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ت���ع���ال���ى  اهلل  وف���ق���ن���ي 
لإ����س���دار ك��ت��اب ت��ح��ت ه��ذا 
ال��م��ن��ه��ل  دار  ع���ن  ال���ع���ن���وان 
� بيروت )1(. يتكّلم عن  اللبنانّي 
في  الإ�سامّية  والوحدة  الإ�سام 
الإ�ستكبار  دول  تحديات  مواجهة 
في  ال�سهيونّية  والحركة  العالمّي 
ال�سهيونّية  واللوبيات  فل�سطين 
الأمريكّية  المتحدة  ال��ولي��ات  في 
ومواجهة  الأوروبّية،  والدول  وكندا 
ذل���ك ب��اإت��خ��اذ ال��ّن��ج��ف الأ����س���رف 
عام  األف  خال  الأعام  ومراجعها 
ك��اأن��م��وذج ط��ّي��ب ط��اه��ر. م��ن اأي���ام 
اأبي  الإم��ام  العلمّية  الحوزة  موؤ�س�س 
الطو�سي،  الح�سن  بن  ُمحّمد  جعفر 
وبع�س  عائلته  مع  اإليها  هاجر  عندما 
لعام  الموافق  448ه�.  عام  في  طابه 
الطائفّية  الفتنة  م��ن  ه��رب��ًا  1056م، 
وال����ح����رب ال���ت���ي اأع���ل���ن���ه���ا الأت�������راك 
بعد  ال�سيعة  على  بغداد  في  ال�ساجقة 
ال�سيعة  واأحياء  ومنزله  مكتبته  اأحرقوا  اأن 
وب��ي��وت��ه��م ف��ي ب��غ��داد ول��غ��اي��ة اأي��ام��ن��ا، اأي 
الح�سينّي  علي  ال�سّيد  المجدد  الإم��ام  اأي��ام 
�سماحته  واج��ه  حيث  ظله(.  )دام  ال�سي�ستانّي 

الجهلة  بع�س  بها  قام  التي  والتطّرف  التكفير  حمات 
والموعظة  بالحكمة  الإ���س��ام  ب��اإ���س��م  والغوغائيين 
اأن  مراعاة  مع  جاء  حيث  من  الحجر  وب��ردِّ  الح�سنة. 
يكون الّرد على التكفيريين فقط دون �سواهم م�سداقًا 
َما  لَّ َفاإِنَّ َما َيْهَتدي ِلَنْف�ِسِه َوَمن �سَ ِن اْهَتَدى َفاإِنَّ لقوله تعالى: )مَّ

لُّ َعَلْيَها َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى(. الإ�سراء، اآية 15. َي�سِ
ِبالَِّتي  اْدَفْع  يِّئَُة  ال�سَّ َوَل  اْلَح�َسنَُة  تَ�ْستَِوي  َوَل   ( تعالى:  ولقوله 
َوَما  َحِميٌم  َوِليٌّ  نَُّه  َكاأَ َع��َداَوٌة  َوبَْينَُه  بَْينََك  الَِّذي  َذا  َف��اإِ اأَْح�َسُن  ِهَي 
�سورة   ) َعِظيٍم  َحظٍّ  ُذو  اإِلَّ  اَها  يَُلقَّ َوَما  بَُروا  �سَ الَِّذيَن  اإِلَّ  اَها  يَُلقَّ

ف�سلت، الآية 34 � 35.
اآل كا�سف الغطاء والوحدة الإ�سالمّية

في هذا الكتاب كتبت اأي�سًا عن اآل كا�سف الغطاء، 
من  ُمجتهدًا  وع�سرين  خم�سة  من  اأكثر  منهم  نبغ  حيث 
الثاثة  ال��ه��ج��رّي��ة  ال��ق��رون  خ��ال  الأع���ام  مراجعنا 
والرابع  ع�سر،  والثالث  ع�سر،  الثاني  وه��ي:  الأخيرة 
في  والوقوف  الإ�سامّية  الوحدة  في  ودوره��م  ع�سر، 
تع�سف  كانت  التي  والمذهبّية  الطائفّية  الفتن  وجه 
جّدهم  ك��ان  واأعظمهم  الإ���س��ام��ّي،  والعالم  بالعراق 
المالكي  خ�سر  ال�سيخ  ابن  جعفر  ال�سيخ  الإمام  الأكبر 
كتابه  اإل��ى  ن�سبة  الغطاء  بكا�سف  الم�سهور  الّنجفي 
�سنة  وال��م��ت��وف��ى  ال��غ��ط��اء(.  )ك�سف  الكبير  الفقهي 
1227ه�. الموافق ل�سنة 1812م. وقد جاء في ترجمته 
ما يلي:» وكان مقامه المرم�ق م�ؤثراً في تقريب ال�ُصّنة 
ــراء اآل  والــ�ــصــيــعــة فــي الــعــراق وتــركــيــا وايــــران، وكـــان اأمــ

الوحدة اإلسالمّية
يف مواجهة التحديات 

الّنجف األشرف منوذجاً
بقلم رئيس التحرير

ُمطاعاً  وكــان  واالإكــبــار،  التعظيم  بعين  يرمق�نه  عثمان 
ُمــعــّظــمــاًً مــحــبــ�بــاً، مــراعــى الــجــانــب والــقــبــ�ل الــتــام لدى 
1221هـ. اعتدى  الدولتين العثمانّية واالإيرانّية. في عام 
ــد ثــالثــيــن األــفــاً  عــلــي بــا�ــصــا والـــي بــغــداد عــلــى ايـــران َوجــنَّ
الرومي  الكرجي  كهيا   با�صا  �صليمان  اأخــيــه  ابــن  بقيادة 
اإلى  ومنها  �صهرزور  اإلــى  خانقين  من  بجي��صه  فتجاوز 
الحرب  نيران  وا�صتعلت  هناك  فتالق�ا  مري�ان،  بحيرة 
حدود  اإلى  وانهزم  العثمانيين  ع�صكر  انك�صر  حتى  بينهما 
واأكــثــر منهم  قــتــيــل،  اآالف  الــمــ��ــصــل وبــغــداد عــن ثــالثــة 

المذك�ر.  كهيا  القائد  وفيهم  اأ�صيراً 
الجعفرّية  �سيخ  اإل��ى  بغداد  وال��ي  با�سا  علي  فالتجاأ 
اإلى  وذهب  التما�سه  ال�سيخ  فقبل  النجفّي،  ال�سيخ جعفر 
محمد علي ميرزا محافظ منطقتي كرد�ستان وكرمن�ساه 
عدا  ما  جميعًا  فاأطلقهم  �سفاعته  فقبل  لاأ�سرى  �سفيعًا 
�ساه  فتحعلي  ال�سلطان  اإل��ى  ُمقيدًا  وبعثه  القائد  كهيا 
اأن  اإلى  قيده،  وفك  بحفظه  ال�سلطان  فاأمر  القاجاري. 
ال�سلطان  اإل��ى  فو�سل  طهران  اإل��ى  لل�سفر  ال�سيخ  تهّياأ 
بغداد  اإلى  به  ورجع  معه  فاأخذه  ال�سفاعة  مقبول  مًا  ُمكرَّ
)2(«. وكان خاتمة من نبغ من هذا البيت الكريم، الإمام 

المتوفى  الغطاء  كا�سف  ح�سين  محمد  ال�سيخ  الم�سلح 
�سنة 1373ه�. الموافق ل�سنة 1953م. والحديث عن هذا 
الإمام ومواقفه في تاأييد الدولة العثمانّية �سد الجيو�س 
البريطانّية والحلفاء في الحرب العالمّية الأولى واإ�سدار 
الفتوى مع �سائر مراجع الّنجف الأ�سرف بوجوب محاربة 
الجيو�س الإ�ستعمارّية الزاحفة اإلى العراق عندما دخلت 
في  الم�سهورة  مواقفه  وكذلك  العراق،  وجنوب  الب�سرة 
ثورة 1920م. العراقّية �سد الإ�ستعمار البريطاني. واأّما 
مواقفه في موؤتمر القد�س عام 1931م. وعن لقاءاته مع 
وبيروت،  والقاهرة،  ودم�سق،  بغداد،  في  ال�ُسّنة  علماء 
وتحتاج  وم�سهورة.  فمعروفة  وغيرها  وباك�ستان  والهند 

اإلى ت�سنيف كتاب خا�س بها.

خاتمة 
الحديث

والآخ������رون 
م�������ن م�����راج�����ع 

ال��ّن��ج��ف الأ���س��رف 
اّلذين تكّلمت عنهم، 

ك����ان����وا خ���ي���َر ُم��م��ث��ل 
لموؤ�س�سي الحوزة العلمّية 

ف���ي ال��ّن��ج��ف الأ����س���رف، 
الإم�����ام ال��ط��و���س��ي والإم����ام 

الإم��ام  وه��م:  الغطاء  كا�سف 
الطباطبائي  مح�سن  ال�����س��ّي��د 

ال��ح��ك��ي��م، والإم������ام ال�����س��ّي��د اأب��و 
والإمام  الخوئي،  المو�سوّي  القا�سم 

باقر  محمد  ال�سّيد  ال�سعيد  ال�سهيد 
ال�سهيد  اهلل  اآي���ة  عمه  واب���ن  ال�����س��در 

من  وغ��ي��ره��م  ال�����س��در.  ال�����س��ّي��د محمد 
مراجعنا الأعام. 

في  الإم��ام��ّي��ة  ال�سيعة  م��راج��ع  اأّن  كما 
لبنان  وفي  الإيرانية  الإ�سامّية  الجمهورّية 

�سوا  ودرَّ الأ�سرف  الّنجف  حوزة  من  نهلوا  قد 
ب��ه��ا وت��خ��ّل��ق��وا ب��اأخ��اق��ه��ا وا���س��ت��ن��اروا ب��اآرائ��ه��ا 

المو�سوّي  اهلل  روح  ال�سّيد  الإمام  اأعظمهم  وكان 
ايران،  في  الإ�سامّية  الجمهورّية  موؤ�س�س  الخميني 

الخامنئي،  الح�سينّي  علي  ال�سّيد  الإم��ام  وخليفته 
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الهوام�س:
   الطبعة الأولى، �سنة 2004م. دار المنهل اللبنانّي � بيروت.( 1)
    �س 24، نقًا عن كتاب »الّنجف الأ�سرف اإ�سهامات في الح�سارة الإن�سانّية «،ج1، �س 423 بت�سرف. ( 2)

بقلم الدكتور أحمد محمد قيس

مصر ...
ومقام السيدة عائشة 

رضوان اهلل عليها

بالأمجاد  حافل  تاريخ  م�سر  ل�سعب  الديني  التاريخ  اإن 
عرفوا  اأنهم  اإذ  الفراعنة،  ع�سور  منذ  المميزة  والمواقف 

عقيدة التوحيد ُمّبكرًا بالقيا�س الى �سعوب المنطقة.
ولما جاءهم الإ�سام بعدالته ورحمته ا�ستقبلوه بالترحيب، 

ولم يذكر الموؤرخون للم�سريين اأية مقاومة لاإ�سام.
لم  واأح��ّب��ه،  الإ���س��ام  اعتنق  ال��ذي  و�سعبها  م�سر  اأن  كما 
ينغم�س في ما انغم�س فيه الآخرون من فتن وما �ساكل، بل بقي 
بعيدًا الى حد ما، ولقد اآثر الم�سريون ذلك عن وعي واإدراك، 

وحتى ل تتلطخ اأيديهم بدماء اإخوانهم الم�سلمين.
الحجاز  بباد  تحيق  كانت  التي  المتتالية  الفتن  واأث��ن��اء 
ال�سريف  النبوي  البيت  باأهل  الأر���س  �ساقت  حيث  وال��ع��راق، 
العبا�س،  وبني  اأمية  بني  دولتي  في  الحكام  قرارات  خال  من 
التي كانت تهدف الى تفريق ذرّية النبّي w في باد الم�سلمين 
واإبعادهم عن تلكم المناطق الح�سا�سة بالن�سبة لهوؤلء الحكام، 
ا�ستقبلت م�سر منهم العدد الكبير في ترحيب واإجال ومودة، 
اأرج��اء  ف��ي  المباركة  ال��ذرّي��ة  ه��ذه  م��ن  الباقون  ت�ستت  بينما 

المعمورة كاليمن وال�سام و�سمال افريقيا وباد فار�س.
اأن  اإذ  واأم��ان،  باأمن  م�سر  في  البيت  اأهل  مهاجرو  وعا�س 
جموع ال�سعب الم�سري اآنذاك � وحتى اليوم � كانوا ياأتون اإليهم 
اأمل نيل البركة والدعاء  للت�سّرف بزيارة العترة النبوية، وعلى 

وق�ساء الحوائج.
ا�ستقبله  عليهم،  اهلل  ر�سوان  منهم  م��ات  من  كل  وك��ان 
لم  حيث  اأحياء،  وهم  اأهلها  به  ا�ستقبله  ما  بمثل  م�سر  تراب 
اإجاًل  وفاتهم  بعد  وم�ساجدهم  قبورهم  زيارة  عن  لوحة داخل المقام ت�سرح �سيرة ال�سيدة عائ�سة )ر�سوان اهلل عليها(ينقطعوا 

ال�سيعة  مراجع  عن  القول  وكذلك 
لبنان  ف��ي  الإم���ام���ّي���ة 

مين  ما لإ كا
ال�����������س�����ّي�����د 
الأمين  مح�سن 
وال�������س���ّي���د ع��ب��د 
ال��ح�����س��ي��ن ���س��رف 
ال����دي����ن ال���ّل���ذي���ن 
ح���ارب���ا الإ���س��ت��ع��م��ار 
ال���ف���رن�������س���ي ون���ف���وذه 
ف����ي ل���ب���ن���ان و����س���وري���ا 
وك��ذل��ك ال��ع��ل��م��اء ال��ق��ادة 
العّامة  الدينّي  كالمرجع 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد 
مو�سى  ال�سيد  والإم����ام  اهلل، 
ال�سيخ محمد  واآية اهلل  ال�سدر، 
في  ودوره��م  الدين  �سم�س  مهدي 
ال��ح��رب الأه��ل��ّي��ة في  ال��وق��وف �سد 
الإنتفا�سة  وتاأييد  والمذهبّية  لبنان 
للوحدة  الدائم  و�سعيهم  الفل�سطينّية 

الإ�سامّية. 
الأ���س��رف  للّنجف  مثال  فخير  وب��ع��د، 
ودوره������ا ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���وح���دة 

على  والمحافظة  ال��ع��راق  ف��ي  وال��وط��ن��ّي��ة  الإ���س��ام��ّي��ة 
و�سابئة  م�سيحيين  م��ن  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ع��ب  م��ك��ون��ات 
ال�سي�ستانّي  الح�سينّي  علّي  ال�سّيد  الإمام  هو  وغيرهم، 
الم�سلمين  وجود  على  الحفاظ  في  الم�سهورة  ومواقفه 
وهم  والو�سط،  الجنوب  محافظات  في  واأئمتهم  ال�ُسّنة 
م  وحرَّ عليهم.  الإعتداء  وح��ّرم  م�سلم  مليون  من  اأكثر 
والإنتقام  الثاأر  المختلطة  المحافظات  في  ال�سيعة  على 
الف�ساد  محاربة  وزعمائهم  وال�سيعة  ال�ُسّنة  من  طالبًا 
والَفقر  العراقّية  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ف��ي  الم�ست�سري 
بتقوى  جميعًا  واأمرهم  العراقي،  المجتمع  في  والجهل 
اهلل تعالى والرجوع اإلى القراآن الكريم وال�ُسّنة ال�سريفة 
الب�سائع  وم��ق��اط��ع��ة  ت��ع��ال��ى  اهلل  ب��ح��ب��ل  والإع��ت�����س��ام 
الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة ال��ت��ي اأدخ��ل��ه��ا الأم��ري��ك��ان اإل���ى ال��ع��راق. 
وتح�سينهم  العالم  في  العراقّية  بالجاليات  والإهتمام 
من  تمنعهم  لهم  ت��رب��وّي��ة  وموؤ�س�سات  م�ساجد  ببناء 

الذوبان وال�سياع في المجتمعات غير الإ�سامّية. 
الكبرى  المرجعيات  اإل��ى  نطلب  وذاك،  ه��ذا  وبعد 
الإ�سامّي،  العالم  في  الكبرى  الإ�سامّية  والموؤ�س�سات 
الأع��ام  الّنجف  مراجع  وه��دي  �سيرة  من  الإ�ستفادة 
والتطّرف  ب  التع�سّ محاربة  الإ�سامّية،  الوحدة  في 
القواعد  وفق  والأ�سول  الفقه  في  الإجتهاد  اأبواب  وفتح 
والف�ساد.  الر�سوة  المعروفة ومحاربة  والعقلّية  ال�سرعّية 
الح�سينّي  علّي  ال�سّيد  الإمام  منهم  بالذكر  ونخ�سُّ 
الإم��ام  الأ���س��ت��اذ  و�سّيدنا  ظ��ل��ه(،  )دام  ال�سي�ستاني 
ظله(.  )دام  الحكيم  الطباطبائّي  �سعيد  محمد  ال�سّيد 
الم�سلمين  ال��ع��ل��م��اء  ب��ت��ج��م��ع  الإق���ت���داء  وك���ذل���ك 
النبيلة  ومواقفهم  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  وال�سيعة  ال�ُسّنة  م��ن 
للبنان،  ال�سهيوني  والنفوذ  الإجتياح  تجاه  والتاريخّية 
اأيامنا  ولغاية  1982م.  عام  منذ  الإ�ست�سام  ول�سيا�سة 
هذه. حيث جمع هذا التجمع في رحابه اأكثر من مائتي 
المحافظات  جميع  اأبناء  من  وال�سيعة  ال�ُسّنة  من  عالم 
البين. ذات  لإ�ساح  دائمًا  وي�سعون  يوؤمنون  اللبنانّية. 

موضوع الغالف
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لهم. وتكريمًا 
الم�ساهد  اأقاموا  اأنهم  بهم  الم�سريين  عناية  من  بلغ  ولقد 
ال�سريفة،  اأ�سماءهم  تحمل  م�ساجد  وبنوا حولها  قبورهم،  على 

من اأجل ال�ساة فيها والتبّرك باأ�سحابها.                        
اهلل  )ر�سوان  عائ�سة  ال�سيدة  النبوية،  الدوحة  هذه  ومن 

عليها(.
من هي ال�سيدة عائ�سة؟

بع�س  ل���دى  وغ��ري��ب��ًا  م�ستهجنًا  ال�����س��وؤال  ه���ذا  ي��ب��دو  ق��د 
العالمين  في  الم�سلمين  معظم  لدى  طبيعي  اأنه  اإل  الم�سلمين، 
هذه  الى  بالتعرف  يت�سرفوا  لم  لأنهم  ذلك  والإ�سامي  العربي 
يكفي  ال�سوؤال،  هذا  على  ولاإجابة  ال�سريفة.  النبوية  الزهرة 
اأن نعلم باأن للموؤرخين والعلماء راأيين حول هذا الأمر ل ثالث 
اأن  اإل  الم�ساألة،  جوهر  في  يختلفان  ل  الراأيان  وه��ذان  لهما. 
دون  بال�سكل  التفاوت  هذا  اقت�ست  التاريخية  العلمية  الّدقة 

الم�سمون كما �سنعرف ذلك في �سياق هذه المقالة.

ال�سيدة  ب��اأن  القول:  ال��ى  يذهبون  الأول  ال��راأي  فاأ�سحاب 
عائ�سة هي ابنة الإمام جعفر بن محمد ال�سادق واأخت الإمام 

مو�سى بن جعفر الكاظم ر�سوان اهلل عليهم.
القول:  ال��ى  يذهبون  فاإنهم  الثاني  ال���راأي  اأ���س��ح��اب  اأم��ا 
الكاظم  جعفر  بن  مو�سى  الإم��ام  ابنة  هي  عائ�سة  ال�سيدة  باأن 

وحفيدة الإمام جعفر بن محمد ال�سادق ر�سوان اهلل عليهم.
ولمعرفة اأي من الراأيين اأقرب الى ال�سواب والّدقة فا ُبدَّ 

من ا�ستعرا�س اأدلتهم حول ذلك ، وهي على ال�سكل التالي:
اأقوال واأدلة اأ�سحاب الراأي الأول :

  w النبّي  بيت  اآل   ( كتابه  في  الدكتور �ساح عد�س  ينقل 
ال�سيدة  اأن  طبقاته  في  ال�سعراني  الإم��ام  عن   )121 )�سفحة 
الإمام  ابنة  وهي  الزاهدات،  العابدات  اأجّل  من  كانت  عائ�سة 
بن  العابدين  زي��ن  علي  بن  الباقر  محمد  بن  ال�سادق  جعفر 
واأخ��وه��ا  عنهم،  اهلل  ر�سي  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  ب��ن  الح�سين 
الإمام مو�سى الكاظم ر�سي اهلل عنه، وقد توفيت �سنة 145 ه� 

اأعوام، وكانت وفاته م�سمومًا مثلما فعل  اأبيها بثاثة  قبل وفاة 
ر�سي  العابدين  زين  وجده  الباقر  باأبيه  والعبا�سيون  الأمويون 
من  الأول  الن�سف  في  عائ�سة  ال�سيدة  عا�ست  وقد  عنهم،  اهلل 
الأموية  الدولة  �سقوط  �سهدت  اأنها  اأي  الهجري،  الثاني  القرن 

وظهور الدولة العبا�سية.
في  محمد  ماهر  �سعاد  ال��دك��ت��ورة  اأي�سًا  اأك��دت��ه  م��ا  وه��ذا 
 ) ال�سالحون  واأولياوؤها  م�سر  م�ساجد   ( ال�سخمة  مو�سوعتها 
ال�سادق  بنت جعفر  عائ�سة هي  ال�سيدة  بالقول:   ،107 �سفحة 
العابدين  زي��ن  علي  الإم����ام  اب��ن  ال��ب��اق��ر  محمد  الإم����ام  اب��ن 
اهلل  كّرم  طالب  اأبي  بن  علي  الإم��ام  ابن  الح�سين  الإم��ام  ابن 

وجوههم، وهي اأخت الإمام مو�سى الكاظم ر�سي اهلل عنهما.
واأ�سافت بنقلها عن كتاب ) م�ساهد ال�سفا في المدفونين 
بم�سر من اآل الم�سطفى (: اأّنها كانت من العابدات القانتات 

المجاهدات.
وتقول اأي�سًا: يجمع الموؤرخون ممن تناولوا �سيرة اأهل البيت 

تعالى  اهلل  ر�سوان  عائ�سة  ال�سيدة  اأن  على  والدرا�سة،  بالبحث 
عن  تنقل  كما  ه�.   145 �سنة  بها  وتوفيت  م�سر  �سّرفت  عليها، 
كتاب )تحفة الأحباب( لموؤلفه ال�سخاوي �سفحة 119: اأنه راأى 
عليه:  مكتوب  رخامي  لوح  عليه  ُثّبت  وقد  عائ�سة  ال�سيدة  قبر 
)هذا قبر ال�سيدة ال�سريفة عائ�سة من اأولد جعفر ال�سادق ابن 
الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام 
 ، وجوههم  اهلل  كرم  طالب  اأبي  ابن  علي  الإم��ام  ابن  الح�سين 

توفيت �سنة خم�سة واأربعين ومائة من الهجرة (.
كتابه  في  ع�سفور  رّب��ه  عبد  اأحمد  رم�سان  ال�سيخ  ونقل 
)القول الأنور في حياة ال�سيدة عائ�سة بنت جعفر ( �سفحة 49، 
القرطبي(  تذكرة  مخت�سر   ( كتبه  في  ال�سعراني  الإم��ام  عن 
ن�سب   ) والأخ���اق  المنن  )لطائف  و  الكبرى(  و)الطبقات 
ال�سيدة عائ�سة بنت جعفر ال�سادق ر�سي  ال�سيدة عائ�سة: هي 

اهلل عنهما.
قاله  الذي  الن�سب  هذا  �سحة  اأنَّ  رم�سان  ال�سيخ  وي�سيف 

لوحة على مدخل المقام من الداخل مقام ال�سيدة عائ�سة )ر�سوان اهلل عليها( ويظهر الى جانبه �سندوق النذورات
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الأن��وار(  )م�سارق  في  العدوي  من:  كل  عليه  وافقه  ال�سعراني 
ال�سخاوي في )تحفة  والعّامة  الأب�سار(  وال�سبلنجي في )نور 
الأحباب وبغية الطاب( وال�سيخ محمد زكي ابراهيم في كتابه 
) مراقد اأهل البيت بالقاهرة( ومحمد طاهر خرا�سي العدوي 
المعنى  هذا  رم�سان  ال�سيخ  ونقل  الجلي(.  القول   ( كتابه  في 
عن �سم�س الدين محمد بن الزيات في )الكواكب ال�سيارة في 
ترتيب الزيارة (. وذكر اأحمد زكي با�سا بعد تحقيقه ودرا�سته 
اأن الم�سهد القائم في جنوب  للم�سهد وفي جمع من النا�س: ) 
مت�سّرف  حقيقة  هو  النبوية  عائ�سة  ال�سيدة  با�سم  القاهرة 
البركات  ومهبط  اأنوارها  م�سرق  وفيه  الطاهر،  جثمانها  ب�سم 

ب�سببها(.
ه: وقد كتب على باب القبة ما ن�سّ

ل�����ع�����ائ�����������س�����ة ن�������������ور م���������������س�������يء وب�����ه�����ج�����ة
وق������ّب������ت������ه������ا ف�����ي�����ه�����ا ال�����������دع�����������اء ي�����ج�����اب

ي�سع  ل  مما  العديد  العديد  نقله  با�سا  زك��ي  اأحمد  وك��ام 

اأحمد  اأن  المجال لذكرهم في هذه الُعجالة. والمفارقة بالأمر 
زكي با�سا كان م�سهورًا بت�سكيكه وقوله بعدم �سحة العديد من 

الم�ساهد الأخرى المن�سوبة لآل البيت ر�سوان اهلل عليهم.
الم�سادر  بح�سب  ه��ي  اأدل���ة  م��ن  ذك���ره  ت��ق��دم  م��ا  ك��ل  اإّن 
ما  اأم��ا  الفكرية،  م�ساربها  اخ��ت��اف  م��ع  ال�ُسنّية  الإ�سامية 
بالن�سبة  قليًا  يعتبر  فهو  الإمامية  الإ�سامية  الم�سادر  نقلته 
الى غيرهم، ولكنه يتوافق بن�سبة كبيرة جدًا مع ما تّم عر�سه 
وذكره ، فعلى �سبيل المثال: ذكر العّامة محمد ح�سين الأعلمي 
الحائري في كتابه ) تراجم اأعام الن�ساء ( الجزء 2 �سفحة 
ه: عائ�سة النبوية المتوفية �سنة 145 ه� والمدفونة  266 ما ن�سّ

بم�سر بباب القرافة. 
كتابه  في  الحكيمي  ر�سا  محمد  ال�سيخ  الخطيب  واأي�سًا، 
 ،321 �سفحة  المختلفة(  ال��ع�����س��ور  ع��ب��ر  ال��ن�����س��اء  )اأع���ي���ان 
العبادة  رّب��ات  من  ال�سادق،  جعفر  بنت  عائ�سة  ق��ال:)  حيث 
م�سر(.  بقرافة  ودفنت  ه�   145 �سنة  وتوفيت  وال�����س��اح... 

وذكر اأنه اعتمد في ذلك على كتاب ) لواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار ( لل�سعراني، وكذلك عن ) نور الأب�سار في مناقب اآل 

البيت المختار ( لل�سبلنجي، وعن )اأعام الن�ساء(.
جعفر  العراقي  الباحث   ، اأي�سًا  المعنى  ه��ذا  ال��ى  واأ���س��ار 
خور�سيد حيث قال: ال�سيدة عائ�سة بنت الإمام جعفر ال�سادق 
ال�سيدة  زوج  الموؤتمن  اإ�سحاق  �سقيقها  الباقر،  الإمام  وحفيده 
البربرية، وكنيتها  واأمها حميدة  الكاظم،  الإمام  واأي�سًا  نفي�سة 
اأم فروة، و�سمّيت بهذا الإ�سم كنية لها لأن العرب من عاداتهم 
كان  عائ�سة  ال�سيدة  وا�سم جدة  اأجدادهم،  باأ�سماء  يت�سّموا  اأن 
اأم فروة بنت القا�سم بن محمد بن اأبي بكر ال�سديق. واأ�ساف 
 ) م�سر  في  النبي  بيت  اآل   ( كتاب  في  موؤكد  الكام  هذا  باأن 

لموؤلفه اأحمد اأبو كف.
واإ�سم ) اأم فروة ( هذا، قد تمَّ ذكره في اأُمهات الم�سادر 
التاريخية الإ�سامية الإمامية مثال ذلك، ما ذكره اأبو الح�سن 
الإربلي في ) ك�سف الغمة في معرفة الأئمة ( الجزء 2 �سفحة 

373، وال�سيخ المفيد في ) الإر�ساد ( �سفحة 284، والطبر�سي 
والعّامة   ،294 �سفحة   ) الهدى  باأعام  ال��ورى  اأع��ام   ( في 
ح�سن لوا�ساني في ) الدرو�س البهّية في مجمل اأحوال الر�سول 
والعترة النبوية ( �سفحة 97، وال�سيخ اأحمد العامري النا�سري 
حيث   ،240 �سفحة   ) العالم  في  الإ�سامية  المراقد   ( في 
ذكرها باأنها ال�سيدة عائ�سة بنت الإمام جعفر ال�سادق ر�سوان 

اهلل عليهم، وغيرهم الكثير.
باأن  يقول  ال��ذي  الأول  الفريق  راأي  ك��ان  ه��ذا  ف��اإن  وعليه، 
جعفر  الإم���ام  اب��ن��ة  ه��ي  عليها  اهلل  ر���س��وان  عائ�سة  ال�سيدة 

ال�سادق ر�سي اهلل عنه، من كا الفريقين ال�ُسّنة والإمامية.
ال�سيدة  باأن  القائل  الثاني  الفريق  راأي  الى  نتعرف  اأن  بقي 
عائ�سة هي حفيدة الإمام ال�سادق وابنة الإمام الكاظم ر�سي 

اهلل عنهم اأجمعين .
اأقوال واأدلة اأ�سحاب الراأي الثاني:

ورود  عدم  على  اأ�سا�س  ب�سكل  ال��راأي  هذا  اأ�سحاب  يعتمد 
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اإ�سم عائ�سة �سمن اأ�سماء اأبناء الإمام ال�سادق وورودها �سمن 
اأ�سماء بنات الإمام الكاظم هذا من جهة.

( �سمن  ف��روة  اأم   ( اإ�سم  اإي��راد  تمَّ  فقد  اأخ��رى  ومن جهة 
الإمام  اأ�سماء بنات  واأي�سًا �سمن  الإمام ال�سادق  اأ�سماء بنات 
الكاظم )ر�سوان اهلل عليهم اأجمعين(. ومن الأمثلة على ذلك:
1� ال�سيخ المفيد في ) الإر�ساد ( اإذ اأورد اإ�سم ) اأم فروة( 
اإ�سم  اأورد  اأولد الإمام ال�سادق �سفحة 284 ، كما  وعّدها من 
الكاظم  الإم��ام  اأولد  �سمن  من  وعّدها   ) عائ�سة   ( ال�سيدة 

�سفحة 303.
 ) الهدى  باأعام  الورى  اأعام   ( في  الطبر�سي  العّامة   �2
اأولد الإمام ال�سادق �سفحة 294،  اأم فروة ( من  حيث َعّد ) 
الكاظم  الإم��ام  بنات  �سمن  وعّدها  )عائ�سة(  ال�سيدة  وذك��ر 

)�سفحة 312 (.
 ) البهية  الدرو�س   ( في  لوا�ساني  ح�سن  ال�سيد  العامة   �3
حيث ذكر اإ�سم ) اأم فروة ( �سمن اأبناء الإمام ال�سادق ) �س 
الإمام  بنات  اأ�سماء  �سمن   ) العائ�سة   ( ال�سيدة  واإ�سم   ،  )97
الكاظم، كما اأنه اأورد ا�سم ) اأم فروة ( وعّدها من بنات الإمام 

الكاظم اأي�سًا ) �س 107 (.
وغيرهم الكثير كال�سيد ها�سم معروف الح�سني في ) �سيرة 
اأو من غيرهم حول هذا  منهم  ا�ستقوا  من  ومعظم   ،  ) الأئمة 

الأمر .
وبناًء على ما تقدم، ما هو الراأي الأرجح والأقرب لل�سواب 

والّدقة العلمية؟
لجهة  ال�سكلي  ال�سوؤال  هذا  على  الجواب  وقبل  البداية  في 
الإعتبار ال�سرعي، والعلمي لجهة الإعتبار التاريخي فاإنه يمكننا 
عليها  اهلل  ر�سوان  عائ�سة  ال�سيدة  اأن  اإطمئنان  وبكل  القول 
وحفيدة  ال�سادق  الإمام  ابنة  هي  م�سر  في  ال�سامخ  ومقامها 

الإمام الباقر ر�سوان اهلل عليهم اأجمعين، ولاأ�سباب التالية:
1� عدم الدقة في ذكر اأ�سماء بنات الإمام ال�سادق وتحديدًا 
اإ�سم ال�سيدة عائ�سة عند كل من الفريقين، فمن ال�ُسّنة من ذكر 
) اأم فروة ( ولم ياأت على ذكر ) عائ�سة ( حاله بذلك كحال 
اأ�سحاب الراأي الثاني، ومنهم على �سبيل المثال : اأبو عبد اهلل 

)ن�سب  كتابه  في  الزبيري  م�سعب  بن  اهلل  عبد  بن  م�سعب 
قري�س (.

2� اإحتمال كبير باأن تكون ال�سيدة )عائ�سة( هي ) اأم فروة( 
تكنى  جّدتها  اأن  وخا�سة  بها،  ا�ستهرت  التي  الكنية  �سبيل  على 

)باأم فروة ( اأي�سًا.
ون�سبها  ا�سمها  ذكر  من  قبرها  على  الأثريون  وجده  ما   �3
با�سا  زكي  اأحمد  هوؤلء  ومن  ه�،   145 العام  في  وفاتها  وتاريخ 
المعروف بت�سدده في التحقيق حول م�ساألة الم�ساهد والمقامات 

ب�سكل عام.
فقد  الكاظم،  الإمام  وولدة  وفاتها  بين  الزمني  الفارق   �4
 128 العام  في  الكاظم  الإمام  ولدة  بالإجماع  الموؤرخون  ذكر 
ه� في حين اأنهم اأجمعوا اأي�سًا على تاريخ وفاتها في العام 145 
�سنة   17 يتعدى  ل  وفاتها  عند  الكاظم  الإم��ام  عمر  اأن  اأي  ه�، 
من  كانت  باأنها  ترجمتها  عن  نقل  ما  مع  ي�ستقيم  ل  ما  وه��ذا 
في  وعاقلة  نا�سجة  اإم��راأة  كانت  اأنها  اأي  القانتات،  العابدات 
الوقت الذي كان فيه الإمام الكاظم �سابًا، فمتى تزوج واأنجب 

اإمراأة ا�ستهرت بالعبادة والُتقى في حين اأن اأباها �ساب؟؟
بنات  اأ�سماء  اأم فروة ( �سمن   ( و  اإ�سم )عائ�سة(  ورود   �5
الإمام الكاظم يوؤكد اأمرين: الأول: اأنهن بنات الإمام الكاظم. 
العرب،  عادة  على  جريًا  عماتهن  اأ�سماء  حملن  اأنهن  والثاني: 

وبالتالي ل تعار�س بينهن.
الطيبة  ال�سجرة  من  فهي  تقدم  ما  كل  عن  النظر  بغ�س   �6

الطاهرة.
لأجل كل ذلك، وبعد الثبوت ل مورد لاإثبات كما يقال، اأي 
ل حاجة لاإطالة بعد التاأكد من �سحة ن�سبها ال�سريف على كا 

الراأيين.
يا عائ�سة بنت جعفر  ويا مولتي  �سيدتي  يا  فال�سام عليك 
اأبي طالب ر�سوان  الح�سين بن علي بن  بن محمد بن علي بن 

اهلل عليهم اأجمعين.
وهنيئًا لمن ت�سّرف بزيارة م�سهدك ومقامك، وهنيئًا لأهل 

م�سر لوجودك الكريم والمبارك بينهم.
                                واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين                                                                                   

مصر... 
 t وذرّية اإلمام الحسن المجتبى

مسجد ومشهد سيدي ابراهيم )رض( 
بقلم الدكتور أحمد محمد قيس
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اأحوال  المو�سوع  هذا  من  الأول  الق�سم  في  ذكرنا  قد  كّنا 
الح�سن  ولده  من  )ر�س(  المجتبى  الح�سن  الإمام  ذرّية  بع�س 
المثنى )ر�س(، واأتينا على ذكر اأحوال ال�سادة الطباطبائيين.

من  اآخ��ر  فرد  مو�سوع  بالبحث  �سنتناول  الق�سم  هذا  وفي 
هذه الذرّية المباركة من ن�سل ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله 
�سقيق  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  ال�سريف  بذلك  عنيت  و�سلم(، 

النف�س الذكّية )ر�س(.
من هو ال�سريف اإبراهيم؟

المح�س(  اأو  )بالكامل  الملقب  اهلل  عبد  بن  ابراهيم  هو 
بن الح�سن المثنى بن الح�سن المجتبى بن علي بن اأبي طالب 

ر�سوان اهلل عليهم اأجمعين.
واأّمه هند بنت اأبي عبيدة، كما ذكر اأبو الفرج الأ�سفهاني.

نبذة مخت�سرة عن اأحوال ال�سريف اإبراهيم
اإبراهيم  و�سجاعة  وعلم  اأخاق  الأ�سفهاني طرفًا من  ذكر 
بن عبد اهلل في كتابه )مقاتل الطالبيين( �سفحة 192، حيث 

قال: ) كان اإبراهيم بن عبد اهلل جاريًا على �ساكلة اأخيه ُمحّمد 
من  �سيئًا  يقول  وكان  وال�سدة،  وال�سجاعة،  والعلم،  الدين،  في 

ال�سعر...(.
اأّن ُمحّمدًا،  ويروي عن �سجاعته و�سّدته الحادثة التالية: ) 
فيها  لُمحّمد  اإبل  فوردت  اهلل،  عبد  اأبيهما  عند  كانا  واإبراهيم 
النظر  ُيِحدُّ  اإبراهيم  فجعل  �سيء،  راأ�سها  ي��ُردُّ  ل  �سرود  ناقة 
راّدها؟  اأنك  تحدثك  نف�سك  كاأن  ُمحّمد:  اأخوه  له  فقال  اإليها، 
ابراهيم  فوثب  لك،  فهي  فعلت  فاإن  ُمحّمد:  له  قال  نعم،  قال: 
واأخذ  اأمكنته جاءها  اإذا  بالإبل، حتى  ويت�ستر  لها  يتغير  فجعل 
بذنبها، فاحتملته واأدبرت تمخ�س بذنبها، حتى غاب عن عين 
اأخاك  عّر�ست  قد  له:  وقال  ُمحّمد  على  فاأقبل  اهلل،  عبد  اأبيه 
للهلكة. فمكثا �سويًا بانتظاره حتى اأقبل عليهما م�ستمًا باإزاره. 

فقال له ُمحّمد: كيف راأيت؟ زعمت اأنك رادها وحاب�سها.
فاألقى اإبراهيم ذنبها وقد انقطع في يده وقال: ما اأعذر من 

جاء بهذا(.

الأحوال ال�سيا�سية في ع�سره
عا�سر اإبراهيم بن عبد اهلل اآخر عهد بني اأمية واأول عهد 
حاقت  وم�سائب  اأح��داث  من  ذلك  ترافق  ما  مع  العبا�س  بني 

بذرّية العترة النبوية ال�سريفة على وجه الخ�سو�س.
ال�سنية(  ال�سيد مح�سن الأمين في كتابه )المجال�س  وينقل 
وما  الفترة  ه��ذه  عن  موجزة  لمحة  بعدها،  وم��ا   608 �سفحة 
جرى فيها من اأحداث، وبالأخ�س على كل من ُمحّمد واإبراهيم 
كان  لما  فيقول:  المثنى،  الح�سن  بن  المح�س  اهلل  عبد  اأبناء 
اأمية، اجتمع بنو ها�سم  اآخر ملوك بني  زمن مروان بن ُمحّمد 
بن  المثنى  الح�سن  بن  اهلل  عبد  بن  ُمحّمدًا  وبايعوا  بالمدينة 

الح�سن المجتبى بن علّي بن اأبي طالب )ر�س(.
والمن�سور(،  ال�سفاح   ( ُمحّمدًا  بايع  من  جملة  من  وك��ان 
في حين اأن الإمام جعفر بن ُمحّمد ال�سادق لم يبايعه، ف�ساأله 
الإمام  فاأجابه   ، ذلك  �سبب  عن  المثنى  الح�سن  بن  اهلل  عبد 
واإخ��وت��ه  ال�سفاح  ال��ى  ت�سير  الخافة  اأن  )ر����س(:  ال�سادق 

واأن �ساحب  واإبراهيم �سيقتان،  اأن ُمحّمدًا  واأخبره  واأبنائهم، 
الأمر  و�سل  فلما  ُمحّمدًا،  يقتل  المن�سور  وهو  الأ�سفر  الرداء 
ُمحّمدًا  يخ�سى  ما  كثيرًا  كان  ال�سفاح  اأخيه  بعد  المن�سور  الى 
بايعه  المثنى لأنه كان قد  الح�سن  اإبني عبد اهلل بن  وابراهيم 

في المدينة قبل اأخيه ال�سفاح.
عبد  دار  المن�سور  اأبو جعفر  ق�سد  لمكة،  اأثناء حجه  وفي 
اهلل المح�س بن الح�سن المثنى و�ساأله عن ولده ُمحّمد ، فاأجابه 
عبد اهلل بالقول: ل اأدري ، فقال له المن�سور: لتاأتّين به، فقال 

عبد اهلل: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه.
على  وجعل  �سنتين،  بالمدينة  وحب�سه  المن�سور  فغ�سب 
المدينة واليًا يقال له رياح، واأمره اأن يقب�س على بني الح�سن 

ويحب�سهم.
ورياح هذا، كان عدوًا ومبغ�سًا لأهل البيت )ر�س(، فحب�س 
اهلل  عبد  غير  رجًا  ع�سر  اثني  الح�سن،  اأبناء  من  اأي  منهم، 
ا�سمه  عابد  رجل  اأي�سًا  وفيهم  �سغير،  �سبي  وفيهم  المح�س 
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علي بن الح�سن جاء من تلقاء نف�سه وطلب من رياح اأن يحب�سه 
بن  عثمان  ول��د  من  اهلل  عبد  بن  ُمحّمد  معهم  وحب�س  معهم، 

عفان وكان اأخاهم لأمهم كما قيل اأو اأّمه ها�سمّية.
ه��وؤلء  بحمل  المن�سور  اأم���ر  ال��ح��ج،  مو�سم  انتهى  ول��م��ا 
اأُخرجوا،  فلما  العراق، فحملوا مكبلين مغلولين،  الى  ال�سجناء 
اليهم  فلما نظر  �ستر رقيق  وراء  ال�سادق )ر�س(  الإمام  وقف 
هملت عيناه حتى جرى دمعه على لحيته وقال: واهلل ل يحفظ 

هلل حرمة بعد هوؤلء.
ق�سر  له  يقال  مكان  في  بالعراق  حب�سهم  المن�سور  اإنَّ  ثم 
ابن هبيرة �سرقي الكوفة، وكانوا ل يعرفون الليل من النهار، ول 
يعرفون اأوقات ال�ساة اإل باأحزاب من القراآن يقراأها بع�سهم، 

وكان اإذا مات اأحد منهم ترك في مكانه.
المن�سور  على  المح�س  اهلل  عبد  بن  ُمحّمد  خرج  وعندما 
الدوانيقي اأمر الأخير بهدم الحب�س على من فيه من ال�سجناء. 
من  كل  ُمختلفة،  بعبارات  الأليمة  الأح���داث  ه��ذه  ذك��ر  ولقد 
حديثهما  عند  تاريخه  في  الأث��ي��ر  واب��ن  تاريخه  في  الطبريِّ 
الدكتورة �سعاد  للهجرة، كما نقلت ذلك  اأحداث عام 145  عن 
ماهر ُمحّمد عن كتاب ) العبر في خبر من غبر ( �سفحة 112 

فيها   ( فيقول:  ه�   145 �سنة  اأح��داث  عن  فيها  يتحدث  والتي 
ظهر ُمحّمد بن عبد اهلل بن الح�سن المثنى، فخرج في مائتين 
لحربه  المن�سور  الخليفة  فندب  المدينة،  في  نف�سًا  وخم�سين 
يقبل  فلم  التوبة،  الى  دع��اه  ال��ذي  مو�سى  بن  عي�سى  عمه  ابن 
ُمحّمد منه ذلك، ثم اأنذر عي�سى اأهل المدينة ورهبهم اأيامًا ثم 
زحف عليها وبادر ُمحّمدًا وقتله في المعركة وبعث عي�سى براأ�س 

ُمحّمد الى المن�سور (.
 ) م�سر  م�ساجد   ( كتابها  ف��ي  �سعاد  ال��دك��ت��ورة  وت�سيف 
ما   ،137 �سفحة  تاريخه  في  الذهبي  عن  بنقلها   ،111 �سفحة 
يلي: ) وفيها ) اأي �سنة 145 ه� ( وعلى اإثر مقتل ُمحّمد، خرج 
اأخوه اإبراهيم بن عبد اهلل بن الح�سن المثنى بالب�سرة، وكان 
قد �سار من الحجاز الى الب�سرة فدخلها �سرًا في ع�سر اأنف�س، 
الكوفة  ونزل  الب�سرة  ترك  اإبراهيم  خروج  المن�سور  بلغ  ولما 
حتى ياأمن غائلة اأهلها، واألزم النا�س بلب�س ال�سواد، وجعل يقتل 
ابراهيم  اأمر  كان  الأثناء  هذه  وفي  يحب�سه،  اأو  اتهمه  من  كل 
فكان  اآلف،  خم�سة  لحربه  المن�سور  فجهز  بالب�سرة،  يت�سع 
الب�سرة  اأهل  من  كثير  خلق  وقتل  وقعات،  عّدة  الفريقين  بين 
ل  كان  الذي  مو�سى  بن  عي�سى  المن�سور  اأمر  عندها  ووا�سط. 

يزال في المدينة بالتوجه الى الب�سرة لقتال ابراهيم، ودارت 
اأن  مو�سى  بن  عي�سى  جي�س  ا�ستطاع  واأخيرًا   ، بينهما  الحرب 
الهزيمة  فوقعت  ع�سكره،  على  وحمل  اإبراهيم  بجي�س  يحيط 
على اأ�سحاب ابراهيم حتى بقي في �سبعين نفرًا، وا�ستدَّ القتال 
حتى تفانى خلق تحت ال�سيوف طول النهار، وجاء �سهم في حلق 
مقدورا(  ق��درًا  اهلل  اأمر  وكان   ( يقول:  وهو  فاأنزلوه  اإبراهيم 
عي�سى  جي�س  من  جماعة  فنزل  غيره،  اهلل  واأراد  اأم��رًا  اأردن��ا 
واحتزوا راأ�س اإبراهيم وبعثوا به الى المن�سور الدوانيقي وذلك 
ثمان  اآن��ذاك  وعمره  العقدة  ذي  من  والع�سرين  الخام�س  في 

واأربعون �سنة (.
تاريخه  في  الذهبي  الحافظ  عن  �سعاد  الدكتورة  وتنقل 
في  وذلك  المن�سور  بخاف  اإبراهيم  وتقوى  ورع  تظهر  رواية 
كتابها )م�ساجد م�سر( �سفحة 112، حيث اأنها قالت: وي�سيف 
الكوفة لظفر  اإبراهيم على  بالقول: فلو هجم  الحافظ الذهبي 
اأن  هجمتها  اأن  اأخ��اف  قال:  دين:  فيه  كان  ولكنه  بالمن�سور، 

ي�ستباح ال�سغير والكبير.
وت�سيف وتقول: اإن جزَّ المن�سور لراأ�س ابراهيم والطواف 
به في الأم�سار، اإنما ح�سل ليكون عبرة لمن تحّدثه نف�سه من 

العلويين للخروج عليه اأو على غيره من اآل العبا�س.
وكان ال�سيخ ال�سبلنجي قد حقق هذه الأحداث التي ح�سلت 
مناقب  في  الأب�سار  ن��ور   ( كتابه  في  وذل��ك  ه�   145 ع��ام  في 
المقتول  ب��اأن  القول  الى  انتهى  حيث   ،23 �سفحة   ) البيت  اآل 
اأخ��و  المح�س  اهلل  عبد  ب��ن  ابراهيم  ه��و:  ال��راأ���س  وال��م��ج��زوز 
ُمحّمد الملقب بالنف�س الزكّية، وكان مر�سي ال�سيرة ومن كبار 
العلماء، وروي اأن الإمام اأبا حنيفة بايعه واأفتى النا�س بالخروج 

معه ومع اأخيه ُمحّمد.
اأما عن الأ�سباب الكامنة خلف و�سول راأ�س ابراهيم بن عبد 
اهلل المح�س الى م�سر، فتنقل الدكتورة �سعاد عن ابن طهيرة 
والقاهرة(  م�سر  محا�سن  في  الباهرة  الف�سائل   ( كتابه  في 
�سفحة 87 ما يلي: في اأيام يزيد بن حاتم والي م�سر من قبل 
اأبي  بن  علي  بن  الح�سن  بني  دعوة  بم�سر  ظهرت  المن�سور، 
في  الح�سن  لبني  منهم  كثير  وبايع  النا�س،  بها  وتكّلم  طالب 
يتم،  اأن  الح�سن  بني  اأمر  وكاد  باأهلها  م�سر  وماجت  الباطن، 
المح�س.  اهلل  عبد  بن  ُمحّمد  بن  علّي  باإ�سم  كانت  والبيعة 
وبينما النا�س في ذلك اأوتي ليزيد براأ�س اإبراهيم بن عبد اهلل 
بن الح�سن المثنى بن الح�سن المجتبى بن علي بن اأبي طالب 

لفتة على �سباك المقام ذكر فيها اإ�سم �ساحبه )ر�س(لفتة على �سباك المقام ذكر فيها اإ�سم �ساحبه )ر�س(�سورة للمقام من زاوية اأخرىلفتة ذكر عليها اإ�سم �ساحب المقام مع ن�سبه ال�سريف
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َب في الم�سجد  في ذي الحجة �سنة خم�س واأربعين ومائة، َفُن�سِ
ابن  يقول  كما  م�سر،  في  الحالة  ج  تحرَّ على  يدلُّ  ومما  اأيامًا. 
خروج  ب�سبب  الحج  من  م�سر  اأهل  منع  قد  يزيدًا  اأّن  طهيرة: 

العلويين بالمدينة، فلما ُقِتَل ابراهيم اأذن لهم بذلك.
ويوؤكد هذا المعنى ما ذكره اأبو الفرج الأ�سفهاني في كتابه 
ابراهيم  مقتل  ذكر  حيث   ،214 �سفحة   ) الطالبيين  مقاتل   (
قال:  واحد،  بم�سمون  متعددة  بروايات  المح�س  اهلل  عبد  بن 
من  بقين  لخم�س  النهار  ارتفاع  عند  الإثنين  يوم  اإبراهيم  قتل 
ذي القعدة �سنة 145 ه�، واأتى اأبو جعفر المن�سور براأ�سه ليلة 
اأ�سبح يوم  وبينه وبين مقتله ثمانية ع�سر ميًا، فلما  الثاثاء، 
اإبراهيم فن�سب بال�سوق ، فراأيته من�سوبًا  اأمر براأ�س  الثاثاء 
مخ�سوبًا بالحناء، ولحقًا طيف به بالأ�سواق ومنادي اأبي جعفر 
وكان  الفا�سق،  ابن  الفا�سق  راأ�س  هذا  وينادي  يقول  المن�سور 
ُغّلف  قد  اأبي�س،  منديل  في   ، اأحمر  �سفط  في  اإبراهيم  راأ���س 

بالغالية،.... و�سخ�س ابن اأبي الكرام براأ�سه الى م�سر.
وقد تقّدم في الرواية ال�سابقة عن ابن طهيرة �سبب اإر�سال 

راأ�س اإبراهيم )ر�س( الى م�سر.
مكان دفن الراأ�س ال�سريف وعمارة الم�سجد والمقام

اأن   :271 �س  ال��راب��ع  الجزء  تاريخه  في  المقريزي  يقول 
الى م�سر،  راأ�سه  واأر�سل  المن�سور قتله �سنة 145 ه�   الخليفة 

فن�سبت في الم�سجد الجامع العتيق ) جامع َعمرو(.
 3 الجزء  تغري(  )اب��ن  كتابه  في  المحا�سن  اأب��و  وي�سيف 
�سفحة 136، و�سف كيف جاء الراأ�س الى م�سر فيقول: وبينما 
اإبراهيم  براأ�س  اآنذاك  والي م�سر  ليزيد  ُقّدم  النا�س في ذلك 
به  ثم طيف  اأيامًا  الم�سجد  في  َب  َفُن�سِ المح�س،  اهلل  عبد  بن 
في الأ�سواق، ودفن في ال�ساحية التي تعرف بمنية مطر. وتقول 
اختيار  في  ال�سبب  ولعلَّ  في )م�ساجد م�سر(:  �سعاد  الدكتورة 
جهة المطرية لتكون مقرًا لراأ�س اإبراهيم هو اإبعاد النا�س عن 
زيارة المقبرة ) الخا�سة بالراأ�س( حتى تخمد الثورة وت�سعف 

للعلويين. الدعوة 
غير  مهجورة  الوقت  ذلك  في  المطرية  منطقة  كانت  فقد 

م�سكونة لبعدها عن العا�سمة، وهي الف�سطاط ثم الع�سكر. كما 
المقطم.  الوقت كانت عند جبل  الم�سلمين في ذلك  اأن مقابر 
بالراأ�س  الخا�سة  المقبرة  هذه  اأهمية  على  دليًا  ينه�س  ومما 
اهتمام  هو  المطرية،  اأي  النائية  المنطقة  تلك  في  ال�سريف 

الأمير تبر الأخ�سيدي ببناء م�سجد بجوارها.
وهذا الذي ذكرته الدكتورة �سعاد اآنفًا، هو ال�سبب من وراء 
 ،) بالمطرية  تبر  )بم�سجد  تارًة  والم�سجد  المقام  ت�سمية هذا 

وتارة اأخرى ) جامع �سيدي اإبراهيم (.
على  بني  تبر  م�سجد  يقول:  اإذ  الق�ساعي،  اأورده  ما  وهو 
بن  المثنى  الح�سن  بن  المح�س  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  راأ���س 
ما  بح�سب  )ر���س(.  طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  المجتبى  الح�سن 
ذكرت ونقلت الدكتورة �سعاد ُمحّمد �سفحة 111. كما جاء في 
 ،22 �سفحة  لل�سخاوي  الطاب(  وبغية  الأحباب  )تحفة  كتاب 
قوله: وقد ظل هذا الم�سجد يعرف با�سم م�سجد تبر الى عهد 
بعيد، ثم اندثرت المباني وبقيت التربة فقط، ومن عهد قريب 
تطوع الأهالي ببنائه، فاأعيد الى �سبه حالته �سنة 1922 م، وهو 
�سيدي  بجامع  ويعرف  ماهر،  ب�سارع  بالمطرية  الآن  الى  باق 

اإبراهيم، وفيه �سريح راأ�س اإبراهيم يزار.
قالها  عظة  من  الأ�سفهاني  اأورده  ما  �سننقل  الختام،  وقبل 
فيها:  جاء  ومما  خطبه،  اإحدى  في  )ر�س(  اإبراهيم  ال�سريف 
حقهم  في  العباد  تطلب  ما  جميع  وج��دت  اإن��ي  النا�س،  )اأيها 

الخير عند اهلل عز وجل في ثاث:
في المنطق، والنظر، وال�سكوت.

فكل منطق لي�س ذكر فهو لغو.
وكل �سكوت لي�س فيه تفكر فهو �سهو.

وكل نظر لي�س فيه عبرة فهو غفلة.
فطوبى لمن كان منطقه ذكرًا، ونظره عبرة، و�سكوته فكرًا، 

وو�سعه بيته، وبكى على خطيئته، و�سلم الم�سلمون منه (.
وفي الختام ننقل قوله تعالى: ) رحمت اهلل وبركاته عليكم 

اأهل البيت اإنه حميد مجيد ( �سورة هود اآية 73.
واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين

ذكر ما جاء يف املهديِّ 
يف آخر الزمان

الدين  محّب  الحافظ  العّامة  اأخ��رج 
الــعــقــبــى في  ــر  ــائـ »ذخـ ف��ي كتابه  ال��ط��ب��ري 
بن  ع��ل��يِّ  ع��ن   )1(» الــقــربــى  ذوي  مــنــاقــب 
الهالي عن اأبيه قال:]»  دخلت على ر�ص�ل 
اهلل w، في الحالة التي ُقب�س فيها )2( فاإذا 
فاطمة عند راأ�صه فبكت حتى ارتفع �ص�تها 
فـــقـــال: حبيبتي  اإلــيــهــا  w، طــرفــه  فــرفــع 

فاطمة ما الذي يبكيك؟
فقالت: اأخ�سى ال�سيعة من بعدك.

