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بحجة،  للخ�ص�م  الت�صليم  وعدم  جدلهم، 
تخالفهم  بــفــكــرة  بع�صهم  اإقــتــنــاع  وعـــدم 
وا�صحة  اأو  الحق  من  قريبة  كانت  مهما 
ــ�ارج يـــعـــدون ُمــرتــكــب  ــ ــخـ ــ الـــ�ـــصـــ�اب. والـ

الكبيرة كافراً )2( « [.
في  الجوزي  ابن  �سبط  العّامة  قال 
 ،t علّي  خرج  ولما  الخوا�س:]»  تذكرة 
لقتالهم وقف باإزائهم وقال: من زعيمكم 
الذي  فما   : عليٌّ فقال  الك�اء.  ابن  قال�ا: 
يــ�م  حك�متكم  قــالــ�ا:  علينا؟  اأخــرجــكــم 
�صفين. فقال لهم: نا�صدتكم باهلل اأّما قلت 
تخالف�ني  ال  الم�صاحف  رفع�ا  يــ�م  لكم 
فيهم. قلتم نجيبهم اإلى كتاب اهلل. فقلت 
اإّنما رفع�ها مكيدة وخديعة. فقلتم اإن لم 
�صلمناك  اأو  قتلناك  اهلل  كتاب  اإلــى  ُتجب 
اإليهم فلما اأبيتم اإاّل الكتاب ا�صترطت على 
اأن يحكما بكتاب اهلل فاإن حكما  الحكمين 
بغير حكم اهلل والقراآن فنحن َبراٌء منهم. 
واهلل  فقال:  الرجال  حّكمت  كيف  فقال�ا 
القراآن  حّكمت  واإّنــمــا  مخل�قاً  حكمت  ما 
الدفتين  بين  خــط  هــ�  اإّنــمــا  الــقــراآن  الأّن 
فقال�ا  الرجال.  به  ينطق  واإّنما  ينطق  ال 
ُتبنا  وقــد  ذلــك  فعلنا  لّما  وكفرنا  �صدقت 
واإاّل  نبايعك  تبنا  كما  َفتب  اهلل  اإلــى  منه 
قاتلناك. فقال t، كما في رواية اأخرى: 
ايماني بر�ص�ل اهلل وجهادي  اأبعد  ويحكم 

على  اأ�صهد  وهجرتي  اهلل  �صبيل  فــي  معه 
اأنا  وما  اإذن  �سللُت  لقد   » بالكفر  نف�صي 

من الُمهتدين !)3(.
وال��ح��دي��ث ع��ن م��وق��ف الإم����ام علّي 
 ،t منهم حديث طويل حيث نراه ،t
عليهم  الحجة  واأق��ام  كم�سلمين  عاملهم 
والعقل  ة  وال�ُسنَّ ال��ق��راآن  من  الحجة  تلو 
يحتجُّ  العبا�س  بن  عبداهلل  لهم  واأر�سل 
الأكبر منهم  الق�سم  اهتدى  وقد  عليهم. 
منهم  الثلث  وبقي  الجماعة  اإل��ى  ورج��ع 
على �سالهم. والحديث عن ذلك �سوف 

نوجزه بما يلي:
1� » ل حكم اإّل هلل« 

الخوارج  �سعار  كانت  الكلمة  وه��ذه 
هذه   ،t ع��ل��ّي  الإم����ام  �سمع  وع��ن��دم��ا 
بها  ُيـــــراُد  ــقٍّ  حـ كــلــمــة   «:t ق��ال  الكلمة 
باطل. نعم اإّنه ال ُحكم اإال هلل، ولكن ه�ؤالِء 
يق�ل�ن، ال اإمرة اإاّل هلل: واإّنُه ال ُبّد للّنا�س 
مــن اأمــيــر بــرِّ اأو فــاجــٍر. يعمل فــي اإمــرتــه 
ويبلُغ  الــكــافــر،  فيها  وي�صتمتُع  الــمــ�ؤمــن، 
، ويقاتل  اهلُل فيها االأجل، َوُيجمع به الفيُّ
َوُتــاأمــن بــه ال�صبل، ويــ�ؤخــذ به  بــه الــعــدو، 
 ، َبرُّ لل�صعيف من الق�ي حتى ي�صتريح به 

َوي�صتراُح من فاجر «  )4(.
اإن�سانّي  مجتمع  اأي  المجتمع  اأن  اأي 
ل ُبدَّ له من نظام يرتكز عليه ومن اأمير 

تطرف  اأّول  اإنَّ 
ح�����س��ل ف���ي ���س��در 
الإ����س���ام ك���ان من 
ال������خ������وارج اّل����ذي����ن 
خ����رج����وا ع���ل���ى اأم���ي���ر 
عليِّ  الإم���ام  الموؤمنين 
 ،t اأب������ي ط���ال���ب  ب����ن 
بين  �سفين  معركة  اأث��ن��اء 
العراق  واأه���ل  عليِّ  الإم���ام 
�سايعه  وم��ن  الحجاز  واأه��ل 
من الم�سلمين من جهة وبين 
واأهل  �سفيان  اأبي  بن  معاوية 
ال�سام من جهة اأخرى. و�سموا 
حروراء  اإلى  ن�سبًة  بالحرورّية 
ال��ت��ي خ��رج��وا اإل��ي��ه��ا. ج��اء في 
العالمّية  ال��ع��رب��ّي��ة  المو�سوعة 
اأّنــهــم  الــخــ�ارج  ويعتقد  عنهم:» 
من الناحية الدينّية يمثل�ن الفئة 
في  تقبل  ال  التي  الم�ؤمنة  القليلة 
زعــمــاءهــم  واأن  مـــ�ـــصـــاومـــة،  ــقِّ  ــحـ الـ
مــن جــمــاعــة الــقــراء والــفــقــهــاء هم 
بالكتاب  االإلــتــزام  على  الحري�ص�ن 
تاأويل...«.  اأو  م�اربة  دون  وال�ُصّنة 
بــعــ�ــصــهــم  ُحـــــــبُّ  قال:]»  اأن  اإل����ى 
ال�صعر  ومذاكرة  والمناق�صة  للجدل 
على  التع�صب  وغلبة  العرب،  وكــالم 

 t ِّموقف اإلمام علي
من تطرف الخوارج
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في  ج��اء  ومّما  عليهم.  اإح��ت��ّج 
اأَبــيــتــم  فـــاإن   «:t كامه 

ــي  اإنــ ــ�ا  ــمـ ــزعـ تـ اأن  اإاّل 
ــلــت  ــل اأخــــــطــــــاأت و�ــص

فـــــلـــــم تـــ�ـــصـــلـــلـــ�ن 
اأمة ُمحّمد  عاّمة 
ب�صاللي؟   ،w
وتـــــاأخـــــذونـــــهـــــم 
بـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــاأي، 
وتـــــكـــــفـــــرونـــــهـــــم 

بذن�بي؟ )6(«.
ح���ي���ث اح���ت���جَّ 

تعالى:  بقوله  عليهم 
ِوْزَر  َواِزَرٌة  َت����ِزُر  َوَل   }

اآية  الأنعام،  �سورة   { اأُْخ��َرى 
.164

عندكم  اأ�سبحوا  الم�سلمين  اأن  اأي 
واق�سدوني  تعالوا  ا�ستثناء.  با  كفارًا 
و�ساأنهم!!.  الم�سلمين  ودع���وا  بنف�سي 
كما طلب اإليهم ت�سليمه قتلة عبداهلل بن 

خباب وزوجه ليقيم عليهم حدَّ اهلل. 
فقالوا: كلنا قتلناه

ابن  عــن  الجوزي:]»  ابن  �سبط  قال 
عــبــا�ــس: لــمــا خــرجــنــا اإلـــى قــتــال الــخــ�ارج 
ــاًل مــنــهــم يــتــهــجــد  ــ t، رجــ ــيُّ  ــلـ �ــصــمــع عـ
ــراآن! فـــقـــال: نـــ�م عــلــى يــقــيــن خير  ــقـ ــالـ بـ
القراآن  قــراءة  اأن  اإذ  �صك.  في  �صالة  من 
من  تعالى،  اهلل  يتقبلها  وال�صالة  الكريم 
ال�ص�ء  ي�صمر  ال  الــذي  الطاهر  االإنــ�ــصــان 
الــدوائــر  بهم  يترب�س  اأو  للّنا�س  والــ�ــصــرِّ 

بالكفر!!. ويتهمهم 
وق����ال ال�����س��ع��ب��ي: ف��ل��م��ا ف���رغ اأم��ي��ر 
وهم  بهم  م��ّر  ال��خ��وارج  م��ن  الموؤمنين 
�سرعى على النهر فقال t: بوؤ�سًا لكم 

لقد �سّركم من غّركم.

ق�������ال�������وا: 
قال   . غرهم؟  وم��ن 
ال�������س���ي���ط���ان   :t
ونف�ٌس اأمارٌة بال�سوء. 
ق�����ال ال����واق����دي: 
اأربعمائة  منهم  ووجد 
فاأمر  رم��ق  بهم  رج��ل 
فحملوهم  ع�سائرهم 
ما  وق�سمَّ  الكوفة  اإل��ى 
الم�سلمين  ب��ه  ق��ات��ل��وا 
من �ساح ثمَّ ردَّ العبيد 
والإم������اء وال��م��ت��اع اإل���ى 
ُعدي  واأ�ستاأذنه  اأهلهم 
اإبنه  دف��ن  ف��ي  حاتم  ب��ن 
ُط���رف���ة وك����ان ق���د خ��رج 

معهم فاإذن له.
ُثّم ارتحل اإلى النخيلة 
من  يقتل  ول��م  ب��ه��ا  ف��ن��زل 

الّنا�س  بين  ويعدل  اهلل  بحكم  يحكم  برِّ 
اأمير  من  ُب��دَّ  فا  يكن  لم  ف��اإذا  بالحق. 
رئي�س  اأي  المجتمع  نظام  يحفظ  اآخ��ر 
الباد  في  الفو�سى  َت��ُدبَّ  ل  حتى  دول��ة 
وتاأمن  الّنا�س  بين  والأمان  الأمن  َويفقد 
ب��ه ال���ُط���رق وال��م��وا���س��ات وي���داف���ع به 
والباد.  والعباد  الثغور  عن  وبحكومته 
واقت�سادها  ال��دول��ة  م��وازن��ة  َوي��ح��ف��ُظ 
واإل  الّنا�س  ويدفع حقوق الجي�س وحقوق 

كانت الفو�سى والدمار والهاك. 
اأن  ب��ذل��ك   ،t ع��ل��ّي  الإم���ام  واأراد 
البّراقة  بال�سعارات  ال��ّن��ا���س  ينخدع  ل 
وينتبهوا ويفكروا بما وراء تلك ال�سعارات 

من اأهداف.
2 � الإحتجاج على تجاوزات الخوارج

وال�سيء الذي ياحظه القارئ ل�سيرة 
اأّنه لم  t، مع الخوارج  اأمير الموؤمنين 
بيت  من  عطاءهم  يمنعهم  ولم  ُيكّفرهم 
ح�سور  من  يمنعهم  ولم  الم�سلمين  مال 

الم�ساجد. 
الأثير  لب��ن  والنهاية  ال��ب��داي��ة  وف��ي 
يحاججهم  ك��ان   ،t ع��ل��ّي  الإم���ام  اأّن 
بالقول:]» اأنَّ لكم علينا ثالثاً: اأال نمنعكم 
نمنعكم  واال  معنا.  ايديكم  دامــت  ما  فيئاً 
بالقتال  نــبــداأكــم  واأال  اهلل،  مــ�ــصــاجــد  مــن 

حتى تبداأونا )5(« [.
ف�سادًا  الأر�����س  ف��ي  ع��اث��وا  وع��ن��دم��ا 
عنقه  وف��ي  خ��ب��اب  ب��ن  ع��ب��داهلل  بقتلهم 
ال�سهر  في  وهي  امراأته  ومعه  اهلل  كتاب 
عن  له  �سوؤالهم  بعد  حملها  من  الأخير 
في  راأيهم  على  يوافقهم  ولم  عقيدته؟. 
�ساطئ  اإل��ى  ج��روه  وعثمان  علّي  تكفير 
ال��ن��ه��ر وذب���ح���وه ك��م��ا ج�����اوؤوا ب��زوج��ت��ه 
اإلى  ولدها  مع  وذبحوها  بطنها  فبقروا 
بعدها!  ف�سادًا  الأر�س  في  وعاثوا  جانبه 
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الهوام�س:
حدود«  ( 1) با  »رّبانيون  موؤتمر  في  عمرو  القا�سي  الدكتور  األقاها  لتي  الكلمة     

اآذار  � بيروت ظهر يوم ال�سبت الواقع فيه 5  في فندق كروان بازا )الحمرا( 
2016م.

1999م. ( 2) الثانية  الطبعة   .181 �س  ج10،   ، المي�سرة«  العربية  »المو�سوعة     
الريا�س المملكة العربية ال�سعودّية.

(3 ) ،i البيت  اأهل  للعّامة �سبط ابن الجوزي. ط. موؤ�س�سة  »تذكرة الخوا�س«     
بيروت � لبنان 1981م. �س 96.

   »نهج الباغة« �سرح ال�سيخ محمد عبده، ج1، الخطبة 40، �س 82 � 83.( 4)
ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل )ق��ده(، ج9، �س ( 5) المرجع  للعّامة  »الندوة«     

272، بت�سرف.دار الماك، الطبعة الأولى 2002م.
   »البداية والنهاية« ج7، �س 282 و 285.( 6)
(7 ) ،i تذكرة الخوا�س«  للعّامة �سبط ابن الجوزي. ط. موؤ�س�سة اأهل البيت«   

بيروت � لبنان �س 101 � 102.
   »نهج الباغة« ج1، �س 96.( 8)

العاّلمة سبط بن اجلوزي)1(
يؤرخ للحّجة

)2(t المهدّي الُمنتظر

ابنه  لُعدي بن حاتم بدفن  هربوا. �سمح 
ُطرفة. كما اأمر بمعالجة اأربعمائة جريح 
عبيدهم  َوارج����ع  قبائلهم.  خ��ال  م��ن 
ُيعط جي�سه  ولم  ورثتهم.  اإلى  وجواريهم 
احتمله  وما  ال�ساح  اإل  ممتلكاتهم  من 

الع�سكر. 
وم��ن خ��ال م��ا ت��ق��ّدم ن��رى اأن اأمير 
الب�سرة  اأه��ل  ُيكّفر  لم   ،t الموؤمنين 
الخوارج  يكفر  لم  كما  ال�سفين  واأه��ل 
الجماعة  اإلى  الرجوع  اإليهم  طلب  واإّنما 
يمنعهم  ل��م  كما  ُب��غ��اة،  ي��ك��ون��وا  ل  حتى 
مال  بيت  من  ومخ�س�ساتهم  رواتبهم 
ال��م�����س��ل��م��ي��ن ول���م ي��م��ن��ع��ه��م م���ن دخ���ول 
�سقوا  عندما  ولكنهم  تعالى.  اهلل  بيوت 
وبغيهم  بخروجهم  الإ�سامّية  الجماعة 
للدماء  وب�سفكهم  ل��اأب��ري��اء  وبقتلهم 
اهلل  اأم��ر  طّبق  الأر����س،  ف��ي  وف�سادهم 
َواإِن  تعالى:{  ق��ول��ه  وه��و  عليهم  تعالى 
ِلُحوا  �سْ َفاأَ اْقَتَتُلوا  اْلُموؤِْمِنيَن  ِمَن  َطاِئَفَتاِن 
اْلأُْخَرى  َعَلى  اإِْحَداُهَما  َبَغْت  َفاإِن  َبْيَنُهَما 
اأَْم��ِر  اإَِل��ى  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  الَِّتي  َفَقاِتُلوا 
ِباْلَعْدِل  َبْيَنُهَما  ِلُحوا  َفاأَ�سْ َفاءْت  َفاإِن   ِ اهللَّ
 { اْلُمْق�ِسِطيَن  ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ  َواأَْق�ِسُطوا 

الحجرات، اآية 9.
جرحاهم  بمعالجة  اأم���ر  اأّن����ه  ك��م��ا 
واأرجع جميع ممتلكات القتلى اإلى ورثتهم 

عدا ال�ساح فقد �سادره لم�سلحة جي�س 
الم�سلمين. 

3� ل تحاربوا الخوارج بعدي
t: ) َل ُتَقاِتلوا اْلَخَواِرَج َبْعِدي  قال 
َكَمْن  ُه  َف��اأَْخ��َط��اأَ اْل��َح��قَّ  َط��َل��َب  َم��ْن  َفَلْي�َس 
ُمَعاِوَيَة  )َيْعَني  َف��اأَْدَرَك��ُه.  اْلَباِطَل  َطَلَب 

َحاَبُه(. َواأَ�سْ
في  عبده  محمد  ال�سيخ  الإم��ام  ق��ال 
بعده  من  الــخــ�ارج  الكلمة:]»  هذه  �سرح 
فيه  عقيدتهم  ب�ص�ء  �صّل�ا  قد  كان�ا  واإن 
اإال اأّن �صّلتهم ل�صبهة تمكنت من نف��صهم 
مّما  االإمــام  طاعة  عن  الخروج  فاعتقدوا 
طــلــبــ�ا حقاً  فــقــد  عليهم.  الــديــن  يــ�جــبــه 
فيه،  الــ�ــصــ�اب  فــاأخــطــاأوا  �صرعاً  وتــقــريــره 
لــكــنــهــم بــعــد اأمــيــر الــمــ�ؤمــنــيــن يــخــرجــ�ن 
االإمــرة  على  غلب  مــن  على  هــذا  بزعمهم 
بــغــيــر حـــق، وهـــم الــمــلــ�ك اّلـــذيـــن طــلــبــ�ا 
الــخــالفــة بــاطــاًل فــاأدركــ�هــا ولــيــ�ــصــ�ا من 
اأهلها. فالخ�ارج على ما بهم اأح�صن حااًل 

منهم )8( « [.  
وال��م��ط��ل��وب ه���و م��ع��ال��ج��ة ت��ط��رف 
ب��ال��ح��وار معهم  وا���س��ب��اه��ه��م  ال���خ���وارج 
تمامًا  عليهم  الحّجة  تلو  الحّجة  واإلقاء 
القوة  ي�ستعمل  ولم  معهم.   ،tفعل كما 
الأر���س  ف��ي  اأف�����س��دوا  اأن  بعد  اإّل  معهم 

وعاثوا فيها ف�سادًا.

اأ���س��ح��اب��ه 
�سوى �سبعة 

.] »)7(

ف������ك������ام 
الإم���������ام ع��ل��ّي 
t، مع الخوارج 
واح����ت����ج����اج����ات����ه 
ع����ل����ي����ه����م ك����ان����ت 
ُم��ن��ط��ل��ق��ًة م��ن ك��ت��اب 
���ة  ���نَّ و����سُ ت���ع���ال���ى  اهلل 
ر�سوله w، ومن العقل 
اأجوبتهم  ��ا  واأمَّ ال�سليم. 
ل���ه ف��ك��ان��ت الإع����ت����راف 
اأن  منه  طالبين  بالحقيقة 
كما  تعالى  اهلل  اإل��ى  يتوب 
كفروا!!  كما  كفر  لأّنه  تابوا 
الم�سلمين  اأن جميع  اإذ قالوا 
كفاٌر،  راأيهم  ي��رون  ل  اّلذين 

كعبداهلل بن خباب وزوجه!!
ت���ق���ّدم فقد  ل��م��ا  ون��ت��ي��ج��ة 
ال�سواب  جادة  اإلى  منهم  رجع 
ُقرابة  الموؤمنين  اأمير  ومع�سكر 
خم�سة  منهم  وبقي  اآلف  ال�سبعة 
وبعد  اأقلُّ على �سالهم.  اأو  اآلف 
معركة  في  عليهم   ،t ق�سى  اأن 
�سبعة  اإّل  منهم  يبق  ولم  النهروان 

قال العّامة �سبط بن الجوزي تحت عنوان: ف�سل في ذكر 
الحّجة المهدّي ]» هو: ُمحّمد بن الح�سن بن علّي بن ُمحّمد بن 
علّي بن مو�سى الر�سا بن جعفر بن ُمحّمد بن علّي بن الح�سين 
بن عليِّ بن ابي طالب i. وكنيته اأبو عبداهلل واأبو القا�سم وهو 
الخلف الحّجة �ساحب الزمان، القائم والُمنتظر، والتالي، وهو 
ابن  عن  الّبزاز  بن  محمود  بن  العزيز  عبد  اأنباأنا  الأئمة  اآخر 
عمر قال: قال ر�سول اهلل w، يخرج في اآخر الزمان رجل من 
ولدي ا�سمه كا�سمي وكنيته ككنيتي يماأ الأر�س عدًل كما ملئت 

جورًا. فذلك هو المهدي، وهذا حديث م�سهور.
لم  لو  وفيه  بمعناه  علّي  عن  والزهري  داود  اأبو  اأخ��رج  وقد 
اإل يوم واحد لبعث اهلل من اهل بيتي من يماأ  يبق من الدهر 
الإ�سمين  ذو  له  ويقال  كثيرة  رواي��ات  في  وذكره  الأر���س عدًل، 

محمد واأبو القا�سم قالوا: اأُمه اأم ولد يقال لها �سقيل.
وقال ال�سدي يجتمع المهدّي وعي�سى بن مريم فيجيء وقت 
اأولى  اأنت  عي�سى  فيقول  تقدم  لعي�سى  المهدّي  فيقول  ال�ساة 

بال�ساة في�سلي عي�سى وراءه ماأمومًا.
قلت فلو �سلى المهدّي خلف عي�سى لم يجز لوجهين اأحدهما 
والثاني  تبعًا،  في�سير  ماأمومًا  ب�ساته  الإمامة  عن  خرج  لأّنه 
فلو  ال�سرائع  ن�سخ جميع  وقد  بعدي  نبّي  ل  قال   ،w النبّي  لأّن 

�سّلى عي�سى بالمهدّي لتدن�س وجه ل نبّي بعدي بغبار ال�سبهة.
وعامة الإمامّية على اأن الخلف الحّجة موجود واأّنه حي ُيرزق 
اأعمارهم  طالت  جماعة  اأن  منها  باأدلة  حياته  على  ويحتجون 

فاإّنه  واليا�س  كالخ�سر 
ل��ه��م��ا من  ك���م  ي�����دري  ل 

يجتمعان  واأن��ه��م��ا  ال�سنين 
كل �سنة فياأخذ هذا من �سعر 

هذا وهذا من �سعر هذا.
القرنين  ذا  اأن  ال��ت��وراة  وف��ي 

والم�سلمون  �سنة  اآلف  ثاثة  عا�س 
يقولون الفًا وخم�سمائة.

ا�سحاق عا�س عوج بن  بن  وقال محمد 
عناق ثاثة اآلف �سنة و�ستمائة �سنة ُوِلَد في 

حجر اآدَم وُعناق اأمه وقتله مو�سى بن عمران 
بيور�سب  وهو  حاك  ال�سّ وعا�س  �سيحان  واأبوه 

األف �سنة وكذلك طهمورث.
الألف  بلغوا  كثير  الأنبياء فخلق  واأّما من 
ونحوهم  و�سيث  ون��وح  ك��اآدم،  عليها  وزادوا 
وعا�س قينان ت�سعمائة �سنة وعا�س مهائيل 
ثمانمائة وعا�س نفيل بن عبد اهلل �سبعمائة 
�سنة وعا�س �ُسطيح الكاهن وا�سمه ربيعة بن 
عمرو �ستمائة �سنة وعا�س عامر بن ال�سرب 

اهلل  تيم  وكذا  العرب  حاكم  وكان  خم�سمائة 
بن ثعلبه وكذا �سام بن نوح وعا�س الحرث بن 

القائل  وهو  �سنة  اأربعمائة  الجرهمي  م�سا�س 

اإعداد هيئة التحرير
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الهوام�س:
جاء في كتاب »الفوائد البهية في تراجم الحنفّية« �س 230، ترجمة مف�سلة عنه ( 1)

قال: تفقه وبرع و�سمع من جده لأمه ابن الجوزي، وكان بتربيته في �سغره حنبليًا 
ُثّم رحل اإلى المو�سل ودم�سق وتفقه على جمال الدين محمود الح�سيري ف�سار 
حنفيًا. وكان عالمًا فقيهًا واعظًا ح�سن المجال�سة، مليح المحاورة، فار�سًا في 
وكتاب  الكبير«،  الجامع  »�سرح  منها  ت�سانيف،  له  الذكاء  في  ُمفرطًا  البحث 
و  الر�سول«  �سيرة  في  ال�سوؤول  »منتهى  و  القراآن«  »تف�سير  و  الإن�ساف«  »اإيثار 

»اللوامع في اأحاديث المخت�سر والجامع« و »مراآة الزمان« . مات ليلة الحادي 
والع�سرين من ذي الحجة �سنة 654ه�. عن كتاب: »تذكرة الخوا�س«، للعّامة 

�سبط ابن الجوزي، �س 3 � 4.  
   »تذكرة الخوا�س«، للعّامة �سبط ابن الجوزي، المتوفى �سنة 654ه�. موؤ�س�سة ( 2)

اأهل البيت i، بيروت، �س 325 � 326.
   نف�س الم�سدر، �س 327.( 3)

ارفخ�سد  وكذا  ال�سفا(  اإلى  الحجون  بين  يكن  لم  )كاأن 
وعا�س  �سنة  وثمانين  ثاثمائة  �ساعدة  بن  ق�س  وعا�س 
�سنة وعا�س  وت�سعين  الدو�سي ثاثمائة  كعب بن جمجمة 
�سلمان الفار�سي مائتين وخم�سين �سنة وقيل ثاثمائة في 

خلق يطول ذكرهم«[.
الف�سل  اأبو  بق�سيدة   q الجوزي  ابن  ا�ست�سهد  ُثّم 
من  والموؤلفة  الم�سهورة  الخ�سفكي  �سامة  بن  يحيى 
الأئمة  ف�سائل  بها  جمع  والتي  ال�سعر  من  بيتًا  اأربعين 

الثني ع�سر i، والتي جاء بها: 
ب����ع����ده  وال�����ح�����������س�����ن�����ان  ح�������ي�������درة   «[

ث����������م ع���������ل���������يٌّ واب����������ن����������ه ُم�������ح�������ّم�������ُد
ج����ع����ف����ر ال���������������س�������ادق واب������������ن ج���ع���ف���ر

م�����و������س�����ى وي������ت������ل������وه ع�����ل�����ي ال���������س����ي����د
اع�����ن�����ي ال�����ر������س�����ا ث������م اب�����ن�����ه ُم����ح����ّم����ٌد

ُث��������������ّم ع�������ل�������ّي واب���������ن���������ه ال�����م�����������س�����دُد
ال�����ح�����������س�����ُن ال������ت������ال������ي وي�����ت�����ل�����و ت����ل����وه

ُم�����ح�����ّم�����د ب�������ن ال����ح���������س����ن ال���م���ف���ت���ق���ُد
ف��������اإّن��������ه��������م اأئ�������م�������ت�������ي و�������س������ادت������ي

َوف�������ن�������دوا َم�����ع�����������س�����ٌر  ل�����ح�����ان�����ي  وان 
اأئ����������م����������ة اأك��������������������رم ب�������ه�������م اأئ�������م�������ة

ا�������س������م������اوؤه������م َم�������������س������ط������ورٌة ت�����ط�����رُد
ع������ب������اده ع������ل������ى  اهلل  ح������ج������ج  ه���������م 

]»)3( م���ق�������س���ُد  َم����ن����ه����ٌج  اإل�����ي�����ه  وه�������م 

كتاب 
نهج البالغة

t لإلمام عليِّ بن أبي طالب
نموذجًا

الكتابة يف عصر النبوة 
احللقة الثالثة

بقلم د. ي�صري عبد الغني عبداهلل)1(

المفهوم:  تحديد 
تندرج  التي  الفنية  الكتابة  هنا:  بالكتابة  نق�سد 
تحت فنون النثر الفني والأدب، تلك الكتابة التي يعمد 
وتوظيف  الجمالي،  التزيين  من  نوع  اإلى  مبدعها  فيها 
عن  للتعبير  والمتباينة  والبديعية  البيانية  الأ�ساليب 
النبوة  عهد  في  الفنية  والكتابة   ، والمعاني  الأف��ك��ار 

والعهود. الر�سائل  نوعين:  اإلى  تتنوع 
بين  الفنية  الكتابة 

النبوة: وع�سر  الجاهلي  الع�سر 
دواع��ي  بها  تتوافر  لم  بعامة  الجاهلية  البيئة  اإن 
ال��م��ج��اورة  المناطق  بع�س  ف��ي  اإل  الفنية،  الكتابة 
اقت�سرت  فقد  وال��ي��ون��ان��ي��ة،  الفار�سية  للح�سارات 
التجارية،  معامالتهم  ت�صجيل   « على:  عندهم  الكتابة 
اأو عقد حلف، في �ص�رة  وما ي�صبه ذلك من كتابة عهد، 
من  قيمة  تحقيق  اأو  التاأنق  محاولة  عن  بعيدة  ب�صيطة، 
ظه�ر  احــتــمــال  ننكر  بــهــذا  ول�صنا  الــفــنــي،  الــجــمــال  قــيــم 
لــ�ن مــن الــكــتــابــة الــفــنــيــة فــي الــجــاهــلــيــة، بــل اإنــنــا نميل 
اإلـــى ظــهــ�ره، خــا�ــصــة فــي الــمــمــالــك الــعــربــيــة الــمــجــاورة 

.)2(  » والي�نانية  الفار�صية  للح�صارات 

النثر 

في 

عصر 

صدر 

اإلسالم
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اأول  منذ  والكتابة  القراءة  على  وحث  الإ�سام  جاء 
َك  اآية نزلت حيث قال �سبحانه وتعالى : { اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ
اْلأَْك��َرُم  َوَربُّ��َك  اْق��َراأْ  َعَلٍق  ِمْن  اْلإِن�َساَن  َخَلَق  َخَلَق  الَِّذي 

.)3( َيْعَلْم }  َلْم  َما  اْلإِن�َساَن  َعلََّم  ِباْلَقَلِم  َعلََّم  الَِّذي 
بالكتابة   w ال��ر���س��ول  ع��ن��اي��ة  ذل��ك  اإل���ى  ن�سيف 
اأبناء  يتعلمها  اأن  على  ال�سديد  وحر�سه  وال��ق��راءة، 
قري�س  اأ�سرى  خبر  في  ٌن  َبيِّ هو  كما  الأوائل،  الم�سلمين 
ي�ستطع  لم  w لمن  اأذن ر�سول اهلل  يوم بدر، حين  في 
�سبيان  من  ع�سرة  تعليم  ف��داوؤه  يكون  اأن  نف�سه  ف��داء 

والكتابة.)4(  القراءة  الم�سلمين 
النبوة  ع�سر  في  الكتابة  دواعي  تمثلت  وقد 

 :)5( يلي  ما  في 
1 � حاجة الم�سلمين اإلى الكتابة في تدوين القراآن 

الكريم 
للدعوة  الر�سائل  كتابة  اإلى  الم�سلمين  حاجة   �  2

الإ�سام اإلى 
�سوؤون  في  الكتابة  اإل��ى  الم�سلمين  حاجة   �  3

والمواثيق. العهود  وكتابة  وال�سلم،  الحرب 
الكتابية  الن�سو�س  في  النظر  اأنعمنا  واإذا 
اإلــى  تتجه   « لم  الكتابة  اأن  نجد  الع�سر  لهذا 
االأ�صل�بية  ال�صيغ  وت�ظيف  والتزيين،  التحبير 
ــى الــتــعــبــيــر عن  الــجــمــالــيــة بــقــدر مـــا تــتــجــه اإلــ
اأي  من  خالية  محددة  بلغة  والمبادئ  االأفــكــار 
تــ��ــصــيــل هــذه  تــعــ�ق عــن  ربــمــا  �صيغة جــمــالــيــة 
ــا ر�ــصــالــة  االأفـــكـــار والــمــبــادئ، الأن الــكــتــابــة: اإمـ
محددة  اأفكاراً  اإليه  المر�صل  اإلى  تحمل  ر�صمية 
ب�صه�لة  اإلــيــه  الــمــر�ــصــل  ي�صت�عبها  اأن  ينبغي 
على  ين�س  مــيــثــاٌق  اأو  عــهــٌد  ــا  واإمـ عليها،  ويـــرد 
بن�د معينة ملزمة يجب اأن تك�ن وا�صحة لدى 

 .)6(   » اأو هذا الميثاق  المعني بهذا العهد 
وتحليلها:  w النبي  ر�سائل  من  نماذج 

 w ال��ر���س��ول  )ر���س��ائ��ل(  كتب  تاأملنا  اإذا 
فرعين:  اإلى  تتفرع  نجدها 

اأ � كتبه التي كان يوجهها اإلى الملوك يدعوهم 
الإ�سام. الدخول في  اإلى  فيها 

للقبائل. يكتبها  كان  التي  ومواثيقه  عهوده   � ب 
الأول:  النموذج 

الروم: ملك  هرقل  اإلى   w محمد  الر�سول  ر�سالة 
هرقل  اإل��ى  ر�سالته   ،w ال��ر���س��ول  ر�سائل  وم��ن 

الرحيم.  الرحمن  اهلل  ب�صم   « ون�سها:  الروم،  اإمبراطور 
الـــروم،  هــرقــل عظيم  اإلـــى  ور�ــصــ�لــه  اهلل  عبد  مــن محمد 
�صالم على من اتبع الهدى، اأما بعد: فاإني اأدع�ك بدعاية 
االإ�صالم، ا�صلم ت�صلم، ا�صلم ي�ؤتك اهلل اأجرك مرتين، فاإن 
ت�ليت فاإنما عليك اإثم االأري�صيين، ويا اأهل الكتاب تعال�ا 
ن�صرك  اإال اهلل، وال  نعبد  اأال  بيننا وبينكم  �ص�اء  اإلى كلمة 
اأرباباً من دون اهلل، فاإن  به �صيئاً، وال يتخذ بع�صنا بع�صاً 

ت�ل�ا فق�ل�ا: ا�صهدوا باأنا م�صلم�ن «. )7(
لتحليل:  ا

هرقل  دع��وة  ه��و  للر�سالة  الأ�سا�سي  ال��ه��دف  اإن   �
)قي�سر( ملك الروم للدخول في الإ�سام  حتى ي�سلم 
وعن  اإ�سامه،  عن  خيرًا  اهلل  يجازيه  وحتى  باإ�سامه، 
كلمة  اإلى  يدعوه  ثم  باإ�سامه،  �سي�سلم  من  كل  اإ�سام 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له.  التوحيد و�سهادة اأن ل 

هذه  في  الر�سالة  لنظام  التقنين  من  ن��وع  ظهر   �
الر�سالة  بداأت  فقد  والختام،  البدء  في  وذلك  الفترة، 
وتقديم  اإليه،  والمر�سل  المر�سل  ذكر  ثم  بالب�سملة، 
في   » بعد  اأمــا   « عبارة  على  ا�ستملت  كما  له،  التحية 
باآية  الر�سالة  ختمت  وقد   ،) )المو�سوع  الغر�س  �سدر 

الحكيم. الذكر  اآيات  من 
ال��ذي  ال�سديد،  الإي��ج��از  الر�سالة  على  ناحظ   �
الكلمتان  فتنطوي   ،» ت�صلم  ا�صلم   « قوله:  في  يتجلى 
الم�سلم،  خا�س  �سبل  من  الإ���س��ام  به  ج��اء  ما  على 

والآخرة. الدنيا  في  و�سامته 
اأجله  من  ال��ذي  الهدف  اإل��ى  الإي��ج��از  ه��ذا  ويرجع 
في  للدخول  ال��روم  ملك  دع��وة  وه��و  الر�سالة،  كتبت 
للدعوة  تبليغه  في   w الر�سول  راع��ى  وقد  الإ���س��ام، 
اإليه  يو�سل  اأن  ف��اأراد  اإليه،  المر�سل  حال  الإ�سامية 
هذا  اإدراك  في  م�سقة  يجد  اأن  دون  ب�سرعة  المعنى 

المعنى.
� خلت هذه الر�سالة من ال�سور الخيالية التي ربما 
المراد  للمعنى  اإليه  المر�سل  اإدراك  �سرعة  من  تعرقل 

اإليه. تو�سيله 
: الثاني  النموذج 

الجندل:    دومة  ملك  اإلى   w الر�سول  ر�سالة 
وكتب الر�سول w اإلى اأُكيدر دومة، وهو ملك دومة 
الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم   « ن�سها:  ر�سالة  الجندل 
لنا  اإنــا  ر�ــصــ�ل اهلل الأكــيــدر دومــة:  هــذا كتاب مــن محمد 
الــ�ــصــاحــيــة مــن الــ�ــصــحــل والـــبـــ�ر والــمــعــا�ــصــي، واإغــفــال 

الكريم  ال��ر���س��ول  ف���اإن  ذل��ك  وم��ع  ال��خ��ات��م��ة، 
ر�سائله  ب��دء  ف��ي  واح���دًا  نمطًا  يلتزم  ل��م   w

من  بعبارة:»  بع�سها  يفتتح  كان  اإذ  ختامها  اأو 
محمد ر�ص�ل اهلل اإلى فالن«، والبع�س الآخر ب�» 
محمد  من  كتاب  هذا   « اأو  الب�سملة  «اأو  بعد  اأمــا 

اإلى فالن«. ر�ص�ل اهلل 
ب��ال�����س��ام، ف��ي��ق��ول  � ك����ان ي�����س��در ك��ت��ب��ه 
من  عــلــى  الــ�ــصــالم   « اأو  عليك«  �ــصــالم  للم�سلم:» 
الم�سلم:»  لغير  وي��ق��ول   ،» ــصـــ�ل  ور�ـ بـــاهلل  ــن  اآمــ
ال�سام  يتبع  وكان   » الهدى  اتبع  على من  �صالم 
منهما،  ب�سيء  يتبعه  ل  وقد  وال�ستغفار،  بالحمد 
كما كان يخل�س اإلى المو�سوع بعبارة »اأما بعد«، 

وقد ل يذكرها. 
ب��ال�����س��ام على  ف��ك��ان  ال��ر���س��ائ��ل  اأم���ا خ��ت��ام   �

ــة اهلل  ــمــ ال��م�����س��ل��م ف��ي��ق��ول:»والـــ�ـــصـــالم عــلــيــك ورحــ
الم�سلم  لغير  اأما   ،» وال�صالم  يقول:»  اأو  وبركاته«، 

وال�صالم على من اتبع الهدى«، وقد ل يذكر  فيقول:» 
)9( نهائيًا.  ال�سام 

الثاني المبحث 
الرا�سدين  الخلفاء  ع�سر  في  النثر 

 : تمهيد
ت���ط���ورت ب��ع�����س ال��ف��ن��ون ال��ن��ث��ري��ة م��ث��ل: 
ال��خ��ط��اب��ة وال��ك��ت��اب��ة ال��ف��ن��ي��ة ت���ط���ورًا وا���س��ح��ًا 

اهلل  )ر���س��وان  ال��را���س��دي��ن  الخلفاء  ع�سر  ف��ي 
اآفاق  اإلى  النثرية  بالفنون  انتقلوا  فقد  عليهم(، 
األمت  التي  ال�سيا�سية  الظروف  هياأتها  جديدة، 
العرب  وردة   ،w الر�سول  وفاة  منها:  بالدولة، 
ال�سديق  ب��ك��ر  اأب���ي  خ��اف��ة  ف��ي  الإ����س���ام  ع��ن 
ال�سيا�سية  وال�سطرابات  عنه(،  اهلل  )ر�سي 
اإلى  واأدت  الإ�سامية  الدولة  في  حدثت  التي 
اهلل  )ر�سي  عفان  بن  عثمان   / الخليفة  مقتل 
اأبي  بن  علي  بين  ال�سراع  احتدام  ثم  عنه(، 

�سفيان. اأبي  بن  t، ومعاوية  طالب 
الرا�سدين:  الخلفاء  ع�سر  في  الخطابة 

اأ�سرنا  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  ال��ظ��روف  ه��ي��اأت 
بعد  ال��دول��ة  على  ط���راأت  وال��ت��ي  �سابقًا  اإليها 
فقد  الخطابة،  ازدهار  اإلى   w الر�سول  وفاة 
يدعو  كل  الأح��زاب،  دعاة  من  الخطب  كثرت 
ال��خ��اف��ة،  ف��ي  ح��ق��ه  ع��ن  وي��داف��ع  ل�ساحبه، 

ال�صامنة  ولكم  والح�صن،  والحافر  وال�صالح،  والحلقة  االأر�س، 
تعد  وال  �صارحتكم،  تعدل  ال  المعم�ر،  من  والمعين  الدخل  من 
ل�قتها،  الــ�ــصــالة  تــقــيــمــ�ن  الــبــات،  عليكم  يــحــذر  وال  فــاردتــكــم، 
ولكم  والميثاق،  اهلل  عهد  بذلك  عليكم  بحقها،  الزكاة  وتــ�ؤدون 
 » الم�صلمين  من  ح�صر  ومن  اهلل  �صهد  وال�فاء،  ال�صدق  بذلك 

 .)8(

لتحليل: ا
ومن  العامة،  �سيا�ساته  واكتملت  الإ�سامي  الدين  ا�ستقر   �

والواجبات. الحقوق  تف�سيل  ال�سابقة  الر�سالة  تناولت  ثم 
اإلى  اإ�سافة  الفترة،  تلك  ر�سائل  في  يظهر  التحبير  بداأ   �
في  نراه  الذي  ال�سجع  ومثال على ذلك  الكام،  تح�سين  وجوه 
�صارحتكم، وال تعد فاردتكم«،  w:» ال تعدل  الر�سالة في قوله 
تقيم�ن ال�صالة ل�قتها، وت�ؤدون الزكاة بحقها«،  اأي�سًا:»  وقوله 
والميثاق،  اهلل  عهد  بذلك  عليكم   « قوله:  في  الموازنة  ونجد 

 .» وال�فاء  ال�صدق  ولكم بذلك 
في  ذل��ك  ونجد  اأخ��رى،  على  للفظة   w الر�سول  اإي��ث��ار   �
ي�سبهها  ما  اأو  )ترك(،  كلمة  من   بدًل  )وخلع(  لفظ  اختيار 
اإلى  العودة  عدم  مع  الترك،  معنى  )خلع(  الأولى  الكلمة  ففي 
اإلى  ي�سير  الأ�سنام  عبادة  فخلع  الأ�سنام(،  )عبادة  عبادتها 
ل  وحده  اهلل  عبادة  اإلى  فا�سدة،  عبادة  من  نهائًيا  التخل�س 

بالحرية. وال�سعور  له،  �سريك 
�سابقتها  عن  ن�سبيًا  الر�سالة  هذه  طول  من  الرغم  وعلى   �
بالحذف، كما في  الإيجاز  اإلى  اأنها مالت في بع�س جملها  اإل 
عن  �سارحتكم  تعدل  ل  «اأي:  �صارحتكم  تعدل  ال   «  :w قوله 
في  فاردتكم  تعد  ل  اأي:   ،» فاردتكم  تعد  ال  وقوله:»   المرعى، 

ال�سدقة. مال 
اإليه،  والمر�سل  المر�سل،  بالب�سملة، وذكر  الر�سالة  بداأت   �
ح�سر  ومن  اهلل  باإ�سهاد  الر�سالة  وختم  المو�سوع،  عر�س  ثم 

الر�سالة. تلك  ورد في   ما  الم�سلمين على  من 
النبوة:  عهد  في  للكتابة  العامة  الفنية  ال�سمات 

، النبوة  عهد  في  للكتابة  عامة  فنية  خ�سائ�س  هناك 
يلي:   ما  في  اإيجازها  يمكن   

اإلى  النبوية  للبعثة  الأول  العهد  فترة  في  الكتابة  ميل   �
والبعد  المعنى،  عن  المبا�سر  والتعبير  والو�سوح  الب�ساطة 

اأو تعمد.  اإل ما ورد دون ق�سد  اأ�ساليب البيان  عن 
بهدف  المو�سوع،  عر�س  في  غالبًا  الإيجاز  اإل��ى  الميل   �
اإليهم. المر�سل  حال  مراعاة  مع  بالم�سمون،  المبا�سر  التبليغ 
النموذجية  البنية  الكتابة  نماذج  من  كثير  في  ظهرت   �
 / الغر�س   / المقدمة  ف��ي:  والمتمثلة  للر�سالة،  ال�سكلية 
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هذا  في  الإ�سامية  الفتوحات  كثرة  ذلك  اإلى  ن�سيف 
على  ال�سوء  �سنلقي  القادمة  ال�سطور  وف��ي  الع�سر، 
درا�سة  بدرا�ستها  ونقوم  الفترة،  تلك  نماذج من خطب 
ل� علّي بن  الثاني: خطبة  اأن قال: النموذج  اإلى  فنية... 

اأبي طالب )ر�سي اهلل عنه( في الجهاد:
في  بتحليلها  ون��ق��وم  الخطبة  ه��ذه  ن��ذك��ر  و���س��وف 
بتحليل  �سنقوم  حيث  الثاني  الباب  من  الأخير  الف�سل 
انطاقًا   ،t طالب  اأبي  بن  علّي  الإم��ام  اأدب  نماذج 
�سخ�سيته  في  اأثرت  التي  والعوامل  وحياته  ن�ساأته  من 
ذلك  اإلى  نوفق  فلعلنا  وخ�سائ�سه،  واأغرا�سه  واأدبه 

تعالى.  باإذن اهلل 
الخلفاء  عهد  في  للخطابة  العامة  الفنية  ال�سمات 

الرا�سدين: 
ناحيتين:  من  وتنوعت  الخطابة  تطورت 

 : المو�سوعات  ناحية  من   � اأ 
ت���ط���ورت ال��خ��ط��اب��ة ف���ي ع�����س��ر ال��خ��ل��ف��اء 
واأر���س��اه��م(،  عنهم  اهلل  )ر�سي  الرا�سدين 
ال�سيا�سي  ل��ل��واق��ع  ت��ب��ع��ًا  اأن��واع��ه��ا  وت��ع��ددت 
من  مو�سوعاتها  ا�ستمدت  حيث  للع�سر، 

الواقع. هذا 
� فكان هناك الخطابة الدينية التي يدعو 
الإ�سامي  الدين  تعاليم  اإلى  الخطيب  فيها 
اإلى  وير�سدهم  الم�ستمعين،  ويعظ  الحنيف، 

ال�سحيح. الطريق 
تنه�س  التي  الحربية  الخطب  وهناك   �
الخطيب  يح�س  وفيها  الحروب،  اأوق��ات  في 
كلمة  اإعاء  �سبيل  في  الجهاد  على  م�ستمعيه 

المو�سوعات. من  ذلك  غير  اإلى  التوحيد... 
الفنية: الناحية  من   � ب 

تهذيب  ف��ي  ال��ب��ارز  اأث���ره  ال��ك��ري��م  ل��ل��ق��راآن  ك���ان   �
وابتغاء  وغريبها،  حو�سيها  ع��ن  والب��ت��ع��اد  الأل��ف��اظ، 
بو�سوح  المعنى  ع��ن  التعبير  ب��ه��دف  منها،  ال�سهل 
المعنى  غير  اأخرى  معاٍن  في  وا�ستخدامها  و�سا�سة، 
لبا�س  الإ�سام  األب�سها  فقد  له،  و�سعت  الذي  الأ�سلي 
ال��زك��اة...  ال�ساة،  ال��ن��ار،  الجنة،  مثل:  ال�سرعية، 

ذلك. وغير 
حاول الخطباء محاكاة القراآن الكريم في اأ�سلوبه، 
ف�ساروا على نهجه في ح�سن الأداء، وا�ستمداد المعنى 

واآراءهم. اأفكارهم  تدعم  التي  وال�سواهد  منه، 
هذه  خطب  في  والإط��ن��اب  الإي��ج��از  بين  ال��ت��راوح   �
من  الفكرة  لتو�سيل  مو�سعه  ف��ي  ف��الإي��ج��از  الفترة، 
اإلى  البع�س  مال  وقد  يذكر،  تعمد  دون  الطرق  اأق�سر 
ا�سطراب  مثل:  ذلك،  المقام  ا�ستدعى  اإذا  الإطناب 
للتاأكيد  الفتن...  وكثرة  الحروب،  وا�ستعال  الأحداث، 

بها. الم�ستمعين  واإقناع  المعنى،  على 
المختلفة  والبديعية  البيانية  الأ�ساليب  توظيف   �
نف�س  في  وتاأكيده  لتو�سيحه  المعنى،  عن  التعبير  في 

. لمتلقين ا
� ظ��ه��رت ف��ي ب��ع�����س ال��خ��ط��ب ال��ب��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
يلتزم  ول���م  خ��ات��م��ة،   / ع��ر���س   / م��ق��دم��ة  ل��ل��ر���س��ال��ة: 
الخطباء مقدمة اأو خاتمة محددة، بل تنوعت المقدمة 
ونوع  والمتلقي  الخطيب  وحال  المقام،  بتنوع  والخاتمة 

له )10(. يعر�س  الذي  المو�سوع 
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عملية اخللق واحدة؟
بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام علي العيتاوي )1(

هل
ب�سمائه  الكون  �سيء،  كل  خالق  اهلل   
بينها،  يعرج  وم��ا  واأر����س���ه...  واأج��رام��ه 
والختاف  التعدد  وهذا  فيها،  يدب  وما 
اإلى  ريب  دون  يعود  والجعل،  الإيجاد  في 
ال��ه��ادف،  ال��خ��ل��ق  ف��ي  لمتناهية  ق���درة 
العادة،  في  اأب�سارنا  تحت  يقع  ما  وه��و 
على  ي�ستنتج  منا  وكل  اأحيانًا،  وب�سيرتنا 
قدر طاقة عقله بع�سًا من حكمة الوجود، 
يرجعه  اأو  معين،  �سبب  اإلى  الأم��ر  ويعزو 
الأم���ور،  تختلف  وه��ك��ذا  ع��وام��ل،  ل��ع��ّدة 
ما  الأ�سباب،  وتتقاطع  ال���روؤى،  وتمتزج 
يوقع الكثير من الّنا�س بالحيرة في تبني 
اأو  ج��ه��ة،  م��ن  ت�سابهها  ج���راء  الأف��ك��ار، 
تباينها من جهة ثانية، وتكثر ت�ساوؤلتهم، 
اأ�سحاب  ذوي  على  اأ�سئلتهم  وتنهمر 
والفكرّية،  الثقافّية  ال�ساحة  في  ال�ساأن، 
تلم�س  في  غليلهم  يبّرد  ما  يجدون  عّلهم 
الأجوبة الكافّية، التي تاأتي بالأعم الأغلب 
احاطتها  لعدم  المطلوب  مو�سحة  غير 
اأو  جهاته،  كل  من  الم�سوؤول  بالمو�سوع 
المتنوعة،  والآراء  بال�سروحات  لت�سعبها 
�سند  اإل��ى  يركن  ل  الم�ستفهم  يجعل  ما 
قلة  اإل��ى  ويخلد  الطلب،  في  فيمل  وثيق، 
ما  اأراد معرفته  بما  الإحاطة  الراحة في 
معارفه  دقة  في  قلقًا  النهاية  في  يجعله 

ومفاهيمه ومعلوماته. 
وت��ت��ك��رر ه���ذه ال��ح��ال��ة م��ع ك��ل جيل 
الدالة  العلوم  من  اللمم  في  اإّل  معرفي 
ولكم  دق��ي��ق،  ب�سكل  مو�سوعاتها  على 
على  ال�سلف،  مع  اأحيانًا  الخلف  يختلف 
المعيو�سة  ال��واق��ع،  في  متداولة  م�سائل 
نتائجها  اإلى  والو�سول  بحثها  طرائق  في 
يبقي  م��ا  ال��م��ط��روح��ة  الم�سائل  ب��ت��ع��دد 
نتاجات اأهل الفكر اأحيانًا على مر الزمن 
بحالة ل تح�سد عليها في طماأنة الآخرين. 
م�سافة  على  وال��ق��ارئ  ن��ك��ون  وح��ت��ى 
الأف��ك��ار حتى ل  واح���دة، في بع�س ه��ذه 
يبقى الكام في �سياقه العام غير مقيد، 
اإلى  بوا�سطتها  ندخل  واحدة  حالة  اأذكر 
من  الخلق  عملية  وهي  المو�سوع،  �سلب 
اأم  واح���دة  ه��ي  ه��ل  ذك���ره،  تعالى  ِقبله 
متعددة؟ وهل الروح التي ُنفخت في غيره 
الحيوان  وهل  الأخ��رى؟  المخلوقات  من 
دون  فقط  نف�س  فيه  اأم  نف�س؟  اأو  روح 
وهل  الّنا�س؟  من  بع�س  يزعم  كما  روح 
مّما  نوع  كل  من  متعددة  الخلق  عمليات 
اأوجده الباري، اأم الكل على حد �سواء في 

الوجود.
و���س��وف اأح����اول الإج���اب���ة ع��ل��ى ه��ذه 
الأ�سئلة بالقدر المتمكن منه، تاركًا لذوي 

يهمه  لمن  الق�سّية مفتوحة،  العقول هذه 
كاتبًا  اأو  ن��اق��دًا  اأك��ان  �سواء  الأم���ر،  ه��ذا 
واإمكاناته  التحليلّية،  ومو�سعًا قدر قدرته 

التجريبّية، وتطلعاته الفكرّية. 
وال�������س���وؤال ال��م��ل��ح��اح ق���ول اهلل ع��ّز 
ِمن  ِفيِه  َوَنَفَخ  اُه  �َسوَّ ُثمَّ   } للمائكة  وجل 
ْيُتُه  �َسوَّ َف��اإَِذا   } الآي��ة  وِح���ِه})2(، وكذلك  رُّ
َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه �َساِجِدين} 
ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  �َسوَّ َفاإَِذا   } )3( اأي�سًا، 

وِحي َفَقُعوا َلُه �َساِجِديَن })4(.  رُّ
اأّن��ه  اهلل  اأعلمنا  الأول����ى  الآي���ة  ففي 
�سّواه ونفخ فيه في الما�سي، وفي الآيتين 
الم�ستقبل،  في  �سويته  ف��اإذا  التاليتين، 
بها  خ�س  النفخ  عملية  اأن  هنا  والمهم 
اآدم )الإن�سان( دون �سواه » وفي المنا�صبة 
اإلــتــفــاتــة بــاأنــنــا لـــن نــخــ��ــس فـــي مــ�ــصــاألــة 
لأّنها  والكيفّية  الآلية  حيث  من  »النفخ« 
الطوال  ال�سفات  من  مزيد  اإل��ى  تحتاج 
اأو ل�سرح ما يمكن فهمه منها،  ل�سرحها، 
عندنا«.  المحددة  العقلّية  القوى  بح�سب 
اأوقع  ما  هو  هذا،  النفخ  اأمر  اأن  فالمهم 
اأ�سحاب الراأي القائل باأن الحيوان لي�س 
حّدد  �سبحانه  اهلل  اأن  باإعتبار  روح،  فيه 
النفخ بالإن�سان، وهذا اإ�سكال بحاجة اإلى 
زعمًا  يقول  لذلك  منا�سبته،  في  معالجة 
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فيه  يوجد  ول  فقط،  نف�سًا  للحيوان  اأن 
الّدالة  الآي��ات  هذه  على  بالإعتماد  روح، 
الحيوانات  �سائر  دون  من  الإن�سان  على 
كجن�س، يندرج الإن�سان تحته باأّنه ناطق. 
ويتناقل محّبو العلم والمعرفة هذه الآراء 
وا�ستقرار  راحة  في  رغبة  بينهم،  ما  في 
عن  يغنيهم  ي��اب�����س  ب���ِر  ع��ل��ى  نفو�سهم 
ليركنوا  وا�سع،  الغرق في بحر علمي 
جوانب  في  عليه،  وي�ستندوا  اإليه، 
ال��م��ع��رف��ة ال��م��ت��ع��ددة م��ن حب 
الحياة  اأ�سرار  على  الإط��اع 
العلم  طلب  في  والإ�ستزادة 
م���ن ال��م��ن��اح��ي الأخ�����رى 
ل��ل��ق�����س��اي��ا ال�����س��ائ��ك 
غالبية  عند  فهمها 
ال����خ����ل����ق وال����ت����ي 
ت��ن��ق��ل��ب ال��ن��ف��و���س 
ع����ل����ى ال����������دوام 
م��ح��اول��ة 

اأف�����س��ل،  ب�سكل  ال��ح��ق��ائ��ق  اأغ����وار  �سبر 
متخذين من قول ر�سول الإن�سانّية ُمحّمد 
مغب�ن«،  فه�  ي�ماه  ت�صاوى  ومن   «  ،w
ال��ي��وم  ن��ك��ون  ل  اأن  علينا  وج���ب  ل��ذل��ك 
بتجديد  يوميًا  نتميز  اأن  ب��ل  ك��الأم�����س، 

مفاهيمنا واأفكارنا كلما طلعت ال�سم�س. 
وفي المنا�سبة اأدلو بما اأرى، في هذا 
لمن  و���س��ل  حلقة  اأن���ي  معتبرًا  ال��ح��وار، 
معبرًا  تكون  الحلقة  ذات  وربما  �سبقني، 
عملية  تتوقف  ل  حتى  بالم�ستقبل  ل�سواي 
الم�سلحين  كل  وهنا  المفاهيم،  تجديد 
جهدهم  ق���در  ي��ح��اول��ون  وال��م��ج��ددي��ن 
لفت  م��ن  ل��ي  ُب��ّد  ول  ع�سرهم.  مواكبة 
ال��واج��ب  الأ���س��ا���س  ال��ع��ق��دة  اإل���ى  النظر 
ال��ذه��ن،  اأم����ام  وتب�سيطها  معالجتها 
اإ�سكالية  وه���ي:  بها  العمل  يمكن  حتى 
الإن�سان،  غير  الأخ��رى  الموجودات  خلق 
الب�سرّية  النف�س  يريح  ما  اإل��ى  للو�سول 
لتحقيق  الأم���ان  �ساطئ  على  وير�سيها 
الآت��ي:  ال�سوؤال  من  اإنطاقًا  الإطمئنان 
المخلوق هو  في  ال��روح من اهلل  نفخ  هل 
ال�سكل الوحيد للخلق عنده تعالى؟ اأم اأّن 
ي�ساء  ما  يخلق  المطلقة  بم�سيئته  الخالق 
وكما يريد؟ واليقين في الإجابة الم�ساألة 
قدير.  �سيء  ك��ل  على  وه��و  الثانية، 
العمليات  ه���ذه  ع��ل��ى  وك��م��ث��ال 
لبع�س  اأتطرق  �سوف  الخلقّية 
اأنواع من الخلق، بقدر جهدي 
كما  تاركًا  المو�سوع،  هذا  في 
متابعة  في  ل�سواي  الأم��ر  تقدم 
من  اإن��ط��اق��ًا  ك��ث��ي��رة،  خ��ل��ق  كيفيات 
 )5( َتْعَلُموَن }  َل  َما  َوَيْخُلُق   } تعالى:  قوله 

الكريم  ال��ق��راآن  اإل��ى  ذل��ك  ف��ي  م�ستندًا 
ما  ج��اع��ًا  ال�سريفة،  ال��ّن��ب��وّي��ة  وال�����ُس��ّن��ة 
و�سلت اإليه من التعدد �سمن �ست حالت 
بالكثير  موقنًا  ت�سل�سلي،  ب�سكل  اأورده���ا 

منها غيرها، وهي كما يلي:
 .4 ال���ذرء،   .3 ال��ب��رء،   .2 الخلق،   �1
والتي  الن�ساأة،   .6 التقدير،   .5 الإب��داع، 
اأف��ي  حتى  موجز  ب�سكل  تعريفها  يمكن 

المو�سوع بع�س حقه. 
اأوًل: الخلق

وه���و ال��وج��ود ب��ال��ه��ي��ئ��ات والأ���س��ك��ال 
المدركة بال�سبر. بمعنى احداث بعد اأن 
لم يكن. والآيات الدالة عليه كثيرة اأذكر 

ح�سرًا منها:
��اٍل  ��ْل�����سَ ���اَن ِم���ن ���سَ { َخ���َل���َق اْلإِن�������سَ
َماَواِت َواْلأَْر�َس  اِر} )6(، { َخَلَق ال�سَّ َكاْلَفخَّ
 ،)7(  { َوَرُكْم  �سُ َفاأَْح�َسَن  َرُكْم  وَّ َو�سَ ِباْلَحقِّ 
َخَلَق   }  )8(  { ن��َث��ى  َواْلأُ َكَر  الذَّ َخَلَق  َوَم��ا   }
اْلإِن�َساَن ِمْن َعَلٍق } )9(... والخلق مخت�س 

بالإن�سان ابتداء.
ثانيًا: البرء

وهو خلق متعلق بالحيوان )الَن�َسَمة( 
يقول الإمام علّي t، في َق�َسِمِه: والذي 
جملة  وم��ن  الن�سمة.  وب���راأ  الحبة  خلق 
وكل  للدواب،  الروح  ذا  الن�سمة:  معاني 
و�سميت  ن�سمة،  ف��ه��ي  روح  فيها  داب���ة 
تنف�سه،  اإلى  �ساحبها  ل�ستراحة  ن�سمة 
�سفات  ومن  العرب.  ل�سان  في  جاء  كما 
قبلها  ياأتي  التي  ال��ب��ارئ  الح�سنى  اهلل 
ذاته  هو  لاإن�سان  فالخالق  اإذًا  الخالق، 
طريق  من  لي�س  لكن  للحيوان،  البارئ 
اإيجاد  وه��و  البرء  طريق  من  بل  النفخ 

روح بوا�سطة الخلق مخت�سة بالحيوان.
ثالثًا: الذرء

الثقلين  عند  ب��ال��ولدة  المتعة  وه��ي 
والن�سل  الذرّية  بخلق  مخت�سة  اأي  معًا 
اأنثى )الولدة(. قال تعالى:  اأو  من ذكر 
اْلِجنِّ  َن  مِّ َكِثيرًا  َم  ِلَجَهنَّ َذَراأَْن��ا  َوَلَقْد   }
اأَنُف�ِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َجَعَل   }  ،)10(  { َوالإِن�ِس 
اأَْزَواج���ًا َوِم��َن اْلأَْن��َع��اِم اأَْزَواج���ًا َي��ْذَروؤُُك��ْم 
َها ِمن َبْع�ٍس َواهلّلُ  ًة َبْع�سُ يَّ ِفيِه} )11(، { ُذرِّ

�َسِميٌع َعِليٌم } )12(.
رابعًا: الإبداع اأو الإختراع

وهو اإختراع لي�س على مثال م�سبوق، ل 
يمكن الزيادة عليه اأو النق�سان منه، لظهور 
َماَواِت  ال�سَّ َب��ِدي��ُع   } مبا�سرة.  فيه  العيب 
َماَواِت َوالأَْر�ِس  َوالأَْر�ِس } )13(، { َبِديُع ال�سَّ
اأَنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد } )14(، ويقول الإمام علّي 
ــّم اأنــ�ــصــاأ اهلل الــمــالئــكــة مــن اأنـــ�ار  ــ t، »ُث

اأبدعها، واأرواح اخترعها...«)15(.
خام�سًا: التقدير: 

والقيا�س  بالكم  ال�سيء،  موافقة  وهو 
على  والحكم  والق�ساء  والكمال،  بالتمام 
وجه مخ�سو�س، معطيًا كل �سيء ما فيه 

م�سلحته.
ِفيَها  َر  َوَقدَّ ِفيَها  َوَباَرَك   } تعالى:  قال 

��ِذي  ��اٍم } )16(، { الَّ يَّ اأَْق��َواَت��َه��ا ِفي اأَْرَب��َع��ِة اأَ
 ،)17(  { َف��َه��َدى  َر  َق��دَّ ���ِذي  َوالَّ َف�َسوَّى  َخَلَق 
تعالى  اهلل  اأّن   «:t علي  الإم��ام  ويقول 
الــبــرّيــة  وذرء  الخليقة  تــقــديــر  �ــصــاء  حــيــن 
الخلق في �ص�رة  المبدعات ن�صب  واإبــداع 
ال�صماء«  ورفــع  االأر�ـــس  دحــ�  قبل  كالهباء 
)18(، والخليقة هي الطبيعة والبهائم فيها 

اإطار  تحت  يدخلون  لأّنهم  الّنا�س،  دون 
ذرء البرّية.

