِلفت وقع قدميك على ظهرها.

باهلل عليك، حدثني كيف عبرت اإلّي مع ُبعد 

الم�سافة بيني وبينك؟

حيدر  باأ�س  من  ك��ان  علي  باأ�س  اإن  لي  قيل 

ال  فبندقية  اأني�سه  اأم��ا  الح�سن،  كزهد  وزه���ده 

يبارحها كالح�سين في كربالء.

اأهكذا يرحل العا�سقون دون وداع؟

يا علي، اأنت علي، واأنا عيتا وكفى...

تلميذك حمزة

فار�س عيتا
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اأجل�ُس وحدي تحت ال�سجِر

اأتفكُر في اهلِل الخالق

اأتفكُر في خلِق الب�سِر

والجبِل العالي وال�ساَهق

اأتاأمُل اأ�سراَب النمِل

وجمال فرا�سات الحقل

والطير االأحمر واالأخ�سر

والطير االأزرق واالأ�سفر

ورياحًا تجري بال�سحِب

ورعودًا ترعُد في غ�سِب

هذا الطير وهذا ال�سجِر

هذا الب�سر وهذا الحجِر

هذه ال�سم�ُس وهذا القمُر

خالقها رّب ُمقتدُر

هذا النجم ال�ساري

نع اهلل الباري هو من �سُ

هذا الُنوُر.. الُنوُر ال�ّساطع

هذا الكوُن.. الكوُن الوا�سع

نع اهلِل تبارك وتعالى. هذا من تدبير و�سُ

نزهه عبد االأمير علي



ل�شت �أدري!

اآخر  ف��ي  ول��ده��ا  االأم  �ساألت 

ال�سنة المدر�سّية:

� لماذا كانت عالماتك �سيئة كل ال�سنة؟

اأنا  فل�ست  اأدري  ل�ست  ال��ول��د:  ف��اأج��اب   �

الذي كتبها يا اأمي!

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع االأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

768
34

1497
513
73925

842
5964
16
825

اأحجية:

طرائف

بالتق�شيط

من  ال�����س��وت  ي��خ��رج  ل��م��اذا  االأول:   �

مذياعك متقطعًا؟

� الثاني: الأنني ا�ستريته بالتق�سيط!

نمر  »ق��ر���س  القر�س  �سمك  اأن���واع  م��ن   �

في  تتقاتل  االأجنة  اأن  فيه  والعجيب  الرمال« 

اإخوانه  بقتل  االأق��وى  الجنين  ويقوم  الرحم 

واحد  جنين  ي��ول��د  حيث  ياأكلهم  ث��م  وم��ن 

فقط.

� البرغوت يمكنه اأن يقفز م�سافة تعادل 

حوالي  القفز  يمكنه  كما  م��رة،   220 طوله 

30000 مرة دون توقف.

� �سرايين الزرافة تحتوي على �سمامات 

لراأ�سها  ال���دم  اإي�����س��ال  م��ن  تمكنها  خا�سة 

وبدون هذه ال�سمامات فاإنها تحتاج اإلى قلب 

حجمه يعادل حجم الزرافة ب�سكل كامل.

الدماء  تمت�س  التي  هي  البعو�س  اأنثى   �

من  تتمكن  حتى  للبروتين  بحاجة  اإنها  حيث 

و�سع بي�سها اأما ذكر البعو�س فيتغذى فقط 

على رحيق االأزهار.

هل تعلم اأن:

كّله ثقوب ومع ذلك يحفظ الماء، ما هو؟
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� �سالة التوبة، وت�سلى يوم االأحد من هذا ال�سهر وهي ذات ف�سل كثير.

ت�سلى  وفيه  ال�سهر  هذا  من  والع�سرين  الخام�س  يوم  وهو  االأر���س  دحو  يوم  �سوم   �

ركعتان عند ال�سحى.

)مف�تيح الجن�ن، �س 285(

من اأدعية القراآن الكريم

ـ عند �صّدة البالء والتهديد بالقتل

َن� ُم�ْشِلِميَن}  )الأعراف: 126( ْبًرا َوَتَوفَّ {َربََّن� اأَْفِرْغ َعلَْيَن� �شَ

ـ عند النظر لأهل النار اأو الكفار

َمَع  َتْجَعْلَن�  َل  َربََّن�  َق�ُلواْ  النَّ�ِر  َح�ِب  �شْ
اأَ ِتْلَق�ء  ْب�َش�ُرُهْم  اأَ ِرَفْت  �شُ {َواإَِذا 

}  )الأعراف: 47(. �ِلِميَنََ اْلَقْوِم الظَّ

من م�صتحبات ذي القعدة )اأول الأ�صهر الحرم(:

Q من حكم اأمير الموؤمنين

ـ »اإن عدو محمد P من ع�صى الله واإن قربت قرابته«.

ـ »اإن ِب�صر الموؤمن في وجهه وقّوته في دينه وحزنه في قلبه«.

)عيون الحكم والمواعظ، �س 150(

من و�صايا لقمان:

»يا بني، كما لي�س بين الذئب والكب�س خّلة كذلك لي�س بين البار والفاجر خّلة. من 

يقترب من الزفت يعلق به بع�سه كذلك من ي�سارك الفاجر يتعلم من طرقه. من يحب 

المراء ُي�ستم ومن يدخل مداخل ال�سوء ُيّتهم ومن يقارن قرين ال�سوء ال ي�سلم ومن ال يملك 

ل�سانه يندم«.

)بح�ر الأنوار، المجل�شي، ج 13، �س 426(
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�إعد�د: في�شل �لأ�شمر

�أفقيًا:

من اأي�م الأ�شبوع 1 .