اهلل  اأن  علمت  م��ا  حبيبتي  ي��ا  ف��ق��ال: 
فاختار  اطاعه  الأر����س  اأه��ل  على  اطلع 
منها اأباك فبعثه بر�سالته ثّم اطلع اطاعه 
اإلى اأن اأنكحك  فاختار منها بعلك واأوحى 

اإياه. 
يا فاطمة ونحن اأهل بيت فقد اأعطانا 
ول  قبلنا  اأح��دًا  ُتعَط  لم  �سبع خ�سال  اهلل 

ُتعَط اأحدًا بعدنا. 
واأكرمهم على اهلل  النبيين  واأنا خاتم 
عّز  اهلل  اإل��ى  المخلوقين  واأح��بُّ  وجل  عّز 

وجل واأنا اأبوك.
هُم اإلى اهلل  وو�سي َخيُر الأو�سياء واأحبَّ

عّز وجل وهو بعلك. 
اإلى  هم  واأحبَّ ال�سهداء  خير  و�سهيدنا 
اهلل عّز وجل وهو حمزة بن عبد المطلب 

َعمُّ اأبيك وعمُّ بعلك. 
يطير  اأخ�سران  جناحان  له  من  ومّنا 
المائكة  مع  ي�ساء  حيث  الجّنة  في  بهما 

وهو ابن عم اأبيك واأخو بعلك. 
ابناك  وهما  الأّم���ة  ه��ذه  �سبط  وم��ّن��ا 
اأهل  الح�سن والح�سين وهما �سيدا �سباب 
خيٌر  بالحقِّ  بعثني  والذي  واأبوهما  الجّنة 

منهما.  
اإنَّ  ب��ال��ح��قِّ  بعثني  وال���ذي  فاطمة  ي��ا 
منهما مهديِّ هذه الأّمة اإذا �سارت الدنيا 
وتقطعت  الفتن  وتظاهرت  ومرجًا  هرجًا 
ال�سبل واأغار بع�سهم على بع�س فا كبير 
يرحم �سغيرًا ول �سغير يوقر كبيرًا فيبعث 
اهلل عّز وجل عند ذلك من يفتح ح�سون 
ال�سالة وقلوبًا ُغلفًا يقوم بالدين في اآخر 
الزمان كما قمت به في اأّول الزمان ويماأ 

الأر�س عدًل كما ُملئت جورًا. 
الهمّداني  العاء  اأبو  الحافظ  خّرجه 

م  تقدَّ وقد  المهدّي  في  حديثًا  اأربعين  في 
حديث  من  فاطمة  مناقب  في  ُمخت�سرًا 

الطبراني عن اأبي اأيوب الن�ساري.
)����س���رح(: ال��ه��رج وال���م���رج الق��ت��ت��ال 
والإختاط، ُغلف اأي في غاف عن �سماع 
ي�لد   «:،wاهلل ر�سول  قال  وعنه   . الحقِّ
منهما يعني الح�صن والح�صين مهديُّ هذه 

االأّمة «. 
 ،w النبي  اأّن  علّي  بن  الح�سين  وعن 
كالكوكب  وجهه  ول��دي  من  المهديُّ  ق��ال: 
الخدري  �سعيد  اأبي  . وقد روى عن  ال��دريُّ
اأّنه من  وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما 

.]» wعترته
عن ُحذيفة اأّن النبّي w:]»  قال ل� لم 
يبق من الدنيا اإاّل ي�م واحد لّط�ل اهلل ذلك 
اإ�صمه  ولـــدي  مــن  رجـــاًل  يبعث  الــيــ�م حتى 

كاإ�صمي .
ر�سول  يا  ول��دك  اأي  من  �سلمان  فقال 
بيده  ه��ذا و�سرب  ول��دي  ق��ال: من  اهلل؟. 
في  مطلقًا  ورد  ما  فيحمل  الح�سين.  على 

ما تقدم على هذا المقيد )3( «[. 
الهوام�س:

   موؤلف هذا الكتاب وراوي الأحاديث الآنفة الذكر، هو: » محبُّ الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبداهلل بن محمد بن اأبي بكر بن محمد الطبري �سيخ الحرم المكي � المتوفى ( 1)
�سنة 694 ه� «.

(2 ).w في الحالة التي ُقب�س فيها: اأي في المر�س الذي توفاه اهلل تعالى به   
   » ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى«  � دار المعرفة � بيروت 1974م. ت�سوير عن ن�سخة دار الكتب الم�سرية، ون�سخة الخزانة التيمورّية، �س 135 � 136 � 137. والإمام ( 3)

ّنة والجماعة ذكرُت اأ�سماءهم في كتاب  المهدّي الُمنتظر t، ح�سب عقيدة ال�سيعة الإمامّية ومعظم م�سايخ الطرق ال�سوفّية واأكثر من �ستين عالمًا من علماء اأهل ال�سُّ
الم�سيح الموعود والمهدّي الُمنتظرo، للقا�سي الدكتور عمرو، هو: ُمحّمد بن الح�سن بن علّي بن ُمحّمد بن علّي بن مو�سى بن جعفر بن ُمحّمد بن علّي بن الح�سين بن 
علّي بن اأبي طالب i، ووالدة الإمام ُمحّمد بن علّي بن الح�سين i، هي ال�سيدة فاطمة اإبنة الإمام الح�سن بن علّي بن اأبي طالب t، فهو من طرف الأب من ذرّية 

.i الح�سين ومن طرف الأم من ذرّية الح�سن

اإعداد هيئة التحرير
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نهج الباغة.. اأ�سالة باعتراف الجميع: 
بنظرة وحدوية  ال�سام  البيت علّيهم  )اأه��ل  القيم  كتابه  في 
ي�سكر  اأنه  عمرو:  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الأ�ستاذ  يقول  حديثة(، 
�سديقه العزيز �سيادة المطران جورج �سليبا على ما لم�سه من 
محبته وتقديره لمولنا اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب 
واأه��داه  المطران  بزيارة  عمرو  يو�سف  القا�سي  قام  حيث   ،t
ن�سخة جديدة من كتاب: )نهج الباغة( لاإمام علّي بن اأبي طالب 
t، ب�سرح العامة ال�سيخ محمد عبده، فاأخذها �ساكرًا وقبلها 
وو�سعها فوق راأ�سه، ثم اأخذ يتكلم حول محبته ل�سخ�سية الإمام 

.t علّي بن اأبي طالب
والح�سارة  العربية  اللغة  في  طيب  كام  المطران  ول�سيادة 
الإ�سامّية منذ �سدر الإ�سام ولغاية اأيامنا هذه، ويعلق الدكتور 
يو�سف عمرو على كام �سيادة المطران حول ا�ستبقاء وا�ستفادة 
الإمام علّي بن اأبي طالب t، للِحَكْم، والأمثال، والأقوال في كتاب 
الأناجيل  ومن  القديم(،  )العهد  التوراة  اأنبياء  الباغة من  نهج 
فهذا�  واليونان،  وفار�س،  الهند،  (، ومن حكماء  الجديد  )العهد 
كما يرى الدكتور يو�سف عمرو � ونحن معه في هذا �، �سيء مخالف 
وفقهاء،  موؤرخين،  من  الم�سلمين  ولإج��م��اع  وللواقع،  للحقيقة 

كتاب
نهج البالغة

t لإلمام علّي بن أبي طالب
أنموذجاً

نظرة تاريخية ـ عندما تكون املصادر 
يف مواجهة االنتحال

احللقة اخلامسة 
بقلم د. ي�صري عبد الغني عبداهلل

النثر 

في 

عصر 

صدر 

اإلسالم

واأدباء... وغيرهم.
اإذ اأن اإجماع الم�سلمين، منذ فجر الإ�سام ولغاية اأيامنا هذه، 
بتلمذة الإمام علّي بن اأبي طالب t على نبّينا ُمحمد w منذ 
نعومة اأظفاره، وحتى �سبابه و�سحبته ومازمته لر�سول اهلل w في 
حّله وترحاله. وبتلمذته للقراآن الكريم حتى اأ�سبح t، في حياته 
لحديث  معه م�سداقًا  والحقُّ  الحقِّ  مع  وهديه  واأخاقه  و�سيرته 
ر�سول اهلل w:» رحم اهلل علّياً، الّلهم اأدر الحقَّ معه حيث دار« على 

ما اأخرجه الحاكم في م�ستدركه، ج3، �س 124.
ويوؤكد العديد من الرواة واأهل التاأريخ اأن الإمام علّي بن اأبي 
طالب t، كان اأول اأهل الإ�سام لحوقًا بالهادي الب�سير )علّيه 
ال�ساة وال�سام(، واأ�سدهم به ل�سوقًا، وكلنا يحفظ عن ظهر 
قلب قول ر�سول اهلل )علّيه ال�ساة وال�سام(:» اأنا مدينة العلم، 
وعلّي بابها، فمن اأراد المدينة فلياأت الباب«، وقول ر�سول اهلل ُمحّمد 
w اأي�سًا:» اأنا دار الحكمة، وعلّي بابها« � وكذلك قوله: رحم اهلل 

علّيا، الّلهم اأدر الحقَّ معه حيث دار«.
ويقول الدكتور يو�سف عمرو اأنه يوؤمن بقول كبير اأدباء لبنان 
والأدب���اء  وللحكماء  لاأنبياء  ق��راأ  ال��ذي  ج��ب��ران،  خليل  جبران 
عظماء  اإن  ذل��ك:  بعد  للقول  خل�س  حيث  العالم،  في  وللعظماء 

الإن�سانية ثاثة: الم�سيح ومحمد وعلّي.
ويعلق الدكتور ال�سيخ يو�سف عمرو قائًا: فاإن اأولئك العظماء 
الثاثة من اأبناء اإبراهيم t، وكانوا على دين اإبراهيم وهديه، 
لبنان  اأدب��اء  كبير  بقول  نوؤمن  المطران  �سيادة  يا  واإياكم  ونحن 
في  اإبراهيم  واآل  اإبراهيم  بهدي  ونهتدي  الذكر،  الآن��ف  جبران 

الدنيا والآخرة، اإن �ساء اهلل تعالى.
ال�سيخ  الدكتور  قاله  بما  �سليبا  المطران  �سيادة  اأعجب  وقد 

يو�سف عمرو اإعجابًا �سديدًا ووافق عليه. )1( 
اأمير الموؤمنين  اأُثر عن  اأبلغ ما  يعتبر كتاب: )نهج الباغة( 
وِحَكٍم،  t، من خطب، ور�سائل، ومواعظ،  اأبي طالب  علّي بن 
جمعها اأبو الح�سن محمد بن الح�سين المعروف بال�سريف الر�سي 
)359ه� � 406 ه�( )970 م � 1015 م(، وقد رتبَّ الكتاب على ثاثة 
اأقطاب  اأب��واب، يقول في مقدمته: وراأي��ت كامهt، يدور على 
ثاثة، اأولها: الخطب والأوامر، وثانيها: الكتب والر�سائل، وثالثها: 
الحكم والمواعظ، فاأجمعت بتوفيق اهلل تعالى على البتداء باختيار 
محا�سن الخطب، ثم محا�سن الكتب، ثم محا�سن الحكم والأدب، 

مفردًا لكل �سنف من ذلك بابًا، ومف�سًا فيه اأوراقًا.
ون�سبة جمع هذا الكتاب اإلى ال�سريف الر�سي هو ما ي�سيع بين 

جمهور المتاأدبين قديماً وحديثًا، غير اأن هذا الأمر 
قد دار حوله الجدل والنقا�س، فيرى بع�س العلماء 

الح�سن  اأب��ا  لي�س  الباغة(  )نهج  جمع  ال��ذي  اأن 
محمد بن الح�سين، واإنما هو اأخوه اأبو القا�سم علّي 
بن الح�سين، المعروف بال�سريف المرت�سى )355 ه� � 

436 ه�( )966 م � 1044 م(.
اختلف  وقد  ه�(:   681 )توفي:  خلكان  ابن  يقول 
النا�س، هل هو جمعه )يعني ال�سريف المرت�سى( اأم 

جمع اأخيه الر�سي؟ )2(.
وقد �سار الجدل حول الن�سو�س ذاتها، التي حواها 
لي�ست من  اأنها  الباغة(، فيرى بع�سهم  كتاب )نهج 

كام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب t، بل و�سعها 
جامعها ثم عزاها اإليه، ويقول ابن خلكان كذلك: وقد قيل 

اأنه لي�س من كام اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب 
اإليه هو الذي و�سعه، واهلل  اإنما الذي جمعه ون�سبه   ،t

اأعلم.
فيجزم  بعده  من   ) ه�   748 )المتوفى:  الذهبي  ويجيء 
الذي  وهو  يقول:  المرت�سى،  ال�سريف  هو  الكتاب  وا�سع  باأن 

ين�سب اإليه و�سع كتاب: )نهج الباغة(.. ومن طالع 
اأمير  باأنه مكذوب على  الباغة( جزم  كتابه )نهج 

الموؤمنين علّي t، ويعلل ذلك باأن في الكتاب م�سا�سًا 
اأن  بال�سحابة )ر�سوان اهلل علّيهم(، فمن الم�ستبعد 

)3( .t ي�سدر مثله عن الإمام علّي
الخاف حول  اأول من ذكر  هو  ابن خلكان  ولي�س 
القرن  في  �سداه  له  ك��ان  بل  الباغة(،  )نهج  كتاب 
ال�ساد�س الهجري، حيث يذكر ابن اأبي حديد )586 
ه�. 656 ه�(: عز الدين عبد الحميد بن اأبي حديد 
الباغة، و�سرحه  نهج  �ُسّراح كتاب:  اأحد  المدائني، 
�سرح  اأن  بعد  يذكر  واأ�سملها،  ال�سروح  ه��ذه  اأو���س��ع 
الخطبة المعروفة بال�سق�سقية رواية عن اأ�ستاذه اأبي 
الخير ُم�سّدق بن �سبيب الوا�سطي )المتوفى: 605 
ه�(، اأنه قال له �سنة 603 ه�: قراأت على ال�سيخ اأبي 
الخ�ّساب  بابن  المعروف  اأحمد  بن  اهلل  محمد عبد 
)492 ه�. 567 ه�( هذه الخطبة... فقلت له: اأتقول 
اأنها  لأعلم  واأن��ي  واهلل،  ل  فقال:  منحولة؟!،  اأنها 
اإن  ق، قال: فقلت له:  اأنك ُم�سدَّ كامه، كما اأعلم 
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تتنا�سب وع�سر الإمام، وكذلك اإطالة الكام اإلى حد لم يوؤلف اأو 
لم يعهد في هذا الوقت، كما في عهده لمالك بن الأ�ستر النخعي، 
ثم ما عهد في )نهج الباغة( من ال�سجع، ومن الم�ستبعد اأن ي�سجع 
الإمام علّي بن اأبي طالب t، في خطبه، والر�سول الكريم محمد 
بن عبد اهلل )علّيه ال�ساة وال�سام( قد نهى عن ال�سجع، واأخيًرا 
ما تردد في الكتاب من الأ�سلوب ال�سوفي، وبع�س الم�سطلحات 
العلمية التي لم تعهد اإل في اأزمان متاأخرة، وفي راأينا المتوا�سع 
اأن هذا الكام يحتاج اإلى اإعادة نظر بالكلية، كما اأنه يحتاج اإلى 
المزيد من التدقيق والتحقيق والإدراك والفهم لمقت�سيات الأدب 

والتاريخ.
3� م��ا ف��ي ك��ت��اب : )ن��ه��ج ال��ب��اغ��ة( م��ن ق��ول ج���ارح يم�س 
ال�سحابة، مثل ما ورد في الخطبة ال�سق�سقية )لقوله فيها(: »اإنها 
�صق�صقة هدرت ثم قّرت ...«، ونوؤكد على اأن من رابع الم�ستحيات 
اأن يجرح الإمام علّي بن اأبي طالب t، �ساحب الُخلق الرفيع 
بالك  فما  عنه،  اختلف  مهما  اإن�سان  اأي  ال�سامي،  الجم  والأدب 
بال�سحابة الأجاء )ر�سوان اهلل علّيهم اأجمعين(، الذي عا�س 
ومات وهو يكنُّ لهم عظيم التقدير وخال�س الحترام، ما اأحرانا 
التاريخي  �سياقها  داخ��ل  علّيها  ونحكم  الأم���ور  من  نتاأكد  اأن 
ال�سحيح، وفي اإطارها الحقيقي، بعيدًا عن التهويل اأو التهوين، 
بعيدًا عن التع�سب المقيت الذي ي�سرنا جميعًا، ول يعود علّينا 

باأي نفع.
اأقول لكم: هذا مجمل ما يحيط بكتاب: )نهج الباغة( من 
والأدب  والفكر  العلم  اأهل  من  العديد  لها  ت�سدى  وقد  �ُسبهات، 
والتاريخ ينق�سونها، واإن كانوا ل ي�ستطيعون اأن ينكروا اأن بع�س ما 
في كتاب )نهج الباغة( دخيل على اأدب الإمام علّي بن اأبي طالب 
t، كما اأن بع�س كامهم قد تناولته الأقام، على مرور الأيام، 

حتى اأُقحم فيه ما لي�س منه.
ولنا رد في هذا المقام:

� اأما ال�سبهة الأولى: فقد قّدمنا راأي البحث فيها، واأثبتنا اأن 

اأحاطت  قد  الر�سي  ال�سريف  قبل  والأدبية  التاريخية  الم�سادر 
بكثير مما ورد في كتاب: )نهج الباغة(، وها هو الموؤرخ الم�سعودي 
�ساحب كتاب: )مروج الذهب( يقول لنا: والذي حفظ النا�س عنه 
من ُخطبِه في �سائر مقاماته اأربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة 

يوردها على البديهة ... )6(
� اأما ال�سبهة الثانية : وهي التي تقوم على نقد ما في ن�سو�س 
كتاب: )نهج الباغة( من اأ�سلوب واأفكار، فقد اأُجيب علّيها باأنه 
لي�س ُم�ستبعًدا على الإمام علّي بن اأبي طالب t، �سيد الخطباء، 
هذه  له  ن��رى  اأن  ال�سغر  منذ   w الكريم  ر�سولنا  �سحب  وق��د 
ال�سائبة،  الحكم  وتلك  الواعية،  والحكيمة  النافذة   النظرات 
كما اأّنه لي�س ُم�ستبعًدا على ف�ساحة الإمام الجليل اأن ُيرى ممتد 
النف�س، م�ستر�سًا نحو الغاية، واأما ما تردد في )نهج الباغة( 
من الم�سطلحات، فيقطع بع�سهم باأنها دخيلة على خطب الإمام 
التاأني،  ب�سرورة  والم�سككين  المعتر�سين  نطالب  وهنا  وكامه، 
والتفهم لمقت�سيات الحال والأح��وال، وعمق الإدراك في الحكم 

على هذا الأمر.
الفر�س  على  عنها،  بع�سهم  فيجيب  الثالثة:  ال�سبهة  واأم��ا   �
بت�سليم ما ورد من ذلك، واأنه من كام الإمام علّي بن اأبي طالب 
t، الذي عانى الكثير والكثير هو واآل البيت المطهرين )علّيهم 
�سام اهلل اأجمعين(، باأنه نفثة م�سدور، واأنة مكلوم ، على اأن ما 
ورد من ذلك ل يتعدى الخطبة ال�سق�سقية )وفًقا لفهم البع�س(. 

)7(

وختامًا: واأيًا ما كان الأمر فكتاب: )نهج الباغة( لاإمام علّي 
ٌة  بن اأبي طالب t، في جملته وتف�سيله اأثر اأدبي خالد، بل ُدرَّ
اأدبية يتيمة ل َنِظيَر لها ول مثيل، يمثل بحقِّ الباغة العربية في 
اإ�سراقها ون�سارتها، و�سموها ودنوها، �سموها حين تطيف بدقائق 
والق�سمات،  المعالم  وتقّدمها م�سيئة محددة  المعاني، فتجلوها 
ودنوها حين ت�سل اإلى القلوب ، فتملك علّيها اأزمتها، واإلى العقول 

فت�سغي اإليها في جال، وتاأخذ منها بزاد كبير.

كثيًرا من النا�س يقولون اأنها من كام الر�سي q فقال: 
اأنى للر�سي ولغير الر�سي هذا النف�س، وهذا الأ�سلوب؟!، 
في  وفنه  طريقته  وعرفنا  الر�سي،  ر�سائل  على  وقفنا  وقد 
لقد  قال: واهلل  ثم  الكام،  يقع مع هذا  وما  المنثور،  الكام 
اأن يولد الر�سيِّ  وقفت على هذه الخطبة في ُكتب �سّنفت قبل 
واأعرف  اأعرفها،  بخطوط  ُم�سطورة  وجدتها  ولقد  �سنة،  بمائتي 
خطوط من هو من العلماء واأهل الأدب، قبل اأن يولد النقيب اأبو 

اأحمد والد الر�سي. )4(
هذا، ولم يفت الدرا�سات الحديثة اأن تقف اأمام ما اأثير من 
�ُسبهات حول كتاب: )نهج الباغة(، واأجمع هذه الدرا�سات 
اإحاطة هو ما قدمه الأ�ستاذ امتياز علي عر�سي، في بحثه 
الذي  البحث  هذا  الباغة(،  نهج  )ا�سانيد  ب�:  المعنون 
ن�سرته مجلة )ثقافة الهند في �سهر دي�سمبر �سنة 1957 
م(، وقام بتعريبه الأ�ستاذ عامر الأن�ساري، وقد اأثبت 
البحث اأن جامع )نهج الباغة( هو ال�سريف الر�سي، 

ل المرت�سى ُمعتمدًا على ما ياأتي: 
1 � ما ذكره النجا�سي، وهو معا�سر لل�سريفين، 
في كتاب الرجال، اأن موؤلف اأو جامع نهج الباغة 

هو ال�سريف الر�سي. )5(
اإ�سارة  الباغة(  )نهج  كتاب  مقّدمة  في   �  2
اإلى اأن جمعه كان بعد تاأليف كتاب: )خ�سائ�س 
الأئمة(، وكذلك في بع�س ُخطب )نهج الباغة( 
)خ�سائ�س  وكتاب  الكتاب،  ه��ذا  اإل��ى  اإ���س��ارة 
ه النجا�سي في كتاب  الأئمة الإثني ع�سر( قد عدَّ

الرجال من موؤلفات ال�سريف الر�سي.
الموؤرخين  م��ن  وغ��ي��ره  النجا�سي  ذك��ر   �  3
)حقائق  عنوانه:  تف�سيرًا  الر�سي  لل�سريف  اأن 
التنزيل(، وقد اأبقى الزمن منه المجلد الخام�س، 
وتمَّ طبعه في الّنجف الأ�سرف �سنة 1937م، وفي 
ال�سريف  يقول  الكتاب،  هذا  من   167 ال�سفحة 
الر�سي: من اأراد اأن يعلم برهان ما اأ�سرنا اإليه من 
ذلك، فلينعم النظر في كتابنا الذي األفناه وو�سمناه 
ب� )بنهج الباغة(، وجعلناه ي�ستمل على مختار جميع 
الواقع اإلينا من كام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب 

 ... t
الموؤرخين  من  وغيره  النجا�سي  ال��م��وؤرخ  ن�سب   �  4
الآثار  )مجازات  كتاب  الر�سي  لل�سريف  بهم  الموثوق 
النبوية(، وفي هذا الكتاب اإ�سارات وا�سحة اإلى كتاب: 
)نهج الباغة (، واإنه من تاأليف وجمع �ساحب المجازات 

)اأي من تاأليف ال�سريف الر�سي(
العربية  باللغتين  الباغة(  بلغ عدد �سروح كتاب: )نهج   �  5 
والفار�سية ما ينيف على اأربعين �سرحًا )هناك العديد من ال�سروح 
بلغات �سرقية اأخرى، راأيتها واطلعت على بع�سها في دار الكتب 
ال�سروح،  هذه  اأهم  بها(،  عملي  فترة  اأثناء  بالقاهرة  الم�سرية 
)اأو  تاأليف  ن�سب  وقد  المدائني،  الحديد  اأبي  ابن  �سرح  واأوفاها 
اإلى ال�سريف الر�سي، وقد �سبقه  جمع( كتاب: )نهج الباغة ( 
)المتوفى:  البيهقي  الح�سن  اأبو  اإلى ذلك:  ال�سروح  اأ�سحاب  من 
588 ه�(، واأبو الح�سين الراوندي )المتوفى : 573 ه�(، وجاء من 
بعدهم من جزم بذلك كابن ميثم البحراني )المتوفى :679 ه�( 
، وكمال الدين العتائقي الذي األف  �سرحه لكتاب: )نهج الباغة( 

�سنة 770ه�.
الم�سادر في مواجهة النتحال:

نقول )وباهلل التوفيق(: واإذا ثبتت ن�سبة كتاب: )نهج الباغة( 
اأن نتعرف على م�سادره،  اإلى ال�سريف الر�سي، فقد بقي علّينا 
�سماًنا لنفي النتحال عنه، ولم يذكر ال�سريف الر�سي اإل النزر 
الي�سير، مثل كتاب: )البيان والتبيين( ل�سيخنا اأبو َعمرو عثمان 
وكتاب  ال��واق��دي،  للموؤرخ   )الجمل(  وكتاب  الجاحظ،  بحر  بن 
للموؤرخ  )المغازي(  وكتاب  الإ�سكافي،  جعفر  لأبي  )المقامات( 

�سعيد بن يحيى الأموي، وتاريخ الطبري، والمقت�سب للمبرد.
ثم اأنه قد ي�سير اإلى الأعام دون موؤلفاتهم، فقد ذكر اأنه نقل 
اأبا عبيد  كتابه:  اأثناء  في  كما ذكر  الكلبي،  بن  من خط: ه�سام 

القا�سم بن �سام.
اإلى  ي�سير  اأن  الر�سي  ال�سريف  َه��مِّ  من  يكن  لم  اأن��ه  ويبدو 
م�سادره التي اعتمد علّيها اأو نقل منها، ولو اأنَّه فعل ذلك لوجدنا 
م�سادر متقدمة اأثبت البحث اأنّها قد حفلت بكثير مما في كتاب: 
)نهج الباغة( من ُخطب، ور�سائل، وحكم، وقد اأ�سار اإليها ابن 
اأبي الحديد في �سرحه ال�سهير، كما تق�سى هذه الغاية الباحث 
الأ�ستاذ امتياز علّي عر�سي في درا�سته المعنونة ب� )ا�سانيد نهج 

الباغة(، والتي �سبق واأ�سرنا اإليها.
واأثبتته  الباغة(،  )نهج  كتاب:  في  ورد  ما  كل  فهل  وبعد، 
الم�سادر المتقدمة على ع�سر ال�سريف الر�سي، يمكن اأن ين�سب 
اإلى الإمام علّي بن اأبي طالبt ؟، ذلك ما اختلف فيه الراأي، 

وتعددت فيه المذاهب.
يرى بع�س الدار�سين اأن ما ورد في كتاب: )نهج الباغة( 

ل يمثل اأدب الإمام علّي بن اأبي طالب t، ُمحتجًا بما يلي: 
ال�سريف  قبل  ظهرت  التي  والتاريخية  الأدبية  الكتب  خلو   �1

الر�سي من كثير مما في كتاب: )نهج الباغة(.
2� ما ورد في بع�س خطب الكتاب من دقائق الأفكار التي ل 

الهوام�س:
  القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف عمرو، » اأهل البيت i بنظرة وحدوية حديثة«، ( 1)

الطبعة الأولى، دار المحّجة البي�ساء، بيروت، 1429 ه�. 2008 م، �س 249 وما 
بعدها، ويجدر بالذكر هنا اأن للمفكر الكبير الأ�ستاذ الدكتور يو�سف عمرو العديد 
من الموؤلفات )حوالي 35 موؤلفًا (، في الدرا�سات العربّية والإ�سامّية والتاريخّية 
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نبذة تاريخّية في ترجمة 
ال�سيخ اأحمد بن معقل الحم�سي 

النبيل  والفقيه  الجليل  ال�سيخ  هو 
اأبو  وقيل  العبا�س،  اأب��و  الفذ  الحّجة 
اأح��م��د ب��ن علي  ال��دي��ن  الح�سين ع��ز 
الح�ّسن  بن  الْمعِقل  بن  الح�سين  بن 
ب��ن علي بن  الح�سين  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن 
المهلبي،  الأزدي  َمعِقل،  بن  عبداهلل 
�سامي حم�سي الأ�سل والولدة دم�سقي 

الإقامة والوفاة.
اأّما لماذا ال�سيخ اإبن معقل؟

لأّن�������ه ع���ام���ة ف����ارق����ة، اإم���ت���از 
الطليعة  ُمهّمة جعلته في  بخ�سائ�س 
بين الحجج والأق��ران، فهو من خال 
اإ�ستقراء �سيرته، نقف على طود �سامخ 
وجبل را�سخ وعلم وا�سع الإطاع اأنجبته 
اللبنانّية  ربوعنا  ف��ي  وع��ا���س  ب��ادن��ا 
وهو �سابق ومتقدم على ال�سهيد الأّول 
طّيب اهلل ثراه، وكانت ل�سيخنا �ساحب 
وتنقات  وج���ولت  ���س��ولت  ال�سيرة 
ميدانية في ربوعنا اإمتدادًا وو�سوًل اإلى 
العراق ودم�سق وحم�س وحلب وبعلبك.

وَمْعِقٌل في ن�سبه: 
بفتح الميم و�سكون العين المهملة وك�سر 

القاف واآخره لم..
�سبع  �سنة  حم�س  مدينة  ف��ي  م��ول��ده: 
و�ستين وخم�س مئة �سهد مولد هذا البدر. 
العربّية على  بها  وق��راأ  بغداد،  دخل مدينة 
البقاء  واب��ي  الوا�سطي،  بكر  اأب��ي  الوجيه 
مدينة  وفي  العكبري  الح�سين  بن  عبداهلل 
ثقل علمي  اآن��ذاك مركز  كانت  التي  الحلة 
بالمعا�سرة  فيها  ولزم  الإم��ام��ّي��ة  ع��ن��د 
والتلمذة عددًا من نجباء الفقهاء وهم وّرام 
بن اأبي فرا�س عي�سى من ذرّية مالك الأ�ستر 
 ،t النخعّي �ساحب مولنا اأمير الموؤمنين
والمحقق الحّلي )ر�س(، ورافقه في الدرا�سة 
ال�سيخ الأعظم الخواجة ن�سير الدين محمد 
وفي مدينة  الطو�سي )ر���س(.  الح�سن  بن 
اإبن  نزيلها  على  فيها  وتتلمذ  ق��راأ  حم�س 
وكذا  وغيره  )581ه����(  المو�سلي  ال��ده��ان 
ُث��ّم في  في مدينة حلب تتلمذ على جماعة 
اأ�ساتذته في  اأه��م  مدينة دم�سق حيث لقي 
اأبو اليمن زيد بن الح�سن  اللغة تاج الدين 
دي��وان  كتبه:  م��ن  ه���(  )ت 613  ال��ك��ن��دي 

اآث��اره هو  وم��ا و�سلنا من  لم ي�سلنا  �سعر، 
الكتاب الم�سمى ] الإي�ساح والتكملة [ لي�س 
له بل لأبي علي الفار�سي فقد نظمه �سيخنا 
الجليل نظمًا ح�سنًا اأجاد فيه، وعر�سه على 
العّامة اأبي اليمن زيد بن الح�سن الكندي 
البغدادي ُثم الدم�سقّي فا�ستجازه وله �سعر 
بكتابه  اأي�سًا  ث  وح��دَّ منه،  باأقطاع  ث  ح��دَّ
كتابه  ُطبع  وقد  والتكملة«.  االإي�صاح  »نظم 
هذا اإعتمد المحقق في تحقيقه للكتاب على 
ن�سخة الموؤلف الموجودة في مكتبة »في�س 
ثانية  ون�سخة  الأ�سل  وهي  با�ستنبول  اهلل« 
في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، 
�سدر بتحقيق الدكتور عبد الكريم الأ�ستر 
�سالح  ب��ن  العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور  الحلبي 
جامعة   � الآداب  كلية  في  الأ�ستاذ  المانع 
اأج��زاء  خم�سة  في  الريا�س   � �سعود  الملك 
الملك  اأربعة مجلدات �سدر عن مركز  في 
في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سامّية عام 

2001م...
ُمهمًا من  الجليل ج��زءًا  واأق��ام �سيخنا 
حياته في مدينة بعلبك، ترك فيها ب�سمات 

را�سخة وا�سحة.
وفاته: في ليلة الخام�س والع�سرين من 
و�ست  واأربعين  اأرب��ع  �سنة  الأّول  ربيع  �سهر 
مئة توفي ال�سيخ الفا�سل اأبو العبا�س اأحمد 
بن علي بن معقل الأزدي المهلبي الحم�سي 
الغد  ودف��ن في  النحوي في مدينة دم�سق، 

ب�سفح جبل قا�سيون. 
من اآثاره واإنجازاته: 

من اأبلغ تاميذه هو اإبن اأخته، ال�سفّي 
كان  البعلبكي.  حْمَير  ب��ن  علي  ب��ن  اأح��م��د 
وعنده  جدة،  وله  اأهلها.  اأماثل  من  �ساعرًا 
في  م��ات  الت�سّيع.  في  غاليًا  وك��ان  مكارمة 

ع�سر الخم�سين. 
بن  مبارك  التقي،  اأي�سًا  تامذته  ومن 

حامد بن اأبي الفرج الحداد، ال�سيعي ببعلبك 
توفي وهو في ع�سر ال�سبعين. ورثاه اإبن مقبل 
واأمانة  وك��ان عنده دين  الحم�سي،  � معقل 
وتقيٌٌّد بمذهبه. من وفيات �سنة اأربع و�سبعين 
و�ستماية. وبالتالي يكون هذا ابن مقبل اإبن 
معقل  بن  علي  بن  اأحمد  ال�سيخ  لب  �سُ من 

الحم�سي فتبّين ولحظ..
ابن  ال�سيخ  اأع��ن��ي  ونتاجه  اآث���اره  وم��ن 
لبه في مدينة بعلبك  معقل وبقية عقبه ل�سُ
ال�سيخ  ال�سوامخ  العلماء  اأح��د  اإ�سم  نقراأ 
اأبو الح�سن، علي بن اأحمد بن  نور الدولة، 
الُعقيب العامري البعلي، كان رجًا فا�سًا 
في النحو اإ�ستغل على اإبن معقل الحم�سي، 
جيد،  �سعر  ول��ه  نف�س،  و�سرف  ديانة  وفيه 
توفي ليلة الخام�س والع�سرين من ربيع الأّول 
�سنة اأربع و�سبعين و�ستمائة، وُدِفَن من الغد 
بمقابر باب نحلة.. من مروياته عن �سعره 
ومن  البعلبكي.  زيد  بن  الدين  بدر  بل�سان 
ُعّدة هوؤلء العلماء نقيب ال�سادة الأ�سراف 
بمدينة بعلبك ال�سيد فخر الدين اأبو محمد، 
بن  ماهد  بن  الح�سن  بن  علي  بن  الح�سن 
نقيب  كان  الح�سينّي  الجّن  اأب��ي  بن  طاهر 
الأ�سراف وابن نقيبهم ببعلبك، وكان عالمًا 
ربيع  تا�سع  الأح��د  ليلة  �سحر  توفي  ن�ّسابة 
وُحمل  و�ستماية.  و�سبعين  اأرب��ع  �سنة  الأّول 
اإلى دم�سق فدفن ب�سفح جبل قا�سيون ومولده 
�سنة ثمان و�ستماية... وهو من اأعقاب ال�سيد 
اإ�سماعيل الأعرج ابن مولنا ح�سرة الإمام 
 ،o اأبي عبداهلل جعفر بن محمد ال�سادق
واأّما المراد بالجن بال�سيد علي وعقبه كان 
في دم�سق ول زال وبالعراق منهم بيت الزكي 
وفي بعلبك كان منهم ال�سيد علي بن العبا�س 
قا�سي بعلبك. اأنظر عمدة الطالب �س 240. 
تهم اأخوه ال�سيد ال�سريف موؤيد  ومن عدَّ
ال�سريف  بن  الح�سين  عبداهلل،  اأب��و  الدين 

نظام الدين علي بن الح�سن بن ماهد بن 
�سابًا  كان  الح�سينّي،  الجن  اأب��ي  بن  طاهر 
الإح��ت��م��ال،  كثير  الأخ����اق،  دم��ث  ح�سنًا، 
النقابة،  وال��ده  وُول��ي  الأ�سراف،  اأعيان  من 
الآخ��ر �سنة  الأربعاء �ساد�س ربيع  مات يوم 
�سبعين و�ستماية بقلعة بعلبك وُدفن بمقبرة 
الُعمر  من  الأربعين  يبلغ  ول��م  �سطحا  ب��اب 
)رحمه اهلل �سبحانه(. ومن ُعّدتهم الأمير 
�سيف الدين، عي�سى بن نا�سر الدين موفق 
بن الزهر مبارك التنوخي، كان من اأعيان 
اأمراء الجبال، كثير الخير والمروءة، �سادق 
الّبر  كثير  ب�سوء،  اأح����دًا  يذكر  ل  اللهجة 
باأ�سحابه ومعارفه. توفي ليلة الأحد خام�س 
�سهر �سفر �سنة اثنتين و�سبعين و�ستماية في 
مدينة بعلبك، وُحِمَل اإلى قرية بحو�سية من 
قرى البقاع البعلبكي، وهي �سمالي كرك نوح، 
فدفن بها عند اأهله؟ وهو في ع�سر ال�سبعين.

الدين،  نجم  الأمير  اأخ��وه  عّدتهم  ومن 
محمد بن موفق بن الزهر مبارك التنوخّي، 
حبة،  �سُ وُح�سن  ومكارم،  ديانة  عنده  كان 
ال�سبت  ليلة  توفي  الت�سيع،  في  وُغّلو  واأدب، 
و�سبعين  اثنتين  �سنة  رج��ب  ع�سر  �سابع 
وبها  اأهله؟  عند  بحو�سية  بقرية  و�ستماية 

ُدفن، وهو في ع�سر ال�ستين.
جزء من اأحوال 

علماء اأ�سرة اآل الأحوا�سي
التعريف  في  �سبقنا  التعبير  عن  غنٌي 
بلدة  اأهل  الأحوا�سي  بيت  الجليلة  بالأ�سرة 
الم�سهورة  الك�سروانّية  البلدة  ح��راج��ل، 
لوقتنا بفارق واحد هو ح�سول تبّدل ديني 
�سببه عوامل واف��رازات خم�سة قرون ونيف 

و�ساعداً.
ذوو  اأبناوؤها  كريمة،  الجليلة  والأ���س��رة 
نجابة ونباهة، ويمتد عالي ن�سبها ال�سريف 
الهمدانّي  الأع��ور  بن  الحارث  اإلى  الطاهر 

الحديث عن علماء الشيعة 
في بالد 

بعلبك وكسروان
اإعداد االأ�صتاذ ال�صّيد محمد الم��ص�ي

2223



من  عليه  اهلل  ر����س���وان 
اأ�سحاب مولنا الإمام 
ع��ل��ّي ب��ن اب��ي طالب 
لهم  ف��ي��ق��ال   ..t
تعريفًا به بالحارثي 
قاله غير واحد من 
منهم  الن�ّسابين. 
م���ف���ي���د ال����دي����ن، 
ال�سيخ  بن  محمد 
اأبي  الدين  جمال 
���س��ال��ح ع��ب��داهلل 
ب���ن اأب�����ي اأ���س��ام��ة 
الجبلي؟  ال��ح��ل��ب��ي 
كان  الأحوا�سي،  بن 
المنطق  يعرف  ُمًفننًا 
اأب����وه �سيخ  وال��ف��ل�����س��ف��ة، 
ال�سيعة والمقتدى به عندهم 
مات في حياة وال��ده توفي ليلة 
الجمعة رابع جمادى الأولى �سنة اأربع 
و�سبعين و�ستماية في قرية حراجل من جبل 
اإ�سمه  اأن  وعندي  )ك�سروان(.  الجرديين 
الدين  ب�سم�س  الملقب  الثاني  واأخ��اه  اأحمد 
هو محمد وياأتي ومن عّدتهم ال�سيخ الجليل 
�سم�س الدين محمد بن ال�سيخ جمال الدين 
اأبي �سالح عبداهلل بن ابي اأ�سامة الحارثي 

� الأحوا�سي. 
كان �ساهدًا تحت ال�ساعات في مدينة 
دم�سق وهي وظيفة قّيمة تولها �سيخنا 
المومى اإليه اإنتقل اإلى رحمة رّبه في يوم 
�سعبان  من  والع�سرين  الثالث  الإثنين 
ع�سر  ف��ي  وه��و  و�سبعمائة  �ست  �سنة 
ال�سبعين وكان �سيخًا من �سيوخ ال�سيعة 

وكذلك اأخوه المفيد...
مقروءة  اأره���ا  ل��م  بفائدة  وان��ف��رد 
ول  القدماء  الموؤرخين  من  اأح��د  عند 
وه��ذه  اأح��ده��م  باإ�ستثناء  المعا�سرين 

الفائدة:
هو  عدنان  بن  الدين  زين  ال�سريف  اأّن 
الأحوا�سي  اآل  الج��اء  اأخ��ت علمائنا  اإب��ن 
قد  يكون  وبالتالي  الهمدانيين.  الحارثيين 
ُظِلَم ال�سيد زين الدين q عّدة مرات. اأولى 
باتهامه في اإنقابه على مذهب اأجداده كما 
توهمه �سيخنا الآقا بزرك الطهراني )ر�س(.
وادعاء كاتب بند في ال�سجل الإر�ساني 
اأّنه تزوج �سيدة تنوخّية وّزوج اأخته من اأمير 

تنوخي؟
اأي�سًا �سياق الن�سب الموجود في ال�سجل 
ن�سب  بمو�سع  ُج��م��ًا  يت�سمن  ال��م��ذك��ور 
اإلى  ال�سيد زين الدين عدنان. حيث رفعوه 
نقباء  بينما  )ر����س(  ال�سهيد  زي��د  ال�سيد 
منقذيون  �سادة  عدنان  بني  ال�سادة  دم�سق 

اأعرجيون...
ومنهم والد الأحوا�سي:

ا�سحاق  اأب��و  ال�سيخ  دم�سق  علينا  ق��ِدَم 
اإبراهيم بن ال�سيخ القدوة محمد بن عبداهلل 
الظاهري المتولد بحلب �سنة �سبع واأربعين 
و�ستماية وقراأ عليه من الأع��ام جّم غفير 
كتاب عوالي الحارث بن اأبي اأ�سامة بروايته 
عن يو�سف بن خليل ح�سورًا في اأّول �سنة من 

ُعمره. اإنتهى.
اإ�سم و�سيرة �سيدنا نقيب  اإلى  وبالعودة 
ال�سادة الأ�سراف بمدينة دم�سق زين الدين 
بن عدنان، وبا�ستطاع الفارق في ن�سبه بين 
والم�سجرات  والجرائد  البحور  في  هو  ما 
والمب�سوطات وبين ما هو مدون في ال�سجل 
هو  ما  اإل��ى  موؤكدًا  ميًا  نميُل  الإر�سانّي، 
وم�سجرات  وال��ج��رائ��د  البحور  ف��ي  م���ّدون 
وعن  الطالبيين  اأن�ساب  كتب  ومب�سوطات 
ورود اإ�سمه ب�سكٍل كبير وعلى نطاٍق وا�سع بين 
اأ�سماء من جاوؤوا مع الحملة المملوكّية على 
اإلى  اأّن��ه ح�سر  اليقين  نعلم علم  ك�سروان، 
زعماء وقادة الحملة بعد مرور خم�سة ع�سر 

يومًا من بدء الحملة... بالتالي عدم م�ساركة 
والتنفيذ  التخطيط  في  عدنان  اإبن  �سيدنا 
وهو اأمٌر ظاهر بارز عيِّن وتعّر�سه لموؤامرة 
َعَد جبل ك�سروان لزيارة  وخدعة وهو اإنما �سَ
بيت اأخواله اآل الأحوا�سي في بلدة حراجل 
 � ، ظّنًا منهم  بع�س علمائنا  بالتالي ظلمه 
في م�ساركته القوم، وهو بريٌء من ذلك كل 

البراءة...
ولو �سئنا اأن نبحث وندّون تاريخ �ساداتنا 
بيت عدنان الح�سينيين، فاإن بيتهم مداده 
اأج��اء،  الأر����س، علماء  الأف���اك و�سماكة 
�سيرهم  م��اأت  و�سوؤدد،  فخار  ذوو  ف�ساء 
الطالبيين،  ال�سادة  اأن�ساب  كتب  واأن�سابهم 
نقباء دم�سق اأبًا عن جد، م�ستركون في هذا 
اأبي الجن  الفخيم مع �ساداتنا بيت  الطرز 
وبيت المنتوف اأعقاب عمنا ال�سيد اإ�سماعيل 
الأعرج اإبن مولنا الإمام الهمام اأبو عبداهلل 
جعفر بن محمد ال�سادق �سام اهلل عليهما. 
الطيب  اأ���س��ل��ه��م  ع��ل��ى  اهلل  و����س���ام 
وكانوا  دم�سق  في  قديم  وبيتهم  الفخيم... 
مدينة  طيبة  مدينة  في  الحجاز  في  قبلها 
اهلل  ر�سول  العالمين  �سادات  �سيد  جدهم 
w، وتوالوا على ا�ستام اأ�سرف المنا�سب 
مثل  م��ن  الخير  على  ل��داأب��ه��م  وال��وظ��ائ��ف 
كتابة بيت المال وكتابة ال�سر ونحوهما من 
واأّم��ا  الأ���س��راف.  لنقابة  اإ�سافة  الوظائف 
ظهرانينا،  بين  وج��ود  لهم  يعد  فلم  اليوم 
وُجّل  الطويل،  والبحث  المتابعة  رغم  على 
اإلى  ذي��ل منهم  ن��زول  ما علمناه عنهم هو 
القرن التا�سع وبعدها اإنقرا�س اأعقابهم مع 
�سديد الأ�سف � ]اأنظر الم�سجرة[ ودفنوا في 
خارج مقبرة باب ال�سغير بمدينة دم�سق، 
وفي زماننا الحا�سر اإندر�ست مقابرهم مع 
الأ�سف ال�سديد َوُطم�ست على ما تبّين عندي 
بال�سوؤال والبحث والمتابعة، ول حول ول قوة 

اإل باهلل...

بلدة 
رأس أسطا 

بين 
ماضيها وحاضرها

بقلم االأ�صتاذ ي��صف علي حيدر اأحمد
احللقة األوىل

مراآة  لأّن��ه  الأهمّية،  غاية  في  اأمر  واأحداثه،  التاريخ  توثيق 
ون�ستلهم من خاله  وُيترجم حا�سرها،  ما�سيها،  يعك�س  الأمم 

م�ستقبلها )1(. )يو�سف خالد مرزوق( 
لماذا الغمو�س وال�سياع في تاريخ لبنان؟ 

لبنان  تاريخ  اكتنف  الغمو�س قد  اأّن  اإّني لأعجب حقًا، كيف 
في ُمختلف اأزمنته، واإن بن�سب وا�سكال مختلفة، ففي الغو�س في 
جذور اأعماق التاريخ اللبنانّي، ل �سيما في الع�سر الفينيقي منه. 
وتف�سي  الوطني،  الح�سِّ  وفقدان  الإجتماعّي،  التفكك  اأن  نجد 
وعوامل  مفاهيم  كلها  كانت  )التجارّية(  المركنتيلّية  العقلّية 
�ساهمت في تهمي�س وتفكيك لحمة الن�سيج اللبنانّي الإجتماعّي 

والوطنّي، واإ�سعاف م�سداقية تاريخه العاّمة.
ُي�سلِّط  الفينيقي،  الع�سر  هذا  �سفات  بع�س  عن  وللك�سف 
الموؤّرخ جورج رولن�سون ال�سوء على �سيرة وم�سيرة هذا الع�سر 
كّلها، حتى  الفينيقّية  ال�اليات  واحــدة حلٌف من  مــّرة  تاأ�ص�س  »ما 
وال حلف مــ�ؤقــت. ومــا كــان يــرد الــى الــ�اليــة الــمــهــّددة اأي نجدٍة 
الم�صالح  وت�صارب  االإنــطــ�اء،  �صقيقاتها.  االأخــرى  الــ�اليــات  من 
ت�حيد  دون  تح�ل  كلها  كانت  الق�مي  الح�ّس  و�صعف  الخا�صة، 
الكلمة، والعمل في اأيام الخطِر وال�صّدة. فكانت كل والية ت�صقط 
وبتعاقب   .»)2( واحـــدة  واحـــدة  االأُخـــر  الــ�اليــات  فتتبعها  وحــدهــا، 
نت عوامل التهمي�س والغمو�س في التاريخ  الأزمنة المختلفة، تلوَّ

اللبنانّي، مواكبة لتطور الوعي والزمن والم�سالح، وب�سبب تاقح 
ح�سارة هذا البلد وح�سارات البلدان التي غزته واحتلته، فاأثَّرت 
وتاأثَّرت بتقاليد وعادات وثقافة �سعبه، وخلقت على خلفية هذا 

التداخل، مزيجًا ح�ساريًا بين الغازي وال�سعب اللبنانّي.
ومبررات  اعتبارات  ُثّمة  ب��اأّن  القول،  بمكان  البداهة  ومن 
ت�سّدى  ال��ذي  الغمو�س،  ه��ذا  خلق  على  �ساعدت  وخلفيات، 
لتف�سيره كوكبة من الموؤرخين اللبنانيين، الباحثين عن الحقيقة 
للو�سول اإلى اأ�سباب هذا التق�سير والإهمال وال�سياع في كتابة 

تاريخ لبنان.
حديثه  في  مكي  علي  محمد  الدكتور  الموؤرخين  ه��وؤلء  من 
اإلى  الإ�سامّي  الفتح  من  الممتّدة  التاريخّية  لبنان  حقبة  عن 
الفتح العثمانّي )635 م � 1516 م( والذي ردَّ فيه هذا التق�سير 
المناطق  اأخبار  عن  والتفتي�س  الكتابة  �سعوبة  اإل��ى  والغمو�س 
د في الوقت  اللبنانّية المبثوثة في بطون الأ�سول التاريخّية، و�سدَّ
ر هذا الإهمال الذي يوؤدي  عينه م�ستغربًا باأن تلك ال�سعوبة ل ُتبرِّ
وما�سيه  لبنان  بين حا�سر  التاريخي  الترابط  تو�سيح  منع  اإلى 
القريب، لأّن في ذلك قفزًا فوق حقبة زمنية �سخمة زمنها ت�سعة 
التكوين  ولحقيقة  التاريخي،  للتدرج  م�سخًا  ذلك  وفي  ق��رون، 

الإجتماعّي والدينّي لل�سعب اللبناني )3(.
كمال  ال��دك��ت��ور  راأي  م��ع  ويتقاطع  الموقف  ه��ذا  ويتماهى 
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تحّدث  التي  التاريخّية  الحقبة  تلك  عين  في  ال�سليبي 
عنها الدكتور مكي. وُيعّلل الدكتور ال�سليبي هذا الغمو�س 
الواقع، كون هذه  اأحيانًا عن  وُبعده  التاريخ،  في كتابة هذا 
غمو�سًا  الفترات  اأكثر  من  كانت  لبنان  تاريخ  من  الحقبة 
لدينا  المتوافرة  الثابتة  المعلومات  �ساآلة  ب�سبب  وذل��ك 
من  ين�سجون حولها  الخيال  اأ�سحاب  مّما جعل  عنها، 

الق�س�س ما ل يمتَّ اإلى الواقع ب�سلة )4(.
اآل �سفا على  الموؤرخ محمد جابر  يوؤكد  كما 
عامة،  لبنان  تاريخ  كتابة  تعثر  وُيرجع  م  تقدَّ ما 
كتابة  اأدوات  ف��ق��دان  اإل��ى  خا�سة،  عامل  وجبل 
ب�سبب  وم�ستندات  وثائق  من  ال�سرورية  التاريخ 
ك��ث��رة ال���ح���روب والإه���م���ال ف��ي��ق��ول:»اإنَّ 
ــامـــل بــ�جــه  الـــبـــحـــث فـــي تـــاريـــخ جـــبـــل عـ
يكتنفه  �ــصــاق،  وعمل  جــداً،  ع�صير  خا�س 
لقلة  االإبهام  به  ويحيط  الغم��س. 
و�صياع  الم�صتندات. 
الــــــــــ�ثــــــــــائــــــــــق 
ــع  ــي يــــرجــ ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــاحـــث  ــبـ ــا الـ ــهــ ــ ــي ــ اإل
لــتــحــلــيــل الـــحـــ�ادث 
ــبــــاط االأدلــــــــة  ــنــ ــتــ ــ ــص وا�ــ
ــيــــن ومـــعـــرفـــة  ــراهــ ــبــ والــ
ــاع الـــبـــالد ومــا  ــصـ اأو�ـ

.)5( طراأ عليها من �صع�د وهب�ط« 
اأّما �سيخ الموؤرخين الدكتور عادل اإ�سماعيل وبعد تمحي�سه 
وتدقيقه في تاريخ لبنان بالوثائق الأجنبّية واللبنانّية من خال 
الدبل�ما�صّية  »ال�ثائق  القّيمة  اللبنانّية  التاريخّية  مو�سوعته 
اإ�سافة  الإكاديمّية،  روؤيته  وعن  باله  عن  َتِغْب  فلم  والقن�صلّية«، 
دينّية  اأ�سباب  اإل��ى  التلميح  والتق�سير،  الإه��م��ال  اأ�سباب  اإل��ى 
و�سيا�سّية نخرت في ج�سد لبنان وجعلت منه بيتًا بمنازل كثيرة 
د  )6(. والتي كانت حجر عثرة على طريق كتابة تاريخ وطني موحَّ

لم ُيجمع عليه اللبنانيون لأكثر من �سبب و�سبب.
يقول هذا الموؤرخ الأكاديمي! »الكتابة في تاريخ لبنان تتطلب 
ر  التب�صُّ من  الكثير  اأحداثه  بدقائق  كاملة  معرفة  اإلى  باالإ�صافة 
ال�صابق من  الي�م )1997( كما كانت في  والحيطة، وهي ما تزال 
البالد  في  العاّمة  االأو�ــصــاع  اأن  من  الرغم  على  المهمات  اأ�صعب 

عادت اإلى حالتها الطبيعّية« )7(. 
وما لم ي�سّرح به الدكتور عادل ا�سماعيل باأ�سلوبه الدبلوما�سي 
�سّرح عنه الموؤرخ اللبنانّي �سعدون حماده عندما قال عن عدم 
بدا  لبنان«  »تاريخ  عن  كتابه  في  الحقيقة  واإخفاء  الم�سداقّية 
لبنان خ�سو�سًا في الفترة المعا�سرة وكاأّنه بلد با تاريخ ُموَثق 
د وُمعتمد. واللبنانيون ٌمنق�سمون حول واقعيته وم�سداقيته  وُموحَّ
و�سموله. يتنازعون حياله وفي خ�سم اأحداثه خ�سائ�س الأُ�س�س 
اأهم  من  ح�سره.  الم�ستحيل  من  ع��ددًا  اإّن  والكيان.  والهوية 
قد  دلل��ة  واأو�سحها  اأث��رًا  اأعمقها  وربما  المف�سلّية  الأح���داث 
ُحذفت من التاريخ الكا�سيكي اللبنانّي عن جهل وتق�سير حينًا، 

وعن عمد وتجاهل في اأكثر الأحيان )8(. 
القاتم  اللبنانّي  التاريخي  الواقع  ه��ذا  �سورة  اأن  وطبيعي 
والماأزوم �سينعك�س �سلبًا وغمو�سًا ونق�سًا على مراآة هذا الوطن 
الجميل بطبيعته ومناخه في كتابة تاريخه. وهذا ما �سين�سحب 
قطعًا على تاريخّية مدنه وقراه وبلداته بجغرافيتها وديمغرافيتها 
ومهما يكن من اأمر، فا ُبدَّ من اإ�ساءة �سمعة بدل لعنة الظام، 
ول ُبدَّ من اإظهار وجه حقيقة تاريخ المدن والبلدات اللبنانّية اأو 
مقاربتها قدر الم�ستطاع، واأ�سعف الإيمان الإعتماد على الذاكرة 
ال�سعبّية باأخبارها المعنعنة اإذا لم ت�سعفنا الوثائق والم�ستندات. 
اأ�سطا  راأ���س  بلدة  اب��رازه في حديثنا عن  على  �سنعمل  ما  وهذا 
الطبيعة  جمال  عر�س  على  والمتربعة  المتوا�سعة  العرو�س  هذه 
جبيل  �ساحل  بين  ما  عقد  كوا�سطة  جبيل  باد  في  الخ�سراء 
ببحره الازوردي وتراثه التاريخي الخالد. وبين جبلها بن�سيمه 

العليل والمطل براأ�سه ال�سامخ على امتداد ال�ساحل الجميل.
بلدة راأ�س اأ�سطا: موقعها حدودها ديموغرافيتها:

العدل  ويعني  و�سرياني  اأرامي   Qushta ق�سطا  كلمة  اأ�سل 
الق�س  ومعناها   Qushta كلمة  م��ن  تكون  وق��د  وال��م�����س��اواة. 
ومعناها  اغريقّية  كلمة  وهي   Qista منَ  يكون  وقد  والقو�س، 

ابريق وكوز)9(.
تقع في محافظة جبل لبنان ق�ساء جبيل، ترتفع عن �سطح 
البحر 900م، تبعد عن بيروت 55 كلم  وعن مركز المحافظة 59 

كلم وعن مركز الق�ساء 20 كلم )10(.
اإن جميع اأبناء البلدة من الم�سلمين ال�سيعة بلغ تعدادهم 2100 
ن�سمة عام 2000 وجميع اأبناء البلدة من اآل حيدر اأحمد. ولقد 
بلغ عدد منازل البلدة عام 1932م. 28 منزًل وفي العام 2005م. 