�ساد�سًا: الن�ساأة
وه����ي اإع�������ادة ال��خ��ل��ق م���ن ج��دي��د، 
اإن  المخلوقات  ك��ل  تطال  والإ�ستطاعة 
ُين�ِسُئ   ُ اهللَّ ُث��مَّ   } تعالى:  ق��ال  اهلل.  �ساء 
َة  �ْساأَ نَّ َعَلْيِه النَّ �ْساأََة اْلآِخَرَة } )19(، { َواأَ النَّ
�ْساأََة  النَّ َعِلْمُتُم  َوَل��َق��ْد   }  ،)20( اْلأُْخ����َرى} 

ُروَن } )21(. اْلأُوَلى َفَلْوَل َتذكَّ
مّما  وغيرها  ال��م��ق��دم��ات،  ه��ذه  م��ن 
التي  الخلق  عمليات  تنوع  من  ندركه  ل 
ي�سفيها  اأن  ي�ساء  اأو  اهلل،  اإّل  يعلمها  ل 
ع��ظ��م��ت��ه، ت��ع��ددت ك��ي��ف��ي��ات ال��خ��ل��ق ول��و 
وهي  ع��ددًا  مح�سورة  غير  جعلها  �ساء 
كذلك، باإعتبار الأمر والنهي يرجع اإليه، 
باإختاف  الكيفيات  هذه  معها  وتعددت 
فالكل  حياة،  ذي  كل  على  ال��روح  اإفا�سة 

اإيجاده  وطريقة  المخ�سو�س،  وجوده  له 
ومن ُثّم بعثه من جديد، و اأظن اأخيرًا اأن 
يبقى النقا�س في ما بيننا اأمرًا ذا جدوى 
والنف�س؟!  ال���روح  ب��وج��ود  ح�سرناه  ل��و 
من  ذل��ك  غير  اأو  م�ستقلة؟  النف�س  اأو 
الطروحات؟ مع العلم اأّنه من الم�ستحيل 
باإعتبار  روح  دون  حية  نف�س  توجد  اأن 
والج�سد،  النف�س  الحياة في  تبعث  الروح 
التنف�س،  بعملية  تقوم  التي  هي  والنف�س 
وبقاء  فيه،  النف�س  ببقاء  الج�سد  وبقاء 
النف�س بمازمة الروح، فاإذا ذهبت ذهب 
اأنباأنا  لقد  تقدم  ما  اإلى  بالإ�سافة  الكل. 
له  التنف�س يخ�سع  اأن  القدير حتى  العلي 
اإذا  وال�صبح   « تعالى  بقوله  العاقل  غير 
�سوؤون  ال�سباح  لنف�س  كان  ف��اإذا  تنف�س« 
مع الروح والج�سد، فاإّن للروح ق�سايا من 
المخلوقات  �سائر  مع  وال�سوؤون  ال�سجون 
اأن  تقّدم  مّما  ن�ستنتج  وحتمًا  الأخ���رى. 
اهلل  عند  الخلق  اأن��واع  من  الكثير  هناك 
لم اأتطرق اإليها، تاركًا القول فيها للقارئ 
الم�ستقبل  في  العقل  ولخطرات  الكريم، 
ولكل  الكلي،  التمام  فاأ�سماء اهلل مئة في 

منها معنى في الخلق دال.
واهلل من وراء الق�سد؟ 

  

الهوام�س:
وم�ست�سار ( 1) الفنادق.  واإدارة  ال�سياحة  كلية  في  اللبنانّية  الجامعة  في  اأ�ستاذ     

التحرير في مجلة » اإطالة ُجبيلّية«.
   �سورة ال�سجدة، اآية 9.( 2)
   �سورة الحجر، اآية 29.( 3)
   �سورة �س، اآية 72.( 4)
   �سورة النحل، اآية 8.( 5)
   �سورة الرحمن، اآية 14.( 6)
   �سورة التغابن، اآية 3.( 7)
   �سورة الليل، اآية 3.( 8)
   �سورة العلق، اآية 2.( 9)
   �سورة الأعراف، اآية: 179.( 10)

   �سورة ال�سورى، اآية:11.( 11)
   �سورة اآل عمران، اآية 34.( 12)
   �سورة البقرة، اآية 117. ( 13)
   �سورة الأنعام، اآية 101.( 14)
   م�ستدرك نهج الباغة، �س 32.( 15)
   �سورة ف�سلت، اآية 10.( 16)
   �سورة الأعلى، اآية 3.( 17)
   م�ستدرك نهج الباغة، �س 32.( 18)
   �سورة العنكبوت، اآية 20.( 19)
   �سورة النجم، اآية 47.( 20)
   �سورة الواقعة، اآية 62.( 21)

1213



اللَّفظان،  فيها  ج��اء  الَّتي  ة  القراآنيَّ الآي��ات  ا�ستقراء  عند 
وجية  الزَّ كانت  اإذا  المراأة  على  ُيطلق  »زوج«   لفظ  اأنَّ  نلحظ 
والن�سجام  والقتران  التَّوافق  وكان  زوجها،  وبين  بينها  ة  تامَّ

. ا بينهما، بدون اختاف دينيٍّ اأو نف�سيٍّ اأو جن�سيٍّ تامًّ
ة  وجيَّ الزَّ تكن  ولم  كامًا،  والن�سجام  التَّوافق  يكن  لم  فاإن 
ولي�ست    » »ام��راأة  عليها  يطلق  القراآن  ف��اإنَّ  بينهما،  قة  متحقِّ

زوجًا، كاأن يكون اختاف دينيٌّ عقديٌّ اأو جن�سيٌّ بينهما. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:

َلْيَها،  َت�ْسُكُنوا اإِ ْزَواًجا ِلّ نُف�ِسُكْم اأَ ْن اأَ { َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم ِمّ
ُروَن }.  َقْوٍم َيَتَفَكّ ًة َوَرْحَمًة، اإَِنّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلّ َوَدّ َوَجَعَل َبْيَنُكم َمّ

�سورة الروم ،21.
تعالى:  وقوله 

َة  ُقَرّ اِتَنا  َيّ َوُذِرّ اأَْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َنا  َرَبّ َيُقوُلوَن  َواَلِّذيَن   }
}.�سورة الفرقان، 74. اأَْعُيٍن، َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتِّقيَن اإَِماماً 

وبهذا العتبار جعل القراآن حواء زوجًا لآدم، في قوله تعالى: 

َة }. �سورة البقرة، 35. نَت َوَزْوُجَك اْلَجَنّ { َوُقْلَنا َيا اآَدُم ا�ْسُكْن اأَ
له،  »اأزواجًا«   w بيِّ  النَّ ن�ساء  القراآن  جعل  العتبار  وبهذا 
ْزَواُجُه  َواأَ نُف�ِسِهْم  اأَ ِمْن  ِمِنيَن  ِباْلُموؤْ اأَْوَلى  ِبُيّ  {الَنّ تعالى:  قوله  في 

َهاُتُهْم } . �سورة الأحزاب،6. اأَُمّ
وجين،  فاإذا لم يتحّقق الن�سجام والتَّ�سابه والتَّوافق بين الزَّ
ولي�ست   » »امراأة  الأنثى  ي  ي�سمِّ القراآن  فاإنَّ  الموانع،  من  لمانع 

»زوجًا«.
قال القراآن: امراأة نوح، وامراأة لوط؛ ولم يقل: زوج نوح اأو 

زوج لوط؛ وهذا في قوله تعالى: 
ُلوٍط،  َوِاْم��َراأََة  ُنوٍح  ِاْم��َراأََة  َكَفُروا  َلِّذيَن  ِلّ َمَثًا  اهلُل  َرَب  �سَ  }
�سورة  َفَخاَنَتاُهَما}.  اِلَحْيِن،  �سَ ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبَدْيِن  َتْحَت  َكاَنَتا 

التحريم، 10.
ولكنَّ   ، نبيٍّ امراأة  منهما  واحدة  كلَّ  اأنَّ  مع  كافرتان،  اإنَّهما 

والتَّوافق  الن�سجام  يحّقق  لم  كفرها 
بينها وبين بعلها 

. ولهذا لي�ست »زوجًا« له، واإنَّما هي »امراأة« تحته. بيِّ النَّ
ولهذا العتبار قال القراآن: امراأة فرعون، في قوله تعالى:

�سورة   .{ ِفْرَعْوَن  َة  ِاْم��َراأَ اآَمُنوا  َلِّذيَن  ِلّ َمَثًا  اهلُل  َرَب  َو�سَ  }
التحريم، 11.

موؤمنة  فهي  وجيَّة،  الزَّ من  مانعًا  فرعون  وبين  بينها  لأنَّ 
»امراأته«   وهو كافر، ولذلك لم يتحّقق الن�سجام بينهما، فهي 

ولي�ست »زوَجه«.
ومن روائع التَّعبير القراآني العظيم، في التَّفريق بين »زوج« 
عليه  زكريا،  القراآن عن دعاء  اإخبار  في  ما جرى   ،» »امراأة  و 
ام، اأن يرزقه ولدًا يرثه. فقد  اة وال�سَّ نا اأف�سل ال�سَّ وعلى نبيِّ
كانت امراأته عاقًرا، ل تنجب؛ وطمع هو في اآية من اهلل تعالى، 

فا�ستجاب اهلل له، وجعل امراأته قادرة على الحمل والولدة.
كلمة  ال��ق��راآن  عليها  اأط��ل��ق  ع��اق��رًا،  ام��راأت��ه  كانت  عندما 

ا:  »امراأة«، قال تعالى على ل�سان زكريَّ
�سورة   .{ ا  َوِلًيّ َلُّدنَك  ِمْن  ِلي  َفَهْب  َعاِقرًا،  اْمَراأَِتي  َوَكاَنِت   }

مريم، 5.
وعندما اأخبره اهلُل تعالى اأنَّه ا�ستجاب دعاءه، واأنَّه �سيرزقه 
عاقر؟  وهي  تلد  فكيف  امراأته،  عقم  عن  الكام  اأعاد  بغام، 

قال تعالى: 
َواْمَراأَِتي  اْلِكَبُر،  َبَلَغِنَي  َوَقْد  ُغَاٌم،  ِلي  َيُكوُن  اأََنَّى  َرِبّ  َقاَل   }

َعاِقٌر؟ َقاَل َكَذِلَك اهلُل َيْفَعُل َما َي�َساء }.
اأنَّ   ،t ��ا  زك��ريَّ زوج  على   » »ام���راأة  كلمة  اإط��اق  وحكمة 
اأنَّه  رغم  وحالتها،  �سورها  اأتمِّ  في  ق  تتحقَّ لم  بينهما  ة  وجيَّ الزَّ
من  تامٍّ  وفاق  على  وكانا  موؤمنة،  كانت  امراأته  اأنَّ  ورغم   ، نبيٌّ

الإيمانيَّة. ة  ينيَّ الدِّ احية  النَّ
بينهما،  ��امِّ  ال��تَّ والن�����س��ج��ام  ��واف��ق  ال��تَّ ع��دم  ول��ك��نَّ 

اإن��ج��اب ام��راأت��ه؛ والهدف  ك��ان ف��ي ع��دم 
واج هو  « م��ن ال�����زَّ �����س��ل��يُّ »ال��نَّ

وجين  الزَّ اأحد  عند  بيولوجيٌّ  مانع  ُوجد  فاإذا  ؛  ة  يَّ رِّ والذُّ �سل  النَّ
ة. ق ب�سورة تامَّ ة لم تتحقَّ وجيَّ يمنعه من الإنجاب، فاإنَّ الزَّ

تتمَّ  لم  بينهما  ة  وجيَّ الزَّ فاإنَّ  عاقر،   t ا  زكريَّ امراأة  ولأنَّ 
ب�سورة متكاملة، ولذلك اأطلق عليها القراآن كلمة » امراأة«.

وبعدما زال المانع من الحمل، واأ�سلحها اهلل تعالى، وولدت 
ا ابنه يحيى، فاإنَّ القراآن لم يطلق عليها »امراأة «، واإنَّما  لزكريَّ
قت بينهما على اأتمِّ  وجيَّة تحقَّ اأطلق عليها كلمة »زوج «، لأنَّ الزَّ

�سورة ؛ قال تعالى:
اْلَواِرِثيَن  َخْيُر  َواأَن��َت  َف��ْرًدا  تََذْرِني  َل  َربِّ  َربَُّه  نَاَدى  اإِْذ  َوَزَكِريَّا   }
الأنبياء،  �سورة   .{ َزْوَجُه  لَُه  َلْحنَا  �صْ َواأَ يَْحيَى  لَُه  َوَوَهْبنَا  لَُه  َفا�ْصتََجْبنَا 

.90 � 89
هي  يحيى  ولدت��ه��ا  قبل   t ��ا  زك��ريَّ ام���راأة  اأنَّ  والخا�سة 
ها بعد ولدتها يحيى هي »زوج«  ا في القراآن، لكنَّ »امراأة« زكريَّ

د امراأته. ولي�ست مجرَّ
قيق بين »زوج« و»امراأة« في التَّعبير  وبهذا عرفنا الفرق الدَّ

واأنَّهما لي�سا مترادفين! القراآنيِّ العظيم، 
التَّعبير  في  ة  قَّ والدِّ القراآن،  في  الباغة  اأجمَل  ما 

والبيان.
ان. �سبحانك يا عظيم يا منَّ

بقلم ال�صاعر االأ�صتاذ ال�صيخ عبَّا�س فت�ني
احللقة األوىل

الفرق 
بني الزَّوج واملرأة 
يف القرآن الكرمي
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موضوع الغالف

العدالة 
بين المسلمين 

إلى أين؟

ِباْلَعْدِل  َي��اأُْم��ُر  اهلّلَ  اإِنَّ   } الكريم:  كتابه  في  تعالى  اهلل  قال 
يَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي  َوالإِْح�َساِن َواإِ
وْا  ُروَن َواأَْوُفوْا ِبَعْهِد اهلّلِ اإَِذا َعاَهدتُّْم َوَل َتنُق�سُ َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
الأَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهلّلَ َعَلْيُكْم َكِفيًا اإِنَّ اهلّلَ َيْعَلُم َما 

َتْفَعُلوَن } �سورة النحل، اآية 90 � 91.
بالعدالة  الم�سلمين  ت��اأم��ران  الكريمتان  الآي��ت��ان  ه��ات��ان 
ال�سيا�سة  اأو  العلم  اأه��ل  من  كانوا  اإن  والإجتماعّية  ال�سخ�سّية 
المهن  اأو  والتعليم  التربّية  اأو من رجال  ال�سناعة  اأو  التجارة  اأو 
الحّرة اأو من اأهل الق�ساء اأو ال�سحافة والإعام وفي �ستى حقول 
الحياة. وكذلك تعاملهم بالعدالة مع غير الم�سلمين �سواء كانوا 
من مواطنيهم اأو من دول اأخرى وكذلك المنظمات والموؤ�س�سات 
المواثيق  جميع  م��ع  وال��وف��اء  العالمّية.  وال�سحّية  الإن�سانّية 
نق�س  يجوز  ول  الموؤ�س�سات.  تلك  بين  وم��ا  لبنان  بين  الدولّية 
قبل  وتوقيعها من  عليها  الإتفاق  بعد  والقوانين  المعاهدات  تلك 
اأ�سافنا في لبنان اإّل �سمن الأ�سول القانونّية المرعّية الإجراء.

الميزان هو المقيا�س
َتْطَغْوا  اأَلَّ  اْلِميَزاَن  َع  َوَو�سَ َرَفَعَها  َماء  َوال�سَّ  } تعالى:  اهلل  قال 
ِفي اْلِميَزاِن َواأَِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِق�ْسِط َوَل ُتْخ�ِسُروا اْلِميَزاَن } �سورة 

الرحمن، اآية 7 � 8 � 9. 
واإنطاقًا من هذه الآيات الكريمة ف�سعار الم�سلم في الحياة هو 
العدالة اأوًل واآخرًا وظاهرًا وباطنًا. واأن تكون حياته مع اأهل بيته ومع 
اأهل وطنه ومع جميع الّنا�س هي العدالة واأن ل يتكلم اإّل بال�سدق 

اأن اهلل  الميزان حيث نرى  تمامًا مثل كفتي  والإ�ساح  وال�ساح 
ة جعلها وفق  تعالى في خلقه وتدبيره للكائنات من الذّرة اإلى المجرَّ
موازين وقوانين فيزيائّية محددة ل تزيد ول تنق�س ول تتعدى ما 
ُحِدَد لها. والإمام علّي بن اأبي طالب t، في و�سيته لولده الإمام 
الح�سن t، جعل الميزان مقيا�سًا لإيمان الم�سلم وتدينه وعدالته. 
حيث قال t :]» اأي ُبنيَّ تفهم و�سيتي واجعل نف�سك ميزانًا 
في ما بينك وبين غيرك، فاأحبب لغيرك ما ُتحبُّ لنف�سك، واأكره 
له ما تكره لنف�سك، ول تظلم كما ل تحبُّ اأن ُتظلم. واأح�سن كما 
ُتحبُّ اأن ُيح�سن اإليك. وا�ستقبح من نف�سك ما ت�ستقبح من غيرك. 
وار�َس من الّنا�س لك ما تر�سى به لهم منك، ول َتقل بما ل تعلم 
بل ل تقل كل ما تعلم، ول تقل ما ل ُتحبُّ اأن ُيقال لك واأعلم اأنَّ 
الإعجاب �سدُّ ال�سواب واآفة الألباب فاإذا ُهديَت لق�سدك فكن 

اأخ�َسع ما تكوُن لرّبك )1(«[.
وبعد هذا وذاك نقول للم�سلمين في لبنان وفي غير لبنان اين 

هي العدالة في حياتنا؟ 
واأين هي العدالة في موؤ�س�ساتنا الر�سمّية اأو الخا�سة؟

واأين هي العدالة في محاكمنا العدلّية اأو ال�سرعّية؟
واأين هي العدالة عند رجال ال�سيا�سة اأو رجال الدين؟

التي  اللبنانّية  ديمقراطيتنا  في  العدالة  موازين  هي  واأي��ن 
تحّولت اإلى اإر�ساء زعماء الطوائف وروؤ�ساء الملي�سيات واأ�سحاب 
فوق  وجعلها  الخا�سة  م�سالحهم  وتحقيق  والنفوذ  الأم���وال 

الديمقراطّية وفوق م�سلحة الوطن والمواطن؟.

الهوام�س:
   كتاب » تحف العقول عن اآل الر�سول « لإبن اأبي �سعبة الحّراني، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، �س 56.

الحاج عبد ال�هاب �صقير

بقلم الدكتور أحمد محمد قيس )1(

مصر رمز عريق 

من رموز الحضارة اإلنسانية 

والتنوع الفكري والديني 

)جبل موسى t  وجبل القديسة كاترين 

نموذجًا(
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في البداية ل بد من التاأكيد على اأمٍر مهم وهو اأن اختياري 
للعنوان اإنما هو على �سبيل الحقيقة والواقع العلمي والعملي، ل 
من باب الدعاية اأو المجاملة اأو اأي �سيء من هذا القبيل، وهذا 
ب�سكل  المقالة  هذه  �سياق  في  القارئ  عزيزي  تعرفه  �سوف  ما 
تلقائي، اإذ اأن اأي اإطالة اأو درا�سة في التاريخ الإن�ساني من اأي 
نوع كانت هذه الدرا�سة، �سوف يجد الباحث نف�سه فيها يتعر�س 
الأ�سكال.  من  ب�سكل  بم�سر  مو�سوعي  اإرتباط  لها  نماذج  الى 
واأي�سًا  والحا�سر  التاريخ  على  نف�سها  تفر�س  م�سر  اأن  حيث 

على الم�ستقبل في مجالت و�سياقات ل مجال لذكرها الآن.
ذك��رت  كما  وح�سورها  نف�سها  تفر�س  التي  ه��ي  فم�سر 
ولي�ست بحاجة الى من يعّرف عنها ويتحدث عن اأهمية دورها 
الجغرافي والح�ساري والثقافي، وذلك لأنها �سّكلت معلمًا مهمًا 

في التاريخ الإن�ساني في كافة اأطواره عبر الأزمنة والع�سور.
والأولياء  الأنبياء  اأق��دام  قّبلت  اأر���س  اأنها  فخرًا  ويكفيها 

والعلماء وتّم ذكرها في القراآن الكريم في اأكثر من منا�سبة ل 
يمكن اإح�ساوؤها في هذه العجالة. كذلك الأمر في جميع الكتب 
 t ال�سماوية وغيرها. فعلى جبل من جبالها كّلم اهلل مو�سى 

تكليمًا، وهو الذي يعرف بجبل مو�سى t اأو جبل الطور.
من  لحكت  باأ�سرارها  وتبوح  تتحدث  اأن  للجبال  ك��ان  ول��و 
المثال: من  �سبيل  منها على  الكثير  الكثير  والحكايات  الأخبار 
اإبراهيمt، وهنا على هذه ال�سخور جل�س  ههنا مّر نبّي اهلل 
روح اهلل عي�سى t، ومن هنا �سارت القافلة التي اأقّلت يو�سف 
لماقاة   t يعقوب  اهلل  نبي  ه��رول  ال�سفح  ذاك  وعند   ،t
 t وبين تلك الوديان عا�س النبيان مو�سى ،t حبيبه يو�سف
وهارونt، وتحت تلك الح�سى وذلك التراب يرقد نبي اهلل 

.tوالى جواره في مكان قريب نبي اهلل هارون t سالح�
�سيناء  بطور  تعرف  والتي   ،t مو�سى  جبل  منطقة  في 
يمكن  ل  ما  تحت�سن  حيث  الغفران،  عن  بحثًا  القلوب  تتوحد 

تجتمع  مكان  فاإنه  لذا  والكرامات،  المعجزات  من  اإح�ساوؤه 
فيه القلوب والنفو�س وتّتحد الأديان، ويرتقي الإن�سان ويام�س 

بعقله وقلبه ال�سماء.
في  ويقع  م�سر  في  جبل  اأكبر  ثاني  هو   t مو�سى  وجبل 

محافظة �سيناء، ويبلغ ارتفاعه 2285 مترًا فوق �سطح البحر.
و�سمي بجبل مو�سى ن�سبة الى النبي مو�سى t، الذي كلّمه 
رّبه فيه، وتلقى منه الو�سايا التي نق�ست على الألواح الحجرية 
وهذا ما تقول به كل الديانات ال�سماوية كاليهودية والن�سرانية 
والإ�سام. ويعتبر هذا الجبل من اأ�سهر جبال �سيناء ويليه جبل 

كاترين الذي �سياأتي الكام عنه في ال�سياق.
من  ال�سياح  من  الآلف  مو�سى(  )جبل  الجبل  هذا  وي��زور 
التي  والخابة  الطبيعية  المناظر  لروعة  المعمورة  اأرجاء  كافة 
يمكن م�ساهدتها من اأعلى الجبل وخا�سة عند �سروق ال�سم�س اأو 
غروبها. والطريق الموؤدية الى الجبل ب�سكل عام �سعبة ووعرة 

في  وطبيعية  دينية  و�سياحة  م�سوقة  مغامرة  ذاتها  بحد  وتعتبر 
اآٍن معًا.

يعملون  الذين  الأدّلء  من  مجموعة  عادة  ال�سياح  ويرافق 
على اإر�سادهم وم�ساعدتهم في هذه الرحلة الح�ّسية في ف�ساء 
العقل  ويحرك  والوجدان  القلب  يام�س  الذي  الديني  التاريخ 
�سبحانه  والآخرين اهلل  الأولين  قبلة  الأوحد  المعبود  اإتجاه  في 

رب العالمين.
والى جوار جبل مو�سى t، يقع جبل كاترين. والذي يوجد 
فهو  لذا  مترًا   2629 ارتفاع  على  وهو  كاترين  �سانت  دير  فيه 
لكنه  قاطبة  م�سر  في  الجبال  واأعلى  مو�سى  جبل  من  اأعلى 

بالمرتبة الثانية لجهة اهتمام ال�سياح به ب�سكل عام.
في  كاترين  للقدي�سة  تخليدًا  الإ���س��م  بهذا  الجبل  و�سمي 
الم�سيحية من الإ�سكندرية وهي من اأهم القدي�سات في الغرب 
ولها دور كبير في انت�سار الم�سيحية وماتت فداًء لذلك. ويوجد 
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جبل مو�سى t، والى جانبه جبل كاترين
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بالمنطقة دير وهو دير طور �سيناء اأو دير �سانت كاترين، وتقول 
بعدما  الجبل  اأعلى  اأن رهبان دير وجدوا ج�سدها في  الق�سة: 
لذا  ثم اختفى ج�سدها  الإ�سكندرية ومن  اأعدمت في  كانت قد 
يقال اأن المائكة بح�سب المفهوم الم�سيحي اأو حتى ال�سلحاء 
ج�سدها  ا�ستنقذوا  قد  اآن���ذاك  الم�سيحية  الديانة  اأت��ب��اع  من 
وحملوه بعيدًا حتى و�سلوا الى اأعلى الجبل. وعلى كل حال فقد 
تم دفنها هناك وتم تو�سعة الدير واأ�سبح محّجة لكل الموؤمنين 

الم�سيحيين وال�سياح على حد �سواء.
عن  عبارة  وهو  خا�س  م�سلى  الجبل  اأعلى  في  يوجد  كما 
الم�سلى  ه��ذا  من  وبالقرب  ج�سدها  فيه  وج��د  ال��ذي  المكان 
اأّما  يبيتوا،  اأن  الجبل  الى  للحجاج  يمكن  حيث  ُحجرتان  يوجد 
ت�سلقه  يمكن  ولكن  ما  حد  الى  �سعب  فاإنه  الجبل  الى  الطريق 

من معبر قام اأحد كهنة الدير باإن�سائه.

ومن اأعلى الجبل يمكن روؤية خليجي العقبة وال�سوي�س ب�سكل 
وا�سح واأّخاذ.

في  كاترين  �سانت  دير  يقع  كاترين:  �سانت  دير  خ�سو�سية 
بم�سر  الجبال  اأعلى  كاترين  جبل  اأ�سفل  بم�سر  �سيناء  جنوب 
العالم  في  دير  اأق��دم  اأنه  عنه  ويقال  مو�سى  جبل  من  بالقرب 
ويعد مزارًا �سياحيًا مهمًا حيث تق�سده اأفواج ال�سّياح من جميع 

اأ�سقاع العالم.
وهو  الدير  رئي�س  ويديره  النا�س  عن  منعزل  الدير  وه��ذا 
مجمع  اأو  بطركية  اأّي��ة  ل�سلطة  يخ�سع  ل  وال��ذي  �سيناء  اأ�سقف 
القد�س  بطريرك  م��ع  وط��ي��دة  ع��اق��ات  تربطه  ولكن  مقد�س 
على  القدا�سات  في  يذكر  القد�س  بطريرك  اإ�سم  ف��اإن  لذلك 
الرغم من اأن الو�ساية على الدير كانت لفترات طويلة للكني�سة 
اليونانيين  من  الدير  وكهنة  ورهبان  الرو�سية  الأرثوذك�سية 

الروم  كني�سة  اأ�ساقفة  �ساأن  �ساأنهم  م�سريين  اأو  عربًا  ولي�سوا 
منذ  اليونانيون  عليها  ي�سيطر  التي  القد�س  في  الرثوذك�س 
الكنائ�س  الدير  جانب  الى  يدير  �سيناء  واأ�سقف  طويلة،  عهود 
جنوب  في  والموجودة  الم�سيحيين  لدى  المقد�سة  والمزارات 
�سيناء في منطقة جبل الطور وواحة فيران وطرفة. وبني هذا 
الإمبراطور  وال��دة  هيلين  الإم��ب��راط��ورة  اأم��ر  على  بناًء  الدير 
ق�سطنطين ولكن الإمبراطور ج�ستنيان هو من قام فعليًا بالبناء 
في عام 545 م. ليحوي رفات القدي�سة كاترين التي كانت تعي�س 

في الإ�سكندرية.
كاترين  القدي�سة  اأن  الأخبار  تقول  كاترين:  القدي�سة  ق�سة 
الإ�سكندرية  في  ول��دت  وثنية  ار�ستقراطية  عائلة  من  تنحدر 
�ساأن  �ساأنها  مثقفة  وكانت  زورو�سيا  ت�سمى  وكانت  194م.  عام 
جميلة  كانت  واأي�سًا  الأر�ستقراطية  الثرية  العائات  اأب��ن��اء 

اأنها  اإل  الإجتماعية  الجميع لجمالها ومكانتها  بها  بحيث رغب 
رف�ست الجميع واآمنت بالدعوة الم�سيحية وذلك في فترة حكم 
وقامت  للم�سيحيين،  وا�سطهاده  مك�سيمونو�س  الإم��ب��راط��ور 
باتهامه علنًا بعبادة الأوثان وتقديم الت�سحيات لها مما ا�سطر 
اأنحاء  جميع  من  خطيبًا  بخم�سين  الإ�ستعانة  الى  الإمبراطور 
اأن  اإل  الأمبراطورية لكي يقنعوها بالرجوع عن دينها ودعواها 
للم�سيحية مما  الخطباء جميعًا  باعتناق هوؤلء  كانت  المفاجاأة 
اأثار حفيظة هذا الإمبراطور الظالم والوثني فاأمر بقتلها وبعد 

ذلك فقدت جثتها.
اإل اأنه وبعد مرور ثاثة قرون على وفاتها وجد جثمانها فاأمر 
الدير  في  رخامي  �سندوق  في  بو�سعه  ج�ستنيان  الإمبراطور 
تفوح  تزال  ما  الطيب  رائحة  اأن  ويقال  م   545 عام  بناه  الذي 
ولأجل  ت�سحياتها  ولأجل  دائمة.  اأعجوبة  �سكل  مما  رفاتها  من 

روعة المناظر الطبيعية التي يمكن م�ساهدتها من اأعلى الجبل وخا�سة عند �سروق ال�سم�س اأو الغروب مجموعة من ال�سّياح اأثناء ا�ستراحتهم بعد و�سولهم الى اأعلى الجبل
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الموجود  الدير  الم�سيحيون، وحمل هذا  الأعجوبة قد�سها  هذه 
ا�سمها  اأطلق  كما  ع�سر  الحادي  القرن  منذ  اإ�سمها  رفاتها  فيه 
الإ�سكندرية.  في  التي  تلك  وخا�سة  الكنائ�س  من  العديد  على 
داخل  للم�سلمين  �سغير  م�سجد  وج��ود  اأي�سًا  للنظر  والملفت 
من  وذلك  الفاطمي  الع�سر  في  م�سر  حكام  اأحد  بناه  الدير 
اأجل اإيجاد حامية للدفاع عن هذا الدير من الهجمات التي كان 

يتعر�س لها من حين الى اآخر.
على  الفرن�سية  الحملة  اأثناء  بونابرت  نابوليون  قام  ولحقًا 
الى  و�سل  حتى  بالدير  يحيط  الذي  ال�سور  وتقوية  ببناء  م�سر 
علو 200 قدم واأقام في محيطه دفاعات لحمايته من الغزو اأو 

الهجمات.

من  العديد  على  يحتوي  اأن��ه  الديني  الأث��ر  ه��ذا  وقيمة 
الهدايا النفي�سة التي قام باإر�سالها الملوك والأمراء، وبه 
التي فّجرها لاأ�سباط  بئر مو�سى  اأنه  يقال  بئر  اأي�سًا 
ا�ستعلت  التي  فيه �سجرة مو�سى  اأن  اأي�سًا  يقال  كما 
يحتوي  كما  خالها،  من  اهلل  وكلمه  النيران  بها 
بعد  للمخطوطات  مكتبة  اأكبر  ثاني  على  الدير 

الفاتيكان.
وبالإ�سافة الى وجود رفات القدي�سة كاترين 
فاإن هنالك اأي�سًا رفات لعدد كبير من الرهبان 

الذين عا�سوا في هذا الدير وخدموا فيه.
جميع  تلزم  الدير  اإدارة  اأن  بالذكر  والجدير 
بالماب�س  بالإحت�سام  وغيرهم  الغربيين  ال�سياح 
عند الدخول الى الدير وتوؤمن لهم الماب�س المنا�سبة 
الدير  الى هذا  الولوج  ويمكن  لأجل ذلك.  والف�سفا�سة 
من باب �سغير على ارتفاع 300 متر بوا�سطة �سندوق على 
�سكل رافعة على هيئة الم�سعد في ع�سرنا الحالي اأو من خال 

باب �سغير ا�ستحدث لحقًا في اأ�سفل الجدار.
اأنني واأثناء  اأ�سير الى  اأن  وفي ختام هذه المقالة ل بد من 
الأبية  والموؤمنة  الفا�سلة،  المراأة  هذه  وحياة  ل�سيرة  قراءتي 
والحّرة ال�سهيدة، من تاأثري واإعجابي ال�سديدين بها، كما اأنها 
اأثارت في داخلي لواعج الحزن والأ�سى لما �سكلت �سيرة حياتها 
وت�سحياتها جانبًا من �سيرة وحياة وت�سحيات �سيدتي ومولتي 
في  الأح��رار  اهلل،  عباد  على  ال�سام  كل  فال�سام   .tزينب
به،  ويقينًا  له  طاعًة  عنها  وعزفوا  الدنيا  باعوا  الذين  �سبيله، 

وبذلوا الغالي والنفي�س من اأجل ذلك. 
الح�سين اأخيها  ا�ست�سهاد  بعد  القائلة   t زينب  األي�ست 
t:» اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم....«.

يا  ال�سام عليك  القول:  اأو غ�سا�سة في  اأجد حرجًا  لذا ل 
اأيتها القدي�سة كاترين وهنيئًا لك ال�سهادة في �سبيل اهلل.

وهنيئًا لأهل م�سر لوجودك الكريم بينهم.)2(
                                    واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين

الهوام�س:
   م�سر 2016/3/14م. من على �سفاف النيل.( 1)
   »مجلة حورو�س«، العدد الثالث، عام 2016، �سفحة 23 و24.( 2)

المو�سوعة الحّرة ويكيبيديا جبل مو�سى.
المو�سوعة الحّرة ويكيبيديا جبل كاترين.

المو�سوعة الحّرة ويكيبيديا القدي�سة �سانت كاترين.

برج كني�سة �سانت كاترين والى جانبه المئذنة الخا�سة بالم�سجد 
الذي بني بالعهد الفاطمي

محبة 
أهل 

البيت 
النبوي 
الشريف
بعقول 
وقلوب 
مصرية

بقلم الدكتور أحمد حممد قيس
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وخير �ساهد على ذلك: ما كتبه ف�سيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود وزير الأوقاف و�سوؤون الأزهر ال�سريف في م�ستهل مقدمته 
اإبنة الزهراء بطلة الفداء زينب )ر�سي اهلل عنهما((  لكتاب ) 

حيث قال:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وال�ساة 
وال�سام على اأ�سرف المر�سلين، �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه 

ومن اتبع هديه الى يوم الدين.
وبعد:

 ِ اهللَّ َر�ُسوِل  ِفي  َلُكْم  َكاَن  َلَقْد  وتعالى:{  �سبحانه  اهلل  فيقول 
َ َكِثيرًا }..  َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهللَّ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو اهللَّ

�سورة الأحزاب، الآية 21.
ونحن ماأمورون بالقتداء بالنبي w  ومن �سار على �سنته من 

اأهله واأ�سحابه ومن اتبع هديه..

اإن لأهل بيت النبّوة �سلوات اهلل عليهم اأجمعين مكانة خا�سة 
الأر���س  م�سارق  في  الم�سلمين  جميع  قلوب  في  و�سامية  عالية 
ومغاربها، ول يوجد في العالمين العربي والإ�سامي من ل يعتقد 
الم�سلمين  باقي  على  وتقديمهم  وتقديرهم،  محبتهم  بوجوب 
لكونهم قد حظيوا ب�سرف  الأخيار، وذلك  ال�سحابة  حتى بع�س 

الإنت�ساب الى النبي w، وكرامة ال�سحبة.
في  نف�سه  المرء  يجد  اأن  اأو م�ستهجن  بم�ستغرب  لي�س  لذلك 
بحر من الحب والود، والولء والإحترام لآل البيت في المجتمع 

الم�سري.
حبًا  يهيم  اأطيافه  بكل  الجميل  الإ�سامي  المجتمع  فهذا 
وع�سقًا باآل بيت النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سّلم(. وهذا 
الكنانة  اأر���س  الى  المتعددة  زياراتي  اأثناء  �سخ�سيًا  لم�سته  ما 

و�سعبها الطيب.

قال: كل هوؤلء حرم ال�سدقة؟.. قال: نعم ..«.
وقد جمع اآل بيته ال�سريف بين ف�سل ال�سحبة وف�سل القرابة 
، وبين ف�سل القرابة وف�سل التبع، روى الترمذي ب�سنده عن جابر 

بن عبداهلل قال:
ناقته  »راأيت ر�سول اهلل w، في حجته يوم عرفة وهو على 

الق�سواء يخطب، ف�سمعته يقول:
ت�سلوا  لن  به  اأخذتم  ان  ما  فيكم  تركت  اإني  النا�س،  اأيها  يا 

كتاب اهلل وعترتي اأهل بيتي«.
وروى ب�سنده عن زيد بن اأرقم قال: قال ر�سول اهلل w:» اإني 
تارك فيكم ما ان تم�سكتم به لن ت�سلوا بعدي، اأحدهما اأعظم من 
الأر�س، وعترتي  الى  ال�سماء  الآخر، كتاب اهلل حبل ممدود من 
كيف  فانظروا  الحو�س،  علي  يردا  حتى  يتفرقا  ولن  بيتي،  اأهل 

تخلفوني فيهما«.

وقد اأمر النبي w، باتباع �سنة الخلفاء الرا�سدين، والتم�سك 
باأهل بيته ونحو ذلك.. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه 

الإمام م�سلم في �سحيحه � ب�سنده � عن زيد بن اأرقم قال:     
» قام ر�سول اهلل w، يوما فينا خطيبًا بماء يدعى خما بين 
قال:»  ثم  وذكر،  ووعظ  عليه،  واأثنى  اهلل  فحمد  والمدينة،  مكة 
اأما بعد، األ اأيها النا�س، فانما اأنا ب�سر يو�سك اأن ياأتي ر�سول ربي 
الهدى  فيه  كتاب اهلل،  اأولهما:  ثقلين،  فيكم  تارك  واأنا  فاأجيب، 
والنور، فخذوا بكتاب اهلل وا�ستم�سكوا به، فحث على كتاب اهلل 
بيتي،  اأه��ل  اأذك��رك��م اهلل في  بيتي،  واأه��ل  ق��ال:  ورغ��ب فيه، ثم 
اأذكركم اهلل في اأهل بيتي، اأذكركم اهلل في اأهل بيتي.. فقال له 
ح�سين: ومن اأهل بيته يا زيد؟ األي�س ن�ساوؤه من اأهل بيته ..؟ قال: 
بعده..  ال�سدقة  حرم  من  بيته  اأهل  ولكن  بيته،  اأهل  من  ن�ساوؤه 
قال: ومن هم؟ قال: هم اآل علي واآل عقيل واآل جعفر واآل عبا�س.. 

جانب من مقام راأ�س الإمام الح�سين t، في م�سر مقام راأ�س الإمام الح�سين t، في م�سر
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اأذكركم اهلل في اأهل بيتي «. )كتاب في�س القدير جزء 2(.
لما  قال،  عنه(  اهلل  )ر�سي  الغفاري  اأ�سيد  بن  حذيفة  وعن 
اأيها  فقال:»  خطب  ال���وداع،  حجة  م��ن   ،w اهلل  ر���س��ول  �سدر 
مثل  ال  نبي  يعمر  لن  اأنه  الخبير  اللطيف  نباأني  قد  اأنه  النا�س 
اأدعى  اأن  يو�سك  اأن  اأظن  واأني  قبل،  من  يليه  الذي  عمر  ن�سف 
تردون  حين  �سائلكم  واني  الحو�س،  على  فرطكم  واني  فاأجيب، 
على الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب 
اهلل تعالى، �سبب طرفه بيد اهلل وطرف باإيديكم، فا�ستم�سكوا به 
فا ت�سلوا ول تبدلوا، والثقل الأ�سغر عترتي اأهل بيتي، فاني قد 
نباأني اللطيف الخبير اأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحو�س. 
)ال�سرف الموؤبد والترمذي مع بع�س مخالفة في اللفظ والمعنى 

األ اأن هذه اأتم(.
 ،w وجاء في البحر المحيط جزء اأول لأبي حيان، اأن النبي
قال في اآخر خطبة خطبها وهو مري�س:» اأيها النا�س اأني تارك 
فيكم الثقلين، اأنه لن تعمى اأب�ساركم ولن ت�سل قلوبكم ولن تزل 
اأقدامكم ولن تق�سر اأيديكم، كتاب اهلل �سبب بينكم وبينه، طرفه 
بيده وطرفه باأيديكم، فاعملوا بمحكمه واآمنوا بمت�سابهه واأحلوا 
الآخر  الثقل  بيتي عترتي، وهو  واأهل  األ  حاله وحرموا حرامه، 

فا ت�سبوهم فتهلكوا.
وتعظيمهم  النبوي  البيت  اأه��ل  بحب  م��اأم��ورون  فنحن  اذن 
 :w قال  ق��ال،  اأن��ه  كعب  بن  اأب��ي  فعن  واحترامهم.  وتقديرهم 
بيته  اأهل  نبيكم وحب  اأولدك��م على ثاث خ�سال، حب  »اأدب��وا 
وقراءة القراآن، فاإن حملة القراآن في ظل اهلل يوم ل ظل اإل ظله 

مع اأنبيائه واأ�سفيائه «.
واليقين  الكامل  الإي��م��ان  دليل   ،w النبي  ح��ب  ب��اأن  ذل��ك 

:w ال�سادق، فعن اأن�س ر�سي اهلل تعالى عنه قال، قال النبي
» ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اليه من والده وولده والنا�س 
اأجمعين « ) رواه البخاري (. وكذلك فان حب اأهل البيت الكرام 
في  يقول  تعالى  فاهلل  الكريم،  للنبي  الخال�سة  المودة  عنوان 
َة ِفي اْلُقْرَبى}  محكم تنزيله: { ُقل لَّ اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجًرا اإِلَّ اْلَمَودَّ

�سورة ال�سورى الآية 23.
اأبي طالب )كرم اهلل وجهه(،  وقد ورد عن الإمام علي بن 
الح�سن  الكريمين  ال�سبطين  بيد  اآخ��ذ   ،w اهلل  ر���س��ول  اأن 
واأحب  اأحبني  تعالى عنهما( وقال:» من  والح�سين )ر�سي اهلل 
 .» القيامة  ي��وم  درجتي  في  معي  ك��ان  واأمهما  واأباهما  هذين 

)رواه الترمذي ب�سند ح�سن (.

واأي�سًا ما كتبه وما نقله الأ�ستاذ علي اأحمد �سلبي رئي�س مجل�س 
اإدارة الم�سجد الزينبي في القاهرة في كتابه » بطلة الفداء «  �س 
النبوة  w، وذريته، هم �سجرة  النبي  بيت  اأهل  بعدها:  وما   15
الحكمة،  وينابيع  العلم  ومعدن  الرحمة  ومنبع  الر�سالة  ومهبط 
فيهم كرائم القراآن وهم كنوز الرحمن، اأن نطقوا �سدقوا، وان 
�سمتوا لم ي�سبقوا، نا�سرهم ومحبهم يرجو ر�سوان اهلل تعالى، 
نقمة  ي�ستقبل  ومبغ�سهم  وعدوهم  ونفحاته،  رحمته  وي�ستمطر 
اهلل تعالى و�سطواته، بهم اهتدينا الى ال�سراط الم�ستقيم، وعن 
الظلمات  بهم خرجنا من  القويم،  الحق  الدين  طريقهم عرفنا 
بق�سور  تعالى  اهلل  �ساء  ان  نتمتع  �سحبتهم  وف��ي  ال��ن��ور،  ال��ى 
عبداهلل  فعن  اليقين،  وعماد  الدين  اأ�سا�س  هم  ونعيمها،  الجنة 
تعالى  اهلل  )ر�سي  ال�سبط  الح�سن  اأبيه  عن  المثنى  الح�سن  بن 
فقال  يومًا،   ،w الم�سطفى  جدي  خطب  ق��ال:  جميعًا(  عنهم 
اأدعى  اأن حمد اهلل تعالى واأثنى عليه:» معا�سر النا�س، اني  بعد 
فاأجيب، واني تارك فيكم الثقلين، كتاب اهلل وعترتي اأهل بيتي، 
علي  يردا  حتى  يفترقا  لن  واأنهما  ت�سلوا،  لن  بهما  تم�سكتم  ان 
الحو�س، فتعلموا منهم ول تعلموهم فاإنهم اأعلم منكم، ول تخلو 
اأنك ل  اللهم  باأهلها، ثم قال:  ولو خلت لن�ساخت  الأر�س منهم 
تخلى الأر�س من حجة على خلقك لئا تبطل حجتك، ول ت�سل 
اأولئك الأقلون عددًا والأعظمون قدرًا  اأولياءك بعد اذ هديتهم، 
عند اهلل عز وجل، ولقد دعوت اهلل تبارك وتعالى اأن يجعل العلم 
والحكمة في عقبي وعقب عقبي، وفي زرعي وزرع زرعي الى يوم 

القيامة فا�ستجب لي «.
وفي رواية الإمام اأحمد ب�سنده اأن ر�سول اهلل w، قام خطيبًا 
فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اإني اأو�سك اأن ادعى فاأجيب، واإني 
تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل حبل ممدود من الأر�س الى ال�سماء 
وعترتي اأهل بيتي، واأن اللطيف الخبير اأخبرني اأنهما لن يفترقا 
تخلفوني  بما  فانظروا   ، القيامة  ي��وم  الحو�س  علي  ي��ردا  حتى 

فيهما«.
 ،w كما ورد عن زيد بن اأرقم اأنه قال »  قام فينا ر�سول اهلل
خطيبًا بماء يدعى خمًا بين المدينة ومكة، فحمد اهلل واأثنى عليه 
ووعظ وذكر، ثم قال: اأما بعد األ اأيها النا�س فانما اأنا ب�سر يو�سك 
اأن ياأتي ر�سول ربي فاأجيب، واني تارك فيكم ثقلين، اأولهما كتاب 
اهلل فيه الهدى والنور، من ا�ستم�سك به واأخذ به كان على الهدى، 
ومن اأخطاأه �سل، فخذوا بكتاب اهلل تعالى وا�ستم�سكوا به، واأهل 
بيتي،  اأهل  في  اهلل  اأذكركم  بيتي،  اأهل  في  اهلل  اأذكركم  بيتي، 

 ،w للنبي  الخال�س  الحب  درج��ة  الموؤمن  العبد  يبلغ  ول 
الحب  فلي�س  وحقيقته.  الحب  معنى  اأدرك  اذا  ال  بيته،  واأهل 
الحب همهمة  ولي�س  ثم تخبو حرارتها،  ت�ستعل جذوتها  عاطفة 
بم�سكنة  اأو  زائف  ب�ساح  تظاهرًا  ول  �سياحًا  ول  �سراخًا  ول 
الحديث  ه��ذا  من  ال��م��راد  الحقيقي  الحب  ولكن  م�سطنعة، 
مع  القويم  ال�سليم  والق��ت��داء  والتاأ�سي  التباع  هو  ال�سريف، 
اهلّلَ  ُتِحبُّوَن  ُكنُتْم  اإِن  ُقْل  الإحترام العظيم، فاهلل تعالى يقول:{ 
ِحيٌم}  رَّ َغُفوٌر  َواهلّلُ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهلّلُ  ُيْحِبْبُكُم  ِبُعوِني  َفاتَّ

�سورة اآل عمران الآية 31.
�سنته،  واحياء  ب�سريعته  والعمل  اتباعه  النبي،  حب  فعامة 
الر�سيدة  م�سالكهم  في  بهم  الق��ت��داء  بيته،  اأه��ل  حب  وعامة 

واأعمالهم ال�سديدة.
ول بد للمحب اأن يتبع حبيبه ويتر�سم خطاه، واأن يرى ما يراه 
حقًا و�سوبًا، ولذلك فخير النا�س من اأحب فاتبع و�سار على هدى 
النبي w، واأهل بيته، لأنه بذلك يكون مع النبيين في الجنة ومع 
من اأحبهم في منازل الر�سوان، يقول w: »المرء مع من اأحب« 
�ُسوَل  )متفق عليه(. ويقول �سبحانه وتعالى: { َوَمن ُيِطِع اهلّلَ َوالرَّ
يِقيَن  دِّ َوال�سِّ يَن  ِبيِّ النَّ َن  مِّ َعَلْيِهم  اهلّلُ  اأَْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفاأُْوَل�ِئَك 
ُل ِمَن اهلّلِ  اِلِحيَن َوَح�ُسَن اأُوَل�ِئَك َرِفيقًا َذِلَك اْلَف�سْ َهَداء َوال�سَّ َوال�سُّ

َوَكَفى ِباهلّلِ َعِليمًا } �سورة الن�ساء الآية 69 � 70(.
 ،w النبي  اأن  عنهما،  تعالى  اهلل  ر�سي  عبا�س  اأب��ن  وع��ن 
قال:»اأحبوا اهلل لما يغذوكم من نعمه، واأحبوني لحب اهلل، واأحب 
اأهل بيتي  لحبي « )اأخرجه الترمذي وح�سنه(. وعن عبد اهلل بن 
الزبير ر�سي اهلل تعالى عنهما، اأن النبي w، قال:»  مثل اأهل البيت 
مثل �سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق « اأخرجه البزار(.
لأهل  اأمان  النجوم  اأن  كما  الأر���س،  لأهل  اأمان  البيت  واأهل 
وهم  الخير،  وي��زداد  البركة  وتعم  الرحمة  تن�سر  بهم  ال�سماء، 
ال��ى اهلل  وال��دع��اة  ال��ه��داة  الأئ��م��ة  وه��م  رحمة اهلل على خلقه، 
�سبحانه وتعالى، وهم م�سابيح الدجى ومنار الهدى، وهم العلم 
المرفوع للحق، من تم�سك بهم لحق، ومن تاأخر عنهم واأعر�س 
اأب��ي طالب ك��رم اهلل  اأ���س��دق الإم���ام علي بن  غ��رق ومحق. وم��ا 
عي�س  هم  فيقول:»  الكريم  النبوي  البيت  اآل  ي�سف  حين  وجهه 
وظاهرهم  علمهم،  عن  حلمهم  يخبركم  الجهل،  وم��وت  العلم 
عن باطنهم، و�سمتهم عن حكم منطقهم، ل يخالفون الحق ول 
عاد  بهم  الإعت�سام،  وولئج  الإ�سام  دعائم  هم  فيه،  يختلفون 
الحق الى ن�سابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع ل�سانه عن 
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رجال  بال  ما  ق��ال:»   ،w اهلل  ر�سول  اأن  حبان  ابن  واأخ��رج 
حتى  عبد  يوؤمن  ل  بيده  نف�سي  وال��ذي  بيتي،  اأه��ل  في  يوؤذونني 
اأدب  من  ك��ان  ولذلك   ،» ذريتي  يحب  حتى  يحبني  ول  يحبني 
حفاظًا  اللهب  ب�سورة  ال�ساة  في  يقراأوا  ل  اأن  ال�سالح  ال�سلف 

على قلب ر�سول اهلل ونف�سه، مع اأنها قراآن منزل.
ولما ا�ستدت قطيعة قري�س لقرابة ر�سول اهلل w، وللم�سلمين، 
غ�سب  لقائهم،  عند  الحديث  وقطعهم  وجوههم،  في  وعب�سهم 
الر�سول عليه ال�ساة وال�سام غ�سبًا �سديدًا حتى احمر وجهه 
راأوا  فاذا  يتحدثون  اأق��وام  بال  ما  وقال:»  عينيه  بين  العرق  ودر 
رجل  قلب  يدخل  ل  واهلل  حديثهم،  قطعوا  بيتي  اأهل  من  الرجل 
«. لهذا الحديث �ساهد من  الإيمان حتى يحبهم لقرابتهم مني 

رواية العبا�س ر�سي اهلل عنه رواه الإمام اأحمد(.
w، قال:» ل يبغ�سنا اأهل البيت اأحد،  وعن اأبي �سعيد، اأنه 
�سرط  على  �سحيحًا  الحاكم  رواه   (  .» النار  اهلل  واأدخ��ل��ه  اإل 
لمعاوية  وجهه(  اهلل  )ك��رم  علي  الإم��ام  قال  ولقد  ال�سيخين(. 
بن اأبي �سفيان:» اإياك وبغ�سنا «، فان ر�سول اهلل w، قال:» ل 
يبغ�سنا ول يح�سدنا اأحد ال ذيد عن الحو�س يوم القيامة ب�سياط 
من نار « ) رواه الطبراني في الأو�سط (. وعن �سهل بن مالك عن 
اأبيه عن جده قال، قال ر�سول اهلل w:» يا اأيها النا�س احفظوني 
في اأختاني واأ�سهاري واأ�سحابي، ل يطالبنكم اهلل بمظلمة اأحد 
منهم فانها لي�ست مما يوهب، يا اأيها النا�س ارفعوا األ�سنتكم عن 
«) اأخرجه  الم�سلمين، واذا مات الرجل فا تقفوا فيه اإل خيرًا 
الخلعي والحافظ الدم�سقي في معجمه(. وعن ابن عبا�س )ر�سي 
اهلل تعالى عنهما( قال، قال ر�سول اهلل w:» من اأحب اأ�سحابي 
اأحد منهم وخرج من الدنيا  واأزواجي واأهل بيتي ولم يطعن في 
على محبتهم كان معي في درجتي يوم القيامة « ) اأخرجه الماء 

في �سيرته (.
ولذلك التزم ال�سلف ال�سالح ما اأمروا به من حب اأهل البيت 
الكريم، حتى اأن الخليفة الرا�سد عمر بن عبد العزيز ر�سي اهلل 
بن  علي  بن  الح�سن  بن  الح�سن  بن  اهلل  لعبد  قال  عنه،  تعالى 
اإن كانت لك حاجة فار�سل  اأبي طالب وقد جاءه في حاجة له:» 
اأو اكتب بها فاني اأ�ستحي من اهلل اأن يراك على باأبي « وهلل در 

الإمام الأكبر محيي الدين بن العربي اإذ يقول :
ف����ري���������س����ة ط���������ه  اآل  ولئ���������������ي  راأي������������������ت 

ع����ل����ى رغ������م اأه��������ل ال����ب����ع����د ي����ورث����ن����ي ال���ق���رب���ا
ف���م���ا ط���ل���ب ال���م���ب���ع���وث اأج�����������رًا ع���ل���ى ال���ه���دى

ال����ق����رب����ى    ف�������ي  ال���������م���������ودة  اإل  ب����ت����ب����ل����ي����غ����ه 

منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ل عقل �سماع ورواية، فان 
رواة العلم كثير ورعاته قليل «.