 – ���ش��ه��ر ت��م��وز ف���ي ب��ع�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة . 2

ع�قل

ط���رف الكمهّ  ���ش��د ن��ه���ر – ف���ي ال��ب��ي�����ش��ة – . 3

الوا�شع

ب�ش�عة ق�بَل – . 4

���ش��ه��ر  ك���ن��ون ال��ث���ن��ي ف��ي ب��ع�����س الدول  5 .

العربية – حرف�ن مت�ش�به�ن

مرتفع اأح�شل على – . 6

ن�شف كلمة )�ش�لح( للتف�شير – �شخ�ء – . 7

جب�ل ن�ر ن�ب الفيل – . 8

مهمهّ اأدلة – . 9

الأ�شرة 10 .

عموديًا:

اأمرهّ �شهر ميالدي – . 1

�شهر ميالدي فتال الحبل – . 2

اأتى الف�شة – . 3

ل��الإ���ش���رة اإلى  ن�����ش��ف ك��ل��م��ة )ري��������س( – . 4

البعيد – لل�شوؤال

من الف�شول من الطيور – . 5

ب� درهّ ن�شيبي من الأ�شي�ء – . 6

مهَر في العمل  للتعريف – . 7

الثالثين  ب��ي��ن  ال���رج���ل  8 . – ال��م��ك���ن  اأت�����رك 

والخم�شين

العي�س من الأطراف – . 9

اأولدي - و�شى 10 .

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�شادرة في �لعدد 240

12345678910

ب�سليبجتنب1

ناليمازكل2

الجبةفارج3

يميجولوي4

ةنبابرلاك5

اولعبلا6

يلفطردخ7

�سحناناريت8

رادارعرا�س9

هنامقعةمل10

من يرغب من الإخوة القراء ب�لم�ش�ركة في �شحب قرعة الم�ش�بقة؛ 

فلي�شتعلم عن الت�ريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

240 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

568239147

324187965

971465823

783921654

492856371

615374289

146592738

239748516

857613492

الجواب: ال�شفنجة

1- �شح اأو خط�أ؟
اأ � خط�أ

ب � �شح

ج � خط�أ

2- اإمالأ الفراغ:
اأ � البالء

ب � �شلة الرحم

ج � ال�شخير

3- من الق�ئل؟
اأ � اأبو ط�لب

ب � الإم�م الخميني}

ج � الإم�م الخ�منئي {

ح الخط�أ: 4-  �شحهّ
اأ � المحرم�ت

ب � اأكبر

ج � الولية

5- من / م� المق�شود؟
اأ � الزينة

ب � التوا�شع والتكبر

ال������روؤوف  ال�����ش��ه��ي��د ع��ب��د   � ج 

�ر )م�شلم( اأحمد ن�شهّ

6- »كيف نواجه البالء«
7- ب
8- ب

9- اأ
الرحمن  الل  »ب�����ش��م   -10  

الرحيم«

�أجوبة م�شابقة �لعدد 239
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�إيفا علوّية نا�شر �لدين

ول من ي�صاأل!!

في  يقف  ك��ان  �سنوات،  الع�سر  عمره  يتجاور  ال  �سبي 

في  ال�����س��ن��دوق  عاملة  ج��ان��ب  اإل���ى  المخ�س�س  مكانه 

اأغرا�س  تو�سيب  في  وظيفته  لتاأدية  التعاونيات  اإح��دى 

�سياراتهم  اإل��ى  الت�سوق  عربة  في  ونقلها  الم�سترين، 

المركونة في الموقف المجاور.

يجر  كان  التي  واالندفاع  الحما�سة  تخِف  لم 

فيها عربتي اآثار التعب واالإرهاق التي بدت وا�سحة عليه بعد نهار �ساق في 

عمل مثقل بحمولة تزيد عن وزنه اأ�سعاف االأ�سعاف!

الق�سير،  م�سوارنا  في  اأرافقه  واأنا  ذهني  في  ا�ستعلت  كثيرة  اأ�سئلة 

مفتاحًا  كان  والذي  الوحيد  �سوؤالي  على  اقت�سرت  لذا  ي�سمح  ال  فالوقت 

للق�سة برمتها، فقد بدا عليه كمن وجد �سالته ليفرغ حمولة نف�سه التي يزيد 

ثقلها على حمولة العربة اأ�سعاف االأ�سعاف.

� كم تتقا�سى �سهريًا؟

� ال �سيء..، �سكت برهة بعدما الحظ ا�ستغرابي ال�سديد ثم اأكمل: واهلل، 

كرم  واأنتظر  االأغرا�س  اأنقل  هنا،  اتفقوا معي  اأنا وحظي.. هكذا  �سيء،  ال 

الزبائن.. بع�سهم يعطيني األفًا اأو األفين.. اأحيانًا اأذهب اإلى المنزل بمبلغ 

خم�سة اأو ع�سرة اآالف، واأحيانًا اأجمع اأكثر، واأحيانًا اأعود وجيوبي خالية. اأنا 

م�سطر للعمل فنحن فقراء و....

في  وتركني  م�سرعًا،  اأدراج��ه  وعاد  �ساكرًا،  ن�سيبه  اأخذ  مهمته،  اأنهى 

خ�سم م�ساعر متماوجة بين الده�سة واال�ستغراب والحيرة واالهتمام وحرقة 

اأو على اأحوال الم�ساكين  القلب واالأ�سى، لي�س على مو�سوع عمالة االأطفال 

والفقراء فح�سب، بل على ق�ساوة القلوب فكم من الم�ساهد التي تمر اأمام 

اأعيننا يوميًا فنمر من اأمامها مرور الكرام.. وال من ي�ساأل!
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