و�سل 
اإل��ى 40 

م���ن���زًل. اأّم���ا 
 70 فيتجاوز  اليوم 

منزًل )11(.
م�ساحتها 429 هكتارًا.

كوكدان،  الحلزون،  احياوؤها: 
زردق، ُزّمر، ِكل�س، َمْدَقر، َقيُدود.

كني�سة   ،t الخ�سر  مقام  اآث��اره��ا: 
م��ار جرج�س الأث���رّي���ة ف��ي ح��ي ك��وك��دان. 

مغارة قيدود جنوبي البلدة. وكني�سة مار تقا 
غربي البلدة التي اإندثرت وكان بقربها �سجرة 

العا�سفة من  اإقتلعتها  رة  وُمَعمِّ �سنديان �سخمة 
جذورها منذ ب�سعة عقود.

حدودها: يحدها �سرقًا عنايا وحجول.
غربًا: البريج وجنجل.
�سماًل: ب�ستليدا وفدار.

جنوبًا: �سبرين وطورزيا وكفربعال. 
جنجل   � ح��ب��وب   � جبيل  ط��ري��ق  ع��ن  اإل��ي��ه��ا  ن�سل 

كفربعال.   � ب�سلِّي   � باط   � جبيل  طريق  عن  اأو  والبريج 
 � لحفد   � عم�سيت   � جبيل  طريق  ع��ن  اأو  الم�سبك،  ك��وع 

م�سم�س � عّنايا وعن طريق نهر ابراهيم � ال�سوانة � علمات 
.)12( � طورزيا كفربعال 
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اإلعالم 
خصائص ومقّومات

والم�سموع  المرئي  الإع���ام،  ومقّومات  خ�سائ�س  اأه��ّم  اإن 
والمقروء، حرّيته ومثالّيته وقدرته على الّتحّرك والتعبير، وعلى 
واإي�سالهما  الق�سّية  اأو  الخبر  اإي��راد  �ساأنه  من  ما  بكل  الإت�سال 
ره ول تجعله اأ�سير  للمتلقي بطريقة �سهلة وجّذابة، ل ُتنفِّ
حدود �سّيقة ومت�سائمة ومت�سابكة، وذلك لعتبارات 
الحركة،  )ال��ح��رّي��ة،  اأّن  واأه��ّم��ه��ا  اأّول��ه��ا  ع��دي��دة، 
الت�سّرف، الإّت�سال والأداء( كّل هذه الأمور البديهّية 
الّنف�سي  الإ�ستقرار  ُتوؤّمن  التي  هي 
والهدوء الع�سبي لهذا المتلّقي.. 
وهذا ما يجعل الإعام بو�سائله 
المتعّددة، حركة دائبة وفاعلة، 
وتب�سط  الإن�سان،  اإرادة  تنّمي 
ت�سبو  ما  تحقيق  �ُسُبل  اأمامه 
اإلى  اأب���دًا  ال��ّت��ّواق��ة  نف�سه  اإليه 
الأ�سياء وظواهرها، والأحداث وتفاعاتها،  معرفة 
ليكون في حالة اإّطاع على ما يجري، وليكون في ما بعد 
وتفاعاتها  المفاجاأة  عن  بعيدًا  نف�سّيًا  م�ستقّرًا 

ال�سلبّية في معظم الأحيان.
والإعام، بحّد ذاته هو الوجه الح�ساري والَمْعَلم 
الإن�ساني الأ�سا�س والأوحد في كّل بلد من بلدان 
اأن يرتبط  اأّن من خاله، يمكن  اإذ  العالم.. 
والّتقّدم  بالح�سارة  م��ا،  بلٍد  وكيان  ا�سم 
والّرفاهّية، ب�سحافته، وبو�سائله الإعامّية 

المختلفة.
باإعامه  المتقّدم  البلد  لهذا  ب��ّد  ف��ا  هنا،  م��ن 
واإيجابي  �سريع  تقّدم  تحقيق  من  المتطّورة،  وبو�سائله 
بالّن�سبة لل�سعب، ما يعك�س مرونة في الّتعاطي 

الإيجابي من قبل هذا ال�سعب مع م�سوؤولي هذا البلد اأو ذاك، مّما 
فيه  تتحّكم  منازعات..  ول  فيه  �سوائب  ل  مطمئّنًا،  اآمنًا  يجعله 
حقوقه..  جميع  حقوقه،  اإلى  اإي�ساله  اإلى  تهدف  خّيرة،  اإرادات 
وهذا ما ُيعرف بالبلد المثالي والحكم المثالي، حيث الّتوافق الّتام 
والإن�سجام الفعلي، ما بين الدولة الحاكمة وبين ال�سعب، المنا�سر 
ق��رارات  من  العادلة  الدولة  عن  ي�سدر  ما  لكّل  والموؤّيد  دائمًا 
وم�ساريع، ت�سمن حّقه وُتوؤّمن له حاجّياته و�سرورّيات حياته وحياة 

عائلته ومجتمعه.
معانيها  بكل  الديموقراطّية،  تعني  الحكم،  في  والمثالّية 
ومدلولتها.. ومن  دونها ل يقوم وطن. في نف�س الوقت، المثالّية، ل 
تعني الخ�سوع اأو الخنوع، اأو الّتخلي عن ال�سيادة وعن الراأي الحّر 
الّتحّدي  تجاه  اأو  الم�سيرّية،  الأمور  تجاه  الامبالة  اأو  الهادف، 
الخارجي من اأّي نوع كان.. ولذلك، فاإّننا، ودائمًا، ن�سّجع وُننا�سر 
ونعمل، ون�سعى من اأجل الّتعاطي الأمثل مع حكوماتنا واأولي الأمر 
مّنا، لحفظ كراماتهم و�سمعتهم التي هي كرامتنا و�سمعتنا.. ومن 
وطننا  وبقاء  وا�ستقالنا،  وحرّيتنا  وحدتنا  وتر�سيخ  �سيانة  اأجل 
الخارجية  ال�سيطرة  اأ�سكال  كل  وعن  المنازعات  عن  مناأى  في 

وال�ستعمار والنتداب وما �سابه.
وفي النهاية، ل ُبّد من تمازج وتاقي وان�سجام العمل العامي 
كافة،  الوطن  �سوؤون  مع  كما  المواطنين،  وحقوق  متطلبات  مع 
اأجل م�سلحة الوطن والمواطنين  بموؤ�س�ساته ودوائ��ره وذلك من 

ولدعم حركة البناء والعمران فيه.
واأخيرًا، فلكّل فريق من النا�س دوره في الحياة، والّدور الأهّم 
اأن يتنّبه الجميع لما يدور حولهم من تطّور الأّيام والأحداث والعمل 
اإر�ساء  والتكنولوجيا،  العلم  �سعيد  على  الب�سرّية  تقّدم  اأجل  من 
للذات الن�سانّية اأّوًل ومن اأجل حياة اأف�سل، ب�سكل ي�سمن تاُزم 

الحياة وا�ستمرارها دون اأّي خاف، حتى في وجهات الّنظر...

بقلم م�صت�صار التحرير د. عبد الحافظ �صم�س

ـــــــعـــــــُر �ــــــصــــــلــــــ�تــــــي وعــــــــزائــــــــي اأنـــــــــــــــت يـــــــــا �ـــــــصِ
ــفــــي االأ�ــــــصــــــفــــــى واأنـــــــــــــت ربـــيـــعـــي ــيــ ــ ــص اأنـــــــــــت �ــ
اأنــــــــــــــت روحــــــــــــــي َمـــــــْبـــــــثـــــــ�ثـــــــًة فـــــــــي َقــــــــــــــ�اٍف
ذاٍت مــــــــــــــــــــراآة  واأنــــــــــــــــــــت  �ـــــــصـــــــ�تـــــــي  اأنـــــــــــــــــت 
ــي واأنــــــــــــــــت اأنــــــــــــــت �ــــصــــالحــــي ــ ــنـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ اأنــــــــــــــت حـ
ــد �ــــــصــــــعــــــراً ونــــــثــــــراً ــ ــ ــري ــ ــجــ ــ ــ ــّت ــ ــ مـــــــن ُدعــــــــــــــاة ال
ُبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــراٍء مــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــالم َعــــــــقــــــــيــــــــٍم

ــر يــــــــا ُحـــــ�ـــــصـــــا�ـــــصـــــَة روحــــــــي ــ ــعـ ــ ــصـ ــ اإِْيـــــــــــــــــــِه يــــــــا �ـ
ــَس ــ ــ�ـ ــ ــ�ؤْنـ ــ ــل اأنـــــــــت ويــــــــا مـ ــيــ ــمــ ــجــ يــــــا عــــــذابــــــي الــ
فـــــــيـــــــك مــــــــــا فــــــــــــــيَّ مــــــــــن حــــــــــنــــــــــاٍن وُحــــــــــــــبٍّ

فــــــيــــــك مـــــــــا فــــــــــــيَّ مـــــــــن بـــــــــحـــــــــاٍر واأنـــــــــــهـــــــــــاٍر
وقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاٍر بـــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــــــــــدوٍد وبـــــــــــــْيـــــــــــــٍد

اأَنَت ما اأنت؟
                         كيف جْئَت؟ 

ومن اأَين؟
جـــــــــــــاوؤوا بـــــــــــَك  َعـــــــْبـــــــقـــــــٍر  جـــــــــــنُّ  اأم  اأَنــــــــــــــــت 
ــٌم ــ ــيـ ــ ــحـ ــ جـ اأم  َجــــــــــّنــــــــــة  �ـــــــصـــــــعـــــــُر  يــــــــــا  اأنــــــــــــــــت 
ــاً واأحــــــيــــــانــــــاً ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـــــــك طـــــــْبـــــــُع الــــّنــــ�ــــصــــيــــم حـ
ــا �ـــصـــعـــُر ــ ــ ــك ي ــ ــنـ ــ ــي ِمـ ــ ــ ــن َخــــــــرْيــــــــدٍة ل ــ ــم مــ ــ ــكــ ــ ــ وَل
ــِع مـــــــن رحـــــــــــِم االأر�ـــــــــــس ــ ــ ــي ــ ــ ــرب ــ ــ ــال ــ ًولــــــــــــــــدْت كــ

ــُر ــعــ ــ ــص اأيــــــــهــــــــا الـــــــطـــــــاِئـــــــر الــــــــخــــــــرافــــــــيُّ يــــــــا �ــ
يـــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــ�اداً ُمـــــــــجـــــــــّنـــــــــحـــــــــاً اأمــــــتــــــطــــــيــــــه

ورجـــــــــــائـــــــــــي عــــــنــــــد انــــــــقــــــــطــــــــاِع الـــــــــــّرجـــــــــــاِء
وخـــــــــريـــــــــفـــــــــي واأنـــــــــــــــــــــــت اأنـــــــــــــــــــت �ـــــصـــــتـــــائـــــي
الــــــهــــــجــــــاِء حـــــــــــــــــروُف  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــث ــ مــ راأت  مـــــــــا 
ــــــــبــــــــغــــــــْت ظــــــّلــــــهــــــا عــــــلــــــى االأَ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــاِء اأَ�ــــــــصْ
بــــــــــك اأُخـــــــــــــــــــــــزي �ـــــــــــــصـــــــــــــراذَم االأَدعـــــــــــــــيـــــــــــــــاِء
لـــــــــــــــيـــــــــــــــ�اروا مـــــــــــا تــــــحــــــتــــــه مـــــــــــن ُخــــــــــــــــــ�اِء
ورمــــــــــــــــــــــــــــ�ٍز َعـــــــــــــْجـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــٍة... عـــــــمـــــــيـــــــاِء

يـــــــــا مـــــــــــــــالذي فـــــــــي �ـــــــصـــــــّدتـــــــي وابــــــتــــــالئــــــي
ـــــــتـــــــي وانــــــــطــــــــ�ائــــــــي روحــــــــــــــــي فــــــــــي وْحـــــــ�ـــــــصَ
و�ـــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــ�ٍخ وَنــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــ�ٍة واإِبــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء
واأر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ زكــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــٍة مــــــــــعــــــــــطــــــــــاِء
ـــــــــــٍة �ـــــــــــصـــــــــــّمـــــــــــاٍء وجـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاٍل عـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــيَّ

اأَمــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــاَلـــــــــــــٍم غـــــــــــريـــــــــــِب الــــــــــــــــــــــــــّرواِء
ــــــــــعــــــــــراِء؟! الــــــــــ�ــــــــــصّ اآيــــــــــــــــــة  اأَنـــــــــــــــــــــت  واإذا 
ـــــــــــِة فــــــــيــــــــحــــــــاِء؟ اأَنـــــــــــــــــــــا مــــــنــــــهــــــا فـــــــــــي جـــــــــــنَّ
ُجـــــــــــــنـــــــــــــ�ُن الــــــــــعــــــــــ�ا�ــــــــــصــــــــــِف الـــــــــهـــــــــ�جـــــــــاِء
وكــــــــــــــــــم لـــــــــــــي مـــــــــــــن فـــــــــــــــْكـــــــــــــــرٍة عــــــــــــــــــــــذراِء
وكـــــــالـــــــفـــــــجـــــــر مـــــــــــن َحـــــــ�ـــــــصـــــــا الــــــظــــــلــــــمــــــاِء

اأَيـــــــــــــــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــاَءِة الــــــــخــــــــ�ــــــــصــــــــراِء
بــــــــا�ــــــــصــــــــطــــــــاً ظــــــــــّلــــــــــه عــــــــلــــــــى الـــــــــــــجـــــــــــــ�زاِء

َأنَت 
               يا ِشعر

بقلم ال�صاعر االأ�صتاذ ح�صن حمادة
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الهوام�س:
اإ�سارة اإلى الملحمة ال�سعرّية »رياح كرباء«.( 1)

ــْق بـــي ــ ــ ــل ــ ــطــ ــ ــ اأنـــــــــــت يـــــــا عـــــــابـــــــَر الـــــعـــــ�ـــــصـــــ�ِر ان
ــٍق ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ُرّدنــــــــــــــــــــــــي ُرّدنــــــــــــــــــــــــي لـــــــــمـــــــــا�ـــــــــسٍ �ـ
َبــــــــهــــــــْيــــــــٍم لــــــــــيــــــــــٍل  اأمـــــــــــــــــــــــام  بــــــــــــي  واإِذا 
ونــــــــــــــجــــــــــــــ�ٍم عــــــــلــــــــى الــــــــــــثــــــــــــرى تـــــــتـــــــهـــــــاوى
وخــــــــــــــيــــــــــــــاٍم مــــــــنــــــــ�ــــــــصــــــــ�بــــــــٍة فــــــــــــي عــــــــــــــــراِء
عـــنـــهـــم الــــــّرجــــــ�ــــــَس  اأَذهــــــــــــــب  قــــــد  اآٍل  حــــــــــ�َل 
ــرْخ الـــقـــ�م ــصـ ــ�ـ ــتـ ـ ــصْ ــ�ـ ــُن يـ ــيـ ــصـ ــ�ـ ــحـ والـــحـــ�ـــصـــيـــُن الـ
ــٌر؟ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ُمـ َمـــــــــن  ـ  ــا؟  ــ ــن ــ ــث ــ ــي ــغــ ــ ي ــٌث  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ مـ َمـــــــــن 
ــ�ى ــ ــصـ ــ �ـ َجـــــــــــــــــــ�اَب  وال  ُمـــــــــجـــــــــيـــــــــٌر؟..  َمـــــــــــن 

اإِْيــــــــــــــــــِه َرْيــــــــحــــــــانــــــــَة الـــــــر�ـــــــصـــــــ�ِل الـــــمـــــفـــــّدى
ــــــــدي واإِمــــــــــــامــــــــــــي اأَلـــــــــــــــــــــف نـــــــّبـــــــيـــــــك �ــــــــصــــــــيِّ
ت ـــــــدي ولـــــــــِئـــــــــن مـــــــــرَّ ــــــيــــــك �ـــــــصـــــــيِّ األــــــــــــــف لــــــبَّ
ــــــعــــــر �ـــــــصـــــــارمـــــــي وجـــــــــــــــ�ادي واأنــــــــــــــــــا الــــــ�ــــــصِّ

ــ�اٌل ــ ــا قــلــبــي طـ ــر يــ ــمـ ــُعـ ــن الـ ومـــ�ـــصـــى اأَربـــــــــٌع مــ
وروٍد اأَرجـــــــــــــــــــــــــــــ�اُن   » »الــــــــــــطــــــــــــفُّ واإِذا 

واأَعــــــــــــــــْدنــــــــــــــــي اإلــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــ�راِء الــــــــــــــــــ�راِء
اأَلــــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــه عـــــــــلـــــــــى ثـــــــــــــــــرى كـــــــــــربـــــــــــالِء
طــــــــــالــــــــــٍع مــــــــــن �ــــــــصــــــــبــــــــاِح »عـــــــــــا�ـــــــــــصـــــــــــ�راِء«
ودمـــــــــــــــــــــــــــــاٍء تــــــــ�ــــــــصــــــــيــــــــُل نـــــــــــهـــــــــــَر �ـــــــصـــــــيـــــــاِء
ُعـــــــــــــــــــ�اِء اأَيَّ  َيــــــــــــعــــــــــــ�ْيــــــــــــَن  وذئـــــــــــــــــــــــــــاٍب 
ــاِء ــ ــمــ ــ ــ ــصّ ــ ــ ــ� ــ ــ ال َربُّ  بــــــالــــــّطــــــهــــــِر  وَحــــــــبــــــــاُهــــــــم 
وفـــــــــــــــــاِء«؟.. ذي  ــٍر  ــ ــ ــص ــ ــا�ــ ــ ــ ن مـــــــن  هـــــــل  »اأَال 
ــــــــــداِء �ــــــــصــــــــارخــــــــاً والــــــــــــــّنــــــــــــــداُء اإِْثـــــــــــــــــــر الــــــــــنِّ
االأَ�ــــــــــــصــــــــــــالِء تــــــنــــــاثــــــر  واإال  ـــــــمـــــــِت  الـــــــ�ـــــــصّ

اأنــــــــــــــــَت يــــــــا ْبـــــــــــــَن الـــــــ��ـــــــصـــــــيِّ والــــــــــــّزهــــــــــــراِء
ــــــــــــــــــي ـــــــــــي وكــــــــــــــــــــــّل كــــــــــــــــــّل والئِّ لــــــــــــــــــَك حـــــــــــبِّ
لــــــــــقــــــــــاِء دون  وحــــــــــــــــــّلــــــــــــــــــَن  قــــــــــــــــــــــــــــــروٌن 
وُبــــــــــــــــراقــــــــــــــــي اأُدنــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــه كــــــــــــــــلَّ نــــــــــــاِء

مـــــــــــــــــــــن االأ�ـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاِء
لــــــــــــقــــــــــــ�اٍف رّويـــــــــتـــــــــهـــــــــا مــــــــــن دمــــــــــــائــــــــــــي)1(

بيدي »ديوان اأحمد حماده« باللغة المحكية في 208 �سفحات، 
الحجم و�سط والطباعة اأنيقة والمقدمة للدكتور ح�سن حيدر. 

الحفات  يحيي  كان  عندما  العمر  مقتبل  في  اأحمد  كان 
ون�سّفق  ونرّحب  ن�سمع  وكّنا  وجوارها.  ح�سنعار  في  الزجلّية 
ونظمه.  ال�سعر  ح��ب  على  المفطور  ال�ساب  ال�ساعر  لهذا 
وترحاله،  حّله  في  الزمان  اأ�سرع  وما  يم�سي  بالزمان  واإذا 
الكبار  طليعة  ف��ي  المنابر  يت�سّدر  ال�ساعر  باأحمد  ف���اإذا 
الليالي  في  اأقرانه  مع  نظمًا  ال�سهرات  ويحيي  وُيبدع  ويحاور 
وواجبه  �سهرته  دعته  اإذا  حتى  الوطن  رحاب  في  المقمرات 
المغتربين  قلوب  يوقظ في  الإغتراب  ديار  اإلى  الوطنّي م�سى 
من  وهنا  اإليه،  العودة  على  وحثهم  الوطن  ديار  اإلى  الحنين 

الغربة: ديار  في  افتتاحياته 
اج���ت���م���ع���ن���ا ب�����ال�����غ�����رب�����ة  الأرز  ب��������ن��������ادي 

ب�����ن�����خ�����ب�����ه م���������ن وط����������ّن����������ا، ب���م���ج���ت���م���ع���ن���ا
ول����ق����ي����ن����ا ال�������������ذوق والإل���������ف���������ه ال���ح���م���ي���م���ه

وم�����������زاي�����������ا ط������ّي������ب������ه ف�����ي�����ه�����ا اق����ت����ن����ع����ن����ا

و�����س����ف����ا الأخ�������������اق وال�����ف�����ط�����ره ال���ح���ك���ي���م���ه
وك�������ن�������وز ال�����م�����وه�����ب�����ه ال����م����ن����ه����ا ج����م����ع����ن����ا..

ارج��������ع��������وا ي�������ا غ����اي����ب����ي����ن ب�����������س�����وق ط�����ّل�����وا
ت�����خ�����لُّ�����وا  ول  ب��������ال��������رج��������وع  وع�����������دون�����������ا 

ت�������ا ن������ف������رح ب�����ع�����د ه�����ال�����َغ�����ي�����ب�����ْه ال����ط����وي����ل����ه
ب������������ع������������ودة ك������������ل خ������������ل ل�������ع�������ن�������د خ������لُّ������و

ارج��������ع��������وا ت�������ا ن�������ع�������ّزز الإل��������ف��������ة ال����ب����دي����ل����ه
وع����������ن ال�������ه�������ج�������ران وال�������غ�������رب�������ه ت�����خ�����لُّ�����وا
ل����������و رج�������ع�������ت�������و ب���������م���������ال ال����������ك����������ون ك���������ل���������و...

ناحظ كيف هذا ال�سعر ين�ساب رقراقًا كما الجداول فا تعّثر 
على  الب�ساطة  اأعطانا  فنان  ن�سيج  اإّن��ه  �سّدين،  بين  مراوحة  ول 
الفغالي  واأني�س  ال�سبعلي  اأ�سعد  فيها  كتب  التي  الب�ساطة  امتناع، 
واميل مبارك وهي ما يقا�س ب�سناعة الجواهر لنقف تحت ال�سم�س 
ونقول: عندنا �ساعر. ونمّر في غزله المتعّفف فن�سير الهوينا ونقراأ: 

اأن��������������ا م������ج������ن������ون ب�����ج�����ن�����ون�����ي ات������رك������ون������ي
ب��������دم��������ع م���������س����ي����ب����ت����ي ك��������ّح��������ل ج����ف����ون����ي

ديوان 
الشاعر أحمد حمادة

بقلم االأ�صتاذ �صليم اأبي عبداهلل )1(

قراءة يف كتاب
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اب�����ت�����ل�����ي�����ت وم������ي������ن ه�����ال�����ب�����ل�����وي اب����ت����اه����ا
وم����������ا ج����������ّن و���������س��������ار م�����ت�����ل�����ي خ�����ّب�����رون�����ي

ق�����ب�����ل�����ي ق�����ي�����������س ه������ال������خ������ط������وه خ����ط����اه����ا
وج�������ن�������ون�������و ب����ل����ي����ل����ت����و ب����ي���������س����ب����ه ج����ن����ون����ي

وم���������ت���������ل م����������ا ل�����ي�����ل�����ت�����و ج����������ن ب������ه������واه������ا
اأن��������������ا ج������ّن������ي������ت ع������ام������ي������ن ا�������س������األ������ون������ي

�����ل م���ل���ت���ق���اه���ا ع��������ا ������س�����م�����را ك�����ن�����ت ف�����������سّ
ع������ا روح����������ي وم����ه����ج����ت����ي وب������ّب������و ع����ي����ون����ي..

ونّمر بوطنياته حيث يقول:
وط�����������ّن�����������ا ب��������ك��������ل ح�����������ي وك���������������ل ح�����������اره

وج���������������������ودو ك��������������ان ل�������ل�������ع�������ال�������م م�������ن�������اره
ت������ب������ّن������ى الأب����������ج����������دّي����������ة وم������������ن ق������������رارو

َب�������������دع ل������ل������ك������ون ف����ل���������س����ف����ة ال�����ح�����������س�����ارة
ن�������������س������ور م������واه������ب������و م��������ن ج�����ب�����ي�����ل ط��������ارو

ب�����م�����ج�����اه�����ل غ������ي������ب ل�����ل�����ب�����ح�����ث ب�������ح�������راره
ع����ل����ي����ن����ا ن�������������س������ون م�������ج�������دو واع������ت������ب������ارو

ب����ح����م����اي����ة ج����ي���������س ف�������ي ع������ن������دو ج���������س����اره
ون�����م�����������س�����ي ب�����خ�����دم�����ت�����و ون��������رف��������ع �����س����ع����ارو

�������س������راره ل����م����ع����ة  م�������ن  ن������غ������ار  ارزو  وع���������ا 
وم�������ت�������ل م���������ا ج����������دودن����������ا ك�������ان�������و ي������غ������ارو

ب������ن������ي الإ������������س�����������ام ع���������ا ك�����ع�����ب�����ة م���ح���م���د
ون�����������س�����ارى ال�����ق�����د������س ع������ا ق������د�������سُ ال����ن���������س����ارى

على  الأّول  الف�سل  لها  ي��ق��ال  كما  الطبيعة  ك��ان��ت  اإذا 
من  اأعطتك  التي  ح�سنعار  طبيعة  غنّية  هي  فكم  ال�ساعر، 
ودفء  ن�سيمها  وعليل  جبالها  و���س��م��وخ  و�سهولها  جمالها 
عليك  به  نعمت  ما  اخا�س  بكل  لننقل  يحد  ل  ما  �سم�سها 

قرانك. اإلى 
الماحظة التي ل بّد منها هي اأن هناك بع�س اخطاء امائّية 

ومطبعّية كان يجب األ تكون.
�سلمت ري�ستك يا عزيزي اأحمد واإلى اأعماٍل اأخرى.

ك���ت���اب���ك وي���ح���ل���ى ال�������س���ع���ر وي���ط���ي���ب ال�����س��م��ر
رّدن����������������ا ب������ال������ذك������ر ل�����ل�����م�����ا������س�����ي ال�����َع�����ب�����ر

ل���������س����م����ي����ك لأح�������م�������د ان���������ت ب������ع������دو اأم�����ي�����ر
وي�����ق�����را ال���ب���ي���ق���را ه���ال���م���ع���ان���ي وه������ا ال�������س���ور

ك����ت����اب����ك ����س���ع���ر م����ن����ح����وت م�����ا ف�����ي ل�����و ن��ظ��ي��ر 
ب����ي����دخ����ل ب������ا ا�����س����ت����ئ����ذان ل����ق����ل����وب ال���ب�������س���ر

م���ن���ف���ت���ح ال�������س���ف���ح���ة ف����ي����ه ب���ي���ه���ت���ف ال���ع���ب���ي���ر
وم���������ن���������روح ن�������ق�������وى ب����ال����ع����ب����ي����ر وال�����ع�����ب�����ر

ب����ه����ّن����ي����ك وب�����ه�����ّن�����ي �����س����ع����ر ل�����ب�����ن�����ان ف���ي���ك
ه�����ي�����ك ب�����ي�����ك�����ون الأ�������س������ي������ل ال����م����ب����ت����ك����ر...

الهوام�س:
مجلة »الروابط« العدد 152، اأيلول � ت�سرين الثاني 2016م. ل�ساحبها ورئي�س تحريرها الأ�ستاذ جورج كريم، �س 39، �سادرة في جبيل باإذن خا�س من الأ�ستاذ جورج كريم.( 1)

ستون عامًا 
من الشعر

للدكتور عبد احلافظ شمص
بقلم رئي�س التحرير

�سدر عن »اإتحاد الكتاب اللبنانيين« ديوان جديد لاأديب وال�ساعر المّبدع الدكتور عبد الحافظ �سم�س تحت 
عنوان »�صت�ن عاماً من ال�صعر« يّدون فيه اآخر ما قاله من ال�سعر في ال�سنوات الأخيرة حيث عّبر عن ذلك بق�سيدة 

جاَء فيها:
الـــفـــكـــر ــم  ــ ــ ــال ــ عــ فـــــــي  ــ�ا  ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ مـ عـــــــامـــــــاً  ]»�صّت�ن 
ــٍر ــ ــفـ ــ ــصـ ــ �ـ فـــــــــي  اهلل،  بـــــــــــاأَمـــــــــــر  عـــــــــامـــــــــاً  �ـــــــصـــــــّتـــــــ�ن 
ــنــــي ــكــ ــلــ عــــــ�ــــــصــــــُت الـــــــحـــــــيـــــــاة ونـــــــــــــــ�ر الــــــعــــــلــــــم يــــمــ
ــا ــ ــدهــ ــ ــ بــــــــــــــــــــــــداأُت عـــــــــمـــــــــري بـــــــــــــــقـــــــــــــــراآٍن، عـــــــلـــــــى ي
وفــــــــــــي زمـــــــــــــــان الــــــــّنــــــــقــــــــاء اجـــــــــــتـــــــــــزُت مـــــرحـــــلـــــًة
مـــــــن اأَقــــــــــــــــرب الـــــــّنـــــــا�ـــــــس، مـــــــن ابـــــــنـــــــاء جـــلـــدتـــنـــا
ــًة ــكــ ــ ــل ــمــ مــ ـــــــــــّدُت  �ـــــــــــصِ اأن  اإلـــــــــــــى  جــــــــهــــــــداً  بــــــــذلــــــــُت 
ــــحــــافــــة االأَمــــــــ�ــــــــس والـــــــيـــــــ�م اْحــــــــــَتــــــــــَ�ْت قـــلـــمـــي �ــــصِ
والـــــــــــيـــــــــــ�م فـــــيـــــهـــــا اأنـــــــــــــــا مـــــــــن اأهــــــــِلــــــــهــــــــا َعــــــــلَــــــــٌم
وفــــــــــي االإذاعــــــــــــــــــــــات كـــــــنـــــــُت الـــــــّنـــــــجـــــــم، اأرفــــــــدهــــــــا
َمـــــــْن ــة  ــ ــالمــ ــ مــ اأخـــــ�ـــــصـــــى  ال  االأَْوج  فـــــــي  ــُت  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــت ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــــــــرة، ُكـ ـــــــَقـــــــْتـــــــهـــــــا َنــــــــــ�ــــــــــصْ فـــــــغـــــــايـــــــتـــــــي  حـــــــقَّ
تـــــــــقـــــــــ�ل اإِْنـــــــــــــــــــــــي ُخــــــــــــــزاعــــــــــــــيٌّ »وِدْعــــــــــِبــــــــــلــــــــــهــــــــــا«
اأمــــــــــيــــــــــر �ــــــصــــــعــــــر ومــــــ��ــــــصــــــيــــــقــــــى وقـــــــــــــد بـــــزغـــــت
ــه ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ـــــــعـــــــر يــــــبــــــقــــــى ومـــــــــــــا دامـــــــــــــــــت نـ الـــــــ�ـــــــصّ
وقـــــــــافـــــــــيـــــــــٍة بـــــــــــــاأحـــــــــــــكـــــــــــــاٍم  ا�ـــــــــصـــــــــتـــــــــقـــــــــام  اإذا 
ــر فـــــــــــي زمــــــــــــــن االأحــــــــــــــــــــــــالم مـــــفـــــخـــــرة ــ ــ ــعـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ الـ
ــه ـــــعـــــر عــــــــمــــــــري، كـــــيـــــانـــــي قــــــــد ُخـــــــلـــــــْقـــــــُت لـ الـــــ�ـــــصّ
ــــــعــــــر كـــــــانـــــــت لــــــــــــ�ؤلــــــــــــ�ؤاً نـــــ�ـــــصـــــراً مـــــــالحـــــــم الــــــ�ــــــصّ
ــرة ــ ــاهـ ــ ــصـ ــ �ــــــصــــــّتــــــ�ن عــــــــامــــــــاً َوَعــــــــــــْيــــــــــــُن الـــــ�ـــــصـــــعـــــر �ـ

ــي يــــجــــري ــ ــ ــر بـ ــ ــعـ ــ ـ ــصّ ــ ــ�ـ ــ ــاً َوُفــــــــــْلــــــــــُك الـ ـــ ــامــ ــ ــ �ـــــصـــــّتـــــ�ن عـ
والــــــــّنــــــــثــــــــِر واالآداب  ـــــــعـــــــر  الـــــــ�ـــــــصّ ِبـــــــــاأبـــــــــحـــــــــر 
يـــــــــ�اكـــــــــب الــــــــــّدهــــــــــر يــــــــــاأْبــــــــــى قــــــ�ــــــصــــــ�ة الـــــــــّدهـــــــــِر
َرْت �ــــــصــــــدري ــا َنــــــــــــــــــــــــــ�َّ ــ ــاهــ ــ ــ ــن ــ ــغــ ــ ــ اأُّمـــــــــــــــــــــي الــــــــتــــــــي ب
ــر مـــــــــن االأَهــــــــــــــــــــــــــ�ال والـــــــــغـــــــــدِر ــ ــ ــي ــ ــ ــث ــ ــكــ ــ ــ فـــــيـــــهـــــا ال
ــل والـــــــفـــــــقـــــــِر... ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــ�د الـــــــــ�جـــــــــ�ه، دعـــــــــــاة الـ ــ ــ ــص ــ ــ �
ــر مــــــــن حــــبــــري ــ ــ ــب ــ ــحــ ــ ــ مــــــــن الـــــــعـــــــلـــــــ�م، وبـــــــحـــــــر ال
وكـــــــــّرمـــــــــتـــــــــنـــــــــي بــــــــمــــــــا يـــــــكـــــــفـــــــي ومـــــــــــــــا ُيــــــــثــــــــري
كـــــــمـــــــا ُدعــــــــــــيــــــــــــُت بـــــــــــــاأَّنـــــــــــــي �ـــــــصـــــــاعـــــــر الـــــعـــــ�ـــــصـــــِر
ــق فـــــــي الـــــــُقـــــــطـــــــِر... ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــا يــــفــــيــــد جــــمــــيــــع الـ ــ ــمـ ــ بـ

اأمــــــــــري  مــــــــن  كــــــــــان  مــــــــا  اأو  االأمـــــــــــــــر  يــــــــــــدرك  ال 
بـــــــــــاأحـــــــــــرف الـــــــــــّذهـــــــــــب الـــــــمـــــــكـــــــنـــــــ�ن والــــــــّتــــــــبــــــــِر
، عـــــــــال قـــــــــدري ِمــــــــــــــْن ِمــــــــــزحــــــــــٍج َوَحـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاريٌّ
ــ�م كـــــمـــــا فـــــــي و�ـــــصـــــحـــــة الــــفــــجــــِر ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ ــس ال ــ�ــ ــمــ ــ ــص ــ �
ــة الــــــــّزهــــــــِر ــ ــ ــانـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـــــنـــــ�ـــــصـــــاب كـــــالـــــعـــــطـــــر مــــــــن ريـ
ــس والـــــــبـــــــدِر ــ ــ�ـ ــ ــمـ ــ ـ ــصّ ــ ــ�ـ ــ عــــــلــــــُم الــــــعــــــرو�ــــــس كــــــنــــــ�ر الـ
ـــــِر ــر والـــــُيـــــ�ـــــصْ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــُعـ ــ ـــــهـــــى فـــــــي الـ ــر اأهـــــــــــل الـــــنُّ ــ ــي ــ ــث ــ ت
ِلــــــَيــــــنــــــعــــــم الـــــــــكـــــــــ�ن فـــــــــي فـــــــّنـــــــي وفـــــــــــي �ــــصــــعــــري
و�ــــــــصــــــــيــــــــف حــــــــــــيــــــــــــدرة فــــــــــــي عــــــــــالــــــــــم الـــــــكـــــــفـــــــِر
العمِر)1(«[. ثـــــــــــروة  ــقــــى  ــبــ ــيــ ــ ــص �ــ رّبـــــــــــي  بــــــــاأَمــــــــر 
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يقنا  �سد و
ال���ك���ب���ي���ر ال���دك���ت���ور 
فاأوعى  جمع  هذا  ديوانه  في  �سم�س 
لبنان  لوطنه  والأدب جاعًا  ال�سعر  فنون  جميع 
و�سهوله وه�سابه واأنهاره ومزارعه َوُقراه ولبحره 
وجبله وجي�سه ن�سيب الأ�سد في ديوانه حيث اأفرد 
العيد   �2 والقمر.  لبنان   �1 وهي:  التالّية  الق�سائد 
العريق.  لبنان  �سعب  يا   �4 لبناننا.   �3 لبنان.  في 
مالك  الركن  العميد   �7 الجي�س.   �6 ماذا؟.  لبنان   �5
 �11 المعي�سرة.   �10 بعلبك.   �9 الهرمل.   �8 �سم�س. 

القاع. 12� لبنان، ماذا دهى؟.
م�سيئة  كلمات  النفي�س  الديوان  هذا  في  جاء  كما 
»علمتني  ق��ول��ه:  منها  الكبير  ل��اأدي��ب  جميلة  وح��ك��م 
عقلي  اأُغم�َس  ل  اأن  ذات��ي،  على  �سحوت  منذ  الحياة، 
عن نور ال�سم�س، واأَن اأَُغطَّ يراعي في رحيِق �سعوري لكي 

تبقى الكلمة الحّرة منارًة ت�سيُء م�سافات الزمن، ولُيعمَّ الحبُّ 
وال�سام والأمان وجه الأر�س )2(«.

 وقال اي�سًا، للذاكرة:
ي  ينقَّ العتب  اأق��ول:  القلوب..  �سابون  العتب  اإّن  يقولون   «[
تفاقمت  م�سكلة،  من  فكم  الثائرة..  القلوب  ويهّدئ  النفو�س 
الطرف  لمعنى كام  �سوء فهم  وال�سبب كان  واأكثر،  اثنين  بين 

الآخر...
ينب�س  فعندما  الأ����س���وات...  ك��ّل  م��ن  اأق���وى  القلب  �سوت 
الحّب، يخفق ول يعود يهداأ اإّل عندما يلين قلب َمْن ُيحّب.. هذه 

هي الحياة، وهكذا َخّلقنا اهلل...
ل تتخّلوا عن اأحامكم، واإذا تحّققت، تم�سكوا بها.

باأح�سان  والإرتماء  وال  الزَّ قبل  بالحّب  نتغّذى  اأن  اأجمل  ما 
ياء. الَقَدر قبل اأن ُنوّدع اآخر خيوط ال�سّ

الليل وجه  ُي�سامر في  َمْن ل يحلم بال�ّسوق ول  مغبون كثيرًا 
القمر، ول ي�سمع حكايات الّنجوم «[. 

وقال اأي�سًا، َمْن يبكيني؟
ْرُت رمادًا... ْلُت التُّراب َو�سِ ]» اإذا َفرَّ َقَدري مّني، واإِذا َقبَّ
واإِذا َفَقَدْت خواطري تعابيرها َوَم�َسْت اأ�سعاري في َماأَْتمي.

َمْن يبكيني؟
عندما يموت ال�ّساعر، يموت جزء ِمْن ج�سد ولده )3(«[.

�سم�س  الحافظ  عبد  ال��دك��ت��ور  الكبير  ف�ساعرنا  وب��ع��د، 
والخطابة  وال��ن��ث��ر  ال�سعر  م��ن  ع��ام��ًا  �ستين  خ��ال  اإ���س��ت��ط��اع 
ال�سحف  من  كثير  في  وم�ساركته  التاريخ.  وكتابة  وال�سحافة. 
م�ساركته  وبالتالي  الثقافّية  والنوادي  والجمعيات  والمطبوعات 
في فنون المو�سيقى وغيرها من فنون اإ�ستطاع اأن يكون مرجعًا 
في  لاأعيان  �سالحًا  اأنموذجًا  يكون  واأن  الفنون.  لهذه  وطنيًا 
باأرز  كاإفتخارنا  تمامًا  بهم  نفتخر  اّلذين  جبيل  وباد  البقاع 

لبنان وجماله وخ�سرته الدائمة.

الهوام�س:
 »�ستون عامًا من ال�سعر« للدكتور �سم�س، �س 9 � 10.( 1)
   نف�س الم�سدر، �س 88.( 2)
   نف�س الم�سدر، �س 87 � 88.( 3)

�سدفة جميلة هي التي جمعتنا في الحديقة العاّمة لمدينة جبيل 
المتجددة حديثًا في نهار �سيفيِّ جميل، جل�س هذا ال�ساب بلبا�سه 
الغريب وفيه لم�سات ثقافّية وفنّية على مقعد خ�سبّي م�ستدبرًا القبلة 
حامًا بيده لفافة خبز مح�سوة بال�سمك، فخيل لي اأن هذا ال�ساب 
الموؤمن المامح ل ياأكل اللحوم نهار الجمعة تبعًا للتعاليم الكن�سية 
ال�سائدة في المحيط. وكعادتي بادرته بالكام وهو يحاول اأن يهناأ 
بلقمته �سريعًا ريثما يعود الأولد مع دراجاتهم الهوائّية من جولتهم 
و�سولتهم في الحديقة، فهو يعمل في تاأجير دراجات هوائّية للفئات 
العمرّية ال�سغيرة وهي دراج��ات م�سنوعة بنمط حديث ومغاير 
الواحدة.  �ساعة  للربع  ليرة  اآلف  اأربعة  مقابل  عليه،  تعودنا  لما 
وبعد الأخذ والّرد تبادلنا اأطراف الحديث وعندها فوجئت اأّن هذا 
، فان�سرح �سدري لكامه وطفلي ال�سغير اآخذ باللعب  ال�ساب جبيليٌّ
حتى م�سى الّنهار واأطل الليل ب�سواده ُمعّلنًا قرب انتهاء وقت اللعب 
بلبا�سه  للعودة  َوُيعدَّ  ي�سّجل  و�ساحبي  الدراجات  مع  الأولد  وعاد 
الف�سفا�س بنطلون زيتّي ونعل بنيِّ و�سترة ع�سكرّية اللون فيها معاٍن 
لرجل يخّيل لك اأّنه من رّواد �سارع الحمرا. وها نحن اأ�سدقاء من 
دفة حول دراجات هوائّية نبني �سداقة مع هذا الغريب الأطوار،  �سُ
�سخ�س يفهم ويدرك تارًة واإنطوائيٌّ اأخرى تحتار من هذا ومن اأين 
اأتى ولماذا ال�سدف جمعتنا. تقترب منه اأكثر فترى منزله كمتحف 
جبران خليل جبران يحوي من الآثار الثقافّية والتراثّية ما يده�سك 
عند زيارته. وهناك نتعرف على مواهبه الخفية في المطبخ من 
حيث الإعداد لمائدة الطعام والتح�سير والترتيب. وتعود به الذاكرة 
ليف�سح لك عن حياته ال�سابقة من لبنان اإلى كندا ُثّم تجواله في 
باد ال�سام واإذا به يريك �سفحة الما�سي وعن �سعيد الكندي الذي 
يعرف د. فيلك�س كيف �سار واأين اأ�سبح. هذا ال�سديق تلتقي به 

معر�س  وف��ي  الم�سجد  في 
الكتب  اأروق���ة  وف��ي  الكتاب 

فت�سعر  معه  تجل�س  والثقافة 
والإ�ستف�سار  ال��ك��ام  برغبة 
ع���ن اأ����س���ي���اء ك��ث��ي��رة ح��ول��ك 
وك��ل��ه��ا ل��ه��ا م��ع��ن��اه��ا ال��خ��ا���س 
المتراق�سة  الخ�سار  �سلة  من 
الكتب  اإل��ى مكب�س  المطبخ  في 
ال�سالة  م��دخ��ل  ف���ي  ال��ق��دي��م 
وال�سالون  والأث����اث  والمكتبة 
والحدائق المعّلقة على ال�سرفة 
وتلك الخ�سبة الهندية القديمة 
نن�سى  ول  القديمة  والخزانة 
المذياع القديم الذي كان في 
اأم  لمحبي  ملتقى  م�سى  م��ا 
كلثوم يتو�سط ال�سالون هذا 
ال�سديق، ل ُبّد لك من روؤيته 
اإن�سان  بين الحين والآخر 

التلفاز  م��ع  خ��اٍف  على 
المذياع،  مع  ومت�سالح 

ُمحّب للحياة في زمن 
فقدت الحياة رونقها 

وغلب عليها الطابع 
المادي.

خواطر 
ُجبيلّية         

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغّداف )1(

الهوام�س:
العلوم ( 1) ومعهد  الدولّية  اللبنانّية  الجامعة  في  الأعمال  ب��اإدارة  جامعي  اأ�ستاذ 

جامعة  في  دكتوراه  لأطروحة  بالتح�سير  يقوم  وهو  الإقت�سادّية.  التطبيقّية 
بيروت العربّية.

3435



وهي اأطروحته »اأبجدية القراآن من مملكة �سباأ« في كلية الآداب � 
الجامعة اللبنانّية، حيث نال عليها درجة جيد جدًا عام 2003م.

البحث  من  عامًا  ع�سر  �سبعة  نتيجة  اأتت  الأطروحة،  وهذه 
هذه  تعريف  ف��ي  ج��اء  حيث  القديمة  الخطوط  ف��ي  والتنقيب 
�سباأ،  مملكة  من  القراآن  اأبجدية  النا�سر:]»  قبل  من  الأطروحة 
الأولى  العربّية  المحاولة  هو  عقل.  ُمحّمد  لموؤلفه  الأّول  الكتاب 
التي تثبت بالدليل العلمي اأّن الحرف العربّي ال�سمالّي )القراآني( 

يعود باأ�سوله اإلى الخط الم�سندي الِحْمَيري في جنوب اليمن.
العمودّية  اليمنّية،  الجنوبّية  الأب��ج��دي��ة  ه��ذه  اأّن  ويك�سف 
ُبناتها  عبر  الأف��ق��ّي��ة  اإل���ى  ت��ح��ّول��ت  ق.م.(   1200( ال��ح��روف 
الثمودية واللحيانّية وال�سفوّية )800 ق.م.( ف�سًا  ال�سماليات 
باإ�سمه.  عن ت�سمنها حرف ال�ساد )�س( الذي ت�سّمت العربّية 
وهو غير موجود في »ال�سامّيات« كلها!! وهذا ما يدح�س م�سّلمات 
وُيحقق  العربي.  للخط  الآرام���ي  اأو  الفينيقي  الأ���س��ل  نظرّية 
في  ويدقق  ومعانيه.  و�سوره  العربي  الأبجدّية  نظام  في  البحث 
وجذورها  العربّية  واللغة  العربي  الخط  بين  الحركّية  العاقة 
الثاثّية اليمنّية )1500 ق.م.(. ما يوؤّكد بالأدلة والمقاربات اأن 
الحرفي  الحرف  واأن عمر  �سباأ،  القراآن هي من مملكة  اأبجدّية 
بمئات  الكتاب  �سفحات  الباحث  وُيزّين  �سنة.   4000 ال�  يتعّدى 
ال��ّدال��ة  الخطوط  ون��م��اذج  وال��رم��وز  وال��ج��داول  المخطوطات 
العلمّية.  والفهار�س  والمراجع  والم�سادر  الوافية.  وال�سروحات 
ما يجعل الكتاب مو�سوعة �سغيرة تحقق وتبحث وتجتهد باأ�سكال 
الكتابة الخطوطّية العربّية وتطّورها عبر الع�سور. وهذا ما جعل 
الجامعة اللبنانّية � كلية الآداب تنّوه بالبحث. وتو�سي بن�سره في 

من�سوراتها. )2(«[.
اللبنانّية  الآداب  كلّية  عميد  الأط��روح��ة  ه��ذه  في  ق��ال  وق��د 
اأ�سعد ذبيان:]»جاء محمد عقل بنظرية جديدة في  البروف�سور 

مجال درا�سة الخط العربّي وقيمه الجمالّية والح�سارّية«. 
ثابتة  منهجّية  راأي���ت  ال�سامّي:”  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
نتائج  اإلى  مو�سًا  وبحثيًا،  اأكاديميًا  واأ�سلوبًا  وا�سحًا  وت�سميمًا 

ة والر�سانة )3(«[. اإت�سمت بالجدِّ

ول���ل���دك���ت���ور 
ع��ق��ل اآث�����ار اأخ����رى 

اأه��م��ه��ا م��ج��ل��ة »ال��ن��ق��ط��ة« 
ال��ت��ي اأ���س��دره��ا ف��ي ب��ي��روت 

له  ك��م��ا  ت�سكيلّية.  ف�سلية  م��ج��ل��ة وه���ي 
»بلدنا« منذ �سنة 2008م. وغيرها من كتابات واأبحاث ودرا�سات 
في  الآداب  لكلية  قّدمها  التي  للدكتوراه  اأط��روح��ت��ه  واأهمها 
التوحد  م�سطلحات  »معجم  بعنوان  وهي  الإ�سامّية  الجامعة 
وتطور دللتها في �سوء ا�سارات الّن�س القراآني والحديث ونهج 

الباغة وال�سحيفة ال�سجادّية« وهي درا�سة في فقه اللغة.
ة  العلميَّ ولم�سيرته  عقل  محمد  للدكتور  ك��ان  لقد  وب��ع��د، 
ال�سيعي  مجتمعه  ف��ي  وبحوثه  واأع��م��ال��ه  ولكتاباته  ة  والفكريَّ
كان  كما  تمامًا  وك��ام،  نقد  من  ذل��ك  �ساحب  وم��ا  المحافظ 
العايلي  ال�سيخ عبداهلل  الكبير  العّامة  ال�سالح  �سلفه  لأعمال 
في  واحدًا  م�سيرهما  كان  حيث  المحافظ  ال�ُسّني  مجتمعه  في 
مة..  قيِّ اأعمال  من  تركاه  وما  والإب���داع  والتحقيق  الفكر  عالم 
الجامعات  ولطاب  الرحمة  الرجلين  لهذين  تعالى  اهلل  �سائًا 
اإليه  والنظر  تركاه  الذي  بالتراث  الإهتمام  واأ�ساتذتها  اللبنانّية 

نظرة مو�سوعّية جديدة.
ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  تحرير  هيئة  واإ�سم  فباإ�سمي  وبعد 
بلدة  واأهالي  الكرام  عقل  اآل  اإلى  بالعزاء  نتوجه  وم�ست�ساريها 
الأمين  ح�سن  محمد  ال�سيد  القا�سي  الم�ست�سار  و�سماحة  لبايا 
الكبير  الفقيد  اأ�سدقاء  واإل��ى  جنوبّية«  »�سوؤون  تحرير  وهيئة 
واأ�سدقائه  الفقيد  ولآل  الرحمة  له  تعالى  �سائلين اهلل  بالعزاء. 

جميل ال�سبر َوُح�سَن العزاء.

الهوام�س:
   �سحيفة  »البلد «  ال�سادرة في بيروت في 2016/11/14م. �س 5.( 1)
الغاف ( 2) لاأ�ستاذ محمد عقل عن �سفحة  �سباأ«  مملكة  القراآن من  »اأبجدية      

الأخيرة � من�سورات دار المحّجة البي�ساء � بيروت، الطبعة الأولى 2009م. 
   نف�س الم�سدر، الغاف الداخلي الأخير.( 3)

            الدكتور محمد عقل
           وأبجدية 

القرآن الكريم

طالعتنا �سحيفة »البلد« وغيرها 
الإثنين  ي��وم  ���س��ادرة  �سحف  م��ن 
بخبر  الثاني  ت�سرين   14 فيه  الواقع 
وف����اة م��ه��ن��د���س ال��ك��ل��م��ات الأدي����ب 
علي  محمد  ال��دك��ت��ور  وال�سحافي 
الواقع  الأح��د  يوم  عقل  زين  ح�سن 
ووري  حيث  2016/11/13م.  فيه 
 � لبايا  بلدته  جبانة  في  الثرى  في 
والن�سف  الثانية  الغربي،  البقاع 
الإثنين  ي��وم  ع�سر 
ح�سد  و����س���ط 
ك����ب����ي����ر م���ن 
اأرح����ام����ه 

بقاعنا  في  �سوره  باأجمل  اللبناني  الن�سيج  مثَّل  واأ�سدقائه، 
الحبيب.

بالكلمات  »����س���وؤون ج��ن��وب��ّي��ة«  م��ج��ل��ة  ال��زم��ي��ل��ة  ن��ع��ت��ه  وق���د 
ُمحّمد  كال�ساعقة،  الخبر  هبط  الباكر.  في  التالّية:]»�سباحًا 
الموت  مع  نعي�س  اأننا  �سحيح  ق؟  ي�سدِّ من  اهلل،  ذمة  في  عقل 
يوميًا ومع اأخباره لكن خبر اأحبائنا واأ�سدقائنا وزمائنا ق�سوته 

واألمه كبيران. 
باحث وكاتب واأ�ستاذ وخبير لغات وح�سارات وتاريخ ومدقق 
... رحل فجاأة من دون  تاريخ  ومكت�سف خلفيات كلَّ ق�سة وكلَّ 
علم اأو خبر. له تاريخ حافل في الإنتاج والعمل الثقافّي والأدبي.

روحك  اأَعطيتها من  التي  المجلة  »�سوؤون جنوبّية«  خ�سرتك 
�سكًا وم�سمونًا وتوّجهًا. اإلى اللقاء يا ُمحّمد، حزننا على عمود 
بقاعي يحمل هّمًا جنوبيًا، وَنف�َسًا �سماليًا، وقلبًا بيروتيًا، �سقط 

ولن يعّو�س )1(«[.
معرفتي بالراحل

اإ�ستجزته  معرفتي بالراحل العزيز كانت في 2011م. حيث 
باإ�سم بلدته  »روزنامته«  الُتراثّية من  هاتفيًا بنقل بع�س ال�سور 
لبنان خال  اأزي��اء  عام 2000م. حول  في  اأ�سدرها  التي  لبايا، 
اإت�سالي  �ساكرًا  فاأجازني  ُجبيلّية«،  »اإطالة  لمجلة  عام  مئة 
»بلدنا«  اأ�سدرها من مجلته  التي  الأعداد  به، بل زودني بجميع 
ال�سادرة في بيروت عام 2008م. ُثم اأعقب ذلك بهدية نفي�سة 

بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو
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بقلم المربّية الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى(

إلى أين ؟...