اأخرى له:»فاأين  ويقول )ر�سي اهلل تعالى عنه( في خطبة 
وا�سحة  والآي����ات  قائمة  والأع����ام  ت��وؤف��ك��ون  واأن���ي  ت��ذه��ب��ون 
والمنابر من�سوبة، فاأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة 
خذوها  النا�س  اأيها  ال�سدق.  واأل�سنة  الحق  اأزمة  وهم  نبيكم 
بميت،  ولي�س  منا  مات  من  يموت  اأنه   ،w النبيين  خاتم  عن 
ويبلى من بلى منا ولي�س ببال، فا تقولوا بما ل تعرفون، فان 
اأكثر الحق فيما تنكرون، واعذروا من ل حجة له عليكم «. ثم 
اأثرهم،  واتبعوا  �سمتهم  فالزموا  نبيكم  بيت  انظروا  يقول:» 
فان  ردى،  في  يعيدوكم  ولن  هدى  الى  بكم  يخرجون  فانهم 
فت�سلوا،  ت�ستبقوهم  ول  فانه�سوا  نه�سوا  وان  فالبدوا،  لبدوا 

فتهلكوا «. عنهم  تتاأخروا  ول 
وقد خطب )ر�سي اهلل عنه( بالمدينة المنورة بعد اأن بايعه 
اأرومتي،  واأطايب  عترتي  اأب��رار  ان  األ  فقال:»  بالخافة  النا�س 
علم  من  بيت  اأهل  واأنا  األ  كبارًا،  واأعلمهم  �سغارًا  النا�س  اأحلم 
 ،w اهلل علمنا، وبحكم اهلل حكمنا، ومن قول ال�سادق ال�سدوق
�سمتنا، فان تتبعوا اآثارنا تهتدوا بب�سائرنا، وان لم تفعلوا يهلككم 
تاأخر عنها محق،  ومن  تبعها لحق،  الحق، من  راية  ومعنا  اهلل، 
األ وان بنا يدرك كل موؤمن ثواب عمله، وبنا تخلع ربقة الذل من 

اأعناقكم، وبنا فتح اهلل تعالى وبنا يختم«.
وكان الخليفة الرا�سد اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه واأر�ساه 
يقول:» اأرقبوا محمدًا في اأهل بيته « )اأخرجه البخاري(، وكان 
يقول:» والذي نف�سي بيده، لقرابة محمد w، اأحب من قرابتي«.
�سعيد  اب��ي  بن  حمزة  عن  والبيهقي  والحاكم  اأحمد  وروى 
رجال  ب��ال  من  يقول:»   ،w اهلل  ر�سول  �سمعت  ق��ال:  ال��خ��دري 
يقولون اإن رحم ر�سول اهلل ل تنفع يوم القيامة، بلى واهلل ان رحمي 
لمو�سولة في الدنيا والآخرة «. قال عمر الخطاب، فتزوجت اأم 
بيني وبينه �سلى  كلثوم بنت علي ر�سي اهلل عنه رجاء ان يكون 

اهلل عليه و�سلم ن�سب و�سبب.
�سمعت  يقول،  عنه  تعالى  اهلل  ر�سي  الغفاري  ذر  ابي  وعن 
ر�سول اهلل w، يقول: » اجعلوا اأهل بيتي منكم مكان الراأ�س من 
الج�سد ومكان العينين من الراأ�س ول تهتدي الراأ�س ال بالعينين«.
ومخا�سمتهم،  البيت  اأه��ل  بغ�س  عن   ،w النبي  نهى  ولقد 
بيتي خيرًا  باأهل  ا�ستو�سوا  w، قال:»  اأنه  �سعد  ابن  اأخرج  فقد 
فاني اأخا�سمكم فيهم غدًا، ومن اأكن خ�سمه اأخ�سمه اهلل ، ومن 

اأخ�سمه اهلل اأدخله النار«.

وو�������س������ي������ه م���������ح���������م���������دًا  ال��������ن��������ب��������ي  ان 
واب������ن������ي������ه  واب�����ن�����ت�����ه ال�����ب�����ت�����ول ال�����ط�����اه�����رة

اأه���������������ل ال��������ع��������ب��������اءة ف������ان������ن������ي ب�����ولئ�����ه�����م
اأرج�����������و ال���������س����ام����ة وال�����ن�����ج�����ا ف������ي الآخ���������رة

لأهل  مدحه  في  الكبير  العربي  ال�ساعر  الفرزدق  اأب��دع  وقد 
البيت النبوي الكريم في �سخ�س زين العابدين علي بن الح�سين 

)ر�سي اهلل تعالى عنهما( اإذ يقول:
م�������ن م����ع���������س����ر ح����ب����ه����م ف������ر�������س وب���غ�������س���ه���م

ك������ف������ر وق�������رب�������ه�������م م�����ن�����ج�����ى وم����ع����ت���������س����م 
ي���������س����ت����دف����ع ال�������������س������وء وال������ب������ل������وى ب���ح���ب���ه���م

وي�������������س������ت������زاد ب��������ه الإح�����������������س��������ان وال�����ن�����ع�����م
ذك�������ره�������م اهلل  ذك��������������ر  ب�������ع�������د  م���������ق���������دم 

ف��������ي ك��������ل ب�����������دء وم�������خ�������ت�������وم ب��������ه ال����ك����ل����م
اأئ���م���ت���ه���م  ك������ان������وا  ال����ت����ق����ى  اأه����������ل  ع������د  ان 

ه��م ق���ي���ل  الأر�����������س  اأه�������ل  خ���ي���ر  م�����ن  ق���ي���ل  اأو 
غ����اي����ت����ه����م ب������ع������د  ج��������������واد  ي���������س����ت����ط����ي����ع  ل 

ك������رم������وا وان  ق������������وم  ي������دان������ي������ه������م  ول 
اأزم���������ت اأزم��������������ة  م�������ا  اذا  ال������غ������ي������وث  ه�������م 

والأ������س�����د اأ�����س����د ال�������س���رى وال�����ب�����اأ������س  م��ح��ت��دم
يوم  �سفيع  لهم  اأن��ا  اأربعة  ال�سريف:»  الحديث  في  جاء  وقد 
لهم  وال�ساعي   ، والقا�سي حوائجهم  لذريتي،  المكرم   ، القيامة 

في اأمورهم عندما ا�سطروا اليه، والمحب لهم بقلبه ول�سانه.
اأ�سوة ح�سنة  البيت  اأهل  يجعل  اأن  وموؤمنة  موؤمن  كل  فواجب 
له، وان يجعلهم نبرا�سًا يقتدي به في حياته وت�سرفاته، واأن يماأ 
يوم  بهم  تعالى  اأن يرحمنا اهلل  لهم، ع�سى  وال��ولء  قلبه بحبهم 
َ ِبَقْلٍب �َسِليٍم }  القيامة { َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن اإِلَّ َمْن اأََتى اهللَّ

�سورة ال�سعراء، الآية 88 �89.
واأخيرًا وبعد كل ما تقدم، هل ي�ستطيع ان�سان م�سلم الإدعاء 
باأنه الوحيد �ساحب الحق الح�سري بحب اآل البيت �سلوات اهلل 
عليهم اأجمعين؟ اأم هل ت�ستطيع فرقة من فرق الم�سلمين الإدعاء 
الهدى  م�سابيح  وهم  ذلك  ي�سح  فكيف  لهم؟  ال��ولء  باحتكار 

واأنوار الدجى واأعام التقوى للم�سلمين اأجمعين!؟
لأجل ذلك يجب علينا كم�سلمين الذوبان في حب اهلل وحب 
المنتجبين  الأخيار  واأ�سحابه  الطاهرين  الطيبين  بيته  واآل  نبيه 
�سخط  من  النجاة  ذلك  في  لإن  اأجمعين(  عليهم  اهلل  )ر�سوان 

اهلل والفوز بر�ساه، وهذا هو ال�سراط الم�ستقيم.
 واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين 

ويقول الإمام ال�سافعي ر�سي اهلل تعالى عنه :
ح���ب���ك���م���و اهلل  ر���������س��������ول  ب������ي������ت  اآل  ي��������ا 

اأن������زل������ه ال���������ق���������راآن  ف�������ي  اهلل  م�������ن  ف������ر�������س 
ي���ك���ف���ي���ك���م���و م������ن ع����ظ����ي����م ال����ف����خ����ر اأن����ك����م����و

ل���ه �������س������اة  ل  ع����ل����ي����ك����م  ي���������س����ل  ل�������م  م�������ن 
ويقول اأي�سًا )ر�سي اهلل تعالى عنه(:

ي������ا راك�������ب�������ًا ق������ف ب���ال���م���ح�������س���ب م������ن م��ن��ى
واه�������ت�������ف ب���������س����اك����ن خ����ي����ف����ه����ا وال����ن����اه���������س

م��ن��ى ال�������ى  ال���ح���ج���ي���ج  ف�����ا������س  اذا  �����س����ح����رًا 
ف����ي���������س����ًا ك���م���ل���ت���ط���م ال��������ف��������رات ال����ف����ائ���������س

م���ح���م���د اآل  ح��������ب  رف���������������س�������ًا  ك�����������ان  ان 
ف����ل����ي���������س����ه����د ال������ث������ق������ان اأن�������������ي راف�����������س�����ي

ويقول كذلك :
ذري�����������ع�����������ت�����������ي ال�������������ن�������������ب�������������ي  اآل 

وه���������������م���������������و ال���������������ي���������������ه و��������س�������ي�������ل�������ت�������ي
اأرج��������������������������و ب���������ه���������م اأع�������������ط�������������ى غ�������������دًا

ب�����������ي�����������دي ال��������ي��������م��������ي��������ن ������س�����ح�����ي�����ف�����ت�����ي
اهلل  )ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  عن  وغيره  اأحمد  اأخ��رج  وق��د 
تعالى عنها( اأنها قالت ، قال ر�سول اهلل w:»  قال جبريل قلبت 
 ،w اأف�سل من محمد  اأجد رجًا  م�سارق الأر�س ومغاربها فلم 
وقلبت م�سارق الأر�س ومغاربها فلم اأجد بني اأب اأف�سل من بني 
ها�سم « )ورواه كذلك الحاكم في الكنى والطبراني في المعجم 

الكبير والبيهقي في ال�سعب والزهد وابن ع�ساكر(.
زين  علي  �سيدي  اأب��ي��ه  ع��ن  الباقر  محمد  جعفر  اأب��ي  وع��ن 
قال،  اأن��ه  جميعًا  عنهم(  تعالى  اهلل  )ر�سي  جده  عن  العابدين 
قال ر�سول اهلل w:» من اأراد التو�سل الي وان يكون له عندي يد 
اأ�سفع له بها يوم القيامة فلي�سل اأهل بيتي ويدخل ال�سرور عليهم« 

)رواه الديلمي مرفوعًا (.
التقي  وال���ورع  الكبير  للكاتب  قراآنية(  )ف��وائ��د  كتاب  وف��ي 
كلب  ت�سريف  بمنا�سبة  يقول  خيري  اأحمد  الأ�ستاذ  المرحوم 
اأ�سحاب الكهف بالذكر في القراآن الكريم، وقول بع�س العارفين 
الذين  يرد على  المحبين  اأحد  قال   ، الجنة  اأ�سحابه في  اأنه مع 

:i يلومونه على محبته لأهل البيت الأطهار
ف������������از ك������ل������ب ب������ح������ب اأ���������س��������ح��������اب ك���ه���ف

ال����ن����ب����ي  اآل  ب������ح������ب  اأ��������س�������ق�������ى  ك�����ي�����ف�����ى 
كتاب  في  جاء   ، العباءة  اأهل  من  الأئمة  اأح��وال  معرفة  وفي 

»الف�سول المهمة «:
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ح�سن  محمد  ال�سيخ  الُمقّد�س  العّامة 
القبي�سي العاملّي )قده(، وحفيده العّامة 
الح�سين  الإم����ام  وج��ام��ع  ق��ا���س��م  ال�سيخ 
ذهبّية  اأ�سماء  ال�سياح   � الغبيري  في   ،t
جبيل  باد  اأبناء  وقلوب  باأذهان  ارتّبطت 
وفتوح ك�سروان في ال�ساحّية  الجنوبّية منذ 
الما�سي. حيث كان  القرن  ال�ستينيات من 
اأعام �سيوخنا يترددون عليه وياأخذون منه 
وينهلون من علوم ال�سيخ القبي�سي ويقومون 
بتوزيع كتبه الداعّية اإلى محبة اأهل البيت 
اأمثال  الّنا�س  بين  الُدنيا  في  والزهد   ،i
راغب  والحاج  اأحمد  حيدر  ح�سين  الحاج 
اأحمد  وال��ح��اج علي ح��ي��در  اأح��م��د  ح��ي��در 
وولده الحاج نايف ومختار الغبيري الحاج 
محمود يا�سين �سم�س و�سقيقه الحاج حمد 
ع��ّواد  حيدر  حميد  الحاج  علمات  ومختار 
والحاج  والحاج حيدر  الحاج كميل  وولديه 
محمد قا�سم قي�س والحاج علي  قا�سم قي�س 
والحاج �سامي عبا�س عمرو والحاج محمد 
اأ�سعد عمرو والحاج منير علي عمرو وال�سيخ 
المعي�سرة  ومختار  عمرو  عبا�س  مهدي 
الحاج ح�سين علي تامر عمرو وولده ال�سيخ 
الوهاب  وعبد  عمرو  وهبي  ومحمد  علي 
عمرو والحاج محمد �سم�س والحاج عبده 
الح�سيني  محمد  عبداهلل  وال�سيد  �سم�س 
وال�سيد غازي محمد الح�سيني وال�سيد علي 

محمد الح�سيني. والحاج كامل ح�سن كنعان 
والحاج جميل عّام وغيرهم من الموؤمنين 
 » ُجــبــيــلــّيــة  »اإطـــاللـــة  مجلة  توجهت  لذلك 
ب�سخ�س مديرها العام اإلى  �سماحة العّامة 
ال�سيخ قا�سم القبي�سي بهذه الأ�سئلة وُاجريت 

معه الحوار الآتي:
� نبذة عن �سيرتكم الكريمة ودرا�ستكم 
الأّولى في النجف الأ�سرف على يدي 

والدكم والحوزة العلمية لغاية 1980م.؟
ال�سيخ قا�سم القبي�سي العاملي النجفي 
العامة  المحقق  نجل  والن�ساأة.  المولد 
ال�سيخ ح�سن حفيد المقد�س الراحل العلم 

.q ال�سيخ محمد ح�سن القبي�سي العاملي
ولدت في الّنجف الأ�سرف يوم الإثنين 
 1385 لعام  �سفر  �سهر  م��ن  ع�سر  للرابع 
ه�. الموافق للرابع ع�سر من �سهر حزيران 

1965 م.
في  وال��دي  المرحوم  كنِف  في  ترعرت 
اأجواء علمية ودينّية وتوجيهات تربوية اإلى 
اأن بلغت �سن الخام�سة من عمري، اإلتحقت 
الأكاديمية   ،t ادق  ال�سّ الإم��ام  بمدر�سة 
اهلِل  اأي���ة  ورع��اي��ة  ب��اإ���س��راف  اأُ�س�ست  اّل��ت��ي 
العظمى ال�سّيد محمود ال�ساهرودي )قده( 
ثم  ومن  الإبتدائية  مرحلة  اأنهيت  اأن  اإل��ى 
الدينية  للعلوم  الحكمة  معهد  اإل��ى  اإنتقلت 
الذي اأ�س�س باإ�سراف ورعاية زعيم الطائفة 

الإمام ال�سّيد مح�سن الحكيم )قده(، حيث 
اأ�س�س على قواعد  الذي  الأّول  المعهد  كان 
الأ�ساتذة  نخبة من  له  اأكاديمية وخ�س�س 

الف�ساء.
منذ  الدينية  العلوم  لدرا�سة  تفرغت 
المعهد  ف���ي  1976م.  ه����.   1396 ع���ام 
المذكور اإلى عام 1400 ه�. 1980م. حيث 
وطابها  الحوزة  على  الم�سايقات  ب��داأت 
حوزة  اإلى  للهجرة  فاأ�سطررت  ومعاهدها 
ُقم المقد�سة مع ُكثر ممن هاجروا في اأبان 
والم�سايقات  اإندلعت  التي  الأح��داث  تلك 

التي اأحاطت بالحوزة.
� ن��ب��ذة ع���ن ه��ج��رت��ك��م ال��درا���س��ي��ة اإل���ى 
ُق����م ودرا���س��ت��ك��م م���ع اأع�����ام ال��م��دي��ن��ة؟

اأكملت  المقد�سة  ُق��م  اإل��ى  وباإنتقالي 
العلماء  من  نخبة  يد  على  ال�سطوح  درا�سة 
والأ�ساتذة وكان الق�سط الأوفر على يد اآيات 
اهلل ال�سّيد مهدي الروحاني، وال�سيخ هادي ال 

را�سي، وال�سيد محمدح�سين الحكيم. 
ودر���س  العليا  للبحوث  تفرغت  وبعدها 
الخارج على يد اآية اهلل العظمى ال�سّيد اأبو 
القا�سم الكوكبي، واأي��ة اهلل العظمى ال�سّيد 
محمد الروحاني، واية اهلل العظمى ال�سيخ 
ميرزا جواد التبريزي واآية اهلل العظمى ال�سيخ 
وحيد الخرا�ساني. وبقيت من�سغًا بالدر�س 

والتدري�س اإلى عام 1414 ه�. 1993م.

مسجد 

اإلمام الحسين t الشياح ـ الغبيري

منارة علم وتقوى
أجرى احلوار: الدكتور الشيخ أحمد حممد قيس

لجامع  اإم��ام��ت��ك��م  ع��ن  مخت�سرة  ن��ب��ذة   �
الإمام الح�سين t، في ال�سياح � الغبيري 
اهلل  )ر���س��وان  جدكم  المقد�س  وف��اة  بعد 
تاريخه؟ ول��غ��اي��ة   1994 �سنة  ف��ي  عليه( 

اأزور لبنان للقاء الأهل   في حين كنت 
والأرحام تعر�س جدي المقّد�س اإلى وعكة 
�سحية ُطلب مني على اأثرها التريث بالعودة 
بالم�سجد  الفراغ  وم��لء  المقّد�سة  ُقم  اإل��ى 
ب�سوؤون  وال��ق��ي��ام  م�سليه  ي���وؤم  ك��ان  ال���ذي 
الموؤمنين وتبليغ الر�سالة ون�سر معارف اأهل 
البيت t، وحينما �ساءت الحالة ال�سحية 
عن  الإع��را���س  مني  ُطلب  )ق���ده(،  للجد 
ال�سفر والبقاء بجانبه اإلى اأن تّم الطلب مني 
وخ�سو�سًا  البقاء  الكرام  الموؤمنين  ومن 
بعد رحيل الجد حيث اإرتحل اإلى الملكوت 
اأواخر  الموافق  ه�.   1414 عام  في  الأعلى 
اأوا���س��ل  تاريخه  لغاية  زل��ت  وم��ا  1994م. 
والدينية،  والإجتماعية  العلمية  ن�ساطاتي 
للمنبر  واآخ��ر  قراآنيًا  معهدًا  اأ�س�ست  حيث 
الح�سيني وقد تخرج منه جملة من الطاب 

طيلة هذه ال�سنوات.
الثقافية  الن�ساطات  ذل��ك،  جانب  اإل��ى 
والإجتماعية والتوجيهية من خال المنبر 

والم�سجد والدورات والمحا�سرات ورعاية 
العديد من الن�ساطات في المنطقة وغيرها. 
لي عدة موؤلفات مخطوطة في موا�سيع 

عدة.
وق����د وف��ق��ن��ي اهلل ت��ع��ال��ى، ف���ي ه��ذا 
ال�سهر13 جمادى الأولى 1437 ه�. الموافق 
بناء  من  بالنتهاء  م   2016 �سباط  20م��ن 
 � العلمي   ،t الح�سين  الإم�����ام  مجمع 
الثقافي الخيري � ي�سم مكتبة عامة � ومعهد 
التدري�س � وقاعة الندوات � ومكتب ال�سوؤون 
الدينية � وكتب ال�سوؤون الإجتماعية وغيرها. 
� نبذة ُمخت�سرة عن العلماء الكرام الذين 
 ،t الح�سين  الإم��ام  جامع  باإمامة  قاموا 
منذ فجر تاأ�سي�سه في اأوائل القرن الع�سرين 
عليه( اهلل  )ر���س��وان  جدكم  وف��اة  ولغاية 

كان  المبارك  ال�سرح  ه��ذا  بناء  منذ 
متوفر  هو  ما  الأول��ى ح�سب  اإمامته  �سرف 
بين اأيدينا هو للمرحوم ال�سيخ اأحمد خليل 
ال�سيخ  الجليل  العامة  ث��ّم  وم��ن  )ق���ده( 
حبيب اآل اإبراهيم المهاجر )قده( ومن ثم 
الدين ال�سائغ )قده( ومن ثمَّ  ال�سيخ بدر 
اأوق��ات متفرقة  ال�سائغ وفي  ال�سيخ جعفر 
تردد عليه جملة من العلماء الأعام الكرام 

كال�سّيد عبد الح�سين �سرف الّدين وال�سيد 
مح�سن الأمين وال�سيد عبد الروؤوف ف�سل 
وال�سيخ  مغنية  ج��واد  محمد  وال�سيخ  اهلل 
تقي  محمد  وال�سيخ  �سرارة  ح�سن  محمد 

الفقيه )قده( وغيرهم.
من  وف���د  ذه���ب  1963م.  ع���ام  وف���ي 
اإلى الإم��ام الحكيم )قده( حيث  المنطقة 
لإمامة  العلماء  اأح��د  يعتمد  اأن  منه  طلبوا 
الم�سجد واإدارة �سوؤون الموؤمنين وكيًا عنه 
في الأمور الح�سبية وغيرها. فكان اإختيار 
الإمام الحكيم للمقّد�س ال�سيخ محمد ح�سن 
القبي�سي ومنذ ذلك الوقت �سدَّ رحاله اإلى 
هذه المنطقة وبقي فيها اإلى ما بعد رحيل 
الإمام الحكيم فكان وكيًا لاإمام الخوئي 
)قده( اإلى �سنة اإرتحاله اآواخر عام 1993م.

ال��ج��ّد  ال��م��رح��وم  ع��ن  مخت�سرة  ن��ب��ذة   �
الخيرية  الجمعية  وع��ن  واأع��م��ال��ه  )ق���ده( 
ال���ت���ي ت��رك��ه��ا وم�����ن اأع����م����ال ال��ج��م��ع��ي��ة 
العامة؟ ومكتبتها  الخيري  وم�ستو�سفها 

المقّد�س  اأ���س�����س  م.   1975 ع���ام  ف��ي 
الراحل الجمعية الخيرية الإجتماعية وكان 
الثقافية  الن�ساط  م��ن  لجملة  عمل  اإط���ار 
والعلمية وما زالت هذه الجمعية قائمة اإلى 
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له  والأ�سا�س  المهم  الدور  يومنا هذا وكان 
)قده( في مواجهة الإنحرافات الأخاقية 
كان  حيث  للمجتمع  وال�سلوكية  والّدينية 
تاأخذه  فا  وثباته  وقوته  ب�سابته  يعرف 
باهلل لومة لئم. فكان نافذ الب�سيرة �سلبًا 
في مواقفه متفانيًا في بيان الحق، وكانت له 
مواقف موؤثرة في نفو�س المجتمع والدين ما 

زال يذكر بها اإلى يومنا هذا.
ال��ح�����س��ي��ن  الإم��������ام  ج���ام���ع  دور  ع����ن   �
ال��ع��ام��ة  وال��م��ك��ت��ب��ة  وال��ح�����س��ي��ن��ي��ة   ،t
وغ��ي��ره��ا م��ن م��وؤ���س�����س��ات ت��اب��ع��ة ل��ك��م في 
الح�سينية  وال��ث��ق��اف��ة  الإ���س��ام��ي  ال��وع��ي 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��غ��ب��ي��ري وال�����س��ي��اح؟ منذ 
اأي�����ام ال���ج���ّد )ق�����ده( ول��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه.

كان لم�سجد الإمام الح�سين t ال�سياح  
متعاقبة  اأج��ي��ال  تربية  ف��ي  ال��ب��ال��غ  ال���دور 
منه  تخرجت  حيث  تاأ�سي�سه  منذ  ومتتالية 
نخب ومجاميع كان لها من قادم الأيام دوٌر 

ري��ادٌي في توجيه المجتمع والعمل الديني 
والثقافي من مختلف المناطق وما زال اإلى 
الأن يكمل ذلك الطريق الذي خطه هوؤلء 
الأفذاذ من العلماء الذين كان لهم الف�سل 
الأول في تاأ�سي�س هذه الموقعية الخا�سة له 

في قلوب الموؤمنين.
واإ�ستطاع �سماحة العامة ال�سيخ قا�سم 
في  ال��ط��ول��ى  ال��ي��د  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  القبي�سي 
النهج  ذل��ك  وتثبيت  الم�سيرة  تلك  اإكمال 
المجال.  ه��ذا  في  �سبقه  من  اأ�س�سه  ال��ذي 
المنبر  واإعتاء  ال�ساة  باإقامة  فاإ�ستمر 
وتوجيه ال�سباب وبناء الإن�سان وبث الأخاق 
الفا�سلة والت�سدي لجميع ال�سوؤون الح�سبّية 
وغيرها المنوطة بالأحكام ال�سرعية وذلك 
بح�سب وكالته عن �سماحة المرجع الأعلى 
علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي���ة  للطائفة 
الح�سيني ال�سي�ستاني )دام ظله الوارف(، 
يحتاجونه  بما  الموؤمنون  اإليه  يرجع  حيث 

الدينية  م�ساكلهم  وحّل  �سوؤونهم  اإدارة  من 
وال�سرعية.

جبيلية(  )اإطالة  مجلة  اإل��ى  نظرته  عن   �
وعملها الثقافي والإعامي اتجاه الم�سلمين 
ونقل  وك�����س��روان  جبيل  ب��اد  ف��ي  ال�سيعة 
اللبناني؟ العام  للراأي  واأمانيهم  اآمالهم 
ال��ج��ان��ب  ف���ي  راأي  ل�����س��م��اح��ت��ه  ك����ان 
ورف��ع  الحق  بيان  ف��ي  الموجه  الإع��ام��ي 
جميع  بين  الكلمة  وجمع  الأم���ة  م�ستوى 
الدور  وخ�سو�سًا  المجتمع  هذا  مكونات 
جبيلية(  )اإطالة  مجلة  به  ت�سطلع  الذي 
المكان  خ�سو�سية  م��ن  ب��ه  تت�سم  وم���ا 
فيه  تتعدد  موقع  في  اأنها  حيث  وال��ّزم��ان 
فيه  تتوجه  زمن  وفي  والمذاهب  الأدي��ان 
الجامع  الدور  لها  فكان  والقناعات  الأراء 
وال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى الأل��ف��ة 
اأبناء  بين  الم�سوؤولية  روح  ون�سر  والمحبة 

البلد الواحد. 

حضور ودور الحمادّية 
في لبنان

منذ القرن السادس عشر

اأ � تمهيد
 ،q الحاج ح�سين حماده  من عا�سر 
مراحل  ف��ي جميع  وت��اب��ع��ه  اإل��ي��ه  وت��ع��ّرَف 
حياته، واّطلَع على كامل تفا�سيل �سيرته، 
القيم  ه���ذه  لجميِع  يمكن  ه��ل  ت�����س��اءل: 
الخلقّية والفكرّية اأن تجتمَع في �سخ�س؟!.
ال��ّرواف��د  هي  فما  اجتمعت،  وق��د  اأّم��ا 
التي التقت، فتداخلت ثمَّ تكاملت واّتحدت 
في  و�ساهمت  حياته،  مجرى  في  بَّ  لت�سُ

بناء هذه ال�ّسخ�سّية الفّذة!!
ترفُد هذه  كانت  التي  الّروافد  اإنَّ هذه 
ال�ّسخ�سّية المتمّيزة كانت تجري في خّطين 
بعرق  مكت�سب  ه��و  م��ا  منها  م��ت��ازم��ي��ن: 
الّظروف  بفعل  ال�ّسنين،  وجهاد  الجبين 
له  هّياأت  التي  ال�ّسانحة  والفر�س  المتاحة 
اأن يكون تلميذ الأزهر ال�ّسريف، وذلك في 
حدود �سنة 1940م، ابتداًء من بيروت في 
والّثانوّية،  والإعدادّية  الإبتدائّية  المراحل 

وانتهاًء في م�سر في المرحلة الجامعّية.

الّزمن  ذل��ك  ف��ي  ال�ّسريف  ول��اأزه��ر 
م�ساحة  مدى  على  وتفّرده  وتمّيزه  وهجه 
��رق الأو����س���ط، وك����ان ف��ي م��دار���س��ه  ال�����سّ
بالإ�سافة  ي��دّر���س  وج��ام��ع��ت��ه،  وم��ع��اه��ده 
الأكاديمّية،  العلوم  الّدينّية  العلوم  اإل��ى 
والإيمان،  بالّتقوى  ُمفعٍم  دينيٍّ  مناٍخ  في 
وكان حري�سًا اأن ُيلزَم تامذته بمفرداٍت 
ُتمّيزهم عن غيرهم في  اأخاقّية  �سلوكّية 

باقي المدار�س والجامعات )2(.
ب � نظرة في الروافد الحمادّية

ال��ّرواف��د،  تلك  من  الآخ��ر  الخّط  اأّم��ا 
الذي تكّون من  ال�سخ�سّي  الإ�ستعداد  فهو 
قامت  بيٍت  في  ون�ساأته  ال��وراث��ي،  العامل 
مقرونيِن  والجهاِد  الكفاِح  على  دعائمه 
ب��ال��ّت��ق��وى والإي���م���ان، وت��م��ت��دُّ ج���ذوره اإل��ى 
العائلة  م��ن  يتحّدر  اإذ  ال��ّت��اري��خ؛  اأع��م��اق 
الحمادّية التي حكمت ُحكمًا فعلّيًا ُم�ستقًا 
على مدى ثاثة قرون، )منذ ما قبل �سنة 
ما  1800م.(،  �سنة  بعد  ما  اإل��ى  1500م. 

والبقاع  ال�ّسمالي  لبنان  جبل  في  ُيعرف 
الفتوح  ك�سروان  من  الممتّدين  ال�ّسمالي 
ما  اإلى  امتدادًا  ُثمَّ  المتنين،  اإلى  و�سعودًا 
بعد طرابل�س، اإلى عكار وبانيا�س، و�سعودًا 
��ن��ّي��ة، وعلى  اإل���ى ب�����س��ّري وال��ه��رم��ل وال�����سّ
الرغم من الّتوّتر الم�ستمّر ب�سبب العاقة 
اآل حماده  بين  قائمة  كانت  التي  العدائّية 
وال�ّسلطة المهيمنة على المناطق المحيطة 
�سنة  قبل  م��ا  المملوكّية  )ال�ّسلطة  بهم 
هذا  بعد  العثمانّية  ال�ّسلطة  ُث��ّم  1516م. 

الّتاريخ حّتى �سنة 1918م(.
وق���د اح��ت��ف��ظ��ت ال��ع��ائ��ل��ة ال��ح��م��ادّي��ة 
الإقطاعّية  العائات  بين  دارة  ال�سّ بحّق 
المعروفة في ذلك الّزمن قبل هذا الّتاريخ 
حّتى  اأي�سًا،  ال�ّسلطة  خ��ارج  وهي  وبعده، 
لل�ّسيعة  م��رادف��ة  ح��م��اده  كلمة  اأ�سبحت 
الإمامّية في جبل لبنان، وتوؤّكد ذلك جميع 
)المحلّية  القديمة  الّتاريخّية  الم�سّنفات 
لبنان  جبل  عن  تحّدثت  التي  والأجنبّية( 

بقلم االأ�صتاذ داود حماده )1(

3233



بين  الممتّدة  الّزمنية  ال��ف��ت��رة  تلك  ف��ي 
ع�سر  وال��ّث��ام��ن  ع�سر  ال���ّراب���ع  ال��ق��رن��ي��ن 
نا�سيف  ال�ّسيخ  ر�سالة  مثل  الميادّيين، 
ال�ّصيعة«  »الم�صلم�ن  وك��ت��اب  ال��ي��ازج��ي، 
للموؤّرخ علي حيدر اأحمد. ووثيقة محفوظة 
�سنة  م��وؤّرخ��ة  المارونّية  البطريركّية  في 
�سعدون حماده  الّدكتور  يعر�سها  1860م. 
في  لــبــنــان  فــي  ال�ّصيعة  تــاريــخ   « كتابه  في 
هذه  وم�سمون   .»16 �صفحة  الثاني  الجزء 
هم  الحمادّية  م�سايخ  اأنَّ  ي��وؤّك��د  الوثيقة 
في  الموجودين  الم�سايخ  كاّفة  من  اأق��دم 
لبنان واأعاهم قْدرًا، وقد �سمح لهم هذا 
الموقع اأن يمنحوا هذا الّلقب لغيرهم من 
الّدحداح  واآل  طربيه  اآل  اأمثال  العائات 

واآل ال�ّسدياق واآل الها�سم.
لم يحّدد اأحد من الموؤّرخين تاريخ قدوم 
هذه العائلة اإلى لبنان بدّقة؛ لكّنهم ُيجمعون 
على اأنَّ و�سولها اإلى لبنان، كان في الّن�سف 

الأّول من القرن الخام�س ع�سر. 
ج � �سيوخ اآل حماده

وُي��ج��م��ع م��ع��ظ��م ال��م��وؤّرخ��ي��ن اأم��ث��ال 
ا�سكندر  وعي�سى  ال��ّدوي��ه��ي  ال��ب��ط��ري��رك 
المعلوف واليازجي و�سليمان الّظاهر على 
اأنَّ عائلة حماده عائلة عربّية عريقة، تعود 
بجذورها اإلى قبيلة مذِحج اليمنّية، نزحت 
من اليمن بعد خراب �سّد ماأِرب اإلى الكوفة 
بن  هاني  هو  اأجدادها  واأح��د  العراق،  في 
الح�سين  الإمام  ا�ست�سهد مع  الذي  عروة، 
اإلى  ُثمَّ نزحت ع�سيرته  t، في كرباء، 
ظهروا  ُثمَّ  م��ّدًة،  ُم�ستخفيَن  العجم،  باد 
وعلى راأ�سهم جّدهم الذي ثار على ال�ساه، 
اإلى  وع�سيرته  باأهله  ففرَّ  ثورته،  وف�سلت 

ك�سروان،  ج��رود  في  معهم  ون��زل  لبنان، 
عوا  توزَّ ُث��مَّ  وقمهز،  الح�سين  بلدتي  في 
ولم  ال��م��ج��اورة،  الجبلّية  المناطق  على 
يمنحهم  قد  الذي  ال�ّسواحل،  في  ي�سكنوا 
هذا ال�ّسكن ال�ّسهولة في العي�س، وُيك�سبهم 
اختاروا  بل  الكثير،  والّنفع  الوفير  المال 
نوا بها،  عبة ليتح�سّ المناطق الجبلّية ال�سّ
حياتهم  ونمط  تركيبتهم  في  كانوا  لأّنهم 
ل يحتملون اأن يحكمهم اأحد، بل ين�سدون 
الّظلم  ويرف�سون  والإ���س��ت��ق��ال،  الّتفرد 
تاريخهم  عليه  ي�سهد  وه���ذا  وال��ّت��ح��ّك��م، 

ال�ّسابق في العراق وباد فار�س. 
ثّم ما لبثت هذه الع�سيرة اأن ا�سبحت 
�سلطتها  ت  امتدَّ ُثّم  المنطقة،  هذه  تحكم 
جبل  )كامل  لبنان  من  كثيرة  مناطق  اإلى 
ًا(،  اأي�سّ ال�ّسمالي  والبقاع  ال�ّسمالي  لبنان 
بعد تراجع �سلطة اآل ع�ّساف ُثمَّ اآل �سيفا. 
التي  الجغرافّية  الم�ساحة  ُت��ق��ّدر  وكانت 
بن�سف  ح��م��اده  اآل  �سلطة  ت��ح��ت  ك��ان��ت 

م�ساحة لبنان.
�سرحان  بن  ح�سين  ال�ّسيخ  مقتل  بعد 
ح��م��اده ف��ي اإح����دى ال��م��ع��ارك م��ع ال���ولة 
بلدتي  ب��ي��ن  1692م.  �سنة  العثمانّيين 
قمهز ول�سا، ُثمَّ ثاأر له ولده ا�سماعيل في 
معركة عين قبعل في الفتوح. حكم اأولده 
ا�سماعيل واإبراهيم وعي�سى هذه المناطق 
ة ا�سماعيل  ال�ّسا�سعة �سراكة؛ فكانت ح�سّ
ة اأخويه  باد جبيل وفتوح ك�سروان، وح�سّ

اإبراهيم وعي�سى باد البترون.
ال��ع��ي��ن��ط��وري��ن��ي  ك��ت��اب  ف���ي  ورد  ك��م��ا 
وهبا  وقد   »59 �س  لبنان،  تاريخ  »مخت�صر 
ت�سمى  التي  الأر����س  المارونّية  الرهبنة 

وادي حوب في بلدة تنورين، وقد بنوا عليها 
الآن،  حّتى  قائمًا  زال  ما  الذي  حوب  دير 
وي�سغله الرهبان، ويمار�سون فيه ن�ساطهم 
الدينّي، واإدارة ممتلكاته الوا�سعة؛ وهكذا 
ال�سيخ ا�سماعيل في ميفوق،  اأخوهما  فعل 
عليها  بنوا  التي  الأر���س  الرهبنة  منح  اإذ 
دير ميفوق، كما وهب اآل الدحداح عقارات 

عديدة ووا�سعة.
قرى  على  �سكنهم  في  يتوزعون  كانوا 
ُث��مَّ  وال��ب��ت��رون،  وجبيل  ك�����س��روان  منطقة 
انتقل الق�سم الأكبر منهم اإلى الإقامة في 
من  المتكررة  الحمات  نتيجة  الهرمل، 
قبل الولة العثمانيين في �سيدا وطرابل�س 
وال�����س��ام ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ع�����س الأم�����راء 
ال�سهابيين؛  ُثمَّ  المعنيين  من  والمحليين 
�سيا�سة  الحمات  هذه  في  يّتبعون  وكانوا 
المنازل  فيهدمون  ال��م��ح��روق��ة،  الأر����س 
���ى ي��م��ن��ع��وا  وي��ق��ط��ع��ون الأ�����س����ج����ار، ح���تَّ
الحماديين من العودة اإلى هذه المناطق؛ 
كالمعارك التي ح�سلت في بزيزا واأميون 
والقلمون بين �سنة 1763م، وفي العاقورة 
كانوا  ما  الحماديين  ولكنَّ  1772م.  �سنة 
لي�ستكينوا اأو ي�ست�سلموا، بل كانوا يحاولون 
جديد،  من  مناطقهم  اإل��ى  العودة  دائمًا 
وقد تمّكنوا اأكثر من مّرة � كان اآخرها �سنة 
1840م � حيث اأ�سنَد عمر با�سا النم�ساوي 
الم�سايخ  من  ثاثة  اإل��ى  لبنان  جبل  حكم 
حّتى  الحكم  ه��ذا  وا�ستمر  ال��ح��م��ادّي��ة، 
واعتماد  نهائّيًا  الإقطاعّي  النظام  �سقوط 

نظام القائمقاميتين.
الذي فر�سته  النظام الجديد  اإنَّ هذا 
حماده،  اآل  نفوذ  قّل�س  قد  عالمّية،  قوى 

ه  ولكنَّ والأ���س��ل��وب،  ال�سكل  في  تبّدل  وق��د 
حماده  اآل  وبقي  اإل��غ��ائ��ه،  م��ن  يتمّكن  ل��م 
حلدا  كفر  وف��ي  والبترون  جبيل  ب��اد  في 
وداع���ل ور���س��ك��ي��دا وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ق��رى، 
ال�سيخ  اأحفاد  من  رجالتهم  لبع�س  وكان 
اإب��راه��ي��م ح��م��اده، ال��ج��ّد الأق���رب للحاج 
ح�سين حماده q، الوارد ا�سمه في �سجرة 
العائلة الحمادّية، والذي كان حاكمًا باد 
البترون، كما ورد ذكره �سابقًا، هو ال�سيخ 
المرحوم  وال���دة  ج��ّد  ح��م��اده  ملحم  علي 
من�سب  تبّواأ  الذي  حماده،  ح�سين  الحاج 
وكان  الجديد  النظام  في  الناحية  مدير 
وك���ان ي�سرف على  ال��ه��رم��ل،  ف��ي  م��رك��زه 
حتى  الهرمل  من  الممتدة  المنطقة  كامل 

مدينة البترون �سمنًا. 
مّيزات حكم اآل حمادة وماآثرهم

ا�ستمرَّ  ال��ذي  حماده  اآل  حكم  تمّيز   �
مّنًة  يكن  لم  باأّنه  ق��رون،  ثاثة  من  اأكثر 
من اأحد )ل من المماليك ول من بعدهم 
خ��ارج��ّي��ٍة  ق���وة  اأّي����ة  م��ن  ول  العثمانيين 
باأّية  مرتبطين  يكونوا  لم  لأّنهم  اأخ��رى(، 
عاقة خارجّية، ول ممتهنين ول مرتهنين 
انف�سهم  فر�سوا  بل  اأجنبّية؛  حماية  لأّي��ة 
الذاتّية، بخاف حّكام  وقّوتهم  بكفاءتهم 
يعّينون  ك��ان��وا  اّل��ذي��ن  الأخ���رى  المناطق 
اإّل  يكونوا  ولم  العثمانيين،  الولة  من قبل 

مجّرد ُجباة لل�سرائب. 

العثمانيون،  ُثّم  المماليك  حاول  وقد 
وبالتعاون مع الأمراء المحلّيين ا�ستبدالهم 
اأو عزلهم اأو اإلغاءهم ع�سرات المّرات، ولم 
يتمّكنوا في�سطرون للت�سليم بالأمر الواقع 

لي�ستمر الحماديون في حكم مناطقهم.
ال��ح��م��ادي��ون ف���ي م��م��ار���س��ة  2� ك����ان 

�سلطتهم يتمّتعون بال�سيادة والإ�ستقال.
والعدل  بالمحبة  حكمهم  يّت�سف   �3
العناوين  هذه  وكانت  والكرم،  وال�سجاعة 
جميع  ف��ي  ب��ه  تم�ّسكوا  �سيا�سيًا  تقليدًا 
ويوؤّكد  ال�سيا�سّي،  العمل  تعاطيهم  مراحل 
بالوثائق  الحداد   فرن�سي�س  الموؤّرخ  ذلك 
اإذ  الفت�ح«،  »تاريخ  كتابه  في  وبالوقائع 
اإلى  قدمت  مارونّية  عائلة  اأّول  اأّن  يذكر 
الفتوح كانت عائلة المقّدم يو�سف �سمعان 
الح�سورني 1525م، وكان حاكم المنطقة 
لهم  ف��اأّم��ن  ح��م��اده،  اأحمد  محّمد  ال�سيخ 
الدينّية  �سعائرهم  وممار�سة  الحماية 
بحرّية، وكان الحمادّيون يوؤّمنون الحماية 
كانوا  اّلذين  البطاركة  لجميع  والم�ساعدة 
في زمنهم وفي مناطقهم، ول يزال اأر�سيف 
بكركي يحتفظ ببع�س الوثائق التي اأر�سلها 
الحماية  بها  يوؤّمنون  الحماّديون  الحّكام 
كانوا  اّلذين  البطاركة  لجميع  والم�ساعدة 
في زمنهم اأر�سلها الحّكام الحمادّيون اإلى 
البطاركة يبدون فيها تقديرهم لمقامهم، 
للقيام  وم�ساعدتهم  بحمايتهم  ويتعهدون 

يرغب  كما  والزمنّية  الدينّية  بمهاّمهم 
البطاركة اأنف�سهم.

ويذكر اأني�س فريحة في كتابه »القرية 
�س  الــــزوال  طــريــق  فــي  حــ�ــصــارة  اللبنانّية 
اآل حماده يتحّلون بقيم اجتماعّية  اأن   »11
ترتكز على حّب  ال�سجاعة وتحدي الخطر 
والحفاظ على ال�سرف والكرم؛ واإّن تطبيق 
ال�سريعة الإ�سامّية كان وقفًا على الع�سيرة 

الحمادّية.  
اأحمد محمود  كما يذكر اي�سًا الكاتب 
جبيل  وبــالد  »ك�صروان  كتابه  في  �سويدان 
بين القرنين الرابع ع�صر والثامن ع�صر« اأنَّ 
و�سابتهم  ب�سجاعتهم  ُعرفوا  الحمادّيين 
كما  القتال،  في  ومغامراتهم  وعنفوانهم 
واإغاثة  والّنجدة  ال�سيف  باإكرام  اّت�سفوا 
ول  لأنف�سهم،  ي��ث��اأرون  وه��م  ال��م��ل��ه��وف؛ 
م�ساكلهم،  لحّل  ال�سلطات  اإل��ى  ي��ع��ودون 

ويحكمون اأنف�سهم باأنف�سهم. 
مع  ال��دول��ّي��ة  الم�سالح  تقاطع  اإّن   �4
واجتماع  الداخلّية،  القوى  بع�س  م�سالح 
اآل ح��م��اده  ال���ق���وى ع��ل��ى م��ح��ارب��ة  ه���ذه 
ال��ت��راج��ع،  عليهم  ف��ر���س  ل���س��ت��ب��دال��ه��م، 
و�سّتت �سملهم في مناطق لبنانّية متباعدة 
جغرافّيًا )بين جبيل والبترون والهرمل(؛ 
ل��ك��ّن ال��ع��اق��ات الأ����س���رّي���ة وال��ع��اط��ف��ّي��ة 
والإجتماعّية ا�ستمّرت وما زالت حتى الآن 

على توا�سلها وتما�سكها بينهم.  

الهوام�س:
   الم�سدر »ح�سين حماده، اليراع الأخ�سر« جمع وتحقيق الدكتور محمد ح�سين حماده من �س 25 ولغاية �س 29، الطبعة الأولى �سنة 2016م.( 1)
   وفاة الأ�ستاذ الحاج ح�سين حماده كانت في 14 تموز 2014م. وذكرى اأربعينه كانت في م�سقط راأ�سه، را�سكيدا � البترون في الح�سينّية التي �سيدها على ح�سابه الخا�س ( 2)

في 8/24/ 2014م.
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من  الأّول  ال��ج��زء  ط��ه  م�سطفى  ع��ل��ي  الأ���س��ت��اذ  اأ���س��در 
 � 1860م  الهرمل   � ال�سيادين  واحة  تاريخ  من  »لمحات  كتابه 
1950م.«. في اأوائل القرن الواحد والع�سرين ذكر فيه حقائق 
الحقائق  هذه  ومن  وم��وؤرخ.  باحث  كلُّ  يحتاجها  جميلة  ووقائع 

التي اأوردها :
اأ � ال�سبب في اإلحاق الهرمل بق�ساء البترون

يعرف  ل  للهرمل  الإداري  ال��و���س��ع  ك��ان  ال��م��وؤل��ف:»  ق��ال 
فتارة  ولية طرابل�س، الإ�ستقرار،  تتبع  كان 

وكان ذلك قبل اإعان 
م��ت�����س��رف��ّي��ة ج��ب��ل 

واأ�سبحت  النظام  هذا  اأُعلن  عندما   )1915  �  1861( لبنان 
الهرمل مديرّية م�ستقلة، وجزءًا من ق�ساء البترون ، علمًا باأنها 

ل تت�سل به جغرافيًا. 
�سم  اإل��ى  دفعت  التي  الأ���س��ب��اب  ع��ن  ال��م��رء  يت�ساءل  وق��د 
الهرمل ذات الطابع ال�سيعي الغالب، اإلى مت�سرفّية جبل لبنان 
ُثّم  اأن تكون... )1(«  ذات الطابع الم�سيحّي الغالب والتي يمكن 
ا�ستعر�س ثاثة اآراء حول ذلك ثم ذهب اإلى اأن ال�سبب الأخير 
اأكثر  بين  العائلي  الترابط  وج��ود  بقوله:»  للواقع  الأق��رب  هو 
لبنان،  جبال  مناطق  في  المقيمين  مع  الهرمل  في  المقيمين 
عاّمة  البقاع  اإلى  الكبرى  الهجرات  اأثناء  يهاجروا  لم  واّلذين 
ة، حيث كل عائلة تقيم في منطقة الهرمل لها  والهرمل خا�سّ
 � � زعيتر  اأحمد  � حيدر  اأقارب في مناطق ك�سروان )�سم�س 
الهرمل  التي حكمت  واإّن عائلة حمادة  ع��واد...(.   � محفوظ 
بالعادات  متاأثرة  كانت  لبنان)1861(  جبل  مت�سرفّية  منذ 
من  اأكثر  لبنان  بجبل  الإرت��ب��اط  ي�ستهويها  وك��ان  المارونّية، 
لبنان  جبل  في  الوا�سعة  الإماك  لها  وبقيت  بدم�سق  الإرتباط 
تحت ا�سراف فاحين موارنة. هذه هي الأ�سباب التي يمكن اأن 
تكون وراء هذا ال�سم لمنطقة ذات اأغلبية �سيعّية اإلى مت�سرفّية 

جبل لبنان ذات الأغلبّية المارونّية )2(.
ب � اآل حمادة حكام الهرمل 

كان اآل حمادة ُمكّلفين بجباية ال�سرائب في الهرمل عندما 
كانت تابعة لولية طرابل�س وفق الجدول التالي:

اإ�سماعيل حمادة 1730م. 1143ه�. زاحل بن مو�سى وحيدر 
واأولده قان�سوه حمادة 1739م. 1152ه�.

� ا�سماعيل حمادة 1739م. 1740ه�.
محمد  بن  قان�سوه  وكيل  حمادة  بن  قان�سوه  بن  زاح��ل   �
1745م.  مو�سى  وابنه  قا�سم  وكيل  قان�سوه  محمد  بن  وحيدر 

1188ه�«.
� محمد قان�سوه ومو�سى بن علي قا�سم بن محمد قان�سوه 
جبل  مت�سرفّية  اأُعلنت   1861 ع��ام  وف��ي  1158ه����.  1736م. 
َوُعّيَن» مح�سن  البترون  تابعة لق�ساء  الهرمل  لبنان، وا�سبحت 
با�سا  �سعيد  محمد  ابنه  ُثّم  لها،  مدير  اأول   » حمادة  حمود  بن 
فالبا�سا  قائمقامًا،  �سعداهلل  ابنه  بعده  ومن   ،1924 عام  حتى 
�سكان  من  ال�سرائب  جباية  عمليات  وي�سبط  يراقب  الذي  هو 

منطقة الهرمل، اأّما اأهم ال�سرائب التي كانت تجمع فهي:
� �سرائب على الحراج.

� �سريبة على الكرو�سة )الطرقات(.
� �سريبة على الر�س البعل بمقدار 7/1 من المح�سول.

� �سريبة على الر�س ال�سقي بمقدار 1/4 من المح�سول.
� �سريبة على الأعناق مقدارها ثمانية غرو�س وثاثون بارة 
على كل عنق جاوز �ساحبه خم�سة ع�سر عامًا من عمره، ذكرًا اأم 
اآل حمادة يقومون بعملية اقتطاع الر�س وتوزيعها  اثنى. وكان 
في  المميز  الإجتماعي  و�سعهم  لهم  وكان   ، يرغبون  من  على 

منطقة الهرمل وقد احتفظوا باألقابهم الخا�سة:
� ال�سيخ � البك � البا�سا.

تعيين  منذ  النيابّي  المجل�س  في  حمادة  اآل  تمثيل  اإ�ستمّر 
�سبري حمادة نائبًا 1925م. وحتى 1976م. »عام وفاته« وكان 
لهم  يكون  باأن  الف�سل  به،  تمتعوا  الذي  ال�سيا�سّي  المركز  لهذا 

الو�سع المميز في الهرمل. )3(
ج � عائات وع�سائر الهرمل ذات الجذور الك�سروانّية اللبنانّية 

لنا  ين  تبَّ حيث  الكريمة  العائات  ه��ذه  ذك��ر  ن��ورد  �سوف 
عائلة  وخم�سين  ت�سع  اأ�سل  من  عائلة  وع�سرون  �ستة  يوجد  اأّنه 
ك�سروانّية  اأ�سول  ذوو  هم  الهرمل  مدينة  �سكان  من  وع�سيرة 

عن  الحديث  واأّم��ا  ولبنانّية. 
في  والع�سائر  العائات  باقي 
فالن�سبة  الهرمل  ق�ساء  قرى 
ب��اإخ��ت�����س��ار   ٪  60 ت��ت��ج��اوز 

وت�سرف على ال�سكل الآتي:
اإ���س��م ه��ذه  ا���س��ك��ن��در:   �1
العائلة على الغالب من اأ�سل 
)الك�سندر(  يلفظ  ي��ون��ان��ي 
اأو  ال��ب�����س��ر  وم��ع��ن��اه ح��ام��ي 
ال��م��داف��ع ع��ن ال��ّن��ا���س، وق��د 
َب ه���ذا الإ����س���م و���س��ار  ُع�����رِّ
هذه  ق��دوم  ا�سكندر.  يلفظ 

ويعتبر  لبنان  جبل  من  ك��ان  العائلة 
ا�سكندر  هو  العائلة  لهذه  الأكبر  الجدُّ 

بن  الدين  ن�سر  اآل  من  بكر  بن  عمرو  بن 
�سم�س بن ُعدي بن مازن الحمداني التغلبّي 

وثيقة  في  ج��اء  ما  على  ن��زار،  اآل  من  الوائلّي 
والتي هي  العائلة ملحقة في ال�سفحة: 231  عن 

بتوقيع ال�سيخ كامل محمد كاظم عمرو والتي جاء 
في خاتمتها اأّن جّد هذه العائلة ا�سكندر الآنف الذكر 

كان من �سكان زنيعار في جبل لبنان. وهي في اأيامنا 
هذه ُملحقة ببلدة المرادّية المجاورة لبلدة العذرا من 

قرى فتوح ك�سروان. 
2� عائلة طه لم يو�سح الموؤرخون كيف و�سلت اإلى 

اأتت من  تكون قد  اأن  ولكن يحتمل  المنطقة،  هذه 
مناطق جبل لبنان ك�سروان لأنَّ هناك من يحمل 

هذا الإ�سم وهم من الم�سيحيين الموارنة.
3� الح�سينّي )ال�سّياد(: )مرت�سى � ها�سم 
� فخر الدين � المو�سوي( لعّل هذه العائات 
يكون  اأن  ويمكن  واح���د(.  اأ���س��ل  اإل��ى  تعود 
العربّية  الجزيرة  �سبه  من  قدموا  الأجداد 
في عهد الدولة العبا�سّية و�سكنوا في باد 
المجازر  وقعت  ولما  )قمهز(،  ك�سروان 
المملوكّية  الحمات  قبل  من  ال�سيعة  �سد 

وم��ا ح�سل من  الأخ���رم،  اآق��و���س  ف��ي عهد 

عائالت وعشائر 
الهرمل 

ذات اجلذور الكسروانّية
بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو
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�سغط على �سكان تلك المنطقة، هاجر اأجداد هذه العائلة اإلى 
بعد  قرحة،...(   � �سم�سطار   � �سيث  )النبّي  اأوًل  البقاع  مناطق 
اإعان مت�سرفّية جبل لبنان )1861 � 1915( هاجر عدد منهم 
� جعفر  الإجبارّي، هم: مح�سن  التجنيد  الهرمل هربًا من  اإلى 
 � ح�سين  جعفر   � اأحمد   � يو�سف  علي   � ُمحّمد   � ر�سيد   � حمود   �

محمد يون�س. 
في اإح�ساء 1932 اإتخذ افراد هذه العائلة اأ�سماء عديدة: 

ثالث  علّي  بن  الح�سين  الإم��ام  اإلى  من�سوب  الح�سينّي:   � اأ 
الأئمة عند الطائفة ال�سيعّية.

المر�سي  اأو  المختار  بمعنى  الأ�سل  عربّي  المرت�سى:   � ب 
عنه. 

الحّاب  بمعنى  اأو  ك�سرته  معناه  الأ�سل  عربّي  ها�سم:   � ج 
الحذق الماهر.

مو�سى  الإم��ام  اإل��ى  من�سوبًا  يكون  اأن  يمكن  المو�سوي:   � د 
الكاظم وهو الإمام ال�سابع عند الطائفة ال�سيعّية. 

اأ�سعد خليل، الذي  اإلى  خليل: يعود اأ�سل هذه العائلة  اأبو   �4
اإلى الهرمل من حراجل في باد ك�سروان وكان يعمل في  قدم 

الزراعة.
جبيل،  باد  اإلى  العائلة  هذه  اأ�سل  يرجع  الدين:  ح�سام   �5

قدمت هذه العائلة اإلى الهرمل بعد قدوم اآل حمادة. 
اآل  ع��ن��وان:  تحت  عنهم  الكام  تقّدم  وق��د  ح��م��ادة:  اآل   �6

حمادة حكام الهرمل.
7� عائلة اأمهز )ح�ّسان(: هذه العائلة كانت ت�سكن في باد 
1932م.  العام  اإح�ساء  وفي  قمهز(   � اإهمج   � )اأمهز  ك�سروان 
جّدهم  باإ�سم  يوقعون  وبع�سهم  وقمهز(   � )اأمهز  اإ�سم  اإتخذوا 

الأكبر )ح�ّسان(.
اإلى دلبتا ن�سبة  اأ�سل هذه العائلة  الدلباني: يعود  عائلة   �8
على  اأجدادها  ونزح  ك�سروان،  باد  قرية من  ودلبتا  قيا�سّية، 
وقع  ُث��مَّ  اأوًل  �سم�سطار  بلدة  وق�سدوا  مختارها  قتلهم  اأث��ر 
�سور،  بيروت،  التالّية:  المناطق  اإلى  فتفرقوا  بينهم  خاف 

و�سوريا. الهرمل،  رياق، 
بن  عّمار  اإل��ى  العائلة  هذه  اأ�سل  يعود  العميري:  عائلة   �9
في  العائلة  هذه  �سكنت   ،w النبّي  �سحابة  من  القي�سي  يا�سر 
اإلى  بعلبك  باد  اإلى  نزحت  ثم  ال�سوف(  )معا�سر  لبنان  جبل 
قرية »الخريبة« فعرفت باإ�سم العميري، ُثم نزحت اإلى الهرمل 

ب�سبب الخاف مع اآل الفن.
10� عائلة الفيتروني اأو )فيطروني(: يعود اإ�سم هذه العائلة 
اإلى بلدة فيطرون )ك�سروان( ومنها نزح اأفراد هذه العائلة اإلى 

ل�سا في ك�سروان ُثّم اإلى مناطق بعلبك والهرمل.
ولها  »اأفقا«  منطقة  اإلى  اأ�سلها  ويعود  القبوط:  عائلة   �11

جذور تاريخّية مع اآل زعيتر.
12� عائلة بريطع: يعود اأ�سل هذه العائلة اإلى باد البترون 
الهرمل،  اإلى  حمادة  اآل  مع  العائلة  هذه  اأج��داد  هاجر  واأفقا، 
اأقاربهم  حوالي عام 1750م. ولهذه العائلة عاقات ح�سنة مع 

في جنوب لبنان )حاروف(.

من  الهرمل  اإل��ى  العائلة  ه��ذه  قدمت  جانبيه:  عائلة   �13
اإلى  ويعود  �سرك�سي  اأ�سلها  اأن  ويمكن  )لبنان(  كفركوك  وادي 

المماليك اأيام قان�سوه الغوري.
جان ومعناه الروح اأو خا�سة �سيء.

وبيه ومعناه ال�سّيد اأو البيك.
اإلى  الهرمل  في  العائلة  هذه  تعود  الدين:  خير  عائلة   �14
ح�سن مرعي خير الدين الذي جاء من باد ك�سروان )علمات( 

حوالي 1880م. عمل في الزراعة.
الفار�سّية  من  ُمعّرب  العائلة  هذه  اإ�سم  دروي�س:  عائلة   �15
اإلى  العائلة  هذه  اأ�سول  تعود  الم�ستعبد،  الفقير  الزاهد  بمعنى 
الهرمل  اإلى  اأفرادها  توزع  ومنه  لبنان،  جبل  في  الغرب  �سوق 

و»العقربية« في �سوريا.
ب  ُمعرِّ الأ�سل،  فار�سي  العائلة  هذه  اإ�سم  �ساهين:  اآل   �16
بمعنى طائر ال�سقر وهو في التاريخ فخذ من عرب بني خالد 
في نواحي الجبيل في المنطقة ال�سرقّية من ال�سعودّية. ويحتمل 

الوثيقتان الأولى والثانّية تو�سحان الجذور الك�سروانّية لبع�س العائات والع�سائر في الهرمل 
عن نف�س الم�سدر

الوثيقتان الأولى والثانية تو�سحان الترابط التاريخي ما بين البترون واآل حمادة وحتى اأيام المت�سرفّية، 
وال�سيخ ح�سين افندي الحاج يو�سف اآل حمادة. الم�سدر: »جبيل والبترون وال�سمال في التاريخ« عبداهلل اأبي عبداهلل
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ك�سروان  منطقة  من  الهرمل  اإلى  اأتت  العائلة  هذه  تكون  اأن 
)م�سان � جبيل(. 

الأ�سل،  عربّي  العائلة  هذه  اإ�سم  �سم�س:  عائلة   �17
في  ال��زور  ودي��ر  ال��ع��راق  في  عربّية  قبائل  به  �سميت 
اإلى  الهرمل  في  العائلة  هذه  اأ�سل  ويعود  �سوريا، 
باد ك�سروان )المغيرة � جبيل(. و�سلت اإليها مع 
ويعتبر  �سنة 1765م،  اآل حمادة حوالي  هجرة 

علي �سم�س واأولده اأجداد هذه العائلة. 
العائلة  هذه  اإ�سم  �سم�س:  عائلة   �18
اإذ  ال��رج��ل  �سم�س  وي��ق��ال  الأ���س��ل  ع��رب��ّي 
باد  اإل��ى  نزحت  العائلة  وه��ذه  الكام.  في  ت�سّرع 
 � وزبدين   � وفرحت   � )المغيرة  ك�سروان  من  والهرمل  بعلبك 
وم�ّسان � يعتبر اأن الأجداد هم: اأبو ملحم � م�سرف � اأبو �ساهر � 

باز � اأبو الن�سر � �سليمان � اأ�سعد علي. 
�سفوان: اإ�سم هذه العائلة عربّي الأ�سل وهو من  عائلة   �19
اإلى  افرادها قدموا  اأن  ُيّرجح  الأمل�س.  ال�سخر  ال�سفا ومعناه 
باد جبيل مع اآل حمادة �سنة 1451م. واقاموا في اأفقا، ومنها 

هاجروا اإلى الهرمل...
20� عائلة �سقر: اإ�سم هذه العائلة عربّي الأ�سل يطلق على 
اأ�سول هذه  طائر من الجوارح ي�سيد البزاة وال�سواهين، تعود 

العائلة اإلى مناطق ك�سروان ومنها قدموا اإلى الهرمل.
بمعنى  الأ�سل  عربّي  العائلة  هذه  اإ�سم  ع�ساف:  عائلة   �21
قبائل  لفخذ من  اإ�سم  وهو  والجور  الع�سف  اأي  ال�سديد  الظالم 
منطقة  من  العائلة  ه��ذه  اأف��راد  هاجر  �سوريا.  في  جميل  اأب��و 
اإلى  )غزير(  لبنان  جبل 
مناطق البقاع.

22� عائلة عاء الدين: يحتمل اأن تكون لهذه العائلة جذور 
في م�سر التي قدموا منها و�سكنوا اأوًل في قانا ومنها اإنت�سروا 
ومنها  ك�سروان  مناطق  �سكنوا  لبنان،  في  عديدة  مناطق  في 

انتقلوا اإلى مناطق البقاع.
23� عائلة عمرو: اإ�سم هذه العائلة عربّي الأ�سل م�ستق من 
العمر، �سكن اأفرادها اأوًل في باد ك�سروان )فتقا � الح�سون � 
المعي�سرة( ومنها اإنتقلوا اإلى البقاع، وفي الهرمل يعتبر الحاج 
قّدم حوالي  وقد  العائلة  لهذه  الجدُّ  مانع عمرو  ح�سين محمود 
اإبراهيم  ال�سيخ  العّامة  كريمة  منى  من  وتزوج  1861م.  عام 

محفوظ، و�سكن في حي الحارة.
24� عائلة الغرباوي )نا�سر الدين(: يعود اأ�سل هذه العائلة 
حكام  مع  خ��اف  اأث��ر  على  عكار(  ق�ساء  )م��ن  حب�سيت  اإل��ى 
من  لأّنها  »الغرباوي«  عليها  اطلقوا  الهرمل  في  المنطقة.  تلك 
فريق   .1932 اإح�ساء  وفي  الهرمل،  غرب  تقع  التي  المنطقة 
باإ�سم  احتفظوا  والآخ���رون  الدين  نا�سر  اإ�سم  اإعتمد  منهم 

»الغرباوي«.
من  الكريمة  العائلة  هذه  اإّن جذور  ذلك:  على  تعليقًا  اأقول 
وادي علمات من قرية بزيون على ما هو معروف وم�سهور في 
كامل  ال�سيخ  اإلى  المن�سوبة  الوثيقة  وفي  وك�سروان.  باد جبيل 
اآل  من  هم  الذكر  الآنفي  ا�سكندر  اآل  اأنَّ  عمرو:  كاظم  محمد 
نا�سر الدين وهم من اأهالي قرية زنيعار في فتوح ك�سروان وقد 

تقّدم الحديث حول ذلك.
بريتال  منطقة  اإلى  العائلة  هذه  اأ�سل  يعود  مخ:  عائلة   �25
واآل  اآل حمية..  اإلى  تعود جذورها  اأن  ويمكن  بعلبك  في ق�ساء 
حمية ال�سيعة جذورهم تعود اإلى بلدة حراجل الك�سروانّية على 
اإليه ال�سيخ كامل عمرو وهو المه�سور عند �سيوخ تلك  ما ذهب 

العائلة.
 26ـ عائلة يزبك: وتعود اأ�سول هذه العائلة في لبنان اإلى بلدة 
المغيرة القريبة من بلدة العاقورة و)مزرعة ال�سّياد( ومنها 
تفّرق اأبناوؤها على اأماكن عديدة في لبنان، فو�سلوا اأوًل اإلى 
منطقة »الزويتينة« من جرد الهرمل في عام 1870م. وبعد 
خاف مع اآل »الحاج عبا�س« اإنتقلوا اإلى الهرمل وعملوا في 

الزراعة.

بقلم ال�صاعر ال�صيخ االأ�صتاذ عّبا�س فت�ني

ِلــــــــــــالأَُمــــــــــــِم الـــــــــــكـــــــــــ�ِن  ربِّ  ِنـــــــعـــــــمـــــــُة  االأُمُّ 
ــٌة ــ ــ ــَق ــ ــ ــاِب ــ عــ الــــــــُحــــــــبِّ  ِبــــــِطــــــيــــــِب  َرْو�ــــــــــــــــــسٌ  االأُمُّ 

ـــــــحـــــــنـــــــاِن َتــــــنــــــثــــــُرُه ــــــِة والـــــــتَّ ِعـــــــــْطـــــــــُر الــــــمــــــحــــــبَّ
ــَرْت! ــهــ ــ ــص ــ تــــــــاهلِل َكــــــــْم َتـــــِعـــــَبـــــْت! َطـــــــْ�ًعـــــــا، وَكـــــــــْم �

ــــلَــــِم ــِن فـــــي الــــظُّ ــ ــْيـ ــ ــَنـ ــ ــْيـ ــ ــَعـ ــ ــــْعــــلَــــَة الـ ــــــــــــــــاُه: يـــــا �ــــصُ اأُمَّ
ــِه ــ ــ ــَي ِعـــــــْقـــــــًدا َتـــــــْزَدِهـــــــيـــــــَن ِب ــ ــ ــِب ــ ــ ــْل ــ ــ ـــــْغـــــُت َق َلـــــــــْ� �ـــــصُ
اأََلــــــــــــــٌم ــــــِنــــــي  َمــــــ�ــــــصَّ مـــــــا  اإِذا  َتـــــــْتـــــــُرِكـــــــيـــــــِنـــــــي  ال 

اِهـــــــــي ِبـــــــَرْوَعـــــــِتـــــــِه ـــــــــــــــــــاُه: فــــــي عـــــــيـــــــِدِك الـــــــــزَّ اأُمَّ
اأَحــــــِمــــــُلــــــهــــــا ـــــــيـــــــِك  َكـــــــفَّ اإِلــــــــــــــى  الـــــــهـــــــدايـــــــا  اأَيُّ 
اأُْهـــــــــــــــــــــِدي ِلــــــَعــــــيــــــَنــــــْيــــــِك َتـــــقـــــبـــــيـــــاًل واأَدعــــــــــيــــــــــًة
ــــــــَرًة ـــــــــاٍت ُمــــــــَعــــــــطَّ اأُْهـــــــــــــــــــــــِدي اإَِلــــــــــــيــــــــــــِك َتـــــــــِحـــــــــيَّ

ــِم ــ ــ ــَعـ ــ ــ ـ ــنِّ ــ ــ ـــــــــْت ِبـــــطـــــلـــــَعـــــِتـــــهـــــا اإِ�ــــــــــصــــــــــراقــــــــــُة الـ َتـــــــــمَّ
َفـــــِمـــــي َيـــــــِطـــــــيـــــــُب  نـــــــــاِديـــــــــهـــــــــا  اأُ اأََرْدُت  اإِذا 

ــــــــــاأَِم �ــــــــــصَ وال  َمـــــــــــــــنٍّ  بـــــــــال  الـــــــَبـــــــنـــــــيـــــــَن  عــــــــلَــــــــى 
ــِم ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ِلـ َتـــــــحـــــــتـــــــاُج  ال  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــُة  هـــــــــــذي 

ـــــَغـــــِم ــــــــْ�ِتــــــــِك اأَ�ـــــــــــصـــــــــــداٌء مـــــــــَن الـــــنَّ ـــــــــــــــــاُت �ــــــــصَ َرنَّ
ــــــا ِمــــــــــْن َنــــــــــــَدى الـــــــَكـــــــَرِم َلـــــمـــــا َوَفــــــــْيــــــــُتــــــــِك َحــــــقًّ
ــــــُم االأََلـــــــــــــــــِم ــــــــي َبــــــْلــــــ�ــــــصَ َفـــــــــــــــــــاإِنَّ ُقـــــــــــْرَبـــــــــــِك ِمــــــــنِّ

ــِم ــ ــِطـ ــ ــَفـ ــ ــنـ ــ اأَهــــــــــُفــــــــــ� اإِلــــــــــيــــــــــِك بــــــــُحــــــــبٍّ َغــــــــيــــــــِر مـ
ــــــــَدى والـــــــــُجـــــــــ�ِد والــــــــَكــــــــَرِم ــُع الــــــــنَّ ــ ــ ــب ــ ــ واأَنــــــــــــــــِت ن
ــِم ــ ــَم ــ ــِق ــ ال اإِلـــــــــى  رَقــــــــــــى  اأَ اأَْن  ــِد  ــ ــْهـ ــ ــَعـ ــ الـ واأَ�ــــــــصــــــــَدَق 
َدمــــــي الـــــحـــــيـــــاِة  ِعـــــــــــــْرِق  فــــــي  ــُح  ــ ــَبـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ َيـ داَم  مــــــا 

َأْعَظُم ِنْعَمة 

الهوام�س:
  »لمحات من تاريخ واحة ال�سيادين« الهرمل 1860/ � 1950م، �س 117.( 1)
   نف�س الم�سدر، �س 118.( 2)
  نف�س الم�سدر، �س 144 � 145.( 3)
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أُمُّ اإِلماَمة
يَِّدُة  السَّ

ِقَمِم  َعَلى  هبيََّة،  الذَّ َتها  أَِشعَّ تُرِْسُل  اآلِخرَِة؛  ُجماَدى  َشْهِر  ِمْن  الِعْشِريَن  َشْمُس  َوتُْشرُِق 
َة؛ َوَكأَنَّ األَرَْض تَْفَتُح ِذراَعْيها  ُهوِل َواألَْوِديَِة؛ َوقاِفَلُة الُْبْشرَى تَْطِوي الَفياِفي نَْحَو َمكَّ الِجباِل َوالسُّ
اِهرَِة  يَقِة الُمبارََكِة، الطَّ دِّ باِح يَُفوُح َعَلى أَرْجاِء الَكْوِن؛ إِْذ أَزَْهَر َمْولُِد الصِّ رِّ الَمْكُنوِن؛ َونِسيُم الصَّ لِلسِّ
النِّساِء،  َسيِّدِة  الَحْوراِء،  الَعْذراِء  الزَّاِكَيِة،  يْحانَِة  الرَّ ثَِة،  الُمَحدَّ الَبُتوِل  الَمرِْضيَِّة،  الرَّاِضَيِة  رة،  الُمَطهَّ
الِم. الِة َوالسَّ ِتنا الِْعظاِم، أَزَْكى الصَّ َحِبيَبِة َقْلِب خاتَِم األَنِْبياِء، فاِطَمَة الزَّْهراِء، َعَلْيها َوَعَلى أَئِمَّ

بقلم ال�صاعر ال�صيخ االأ�صتاذ عّبا�س فت�ني )1(

الهوام�س:
(1 )t ْهراِء َدِة فاِطَمَة الزَّ يِّ يَدُة ِفي ِذْكَرى ِولَدِة ال�سَّ ُنِظَمْت َهِذِه الَق�سِ

ـــرى ــال اْلـــُبـــ�ـــصْ ــ ــَم ــ ــْل ــ ـــــــــْت ِل ِة َزفَّ ـــــُبـــــ�َّ ـــْمـــ�ـــُس الـــــنُّ �ـــصَ
َوالــــــــَ�ْحــــــــُي َهــــــلَّــــــَل، َواالأَْمــــــــــــــــالُك ِفــــــي َطـــــــَرٍب
ــَرٌة ــ ــ ــاِئ ــ ــــْعــــلَــــِة االأَْنــــــــــــــــ�اِر غــ ــــــْجــــــُم ِمــــــــْن �ــــصُ َوالــــــنُّ
ــ�ِق �ـــَصـــْلـــ�ـــَصـــلَـــُه ــ ــصَّ ــ�ــ ــــْيــــُر اأَْمــــــَطــــــَر َلــــْحــــَن الــ َوالــــطَّ
ـــــذا َجـــــــــَذاًل ــَح اأَْكـــــــــمـــــــــاَم الـــــ�ـــــصَّ ــ ــ ـ ــتَّ ــ ــ َوالـــــــــــــــــــَ�ْرُد َفـ
َوالــــــَعــــــْيــــــُن َتـــــْخـــــتـــــاُل ِفـــــــي االآفـــــــــــــاِق حــــــاِئــــــَرًة
ــِرٌق ــ ــَتـ ــ ــْخـ ــ ُمـ ــــِر  اْلــــِبــــ�ــــصْ َمـــــــــالِك  ـــــْ�ِت  ِبـــــ�ـــــصَ َواإِْذ 
زاِهـــــَيـــــًة ْفــــــــــــــالُك  االأَ َتـــــْرُقـــــ�ـــــسِ  اإِْن  َغــــــــــْرَو  ال 

ــًة اأَْحــــــــــــــــداُق »فـــــاِطـــــَمـــــٍة«  ــ ــَع ــ ــصِ ــ ــ� ــ ــْع ــ ــصَ ــ ــ� ــ َهــــــلَّــــــْت ُم
ـــَعـــِتـــِه ــِة »الــــُمــــْخــــتــــاِر«  َبـــ�ـــصْ ــ ــاَن ــحــ ــ ــَرْي ــ ــى ِب ــ ــْرَحـ ــ َمـ
اأَْكـــــــَرَمـــــــنـــــــا ِبـــــــاْلـــــــُيـــــــْمـــــــِن  اأَْنـــــــَعـــــــَمـــــــنـــــــا،  اأَهلُل 

»زاِكــــَيــــٌة«   ، »َزْهــــــــراء«   ، ــَرٌة«  ــ ــاِهـ ــ »طـ  ، »َبــــُتــــ�ُل« 
ــاُء َعـــــلَـــــى اأَْعـــــتـــــاِبـــــهـــــا َخــــَجــــاًل ــ ــهــ ــ ــ ــَب ــ ــ ــ� اْل ــ ــُثـ ــ ــْجـ ــ َيـ
ــا ــهــ ــ ــِت ــ ــُرمَّ ــ ــا ِب ــ ــ ــي ــ ــ ن ــدُّ ــ ــ ُيـــــــْبـــــــَرى الـــــــَجـــــــِديـــــــداِن َوال
ــٍة ــ ــَب ــ ــاِئ ــ ــص ــا ُفـــــِطـــــَمـــــْت َعــــــــْن ُكــــــــلِّ �ــ ــ ــهـ ــ ُطــــــ�َبــــــى َلـ
َوَمــــــــــــــــاأُْثــــــــــــــــَرًة ـــــــاًل  َفـــــــ�ـــــــصْ َجــــــــهــــــــا  َتــــــــ�َّ اأَهلُل 

ــرا ــ�ــْص ــــَرى الــِب ــثَّ ــى َعـــلَـــى َقـــْلـــِب الــ ــَفـ ـ ــصْ ــــ�ُر اأَ�ـ َوالــــنُّ
ْحـــــــــــــــالَم الـــــــــــــَ�َرى َتـــــْتـــــَرى ـــــُئ اأَ قــــــاَمــــــْت ُتـــــَهـــــنِّ
ُثــــــــــمَّ الـــــــُغـــــــُيـــــــ�ُم َحـــــــيـــــــاًء اأَْخــــــــــَفــــــــــِت الـــــــَبـــــــْدرا
ـــْهـــرا يـــــقـــــاِعـــــِه الـــنَّ َواْنـــــ�ـــــصـــــاَب ُيـــــْجـــــِري َعــــلَــــى اإِ
ــرا ــْطــ ــ ــِع ــ ــُق ال ــ ــصِ ــ�ــ ــ ــْن ــ ــَت ــ ــصْ ــ�ــ ــ يــــــــُح �ــــصــــاِبــــَحــــٌة َت َوالــــــــرِّ
ا ــرَّ ــ ــصِّ ــ�ــ ــُف الــ ــ ــصِ ــ�ــ ــ ــْك ــ ــا َت ــمــ ــ ــْي ــ ــَب َك ــ ــْه ــ ــصُّ ــ�ــ ــُل الــ ــ ــاِئ ــ ــص ــ�ــ ــ ُت
ــــي الـــُعـــلَـــى َجـــْهـــرا ـــُدو ِف ــصْ ــ�ـ ُحـــْجـــَب الــَمــ�ــصــاِمــِع َيـ

ْهـــــرا«  ـــــا »فـــــاِطـــــَم الـــــزَّ ــْ�َم �ـــــصـــــاَءْت ُثـــــَريَّ ــ ــَيـ ــ ــالـ ــ َفـ

ا ــرَّ ــ ــ ــَغ ــ ــ ـــــْلـــــَعـــــِة ال َفـــــــالـــــــَكـــــــْ�ُن ُمـــــــ�ؤَْتـــــــِلـــــــٌق ِبـــــالـــــطَّ
ْكـــــَرى ــا الـــــذِّ ــنــ ــ ــْت َل ــ ــاَبـ ــ ــا طـ ــ ــِدهـ ــ ــْ�ِلـ ــ ِفـــــي ِعــــيــــِد َمـ
ـــــْكـــــرا �ـــــصُ َلــــــــــــُه  ُنــــــــــْزِجــــــــــي  ِنـــــــْعـــــــَمـــــــِتـــــــِه  اإِزاَء 

»َحـــــْ�را«   ، ــٌة«  ـ ــيَّ ـ ــصِ ــ�ـ »اإِْنـ  ، ـــَيـــٌة«  »را�ـــصِ  ، »َعــــــــْذراُء« 
ـــْحـــرا ـــنـــا �ـــصِ ـــُنـــهـــا، فـــــاَق الـــ�ـــصَّ ــَدى ُحـــ�ـــصْ ــ ــَمـ ــ َلـــــفَّ اْلـ
ُيـــــْبـــــَرى اأَْن  َهـــــْيـــــهـــــاَت  ــــــْرَمــــــٌد  �ــــــصَ َوُنـــــــــ�ُرهـــــــــا 
ــــرا ــْه ــْت َثـــــــــْ�َب َهــــــــــْدٍي، َواْرَتــــــــــــــَدْت ُطــ ــ ــَب ــ ــَب ــ ــْل ــ ــَج ــ َت
ــا َقــــــــْدرا ــ ــص ــ�ــ ــ ــنِّ ـــــى َتــــ�ــــصــــاَمــــْت َعـــــلَـــــى ُكــــــــلِّ الــ َحـــــتَّ

ــِر َمـــــْلـــــَجـــــ�ؤُُه ــ ــْمـ ــ ــُعـ ــ »َزْهـــــــــــــــراُء« اأَْنـــــــــــِت َمـــــــــالُذ الـ
ـــْفـــَ�ُتـــه ــُر الــــُخــــْلــــِق �ـــصَ ــ ــي ــ ــِم ــ »َزْهــــــــــــــراُء« اأَْنــــــــــِت َن
ـــــِة ِمـــــــــْن َمـــــــــــــــْراآِك ُمــــــ�ؤَْتــــــِلــــــُق ـــــرُّ الـــــَقـــــدا�ـــــصَ �ـــــصِ
ـــَرَتـــهـــا ــِك ُحــــــ�ُر اْلـــِعـــيـــِن َنـــ�ـــصْ ــ ــْن ــ ـــَتـــْلـــَهـــَمـــْت ِم اإِ�ـــصْ

َمــــــَطــــــَرْت َرْحـــــــَمـــــــٌة  ــا،  ــ ــهــ ــ ــ ــي ــ ــ اأَِب اأُمُّ  »َزْهـــــــــــــــــراُء« 
ــسُ َكــــــــــــــــاالأُمِّ َتـــــْحـــــنـــــاًنـــــا َعــــــلَــــــى َجـــــَبـــــٍل ــ ــ�ـ ــ ــيـ ــ ــِفـ ــ َتـ
ْت ِبـــــــ�اِلـــــــِدهـــــــا ــــــــْت َعـــــــ�اِطـــــــُفـــــــهـــــــا، َبـــــــــــــــرَّ َثــــــــجَّ
َمـــــــْكـــــــُرَمـــــــًة اهلُل  َحــــــــبــــــــاُه  ـــــــ�ِل،  �ـــــــصُ َلـــــــلـــــــرَّ يـــــــا 

ــْت ــَرَنـ ــَتـ ـــَطـــَفـــى« اْقـ ــيِّ »اْلـــُمـــ�ـــصْ ـ ــصِ ــَ��ـ ــا َلـــهـــا ِبـ ــ ــًي ــ َرْع
ــٍة« ــ ــَمـ ــ ــاِطـ ــ « ُكــــــــــْفَء »فـ ــا كـــــــاَن َغـــــْيـــــُر »َعـــــــِلـــــــيٍّ ــ مـ
ــَ�ْوا ــ ــ ـــُطـــ�َن َث ـــْ�ا، َواْلـــقـــا�ـــصِ ــ�َن اْنـــَتـــ�ـــصَ ــ ــُن ــ ــ�ؤِْم ــ ــُم ــ اْل
ــَثـــَقـــْت ــَبـ َجــــى اْنـ ِمـــــْن ُمـــْقـــلَـــَتـــْيـــهـــا َمـــ�ـــصـــاِبـــيـــُح الــــدُّ
اآَيـــــــــُتـــــــــُه اهلِل  ُنـــــــــــــــ�ُر  اْلــــــــــُغــــــــــرُّ  اأَْبـــــــــــنـــــــــــاوؤُهـــــــــــا 
ــــرا ــْك ــ ــا ِف ــمـ ــَصـ اِكــــــي« �ـ ــــُن الــــــزَّ ــا »اْلــــَحــــ�ــــصَ ــ ــنـ ــ ــاُمـ ــ اإِمـ
»َزْيــــــــــــــُن اْلــــــِعــــــبــــــاِد َعــــــــِلــــــــّي«، َنــــــْبــــــُع اأَْدِعـــــــــَيـــــــــٍة
ــٌة ــ ـ ــصَ ــ ــْدَر�ـ ــ ــاِب َمـ ــ ــ ــب ــ ــ ــالأَْل ــ ــ َو»�ــــــــصــــــــاِدُق« اْلـــــــَقـــــــْ�ِل ِل
�ـــــصـــــا« َعــــلَــــٌم ُة اْلـــــَعـــــْيـــــِن َمــــــْ�النــــــا »الـــــرِّ َوُقـــــــــــــرَّ
ــِم، ُمــــْعــــِجــــَزٌة ــ ــْلـ ــ ــِعـ ــ ُثــــــمَّ »اْلــــــــَجــــــــ�اُد«، َغـــــِزيـــــُر اْلـ
اَء« َمـــــْفـــــَخـــــَرٌة ، ِبــــــ�ــــــصــــــاُمــــــرَّ ــــــَكــــــِريُّ َو»اْلــــــَعــــــ�ــــــصْ
ــٍة« ــ ــَمـ ــ ــاِطـ ــ َمــــْحــــ�ــــسُ اْلــــــــــــَ�الِء اإَِلــــــــــى اأَْبـــــــنـــــــاِء »فـ
ــْت ــ ــَق ــَطــ ــ ــــــعــــــاِر َقـــــــْد َن اْلـــــــَيـــــــْ�َم َحـــــْنـــــَجـــــَرُة االأَ�ــــــصْ
ــــِة اْلـــــِمـــــيـــــالِد �ــــصــــاِدَحــــًة ــــفَّ ــى �ــــصِ ــ ــلَـ ــ ــــى َعـ ــَع ــ ــصْ ــ�ــ ــ َت
ــِر مـــا َزَهـــــَرْت ــْع ــ�ُل«، ُحــــــُروُف الــ�ــصِّ ــ ــُت ــ ــَب ــ ــْ�ال »اْل ــ َلـ
ــِه ــ ــِتـ ــ ــْرَحـ ــ َفـ َفــــــــــْرِط  ِمــــــــْن  ــا،  ــ ــفـ ــ َهـ اْلــــــــَيــــــــراُع  َوال 

ــُت ِمـــــْن ُلـــــ�ؤُْلـــــ�ؤِ »اْلـــــــَحـــــــْ�راِء« قـــاِفـــَيـــًة ــْغـ ـ ــصُ َقـــــْد �ـ
ــــــــــْدُت راِئــــــــَعــــــــًة َوِفـــــــــــــي َمـــــحـــــاِفـــــِلـــــهـــــا اأَْنــــــــــ�ــــــــــصَ
ـــــــــْرُف ُمــــْنــــَبــــِهــــٌر اْلـــــِعـــــيـــــُد ُمــــــــــْزَدِهــــــــــٌر، َوالـــــــــطَّ
ــا ــهـ ــُلـ ـ ــصِ ْهـــــــراِء« اأُْر�ـ ـــالِة اإَِلـــــــى »الـــــــزَّ اأَْزَكـــــــــى الـــ�ـــصَّ

وَح َواْلــــــُعــــــْمــــــَرا ِمــــــــَن الـــــــَبـــــــالِء َفــــــهــــــاِك الـــــــــــــرُّ
ا َبـــــــــْل َكــــــــْ�َثــــــــٌر َيــــــَتــــــهــــــاَدى ِفـــــــي الـــــــــــــَ�َرى َثـــــــرَّ
الـــــــِخـــــــْدرا الَزَم  اأَْن  َمــــــعــــــاِلــــــِمــــــِه  اأُوَلــــــــــــــــى 
ا ُدرَّ ِجــــــيــــــَدهــــــا  زاَنـــــــــــــــْت  َعـــــــفـــــــاِفـــــــِك  َوِمـــــــــــــــْن 

ا ــــــرَّ اأَذاَبـــــــــــــــــــِت اْلــــــــَهــــــــمَّ َواالإِْعـــــــــــــيـــــــــــــاَء َوالــــــ�ــــــصُّ
ــرا ــ ــْحـ ــ ــَبـ ــ ــُة بـــــْنـــــٌت حــــــاَكــــــِت اْلـ ــ ــ ــَم ــ ــ ــِري ــ ــ ــَك ــ ــ ِنــــــْعــــــَم اْل
ــرا ــ ــْم ــ ــَ� اْلــــــَهــــــَ�ى َغ ــ ــْف ــ ــصَ ــا �ــ ــُرهــ ــ ــُم ــ ــْغ ــ ــبَّ َي ــ ــَكـ ــ ــاْنـ ــ َفـ
ا َبـــــى ُطـــــرَّ ــه َعــــــْن َزْهــــــــِر الـــــرُّ ــ ــْتـ ــ ــَنـ ــ »زْهـــــــــــراَء« اأَْغـ

ــــرا ــْق ــ ــَف ــ ــى، َلــــــْم ُيـــــــــــْدِرِك اْل ــ ــًقـ ــ ــى االأَنـــــــــــاِم ُتـ ــ ــ ــَن ــ ــ اأَْغ
ــرا ــ ــْهـ ــ ــا َمـ ــ ــهـ ــ ــــــداهــــــا َلـ َواأَْنــــــــــُهــــــــــُر اْلــــــُخــــــْلــــــِد اأَ�ــــــصْ
ــا َدْهـــــــرا ــهــ ــ ــصِ ــْر�ــ ــ َواالأَْنـــــــِبـــــــيـــــــاُء اْحـــــَتـــــَفـــــْ�ا ِفـــــي ُع
ــَرى« ــ ــْبـ ــ ــُكـ ــ َطـــــــلَّـــــــْت »َزْيـــــــَنـــــــُب اْلـ ــا اأَ ــ ــداهـ ــ َوِمـــــــــْن َنـ
َنــــــى ُكــــْفــــرا ــ�ُح الــــــدُّ ــ ــ ــصُ ــ ــ َلــــــــْ�الُهــــــــُم الْرَتـــــــــــــــَ�ْت �
اْلــَحــْمــرا ـــِة  يَّ اْلـــُحـــرِّ ــَدى  �ــصَ »اْلُح�َصْيِن«،  ــُ�  ــْن �ــصِ
َو»بــــــــاِقــــــــُر اْلــــــِعــــــْلــــــِم« ِمــــــــْن اأَْعـــــــمـــــــاِقـــــــِه َبــــْقــــرا
ــْبــرا ــَق الــ�ــصَّ ــ ــاَن ـــى« عــ ــــِظ ُمـــ��ـــصَ ــْي ــ ــَغ ــ َو»كـــــاِظـــــُم اْل
ا ـــــــُه ِبــــــــرَّ كــــــاِفــــــي اْلــــــــَخــــــــالِئــــــــِق، اأَْهـــــــــَمـــــــــْت َكـــــــفُّ
ـــُح، اْلـــــهـــــاِدي« َعــــال ِذْكـــــرا ـــا�ـــصِ ــُم، الـــنَّ ــ ــاِلـ ــ ــعـ ــ َو»اْلـ
ــَدى ُذْخــــرا ــُهـ ــْلـ ــى ِلـ ــَحـ ـ ــصْ َو»�ـــصـــاِحـــُب االأَْمــــــــِر« اأَ�ـ
ــي االأُْخـــــــَرى ــ ــ ــي االأُوَلـــــــــى، َوِف ــ ــِة اْلـــَخـــْلـــِق ِف ــ ـ ــمَّ ــ اأَِئـ
ــــْدرا ـــــَرُح الــــ�ــــصَّ ــٍن َيـــــ�ـــــصْ ــ ــْحـ ــ ــلَـ ــ ِبـــــاْلـــــَمـــــْكـــــُرمـــــاِت ِبـ
ــــرا ــْغ ــ ــا َث ـــمـ ــصَّ ــ�ـ ْجـــــــُع َيــــْلــــِثــــُم ِمــــــْن َوْجـــــــــِه الـ َوالـــــــرَّ
ــرا ــ ــْب ــ ِت ُدوَنــــــهــــــا  ــــَتــــحــــاَلــــْت  ا�ــــصْ ــي  ــ ــ ــ�اِف ــ ــ ــَق ــ ــ اْل َوال 
ـــْطـــرا ــــُغــــُه �ـــصَ ـــــْطـــــًرا، ُيــــنــــاِغــــي ُنــــ�ــــصْ َيـــــُخـــــطُّ �ـــــصَ

ــرا ــ ــْع ــ ــصِ ــــــُج ِمــــــــْن اأَْطـــــيـــــاِفـــــهـــــا �ــ َوُرْحــــــــــــــُت اأَْنــــــ�ــــــصُ
ْجــــــــَتــــــــِنــــــــي اأَْجــــــــــــرا َلـــــَعـــــلَّـــــِنـــــي ِفــــــــي َهـــــــ�اهـــــــا اأَ
ــٌر، ُيـــــــْبـــــــِدي َلــــهــــا ُعــــــــْذرا ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ــَكـ ــ ــْنـ ــ ــــــْغــــــُر ُمـ َوالــــــثَّ
ــرا ــ ــْثـ ــ ــا َنـ ــ ــهــ ــ ــ ــاِف ــ ــ ــن ــ ــ ــــــْ�َق ِفـــــــي اأَْك َواأَْنـــــــــــُثـــــــــــُر الــــــ�ــــــصَّ
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ــا ــ ــالمــ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــ� ــ ــ َفــــــــِقــــــــيــــــــَد الـــــــِعـــــــلـــــــم ُنــــــــــــــــقــــــــــــــــِروؤَُك ال
ــــــــــــقَّ الـــــــخـــــــطـــــــُب فـــــــــي َوطـــــــــنـــــــــي ُنــــــــــُدوبــــــــــاً َو�ــــــــــــصَ
ـــــــــِعـــــــــهـــــــــا الــــــــَقــــــــ�افــــــــي َفـــــــــــَنـــــــــــاَحـــــــــــْت مــــــــــن َتـــــــــَ�جُّ
ـــــــ�احـــــــي ــــــــــــجَّ الـــــــخـــــــلـــــــُق مـــــــــن �ـــــصـــــتـــــى الـــــــنَّ َو�ــــــــــــصَ
عــــــــــــ�يــــــــــــٌل فــــــــــــي حــــــــمــــــــى االأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء يــــعــــلــــ� 

فـــــــقـــــــيـــــــَد الـــــــعـــــــلـــــــم يـــــــــــا �ـــــــصـــــــيـــــــَخ الـــــــــمـــــــــبـــــــــاِدي
مـــــــلـــــــكـــــــتـــــــم فــــــــــــــي �ـــــــصـــــــمـــــــائـــــــلـــــــكـــــــم ِخـــــــــــــــــــــــاَلاًل
َحــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــٌم َعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــٌم َعـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــٌم جـــــــلـــــــيـــــــٌل

�ــــصــــيــــخــــي  دار  كــــــــــانــــــــــت  الــــــــعــــــــلــــــــم  َفـــــــــــــــــــــــــــــَداُر 
ُجـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــّطـــــــــــــهـــــــــــــارُة والـــــــتـــــــجـــــــلِّـــــــي تـــــــــــــ�ؤرِّ
مـــــــــــــــــــــــالُذ الــــــــــــــحــــــــــــــقِّ �ـــــــــصـــــــــيـــــــــٌف َحــــــــــــــــيــــــــــــــــَدريٌّ

فــــــــلــــــــم َيـــــــــــغـــــــــــَتـــــــــــرَّ فــــــــــــي الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا مـــــــقـــــــامـــــــاً
ــاً ــ ــقـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ َوَيـــــــــبـــــــــُلـــــــــ� فـــــــــي ِر�ـــــــــصـــــــــى الـــــــرحـــــــمـــــــن ِعـ
ْت تـــــــــــــــــــــردَّ ـــــــــــٍر  َعـــــــــــ�ـــــــــــصْ فـــــــــــــي  اهلِل  خـــــــــلـــــــــيـــــــــُل 
ــ�ٌل ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــبــــــعــــــ�ــــــسُ الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــسِ َتــــــ�ــــــصــــــَغــــــُفــــــهــــــم مـ
َو�ــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــٌف فـــــــــــــي زعـــــــــــــامـــــــــــــِتـــــــــــــِه اأ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــٌر
ـــــــ�ا ـــــــيـــــــا�ـــــــصـــــــِتـــــــهـــــــم تـــــــجـــــــنَّ ورهـــــــــــــــــــــــٌط فــــــــــــي �ـــــــصِ
ومــــــــــــــــــــاٍل جــــــــــــــــــــــــاٍه  ذا  َداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  فــــــــــمــــــــــا 
ُحــــــــ�ــــــــصــــــــيــــــــٌن �ــــــــصــــــــيــــــــدي الـــــــــغـــــــــالـــــــــي َوداعــــــــــــــــــــــاً
ــقــــى ــبــ ــتــ ــ ــص �ــ ـــــــــٍد  َجـــــــــ�ـــــــــصَ فــــــــــي  ِغـــــــــــْبـــــــــــَت  مــــــــــا  اإذا 

فــــــــمــــــــثــــــــُلــــــــك قـــــــــــلَّـــــــــــَمـــــــــــا االأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم تـــــــــاأتـــــــــي 
ــــعــــري ـــــَتـــــبـــــَقـــــى فـــــــي الـــــــــَمـــــــــدى َمــــــــْغــــــــَنــــــــاَة �ــــصِ �ـــــصَ
�ــــــصــــــتــــــبــــــقــــــى لــــــــــــــالأُلــــــــــــــى �ـــــــصـــــــيـــــــخـــــــاً جــــــــــديــــــــــراً
اأُعــــــــــــــــــــــــــزي فــــــــــيــــــــــَك اإِ�ـــــــــــصـــــــــــالمـــــــــــي و�ـــــــصـــــــرقـــــــي
بــــــــــــــــاً َحــــــــــــــَيــــــــــــــاَرى اأُعــــــــــــــــــــــــــــزي فــــــــــيــــــــــَك ُطــــــــــــــــالَّ
اأُعــــــــــــــــــــــــــــــزي َبـــــــــــلـــــــــــدتـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاُت ثــــــكــــــلَــــــى
اأعـــــــــــــــــــــــــــــــــزي خـــــــــــيـــــــــــر اأبــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاٍء ِكـــــــــــــــــــــــــــراٍم
َفـــــــــــــُطـــــــــــــ�َبـــــــــــــى جـــــــــــنـــــــــــٌة فـــــــــــيـــــــــــَحـــــــــــاَء مـــــــــهـــــــــداً

نـــــــــيـــــــــا ظـــــــالّمـــــــا اأَخـــــــــــــــــــــــــــاُل ِبـــــــــــَفـــــــــــقـــــــــــِدَك الـــــــــدُّ
ــــــــــَغــــــــــَف االأَنــــــــــــامــــــــــــا ـــــــــــدى اآهـــــــــــاِتـــــــــــهـــــــــــا �ــــــــــصَ �ـــــــــــصَ
َمـــــــــــــــــــاَلُك الــــــــــمــــــــــ�ِت قـــــــــــْد َخــــــــــَطــــــــــَف االإمــــــــامــــــــا
ُيــــــــنــــــــاجــــــــي الــــــــــعــــــــــاِلــــــــــَم الــــــــــفــــــــــذَّ الـــــــــَعـــــــــاَلَمـــــــــا

وَرْجــــــــــــــــــــــــُع الـــــــــنـــــــــ�ح قـــــــــد َبـــــــــــلَـــــــــــَغ الـــــــَغـــــــَمـــــــاَمـــــــا 

اإِمــــــــــــــــــــــــــــــاَم الــــــــــــحــــــــــــقِّ بــــــــــــل فـــــــيـــــــكـــــــم اأَقـــــــــــــاَمـــــــــــــا
فــــــــــكــــــــــانــــــــــت فـــــــــــــــي زيـــــــــــــارتـــــــــــــكـــــــــــــم ِقـــــــــــــــَ�امـــــــــــــــا
ــى ــ ــ ــاَمـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ و�ــــــــــصــــــــــيــــــــــٌخ فــــــــــــي تــــــــــ�ا�ــــــــــصــــــــــِعــــــــــِه تـ
مــــــــــقــــــــــد�ــــــــــصــــــــــٌة، وتــــــــحــــــــتــــــــ�ــــــــصــــــــُن الــــــــــــــكــــــــــــــراَم 
هـــــــــــــاَم اهلِل  فـــــــــــــي  �ـــــــــــسٍ  مـــــــــــقـــــــــــدَّ َوِدفُء 
ُيـــــــــــــــَ�الـــــــــــــــي فــــــــــــي مــــــــ�ــــــــصــــــــيــــــــرِتــــــــِه الـــــــــِعـــــــــظـــــــــاَم
ويـــــــخـــــــ�ـــــــصـــــــى مـــــــــــن غـــــــنـــــــاِئـــــــمـــــــهـــــــا الــــــــحــــــــرامــــــــا
و�ـــــــصـــــــاَمـــــــا �ـــــــصـــــــّلـــــــى  مـــــــــــن  اهلِل  ــــــــيــــــــُق  َعــــــــ�ــــــــصِ
ــا ــ ــامــ ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــقــ ــ ــ بـــــــــــه االخــــــــــــــــــــــــــالُق والـــــــــبـــــــــ�ـــــــــصـــــــــُر ان
وا الــــــــِحــــــــزاَمــــــــا لــــــجــــــمــــــِع الــــــــــمــــــــــاِل قـــــــــد �ــــــــــصــــــــــدُّ
ـــــــــــاللـــــــــــِتـــــــــــِه َمـــــــــــــراَمـــــــــــــا تـــــــــــــمـــــــــــــادى فـــــــــــــي �ـــــــــــصَ
وؤَامــــــــــــــا اأذاُقـــــــــــــــــــــــــــ�ا �ـــــصـــــعـــــَبـــــنـــــا الـــــــــــمـــــــــــ�َت الــــــــــــــزُّ
ُلــــــــــَمــــــــــاَمــــــــــا َمـــــــــــــــــــاً  ُظـــــــــــــــــــالَّ َهـــــــــــــــــادنـــــــــــــــــَت  وال 
فــــــــلــــــــن نــــــــنــــــــ�ــــــــصــــــــاَك يـــــــــــا نــــــــجــــــــمــــــــاً ُهـــــــــَمـــــــــاَمـــــــــا
ــا ــ ــ ــاَم ــ ــهــ ــ ــ ــَت ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ـــــــيـــــــَق الــــــــــــــــــروح َرجـــــــــــعـــــــــــاً ُم َلـــــــ�ـــــــصِ

بـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــخ زاهـــــــــــــــــــــــــٍد َحـــــــــــــــَمـــــــــــــــَل الـــــــــــِ�َئـــــــــــامـــــــــــا 
ــــــــــى فـــــــــــيـــــــــــَك طـــــــــــــهـــــــــــــراً واحــــــــــتــــــــــرامــــــــــا تــــــــــَغــــــــــنَّ
الـــــــــــُقـــــــــــدامـــــــــــى ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَع  واتَّ اهلل  اأطــــــــــــــــــــــــــــاع 
وِعــــــــــــْلــــــــــــمــــــــــــاً فــــــــــــــاقــــــــــــــداً َعــــــــــــلَــــــــــــَمــــــــــــاً َعــــــــالمــــــــا 
ــى ــ ــامـ ــ ــتـ ــ َغـــــــــــــــــــــــَدوا مــــــــــن فـــــــــقـــــــــِد قــــــــــاِئــــــــــِدهــــــــــم يـ

ــــــــــَجــــــــــٌن َتـــــــــــراَمـــــــــــى  فـــــــفـــــــي اأَرَجــــــــــــــاِئــــــــــــــهــــــــــــــا �ــــــــــصَ
َوَنــــــــــــــــجــــــــــــــــاًل َعــــــــــــــــاِمــــــــــــــــاًل مـــــــــــــــــــالأَ الــــــمــــــقــــــامــــــا
مـــــــــــع االأبــــــــــــــــــــــــــــــــراِر َتــــــــــــــْلــــــــــــــَتــــــــــــــِزُم الـــــــــتـــــــــزامـــــــــا.

قصيدة في رثاء 
العاّلمة الُمقّدس 
الشيخ حسين عّواد

فقيد العلم 
والمبادئ

بقلم االأ�صتاذ علي ح�صين عّ�اد

الُمقّدس  وفــاة  إثر  القصيدة  هذه  أُلقيت 
في  )قده(،  عّواد  حسين  الشيخ  الزاهد  العالّمة 
مجلس قراءة الفاتحة عن روحه الطاهرة الّذي 
العالّمة  الممتاز  الجعفرّي  المفتي  أقامه 
اإلمام  حسينّية  في  قبالن  األمير  عبد  الشيخ 
الحسين )عليه الّسالم(، في برج البراجنة مساء 
حيث  1983م.  أيار  شهر  من  الخامس  اليوم 
المناطق  شتى  من  ين   المعزِّ أفواج  تقاطرت 
اللبنانّية ومن خارج لبنان لحضور ذلك المجلس. 
يتقدمهم اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس 
حسين  محمد  السّيد  الله  وآية  الدين)قده(، 
فضل الله )قده(، وشخصيات علمائّية وسياسّية 

العالّمة  لنجله  بالعزاء  متوجهين  واجتماعّية 
عّواد  وآلل  ولطالبه ومحبّيه  عّواد  الشيخ حسن 

وأهالي علمات.
لقد كان فقدنا لشيخنا األستاذ العالّمة الزاهد 
والعلم  الفضيلة  ألهل  كبرى  خسارة  الكبير 
نادرة  عليه(،  الله  )رضوان  كان  حيث  والتقوى 
أهل  طريق  وسلوك  الزهد  في  وزمانه  عصره 

 .i البيت
التي  األبيات من قصيدتي  وقد إخترت هذه 
وحزن  حزني  عن  تعبرُّ  والتي  آنذاك  ألقيتها 
تالمذة الشيخ ومحبيه وتتكّلم عن بعض مناقب 

ومزايا الراحل الكبير. 
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الحالي والخالي
من 

تاريخ الشيعة
يف املنت الشمايل

الأول��ى  الطبعة  بيروت،  في  العاملّية  ال��دار  عن  �سدر 
المتن  في  ال�سيعة  تاريخ  من  والخالي  »الحالي  كتاب  من 
تاأليف  1437ه���.  ل�سنة  الموافق  2016م.  �سنة  ال�سمالي« 
علي  محمد  ال�سيخ  الإ�سامّي  والباحث  العّامة  ف�سيلة 
بالقطع  �سفحة   272 م��ن  م��وؤل��ف  وه��و  ال��ع��ام��ل��ّي.  ال��ح��اج 

الو�سط ومن مقّدمة وثمانية ف�سول.
اأنَّ  كثيرين  جهل  ع��ن  الم�سنف  تكّلم  المقّدمة  ف��ي 
ُثّم  الغابرة  القرون  في  ال�سمالي  المتن  �سكنوا  ال�سيعة 
في  ُم�سطربًا  ال�سيعي  ال��وج��ود  ك��ان  حيث  منها  تهجروا 
ال�سيعة  ارتباط  لعدم  وذلك  الزمنّية،  الحقبات  من  عدد 
بدول خارجّية، كما كانت تفعل الطوائف اللبنانّية الكريمة 
الأخرى، اإلى اأن قال:» ومن المعلوم اأّن ال�سيعة لم يكونوا 
ي�سكلون قوة طائفّية ُمحددة، في معظم فتراتهم الزمنّية، 
اإم��ت��داد  ع��ل��ى  متما�سك  ط��ائ��ف��ي  بمظهر  ي��ظ��ه��روا  ول���م 
اليوم، كما كانت  التي ت�سكل لبنان  الم�ساحات الجغرافّية 

الطوائف الأخرى. 
وف�سًا عن ذلك فاإّن الكثير من العائات ال�سيعّية قد 
والتاريخ  رت،  وتن�سّ حياتها،  على  حفاظًا  مذهبها،  بّدلت 
اإل��ى  ت��ح��ّول��ت  �سيعّية  ع��ائ��ات  ب��اأ���س��م��اء  ح��اف��ل  اللبنانّي 

م�سيحّية اأو �ُسنّية. 
� وهو �ساحب المكانة  اأبي اللمع  اأّن الأمير حيدر  حتى 

الطائفة  باأبناء  فكيف  ر،  تن�سّ ولكنه  درزي���ًا  ك��ان   � والموقع 
ال�سيعّية الم�ست�سعفين، وعديمي الإمكانات؟؟!.

المتن  ق�ساء  في  ال�سيعة  بالم�سلمين  عاقته  عن  تكّلم  ُثّم 
اإمامته  خال  من  2000م.  العام  في  ذلك  اإبتداأ  ال�سمالي... 
لم�سجد الإمام علّي بن اأبي طالبt، في �سد البو�سرّية. وفي 
الإجتماعّي في  الثقافّي  ال�سراج  اأ�س�س منتدى  برج حمود حيث 
ال�سيعة  وحا�سر  تاريخ  عن  مقالت  عّدة  ن�سر  كما  حمود.  برج 
بع�س  وفي  م�ستقلة  ن�سرات  في  ال�سمالي  المتن  وقرى  مدن  في 

المجات كمجلة »اإطالة ُجبيلّية«. 
حيث جاء الكتاب في ثمانية ف�سول:

الأّول: فيه تعريف موجز حول ق�ساء المتن ال�سمالي، وحول 
لهم  عهد  ل  اّلذين  للقراء  منهجي  كمدخل  ال�سيعّية،  الطائفة 

وال�سيعة.  بالمتن 
عانى  التي  القا�سّية  الظروف  حول  �سرحًا  يت�سمن  الثاني: 
عدم  م��ن  ت��اري��خ��ي��ًا،  لبنان  جبل  محافظة  ف��ي  ال�سيعة  منها 
وا�سطرارهم  وقتالهم،  غزوهم  اإلى  كطائفة،  بهم  الإعتراف 

لارتداد حفاظًا على اأرواحهم.
الثالث: فيه ا�ستعرا�س لواقع ال�سيعة وما�سيهم في المناطق 
التي �سكنوها، في ال�ساحل والجرد، وهو عبارة عن اأربع مقالت 

جرى ن�سرها �سابقًا في المجلة الف�سلّية »اإطالة ُجبيلّية«.
ال�سمالي،  المتن  لم�ساجد  وموجز  عام  عر�س  فيه  الرابع: 

الدين  ولعلماء  والإجتماعّية،  الثقافّية  والمراكز  وللجمعيات 
ال�سيعة الذين كان لهم ن�ساط في قرى وبلدات المتن ال�سمالي.
بخ�سو�س  معي  اأُج��ري��ت  م��ق��اب��ات  مجموعة  ال��خ��ام�����س: 
اأجراها  الم�سلمين ال�سيعة في المتن ال�سمالي، المقابلة الأولى 
كتابه:  ون�سرها في  يو�سف عمرو  ال�سيخ  القا�سي  اأ�ستاذنا  معي 
»�سفحات من ما�سي ال�سيعة وحا�سرهم في لبنان«، اأّما الثانّية 
فكانت خال لقاء اأجرته معي جماعة الديمقراطيين اللبنانيين 
»جدل مع حوار مفتوح«. في حين اأن المقابلة الثالثة كانت مع 

قناة الزهراء الف�سائّية.  
تجاربّي  على  ل��اإ���س��اءة  الف�سل  ه��ذا  اأف���ردُت  ال�ساد�س: 
عقد  خ��ال  ب��ه  قمُت  ال��ذي  والن�ساط  المتن  ف��ي  ال�سخ�سّية 

ون�سف من الزمن.
لرفع  الهادفة  الإقتراحات  بع�س  فيه  ا�ستعر�سُت  ال�سابع: 
اإن�ساء  قبيل  من  ال�سمالي،  المتن  في  ال�سيعّية  الطائفة  م�ستوى 

محكمة جعفرّية، وا�ستحداث موقع نيابي لل�سيعة في المتن. 
وتاأريخيًا  توثيقًا  وال�سور...؛  الوثائق  بع�س  فيه  الثامن: 

للمرحلة الحالية والما�سية.
هذه  في   � النور  ليب�سر  يكن  لم  الكتاب  هذا  فاإّن  وللتاريخ 
يو�سف  ال�سيخ  العّامة  اأ�ستاذه  واإ�سرار  توجيه  لول   � الأوق��ات 
منذ  واإهتمامه  برعايته  �سمله  ال��ذي   � اهلل(،  )حفظه  عمرو 
المقالت  بع�س  كتابة  عليَّ  اأ�سرَّ  حيث  ون�سف؛  عقد  من  اأكثر 
في مجلته الغراء »اإطالة ُجبيلّية«... وحينها وجد نف�سه اأنجز 
الجزء الأكبر من الكتاب، ما �سجعني لإ�سداره بحلته الحالية، 
هذا م�سافًا لأّنه )حفظه اهلل( قد ن�سر حوارًا معي حول المتن 
ال�سمالي في كتابه »�سفحات من ما�سي ال�سيعة وحا�سرهم في 

لبنان« � كما اأ�سار �سابقًا � في العام 2006م. )1(
كما ت�سمّن هذا الكتاب عّدة درا�سات منها:

موجهة  ال�سمالي  المتن  في  ال�سيعّية  الطائفة  مطالب   �1
للمر�سحين في العام 2005م. من الموؤلف )حفظه اهلل تعالى(.
حمود  ب���رج  ف��ي  ال��ب��ل��دي  الع�سو  م��ن  م��ق��ّدم��ة  درا���س��ة   �2
نبيه  الأ�ستاذ  النواب  مجل�س  رئي�س  اإلى  هزيمة  ح�سن  الدكتور 
في  حمود  ب��رج  ع��ن  منف�سلة  للنبعة  بلدية  لإ�ستحداث  ب��ّري 

2005/1/1م.
المتن  ق�ساء  في  �سيعي  نيابي  مقعد  ا�ستحداث  طلب   �3

لرئا�سة  تعالى(،  الموؤلف )حفظه اهلل  ال�سمالي مقّدم من 
الإ�سامّي  المجل�س  لرئا�سة  اللبنانّي،  النيابي  المجل�س 
ال�سيعّية، لنواب الطائفة  ال�سيا�سّية  ال�سيعّي الأعلى، للقوى 

ال�سيعّية في 2004/12/6م. 
المتن  ف��ي  جعفرّية  �سرعّية  محكمة  اإ���س��ت��ح��داث   �4
ال�سمالي يكون مركزها في محلة برج حمود. اإقتراح مقّدم 
رئي�س  اإل��ى  عمرو  يو�سف  ال�سيخ  الجعفرّي  القا�سي  من 
ال�سيخ ح�سن  العّامة  العليا،  ال�سرعّية الجعفرّية  المحكمة 
عمرو  القا�سي  بها  تقّدم  اإقترحات  جملة  من  ال�ساتر  عبد 
و   1992 عامي  ف��ي  الجديدة  الأق���ام  بع�س  لإ�ستحداث 
1993م. وقد �سدرت الموافقة من الق�ساء ال�سرعّي الأعلى 
فيه...  جاء  1993/10/12م.  في  �سادر   ،29 رقم  تحت 
بعبدا  لقا�سي  الترخي�س  على  الموافقة  الثانية:  المادة 
ال�سرعّي الجعفرّي بعقد جل�سات محاكمة في »برج حمود« 

بق�ساء المتن، مرة واحدة في الأ�سبوع عند الإقت�ساء.
5� دعوة اإن�ساء هيئة لعلماء الدين ال�سيعة في المتن ال�سمالي 

مقّدمة من الموؤلف )حفظه اهلل تعالى( في عام 2003م.
المتن  في  النيابّية  الإنتخابات  حول  �سرعي  اإ�ستفتاء   �6
ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  ل�سماحة  ال�سمالّي 
في  ذل��ك  على  �سماحته  اأج���اب  وق��د  )ق����ده(،  اهلل  ف�سل 

الخام�س من �سهر رم�سان 1425ه�.
كما يوجد في هذا الكتاب فوائد اأخرى كثيرة اأهمها عدد 
األفًا  الخم�سين  قرابة  بلغ مجموعهم  ال�سيعة حيث  ال�سكان 
اأخرى  واح�ساءات  اآلف.  الخم�سة  منهم  الناخبين  وعدد 
وعن  وعلمائهم  ومدار�سهم  وح�سينياتهم  م�ساجدهم  عن 
والإقت�سادّية  والدينّية  والثقافّية  الإجتماعّية  ن�ساطاتهم 
الحرب  اإنتهاء  وبعد  1975م.  عام  اللبنانّية  الحرب  قبل 
اللبنانّية.  الحرب  اأيام  ال�سيعة  ماأ�ساة  وعن  1990م.  عام 
الحرب  اأيام  وعقاراتهم  ال�سيعة  لأماك  ووقع  وعما حدث 
وعن  طالتهم  التي  الق�سري  التهجير  حمات  وعن  وبعده 
ولغاية  قيامها  منذ  لهم  للمهجرين  الدولة  وزارة  تجاهل 
بالدولة  له  عاقة  ل  ال�سمالي  المتن  ق�ساء  وك��اأن  تاريخه 
اأثناء  اللبنانّية؟؟.. وعن ماأ�ساة م�سجد وح�سينّية الدكوانة 

الحرب اللبنانّية وبعدها.