م�سّيًا  عملي  اإلى  الذهاب  ل  اأف�سّ اأربعاء  يوم  كّل  كعادتي 
على الأقدام عّلني اأحّرك ج�سدًا اأنهكه الجلو�س وراء المكتب، 
نف�سي  عن  بالترويح  كفيلة  �سباحًا  الم�سي  من  �ساعة  فن�سف 
كنت  الذي  الطريق  ولكّن  والّن�ساط.  بالحيوية  اأ�سعر  وجعلي 
بلدنا،  في  عليها  اعتدنا  التي  الحفريات  قطعته  عادة  اأ�سلكه 
بين  داخلّي  ممّر  و�سلوك  �سيري  وجهة  لتغيير  ا�سطّرني  مما 

البيوت.  
اأمام  ربما ما ح�سل معي كان مقدرًا لي�سعني وجهًا لوجه 
�سغاف  لم�س  قد  يكن  لم  ولكن  كثيرًا  بمثله  �سمعت  م�سهٍد 

قلبي مثلما حدث معي هذا اليوم .
بيدها  تم�سك  عمرها  من  الثالث  العقد  تتجاوز  لم  اإمراأة 
طفًا في الّرابعة من عمره يرتدي زيًا مدر�سّيًا تحاول اإدخاله 
�سوته  باأعلى  وي�سرخ  يمتنع  كان  ولكّنه  ال�ّسيارة  اإلى  بالقوة 
كان  فما  البطاطا،  رق��ائ��ق  م��ن  كي�س  على  الح�سول  طالبًا 
وراحت  عليه،  غ�سبها  جام  و�سّبت  �سفعته  اأن  اإّل  منها 
بكل  �سعره،  من  وت�سّده  الّنعوت  باأب�سع  تنعته 
ال�سيارة،  اإل��ى  اأدخ��ل��ت��ه  وبعنف  قوتها 
واأق��ل��ع��ت  ال���م���ح���رك،  اأدارت 
ب�سرعة هائلة كادت اأن 
لول  تده�سني 
ل��ط��ف 

وعنايته.... اهلل 
حقًا؟  اأّمه  هي  هل  نف�سي  في  فت�ساءلت  راأيت،  ما  اأذهلني 
تحمل  قلب  واأي  هي؟  الأمهات  من  نوع  فاأي  كذلك  كانت  واإن 
من  وت�ّسده  طفلها  لت�سفع  يدها  طاوعتها  كيف  �سلوعها؟  بين 
لحظات  في  تحّولت  كيف  النعوت؟  باأب�سع  عليه  وتنهال  �سعره 
من امراأة تراها للوهلة الأولى اأنيقة بمظهرها راقية بت�سّرفها 

التدّبر؟  لل�سبر وح�سن  فاقدة  �سر�سة  امراأة عنيفة  اإلى 
وبقيت منزعجة  اليوم،  يفارق مخيلتي طوال  لم  فالم�سهد 

مّما راأيت والألم يعت�سر قلبي كّلما تذّكرت ما ح�سل. 
ولكن  الأم��ر،  وتنا�سيت  عملي  في  وانهمكت  الأي��ام  م��ّرت 
اأعمل  حيث  المدر�سة  اإدارة  تنتدبني  ان  دف  ال�سّ ���س��اءت 
لتمثيلها في احتفال تقيمه مدر�سة من مدار�س بيروت العريقة 

والأم. الطفل  بمنا�سبة عيدي  والتعليم  التربية  في عالم 
الإحتفال،  �سيقام  حيث  اإل��ى  ذهبت  المحّدد  ال��ي��وم  ف��ي 
دخ��ل��ت ق��اع��ة ال��م�����س��رح ب��ع��د ت��رح��ي��ب م��ن ال��م�����س��رف��ات على 
عاقة  تربطه  ال��ذي  المدر�سة  مدير  من  وحفاوة  التنظيم، 

مدر�ستنا.  بمدير  قربى 
الأول،  ال�����س��ّف  ف��ي  لجلو�سي  المخ�س�س  المقعد  ك��ان 
الحتفال  ب��داأ  حتى  دق��ائ��ق  اإل  ه��ي  وم��ا  مكاني،  ف��ي  جل�ست 
مجموعة  قّدمتها  فّنّية  فقرات  تلته  ثّم  ومن  الوطني  بالن�سيد 
الحفل  اأطّل مقّدم  ال�ساد�سة، بعد ذلك  الأطفال دون �سن  من 
كلمة  �ستلقي  التي  الأط��ف��ال  ريا�س  ق�سم  بم�سوؤولة  ليعّرف 
والمدر�سي  الأ���س��ري  التعنيف  اأث��ر  خالها  من  تبّين 
العنوان،  اأعجبني  الطفل،  �سخ�سّية  على 
وت��م��ل��ك��ت��ن��ي رغ��ب��ة ب�����س��م��اع ما 

دخلت  حتى  دقائق  اإل  هي  ما  القاعة،  مغادرة  قبل  �ستقوله  
�سيدة تحمل بيدها ورقة األقت التحّية وبداأت بالكام، اأمعنت 
تلك  اإّنها  الجمود،  واأ�سابني  ف�سعقت  وجهها،  ف��ي   الّنظر 
ذاكرتي منذ ذلك  زالت �سورتها مطبوعة في  ما  التي  المراأة 

اليوم.
مع  التعامل  اأهمّية  حول  قّيمة  كلمة  م�سامعنا   على  األقت 
ذلك  لأّن  تعنيفه  عن  الإبتعاد  و�سرورة  وراأف��ة  بحنان  الطفل 
اأنهت  والعاطفي.  الّذهني  ونمّوه  �سخ�سيته  على  �سلبًا  ينعك�س 

الجمهور.  من  حاّد  وبت�سفيق  عري�سة  بابت�سامة  كامها 
اأ�سابني، �سعرت كاأّن جريان الّدّم توقف في  اأعلم ماذا  ل 
نهاية  اإعان  قبل  بالخروج  واأ�سرعت  حقيبتي  حملت  عروقي، 

الحلوى.. لتناول  والدعوة  الحتفال 
عّدت اإلى المدر�سة جل�ست وراء مكتبي حملت قلمي وكتبت 
خاطري،   في  يجول  كان  عما  لأعّبر  ا�ستح�سرتها  عبارة  اأول 
الإمام  البيان  �سّيد  والف�ساحة  الباغة  لأمير  حكمة  فكانت 
َب  علي بن اأبي طالب t في نهج الباعة رقم 73:]» َمْن َن�سَ
َوْلَيُكْن  َتْعِليِم َغْيِرِه  َقْبَل  َنْف�ِسِه  ِبَتْعِليِم  َفْلَيْبَداأْ  اإَِمامًا  ا�ِس  ِللنَّ َنْف�َسُه 
اأََحقُّ  ُبَها  َوُموؤَدِّ َنْف�ِسِه  َوُمَعلُِّم  ِبِل�َساِنِه  َتاأِْديِبِه  َقْبَل  ِب�ِسيَرِتِه  َتاأِْديُبُه 
ما  يقولون  قوم  بئ�س   ]» ِبِهْم  َوُموؤَدِّ ا�ِس  َالنَّ ُمَعلِِّم  ِمْن  ِباْلإِْجَاِل 
ت�ستطع معالجة موقف  لم  التي  ال�سيدة  لهذه  . كيف  يفعلون  ل 
ب�سيط مع طفلها اأن تحمل م�سوؤولية تربية اأطفال الغير؟ كيف 
الأطفال  تعّلم  اأن  النعوت  باأب�سع  ولدها  و�سفت  لمن  يمكن 

والحترام؟ التوا�سل  ح�سن 
فعملية  ب��الأق��وال  تبنى  ل  الإن�سانية  القيم  منظومة  اإن 
في  وتفّعل  وتعزز  الأ�سرة،  داخل  من  تبداأ   الطفل  عند  بنائها 

المجتمع. ناتجها  لحًقا في  ويبرز  المدر�سة، 
ل تعّلم القّيم بالأقوال والمواعظ اإنما بالقدوة، فالأم التي 

ت��ع��ّن��ف ط��ف��ل��ه��ا ل 
يكون  اأن  منه  تتوقع 

رحيمًا مع الغير، ودودًا، 
ي��ح�����س��ن ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��ا 

 . م�ستقبًا
في  اأراه  م��ا  اأ�ستغرب  اع��د  ل��م 

القيم،  في  انحراف  من  الجيل   هذا 
�سّيد  ب��ات  اأ�سكاله  بمختلف  فالتعنيف 

غزاها  والبيوت  الأ�سر،  معظم  في  الموقف  
التلفاز  خ��ال  من  اأبوابها  اأو���س��ع  من  الف�ساد 

الذي حمل لنا ما يندى له الجبين من برامج فيها 
كّل  محّرمات،  ول  قيمًا  تراعي  ل  وابتذال،  ا�سفاف 

�سيء فيها مباح يح�سرها الكبار وال�سغار من دون اأي 
و�سم  ل�سخ�سيات  البرامج  بع�س  تبجيل  عن  عدا  رادع، 

الف�ساد.   اأنواع   ب�ستى  تاريخها 
اأُ���س��ره  معظم  مجتمع  ظ��ّل  ف��ي  �سن�سل  اأي��ن  اإل��ى  اأع��ل��م  ل 
من  اأو  والقهر  التعنيف  من  يعانون  اأطفاله  معظم  مفككة، 

التربية. و�سوء  الإهمال 
اأقواًل  باتت  اأين �سن�سل في ظّل مجتمع قيمه  اإلى  اأعلم  ل 
وعار�سو  فنانون  و�سبابه  اأطفاله  قدوة  افعال،  اإلى  تترجم  ل 

ومذيعون.  اأزياء 
غي�س  المجال  هذا  في  ذكرته  وما  ويطول  يطول  الحديث 
�سنفقد  ه��ل  نف�سه  ي��ط��رح  ال���ذي  ال�����س��وؤال  ول��ك��ن  في�س،  م��ن 
عن  ن�سّمر  اأم  يح�سل؟  ما  تجاه  الإيدي  مكتوفي  ونقف  الأمل 
النفو�س  عتمة  بها  ن�سيء  اأمل  �سمعة  لننير  ونتكاتف  ال�ّسواعد 
وتثمر  لتنمو  مجتمعنا  في  الإيمان  ب��ذور  ون��روي  الُمنحرفة، 

وعطاء؟. وت�سامحًا  محبة 

تربية وتعليم
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) اليهود والذين هادوا في القراآن الكريم( 
كلية  عميد  مو�سى  ف��رح  ال��دك��ت��ور  لاأ�ستاذ  ج��دي��د  ك��ت��اب 
وهذا  لبنان.  في  الإ�سامية  الجامعة  في  الإ�سامية  الدرا�سات 
المف�سرين  مناهج  نقدية في  وقراءة  درا�سة  الكتاب عبارة عن 
للقراآن الكريم وخا�سة لجهة �سرح معنى عبارة اليهود واّلذين 

هادوا التي وردت في الذكر الحكيم.
عالج الموؤلف في هذا الكتاب الإ�سكالية القائلة باأن الخطاب 
اأهل  من  باليهودية  المو�سومة  الجماعة  تلك  تناول  قد  القراآني 
الكتاب في زمن النبّي w كنموذج �سابق لزمن النبّي ومعا�سر 
له w من جهة، ونموذج ُممتد في الم�ستقبل ب�سكل مجموعات 
وا�ستكبارهم  بتعّنتهم  اليهود  �سمات  لها  طغيانية  وت�سكات 
الوارد ذكرها في  الآخرة(  الى مرحلة )وعد  و�سوًل  وكفرهم، 

�سورة الإ�سراء الآية ال�سابعة، من جهة اأُخرى.
اإ�سرائيل  بني  اأن  ال��ق��ول:  ال��ى  بحثه  نهاية  ف��ي  ليخل�س 
موجودون على امتداد التاريخ الب�سري، وبكل تحالفاته وتحولته 

وُم�سّمياته... ولن يكون َوعُد الآخرة اإل كما َوعَد اهلل تعالى... .
الجديدة  الأفكار  بع�س  الى  ويتطرق  بامتياز  علمي  كتاب 

والجريئة باأ�سلوب �سل�س ور�سين.
يقع هذا الكتاب في )264( �سفحة من القطع الو�سط وهو 

�سادر عن مركز فرح مو�سى للبحوث والدرا�سات القراآنية.

) اإ�سكاليات 
التكفير والمذهبية والراف�سة(

�سدر عن دار المودة للترجمة والن�سر 
التكفير  اإ���س��ك��ال��ي��ات   ( ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب 
الدكتور  لاأ�ستاذ  والراف�سة(  والمذهبية 
بتدري�س  ال��ع��ري��ق  �سقير  محمد  ال�سيخ 

الفل�سفة وعلم الكام.
جملة  الكتاب  هذا  في  الموؤلف  يعالج 
قيام  دون  تحول  التي  الإ�سكاليات  م��ن 
وحدة اإ�سامية حقيقية، وذلك من خال 
المرتكزات  اأه���م  على  ال�����س��وء  ت�سليط 
الم�سائل  ل��ه��ذه  وال��ت��اري��خ��ّي��ة  ال��ف��ك��رّي��ة 

المتنازع حولها.
الع�سبية  اأو  ال��ت��ك��ف��ي��ر،  ك��ظ��اه��رة 
وغيرها  الم�سترك  العي�س  اأو  والمذهبية، 
علمي  ب�سكل  المعالجة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 

متين وباأ�سلوب ر�سين و�سّيق.
وقتنا  ف��ي  وخا�سة  ج��دًا  مهم  كتاب 
الراهن لأنه يغو�س في لّب الق�سايا التي 
تثار و�سط ال�ساحتين العربية والإ�سامية.

�سفحة   )176( في  الكتاب  هذا  يقع 
من القطع ال�سغير.

اإعداد مدير التحرير الم�ص�ؤول

)لهوت الأنوار(
كتاب  وال��ع��ل��وم  للثقافة  الأم��ي��ر  دار  ع��ن  �سدر 
بعنوان )لهوت الأنوار( لموؤلفه الدكتور علي طالب 
بالفل�سفة  والعريق  الفل�سفة،  بتدري�س  المتخ�س�س 
عن  عبارة  الكتاب  .وه��ذا  اأهلها  وم��ن  الإ�سراقية 
الإ���س��راق  �سيخ  لمذهب  ج��دي��دة  فل�سفية  مقاربة 
الإ�سراقية على  فل�سفته  بناء  اأقام  الذي  ال�سهرودي 

مبداأ الأنوار التي ت�ستمد اأنوارها من نور الأنوار.
ب�سكل عام  الفل�سفة  الفكري في  المذهب  وهذا 
يعتبر غام�سًا و�سائكًا بن�سبة كبيرة حتى لدى بع�س 
خيرًا  اهلل  جزاه  الموؤلف  اأن  اإّل  الإخت�سا�س،  اأهل 
الغمو�س،  هذا  يعالج  اأن  متميزة  وببراعة  ا�ستطاع 
ويزيل العوائق التي تحول دون اإمكانية الإلمام بهذا 
الفكر الُم�سرق، ويقّدمه باأ�سلوب �سل�س ووا�سح وفق 
منهج علمي متما�سك ياأن�س به القارئ حتى ولو كان 

من غير اأهل الإخت�سا�س.
الإن�سان  وقلب  بعقل  ياأخذ  وجميل  رائ��ع  كتاب 
الى معدن  لت�سل  تتجاوز الحجب  في رحلة م�سّوقة 

العظمة و�ساحة الرحمة والأنوار والإ�سراقات.
يقع هذا الكتاب في )510( �سفحات من القطع 

المتو�سط.
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)الآثار ال�سلبية
 في النظر الى المراأة الأجنبية(

�سدر عن دار ومكتبة الب�سائر 
ال�سلبية  )الآث�����ار  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب 
الأجنبية(  المراأة  الى  النظر  في 
ال�سمناوي  محمد  ال�سيخ  لموؤلفه 

العراقي.
ق�سية  ي��ع��ال��ج  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
الديني  ببعديها  الأهمية  غاية  في 
ه��ذه  اأن  ح��ي��ث  والإج���ت���م���اع���ي، 
م��دار  ت���زال  وم���ا  ك��ان��ت  الق�سية 
من  والغرب  الم�سلمين  بين  جدال 
جهة، وبين الم�سلمين اأنف�سهم من 

جهة اأخرى.
والأه��م��ي��ة ال��ك��ام��ن��ة ف��ي ه��ذا 
الكبير  بحجمه  ال�سغير  الكتاب 
بم�سمونه اأنه ينطلق بمعالجة هذه 
الق�سية من خال الآثار ال�سلوكية 
والإج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��ذه الآف����ة، وف��ق 

منظور ومفهوم اإ�سامي.
بقراءته  نن�سح  جميل  كتاب 
والجيل  ال�سباب  لأبنائنا  وخا�سة 
 )160( ف��ي  يقع  وه��و  المعا�سر. 

�سفحة من القطع ال�سغير.

)�ستون عامًا من ال�سعر( 
�سدر عن اتحاد الكّتاب اللبنانيين كتاب 
وه��ذا  ال�سعر(  م��ن  ع��ام��ًا  )�ستون  بعنوان 
الديوان من تاأليف الأ�ستاذ والأديب اللبناني 
اأودع  الذي   ، �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور 
وم�سيرته  �سعره،  نفائ�س  الديوان  هذا  في 
رقراقة،  عذبة  فجاءت  عامًا،  �ستين  خال 

تروي ظماأ الروح العط�سى للكلمة الطيبة.
ُعمر  رحلة  اإن��ه  �سعر،  دي���وان  لي�س  اإن��ه 
في  طيب  زرع  ح�ساد  اإن��ه  حياة،  وع�سارة 
المجال العلمي والتربوي والأدبي اأتت اأكلها 

باإذن رّبها بعد هذا العمر وهذه المعاناة.
هذا  �سخ�س  عن  التعبير  حاولنا  ومهما 
التق�سير  في  �سنقع  فاإننا  الحبيب،  الأدي��ب 
ه، وعدم الوفاء لمقامه العلمي والأدبي  بحقِّ
ال�سامخ ك�سموخ الجبال في لبناننا الحبيب.

لنتوجه  الفر�سة  هذه  ن�ستغلُّ  اإذ  ونحن 
باأ�سمى التحيَّات واأعظم التبريكات لاأ�ستاذ 
بهذا  لتهنئته  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور 
الإ�سدار الجديد �سائلين المولى عّز وجل له 
اإنَّه  والخير.  والعطاء  وال�سحة  العمر  طول 

�سميع الدعاء حميد مجيب. اآمين.
يقع هذا الديوان في )149( �سفحة من 
ال�سعر  من  وبحر   ، الورقي  الو�سط  القطع 
والكلمة الطيبة في المحيط والو�سط الأدبي.

من 

الكتب 

التي 

وصلت
إلينا

�ساء اهلل تعالى اأن اأكون اأّول مولودة لأبوي. واأن اأحظى 
واأن  والأرح��ام.  والجّدة  الجدِّ  ورعاية  ورعايتهما  بعطفهما 
تاأتي بها  اأك��ون ذات حظوة عندهم في الهدايا التي كانت 
خالتي معهن من بيروت اإلى قريتنا الُجبيلّية الهادئة. واأن 
اأَحظى بالهدايا التي اأطلبها من والدّي دون تردد اأو اإبطاء 

منهما حر�سًا على ر�ساي. 
وقد ُفوجئت بعد �سنوات قليلة بمجيء �سقيق لي وب�سرور 
والدّي والأرحام به والإهتمام الزائد به مع تقديم القبات 
والهدايا له. كما فوجئت باإ�سرار والدتي على تنفيذ نذرها 
ال�سرعّي ب�ساأن هذا المولود وهو ال�سفر به اإلى مقام وم�سجد 

ال�سّيدة زينب اإبنة عليِّ o في غوطة دم�سق. 
اإنَّ راأ�سي ال�سغير لم يكن يعي تف�سير ما حدث وتف�سير 
ذلك الإهتمام الكبير ب�سقيقي الذي كان ل ُيح�ِسُن من هذه 
والبكاء  الخا�سة  واألعابي  باأغرا�سي  اللعب  �سوى  الحياة 
اأّن ق�سّية واح��دة جعلتني �ساكرة ل�سقيقي  وال�سراخ. غير 
ولوالدّي والتزامي بمحبة �سقيقي ال�سغير ومحبة اأهل البيت 
�سقيقي  بحمل  ال��وال��دان  ق��ام  حيث  الحجاب.  ومحبة   i
وم�سجد  مقام  اإل��ى  لل�سفر  والجّدة  الجّد  وبرفقة  ال�سغير 
ال�سيدة زينب t، بعد اإعداد الزاد وحقيبة الثياب متنقلين 
من �سيارة اإلى �سيارة اأخرى. حيث و�سلنا اإلى المقام ال�سريف 
بعد تعب وعناٍء، وقد ا�ستاأجر الوالد غرفة للمبيت وال�سكن 
فيها ب�سحن المقام ُثّم ذهب مع الجد ل�سراء خاروف �سمين 

وذبحه وتوزيعه على الفقراء والم�ساكين وفاًء للنذر. 
ل زلت اأذكر اأثناء دخولي للمقام ال�سريف دموع والدتي 
وجدتي تنهمر من مقلتيهما وطوافهما حول ال�سريح ال�سريف 

وحملهما ل�سقيقي ال�سغير. واأمرهما لي بال�سام 
ال�سريح  �ساحبة  على  والتحية 

اهلل  اإل��ى  توجههما  وبالتالي  للبركة.  ال�سباك  وتقبيل 
تعالى بالدعاء لقبول نذرهما وطلبهما من اهلل تعالى 

ال�سحة والعافّية والنجاح وال�سام لجميع اأفراد 
العائلة. كما ل زلت اأذكر تاأدية والدي ل�ساتي 

الظهر والع�سر بكل خ�سوع وتوجهه اإلى اهلل تعالى 
بالدعاء من خال كتاب كان موجودًا هناك. 

�سابة جميلة  اإنتباهي هو وجود  ا�سترعى  وال��ذي 
تطوف  اللون  خمري  اأنيق،  �سرعّي  بحجاب  ُمحجبة 
حول ال�سريح ال�سريف بخ�سوع رافعة يديها ُمبتهلة اإلى 
اهلل تعالى، داعيًة له ب�سوت خافت حزين. واإعجابي 
بهذه ال�سابة �سغلني عن �سوت والدتي وهي تطلب مني 

الإن�سراف والذهاب لتناول وجبة الغداء. وحين راأتني 
اإليها رفعت ي��دّي وقالت لي اأدع��ي. في هذه  اأم��ي اأنظر 

 i الأثناء دعوت اهلل تعالى بحقِّ ال�سّيدة زينب واأهل البيت
اأن يوفقني للحجاب ال�سرعّي ولزيارة هذه ال�سّيدة المباركة 
دائمًا ولل�سير على خطاها u، في الحياة. وبعد تلك الزيارة 

حقق اهلل اأُمنيتي وا�ستجاب دعاء طفلة �سغيرة في 
الرابعة من عمرها اأتت للزيارة مع والديها من 

قرية بعيدة.
اأيتها  عليك  فال�سام 
ال�سيدة الفا�سلة وال�سام 
الح�سين  اأخ���ي���ك  ع��ل��ى 
الح�سين  اأولد  وع��ل��ى 
الح�سين   اأ�سحاب  وعلى 

ورحمة اهلل وبركاته.

قصة قصرية

من ذكريات 
الطفولة       

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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صور ووثائق

الصورة األوىل )1(:
ع��ام  اإن��ت��خ��اب��ات  دورة  ف���ي 

اأهالي  لبع�س  �سورة  1951م. 
ي��ّرح��ب��ون  المعي�سرة  ق��ري��ة 

ب���ق���دوم ال���ن���ائ���ب ال�����س��اب��ق 
ج������ورج ب����ك زوي������ن اإل����ى 

برئا�سة  وذل��ك  قريتهم. 
الحاج  ال��ق��ري��ة  مختار 

ُم�سلم  ال���ح���اج  ع��ل��ي 
ال�سورة  في  عمرو. 

اأم��ي��ن  محمد  ال��ي��م��ي��ن  م��ن 
ومو�سي.  وعلي  ح�سن  اأولده  مع  ال�سّواني 

تامر  اأ�سعد  محمد  والحاج  عمرو  نجيب  كامل  جلو�سًا 
م�سرف  علي  وقوفًا  طايع.  ابراهيم  طانيو�س  التاك�سي  و�سائق  عمرو، 

عمرو والحاج طالب ح�سين عمرو والحاج علي الحاج ُم�سلم عمرو واإلى ي�ساره �سقيقاه 
ال�سيخ ح�سين والحاج ح�سن )رحمهم اهلل تعالى جميعًا( واأطال بعمر ح�سن محمد اأمين ال�سّواني.

الصورة الثانية:
عام 1949 م. في بلدة الزعيترة وفي منزل 

الخوري  الر�سمّية  الزعيتره  مدر�سة  موؤ�س�س 
موؤ�س�س  يمينه  اإل��ى  وي��ب��دو  زوي���ن.  يو�سف 

الر�سمّية  المعي�سرة  م��در���س��ة  وم��دي��ر 
الأ�ستاذ عبد الر�سى الحاج علي الحاج 

التلميذ  الخوري  ونجل  عمرو  ُم�سلم 
من  �سيف  ال��ي�����س��ار  وع��ل��ى  ج���ورج 

الخلف  وم��ن  ال��خ��وري.  �سيوف 
زوج���ة ال���خ���وري ال�����س��ي��دة ورد 
دان���ي���ال زوي���ن )رح��م��ه��م اهلل 

بعمر  ت��ع��ال��ى  اهلل  واأط�����ال  ت��ع��ال��ى( 
الأ�ستاذ عبد الر�سى عمرو والأ�ستاذ 

جورج الخوري زوين.

الصورة الثالثة: 
الحاج  ح�سن  ال��ح��اج 

اأنجاله  م��ع  ع��م��رو  ُم�سلم 
ال���ث���اث���ة ال����ح����اج م��ح��م��د 

والطفل  ومحمود  وا�سماعيل 
ح�سن  ال��ح��اج  محمد  ها�سم 

الخم�سينيات  اأوائ��ل  في  عمرو 
)رحمهم  الما�سي  ال��ق��رن  م��ن 

اهلل تعالى(.

الهوام�س:
ال�سور الأولى والثانية والثالثة من اأر�سيف الأ�ستاذ عبد الر�سى الحاج علي ُم�سلم َعمرو في المعي�سرة.( 1)

ال�سورة الرابعة من اأر�سيف الحاج عبداهلل توفيق عمرو.

الصورة الرابعة: 
هذه ال�سورة تمثلُّ التعاون والمحبة والت�سامن ما بين اأهالي قرى زيتون والعذرا والزعيترة والمعي�سرة والعقيبة � فتوح 
ك�سروان  في عامي 1978 � 1979م. لتزفيت الطريق العام اّلذي ي�سل تلك القرى بالعقيبة من خال لجنة تراأ�سها الحاج 

عبد المنعم الحاج علي ُم�سلم عمرو اآنذاك بالتن�سيق مع وزارة الأ�سغال العاّمة.
من الي�سار الحاج عبد الكريم محمد علي عمرو، والحاج توفيق محمد �سعد الدين عمرو، عفيف الحّاني، ح�سن جعفر 
عمرو، الحاج ح�سين الحاج ح�سن عمرو، عامل من قرية زيتون،الحاج محمد الحاج ح�سن عمرو، �سائق المحدلة حمود 

قبان الحّاني وهومن مواليد قرية المعي�سرة. 
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رسائل القراء

يمكن لنا اأن نعتبر هذا العدد من الأعداد الخا�سة اأو الممتازة كما 
يقول اأهل ال�سحافة، فالعدد يحتوي على مواد متنوعة متميزة فيها فائدة 

ثقافية وفكرية عميمة للقارئ العادي وللباحث المتخ�س�س.
ال�سعرية  التجربة  �سدق  منها  يبدو  بق�سيدة  المجلة  تبداأ 
والروحانّية الرائقة واأعني بذلك ق�سيدة )حياك اهلل يا زينب( 
لل�ساعر الدكتور عبا�س فتوني، فقد �سعرنا بكلماتها وتاأثرنا بها وهذا 

اأكبر دليل على م�سداقية  تجربتها.
وكان  قي�س  اأحمد  الدكتور  كتبها  التي  العدد  افتتاحية  وتاأتي 
مو�سوعها )اإعادة قراءة التاريخ مدخل اإلى الوحدة الإ�سامية(، 
ولعل الدكتور اأحمد اتفق في مداخلته مع العديد من الأطروحات 
التي تبناها العبد هلل في اأكثر من درا�سة من�سورة له حول الكتابة 
ال�سحيحة للتاريخ، والتي حملت عنوانًا دائمًا وهو )حتى ل نزيِّف 
التاريخ (، وكذلك ما طرحه اأ�ستاذنا الدكتور يو�سف عمرو في اأكثر من 
كتاب له، تحية للدكتور اأحمد على هذه المداخلة الجاّدة المتميزة والتي 

جاءت في وقتها تمامًا.
الدكتور  به  قام  الذي  الميداني  التحقيق  اأو  المو�سوع  اإلى  وناأتي 
جاء  وقد  الكبرى(،  زينب  وال�سيدة  )م�سر  به  ونق�سد  قي�س  اأحمد 
الأ�سلوب رائقًا �سائقًا، موثقًا توثيقًا علميًا منهجيًا، مدّعمًا بالعديد من 
ال�سور والأ�سكال التو�سيحية، وهذا المو�سوع قابله العديد من الأ�سدقاء 
والموؤرخين والباحثين بقبول ح�سن، فجزاه اهلل خيرًا عن هذا الجهد 

العلمي المتمّيز.
اإلينا نحن  اأحمد قي�س، الذي ان�سم  اإلى الدكتور  ناأتي  ومرة ثالثة 
اأهل الثقافة والفكر في �سرورة الهتمام بم�سهد ال�سادة الطباطبائيين 
ال�سكاوى  واأر�سلنا  والكثير،  الكثير  وكتبنا  �سوتنا،  ُب��حَّ  وقد  في م�سر، 
واللتما�سات للعديد من الم�سوؤولين، وقد اأتاح لنا الدكتور اأحمد الفر�سة 
مرة اأخ��رى، حيث اأر�سلنا بحثه الميداني عن )ال�سادة الطباطبائيين 
في م�سر( اإلى وزارتي الأوقاف والآثار والعديد من الم�سوؤولين، اآملين 
الهتمام بهذا الأثر الوحيد الباقي من الدولة الإخ�سيدية، اأكرر �سكري 
دكتور اأحمد على مقالتك الرائعة، وعلى غيرتك النابعة من حب حقيقي 

لتاريخنا وتراثنا.
اأحاديث  تواتر  عن  مفيدة  معبّرة  �سفحة  التحرير  هيئة  لنا  وتعّد 
المهدي الموعود في �سحاح ال�سّنة لاأ�ستاذ عبد الرحمن البكري، ونقراأ 
مقالة الدكتور ع�سام العيتاوي والتي عنوانها: )هل يمكن الحديث عن 
الروح(، وهي مقالة ثمينة لها تقديرها، وياأخذنا الدكتور عاطف عواد اإلى 
عالم الأمثال ال�سعبية، ليوؤكد لنا اأنه باحث اأنثروبولوجي متخ�س�س في 
مجاله، ويكتب الدكتور بديع اأبو جوده مقالة  �سافية في الذكرى ال�ساد�سة 

لغياب العامة المرجع ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل.

ويكتب الأ�ستاذ الدكتور العامة يو�سف عمرو مقالة عن اآية اهلل 
ال�سيخ مفيد الفقيه اأو اأيوب العلماء في لبنان، كما ي�سميه �سماحته، 
والذي رحل عن عالمنا الفاني في �سهر اأبريل 2016، وهو من اأعام 
الفقه والجتهاد فعليهq، وعن علماء من كرك نوح � البقاع من كتاب 
الوقف النوحي، يعد لنا الأ�ستاذ ال�سيد المو�سوي مقالة معّبرة اأهم ما 
فيها بالن�سبة للباحث هوام�سها الثرية، ويكتب الأ�ستاذ يو�سف حيدر 
اأحمد ح�ساد للزارعين مهداة اإلى الأ�ستاذ زياد الحواط، وهي �سطور 

اجتماعية حميمية.
وتعّد هيئة التحرير ملفًا عن العامة الدكتور ح�سن عبا�س ن�سر اهلل 
وتاريخ ك�سروان، وكم اأعجبتني طريقة ت�سجيل موؤلفاته ونتاجه العلمي 
والتي راعت المنهجية الببلوجرافية ب�سكل يدل على التمكن والوعي، وتعود 
هيئة التحرير مرة اأخرى لتحدثنا عن اأمين الريحاني الأديب اللبناني 
الكبير، والرحالة المتميز، تحدثنا عنه وعن عاقته ببع�س قرى ال�سيعة 
في باد جبيل وك�سروان، وفي زاوية اآمال واأمان جبيلية، يكتب الأ�ستاذ 
يو�سف حيدر اأحمد كلمات جميلة عنوانها )كلنا اأخوة فلماذا التمييز؟(، 
واإلى عالم ال�سعر وق�سيدة رائقة عنوانها )المعي�سرة( يبدع لنا الدكتور 

عبد الحافظ �سم�س.
وفي زاوية التربية والتعليم نلتقي مع مقالت محترمة مفيدة للجميع: 
منها مقالة المربية نمرة حيدر اأحمد )اأم م�سطفى(، والمربية خديجة 
�سمير عمرو، والأ�ستاذة �سلوى اأحمد عمرو، لهن منا كل التحية والتقدير.

�سنوات   ، )�سنوات جميلة  لكتاب  نقراأ عر�سًا  المجلة  مكتبة  وفي 
مجنونة(  للعميد محمد �سّيا، اأعّده الدكتور ع�سام علي العيتاوي، وقد 
اأوجز فيه فاأوعى، ويكتب الدكتور �سم�س مرة اأخرى عن الأديب والموؤلف 
محمد �سعد اهلل �سم�س مقالة مفيدة، كما يكتب الأ�ستاذ الدكتور يو�سف 
عمرو عن كتاب )الرو�س  الجميل(: �سفحات من �سيرة اأدبية مطولة 
اأ�ستاذنا  ق��راءة  ا�ستفدت �سخ�سيًا من  القزويني، وقد  للدكتور جودت 

الجليل لهذا الكتاب.
وبعد ذلك تاأتي اأب��واب المجلة التي ت�سعدنا دائمًا مثل الكتب التي 
و�سلت اإليها، والبراعم، ووداع الأحبة اّلذين ل يمكن لنا اأن نن�ساهم، 
وكذلك الأن�سطة المختلفة التي تعبر عن وجود حركة ثقافية واأدبية وعلمية 
ن�سطة في لبنان الحبيب وفي جبيل بوجه خا�س، وختامًا ل يمكن اأن اأخفي 
اإعجابي ال�سديد بالق�سيدة الجميلة التي كتبها البروف�سور فيكتور الكك 

بعنوان: )ن�سيد العتبة الر�سوية(.
الأفا�سل  المجلة  وكّتاب  التحرير  لأ�سرة  والتقدير  ال�سكر  كل 
اإن  جديد  لعدد  جديدة  ق��راءة  في  اللقاء  واإل��ى  الأع���زاء  وللقراء 

اأحيانا المولى جلَّ عاه.
                    د . ي�سري عبد الغني عبد اهلل  

رسالة تقدير من جمهورية مصر العربّية

راعم
ب

جنى �صعيد عمرو 21/ 12/ 2014م

رقية محمد عمرو 2011/4/13معلي الكرار محمد عمرو 2013/1/17م

محمد الج�اد �صعيد عمرو 10 /12/ 2014م

براعم

معارب
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ال��م��رح��وم��ة  وف����اة  ع��ل��ى  ي��وم��ًا  اأرب��ع��ي��ن  م����رور  بمنا�سبة 
عبد  الحاج  المرحوم  اأرملة  عمرو  ح�سن  علي  اأميرة  الحاجة 
الح�سين  الإم���ام  اأرب��ع��ي��ن  ل��ذك��رى  وتعظيمًا  ع��م��رو  ال��وه��اب 
اأمير  وح�سينّية  في جامع  الأربعين  ذكرى  اأولده��ا  اأقام   ،t
فيه  الواقع  الأحد  يوم  ظهر  قبل  المعي�سرة،   ،t الموؤمنين 
المعي�سرة  اأهالي  من  كبير  ح�سد  ح�سره  2016/11/28م. 
من  وح�سد  الهرمل  ومدينة  الجنوبّية  ال�ساحّية  من  واأقاربهم 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  العّامة  يتقدمهم  الأ�سدقاء 
عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، 
العميد المتقاعد ح�سن عمرو، النقيب علي خير الدين م�سوؤول 
عبد  علي  الدكتور  النقيب  وك�سروان،  جبيل  في  »اأمل«  حركة 
المنعم عمرو، الحاج زهير نزيه عمرو رئي�س بلدية المعي�سرة 
واأع�ساء المجل�س البلدي، الأ�ستاذ محمد نا�سيف رئي�س بلدية 

الح�سين، ُعدي علي عمرو مختار المعي�سرة وغيرهم.
عمرو  ب��ال  الحاج  البلدي  الع�سو  ك��ان  الإحتفال  عريف 
�سماحة  تكّلم  ُثّم  عمرو.  ح�سن  الحاج  الكريم  القراآن  وقارئ 
الإن�سان  التي يجب على  ال�سعادة  ال�سيد ف�سل اهلل عن معنى 
الطرق  هذه  ومن  والآخ���رة.  الدنيا  في  لتح�سيلها  ي�سعى  اأن 
برُّ الوالدين و�سلة الرحم واحترام الجيران والمحافظة على 
ال�سام والوئام بين الّنا�س وال�سعي الدائم لإ�ساح ذات البين 
الّنا�س حتى ل  بين المتخا�سمين وتقريب وجهات النظر بين 
يكون هناك نزاع وخ�سام. والتكلم حول الُمثل العليا لاأخاق 
ة ال�سريفة  والمفاهيم التي ن�ستفيدها من القراآن الكريم وال�ُسنَّ
»ال�ات�س  اأن ترفع مجتمعنا من ال�سياع وراء  والتي من �ساأنها 

اب« مكان تلك المفاهيم التي تكّلم عنها اآنفًا.

وداع األحبة

العالمة الدكتور السيد 
جعفر فضل اهلل

من املعيصرة
كيف نحصل على السعادة 

يف الدنيا واآلخرة دثَّروُه اأحيراُم  برَد  حيَن 
تبلى... تكاُد  الريِح �سخرًة  بوجه  دثَّروُه 

اأبا فادي... روا  دثِّ
فتراُب  روه  دثِّ َوَب��ّرد...  الج�سد  َتِعَب  فقد  ُترابًا  دّثروه 

دافٌئ حنون... هنا  ها  المدينِة 
َو�ساح ترك ج�سَدُه  الموُت  داهَمُه  حين 

في  رقيقًة  ورياحيَن  وري��ح��ًا  روح��ًا  المدينة  في  �ساَح 
العتيقة... الحواري 

اإن الروَح تبلى... َمْن قال 
ولود... ُحبلى  الروُح 

على  ُقبلًة  ال�سم�َس  تهبين  مدينًة  جبيُل...  يا  ِك  اأحبَّ
جبينك...

الأرجوان... باَغ  �سِ ي�سوُغ  قدميِك  تحت  والبحُر 
اليا�سمين... ُغَرَر  ُح  ُي�َسرَّ الجميلِة  الأما�سي  والقمُر في 

بحار... وجَه  ُح  َيْن�سَ كُل حجٍر  قلعًة  اأَحبَّك... 
بقيِم  المهجو�سَة  المعاني  َم  ليقوِّ ينحرُف  حرفًا  ِك  اأحبَّ

ال�سماء...
اأَِرقًا ل يغفو ول ينام األقًا  ِك  اأحبَّ

األواُنه... ُمختلفًة   وب�ستانًا 
الُملهمة مدينتنا  يا  اللبنانيين  نحن  اأما 

فلقد َعلَّْمِتَنا اأنَّ اأعظَم اكت�سافين ُهَما الِحنَطُة والأبجدية

الروح َوِغذاُء  الج�سد  ِغذاُء 
وطحين ُخبٍز  با  غدونا  َحتَّى  وبعناُهَما  البحَر  َفرِكْبَنا 

رميمًا... نكوُن  ونكاُد 
َعلَّْمِتَنا اأنَّ �سرَّ الوجوِد �سرَّ الكوِن الحبِّ �سرَّ توليِد المعاني 
عناِق  في  مودٌع  والئتاف...  الإِختاِف  في  َيْكُمَن  الجميلِة 

لمختلِف  ا
ابتَكَر  ما  واحدٍة  َحرٍف من طبيعِة  األَف  المتنبّي  َوَهْبَنا  فلو 

الكلمات 
َعة... الُمَر�سَّ الق�ساِئد  َف  َر�سَ ول 

ما  واح��ٍد  لون  من  طاٍء  من  َدْل��و  األ��َف  بيكا�سو  وهبنا  ولو 
الق�سيبة... اللوحِة  اإلى  اهتدى 

ُمختلفيِن  َزاه��ي��ي��ِن..  لونين  م��ن  مختلفيِن  حرفيِن  م��ن 
وت�ستيقُظ  وتتنا�سُل  الكلماُت  تولُد  العناُق  ُلَغُتُهَما  موؤتلفيِن 

المتعانقة... الأَلواِن  من  الراقية  اللوحاُت  وكذلك  المعاني 
الغالية... مدينتنا  يا  نحن  اأّما 

اختافًا  غدونا  حتى  العنيدَة  الحاميَة  روؤو�سنا  َرِك��ْب��َن��ا 
ُمعتَّقَا... م�ستحيًا  وائتافًا  قا  محقَّ

الكبير... الوطنيِّ  بدورِك  جبيُل  فانه�سي  اأّل 
وبدور... اأقماُر  فبنَوِك  الم�سايا  قناديَل  اأنيري 

وال��ث��واب  وال�سكر  لاأهلين  ال�سلوان  للفقيد..  الرحمُة 
الكريم. للح�سور 

عناق امُلختلف 
ِسرُّ جبيل )1(      

الهوام�س:
الكلمة التي األقاها ف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر بذكرى اأ�سبوع  تاأبين الراحل ( 1)

)اأبو فادي( ح�سن اإ�سماعيل حيدر، الواقع فيه 10/2/ 2016. في منزل الفقيد 
في مدينة جبيل. 

جاء في ورقة النعي:
المرحوم ح�سن ا�سماعيل حيدر اأحمد 

زوجته: المرحومة �سعاد �سليم بلوط
اأولده: فادي، ا�سماعيل، ربيع، وجيه.

ابنته: عبير.
اأ�سقاوؤه: المرحومان توفيق وعلي.

�سقيقاته: جميلة، و�سيلة.
المنتقل اإلى رحمته تعالى يوم الأربعاء 21 ايلول 2016م. الموافق 20 ذو الحجة 

 ،t 1437ه�. و�سي�سلى على جثمانه الطاهر في جامع الإمام علي
جبيل، حيث يوارى في الثرى في جبانتها.

الآ�سفون: اآل حيدر اأحمد واآل بلوط.

بقلم ف�صيلة ال�صيخ محمد اأحمد حيدر

اإعداد هيئة التحرير
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِب�ْسِم اهلّلِ الرَّ
ي  اأَْر�سِ اإِنَّ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  )َيا 
َذاِئَقُة  َنْف�ٍس  ُكلُّ  َفاْعُبُدوِن  ��اَي  يَّ َف��اإِ َوا�ِسَعٌة 
اآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُتْرَجُعوَن  اإَِلْيَنا  ُثمَّ  اْلَمْوِت 
َن  مِّ ُهم  َئنَّ َلُنَبوِّ اِلَحاِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا 
��ِة ُغ��َرًف��ا َت��ْج��ِري ِم��ن َت��ْح��ِت��َه��ا  اْل��َج��نَّ
اْلأَْن���َه���اُر َخ��اِل��ِدي��َن ِف��ي��َه��ا ِن��ْع��َم اأَْج���ُر 
ِهْم  َربِّ َوَعَلى  َبُروا  الَِّذيَن �سَ اْلَعاِمِليَن 
 �  56 العنكبوت،  �سورة  ُلوَن(  َيَتَوكَّ

.59 � 58 � 57
ع����ن����دم����ا ي��ن��ف�����س��ل 
ال���م���خ���ل���وق ع����ن ق�����راره 
ال��م��ك��ي��ن وي��ب��رز اإل����ى ال��ع��ال��م 
اأم��ام  العقل  ي�سجد  ���س��وّي��ًا،  ب�سرًا 
خ�سائ�س  وعجيب  ْنِعِه  �سُ دقائق 
ُم��ْره��ف��ة  ح���وا����ّس  ذا  اأج���ه���زت���ه. 
�سائر  ع��ن  يتمّيز  ب��ه  واإدراٍك 
معي�سته  في  ينعم  المخلوقات، 
الأر�س  في  كادحًا  وي�سير 
اأَوان  ي��ح��ي��ن  ح���ّت���ى 
فيعود  َح�����س��اده 
اإل����ى الأر�����س 
ل���ت�������س���ّم���ه 
بطنها  اإل��ى 
�سّمت  كما 
اإلى  لين  الأوَّ

المعلوم.. الوقت  اإلى  الّدين،  يوم 
الليل  ياأخذها  ع��م��رو،  ح�سن  علي  اأم��ي��رة  الحاّجة  تغيب 
بهداأَته.. ترحل ذات الوجه الم�سكون بالتوا�سع والأنفة، ينطفئ 
ووالدتها  اأبنائها  ذاك��رة  في  �ستبقى  ولكّنها  زيتها...  قنديل 
واأخواتها، ولن تغيب مزاياها عن اأح�سا�سهم وم�ساعرهم التي 

و�سعها اهلُل فيهم...
اأمواج الحبر بقايا  اأيُّها الموت، فاإّنه لم يعد لي على  ُعذرًا 
وبمنا�سبة  المقام  هذا  في  واأن��ا  بي  ما  على  ولكّنني  ُت��ذك��ر... 
الحاّجة  الغالية  الفقيدة  ملكوت  اإلى  ي�سل  نواحًا  اأكتب  األيمة، 
اأّم محمد وبهجت وعادل وعلي وتغلب عبد الوهاب عمرو، التي 
واللواتي  الذين  َخ�سَّ  كما  اأزل��ّي،  اأب��دّي  باختيار  اهلل  ها  خ�سّ
واأتقّدم  اإلى حين...  نيا يعي�س  الدُّ َمْن في  قبلها، وكما هو حال 
من اأ�سقائها الأعزاء ف�سيلة ال�سيخ عبد اللطيف وجندل واأدهم 

وفّواز وعرابي ومن اأخوالها جميعًا باأحّر التعازي.
اإنَّ اأ�سعب المواقف، تلك التي تقُفها في ح�سرة  الموت... 
ولن  فيه،  ل  التاأمُّ رهبة  �سوى  تف�سلها  ل  رهبة  للموت  اأّن  اإذ 
يتمّكن الإن�سان، مهما اأوتي من علٍم ومعرفة من مقاومة َت�َسللُّ 

لبة. فكرة الموت اإّل بكثير من الإيمان والإرادة ال�سّ
ذرّي��ة  اأو  اآث��ار  من  يترك  بما  ي�ستمّر  فالإن�سان  وبالمطلق 
تركت  اأميرة  الحاّجة  والمرحومة  له...  وتدعو  ت�سهد  �سالحة، 
كيف  عرفت  وهي  الح�سنة.  معة  وال�سُّ الأبناء  من  عظيمًا  اإرث��ًا 
عملت  التي  وه��ي  حياتها.  ف��ي  تعالى  اهلل  ر�سى  على  تحوز 
جدارتهم  فاأثبتوا  فا�سلة  تن�سئة  عائلتها  اأف��راد  تن�سئة  على 
يفاجئ  الذي  الموت  الحياة...واإّنه  في  ونجاحهم  ومثاليتهم 
المحّدد  الوقت  حيث  واآمالهم  اأحامهم  على  ويق�سي  الخلق 
عبارات  لتكتب  بالحلقة  الحلقة  وتّت�سل  الآت��ي��ة...  وال�ّساعة 

رحلت ذات الوجه املسكون 
بالتواضع واألنفة

احلاجة أمرية علي حسن عمرو

وداع األحبة

�سّك  ل  ومّما  الّزمن...  وعناوين  الحياة 
تحت  باأجمعه  العالم  اأّن  َرْي���ب  ول  فيه 
�سلطان اهلل وقدرته. واأّن وجود �سيء من 
وقدرته،  اهلل  بم�سيئة  َمنوط  الممكنات 
فاإن �ساء اأوجده واإن لم ي�ساأ لم يوجده...
تعّلق  قد  اهلل  علم  اأّن  اأي�سًا  �سك  ول 
عنه  وُيَعّبر  الموؤمنين،  وعقول  قلوب  في 
يحّده  اأن  من  اأعظم  والكون  ب��الإرادة... 
غ��ري��ب��ًا،  زائ����رًا  لي�س  وال��م��وت  ع��ق��ل... 
منذ  اإن�سان  ك��ّل  ن�سيج  في  داخ��ل  هو  بل 
ظاهرة  واكتناه  الأول���ى...  تكّونه  لحظة 
بلوغه...  اإن�سان على  لأّي  الموت ل قدرة 
واحد،  هو  الموت  اأم��ام  الكلَّ  اأنَّ  وطالما 
الم�سيئة  اأن نتحّمل هذه  فاإّنه يبقى علينا 
ونر�سى بما اأمَر اهلُل به من غير احتجاج 

اأو غ�سب.
�سالحة  ام���راأة  نرثي  اأن  اأ�سعب  م��ا 
وما  الأليمة...  المنا�سبات  هذه  مثل  في 
اأُّم��ًا  الأبناء  يفقد  اأن  الّنف�س  على  اأق�سى 
متقّدم،  غير  وبعمر  وع��زي��زة  �سالحة 
له  حالة  هو  بما  الموت  اأّن  وحيث  ولكن 
وقعه  ي��ك��ون  وم��ت��ن��ّوع��ة،  مختلفة  دللت 
القا�سّية  �سطوته  من  الرغم  على  مختلفًا 

والموؤلمة...
الم�ستوح�سة  ال��ق��ل��وب  ل��ه��ف��ة  ف��م��ن 
الحاّجة  ال��م��رح��وم��ة  ن��ت��ذّك��ر  الم�ستاقة 
تعالى  اهلل  اإلى  ونطلب  لها  وندعو  اأميرة 
ج��ّن��ات��ه  ف�سيح  َوُي�����س��ك��ن��ه��ا  ي��رح��م��ه��ا  اأن 
وال�سالحات  وال�سالحين  الأب���رار  م��ع 

الموؤمنات...
واإن��ّن��ا  الكريمة  الفقيدة  اهلل  رح��م 
الزميل  ولدها  من  الّتعازي  باأحّر  نتقّدم 
واأخ��وال��ه  واإخ��وت��ه  محمد  الحاج  العزيز 
ومن الجميع ون�ساأل اهلل لهم دوام البقاء 
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون ول حول ول قّوة 

اإل باهلل العلّي العظيم. 

بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س

أُمي 
لقد رحلت باكراً )1(

 بقلم ولدها االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

لو كان البكاُء يجدي نفعًا يا اأُمّي لبكيتك الدهر كله. ولو اأن 
رثائي �سيخّفف جراحي وحزني، ويبّرد لهيب قلبي، لماأت الكون 

�سعرًا ونثرًا، وجعلت من دموعي حبرًا لها.
اأُمّي كم �سبَّحِت و�سّليِت ودعوِت لي في الليل والّنهار.

وبغيابك  الكراهّية،  ول  الحقد  يعرف  ل  اأم��ّي  يا  قلب  لك 
�ساأفتقد الرحمة التي كنت تظللينني بها.

اآه اآه، لقد رحلت باكرًا، واطفاأت �سمعتك التي اأنارت طريقي 
ُكلَّ  رّب��ك، وحملت معك  ن��داء  لبيت  الدنيا حين  اإل��ى  منذ جئت 
ال�سرور والبهجة، من دون اأن تتركي لنا �سيئًا، اإّل ُحزنًا عميقًا، 

فالبيت من دونك �ِسجٌن واأ�سٌر.
�ستبقى  ولكّن �سورتك  اأُم��ّي،  يا  األيم فراقك  كم �سعَب علّي 

محفورة في قلبي وعينّي، وو�ساياك مطبوعة في َوعْيي.
عظيمة،  نعمة  الذاكرة  اأنَّ  اأمّي  يا  غيابك  بعد  عرفت  ِمنِك 
فهي وحدها التي تجعلك حا�سرة معي، فيا ربِّ احفظ ذاكرتي 

من الن�سيان.
لقد كنت يا اأُمّي نعم الأم الرحيمة، فاأنت يا اهلل نعم الربُّ 

الرحيم، فتغمدها برحمّتك الوا�سعة.
�سغيرًا،  ربياني  كما  وارحمهما  ول��وال��دّي،  لي  اغفر  الّلهم 
اإّنك  وغفرانًا،  عفوًا  وبال�سيئات  اإح�سانًا،  بالإح�سان  واجزهما 

اأنت الغفور الرحيم...

الهوام�س:
اأرملة ( 1) جاء في ورقة النعي بت�سرف ما يلي: المرحومة الحاجة اأميرة علي ح�سن عمرو 

المرحوم الحاج عبد الوهاب محمد ح�سين عمرو، توفاها اهلل تعالى يوم الأحد الواقع 
في 2016/10/19م. 

اأ�سقاوؤها: فواز،، جندل، الأ�ستاذ اأدهم، ال�سيخ عبد اللطيف، ُعرابي.
اأولدها: ال�سحافي محمد، علي، المفت�س الأّول ممتاز في الأمن العام تغلب، والآن�سة 

هنادي.
�سهرها: الدكتور طارق الزين.

الآ�سفون: اآل عمرو واأبي حيدر وقي�س والزين.
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َلْب�َس فيه، ول ُمهادنة، لأّنه �سريبة الحياة  اإنَّ الموت حقٌّ ل 
المفرو�سة على جميع الكائنات، ويجب اأن ل نخاف منه، اإّل اإذا 
خفنا اإ�ستبدال ثوٍب )َو�ِسخ( بثوب )َنِظيف(، ح�سب قول فيل�سوف 

وحكيم الهند المهاتما غاندي )2(.
اأو  اآبائنا  من  اأح��ٍد  دار  باب  الموت  ملك  يطرُق  عندما  لكن 
بما  فننفعل  والتعقل،  ال�سبر  منطق  اإ�ستعمال  نن�سى  اأمهاتنا، 
�سيئًا  باأّن  ون�سعر  بالهلع.  وُن�ساب  ال�سامت،  الإحتجاج  ُيقارب 
�ُس قد َحّلْت  ا ُعنوًة، اأو خ�سارًة فادحة ل ُتعوَّ غاليًا قد ُخِطَف ِمنَّ
والمحبة  الإلهي  الر�سى  من  لكنز  �سياٌع  حدوثها  في  واأّن  بنا، 
الآباء  ح�سرة  في  اإّل  الكنز(  )هذا  بوجوده  ن�سعر  ل  والحنان، 
ي في هذه المواقف الكئيبة. هو اأن �سجايا  والأمهات. لكن ما ُيعزِّ
والقلب  الذاكرة  في  َرة  حا�سِ تبقى  الُحلوة،  و�سمائلهم  الأه��ل 
الترابّية.  باأج�سادهم  عنا  غابوا  واإن  دائ��م.  ب�سكل  وال��وج��دان 
قريبتي  وفاة  ُبَعْيَد  نف�سي.  اإلى  الوجدانّية  الخواطر  ت�سللت هذه 
بزوجها  التحقت  التي  اأ�سعد(  )اأم  اأحمد  حيدر  وطفة  الحاجة 
اإلى عالم  المرحوم الحاج علي ديب حيدر اأحمد والذي �سبقها 
الغاليين  الزوجين  هذين  تذّكرت  خلت.  �سنوات  لب�سع  الآخ��رة 
ِبحكم الجيرة والقرابة والإن�سانّية والمزايا الجميلة التي تجْلَبَبا 
في  حماها  حلوة،  م��ف��رداٍت  ذاك��رت��ي  من  رُت  فا�ستْح�سَ بها، 
الحياة،  وب�ساطة  الطيبة،  بعطر  م�سمّخة  وحياتهما  روحيهما 
والإ�ستقامة، والأمانة، والأخاق، والإيمان الفطري الذي ُيام�س 

الروح ب�سدق دون رياٍء اأو اإدعاء.
وكان  الفقر،  �سباب  اكتنفها  واإن  الهنّية،  حياتهما  تذكرُت 
الحياة،  تقلبات  م��ع  والتكيُّف  ل  التحمُّ على  وال��ق��درة  ال�سبُر 

جعاهما يتقبَّان الواقع المرير بر�سى ال�سابر، والمتاأمل خيرًا 
كيف  منهما  تعّلموا  اّلذين  والبنات  وبالأبناء  وبالم�ستقبل  باهلل 

ة واإحترام الآخر. تكون التربّية والأخاق والمحبَّ
وبب�ساطة  بطيبة  الحياة  في  ف  تت�سرَّ وطفة  الحاجة  كانت 
بالزعيق  �سوتها  ترفع  فا  الأط��ف��ال،  وب���راءة  الطهر  تام�ُس 
وتخاطب  ُمحيَّاها.  على  دائ��م��ًا  الوديعة  الإبت�سامة  وترت�سم 
بجلٍد  منزلها  �سوؤون  تدير  وكانت  وتوا�سع.  محبة  بكل  الآخرين 

ودراية واإقت�ساد.
اأّما زوجها الوفي، فكان اإلى جانب توا�سعه ومحبته لجيرانه 
وعقله،  قلبه  في  عميقًا  اإيمانًا  يحمل  كان  والآخرين.  واقربائه 
اإطالة  مع  �سيما  ل  ال��دائ��م،  رفيقُه  اليومية  ال�ساة  وكانت 
رًا ال�سباح بعد الإنتهاء منها بقراءة القراآن، وفي  الفجر، ُمعطِّ
اأوقات فراغه ب�سوته ال�سجي. اإْمَتَهَن في �سبابه تجارة بيع الثياب 
والأقم�سة ُمتنقًا بين الُقرى، ُثّم عمل اأجيرًا في وزارة الزراعة 

حتى اأخريات اأيامه.
والأ�سى  بالأ�سف  اأ�سعر  واأنا  اأي�سًا.  ذاكرتي  في  اإ�ستح�سرُت 
ذلك اليوم الذي فارق فيه الحياة، وذلك عندما اإنتهى من �ساة 
الأخير  الرحيل  لنداء  لي�ستجيب  الكنبة  على  وا�ستلقى  الفجر 

ب�سمت عابق بالإيمان وال�سام. 
�سفاتهما  ظ��ال  لكن  الفانية.  ه��ذه  ع��ن  ال��ع��زي��زان  رح��ل 
ذاكرتنا  ف��ي  ح��ا���س��رة  ت��رف��رف  زال���ت  م��ا  ال��ح��ل��وة  واأعمالهما 

ووجداننا..
الرحمة  اهلل  ومن  الموعود  اليوم  ب�سعادة   الدعاء  مّنا  لهما 

والغفران.