قراءة يف كتاب

الهوام�س:
»الحالي والخالي من تاريخ ال�سيعة في لبنان« �س 8 � 9.( 1)

)هيئة التحرير(       

تأليف الشيخ محمد علي الحاج العاملي
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1� اأهمية التربية ودورها:
تعني  ما  بقدر  المعرفة  تح�سيل  تعني  ل  تربّية،  كلمة  اإنَّ 
وبناًء  لإن�سانّيته  واإنماًء  لمبادئه  واإر�ساًء  المواطن  وعي  تنمية 
تح�سيل  على  يقت�سر  ل  ال�سخ�سّية  هذه  وبناء  ل�سخ�سّيته؛ 
وا�ستغالها  ا�ستيعابها  على  يعتمد  بل  وتخزينها؛  المعلومات 
حاجتنا  تبرز  لذا  للع�سر.  ومواكبة  للمجتمع  مائمة  وجعلها 
دة الأهداف،  ل�سيا�سة تربوّية وا�سحة قائمة على فل�سفة محدَّ
وتحديد  لحاجاته؛  وملبّيًة  المجتمع  خدمة  في  الّتربية  لتكون 

الهدف يوّفر الكثير من الوقت والجهد. 
2� هل تتجّراأ المدار�س على تاأ�سي�س نظام اإجتماعي جديد؟

اإنَّ المدر�سة بمعّلميها وطّابها، هي، في ُعرِف واعتراف 
في  الإ�سعاع  ومركز  محيطها  في  الم�سيئة  الّظاهرة  الجميع 
و�سطها، لأنَّ اأفرادها هم من النخّبة؛ هذه الّنخبة التي ت�سارك 
الّنا�س في حياتهم، وقد ل ي�ستطيعون اأن ي�ساركوها في روؤاها. 
لذلك يمكن للمعّلمين بو�سوِح روؤاهم وبعد نظرهم اأن يعوا اإلى 
العليا،  الوطنّية  الم�سلحة  مع  ين�سجم  جديد  اإجتماعّي  نظام 
وال�ّسكلّيات  ورتابتها،  والّروتينّيات  وت�سّلطها،  القوانين  لكنَّ 
و�سنمّيتها؛ كثيرًا ما تعرقل في تاأ�سي�س هذا الّنظام الجديد؛ 

وترى اأنَّ معظم البلدان، يكون وراء تاأ�سي�س الّنظام الإجتماعّي 
فل�سفات  الفل�سفة،  هذه  من  تت�سّعب  معّينة،  �سيا�سّية  فل�سفة 
عديدة: )اقت�سادّية واجتماعّية وتربوّية(، والفل�سفة التربوّية 
والمنهاج. كل  التَّدري�س  والو�سائل وطرق  الأ�ساليب  تقوم على 
م�سطّرين  وتجعلهم  المعّلمين  دور  من  تحدُّ  الفل�سفات  هذه 
يبقى دور  اإطارها. فلذلك  اأو �سمن  يتحّركوا بوحي منها،  اأن 
المعّلمين في حدود الّدعوة والتَّمّني والّرجاء. ويجب اأن يكون 
ناحية  من  والمواطنين  المعّلمين  بين  ومبا�سر  دائم  اّت�سال 
المعّلمين  وعلى  ثانّية؛  ناحية  والم�سوؤولين من  المعّلمين  وبين 

اأي�سًا اأن يح�سلوا على ثقة المواطنين والم�سوؤولين معًا.
وهنا يبرز �سوؤال جديد، هو:

�س نظامًا تربوّيًا جّيدًا؟ 3� هل يتجّراأ الّنظام الإجتماعّي اأن يوؤ�سِّ
هناك الكثير من الأنظمة الإجتماعّية العالمّية، تجُد فيها 
لذلك  البلدان؛  باقي  في  غيرها  عن  تختلف  مدر�سّية  اأنظمة 
تعي�س  التي  الإجتماعّية  الأنظمة  باإمكان  ��ه  اأنَّ القول،  يمكننا 
في ظّل نظام �سيا�سي واٍع وهادف، اأن توؤ�ّس�س نظامًا مدر�سّيًا 

ين�سجم مع قناعات وكفاءات المجتمع. 
كما ناحظ الّنظام الأميركي في الجامعات، حيث يق�ّسم 

�سنوات، كما هو  اإلى  ولي�س  درا�سّية  اإلى ف�سول  الّتعليم  مراحل 
بفرز  ي�سمح  ��ه  اأنَّ الّتعليم،  هذا  ح�سنات  ومن  نظامنا،  في  مّتَبع 
اأن  ن�ستطيع  غيره؛ حيث  اأكثر من  بينها،  والّتجان�س  الم�ستويات 
ن�سّنف الّتامذة في نهاية كل ثاثة ا�سهر بدًل من اأن يح�سل 

هذا الّت�سنيف في نهاية كلِّ �سنة. 
وبناًء  هادفة  تربوّية  �سيا�سة  عندنا  ليكون  اأنَّه  القول  وجملة 
الّنظامين،  بين  تازم  هناك  يكون  اأن  روري،  ال�سّ من  لخّطة؛ 
ليكون الّنظام المدر�سي �سورًة عن الّنظام الإجتماعّي وترجمًة 
)تنويع  ذل��ك:  على  يترّتب  حيث  لحاجاته،  يًا  وملبِّ لطموحاته 
ُرّواد  فعل  وه��ك��ذا  فيها(.  العملي  والإّت���ج���اه  الإخت�سا�سات 
البراغماتّية في اأميركا اأمثال �سارلز بير�س ووليام جيم�س وجون 

ديوي. 
للّنظام  نف�سه  بالوقت  الإجتماعّي  الّنظام  ي�سمح  اأن  ويجب 
المعروفة  والخطوات  الماألوفة  الأُط���ر  يتخّطى  اأن  المدر�سي 
على  يتحتَُّم  لأّن��ه  الأم��ام،  اإل��ى  خطوًة  الإجتماعّي  الّنظام  لدفع 
ول  والّتطوير،  الّتغيير  عملّية  في  مهّمًا  دورًا  تلعَب  اأن  الّتربية 
اأعراف وتقاليد وقوانين، بل تت�سّرف بم�سوؤولّيتها  اأ�سيرة  تكون 
عندنا  الّتربية  لتكون  فح�سب،  القانونّية  بم�سوؤولّيتها  ل  الأدبّية 
مجّرد  ولي�ست  وم�سّمى  اإ�سمًا  المتقّدمة  البلدان  معظم  في  كما 
�سعار، عنوانه اأكبر من م�سمونه، وتقت�سر على الّتلقين والّتعليم 
وتخزين المعلومات؛ فالّتربّية اأكثر من ذلك؛ بل كانت وما زالت 

اإر�ساًء للمبادئ واإنماًء لاإن�سانّية وبناًء لل�سخ�سّية.
واإذا اأدركنا ما للّتربية من دور، فاإّننا ندرك اأنَّ هذا الّدور، 
المعّلم في  �سوى  ولي�س  ويوؤّديه،  به  يقوم  ورائد  قائد  له  مطلوب 

مدر�سته الذي يتمّكن من تاأديته بحكِم م�سوؤولّيته وكفاءته. 
4� دور المعّلم في عملية التطوير والتغيير:

لي�س بالقليل هذا اللقب، فاإّن ال�سيد الم�سيح نف�سه t، عرف 
بهذه ال�سفة.

األي�س المعّلم في ات�سال دائم ومبا�سر مع جميع طبقات المجتمع 
بوا�سطة تامذته الذين ينت�سبون اإلى جميع هذه الطبقات؟

األي�س هو مربي الأجيال ال�ساعدة الذين هم الغد والم�ستقبل؟
بلى! اإّنه كّل ذلك وفوق ذلك،ولكّنه مع الأ�سف لم ي�ستطع اأن 
يلعب هذا الدور كامًا لأنَّ �سلطة القوانين وت�سّلطها جعلته اأ�سير 
اأنفا�سه؛ لنجده كّلما  ن�سو�سها، تر�سد تحّركاته وتح�سي عليه 
اأو تطوير يتعّثر في تحّركاته كما يتعّثر  حاول الدعوة اإلى تغيير 
مبادئ  مع  يتعار�س  بمبداأ  اأوح��ى  اإن  فهو  خطواته؛  في  الطفل 
باإنتقاد  لّمح  اأو  ما،  فريق  اإليه  يرتاح  ل  بمنهج  اأ�سار  اأو  اأخ��رى، 
هوّية  ويعطونه  ي�سّنفونه  الإت��ج��اه��ات؛  بع�س  يزعج  قد  بّناء، 
جديدة، ويحّولونه اإلى محكمة ال�سعب ال�ساذج الجائزة؛ باإ�سافة 
يوؤخذ  اأن  غير  من  فر�سًا،  المنهج  عليه  تفر�س  الدولة  اأنَّ  اإلى 
للتاميذ.  وتلقينه  نقله  على  فيه  دوره  فيقت�سر  ذلك،  في  راأيه 
الإجتماعي  البعد عن جّونا  كّل  بعيدًا  المنهج فنجده  اإلى  وناأتي 
والوطني. ) لناأخذ مثًا على ذلك منهاج الأدب؛ فنجد اأّن معظم 
�سخ�سياته ل عاقة لها في همومنا؛ فنحن مثًا ل زلنا ندّر�س 
على  نطرح  ولم  بحا�سره،  المت�سلة  ال�سعرّية  بقيمته  المتنبي 
بالن�سبة  والإن�سانّية  والفكرّية  الأدبّية  قيمته  ال�سوؤال عن  اأنف�سنا 

اإلى حا�سرنا نحن(. 
اأن يح�ّس حا�سره من خال منهجه  فطالب المدر�سة يجب 
حّتى يتمّكن من تطويره والم�ساهمة في بناء غده الذي ي�سرف 

عليه هذا الحا�سر.
ي�سبقه  اأن  بعد  اإّل  يكون  لن  المجتمع  في  والتطوير  فالتغيير 
المناهج  وتطوير  التدري�س،  وطرق  المناهج  في  وتغيير  تطوير 
ا�سّيين في التربّية فح�سب، بل يجب اأن  لن يكون بوا�سطة اخت�سّ
ي�سركوا المعّلمين وطّاب الجامعة والمثّقفين من الأهل ليتاءم 
بذلك  في�ستطيع  منتظر،  واقع  اإلى  ويتخّطاه  الواقع  مع  التعديل 
المعّلم اأن ي�ساهم في حّل م�سكات المجتمع المحّلي والوطني. 
خدمة  في  التربوي  النظام   � ن��دري  ل  حيث  من   � يكون  وبهذا 
المجتمع. وهذا ل يعني اأننا قد رفعنا كّل م�سوؤولية عن المعّلم، 
يعّلمون  المعّلمين،  من  فكثير  منها.  الأكبر  الق�سم  يتحّمل  بل 
رفعًا للم�سوؤولية القانونّية دون اأن يهتّموا بالم�سوؤولّية الأدبّية في 

دور
 المعلمين والمدارس 

في المجتمع
بقلم المّربي االأ�صتاذ داود حمادة

تربية وتعليم
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ذاكرة شعبّية

من  �سم�س  ع��ب��داهلل  �سالح  ال��ح��اج 
اآل �سم�س في يح�سو�س وال�ساحّية  �سيوخ 
ال��ج��ن��وب��ّي��ة ال��م�����س��ه��ود ل���ه ب��ال�����س��اح 
له  ومحبتهم  الّنا�س  واإحترام  والإ�ساح 

به. وثقتهم 
�سخ�سّية:  هوية 

الحاج �سالح بن عبداهلل بن خليل بن 
الحاج  بن  اأحمد  بن  ح�سين  بن  م�سرف 
الحاج  ب��اآل  يعرفون  حيث  �سم�س  علي 

�سم�س. علي 
ح�سين  ج��ده  اأن  ذك���ره  ي��ج��در  وم��ّم��ا 
من�سب  �سغل  �سم�س  علي  الحاج  اأحمد 
عامًا  اأربعين  قرابة  يح�سو�س  �سلح  �سيخ 
يح�سو�س  عائات  بين  والإجماع  بالإتفاق 
التا�سع  ال��ق��رن  اأواخ���ر  وذل��ك  الكريمة. 
�سيخ  قبله  ك��ان  وكذلك  الميادي  ع�سر 

حاورته الحاجة �صل�ى اأ�صعد اأحمد عمرو

م�سرف  خليل  ال�سيخ  يح�سو�س  �سلح 
�سم�س )1(.

مع ذكريات الحاج �سالح �سم�س
الأبوين  يتيم  عا�س  ح�سن  اأبو  الحاج 
من  الرابعة  في  وه��و  وال��ده  فارقه  حيث 
بعد ذلك  والدته  ُثّم فارقته  تقريبًا  عمره 
جده  كنف  في  عا�س  حيث  يومًا  باأربعين 
في بلدة بزيون مدة قليلة من الزمن اإلى 
وا�سطحبه  كاظم  الأكبر  �سقيقه  اأتى  اأن 
منطقة  الجنوبية  ال�ساحية  اإل���ى  م��ع��ه 
عائلته  وم��ع  معه  عا�س  حيث  الغبيري. 

بجوار اآل عّواد. 
اأّما ذكرياته عن اأيام طفولته و�سبابه 
لقمة  تح�سيل  في  ق�ساها  التي  وكهولته 
يمينه.  وكدِّ  جبينه  بعرق  الحال  العي�س 
الفول،  ُيقّدم  في مطعم  اآنذاك  عمل  كما 

لل�سّيد محمود �سقير في بيروت 
َمُهَر بطبخ  مّدة من الزمن حتى 

للعمل  �سافر  ُثم  وتقديمه.  الفول 
وبقي  فل�سطين   � حيفا  مدينة  في 

عاد  �سنوات،  الأرب��ع  قرابة  هناك 
ب��ع��ده��ا اإل���ى ل��ب��ن��ان ح��ي��ث ان��خ��رط 

الحرب  اأي��ام  الفرن�سي  الجي�س  في 
�سنوات.  ثاث  لمدة  الثانّية  العالمّية 

المطعم  ف��ي  ب��ع��ده��ا  للعمل  ع���اد  ُث���ّم 
ذلك  م��ن  تّمكن  حتى  ال��ف��ول.  لإع���داد 

مطعمًا  وفتح  الخبرة  اأه��ل  من  واأ�سبح 
خا�سًا به قرب باب اإدري�س � بيروت. 

اإذ  حديثه  ح�سن  اأب��و  ال��ح��اج  ويكمل 
العربّية  المملكة  في  للعمل  بعدها  �سافر 
تح�سير  في  هناك  عمل  حيث  ال�سعودّية 
و�سوي  وطبخ  تهيئة  وفي  واإع��داده  الفول 

تاأدية ر�سالتهم، فتتحّول الر�سالة اإلى مهنة، ويتحّول المعّلم اإلى 
ة في المدن يق�سون �سنوات في  اأجير. ومعظم المعّلمين وخا�سّ
مركزهم دون اأن يت�سلوا اأو يتعّرفوا على اأولياء اأمر تامذتهم، 
يكون  اأن  يجب  المعّلمون؟  ه��وؤلء  �سيحاوله  وتطوير  تغيير  فاأي 
للمعّلم دور اجتماعي في الإر�ساد والتوجيه ل يقّل كحّد اأدنى عن 

دور المر�سد الزراعي وغيره من المر�سدين مثًا.
واأخيرًا بعد اأن عر�سنا دور المعّلم في عملية التغيير والتطوير 
في المجتمع في حال توافرت الظروف المائمة له، وما دام اأننا 
وجدنا دوره ي�سير في اتجاهين: )تعليمي اأكاديمي واجتماعي(؛ 

نت�ساءل على اأي اتجاه يجب اأن يرّكز؟ 
اأوًل واأخيرًا، نحن نتحّرك �سمن دوائر هذا المجتمع، 
اإلى  و�سوًل  )العائلة(،  ال�سغيرة  دائرته  من  ابتداء 
الدائرة الكبرى )المجتمع العام( لذلك نرى دور 
الفكرية  المهارات  على  يرّكز  وهو  المعّلم، 
ال��وق��ت نف�سه  ف��ي  ي��ك��ون  وال��م��ه��ن��ي��ة، 
هذه  لكّن  المجتمع؛  خدمة  ف��ي 
بين  ن�سبتها  تتغّير  الخدمة 
مرحلة واأخرى؛ ففي 
ال����م����راح����ل 

الإبتدائّية والمتّو�سطة يغلب على دور المعّلم الإتجاه الأكاديمي 
في  ولكن  وال��رح��ات.  المحدودة  الثقافّية  الن�ساطات  وبع�س 
الطّاب  ي�سبح  عندما  الجامعية،  ثم  ومن  الثانوية  المرحلة 
معظم  في  ويعالجونها  ويعي�سونها  المجتمع  م�ساكل  يتح�ّس�سون 
ولكن  محدودًا  الفردي  المعّلم  دور  ي�سبح  قد  اخت�سا�ساتهم، 
بالتعاون مع طّابه ي�سبح اأقدر على حّل م�ساكل المجتمع، حيث 
تقوم الدرا�سات والأبحاث باإ�سرافه لو�سع حلول ثابتة ومدرو�سة 

لهذه الم�ساكل.  
5� تقويم عاّم:

ماحظاتنا  بع�س  في  نجد  اأن  حاولنا  اأن  وبعد  وبالنتيجة، 
التربية  اأّن  نجد  ���س��وؤال؛  ك��ّل  لقلق  الجواب  طماأنينة  الكا�سفة 
عملية تفاعل م�ستمرة في هذا المجتمع الكبير، ما كان ي�سلح 
ل  قد  للحا�سر  ي�سلح  وما  للحا�سر،  ي�سلح  ل  قد  الما�سي  في 
اإلى  التغيير تختلف من مجتمع  اأّن ن�سبة  للم�ستقبل. كما  ي�سلح 
ومتعّلم(،  مّنا )معّلم  واح��د  وك��ّل  اآخ��ر.  اإل��ى  ف��رد  وم��ن  مجتمع 
في  ي�ستمّر  اأن  الإن�سان  وح�سب  ويعطي؛  ياأخذ  ويفيد،  ي�ستفيد 
العطاء ويرغب فيه؛ وح�سب المعّلمين اأن يكون قدرهم اأن يعطوا 
اأ�سعاف ما ياأخذون، ياأخذون الخبز الذي يحيي ج�سد الإن�سان، 

ويعطون ما يبني الإن�سان بعقله وروحه، بحا�سره وغده.

مع الحاج 
صالح عبداهلل 

شمص
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المح�سّية  الخراف 
خا�سة  اأف����ران  ف��ي 

الأ�سول. ح�سب 
وّل��م��ا ع���اد اإل��ى 
البناء  اأكمل  لبنان 
ال�������س���غ���ي���ر ال�����ذي 
ي���م���ل���ك���ه ف�����ي ب���رج 
ال��ب��راج��ن��ة وع��ا���س 
وعائلته  اأولده  م��ع 
واف����ت����ت����ح م��ط��ع��م��ًا 
������س�����غ�����ي�����رًا 

ل��ل��ف��ول ك���ان م���ن اأن���ج���ح ال��م��ط��اع��م في 
ه��ذا  اأّن  ذك����ره  ي��ج��در  وم���ا  ال��م��ن��ط��ق��ة. 
اأقفل لعجزه و�سيخوخته منذ  المطعم قد 
واأُفتتح  التاريخ.  هذا  من  �سنوات  ثماني 

لل�سمانة والبقالة. مكانه دكان 
مع ذكرياته عن يح�سو�س

وموطن  موطنه  عن  �ساألته  وعندما 
وجدت  بجواب  اأجابني  يح�سو�س  اآب��ائ��ه 
طوني  الأ�ستاذ  عند  له  و�سرحًا  ترجمته 
اللبنانّية  مو�سوعته  ف��ي  م��ف��ّرج  ب�����س��ارة 
يح�سو�س  عن  بها  تكّلم  التي  الم�سّورة 
على  بها:»  ج��اء  حيث  1970م.  ع��ام  في 
بـــيـــروت عبر  عـــن  كــيــلــ�مــتــراً  مــ�ــصــافــة 37  
كيل�متراً  و49  يح�ص��س،  ـ  العقيبة  طريق 
ـ  غبالة  ـ  غــزيــر  ـ  المعاملتين  طــريــق  عبر 
م�صاحة  يح�ص��س  بــلــدة  تحتل  يح�ص��س. 
�صطح  عن  ارتفاعها  يتراوح  هكتارات   608
يحدها  مـــتـــراً.   1150 و   200 بــيــن  الــبــحــر 
�ــصــمــااًل مــجــرى نــهــر اأدونــيــ�ــس )ابــراهــيــم( 
و�صرقاً  جبيل،  ق�صاء  وبين  بينها  الفا�صل 
قــمــهــز مـــن قــ�ــصــاء جــبــيــل وتــمــامــهــا نــهــر 
الذهب ـ الم�صاتي. جن�باً غبالة والمرادّية 

وج�رة بدران، وغرباً بزحل.
�سفح كثير التعاريج و�سديد الإنحدار، 
نهر  مجرى  وقاعدته  مو�سى،  جبل  قمته 
ال� 122  وتتناثر بيوت يح�سو�س  اإبراهيم، 
على اأوا�سط ذلك ال�سفح على ارتفاع عن 
 950 و   650 بين  ي��ت��راوح  البحر  �سطح 
متباعدة  مناطق  اأربع  على  مفرقة  مترًا. 
� وهي بدورها تتوزع على عّدة  � يح�سو�س 
وفي  البلدة،  محور  ت�سكل  التي   � مناطق 

ال�سمال  وفي  العبري،  ال�سرقي  ال�سمال 
الغربّية  المنطقة  وف��ي  ���س��ّوان،  الغربّي 
المتباعدة  البيوت  تلم  غو�سريا.  ال�سفلى 
اأ�سجار  بها  وتحيط  بينها  تف�سل  التي 
وتتنوع  اأ�سكالها  تتعدد  وموؤن�سة،  ب��رّي��ة 
ومنها  القديم،  الطراز  منها  هند�ساتها. 

الإ�سمنت. ومنها  القرميد، 
م�سيطر،  �سنديان  البرّية  اأ�سجارها 
يتخلله �سجيرات �سنوبر وعف�س و�سربين 
الأ�سجار  م��ن  ذل��ك  وغير  وبطم  وم��ل��ول 
الحرجّية. زراعتها الداجّنة تفاح والقليل 
م��ن ال��خ�����س��ار وب��ع�����س  ال��ف��اك��ه��ة. وه��ي 
مياهها.  �سح  اإلى  ن�سبة  الزراعة  خفيفة 
يقع  ينبوع  على  فيها  الينابيع  تقت�سر  اإذ 

في اأعاليها يعرف بنهر يح�سو�س. 
على  ال�سمالّية  جهاتها  م��ن  ت�سرف 
ق��رى ف��ت��ري واأدون��ي�����س و���س��ن��ور وم�����ّس��ان 
تطلُّ  وجنوبًا   � جبيل  باد  من  والم�سنقة 
ومن  ك�����س��روان.  ف��ت��وح  ق��رى  بع�س  على 
البحر  الناظر  يتبين  ال�سرقّية  اأعاليها 
من  وق�سمًا  وبعبدا  والمتن  والعا�سمة 
حتى  وال��ب��ت��رون  جبيل  وب���اد  ال�����س��وف، 

جزيرة ارواد.
الفتوح  اأ�سبح  عندما  ق��ال:  اأن  اإل��ى 
العيال  اأخ����ذت  ل��ل��دح��ادح��ة،  اإق��ط��اع��ي��ًا 
هذا  اأ�ساب  وقد  اإليه،  تتاألب  المارونّية 
ق��دوم  اإزده����ار  وم��ع  يح�سو�س.  الإق��ب��ال 
الموارنة اإليها، كان عدد ال�سيعة يتقل�س، 
في  ال�سيعّية  الأ���س��ر  م��ن  ال��ي��وم  يبق  ول��م 
اإلى  يح�سو�س �سوى نزر قليل جدًا ينت�سب 

�سم�س«)2(. اأ�سرة 

واأوائل« عوائل  »الغبيري  كتاب:  مع 
ال���ك���ت���اب ال�����ذي ا����س���درت���ه ب��ل��دي��ة 
تاأليف  وهو  العنوان  هذا  تحت  الغبيري 
ابراهيم  الأ�ستاذ  ال�سحافي  وت�سنيف 
عن  تكّلم  2015م.  الأول��ى  الطبعة  وزنه 
وا�ستقى  الغبيري  في  �سم�س  اآل  عائلة 
الأ�ستاذ  ال�ساعر  الأدي��ب  من  معلوماته 
عبد الحافظ �سم�س ومن الأ�ستاذ ح�سن 
�سالح  الحاج  كبيرنا  ومن  �سم�س  محمد 
جاء  ومّما  تعالى(.  اهلل  )حفظه  �سم�س 
مذحج  بني  قبيلة  من  كامه:»اأ�صلنا  في 
اليمنّية التي انتقلت اإلى العراق اأيام حكم 
االأخير  م�صايقة  وب�صبب  الر�صيد،  هارون 
اأفراد  i، اإ�صطّر  لتابعي خّط اأهل البيت 
ال�صام  بــالد  اإلـــى  لــالإنــتــقــال  القبيلة  هــذه 
ــ�ا عـــنـــد و�ـــصـــ�لـــهـــم مــعــركــة  ــصـ ــا�ـ حـــيـــث خـ

ال�ص�ف،  منطقة  فــي  الـــدروز  مــع  خا�صرة 
فت�ّزع�ا  �صمااًل،  للت�ّجه  دفعهم  ما  وهذا 
اإلى  و�ص�اًل  وك�صروان،  جبيل،  مناطق  في 
للحاج  التاريخي  الراأي  هذا  ال�صنّية«.. 
العام  )مواليد  �سم�س  عبداهلل  �سالح 
ه لي  اأكدَّ 1921( وي�سنده قائًا:» هذا ما 
الــذي  �صم�س  �ــصــاهــر   اأ�ــصــعــد  ح�صن  عــمــي 
الطّي�نة  جّبانة  في  وُدفن  �صنة   116 عا�س 
�سالح  ال��ح��اج  وي��ك��م��ل  الـــغـــبـــيـــري«.  ــي  فـ
م��ن دف��ت��ر ذك��ري��ات��ه:» ولــــدت فـــي قــريــة 
ففيها  يح�ص��س،  من  اأ�صلنا  لكن  بزي�ن، 
اإنتقلت   1925 الــعــام  وفــي  اأجـــدادي،  قــبــ�ر 
�صكنا في  الــ�ــصــّيــاح حــيــث  اإلـــى  الــعــائــلــة  مــع 
والدي  مع  وعملت  عالمة،  ت�فيق  ب�صتان 
1939 خــدمــت  الـــعـــام  الــــزراعــــة، وفـــي  فـــي 
 ،1942 العام  لغاية  الفرن�صي  الجي�س  في 

وفـــي �ــصــ�ء االإحـــ�ـــصـــاء في 
�صجّلنا  اأ�صبح   1932 الــعــام 
الجامع،  حــّي  الغبيري   19
اإنــتــقــلــت   1954 الـــعـــام  وفـــي 
مـــع عــائــلــتــي اإلـــــى مــنــطــقــة 
ــالــــي فــــي بـــرج  ــعــ الــــرمــــل الــ
لغاية  زلــت  ومــا  الــبــراجــنــة، 
ــبــعــة مــن  ــاك �ــص ــنــ ــ�م وهــ ــيــ الــ
اإ�صمي«.  يــحــمــلــ�ن  اأحـــفـــادي 
وه��ن��اك م��ق��الت ت��اري��خ��ّي��ة 
�سم�س  اآل  ع�����س��ي��رة  ح���ول 
ال���م���ذح���ج���ّي���ة ن�������س���رت ف��ي 
الموؤّرخ  للدكتور  مجات عّدة 

�سم�س«)3(.  الحافظ  عبد 

الهوام�س:
   والدته: نعم ن�سر الدين من بلدة بزيون.( 1)

ولدة بزيون �سنة 1921م. غير اأّنه اأ�ساف اإلى ذلك قائًا اأّنه مع اآبائه واأجداده
 من اأهالي بلدة يح�سو�س.

�سقيقاه: 
� المرحوم كاظم زوجته المرحومة الحاجة �ست اليمن حمزة. اأولده منها: 

مهدي، وخديجة.
� المرحوم تامر والدته خديجة �سم�س اأرملته المرحومة رقية محفوظ �سم�س

 وهي من مواليد المعي�سرة. اأولده منها: عبداهلل، علي، حيدر، ح�سن، ابراهيم، 
منذر، عماد.

بناته منها: فايزه، فاطمة، دلل، نظيره، رنده.
�سقيقاته:

المرحومة الحاجة �ستوت )اأم ديب( اأرملة المرحوم محمد ديب م�سرف �سم�س.
المرحومة الحاجة حفيظة )اأم ح�سين( اأرملة المرحوم الحاج خليل م�سرف

 �سم�س.
المرحومة الحاجة �سعدية )اأم اأ�سعد( اأرملة المرحوم الحاج نجيب اأحمد �سم�س.

المرحومة الحاجة زمزم )اأم وليم( اأرملة المرحوم الحاج �سامن م�سرف �سم�س. 
الحاج �سالح متاأهل من الحاجة خديجة ح�سين اأ�سعد �سم�س

اأولده منها: 
� ح�سن متاأهل من ها عليق.

�سالح،   علي،  منها:  اأولده  �سحاده،  منى  من  متاأهل  اأحمد  الحاج  المجاهد   �

خديجة، بدر، فاطمة.
� علي متاأهل من رانيا الخليل، اأولده منها: �سالح، مهدي، زينب، زهراء، حوراء. 

� جهاد اأعزب
� حبيب اأعزب

� زينب متاأهلة من علي تامر �سم�س.
� عفاف متاأهلة من حيدر تامر �سم�س

� الحاجة رباب متاأهلة من ه�سام �سحادة
   المو�سوعة اللبنانّية الم�سورة، ج3، �س 349 � 350.( 2)
   كتاب »الغبيري عوائل واأوائل« لاأ�ستاذ اإبراهيم وزنة، �س 112. وال�سواب هو: ( 3)

اأّن قدوم قبيلة مذحج اليمنّية اإلى الكوفة في العراق كان في اأيام الخليفة عمر 
 ،t بن الخطاب. وقد �ساركت هذه القبيلة ونا�سرت الإمام علّي بن اأبي طالب
في حروبه مع اأهل الجمل في الب�سرة. وكذلك في �سفين وفي النهروان. كما 
نا�سر زعيمها ورئي�سها هاني بن عروة الإمام الح�سين بن علّي t، َوُم�سلم بن 
 ،t الح�سين  بين يدي  �سهيد  اأّول  وكان  الكوفة.  عقيل )ر�سي اهلل عنه( في 
بخارى.  منطقة  اإلى  كان  الر�سيد  هارون  اأيام  العراق  عن  القبيلة  هذه  ونزوح 
اإلى جبل  اآل حماده من بخارى  وبالتالي كانت هجرتهم مع بني عمومتهم من 
لبنان بعد خافهم و�سقاقهم على اأمير بخارى. كان في اأوائل القرن ال�ساد�س 
ع�سر الميادي اأيام الأمير من�سور ع�ّساف التركماني والي ك�سروان. وقد نزلوا 
الذكر. )تعليق:  الآنف  الأمير من�سور ع�ّساف  باإذن من  في الح�سين والفتوح 

رئي�س التحرير(.
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صور ووثائق

الوثيقة الأولى:  
�سادرة من مدير ناحية الفتوح مو�سى باخو�س تحت 
عمرو  ُم�سّلم  الحاج  ح�سين  ال�سيخ  بتعيين   277 رق��م: 
قائمقام  من  اأم��ر  على  بناًء  المعي�سرة  لقرية  مختارًا 
وا�ستقامته  اأهليته  لح�سن  الكريم  والمت�سرف  الق�ساء 
طالبًا منه ا�ستام الأوراق المتعلقة بذلك وجباية الموال 
الأميرّية وغير ذلك من اأوامر مع تحمل الم�سوؤولّية. )هذا 

القرار �سادر في 14 ت�سرين الثاني 1922م(. 

الوثيقة الثانية: 
ح�سين  ال�سيخ  المختار  هوية 

الحاج م�سلم عمرو. 
ولدة المعي�سرة 1880م. 

همدر.  ح�سن  زينب  وال��دت��ه: 
ال�سيخ ح�سن  العّامة  كريمة  وهي 

�سالح همدر
�سادرة في 1963/9/25م. 

جواد  ك�سروان  نفو�س  م��اأم��ور 
الها�سم )1(

الوثيقة الثالثة: 
اإي�سال قب�س مالي بمبلغ خم�سمائة وثمانين قر�سًا 
�سوريًا ل غير عن الأرزاق والطرق في المعي�سرة �سنة 

1926م. من �سيخ �سلح المعي�سرة.

الوثيقة الرابعة: 
واأربعمائة  اآلف  ع�سرة  بمبلغ  م��ال��ي  قب�س  اإي�����س��ال 
من  الطريق  �سق  لح�ساب  غير  ل  �سوريًا  قر�سًا  وخم�سين 
غباله اإلى يح�سو�س �سنة 1926م. من �سيخ �سلح المعي�سرة.

الوثيقة الخام�سة: 
ال�سيخ  م��ن  ���س��رع��ّي  اإ�ستفتاء 
ح�����س��ي��ن ال���ح���اج ُم�����س��ل��م ع��م��رو 
ال�سرعّية  المحكمة  رئي�س  اإل���ى 
ال��ج��ع��ف��رّي��ة ال��ع��ل��ي��ا اآن�����ذاك حجة 
الإ�سام ال�سّيد محمد يحيى �سفي 
ُم�سلم  الحاج  و�سّية  ح��ول  الدين 
عمرو لأولده الأربعة بق�ساء ع�سر 
اليومّية. ال�ساة  �سنوات عنه من 
الموافق  تاريخ 27 �سفر 1355ه�. 

لعام 1935م. 

خمتار قرية املعيصرة

الشيخ حسني 

احلاج ُمسّلم عقيل عمرو )1( 

سنة 1922م
اإعداد هيئة التحرير
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صور ووثائق

الوثيقة ال�ساد�سة: 
ماليان  اي�����س��الن 
ب�����دل ا�����س����ت����راك م��ن 
م��خ��ت��ار ال��م��ع��ي�����س��رة 
الكبير  لبنان  بجريدة 
عامي  ع��ن  ال��ر���س��م��ّي��ة 

1922 � 1923م.

الموقع والخ�سائ�س
 � غبالة   � غزير  عبر  بيروت  من  كيلومترًا   44 م�سافة  على 
 575 م�ساحتها  تبلغ  م�ستطيلة  رابية  زيتون  قرية  تحتل  العذرا، 
العذرا،  �سرقًا  وزعيترة،  المعي�سرة  �سماًل  يحدها  هكتارًا، 
بقاق   � العقيبة  وغ��رب��ًا  وغ��درا���س،  وكفرجريف  نمورة  جنوبًا 

الدين. ويبلغ متو�سط ارتفاعها عن �سطح البحر 650 مترًا.
الحنطة  على  تقت�سر  زراعتها  جعل  مّما  ينابيع،  فيها  لي�س 
الأ�سجار  فيها  وتكثر  الزيتون،  من  والقليل  والتوت  وال��ك��روم 
البرّية واأهمها ال�سنديان والعف�س وبع�س ال�سربين وال�سنوبر.

ال��راب��ّي��ة،  على  رح��ب  بتباعد  بع�سها  يتناثر   ،70 بيوتها 
حيث  ال�سمالّية  الغربّية  منطقتها  في  بتقارب  بع�سها  ويتجمع 

ال�سيعة. ي�سكن 
ن�سوء القرية

ما  اإلى  يعود  قديمًا  �سكنًا  قوالة،  وملحقتها  زيتون،  عرفت 
الآث��ار  بع�س  وج��ود  ذلك  على  يدل  الحالي،  ن�سوئها  زمن  قبل 
هذه  قوالة،  منطقة  في  القديمة  الزيت  ومعا�سر  كالنواوي�س 

المنطقة التي تحمل اإ�سمًا �ساميًا قديمًا يدل بحدِّ
ذاته على عراقة ال�سكن في تلك البقعة.

قوالة: كثرت الإجتهادات حول تف�سير ا�سمها، وقد ا�ستعر�س 
الجذور  �سمن  اثباتها  محاولين  امكانيات،  ع��ّدة  البحاثون 
»من  مركبة  اإّم��ا  اعتبارها  اإل��ى  فخل�سوا  القديمة،  ال�سامّية 

من  مركبة  اأو  والإقامة،  المكوث  يفيد  الذي   QEWA جذر 
QWA DM´LLE اأي مقام الآلهة، اأم من QOLILE اأي �سوت 
نظرًا  ال��واردة،  الإمكانيات  كل  ن�ستبعد  اأننا  غير  الآلهة...« 
لعدم توافق لفظها مع لفظ الإ�سم الحالي: وِلَم ل يتقارب مع 
وقد  القرية.  في  الجغرافي  الو�سع  اأو  الأثرّية  البقايا  �سحة 
والنحيب.  الحزن  مقام  الإ�سم.  معنى  اعتبار  اإلى  خل�سنا 
معتبرين اأ�سا�سه مركبًا من مقطعين: QEWA-ELYA، ولقد 
�سفة  على  تقع  الم�سماة  البقعة  كون  التقدير  هذا  اإلى  ملنا 
نهر اأدوني�س، موطن عبادة ذلك الإله الذي ا�ستهرت �سعائره 

بالحزن والنحيب )راجع غبالة(. 
اأّما زيتون، فاإ�سمها عربي، وهو يفيد اأن البقعة كانت غنّية 
العثمانّي،  الفتح  بعد  ال�سكان  اإليها  عاد  يوم  الزيتون  ب�سجر 
ذلك الزيتون بقي من العهود ال�سابقة لزمن خراب ك�سروان 
على يد المماليك في العام 1307، وبقيت معه اآثار معا�سر 
�سواحي  في  اليوم  حتى  ظاهرة  تزال  ل  العهد  قديمة  زيت 

القرية.
من  قوم  خرابه  بعد  ك�سروان  فتوح  �سكن  من  اأّول  كان 
على  �سيطروا  ق��د  ال��ح��م��ادي��ون  الم�سايخ  ك��ان  اإذ  ال�سيعة 
قرى  فيه  كانت  وق��ت  وف��ي  اقطاعها.  و�سبطوا  المنطقة 
الأ�سر  من  واأتباعهم  الدحادحة  يد  اإل��ى  تنتقل  المنطقة 
المارونّية في القرن الثامن ع�سر، كان مجتمع زيتون ال�سيعي 

زيتون 
وضاحيتها قوالة 

في عام 1970م.
ط�ني ب�صارة مفّرج )1(

قرية من بالدي

الهوام�س:
   قد تكّلم القا�سي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو عن المرحوم ال�سّيد جواد الها�سم ماأمور نفو�س ك�سروان وا�سمه الحقيقي هو: ال�سّيد جواد علي اأكبر ها�سم المو�سوّي ( 1)

الخوئي في عّدة موا�سيع من كتاب »التذكرة اأو مذكرات قا�ٍس « في الجزء الثاني، �س 371، وفي الجزء الثالث �س 225 � 493 وغيرها من �سفحات.
ال�سيخ ح�سين الحاج ُم�سلم عقيل َعمرو: هو �سبط العّامة ال�سيخ ح�سن �سالح همدر.. كان م�ساعدًا ومرافقًا ع�سكريًا لح�سن بك كاظم َعمرو في العراق، اإختاره اأهالي ( 2)

المعي�سرة مختارًا لهم في �سنة 1922م. كان q، قارئًا للقراآن الكريم ولل�سيرة الح�سينّية.  وياأمُّ الّنا�س في �ساة الأعياد وال�ساة على الموتى. وماأذونًا �سرعيًا لعقد عقود 
الزواج. وكان يقوم بخدمة الم�سلمين ال�سيعة في قرى الفتوح.  »الّتذكرة اأو مذّكرات قا�ٍس « للقا�سي َعمرو، بت�سرف، ج1، �س 146.
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يخاوي القادمين الجدد، ليبقى في ما بعد �ساكنًا بجوارهم 
على عك�س ما جرى في �سواها من قرى الفتوح، اإذ لم يبق 
والح�سين،  المعي�سرة  �سكن  قليل  نزر  �سوى  ال�سيعة  من 
تقليدهم  وي��ردد  حيدر،  بني  ن�سب  زيتون  �سيعة  اإتخذ  وقد 
قطاع  زمن  وفي  اأنف�سهم،  حمادة  بني  من  متحدرون  اأّنهم 
اأ�سر: فهد وخيراهلل  اإلى القرية فروع من  الدحادحة، قدم 
واأ�سرة فهد من  فاأ�سرة خيراهلل قدمت من غبالة،  وطايع، 
الثاث  الأ�سر  وه��ذه  زعيترة،  من  طايع  واأ�سرة  ع�سقوت، 

تنتمي اإلى الطائفة المارونّية. 
حتى  الدحادحة  اإق��ط��اع  في  الم�سيحّية  الأ���س��ر  عملت 
اأماكهم،  في  يعملون  ال�سيعة  كان  وقت  في   ،1861 العام 
بالقرية  عهدهم  اأوائل  في  كني�سة  لهم  الموارنة  اأن�ساأ  وقد 

جعلوها على اإ�سم القدي�س يو�سف.
زيتون بين المت�سرفّية والإ�ستقال

يتملكون  الن�سارى  ب��داأ  المت�سرفّية،  عهد  ب��دء  م��ع 
نمو  مع  تنمو  القرية  وكانت  الم�سايخ.  من  ب�سرائها  الأر�س 
اأوائ��ل  في  محترم  حجم  ذات  اأ�سحت  حتى  اأبنائها  ع��دد 
ل  القرية  مجتمع  كان  التاريخ،  ذلك  حتى  الحالي،  القرن 
بالقرية:  عهده  منذ  تعاطاها  التي  الأعمال  يتعاطى  يزال 

زراعة حنطة وكرمة وتوت وتربّية موا�ٍس ودود حرير.
اإلى  زيتون هجرة خفيفة  القرن، عرفت  بداية هذا  في 

امريكا.
يذكره  القرية  مجتمع  يزال  ل  رجل  ن�ساط  �سهدت  كما 
مع حفظ الجميل لما عمله في �سبيل م�ساريعها العامة، وهو 

المرحوم مياد خيراهلل.
كني�سة  بناء  خيراهلل  مياد  جدد   ،1908 العام  ففي 
ماله  من  طريقًا  �سقَّ  ُث��ّم  الخا�س.  ماله  من  يوحنا  مار 
بطريق  ال��ق��ري��ة  و���س��ل��ت  ك��ي��ل��وم��ت��رًا،   14 ط��ول��ه��ا  اأي�����س��ًا 
� يح�سو�س  طرابل�س عبر العقيبة من جهة، وبطريق غبالة 
 40 الموارنة  »من  تعدُّ  يومها كانت زيتون  ثانّية.  من جهة 
ال�سرانق  من  حا�ساتها  وكانت   ،20 ال�سيعة  ومن  مكلفًا، 

 .»)80( 44 1500 اقة، وحيواناتها الداجنة 
جوعًا  بالموت  القرية  فقدت  الأول��ى.  العالمية  الحرب  في 
ليزاول  الحرب  بعد  مجتمعها  وعاد  ابنائها،  من  كبيرًا  ع��ددًا 
 ،1937 العام  حتى  ذلك  دام  وقد  جديد،  من  القديمة  اأعماله 
المدينة. وعندما  اإلى  النزوح  وبداأ  الحرير،  توقفت �سناعة  اإذ 
اأزمة  نتائج  تعاني  زيتون  كانت  لبنان،  في  الإ�ستقال  عهد  بداأ 

اقت�سادّية خانقة.
زيتون بين الإ�ستقال واليوم

اقت�سر النزوح في زيتون على ربع ال�سكان تقريبًا. في وقت 
اأرباع  اإلى ثاثة  كانت بقية القرى ت�سهد نزوحًا ارتفعت ن�سبته 
اإعادة تربّية دود  اأبناء زيتون يحاولون  عدد ال�سكان. مّما جعل 
القرى  اإح��دى  اليوم  جعلها  مّما  ذل��ك،  في  نجحوا  وق��د  القز، 
اأن  »الحرفة« غير  التي ل تزال تزاول هذه  القليلة  الك�سروانّية 
العمران.  ركود  من  تعاني  ال�سكني جعلها  تجهيزها  في  التاأخر 
تعبيد حتى  دون  بقيت  مياد خيراهلل  �سقها  التي  الطريق  فاإّن 
كانت  مراحل،  على  بتعبيدها  الدولة  ب��داأت  اإذ   ،1952 العام 
التي  المرحلة  وهي  1960م.  العام  في  منها  الأخيرة  المرحلة 
تزال  ول  العذرا.  عند  يح�سو�س   � غبالة  بطريق  القرية  و�سلت 
حتى  تعبيد  دون  طرابل�س  طريق  وبين  بينها  الفا�سلة  الو�سلة 

اليوم.
ال�سامن  نبع  م�سروع  من  المياه  و�سلتها   1957 العام  في 
)نهر الذهب( وفي العام 1967 و�سلتها الكهرباء. كما عززت 
ب�سبكة مياه اإ�سافّية من نبع اأفقا في العام 1969، وكانت الدولة 

اأ�س�ست لها مدر�سة ر�سمّية ابتدائّية في العام 1952.
في  يعملون  اأبنائها  اأكثر  ن�سمة،   450 حوالى  اليوم،  زيتون 
دود  تربي  بيوتها  تزال  ول  عاملة(  )يد  العاّمة  الأ�سغال  وزارة 

الحرير.
قليًا من  اأّنها قد �سدرت عددًا  فيها خفيفة، رغم  الثقافة 
اأ�سحاب الوظائف العالية. غير اأن ال�سواد الأعظم من اأبنائها 

لم يتي�سر له تح�سيل العلوم العالية.
اأهم مطالبها، تعبيد الطريق التي ت�سلها بطريق طرابل�س.

الهوام�س:
   » المو�سوعة اللبنانّية الم�سّورة «، لاأ�ستاذ طوني ب�سارة مفّرج، ج3، �س 157 � ( 1)

158 � 159، ط. الأولى 1971م. 
الموارنة ( 2) من  المكلفين  عدد  عن  زيتون  بلدة  عن  ال��وارد  الإح�ساء  ماحظة: 

القرن  اأوائل  في  العثمانّية  الدولة  اأيام  جرى  ع�سرون  ال�سيعة  ومن  اأربعون  هو 
ال�سرائب  دفع  من  ي�ستثنى  وكان  ال�سرائب  بدفع  الرجال  للمكلفين  الع�سرين 

اآنذاك الن�ساء وال�سيوخ من الرجال والمعوقون والأطفال. )هيئة التحرير(.

العشق المباح
ديوان شعر جديد 

للشاعر الشيخ حسن شاهين
روضة فّواحة أريجها شعر

مع  ال��م��ل��ّون،  عبيرها  ين�ساب  �سعرّية  لمعات  اأجملها  م��ا 
الديوان  �سفحات  ُتاألئ  الّنف�س،  وُت�سعد  الحنان  تهب  ن�سيمات 
الجديد »الع�سق المباح « 490 �سفحة من القطع الكبير، بالنور 
لطالما  لغة،  ومتانة  فكر  ج��ودة  والمبارك،  ال��ف��ّواح  وبالعطر 
الذي  �ساهين،  ح�سن  ال�ساعر  الجليل  ال�سيخ  اإليها  انجذب 

ا�ستهّل اأولى ال�سفحات باأبيات جميلة نابعة من القلب:
ق�������س���ائ���د ل���ل���ح���ب���ي���ب  ُي�������ه�������دى  ك��������ان  »اإن 

ف�����ق�����������س�����ائ�����دي ل�����ل�����������س�����ادق�����ي�����ن ق�����ائ�����د
����������ِه����������ّن ج�����ن�����ائ�����ن ف��������ّواح��������ٌة ف��������ي َرْو�����������سِ

�����ن�����ا ت���ت���م���اي���د ب����ال����ع����ط����ر ت�����ع�����ب�����ق، ب�����ال�����������سّ
ال�����������س�����ع�����ر اإي����������م����������ان ب��������ك��������ّل ف���������س����ي����ل����ٍة

�������َب�������ْت�������ُه م���������س����اه����د و����������س���������واه ن�������ظ�������ٌم َغ�������يَّ
وال���������ح���������ّب ي�����ع�����ط�����ي م��������ن ن�������ث�������ار ع����ب����ي����ره

����وُع وف������ي �����س����ذاه َع������وائ������د...« ِم�������س���ك���ًا َي���������سُ
المحّددة،  مات  لل�سِّ فّني  تج�سيد  كّلها  ال��دي��وان  ق�سائد 
ب�سعور  اإبداعّي  َنَمٌط  منها  يتكّون  التي  والإن�سانّية  الجتماعّية 
وتجعله  بالقارئ  تحيط  نمطّية  ظ��روف  وفي  وه��ادف.  �سادق 
الّتطّور  وف��ي  ه����واء  الأَ ت��ع��ّدد  على  ُمعّينة،  بطريقٍة  يت�سّرف 
ال�سعري  الفّن  فيه  يتطّلب  وقت  في  والمتناق�س..  المت�سابك 
بما  والمتلّقي،  القارئ  وذائقة  الق�سيدة  ُتثري  جمالّية  اأحكاًما 

يخلقه ال�ساعر بفّنّية لفتة حيث المعنى والمبنى.. في وقت اأّن 
فل�سفّيتان  مقولتان  وهما  والخبرة،  العلم  هو  الق�سيدة  �سرط 
به..  المحيطة  والظواهر  ما،  �سيء  بين  العاقة  عن  تعّبران 
المعنى  ت��ن��ّوع  ال�����س��رط  يمّثل  بينما  م��ت��ح��ّدد  نف�سه  وال�����س��يء 
بيئة  في  مبا�سرة  والعملّيات  الظواهر  ُيَوّلد  الذي  المو�سوعي 
للن�ساط  المائمة  ال�سروط  وتخلق  تتطّور   ورفيعة،  نقّية  اأدبّية 
و�سعراء  واأدباء  لعلماء  والعتزاز  ال�ّسوق  مكامن  وتثير  الفكري 
ازدح��ام  في  ومفّكريه  باأدبائه  يفخر  ال��ذي  وطنهم  يمّجدون 
ُمفعمة  يجعلها  نحو  على  الفكرة  وتعّقب  والح��ت��واء،  الأ�سواء 
بالحيوّية والحياة في �سياقات الم�سوغات التعبيرّية وفق معايير 
ِه حيث تن�ساأ عاقة جدلّية بين طرفي  دِّ َور الحّب و�سعوبة �سَ �سُ
الخطاب ال�سعري وتت�سكّل الكلمات من وحي الوعي بالواقع ووقع 
اللحظة، وفي ا�ستخراج المنابع الباطنّية لوحدة وتكافل وتطّور 
وتطّورها  ماهّيتها  تحّدد  قيا�س  وح��دة  ت�سّكل  التي  العنا�سر 
ماهّية  وتعك�س  الجتماعّية  العليا  المثل  تحمل  وهي  وتتابعها، 

وا�ستحكام  ن��ادرة  وموهبة  وفير  علم  من  تنبثق  فل�سفّية 
عقل ومتانة راأي وح�سافة، اعتماًدا على قّوة 

تبًعا  التاأّملّية  والمبادئ  الإرادة 
الحا�سر  لفل�سفة 

م�صت�صار التحرير د. عبد الحافظ �صم�س
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وببناء منطقّي ُمحّدد تحديًدا دقيًقا حيث يكون الّتمييز بتف�سير 
وعن  والإرادة  المطلق  ال��ّروح  عن  تعبير  كنتاج  للطبيعة  تاأّملي 
انعكا�س  حالة  ُي�سّكل  الذي  والإب��داع  الموهوب  الإن�سان  �سعور 

للوجود الجتماعي ولحياة مجتمع الأدب والفكر.
الّرحب،  اأُفقه  م�ست�سرًفا  ال�سعر،  عالم  يعبر  وال�ساعر حين 
وهو رجل دين، يعجبك �َسْمته، وي�سّرك ُخلقه، وياأ�سرك حديثه، 
اأن  ب�سعره  فحرّي  والأدبّية،  وحّية  الرُّ الثقافتين  بين  جمع  وقد 
ِح�ّس وو�سوح ق�سد  الثقافتين، برهافة  َتْينك  يكون في م�ستوى 

و�سمّو معان، وجودة لغة.
لقد اأَح�َسَن واأَجاد الأديب الدكتور يحيى ال�ّسامي في مقّدمته 
وماهّية  �سعر  ع��ن  ت��ح��ّدث  عندما  للديوان  والبليغة  العميقة 
له:  قائًا  خاطبه  حين  الممّيز  ت�سنيفه  وعن  ال�سيخ،  ال�ساعر 
ِحِلَّك  في  عليك  و�سام  الّنهج.  هذا  وانهج  الّنحو  هذا  »فانُح 
اأحَبْبُتك  لقد  بيروتك..  ودفء  هرملك.  �سقيع  في  وترحالك، 
اأُحّبك في �سعرك.. فكيف اذا اجتمع الحّبان؟ األم  من قبل اأن 
اأُقْل اأّنك كنَت لي خّاً ولحرفة الأدب وال�سعر اإلًفا، وقد جمعت 

ْفَت بين القلوب«. فوة من الخّان واألَّ ال�سّ
بهّي  الموقع،  �سامي  ال��ّدي��وان،  ق�سائد  بع�س  في  والغزل 
وترديد  القراءة  اإع��ادة  القارئ  ي�ستهي  المقام،  رفيع  الوقع، 
ور الراقية والكلمات  الأبيات والّترّنم بالعبارات المو�سحة بال�سّ

المترّجحة بين األوان زاهية، تتوّلد من األوان زاهرة:
����اف م�����ن ال�����ّر������س�����اب ����س���راب���ًا »اأي���������ن ال���������سُّ

وال���������������ورد م�������ن ُح������م������ر ال��������خ��������دود ِط�����اب�����ا
اأي����������ن ال����غ���������س����ون م������ن ال�������ق�������دود ت����م����اي����ًا

�������ارح�������ات م�������ن ال�����ل�����ي�����وث غ�������س���اب���ا وال���������������سّ
�����ق�����ور م����ك����ان����ًة اأي����������ن ال�����ط�����ي�����ور م������ن ال�����������سّ

وح�����������س�����اب�����ا...« روؤًى  ب���ي���ن���ه���م���ا،  ������س�����ّت�����ان 
�ساهين،  ح�سن  ال�سيخ  ال�ّساعر  ذاكرة  في  تتزاحم  الأفكار 
واأح��ام..  اآم��ال  من  تحفظه  بما  وتغّذيها  ملّونة  ور  �سُ فتتبعها 
وتثبت عاقة  تمّيزها  ا مامح محّددة،  اأي�سً الق�سائد  ولبع�س 
المحّددة  المفارق  حيث  بالواقع  الجمالّية  الإن�سان،  ال�ساعر، 

للفّن ال�سعري.
»رّد  وب��ع��ن��وان  ال���ّدي���وان،  وف���ي 
جميلة  اأبيات  تحّية« 

�ساحب  ح�سرة  اإل��ى  �ساهين  ح�سن  ال�ساعر  ال�سيخ  وّجهها 
رئي�س  عمرو،  محّمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ال�سيخ  ال�سماحة 

التحرير، �سبقتها كلمة اإهداء لطيفة:
»اأر�سل اإليَّ الأخ العّامة القا�سي ال�سيخ يو�سف محّمد عمرو 
الّنفي�س في علم  و�ِسفره  الأني�س  كتابه  بهّية  وُتحفة  �َسنّية  هدّية 

الّدراية والحديث، فاأحببت اأن اأردَّ بهذه الّتحّية:
وف������رائ������د َغ��������َل��������ْت  �������َدٌة  ُم�������َن���������������سَّ ُدَرٌر 

واف�����������ى ك�����ت�����اب�����ك، ه�������ل ت����ف����ي����ه ق���������س����ائ����د؟
ع����اب����ق ع�����ب�����ي�����ٌر  اأو  �������س������ط������وٌر  ِح����������ْب����������ٌر، 

ت����ت����م����اي����د ب�����غ�����������س�����ون�����ه�����ا  رو����������س���������ة  اأو 
����م����ًا �����ف�����ًرا ج����ل����ي����ًا َق����يِّ اأَْه�����������َدْي�����������َت ل������ي ������سِ

ي�����������س�����م�����و ب�������ع�������ل�������ٍم، ل��������ل��������دراي��������ة رائ���������د
اأَْت�������َب�������ْع�������َت�������ُه ع����ل����م ال�����ح�����دي�����ث وق��������د ح����وى

���اه���د �������َوَر ال����ب����ي����ان وم�������ا ع�����داه�����ا ال�������سّ ��������سُ
���������ْرَت���������ُه ع�����ل�����ًم�����ا م������ف������ي������ًدا ج����ام����ع����ًا َح���������بَّ

������ّي������ال، ب������ح������رك راف�������د ل������ي������راع������َك ال�������������سّ
اأّن������������ى َج���������َرْي���������ُت ف������������اإّن م�����دح�����ي ق����ا�����س����ٌر

ه��������و م��������رج��������ع، ب������ال������ب������ّي������ن������ات ُي���������س����اه����د
ٍة ُدرَّ م������ن  ح��������وى  ف����ك����م  ال����ّن����ف����ي���������س  وه��������و 

���ائ���د؟...« ي���ا ل��ي��ت ����س���ع���ري، م���ن ����س���واك ال�������سّ
ومن ق�سيدة بعنوان »يا رّب«:

ب����ذن����وب����ي ُم�����ث�����ق�����ًا  ج�����ئ�����ُت�����َك  رّب،  »ي���������ا 
و�����س����ح����ي����ف����ت����ي ������س�����ّج�����ت ب�����������س�����وء ع���ي���وب���ي

ف��������������اإذا ب�����ه�����ا ُت�����م�����ح�����ى ب�����ن�����ظ�����رة راح����������ٍم
وت���������س����ي����ر ن�����������وًرا ع�����اب�����ق�����ًا ب�����ال�����ّط�����ي�����ب...«

ومن ق�سيدة »العا�سق الولهان«:
»دع���������ن���������ي ف����������اإّن����������ي ع�������ا��������س�������ٌق ول�������ه�������اُن

ق��������د ������س�����ّف�����ن�����ي ال�����ت�����ب�����ري�����ح وال������ه������ج������ران
وع������������ام ه������ج������رك وال�����������ف�����������وؤاد ُم������َق������ّط������ٌع

وب���������ه ال�������ج�������وى وب�����اأ������س�����ل�����ع�����ي ال������ّن������ي������ران
لإل������ف������ه ي�����م�����ي�����ل  ل  اإل����������ًف����������ا  اأراأي�����������������������ت 

ع������ج������ًب������ا ي�������ح�������ّف ب������ع������دل������ك ال������م������ي������زان
ه��������ذاه��������و ال��������وط��������ن ال�������م�������ف�������ّدى وط����ن����ي

ل�����ب�����ن�����ان، م�������ا اأح�������������اك ي�������ا ل������ب������ن������ان...«

القارئ مدى عفوّية  يدرك  وُمطّولته،  فمن خال ق�سائده 
ال�ساعر وحّبه لوطنه وع�سقه لتراثه، وخوفه على م�ستقبله:

����ِغ����ل����ُت ع�����ن ال���ح�������س���ان ب��ح�����س��ن��ه��ا »اإّن�����������ي �����سُ
ف���ن���ظ���م���ُت ع�����ق�����ًدا ك���ال���ّن�������س���ار ُم�������ذاب�������ا...«
حياة  تعك�س  الإيجابّية  الإب��داع��ّي��ة  ور  ال�سّ ف��اإّن  واأخ��ي��رًا، 
والإعجاب،  والحّب  الحترام  تفر�س  التي  هي  ونبله،  ال�ساعر 
وتعطي اأنماط ال�سعراء المبدعين وتاأثير اإبداعهم في الحياة.. 
ومن  اإب��داع��ّي،  عمل  كّل  نجاح  اأ�سا�س  هما  والمتلّقي  والقارئ 
المتحّول  الّدور  اأ�سا�س  هي  والأخاقي  الجمالي  وحدة  فاإّن  ثّم 
ُتحيي  التي  وه��ي  ال��ف��ن��ون،  بها  م  ُت��َق��وِّ ال��ذي  الإب��داع��ي  الفّني 
�ساعرّية ال�ساعر واأحا�سي�سه المكّونة، بقدر ما تحّثه على ال�سير 
ت�سبو  ما  يحّقق  لكي  اآن،  في  وال�سائق  ال�ساق  الطريق  هذا  في 
اإليه نف�سه الّتّواقة اأبدًا اإلى الأف�سل. وقد تفّرد �سيخنا و�ساعرنا 
حالت  على  المتخّيل،  وبالّتدليل  وتعميًما،  اكتماًل  الّتعبير  في 
القلب  ت�سكن  التي  للكلمة  الروحي  الجمال  الإبداع، ُمظهًرا  من 

والفكر فتدفعه اإلى البذل والعطاء دون توّقف...
وفي ق�سيدة »لبنان«:

�����س����رق����ن����ا ف��������ي  ُدّرة  ي�����ب�����ق�����ى  »ل������ب������ن������ان 
وم�������ع�������ال�������ًم�������ا ل������ل������ق������ا�������س������دي������ن، ُت������������زار

ع�����ب�����ث�����ت ب��������ه اأي����������������دي ال�������ج�������ن�������اة لأّن�����������ه
ن������ى وم��������ن��������ار... ن������ب������را�������س َه����������������ْدٍي ل������ل������دُّ

ِن��������ْع��������َم ال�����ح�����م�����اة ال�����ح�����اف�����ظ�����ون ب�����ادن�����ا
ب���������������اة، ال�������ق�������ادُة الأَح������������������رار...« ِن������ْع������َم الأُ
اأّيها ال�سعر.. لقد َعَلّمَت الروح اأن تكون �ساخبة  اأَروعَك  ما 
بالوحي عندما ت�سري في اأج�سادنا ول ي�سعر بها اأحد.. وعّلمّت 

الحلم اأن ُي�سبح اأَمًا، والأمُل اأن يكون حقيقة...
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ِبـــــــــــِدْرَهـــــــــــِم ُيـــــــقـــــــا�ـــــــسُ  ال  َكـــــــــْنـــــــــٌز  اْلــــــــِعــــــــْلــــــــُم 
خـــــاِلـــــٍق ِنــــــْعــــــَمــــــُة  اْلـــــــِعـــــــْلـــــــَم  اأَنَّ  اأَْدَرْكــــــــــــــــــــــــُت 
ـــــــــــْنـــــــــــُت اأَْفـــــــــــــكـــــــــــــاِري َقــــــــــالِئــــــــــَد َمــــــْنــــــِطــــــٍق َزيَّ
َوَلـــــَثـــــْمـــــُت ِمـــــــْن َرْو�ــــــــــسِ اْلـــــــُحـــــــُروِف اأَزاِهــــــــــــراً
َوَنـــــــِهـــــــْلـــــــُت ِمــــــــــْن َنـــــــْبـــــــِع اْلــــــُمــــــَعــــــلِّــــــِم ِرْفـــــــَعـــــــًة
ــــالَحــــُه ُطــــــ�َبــــــى ِلــــــَمــــــْن َجــــــَعــــــَل اْلــــــُعــــــُلــــــ�َم �ــــصِ

اآَيـــــــــــٍة ُل  اأَوَّ ِتــــــــْلــــــــَك  اإِْقــــــــــــــــــــــــَراأْ،  �ــــــــصــــــــاِح،  ــا  ــ ــ يـ
ــٌس َلــــْيــــ�ــــَس َيــــــــاأُْفــــــــُل ُنـــــ�ُرهـــــا ــ�ــ ــ ــْم ــ ــصَ َفـــــاْلـــــِعـــــْلـــــُم �ــ

ـــــنـــــا ــاِح َوِبـــــالـــــثَّ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـ ــنَّ ــ ــ ــالـ ــ ــ َحـــــــــــيِّ اْلـــــــُمـــــــَعـــــــلِّـــــــَم ِبـ
َتــــــْنــــــَثــــــِنــــــي ال  ــــــــــٌة  ِهــــــــــمَّ اْلـــــــــُمـــــــــَعـــــــــلِّـــــــــَم  اإِنَّ 
ــٍع ــ ــاِطـ ــ ــصـ ــ ــــــعــــــاٍع �ـ اأَْعــــــــــِظــــــــــْم ِبـــــــــَ�ْجـــــــــٍه ِمــــــــــْن �ــــــصُ
َوراَءُه اْلــــــــُهــــــــُمــــــــ�َم  َنــــــــَبــــــــَذ  ــــــٍة  ِحــــــ�ــــــصَّ َكـــــــــــْم 
ــاً ــقــ ــ ــاِب عــ َثـــــــْغـــــــُرَك  َيــــْنــــ�ــــصــــاَب  اأَْن  ُرْمـــــــــــَت  اإِْن 
ــــــــــٍة مَّ َلـــــــــــــْ�الُه مـــــا اْزَدَهــــــــــــــــَر اْلـــــِحـــــَجـــــى ِفـــــــي اأُ

ـــــِم فــــــــاَقــــــــْت َجــــــــــــ�اِهــــــــــــُرُه ِحــــــــِلــــــــيَّ اْلـــــِمـــــْعـــــ�ـــــصَ
ــِم ــ ــ ــِع ــ ــ ــْن ــ ــ ــُم ــ ــ ــْل ــ ــ ِل �ـــــــصـــــــاِكـــــــٌر  ِلــــــ�ــــــصــــــاِنــــــي  ذا  ُهــــــــــــَ� 
ــِم ــ ــَن ــ ــْغ ــ ــَم ــِس الــ ــ�ــ ــيــ ــ ــِف ــ ــا، ِمــــــــْن َن ــ ــًمـ ــ ــْلـ ــ َوَغــــــِنــــــْمــــــُت ِعـ
ــــِمــــي َع ِبـــــــاْلـــــــَمـــــــاآِثـــــــِر َمــــْبــــ�ــــصِ ـــــــ�َّ ــــــى َتـــــــ�ـــــــصَ َحــــــتَّ
ــُع اْلـــــَمـــــعـــــاِلـــــي ِفـــــــي َدِمـــــــي ــ ــيـ ــ ــاِبـ ــ ــنـ ــ َفــــــــَجــــــــَرْت َيـ
َكـــــــْيـــــــمـــــــا ُيــــــــــــقــــــــــــاِوُم ُكـــــــــــــلَّ طـــــــــــــاٍغ ُمــــــــــْجــــــــــِرِم

ـــــ�ِل االأَْعــــــَظــــــِم �ـــــصُ اأَْوَحــــــــــــى االإَِلــــــــــــُه اإَِلــــــــــى الـــــرَّ
ـــــنـــــاهـــــا ُكــــــــــــلَّ َلـــــــــْيـــــــــٍل ُمــــــْظــــــِلــــــِم َيـــــــْمـــــــُحـــــــ� �ـــــصَ

ــِه اْلـــــــَمـــــــْكـــــــُرمـــــــاِت، َواأَْكـــــــــــــــــِرِم ــ ــ ــْي ــ ــ ــلَ ــ ــ َواْنـــــــــُثـــــــــْر َع
ِم َتـــــــَبـــــــرُّ ُدوَن  االأَْعـــــــــــمـــــــــــاِق  ِمــــــــــَن  ُيــــــْعــــــِطــــــي 
ــــــيــــــاَء االأَْنــــــــــُجــــــــــِم اأَْحـــــــــــــداُقـــــــــــــُه َتــــــْحــــــِكــــــي �ــــــصِ
ـــــِم ! َوَرنـــــــــــــا اإَِلـــــــــْيـــــــــَك ِبـــــــَ�ْجـــــــِهـــــــِه اْلـــــُمـــــَتـــــَبـــــ�ـــــصِّ
ُطــــــــــــ�َل اْلــــــــَحــــــــيــــــــاِة، َفـــــــَعـــــــْن َجـــــــنـــــــاُه َتـــــَكـــــلَّـــــِم
ــِم ــ ــلَ ــ ــصْ ــ�ــ ــ ــِف اْلـــــِبـــــلَـــــى َلــــــــْم َي ــ ــْيـ ــ ـ ــصَ ــ ، َوِمـــــــــــْن �ـ َكــــــــــالَّ

مــــــــــاذا َعــــــ�ــــــصــــــاَي اأَُجــــــــــــــــــ�ُد ِفــــــــي اأَْو�ــــــــصــــــــاِفــــــــِه
ــــِبــــيــــُل اإَِلــــــــــــى َمـــــــِديـــــــِح ُمــــجــــاِهــــٍد َكــــــْيــــــَف الــــ�ــــصَّ

ــا َرْمــــــــــــَز اْلــــُعــــلَــــى ــ ــ ــا �ـــــصـــــاِنـــــَع االأَْلـــــــــــبـــــــــــاِب، ي ــ ــ ي
ــــي ــِت ــ ــيَّ ــِحــ ــ ــ�ِن، هــــــــاَك َت ــ ــ ــُم ــ ــ ــْي ــ ــ ــَم ــ ــ ِفــــــي ِعــــــيــــــِدَك اْل

ــــــــمــــــــا َواإِنَّ ـــــــُقـــــــ�ِد،  الـــــــنُّ ُدوَن  اْلــــــِغــــــَنــــــى  ِنـــــــْلـــــــَت 
ــــــُبــــــَك َثــــــــــــــــــــْرَوًة ِفـــــــــي طــــــاِلــــــٍب َتــــــــــــــاهلِل َحــــــ�ــــــصْ
ُمـــفـــاِخـــراً ـــْحـــُت  �ـــصِ االأَْجـــــــيـــــــاُل،  ــــى  ــَم ــ ــَت ــ اْن َواإِذا 
ـــــــــْق ِفــــــــي اْلـــــــــَعـــــــــالِء ُمــــَجــــلِّــــيــــاً َمـــــْهـــــمـــــا اأَُحــــــــــلِـّ

ــي؟ ــ ــ ــِم ــ ــ ــاَت ُيـــــ�ِفـــــيـــــهـــــا َف ــ ــ ــهـ ــ ــ ــْيـ ــ ــ َوُحـــــــــُقـــــــــ�ُقـــــــــُه َهـ
ــِم؟ ــ ـ ــمَّ ــ ــَعـ ــ ــِل ُمـ ــ ــيـ ــ ــِمـ ــ ــَجـ ــ ـــــْبـــــِر اْلـ ، َوالـــــ�ـــــصَّ ِبــــــاْلــــــَكــــــدِّ

ــي ــ ــِمـ ــ ــْرَتـ ــ ـــــْ�ِقـــــي ِفــــــي ُرُبــــــــ�ِعــــــــَك َتـ اأَْنــــــ�ــــــصــــــاُم �ـــــصَ
ــِم ــ ــ ــَع ــ ــ ــْف ــ ــ ُم ـــــــِة  ِبـــــــاْلـــــــَمـــــــَحـــــــبَّ َقــــــــْلــــــــٍب  َوُوُروَد 

ــَدِم ــ ــ ــْعـ ــ ــ ــُمـ ــ ــ ــاْلـ ــ ــ َكـ ــٍم  ــ ــ ـ ــلُّ ــ ــ ــَعـ ــ ــ َتـ ُدوَن  اْلـــــــــمـــــــــاِل  ُذو 
ــــــــِم ــــــــُدو َهـــــــــــــــــ�اَك َكـــــــُبـــــــْلـــــــُبـــــــٍل ُمــــــــَتــــــــَرنِّ َيــــــــ�ــــــــصْ
ــــــِم اأَْنـــــــَتـــــــِمـــــــي ــــــــــــــي اإَِلــــــــــــــى ُجـــــــــــــ�ِد اْلـــــــُمـــــــَعـــــــلِـّ اإِنِّ
ــي ــ ــِم ــ ــلِّ ــ ــَع ــ ــُه اإَِلـــــــــْيـــــــــَك ُم ــ ــ ــُعـ ــ ــ ــْرِجـ ــ ــ ــُل َمـ ــ ـ ــصْ ــ ــ�ـ ــ ــَفـ ــ ــاْلـ ــ َفـ

بقلم ال�صاعر ال�صيخ االأ�صتاذ عّبا�س فت�ني

صاِنُع اأَلْلباِب
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آمال وأماٍن لبنانية

         حاجتنا
 إلى الكلمة الطيبة

بقلم رئي�س التحرير

اأمام ال�سراع ال�سيا�سي 
ب���ي���ن زع����م����اء الأح��������زاب 
ال�سحافّية  وال��م��وؤت��م��رات  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة، 
ال�سادرة عنهم في ظلِّ الفراغ ال�سيا�سّي 
واأم���ام  ل��ب��ن��ان.  يعي�سه  ال���ذي  ال��رت��ي��ب 
الكلمات  لبع�س  الإع���ام���ّي  ال�سجيج 
اأو هناك.  الإ�ستفزازّية ال�سادر من هنا 
واأمام الأ�سوات الن�ساز الداعّية للتكفير 
وللفتنة الطائفّية بين ال�ُسّنة وال�سيعة في 
لبنان والعالم العربّي والإ�سامّي. واأمام 
حمات النفخ في نار الفتنة بين العرب 
وال��ف��ر���س وب��ي��ن ال��ع��رب وال��ت��رك، وبين 
العرب والكرد، وبين العرب والمازيغ في 
والأفارقة  العرب  وبين  العربّي،  المغرب 
ف��ي ال�����س��ودان وج��ي��ب��وت��ي وال�����س��وم��ال 
عن  البحث  واأم���ام  وم��ال��ي.  وموريتانيا 
اأعرا�س  واإب��اح��ة  التكفير  فتاوى  بع�س 
وا�ستباحة  الم�سلمين  وغير  الم�سلمين 
ال���زن���ى وال�������س���ف���اح وال����ل����واط وال��ق��ت��ل 
والإغتيال واإ�ساعتها في و�سائل الإعام، 
اإّل الرجوع اإلى الآيات الكريمة  ل ي�سعنا 
للموؤمنين  والداعّية  اآنفًا  اأوردناها  التي 
في  الطيبة  الكلمة   زرع  اإلى  ولعلمائهم 
العقل  وتحكيم  والأجيال.  الّنا�س  نفو�س 
النظر  وج��ه��ات  تقريب  م��ع  وال��وج��دان، 
و�سقاق  ولح�سر كل خاف  الّنا�س.  بين 

ب���ي���ن 
اإط��اره  ف��ي  الّنا�س 

بعيدًا  والمو�سوعّي  والقانونّي  العلمّي 
واحترام  والح�سا�سيات  الع�سبّية  عن 
بع�سنا بع�سًا ومقّد�سات بع�سنا البع�س. 

.w م�سداقًا لما ورد عن ر�سول اهلل
فاإنما  ين،  الدِّ في  والغلو  اإياكم   «[  �1
ين )1(«. هلك من كان قبلكم بالغلو في الدِّ
2� »اإّنما يدرك الخيُر ُكّله بالعقل، ول 

دين  لمن ل عقل له )2(«. 
َم اهلل  3� »اأيّما راع لم يرحم رعيته حرَّ

عليه الجّنة )3(«. 
الموقف  ف��ي  غ��دًا  مني  »اأقربكم   �4
لاأمانة  واأدام��ك��م  للحديث،  اأ�سدقكم 
ُخلقًا،  واأح�سنكم  بالعهد،  »واأوفاكم   .»)4(

واأقربكم للّنا�س )5(«.
5� »اأف�سل ال�سدقة حفظ الل�سان )6(«.

من  ت�سل  اأن  الف�سائل  »واأف�سل   �6
وت�سفح  ح��رم��ك،  م��ن  وٌت��ع��ط��ي  قطعك، 

عمن ظلمك )7(«.
ت�سرح   ،w اهلل  ر���س��ول  ف��اأح��ادي��ث 
الآي����ات الآن��ف��ة ال��ذك��ر ف��ي ال��ح��ث على 
الكلمة الطيبة ال�سادقة الهادفة لإف�ساء 
ومحاربة  الّنا�س  بين  وال�سام  الحكمة 

والجهل.  الغلو 
واأّما ال�سبق ال�سحفّي الذي هو ديدن 

منه  مانع  ف��ا  وغايتها  الع���ام  و�سائل 
العلمّية  الحقيقة  رائده  كان  اإن 

كان  اإّن  واأم��ا  المو�سوعّية. 
النعرات  اإث���ارة  �ساأنه  م��ن 

اأو المذهبّية فهو الكلمة الخبيثة  القومّية 
في  وكالّنار  الزغاف،  كال�سم  تكون  التي 

اله�سيم.
ذرِّ  لأب���ي   ،w اهلل  ر���س��ول  وو���س��ّي��ة 
الغفارّي تّلخ�س ما نريده وهو قوله »يا اأبا 
ذْر« اإّنكم في ممرِّ الليل والنهار في اآجال 
منقو�سة، واأعمال محفوظة، والموت ياأتي 
اأن يح�سد  بغتة، ومن يزرع خيرًا يو�سك 
د  اأن َيح�سُ خيرًا، ومن يزرع �سرًا يو�سك 

ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع )8(.
اأن  يعلم  اأن  الإع��ام��ّي  على  فيجب 
فهما  والّنهار  بالليل  منوط  حياته  عمر 
اللذان يذهبان بالعمر والحياة. واأن لكل 
اأو �سر. واأف�سل ما  زارع ما زرع من خير 
بين  والإ�ساح  الطيبة  الكلمة  هو  نزرعه 
عدو  واأّن  بينهم.  ال�سام  واإف�ساء  الّنا�س 
يترب�س  ال��ذي  الوطنّية  وال��وح��دة  لبنان 
ما  اأح��وج  واأن  ا�سرائيل.  هو  الدوائر  بنا 
الكلمة  ه��ي  اأيامنا  ف��ي  الّنا�س  يحتاجه 
في  الأم����ل  اإل���ى  ت��دع��وه��م  ال��ت��ي  الطيبة 
تعالى  باهلل  الثقة  فيهم  وتزرع  الم�ستقبل 

وباأنف�سهم وبوطنهم.

الهوام�س:
   »حياة ُمحّمد w «، للعّامة ال�سيخ باقر �سريف القر�سي، ج2، �س 313.( 1)
   نف�س الم�سدر �س 312.( 2)
   نف�س الم�سدر �س 313.( 3)
   نف�س الم�سدر �س 307.( 4)

   نف�س الم�سدر.( 5)
   نف�س الم�سدر.( 6)
   نف�س الم�سدر.( 7)
   نف�س الم�سدر �س 196.( 8)

قال الله تعالى 
في القرآن الكريم: 

َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثًا  اهلّلُ  َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  اأََلْم   }
َماء  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي ال�سَّ َبٍة اأَ�سْ َك�َسَجرٍة َطيِّ
اهلّلُ  ِرُب  َوَي�سْ َها  َربِّ ْذِن  ِباإِ ِحيٍن  ُكلَّ  اأُُكَلَها  ُتوؤِْتي 
َكِلَمٍة  َوَمثُل  ُروَن  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  ا�ِس  ِللنَّ الأَْم��َث��اَل 
الأَْر�ِس  َفْوِق  ِمن  اْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  َك�َسَجَرٍة  َخِبيَثٍة 
ُت اهلّلُ الَِّذيَن اآَمُنوْا ِباْلَقْوِل  َما َلَها ِمن َقَراٍر ُيَثبِّ
لُّ  َوُي�سِ الآِخَرِة  َوِفي  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  الثَّاِبِت 

اِلِميَن َوَيْفَعُل اهلّلُ َما َي�َساء }  اهلّلُ الظَّ
�سورة اإبراهيم، الآيات 24 � 25 � 26. 27.
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َيُهّل علينا الحادي والع�سرون من �سهر اآذار من كل  عندما 
الأزهار  اأكمام  تفتح  ف�سل  الربيع،  ف�سل  بقدوم  نتفاءل  عام، 
في  الحياة  روح  واإن��ب��ع��اث  الأ���س��ج��ار،  واإخ�����س��رار  والرياحين 

الكائنات...
اأن�سر  من  هو  ممّيٌز  عيٌد  المّلون،  الكوني  الفرح  هذا  ُيكلِّل 

الأعياد واأ�سماها، وهو عيد الأم، مت�ساوقًا وعيد الربيع. 
الجمال  بعطر  خ  الُم�سمَّ ال�سعيد،  العيد  ه��ذا  وبمنا�سبة 
اأن  لي  يحلو  د،  الُمتجدِّ والعطاء  والأمومة،  والبراءة  والمحبة 
اأُبثُّها  الراحلة.  الحبيبة  اأم��ي  اإل��ى  ووف��اء  ُح��بٍّ  بر�سالة  اأبعث 
�سوقي وُحزني واأ�سفي على غيابها عن ناظري بالج�سد واإن كان 
َر  ُح�سورها ال�سامت ي�سخُّ دائمًا في قلبي وروحي وعقلي. ولأَعبَّ
وطاهرة  وموؤمنة  قديرة  كاأٍم  بها  واإعتزازي  اإفتخاري  عن  لها 
التي  الخالدة،  والمحطات  الذكريات  بع�س  ولأ�سرد  ومثالّية، 
عّبدت طريقها بروح ال�سبر والإباء والحكمة والجهاد والأخاق 

والقناعة والمحبة...
اأمي الحبيبة:

ر اأمُّ اأولدي  ُر مناقبيتك واأعمالك ال�سالحة، اأتذكَّ عندما اأتذكَّ
و�سائر الأمهات ال�سالحات، اللواتي يفتخر بهّن الوطن، وُيقّدر 
دون  الم�ستمرة  وعطاءاتهّن  لت�سحياتهّن،  المجتمع  ماآثرهن 
خليل  جبران  مقولة  المنا�سبة،  هذه  وحي  من  فاأتذكر  ح�ساب، 
جبران الخالدة، التي اإختزل فيها عظمة الوطن ُمرادفًة لعظمة 

تي «.  ي، وجُه اأُمَّ الأم فيقول بثقة واإعتدال:» وجه اأُمِّ
ر�سى  قرن  الذي   ،w الكريم  الر�سول  حديث  اأتذكرُّ  كما 
خدمة  في  وتفانيها  الأم،  ف�سائل  واأكبر  الوالدين،  بر�سى  اهلل 

الزوج والأبناء فيقول:»الجّنُة تحت اأقدام الأمهات«.
ونكران  والت�سحّية،  للعطاء  رم��ٌز  اأن��ِت  الحبيبة!  اأُم��ي  فيا 
ة الأخاق، فكم اأ�سعر ب�سغري  الذات، ومنبُع الطهارة، وقمَّ

اأمام عظمتك. وحنانك.
وعندما اأتذكرُّ الأيام الخوالي التي ع�سناها تحت 
باأعمالك  بفخر  اأ�سُعُر  ال���وارف،  حنانك  ظ��ال 
الخالية من  وبعبادتك  وبطهارتك  ال�سالحة، 
الرياء والغلو، وُح�سن ُخلِقك مع اأُ�سرتك 

وجيرانك والنا�س.
اأتذكُر كيف كنت تديرين 
م���ن���زل���ك ب��ح��ّن��ك��ٍة 
ودراي�����������ة 

الحياة  وق�ساوة  العي�س،  �سظف  ين  تتحدِّ كنت  وكيف  وكيا�سة 
الظالمة بم�ساركة زوجك العمل خارج المنزل يدًا بيد من اأجل 
�سٍة بمداد الكرامة، بعيدًا عن ُذلِّ ال�سوؤال  لقمة عي�ٍس كريمٍة ُمَغمَّ

ة من اأحد. اأو ِمنَّ
��ف��ي��ن ال��ح��ك��م��ة ب��ي��ن ال��ج��ي��ران  . ك��ي��ف ك��ن��ِت ت��وظِّ واأت���ذك���رُّ
كنت  واإّن��م��ا  عواهنه،  على  ال��ك��ام  تنقلي  فلم  المتخا�سمين 
ب بين فريقي الخ�سام  لين البذيء منه اإلى كام جميل ُيقرِّ تحوِّ
الكريم  الر�سول  اإلى حدود الم�سالحة. ول�سان حالك يقول مع 

روا ول ُتع�سروا«. بوا ول ُتّنفروا، ي�سِّ w، » قرِّ
اأن�َس كيف كنِت تثيرين الحما�س والت�سجيع في نفو�سنا  ولم 
على طلب العلم. وكاأّنك بهذا الإهتمام الزائد تريدين التعوي�س 

في ابنائك عما ُحِرّمِت منه في طفولتك من تعليم ودرا�سة.
المقابلة  منزلنا  �سرفة  الوجدانّي على  اإنتظارك  اأن�سى  ولن 
عليه  اأقف  كنُت  حيث  وبيروت  جبيل  بين  الدولي  لاوت�ستراد 
باإنتظار �سيارة تقّلني اإلى مركز عملي في بيروت. وعندما كنت 
المنزل  فتدخلين  �سامتي  على  تطمئنين  ُكنِت  المكان  اأغ��ادر 

لإكمال اأعمالك البيتّية. 
بنا  حّلت  التي  الم�سائب  ُم�سيبة  واأل��م،  بح�سرٍة  واأت��ذك��رُّ 
نمر  الحبيب  اإبنك  الآثمة  العبثّية  الحرب  يُد  خطفت  عندما 
والذي لم تكن له ناقة في الحرب ول جمل، ولم تكن مائكيته 
المفرو�سة  الموت  براثن  من  بالتخّل�س  له  ت�سفُع  مناقبيته  ول 

على الّنا�س بغير عدل اإلهّي. 
واأتذكرُّ كيف اإنقلبت حياتك على اإثر هذه الفاجعة راأ�سًا على 
عقب حتى اآخر العمر. فاختفت الإبت�سامة عن وجهك ال�سبيح، 
وتجلببِت بال�سواد قلبًا وقالبًا. حتى فارقت هذه الدنيا بح�سرة 
حياتك  في  ور�سّيًة  ًة،  َهنيَّ كنِت  وكما  فراقه  بنار  اإحترقت  من 
يكون  اأن  اهلل  على  تمنيت  فكما  مماتك.  في  كذلك  كنِت  فقد 
ب�سمت  ورحلت  تمنيت،  ما  فنلت من اهلل  الفجاأة،  موتك موت 
اأحدًا  ب�سببه  تزعجي  ولم  الفجائي،  الموت  هذا  يزعجك  فلم 

من حولك.
في  خالدة  واأن��ِت  الدنيا،  هذه  في  لنا  يكتب  لم  الخلود  اإّن 
التي  الجّنة  حيث  الآخ��رة  نعيم  وفي  والمحبّين،  الزمن  ذاكرة 
وعد الر�سول w، م�سيرًا لاأُمهات، باأّنها �ستكون تحت اأقدام 

الأمهات.
ففي عيد الأمهات، يا اأُمي الحبيبة �سام لك و�سام عليك.  

وجُه 
ي  ُأمِّ
َوجُه 
تي ُأمَّ

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

ي ُأمِّ

تي و ُأمَّ
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من الكتب التي وصلت إلينا

ح�سين حمادة اليراع الأخ�سر
 14 في  حماده  �سالح  ح�سين  الأ�ستاذ  المّربي  الأدي��ب  وفاة  على  عام  مرور  بمنا�سبة 
تموز 2014 اأ�سدر ولده البروفي�سور محمد الم�سوؤول في ق�سم الإقت�ساد في جامعة �سيدة 
تحت  حيدر  اأحمد  حيدر  ولاأ�ستاذ  له  مقّدمات  ت�سّمن  والده  المرحوم  عن  كتابًا  اللويزة 
�سليل   « عنوان  تحت  الدين  �سرف  ح�سين  ال�سّيد  ولاأ�ستاذ  المو�سوعّي«.  »الأديب  عنوان 
لبنان  الحمادية في  ح�سور ودور   « ولاأ�ستاذ داود حماده تحت عنوان   » الحمادي  البيت 
منذ القرن ال�ساد�س ع�سر«. ولاأ�ستاذ حيدر حيدر تحت عنوان » الأديب والمفكر اللبنانّي 
العدد  �سنة 2014م.  ُجبيلّية«  »اإطالة  ن�سرها في مجلة  اأن  �سبق   .» الحاج ح�سين حماده 

الخام�س ع�سر، من �س 35 اإلى �س 39. 
اأ�سبوعه  ذكرى  في  قيلت  التي  التاأبينّية  الكلمات  من  ت�سّ الأول:  الف�سل  ف�سلين،  مع 
ال�سيد علي جعفر �سرف الدين مدير المدار�س  لل�سادة: 1� المهند�س  اأربعينه  وفي ذكرى 
ال�سّيدة رباب ال�سدر �سرف الدين. 3� الأ�ستاذ غازي قهوجي. 4�  الجعفرّية في �سور. 2� 
 �6 بي�سون.  علي  لل�سيخ   �5 حماده.  نجيب  للمهند�س  الحبر«  »اأمير  عنوان  تحت  ق�سيدة 
ب�سمة.  الدكتور محمد   �8 الدين.  ال�سيد ح�سين �سرف   �7 الأ�ستاذ جورج غنيمه.  ال�ساعر 
 �12 م�سقاوي.  عمر  الدكتور  الوزير   �10 الدين.  �سرف  رائد  ال�سيد  الأ�ستاذ   �9
المون�سنيور �سمير الحايك. 13� الأ�ستاذ داود حماده. 14� كلمة العائلة للمحامي 

ح�سن حماده.
الف�سل الثاني: مختارات من اأعماله وهو يتكّلم عن حياته العلمّية والثقافّية 
ال�سّيد  لاإمام  ال�سريف ومن خال رفقته  الأزهر  من خال درا�سته في جامعة 
عبد الح�سين �سرف الدين)قده(، ومن ُثّم الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر واإدارته 
التي  كتبه  وعن  �سنة  اأربعين  من  لأكثر  بها  وتدري�سه  �سور  في  الجعفرّية  للكلّية 
�ستى  في  وبحوث  درا�سات  من  وغيرها  الجعفرّية  الكلّية  في  وّدر�سها  �سّنفها 
وعن  والعلمّية.  الفكرّية  والموؤ�س�سات  والندوات  الإ�سامّية.  والمعارف  الحقول 

عاقته الثقافّية والإجتماعّية ببلدّية را�سكيده و�سمال لبنان. 
مع ملحق عن بع�س ال�سور الوثائقّية للراحل الكبير. 

كتاب  المتو�سط.  بالقطع  �سفحة   192 من  موؤلف  الكتاب 
مهم ي�ستحق الإهتمام والقراءة. 

الم�سروع الوحدوي
لل�سّيد ف�سل اهلل )ر�سي اهلل عنه(

الأ�ستاذة ماك هاني عبداهلل
 o الح�سنين  الإمامين  � مجمع  الثقافّي  الإ�سامي  المركز  الدرا�سة �سادرة عن  هذه 
حارة حريك � الطبعةالأولى 2016م. وهو موؤلف من مقّدمة واأحد ع�سر بابًا وخا�سة. وقد 

�سدر بهذه الدرا�سة القّيمة الأ�ستاذ ال�سّيد �سفيق محمد المو�سوّي بقوله:» لأّن ما خّطه 
قلم الكاتبة ال�سّيدة ماك هاني عبداهلل، ُيعطي �سورًة فيها الكثير من الو�سوح والتبيان 

وال�سرح والتحليل لهذا الم�سروع، وقد ا�ستندت الكاتبة عبداهلل في ذلك اإلى واحد من اأهم 
كتب ال�سّيد وهو كتاب )اأحاديث في ق�سايا الإختاف والوحدة( ال�سادر عن دار الماك 

في بيروت عام 2000م«. 
الذي  الوحدوّي  الم�سروع  يختلف  قولها:»  الخاتمة  في  البحوث  هذه  خا�سة  في  وجاء 
�سخ�سّية  بناء  م�سروع  �سلب  في  باأّنه  الوحدوّية  الأطروحات  من  غيره  عن  ال�سّيد  �ساغه 
الإ�سامّية في  لل�سخ�سّية  تلقائّية  نتيجة  الوحدوّية هي  ال�سخ�سّية  فاإنَّ  وبالتالي  اإ�سامّية، 
الأ�سا�س. وبالّتالي اإّنك ت�ستطيع ا�ستبدال كلمة الوحدوّي بالإ�سامّي، لأنَّ الإ�سامّي بطبيعة 
اإلى ما ا�ستوحاه من القراآن ومن �سخ�سّية الإمام  الحال ل بّد واأن يكون وحدوّيًا، ا�ستنادًا 
علّي t، ومواقفه وغيره من الأئمة i، وبالّتالي فاإنَّ م�سروعه كان ذا �سقّين: الأّول بناء 
الفرد الإ�سامّي ذي ال�سخ�سّية المنفتحة على الآخر )اأي ال�ساعية اإلى التاقي والوحدة(، 
وتطبيق  وح��دوي  خطاب  ت�سدير  وهو  والثَّاني  وح��دوّي،  اإ�سامّي  مجتمع  تكوين  وبالتالي 
خطوات عملية في �سبيل تعزيز هذا الم�سروع. بهذا المعنى اأمكننا القول ببنيويته، اأي باأّنه 
م�سروع بنيوّي تاأ�سي�سّي، ومن هنا اأمكننا تفّهم مدى مناه�سته من قبل البع�س، لأنَّ اإعادة 
التاأ�سي�س قد تتطّلب هدمًا ما في كثير من الأحيان، وهذا ما ي�سعب على الكثيرين تقّبله، اإّل 

اإذا اأجبرهم الواقع على ذلك«. 
الكتاب موؤلف من 48 �سفحة بالقطع المتو�سط، كتاب مهم ي�ستحق الإهتمام والقراءة.

من 

الكتب 

التي 

وصلت
إلينا
اإعداد 

مدير التحرير
 الم�س�ؤول
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�سمعون ال�سفا t، بطر�س
بين الم�سيحّية والإ�سام
 لاأ�ستاذ علي داود جابر

ل�سور  ملحق  مع  �سفحة   240 من  الموؤلف  الكتاب  ه��ذا 
وثائقّية هو كتاب فريد في مو�سوعاته وابوابه فهو يتحدث عن 
اإ�سرائيل كان و�سيِّ ال�سّيد الم�سيح  اأنبياء بني  نبيِّ كريم من 
اأنطاكيا. وقد ذكره القراآن  اإلى  اأ�سراره و�سفيره  t، واأمين 
�سمعون  اأو  بطر�س  اأو  �سمعان  وهو  يا�سين.  �سورة  في  الكريم 
ال�سفا. وهو من اأبناء منطقة الجليل اإبن خال ال�سّيدة مريم 
u، واإبن عمتها والذي له مقام معروف في )القليلة( القريبة 
من قرية »قانا الجليل« التي حدثت بها المعجزة الأولى لل�سّيد 
الم�سيح t، حيث يوؤكد الم�سّنف بالت�سل�سل التاريخي والأدلة 
اأّنه �ساحب المقام في بلدة »قلعة �سمع« الواقعة على ه�سبة 
واأّن  الواقع بين �سور والناقورة.  ال�ساحل الجنوبي  قريبة من 
منطقة قانا الجليل وجوارها هي مهد ال�سّيد الم�سيح ووالدته 
الموعود  المخل�س  واأّن  بطر�س.  كان  راأ�سهم  وعلى  وتاميذه 
محمد  اإل��ى  الأب  حيث  من  ينتمّي  والإ���س��ام  الم�سيحّية  في 
ر�سول اهلل w، وكذلك ينتمي من حيث الأم اإلى بطر�س عن 
طريق حفيدته ال�سّيدة مليكا بنت ي�سوعا بن قي�سر ملك الروم 

 .t ووالدتها تن�سب اإلى بطر�س و�سّي الم�سيح
جاء في مقّدمة الم�سّنف:]» ومع هذا كله، لم اأجد كتابًا 
حّد  على  والم�سيحيين  الم�سلمين  كتب  في  مخت�سًا  واح��دًا 
�سواء، � يتحّدث � بطريقة تر�سي الباحث � عن هذه ال�سخ�سّية 
العظيمة، الّلهم �سوى عقبات وربما وريقات، لملمتها من هنا 
واإيمانه وجهاده  ن�ساأته  يقول:» فتحدثت عن  اأن  اإلى  وهناك« 
ومقامه،  وقبره  وكرامته  و�سهادته  ومواقفه  وهجرته  و�سجنه 
كما تعر�ست للحديث عن مو�سوعات اأخرى لها عاقة متينة 
وعن  الظالمين،  من   ،t الم�سيح  كموقف  البحث  بمو�سوع 
بول�س الر�سول ومواقفه المناه�سة ل�سمعون ال�سفا t، وعن 
النباأ العظيم الذي وجد في مخطوطات قمران، وغيرها من 

مو�سوعات هاّمة )1(«[. 
باحث،  كل  يحتاجه  واأب��واب��ه،  موا�سيعه  في  فريد  كتاب 

من�سورات دار الهادي � بيروت.

مجلة نور الإ�سام 
الثقافّية  الخيرّية   ،t الح�سين  الإم��ام  موؤ�س�سة  عن  �سدر 
اآذار   )194  �193  ( المزدوجان  العددان  الإ�سام«  »نور  مجلة 

وني�سان 2016م. لل�سنة ال�سابعة ع�سرة وفيها الموا�سع الآتية: 
المعقودة  والآم���ال  الر�سيدة  الدينّية  المرجعّية  م��ب��ادرات 
مق�سود.ال�سرُّ  تحريف  اأو  مغلوط  تاأويل  التكفير:  محنة  عليها. 
الإلهي يتجلى في ب�سعة النبّي الأعظم محمد w.ال�سيخ مو�سى 
�سرارة الأول.كيف ت�ستثمر الوقت.اأنواع الذنوب واآثارها.الذاكرة 
كما  واإ�سامّية.  ثقافّية  واأخبار  موا�سيع  من  وغيرها  الثاثّية. 
بلجيكا  في  وحا�سرهم  الم�سلمين  تاريخ  عن  اإ�ستطاعًا  ت�سّمن 
من  ق�سمًا  خ�س�ست  كما  المليون.  قرابة  عددهم  يقارب  حيث 

اأبحاثها باللغة الإنكليزّية.
الهوام�س:

 »�سمعون ال�سفا t، بطر�س بين ( 1)
الم�سيحّية والإ�سام«، �س 8.

من الكتب التي وصلت إلينا

جرت العادة فجر كل يوم بعد �ساة الفجر اأن اأزور �ساطئ 
في  واآم��ال��ي  اللبنانّية  واأح��زان��ي  همومي  لأبثه  القريب  البحر 
عّز  وحمده  وت�سبيحه  تعالى  اهلل  بذكر  ولأق��وم  لبنان.  م�ستقبل 
وجل على هذه ال�سكينة وهذا الجمال البديع المبثوث في اأمواج 
وفي  وح�ساه.  ال�ساطئ  رمل  وفي  ورذاذه.  وج��زره  وم��ّده  البحر 

اأ�سعة ال�سم�س القادمة الينا من اأفق بعيد...
طيور  ولأ�سوات  الموج  ل�سوت  �ساغّيًة  الرمال  على  جل�ست 
النور�س الباحثة عن غذائها، مخاطبة البحر: اأّيها البحر الكبير 
الأنبياء  عنك  تكّلم  لقد  الغربّية،  بادي  اأطراف  على  والجميل 
والأولياء والعلماء وال�سعراء والخطباء واأثنوا عليك وعلى جمالك 
وطهارتك وعما قدمته لاأجداد والأحفاد من طعام وغذاء دون 
تعب اأو عناء ومدحوك واأثنوا عليك بالغ الثناء. وراأوا في جمالك 

جماًل للبنان ول�سعبه وللمهاجرين منهم عبَرك. 
فلماذا لم تحفظ الجميل وقابلتنا بال�سماح 

اأ�ساطيل  وحمل 

الُغزاة والم�ستعمرين اإلينا عبر مئات ال�سنين؟ ولماذا تنكرت لنا 
اأخيرًا ومنعتنا حقوقنا من النفط والغاز؟

في  المقّد�سة  الأر����س  باإ�ستباحة  للغرباء  �سمحت  ول��م��اذا 
�سفينة  لهم  ُتغرق  اأن  دون  اإليها  وحملتهم  وتدني�سها  فل�سطين 

واحدة اأو تغرق منهم اأحدًا؟ 
بالُنعا�س فاتكاأت  اأن زاد كامي وارتفع �سوتي �سعرت  وبعد 
مليء  بعيد  من  اآت  و�سوت  اإّل  اأ�سعر  ولم  جميلة.  �سخرة  على 

بالعطف والحنان... اأي ُبنّية: 
لقد  بالدليل،  و�سيحتفظ  الجميل  يحفظ  ال��ذي  البحر  اأن��ا 
حافظت  وقريب  بعيد  تاريخ  منذ  والأح��ف��اد  الأج���داد  مع  كنت 
من  ورمالي  �سخوري  وراء  ك��ان  ما  وك��ان  القبيح  �ستر  على  به 
حكايات كثيرة واأ�سرار خطيرة. ولكن لم اأ�سمع اأو اأَر في حياتي 
بع�س  جعل  حكاية  من  الأي���ام  ه��ذه  في  ح��دث  ما  واأوق���ح  اأقبح 
ونفايات  القمامة  لإلقاء  مو�سعًا  لبنان  في  والخلجان  ال�سواطئ 

وغيرها  والم�ست�سفيات  م��ن ق����ذاراٍت واأو���س��اٍخ الم�سانع 
بقرارات ر�سمّية!!!...

غفوتي  من  م���ا����س���ح���ة ال�����دم�����وع اإ�ستيقظت 
طالبة  عيني  من  من البحر اأن يعفو عن المنهمرة 

هذا  ع��ن  وي�سامحهم  الأمر الخطير!!... اللبنانيين 
لحًا مع  ال��ب��ح��ر وت��ع��ود ع�سى اأن يجد الأحفاد �سُ

الرحمة اإلى قلوبهم.

أخبرني البحر
بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

قصة قصرية
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اأي��ام  ف��ي  اأق�سدها  كنت  لقريتي  م��ج��اورة  قرية  م��ن  اإن��ه��ا 
الك�سك والمكدو�س  بيتي من  ال�سّيف لأ�ستري من عندها مونة 
والمربيات، كل ما كنت  اأعرفه عنها اأّنها رفيقة الأر�س و�سديقة  
الحقول والبراري، تاأن�س الوحدة وتاألفها، تع�سق كّل نبتة زرعتها، 
وكل �سجرة غر�ستها و�سقتها من عرقها ودموع عينيها، تلقت 
علومها في مدر�سة الحياة وتخّرجت منها بدرجة امتياز في 

ال�سبر و الإيثار...
اأميرة كما ي�سمونها ل تعرف القراءة والكتابة، ففقر 

الأهل وجهلهم جعاها  اأ�سيرة اأمّية قاهرة. 
�سير  حادثة  في  معًا  والديها  تفقد  اأن  القدر  �ساء 
الأخاقي  والتزامها  عاطفتها  فدفعتها  مفجعة، 
ربيع  في  اأنثى  كونها  ون�سيان  اأخويها  لحت�سان 
العمر اأزهرت م�ساعرها وفاح �سذاها. اأجل لقد 
باقات  لياليها  و�سهر  نهاراتها  تعب  جمعت 
م�ستقبل  لنجاح  قربانًا  قدمتها  ت�سحّية 

اأخويها.
اأم��ي��رة ب��ات��ت م�����س��رب م��ث��ل بين 
المجاورة  وال��ق��رى  قريتها  اأب��ن��اء 

باأخويها  لت�سل  نذرت حياتها  التي  المتفانية  الم�سحّية  لاأخت 
اإلى بّر الأمان دون اأن تح�سب لحياتها اأي ح�ساب. 

و�سافر  الثانوية  درا�سته  اأكمل  قد  فريد  اأخوها  هو  ها   
اإلى فرن�سا حيث اأكمل تخ�س�سه وتزوج من فتاة اأجنبية .

انقطعت ر�سائله  الوطن،  باأر�س هذا  ن�سي فريد ما يربطه   
القرية  اأب��ن��اء  م��ن  اأخ��ب��اره  وتتق�سى  تنتظر  بقيت  ذل��ك  وم��ع 
الأ�سغر  اأخوها  كبر  ال�سيف.  اأيام  في  ذويهم  لزيارة  العائدين 
ع�سام وكثرت متطلباته، فترك المدر�سة باكرًا وتنقل من �سنعة 
لأخرى حتى ا�ستقر عمله في التجارة، عندها عا�س حياته كما 
يهوى ويرغب وتزوج من اإحدى بنات قريته وا�ستقل في حياته.                                                                                                   
لقد غادرع�سام  البيت اأي�سًا بعد اأن نما زغب جناحيه   
وتركها لم�سيرها، فهي ما زالت في نظره ونظر الجميع الفتاة 
ت�سكل  اأن  دون  من  نف�سها  اإعالة  على  القادرة  ال�سابرة  القوية 
قطعة  وكاأنها  وراءه  وخلفها  البيت  هجر  لقد  اأح��د،  على  عبئًا 
ب�سكلها  تعد  �سالحة لا�ستخدام وغير مواكبة  لم  اأثاث قديمة 
الطراز  قديمة  اأ�سبحت  اأميرة  الع�سر،  لمتطلبات  وطرازها 
خدمتها  كلفة  ق��ّدر  ال��ذي  لأخيها  بالن�سبة  خدمتها  م��ّدة  انتهت 
وتعرى  تجوع  ل  كي  يكفيها  �سهريًا  لها  ير�سله  متوا�سع  بمبلغ 

فتحرجه اأمام اأقارب زوجته واأهل القرية. 
اأميرة بحرقة لوحدها، فت�ست في ما�سيها وفي خبايا  بكت 
تجد،  فلم  غليلها  لي�سفى  اأخويها  لجحود  مبرر  عن  الذكريات 
الثقة  تفقد  ل  كي  لنف�سها  وتن�سبها  الأ�سباب  تختلق  اأن  حاولت 

بالنا�س وتدخل في متاهة الكراهية والحقد. 
حفظت اأميرة ل�سانها وربطت عقاله بكلمات المحبة والتوكل 
النار،  على  الزيت  وحاول �سب  كل من ق�سدها  اأمام  اهلل  على 
وي�سعر  وي�سمعها  يراها  اهلل  ب��اأّن  اأم��ّي��ة  كانت  واإن  ت��درك  فهي 
يكفيها  حياتها،  في  للياأ�س  بابًا  تفتح  األ  قّررت  واألمها،  بوجعها 
اأنها قادرة على العمل ول تحتاج اأحدًا، ولها �سقف بيت يحميها 

احت�سن طفولتها و�سبابها والآن ي�سهد مرحلة وحدتها.. 
مرة  مرتين،  ع�سام  اأخيها  من  ت�سفع  اأن  اأميرة  تتوقع  لم 
عندما  الثانية  والمرة  الوحدة،  فري�سة  وتركها  هجرها  عندما 
تعتا�س  التي  الر���س  وقطعة  والديه  منزل  في  بميراثه  طالبها 
منها، لقد ك�سدت تجارته ويريد التعوي�س، اأبت زوجته اأن تبيع 

م�ساغها وحر�سته على المطالبة بميراثه. 
ياأويها  الذي  البيت  عن  تدافع  اأن  الم�سكينة  الأخت  حاولت 
من  الم�ساعدة  وطلب  بال�ستعطاف  وحدتها  بالذكريات  ويوؤن�س 
عقاء قريتها، ولكن من دون جدوى لأن من تحجرت ان�سانيته 
واأعماه الج�سع اأبى اأن يتنازل عن حّقه لمن لها الف�سل في تربيته 

وتربية اأخيه.
باإخاء  حكمًا  وا�ست�سدر  الميراث  ق�سية  ع�سام  رب��ح   
ومحبتهم  النا�س  احترام  عينه  الوقت  في  خ�سر  ولكنه  البيت، 

وخ�سر قلبًا من ذهب.
اأم����ي����رة ال����ي����وم ل����م ت��ع��د 

والحقول  ال��ب��راري  �سديقة 
ول����م ت��ع��د رف��ي��ق��ة ال��غ��ي��م 
الزيتون  �سجرات  واأني�سة 
وال����ي����د ال���ح���ان���ي���ة ع��ل��ى 
ط��راب��ي��ن ال��ح��ب��ق وزه��ر 
لقد  واليا�سمين،  الفل 
وراءها  الما�سي  تركت 
تنطلق من  اأن  وق��ررت 
م�سيرة  ل��ت��ب��داأ  ج��دي��د 
ال��ب��ح��ث ع���ن ال���وف���اء 

�سغيرة  قلوب  ف��ي  الجميل  وحفظ 
وعاطفة  ال��داف��ئ  الح�سن  ح��رم��ت 
معها  يكمل  من  تجد  عّلها  الوالدين، 
عن  ويعو�سها  الباقية  الحياة  رحلة 
نفو�س  في  ال�سائع  عمرها  �سني  قهر 

جاحدة.
اأم���ي���رة ال���ي���وم ال��ت��ح��ق��ت ب���اإح���دى 

م�سيرة  وتتابع  الأي��ت��ام  ترعى  المبرات 
العطاء التي بداأتها مع اأخويها الجاحدين 
لتنهيها حيث األهمها اهلل اأن تكون. فاهلل 

ل ي�سيع اأجر من اأح�سن عمًا.

قصة العدد

بقلم الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى(

أميرة 
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وق�ساء  الجنوبّية  وال�ساحية  و�سم�سطار  جبيل  باد  فقدت 
عن  الح�سينّي  محمد  غازي  ال�سّيد  الفا�سل  العّامة  �سور 
تعالى  اهلل  طاعة  ف��ي  ق�ساها  ع��ام��ًا  ال�سبعين  ناهز  عمر 
اإلى  �ُسّيع  حيث  الح�سنة.  والموعظة  بالكلمة  الدينّي  والتبليغ 
مثواه الأخير في رو�سة ال�سهيدين وووري في الثرى قرب ولده 
ال�سهيد ال�سّيد محمد ذلك ع�سر ال�سبت الواقع في 20 �سباط 
خازم  علي  ال�سيخ  العّامة  المنا�سبة  في  تكّلم  وقد  2016م. 

ع�سو مجل�س الأمناء بتجمع العلماء الم�سلمين حيث قال:
ع�ست  كما  الراحل  اأيها   … غ��ازي  �سّيد  يا  عليك  ال�سام 

بدون �سجيج زائف وغير متاأخر عن موعد ليقام لك.
عينيك  في  للبراءة  يقام  ل��ُط��ه��ِرَك،  يقام  ل��ك،  يقام  بلى 
ة وال�سبر  ولل�سدق في حديثك ولاأمانة في حفظك عهود الأخوَّ

والكفاح والجهاد وال�سهادة.
ال�سّيد غازي الح�سيني �سريك في م�سيرة ا�ستعادة الدين اإلى 
في  الديني  الإحياء  تاريخ  دعامات  من  وهو  الجتماعية  حياتنا 
لبنان. هذا النازل اإلى بيروت من الجبل في اأُ�سرة م�سغوفة بالتدين 
الأكبر  اأخويه  اإلى  وتعرفت  الما�سي  القرن  �سبعينيات  في  عرفته 
المرحوم ال�سيد عبد اهلل والأ�سغر المرحوم ف�سيلة ال�سّيد علي. 
ا�سترك بداية الحركة الدينية في اأكثر من موقع، في م�سجد ال�سياح 

وفي م�سجد الإمام زين العابدين عليه ال�سام في الغبيري. �سارك 
في الحركة الثقافية والمطلبية التي اأطلقها الإمام المغيب ال�سّيد 
نًا لدينه ومتعلمًا  مو�سى ال�سدر وح�سر في مجال�س العلماء ُمح�سّ
على �سبيل النجاة، وكان حا�سرًا في ما و�سعه من اأن�سطة. وا�سترك 
نهاية في اأكثر من هيئة علمائية ع�سوًا في تجمع العلماء الم�سلمين 

في لبنان وفي اللقاء العلمائّي في بيروت. 
ُمعر�سًا  الدينية  العلوم  لطلب  التفرغ  اهلل  رحمه  قرر  عندما 
اأوًل ولي�سير  لنف�سه  ا�ستكمال نف�سه  الدولة كان يريد  عن وظيفة 
ُموفقًا  في ذلك  وكان  والإر�ساد،  الدعوة  في  بهدى على طريقته 
و�سيذكره الكثيرون ممن اأعادهم اإلى ال�سراط الم�ستقيم والخلق 
القويم، كان ُمبادرًا اإلى الُن�سح والإر�ساد ومحاورًا لبقًا وُمن�ستًا 
ُكلِّ �سيء  َوُمحّدثًا �سل�سًا، كان متوا�سعًا في  واعيًا ومجيبًا عاقًا 

يحترم كل اأحد مهما كان �ساأنه وخ�سو�سًا مع الم�ست�سعفين.
رني ارتحاله بعد اأيام من ذكرى ال�سهداء القادة بعاقته  ذكَّ
المو�سوي  ال�سّيد عبا�س  ال�سهيد  العّامة  المقاومة  �سهداء  ب�سّيد 
وبقائد الإنت�سارين ال�سهيد الحاج عماد مغنية بحكم الجيرة من 
جهة وبحكم الن�ساطات المتمركزة بين ال�سياح والغبيري في تلك 

المرحلة من البدايات. 
مفهوم  على  التّركيز  اأمانة  لنا  ويترك  ال�ّسهيد  اأب��و  يرتحل 

في  وال�ّسهادة  وجّل  عّز  هلل  ال�ّسهادة  و�سكليه:  بنوعيه  ال�ّسهادة 
كما  الخال�س  الإ�سام  طريق  على  �سهداء  بوعي  لن�سنع  �سبيله 
 « البكر  ول��ده  الراحل  �سيدنا  قدم  محيطه.  وفي  بيته  في  �سنع 
ال�سيد محمد علي « جريحًا ُمتميزًا في هذا الطريق اأثناء اقتحام 
عامًا.   22 بعمر   1998 عام  �سهيدًا  ثُّم   1997 عام  �ُسجد  موقع 

وتخرج على يديه العديد من الجرحى وال�سهداء. 
لم يتاأخر عن الم�ساركة باأي ن�ساط من اأن�سطة التجمع وكان 
اإخوانه وكان يحب الإجتماع بهم فيبكر في  ح�سوره محببًا لدى 

الو�سول حتى لو كان في الجنوب.
ولد ال�سيد غازي الح�سيني �سنة 1944 في باد جبيل وتركها 
مع والده الذي كان ُموظفًا في �سلك الدرك. وبعد اأن �سارف على 
وان�سرف  اإكمالها  عن  انقطع  التكميلية  ال�سهادة  درا�سة  اإنهاء 
الدينية  العلوم  لطلب  وتفّرغ  تركها  ثم  الدولة  في  وظيفة  اإل��ى 
من  ثلة  يدي  على  فدر�س  الأول  ال�سهيد  معهد  في  �سنة 1981م. 
عبد  وال�سيخ  ال�ساتر،  عبد  ح�سن  ال�سيخ  منهم  الأع��ام  العلماء 
الأمير �سم�س الدين، وال�سيد علي الأمين، وفي �سنة 1990 تفرغ 
لاإر�ساد الديني وارتحل اإلى »وادي جيلو«  في جبل عامل حيث 
اأ�سرة زوجته من اآل خازم، وا�ستقرَّ في تلك الباد يقوم بواجب 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

العاّلمة السّيد 
غازي حممد احلسينّي

واستعادة الدين 
إىل 

حياتنا اإلجتماعّية

الإعالمّي  اأي�سًا،  عنه  وكتب 
ال�سّيد منهال محمود الأمين:

�سّيدنا  يا  عليك  اهلل  رحمة 
الطاهر الودود.. راأيته منذ 
يجل�س  ا�سبوعين  حــوالــي 
الم�ست�سفى  كافتيريا  فــي 
معرفة  �سابق  ل  اأّنـــه  ــع  وم
اقتربت  اأنني  اإل  متبادلة 
اأنه  واخجلني  و�سّلمت  منه 
ودعاني  ال�سالم  ــّرد  ل وقــف 
كنت  ولكنني  معه  للجلو�س 
في عجلة من اأمري... اأ�سعر 
الآن بالندم فعاًل اإذ لم اأُكلف 
نف�سي عناء �سوؤاله عن �سبب 
الم�ست�سفى...  في  ــوده  وج
وجمع  �سّيد  يا  اهلل  رحمك 
ال�سهيد  ولــدك  وبين  بينك 
في جوار ُمحّمد واآل ُمحّمد.