الهوام�س:
جاء في ورقة النعي  ي�سادف يوم الأحد الواقع في 2016/10/16م. الموافق 14 محرم 1438ه�. ذكرى مرور اأ�سبوع على وفاة فقيدتنا الغالية الحاجة وطفة حمود حيدر ( 1)

اأحمد. اأرملة المرحوم الحاج علي ديب حيدر اأحمد. اأبناوؤها: اأ�سعد، �سعداهلل. بناتها: ح�سنة، �سعاد. الآ�سفون اآل حيدر اأحمد.
   محمد عبد الحليم عبداهلل، » ق�سة لم تتم « م�سر للطباعة، النا�سر مكتبة م�سر 1976 �سفحة 117.( 2)

جدلية احلضور والغياب 
بني احلياة واملوت

إىل روح املرحوم احلاج علي ديب حيدر أحمد 
وزوجته وطفة حيدر أحمد)1(

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

الذكرى األوىل 
لرحيل 

حليم احلّواط

الهوام�س:
جريدة  »البلد « الإثنين 14 ت�سرين الثاني 2016م. �س 8 �سدى البلد.( 1)

مي�سال  المطران  المارونية  جبيل  اأبر�سية  راعي  تراأ�س 
ال��ذك��رى  ف��ي  جبيل  ج��رج�����س  م��ار  كني�سة  ف��ي  ق��دا���س��ًا  ع��ون 
بلدية  رئي�س  والد  الحّواط  حليم  وفاة  على  الأول��ى  ال�سنوية 
عبداهلل  حليم  المون�سنيور  فيه  عاونه  زي��اد  الأ�ستاذ  جبيل 
ورئي�س دير �سيدة المعونات الأب جان بول الحاج في ح�سور 
ال��وزي��ر  ال��خ��وري،  ول��ي��د  النائب  �سليمان،  مي�سال  الرئي�س 
المهند�س  الطاقة  وزي��ر  م�ست�سار  �سربل،  م��روان  ال�سابق 
من  وح�سد  فرح  �سويدان  نجوى  جبيل  قائمقام  جبران،  جان 

الجبيلّية.  الفاعليات 
خدمة  اأج��ل  من  وتفانيه  الراحل  مزايا  عن  عون  تحّدث 
اأّل  ب�سروريات  الإنجيل  بتعاليم  مت�سلحًا  والمجتمع  العائلة 
ما  اإلى  م�سيرًا  اليمنى،  يدك  فعلته  ما  الي�سرى  يدك  تعرف 
على  عون  و�سّدد  ت�سحيات،  من  للوطن  الحّواط  عائلة  قدمته 
»�صرورة التعلق باالإيمان الذي ه� خال�س لكل اإن�صان«. موؤكدًا 
ال�صعاب في  كلِّ  التغلب على  ن�صتطيع  والت�صامن  »بالمحبة  اأن 

وال�طن«. والمجتمع  العائلة 
والــروحــّيــة  الــ�طــنــّيــة  بالقيم  االإلــتــزام  »�صرورة  اإل��ى  ودع��ا 
ي�ص�ع  المخل�س  ميالد  عيد  الإ�صتقبال  والتح�صير  واالأخالقّية 

)1( واالإيمان«.  بال�صالة 
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وداع األحبة

    اأقامت بلدة علمات )ق�ساء جبيل(، يوم الأحد الموافق 
2 ت�سرين الأّول 2016، وفي ظّل اأجواء الحزن والعيون الّدامعة 
والقلوب المفجوعة، ذكرى مرور اأ�سبوع على وفاة فقيد ال�ّسباب 
الغالي، الماأ�سوف عليه، الّرقيب الأّول في قوى الأمن الّداخلي 
ع.  ُمروِّ �سيٍر  الذي ق�سى في حادث  عّواد  المرحوم ح�ّسان علي 
ال�ّساعر  ي  المربِّ نجل  هو  ربيعًا،  وع�سرين  الأربعة  ابن  والفقيد 
وقد  الأ�سبق.  علمات  بلدّية  رئي�س  ع��ّواد،  ح�سين  علي  الأ�ستاذ 
تاأبينّي حا�سد في نادي علمات الح�سينّي،  اأُقيم للفقيد احتفال 
توافد اإليه الُمعّزون من كّل المناطق الجبيلّية واللبنانّية، افُتِتَح 
كانت  ثّم  زعرور،  طّعان  ال�سّيد  للقارئ  الحكيم  الّذكر  من  باآي 
عّواد  جميل  عاطف  الدكتور  المنا�سبة  لعريف  تمهيدّية  مة  مقدِّ
فيهما  ع��ّرج  ��رة  م��وؤثِّ وجدانّية  وكلمة  �سعرّية  بق�سيدة  تمثَّلْت 
بال�ساأن  اهتمامه  وعظيم  اأخاقه،  و�سموِّ  الفقيد،  مناقب  على 
األقى  ذلك،  وبعد  ولأبنائها.  علمات  لقريته  ه  وحبِّ الجتماعي، 
ين كلمة نادي علمات وجوارها، باأ�سلوب  الأ�ستاذ اأديب ن�سر الدِّ
ُمثنًيا على الفقيد الذي تمّيز بحراك اجتماعّي  ُمْبٍك،  وجدانّي 

ادقة من  ال�سّ والّرغبة  والعمل  بالن�ساط  ُمرفق  لفت، وبحر�س 
اأجل الّنهو�س بنادي علمات واإنجاح الن�ساطات الثقافّية والفنّية 
والموعظة  بالعزاء  تزخر  طّيبة  كلمة  كانت  ثّم  اأنجزها،  التي 
ال�سيخ  العّامة  الممتاز  الجعفري  المفتّي  ل�سماحة  الح�سنة 
الفقيد  اإلى ذوي  بالعزاء  فيها  توّجه  قبان،  الأمير  اأحمد عبد 
الغالي، وتحّدث باإ�سهاب عن حلول منا�سبة عا�سوراء المقّد�سة 
بما تنطوي عليه من معاني الإيمان والّت�سحية والوجدانّية التي 
معانيها  ا�ستلهام  ينبغي  والتي  الح�سينّية،  الّنه�سة  ج�ّسدتها 
والنحال  ال�سيا�سّي  الفراغ  ربقة  من  لبنان  لنت�سال  ال�ّسامية 
الخاقّي والتراخي الإيمانّي. وبعد ذلك، كانت كلمة وجدانّية 
األقاها با�سم  �سادقة وعفوّية لاأ�ستاذ محمد علي حيدر عّواد، 
اأبناء هذه القرية  اأهالي علمات، عّبر فيها عن فداحة ُم�ساب 
المرحوم ح�ّسان  كان  ما  ُمتناِوًل  الغالي،  الفقيد  بوفاة  الوادعة 
العمل  بحّب  المفعمة  وال��روح  والن�ساط  ال��وّد  مزايا  من  عليه 
عزاء  بمجل�س  المنا�سبُة  اخُتِتمت  وقد  والإنمائّي.  الجتماعّي 

ح�سينّي لل�سيخ ح�سين نجدي. 

إىل جنان اخُلْلد 
ان يا حسَّ

ــرا ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ َخـــــــــْطـــــــــٌب َثــــــــِقــــــــْيــــــــٌل َعــــــلَــــــْيــــــنــــــا ِظـــــــــلَّـــــــــُه َن
ْمـــــــــَع َمـــــــْذُهـــــــ�ِلـــــــْيـــــــَن ِمـــــــــْن َخـــــَبـــــٍر ُنــــــغــــــاِلــــــُب الـــــــــدَّ
ــاِب َنـــــــاأى ــ ــبـ ــ ـ ــصَّ ــ ــ�ـ ــ َوِحــــــــْيــــــــَن ِقــــــْيــــــَل َلــــــنــــــا:» َزْيــــــــــــُن الـ
ــٍق ــ ــ ــَف ــ ــ اِهــــــــــي اإلـــــــــــى َن ــا الــــــــــحــــــــــاِدُث الــــــــــدَّ ــ ــ ــن ــ ــ ــاَق ــ ــ ــص ــ ــ َو�
ــــــــبَّ َنــــــْقــــــَمــــــَتــــــُه َكـــــــــــــــــــاأَنَّ اإْعــــــــ�ــــــــصــــــــاَر ُحـــــــــــــــــْزٍن �ــــــــصّ
َظــــلَّــــلَــــهــــا الـــــــــَمـــــــــْ�ِت  َهــــــــــــــْ�ُل  ــاَت  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــْلـ ــ ــ َعـ اأنَّ  اأْو 
َقــــــَمــــــٍر عـــــلـــــى  ُحــــــــــْزنــــــــــاً  َتـــــــْكـــــــَتـــــــ�ي  َوَكـــــــــــْيـــــــــــَف ال 
ــــــِرْيــــــَن ِمــــــــــْن ُعـــــــْمـــــــٍر َواأًْرَبـــــــــــَعـــــــــــًة مــــــا جــــــــــاَز ِعــــــ�ــــــصْ
َذوى ــــبــــاِب  الــــ�ــــصَّ ـــــــْرِخ  �ـــــــصَ َعــــلــــى  ــِه،  ــ ــ ــْي ــ ــ ــلَ ــ ــ َع َلــــْهــــفــــي 
ــْت ــ ــَفـ ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ــــــــــــاَءٍة ُكـ َلـــــْهـــــفـــــي َعــــــلــــــى َطـــــــْلـــــــَعـــــــٍة َو�ــــــــــــصّ
ــــــــاَن الــــــتــــــي َخـــــــــَمـــــــــَدْت عـــــلـــــى َعـــــــــِزْيـــــــــَمـــــــــِة َحــــــــ�ــــــــصَّ
اقــــــــي ُيــــطــــاِلــــُعــــنــــا َلـــــْهـــــفـــــي عــــلــــى الــــــُخــــــُلــــــِق الــــــــرَّ
ــى ُفــــــــــــــــــــــــ�ؤاٍد ُيــــــــحــــــــاِكــــــــي فـــــــــي َوداَعــــــــــــــِتــــــــــــــِه ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــى َرِتــــــــْيــــــــٍب ِقـــــــــ�ى االأَْمـــــــــــــــِن اْزَدَهــــــــــــــــْت اأََبــــــــــــداً ــ ــل عــ
ــاِرُم َلـــــْن ــ ــ ــكـ ــ ــ ــَمـ ــ ــ َوَمــــــــــــْن ِبـــــــــِه اْجـــــَتـــــَمـــــَعـــــْت َهـــــــــذي الـ
ـــــــــاُن اأْنـــــــَهـــــــَكـــــــهـــــــا ــــــــــــــــــــــَك يـــــــــا َحـــــــــ�ـــــــــصَّ َفــــــــــَمــــــــــْن الأُمِّ
ــُه ــ ـ ــصُ ــ ــ�ـ ــ ــَبـ ــ ــْلـ ــ َثــــــْكــــــلــــــى، َتـــــــــُطـــــــــ�ُف ِبــــــــــَثــــــــــْ�ٍب ُكــــــــْنــــــــَت َتـ
ـــــــــْرَف ّذاِهــــــــلَــــــــًة َوفـــــــــي الـــــــــُ�ُجـــــــــ�ِه ُتــــــِجــــــْيــــــُل الـــــــــطَّ
َوَمــــــــــــــــْن ِلـــــــــــــ�اِلـــــــــــــِدَك الـــــــَمـــــــْفـــــــُجـــــــ�ِع َحــــــــــــلَّ ِبـــــــِه
ــاً واالأَِنـــــــــْيـــــــــ�ـــــــــسَ َلــــــُه ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــِجـ ــ َقــــــــــْد ُكـــــــْنـــــــَت اإْبــــــــنــــــــاً َنـ
ـــــُه �ـــــصُ ُيـــــَعـــــ�ِّ ْنــــــيــــــا  الــــــدُّ فــــــي  ـــــــيَء  �ـــــــصَ والــــــــــَيــــــــــْ�َم ال 
ــصـــى ــ�ـ ــِع َقـ ــ ــ ــِريـ ــ ــ ــُمـ ــ ــ ــــــــاَء، وِبــــــــالــــــــَمــــــــْ�ِت الـ فـــــــــــاهلّلُ �ــــــــصَ
ــِد َجـــــــرى ــ ــيـ ــ ــِقـ ــ ــَفـ ــ ــلـ ــ َفـــــــَكـــــــْيـــــــَف اأْنــــــ�ــــــصــــــى َوداعـــــــــــــــــاً لـ
ــًة ــَحــ ــ ــاِب ــ ــص ــِع �ــ ــيــ ــيــ ــ ــصْ ــ�ــ ــ ــتَّ ــى اإلــــــــى الــ ــ ــَع ــ ــصْ ــ ــ� ــ ــُس َت ــ ــ ــا� ــ ــ ــنَّ ــ ــ وال
ـــــــْعـــــــ�ـــــــسُ َتـــــــــْرَفـــــــــُعـــــــــُه االأيـــــــــــــــــدي ُمــــــَهــــــلِّــــــلَــــــًة والـــــــنَّ
ـــــــْهـــــــِر اأَْجــــــــِنــــــــَحــــــــٌة ِبــــــــــــِه َتـــــــــِحـــــــــفُّ ِبـــــــــــَثـــــــــــْ�ِب الـــــــطُّ
ِبــــــــِه ــــــــَتــــــــَقــــــــرَّ  وا�ــــــــصْ  ، ــــــــرْيــــــــٌح  �ــــــــصَ اأواُه  ــــــــى  َحــــــــتَّ
ـــــــراِب ِلــــَمــــْن ــي الـــــــتُّ ــ ــٌب فـ ــ ــ ــْل ــ ــ َوَكـــــــْيـــــــَف َلــــــــْم َيـــــــــــْرِث َق
ــــــاُن، ُمــــْفــــَتــــَقــــٌد ــا َحــــــ�ــــــصَّ ــ ــ ــُر َبـــــــــْعـــــــــَدَك، ي ــ ــْبـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــالـ ــ َفـ
ِبــــمــــا واِلـــــــــــــــَدْيـــــــــــــــَك  َبــــــــــْلــــــــــ�ى   ُ اهللَّ ــــــــــــَف  َوَخــــــــــــفَّ
َفـــــــَنـــــــْم ِبـــــــــِرْفـــــــــٍق َقـــــــــِرْيـــــــــَر الــــــَعــــــْيــــــِن ُمــــْغــــَتــــِبــــطــــاً
فــــــــاِتــــــــَحــــــــًة   ِ اهللَّ ِكــــــــــــتــــــــــــاِب  الآِلـــــــــــــــــــي  َوِمــــــــــــــــــــــْن 

ــرا ــ ــ ــَب ــ ــ ــصَ ــ �ــ وال  َقـــــــــــْلـــــــــــٌب،  َلـــــــنـــــــا  ى  َتـــــــــــَعـــــــــــزَّ َفـــــــمـــــــا 
ــرا ــ ــَبـ ــ ــَخـ ــ ــــــاِعــــــي َلـــــنـــــا الـ َفــــــلَــــــْيــــــَت َلـــــــــْم َيــــــْنــــــُقــــــِل الــــــنَّ
ــرا ــ ــَبـ ــ ــِعـ ــ ــــِعــــْقــــنــــا َنــــــــــــــــْذِرُف الـ ـــــــا«، �ــــصُ ــــــاُن َعـــــــنَّ َحــــــ�ــــــصَّ
ـــــَعـــــرا �ـــــصَ بــــــاالأ�ــــــصــــــى  وُكــــــــــــــلٌّ   ، ــــــيــــــاِع  الــــــ�ــــــصَّ ِمـــــــــــَن 
ــرا ــ ــ ــَه ــ ــ ــاً ُمـــــــْطـــــــِرقـــــــاً َظ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ فـــــــي ُكـــــــــــلِّ َبـــــــــْيـــــــــٍت، َكـ
ــــَجــــرا ــاِت والــــ�ــــصَّ ــ ــاحــ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــ� ــ ــ ــَس وال ــ ــ ــا� ــ ــ ــنَّ ــ ــ َفــــــــــاأْوَجــــــــــَع ال
ــــَفــــرا الــــ�ــــصَّ اأَْنــــــــــَجــــــــــَز  َعـــــْنـــــهـــــا  ـــــــِم  الـــــــتَّ َداَرِة  فــــــي 
ــرا ــ ــ ــصِ ــ ــ�ــ ــ ــ ــُت ــ ــ ــــــى َعـــــــــــــــَراُه ُذُبـــــــــــــــ�ُل الـــــــــــــــــَ�ْرِد َواْح َحــــــتَّ
ُمـــــْنـــــَتـــــَظـــــرا َكـــــــــــــاَن  مـــــــا  َوذا  االأواِن،  َقــــــــْبــــــــَل 
ـــرا ـــ�ـــصِ الـــنَّ َلـــــْ�َنـــــهـــــا  َواأَْخــــــــفــــــــى  اأْذوى  َوالــــــــَمــــــــْ�ُت 
ـــــْت ِمـــــــــْن اأمـــــــانـــــــي ُعــــــْمــــــِرهــــــا َوَطـــــــــرا َومـــــــــا َقـــــ�ـــــصَ
ــــرا ــَم ــ ــصَ ــُث َيـــــِطـــــْيـــــُب الــــُمــــْلــــَتــــَقــــى �ــ ــ ــ ــْي ــ ــ بــــــاالأُْنــــــ�ــــــسِ َح
ــرا ــَحــ ــ ــصَ ــ ــــــدى � ــي َثــــــــــــْ�ِب الــــــنَّ ــ نـــــــاِبـــــــِق فــ َلــــــــــــْ�َن الـــــــزَّ
ـــــِهـــــرا ِبــــــــــــِه اأِمــــــــْيــــــــنــــــــاً عـــــلـــــى ُلــــــــْبــــــــَنــــــــاَن َقــــــــــــْد �ـــــصَ
ــِر َقـــــــــــْد ُذِكـــــــــــرا ــ ــ ــْي ــ ــ ــَخ ــ ــ ــال ــ ــ َيـــــــِغـــــــْيـــــــَب َطــــــــْيــــــــٌف َلـــــــــــُه ب
ــرا! ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــَت ــ ــا اْع ــهــ ــ ــَب ــ ــْل ــ ــاِب َوُحـــــــْزنـــــــاً َق ــ ــص ــ�ــ ــ ــُم ــ َهــــــــــْ�ُل ال
َلــــــــــَعــــــــــلَّ ِمــــــــــْنــــــــــَك ُتــــــــــالِقــــــــــي َعـــــــــــــْبـــــــــــــَرُه اأََثـــــــــــــــــرا
ــــــــَ�را ــا الْبـــــــِنـــــــهـــــــا �ــــــــصُ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا ُتــــــــعــــــــاِيــــــــُن فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــْيـ ــ ــ َكـ
ــــرا ُمــــْنــــَكــــ�ــــصِ الــــــَقــــــْلــــــِب  َحـــــــــِزْيـــــــــَن  َذراُه  َخـــــــْطـــــــٌب 
ـــــــا�ـــــــسَ ُمـــــْفـــــَتـــــِخـــــرا ــى الـــــــنَّ ــ ــاهــ ــ ــ َوطـــــــاَلـــــــمـــــــا ِبـــــــــــَك ب
ــــرا ــصِ ــ�ــ َخــ ، مـــــا  ـــــاُن  َحـــــ�ـــــصَّ يـــــا   ، َفـــــــْقـــــــِدَك  ــَد  ــ ــ ــْع ــ ــ َب مـــــا 
والـــــــــــَقـــــــــــَدرا؟  ِ اهلّلَّ َقـــــــ�ـــــــصـــــــاَء  َيـــــــــــــــــُردُّ  َوَمـــــــــــــــــْن 
ْكــــــــــــبــــــــــــاَد والــــــَحــــــَجــــــرا َيــــــــُفــــــــتُّ ِمـــــــــــْن َوْقــــــــــِعــــــــــِه االأَ
ــرا ــ ــَطـ ــ ــَمـ ــ ُمــــــــــ�ِع ُيـــــحـــــاِكـــــي َذْرُفـــــــــهـــــــــا الـ عــــلــــى الــــــــــدُّ
ُنــــِثــــرا َقــــــــْد  ْهـــــــُر  ــــمــــاِء ، َعـــــلَـــــْيـــــِه الـــــــزَّ َنــــــْحــــــَ� الــــ�ــــصَّ
ـــــــَ�را والـــــــ�ـــــــصُّ االآَي  َتــــــْتــــــُلــــــ�  الــــــــَمــــــــالِئــــــــِك  ِمـــــــــــَن 
َفـــــاْعـــــَجـــــْب ِلـــــَقـــــْبـــــٍر َطــــــــ�ى فـــــي َجـــــــْ�ِفـــــــِه َقـــــَمـــــرا!
َثــــــــرى! ُمـــــــ�ِع  بـــــــالـــــــدُّ وا  َوَروَّ  ، ـــــُعـــــ�ُه  ـــــيَّ �ـــــصَ َقـــــــــْد 
ــرا ــ ــمـ ــ ـ ــثَّ ــ الـ ُيــــــــــْجــــــــــِزُل  ِبـــــــــــاأَْجـــــــــــٍر  اأُِحـــــــــــْيـــــــــــَط  َواإْن 
ــــــرى َعـــــِطـــــرا َخــــــلَّــــــْفــــــَت َبــــــــْعــــــــَدَك ِمـــــــــْن ِذْكـــــــــــــٍر �ــــــصَ
ــرا ــ ــَفـ ــ ْكـــــــــــــــرِم َمـــــــــْن اأْعـــــــَطـــــــى َوَمــــــــــــْن َغـ فـــــي ِظـــــــــلِّ اأَ

ــرا  ــ ــِم ــ ــَه ــ ــْن ــ ــــــُل، ُتــــــْجــــــري الـــــَخـــــْيـــــَر ُم اإَلـــــــْيـــــــَك ُنــــــْر�ــــــصِ

َلْهفي عليِه
الدكت�ر عاطف جميل عّ�اد)1(

الهوام�س:
الق�سيدة التي األقاها الدكتور عاطف جميل عّواد في اأ�سبوع فقيد ال�ّسباب والوطن المغفور له ح�ّسان علي ح�سين عّواد، الذي اأُقيم في بلدته علمات، يوم الأحد 2016/10/2م.( 1)
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الهوام�س:
جاء في ورقة النعي بت�سرف ما يلي: المرحوم الحاج علي محمد علي الحاج حمود �سعد الدين عمرو. ( 1)

اأ�سقاوؤه: الحاج عبد الكريم، المرحوم الحاج ح�سن.
اأولده: محمد وهاني.

بناته: الحاجة دعد اأرملة المرحوم الحاج عدنان محمد ح�سين عمرو، الحاجة هنية زوجة محمود حيدر. نوف، وناهيه.
المنتقل اإلى رحمة اهلل تعالى في 2016/9/5م. 

»نهج الباغة« �سرح الإمام ال�سيخ محمد عبده، ج4، �س 508، دار القارئ � بيروت، الطبعة الأولى 2007م. 1428ه�.( 2)

وداع األحبة

في الخام�س من �سهر اأيلول 2016م. رحل »اأب� محمد« علي 
محمد َعمرو عن بلدته المعي�سرة وقرى الفتوح وباد جبيل اإلى 
جوار اهلل تعالى تاركًا لنا الذكريات الجميلة من المحبة والتعاون 

والت�سامح.
اإليه  تنظر  الكبيرة  وعائلته  ال�سغيرة  اأُ�سرته  كانت  حيث 
معارفه  جميع  وم��ع  معهم  تعامله  في  وك��ان  ومحّبة.  باإحترام 
نهج  في   ،t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الموؤمنين  اأمير  ق��ول  ُق  ُيطبِّ
ْم َمَعَها َبَكْ�ا َعلَْيُكْم، َواإِْن  الباغة:]»َخاِلُط�ا النَّا�َس ُمَخاَلَطًة اإِْن ِمتُّ

�ا اإَِلْيُكْم «[ )2(. ِع�ْصُتْم َحنُّ
كان اأبو محمد ومنزله في المعي�سرة مو�سع تقدير واحترام 
من جميع الّنا�س حيث كان يحافظ على �سداقة اأ�سدقائه ومعارفه 
وعلى �سمعتهم وكرامتهم، فلم يكن ير�سى بغيبة الّنا�س اأو بالنميمة 
عليهم اأو بالإ�ستهزاء بهم اأو ال�سخرية منهم بل كان يحبُّ ال�ساح 
والإ�ساح بين الّنا�س اإقتداًء بهدي الآباء والأجداد تم�سكًا بالقيم 
التي ورثها عنهم حيث كان يحّدثني عن المرحوم جّده الأفندي 
علي الحاج حمود �سعد الدين َعمرو الع�سو في مجل�س مت�سرفّية 
جبل لبنان منذ عام 1897م. ولغاية عام 1903م. وعن جده الكبير 
في  نائبًا  با�سا  داود  عينه  الذي  َعمرو  الدين  �سعد  حمود  الحاج 
لأ�سباب  ا�ستقال  ُثّم  عام 1867م.  لبنان  مت�سرفّية جبل  مجل�س 
دينّية ب�سبب عزمه على الذهاب اإلى حجِّ بيت اهلل الحرام تاركًا 

الع�سوية لبن عمه الحاج كاظم الحاج علي َعمرو. 
كما كنت اأرجع اإليه في ال�سوؤال حول بع�س الق�سايا في تاريخ 
الأ�ستاذ  المرحوم  عمنا  ابن  عن  كتبت  عندما  وكذلك  العائلة 
لبنان.  �سمال  محافظة  �سر  اأمين  حيدر  اأب��ي  بك  العزيز  عبد 
العدد  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  في  له  ًا  خا�سّ ملحقًا  وخ�س�سُت 

ال�ساد�س 
ال�سادر في �سهر 

�سباط 2012م. 
كما كنت في منزله اجتمع مع الأحبة من اأبناء 

قريتي الح�سين وزيتون لوجود م�ساهرات قديمة بينه وبينهم.
كما كنت اأجتمع اأي�سًا في رحاب منزله مع بع�س جيراننا من 
قرى الفتوح لمحافظتهم على �سداقته ومحافظته على مودتهم 
ومنهم �سديقه ال�ساعر ريمون الخويري الذي اأتحفنا في ذكرى 
اأ�سبوعه بالأبيات التالية تحت عنوان:]» اإلى علي محمد َعمرو. 

ق������وم ي�����ا ع����ل����ي م���ح���م���د ي�����ا راف��������ع ال�����راي�����ات
ب����������ادي ب��������اك ������س�����ّف�����ت �����س����ب����ه خ����رب����ان����ي

ف��������ي خ������ي������ك ح�����������س�����ن ق������ب������ل م������ن������ك م������ات 
ل�����ح�����د ال�������ي�������وم ب������������واب ال��������������دار ح����زن����ان����ه

ال���ب���ن���ات ي�������س���اع���د  واهلل  ب����ن����ات����ك  ت���������س����وف 
ك������اوي������ي������ن ث�������ي�������اب ال��������وف��������ا ب�����ال�����خ�����زان�����ة

وع���ب���د ال���ك���ري���م ك����ل ����س���ي ���س��م��خ ب��ال�����س��اح��ات
ع غياب اأخوتو بقول ب�سوت يا محمد و�سوت يا هاني

كارمت الفتوح والمعي�سرة و�سقيتها الميات والدمات
ح���ت���ى م����ا ت��ب��ق��ى ب�����س��ه��ر ت���م���وز ع��ط�����س��ان��ي «[.

أبو حممد عمرو
وتراث األجداد)1(

بقلم رئي�س التحرير

احلاج 
حممد شحادة

     أبي حيدر 
     وداعاً

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

زوجته المرحومة فاطمة محمد حمد عمرو
اأولده: ع�سام )معاون اأول متقاعد في اأمن الدولة(، الأ�ستاذ محمود.

اأ�سهرته: المرحوم علي اأبي حيدر، المرحوم �سمير �سعيتاني، جمال حرقو�س، ر�سا علي يحيى عمرو.
الآ�سفون: اآل اأبي حيدر، قي�س، عمرو، �سعيتاني، حرقو�س، اليتيم.

من  رجًا  الثاني  ت�سرين   29 فيه  الواقع  الثاثاء  يوم  فقدنا 
الموؤ�س�سين الأوائل للجمعية العائلّية لاأعمال الخيرّية لعائلة اآل 
عمرو في عام 1960م. وللرابطة الخيرّية لآل اأبي حيدر وقي�س 
في ال�سبعينيات من القرن الما�سي. حيث كان له الدور الجميل 
والطيب في حا�سر العائات الوائلّية في الح�سون والمعي�سرة 
واإف�ساء  البين  ذات  اإ�ساح  وفي  الجنوبّية.  و�ساحيتها  وبيروت 

الحبِّ والوئام وال�سام بينها وبين العائات الأخرى. 
قد �سبق اأن كتبت عنه في »اإطاللة ُجبيلّية« ما يلي:]»وبذلك 
ل�صالت  تاأكيداً  الكريمتين  الجمعيتين  هاتين  في  وجــ�ده  كــان 
اأبي  اآل  َعــمــرو،  اآل  وهــي:  االأربـــع  ال�ائلّية  العائالت  بين  الرحم 
البِّر  اأعمال  في  وتعاونهم  وفروعهم  مرعب  اآل  قي�س،  اآل  حيدر، 
و�صاحيتها  وبيروت  والح�ص�ن  المعي�صرة  قريتي  في  واالإح�صان 

الجن�بّية. 
قرب  وال��ك��ائ��ن  المعي�سرة  ف��ي  القديم  منزله  ق��ّدم  كما 
الم�ستو�سف كمركز موؤقت لمدر�سة المعي�سرة الر�سمّية قرابة 
على  تاأكيدًا  تعالى.  اهلل  اإلى  وتقربًا  مقابل  دون  �سنوات  ع�سر 

اإلى جدٍّ  �سات الرحم بين هذه العائات الوائلّية التي تنتمي 
واحد واأرومة واحدة )1( «[.

والحجِّ  الُعمرة  اأداء  في  ل�سحبته  تعالى  اهلل  وفقني  كما 
عام 1996م. في حملة الإمام الح�سين t، وكان خير �سديق 
الكريم بو حيدر  واأني�س في تلك الحملة مع الحاج عبد  ورفيق 
)اأبو نزيه(، والمرحوم الحاج راغب اأمين حيدر اأحمد والحاج 
عامر ح�سن عمرو والمرحومة والدته الحاجة اأم نايف والحاج 
وليد حيدر اأحمد وخالته الحاجة نبيهة برق وغيرهم من اأبناء 
ة المكّرمة بابن  باد جبيل وك�سروان. كما التقينا اأي�سًا في مكَّ
ال�سالحة  وزوج��ه  عمرو  المنعم  عبد  الحاج  المرحوم  عّمنا 

الحاجة اأم ح�سام.
خ�سارة  الأيام  هذه  في   » ع�صام  »اأب�  الحاج   فغياب  وبعد، 
وللرابطة  الخيرّية  َع��م��رو  اآل  جمعية  موؤ�س�سي  لأح��د  كبرى 
الرحمة  له  تعالى  اهلل  �سائًا  وقي�س،  حيدر  اأبي  لآل  الخيرّية 

ولأولده وذويه ُح�سَن العزاء وطول البقاء.
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

بقلم رئي�س التحرير

5657



منا�سل مثابر عرف الحياة بجوانبها الحلوة والمّرة � هذا هو 
الحاج ح�سين داود بلوط مبتدئًا حياته في الرمل الظريف، ُثّم اإلى 
الزلقا وبعدها اإلى مدينة الآباء والأجداد اإلى جبيل حيث تاأقلم مع 

اأهلها باإختاف األوانهم ومذاهبهم.
َتِبَع عمله ولم يتبع هواه فانتقل اإلى المملكة العربّية ال�سعودّية 
مبتعدًا عن ال�سائقة المعي�سّية متوغًا في العمل الذي يوؤّمن له 
اأوا�سر  بهم  ربطته  اّلذين  الأق��ارب  من  وللعديد  الكريمة  الحياة 
القربى. فانتظم مع اأخويه بعمل �سمن المجال التجاري واليدوّي.

العقل  في  ال�سليم  :»الج�سم  القول  معتمدًا  الريا�سة  اأح��ّب 
ال�سليم«، فمار�س هواية م�سلحًا اأفكاره ومم�سيًا وقته متابعًا دورة 

الحياة متميزًا بالتقدم والفاعلّية.
اإلى  تاأ�سيرات  تاأمين  في  الم�سيرة م�ساهمًا  انطلقت  من هنا 
المملكة العربّية ال�سعودّية للعديد من ابناء جبيل معتمدًا على روح 
التعاون مع اأبناء منطقة جبيل العزيزين على قلبه. وم�ساهمة في 
تحقيق العديد من الخدمات الإجتماعّية للقريب والبعيد فعا�س 
حياة الزمن الما�سي حيث كان الّنا�س اأ�سهل قيادًا واأطيُب مع�سرًا 
لم�ساعدة  العمل  في  م�ساعفًة  ق��درة  فبذل  ورفقًة  �سحبة  واأمتع 
العديد من اأهله والأقرباء في تخطي زمن ال�سائقة المعي�سّية التي 
كانت تع�سف ب�سرقنا العربّي جراء الحروب والد�سائ�س والفتن. 

فعمل مع �سقيقيه معتمدين روح التعاون والمحبة.
العالم الزاهد وكان مرجعّية  فهو رجل الحكمة وعنده وقار 
الحقيقة  ب��اب  اإل��ى  تو�سل  حتى  ق��رار  كل  في  والأق��رب��اء  لاأهل 
في  مدويًا  وطنه  ُحّب  فظّل  ال�سهرة.  باب  اإلى  للو�سول  والترقي 
اإلى  الو�سول  النجاح حتى  �ُسّلم  �سقيقيه  يرتقي مع  وهو  اأعماقه 

عالم الآخرة.
فذكرته الأجيال وهو يبتعد عن ال�سراعات الطائفّية والمذهبّية 
حتى  �سار قامًة من قامات المرجعيات على م�ستوى العمل الناجح. 
ف�سّنف مرجعًا تاريخيًا ورجًا من رجال الأعمال في الترقي اإلى 
بلوغه، مرجعيٌة غير م�سبوقة على الم�ستوى الإجتماعي والتجاري. 
زمننا  في  واأح��ف��اده  اأولده  ي��ورث  بلوط  داود  ح�سين  هو  هذا 
المعا�سر اأ�سا�سًا عمليًا ومرجعية في التراث المهني حتى ا�سبح 
رب  مدر�سة في المثابرة والن�سال فحقق العديد من الف�سائل و�سُ

به المثل بالمناقبّية.
وبعد هذا العمل بالجد والإ�ستب�سال في الدفاع عن هموم الحياة 
عاد اإلى اأهله ومحبيه مرتاحًا مع اأولده مم�سيًا وقته في جبيل حيث 
اإ�ستقّر متعاطيًا مع اأبناء جيله يلتقي بهم كل يوم باأن�سودة التوا�سل 
�سد موجات الطائفّية والمذهبّية بعد اأن اأدى واجبه الدينّي بزيارة 
كان  حيث  م��رات.  ثاث  الحج  فري�سة  موؤديًا  الُمقّد�سة  الأماكن 
ي�سعى اإلى الحياة المدنية والدينّية موؤديًا واجبه الُمقّد�س من�سجمًا 
فاأّمن  الزمن  تعرجات  �سمن  ي�سير  القطار  اأن  واثقًا  عقله  مع 
الو�سول متجاوزًا مباهج الحياة ومفاتنها متقبًا الفكرة الدينّية 

في الفكر والممار�سة.
مثال في الذهنّية المنفتحة. عا�س حياته حتى توفاه اهلل تعالى 
في 22 كانون الأّول 2016م. تاركًا قيمة ح�سارّية وهالًة من ال�سمو 
الأخاقي والف�سيلة. رحم اهلل تعالى الحاج ح�سين داود بلوط )اأبو 
علي( واألهم اأهله ومحبيه ال�سبر وال�سلوان راجيًا من اهلل تعالى 
اأن يكون اأولده )علي واأحمد مع بناته والأحفاد خير خلف لخير 

�سلف( واإّنا هلل واإنا اإليه راجعون.

رجل النضال واملثابرة
احلاج حسني داود بلوط 

بقلم االأ�صتاذ عمر بهيج اللقي�س)1(

الهوام�س:
كلمة العائلة للعميد علي ابي نا�سيف األقاها من على منبر ح�سينّية البرجاوّي � بئر ح�سن، يوم الأحد الواقع ( 1)

فيه 18 كانون الأّول 2016م. 
جاء في ورقة النعي ما يلي: اأ�سقاوؤه: المرحومان محمد واأحمد )مختار حجول ال�سابق( 

ولده: عبا�س
ا�سهرته: المرحومان �سعدون ابي نا�سيف وح�سين ابي نا�سيف.

صادق ناصيف 
قامة وقيمة )1(   

للعميد علي اأبي نا�صيف

ج�سدًا...  الطيبين  الّنا�س  يطوي  ال��م��وت...  اإّن��ه 
لكّنهم يبقون في الذاكرة والوجدان... روحًا وتاريخًا 

واأثرًا طيبًا...
اإّنه قامٌة وقيمة...

قامٌة لها اإطالة لفتة ن�سالّية واإجتماعّية وازنة...
والمغامرة...  ال�سجاعة  بين  والعروبة...  الوطنّية  بين  والتغيير...  التقليد  جمع 
الجميل...  زمنها  في  بيروت  واأحبَّ  كافة،  وطوائفها  الوطنّي  بن�سيجها  جبيل  فاأحّب 
القرن  من  وال�ستينيات  الخم�سينيات  في  والطائفّية...  المذهبّية  عن  التعالي  زمن 

الما�سي...
ولم يفّرق بين جبيل وبنت جبيل... فكما اأحبَّ جبيل اأحبَّ الجنوب ودعم ن�ساله 
فاإنت�سر  الجنوب  جنوب  اأي�سًا  واأحبَّ  الإ�سرائيلّي،  الإحتال  �سدَّ  ال�سعبّية  ومقاومته 

الفل�سطينّية. الق�سّية  لعدالة 
»اأبو عبا�س« ... قد يخت�سر في كلمات ثاث: �سجاعٌة وكرٌم وطيبة... يحمل قلبًا 

ل يعرف الحقد وذلك على قاعدة الحديث النبوّي: اأّن الموؤمن ل يحقد اأبدًا...
�ستبقى يا اأبا عبا�س �سنديانة ُجبيلّية وطنّية مزروعة في تراب بلدتنا حجول، تّذكر 
الأجيال اأّن ال�سجاعة قيمة، والكرم قيمة، والت�سامح قيمة، والعي�س الم�سترك الكريم 

قيمة، والكرامة قيمة.
والتقدير  ال�سكر  اآيات  باأ�سمى  منكم جميعًا  عائلتي  وباإ�سم  باإ�سمي  اأتقدم  ختامًا، 
واأن  مكروه.  باأي  ي�سيبكم  ل  اأن  تعالى  اهلل  داعيًا  التاأبيني  الإحتفال  لح�سوركم هذا 
اإليه  واإّن��ا  هلل  واإّن��ا  وعارفيه  محبّيه  نفو�س  في  عطرة  �سادق  المرحوم  ذك��رى  تبقى 

راجعون... وكل نف�ٍس ذائقة الموِت...  

وداع األحبة

الهوام�س:
» اإطالة ُجبيلّية« لما ( 1)    ُمقدرًا جهد مجلة 

لأبناء جبيل ومنطقتها.  المجال  تف�سح في 
وهي  العديد  لتكريم  عامة  الوطن  وابناء 
لجميع  متمنيًا  ال��ه��دى،  ن���ور  ع��ل��ى  ت�سير 
القيمين عليها متابعة هذه الم�سيرة ال�ساقة 
بين  والتوا�سل  الخير  �سبيل  في  والنبيلة 
طوائفهم  باإختاف  المجتمع  اأف��راد  جميع 
المجتمع  اآلت  م��ن  اآل���ة  فهي  ومذاهبهم 
عامة  المجتمع  والأق���ام  بالأفكار  ت�سلح 
م�سيئة  والكمال  الت�سامي  نحو  به  وتنه�س 
بت�سليطها  الإجتماعّية  الخ�سائ�س  على 
ال�����س��وء ع��ل��ى رج������الت ال��ف��ك��ر وال��ع��م��ل 
من  عالم  في  مجتمعاتهم  في  الُمقدمين 
اف��راد  م��ن  ال��ع��دي��د  منه  بعاني  التهمي�س 

المجتمع.
جاء في ورقة النعي:

زوجته: الحاجة هيام حيدر الحاج
ولداه: علي واأحمد

بناته: األفت زوجة جمال المولى، ميرفت 
زوجة الأ�ستاذ عمر اللقي�س، زاهية زوجة

المهند�س ح�سين زراقط
�سقيقاه: المرحوم الحاج محمد خير

 والمرحوم الحاج ح�سن
�سقيقاته: المرحومة الحاجة خيرية اأرملة 

المرحوم الحاج توفيق م�سرف، الحاجة 
زنيب اأرملة المرحوم الحاج خليل م�سرف،
 المرحومة الحاجة رمزية اأرملة المرحوم 

الحاج ع�سام تامر عمرو، 
�سّلي على جثمانه الطاهر ع�سر يوم الجمعة 

الواقع  فيه 23 كانون الأّول 2016م. في
 جامع الإمام علّي بن اأبي طالبt � جبيل

 وووري  الثرى في جبانة جبيل.
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كطائر اأيلول اأنت ... ق�سيت الُعمر �سائحًا في م�ساحات هذه 
الدنيا الفانية ... اأي عم اأنت اأَوترحل؟ واأنت الذي قلت اإنَّ معركتنا 
اأفتتركنا في و�سط المحنة وتم�سي؟  هذه هي معركة الع�سر... 
الزائلة  الدنيا  فتركت   ... ما هو حقُّ  لعلك وجدت حيث م�سيت 
وانطلقت الى جوار الح�سين t، والعبارة الأخيرة قبيل لفظك 
الأنفا�س الأخيرة لقد اكتفيت من هذه الدنيا وحان موعد اكت�سافي 
اق  للعالم الآخر ... ولكن اأبيت اأن تم�سي اإل وا�سمك في دفتر الُع�سَّ
الذين قدموا كل غاٍل بين يدي مولهم فكنت م�سداق الآية الكريمة
"ومن يخرج من بيته ُمهاجرًا اإلى اهلل ور�سوله ثم يدركه الموت 

فقد وقع اأجره على اهلل ".
ماذا اأكتب اإليك والحبر دٌم واليراع ر�سا�س، والقرطا�ُس من 
كرباء مداده، ومثالك حبيب واإبن عو�سجة تحاكيهما على اأعتاب 
الح�سين t، ثم ترجو الو�سال مع ال�سهداء تحت قبة زينب، من 
غير اأن تياأ�س من غزوة الُعمر الذي نّيف على ال�ستين حتى غزوت 

الموَت بال�سهادة الجميلة. 
كيف اأرثيك اليوم وهل اأبقت ماأ�ساة الح�سين في اأناملنا حياة، اأََو 
تعلم كيف كان وداعنا لك حين رحلت، كانت دمعة العين محبو�سة 

في الأحداق... حب�ستها الأيام في زمن الُغربة، وحتى الدمع الغزير 
من األم الجرح البليغ كان �سجينًا، كم اآهاتنا واأوجاعنا الكبيرة، 
هو الدمع يحاول اأن يزاأر، اأن يغ�سب، فا يفلح، لقد �سجنته ق�سوة 
القلب وت�سّوه النف�س الأّمارة، ولكن دمعتك يا عمُّ  كانت �سخّية على 

الح�سين ...
 اأوتدري يا اأبا محمود اأنَّ المدينة الحزينة، واليتامى والأ�سدقاء 
َوُكلُّ الأحبة كانوا يمّنون النف�س بلحظة وداع لك واأنت ت�سافر الى 

لقاء اهلل... 
فماذا تراني اأكتب اإليك يا بهجة القلب، واأنت الذي كنت تردد: 
اإنَّ الكلمة عندما يكون مو�سوعها ال�سهيد ت�سغر وت�سغر، ت�سغر 
الى اأن تتا�سى. ويبقى بينها وبين الإ�ست�سهاد م�سافة ل يعبرها 

الحرف ول تجوزها الكلمات...
األم تكن تردد: اإن ال�سهيد ل يمكن ر�سمه في �سور اإذ تعجز 
الألوان في لوحة ر�ّساٍم عن بيانه، ول يمكن اأن ُيعَزَف في ملحنات 
وهو  كيف  ال�سهيد،  رائعة  اأم���ام  خجًا  الأك��ث��ر  لأنها  الترانيم، 

المو�سول بع�سق اهلل والإ�سام وحبِّ الأر�س والإن�سان.
اأتذكر يا عّمنا كيف كنا نعانق ال�سهداء، كيف كنا نودعهم ... 

إىل الشهيد اجملاهد 
احلاج علي حممد عمرو 

)ابو حممود()1(
من ابن اأخيه ال�صيخ ح�صن قا�صم عمرو

و لقد كان وداع ال�سهداء في راأيك غروبًا ل ُبّد منه لت�ستمر الحياة 
ببزوغ فجر جديد، واإ�سراقة �سم�س دافئة حنونة... حتى الموت كان 

له في عينيك نظرة جميلة... فيها رفعة ... وفيها �سمٌو و�سموخ. 
واإني لأذكر وجهك وكلماتك في زمن الحبِّ والخير، اأ�ستح�سر 
ني باإرادة جديدة وعزم اأكيد على متابعة الطريق،  منها وهجًا َيُمدَّ
اأفقه بالغيوم وتع�سف  اأواجه بها زمنًا يتلبد  واأ�ستمدُّ منك روحًا 
فيه الزوابع الرهيبة حيث يولد الوح�س في الإن�سان ول يزال يتزّيا 

بم�سوح التدين الزائف والإلحاد ال�سارخ .
واإني لأرى فرحتك ال�سعيدة، تطّوق عنقك الأ�سمر، باإكليل من 
النرج�س الفواح، باإكليل ي�سعه اهلل بيديه على اأعناق ال�سهداء ... 
وقد فعل. ول زلُت اأذكر ب�سمتك ال�سابرة الداعية، وهي ّتذكرني 
بب�سمٍة تاألقت ذات يوٍم على وجه عّمار بن يا�سر وَحجٍر بن ُعدي 

َورهطهما الأبرار. 
المعي�سرة اليوم ثكلى يا اأبا محمود... تلب�ُس ِو�ساَح �سواد، ون�سيم 
ًا لإخوان المعا�سرة،  عطرك يام�س وجوهًا طالما كنَت تزورها ُحبَّ
اأََوت�سمع يا �سهيدنا اليوم هذه الزفرات العميقة من اإخوانك، اإنها 
اأحزانك وهمومك  َتبّثني  واأن��ت  يومًا  اأطلقتها  التي  الآه��ات  َنف�ُس 
وتبدي اإ�ستغرابك من النا�س وق�سوة قلوبهم وتبّلد اأحا�سي�سهم   .. 

وهذه فل�سطين وفي عينيها �سكوى حزينة، ل يك�سف عن لغزها 
اإل عيون ال�سهداء ال�ساهدة على اأُّمة العرب ... يا للمهزلة ... اأُّمة 
تقتات ال�سعارات الملونة... وفل�سطين الحزينة ل زالت يا �سديقي 
كما عهدتها، ل تاألف اإل دماء ال�سهداء، ي�سري فيها �سوت ال�سهيد 

كما الأنغام ت�سري في الدماء...
اأجل يا عّمنا الحبيب... لقد اأ�سبلت جفونك َوِغبَت عنا ولم نزل 
نتذكرك كما نتذكر بلوغ الأمنية والطيف الجميل... ون�ست�سعرك  

ُك�����لَّ 
م�ساء 

ك�����م�����ا 
ن�ست�سعر 

ال��ع��ط��ر في 
الأنفا�س تحمله 

ت�سرين  ن�سيمات 
ال�����ب�����اردة م����ن زه���ر 

الليمون .
ول اأدري كيف يمكن لك واأنت  الم�سكون بالحبِّ والخير اأن ل 

يام�سك منا �سوى َدمعٍة مالحة عند نافذة ال�سمت والإنتظار. 
وما كان يليق بوجهي اأن يتعر�س للرياح، لول �سوتك الذي كان 
اأ�سواقها، ل تزال  الم�سافة وعلى عمق  اأ�سواك  يناديني على بعد 
�سورة وجهك المزّين باآيات الأخاق وكظم الغيظ ماثلة في عيني، 
وكاأنَّ وجهك نجمة اأّرقها ا�ستهاء الماء، فانطفاأت تحت الرمال، 
دون اأن تعرف �ِسرَّ الإجابة على �سوؤال الزمن، باأن الأنهار جراح 
الأر�س، واأنَّ دماءنا الأ�سطورية تنه�س باكرًا في مطلع ال�سم�س…

ل... لم تمت يا اأبا محمود...  ل... لم تمت اأبدًا با موعد... لم 
تمت اأبدًا با حلم ي�ستعل في الوردة النازفة حيث غابت روحك 
الفتية وهي تعت�سر لذة الألم في عزِّ ال�سهادة ووجع المقاومة �سبرًا 

ون�سرًا. 
تفتح  وزينب   ..t الح�سين  و�سيدهم  ال�سهداء  على  �سام 

قراآنها ترتل �سورة الفتح عند نافذة الوجع والإنتظار.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الهوام�س:
اأيلول ( 1)  28 في  التكفيريين  �سد  جهاده  في  بها  اأُ�سيب  جراحات  نتيجة  ا�ست�سهد 

2016م. َوُدِفن في رو�سة الإمام الهادي )عليه ال�ّسام(، محلة الأوزاعي � برج 
البراجنة.

والده: محمد محمود عمرو
والدته: مريم علي �ساهر عمرو

اإخوته: محمود . المرحوم م�سطفى . قا�سم . ح�سن 
اأخواته: وفاء زوجة محمد مهدي عمرو. هيفاء زوجة عمرو عمرو 

هو اعزب ولم يتزوج 
وكان من قاطني منطقة الغبيري.

وداع األحبة
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تفتحت عيناه على الُدنيا في حي كفر�سال، مدينة عم�سيت، 
فترعرع فيها موؤمنًا بالعي�س الواحد والقيم الوطنّية ال�سادقة، 

فكان مثاًل باأخاقه الوطنّية وُح�سن اأدبه.
َثّمة في الُدنيا من ي�ستطيع اإ�ست�سراف م�ستقبلهم من خال 
وال�سهيد  ال�سغر،  منذ  العمل  لهذا  وحما�سهم  الدوؤوب  عملهم 
ينتظر حتى  لم  فهو  هوؤلء،  من  كان  الدين  ن�سر  يا�سر  محمد 
اّلذين  اإخوانه  اأحد  اأمانيه، هم�س على قبر  ليحقق  ي�ستدَّ عوده 
�سبقوه اإلى عالم ال�سهادة قائًا له: غدًا �ساأكون اأّول الاحقين 

بك. 
اقرانه  بين  هو  ف��اإذا  ال�سهادة،  عن  باحثًا  َيجدُّ  راح  ُث��ّم 
المجاهدين، �سديد المرا�س، �سلب الموقف، ل تاأخذه في اهلل 

ْيم. لومة لئم، مقدام، �سجاع، اأبيُّ ال�سَّ
الحاجة،  عند  اإّل  يتكلم  ل  ال�سمت  كثير   q ال�سهيد  كان 
عمله،  مكان  ُيَغيرِّ  اأن  اأُمه  منه  فتطلب  بعمله،  يومًا  اأهله  يفاتح 
تطلبين مني ذلك،  كيف  اإذًا  قائًا:»  نف�سه  واثقًا من  فيجيبها 

فما حال بقية الأمهات؟!«.
اأ�ست�سهد  اأن  اأُمنيتي  قائًا:»  جيرانه  بع�س  يخاطب  ومرًة، 
اأر�س المعركة كما بقيَّ �سيدي الح�سين  اأياٍم في  وابقى ع�سرة 

t، على رم�ساء كرباء ثاثة اأيام«.
اأراد حيث  ما  له  كان  لقد  الم�سير؟  بهذا  اأخبره  الذي  من 
بقيَّ جثمانه الطاهر في اأر�س المعركة اثني ع�سر يومًا موا�سيًا 

.tبذلك �سيده وموله الإمام الح�سين
واأ�سدقائه كان  اأ�سحابه  ال�سهيد بعاقات طيبٍة مع  اإرتبط 
دمث الأخاق هادئًا ل يفترُّ  ثغرُه اإّل عن اإبت�سامٍة رقيقة هادئٍة 

كاأنما كان ينتظر حدثًا يتوقعه !.
كثيرًا  واإخوته.  لوالديه  الكبير  بحّبه   q ال�سهيد  تمّيز  لقد 
ما تحّدث اإليهم عن ال�سهادة وال�سهداء ول ندري اإذا كان يريد 

من خال ذلك اإعدادهم لنباأ اإ�ست�سهاده. 
وخير ما اأختم كامي بالقول: 

اأِقُف على قبرك، اأَ�سكُب الدمَع  عن �سبٍر واحت�ساب
اأرمق قبرك اّلذي انهالت عليه اأكاليل الغار

اأنت خليق يا حبيبي بهذا المقام
يا وردة حمراء

ع�سقت تراب الأر�س
ثمرها فاأينع 

يا �سحكة الفجر على لحن الأذان وتكبيرة الإحرام...

كلمات ُمهداة 
إىل شهيد 

الدفاع امُلقدس 
اجملاهد 

حممد ياسر نصر الدين )1(

الهوام�س:
ال�سهيد المجاهد محمد يا�سر ن�سر الدين من مواليد بزيون 1997/1/14م. اإ�ست�سهد بتاريخ 2016/8/31م. الموافق 27 ذو القعدة 1437ه�. ووري الثرى في جبانة قريته ( 1)

بزيون � ق�ساء جبيل.

الشيخ الفاضل 
رمزي شمص
ثالثون عاماً 

يف الرتبية والتعليم والتبليغ

اإن فقدنا لاأخ العزيز ف�سيلة الأ�ستاذ ال�سيخ رمزي ن�سري 
لما  الكريمة.  وعائاتها  جبيل  لباد  كبرى  خ�سارة  هو  �سم�س 

كان يمثله q، من م�سداقّية ووفاء واإخا�س ووطنّية.
الثاني  ت�سرين   16 ف��ي��ه  ال��واق��ع  الأرب���ع���اء  ي��وم  ك��ان  ل��ق��د 
ع��ام  �سفر  �سهر  م��ن  ع�سر  للخام�س  ال��م��واف��ق  )ن��وف��م��ب��ر( 
ق�ساها  عامًا  وخم�سين  اأربعة  م�سيرة  بنهاية  اإيذانًا  1438ه�. 

في طلب العلم والمعرفة والتربّية والتعليم. 
كانت درا�سته الإبتدائّية في مدر�سة » الر�سل « في جونية، ُثّم في 

مدر�سة » الفرير « في المريجة، ُثّم في » جامعة بيروت العربّية «.
كما تابع اأثناء ذلك درا�سته الحوزوّية على بع�س الأ�ساتذة 
� 1990م. في �ساحية  بين عامي 1982م  الأعام ما  والعلماء 

الجنوبّية.  بيروت 
دار  معهد  في  فكانت  الدينّية  التربّية  في  درا�سته  واأّم��ا 
 � 1984م  الإ�سامّي  الدينّي  التعليم  لجمعية  التابع  المعلمين 
1985م. دّر�س بعدها في مبّرة الإمام الخوئي )قده(، من قبل 
جمعية المبّرات الخيرّية. ُثّم اإنتقل بعدها للتدري�س الدينّي في 
الثانويات والمدار�س الر�سمّية في الفتوح وباد جبيل من قبل » 
موؤ�س�سة القراآن الكريم للتوجيه والإر�ساد «، كما عمل اأي�سًا في 
مجال الخدمات الإجتماعّية من قبل موؤ�س�سة العّامة المرجع 

ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(، في باد جبيل.
لمتابعة  الُمقّد�سة  ٌقّم  في مدينة  العلمّية  بالحوزة  التحق  ُثّم 
عاد  2007م.  عام  ولغاية  1998م.  عام  منذ  الحوزوّية  درا�سته 
بعدها اإلى باد جبيل ليقوم بالتبليغ والإر�ساد الدينّي في بع�س 

جران  وعين  الدلبة  عين  ق��رى  من  وليتخذ  الُجبيلّية.  القرى 
 . وال�سوانة وفرات ُمنطلقًا لعمله الدينيٍّ

على  رام��ز  الحاج  الأ�ستاذ  �سقيقه  بت�سجيع   ،q قام  كما 
الإ�سامّية  الثقافة  ون�سر  الدينّية  العلوم  بطلب  الإه��ت��م��ام 
وف�سائل اأهل البيت i، من خال اإن�سائه دار » جواد الأئمة « 
في حارة حريك حيث قامت هذه الدار ولغاية تاريخه بطباعة 

ون�سر اأكثر من مئتي عنوان.
عام  منذ   ،q بف�سيلته  معرفتي   q بال�سيخ  معرفتي 
لأبناء جبيل  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة   « 1986 من خال 
وتكليفي له بالقيام بزيارة بع�س الم�ساجد والقرى  وك�سروان« 
لمحكمة  التابع  علمات،  قلم  خ��ال  وم��ن  الدينّية  وبالرعاية 

اآنذاك. ال�سرعّية الجعفرّية  جبيل 
مفارقته  ولغاية  الذكر  الآنف  التاريخ  منذ   ،q عرفته  لقد 
والطهارة  وبالعفة  والإخا�س  وال�سدق  والتقوى  بالإيمان  لنا 
 q تمّيز  قد  كما  له.  الّنا�س  ومحبة  للّنا�س.  ومحبته  والوطنّية 
بمحبته للمقاومة الإ�سامّية ومحبة �سباب المقاومة له وطلبهم 
اإعطاِء الدرو�س والِعظات وتفقدهم بين الحين والآخر في  منه 

ثغورهم الجهادّية لل�ساة بهم جماعة ولاإجابة عن اأ�سئلتهم.
مع  اهلل  وح�سرك  الفا�سل  ال�سيخ  اأّيها  تعالى  اهلل  فرحمك 
وعرفك  عرفته  من  وُك��ّل  اأرحامك  واألهم  ُمحّمد.  واآل  ُمحّمد 

ال�سبر وُح�سن العزاء.
          واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

                      ول حول ول قوة اإل باهلل العلّي العظيم.

بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو

وداع األحبة

مايا يا�صر ن�صر الدين
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عاشورائيات

جبيل
بمنا�سبة ذكرى اأربعين الإمام الح�سين t، اأقام اإمام م�سجد 
الإمام علّي بن اأبي طالب t، في جبيل � جمعية المبّرات الخيرّية، 
القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو. ع�سر يوم الجمعة 
بالمنا�سبة  ح�سينّيًا  عزاء  مجل�س  2016م.   /11/18 فيه  الواقع 
الأهالي  من  جمع  ح�سره  ترم�س،  علي  ال�سيخ  الخطيب  لف�سيلة 
الم�سوؤول  يتقدمهم   ،w المحبة  ر�سول  ثانوية  وطالبات  وطاب 
التربوي في الثانوية ف�سيلة ال�سيخ محمود حيدر اأحمد. وقد تكّلم 
القا�سي عمرو في خطبتي الجمعة حول م�سروعّية هذه الذكرى 
 ،o التي اأٌقيمت في كرباء قرب �سريح الإمام الح�سين بن علّي
وال�سهداء من اأهل بيته واأ�سحابه في الع�سرين من �سهر �سفر �سنة 
61 للهجرة. واأّن اأّول من قام بهذه الزيارة هو ال�سحابي الجليل 
جابر بن عبداهلل الأن�ساري )ر�س( مع خادمه عطية العوفي مع 
جمع من بني ها�سم اأتوا من مدينة ر�سول اهلل w، لزيارة �سريح 
وقد  واأ�سحابه.  بيته  اأه��ل  من  وال�سهداء   ،t الح�سين  الإم��ام 
التقوا في ذلك بقافلة قادمة من دم�سق ال�سام وبرئا�سة ال�سحابّي 
النعمان بن ب�سير والي الكوفة الأموي ال�سابق، حيث كان مع فريقه 
 ،o الع�سكري بحرا�سة الإم��ام زين العابدين عليِّ بن الح�سين
ومعه عماته واأطفاله من اآل البيت i. وقد بقوا ثاثة اأيام في 
ذلك المكان الُمقّد�س وكانوا ما بين قارئ للقراآن الكريم َوُم�سٍل 
وب��اٍك وباكية. وقد �ساركهم في ذلك العزاء جمع من قبيلة بني 
بن  جابر  حديث  اأّن  كما  وجيرانها.  كرباء  منطقة  �سكان  اأ�سد 
عبداهلل الأن�ساري اإلى الإمام زين العابدين t، وجواب الإمام 
t، لجابر. كما ذكرت لنا كتب ال�ِسَير اأي�سًا اأّن قافلة الإمام زين 
العابدين t، لما و�سلت بالقرب من مدينة ر�سول اهلل w، اأمر 
t ب�سرب ف�سطاطه واأنزل َعّماته واخواته، والتفت اإلى ب�سر بن 
حذلم فقال له: يا ب�سر رحم اهلل اأباك لقد كان �ساعرًا، فهل تقدر 

على �سيء منه؟ 
فقال له: نعم يا ابن ر�سول اهلل. 

فاأمره الإمام اأن يدخل المدينة وينعى لأهلها الإمام الح�سين، 

وانطلق ب�سر اإلى المدينة فلما انتهى اإلى الم�سجد النبوي ال�سريف 
رفع �سوته م�سفوعًا بالبكاء، وهو يقول: 

ب���ه���ا ل�����ك�����م  م�������ق�������ام  ل  ي�������ث�������رب  اأه�������������ل  ي��������ا 
ُق���������ِت���������َل ال�����ح�����������س�����ي�����ُن ف�������اأدم�������ع�������ي م������������دراُر

ال������ج�������������س������ُم م������ن������ه ب�������ك�������رب�������اء ُم�����������س�����رج
وال����������راأ�����������س م������ن������ُه ع�����ل�����ى ال�����ق�����ن�����اة ُي�����������داُر
اليوم  ذلك  في  يبق  لم  اأّنه  والتاريخ،  ال�ِسَير  اأ�سحاب  ويتكلم 
خرج  اإّل  مملوٌك  اأو  ح��ٌر  اأو  رج��ٌل  اأو  ام��راأة  اأو  تابعي  اأو  �سحابي 
لإ�ستقبال الإمام زين العابدين والركب العلوي معه ولتقديم العزاء 
وهم يبكون الح�سين t، ويندبونه اإلى اآخر ما جاء في ذلك من 
اأخبار. ولنا بعد ذلك اأن ن�ساأل هل اأّن ما قام به جابر بن عبداهلل 
 ،t الأن�ساري وجمع من بني ها�سم وزيارتهم ل�سريح الح�سين

في كرباء في الع�سرين من �سهر �سفر هو بدعة و�سالة؟.
اأو اأّن ما قام به اأهل المدينة من عزاء لاإمام زين العابدين 

وبكاء و�سراخ وندب للح�سين t، هو بدعة و�سالة؟ 
الح�سين  الإم��ام  اأربعين  ذكرى  اإحياء  اإن  ذلك  على  وجوابنا 
t، ومجال�سه المباركة في  �سهر ُمحّرم وغيرها كل عام هو من 
عامات الإيمان والتقوى كما قررها اأهل البيت i، في اأحاديثهم 
وهي بالتالي ا�ستمرار لأهداف النه�سة الح�سينّية في طلب العدالة 
من الملوك والأمراء وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما 
اأن الإمام مالك بن اأن�س q، جعل عمل اأهل المدينة م�سدرًا من 

م�سادر الت�سريع الإ�سامّي في علمي الأ�سول والفقه. 
كما اأّن �سيرة ال�سعوب المنا�سلة في العالم هو القيام بتكريم 
منا�سليها و�سهدائها ورفعهم فوق الروؤو�س حتى ت�ست�سيء بهديهم 
الأجيال.. والإمام الح�سين t، هو �سّيد ال�سهداء واأبو الأحرار 
وال��ع��دال��ة.  وال��ك��رام��ة  ال��ع��ّزة  طلب  ف��ي  كبرى  مدر�سة  و�ساحب 
م�سداقًا لحديث ر�سول اهلل w، الذي اأخرجه اأحمد بن حنبل في 
ُم�سنده باإ�سناده عن اأبي هريرة قال:]» نظر النبيِّ w، اإلى عليِّ 
والح�صن والح�صين وفاطمة فقال: اأنا حرب لمن حاربكم، و�صلم لمن 

�صالمكم«)1(.

ذكرى أربعني 
t اإلمام احلسني      

الهوام�س:
»الُم�سند«، لاإمام اأحمد بن حنبل، ج1، �س 442 )المطبعة المينمية بم�سر 1313ه�(.( 1)

زيتون
م�ساء يوم ال�سبت الواقع فيه 2016/11/19م. اأقام 
ف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر اإمام بلدة زيتون في 
الإمام  اأربعين  ذكرى   ،o مريم  بن  عي�سى  ح�سينّية 

كبير  ح�سد  ح�سره   ،o طالب  اأب��ي  علّي  بن  الح�سين 
من اأهالي قرى الح�سين وزيتون والمعي�سرة وفعاليات 
اإجتماعّية ودينّية واأمنّية يتقدمهم مفتي ك�سروان وباد 
�سم�س  الأم��ي��ر  عبد  ال�سيخ  العّامة  الجعفرّي  جبيل 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الدين، 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية 
الذبحاوي،  الح�سينّي  ح�سن  ال�سيد  ك�سروان،  فتوح  في 
الم�سوؤول التربوي لحركة »اأمل« في جبل لبنان الدكتور 
الفتوح  ك�سروان  بلديات  اتحاد  رئي�س  غ�سن،  محمد 
الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  حبي�س،  ج��وان  ال�سيخ 
محمد  الأ�ستاذ  الح�سين  بلدية  رئي�س  عمرو،  زهير 
نا�سيف، مختار المعي�سرة عودي عمرو، المازم جان 
حيدر  علي  حميد  الأ�ستاذ  فهد،  قزحيا  جوزيف  العتل، 
مدير ثانوية القا�سي الدكتور عمرو الر�سمّية وغيرهم. 

بعد قراءة القراآن الكريم رحب ال�سيخ محمد حيدر 
بالح�سور وتكّلم عن الإختاف والخاف في لبنان بين 
للبنان  وجمال  غنى  م�سدر  واأّن��ه  والأح��زاب  الطوائف 
األقى رئي�س اتحاد  ُثّم  الأمثلة على ذلك.  و�سرب بع�س 
مجلة  لها  اأف��ردت  كلمة  حبي�س  جوان  ك�سروان  بلديات 
»اإطاللة ُجبيلّية« ال�سفحة الأخيرة من هذا العدد، ُثّم 
ت�سحّية  عن  الدين  �سم�س  ال�سيخ  المفتي  �سماحة  تكّلم 
بوجه  لوحده فريدًا وحيدًا   ،t ابراهيم  النبّي  وجهاد 
النمرود وعبدة الأ�سنام حيث عّبر عنه القراآن الكريم 

ذكرى أربعني 
t اإلمام احلسني        
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ِ َحِنيًفا َوَلْم  ًة َقاِنًتا هلِلّ بقوله تعالى: )اإِنَّ اإِْبَراِهيَم َكاَن اأُمَّ
َيُك ِمَن اْلُم�ْسِرِكيَن( �سورة النحل، 120.

مقارنًا بينه وبين جهاد وكفاح الح�سين t، وحيدًا 
الأر���س  في  والإ�ستعاء  والطغيان  الف�ساد  �سد  فريدًا 
ونظامه  دولته  واأرك���ان  معاوية  بن  يزيد  في  المتمثل 
والمثل  للقيم  انت�سارًا  ك��ان   ،t الح�سين  وانت�سار 
العليا في الإ�سام والم�سيحّية. ُثّم تكّلم الدكتور محمد 
نبيه  الرئي�س  توجهات  وعن  المنا�سبة  وحي  من  غ�سن 
ال�سّيد  �سماحة  مع  بالتعاون  »اأمـــل«  حركة  وقيادة  بّري 
العهد  لإنجاح  اهلل  حزب  في  والأخ��وة  ن�سراهلل  ح�سن 
الجديد والحكومة الجديدة في اأداء دورهما الوطنّي في 

المحافظة على لبنان وم�ستقبل لبنان. 
ًثّم تكّلم القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو 
عن اإقامة واإحياء ال�سيرة الح�سينّية بعد مرور اأكثر من 
ثاثة ع�سر قرنًا وما تمثل، ولماذا الإ�سرار على اإقامة 
مواقفه  ف��ي   ،t الح�سين  ُمحبّي  م��ن  ال��ذك��رى  ه��ذه 
وكلماته في كرباء مدر�سة لمن يطلب العدالة والحرية 
ال�سعوب.  كل  وم��ن  الأر����س  اأن��ح��اء  �ستى  في  والكرامة 
زيتون  ابن  ب�سخ�سّية  نفتخر  ك�سروان  فتوح  في  ونحن 
البار القا�سي الرئي�س فيليب خيراهلل وفي �سيرته لذلك 
بلديات  وروؤ���س��اء  حبي�س  ج��وان  ال�سيخ  م��ن  نطلب 
والح�سين  والمعي�سرة  والزعيترة  والعذرا  زيتون 
فيا�س  الأ�ستاذ  ي�سلكه  الذي  الطريق  ب�سّق  الإهتمام 
الزعيترة  اإلى  زيتون  فيليب من  الرئي�س  والد  خيراهلل 
هذه  تكون  اأن  على  الذكر  الآنفة  القرى  اأبناء  لتدري�س 
تخليدًا  خيراهلل  فيليب  الرئي�س  باإ�سم  وال�سارع  الجادة 

لهذه ال�سخ�سّية الك�سروانية ول�سيرة حياته. 

اأقامت حركة   ،t الح�سين  الإمام  اأربعين  لمنا�سبة ذكرى 
»اأمل« المنطقة الثالثة اقليم جبل لبنان اأُم�سية �سعرّية في قاعة 
عنوان  تحت  جبيل   � كفر�سال  في  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإم��ام 
»الح�صين ق�صية عدل وم�صار حق« وذلك م�ساء يوم ال�سبت الواقع 
فيه 2016/11/26م. ح�سره ح�سد كبير من الأهالي وفعاليات 
ومخاتير  بلديات  وروؤ�ساء  واأمنّية،  ودبلوما�سّية  و�سيا�سّية  دينّية 
يتقدمهم رئي�س المحاكم ال�سرعّية الجعفرّية ال�سيخ محمد علي 
النائب  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  كنعان، 
القائمقام  خ��وري،  وليد  الدكتور  النائب  ها�سم،  عبا�س  الحاج 
رئي�س  عقل  اأب��ي  يو�سف  الأ�ستاذ  ف��رح،  �سويدان  نجوى  ال�سيدة 
م�سوؤول  داغ��ر  محمد  الدكتور  جبيل،  لباد  الثقافّي  المجل�س 
الأح���زاب  ع��ن  وممثلون  لبنان  جبل  منطقة  ف��ي  »اأمــــل«  حركة 
اأ�سعد،  ح�سين  الحاج  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  اللبنانّية. 
جبيل،   �  w المحبة  ر�سول  ثانوية  مدير  �سليم  محمد  الأ�ستاذ 
الدكتور وفيق ابراهيم، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، العميد علي 
ابي نا�سيف، الدكتور ح�ّسان ابراهيم، المحامي ح�سين همدر، 

العميد جري�س وغيرهم. 
ا�ستهل الإحتفال بقراءة للقراآن الكريم، ُثّم الن�سيد الوطني 
الدكتور  ك��ان  الإحتفال  عريف  اأم��ل،  حركة  ون�سيد  اللبنانّي، 

باأبيات  وممتازًا  رائعًا  تعريفه  كان  حيث  ع��ّواد،  جميل  عاطف 
�سعرّية جميلة جاء فيها:

اأر���������سُ ال���ح�������س���ارة، م���ه���ُد ال�����ح�����ْرِف، َم����وِل����ُده
ال ������س�����قَّ ال�����������������ُدروَب اإل����������ى الأك���������������وان َج����������وَّ

ِل����َي����ن���������س����َر ال�����ِع�����ْل�����َم ف�����ي الأق�������ط�������ار ق���اط���ب���ًة
وَي������ْن������ُق������َل ال�����ِف�����ْك�����َر ِم���������ْن ل����ب����ن����اَن اأع�����م�����ال

ه��������ذي ج����ب����ي����ل، واأل����������������واٌن ب����ه����ا ام����ت����زج����ْت
ف������ي ك�������لِّ ل���������وٍن راأي�������������ُت ال�����خ�����ي�����َر اأف���������س����ال

اأُن���������م���������وذُج ال������ُح������بِّ ل�����اأب�����ن�����اء ف������ي وط���ن���ي
ْم��������ِت اأف�����ع�����ال وُق���������������دوُة ال����ع����ي���������سِ م������ا ق��������دَّ

���َق���ا ُم���ْم���َت�������سِ اآت������ي������ِك  اأْن  ال�������زي�������ارِة  َف������ْخ������ُر 
�����ع�����رًا َي�������������روُق لأه�����������ٍل ف������ي َك�����َف�����ْر������س�����ال ������سِ

قّدم بها ال�ساعر الجبيلي الكبير الدكتور جورج �سكور الذي 
 ،t ِّوفي الإمام علي ،w كتب ماحم �سعرّية في النبيِّ محمد
في  الم�سرفة  اللجنة  اختارت  حيث   ،t الح�سين  الإم��ام  وفي 
بماء  لكتابتها  بيتًا  ثاثين   ،t الح�سين  في  �سعره  كرباء من 
الذهب في مقام وم�سهد الإمام الح�سين t، في كرباء. �سوف 
نقراأُ اأبياتًا من هذه الملحمة، ومن ق�سيدة الدكتور غازي مراد 

.t في ملحق هذا العدد عن الإمام الح�سين

من بلدة كفرساال ـ عمشيت 
أمسية شعرّية

احلسني قضّية عدل ومسار حق

عاشورائيات
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o اإلمام عليِّ بن موسى الرضا
املؤسس للحوار 

اإلسالمّي ـ املسيحّي

نّظمت الم�ست�سارية الثقافية للجمهورية الإ�سامية الإيرانية 
»االإمام علي بن م��صى الر�صا الم�ؤ�ص�س  في لبنان، ندوة بعنوان 
ـ االإ�صالمي«. وذلك في المركز الدولي لعلوم  للح�ار الم�صيحي 

الإن�سان � الأوني�سكو � جبيل، يوم ال�سبت 24 اأيلول 2016م.
القا�سي  جبيل،  نائب  ها�سم  عبا�س  الحاج  الندوة  ح�سر 
ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ اأحمد اللقي�س اإمام 
م�سجد جبيل، الأب الدكتور حنا ا�سكندر ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول 
الباحثين  من  وح�سد  اهلل.  ح��زب  في  وك�سروان  جبيل  منطقة 

والطّاب الجامعيين واأبناء المنطقة.
محمد  الدكتور  الإيراني  الثقافي  الم�ست�سار  الندوة  افتتح 
الحوار  اأهّمية  واأّكد على  بالح�سور،  �سريعتمدار، فرّحب  مهدي 
الم�سيحي � الإ�سامي اأ�سا�سًا لل�سلم الأهلي في لبنان و�سائر دول 
المنطقة، ونّوه بدور الإمام علي بن مو�سى الر�سا في و�سع اأ�س�س 

حوار مثمر وبّناء بين الديانتين.
البروف�سور  الإن�سان  لعلوم  الدولي  المركز  مدير  ت��اه  ث��ّم 
ن�سر  ف��ي  اأه��داف��ه  بالمركز، ذاك���رًا  ف��ع��ّرف  ال��ع��ك��ره،  اأدون��ي�����س 
والأدي��ان، وختم:» نحن  الثقافات  بين  والحوار  المواطنة  ثقافة 

الم�صيحيين العرب، نفتخر باأن القراآن اأَنزل باللغة العربية لغتنا«.
قاله:  ومّما  نبها،  الدكتور خ�سر  الندوة  تحّدث مدير  وبعده 
 .wمحمد الر�ص�ل  عهد  على  كان  اإ�صالمي  م�صيحي  حــ�ار  »اأول 
وه� عندما ا�صتقبل وفد نجران الم�صيحي فر�س ال�صّجاد االأحمر 
يزال  ال  اال�صتقبال  حفاوة  في  تقليداً  بذلك  مفتتحاً  لــه،  تكريماً 
ُيعمل به اإلى الي�م. ومن هذا الح�ار ال�صريح والبّناء جاءت العبارة 
ال�صعبية »خّلي الب�صاط اأحمدي« بمعنى ي�ّسر الأمور ول تعّقدها. 
وذكر ب�ساأن تي�سير الحوار الم�سيحي � الإ�سامي ن�سائح واأحاديث 
واحد  في  يقول  ومريديه،  تامذته  اإلى  ال�سادق  جعفر  لاإمام 
اأديانهم، فتبقى  النا�س على  تفّت�س  اأبي ب�سير:» ال  لتلميذه  منها 

بال �صديق«. وفي حديث اآخر يقول:»ُثلث التعاي�س التغافل«. 
وجاء في مداخلة المحا�سر الأول البروف�سور لوي�س �سليبا:» 
في رواية »مجل�س الر�صا مع اأهل االأديان«، عنا�سر عديدة يمكن 
اأن ن�ستفيد منها ون�ستعبر من اأجل حوار بّناء، واأّولها جّو الحرية. 
ن�سو�س  في  والتنقيب  للتفتي�س  حفزت  التي  الح�سرية  وه��ذه 
اليوم على البحث من جديد  اأن تحّثنا  الآخر، هي نف�سها يجب 
فيها، ل عن عنا�سر جدٍل واإفحام وح�سب، بل عن معطيات حوار 

تقارب  ونقاط  وم�ستركات  �سبه  ووج��وه  م�ستركة،  وقَيم  ج��ّدي، 
بمو�سوعية  فّت�سنا  اإذا  منها  الكثير  نجد  اأن  نعدم  ولن  ولقاء. 
و�سدق. )…( والتحّدي كبير، والعي�س الم�سترك يبدو اليوم في 
اأي  اأنه يفر�س نف�سه، واأكثر من  خطر حقيقي، على الّرغم من 
وفي  بل  وح�سب،  �سرقنا  في  لي�س  تاريخية،  وقت م�سى، حتمية 
في  ن�ستمّر  اأم  الملّحة؟  الحوار  �سرورة  نعي  فهل  اأي�سًا.  الغرب 

تجاهلها والتمويه؟!
الخيار، يلوح لنا، ينح�سر في احتمالين ل ثالث لهما: اإما اأن 

ندخل معًا في الحوار، اأو نخرج معًا من التاريخ«.
اأما المحا�سر الثاني ال�سيخ الدكتور القا�سي جعفر المهاجر، 
فمّما قال في مداخلته:» لي�س من عقبات ال في الفكر الم�صيحي 
وال االإ�صالمي لح�ار مثمر. فعنا�صر الح�ار م�ج�دة ومت�افرة، 
ولكنها مع االأ�صف ُمعّطلة. وما ه� بين االإ�صالم والم�صيحية اأقرب 
والغرب  الم�صيحية  بين  وكــذلــك  والــغــرب،  االإ�ــصــالم  بين  هــ�  مّما 

العلماني والملحد.
وتحّدث عن مفهوم الكفر في القراآن فاأكد اأنه مفهوم �سلوكي، 
ولي�س مفهومًا نظريًا. وفي حديث للر�سولw، يقول:» ال تك�ن�ا 

بعدي كّفاراً يقتل بع�صكم بع�صاً«، كافر يقول الحديث النبوي لأنه 
يقتل، فمفهوم القراآن للكفر �سلوكي.

في  هل  التالي:»  ال�سوؤال  المهاجر  الدكتور  ال�سيخ  طرح  ثم 
نف�س الم�صيحي �صيء يعيق الح�ار؟ وهل في نف�س الم�صلم كذلك 

�صيء؟
واأجاب:

اأن�سى  اأن  اأ�ستطيع  ل  الذاكرة  م�ستوى  على  الم�سلم  اأنا  نعم 
الحروب ال�سليبية، ول اأزال اأدفع اإلى اليوم فاتورة هذه الحروب.
الفتوحات  اأن�سى  ل  اأنا  يقول  اأن  الم�سيحي  وكذلك فمن حق 
�سربة  اأكبر  كانت  الإ�سامية  الفتوحات  واأ�ساف:   الإ�سامية. 
اإلى  خرجوا  الذين  النا�س  فهوؤلء  الإ�سامي،  للم�سروع  وّجهت 
العالم فاتحين، لي�ستولوا على بيت الآخر ورزقه، وهذه الفتوحات 

معاك�سة للق�سط الذي دعا اإليه القراآن.
فهل اأ�ستطيع اأن اأنّقي ذاكرتي مّما فعلته اأنت بي، واأن تنّقي 

ذاكرتك مّما فعلته اأنا بك؟!«.
الدكتور  لل�ساعر  الر�سا  الإمام  الندوة بق�سيدة في  وُختمت 

مي�سال كعدي… 
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ندوة  اأقيمت  جبيل،  باد  في  الثقافي  المجل�س  من  بدعوة 
الجمعة  يوم  م�ساء  الدينّية«  وجـــذوره  »االإرهـــاب  كتاب  حول 
الر�سمّية  جبيل  ثانوية  قاعة  في  2016/9/16م.  فيه  الواقع 
وال�سيا�سّية  والدينّية  الثقافّية  الفعاليات  من  ح�سد  ح�سرها 
الجعفري  المفتي  يتقدمهم  والإختيارّية  والبلدّية  والإجتماعّية 
جبيل  اأبر�سية  راع��ي  قبان،  اأحمد  ال�سيخ  العّامة  الممتاز 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  عون،  مي�سال  المطران 
النائب  ف��رح،  �سويدان  نجوى  ال�سيدة  جبيل  قائمقام  عمرو، 
ال�سيخ  خ��وري،  وليد  الدكتور  النائب  ها�سم،  عبا�س  الأ�ستاذ 
غ�ّسان اللقي�س اإمام المركز الإ�سامي في جبيل، ال�سيخ محمد 
ال�سيخ  االإ�صالمّية«،  »ال�حدة  مجلة  عام  مدير  عمرو  ح�سين 

لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  �سم�س  ح�سين 
زيتون،  بلدة  اإمام  اأحمد حيدر  ال�سيخ محمد  وك�سروان،  جبيل 
الأ�ستاذ جان الحّواط، اأمين �سر المجل�س الثقافي لباد جبيل 
زياد اأبي عقل، ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان 
في حزب اهلل، عن التيار الوطني الحر الدكتور ب�سام الها�سم، 
التيار  م�سوؤول  يون�س  اأبي  وطوني  الأح��زاب،  لقاء  في  م�سوؤول 
لبنان  جبل  في  »اأمل«  حركة  م�سوؤول  جبيل،  في  الحر  الوطني 
الدكتور محمد داغر، الدكتور وفيق ابراهيم، ال�سيخ رفيق اأبي 
الأ�ستاذ  فخري،  باتريك  الأ�ستاذ  البعث  حزب  ممثل  يون�س، 

�سربل اأبي عقل وغيرهم.
ُثّم تحّدث المطران  الدكتور �سربل توما  قّدم المحا�سرين 

اإلى وثائق  ا�صتند  »اأّن م�ؤلفه  ُمعتبرًا  الكتاب  مي�سال عون عن 
الناتج من فهم  التاريخّية لالإرهاب  تاريخّية ليبّين الجذور 
خاطئ للدين الذي له بعدان: االأّول، �صماوي، روحي يربط 
انتمائي،  والثاني:  الكمال.  اإلى  به  يرتقي  بالخالق،  االإن�صان 
اإجتماعّي باإنتماء كل فرد اإلى مجتمعه ل�صمان ا�صتمراريته، 
واأ�سار  البقاء«  ُحبِّ  عن  دفاعاً  نف�صها  ح�ل  الجماعة  فتلتف 
وال��ص�ل  للبقاء  دومـــاً  يميل  اأ�صا�صه  فــي  الــ�ــصــراع  »اأّن  اإل��ى 
الديانات  اأن  معتبراً  المادية،  الغايات  وتحقيق  مــراده  اإلــى 
كانت ال�صكل الخارجي لكي يحافظ االإن�صان على ما يعتبره 

مكت�صبة«. حق�قاً 
التنقيب عن مظاهر  اإلى  الدكت�ر حيدر �صعى  اأّن   « وراأى 
العنف واالإرهاب وتكّلم باإ�صهاب عن خلفيات تنظيم »داع�س« 
نتاج  وهي  اإهمالها،  يمكن  ل  �سيا�سّية  ج��ذورًا  الآفة  لهذه  واأّن 
مجموعة م�سالح ت�سافرت عند هذه الجماعات«، واأ�ساف:»اأنَّ 
االإن�صان عندما يكذب على الروح وي�صبح بالتالي �صيداً على 
البعد  تنقية  اإلــى  داعياً  داخلياً،  مــات  قد  يك�ن  فاإّنه  حياته، 

الروحي في العالقات االإن�صانّية في �صبيل 
تحقيق مجتمع خاٍل من القتل والعنف«.

ُثّم تحّدث �سماحة المفتي قبان، قائًا:» 
التاريخّية  بالنتائج  تك�ن  التاريخ  محاكمة  اإّن 

نراه  مّما  كثيراً  الأّن  للظ�اهر.  نة  المك�ِّ واالأ�ــصــبــاب 
ف�ق ال�صطح �صببه البنّية التحتّية التي تعطيه �صكله 

وهيكله وطبيعة ظ�اهره ون�اتج �صل�كه«.
االأ�ــصــهــر  الهيكل  اأن  الــتــاأكــيــد عــلــى  الــمــهــم هــ�  وق����ال:»اإّن 
لديانات ال�صماء لم ي�ؤ�ص�س للعنف ولم ُي�صّرع الفظاعات، ولم 
ال�صماء.  لنهم  �صبباً  الدم  ير  ولم  واالإرهــاب،  للترويع  يراكم 

كما لم يّروج لدعاية حاجة  اهلل للجثث والفظاعات«.
ه�  ال�صماوية  الــُكــلِّــيــة  عــن  الــجــنــ�ح  ان  قائًا:»  واأ���س��اف 
الــ�ــصــلــطــان لعبة  اإلـــى مــدر�ــصــة مــار�ــس فيها  ا�ــصــتــبــداد تــحــ�ل 
ال  يريد،  حيث  اهلل  ليخطف  ال�صماوي  الّن�س  وراء  االإختفاء 
حيث يريد اهلل، لذا اأكدَّ االإمام عليِّ t، على ال�صراكة الكلّية 
لالإن�صان. وختم كالمه قائاًل: ان النظام العلماني ال�صامن 

حفل توقيع كتاب 
للدكتور حسن حيدر أحمد

 » اإلرهاب وجذوره الدينّية « 
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عند  اأقرب  وغيرها  واالإجتماعّية  والمالية  المدنية  للحق�ق 
اهلل من النظام الدينّي الظالم على م�صت�ى الحق�ق. 

العالم  »تدمير  اأّن  اإلى  فاأ�سار  اللقي�س  ال�سيخ  تحّدث  ُثّم 
الحجر  تدمير  منه  يق�صد  ممنهج  تدمير  ه�  الي�م  العربّي 
فيعقدون  اإرهـــــاب،  هـــذا  يــقــ�ل  اأن  اأحـــد  يــجــروؤ  والــبــ�ــصــر وال 
ويــمــّدون  االأوان،  فــ�ات  بعد  ولكن  واالإجــتــمــاعــات  االإتــفــاقــات 
الأجــل  والنقد  االأ�صلحة  مــن  الــــدوالرات  بمليارات  ا�صرائيل 
فماذا  نحن  اأمامنا  ا�سرائيل  اأن  م�سيفًا  العرب«،  مع  الت�ازن 
اأنف�سنا  واأعددنا. وحتى الآن نحن من يدير الحرب على  فعلنا 

ول نفعُل �سيئًا  في وجه الإرهاب«.
في   « اأّن���ه  اإل��ى  فيها  اأ���س��ار  كلمة  فا�سل  اأب��ي  زي��اد  واأل��ق��ى 
الم�صّلطة  ــ�ار  االأنــ مــن  الكثير  حــيــدر  الــدكــتــ�ر  كــتــاب  ــراءة  قـ
خ�سبة  اأر�س  هي  دينّية  دولة  كلَّ   » اأّن  معتبراً  االإرهــاب،  على 

للتطرف والإرهاب وتعميق التف�سخات في المجتمع الواحد«.
فيها  �سكر  كلمة  حيدر  ح�سن  الدكتور  األقى  الختام،  وفي 
الدينّية  االآيات  يعتمدون  »االإرهابيين  اأن  واعتبر  المتكلمين. 
ــبــاً فــي هــذا  لــيــبــرروا اأعــمــالــهــم االإجــرامــّيــة. والــهــمُّ كـــان ُمــنــ�ــصّ
الكتاب على تبيان المبررات التي ا�صتند اإليها ه�ؤالء في اأعمالهم 
واأ�سار  للكتاب،  التاريخّي  ال�سياق  اأهمية  اأكّد  واإذ  ال�ح�صّية«. 
في الختام اإلى اأن »جبيل كانت وما زالت مدر�صة في العي�س 

الم�صترك«.
في  للع�ساء  الح�سور  بدعوة  حيدر  ح�سن  الدكتور  قام  ُثّم 
� جبيل. فلبى دعوته غالبية  � راأ�س ا�سطا  »كرم الخير«  مطعم 
الحا�سرين  وبع�س  جبيل  ابر�سّية  راعي  واعتذر  الحا�سرين 
لبى  وقد  اأخرى.  بمنا�سبات  لإرتباطهم  الدعوة  تلبية  عن عدم 

بلدة  باأهالي  محاطًا  الممتاز  الجعفري  المفتي  �سماحة  دعوته 
كلمات  واألقيت  �سماحته  ومحبي  اأحمد  حيدر  واآل  اأ�سطا  راأ�س 
بالمنا�سبة اتفقت على دور �سماحته في اإر�ساء الوحدة الوطنّية 
المتّكلمين  اأّول  وكان  الواحد.  العي�س  اإلى  الدعوة  في  اللبنانّية 
اأو�ساع  �سارحًا  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
عنها،  الحرمان  لإب��ع��اد  ومطالبها  وحديثًا  قديمًا  المنطقة 
المجل�س  لرئي�س  الأّول  النائب  ل�سماحة  البي�ساء  اليد  ذاك��رًا 
قبان  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
قرى،  من  وغيرها  والمعي�سرة  وبزيون  وقرقريا  علمات  في 
الن�سيج  على  المحافظة  تجاه  الأخرى  الوطنّية  بمواقفه  وا�ساد 
حيدر  الدكتور  ال��دع��وة  �ساحب  تكّلم  كما  ال��واح��د.  الجبيلي 
ُثّم  الوطنّية.  مواقفهما  ولوالده  المفتي  ل�سماحة  �ساكرًا  اأحمد 
اأ�سطا  التاريخي ودور راأ�س  قّدم �سورة وا�سحة عن دور جبيل 

ة في العي�س الم�سترك وفي الوحدة الوطنّية.  خا�سّ
بها  ر  عبَّ الممتاز  الجعفرّي  المفتي  ل�سماحة  كلمة  كانت  ُثّم 
دور  اإلى  واأ�سار  ومحبّيه.  اأهله  بين  لحلوله  و�سروره  �سكره  عن 

رجال الدين في تعميم القيم الأخاقّية والدينّية.
حيدر  ربيع  الحاج  منزل  في  عائلّية  �سهرة  كانت  وبعدها 
اإلى  المتنوعة وطلب  الأحاديث  اأطراف  تّم فيها تجاذب  اأحمد 
في  عينيه  ن�سب  واأهلها  ي�سع جبيل  اأن  قبان  المفتي  �سماحة 

الم�ساريع والخدمات لتحافظ على رمزيتها ومثاليتها. 
المفتي  ل�سماحة  اأحمد  حيدر  ربيع  الحاج  ق��ّدم  اأخ��ي��رًا، 
�سمكة متحجرة، عمرها اأكثر من مليون �سنة من حجارة جبال 
ال�سيخ  ال�سهيد  لروح  الفاتحة  بقراءة  ال�سهرة  وختمت  جبيل. 

عماد حيدر اأحمد �سقيق �ساحب الدعوة. 

أخبار ونشاطات

لمنا�سبة  »اأمـــل«،  حركة  في  لبنان  جبل  اإقليم  قيادة  نّظمت 
ذكرى اإخفاء الإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر ورفيقيه ال�سيخ محمد 
مدار�س  مجمع  في  ندوة  الدين،  بدر  عبا�س  وال�سحافي  يعقوب 
اللي�سيه اللبنانية الفرن�سية في المعي�سرة فتوح � ك�سروان، م�ساء 
يوم الأحد في 18 ايلول 2016م. تحت عنوان »لبنان وطن نهائي 
لجميع ابنائه«، في ح�سور النواب وليد الخوري، جيلبرت زوين 
وعبا�س ها�سم، النائب ال�سابق من�سور غانم البون، نائب رئي�س 
�سعب،  اب��ي  انطوان  المهند�س  الفتوح  ك�سروان  بلديات  اتحاد 
ابراهيم  نهر  رعية  كاهن  عمرو،  زهير  المعي�سرة  بلدية  رئي�س 
الخوري جوزف القزي ممثا المطران مي�سال عون، ع�سو اللجنة 
ال�سقفية للحوار الم�سيحي � ال�سامي العامي جوزف محفو�س 
ممثا رئي�س اللجنة المطران ع�سام يوحنا دروي�س، م�سوؤول اإقليم 
»اأمل« الدكتور محمد داغر، ال�سيخ ب�سام  جبل لبنان في حركة 
العيتاوي، ال�سيخ محمد عمرو، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، مفتي 
القا�سي  الدين،  ال�سيخ عبد المير �سم�س  باد جبيل وك�سروان 
الدكتور ال�سيخ يو�سف عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، ال�سّيد 
اأحمد مرت�سى، ال�سيخ اأحمد اللقي�س، ماهر المقداد ممثًا جمعية 
اآل المقداد، الأب انطوان خ�سرا، رئي�س وقف �سيدة العناية بتولية 
ادوني�س جبيل،  الراعي  بطر�س  ب�سارة  مار  الماروني  البطريرك 
الب مجدي عاوي، الم�سوؤول العامي في جبل لبنان في »حركة 
اأجهزة  وممثلي  الفخري،  �سبحي  باتريك  المقداد،  غازي  اأمل« 
ومندوبي  ومخاتير  بلديات  وروؤ�ساء  وهيئات مجتمع مدني  اأمنية 
في  والمناطق  لبنان  جبل  اقليم  قيادة  وم�سوؤولي  اجنبية  بعثات 

»حركة اأمل« وفاعليات ومنا�سرين ومحازبين.
الذكر  من  اآي��ات  المقداد  احمد  ال�سيخ  تا  بداية 

الحكيم، اأعقبها الن�سيد الوطني ون�سيد حركة »اأمل«، فكلمة 
ترحيبية من م�سوؤول منطقة جبيل في الحركة علي خير الدين.

الأ�ستاذ �سامة
فقال:  المنا�سبة،  في  كلمة  �سامة  ر�ساد  المحامي  األقى  ثم 
»خاف االإمام ال�صدر على وحدة لبنان اأر�صاً و�صعباً، فحذر من 
جهل حقيقة االديان ال�صماوية، بعيداً عن التع�صب، والتطّيف 
و�صائر ما يع�صف اأحياناً بمجتمع االن�صان، نتيجة للجهل بحقائق 
االديــان وتعاليمها، او تبعاً لتحري�س جهات �صريرة، ال تعرف 
الخير وال تريده لالآخرين. اهتمَّ االإمام ال�صدر بتعميم الهداية 
منطلقاً من الم�صابه االإيمانية النبيلة بين تعاليم الم�صيحية 
واال�ـــصـــالم، مــ�ــصــدداً على �ــصــرورة الــخــروج مــن كــهــ�ف الجهل 
واالإنــعــزال لالرتقاء الى الــذرى التي يتالقى عليها المجتمع 
االن�صاني، والذرى تعني هنا العدل وال�صالم، والحق والم�صاواة، 
واقت�صادية،  ب�صرية  والتنمية،  والتط�ير،  والمعرفة  والعلم 
وهذه جميعاً باقة من القيم التي ال يتخالف في عظمتها دين، 
وال يختلف عليها ان�صان. من هنا جاء ق�له: »ك�ن�ا في خدمة 
االن�صان تك�ن�ا في خدمة اهلل، وفي خدمة محمد والم�صيح«. ان 
الدفاع عن الوطن، عن الن�سان، وعن كرامة الن�سان، وعن حرية 
الن�سان، دفاع عن اهلل، والموت فيه، موت في �سبيل اهلل. انه في 
ذلك كله معت�سم باإيمانه، متحالف مع الحق، موؤّزر بالن�سر، زاهد 
بجاه الدنيا، منخرط في الدفاع عن ق�سية الفقراء والمحرومين، 

ندوة عن اخفاء االمام الصدر
يف بلدة املعيصرة
وكلمات أجمعت 

على احلرص على ترسيخ 
الوحدة الوطنية

7273



موجع بوجع النا�س، ي�سرخ ب�سوتهم، ينا�سل من اأجلهم، ن�سال 
ول  م�ساومة،  ول  مهادنة،  ل  حيث  البطولة،  ن�سال  ال��رج��ول��ة، 
ا�ست�سام، بل مقاومة تلك التي رفع لواءها يوم اأطلق حركة »اأمل« 

با�سم اأفواج المقاومة اللبنانية«.
اأ�ساف: »كان االإمام القائد، اذا ادلهّمت االأجــ�اء، وتجهّمت 
النا�س  الم�ؤامرة، وعلى  ال�طن من خطر  االآفـــاق، يخاف على 
بال�عي،  الجهل  يــحــارب  ال�صاح،  الــى  نــزل  الجهالة،  مــن خطر 
ويتدارك بب�صارة الخير مهالك الغرائز والنعرات، ليطلق البالد 
من قب�صة اله��س، ويعيدها الى مناخ ال�صح�ة وال�صفاء. َف�ِصُر 
م��صى ال�صدر في ن�صاله هذا، اأحد اأ�صراره التي حّيرت كثيرين 
من اأبناء بيئته وجيرته وحتى من اأبناء مذهبه، فقال ما معناه: 
االخــرى،  الط�ائف  حيال  واالجتماعي  العلماني  �صل�كي  اأمــا 
مح�س،  ديــنــي  �صل�ك  هــ�  بــل  علمانياً،  �صل�كاً  اأ�صميه  ال  فــاأنــا 
ن والتزام بالتعاليم الدينية ال�صحيحة يختلف تمام  فهناك تديُّ
المجتمع،  عن  االإنــعــزال  او  ال�صلبية،  الطائفية  عن  االختالف 
اما ما تجد من ات�صاالتي مع اأبناء الط�ائف االخرى، وتعاوني 
معهم ح�ل االأهداف الم�صتركة، فهذا من �صميم الدين، ولي�س 

تنكراً لمبادئه«.
وتابع �سامة: »من الطبيعي ان يندرج هذا الكالم ال�صجاع، 
�صمن اإطار حر�س االإمام على تر�صيخ ما ن�صميه الي�م بال�حدة 
ال�طنية، كهدف �صاٍم ي�صتمد منه لبنان اأحد اأ�صباب تميزه، وطناً 
غنياً بتعدد اأديانه وط�ائفه ومذاهبه، وبالتفاعل االإيجابي بين 
هذا التعدد الذي يعتبر احدى اأهم ميزات ال�طن، بل ه� بالتمام 
الخ�ص��صية التي بررت ق�ل قدا�صة البابا ي�حنا ب�ل�س الثاني 
ان لبنان ه� اأكثر من وطن، انه ر�صالة. لم يكتف م��صى ال�صدر 
بالعمل الميداني من اأجل هذه ال�حدة، في مجمل حركته، بل 
جعلها هدفاً مح�رياً لطبيعة دوره، وعرَّف بحقيقتها، وباأبعادها 
اذ قال: »اأعتقد ان ال�حدة ال�طنية لها معنى اأعمق من ت�حد 
الم�صالح، او واجب احترام الميثاق ال�طني، واالإيمان بالعي�س 
االفكار  وحــدة  هي  الحقيقة  في  ال�طنية  الــ�حــدة  الم�صترك. 
والــقــلــ�ب، انــهــا وحــــدة االهـــــداف ووحــــدة كــل الــمــ�اطــنــيــن في 
ال�حدة هي  االن�صان. هذه  العامة ل�ج�د  والمعايير  االهــداف 
وج�د �صعب، والتاأكد من ا�صتمرار ال�طن، �صمن هذه ال�صروط 
ت�صبح ال�حدة ال�طنية حقيقة يجب ان يعي�صها الم�اطن�ن«. 
كاأن ُيحّمل الدولة م�سوؤوليتها عن قيم العدالة، �سرطًا من �سروط 
الولء، و�سبيًا الى الق�ساء على اأنواع خطيرة من النزاعات كتلك 
التي تبتلى بها ال�سعوب، حين يلجاأ النا�س الى حمى الطوائف بدًل 

من فيئهم الى حمى الدولة ورحاب المواطنة«.

الأ�ستاذ محفوظ
الهادي  »المجل�س ال�طني لالعالم« عبد  ثم تحدث رئي�س 
محفوظ، فقال: »�صاأعر�س ل�صخ�س االإمام كما عرفته ولق�صيته 
التي  ال�صبابية  الحركة  مــع  النظرية  هــذه  ولتقاطع  الفكرية 
الحالي،  ال�اقع  في  وترجمتها  النظام  هذا  اإ�صالح  الى  ت�صعى 
خ�ص��صاً انها ارتكزت الى فكرة الدولة المدنية العادلة القادرة، 
فكرة لبنان ال�طن النهائي لجميع ابنائه، فاالإمام ال�صدر نجح 
اأبــعــاد ال يمتلكها االآخـــرون، والبع�س يــرى ان هذه  اإ�صافة  في 
االبعاد كانت في االأ�صا�س من مك�نات �صخ�صه وعن�صراً اأ�صا�صياً 
في التاأثير على محيطه، فجمع بين القديم والحديث، الثقافة 
الدينية والثقافات الحديثة، وكل الذين التق�ا به اأدركــ�ا انهم 
اأمام قيادي مت�ا�صع يعرف كيف يدخل الى العقل والقلب وكيف 
الذي  لبنان  بلده  واأعطى  بالح�ار  واآمــن  والعام،  النخبة  يقنع 
طالما �صماه ال�طن ال�صغير المكان االأ�صا�صي الذي يرمي اليه 

الح�ار«.
اأ�ساف: »النظرية الفكرية لالمام ال�صيد ال�صدر ال ترتبط 
بمكان محدد وبزمن معين، وان كان في جانب ما حاول التركيز 
في  فيه، خ�ص��صاً  الحرمان  لبنان ومعالجة  دولــة  اإن�صاء  على 
المناطق المحرومة، وكان تحقيق ما يرمي اليه اأكثر من ممكن 
ل�ال مفاجاأة الحرب االهلية التي خربت ال�صلم االهلي وعززت 
االإمــام  ال�صيد  كــان  الحرب  هــذه  فقبل  الطائفية،  االإنق�صامات 
نجح في ا�صتقطاب جمه�ر كبير من الم�صلمين والم�صيحيين 
على فكرة الم�اطنة و�صرورة اإ�صالح النظام ال�صيا�صي والخروج 
من معادلة الحق�ق المتعددة للطائفية التي هي م�صدر الخلل 
الفعلي، وقد كان حا�صماً انه ال يمكن اإ�صالح النظام ال�صيا�صي 
عبر طائفة او ثنائية ط�ائفية، وان التغيير الحقيقي ال يمكن ان 
يتم اإال بتك�ين حامية اجتماعية للمحرومين في كل الط�ائف 
ــادرة ت�صل بين  وعبر الــدعــ�ة الــى قيام دولــة مدنية عــادلــة وقـ
المركز واالطراف. لقد وعى االإمام خط�رة الحرب االهلية على 
م�صروع بناء الدولة فحاول جاهداً وقف الفتنة واعتر�س على 
�صعار عزل الكتائب وقد راأى فيه عزاًل للم�صيحيين، كما اعت�صم 
في م�صجد ال�صفا واعتبر ان م�صروع الحركة ال�طنية لتغيير 

النظام ال�صيا�صي في ظل الفتنة ه� في غير مكانه«.
وراأى محفوظ ان »فكر االإمام ال�صدر ي�صلح كخارطة طريق 
من  العربي  الربيع  اليه  انتهى  وما  اللبناني  ال��صع  لمعالجة 

انق�صامات وما اأنتج من فكر تكفيري«.
واختتم الإحتفال بدعوة رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير 

عمرو للمحا�سرين والحا�سرين اإلى الع�ساء في منزله.

أخبار ونشاطات
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أخبار ونشاطات

م�ساء يوم ال�سبت الواقع فيه 29 اآب 2016م. اأقام مختار بلدة 
عين الغويبه اأحمد علي بّرو ع�ساًء تكريمًا لراعي اأبر�سية جبيل 
فيه  �سارك  الغويبه،  عين  في  دارت��ه  في  عون  مي�سال  المطران 
ح�سد من اأبناء باد جبيل يتقدمهم �سيادة المحتفى به، ال�سيخ 
ح�سين �سم�س رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل 
ال�سيخ  زيتون،  بلدة  اإمام  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  وك�سروان، 
المركز  اإمام  اللقي�س  غ�سان  ال�سيخ  والده  ممثًا  اللقي�س  اأحمد 
الإ�سامّي في جبيل، المطران منجد الها�سم، القائمقام نجوى 
�سويدان فرح، المون�سنيور يو�سف ال�سخن، ال�سيخ زين الخ�سره، 
ال�سيد م�سطفى الح�سينّي، المحامي ح�سن بّرو، الدكتور حكمت 
الحاج، ايلي با�سيل، كاهن رعية قرطبا �سربل �سليطا، الخوري 
�سربل الخويري، الخوري روني بو غاريو�س، رئي�س رابطة مخاتير 
جبيل مي�سال جبران، رئي�س بلدية عين الغويبه رائد بّرو، رئي�س 
بلدية ترتج نجيب الخوري مخايل، مختار جبيل مي�سال اأبي �سبل. 
مختار علمات الحاج عفيف الغداف، رئي�س بلدية ل�سا ال�سابق 
ع�سام المقداد، وال�سادة: طوني كرم، ممتاز �سليم، عبده متى، 
جبران،  جان  المهند�س  جانبيه،  �ساح  العميد  الخوري،  ايلي 

ال�ساعر �سليم الراعي، ال�ساعرة با�سلة زعيتر وغيرهم. 
حيث  كريم  جورج  ال�سحافي  زميلنا  كان  الإحتفال  عريف 
رحّب بالحا�سرين منوهًا بالتقليد الذي قام به المختار بّرو منذ 
اأكثر من  ويحمل  ُجبيلّية  ل�سخ�سيات  تكريمه  وهو  �سنوات  ع�سر 
معنى على �سعيد التعاي�س الكريم بين مكّونات المجتمع الجبيلّي.
ُثّم القى ال�ساعر �سليم الراعي ق�سيدة من وحي المنا�سبة، 
اأعذب  ما  قائًا:  بالح�سور  مرحبًا  الدعوة  �ساحب  بعده  تكّلم 
وما  الجبيلّية.  الوطنّية  اللقاءات  بهذه  والفخر  للمجد  الحنين 
لها  باأنا�سيدها حيث يطرب  والتغني  فيها  العنفوان  لبا�س  اأبهى 
من  ق�سيدة  زعيتر  با�سلة  ال�ساعرة  األقت  كما  والكنار.  الهزار 
المطران حيث  ل�سيادة  الختام  المنا�سبة. كما كانت كلمة  وحي 
�سكر المختار بّرو على مبادرته. ومّما جاء في كلمته:» اأن لبنان 
الحفاظ  وعلى  والعي�س معاً  التعاي�س  ُبني على  الأّنــه  الر�صالة 
عندما  والم�صلمين.  الم�صيحيين  بين  الم�صتركة  القيم  على 
كانت تتعانق اأ�ص�ات الماآذن مع اأ�ص�ات اأجرا�س الكنائ�س التي 
تدع� اإلى مناجاة اهلل واإلى اأن نرفع قل�بنا اإلى العلى لن�صتلهم 

رّب ال�صماء الذي ال ُيعلِّم اإاّل المحبة« )1(. 

تكرمي
 املطران ميشال عون 

يف 
عني الغويبه ـ جبيل

الهوام�س:
مجلة »الروابط« العدد 152 اأيلول � ت�سرين الثاني 2016م. �س 18 � 19 � 20 � 21. بت�سرف ( 1)

واذن خا�س من �ساحبها ورئي�س تحريرها الأ�ستاذ جورج كريم.
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عليه  اهلل  �سلى  محمد  الرحمة  ر���س��ول  ولدة  بمنا�سبة 
روحي  لقاء  اأقيم  ال�سام  عليه  الم�سيح  وال�سيد  و�سلم  واآل��ه 
قلعة جبيل تحت عنوان:»  الأنط�س قرب  دير  وطني جامع في 
برعاية مطرانية جبيل  واإرهاب«،  قتل  الدين رحمة ومحبة ال 
العا�سرة  ال�ساعة  تمام  في  الم�سلمين  العلماء  وتجمع  للموارنة 

من يوم الأربعاء الواقع فيه: 12/21/ 2016.
ال�سيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  الحفل:  ح�سر  وق��د 
المطران  للموارنة  جبيل  مطرانية  مطران  قبان،  اأحمد 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  عون،  مي�سال 
لبنان  في  الإيرانّية  الإ�سامّية  للجمهورّية  الثقافّي  الم�ست�سار 
ال�سيخ  جبيل  في  الإ�سامّي  المركز  اإمام  �سريعتمدار،  ال�سّيد 
ماهر  ال�سيخ  المقاومة  علماء  اتحاد  رئي�س  اللقي�س،  غ�سان 
الحلبي  غ�سان  القا�سي  العقل  م�سيخة  م�ست�سار  ح��م��ود، 
ها�سم،  عبا�س  الأ�ستاذ  النائب  ح�سن،  نعيم  ال�سيخ  ممثًا 
الأ�ستاذ  جبيل  بلدية  رئي�س  خ��وري،  وليد  الدكتور  النائب 
عن  ممثل  ف��رح،  �سويدان  نجوى  القائمقام  ال��ح��ّواط،  زي��اد 
موؤ�س�سة  عن  حّال  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  الأرم��ن،  بطركية 
الم�سلمين  عن  )ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة 
ممثل  مرعي،  �سادي  وال�سيخ  عا�سي  اأحمد  ال�سيخ  العلويين 
التيار  م�سوؤول  الرثوذك�س،  بطركية  عن  ممثل  القباط،  عن 

العربي  ال��ب��ع��ث  م�����س��وؤول ح���زب  ف��ي ج��ب��ي��ل،  ال��ح��ر  ال��وط��ن��ي 
اللقاء  ممثل  ع��م��رو  محمد  ال�سيخ  جبيل،  ف��ي  ال���س��ت��راك��ي 
الم�سلمين  من  الدين  علماء  من  وح�سد  الوطني،  الروحي 
وجاءت  ومخاتير.  و�سخ�سيات  مدار�س  ومدراء  والم�سيحيين 

التالي: ال�سكل  على  الكلمات 
كلمة �سيادة مطران جبيل للموارنة المطران 

مي�سال عون وجاء فيها:
فيها  تتاقى  للرحمة  حقيقية  ممار�سة  ينتظر  العالم  اإن 
في  العالمي،  الم�ستوى  على  تاأثير  لها  وي��ك��ون  ال��دي��ان��ات، 
بين  والعاقات  الب�سر  بين  العاقات  ماآل  حيال  القلق  زمن 
ال�سراعات  فيه  يوؤججون  من  يحاول  جو  وفي  الح�سارات. 
ِاتنّي في �سورة  اأمام �سراع  نحن  دينيًا. هل  يعطوه طابعًا  اأن 
من  يجعل  الرحمة  يختبر  ل  من  اإن  ديني؟  ح�ساري  �سراع 
كمحبة  »فالدين  عنفي.  اإلغائي  اأي  ُاتنّي  ب�سيء  اأ�سبه  الدين 
ال��ذي  بالتف�سير  �سلة  على  وه��و  ــاب«  ــ واإرهــ كــقــتــل  ال  ورحــمــة 
التف�سير  ا�سمه  الذي  النبيل  العمل  لأن هذا  الدين.  به  نقارب 
تف�سيرات  تعزل  عندما  للدين  ع��دوًا  يتحول  اأن  الممكن  من 
ووحدة  الوحي  وح��دة  عن  الّن�س  من  اأج��زاء  الديني  الّن�س 
هي  الأج��زاء  هذه  من  وتجعل  الّن�س،  يع�سم  ال��ذي  المعنى 
اإن  المح�سل  للّن�س.في  الحقيقية  الر�سالة  هي  اأو  الوحي 

اللقاء 
الروحي الوطني 

يف جبيل

اأن  اأي  الرحمة،  فهم  بلوغ  عن  ينف�سل  ل  الرحمة  اختبار 
اإلى الفعل. هكذا ننتقل من  اإرادة اهلل والفهم يقودان  تف�سير 
اإلى الأ�سل  العنف والقتل وهما من انحرافات الفهم الديني، 

و�سكرًا. الإلهيين.  والرحمة  المحبة  في  ال�سارب  الدين  من 
الممتاز  الجعفري  المفتي  العّامة  كلمة 

فيها:  جاء  قبان  اأحمد  ال�سيخ 
حقيقة  �سيعنا  حين  اإل  الوطنية  بالتجربة  خ�سرنا  وم��ا 
وحدة  اأن  مع   ،w ومحمد   t الم�سيح  بين  وفرقنا  ال�سماء 
الأتباع  وحدة  تعني  ال��ّربِّ  ووحدة  الإ�سطفاء،  ووحدة  ال�سماء 
وعون  �سدق  من  للخير  ما  ب�سعة  اأنبيائها  خير  على  ونزولها 
ال�سيا�سة  اأن  اإل  وال�سطهاد،  وللخ�سومة  للف�ساد،  ومنع  ووفاء 
الكانتونات  عبر  ال�سلطة  لتربح  اهلل،  ع��ن  رعاياها  �سيعت 
الزعيم  يــربــح  كــيــف  الق�سية»  لأن  اهلل،  ع��ن  بعيدًا  الطائفية 
بــقــطــع الــنــا�ــس عــن الــنــا�ــس، ولــيــ�ــس كــيــف يــربــح الــنــا�ــس بمحّبة 
وطني،  وكاأ�سا�س  وعليه،  اهلل.  عند  والميزان  للنا�س«.  النا�س 
عون  الرئي�س  يكون  ما  بمقدار  عون  مي�سال  الرئي�س  مع  نحن 
الرئي�س  مع  وك��ذا  الم�سلمين،  وم�سيحّي  الم�سيحيين  ُم�سلَم 
اأكبر من  والوطن  باهلل  ال�سراكة  لأن  الحريري،  والرئي�س  بري 
تمزيق الأوطان. وهو نف�س الموقف الذي يفر�س علينا اأن نكون 
مقاومين، لأن بلدًا يجمع الم�سيحي والم�سلم ي�ستحق بذل الّدم 

�سركاء  ولأننا  والم�سيحية.  الإ�سام  �سراكة  لحفظ  المقّد�س 
ن�سبي  انتخابي  قانون  اإق��رار  على  ن�سرُّ  فاإننا  ووطن«  »محّبة 
للحزبية،  ال�سيقة  الم�ساحات  ويمزق  الكانتونات،  عقلية  يمنع 
ويوؤكد حاجة اللبناني للبناني كعنوان ل�سراكة الهموم والمنافع 

بعيدًا عن لعبة الطائفية واأرباح غرائزها.
اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل ال�سيخ 

غ�سان اللقي�س قال في كلمته: 
�سببًا  يكون  اأن  ينبغي  ل  �سادة  يا  الدين  اختاف  اإن  نعم 
البريئة  النفو�س  المايين من  بل  الآلف  لإ�سعال حرب تح�سد 
اأو  الدين  هذا  اإل��ى  ينتمون  اأنهم  �سوى  ذنبًا  يقترفوا  لم  اّلذين 
للب�سرية جمعاء  الأمم هو غنى  وتنوع  الدين  اإّن اختاف  ذاك. 
وهو اأي�سًا حكمة اأرادها اهلل في خلقه ولن ي�ستطيع اإن�سان مهما 
بلغ �ساأنه اأو دولة مهما بلغت �سطوتها اأن يغير اأو يبدل من حكمة 
اهلل واإرادته في خلقه. في النهاية كلنا لآدم واآدم من تراب. نحن 
يحترم  لأن  مدعوون  نحن  متعددة،  لطوائف  واحد  وطن  اأبناء 
بع�سنا بع�سًا ول نتعاون مع بع�سنا بع�سًا ولن نكون يدًا واحدة 
�سد من يترب�س بنا �سرًا وخا�سة اإ�سرائيل. ع�ستم وعا�س لبنان.