وداع األحبة

اإعداد حمادة علي عمرو
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مرثية في تأبين 
السيد غازي الحسيني

بقلم ال�صاعر ال�صيخ اإبراهيم م�صطفى البريدي

مـــــــــــــالئـــــــــــــكـــــــــــــَة الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــّ�دِة اأكـــــــــــــرمـــــــــــــيـــــــــــــِه
فــــــــــــــِمــــــــــــــْن ثــــــــــــــــــــــ�ِب الـــــــــــّنـــــــــــبـــــــــــي بــــــــــــــه خـــــــــيـــــــــ�ٌط
وعــــــــــــــــا�ــــــــــــــــسَ بــــــــــــــــعــــــــــــــــّزِة االأ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــاِد حــــــــــــــراً
ــــــــــْرٍب مــــــــــن مـــــــعـــــــيـــــــِن الـــــــــــــــَهـــــــــــــــْدِي عــــــــــذٍب كــــــــــ�ــــــــــصِ
اأ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــ�ُق �ــــــــــــصــــــــــــهــــــــــــادًة فــــــــيــــــــهــــــــا افـــــــــتـــــــــخـــــــــاٌر
لــــــــقــــــــد عــــــــــــــرَفــــــــــــــَت بــــــــــــه االأخـــــــــــــــــــــــــــــــالٌق ُنــــــــــْبــــــــــاًل
ــــــــــــْت �ــــــصــــــعــــــى ووعــــــــــــــــــــــــ�رة الــــــــــــــــــــــــدرِب ا�ــــــــــــصــــــــــــراأَبَّ
عــــــــــــــــزٍم فـــــــــــــــــــــ�ق  بـــــــــــــعـــــــــــــزمٍ   فــــــــــجــــــــــاَبــــــــــهــــــــــهــــــــــا 
كـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــْهـــــــــــــــــٍد قــــــــــــــــــــــدّمــــــــــــــــــــــ�ه لـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالًء
ـــــــا قــــــــــد �ــــــــصــــــــار ّحـــــــــــــراً عـــــــلـــــــى َجـــــــــــْمـــــــــــِر الـــــــغـــــــ�ـــــــصَ
الآخـــــــــــــــــــــــــــــــِر لـــــــــــحـــــــــــظـــــــــــٍة مــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــّل يـــــــــــ�مـــــــــــاً
وجــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــنـــــــــجـــــــــلـــــــــِه فـــــــــيـــــــــهـــــــــا �ــــــــصــــــــهــــــــيــــــــداً
فـــــتـــــحـــــاً الــــــــــقــــــــــد�ــــــــــسَ  يــــــــــــــــــــــ�ؤمَّ  اأن  ـــــــــــــــَل  تـــــــــــــــاأمَّ
ولــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــنَّ الـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــّيـــــــــــــــَة عـــــــــاجـــــــــلـــــــــتـــــــــه
روؤاه ووحــــــــــــــــــدُتــــــــــــــــــَنــــــــــــــــــا  وفــــــــــــــــــارَقــــــــــــــــــَنــــــــــــــــــا 
طـــــيـــــبـــــاً يــــــــ�ــــــــصــــــــُم  ـــــــــريـــــــــَح  الـــــــــ�ـــــــــصّ زاَر  فــــــــمــــــــن 
وتـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــُر الـــــــــــــــمـــــــــــــــدامـــــــــــــــع بـــــــــــاكـــــــــــيـــــــــــاٍت
فـــــــــــــــــّعـــــــــــــــــّزز بـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاِة قـــــــــــــــلـــــــــــــــ�َب قـــــــــــــــ�ٍم
فـــــــهـــــــل خـــــــــــَبـــــــــــرْت �ــــــــصــــــــطــــــــ�ُر الــــــــمــــــــجــــــــِد يـــــــ�مـــــــاً
ــرى ــ ــ ــتـ ــ ــ اإلــــــــــــهــــــــــــي فــــــــــاجــــــــــعــــــــــِل الــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــاِت تـ
واأ�ــــــــــصــــــــــكــــــــــْنــــــــــه الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــاَن مــــــــــــقــــــــــــاَم �ــــــــصــــــــدٍق
عـــــ�ـــــصـــــٍ� مــــــــــــــــــ�ُت  الـــــــــّتـــــــــجـــــــــّمـــــــــَع  راَع  واإْن 
واعــــــــــذريــــــــــنــــــــــي الـــــــــــّتـــــــــــجـــــــــــّمـــــــــــِع  روَح  فـــــــــيـــــــــا 

بـــــــــــــــــاأكـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاِن االأئـــــــــــــــــــــــــّمـــــــــــــــــــــــــِة زّمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِه
و�ــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاَءْت بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــرامــــــــــــِة تــــــنــــــتــــــقــــــيــــــِه
ـــــــــــيـــــــــــادة تـــــــرتـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــِه واأجــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاُن الـــــــــــ�ـــــــــــصّ
�ـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــاٍء فـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــ�اعـــــــــــــــــج وارديــــــــــــــــــــــــــــــــــِه
ــــــــــــــــــْدٌق مــــــــــــــــْن مـــــــبـــــــا�ـــــــصـــــــم �ـــــــصـــــــاهـــــــديـــــــِه و�ــــــــــــــــــصِ
ــِه ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــــــــِل زهـــــــــــــــــــــ�اً يـ وَمــــــــــــــْتــــــــــــــَن الـــــــــَفـــــــــ�ـــــــــصْ
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــْت لـــــــــــــلـــــــــــــّنـــــــــــــ�اتـــــــــــــئ اإمــــــــــنــــــــــعــــــــــيــــــــــِه
ـــــــــــــد يـــــــرتـــــــجـــــــيـــــــِه اإلــــــــــــــــــــــى عـــــــــــر�ـــــــــــس الـــــــــــــّتـــــــــــــ�حُّ
فــــــــــــــــ�ّقــــــــــــــــعــــــــــــــــه ويــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا يـــــــــلـــــــــيـــــــــِه
اأنـــــــــــــــــــــ�فـــــــــــــــــــــاً بـــــــــــا�ـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــاٍر يــــــــكــــــــتــــــــ�يــــــــِه
ومــــــــــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاأ�ـــــــــــسِ َطــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌق يــــــخــــــتــــــلــــــيــــــِه
تـــــــــّقـــــــــبـــــــــل بـــــــــــــــالـــــــــــــــفـــــــــــــــ�ؤاِد ر�ــــــــــــــصــــــــــــــًى وفـــــــــيـــــــــِه
ونـــــــــــــــــــــادى يـــــــــــا عـــــــــــــرو�ـــــــــــــسَ الــــــــنــــــــ�ــــــــصــــــــِر تــــيــــهــــي
فــــــــــــــاأو�ــــــــــــــصــــــــــــــى فـــــــــــــــي اأمــــــــــــانــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا بـــــــنـــــــيـــــــِه
واأوَدَعـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــ�ــــــــــصــــــــــيــــــــــرَة عــــــــــارفــــــــــيــــــــــِه
ـــــــــريـــــــــح وقـــــــابـــــــعـــــــيـــــــِه يــــــــــــحــــــــــــ�ُم عــــــــلــــــــى الـــــــــ�ـــــــــصّ
و�ــــــــصــــــــاكــــــــنــــــــيــــــــِه الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــراِب  ذاك  عــــــــــلــــــــــى 
واأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــاِت مـــــــ�ـــــــصـــــــّيـــــــعـــــــيـــــــِه
فــــــــــقــــــــــيــــــــــداً كـــــــــــــــــــــاَن يـــــــــــــرفـــــــــــــُع حـــــــــامـــــــــلـــــــــيـــــــــِه؟!
بـــــــفـــــــ�ـــــــصـــــــلـــــــك دائــــــــــــــــمــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــراأْفــــــــــــــــــــَن فـــــــيـــــــِه
ــِه ــ ــ ــي ــ ــهــ ــ ــ ــت ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ اأِنــــــــــــــــــــْلــــــــــــــــــــُه بـــــــــرو�ـــــــــصـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــا ي
عــــــــا�ــــــــصــــــــقــــــــيــــــــِه فـــــــــــــــي  حــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــرًة  ووّرث 
بــــــــــاأ�ــــــــــصــــــــــبــــــــــِه َمـــــــــــــــــــــْن َفــــــــــــــَقــــــــــــــْدَنــــــــــــــا كـــــــّمـــــــلـــــــيـــــــِه

كما كتب عنه العّامة ال�سيخ مح�سن عطوي الكلمة التالّية:
الح�سينّي  غازي  ال�سّيد  ف�سيلة  المرحوم  الراحل  هو  ذلكم 
الما�سي واح��دًا من  القرن  اأوا�سط �سبعينيات  الذي عرفته في 
الم�ساجد  يرتاد  ال�سياح،  منطقة  في  الموؤمنين  ال�سباب  اأوائ��ل 
ويح�سر الندوات والإحتفالت وال�سهرات، وي�سارك في الحوارات، 
متميزًا بحما�سه الهادئ، حديثه ال�سيق، وبيانه الوا�سح ال�سل�س، 
وخلقه  الم�ستنيرين،  الموؤمنين  تطلعات  مع  المن�سجمة  واأفكاره 
الر�سي وب�سا�سته الم�سرقة، وقد دفعه حما�سه لن�سرة التطلعات 
الإ�سامّية اأن يتخلى عن وظيفته الحكومّية ويتوجه لطلب العلوم 

الدينّية، ف�سار اأكثر ُقدرة وح�سورًا وتاأثيرًا. 

الجنوب،  منطقة  في  جيلو  وادي  بلدة  اإمامة  التزامه  ورغم 
فاإّنه كان كثير التجوال، وقد اأخبرني اأنَّه كان يحر�س على التنقل 
بو�سائل النقل العامة رغبة منه في ا�ستغال فر�سة طول الطريق 
في توجيه وافادة رفقائه في ال�سفر ومحاورتهم في ق�سايا الدين 

باأ�سلوب �سيق محبب.
اإنني، اأمام خبر رحيله اليوم، اأحببت اأن اأفيه بع�س حقه علّي، 
حيث عرفته اأخًا عزيزًا و�سديقًا حبيبًا، على مدى اأربعين �سنة ما 

�سمعت منه اإّل خيرًا وما راأيت منه اإّل جميًا.
فرحمك اهلل يا اأخي يا �سّيد غازي برحمته الوا�سعة واأ�سكنك 

الف�سيح من جنته وح�سرك مع جدك النبّي واآله الأطهار.

احملّدث اللبق 
والداعية املتجول       

وداع األحبة
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في  تاأبينيًا  حفًا  وك�سروان  جبيل  قطاع   � اهلل  ح��زب  اأق��ام 
ذكرى مرور اأربعين يومًا على وفاة العّامة ال�سيخ محمد خاتون 
ال�سبت  ي��وم  ع�سر  اهلل  ح��زب  ف��ي  ال��م��رك��زي  المجل�س  ع�سو 
الواقع في الثاثين من كانون الثاني 2016م. في قاعة �سهداء 
لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  مبنى  في  وك�سروان  جبيل 
� كفر�سال. ح�سره ح�سد كبير من  جبيل وك�سروان في عم�سيت 
بلديات  وروؤ�ساء  وال�سيا�سّية  والإجتماعّية  الروحّية  الفاعليات 
ومخاتير قرى ومدراء واأ�ساتذة مدار�س ر�سمّية وخا�سة في جبيل 
الدكتور  الجعفري  ال�سرعي  جبيل  قا�سي  يتقدمهم  وك�سروان 
عبا�س  الحاج  جبيل  ب��اد  نائب  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ 
ها�سم، م�سوؤول المنطقة الخام�سة في حزب اهلل ال�سيخ ح�سين 
محمد  ال�سيخ  ل�سا،  بلدة  اإمام  المقداد  ر�سوان  ال�سيخ  زعيتر، 
بلدة  اإمام  �سم�س  ال�سيخ مهدي  زيتون،  بلدة  اإمام  اأحمد حيدر 
اأ�سطا،  راأ�س  بلدة  اإمام  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  الح�سين، 
ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان في حزب اهلل، 

ال�سيخ علي قان�سو، المهند�س ح�سن المقداد. 
عريف الإحتفال كان ال�سيخ خ�سر بّرو. بداية كانت قراءة 
ال�سيخ  األقى ف�سيلة  ُثّم  الحّاني،  للحاج ه�سام  الكريم  القراآن 

اأربعين  ذكــرى  الــيــ�م  نحيي  فيها:»  جاء  كلمة  زعيتر  ح�سين 
اأحد  خات�ن  محمد  ال�صيخ  �صماحة  المرح�م  الرباني  العالم 
الحركة  لهذه  اأ�ص�صت  التي  القيادّية  العلمائّية  ال�ج�ه  اأبرز 
الر�صالية االإيمانّية الجهادّية المباركة التي ننتمي اإليها اإّنها 
ال�صخ�صّية  لهذه  مّنا  وفاء  االإ�صالمّية وحزب اهلل.  المقاومة 
والجهاد  واالأدب  واالأخــالق  والمعرفة  العلم  في  النم�ذجّية 
الم�صتمر من اأجل تثبيت دعائم االإيمان والعمل المقاوم في 
بل على  ال�طن  وهــذا  ــة  االأمَّ هــذه  �صاأن  لرفع  المنطقة  هــذه 
اإمتداد تاأثير هذه المقاومة في جهادها ودع�تها االإلهّية في 

واالإ�صالمّية.  العربّية  مجتمعاتنا 
لهم  م��ن  نن�سى  ل  لكي  معًا  ونتذكره  ذك��راه  ال��ي��وم  نحيي 
التي  والإنت�سارات  والإنجازات  والبناء  التاأ�سي�س  في  الف�سل 
اإل��ى  والإن��ت��م��اء  والعمل  الفكر  خ��ال  م��ن  مقاومتنا  حققتها 
مدر�سة الإمام الخمينّي المقّد�س في حمل الإ�سام المحّمدي 
الأ�سيل على اأ�س�س قوية ومتينة من اليقين والثبات والإطمئنان 
لجلب منفعة  ة  الأمَّ النه�سوي في  الثوري  الم�سروع  لبناء هيكل 
اأو دفع مف�سدة اأو مواجهة عدو في داخل الكيان والوطن والأّمة 

اأو من خارجها...

اإلى  الزكية  نف�سه  ال�سيخ خاتون )قده(،  �سماحة  �سكلَّ  لقد 
الت�سدي  في  المتقدمة  الطليعة  المقاومة  في  اإخوانه  جانب 
مراحلها  ف��ي  تطلبت  ال��ت��ي  الج�سام  بالم�سوؤوليات  للقيام 
اإليه  التعرف  �سرف  ل��ي  ك��ان  لقد  عظيمة  ت�سحيات  الأول���ى 
والفكرّي  الجهادّي  عملها  في  للمقاومة  الأولى  الإنطاقة  منذ 
مثَّل  اأّن��ه  يقين  وبكل  القول  واأ�ستطيع  والتنظيمّي  والثقافّي 
نموذج القدوة الح�سنة للقائد الر�سالي في مدر�سة اأهل البيت 
و�ساحب  و�سجاعًا  مقدامًا  وقائدًا  حكيمًا  عالمًا  كان  لقد   ،i
ظ��روف  تفر�سها  التي  المواقف  ف��ي  �سلبًا  ويقين،  ب�سيرة 
ولّين  الأع��داء  مواجهة  في  والمقاومة  الم�سيرة  على  الحفاظ 

العريكة وحنونًا مع اإخوانه ومجتمعه وبيئته الإجتماعّية «.
خــاتــ�ن  محمد  ال�صيخ  �صماحة  كـــان  لــقــد  ق��ال:»  اأن  اإل��ى 
معنى  من  الكلمة  في  ما  بكل  اإن�صاناً  الزكّية  نف�صه  )قـــده(، 
الّنا�س  وعم�م  واالأيتام  للفقراء  حبه  في  لالإن�صانّية  حقيقي 
وترابيته  وت�ا�صعه  اأخالقه  خالل  من  فاز  حيث  الّنا�س  كل 
عليه  يفر�س  اأن  اإاّل  يمكن  ال  عرفه  من  كل  الّنا�س،  بمحبة 

تاأثيره في الحب والتقدير واالإحترام «. 
وختم كامه بقوله:» لقد عملت مع �صماحة ال�صيخ خات�ن 
)قده( فترة ط�يلة وتعّلمت منه الكثير وكان له ف�صاًل كبيراً 
اأو  اإن في المرحلة التي عملنا فيها في منطقة البقاع  علينا 
بالعلم  يفي�س  دائــمــاً  كــان  لقد  المنطقة  هــذه  م�صت�ى  على 

والخلق  واالإحــ�ــصــان  والــرحــمــة 
وال�صدق. والت�ا�صع  الح�صن 

ن��ح��ن ال��ي��وم ن��ف��ت��ق��ده اأخ���ًا 
في  ونحن  حكيمًا  وق��ائ��دًا  كبيرًا 

اإل��ي��ه اإل  اأَم�������ّس ال��ح��اج��ة 
الإلهّية  الم�سيئة  اأن 

اأمانينا  كل  �سبقت 
ول  ورج����ائ����ن����ا 
ن��ق��ول ف��ي ه��ذا 
ما  اإّل  ال��م��ق��ام 

ي��ر���س��ي ال����رب. 
ف��اإّن��ا هلل واإّن����ا اإل��ي��ه 

راجعون «.
اأي����ه����ا  اهلل  رح�����م�����ك 

ال����ك����ب����ي����ر  الأخ 
ث��راك  اهلل  وق���ّد����س 

ون���ف�������س���ك ال���ط���اه���رة 
زمرة  في  واإي��اك  وح�سرنا 

مع  اهلل  واأول��ي��اء  ال�سالحين 
الطاهرين  بيته  واأه��ل  ُمحّمد 

واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون. 

ذكرى أربعين 
العاّلمة 

الشيخ محمد خاتون
اإعداد هيئة التحرير
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�سيخًا  الجنوبّية  ال�ساحّية  واأبناء  لبنان  في  الم�سلمون  فقد 
واأ�ستاذًا من �سيوخ القراء في لبنان. هو ف�سيلة ال�سيخ �سلمان 
فيه  الواقع  الأحد  يوم  ظهر  تعالى  رحمته  اإلى  الُمنتقل  الخليل 
ليَّ على جثمانه الطاهر ظهر يوم  31 كانون الثاني 2016م. �سُ
 ،o الح�سنين  جامع  في  م.   2016 �سباط  اأّول  في  الإثنين 
اإلى  ال�سّيد علي ف�سل اهلل. و�سّيع يوم الثاثاء  باإمامة العّامة 

الأ�سرف.  الّنجف 
تاأبين �سماحة الدكتور ال�سيد جعفر ف�سل اهلل

�سهر  من  ال�سابع  في  الأحد  يوم  اأقيم  تاأبيني  اإحتفال  في 
الإمامين  مجمع  في   ،u الزهراء  قاعة  في  2016م.  �سباط 
ف�سل  جعفر  ال�سّيد  الدكتور  العّامة  األقى   ،o الح�سنين 

بها:  اهلل كلمة جاء 

بلبا�صه  الخليل  �صلمان  ال�صيخ  اإلــيــنــا  يــخــرج  كـــان  عــنــدمــا   «[
الذي  الزمن  ذلــك  اإلــى  ي�صير  كــان  كاأنه  للقراآن،  كقارئ  االأزهـــري 
كان االنفتاح ي�ص�د بين الم�صلمين، ال ح�اجز بين اأتباع المذاهب، 
يتحّلق�ن ح�ل القراآن اأ�صاتذة وتالميذ، يتناف�ص�ن في تالوته... 
روح نحتاجها الي�م اأكثر من اأّي وقٍت م�صى بعدما ع�صفت الفتن 
المذهبية بعالمنا االإ�صالمي، فلم يعد اأحدنا يرى لدى االآخر اأّي 
البع�س  بع�صنا  على  النقاط  ت�صجيل  في  نتبارى  واأ�صبحنا  غنى، 
غير عابئين بما ي�ؤّثر به ذلك على االإ�صالم في اأعين من ح�لنا... 
القراآن.  ر�سالة  ن�سر  اإلى  ال�سابقين  من  �سلمان  ال�سيخ  كان 
هذه الر�سالة التي يجب اأن نحملها في وجه التحّديات الجديدة: 
اليوم هناك من ي�سِوّهون القراآن بممار�ساتهم، ولدينا من يعمل 
غيرهم،  عن  ف�سًا  الم�سلمين  حياة  من  القراآن  اإ�سقاط  على 

الشيخ سلمان الخليل 
ورسالة القرآن الكريم

اأن  علينا  يفر�س  األ  م�سمونه...؛  من  تفريغه  على  يعمل  ومن 
نعيد  اأن  التحّديات  تفر�س  األ  كّل ذلك؟  اأمام  نّتحد كم�سلمين 
قراءته بعمق من جديد؟ اأن ل نجّزئه في تطبيقاتنا كما يفعل 
المتطّرفون مّنا؟ حتى اأن ُنعيد النظر في مناهج فهم القراآن؛ 
وفهمهم  مناهج،  من  به  اقتنعوا  بما  القراآن  روا  ف�َسّ فال�سلف 
تفا�سير  نتائج  بع�س  اليوم  نجني  ربما  ونحن  ُمقّد�ًسا،  لي�س 
مراكز  اإل��ى  نحتاج  ب��ّن��اءة..  نقدّية  حركة  اإل��ى  نحتاج  ه��وؤلء. 
الكريم في كّل ما يواجهه من  بالقراآن  ُتعنى  اأبحاث ودرا�سات 

تحّديات من الداخل والخارج...« [.
وجاء في نعي �سحيفة » ال�صفير «  له 

يوم الثاثاء في الثاني من �سهر �سباط 2016م. 
اء  انتقل الى رحمة اهلل تعالى خادم القراآن الكريم و�سيخ القرَّ
في لبنان، ابن بلدة الغبيري ال�سيخ �سلمان الخليل، والذي وافته 
المنية بعد ُعمر اأم�ساه في خدمة القراآن والدين، ويقول ال�سيخ 
الخليل كان متمم ن�ساب جل�سة  ال�سيخ �سلمان  باأن  علي خازم  
انتخاب الإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر رئي�سًا بعد التزامه بالزي 
الديني وتن�سيبه للمجل�س الإ�سامي ال�سيعي الأعلى كعالم ديني، 
ويومها لم يعباأ اإبن حارة حريك المرحوم القا�سي عبد الكريم 

�سليم بدعوى البع�س اأن ال�سيد ال�سدر عممه.
ال�سدر  الإمام  جانب  اإلى  الخليل  �سلمان  ال�سيخ  وقف  ولقد 
في المواقف ال�سعبة و�سارك معه في كل المنا�سبات ال�سامية، 
وكان الم�سرف على رعاية  ابناء ال�ساحية الجنوبية في حياتهم 
وفي مماتهم كونه كان المعني بكل اأمور الدفن في مقبرة رو�سة 
ال�سهيدين، ومن ثم كان وقف الى جانب كل العلماء الكبار في 
الدين  �سم�س  مهدي  محمد  ال�سيخ  اهلل  اي��ة  ومنهم  ال�ساحية 

رئي�س  ونائب  ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل  المرجع  والعّامة 
قبان،  المير  عبد  ال�سيخ  العلى  ال�سيعي  ال�سامي  المجل�س 
في  و�سارك  اهلل،  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  اهلل«   حــزب   « عام  وامين 
ُمعظم المنا�سبات الدينية عبر تاوة القراآن الكريم، وكان موؤذن 

�ساة الجمعة في م�سجد الح�سنين في حارة حريك.
وتولى ال�سيخ �سلمان الخليل مع اأُ�سرته وفي مقدمتهم تواأمه 
الكريم  بالقراآن  الهتمام  الهادي،  عبد  وال�سيخ  جعفر  ال�سيخ 
ناحية  من  بالموتى  يتعلق  ما  كل  ت�سحيح  وعلى  وتعليمًا،  تاوة 
الأداء ال�سرعي والنقل اإلى المراقد المقد�سة، وعلى تهيئة الحج 

والزيارة اأداء �سحيحًا فتخرج على يديه فيها الكثير.
منزل  ان  من  الرغم  وعلى  اللبنانية،  الهلية   الحرب  وفي 
ال�سيخ كان قريبًا من خطوط التما�س، فقد �سمد في بيته وقدم 
الخدمات لأهل المنطقة في اأ�سد اأوقات الحروب خطورة، ولعل 
�سورته في تهيئة �سهداء �سبرا و�ساتيا لل�ساة عليهم ودفنهم 
للمقاومة  منا�سبة  اأي  في  وك��ان  ذل��ك.  عن  تعبيرًا  الأكثر  هي 

والثورة نقطة البداية.
كان  فقد  ال�سعبة،  ال�سحية  اأو���س��اع��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الجمعة  �ساة  على  ويداوم  الدينية  المنا�سبات  كل  في  ي�سارك 
ترك  وقد  المقدمة،  في  ويكون  ال  ا�سامية  منا�سبة  يترك  ول 
عائلة كريمة تتابع المهام التي كان يقوم بها من اداء  الخدمات 
اأوئل  من  يعتبر  وهو  المقد�سة،  المراقد  زوار  ورعاية  الدينية 
في  الكريم  القراآن  وخدمة  القراآنية  العلوم  لن�سر  عملوا  الذين 

ال�ساحية الجنوبية.
ال�سيخ �سلمان الخليل وا�سكنه ف�سيح جنانه وكل  فرحم اهلل 

العزاء لعائلته ولأهل ال�ساحية الجنوبية.

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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اأربعون يومًا، 
لم يزدك الموت اإل حياًة 

اأربعون يومًا، 
لم يزدك البعد اإل قربًا

اأربعون يومًا،
والأر�س تحتفل بذكرى ولدتك 

تحت�سن ج�سدك النائم بعد تعب 
تلّفه ببع�ٍس من ترابها الدافىء 

وتغني له ترنيمة ع�سٍق 
ت�سمى » زهرة كان�ن «...

�سباح الخير يا اأمي
ماًء عنَد  ير�سح  الذي  العتيق  بيتنا  الخير من  �سباح 

كلِّ َمَطر
الَتلِّ  على  قريتنا،  في  الجديد  بيتنا  من  الخير  �سباح 

ال�سجر  بين 
�سباح الخير من هنا، 

َور ْمَت، وبع�س ال�سُ من وحدتي، اأكلُِّم ال�سَ
�سباح الخير و وجُهِك �سوٌء 

ُيِطلُّ عليَّ من نافذتي، 
ير�سم لي
وردًا اأبي�َس

ونجمًة ترُق�ُس
حول الَقَمر...

اأخبريني يا اأّمي
كيف حاّلك؟

هل اأح�سنوا ا�ستقبالك
حيُث اأنِت؟

ما زلت كل يوٍم انتظر لحظة ات�سالك 
كي ابداأ يومًا جديدًا على نغمة اأمي 

الم ت�ستاقي ل�سماع �سوتي 
المتخم بم�ساكل الحياة التافهة؟

يا اأمي،  
عباءتك ال�سوداء �ستبقى قبلتي، 

ها ا�ستمُّ
ُكلَّما لَوثْتني الدنيا برائحتها 

وارتديها كفنًا طاهرًا لج�سدي، 
عند لحدي

علني األقى ربي ب�سيء من طهرك 
فيخفف عن ذنبي..

�سيدتي، 
لأّنك اأنت �سيدتي، 

ا�ستحق اأن اأكون ما اأنا 
بل اأ�ستحق الحياة 

اأرملة   )1( بلوط  عبداهلل  بديعة  الحاجة  اأربعين  ذك��رى  في 
 31 في  الأح��د  لنهار  الم�سادف  المولى  جعفر  �سريف  الحاج 
كانون الثاني 2016م. اأقام اآل المولى واأهالي مدينة جبيل ذكرى 
ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل  المرجع  العّامة  فقيدتهم في قاعة 
الأهالي يتقدمهم  اهلل)قده( ظهر يوم الأحد ح�سره ح�سد من 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعي  جبيل  قا�سي 
عمرو، اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س، 
المحامي  اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ  اأ�سطا  راأ���س  بلدة  اإم��ام 

الأ�ستاذ  جبيل  بلدية  رئي�س  ال��ح��ّواط،  ج��ان  الأ�ستاذ 
وقف  لجنة  رئي�س  اللقي�س  عمر  الأ�ستاذ  الحّواط،  زياد 
جامع اإ�سام جبيل، الدكتور خالد اللقي�س، المهند�س 
الم�سفاة  مدير  جرمانو�س  فخر  الح�سامي،  قا�سم 

العميد محمد  في م�سلحة مياه جبيل، موري�س بيان، 
راغب حيدر اأحمد، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، الأ�ستاذ 
حيدر  ا�سماعيل  �سمير  الأ���س��ت��اذ  اأح��م��د،  حيدر  كميل 
الدكتور حكمت  ال��دي��ن،  زي��ن  الأ���س��ت��اذ ط��ال  اأح��م��د، 

أربعون يومًا أماه...
لم يزدك الموت إال حياًة )1(

الهوام�س:
  المرحومة الحاجة فاطمة عطية زيدان زوجة ال�سيخ مهدي الحاج عّبا�س عمرو( 1)

والدها: الحاج عطية زيدان
والدتها: الحاجة �سمية بيلون

اأولدها: قا�سم � جعفر � محمد ح�سين

بناتها: اإيمان زوجة محمد علي ح�سن عمرو. زينب زوجة جواد عكا�س
اأ�سقاوؤها: الحاج علي ، الحاج نا�سر وال�سهيد محمد زيدان 

�سقيقتها: زهراء اأرملة جمال نا�سر
الآ�سفون: اآل عمرو واآل اأبي حيدر واآل قي�س، واآل زيدان، واآل بيلون.

العاّلمة فضل اهلل
ما أحوج جمتمعنا إىل القيم التي تزرعها األم من 

احملبة والتسامح 
اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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الحاج  بلوط،  مح�سن  الدكتور  ع���ّواد،  خليل  ال��ح��اج، 
المهند�س محمد محمود  البلدي  الع�سو  بلوط،  ر�سيد 
الأ�ساتذة:  المولى،  محمود  ر�ساد  المحامي  المولى، 
�سمير  المولى،  ماجد  حيدر،  ف��ادي  م�سرف،  اأحمد 
دعيب�س حيدر اأحمد، ح�سين العجمي، مخاتير مدينة 
�سبل، جورج زغيب، جورج حبيب،  اأبي  مي�سال  جبيل: 
الع�سو البلدي ال�سابق ملحم الحاج، الحاج عبا�س بلوط، 
خزعل،  ابراهيم  الحاج  �سم�س،  خير  محمد  الحاج 
�سكيب  برق،  الحاج ديب  اأحمد،  يو�سف حيدر  الأ�ستاذ 
اإجتماعّية وتربوّية. قّدم الخطباء  �سم�س و�سخ�سيات 
الحاج ح�سين اأ�سعد. قراءة القراآن الكريم كانت للقارئ 
علي  ال�سّيد  العّامة  األقى  ُث��ّم  الحاني،  ه�سام  الحاج 
ف�سل اهلل كلمة اأكدَّ فيها على ف�سل الأم على الإن�سانّية. 
وعلى حاجة مجتمعنا اإلى القيم التي تزرعها الأم فيه 
من محبة وت�سامح. واأّن م�سكلة مجتمعنا هو انطاقه في 

الحياة دون محبة وت�سامح واإّنما لأجل م�سالح خا�سة. 

وال�ّسام(  ال�ساة  اأف�سل  )عليهم  والر�سل  الأنبياء  واأّن 
لاأخاق.  العليا  والمثل  والمبادئ  بالقيم  مجتمعاتنا  زرع��وا 
قراأنا  ولو  الأم.  تزرعها  التي  القيم  اإل��ى  مجتمعنا  اأح��وج  فما 
i، في مجتمعاتهم لأ�سبحنا  الم�سوؤولية التي عا�سها الأنبياء 
م�سلحة  اأي  ة.  الخا�سّ م�سالحنا  قبل  العاّمة  بالم�سلحة  نفكر 
باإت�ساع  يفكروا  ل��م   ،o والأن��ب��ي��اء  م�سالحنا.  قبل  ال��وط��ن 
العليا  والمثل   بالقيم  الّنا�س  واأمروا  ثوا  تحدَّ واإّنما  جماعاتهم 
هذه  على  ال�سير  اإلى  بحاجة  ونحن  بها.  تعالى  اهلل  اأمر  التي 
والنبّي  الم�سيح  ال�سّيد  اإليها  دع��ا  التي  العليا  والمثل  القيم 
الإن�سان  حقوق  على  تحافظ  اأن  �ساأنها  من  والتي   o ُمحّمد 
والأخذ بيده نحو ال�سراط الم�ستقيم، والعلو من قيمته، تعالوا 
في هذه الذكرى نتذكر القيم التي تمثلها الأم في مجتمعنا من 

والت�سامح.  المحبة 
للخطيب  ح�سينّي  عزاء  مجل�س  بقراءة  الإحتفال  ُختم  ُثّم 
وقراءة  الفقيدة  روح  عن  بطعام  ُثّم  ومن  ترم�س.  علي  ال�سيخ 

الفاتحة.

وداع األحبة

�سوى  علينا  ما  ونحن  المقر،  دار  اإلى  ومنها  ممر  الدنيا  هي 
والقيم  والمبادئ  الح�سن،  وال�سيت  الطيب  والأث��ر  الرث  ترك 

والأعمال ال�سالحة. 
الأه��ل  اأم��ا  الدنيا  ه��ذه  من  ينبغي  ما  اختيار  ن�ستطيع  نحن 
اأو�سانا  والزكاة  بال�ساة  اهلل  اأو�سانا  وكما  لنا،  اهلل  فيختارهم 
بِّ اْرَحْمُهَما  ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ بالأهل{ َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الذُّ

ِغيرًا }. �سورة الإ�سراء، الآية 24. َياِني �سَ َكَما َربَّ
الزمان،  ق��رن من  قبل  ُوِل��َد  وال��دي محمود خليل همدر  ه��و  
عا�سر كل الحقبات التاريخّية من الحرب العالمّية الثانّية و�سوًل 

ليومنا هذا.
عاي�س وتعاي�س مع القهر والجوع نظرًا ليتمه وهو �سغير ال�سن، 
تربى في كنف والدة حنون و�سقيق هو: محمد خليل همدر حيث 
زرعا في ذاته الأخاق الحميدة، عنفوان النف�س حتى اأ�سبح رجًا 

مقدامًا �سجاعًا ل يعرف للخوف �سبيًا.
منها  وانجب  الدين  جمال  زينب  الفا�سلة  ال�سيدة  من  تزوج 
ع�سرة اأولد �سبعة �سباب وثاث اناث. وكان مثال الأب الم�سّحي 
في �سبيل ابنائه، ال�ساهر على تربيتهم، وال�ساعي لتح�سيل لقمة 

عي�سهم واإي�سالهم اإلى ما يطمحون.
في كل عمل قام به كان يترك ذكرى نا�سعة لأمانته و�سدقه 

حيث كان قلبه ل يعرف الح�سد اأو الكذب.
لم تتعبه ال�سنوات لأّنه كان فرحًا بهذه العائلة التي بناها بل 
انهكه القدر. وا�ستوطن الحزن داخل قلبه الطّيب بعد رحيل ابنته 

التي كانت بمقتبل العمر. 
هذا  من  الغربي  ال�سطر  في  العمل  اآث��ر  الأهلّية  الحرب  خال 
الوطن ليبعد عن اأولده �سبح الذل والخنوع والت�سكع على الطرقات. 
بعد اإنتهاء الحرب ترك عمله في المطار وعاد اإلى جذوره التي 

انقطع عنها رغمًا ل طوعًا. 
كان فنانًا في عمله، فمدينة عم�سيت ت�سهد احجارها المرمّمة 

عن ذوقه في اإعادتها اإلى رونقها من جديد.
كان متفانيًا في اأبوته، لم يتذّمر يومًا، فهذا العمر الطويل مّر 
في تجارب جّمة ومّرة من فقدان ابنته، واأخوته، وم�ساكل مختلفة 

منها ال�سعب لكنه واجهها ب�سبر وروية.
ت��رك لأولده ح��ري��ة الإخ��ت��ي��ار ف��ي ه��ذه ال��ح��ي��اة ل��ذا وج��دوا 

منهم  ال�سفر،  في  طموحاتهم 
ا�ستقّر  م��ن  وم��ن��ه��م  ع���اد  م��ن 
ه��ن��اك، ل��م ي��ق��ط��ع��وا رواب���ط 
فالحب  الوطن  بهذا  ال�سلة 
اأبو  والوطنّية غر�سها وزرعها 

�سامي في قلوب اأبنائه.
جنت  العمر  خريف  ف��ي 
يداه ما ابدعته تجاه عائلته 
ف���وج���د ال���ح���ن���ان وال���ح���ب 
والإحترام الامحدود وكان 
ا�ستمراريته  اأن  يقين  على 
���س��ت��ب��ق��ى ا����س���اف���ة اإل����ى 
خال  من  الح�سن  �سيته 
فمنهم  واأح���ف���اده  اأولده 

المهند�سون والأطباء والمحامون ورجال اأعمال.
اإن�سان  كل  يتذوقها  اأن  ُبّد  ل  التي  المّرة  الحقيقة  هو  الموت 
وقد تجّرعنا هذه الحقيقة بمرارة لأن اأطهر واأنقى حب هو حب 

:tالوالدين لأبنائهم وكما قال الإمام علّي
»ن�������ح�������ن ف��������ي ال������ح������ي������اة ك�����ع�����اب�����ر ����س���ب���ي���ل

ج���م���ي���ل  اأث���������������ر  ك���������ل  وراءك  ف���������ات���������رك 
����س���ي���وف اإّل  ال������دن������ي������ا  ف�������ي  ن�����ح�����ن  ف�����م�����ا 

ال�����رح�����ي�����ل«  اإّل  ال�����������س�����ي�����ف  ع�����ل�����ى  وم����������ا 
فيا رب اغفر له وارحمه وا�سكنه ف�سيح جنانك.

حممود خليل همدر
 )ابو سامي()1(

بقلم االأ�صتاذ و�صيم محم�د همدر

الهوام�س:
   جاء في ورقة النعي ما يلي:( 1)

اإنتقل اإلى رحمته تعالى يوم الثاثاء 29 كانون الأّول 2015م. الموافق ل� 17 ربيع 
الأّول 1437ه�.  ودفن في بلدته ب�ستليده. زوجته: زينب ح�سن جمال الدين

اأولده: المهند�س �سامي، الدكتور �سمير، �سميح، �سوقي، و�سيم، طارق، ح�سين
بناته: المرحومة �سميحة زوجة محمود زين الدين، دعد زوجة الموؤهل اأّول محمد 

حيدر اأحمد، نديمة زوجة المهند�س طارق �سهاب
�سهيدة  المرحومة  �سقيقاته:  وح�سن.  ومحمد  وعلي  دعيب�س  المرحوم  اأ�سقاوؤه: 

وحميدة وفريدة
الآ�سفون: اآل همدر، جمال الدين، زين الدين، حيدر اأحمد، الحاج، وعموم اأهالي 

بلدة ب�ستليده وفدار � وكفر�سال.

الهوام�س:
   جاء في ورقة النعي:( 1)

المرحومة الحاجة بديعة عبداهلل بلوط اأرملة المرحوم الحاج �سريف جعفر المولى
اأولدها: علي، الحاج غ�سان، الحاج ح�سين، المرحوم جهاد، جمال،

 يون�س، جعفر، هادي.
بناتها: فريال زوجة الحاج علي محمود المولى، حنان زوجة قا�سم محمد خير غيث.

اأ�سقاوؤها: ح�سن والمرحومان: الحاج علي، الحاج محمد، م�سطفى، يا�سين.
�سقيقتها: المرحومة الحاجة فاطمة اأرملة المرحوم الحاج محمود جعفر المولى.

الآ�سفون: اآل المولى، اآل بلوط، اآل م�سرف، وعموم اأهالي مدينة جبيل. 
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ذكرى الشهيد 
حممد عبد املنعم عمرو

اإ�ست�سهاد محمد  بمنا�سبة مرور عام على 
عبد المنعم عمرو )ب�سير( اأقام حزب اهلل 
واآل ال�سهيد في المعي�سرة اإحتفاًل تاأبينيًا له في 
مجمع الإمام الح�سن t، الريا�سي قبل ظهر يوم الأحد 
رئي�س  وح�سور  برعاية  2016م.  �سباط   28 فيه  الواقع 
محمد  ال�سيخ  �سماحة  اهلل  حزب  في  ال�سرعّية  الهيئة 
وفتوح  باد جبيل  اأبناء  من  يزبك ح�سره ح�سد 
وك�سروان  جبيل  باد  مفتي  يتقدمهم  ك�سروان 
العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين، قا�سي 
ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل 
يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ محمد ح�سين 

لبنان،  في  الم�سلمين  العلماء  لتجمع  الإعامّي  الم�سوؤول  عمرو 
الأب جوزيف �سال رئي�س دير الآباء الكرمليين في المعي�سرة، 
النائب  زوين،  جيلبرت  النائب  ها�سم،  عبا�س  الأ�ستاذ  النائب 
عمرو  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  ال��ب��ون،  غانم  من�سور  ال�سابق 
ر�سوان  ال�سيخ  ك�سروان،  فتوح  في  الجعفرّية  الأوق��اف  م�سوؤول 
المقداد، ال�سيخ مهدي �سم�س، ال�سّيد جعفر �سادق المو�سوّي، 
قان�سو،  علي  ال�سيخ  ترم�س،  علي  ال�سيخ  عمرو،  محمود  ال�سيخ 
المقداد،  ح�سن  المهند�س  الخام�سة  المنطقة  م�سوؤول  نائب 
ه�سام  الحاج  بّرو،  علي  ال�سيخ  وك�سروان  جبيل  منطقة  م�سوؤول 
المتقاعد  العميد  ع��ون،  اإبراهيم  المتقاعد  العميد  الحّاني، 
ح�سن عمرو، النقيب الدكتور علي عمرو، الدكتور حكمت الحاج، 

طوني  طايع،  روبير  داغ��ر،  ايلي  المهند�س  الأعمال:  رجال 
اإبراهيم خزغل،  الحاج  كامل، طوني عون،  عطاهلل، خليل 
ال��ح��اج ع��دن��ان ع��م��رو، ال��ح��اج نزيه ع��م��رو، رام��ز عمرو، 
وروؤ�ساء  عمرو  لقمان  المهند�س  عمرو،  ح�سين  المهند�س 
بلديات ومخاتير قرى وروؤ�ساء جمعيات. عريف الإحتفال 
كان ال�سيخ خ�سر بّرو، قراءة القراآن الكريم كانت للحاج 
ال�سيخ  لف�سيلة  كانت  المعي�سرة  كلمة  عمرو.  ح�سن 
محمد ح�سين عمرو حيث رحبَّ بح�سور العّامة ال�سيخ 
�ساكرًا  الكريمة  الجبيلّية  ال��ج��ذور  ذي  يزبك  محمد 

ح�سوره وموا�ساته لعائات ال�سهداء في المنطقة. 
ُثّم تكّلم �سماحة العّامة ال�سيخ محمد يزبك منوهًا 
ب�سهادة ال�سهيد محمد عبد المنعم عمرو في �سبيل اهلل 
ًا بوطنه ومجتمعه ودفاعًا عن كرامة الوطن  تعالى، َوُحبَّ
قّدموا  اّلذين  الأب��رار  ال�سهداء  �سائر  حال  كان  وكذلك 
الحرية  اأّن  واأ�ساف  حياتهم.  على  وعّزته  الوطن  كرامة 
اأر�سنا  اللبنانيين وتحرير  اأمل  والإ�ستقال هي  وال�سيادة 
في الجنوب والدفاع عن الوطن �سد التكفيريين في لبنان 
 ،t وخارجه كان دافعه الحب لإّن اإمامنا جعفر ال�سادق
يقول: وهل الدين اإّل الًحّب. ولعلَّ هذا يكون داعيًا للحفاظ 
والحياة  والتكفيريين.  الإرهاب  اللبنانيين �سد  على كرامة 
ال��ع��ّزة  ح��ي��اة  ه��ي  ون�سّنفها  نريدها  ال��ت��ي  ه��ي  المطلوبة 
ثقافتنا  اأن  اأو  ول�سنا نحن هواة موت  والإ�ستقال.  والكرامة 

ة والكرامة والإ�ستقال  هي ثقافة الموت. بل نحن طاب العزَّ
محّبة  من  هي  عنهم  والدفاع  الّنا�س  محّبة  اأّن  يوؤمن  والذي 
اهلل تعالى، بم�سالحه فقط فهو �ساحب ثقافة الموت. واأّما 
م�سداقًا  والّنا�س  اهلل  محبة  ثقافة  يحملون  فهم  �سهداوؤنا 
 َ اهللَّ َعاَهُدوا  َما  َدُقوا  �سَ ِرَجاٌل  اْلُموؤِْمِنيَن  ِمَن   } تعالى:  لقوله 
ُلوا  َبدَّ َوَم��ا  َينَتِظُر  ن  مَّ َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ى  َق�سَ ن  مَّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه 

َتْبِديًا} �سورة الأحزاب، اآية 23.
ُثّم ُختم الإحتفال بمجل�س عزاء ح�سينّي لف�سيلة ال�سيخ 
زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  وبدعوة  �سليم  علي 
في  منزلهما  في  للغداء  عمرو  نزيه  الحاج  ووال��ده  عمرو 

المعي�سرة. 

وداع األحبة

اإعداد هيئة التحرير
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الخام�س ع�سر من  الجمعة في  م�ساء 
2016م.  الحالي  العام  من  الثاني  كانون 
الخفقان  ع��ن  بلقي�س  ال��ح��اج��ة  ق��ل��ب  ت��وق��ف 
ال�سبوح  ال��وج��ه  ع��ل��ى  الب�سمة  وت��ج��م��دت 
اإل��ى  تت�سلل  كانت  التي  البهجة  ورح��ل��ت 
اأولده������ا واإل�����ى اأ���س��رت��ه��ا ال��داف��ئ��ة في 
في  تدغدغ  الباردة  الثاني  كانون  ليالي 
اأحامنا البريئة. وتوقفت ا�سراب البابل 
وتغرد كل  تزقزق  كانت  التي  والح�سا�سين 
�سباح على نافذة ال�سقة التي كنا نقيم فيها 
البلجيكّية  العا�سمة  قلب  في  والواقعة 
على  خيم  حيث  )بروك�سل( 
وعلى  المذكورة  المدينة 
ال��ب��ل��دة ال��ت��ي ول���دت فيها 
داريا  بلدات  وعلى  )جويا( 
ثقيل  ���س��م��ت  وال��غ��ب��ي��ري 
و����س���ك���ون ره����ي����ب، م��ا 

الخبر؟؟.. 

بلقي�س  الحاجة  الفا�سلة  وال��زوج��ة  المربّية  رح��ل��ت  لقد 
في  ق�ستها  عامًا  وال�سبعين  الثاثة  ناهز  ُعمر  عن  عماد(  )اأم 
مجال التربّية والتعليم وتن�سئة اأجيال من الطالبات الناجحات، 
ناجحات في جميع الأعمال التي قمنَّ بها، بحيث كر�ست حياتها 
الر�سمّية  الأول��ى  الغبيري  مدر�سة  اإدارة  على  كم�سوؤولة  وعملها 
ود  ن�سجت عاقات  اأّنها  كما  �سنة،   35 ال�  لمدة جاوزت  للبنات 
و�سداقة واأخوة را�سخة ومتينة مع جيرانها في بلدة داريا ال�سوف 
حيث كنا نم�سي ف�سل ال�سيف في ربوعها. ومع جيرانها، وفي 
ولياقتها  كلماتها  عذوبة  مع  الغبيري.  بلدة  في  ال�ستوية  الإقامة 
افنائها  في  تربت  التي  الطبيعة  وداعة  من  و�سجيتها  المعهودة 

وعا�ست في كنفها وترعرعت بين روابيها ووهادها...
كما اأننا ل نن�سى الأيام الجميلة التي كنا نم�سيها مع اأولدنا 
لدى زيارتنا لهم كالعادة في ُغربتهم للعزيزة �سمر في امريكا 
وللعزيزة ندى في بريطانيا وللعزيزين الدكتور عماد والمهند�س 
الحدود  تتجاوز  واإياهم  رحاتنا  كانت  حيث  بلجيكا  في  محمد 
هذه  كل  فرن�سا...(   � هولندا   � )المانيا  المجاورة  البلدان  نحو 
والعطف  وال��ق��وة  بالن�ساط  تمدنا  كانت  وال��رح��ات  ال��زي��ارات 
ال�سديد نحو اأولدنا اّلذين كانوا في ذروة الم�ساعدة والإحترام 

لوالديهم ولكّن القدر كان اأقوى فرحلت العزيزة اأم عماد تاركة 
الأعزاء في ُحزن �سديد لهذا الفراق الحزين فودعوها ودموعهم 

ملء الماآقي لهذا الحدث الجلل... 
هذا غي�س من في�س من محا�سن وذكريات الفقيدة الغالية 
اأحبت حيث  التي  المدر�سة  في  الرائدة  وانجازاتها  )اأم عماد( 
اأم�ست معظم عمرها في �سبيل تربية ومحبة تامذتها واأولدها 
لها  المحبة وحزنوا كثيرًا لفراقها داعين  يبادلونها هذه  الذين 

بالرحمة طالبين من اهلل تعالى اأن ي�سكنها ف�سيح جنانه... 
� الفقيدة الغالية )اأم عماد( من مواليد بلدة جويا عام 1942 
والدها المغفور له الحاج علي الدايخ وهو من علماء الدين في 

ع�سره...
في  والعرفان  العلم  مدر�سة  في  الإبتدائّية  علومها  تلقت   �
الر�سمّية  الجديدة  الطريق  ثانوية  في  الثانوية  وعلومها  ال�سياح 

التي كان الدكتور عبد الحافظ �سم�س يّدر�س فيها.
� وفي عام 1962 ُعّينت ُمدر�سة في مدر�سة بدادون الر�سمّية 

المختلطة � ق�ساء عالية.
مدر�سة  اإلى  ُنقلت  التالي  العام  بداية  في   �
كمّدر�سة  للبنات  الر�سمّية  الأول���ى  الغبيري 
ناظرة حتى عام 1970م.  ُث��ّم  الأم��ر  ب��ادئ  في 
حيث اختيرت من بين خم�س مر�سحات لإدارة 
2006م.  عام  بداية  حتى  المذكورة  المدر�سة 
المعلم  و���س��ام  وُمنحت  التقاعد  على  احيلت 
لح�سن ادارتها وتفانيها في عملها طيلة الفترة 

التي ق�ستها في الخدمة دون كلل اأو ملل.
تتوقف  لم  مدر�سة  كمديرة  عملها  واأثناء   �
نالت  حيث  الجامعّية  ال��درا���س��ة  متابعة  ع��ن 
الجامعة  التاريخ من  في  اإجازة  1980م.  �سنة 
في  الماج�ستير  ب�سهادة  وانهتها  اللبنانّية 
الفقيدة  اهلل  رح���م  1983م.  ع���ام  ال��ت��اري��خ 

ف�سيح جنانه. واأ�سكنها 

رحلت 
املربّية والزوجة الفاضلة

احلاجة بلقيس احلاج علّي دايخ )1(
بقلم زوجها االأ�صتاذ الحاج ح�صن ي��صف الزين

الهوام�س:
   جاء في ورقة النعي ما يلي:( 1)

المرحومة الحاجة بلقي�س الحاج علي الدايخ زوجة الحاج ح�سن يو�سف الزين )اأ�ستاذ �سابق في بلدة المعي�سرة من �سنة 1954 واإلى �سنة 1962م(.
اأولدها: الدكتور عماد، المهند�س محمد

بناتها: ندى زوجة الدكتور �سالم طالب. �سمر زوجة محمد التنير
الآ�سفون: اآل الزين، دايخ، دبو�س، كمال، طالب، التنير، الظريف، عيتور وعموم اأهالي المتن الجنوبي.

وداع األحبة
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�سديقنا  وفاة  خبر  اإلينا  ُنقل   2016 اآذار  �سهر  اأواخ��ر  في 
العزيز ف�سيلة ال�سيخ محمد قي�س اليحفوفي في ا�سبانيا غريبًا 
اأكثر من  الثمانين عامًا ق�سى  عن وطنه وبلده عن ُعمر ناهز 

ثاثين منها في خدمة محكمة طرابل�س ال�سرعّية الجعفرّية. 
على  الحري�س  الأمين  للكاتب  مثال  خير  نايف«  »اأب�  كان 
تطبيق القوانين المرعية الجراء. وعلى طاعة اهلل تعالى في 
كل حال مع زميليه ال�سقيقين الأديبين الكريمين ال�سيخ ح�سن 

�سالح والأ�ستاذ علي رحمهم اهلل تعالى جميعًا.
لقد حظيت محكمة طرابل�س ال�سرعّية الجعفرّية في �سارع 
الثقافة منذ اإفتتاحها في اأواخر �سنة 1964م. باأف�سل الق�ساة 
في لبنان واأعلمهم اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل نعمة )قده(، العّامة 
في  والموظفين  الكتبة  وباأف�سل  النزيه.  الق�ساء  ورجل  الكبير 
لبنان وهم ال�سيد اأحمد نور الدين والأ�ستاذ حيدر حيدر وال�سيخ 
اّلذين  �سالح  وعلي  ح�سن  وال�سقيقان  اليحفوفي  قي�س  محمد 
كانوا تامذة نجباء لل�سيخ نعمة. وقد �سطروا في حياتهم اأجمل 
ة وال�سيعة والعلويين  العاقات الإجتماعّية دون تمييز بين ال�ُسنَّ

في �سمال لبنان �سمن اإطار ال�سريعة والقانون.
لقد كتبت عن الراحل الحبيب في كتابّي:» الّتذكرة اأو مذّكرات 
قا�ٍس« وعن محافظته على �سجات المحكمة ال�سرعّية الجعفرّية 
ووثائقها خال الحرب اللبنانّية ما يلي:» مبادرة �صاحب الف�صيلة 
االأ�صتاذ محمد اليحف�في رئي�س قلم محكمة طرابل�س ال�صرعّية 
الجعفرّية في المحافظة على هيبة الق�صاء الجعفرّي واحترامه. 
على  وملفاتها  الجعفرّية  المحكمة  �صجالت  على  والمحافظة 
الرغم من تعر�س بناء المحكمة لالإحتالل من قبل الم�صلحين  
اأثناء االأحــداث اللبنانّية لثالث مرات، والمحافظة على الترابط 
االأخ�ي ما بين ال�صيعة وال�ُصّنة والعل�يين في ال�صراعات الم�صلحة 
التي وقعت على ال�صاحة الطرابل�صّية. ومن خالل م�اقفه النبيلة 
ومن  ويحترم�نها.  جــهــ�ده  ــقــّدرون  ُي الفرقاء  كــان جميع  والــتــي 

الجن�د المجه�لين اّلذين تعاون�ا معه خالل تلك االأيام الع�صيبة 
مح�سن،  بعل  محلة  من  ف�ؤاد«�سحادة  »اأب�  ال�صيخ  الكريم  ال�جيه 

والوجيه الكريم »اأب� ناظم « علي حماده من اأهالي را�سكيدا )1(«.
اإّن غياب العّامة الكبير اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل نعمة  وبعد، 
)قده(، وتامذته الكرام الآنفي الذكر وال�سيد الموؤ�س�س للمحكمة 
الإمام  طرابل�س  في  الجعفرّي  الإفتاء  ولدار  الجعفرّية  ال�سرعّية 
بالوكالة  لبنان  �سمال  محافظ  و�سعادة  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 
الأ�ستاذ عبد العزيز اأبي حيدر وف�سيلة المفتي ال�سيخ علي محمود 
من�سور ورئي�س جمعية القرى الخم�س ال�سيخ خليل ح�سين وولده 
الدكتور ماهر وف�سيلة ال�سيخ �سعيد �سعبان وال�سيخ يو�سف غانم 
الخطيب والأ�ستاذ اأحمد زعيتر والأ�ستاذ غازي �سلمان وال�سيخ علي 
حماده و�سقيقه الأ�ستاذ الحاج ح�سين مدير المدار�س الجعفرّية في 
�سور والمحامي الأ�ستاذ طلعت الح�سن والمحامي الأ�ستاذ مدحت 
جعفر والمحامي علي حمادة والمحامي الحاج علي ح�سين ووالده 
وف�سيلة ال�سيخ المحامي م�سطفى مل�س والقا�سي ناظم عكاري 
والحاج ح�سين اأ�سعد م�سوؤول موؤ�س�سة العّامة المرجع ف�سل اهلل 
)قده(، في جبيل وطرابل�س والحاج محمد �سالح والحاج اأحمد درة 
وف�سيلة ال�سّيد علي المو�سوي والدكتور يحيى فرحات. وال�سديق 
الكبير ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اأ�سد عا�سي و�ساحبي الف�سيلة ال�سيخ 
علي �سليمان وال�سيخ اأحمد ال�سايع وف�سيلة القا�سي ال�سيخ الرئي�س 
مفيد �سلق و�سقيقه ال�سيخ مهدي والقا�سي الدكتور ال�سيخ م�سطفى 
الرافعي واأ�سحاب الف�سيلة ال�سيخ علي عزيز ابراهيم وال�سيخ عبد 
الوهاب الزغبي والمحامي الدكتور اأكرم خ�سر وال�سيخ عبد القادر 
المقّدم والحاج علي الوعري وغيرهم، عن ال�ساحة الطرابل�سّية لهو 

خ�سارة كبرى للوحدة الوطنّية وللوحدة الإ�سامّية في طرابل�س. 
ُمحّمد  واآل  ُمحّمد  مع  وح�سرك   » نايف  »اأبـــا  يا  اهلل  رحمك 
َوُح�سَن اأولئك رفيقًا. واألهم اآل بيتك واأرحامك وُمحبيك ال�سبر 

َوُح�سَن العزاء. اآمين.    

الشيخ حممد قيس اليحفويف »أبو نايف«
وداعاً

بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو

وداع األحبة

الهوام�س:
 »الّتذكرة اأو مذّكرات قا�ٍس « للقا�سي عمرو. الطبعة الأولى 2004م. الموؤ�س�سة اللبنانّية لاإعان، بيروت � ج2، �س 498.( 1)

أخبار ونشاطات

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

 ،w للنبيِّ ُمحّمد  النبوّي ال�سريف  اأجواء ذكرى المولد  في 
في  كبيرًا  مو�سيقيًا  اإحتفاًل  المعي�سرة  وبلدية  اهلل  حزب  اأقام 
قاعة مجمع مدار�س اللي�سيه الفرن�سّية م�ساء يوم ال�سبت الواقع 
في 26 كانون الأّول 2015م. المعي�سرة � فتوح ك�سروان، بمنا�سبة 
مريم  بن  عي�سى  اهلل  ونبّي   ،w ُمحّمد  الأعظم  الر�سول  ولدة 
القرى  ومخاتير  بلديات  روؤ���س��اء  من  كبير  ح�سد  ح�سره   ،o
جبيل  باد  في  والخا�سة  الر�سمّية  المدار�س  وم��دراء  واأ�ساتذة 
قا�سي  يتقدمهم  دي��ن  ورج��ال  اإجتماعّية  وفاعليات  وك�سروان 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل 
قائمقام ك�سروان الأ�ستاذ جوزيف من�سور، الم�سوؤول الإعامّي 
في تجمع العلماء الم�سلمين ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، م�سوؤول 
منطقة جبيل وك�سروان في حزب اهلل ال�سيخ علي بّرو، ال�سيخ علي 
قان�سو من المنطقة الخام�سة لحزب اهلل، ال�سيخ محمد اأحمد 
حيدر اإمام بلدة زيتون، ال�سيخ محمود طالب عمرو اإمام م�سجد 
الإمام المهدّي t، المعي�سرة. ال�سيخ علي ترم�س اإمام م�سجد 
اليا�س  مار  دير  رئي�س  المعي�سرة،   ،t العابدين  زين  الإم��ام 
ال�سماء،  �سعادة  �سال. جمعية  الأب جوزيف  الكرمليين  لاآباء 
قّدم المن�سد علي العطار باقة من الأنا�سيد والترانيم الخا�سة 
بالمولد النبوي ومياد ال�سّيد الم�سيح t، وتخلل الحفل فقرة 
من الر�سم الحر اأقامه »منتدى األ�ان « حيث قّدم لوحة تحاكي 
التعاي�س الإ�سامّي الم�سيحّي لقائمقام ك�سروان جوزيف من�سور 

الذي قدمها بدوره لجمعية �سعادة ال�سماء في المعي�سرة.

المولد 
النبوّي الشريف

يف جممع 
الليسيه اإلفرنسية ـ املعيصرة
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أخبار ونشاطات

اأقامت   ،t الم�سيح  ال�سّيد  ومولد   ،w ُمحّمد  للنبيِّ  ال�سريف  النبوّي  المولد  ذكرى  بحلول 
w، في جبيل، بقيادة الأ�ستاذ محمد م�سلماني اإحتفاًل كبيرًا  فرقة كورال مدر�سة ر�سول المحبة 
اأمام  الرومانّي  ال�سارع  في  والن�سف  ال�ساد�سة  2015م.  الأّول  كانون   21 في  الإثنين  يوم  م�ساء 
مت اأن�سودتين بعنوان:» قم يا ُمحّمد«  و » ولد الم�صيح « . وذلك بالتن�سيق  �سجرة المياد حيث قدَّ
مع بلدية جبيل. ح�سر الحفل ح�سد كبير من اأولياء الطاب والأ�سدقاء وعدد من اأع�ساء بلدية 
التاقي  �سرورة  على  فيها  اأك��دَّ  كلمة  برق  اأي��وب  الأ�ستاذ  البلدية  رئي�س  نائب  األقى  جبيل. 
والعي�س الم�سترك. كما األقى مدير مدر�سة ر�سول المحبة w، الأ�ستاذ محمد �سليم كلمة اأكدَّ 
 ،w فيها اأهمية اأن نج�سد من خال عي�سنا الم�سترك و�سلوكنا واأخاقنا رحمة النبيِّ ُمحّمد

ومحبة ال�سّيد الم�سيح t، متمنيًا الخير وال�ّسام لجميع اللبنانيين في هذه الباد المباركة.