وقال رئي�س اتحاد علماء المقاومة ال�سيخ ماهر حمود: 
اأو في ما ن�سمعه من خطب  اإن ما نراه اليوم في ما يفعله 
اأو  الذبح  اأو  القتال  فيها  التي  ب��الآي��ات  ي��اأت��ون  التكفيريين 

أخبار ونشاطات
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والعي�س  والعفو  الرحمة  اآي��ات  عن  تمامًا  ويغفلون  العدوان 
ما  اأي�سًا  ويكفي  تعبيرًا  واأكثر  اأو�سح  اأنها  مع  ذلك  اإلى  وما 
ولماذا  والجبار  والمتكبر  العظيم  فيها  ا�سمًا   99 اأن هلل  ذكر: 
اختار  ولماذا  مرتين  الرحيم  الرحمن  للم�سلمين  اهلل  اختار 
الرحيم.  الرحمن  ونقول  فنعود  الفاتحة  في  ذلك  بعد  اهلل 
اأفكارهم  وينا�سب  �سهوتهم  ينا�سب  اإ�سامًا  كتبوا  هم  نعم 
التي  لهم  ُخططت  بل  لها  يخططوا  لم  اأ�سًا  التي  واأهدافهم 
اأو من وثائق  كانت تخرج لهم من وزارة الخارجية الأميركية 

. اأو من غيرهم  الإ�سرائيلي  المو�ساد 
والقى م�ست�سار م�سيخة العقل الدرزية ال�سيخ 

غ�سان الحلبي ممثًا ال�سيخ نعيم ح�سن كلمة جاء فيها: 
نحن هنا لنعلن متحدين تم�سكنا بالقيم الدينية الإن�سانية 
 ، الحقِّ قول  �سجاعة  اأي�سًا  الحقيقة  في  تغذي  التي  الم�ستركة 
ون�سرة العدل، والدفاع عن الق�سايا المحقة ل�سعبنا و�سعوب 
بعين  نظرنا  واإن  ال�سمير.  وير�سي  اهلل  ير�سي  بما  منطقتنا 
والغلو  التطرف  اأن  نجد  واقعنا،  اإلى  الرزين  والفكر  العقل 
في  الهائل  القدر  المتفاقمين  وال�سرر  الأذى  من  �سببا  قد 
م�سيرة نهو�سنا واأمن �سعوبنا. علينا اأن نعزز اإرادة اللقاء بما 
مهما  الم�ستنيرة  بالمقاربة  نت�سبث  اأن  جميعًا.  ونعتقده  نمثله 
واأفعالنا  م�سالكنا  تكون  اأن  والظام.  الظلم  رياح  ع�سفت 

النبيلة  ال�سعارات  هذه  مع  من�سجمة  مجتمعنا  وفي  ذواتنا  مع 
التي هي في اأ�سل الدين. اأن نعبر عن هذا التوجه لي�س فقط 
ثابتة  م�ستركة  اأعمال  في  واأي�سًا  بل  عديدة  منا�سبات  في 
وجوه  في  الروحية  والمعاينة  والجتماع  الثقافة  حقول  في 
ت�ساعدنا  و»الم�صاركة«،  »اللقاء«  فكرة  نو�سل  كي  الآخرين 

االإله«.  »تق�ى  ب�سدة،  يدنا  وتم�سك  في ذلك، 
كلمة اللقاء الروحي الوطني األقاها ال�سيخ محمد عمرو: 

عن  نتكلم  عندما  نحن  تاريخي،  مف�سل  في  الآن  الب�سرية 
الدين نتكلم عن الدين الإلهي ولي�س عن الديانات التي و�سعت 
كلنا  اآخر،  اإن�سان  على  الت�سلط  يريد  اإن�سان  من  كتبت  التي  اأو 
نفحة من روح اهلل ولأننا نفحة من روح اهلل فكل الب�سرية هم 
قب�س من اهلل �سبحانه وتعالى.فطرة اهلل هي الخير هي الرحمة 
هي العدل هي الحب والعطاء، هي حب الآخر، هذا هو الدين 
اليهودية، هذا  الم�سيحية هذه هي  الإ�سام، هذه هي  هذا هو 
�سيطان  المقابل هو  يكون  لكن عندما  وتعالى  �سبحانه  هو اهلل 
يريد اأن يوقع البغ�ساء وال�سحناء بينكم عند ذلك يكون الحقد 
من  اأدوات  كلهم  والعزل  والتق�سيم  والقتل  ال�سغائن  وتكون 

ال�سيطان.  اأدوات 
الوطنّي تاه  الروحي  للقاء  بيان ختامي  الختام �سدر  وفي 
ف�سيلة ال�سيخ ح�سين غبري�س لخ�ّس به المواقف الآنفة الذكر.

من  لكوكبة  تخّرج  حفل  الخيرّية  المبّرات  جمعية  اأقامت 
يوم  ع�سر  وذل��ك  جبيل،   �  w المحبة  ر�سول  ثانوية  طاب 
الجمعة ال�ساعة الخام�سة من يوم الجمعة الواقع فيه 30 اأيلول 
يتقدمهم  الطلبة،  واأولياء  الأهالي  من  ح�سد  ح�سره  2016م. 
القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، القائمقام نجوى 
المطران  ممثل  ها�سم،  عّبا�س  الحاج  النائب  فرح،  �سويدان 
مي�سال عون الأب روني بوغاريو�س، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر 
اإمام بلدة زيتون، ال�سيخ محمود حيدر اأحمد، اإمام بلدة راأ�س 
الخطيب  جبيل،  بلدية  رئي�س  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ  اأ�سطا، 
الأ�ستاذ  اأ�سعد،  ح�سين  ال��ح��اج  عقيل،  اأب��ي  ال�سيد  ال��ق��ارئ 
طالب  اأبي  بن  علّي  الإم��ام  ثانوية  مدير  اأحمد  حيدر  ح�سين 
المعي�سرة   � الإ�سامّية  الخيرّية  الإمداد  التابعة لجمعية   ،t
وقد  وغيرهم.  ومخاتير  الإجتماعّية  الفعاليات  من  وغيرهم 
الوطني  وبالن�سيد  الكريم  ل��ل��ق��راآن  ب��ق��راءة  الحفل  اإ�ستهلَّ 
�سكر  �سليم  محمد  الأ�ستاذ  الثانوية  لمدير  بكلمة  ُثّم  اللبنانّي، 

الثانوية  عمل  يواكبون  الذين  الطلبة  واأولياء  الح�سور  فيها 
الجهود  على  والعاملين  والتعليمّية  الإدارّية  الهيئتين  واأفراد 
و�سهرهم  والتربوّي  التعليمّي  ال�ساأن  رعاية  في  بذلوها  التي 
كامه  وختم  الثانوية  اإنجازات  عدد  ُثّم  الأ�ساتذة.  راحة  على 
تنتظركم  ال�سباب  �سنين  اإن  قائًا:»  التامذة  اإلى  متوجهًا 
ووطنكم..  ومجتمعكم  اأهلكم  تجاه  وطموحاتها  اندفاعها  بكل 
اإّل فخرًا  اإمتداد، ل يعك�س لهم  فكونوا لآبائكم واأمهاتكم خير 

معكم«.  و�سعادة  بكم 
كلمة القائمقام 

�سنة  كل  في  كعادتها  فيها:»  ج��اء  كلمة  �سويدان  القت  ُث��ّم 
الأ�ستاذ  مديرها  ب�سخ�س  المحبة«  »ر�سول  مدر�سة  اإدارة  تقوم 
باإحتفال  المدر�سّية  »براعمها«  من  دفعة  بتخريج  �سليم   محمد 
والعلمّية  الدينّية  والمقامات  والأدب  الفكر  لأهل  جامع  مميز، 
لدعوة  تلبية  ح�سروا  وقد  التربوّية،  والفعاليات  والإجتماعّية 

كريمة وت�سجيعًا لبناة الم�ستقبل وحماة المعرفة. 

w ثانوية رسول احملبة
 يف جبيل

تقيم إحتفال 
تخّرج لكوكبة من طالبها

أخبار ونشاطات
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فبوركت هذه »الأ�سبال« تنهل العلم في هذا ال�سرح التربوي 
وفقيه  علم،  عامة  بنيانه  واأعلى  دعائمه  اأر�سى  الذي  الرائد، 
عالم، ومرجع جامع. اإمام عظيم، كان، كّلما حّرك عمامته حرك 
من  النفو�س  اأيقظ  المنبر  اعتلى  وكلما  العربّية،  الأُّم��ة  جماهير 

ُحُجب الظام وكلما اأفتى اأ�سمع الفقهاء اأبلغ الكام.
هذا المرَجع هو العّامة الراحل �سماحة ال�سّيد محمد ح�سين 

ف�سل اهلل طّيب اهلل ثراه وقد�س ذكراه.
وطنّية  منا�سبة  كل  في  كما  المنا�سبة،  هذه  في  لنا،  ُب��ّد  ول 
والإنماء  الإنتماء  في  م�سيرتنا  رائ��د  ن�ستذكر  اأن  اإّل  وتربوّية، 
اإيجاد  واإل��ى  والحوار،  التوا�سل  اإل��ى  يدعو  كان  من  والإع��ت��دال، 
ثقافة �سيا�سّية، وطنّية جديدة بدًل من ثقافة التنازع والحروب، 
واإلى نبذ العنف بين اللبنانيين مقّدمًا نف�سه في خدمة التفاعل 
الكبير  الإم��ام  �سماحة  به  عنيُت  الخاق،  الم�سيحّي  الإ�سامّي 

المغّيب ال�سّيد مو�سى ال�سدر.
َك  وقالت: قال �سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: )اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ
الَِّذي َخَلَق َخَلَق اْلإِن�َساَن ِمْن َعَلٍق اْقَراأْ َوَربَُّك اْلأَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم 

َعلََّم اْلإِن�َساَن َما َلْم َيْعَلْم( �سورة العلق، الآية: 1 و2 و3 و4 و5.

مين والم�سرفين على مدر�سة  فتحية تقدير واإعجاب اإلى القيِّ
»ر�سول المحبة« واإلى كل من عّلم بالقلم فاأنار القلوب المظلمة، 

وكنز فيها الحكمة، واأمات الجهالة. 
تحية اإلى مدير عام جمعية المبّرات الخيرّية الدكتور محمد 
باقر ف�سل اهلل، الذي له الف�سل العميم في نه�سة َوَتطّور جمعية 

المبّرات الخيرّية. 
تحية اإلى مدير مدر�سة »ر�سول المحبة« الأ�ستاذ محمد �سليم 
الذي ب�سهره المتوا�سل واإ�سرافه المبا�سر اأنار �سدور المتخرجين 

بنور العلم والمعرفة والأخاق.
وتحية �سداقة لف�سيلة القا�سي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد 

عمرو. 
واأ�سافت: اإنَّ العلم الذي نهلتموه من مدر�سة »ر�سول المحبة« 
وبالقيم  والإخت�سا�س  بالكفاءة  تحلوا  معلمين  اأي���دي  وعلى 
وموؤونة  المقبلة،  المرحلة  في  زادكم  هو  والإن�سانّية،  الأخاقّية 

تحتاجونها، للتعلم والتقدم والنجاح. 
اإلى محطة  درا�سّية  تنتقلون من محطة  اليوم  تخّرجكم  بعد 
بالمتاعب  محفوف  المحطات  متعدد  طويل  م�سار  في  جديدة 

ال�سهر  من  والمثابرة  الجهد  من  الكثير  اإلى  ويحتاج  والم�سقات 
والدر�س ومن عدم اإ�ساعة الوقت في اللهو والتاأجيل والمماطلة 
كما  ال�سلحفاة  مع  �سباقه  في  الأرن��ب  اأ�ساب  ما  ي�سيبكم  لئا 

يخبرنا لفونتين في ق�سيدته »الأرنب وال�سلحفاة«. 
م�ساعب  على  للتغلب  �ساح  اأف�سل  بالعلم  عليكم  واأك��ّدت: 
من  م�ستقبلكم  وبناء  حاجاتكم،  لتاأمين  و�سيلة  واأف�سل  الدنيا، 

اأجل عي�س كريم، �سريف ولئق.
فالعلم اأيها الطاب والطالبات هو م�سباح الأب�سار، وحياة 
القلب من الجهل، ل ي�سيع، ول يفتقر كا�سبه، ول يخيب طالبه، 

ول تنحطُّ مراتبه.
علّي  الإم��ام  قاله  ما  رّددت  اإن  ال�سادة  اأّيها  جديدًا  اأقول  ول 

)كّرم اهلل وجهه( ل�سديقه ُكَمّيل، قال:
يا ُكَمْيل العلم خير من المال، والعلم يحر�سك، واأنت تحر�س 
و�سنيع  الإنفاق،  على  يزكو  والعلم  النفقة  تنق�سه  المال  المال، 

المال يزول بزواله.
في  الطاعة  الإن�سان  يك�سب  به،  ُي��دان  دين  العلم  ُكَمْيل،  يا 
حياته. وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلماء باقون ما بقي الدهر.

العمل، فا  اإل��ى  العلم، فقد دعا  اإل��ى  الأم��م  اإم��ام  وكما دعا 
ب��الأخ��اق  اأعمالكم  وزي��ن��وا  العمل،  �سبيل  ف��ي  بعلمكم  تبخلوا 
منبر  المنبر،  هذا  على  من  اإننا،  ونا�سدت:  والأمانة.  وال�سدق 
والتحّيز،  التع�سب،  ع��ن  بالترفع  ننا�سدكم  المحبة،  ر���س��ول 
اإلى جانب علمكم، على مبادئ  فاأنتم موؤتمنون  الأمور،  و�سغائر 
الآخرين ب�سام واطمئنان  العي�س مع  اإن�سانّية عليا، في  وقواعد 
ال�سعوبات،  وتخطي  الحواجز  ك�سر  عليكم  واح��ت��رام.  وتعاون 
جبيل  كقلعة  اأق��وي��اء  كونوا  للخارج.  ولي�س  للبنان  فتتخرجون 
ال�سامخة، و�سلة الو�سل بين الح�سارات والثقافات والإن�سانيات 
كمرفئها في القرون الما�سّية. هكذا عا�س اأهلكم واأهلنا في باد 
جبيل وانت�سرنا بوحدتنا ووعينا على كل الفتن الداخلّية الوافدة 

اإلينا من الخارج.
هذه هي عاداتنا وتقاليدنا، نتناقلها جيًا عن جيل، نمار�سها 
ونحافظ عليها ب�سدق وقناعة، وهي �سفينتنا التي �ستر�سو على 

�ساطئ الإطمئنان والإ�ستقرار والنجاح.
التاميذ  على  وال�سهادات  ال���دروع  بتوزيع  الحفل  واختتم 

المكّرمين.

أخبار ونشاطات
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الثاني  ت�سرين   29 فيه  الواقع  الثاثاء  يوم  �سباح 
الفرقة  بح�سور  ال�ستقال  عيد  وبمنا�سبة  2016م. 
نظم  اللبناني،  الوطني  للجي�س  التابعة  المو�سيقية 
حفًا  المحبة  ر���س��ول  م��در���س��ة  ف��ي  الأن�����س��ط��ة  ق�سم 
المدر�سة،  وتاميذ  الأم��ور  اأولياء  من  ح�سد  ح�سره 
اللبناني  الوطني  والن�سيد  الكريم  ب��ال��ق��راآن  افتتح 
فقرات  الحفل  وتخلل  الجي�س،  مو�سيقى  اأنغام  على 
والحلقة  الرو�سات  )ق�سم  المدر�سة  لكورال  متنوعة 
الى  اإ�سافًة  م�سلماني،  الأ�ستاذ محمد  بقيادة  الثالثة( 
قبل  من  والفرن�سية  العربية  باللغتين  الق�سائد  القاء 
للفرقة  الوطنية  الأنا�سيد  من  وباقة  التاميذ،  بع�س 
ن�سار،  جمال  اأول  الموؤهل  بقيادة  للجي�س  المو�سيقية 
محمد  الأ�ستاذ  المدر�سة  لمدير  بكلمة  الحفل  واختتم 
في  ت�سحياته  على  الوطني  الجي�س  فيها  �سكر  �سليم، 
�سبيل اأمن وحماية الوطن و�سون ا�ستقاله، م�ستذكرًا 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سيد  المرجع  ل�سماحة  كامًا 

والمواطنية. الوطن  عن  اهلل)ر�س( 

عيد اإلستقالل 
يف ثانوية

رسول احملّبة w جبيل 
ر�ص�ل محبة و�صالم«  w t وُمحّمد  »بين عي�صى 

ومياد   w ُمحّمد  الرحمة  نبّي  ولدة  بمنا�سبة 
مدر�سة  في  الن�سطة  ق�سم  نّظم   ،t الم�سيح  ال�سّيد 
ر�سول المحبة زيارة الى موؤ�س�سة دار العناية للُم�سنين 
بع�س  بم�ساركة  حبوب،   � جبيل   � النجاة  �سيدة  دير   �
بتوزيع  التاميذ  قام  حيث  التامذة،  اأمور  اأولياء  من 
الفرح  من  اأج��واء  في  الُم�سنين  على  والحلوى  التمر 
بقيادة  المدر�سة  ك���ورال  م  ق��دَّ وق��د  والمحبة  وال���ودِّ 
التي  النا�سيد  من  مجموعة  ُم�سلماني  ُمحّمد  الأ�ستاذ 

المنا�سبة. تحاكي 

مولد مبارك 
ميالد جميد    

أخبار ونشاطات
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عيد اإلستقالل 
يف ثانوية 

 t اإلمام عليِّ بن أبي طالب
املعيصرة

ت�سرين   22 فيه  الواقع  الإ�ستقال  عيد  بمنا�سبة 
بن  علّي  الإم��ام  ثانوية  من  وفد  قام  2016م.  الثاني 
الرو�سات  �سفوف  �سمَّ  المعي�سرة،   �  t طالب  اأبي 
مغاوير  ت��دخ��ل  ف��وج   � ثكنة  ب��زي��ارة  الأول���ى  والحلقة 

عم�سيت.   � البحر 
الفوج  هذا  مهام  اإلى  زيارتهم  خال  من  تعّرفوا 

ن�ساطاته. واأبرز  انجازاته  واإلى 
اأٌق��ي��م.  اّل���ذي  الع�سكرّي  بالعر�س  ���س��ارك��وا  كما 
عربون  ورد  باقة  وق��ّدم��وا  الثكنة  اأرج��اء  في  وج��ال��وا 

الفوج. لقائد  تقدير 

ثانوية 
القاضي الدكتور

 يوسف حممد عمرو الرسمّية 
يف املعيصرة 

وماراثون بريوت الدويل
يو�سف  ال��دك��ت��ور  القا�سي  ثانوية  ط��اب  ���س��ارك 
الماراثون  في  المعي�سرة،   � الر�سمّية  عمرو  محمد 
فيه  الواقع  الأحد  يوم  �سباح  بيروت،  في  اأُقيم  الذي 

2016م. الثاني  ت�سرين   13

أخبار ونشاطات
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عاملّية 
t اإلمام احُلسني بن علّي

يف 
األدياِن والّطوائف

 بقلم الدكت�ر مي�صال كعدي)1(

1� اأيُّها النا�ُس النُُّجُد.
ِة لبناَن، لأُ�ساِرَك في  جئُت اليوَم ِمن باِد الأرِز ووطِن المحبَّ
ذكرى ولدٍة القّدي�ِس، �سبِط الّر�سوِل الأعظِم الإِمام اأبي عبداهلل 

ًة. ًة، ودعوًة اإن�سانيَّ الح�سين الذي حّل رحمًة رّبانيَّ
ٌة في المدينِة المنّورة، وذلَك في 3  كان لمولِدِه t، هّوٌة كونيَّ

�سعبان، 4ه�. الموافق 8 كانون الثاني 626 م.
هُر البتوُل َحَدثًا  وعندما ارتفع �سوُتُه بالبكاِء، َوَجَدْت والدُتُه الطُّ

يِن الإِ�سامّي الحنيف. َك الحياَة في الدِّ عظيمًا حرَّ
اأنا ما جئُت اليوم لأُلقَي الأَ�سواَء على حياِة القّدي�س، الح�سين 
بن علّي بن اأبي طالب بن عبد المّطلب بن ها�سم بن عبد مناف، 

ريَف. �َسَب ال�سَّ َمِت النَّ اإلى نهاية ال�سجرة التي ت�سنَّ
في  الح�سين،  الخالد،  حياِة  على  الأ���س��واَء  �ستقراأوَن  ��ك��م  اإِنَّ
كتاٍب �سي�سُدُر قريبًا جّدًا بعنوان »الح�صين �صلطاُن كلمٍة وقدوة 
اأبــي طالب نهجاً وروحــاً  ــام علّي بن  »االإِمـ وقدا�صة«، بعد كتاب 
وِفقهاً« وكتاب »االإِمام زين العابدين والفكر الم�صيحّي« و »دي�ان 

رياحين االإِمامة« و » ال�صّيدة الّزهراء اأولى االأديبات«.
�ستقراأوَن في كتابي عن الح�سين، الولدة، الوفاة، مكاَنَتُه في 
ٍة ماآ�سي  الإِ�ساِم والّطواِئِف، َوُكلَّ ما تمتُّ لحياِتِه ب�سلٍة، وبخا�سَّ

ُل �سعاِب الُح�سين  ُة، وَتحمُّ عاِئِر الح�سينيَّ ُة ال�سَّ عا�سوراَء، و�سرمديَّ
نيا. في الدُّ

اء اأيُّها الأحبَّ
ِة  عالميَّ عن  الحديث  القّدي�س،  هذا  مولِد  في  اليوَم،  تي  َمهمَّ
، ومركِزِه العالمّي في العالِم كّلِه والّطوائف  الإِمام الُح�سين بن عليٍّ
اعاِت الحا�سمَة، واأَمكنة  َك ال�سَّ قاطبًة، ول غرَو، فهذا العظيُم، حرَّ
ِة،  مِن، حيُث اأُلقي زادًا للعبقريَّ نيا، على مفارِق الزَّ العباداِت، في الدُّ

ْت بجناِح الُبطولِة والُجراأَِة والإِيماِن. ًة، ُم�سَّ واأَر�سى َوُجوهًا طليعيَّ
َلِت  عطَّ النُّفو�ِس،  تلَك  في  الُح�سيُن  َزَرَعها  التي  الإِيماِن  روُح 
ًة، وُتبقي الإِ�ساَم دينًا  المقايي�َس في الب�َسِر، لَتبقى في الُوجوِد حييَّ

َحنيفًا، َيناُل ِمن اهلِل والأنبياِء في العاَلِم.
t 2� َعَظمُة الإِماِم الُح�سين

ُقدوًة واإيمانًا
فوف  َم الُح�سيُن t، �َسقَّ ري�ستي وحياتي، فراأيُتُه بيَن �سُ ت�سنَّ

ٌة. القّدي�سيَن الذيَن َعَلْت بهم الِقَيُم والمناقبيَّ
ومَن  َرهْبانَّيتي،  قّدي�سي  من  واح��ٌد  ���ُه  لأنَّ الُح�سيَن،  َحببُت 

الاَّهوتّييَن اّلذيَن تاأثَّرُت بهم. 
ِل. اأحببُتُه في ُخ�سوِع التاأمُّ

واأميِر  الأَعظم،  بيِّ  النَّ الأَكَرَميِن  �َسبيَل  �ُس  يتلمَّ ًا  َيويَّ ُروؤْ اأحببُتُه 
الموؤمنين علّي بن اأبي طالب.

ُة  َه��زَّ �َسَغَلْتُه  وَق��ْد  اِة،  ال�سَّ ل��ى  اإِ الأرت��اَل  ُم  يتقدَّ وهو  اأحببُتُه 
ِة.  حا اإِلى الّن�سرِة والتَّبعاِت الإِرثيَّ ُمجَتَمِعِه، َو�سحَوُة الإِ�ساِم، َف�سَ

ُد �سجاعَة الراأي.  ا�سًا، ُيَوطِّ ْمُتُه نبَّ َعظَّ
اأكبرُتُه ُملهبًا في القاماِت روَح النَّخوِة والإِ�ساَح، والّثورَة في 

َوْجِه ال�سطهاِد والُكْفِر والَم�سا�ِس بالإ�ساِم.
وفي ذكرى موِلِد �ِسْبِط الّر�سوِل الأعظِم اأبي عبداهلل الُح�سين، 

ِة. نيا َغرَّ العظاِئِم الُح�سينيَّ ُنعيُد اإِلى الدُّ
�سِب، �َسليَل الأ�ساٍب  ِق في النَّ لى هذا الُمَعرَّ على اأنَّني، اأُ�سيُف اإِ
ِة، وهنا يمرُّ ببالي كراهٍب،  فاِع عن اهلِل والكرامِة والإن�سانيَّ الواقفِة للدِّ
د الم�سيِح، وبيَن الإِماِم الُح�سينo، ِلّما  َعَرَف اأن ُيقاِرَب بيَن ال�سيِّ
ٍة وا�سعٍة، ونكراٍن  لهما ِمن َتِجلٍَّة في الكياِن الب�سرّي، وقد امتاَز بعالميَّ
َهٍة، َغَدْت �سهوًة في الّنفو�ِس،  اِت و�سجاعٍة ُمثلى، و�سهادٍة ُمَنزَّ للذَّ
الأه��داِف  ب�سرِف  ُمكتفيًا  اِح،  ال�سَّ طريَق  بدِمِه  َخ��طَّ  َمن  وِنْعَم 

والغاياِت، اإنَّها َلَعْمري اأَْرَوُع اأُمثولٍت للم�سيِح و�سهيِد كرباَء.

t ُة الإماِم الُح�سين 3� عالميَّ
واِئف الأخرى في الأدياِن والطَّ

في  نيا  الدُّ اأمكنته  اعتلى  الُح�سيُن 
مواقِفِه، فتَكلََّم عليه عباقرُة الكوِن �سرقًا 

وغربًا.
بِر  ال�سَّ على  نف�َسُه  ��َن  وطَّ ال��ذي  هذا 

عمرِه،  في  الأقنعَة  يلب�ِس  لم  وال�ّسداِئِد، 
ويوَم كاَن النا�ُس َيلَب�سوَن الأقنعَة في ذلَك 

َمِن، كاَن ُيِطلُّ الُح�سيُن t، على الّنا�ِس  الزَّ
ْفُتُه في ُمحا�سرٍة لي  ِمن دوِن قناٍع، هكذا و�سَ

فُه بهذا  في اإيران، دولِة الح�ساراِت، وقد و�سَ
الكام راهٌب كاثوليكيٌّ ُم�سيفًا على كاِمنا، 

ُه ما َجاوَر في حياِتِه الُم�سانعة يومًا. باأنَّ
هذا العظيُم في اأهِل التُّقى َعلََّم الإن�ساَن، 

باأنَّ الحياَة ل َت�سُلُح، ول ي�ستقيُم لها �ساأٌن، 
الُجراأِة  على  َمداميَكها  َرَفَعْت  اإِذا  اإِلَّ 

راحِة والُعنفواِن. ِة وال�سَّ الُح�سينيَّ
ُة فقد اأخَذها من الَمقايي�ِس  ا الُحريَّ اأَمَّ
رًا َوْجَه  ئي�سِة، راف�سًا الُمبّتَذَل، ُمتخيِّ الرَّ
 ، عليِّ الإم��اِم  ونبرا�َس  �سوَل،  والرَّ اهلِل، 

ونوَر الحقيقِة، والأو�ساَح الّثابتَة، حّتى 
ْت به الم�سكونُة. جَّ �سَ

اأيُّها الّنا�ُس.
نحُن، لم نف�َسْل في كرباَء.

هكذا، قاَل فا�سفُة وعباقرُة 
نيا. الدُّ

الُعظماِء،  األ�سنِة  على  وق��ي��َل 
كرباَء  �سهيُد  زاَل  ما  وال��ّره��ب��اِن: 
اأحُد  قاَل  ُثمَّ  والموؤمنين.  اأهِلِه  بين 
الم�سرفين، على اأُطروحتي »االإِمام 
الأب  وفقهاً«  ــاً  ــ وروحـ نــهــجــاً  عــلــّي 
عبداهلل،  اأَب��ا  اإنَّ  رولن،  الّاهوتي 
رم����ٌز ي�����س��يُء ف��ي اآف�����اِق ال��ع��ال��ِم، 
الموؤمنِة  وال��ط��ّواِئ��ِف  والعوا�سم، 
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ب��ال��خ��ال��ِق 
ِة. والإن�سانيَّ

الُح�سين  ج��ع��َل  وق���د 
t، الإيماَن بالخالِق مطلقًا.

َط��َرِف  على  َة،  الأحمديَّ جعَل  ��ُه  اأنَّ كما 
ول  العالي،  َمَناِطها  في  خيَن،  الموؤرِّ اأق��اِم 
ِمن  ُم�سطفى  والّر�سوُل  ٌة،  اأحمديَّ فالأرومُة  غرَو، 
ا الَقدا�سُة،  يحانتاِن، اأَمَّ لدِن اهلِل، وِنْعَم حيدرُة والرَّ

فعلى َرَواِمها في عمِق الّر�سالِة.
، عَظَمَة  بِّ وَلْم ُتهِمل ُكُتُب الاَّهوتيَّين العامليَن في خدمِة الرَّ
َيْن�سوا  اأن  دوِن  ِمن  والُح�سين،  علّي  الإِم��ام��اِن،  ٍة  وبخا�سَّ ��ِة  الأِئ��مَّ

رَف.   هاَرَة فيِهما والع�سمَة، وال�ّسجاعة وال�سَّ الطَّ
ِة،اّلذين  ياِب النقيَّ ، اأن نذُكَر دومًا، اأولي الثِّ في هذا الميداِن، ل ُبدَّ

لهم على الّدنيا الَفخاِر.
وبعد  القتِل،  الُح�سيَن من  ه  َنبَّ الذي  بالّراهِب  َه  ننوِّ اأَن  ويجُب 

ماِء. لَّى ليكوَن في ال�سَّ ا�ست�سهاِده َبكى، َو�سَ
ثَّم قاَل الّراهُب:

»اإِّني الأََرى لَك قرابة من قاتِل هذا االبِن الطّيِب، واهلِل اأّني 
ل� اأدركُت اأّيامه ل�قيُتُه بنف�صي ِمن َحرِّ ال�ّصي�ِف، فقلُت: اإّني اأُعيُذ 
نف�صي من اأن اأُقاِتَل ابن ر�ص�ِل اهلِل، فقال: اإِن َلْم تكن اأنَت فرجٌل 

« ِمن عذاِب فرعون...)2( قريٌب منَك، واأَنَّ عذاَب قاِتِلِه اأَ�صدُّ
ف��ي مكتبِة  ل��ه  ترجمًة  ق���راأُت  للراهب،  وغ��ي��ُرُه  ال��ك��اُم  ه��ذا 

الفاتيكان«.
ُة روحّيًا العالمّيُة الم�ستمرَّ

ٌة. بيني وبيَن َرياحيِن الإِمامِة عهٌد وذمَّ
ِة ورياحيِن الإِمامِة، ِمَن الّطبيعيِّ  وفي �سياِق كامي على الأِئمَّ
ِديٌّ  محمَّ َب��ْدوؤُُه  الإِ�ساَم  اإِنَّ  معناُه  ما  الّزهراَء،  ال�سّيدة  اأَغفَل  اأَلَّ 

. وبقاوؤُُه ُح�َسينيٌّ

ا  اأَمَّ �سوُل وَعليٌّ والُح�سيُن،  الرَّ ِقواُمُه  ُمثلٌَّث  ُكْنِه الإِ�ساِم  وفي 
ام  ال�سَّ اأُ�ُس�ُس  ُد  تتوطَّ َوَمعها  امتراء،  ول  الّزهراء  هِر  الطُّ َبُة  ُمَطيِّ

والِوئاِم و�سْدُق الّنجاوى.
ِة. ُبوَّ ْمُت ريَح القدا�سِة والنُّ لقد َت�َسمَّ
َع الّر�سالِة واأبعاَدها. وَعَرفنا َمْو�سِ

البعِد  ُبعديِن،  الُح�سين، في  الإِم��اِم  ُة  به ق�سيَّ تمتاُز  اأَه��مُّ ما 
العاطفّي، وُبْعِد الثورِة الخالدِة، التي اأبَقْت �ُسعلة كرباء، و�ُسعلة 

تها. ْت اأُمم العاَلم قاطبًة، والأدياَن برمَّ ا�ست�سهاِدِه، التي َهزَّ
ذلَك العتراُف ِمن العالِم، والطواِئِف الموؤمنِة باهلِل، ما جاَء 

عفوًا اأَو من فراغ. 
�سوُل: ْدَفِة، اأَما قاَل الرَّ خُم العالميُّ ما جاَء بال�سِّ بل ذلَك الزَّ

ِة...« »... ُثمَّ انطلَق الُح�صيُن، كاأٍَب لالأُمَّ
:w َُّلْت �ِسْيرَة قّدي�ٍس، وعليه قاَل النبي هذه القدرُة �َسجَّ

والَح�َصن  وفاطمة  علّياً  وَخــلَــَق  َخلََقني،   ، وَجـــلَّ َعــزَّ  اهلل  »اإنَّ 
والُح�صين ِمن ن�ٍر واحٍد...)3(«.

الُح�سين.
ُة القاطَعُة فهي ثورُة كرباء. ا الُحجَّ عا�َس المعاناَة اأمَّ

وهنا اأُ�سيُر، اإلى اأنَّ الم�سيحّيين، حيَن يتحّدثوَن عن الم�ساعِب 
التي َمرَّ بها الم�سيُح مَع اأعداٍء ل يعرفوَن اهلل، وما لقاُه من األٍم، 
، اأن نقوَل ما قاَلُه بع�ُس الّرهباِن في باِد  واأوجاٍع و�سْلٍب، فا ُبدَّ
اأوروبا، واأميركا والفاتيكان، الذين اأقّروا باأنَّ ما اأ�ساَب الم�سيح، 

هو مع�ساُر ما جرى لاإماِم الُح�سين بن علّي.
في اأيِّ حاٍل.

َنجَح  الم�سيحّيوَن في ت�سويِر حالِة الم�سيِح، ِمن خاِل ب�سارِتِهم 
الكونّية.

اَرِة اأحِد الأقطاِب في اإيطاليا، وهو َمن  وقد جاَء على طّرِف غزَّ
في عاَلِم الاَّهوِت، حيَن قاَل:

الماآ�سي،  ِمن  له  َج��َرى  الُح�سين، وما  الإِم��ام  نن�سى  اأَلَّ  يجُب 
والبايا في كرباء...«.

ُه  وعلى وقِع الإيماِن بالخالِق، َيروي اأحُد الم�سلمين العرب، اأَنَّ

زاَر َمكتبة الفاتيكان، فاأخذته الّده�سُة، عندما راأى ع�سراِت الكتب، 
ُث عن الُح�سين t وواقعِة  والّدرا�ساِت التي اأَرَبْت على المئِة، تتحدَّ

كرباء.
َطالبني   t الإم��ام علّي  ني عن  تهمُّ اأفّت�ُس عن مراجَع  واأَن��ا 
لًة، تكوُن بمثابِة مقارنٍة بيَن الم�سيح  راهٌب باأن اأن�سَئ درا�سًة مف�سَّ

والح�سين.
وفي هذه الحقيقِة بالّذات، اأبدى بع�ُس التّجاِر الذين يزوروَن 
ِة، ا�ستغراَبُهم،  ٍة في الُبلداِن الغربيَّ اأ�سواَق وُمُدَن العالم كلِّه، وبخا�سَّ
حيَن زاروا مناطَق ل ُوجوَد للُم�سلميَن فيها، وعلى الّرغِم من ذلَك، 
فقد �ساهدوا راية الإماِم الح�سين مرفوعة في تلك الأقطاِر النائيِة.

وهناك مناطُق َدَخَلها الإ�سام.
َدَخَلها الإ�ساُم ببركاِت كرباَء.

وقهٍر،  ُظْلٍم  ِم��ن  الُح�سين  ل��اإم��اِم  ج��رى  ما  َعرفوا  وعندما 
وانت�ساٍر له من فاطمة، ومن ُن�سرٍة مّجدته، و�سوى ذلَك من هذه 
َحقُّ  ذلَك،  اإِلى  دفعهم  وقد  الإ�سامّية،  الّديانة  اعتنقوا  الأُم��وِر، 
َة،  ٍة الُح�سين، اآخذين المبادَئ الرّبانيَّ الّر�سوِل والإِماُم علّي وبخا�سَّ
والنُّبَل والأخاَق الّراقيَة، التي تعامَل بها الُح�سيُن مع اأعداِئِه، ومن 
ُه ما اأجهَز على اأ�سير اأو جريح، وهذه الّظاهرُة اأخذها  اِتِه، اأَنَّ ُح�سينيَّ

ًة للتنفيِذ. عن اأمير الموؤمنين والباغِة، وقد تكوُن و�سيَّ
َة الإمام الح�سين t، تفاعّلْت في  من الثابِت حّقًا، اأنَّ ق�سيَّ
َلَمِة. اأقطار الّدنيا، وتفاعلت مَعها و�سمُة العاِر في جبيِن الحّكاِم الظَّ
ِة والكرامِة  وقد ا�ستلهَم الّنا�ُس كاّفًة ِمن ثورِتِه درو�سًا في الحريَّ

�سوِل العربّي. والإِباِء والديموقراطّيِة التي لمحناها في الرَّ
النت�ساِب،  و���س��َرَف  وال��ق��دوَة،  القاِئد  الُح�سيِن  في  راأوا  ث��مَّ 
والمعرفَة،  القيامِة،  يوَم  ودرجاِتِه  والكرَم،  والهيبَة،  والف�ساِئَل، 
عَر،  و�سباهَتُه بالّنبّي، والّنوَر، والِع�سمَة، والّتوا�سَع، والآداَب، وال�سِّ
اإِلى  ننظُر  اّلذين  الكباِر  ��ِة  الأِئ��مَّ على  اهلُل  اأَنَعَم  َوَم��ا  والخطابَة، 

ِة. منازلهم في الجنَّ
في  الخا�ِس  ب��اُب  ��ُه  اأنَّ العظيم،  هذا  في  راأوا  اأنَّهم  كما 
َوَلكم  ح�ساٍب،  دوِن  ِمن  والإن�ساِن،  الماأِ  كرامِة  عن  الّدفاِع 

اأبقاُه ُم�سّلتًا في  ال�ّسيُف فقد  ا  اأَمَّ المظلوِم،  َك جواَدُه نحو  َحرَّ
َوُهَو عازٌم على الموِت، قاَل: يِدِه، 

ه��ا���س��م اآِل  ِم�������ن  ال����خ����ي����ِر  ع����ل����ي  اب��������ُن  اأَن����������ا 
ك����ف����ان����ي ب�����ه�����ذا َم������ف������َخ������رًا ح�����ي�����َن اأف������َخ������ُر

���ى َم�������سَ َم������ن  اأك�����������َرم  اهلِل  َر�������س������وُل  ي  َوَج������������دِّ
)4( ُي�����زه�����ُر  ال���خ���ل���ِق  ف����ي  اهلِل  �����راُج  ������سِ ون����ح����ُن 

وما خاَف يومًا من البراِز، حّتى في لحظِة الإ�سِت�ْسهاِد.
كثيرٌة  روحّيًا، هناك ق�س�ٌس  ِة  الم�ستمرَّ ة  العالميَّ �سياِق  وفي 
جّدًا، عن اأقواٍم اأ�سحاِب دياناٍت �ستَّى ومختلفٍة، وطواِئَف متعّددٍة، 
ي�ساهموَن  بعيٍد،  من  ول  قريٍب  من  ل  بالإ�ساِم،  لها  عاقَة  ل 

باأموالهم وجهوِدهم، في اإحياِء ذكرى ا�ست�سهاِد الح�سين.
ُيعلنوَن  اأي�سًا طوائُف، ل تُمتُّ لاإ�ساِم ب�سلٍة، كانوا  وهناك 

الُحزَن والحداَد في كلِّ عاٍم، ومنهم نحُن الم�سيحّيين في لبنان. 
فكانِت الُم�ساركُة فعلّيًا، وكذلك الموا�ساُة لأهلنا ال�سيعِة. فقد 
ن كاَنت له م�ساركاٌت  ُكّنا ُن�ساركهم ماآتَم العزاِء، قوًل وبكاًء، واأَنا ممَّ
ٌة خاَل فترِة عا�سوراَء، لماذا؟ لأنَّ �سخ�سّيَة الُح�سين، تمتاُز  كاميَّ

ِة ال�سّيد الم�سيح. �سٍة �سبيهٍة ب�سخ�سيَّ بعظمٍة مقدَّ
َة بكرباَء، وفي ُكلِّ مناطق  ول بدَّ من القوِل، اإِنَّ الماآتَم ال�سّيعيَّ
اّلذين  الم�سيحّيين،  من  وا�سعًة  ُم�ساركاٍت  ت�سهُد  ولبنان،  العراق 
�سون اأياَم عا�سوراَء، لح�سوِر المجال�ِس الح�سينّيِة، وتاأبين  يخ�سّ

ِد ال�ّسهداِء واأبي الأحرار. �سيِّ
ِه مع  ِة، لتعار�سِ َل عيُد المياِد في الباِد العربيَّ ة، اأُجِّ وكم َمرَّ
في  وماأ�ساِتِه  الُح�سيِن  الإمام  ِة  ل�سخ�سيَّ عا�سوراَء،اإكرامًا  اإحياِء 

.t كرباَء، التي تذّكرنا بماآ�سي �سّيد ال�ّسام، الم�سيح عي�سى
5� المقاربة بين الم�سيح والُح�سين

َة يجُد العجاِئَب رفيقَة الم�سيِح، َوُهَو  َمن يقراأ الكتَب ال�ّسماويَّ
في اأح�ساِء مريم، وهذا ما قراأناُه في القراآِن الكريِم الُمنَزل، وبعَد 
ولدِتِه، �َسَمَح له اهلل، اأن ي�سفَي المر�سى، وُيقيَم الأمواَت، وَيطُرَد 
َردِّ  في  الُح�سين  لاإماِم  َر  تي�سَّ ما  وهذا  الإن�ساِن،  ِمن  ال�سّياطيَن 

الحياِة للميِت.
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عند  ا  ُكنَّ ق��ال:  الّطويِل  اأُمِّ  بن  يحيى  عن  الخراِئِج  كتاِب  في 
الُح�سين t، اإذ دخَل عليه �ساٌب يبكي، قال: اإنَّ والدتي ماَتْت هذه 
َث في اأمِرها  ال�ّساعة، وّلم تو�ِس َلها مال، وقد كانت اأمَرتني اأَلَّ اأُحدِّ

�سيئًا حّتى اأُعِلَمَك خَبَرها.
ِة، فاأَتيناها  اإلى هذه الُحرَّ فقاَل الُح�سيُن: قوموا حّتى ن�سيَر 
اٌة، فاأ�سرَف على البيت، َوَدعا اهلل تعالى، لُيحييَها،  فاإذا هي ُم�َسجَّ
تها، فاأحياها اهلل تعالى، فجَل�َسْت  َحّتى تو�سي بما ُتِحبُّ ِمن و�سيَّ
ُد، ُثمَّ َنَظَرْت اإِلى الُح�سين t، فقالت: اأُدُخل يا مولَي  وهَي تت�سهَّ
ي  َو�سّ َلها:  ق��اَل  ثم  َف��ْخ��ِذِه،  على  وَجَل�َس  فدخَل  ب��اأم��ِرَك،  َوُمرني 

يرَحْمِك اهلل.
وك��ذا، في مكان  الماِل كذا  اهلِل لي مَن  بَن ر�سوِل  يا  فقاَلْت: 
كذا وكذا. فقد َجَعلُت ُثلَثُه اإليَك، حيُث �ِسئَت من اأولياِئَك والثلثيِن 
ُه من اأولياِئَك، واإن كاَن ُمخالفًا لَك فا حقَّ  لبني هذا، اإِن َعِلمَت اأنَّ

للُمخالفيَن في اأمواِل الُم�سلمين. 
ّلي عليها، واأن يتوّلى اأمّرها، ُثمَّ �سارِت المراأُة  ثمَّ �ساأَلتُه اأن ُي�سَ

مّيتًة كما ماَتْت )5(.
اأُخرى تنبُئ عن عجائب للح�سين، منها، عندما  اأ�سياُء  َة  وَثمَّ

تكلََّم الّر�سيُع معه، وهروب الحّمى ِمن المري�ِس ببركِتِه )6(.
مثُل هذه الحقائق في الم�سيِح والُح�سين، تناقَلها العاَلُم كلَُّه، 
ِة والتوا�سِل  خوَن، خدمًة للب�سريَّ َقها موؤرَّ من جيٍل اإِلى جيٍل، وقد وثَّ

والتكامِل والإيماِن.
ٌة في الإماِم الُح�سين 6� اأقواٌل عالميَّ

ٌة، لدى ُمعا�سريِه اأّوًل، اأمثاَل ُعمر  لاإِماِم الح�سيِن مكانٌة خا�سَّ
بن الخّطاب، ُعثمان بن عّفان، عبداهلل بن عّبا�س، اأَن�س بن مالك 

و�ِسواهم.
لقد تركْت حياة الُح�سين، وواقعُة كرباَء، تاأثيرًا عظيمًا وبليغًا 

ِة. في الب�سِر، وذلَك، في كلِّ الطواِئِف والأدياِن العالميَّ
ِة  الملحميَّ الثورِة  ح��وَل  الآراِء،  ِمن  الكثيُر  الكثيُر  ُعِر�َس  ُث��مَّ 
ا َجَعَلنا ننُقُل ُجزءًا  فاِت التي تحّلى بها ُح�سيُننا واأن�ساُرُه، ممَّ وال�سّ

ِمن اأَلٍف عنه.
الم�سلميَن  غير  الكتَّاِب  ِمن  َبع�سًا  نذُكَر  اأن  المفيِد  وِمَن 

الموؤمِن  القّدي�ِس  ُكُتبًا عن حياِة هذا  نوا  َدوَّ اّلذيَن  العالِم،  في 
اأمثال: باهلِل ِمن دوِن �سرٍط، 

اأ � غاندي:
ر«. قال: »تعلَّمُت ِمَن الُح�صين، اأن اأك�َن مظل�ماً فاأنت�صِ

ٍة حياةَ الُح�صين  وفي هذا ال�سياِق اأ�ساَف قائًا:» لقد قراأُت بدقَّ
هيِد العظيِم، واهتممُت اهتماماً كافياً، بتاأريِخ واقعِة كربالء«. ال�صَّ

ب � توما كارليل:
قال: »اأ�صمى در�ٍس نتعلَُّمُه من ماأ�صاِة كربالَء، ه� اأنَّ الُح�صيَن 
واأن�صاَرُه، كاَن لهم اإيماٌن را�صٌخ باهلِل، وقد اأثبت�ا بعَملِهم ذاَك، اأنَّ 
التفّ�ق العددّي ال اأهميََّة له حيَن الم�اجهة بين الحقِّ والباطِل، 
والذي اأثاَر ده�صتي، ه� انت�صاُر الُح�صيِن على رغِم ِقلَِّة الفئِة التي 

كانت معه«.
ج � اإدوار براون:

ــُم حيَن َي�صمُع  َة قلٌب، ال يغ�صاُه الُحزُن واالأَل قال:» َوَهــل ثمَّ
حديثاً عن كربالء؟ الم�صيحّي�َن قبَل الم�صلمين، ينكرون ذلك، 

ويقّروَن بطهارِة الّروِح«.
د � وليام لوفت�س، الآثاري الإنكليزي:

اأبــلــَغ �صهادٍة فــي تاريِخ  َم الُح�صيُن بــن عــلــّي،  ق��ال:» لقد قـــدَّ
االإن�صانيَِّة، وارتفَع بماأ�صاِتِه اإلى م�صت�ى البط�لِة الفّذة«. 

ه� � لوي�س بويد: 
ن ُيثني ِمن كلِّ  قال:»... واإِنَُّه َلِمْن دواعي �صروري، اأن اأك�َن ِممَّ
اأعماقي، على ت�صحّية الُح�صين الُكبرى، على الّرغِم من مروِر 

اأكثر من 1300 �صنة على ُوق�ِعها«.
و � موري�س دو كابري:

ى بنف�ِصِه  قاَل:»... ُيقاُل في مجال�ِس العزاِء، اإِنَّ الُح�صين �َصحَّ
ل�صيانِة �َصَرِف واأعرا�ِس الّنا�ِس، ولحفِظ حرمِة االإ�صالِم... اإذن 
َل  تعال�ا نَتخُذُه لنا قدوًة، لنتخلَّ�َس من نيِر االإ�صتعماِر، واأن ُنف�صِّ

الم�َت الكريم على الحياِة الّذليلِة...«.
ز � الباحُث �سليم كعدي الم�سيحي

للط�اِئِف  ور�صالة  ُقــْدَوًة  نعتبُرُه  الُح�صين،  قال:»االإمام 
ــَرِف  �ــِس والــحــفــاِظ عــلــى الــ�ــصَّ ــهــا، ونــــ�راً لــلــجــهــاِد الــمــقــدَّ ــلِّ ُك

والعروبِة«. واالإخال�ِس 
ح � اأنطوان بارا م�سيحي:

اأر�ــٍس رايــًة،  قال:» ل� كان الح�صيُن مّنا، لن�صْرنا له في كلِّ 
ِة  والأقمنا له في كّل اأر�ٍس منارًة، َوَلَدع�نا النا�َس اإِلى الم�صيحيَّ

با�صِم الح�صين...«.
وهناَك المئات من اّلذيَن �سهدوا للح�سين، عدًل، واجتماعًا، 

وحقًا، ور�سالًة و�سوى ذلك، وكان من ا�سهِر اأولئَك:
� موؤ�ّس�س دولة باك�ستان، محّمد علي جناح.

� جون اأ�سر، باحث اإنكليزي.
� فردريك جيم�س.

� وا�سنطن اأيروينغ.
� توما�س ما�ساريك.

� بنت ال�ساطئ.
� جورج جرداق الم�سيحّي.

� عّبا�س محمود العّقاد، الكاتب والأديب الم�سري.
� اإدوارد جيبون الموؤّرخ الإنكليزي.

� بير�سي �سايك�س، الم�ست�سرق الإنكليزي. 
� طه ح�سين العالم والأديب الم�سري.

 �

علي  ال��ع��ّام��ة 
العالم  ال��ط��ن��ط��اوّي، 

والفيل�سوف.
� قريا �ستارك، كاتبة اإنكليزّية.

كعدي  جورج  المهجري،  ال�ساعر   �
الم�سيحي.

والأدي��ب  الم�سيحي،  جبران،  خليل  جبران 
المبدع. 

� كارل بروكلمان.
� هو كارت الم�ست�سرق الإنكليزي.

وهناك المئات اّلذين لم يكن بمقدوِرنا اأن نعر�س اأ�سماَءهم.
7� خاتمة البحث:

��ِة  الأِئ��مَّ بخيِر  اهلل  َده���ا  َزوَّ التي  الإ�سامّية  ��ِة  ب��الأمَّ الجديُر 
ٍة اآل البيت  والهدايِة، اأن تجعَل من عظمِة وحياة الُح�سين، ومن اأِئمَّ
اقًا  ماِئَر، ففي ذلَك يعوُد لواُء الإِ�ساِم خفَّ ًة، قب�سًا ُي�سيُء ال�سّ كافَّ

كما عهدناُه على الأرجاِء والّرقاِع الوا�سعِة. 

الهوام�س:
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الموافق  الأحد  يوم  الُمقد�ّسة  الح�سينّية  العتبة  من  بدعوة  العراق،   � الُمقّد�سة 
الخام�س من �سهر �سعبان 1436ه�. الواقع فيه 24 اأيار )مايو( 2015م. 
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   راجع » بحار الأنوار « 10/15، �سرح الزيارة الجامعة، 42.( 3)
   الفتوح: 133/5 � 134، » مناقب ابن �سهر اآ�سوب «: 4/ 88.( 4)
   راجع »الخرائِج والجرائح «: 246/1، ح1.( 5)
   راجع » مناقب اآل اأبي طالب « و » و�سائل ال�سيعة «.( 6)
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2 » اأب� ال�ّصهداء الح�صين بن علّي «، عبا�س محمود العّقاد، النا�سر العالمّي  
    للتقريب بين المذاهب الإ�سامّية.

3 » تاريخ ابن ع�صاكر « 313/14/ و » مقاتل الطالبّيين « 78، و » مجمع
    الزوائد « 194/9.

4 » محمد حياة االأن�صاري « ج1.
5 » تاريخ ابن خلدون « ابن خلدون، ج2، ق1.

6 » حياة االإمام الح�صين t «، لباقر �سريف القر�سي، 394/1.
7 » الكامل في التاريخ «، الجزء الثاني.

8 » التحقيق في م��صع راأ�س ال�ّصهيد الح�صين بن علّي «.
9 » حقيقة م��صع راأ�س الح�صين وقبره« . 

10 » تاريخ االإ�صالم الذهبّي « ال�سفحة 584.
11 » اآل عمران )3( « 61.

12 » �صحيح البخاري «، 188/2، و » �صنن الترمذي« 539.
13 » عي�ن اأخبار الر�صا «، 62/2.

14 » حلية االأولياء « 306/4.
15 » الخ�صال «، 136.

16 » بحار االأن�ار « 82/10.
17 » تاريخ ابن ع�صاكر « 322/4.

18 » االأخالق الح�صينّية «، جعفر البياتي.
19 » م��ص�عة عا�ص�راء «، ال�سيخ جواد محدثي، دار الر�سول الأكرم 1997م.