المولد 
النبوّي الشريف

يف مدينة جبيل

زار قريتي املعيصرة وزيتون 
يف فتوح ـ كسروان والتقى فاعلياتهما

فضل اهلل: 
العنف يراكم المشاكل 

وال يعالجها
اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

د العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل على �سرورة اأن  �سدَّ
يعمل اأتباع الأديان على تقديم نماذج الّتعاي�س والّتوا�سل 
يعالج  ل  العنف  اأّن  م��وؤّك��دًا  بينهم،  ما  في  الح�سارّي 
الم�ساكل بل يراكمها، واأنَّ الُغبن هو م�سروع حرب اأهلّية 
اأينما وجد، ُم�سيرًا اإلى اأنَّ هذه المرحلة تحتاج اإلى عمل 
نوعّي لإعادة اإنتاج �سورة الإ�سام الحقيقّية اّلتي �سّوهها 

دعاة العنف والقتل.
كام �سماحته جاء خال الحفل ال�ّتاأبينّي للمرحومة 
الثانية  ��ن��وّي��ة  ال�����سّ وال���ذك���رى  ع��م��رو،  زي����دان  ف��اط��م��ة 
الحاجة  وزوجته  عمرو  المنعم  عبد  الحاج  للمرحومين 
زين  الإم��ام  ة  ح�سينيَّ في  وذل��ك  نا�سر،  حاطوم  �سعاد 
العابدين t، في المعي�سرة � ك�سروان. وذلك قبل ظهر 
يوم الأحد في 7 �سباط 2016م. ح�سره ح�سد من اأهالي 
الدكتور  القا�سي  يتقدمهم:  والأ���س��دق��اء  المعي�سرة 
ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ محمد ح�سين عمرو 
الم�سوؤول الإعامي لتجمع العلماء الم�سلمين في لبنان، 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية 
بهاء  ال�سيخ  عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ  ك�سروان،  في 
عمرو،  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  دعيب�س، 
الحاج  المعي�سرة  مختار  عمرو،  خير  محمد  المهند�س 
م�سطفى عمرو، المهند�س محمد عاطف بيلون وغيرهم 
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من ال�سخ�سيات الإجتماعّية.
كلمة  كانت  ثم  الحكيم،  الذكر  من  اآي��ات  مع  بداية 
المنطقة  هذه  مكانة  فيها  د  اأكَّ الَّتي  اهلل  ف�سل  العّامة 
في قلب العّامة المرجع ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل، 
ومدى حّبه لأهلها، لما تمّثله من عنوان للّتعاي�س والّتعاون 

والّتاقي بين اأبناء هذا الوطن ومكّوناته.
اإل��ى  الإي��م��ان  تحويل  ��ة  اأه��م��يَّ اإل���ى  �سماحته  ول��ف��ت 
طقو�س  اإل��ى  اأو  له،  م�سمون  ل  عنوان  اإل��ى  ل  ممار�سة، 
جامدة ل ت�سبُّ في هدف الأديان والّر�سالت ال�ّسماوّية، 
اأو  اأن يكون موؤمنًا، وهو يحمل حقدًا  فالإن�سان ل يمكن 
اأو عقله تجاه اأحد، فهو قد يختلف مع  كراهية في قلبه 
ي�ستنكر  وقد  ال�ّسيا�سة،  اأو  المذهب  اأو  الّدين  في  الآخر 
فكره اأو عمًا ي�سدر عنه، ولكنه ل يحقد عليه، ول ي�سعى 
 w اإّن ل�سانه يلهج بما كان ر�سول اهلل  اإلى تدميره، بل 

يقوله: »اللهم اهِد ق�مي فاإنَّهم ال يعلم�ن «.
ُمعتبرًا  الآخ��ر،  على  والنفتاح  الّتوا�سل  اإل��ى  ودع��ا 
الآخ��ر... بقدر ما  اأو ذوبانًا في  تنازًل  اأّن ذلك ل يعني 
يعني الحترام المتبادل ومّد الج�سور والأيدي، فهذا هو 
بيل لبناء الوطن وتح�سينه في وجه العوا�سف الَّتي  ال�سَّ

تواجهه جراء تداعيات ما يجري حوله.
معًا  يعي�سوا  اأن  اللبنانيين  ق��در  اأنَّ  �سماحته  وراأى 
الخوف  هواج�س  ع��ن  بعيدًا  م��ع��ًا،  م�ستقبلهم  ويبنوا 
في  ت�ستخدم  الَّتي  المفردات  من  وغيرها  الم�سطنعة 
لكي  الأب���واب  وتفتح  النعرات،  واإث���ارة  الّنفو�س  �سحن 
اأو  تلك،  اأو  الدولة  بهذه  ذاك،  اأو  الفريق  هذا  ي�ستعين 
العدالة  مبداأ  دائمًا  نوؤّكد  ونحن  ذاك،  اأو  المحور  بهذا 
ويدعو  ال�ستقرار،  ويوؤّمن  الجميع،  حقوق  يحفظ  الَّذي 
اإلى تقديم نموذج على قدرة هذه الأديان والمذاهب على 
التعاي�س والتوا�سل مع بع�سها بع�سًا، ول �سّيما اأنَّ هدفها 

جميعًا هو خدمة الإن�سان. 
للجمهورّية،  رئي�س  انتخاب  مو�سوع  اإل��ى  ق  وت��ط��رَّ
اأجل  من  العقبات  واإزال��ة  الطرق  تعبيد  �سرورة  موؤّكدًا 

اأو  اأّي طرف،  »اإّن �صع�ر  التوافق على انتخابه، واأ�ساف: 
حرب  م�صروع  ه�  بالغبن،  ق�مّية،  اأو  ما،  دين  اأو  مذهب، 
من  الخارجيَّة  للتدّخالت  االأبـــ�اب  يفتح  اأنــه  كما  اأهليَّة، 
هنا وهناك «، م�سيرًا اإلى اأّن الحلول المبنّية على العنف 
والقّوة، قد ل تعالج الم�سكلة، بل تزيدها تعقيدًا، وتاأتي 

بنتائج عك�سّية.
عمل  اإل��ى  تحتاج  المرحلة  ه��ذه  اأّن  �سماحته  وراأى 
ج��ادٍّ ون��وع��ّي، م��ن اأج��ل اإع���ادة اإن��ت��اج ���س��ورة الإ���س��ام 
و�سبيت  ال��ّرج��ال،  قتل  اأن  بعد  ت�سوَّهت  اّلتي  ة  الحقيقيَّ
الّن�ساء والأطفال، ودّمرت البلدان تحت عنوان الإ�سام، 
اإذا ت�ص�َّهت �ص�رة  »ماذا يبقى لل�صّنة ولل�صيعة  مت�سائًا: 

االإ�صالم؟«. 
الأّم���ة  تعي�سها  اّل��ت��ي  الأزم�����ات  ع���اج  ب����اأّن  وخ��ت��م 
الجتماع  خ��ال  من  اأ�سا�سّي  ب�سكل  يكون  الإ�سامّية، 
كال�ّسعودية  الأ�سا�سّية،  ال��ّدول  بين  والّتاقي  والّتحاور 
تفاقم  لمنع  بيل  ال�سَّ هو  فهذا  وم�سر،  واإي���ران  وتركيا 
بب  ال�سَّ �ستكون  التي  والإقليمّية،  الّدولّية  راعات  ال�سّ
َوُختم  وبادنا.  اأر�سنا  وا�ستباحة  ق�سايانا  �سياع  في 
ال�سيخ  لف�سيلة  ح�سينّي  عزاء  مجل�س  بقراءة  الإحتفال 

علي فاعور.
اة  واأمَّ ال�سَّ ال�سّيد ف�سل اهلل قرية زيتون،  كما زار 
في م�سجدها، ثم عقد لقاًء في ح�سينّية القرية، بح�سور 
علمائيَّة  و�سخ�سّيات  المنطقة  بلديات  روؤ�ساء  من  عدٍد 
الّتوا�سل  تعزيز  على  العمل  �سرورة  اأّكد  حيث  و�سعبيَّة، 
وما  عا�ست  الَّتي  المنطقة  هذه  في  �سّيما  ول  والّتاقي، 
زال تعي�س هذا التعاي�س والنفتاح والتنّوع.  وقد األقى اإمام 
بلدة زيتون ومركز عي�سى بن مريم o، التابع لجمعية 
المبّرات الخيرّية. كلمة ترحيبّية ب�سماحة العّامة ف�سل 
اهلل �ساكرًا له اأياديه البي�ساء على المركز الآنف الذكر. 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  للقا�سي  �ساكرًا 
ولرئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير عمرو ح�سورهما 

وم�ساهمتهما بهذا المركز بالكلمة والعمل ال�سالح.
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كــراون   « فندق  في  اإنعقد   » حــدود  بال  »رّبانّي�ن  من  بدعوة 
بالزا « الحمرا � بيروت، يوم ال�سبت الواقع فيه الخام�س من �سهر 
اآذار 2016م. موؤتمٌر ُمغلٌق ح�سره قرابة خم�سين رجل دين من 

الطوائف والمذاهب اللبنانّية. 
ال�سيخ  �سماحة  حـــدود«  بــال  »رّبانّي�ن  من�سق  اللقاء  اإفتتح 
محمد علي الحاج العاملّي ف�سرح اأّنه الطبعة الثالثة من الموؤتمر 
نف�سه  الوقت  وفي   » حــدود  بال  »رّبانّي�ن  تنظمه  ال��ذي  ال�سنوّي 
تتويج للن�ساطات التي نظمتها خال الأ�سهر المن�سرمة واأ�سار 
اإلى اأن هذه الن�ساطات »رّكزت على م�صارين اثنين: م�صار ربانّي 
التفكير  �صمل لقاءات جمعت عــدداً من رجال الدين تحت عن�ان 
بــاإ�ــصــكــالــيــات الــّتــطــرف )الــّتــطــرف واالأديـــــــان، الــّتــطــرف والــكــتــب 
لقاءات  في  تمّثل  �صبابي  وم�صار  وال�صباب(،  الّتطرف  الُمقّد�صة، 
الحلقة   هم  هــ�ؤالء  اأّن  باإعتبار  وال�صباب  الدينيين  بين  م�صارحة 

االأ�صعف في عداد �صحايا الّتطرف«.
وتوّزع الموؤتمر على محاور ثاثة، و�سع الأول تحت عنوان:»هل 
وقد  الدينّية؟«  غير  العقائد  من  للّتطرف  ُعر�صة  اأكثر  االأديـــان 
ُقدمت خاله ثاث اأوراق بتوقيع كل من المطران كيرلل�س �سليم 
والمفتي  الكاثوليك،  للروم  وجبيل  بيروت  متروبوليت  ب�ستر�س 

كاهن  مون�س  يو�سف  الأب  والبروف�سور  الرفاعي،  بكر  ال�سيخ 
كني�سة مار انطونيو�س الكبير المارونّية. 

اأّما المحور الثاني فجاء تحت عنوان:» الّتطرف الديني: اإ�صم 
واحد لم�صميات �صتى؟«. وقد قّدمت خاله اأربع اأوراق بتوقيع كل 
وهبه  بول�س  والأب  طالب،  اأحمد  ال�سيخ  الجعفرّي  المفتي  من 
وقا�سي  بيروت،   � الأرثوذك�س  للروم  مخايل  مار  كني�سة  كاهن 
والمون�سنيور  الكردي،  دروي�س  اأحمد  ال�سيخ  ال�سرعّي  بيروت 

جورج يغيايان كاهن كني�سة مار اليا�س لاأرمن الكاثوليك. 
ال�سوؤال  عن  الإج��اب��ة  فحاول  والأخ��ي��ر  الثالث  المحور  اأّم��ا 

الآتي:» هل الّتطرف في االإعتدال ه� الج�اب على الّتطرف؟«. 
الأمين  كل من  بتوقيع  اأي�سًا  اأوراق  اأربع  قّدمت خاله  وقد 
المنى،  اأب��ي  �سامي  الدكتور  ال�سيخ  العرفان  لموؤ�س�سة  العام 
ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  جبيل  وقا�سي  خلف،  غ�سان  والق�س 
يو�سف محمد عمرو وع�سو اللقاء الروحي ال�سيخ اإياد عبداهلل 
فيه  ب  عقَّ م�ستفي�س  نقا�س  ال��ث��اث  الجل�سات  م��ن  ك��ل  وت��ا 
اأو�سى  وق��د  ب��اآرائ��ه��م.  واأدل���وا  ال��م��داخ��ات  على  الم�ساركون 
ي�سكل  كتاب  في  قّدمت  التي  الأوراق  ُتن�سر  ب��اأن  الم�ساركون 

محطة في النقا�س المتعلق بهذا المو�سوع. 

الرّبانّيون 
وإشكالّيات الّتطّرف

اإفــطــاراً   « وك�سروان  جبيل  قطاع   � الإ�سامّية  المقاومة  دع��م  هيئة  اأقامت 
�صباحياً « بمنا�سبة عيد الأم �سباح يوم ال�سبت الواقع فيه 12 اآذار 2016م. 

ع�سو  زينب  اأبو  غالب  الحاج  برعاية  جبيل   � بال�س  بيبلو�س  مطعم  في 
في  الأم��ه��ات  من  ح�سد  ح�سره  اهلل،  ح��زب  في  ال�سيا�سّي  المجل�س 

النائب  �سعادة  عقيلة  مغنية،  عماد  اأم  الحاجة  تتقدمهّن  المنطقة 
العاقات  م�سوؤولة  ها�سم،  اأم���ال  ال�سيدة  ها�سم  عبا�س  ال��ح��اج 
نجوى  الأ�ستاذة  جبيل  قائمقام  الخن�سا،  غزوى  الحاجة  المركزّية 
رندا  ال�سيدة  جبيل  فرع  اللبنانّي  الأحمر  ال�سليب  رئي�س  �سويدان، 
ها�سم  ال�سيخ  ف�سيلة  كريمة  ق���اوون،  اأ�سماء  ال�ساعرة  ك��ّاب، 
ال�سيدة  �سعبان،  فداء  واكيم،  نجاح  ال�سابق  النائب  عقيلة  منقارة، 

ف�سيلة  اهلل  حزب  في  وك�سروان  جبيل  قطاع  م�سوؤول  الحاج،  �سمر 
ال�سيخ علي بّرو، وفود من الأحزاب: التيار الوطني الحر، تيار المردة، 

�سهداء  وعوائل  واأمهات  ال�سوري،  القومي  حزب  العربّي،  البعث  حزب 
قطاع جبيل وك�سروان. وقد األقى راعي الإحتفال كلمة من وحي المنا�سبة.

هيئة دعم املقاومة اإلسالمّية
وعيد األم يف جبيل

أخبار ونشاطات
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ثانوية  اأق��ام��ت  المعلم  عيد  بمنا�سبة 
الإمام علّي بن اأبي طالب t، المعي�سرة 
حفل  الإ�سامّية  الخيرّية  الإم��داد  جمعية   �
ع�ساء تكريميًا للهيئتين الإدارّية والتعليمّية 
في مطعم » كرم الخير « راأ�س اأ�سطا م�ساء 
ح�سره  2016/3/8م.  ف��ي  ال��ث��اث��اء  ي��وم 
وك�سروان  جبيل  في  التنظيمي  الم�سوؤول 
لحزب اهلل ف�سيلة ال�سيخ علي بّرو وف�سيلة 
التربوي  وال��م�����س��وؤول  ترم�س  علي  ال�سيخ 
راأ���س  بلدية  ورئي�س  ع���ّواد  عاطف  ال��ح��اج 

اأ�سطا الحاج علي حيدر اأحمد.
الأ�ستاذ  الثانوّية  لمدير  كلمة  تخلله 
اأهمّية  على  فيها  �سّدد  اأحمد  حيدر  ح�سين 
العمل التربوّي الثقافّي والمثابرة والتح�سير 

له كفريق واحد.
كلمة  ب��ّرو  علي  ال�سيخ  ف�سيلة  األقى  ُث��ّم 
المجتمع  ف��ي  المعلم  دور  على  فيها  اأك���ّد 

وحاجة الأجيال اإلى التربّية والتعليم.

عيد املعلم
يف ثانوية اإلمام 

 t علّي بن أبي طالب
املعيصرة

برعاية معالي ال�سيدة ليلى ال�سلح حمادة نائبة 
رئي�س موؤ�س�سة الوليد بن طال الخيرّية. وبح�سور 
النائب الحاج عبا�س ها�سم وح�سد من ال�سخ�سيات 
الن�سائّية والأمهات تتقدمهن ال�سيدة وفاء �سليمان 
مي�سال  ال�سابق  الجمهورية  رئي�س  فخامة  عقيلة 
�سليمان وقائمقام جبيل ال�سيدة نجوى �سويدان فرح 
وزوجة الوزير ال�سابق جان عبيد ال�سيدة لبنى عبيد 
ال�سيدة كاترين الحّواط  وزوجة رئي�س بلدية جبيل 
ووالدة الوزير ال�سابق جهاد اأزعور وم�سوؤولة الهيئات 
الحاجة  الخيرّية  المبّرات  جمعية  في  الن�سائّية 
 ،w المحبة  ر�سول  مدر�سة  احتفلت  دياب،  فاديا 
�سبقه  بال�س  بيبلو�س  مطعم  في  بفطور  الأم  بعيد 
المدر�سة  اأق�سام  بع�س  على  ال�سلح  لل�سيدة  جولة 
الم�ستركين  حيث كان لها لقاء مع بع�س التامذة 
بالنوادي المدر�سّية... وتخلل الحفل اأنا�سيد لفرقة 
�سليم  محمد  الأ�ستاذ  لمديرها  وكلمة  المدر�سة 
وكلمة لل�سيدة ليلى ال�سلح من وحي المنا�سبة. وفي 
ال��ورود  من  باقات  المدر�سة  ادارة  قّدمت  الختام 

على جميع الأمهات والم�ساركات الكريمات.

مدرسة 
 w رسول احملّبة

واإلحتفال
 بعيد األم

أخبار ونشاطات
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محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ثانوية  نظمت 
ن�ساطات  ع���ّدة  المعي�سرة  ف��ي  الر�سمّية  ع��م��رو 

ثقافّية وريا�سّية  كان اأهّمها:
الإم��اء  مباراة  في  الثانوية  طاب  م�ساركة   �
التي اأقامها نادي الأبجدّية � جبيل في الثاني ع�سر 
 � المركزّية  مدر�سة  في  2016م.  اآذار  �سهر  من 

جونية. 
� الإحتفال بعيد المعلم في الثانوية في التا�سع 

من �سهر اآذار 2016م. 
� الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ّي��ة ح��ي��ث ���س��ارك ط��اب 
ثانوية  فريق  بين  اليد  لكرة  م��ب��اراة  في  الثانوّية 
الأنطونّية  المدر�سة  وبين  الر�سمّية  القا�سي عمرو 

� غزير في الخام�س من �سهر اآذار 2016م. 
زي��ارة  منه  وك��ان  للطاب  الثقافّي  الن�ساط   �
في  الكندّية  اللبنانّية  للجامعة  الثانوّية  ط��اب 
الإخت�سا�سات  وعلى  عليها  والتعرف  عينطورة 
قاموا  اأخرى  اأخرى  وزيارة  للطاب.  تقّدمها  التي 
بها للجامعة اللبنانية � الفرع الثاني � الفنار، حيث 
التي  الإخت�سا�سات  وعلى  كلياتها  على  اطلعوا 

تقّدمها للطاب.

نشاطات ثانوية 
القاضي الدكتور عمرو 

الرسمّية

الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل   �
ال�����س��ي��خ ي��و���س��ف م��ح��م��د ع��م��رو في 
منزله في جبيل �سباح يوم الخمي�س الواقع فيه 
حيدر  الأ�ستاذ  القديم  �سديقه  2016م.  الثاني  كانون   7
في  الجعفرّية  ال�سرعّية  جبيل  محكمة  قلم  رئي�س  حيدر  علي 
ذكرياتهما  ح��ول  الحديث  ودار  علي.  الأ�ستاذ  وول��ده  علمات 
في قلم محكمة جبيل ال�سرعّية الجعفرّية في علمات منذ عام 
الراحل  اللبنانّي  الأدي��ب  وعن  1991م.  عام  ولغاية  1986م. 
الأ�ستاذ ح�سين حماده ابن بلدة را�سكيده )رحمه اهلل تعالى(. 
الجعفرّية  الأوق���اف  بخدمة  علمات  محكمة  قلم  قيام  وح��ول 

اآنذاك.
عمرو  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
يوم  ع�سر  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  الأ�ستاذ  ف�سيلة  مع 
الوطنّي  التيار  وف��د  2016م.  �سباط   12 فيه  ال��واق��ع  الجمعة 
الأ�ستاذ  المدينة  في  التيار  من�سق  برئا�سة  جبيل  في  الحر 
ال�سر  واأمين  طويلي  م��ازن  الأ�ستاذ  وم�ساعده  مو�سى  �سامر 
المهند�س جورج با�سيل ودار الحديث حول تاريخ مدينة جبيل 
من  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإمام  وموقف  الوطنّي  جبيل  وباد 
دير  على  تطلق  ن��ار  طلقة  كل  اأن  واعانه  اللبنانّية.  الحرب 
عنايا  ميثاق  وعن  ال�سدر،  مو�سى  على  تطلق  و�سليفا  الأحمر 
1975م.  اأيلول  في  الجبيلّية  الفاعليات  عقدته  الذي  التاريخّي 
اده  ريمون  والعميد  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإم��ام  من  ب�سعي 
ال�سائدان  هما  الم�سترك  والعي�س  الوطنّية  الوحدة  كانت  حيث 

والم�سيطران على باد جبيل وفتوح ك�سروان. 
منزله  في  عمرو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
2016م.  �سباط   18 فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ظهر  جبيل  في 
على  وا�ستبقاهما  خطيبته  مع  كنعان  رام��ي  الأدي��ب  الأ�ستاذ 
القراآن  حول  الجديدة  اطروحته  حول  الحديث  ودار  الغداء. 

الكريم. 
� �سباح يوم الجمعة الواقع فيه 4 اآذار 2016م. زار الدكتور 

القا�سي عمرو  العالمّي  البيئة  رئي�س حزب  نعوم كامل  دوميط 
التي  البيئة  م�ساكل  حول  الحديث  ودار  جبيل  في  منزله  في 
والتي  كامل  الدكتور  عند  الُمقترحة  والحلول  لبنان  يعانيها 

اأعلنها عّدة مرات بموؤتمرات �سحفّية وندوات تلفزيونية. 
منزله  في  عمرو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
في جبيل ع�سر يوم الجمعة الواقع فيه 4 اآذار 2016م. الدكتور 
عبد الحافظ �سم�س موؤلف كتاب:» المعي�صرة وع�صيرة اآل عمرو 
هذا  في  الم�ساعدة  واللجنة   » والحا�صر  الما�صي  بين  ال�ائلّية 
العمل والموؤلفة من ف�سيلة ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، رئي�س 
محمد  ال�سحافي  عمرو،  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية 
وغاب  عمرو،  ع��ادل  الدين  �سعد  الحاج  عمرو،  الوهاب  عبد 
وقد  ا�سطرارية.  لأ�سباب  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  �سماحة 
طلب الدكتور �سم�س من الحا�سرين مناق�سة الف�سول الثاثة 
الح�سور.  على  الن�سخ  ُوزعت  اأن  بعد  منها  انتهى  التي  الأولى 
اأربعة  �سمن  جعلها  اأخرى  موا�سيع  عمرو  القا�سي  اإقترح  كما 
الح�سور  فوافق  الأولى.  الثاثة  للف�سول  وتكملة  تتمة  ف�سول 
اإن  الم�ستقبل   في  ومناق�ستها  وكتابتها  واإعدادها  ذلك.   على 

�ساء اهلل تعالى.
عمرو  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناًء   �
�ساتي  بعد  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  الأ�ستاذ  ف�سيلة  مع 
في  منزله  في  2016م.  اآذار   25 فيه  الواقع  والع�سر  الجمعة 
ربيع  وال�سيخ  التميمي  ح�سين  ال�سيخ  ال�سماحة  �ساحبي  جبيل 
�سويدان من مكتب المرجع الدينّي اليعقوبّي في بيروت. وكانا 
قد �ساركا في �ساتي الجمعة والع�سر في م�سجد الإمام علّي 
t. وا�ستبقاهما على الغداء مع ف�سيلة ال�سيخ  اأبي طالب  بن 
ومواقف  الإ�سامّية  الوحدة  حول  الحديث  ودار  اأحمد.  حيدر 
ومن  الإ�سامّية.  الوحدة  من  اليعقوبّي  ال�سيخ  الدينّي  المرجع 
واإ�ستح�سان  الح�سينّية.  الخطابة  وم��ن  الح�سينّية  ال�سعائر 
»�صعائر  كتابه  في  عمرو  القا�سي  اأورده  لما  التميمي  ال�سيخ 

عا�ص�راء عند ال�صيعة االإمامّية «. 

أخبار ونشاطات
استقباالت القاضي عمرو
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على  وبناء  اآذار 2016م.  فيه 28  الواقع  الإثنين  يوم  � ع�سر 
موعد �سابق زار القا�سي عمرو في منزله في جبيل ف�سيلة الدكتور 
ال�سيخ محمد باقر البهادلي وعائلته  وولداه الأ�ستاذ محمد المهدي 
واأحمد وهم من الجالية العراقّية في ال�سويد ودار الحديث حول 
�سحة اآية اهلل ال�سيخ اأحمد البهادلي )دام ظله( المقيم في الّنجف 

الأ�سرف. وعن الأماني والآمال المعقودة على الّنجف الأ�سرف.
قام  2016م.  اآذار   28 فيه  ال��واق��ع  الإث��ن��ي��ن  ي��وم  ع�سر   �
المفتي  ال��دي��ن  �سم�س  الأم��ي��ر  عبد  ال�سيخ  العّامة  �سماحة 
حيدر  ف��ادي  الأ�ستاذين  مع  وك�سروان  جبيل  لباد  الجعفري 
بزيارة  المجيد  الف�سح  عيد  وبمنا�سبة  اأحمد  حيدر  ويو�سف 
ووزيرة  عون.  مي�سال  المارونية  للطائفة  جبيل  مطران  �سيادة 
والمحامي  �سبطينّي.  األي�س  ال�سيدة  المهجرين  ل�سوؤون  الدولة 
الكبير الأ�ستاذ جان الحّواط. ورئي�س بلدية جبيل الأ�ستاذ زياد 

الحّواط والوزير ال�سابق جان لوي قرداحي. 
كما زار القا�سي عمرو في منزله في جبيل الذي طراأت عليه 
وعكة �سحّية. ودار الحديث حول وعد الوزيرة �سبطينّي لاإ�ستجابة 
لطلب �سماحة ال�سيخ �سم�س الدين المقّدم للوزيرة منذ عام حول 
والتي  والبترون  وك�سروان  اأق�سّية  جبيل  في  الجعفرّية  الأوق��اف 

ت�سررت اأيام الأحداث اللبنانّية )1975 � 1990م(.

المو�سوع: ت�سحيح الأخطاء الواردة في الطباعة لق�سيدة �سهداء علمات �سفحة 42 � 43 العددان: 
الع�سرون والواحد والع�سرون 5 كانون الثاني 2016م. الموافق 25 ربيع الأّول 1437ه�. 

لت�سحيح          �س 42 ا ال�سطر                        الخطاأ                    
َر  َتجذَّ َر                      الرابع:                         ُيجذَّ
اأ�ْسَرى الخام�س:                     ت�سرى                    

اُت التا�سع:                       حريات                   الُحرَّ
اُء مَّ ال�سَّ اُء                          الثاني ع�سر:          الغرَّ

�س 43 ذوى عليٌّ وما زالت...    الحادي ع�سر: ذوى علي الر�سا زالت   
تعالى الثالث ع�سر:               يعاني                    

الثالث ع�سر:               يعانق                    َفَعانَق
الَق�ِسُب الثامن ع�سر:              الَق�سُب                  

                           

رسائل القراء

استقباالت القاضي عمرو

demanda de porter son Etendard contre 
le front ennemi.On dit que l’Imam ‘Ali ne 
souffrit plus jamais de maux d’yeux jusqu’à 
la fin de sa vie.

La suite est connue : l’Imam  ‘Ali triompha 
de ses ennemis et fut chaleureusement 
accueilli par le Prophète. Ce dernier lui 
donna le surnom de « Assadullâh » , « le 
Lion de Dieu ».

Il est important de citer également sa 
pudeur exceptionnelle et ses manières fort 
chevaleresques allant , lors des batailles , 
jusqu’à tourner le visage devant un ennemi 
dévêtu , ne jamais poursuivre un fugitif ou 
encore ne jamais achever un blessé , etc.

L’Imam ’Ali était un homme d’épée mais 
aussi un homme de dialogue.

L’Imam ’Ali a également laissé une œuvre 
importante et riche tant du point de vue 
spirituel que littéraire rassemblée dans 
Nahju-L-balâgha  par Sayed Razi , « La voie 
de l’éloquence ». Il est considéré comme 
le maître de la rhétorique arabe.

Citons ce passage de l’Imam ’Ali , extrait 
de la page 46: « Le Livre de Dieu est parmi 
vous . Il distingue le licite de l’illicite , fixe 
les obligations et les vertus , les jugements 
fermes tant particuliers que généraux , 
l’absolu et le relatif , les exemples à suivre, 
les limites et les extensions , le précis et 
l’ambigu ».

Durant le court laps de temps qu’il était le 

leader politique du vaste empire de l’époque, 
il se considérait à égalité avec tout autre 
citoyen vis-à-vis de la justice sociale qu’il 
était admnistrativement chargé d’appliquer. 
Il était conscient que les gouverneurs qu’il 
nommait devaient se comporter de manière 
parfaitement islamique . Donc il limogeait 
tout gouverneur corrompu.

Lorsque l’Imam ’Ali a nommé Malik Ashter 
au poste de gouverneur de l’Egypte , il lui 
a intimé par écrit comment s’occuper des 
personnalités fortunées , des différentes 
classes moyennes et pauvres , d’autre part 
des différentes situations  qui pourraient s’y 
développer. Dans le dit écrit , il s’est focalisé 
sur le concept de la coexistence , conseillant:  
« Souviens-toi , Malik , que parmi tes sujets 
tu trouveras deux catégories distinctes : ceux 
qui ont la même religion que toi –ils sont tes 
frères , et ceux qui sont d’autres persuasions 
religieuses –ce sont des êtres humains comme 
toi ».

L’Imam  ’Ali voulait que le fait d’être humain 
suffise pour tout individu de jouir des droits de 
l’homme et du citoyen . Ce discours de l’Imam 
serait compatible avec le concept coranique 
de coexistence paisible bâti sur le point de vue 
que les êtres humains sont uniformes sous un 
seul Dieu qui les a créés d’origine commune .
De ce fait , l’Imam ’Ali est une source 
d’inspiration quotidienne, d’une part sur le 
plan de sa foi en Dieu , de son courage, de sa 
volonté, de sa loyauté , mais également sur 
l’apprentissage d’une pensée constructive, 
qui évolue dans une collectivité , en harmonie 
avec le monde qui nous entoure.

 الأ�ستاذ علي ح�سين عّواد.
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Abu al-Hasan , Ali ibn Abi Talib est le fils 
d’Abu Talib , oncle du prophète de l’Islam 
Mohammad , qui l’a élevé et protégé comme 
son propre fils avec son père Abd al-Mottalib. 
Ali est né vers 600 , à la Mecque . Il a été à la 
fois le protégé , le cousin , le disciple , et le 
gendre du prophète Mohammad en épousant 
sa fille Fatima , née de sa première épouse 
Khadija en 622.

L’Imam Ali est le premier élève et disciple 
du Prophète  , il eut le privilège d’apprendre 
auprès de son éducateur « 1000 portes 
de connaissances qui ouvrent 1000 autres 
portes» . On peut comprendre ce Grand 
Homme lorsqu’il dira  plus tard à son  peuple :

« Demandez-moi avant que vous ne me 
perdiez . Il n’y a pas un seul verset qui soit 
descendu sans que je ne sache à quel moment 
et dans quel contexte il est descendu ».

Le Prophète en personne confirma cela en 

disant dans un hadith célèbre :

« Je suis la Cité de la Connaissance et ‘Ali en 
est la Porte ».

L’Imam ’Ali était le plus savant de toute 
la communauté après le Prophète qui lui 
reconnaissait d’ailleurs l’immensité de ses 
connaissances divines qu’il s’était chargé lui-
même de lui inculquer.

Dieu décida que l’Imam Ali épousa la fille 
et combien adorée du Prophète , Fatimâ 
Zahra . Un mariage lié par Dieu lui-même 
et qui était destiné à être à l’origine d’une 
progéniture illustre  qu’on appelle les fils 
du Prophète qui sont distingués des autres 
membres de la umma par leur titre d’Imams 
ou de Commandeurs des croyants et par leur 
position de successeurs du Prophète de Dieu.

Si on devait citer et illustrer toutes les vertus 
de l’Imam Ali , il nous aurait fallu plus qu’un 

seul livre pour les exposer. L’Imam Ali avait 
une foi sans faille en Allah, un dévouement 
sans limites au Prophète , un Savoir sans 
bornes , un très grand courage  , d’immenses 
qualités de justice , de générosité , de bonté , 
et de charité.

L’Imam ’Ali était un homme d’une droiture 
exceptionnelle et avait un juste franc-parler.

Il a participé à toutes les guerres saintes sauf à 
celle de Tabuk. A l’occasion de cette dernière, 
le Prophète lui demanda de rester à Médine 
pour assurer la sécurité des vieillards , des 
femmes et des enfants ainsi que la protection 
de la ville de Médine qui était alors la Capitale 
de l’Islam. Donc l’Imam ’Ali était l’ homme de 
confiance du Prophète Mohammad.

La guerre qui a beaucoup marqué l’histoire 
de l’Islam de par les difficultés stratégiques 
rencontrées , et où l’Imam ‘Ali s’illustra par 
son courage , sa bravoure mais surtout son 
auréole d’Elu de Dieu , fut la bataille de 
Khaybar.

Le Prophète avait successivement 
désigné plusieurs de ses compagnons 
pour mener l’assaut contre le 
rempart ennemi. Mais ils avaient 
tous échoué devant l’ampleur de 
la tâche.

C’est ainsi que le Prophète fut amené 
à prendre la décision suivante :

« Demain je remettrai mon Drapeau à 
quelqu’un que Dieu et Son Prophète 
aiment , 
un éternel fonceur redoutable qui ne 
tourne jamais le dos à l’adversaire. C’est 
par lui que le Seigneur accordera la 
victoire » . 

Chacun des principaux compagnons 
du Prophète était soucieux d’être le 
lendemain l’illustre élu. Personne ne 
pensait qu’il pouvait s’agir de l’Imam ‘Ali, 
d’autant plus que ce dernier était très 
malade des yeux.

Quelle ne fut alors pas la surprise de 
l’assistance, lorsque le lendemain, 
le Prophète fit venir Ali, et, après 

avoir appliqué sa salive sur ses 
yeux, le guérissant ainsi 

définitivement de sa 
maladie , lui 

Le Lion de Dieu
Fadi Ahmad Imad Khalifé

Enseignant de la langue francaise
 à l’école Rassoul Al Mahaba - Jbeil 
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من كلمات أمير المؤمنين
t عليِّ بن أبي طالب

في نهج البالغة
شرح العاّلمة السّيد 

حممد صادق حممد رضا اخلرسان )1(

اأبي  بن  علّي  الإمام  قال 
رقم:  الكلمة  في   ،t طالب 
نهج  م��ن  ال��راب��ع  ال��ج��زء  ف��ي   32
خيٌر  الَخيِر  َف��اِع��ُل  الباغة: 
منه، وفاعُل ال�سر �سٌر منه.

الخير  فعل  اإل��ى  ال��دع��وة 
ال�سر  ونبذ  منه،  والإ�ستكثار 
عنوان  الخير  اأّن  اإذ  عنه،  والإبتعاد 
ما  وكل  والكمالت  الف�سائل  كل  يحتوي 
اأو  مف�سدة  دون  من  نفع  اأو  م�سلحة  فيه 
والتفاعل  نحوه  فالتوجه  اأحد،  على  �سرر 
في  ومحورًا  لاإهتمام  محًا  وجعله  معه 
حب  على  ينطوي  فاعله  اأن  يعني  الحياة 
والعمل  لهم  الم�سلحة  وارادته  الآخرين 
عليهم  ي�سّهل  اإيجابي  اأ�سا�س  على  معهم 
تفادي  على  يعينهم  اأو  ال�سعوبات  تجاوز 
التقوى وكمال  يوؤثرُّ على  الوقوع فيها مّما 
وهذه مقومات  الطوّية.  وح�سن  الإن�سانّية 
الإن�سان وجعله خيرًا من غيره. لإيجابّية 

ال��خ��ي��ر  ن��ح��ب  اأن  ل��ن��ا  ُب����دَّ  ف���ا  اإذن 
منا�سئه  وتكثير  لإ�ساعته  ون�سعى  للجميع 
من  ع��دد  اأك��ب��ر  ب��ه  فينتفع  ِل��ي��ع��مَّ  و�سبلِه 
في  الم�ساركة  حق  علينا  لهم  ممن  الّنا�س 
الوطن مّما يحتم  اأو  العقيدة  اأو  الإن�سانّية 
وعدم  الح�سنة  المعاملة  ���س��رورة  علينا 
واإ�سعادهم  خيرهم  فيه  بما  عليهم  البخل 

الم�سروع. الممكن  بالمقدار 
عنوان  ال�سر  اأن  اإذ  �سحيح؛  والعك�س 
الم�ساوئ  من  الّنا�س  يرف�سه  ما  يجمع 
�سيء  اإلى  يوؤدي  وما  والرذائل  والمعايب 
الإجتماعّية  الت�سنجات  اأو  ال�سلبيات  من 
مبتعدين  الّنا�س  يجعل  بما  الفردّية  اأو 
يت�سل  عما  معر�سين  له  راف�سين  عنه 

به.
وب��ط��ب��ي��ع��ة ال��ح��ال ف��اع��ل ال�����س��ر ���س��ٌر 
الدخيلة  �سوء  عن  ذلك  يك�سف  اإذ  منه؛ 
اإنحرافًا  يعني  مما  بالغير  الأذى  واإلحاق 
اهلل  اأودعها  التي  الإن�سانّية  الطبيعة  عن 

المخلوقين  م��ن  الأ���س��وي��اء  ل���دى  ت��ع��ال��ى 
وه����ذا م���ا ي���وؤث���ر ف���ي ت��ح��م��ي��ل ال��م��ج��ت��م��ع 
لأّن  ال�سرير  الفرد  هذا  م�سكات  تبعات 
ت�سرفاته  ومحُل  تجاربه  حقُل  المجتمَع 
ال�سوء  وي�سمر  ال�سر  ُن  ُيكِّ نت�سوره  ل  اإذ 
عنه  يبعدون  اأنا�س  اأو  اأخ��رى  لمخلوقات 
حواليه  ِمْن  المحيط  واإنما  يبلغهم،  ل  بما 
والأخيرة  الأول��ى  بالدرجة  المت�سرر  هو 
اأو  تربيته  �سوء  فيعاب  له  المن�ساأ  هو  اإذ 
ينّمي  ال���ذي  بال�سكل  ب��ه  الإع��ت��ن��اء  ع��دم 
هو  واأي�سًا  ال�سر،  وتجنب  الخير  حب  فيه 

و�سره. اأذاه  بالتالي  يتحمل  الذي 
ال�سرير  ي��د  نم�سك  اأن  ل��ن��ا  ُب���ّد  ف��ا 
من  نتاأذى  فا  الآخرين  عن  �سره  ليكف 
اأو  مبا�سرة  التاأذي  كان  �سواء  �سره  جّراء 
وتحملنا  بهذا  عملنا  ولو  اإلينا.  بالإنت�ساب 
ال�سيطرة  كبير  حد  اإلى  لأمكن  الم�سوؤولية 
المجتمع  ف��ي  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال���ح���الت  ع��ل��ى 

ال�سام.  ويعم  الجو   لي�سفو 

به  األتزم  لو  مفيدًا  غذائيًا  نظامًا  تبّين  الحكمة  هذه  اإّن 
وو�سعه  حالته  مع  يتاءم  بما  اأكله  ينّظم  بحيث  مّنا  الواحد 
ول  فر�سة  اأنها  اأ�سا�س  على  ي�سرف  فا  والنف�سي  ال�سحي 

الزهد. اأ�سا�س  على  يترك 
مقا�سده  على  ويعينه  قوامه،  له  يحفظ  بما  يتوازن  بل 
تعالى  اهلل  لأّن  الحياة؛  في  المرجوة  واأه��داف��ه  الم�سروعة 
لخدمته  فيها  وما  الدنيا  وخلق  اإ�سعاده،  واأراد  الإن�سان  خلق 
بحكم اهلل  القائم  يجعله  بما  له  المواجهة  ال�سعوبات  وتذليل 

الأر�س. في 
لكن  بها  واللتذاذ  بالماأكولت  التنعم  من  اإذن  مانع  فا 
فيه  يتحكم  ل  ذاته  الفرد  يد  تحت  متروك  ال�سيطرة  مقيا�س 
�سرهًا،  جائعًا،  يبقى  فا  ب�سيرة،  نف�سه  على  هو  اإذ  �سواه 
كما  اهلل،  ِنَعم  عليهم  )يح�سد(  َيْنَف�س  غيره  عند  لما  ُمتطلعًا 
عن  يخرجه  بما  و�سراب  طعام  حاوية  اإل��ى  يتحول  األ  عليه 
التي  المخلوقات  من  بغيره  يلتحق  وقد  الطبيعي  الإن�سان  حدِّ 

بالأكل. اأوقاتها  تق�سي 
اقت�سادّية فا  اأو  اأزمات �سحّية  ناأمن عدم حدوث  وبهذا 
يتوازن  الجميع  واإّنما  ت�سييقًا،  اأو  ح�سارًا  اأو  مجاعة  ن�سكو 
وج��ود  يهدد  الأك��ل  بع�س  اأن  ت��وؤك��د  التي  الحكمة  ه��ذه  وف��ق 

يمنعه  اأو  الإن�����س��ان 
بالأكل  الإل��ت��ذاذ  م��ن 

الأبد  واإل��ى  اأخ��رى  مرة 
طبيب  فيكون   � اأح��ي��ان��ًا   �

م�ساورة  ما  دون  من  نف�سه 
اأمرا�س  وا�ست�سارة طبّية فا 

ال�سغط  ول  ال�سكر  ول  القلب 
المعدة  اأم��را���س  ول  ال��رب��و  ول 

ول..  ول..  المختلفة  بعوار�سها 
ب�سبب  الإن�����س��ان  ل��ه  يتعر�س  م��ّم��ا 

ولو  الماأكولت  بع�س  على  التركيز 
كان  ولو  معينة  مّدة  اأو  معين  �سًن  في 

ل��ظ��روف خ��ا���س��ة ف��ل��اأك��ل ت��اأث��ي��ره في 
كان: مهما  الإن�سان 

بما  الإن�سان  يلتزم  اأن  اإل��ى  فالدعوة 
ل  واأن  طبيعته،  وي��ائ��م  م��زاج��ه  ي��واف��ق 

 ، وح��ده   � �سيتحمل  ّن��ه  لأ الأك��ل  في  ُي�سرف 
والإ�سراف  الإلتزام،  عدم  تبعات  ذلك  بعد 

في الأكل. )1(  

t :وقال 
كم من أكلة     

منعت أكالت )2(        

الهوام�س:
 » اأخاق الإمام علّي t «، ج1، �س 216 � 217، من�سورات العتبة العلوية الُمقّد�سة � الّنجف الأ�سرف، الطبعة ال�ساد�سة 2009 م. 1430ه�.( 1)
نف�س الم�سدر، �س 235 � 236.( 2)
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�سبط  على  القدرة  هي  فالحرية  م�سوؤوًل...  وكن  ح��رًا  كن 
النف�س، فالمعنى الحقيقي للحرية مرتبط الى حد بعيد بالأخاق، 
والحرية هي الحق باأن تعمل كل ما ت�سمح به القوانين، فا وجود 
فوق  المرء  فيه  يكون  لمكان  وجود  ول  قوانين،  دون  من  لحرية 
اأن يعترف بحدود حريته  القوانين، فعلى كل مطالب بالحرية 

وبحدود حرية الآخرين. 
معاني الحرية

لي�س لكلمة حرية معنى واحد واإنما لها 
عدة معاٍن، اأهمها:

ا- الحرية: هي وعي مبا�سر باأّن  لدينا 
قدرة على الختيار.

2- الفعل الحر ل علة له.
قبل  به  التنبوؤ  ي�ستحيل  فعل  الحر  3-  الفعل 

حدوثه.
4-  الحرية غياب ال�سطرار.

5-  الفعل الحر تحقيق هدف عن وعي و�سعور
6-  الحرية هي قدرة على �سبط النف�س.

اأهمية الحرية
اإنها  الإن�ساني،  الوجود  في  اأ�سا�سية  باأهمية  الحرية   تتمتع 
تغذي عند الإن�سان عاطفة ال�سعور بال�ستقال والإرادة الذاتية، 
فيه  وتوقظ  الم�ساريع،  وتكوين  المبادرة،  ت��ذوق  عنده  وتنمي 

ال�سعور بالم�سوؤولية تجاه الأفعال التي يختارها وينفذها.
 كما اأن الحرية هي الأ�سا�س في العاقات ال�سليمة بين الب�سر 

�سواء كانت �سخ�سية اأم مدنية.
كيفية اكت�ساف الحرية:

 يتم اكت�ساف الحرية: 
اأوًل: بمراقبة الأفعال الب�سرية انطاًقا من الأفعال البدائية، 

حيث الإن�سان غير خا�سع لأي �سغط.
 ثانيًا: فى �سهادة الإدراك الذاتي الداخلي التي كان ديكارت 
تظهر  حيث   ،) اأفكر  الأن��ا   ( مع  الحديثة  الفل�سفة  فى  رائدها 

الحرية الجذرية �سواء في م�سمونها، اأو في �سكلها.
تطور معنى الحرية

الحرية الطبيعية وال�سيا�سية
لم تتمتع الحرية دائمًا بالمعنى عينه، ففي المدينة اليونانية 

اتخذت لفظة حّر معنًى اجتماعيًا قانونيًا خا�سًا. فالإن�سان الحر 
في المدينة اليونانية ينتمي اإلى المدينة كع�سو كامل  متميز عن 
العبيد وعن الغرباء ب�سكل جلي؛ وعليه فالإن�سان الحر كان يتمتع 
الحرية  لهذه  البدائي  التعريف  وكان  و�سيا�سية.  طبيعية  بحرية 
هو: الت�سّرف الحر بالذات ال�سخ�سية وامتاك الحقوق. يوؤكد 
اأر�سطو في كتابه )ال�سيا�سات( اأن المواطن اليوناني حّر بامتياز، 
لأّنه يتمتع بحق ممار�سة ق�سم من ال�سلطة ال�سرعية والق�سائية 

في موؤ�س�سات الدولة.
الحرية الداخلية وال�ساملة

الداخلية  الحرية  لمفهوم  النطاق  الرواقيون حركة  يعطي 
�سيًدا  تجعله  الإن�سان  في  داخلية  قدرة  وجود  خال  من  للفرد، 

على اأهوائه وعواطفه واآرائه.
المفاهيم  خا�س  ب�سكل  التوحيدية  الديانات  ع��ززت  وق��د 
ال�ساملة للحرية، ونمت ال�سعور بالم�سوؤولية ال�سخ�سية.  اأما بين 
الفا�سفة المحدثين، فاإن ديكارت وليبنتز يعتبران اأّن الفرد في 

عمقه الداخلي يبحث عن الحرية.
الحرية وال�ستقال الذاتي

الداخلي،  الإن�سان  قطاع  اإل��ى  جوهرها  في  الحرية  تنتمي 
ب�سكٍل  تتحقق  اإنها  ذاتًيا.  وا�ستقاًل  �سخ�سيًة  مبادرًة  وتعني 
في  يتحقق  ل��م  اإن  ب��اط��ًا  يبقى  ولكنه  اختيار.  ك��ل  ف��ي  خا�س 
ال�سخ�س  قطاع  في  مح�سورة  الحرية  تكون  ل  هكذا  الخارج. 
يفعل  الإن�سان  حيث  العالم،  في  ُتمار�س  اأن  يجب  بل  الداخلي، 
ويعي�س، لي�س وحيًدا، بل مع الجماعة. وحيث اأّن الحرية في نظر 
لذلك  اأحرار(  باأننا  ذاتي عميق  )اإح�سا�س  الفا�سفة  من  كثرة 

فاإّن الإن�سان في اأ�سا�سه اإرادة واختيار.
معطيات  م��ن  مبا�سر  معطى  الحرية  برغ�سون:  بح�سب   
ندرك ذلك  ونحن  المبا�سرة،  اأو�سح معطياتنا  بل هي  ال�سعور، 
ول  مطلقة،  حريتي  �سارتر:  فيه.  عند  �سّك  ل  مبا�سر  بحدث 

اأ�ستطيع اإل اأن اأختار، وفي ذلك م�سوؤوليتي.
الحرية والقانون

اأن تنتج  التي يمكن   لتدارك ال�سدامات والنزاعات العفوية 
من الممار�سة غير المراقبة للحرية، كانت القوانين التي تنظم 
ما  الأفراد في  الم�ستويات:  عاقات  الب�سر على جميع  عاقات 
والعاقات  والدولة،  الأف��راد  بين  المتباد لة  والعاقات  بينهم، 

المتبادلة بين الدول. 
 الحرية تحرر من ال�سهوات

 لبع�س اأن�سار الحرية موقف يدافعون فيه عن حرية الإن�سان 
بمعنى مختلف عن المعاني ال�سابقة وهو محاولة �سبط النف�س. 

ويتطلب ذلك في نظرهم اإخ�ساع �سلوكنا لأحكام العقل،  كما 
بعيد  حد  اإل��ى  مرتبط  للحرية  المعنى  وه��ذا  ممار�سة.  يتطلب 

بالأخاق .
 يقول ليبنتز: اإّن كل فعل اإرادي اأوؤديه بمقت�سى العقل فعل 
حر، واإّن النا�س اأحرار بقدر ما ي�ستطيعون التحرر من عبودية 

�سهواتهم.
 القانون ينظم الحرية

 اإهتم رواد الفكر الديمقراطي الحديث باإعان الحق في 
الحرية الفردية، والمطالبة ب�سرورة تنظيم هذه الحرية.

 يكتب مونت�سكيو فيقول:»�سحيح اأنه في الديمقراطيات 
يبدو اأّن ال�سعب ي�سنع ما يريد،  ولكّن الحرية ال�سيا�سية ل 
تقوم البتة باأن يفعل الإن�سان ما ي�ساء، اإذ يجب اأن يدرك 

الإن�سان  معنى ال�ستقال ومعنى الحرية«.
كل  تعمل  ب��اأن  الحق  ه��ي  »الحرية:  ق��ائ��ًا:   وي�سيف 
ما  يفعل  اأن  المرء  ا�ستطاع  واإذا  القوانين،  به  ت�سمح  ما 
تحّرمه القوانين، فلن يكون اأكثر حرية، لأّن الآخرين اي�سًا 

ي�ستطيعون فعل ذلك«.
 كذلك يوؤكد رو�سو فيقول:» في الحرية الم�ستركة ل اأحد 
له الحق باأن يفعل ما تمنعه حرية الآخر«، وي�سيف رو�سو:» ل 

وجود لحرية من دون قوانين، ول وجود لمكان يكون فيه المرء 
فوق القوانين «. كما يمّيز رو�سو بين نوعين من الحرية: الأولى: 

حرية المتوح�س التي هي حرية الحيوان البليد المحدود.
 الثانية: هي الحرية بالقانون، حيث الإن�سان يعترف بحدود 

حريته وبحدود حرية الآخرين.  
 نظرية ال�سرورة

هذه النظرية تنكر القرار الحر المجّرد وتعتبره بمثابة جهل 
يحدث  ما  كل  اأّن  �سبينوزا  يعتبر  حيث  ونظامه  الوجود  بطبيعة 
ينتج �سرورة من طبيعة اهلل. فال�سرورة يمكن تبريرها عقليًّا، 

بينما القدرية ل تبّرر عقلًيا.
 وعليه، فلي�ست الحرية �سوى وهم ناتج من جهلنا لاأ�سباب 
عندما  الب�سر  ُيخدع  �سبينوزا:»  وي�سيف  فعلنا.  تحدد  التي 
ي�سلم  عقلنا  اإّن  القول:  الممكن  ومن   .» اأح��رار  اأّنهم  يفكرون 
اأحيانًا باأن العالم خا�سع ل�سرورة منطقية، وباأّن كل �سيء يمكن 

ا�ستنتاجه من مبادئ وا�سحة.
نظرية الحتمية:

 هذه النظرية العلمية تثبت اأن كل ما يحدث محدد باأ�سباب 
اإذا  بالحرية  العتقاد  مع  تتفق  ل  الحتمية  وبالتالي،  �سابقة؛ 

كانت الأفعال كلها خا�سعة للحتمية الدقيقة. نجد ذلك جليًا 

كن  حراً ... 
وكن مسؤوالً ...     

الصفحة األخرية

بقلم االأ�صتاذ محمد علي ر�صى عمرو)1(

كن مسؤواًل...
كن  حراً ...
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العلمية  الحتمية  اأّن  يوؤكد  الذي  كانط  الألماني  الفيل�سوف  عند 
ل يمكن اأن تحملنا على اإنكار الحرية الم�سلم بها في الأخاق.

 الحرية والحتمية
يعتبر ديكارت اأّن الحرية التي تمار�س وفًقا للعقل هي ا�سمى 
دون  من  ذاتها  تحدد  التي  الحرية  لأّن  وذلك  الحرية؛  درجات 

عقل هي �سلطة عبثية.
 وكان اأفاطون في كتابه » الجمهورية« قد اعتبر اأّن اأغلبية 
من  تج�سيدها  قبل  الآخ��ر  العالم  في  حتى  تختار،  النفو�س 
وفًقا لنظريته  ال�سابقة، وذلك  تتوافق مع حياتها  جديد، حياة 

بالتنا�سخ. القائلة 
 الحرية والتطّور

للحرية،  المرافقة  بالحتميات  نعترف  اأن  التجربة   تعّلمنا 
فعل  من  تظهر  التي  والختيارات  الأفعال  تبرير  يمكننا  وبهذا 

الإن�سان واأثره في م�سار الطبيعة.
مع  تتعار�س  ل  التي  الطبيعية  الأم���ور  ت�ستخدم   فالحرية 
الممكن بل تتعار�س فقط مع الاحتمية،  فت�سبح الحرية بهذا 
المعنى: القدرة على العمل بالوعي والإرادة المزروعة في ذواتنا 
من  بحرية،  متحررين  اإليها  وال�سعي  وجودنا،  اأه��داف  لتحقيق 
ن�سوغه  الذي  الت�سور  ومحققين  كافة،  الخارجية  ال�سغوطات 

لم�سروع وجودنا.
ات�ساعًا  الفرد  تولي  تربية متوا�سلة  الحرية  تفر�س   من هنا 
اأفق  يت�سع  ما  بقدر  ال�سخ�س  حرية  وت���زداد  العمل،  في  اأكبر 
األإمكانيات لإدراكه واختياره، كما اأنه يزداد حرية بقدر ما توليه 

قوة مزاجه من قدرة على ال�سيطرة على عواطفه.
مجانية  الحر  القرار  اأّن  نعتبر  اأن  اإطاقًا  يمكن  ل  ثم   ومن 
مطلقة، بل يجب اأن ناأخذه في واقع اإعطائه لذاته �سرائعه الخا�سة، 
على  ذاته  اإنطاقًا من  يعمل  اأن  ثم  ل�سريعته،  الخلقية  واإعطائه 
اإيجاد و�سع جديد لاأ�سياء ل ينتج من انطاقة عفوية لل�سعور، بل 

من اإرادة حرة هي التي تقرر بعد م�سورة.
الم�سوؤولية

اأي  م�سوؤول،  هو  من  ميزة  هي   الم�سوؤولية 
من ُي�ساأل عن فعله. اإنها تقوم على اأّن الإن�سان 
ب��اإرادة حرة، وهو �سبب  واٍع يتمتع  هو �سخ�س 
اأفعاله الوحيد، وبالتالي ي�ستطيع اأن يجيب عنها 
اأما  يلتزم.  واأن  يعد  اأن  وي�ستطيع  نتائجها،  وعن 

�سرطا الم�سوؤولية فهما: المعرفة )الوعي( والحرية.
 ت�سم الم�سوؤولية عاقة بين اأطراف ثاثة:

اأول:ال�سخ�س الم�سوؤول.
 ثانيا: حقل الم�سوؤولية،

 ثالثا: ال�سلطة التي اأمامها يجب الإجابة عن ال�سوؤال. وهذه 
ال�سلطة هي اإما الق�ساء، اأو ال�سمير، اأو اهلل.  

�سخ�س  عن  الم�سوؤولية  تحّمل  لت�سمل  الم�سوؤولية  تمتد  وقد 
اآخر، اأو عن �سلوك اإن�سان يعي�س في عهدته، ُيعتبر فعله ال�سادر 
اأو �سر بمثابة فعله ال�سخ�سي. وذلك مثل تحمل  عنه، من خير 
اأو �سائق ال�سيارة  الأهل الم�سوؤولية الخلقية عن تربية اأولدهم، 

الم�سوؤول عن الأ�سخا�س الذين ينقلهم.
 الم�سوؤولية القانونية:

 اإنها الم�سوؤولية التي يجب عليه بقوة القانون اأن يجيب اأمام 
الق�ساء عن �سيء ما، اأو عن �سخ�س ما.

 الم�سوؤولية المدنية:
عن  يعّو�س  اأن  ال�سريعة،  بقوة  عليه  يجب  م��ن  ميزة  ه��ي 
�ساحب  كم�سوؤولية  وذلك،  اآخر.  ل�سخ�س  ي�سببه  الذي  ال�سرر 
الملكية مدنًيا عن الأعطال الم�سّببة باأ�سياء يملكها: كالحيوانات 

وال�سيارات وخاف ذلك.
 الم�سوؤولية الجنائية:

جرائمه.  على  ُيعاقب  اأن  يجب  القانون  بقوة  َمن  ميزة  هي 
الخلقية؛  الم�سوؤولية  تفتر�س  الجنائية  الم�سوؤولية  مبدئًيا 
عن  ت�سدر  التي  الأفعال  على  اإل  المعاقبة  يمكن  ل  فق�سائيًا 
الإن�سان بحريته، وعمليًا ل ي�سدر الحكم بالعقاب اإل �سد الذين 

هم م�سوؤولون خلقيًا.
الم�سوؤولية الم�ستقبلية: 

يجب  بنتيجة  تحملها،  يجب  مهمة  ح��ول  بالم�ستقبل  ُتعنى 
التو�سل اإليها. بينما الم�سوؤولية الما�سية تعنى بالأفعال الما�سية، 

وهي تتحمل م�سوؤولية الأخطاء وال�سقطات ال�سالفة. 
يمكن اكت�ساب الم�سوؤولية واإنماوؤها ب�سكل متوا�سل وفقا لاآتي:

 اأولأ: باكت�ساب ال�سيطرة على الذات.
الذي  المزاج  ب�سابة  الم�ستقبلية  الم�سوؤولية  تتميز   ثانًيا: 

يظهر في الأمانة لأ�سلوب �سلوك  ير�سمه المرء لذاته.
الخلقية  بالكرامة  بالعتراف  الم�سوؤولية  ُتكت�سب   ثالثا: 

الخا�سة بف�سل العقل والإرادة الحرة.

الهوام�س:
�ساحب ومدير �سركة  »النا�سرون « وع�سو موؤ�س�س في هيئة تحرير  »اإطالة ُجبيلّية «.( 1)
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