20 » م��ص�عة الّنجف االأ�صرف «، المجّلد 4.
21 » ديم� تاريخ الر�ص�ل الم�صطفى والُح�صين «.
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مـن سمات شخصية 
t اإلمام احُلسنّي

بقلم د . ي�صري عبد الغني عبد اهلل )1(

ولد الإمام الح�سين بن علّي o في بيت كان محّط المائكة 
ومهبط التنزيل، في بقعة طاهرة تت�سل بال�ّسماء طوال يومها با 
اآناء  انقطاع، وتتناغم مع اأنفا�سه اآيات القراآن الكريم التي ُتتلى 
الليل والنهار، وترعرع بين �سخ�سّيات مقّد�سة تجّللت باآيات اهلل، 
ونهل من نمير الر�سالة عذب الرتباط مع الخالق، و�ساغ ُلبنات 

�سخ�سيته نبيُّ الرحمة w بفي�س مكارم اأخاقه وعظمة روحه .
فكان الح�سين t �سورة لمحّمد w في اأُمّته، يتحّرك فيها 
على  وي�سير  الر�سالة،  بفكر  ويتحّدث  الكريم،  القراآن  على هدى 
ُخطى جّده العظيم ليبّين مكارم الأخاق، ويرعى لُاّمة �سوؤونها، 

ول يغفل عن هدايتها ون�سحها ون�سرتها .
جاعًا من نف�سه الُمقّد�سة ُانموذجًا حّيًا لما اأرادته الر�سالة 
عذبًا  و�سل�سبيًا  لل�ساّلين،  ه��دًى  نور   t فكان  w؛  والر�سول 
اإليها  يركن  وحّجة  الموؤمنون،  اإليه  ي�ستند  وع��م��ادًا  للراغبين، 
عدل  و�سيف  الم�سلمون،  يتخا�سم  اإذ  حّق  وفي�سل  الحون،  ال�سّ
يغ�سب هلل ويثور من اأجل اهلل، وحين نه�س كان بيده م�سعل الر�سالة 

الذي حمله جّده النبي w يدافع عن دينه ور�سالته العظيمة .
ومن الإمعان في �سخ�سّية الإمام الح�سين t الفّذة نتلّم�س 

ال�سمات التالية :
 t اأّوًل � توا�سعه

ومجافاة  التوا�سع  على   ،t الح�سين  اهلل  عبد  اأب��و  ُجبل 
الأنانية، وهو �ساحب الّن�سب الرفيع، وال�ّسرف العالي، والمنزلة 

الخ�سي�سة لدى الّر�سول w، فكان t يعي�س في الأُّمة ل ياأنف 
فيها،  اأحد  يتكّبر على  يترّفع على �سعيفها، ول  من فقيرها، ول 
يقتدي بجّده العظيم المبعوث رحمًة للعالمين، يبتغي بذلك ر�سا 
ُنقلت عنهt مواقف كثيرة تعامل فيها  اُلّم��ة، وقد  اهلل وتربية 
مع �سائر الم�سلمين بكّل توا�سع، مظهرًا �سماحة الر�سالة ولطف 

�سخ�سّيته الكريمة، ومن ذلك :
ياب�سًا(  ك�سرًا )خبزًا  ياأكلون  وهم  بم�ساكين  مّر  قد   t اإّنه 
على ك�ساء، ف�سّلم عليهم، فدعوه اإلى طعامهم فجل�س معهم، وقال: 
لول اأّنه �سدقة لأكلت معكم، ثّم قال: قوموا اإلى منزلي، فاأطعمهم 

وك�ساهم واأمر لهم بدراهم.
َفة ، فقالوا: الغداء،  وروي: اأّنه t مّر بم�ساكين ياأكلون في ال�سُّ
فقال t، اإّن اهلل ل ُيحّب المتكّبرين، فجل�س وتغّدى معهم، ثّم 
قال لهم: قد اأجبتكم فاأجيبوني. قالوا: نعم. فم�سى بهم اإلى منزله 

وقال لزوجته: اأخرجي ما كنِت تّدخرين )2(.
t ثانيًا �  حلمه وعفوه

جّده  روح  وحمل  النبّوة،  ب��اآداب   t ال�ّسبط  الح�سين  ت��اأّدب 
الر�سالة  �سد  ووقف  حاربه  عّمن  عفا  يوم   w الأعظم  الّر�سول 
وكان حري�سًا على  الّنا�س،  لكّل  يّت�سع  قلبه  كان  لقد  الإ�سامّية، 
يحدوه  جاهلهم،  اإ�ساءة  عن  ال�سبيل  هذا  في  متغا�سيًا  هدايتهم 
ر�سى اهلل تعالى، يقّرب المذنبين ويطمئنهم ، ويزرع فيهم الأمل 
برحمة اهلل، فكان ل يرّد على م�سيء اإ�ساءة، بل يحنو عليه وير�سده 

اإلى طريق الحّق وينقذه من ال�سال .
فقد روي عنه t اأّنه قال : لو �ستمني رجل في هذه الأذن � 
واأوماأ اإلى اليمنى � واعتذر لي في الي�سرى لقبلت ذلك منه؛ وذلك 
اأّن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب t حّدثني اأّنه �سمع جّدي 
ر�سول اهلل w يقول: ل يرد الحو�س َمْن لم يقبل العذر من محّق 

اأو مبطل )3(.
كما روي اأّن غامًا له ارتكب جنايًة كانت توجب العقاب، فاأمر 
بتاأديبه، فانبرى العبد قائًا: يا مولي، والكاظمين الغيظ . فقال 
 t خّلوا عنه،  فقال: يا مولي، والعافين عن الّنا�س . فقال ،t
: )قد عفوت عنك،  قال: يا مولي، واهلل يحّب المح�سنين. فقال 

t: اأنت حّر لوجه اهلل، ولك �سعف ما كنت اأعطيك )4(.
 t ثالثًا �  جوده وكرمه

وبنف�س كبيرة كان الإمام الح�سين بن علّي o يعين الفقراء 
والمحتاجين، ويحنو على الأرامل والأيتام، ويثلج قلوب الوافدين 
عليه، ويق�سي حوائج ال�ّسائلين من دون اأن يجعلهم ي�سعرون بذّل 
فّرقه  اإّل  مال  ي�سله  ولم  انقطاع،  دون  رحمه  وي�سل  الم�ساألة، 

واأنفقه، وهذه �سجّية الجواد و�سن�سنة الكريم و�سمة ذي ال�ّسماحة.
فكان يحمل في ُدجى الليل البهيم جرابًا مملوءًا طعامًا ونقودًا 
اإلى منازل الأرامل واليتامى حّتى �سهد له بهذا الكرم معاوية بن 
اأبي �سفيان، وذلك حين بعث لعّدة �سخ�سيات بهدايا، فقال متنّبئًا: 
اأّما الح�سين فيبداأ باأيتام َمْن ُقتل مع اأبيه ب�سّفين، فاإن بقي �سيء 

نحر به الجزور و�سقى به اللبن)5( 
وفي موقف ُمفعم بالّلطف والإن�سانّية والحنان جعل العتق رّدًا 
للتحية، فقد ُروي عن اأن�س اأّنه قال: كنت عند الح�سين فدخلت عليه 
جارية بيدها طاقة ريحان فحّيته بها، فقال لها: اأنِت حّرة لوجه 

اهلل تعالى. 

وانبهر اأن�س وقال: جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟! فقال 
ٍة َفَحيُّوْا  ْيُتم ِبَتِحيَّ t : كذا اأّدبنا اهلل، قال تبارك وتعالى: ) َواإَِذا ُحيِّ
وَها( �سورة الن�ساء، الآية 86،  وكان اأح�سن منها  ِباأَْح�َسَن ِمْنَها اأَْو ُردُّ

عتقها  )6(.
ومن كرمه وعفوه اأّنه وقف t ليق�سي َديْن اأ�سامة بن زيد، 
وليفّرج عن هّمه الذي كان قد اعتراه وهو في مر�سه )7(، رغم اأّن 
. t اأ�سامة كان قد وقف في ال�سّف المناوئ لأبيه اأمير الموؤمنين

ووقف ذات مّرة �سائل على باب الح�سين tواأن�سد قائًا :
رج�������������اك  م�������������ن  الآن  ي���������خ���������ب  ل�������������م 

ال���ح���ل���ق���ة  ب������اب������ك  دون  م�������ن  ك  ح�����������رَّ وم���������ن 
اأن��������������������ت ج��������������������واد واأن������������������������ت م����ع����ت����م����د 

اأب������������������������وك ق������������د ق����������ات����������ل ال�����ف�����������س�����ق�����ة 
فاأ�سرع اإليه الإمام الح�سين t وما اأن وجد اأثر الفاقة عليه 
حّتى نادى بقنبر، وقال مت�سائًا : ما تبّقى من نفقتنا ؟ .قال: مئتا 
درهم اأمرتني بتفرقتها في اأهل بيتك . فقال t :هاتها فقد اأتى 
َمْن هو اأحّق بها منهم. فاأخذها ودفعها اإلى ال�سائل معتذرًا منه، 

واأن�سد قائًا :
خ���������ذه���������ا ف�����������اإن�����������ي اإل�����������ي�����������ك م�����ع�����ت�����ذر

����س���ف���ق���ة  ذو  ع�����ل�����ي�����ك  ب���������اأن���������ي  واع���������ل���������م 
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���ا  ل�������و ك���������ان ف�������ي �����س����ي����رن����ا ال��������غ��������داة ع�������سً
اأم���������������س�������ت ������س�����م�����ان�����ا ع�����ل�����ي�����ك م����ت����دف����ق����ة

غ����ي����ر ذو  ال�������������زم�������������ان  ري���������������ب  ل��������ك��������ن 
وال����������ك����������ف م�������ن�������ي ق�����ل�����ي�����ل�����ة ال�����ن�����ف�����ق�����ة.

واأن�سد  بالخير،   t له  يدعو  وهو  �ساكرًا  الأعرابي  فاأخذها 
مادحًا :

م����������ط����������ه����������رون ن���������ق���������ي���������ات ج������ي������وب������ه������م 
ت�����ج�����ري ال���������س����اة ع���ل���ي���ه���م اأي����ن����م����ا ذك�������روا 

واأن����������ت����������م اأن���������ت���������م الأع�����������ل�����������ون ع����ن����دك����م 
ع����ل����م ال�����ك�����ت�����اب وم��������ا ج����������اءت ب������ه ال���������س����ور 

م��������ن ل��������م ي�����ك�����ن ع������ل������وًي������ا ح�����ي�����ن ت���ن�������س���ب���ه 
ف����م����ا ل�����ه ف�����ي ج���م���ي���ع ال����ن����ا�����س م���ف���ت���خ���ر )8(

 t رابعًا �  �سجاعته
�سفحة  يطالع  حين  وال��ق��ول  الو�سف  عن  ليعجز  المرء  اإّن 
ال�ّسجاعة من �سخ�سية الإمام الح�سين t؛ فاإّنه ورثها عن اآبائه 
وترّبى عليها ون�ساأ فيها، فهو من معدنها واأ�سلها، وهو ال�ّسجاع في 
قول الحّق والم�ستب�سل للدفاع عنه، فقد ورث ذلك عن جّده العظيم 
محّمد w الذي وقف اأمام اأعتى قّوة ُم�سركة حّتى انت�سر عليها 

بالعقيدة والإيمان والجهاد في �سبيل اهلل تعالى . 
حاكمًا،  الإ���س��ام  ُيعيد   t الموؤمنين  اأمير  اأبيه  مع  ووق��ف 
ة في طريق دعوتها الخال�سة، ُي�سارع قوى ال�سال  وينه�س بالأُمَّ

ابه . والنحراف بالقول والفعل وقّوة ال�ّساح؛ ليعيد الحّق اإلى ِن�سٍ
ووقف مع اأخيه الإمام الح�سن t موقف الأبطال الم�سّحين 
فوة الموؤمنة المتم�ّسكة بنهج  ��ة، ونجاة ال�سّ من اأجل �سامة الأُمَّ

الر�سالة الإ�سامّية .
ووقف �سامدًا حين تقاع�ست جماهير الم�سلمين عن ن�سرة 
دينها اأمام جبروت معاوية، واأزلمه والتيار الذي قاده، ولم يخ�َس 
كّل التهديدات، ول ما كان يلوح في الأفق من نهاية ماأ�ساوية نتيجة 
الخروج لطلب الإ�ساح، واإحياء ر�سالة جّده النبّي w، والوقوف 
في وجه الظلم والف�ساد، فخرج وهو م�سّلم لأمر اهلل و�ساع لبتغاء 

مر�ساته، وها هو t يردُّ على الحّر بن يزيد الرياحي حين قال 
له: ُاذّكرك اهلل في نف�سك؛ فاإّني اأ�سهد لئن قاتلت لُتقتلّن، ولئن 
قوتلت لتهلكّن  فقال له الإمام اأبو عبد اهلل t اأبالموت تخّوفني؟! 
وهل يعدو بكم الخطب اأن تقتلوني؟! ما اأدري ما اأقول لك، ولكن 

اأقول كما قال اأخو الأو�س لبن عّمه :
����س���اأم�������س���ي وم������ا ب����ال����م����وت ع������ار ع���ل���ى ال��ف��ت��ى

م�������س���ل���ًم���ا  وج������اه������د  خ������ي������ًرا  ن��������وى  م������ا  اإذا 
ووا���������س��������ى رج��������������اًل �����س����ال����ح����ي����ن ب���ن���ف�������س���ه 

وخ��������ال��������ف م�������ث�������ب�������وًرا وف���������������ارق م�����ج�����رًم�����ا 
اأُل������م  ل�����م  م�����ت  واإن  اأن���������دم  ل�����م  ع�������س���ت  ف��������اإن 

)9( َوُت��������رَغ��������َم  ت���ع���ي�������س  اأن  ًذًل  ب�����ك  ك����ف����ى 
ووقف t يوم الطّف موقفًا حيَّر به الألباب واأذهل به العقول، 
فلم ينك�سر اأمام جليل الم�ساب حّتى عندما بقي وحيدًا، فقد كان 
طودًا �سامخًا ل يدنو منه العدّو هيبًة وخوفًا رغم جراحاته الكثيرة 
حّتى �سهد له عدّوه بذلك، فقد قال حميد بن م�سلم : فو اهلل، ما 
راأيت مك�سورًا قّط قد ُقتل ولده واأهل بيته واأ�سحابه اأربط جاأ�سًا 
ول اأم�سى جنانًا منه؛ اإن كانت الرّجالة لت�سدُّ عليه في�سّد عليها 
ا�ستّد  اإذا  المعزى  انك�ساف  و�سماله  يمينه  فيك�سفهم عن  ب�سيفه 

عليها الذئب )10(.
t خام�سًا � اإباوؤه

في  واأكملها  �سورها  باأبهى  الم�سلم  الثائر  �سورة  تجّلت  لقد 
اإباء الإم��ام الح�سين t ورف�سه لل�سبر على الحيف وال�ّسكوت 
على الظلم، ف�سّن بذلك لاأجيال الاحقة �ُسّنة الإباء والت�سحية 
من اأجل العقيدة وفي �سبيلها، حين وقف ذلك الموقف الر�سالي 
العظيم يهّز اُلّمة وي�سّجعها اأن ل تموت هوانًا وذًل، راف�سًا بيعة 

يزيد بن معاوية قائًا : اإّن مثلي ل يبايع مثله .
وها هو ي�سّرح لأخيه محّمد بن الحنفّية مج�ّسدًا ذلك الإباء 
بقوله t: ) يا اأخي، واهلل لو لم يكن في الدنيا ملجاأ ول ماأوى لما 

بايعت يزيد بن معاوية )11(.
ورغم اأّن ال�سيطان كان قد ا�ستحكم على �سمائر الّنا�س فاأماتها 

حّتى ر�سيت بالهوان ، لكن الإمام الح�سين t وقف �سارخًا بوجه 
جحافل ال�سّر والظلم من جيو�س ال��رّدة الأموية قائًا : واهلل، ل 
اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل، ول اأقّر اإقرار العبيد، اإّني ُعذت برّبي 

ورّبكم اأن ترجمون )12(.
ُتعّبر   t الح�سين  اهلل  عبد  اأبي  الإمام  كلمات  كانت  لقد 
عن اأ�سمى مواقف اأ�سحاب المبادئ والقيم وحملة الر�سالت، 
كما تنمُّ عن عّزته واعتداده بالنف�س، فقد قال t : ) األ واإّن 
والذّلة،  ال�سّلة  بين  ؛  اثنتين  بين  ركز  قد  الدعيَّ  ابن  الدعيَّ 
وهيهات مّنا الذلة ! ياأبى اهلل ذلك ور�سوله والموؤمنون، وحجور 
توؤثر طاعة  اأن  اأبّية من  ونفو�س  وُانوف حمّية،  طابت وطهرت، 

اللئام على م�سارع الكرام )13(.
وهكذا عّلم الإمام الح�سين t الب�سرية كيف يكون الإباء في 

المواقف، وكيف تكون الت�سحية من اأجل الر�سالة .
�ساد�سًا �� ال�سراحة والجراأة في الإ�سحار بالحّق:

تفّجر  وثورته بركانًا   t الح�سين  الإمام  لقد كانت نه�سة 
�سمير  اأيقظ  �ساخبًا  وزل��زاًل  الإ�سامّية،  الر�سالة  تاأريخ  في 
دعت  التي  الطيبة  والكلمة  الحّق،  ن�سرة  عن  المتقاع�سين 
اإلى  الإ�سامّية  والر�سالة  للعقيدة  والمخل�سين  الثائرين  كّل 

موا�سلة الم�سيرة في بناء المجتمع ال�سالح وفق ما اأراده اهلل 
. w تعالى ور�سوله

والمكا�سفة،  ال�سراحة  t منهج  الح�سين  الإم��ام  نهج  وقد 
حًا لُاّمة الخلل والزيغ والطريق ال�سحيح، فها هو بكّل جراأة  مو�سّ
يقف اأمام الّطاغية يحّذره ويمنعه من التمادي في الغّي والف�ساد 
... فهذه كتبه t اإلى معاوية وا�سحة ل لب�س فيها ينذره ويحّذر 
ة مدى �سالته وف�ساده )14( . من ال�ستمرار في ظلمه، ويك�سف لاأُمَّ
 � وق��ال  معاوية،  بن  ليزيد  البيعة  رف�س  وق��ّوة  �سراحة  وبكّل 
حًا للوليد ابن عتبة حين كان واليًا ليزيد: اإّنا اأهل بيت النبّوة،  مو�سّ
ومعدن الر�سالة، ومختلف المائكة، ومحلُّ الرحمة، بنا فتح اهلل 

وبنا ختم ... ومثلي ل يبايع مثله )15(.
وكانت �سراحته �ساطعة مع اأ�سحابه وَمْن اأعلن عن ن�سرته، 
ففي اأثناء الم�سير باّتجاه الكوفة و�سله نباأ ا�ست�سهاد ُم�سلم بن عقيل 
وخذلن الّنا�س له، فقال t للذين اّتبعوه طلبًا للعافية: قد خذلنا 
�سيعتنا، فَمْن اأحّب منكم الن�سراف فلين�سرف غير حرج، لي�س 
عليه ذمام .)16( فتفّرق عنه ذوو الأطماع و�سعاف اليقين، وبقيت 
معه ال�سفوة الخّيرة من اأهل بيته واأ�سحابه، ولم ُيخادع ولم ُيداهن 

في الوقت الذي كان يعزُّ فيه النا�سر .
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 t ما هي الأ�سباب التي دعت الإمام الح�سين
اإلى اختيار الكوفة لتكون مكان الثورة ومنطلقها؟

عن  النا�س  يملكها  التي  ال�سيئة  ال�سورة  من  الرغم  على 
اإن اختيار  القول:  البداية  اأودُّ في  المدينة قديمًا وحديثًا،  هذه 
هي  اأّنها  عن  اأبدًا  نا�سئًا  يكن  لم  الكوفة،   t الح�سين  الإمام 
 t اإليه، وقد اأخذ الإمام الح�سين  م�سدر الُكتب التي و�سلت 
قرار الرف�س بمبايعة يزيد ]بن معاوية[، وخاطب واليه ] في[ 
 t المدينة باأّنه هو اأحّق بالبيعة واأحّق بالخافة، وكان َرْف�سه
وا�سحٌة  الح�سينية  وال�سيرة  اإليه،  كتاب  اأّي  و�سول  قبل  للبيعة 

في هذا ال�ساأن.
tالكوفة قرار الح�سين

اأر�سلوا  �سواٌء  ق��رار،  عن  كان  الكوفة   t الح�سين  اختيار 
الكتب اأو لم ير�سلوها. وال�سبب هو اأن الكوفة اآنذاك كانت اأكثر 
اأم�سار الم�سلمين قابليًة ل�ستيعاب الثورة وللتفاعل معها، وكان 
العقلية  القناعات  اأن  حّد  اإل��ى  و�سلت  ث��ورّي،  وع��ٍي  حالة  فيها 
للثورة كانت قناعاٍت عامة، واأّن ال�ستعداد النف�سي، بمعنى حّب 
اأحدهم في �سفوفها، كان �سعورًا  اأن يكون  اأهلها  الثورة وتمّني 

تاأثير  اء  جرَّ الكوفة  في  الثورّي  الوعي  حالة  ن�ساأت  وقد  عامًا. 
عمل اأمير الموؤمنين t، وُحكم اأمير الموؤمنين للكوفة.

t مركز ُحكم اأمير الموؤمنين
 t وكانت مركزًا لحكومته ،t فالكوفة ُحكمت من ِقبل علّي
التي قاربت الخم�س �سنوات. ورغم ذلك، لم يكن المظهر العام 
اأمير  اأهل الكوفة ح�سنًا، كما يذكر  t عند  للتاأّثر بُحكم علّي 
الجهاد:»لقد  بخطبة  المعروفة  في خطبته   t علّي  الموؤمنين 
ُنَفَب  وجّرعتموني  غيظًا،  �سدري  و�سحنتم  قيحًا،  قلبي  ماأتم 
والع�سيان،  بالخذلن  راأي��ي  عليَّ  واأف�سدتم  اأَنفا�سا،  التَّهَمام 
ولكن  �سجاع  رج��ٌل  طالٍب  اأب��ي  ابن  اإن  قري�س:  قالت  لقد  حتى 
ي�سمعها  كان  المقالة  هذه  اآخ��ره.  اإلى  بالحرب«)2(،  له  علم  ل 
اأو �سورة   ،t علي  اأذهانهم �سورة منهج  في  فترتكز  النا�س، 
الكوفة، من خال ال�سعب غير الموؤّهل ل�ستقبال هذا الم�ستوى 
من التغيير ومن العمل الذي قام به اأمير الموؤمنين t. لكن، 
ل بّد من القول اإّن العمل التغييرّي: اإ�ساح المجتمعات، وتغيير 
اأمرًا تظهر نتائجه ب�سرعة،  نعها من جديد، لي�س  عقلّيتها، و�سُ
واإّنما لدورة المجتمع زمن، كما اإن لكل دورٍة من دورات الحياة 

زمنًا، �سّنة اهلل هذه هي في كّل الخلق وجودًا وحياًة.
�سهدوا الإ�سام في �سلوك الحاكم

يقول  تتجاوزها.  اأن  الدنيا  في  قوٍة  لأّي  يمكن  ل  �سنٌن  هلل 
 ،w اهلل  ر�سول  مع  كانوا  الذين  منّبهًا   w لنبيه  تعالى  اهلل 
َبُروْا  َف�سَ َقْبِلَك  ن  مِّ ُر�ُسٌل  َبْت  ُكذِّ َوَلَقْد  اهلل:)  ن�سر  ي�ستعجلون 
 ) َل ِلَكِلَماِت اهلّلِ ُرَنا َوَل ُمَبدِّ ُبوْا َواأُوُذوْا َحتَّى اأََتاُهْم َن�سْ َعَلى َما ُكذِّ
�سورة الأنعام: 34 . هذه كلمات اهلل، هذه �سّنة اهلل التي ل مبّدل 
الخم�س  يقارب  ما  الكوفة  في  عا�س   t الموؤمنين  اأمير  لها. 
�سنين، راأى النا�س فيها الإ�سام في �سلوك الحاكم، كيف يعي�س 
اأموالهم  النا�س في  النا�س، وكيف ل يخون اهلل، ول يخون  بين 
يومًا  ثوبه  عن  قال  الذي   t عليًا  راأوا  ودمائهم.  واأعرا�سهم 

في ما معناه: » اإني رّقعته حتى ا�ستحييت من راقعه«. ويقول ما 
ركم براحلتي ورحلي وغامي  معناه:» واهلل لقد دخلت اإلى ِم�سْ

فان، فاإْن خرجت عنكم بغيرهم، فاأنا خائن«. 
علٌي t كان يعمل بمبداأٍ اإ�سامي: كونك م�سوؤوًل، يجب اأن 
ل ت�سبع حتى ي�سبع من اأنت م�سوؤوٌل عنه. كونك م�سوؤوًل عن اأُمة 
اإ�سامّية  اأحكاٌم  هذه  النا�س.  ب�سعفة  نف�سك  توا�سي  اأن  ينبغي 
كيف  باأعينهم  الكوفة  اأهل  وراأى  للم�سلمين،   t علٌي  عّلمها 
ع مال اهلل على النا�س.  تمار�س اأحكام الإ�سام بالدقة، كيف ُيوزَّ
ا�ستوعبوا  قد  يكونوا  لم   t علي  ممار�سة  اأثناء  اأّنهم  �سحيٌح 
روؤو���س  وكانت  لم�سلحتهم،  الأف�سل  المنهج  هو  هذا  اأن  بعد 
ما  بكل  يعملون  القبائل  وزعماء  كثيرة،  الكوفة  في  المنافقين 
t لتغيير هذا المنهج، وكّل  اأوتوا من قوة بال�سغط على عليِّ 
والفقر  الجهل  ي�ستغّلون  كانوا   ،t عليِّ  حكم  اأ�سّرهم  الذين 
من اأجل اأن يثبطوا النا�س عن عليِّ t، وكان علٌي t يقول: 
» يا اأهل الكوفة اأتروني ل اأعلم ما ي�سلحكم؟!  بلى ولكّني اأكره 
اأن اأ�سلحكم بف�ساد نف�سي «)3(، وقال في مورٍد اآخر:»اأتاأمروني 
اأن اأطلب الن�سر بالجور في من وليت عليه؟ واهلل، ما اأطور به 

ما �سمر �سمير، وما اأمَّ نجٌم في ال�سماء نجمًا «)4(.
�سهدوا اأكاذيب معاوية

ت�ستوعب  اأن  ت�ستطع  لم  الخم�س  ال�سنوات  هذه  في  الكوفة 
 ،t الح�سن  بعده  من  وتوّلى   t ُقتل  حتى   ،t عليِّ  درو�س 
النا�س  حكم  ث��م  المعروفة،  بالنتكا�سة  عهده  اأُ�سيب  ال��ذي 
وعهد  البحبوحة،  عهد  باأّنه  عهده  المنافقون  ي�سّور  كان  من 
الزدهار، وعهد الراحة من الحرب. فقد كانوا يزينون للنا�س 
ُحكم معاوية وكانوا ي�ستثيرون روح الع�سبّية وروح الجاهلّية من 

الأعماق تمهيدًا لذلك.
الفارق  النا�س  راأى  كّلها.  الأكاذيب  بانت  معاوية  جاء  لّما 
فا  اأم��وال��ه��م  على  ياأمنون   t عليِّ  اأي��ام  ف��ي  ك��ان��وا  الكبير. 
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ُتنتهب، وعلى دورهم فا ُتهدم، لّما جاء معاوية بداأ بيت المال 
الحزب  اأن�سار  من  ه��ذا  العطاء،  في  الم�سلمين  بين  ق  ُي��ف��رِّ
فلُتهدم  الأم��وّي  الحزب  محبي  من  لي�س  ذاك  فلُيعَط،  الأُم��وّي 

داره، فلي�سّرد اأبناوؤه.
عدالة علّي مع الخوارج

في زمن الخوارج، الذين كانوا يقولون لعلٍيt اإنك كافر، 
يتحّدث   t كان  اأّن��ه  حتى  راتبه،  منهم  جندٍي  عن  يقطع  لم 
 t في م�ساألٍة فقهية، وهو �سّيد الفقهاء، فقام اأحدهم ب�ستمه
علّي  فقال  منه  النتقام  يريدون   t الإم��ام  اأ�سحاب  فبادره 
t:»اإّنما  قال  ي�ستمك«.  »اإّنه  اأجاب:  تقتلونه؟«  »لماذا   :t

هي �ستيمٌة ب�ستيمة«.
اأعملوا  اأن  بعد  ولكن  الخوارج  قاتل   t علّيًا  اأّن  �سحيح 
ال�سيف في رقاب النا�س، قتلهم بعد اأن قطعوا الطرقات، بعد اأن 
التقوا مّرًة باأحد اأبناء ال�سحابة ومعه امراأته، ومعه اأمواٌل له، 
�سرقوا ماله، وقتلوا الجارية، وبقروا بطنها، وقتلوا المراأة، ثم 
t بالكفر. في المقابل  قتلوه، لأّنه لم يوافقهم اأن ينعت عليًا 
ثمرًة عن  اأحدهم  التقط   ،tقتال علي اإلى  �سيرهم  اأثناء  في 
قال:  حقها؟»  بغير  تاأكلها  كيف  اأحدهم:»  به  ف�ساح  الأر���س، 
ملقاًة  ثمرًة  اأتاأكل  يجوز،  ل  ل،   « قال:  وجدتها«.  اإني  هذا  »يا 
فيقوم  مكانها«.  اإلى  اأرجعها  �ساحبها؟  تعرف  ل  الأر���س  على 
بخنزيٍر  اآخ��ُر  ويلتقي  مكانها.  اإل��ى  الثمرة  ب��اإرج��اع  الخارجّي 
يجوز،  ل   « الم�سوؤول:  له  فيقول  فيقُتله،  ب�سهٍم  فيرميه   ، ب��رٍيّ
خباب  بن  عبداهلل  التابعي  قتلوا  الأر�س«.  في  تف�سد  اأنت  اإّنما 
t، اأما في قتل  وزوجته وابنه، لمجرد اأنه ل يوؤمن بكفر علّي 
عليٌّ  قاتل  ونظائرها،  الأعمال  هذه  بعد  ]ا�ستحرم[.  الخنزير 
القى  اإن  منهم  واحد  لكل  الأمان  اأعطى  اأن  بعد  الخوارج.   t
�ساحه اأو اأتى ووقف تحت الراية التي ُرفعت لهم من قبل جي�س 

اأمير الموؤمنينt، في النهروان. 
محدودّية الوعي الثوري

قارن النا�س بين ُحكم علّي t وُحكم معاوية فوجدوا الفارق 
باأن ما كان يقوله زعماء  ال�سعور من جديد،  الكبير، لذلك بداأ 
لذلك  وبهتان،  زور  هو  المفقودة  المنا�سب  واأ�سحاب  القبائل 
ولتنهي  ظالميها،  على  لتنق�سَّ  الفر�س  تتحّين  الكوفة  ب��داأت 

اإعان البيعة   t اإذا رف�س الح�سين  وجود ُم�ست�سعفيها، حتى 
الزمني  بالمعنى  الثورة  تنجح  لم  هذا  مع  لكن  ا�ست�سرخته. 
للنجاح، والذي ح�سل اأن حالة الوعي الثوري لم تكن في م�ستوى 
التي  الحالة  ولكنها  ثورية،  حالًة  يملكون  كانوا  الكامل.  الن�سج 

اأ�سميتها بحالة »الوعي الثورّي« المرتهن لاأمر الواقع ككل.
الح�سين t روح ثورّية نبوّية

لي�س الح�سين t وحده من كان يوؤمن في ع�سره باأن يزيد 
الثورّية  ال��روح  يملك  كان  وحده  ولكّنه  للخمر،  و�سارٌب  فا�سٌق 
واإّنما  توؤمن بالوهن،  القيود ول  تاأ�سرها  التي ل  الروح  النبوّية، 
تعتبر اأّن اإرادتها مرتبطٌة باإرادة اهلل، فا يمكن اأن يقوى عليها 
بالن�سبة  نبوية. كان  ثوريًة  tكان يملك روحًا  الح�سين  �سيء. 
يكن  لم  فمن  ومجنون،  مهوو�ٍس  مجّرد  ع�سره  اأ�سحاب  اإل��ى 

يعتبر الح�سين t مجنونًا؟!
تذهب  اأن  اأخي  يا  اأن�سحك  له:»  قال  الحنفية  ابن  محمد 
اأن  ال�سرورّي  من  لي�س  اليمن،  في جبال  واختبئ  اليمن،  اإلى 
تعاَل  يقول:»  كان  الزبير  بن  اهلل  عبد  الكوفة«.  اإلى  تذهب 
في  الفكر  كبار  وك��لُّ  ُعمر  ب��ن  اهلل  عبد  بالكعبة«.  فاحتِم 
في  التقاه  ال��ذي  وال��رج��ل  مجنونًا،  يعتبرونه  كانوا  ع�سره 
»اإّن هذا  فاأجابه:  تعاَل معي«،  »ان�سرني،  له:  الطريق، فقال 
فررُت  وما  اأدركته،  اإّل  اأح��دًا  َتِبعْت  ما  واهلل  خذها،  فر�سي، 
قال  اإليك«،  فخذها  ب��ي،  اللحاق  وا�ستطاع  عليها  اأح��ٍد  من 
اإذًا، كان ُيقال لاإمام الح�سين  t:» ل حاجة لي بفر�سك«. 

t: »اهرب«.
الروح  اأ�سحاب  ي�ستطع  لم  نبويًة،  ثوريًة  روح��ًا  يملك  كان 
بين  الفا�سل  هذا  ح�سل  لذلك  يدركوها،  اأن  للواقع  المرتهنة 

الروحين الثوريتين، فوقعت الم�ساكل.
اأن يوفقنا اهلل جميعًا لأن ن�سّور حالة الوعي  اأرجو  ختامًا، 
اإلى  اأنف�سنا، من حالة الرتهان لاأمر الواقع،  الثورّي التي في 
ي�ستطيع  اأمرًا  اأعُيِنها  اأمام  ترى  ل  التي  النبوية  الروح  م�ستوى 
الإمام  واإمامنا  قائدنا  فرج  يعّجل  واأن  طريقها،  في  يقف  اأن 
والعّزة  بالن�سر  جميعًا  الم�سلمين  على  يمنَّ  واأن  المنتظر، 

والكرامة.)5(

َعِن  �ُسفياَن  اأَب��ي  ْب��ُن  ُمعاويُة  َرَح��َل  ِحيَن  ��ُه  اأَنَّ خ��اٍف،  َغيُر 
ة،  ِهْجريَّ يَن  �ِستِّ �َسَنِة  ِمن  رجَب،  �َسهِر  ِمْن  �سِف  النِّ في  نيا،  الدُّ
الأَخيِر  هذا  َهمِّ  ُكلُّ  وكاَن  الُحكم،  مقاِليَد  َيزيُد  ابُنُه  َت�َسلََّم 
لماذا؟   ،t الُح�َسيِن  الإِم���اِم  م��َن  الَبيعَة  َي��اأُخ��َذ  اأَْن  َي��زي��َد، 
في  واِليِه  اإِلى  اأَر�َسَل  َفَعل؟  فماذا  الُم�سَطِرَب،  ُحكَمُه  ِلَيدَعَم 
َياأُخَذ الَبيعَة  ْن  اأَ اإِليِه  اأََل وهَو الوِليُد ْبُن ُعْتَبة، واأَْوَعَز  المدينة، 
فماذا  ة،  خا�سَّ  tالُح�َسيِن الإِم��اِم  ومَن  ة،  عامَّ ا�ِس  النَّ مَن 
موقَفُه  م��اُم  الإِ اأَعَلَن  هنا  t؟  الُح�َسيِن  الإِم��اِم  َموِقُف  كاَن 
ة،  النُُّبوَّ َبيِت  اأَهُل  ا  »اإِنَّ ِللوالي:  قال  ِحيَن  ريح،  ال�سَّ الَمبدئيَّ 
وِبنا  اهلُل،  َف��َت��َح  ِبنا  الماِئكة،  وُمخَتَلُف  �سالة،  الرِّ وَم��ع��ِدُن 
مة،  الُمَحرَّ ْف�ِس  النَّ وقاتُل  الُخموِر،  �سارُب  رُجٌل  وَيزيُد  َيْخِتم، 
ِبحوَن،  وُت�سْ ِبُح  ُن�سْ ولِكْن  ِمْثَله،  ُيباِيُع  َل  وِمْثلي  بالِف�ْسِق،  ُمْعِلٌن 

بالِخاَفة«.  اأََحقُّ  اأَيُّنا  وَتْنُظروَن،  وَنْنُظُر 
الُح�َسيِن  الإِماِم  مَن  الَبْيعِة  خِذ  اأَ رورِة  �سَ على  َيزيُد  رَّ  واأَ�سَ

الُح�َسيُن  الإِماُم  فا�سُطرَّ  ِللَخَطر،  حياُتُه  ْت  �سَ َتَعرَّ واإِلَّ   ،t
الحراِم  اهلِل  َبيِت  اإِل��ى  ِه  والتَّوجُّ المدينِة،  ُم��غ��ادرِة  اإِل��ى   t
وَيتَّ�ِسُع  ُماءمًة،  اأَكَثَر  ُة  الأَمنيَّ روُف  الظُّ َتبدو  حيُث  ة،  َمكَّ في 

الُمعار�سِة. لإِعاِن  اأَكبَر  ٍة  يَّ ِبُحرِّ الَمجاُل 
ُي��ْج��ِري   t الُح�َسيُن  الإم���اُم  َخ���َذ  اأَ م��ِة،  ال��ُم��َك��رَّ ��َة  َم��كَّ ف��ي 
في  َيزيَد  َتَولِّي  اأَ�سداَء  وُيتاِبُع  الُم�سِلميَن،  برجاِل  اتِّ�سالِتِه 
في  ��وِريِّ  ال��ثَّ ِك  التََّحرُّ اأَنباَء  وبالأَخ�سِّ  ِة،  الإ�ساميَّ الأَق��ط��اِر 

. الُكوفِة 
الُكوفِة،  مَن  تاأِييٍد  َر�سائُل  اإليِه  َوَرَدْت  الأَث��ن��اِء،  ه��ِذه  في 

�سائِل: الرَّ هِذه  ِمْن  ْوَرة،  الثَّ ِقيادَة  عليِه  َتْعِر�ُس 
َك، الَّذي اْعَتَدى عَلى هذِه  َم َعُدوَّ » الَحْمُد هلِل الَّذي َق�سَ   
َفْيَئها،  بها  وَغ�سَ ُحقوَقها،  واْنَتَزَعها  اأَْمَرها،  ها  فاْبَتزَّ ِة،  الأُمَّ
بيَن  ُدوَلًة  اهلِل  ماَل  وَجَعَل  �ِسراَرها،  وا�ْسَتبَقى  ِخياَرها،  وَقَتَل 

.» الَحقِّ  ِبَك على  َيجَمَعنا  اأَْن  اهلَل  لعلَّ  فاأَقِبْل  جباِبَرِتها، 
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ا  مَّ اأَ
ذا  ِلما
���َل  اأَْر����سَ
اأَْه���������������ُل 
ال�����ُك�����وف�����ِة 
�����س����ائ����َل  ال����رَّ
َل�������ى الإِم�������اِم  اإِ

t؟ الُح�َسيِن 
اأَه����������َل  لأَنَّ 
ال���ُك���وف���ِة ق���د ع���اَن���ْوا 
ُظلِم  مْن  الَكثيَر  ولَقُوا 
َقَتَل  حيُث  وُولِتِه،  ُمعاويَة 
�َسباِبهْم  مْن  عدًدا  معاويُة 
َكَتَب  ق��د  ف��ك��اَن  ��ي��وِخ��ه��ْم،  و���سُ

الأَم�ساِر قائًا: ُولِتِه في  اإلى 
عليِه  ق��ام��ْت  َم��ْن  »ان��ظ��ُروا    
َبيِته،  واأَهَل  ا  عليًّ ُيِحبُّ  ُه  اأَنَّ نُة،  الَبيِّ
��ِق��ط��وا  ي���واِن، واأَ���سْ ف��ام��ُح��وُه م��َن ال���دِّ
َهْمُتُموُه  اتَّ َم��ِن   « و   .» وِرْزَق����ُه  ع��ط��اَءُه 
واْهِدموا  بِه،  ُلوا  فَنكِّ القوِم  هوؤُلِء  ِبُموالِة 

داَرُه «.
َة  الُمهمَّ ال��ُولُة  ه��وؤلِء  َذ  َنفَّ فقد  وبالِفعِل 
رهيبٍة،  ِبَمجاِزَر  وقاُموا  ��َة،  الإِره��اب��يَّ َة  الَقْمِعيَّ
اأَهُل الُكوفِة  َنَقَم  ْت عَلى النُّخبِة الُموؤِْمنِة؛ ِلذا  َق�سَ
َة  الُفر�سَ َيْنَتِظُروَن  وكانوا  ُولِته،  وعلى  ُمعاويَة  على 
الُمنا�ِسبُة  ُة  الُفر�سَ وجاءِت  الثَّورِة،  لإِعاِن  الُمنا�ِسَبَة 
 t الُح�سيِن  الإماِم  اإَلى  فَكَتُبوا  الُحْكَم،  َيزيَد  ِبَتولِّي 

الثَّوَرة.  ِقيادَة  منُه  َيطُلبوَن 
هذِه  م��ْن   t الُح�َسيِن  الإم���اِم  َم��وِق��ُف  ك��اَن  ما  والآَن 

�سائِل؟ الرَّ
قواِلهْم،  اأَ َل��ى  اإِ ِلَيطَمِئنَّ  َيُكْن  لْم   t الُح�َسيَن  الإم��اَم  اإنَّ 
اأَخ��اُه  َخ��َذُل��وا  كما  قبُل،  ِم��ْن   t ا  عليًّ اأَب��اُه  َخذُلوا  قد  ��ه��ْم  لأَنَّ
واأَخيِه،  اأَبيِه  مَع  الُكوفِة  هِل  اأَ تاِريَخ  وَلَعلَّ  ا،  اأَْي�سً  t الَح�َسَن 
ِثَقَتُه  اإَِليِهْم  اأَر�َسَل  t؟  فعَل  فماذا  الَقبوِل،  في  ُث  َيَتَريَّ َجَعَلُه 

وَيْعِرَف  الأَمَر،  ِلَي�سَتطِلَع  لماذا؟  عقيَل،  ْبَن  ُم�سِلَم  ِه،  َعمِّ واْبَن 
ِدهْم،  َق�سْ و�سامِة  الُكوفِة،  اأَهِل  ْدِق  �سِ مْن  َد  وَيتاأَكَّ الَحقيقَة، 

. اأَقواِلِهْم  ِة  حَّ و�سِ
�سِف مْن �َسهِر  َة في النِّ t ِمْن َمكَّ وَخَرَج َمبُعوُث الُح�َسيِن 
ال،  �َسوَّ �َسهِر  مْن  الخام�ِس  في  الُكوفِة  اإلى  َل  وو�سَ رم�ساَن، 
الُمختاِر  داِر  في  وَنَزَل  وَتكريٍم،  َحفاوٍة  بُكلِّ  ا�ْسُتقِبَل  وُهناَك 
َحوَله،  ا�ُس  النَّ ُة  وعامَّ َعماُء  الزُّ والَتفَّ  الثََّقفي،  ُعَبيدَة  اأَبي  ْبِن 
اأِييَد  التَّ ُم�سِلُم هذا  راأَى  ا  الُكوفِة؛ فلمَّ اِن  �ُسكَّ ُمعَظُم  باَيَعُه  حتَّى 
الُح�سيِن  الإم��اِم  اإلى  واأَر�َسَلها  ر�سالًة  َكَتَب  العاِرَم،  عِبيَّ  ال�سَّ

قائًا: الأُموِر،  ِزماِم  ِلَت�َسلُِّم  الُح�سوِر،  اإلى  فيها  َيدُعوُه   ،t
اأَهَلُه،  َيْكِذُب  ل  القوِم(  )ر�سوَل  ائَد  الرَّ فاإِنَّ  َبعُد،  ا  »اأَمَّ   
َع�َسَر  َثماِنَيَة  منهْم  باَيَعني  وقْد  َمَعَك،  الكوفِة  اأَهِل  َجميَع  واإِنَّ 

.» اُم  وال�سَّ ِكتاِبَي هذا،  َتْقراأُ  ِحيَن  الإِقباَل  ِل  فَعجِّ اأَلًفا، 
اإِلقاُء  وفيِه   ،t الُح�َسيِن  الإماِم  اإلى  ُم�ْسِلَم  كتاُب  َل  و�سَ
اإِلى  ِه  التَّوجُّ من  ُبدَّ  ل  اأَْن   t الُح�َسيِن  الإم��اِم  على  ِة  الُحجَّ
ِبموؤامرٍة   tاأََح�سَّ الإِماُم الُح�َسيُن الُكوفِة؛ وفي هِذه الأَثناِء، 
َر َيزيُد ْبُن ُمعاِوَيَة َعَلى الَمْو�ِسِم، َعْمَرو ْبَن  اإِْذ اأَمَّ ُه،  دَّ ُتحاُك �سِ
َبني  �َسياطيِن  ِمْن  �َسْيطاًنا  َثاثيَن  َمَعُه  َواأَْر�َسَل  الأَ�ْسَدق،  �َسعيِد 
ِبالَكْعَبِة.  ُمَتَعلًِّقا  كاَن  َوَلْو   t الُح�َسْيِن  ِبَقْتِل  َواأََمَرُهْم  َة،  اأَُميَّ
َبْيِتِه،  واأَه���ِل  ط��ف��اِل��ِه  واأَ ِن�سائِه  م��َع  ��َة  َم��كَّ َت��رِك  على  ع��َزَم  ِل��ذا 
ِة، )يوم  الِحجَّ �َسْهِر ذي  ِمْن  الثَّاِمِن  الَيْوِم  الُكوفَة، في  ًدا  قا�سِ
ذلَك  واأَعَلَن  ُتْنَتَهَك؛  اأَْن  الَبْيِت  ُحْرَمِة  َعَلى  ِحفاًظا  التَّروية(، 

بالَقوِل: َثْوَرِتِه  اأَْهداَف  ًدا  ُمحدِّ ا�ِس،  النَّ على 
ظاِلًما،  ول  ُمف�ِسًدا  وَل  َبِطًرا،  وَل  اأَ�ِسًرا  اأَْخ��ُرْج  لْم  ي  »اإِنِّ   
اآُمَر  اأَْن  اأُري��ُد  ي،  َج��دِّ ��ِة  اأُمَّ في  الإِ�ساِح  ِلَطَلِب  َخَرْجُت  واإِنَّما 
واأَب��ي،  ي  َج��دِّ ِب�سيَرِة  واأَ�ِسيَر  الُمنَكِر،  َعِن  واأَنَهى  بالَمعُروِف 
عَليَّ  َردَّ  وَم��ْن   ، بالَحقِّ ْوَل��ى  اأَ فاهلُل   ، الَحقِّ ِبَقُبوِل  َقِبَلني  فمْن 

.» الحاكميَن  َخيُر  واهلُل  اهلُل،  َيْحُكَم  اأَ�سبُر، حتَّى  ذلَك 
الُكوفِة،  اإِلى  َطريِقِه  في   tالُح�َسيُن الإِم��اُم  كاَن  وفيما 
في  الَو�سِع  اْنِقاِب  ِم��ِن  ؟  ِم��مَّ  ؛  الأَُم���ِويِّ الُحْكِم  رك��اُن  اأَ ُذِع��َر 
اجَتَمُعوا  َفَعُلوا؟  فماذا   ،tالُح�َسيِن الإِماِم  ِلم�سلحِة  الُكوفِة 
؟  تيجُة  النَّ ك��ان��ِت  ف��م��اذا  ال��َم��وِق��ِف،  ُخ��ُط��ورِة  اأَم���َر  وَت��داوُل��وا 
روا  وَق��رَّ الُكوفِة،  على  واِليًا  زي��اٍد  ْب��َن  اهلِل  ُعَبْيَد  اْخ��ت��اُروا  اأَِن 
َي�سَتفِحَل  اأَْن  قبَل  رعِة،  ال�سُّ َوج��ِه  على  هناَك  اإل��ى  اإر���س��اَل��ُه 

والَبط�ِس  لِم  بالظُّ معُروفًا  ِزياٍد،  اْبُن  وكاَن  وَيتفاقَم؛  الَخَطُر 
. وِغلَظِتِه  وَق�سَوِتِه  ِتِه،  ِب�ِسدَّ َم�ْسهورًا  وال�سِتبداِد، 

ق�سَر  َل  و�سَ اأَْن  اإلى  يًا،  ُمَتَخفِّ ُمَلثَّمًا  الكوفَة  ِزياٍد  اْبُن  َدَخَل 
الآيلَة  ُبَل  ال�سُّ مَعُهْم  وَتداَر�َس  اأَن�ساُرُه،  حوَلُه  واْجَتَمَع  الِوليِة، 
ا�َس  النَّ َجَمَع  ُثمَّ  ِة؛  الُمعاِر�سَ ِة  الثَّوريَّ الَحَركِة  اإجها�ِس  اإلى 

قائًا: َل،  الأَوَّ الإِرهاِبيَّ  بياَنُه  ُم�سِدرًا  فيهْم،  وَخَطَب 
ني ِم�سَركْم،  ا َبعُد، فاإنَّ اأَميَر الُموؤمنيَن َيزيَد، قْد َولَّ   » اأَمَّ
و�َسيفي  و�َسوِطي  وُمطيِعكْم،  �ساِمِعُكْم  اإلى  بالح�ساِن  واأََمَرني 
ِق اْمُروؤٌ على َنف�ِسِه«. على َمْن َتَرَك اأَمِري، وخاَلَف َعهِدي، فْلَيتَّ
الإغ��راِء  و�سائِل  ِم��ْن  َل��َدْي��ِه  ما  ُك��لَّ  ِزي��اٍد  اْب��ُن  ا�ْسَتعَمَل  ُث��مَّ 

؟ فَعَل  والَقتِل، فماذا  والإرهاِب 
واعَتَقَل  لطاِن،  وال�سُّ بالماِل  الَقبائِل  َبع�ِس  ُزَعماَء  اأَغ��َرى 
يَف في ِرقاِب الثَّائريَن،  ِة الفاِعِليَن، واأَعَمَل ال�سَّ قادَة الُمعار�سَ
وهَو  اِم،  ال�سَّ ناحيِة  ِمْن  اأَقَبَل  قد  كبيرًا  اأَُمِويًّا  َجي�سًا  نَّ  اأَ واأَ�ساَع 

 . الُكوفِة  اإلى  َطريِقِه  في 
وا�ْسَتَبدَّ  ع��ُب،  ال��رُّ َر  انَت�سَ اأَِن  ؟  تيجُة  النَّ ك��ان��ِت  ف��م��اذا 
مَن  اْبَنها  َتمَنُع  الأُمُّ  �سارِت  َحتَّى  الَكثيِريَن،  ُنفو�ِس  في  الياأ�ُس 
ِرجاُل  و�ساَرَع  الُمواَجهِة،  ِمَن  اأَخاُه  َيمنُع  ُجُل  والرَّ ي،  التَّ�سدِّ
َيلَتِم�ُسوَن  الإم���ارِة،  َق�سِر  اإل��ى  ليلِة  الذَّ والنُّفو�ِس  الَمطاِمِع 

اعَة. والطَّ الَولَء  ُمعِلِنيَن   ، والجاَه  الماَل 
يَن،  الُمْخِل�سِ ِمَن  َفِريٍق  �ِسَوى  ُم�ْسِلم،  َعْن  ا�ُس  النَّ َق  وتفرَّ
اْنَتَهى  َحتَّى  ِزياٍد،  اْبِن  ُجُنوِد  دَّ  َحْرَب �َسواِرَع �سِ وا  الَِّذيَن خا�سُ
في  اِهِر  الطَّ َج�َسِدِه  و�َسْحِب  ْلِبِه،  و�سَ ُم�ْسِلَم  اْغِتياِل  اإَِلى  الأَْمُر 

الُكوَفِة. �َسواِرِع 
في   t الُح�َسْيُن  والإِم���اُم  راِت،  ��َط��وُّ ال��تَّ َه��ِذِه  ُك��لُّ  َح��َدَث��ْت 
ِمْنها،  قاِدِميَن  ِبَجماَعٍة  الَتَقى  َحْيُث  الُكوَفِة،  َل��ى  اإِ َطِريِقِه 
الِعراِق  اأَْهِل  ُقُلوَب  »اإِنَّ  فاأَجاُبوه:  ُهناك،  الَمْوِقِف  َعِن  ف�ساأََلُهْم 
الُكوَفِة  اأَْهِل  ِخْذلِن  َعْن  ُثوُه  َحدَّ ُثمَّ   ،» َعَلْيك  و�ُسُيوَفُهْم  َمَعك، 
ِل�َسِفيِرِه ُم�ْسِلم ْبِن َعِقيل، وَقْتِلِه َعَلى َيِد الواِلي الأَُمِويِّ  » ُعَبْيِد 

اهلِل ْبِن ِزياد « .
ِل��ْي��ِه  اإِ ���ا  واإِنَّ هلِل  ���ا  نَّ »اإِ  :t الُح�َسيُن  الإِم���اُم  ق��اَل  ِع��ْن��َده��ا 
ِبواِقِع  واأَْخَبَرُهْم  َمَعُه،  كاَن  َمْن  اإَِلى  الَتَفَت  ُثمَّ  ...؛   » راِجُعوَن 
َعَلْيِه  َفَلْي�َس  راَف،  الْن�سِ ِمْنُكُم  اأََحبَّ  َفَمْن   « وقاَل:    الحاِل، 
َمَعُه  وَبِقَيْت  اِمُعوَن،  الطَّ الُمْنَهِزُموَن  َعْنُه  َق  َفَتَفرَّ  .» ِذماٌم  ا  ِمنَّ

َتعاَلى. هلِل  َنْف�َسها  َنَذَرْت  ِتي  الَّ الُموؤِْمَنُة،  النُّْخَبُة 
قوق«، الَتَقى فيه  »ال�سُّ اإِلى َمو�سٍع ُيقاُل لُه:  َل  اإِذا َو�سَ حتَّى 
اأَهِل  tعن  الح�سيُن  الإماُم  ف�ساأَلُه  الكوفِة؛  من  ُمقِبٍل  بَرُجٍل 
اإِنَّ   :t اأَنَّهْم مجتمعوَن عليه؛ فقاَل  جُل:  الرَّ فاأَخبَره  الكوفِة؟ 

اأَن�َسَد:  ُثمَّ  َي�ساء،  َيفَعُل ما  هلِل  الأَمَر 
���ة ْن������ي������ا ُت������َع������دُّ َن���ف���ي�������سَ َف��������������اإِْن َت������ُك������ِن ال������دُّ

ْن���������َب���������ُل َواأَ ْع��������َل��������ى  اأَ اهلِل  َث������������واِب  َف������������داُر 
َج���ْم���ُع���ه���ا �����ْرِك  ِل�����ل�����تَّ ْم��������������واُل  الأَ َت�����ُك�����ِن  َواإِْن 

َف���م���ا ب������اُل َم������ْت������ُروٍك ِب������ِه ال������َم������ْرُء َي����ْب����َخ����ُل؟
رًا ُم������َق������دَّ ����ًم����ا  ِق���������سْ ْرزاُق  الأَ َت�����ُك�����ِن  َواإِْن 

���ِب اأَْج����َم����ُل َف���ِق���لَّ���ُة ِح����ْر�����سِ ال����َم����ْرِء ف���ي ال���َك�������سْ
����َئ����ْت ْن���������سِ اأُ ِل�����ْل�����َم�����ْوِت  ْب������������داُن  الأَ َت����ُك����ِن  َواإِْن 

���ُل ْف�������سَ اأَ اهلِل  ف���ي  ���ْي���ِف  ِب���ال�������سَّ اْم��������ِرِئ  َف���َق���ْت���ُل 
ِمْن  ِبِفْرَقٍة  الَتَقى  َحتَّى  ْيَر،  ال�سَّ  t الُح�َسيُن  الإِماُم  تاَبَع 
ِلَتْعَتِر�َس  ياِحّي، جاَءْت  الرِّ َيِزيَد  ْبِن  الُحرِّ  ِبِقياَدِة  َيِزيد،  َجْي�ِس 
ُمفاَو�ساٌت  وَجَرْت  الُكوَفة.  في  ِزياٍد  اْبِن  اإَِلى  وَتُقوَدُه  َطِريَقُه، 
َرُف  الطَّ رَّ  اأَ�سَ اإِْذ  َنِتيَجٍة،  اإَِلى  ُتوؤَدِّ  َلْم  ها  وَلِكنَّ َرَفْيِن،  الطَّ َبْيَن 
َل  وَف�سَّ َفَرَف�َس،   ،t الُح�َسيِن  الإِماِم  ا�ْسِت�ْساِم  َعَلى  الآَخُر 

الخاِلَدَة: َكِلَمَتُه  وقاَل  والُخُنوِع،  لِّ  الذُّ َحياِة  َعَلى  الَمْوَت 
اإِْق��راَر  َلُكْم  ��رُّ  اأُقِّ ول  ِليِل،  الذَّ اإِْعطاَء  ِبَيِدي  اأُْعِطيُكْم  ل   «   
َمَع  والَحياَة  �َسعاَدًة،  لَّ  اإِ الَمْوَت  اأََرى  ل  ��ي  واإِنِّ اأَل   ... الَعِبيِد 

.  » َبَرما  اإِلَّ  اِلِميَن  الظَّ
���اأَْم�������س���ي َوم�����ا ِب����ال����َم����ْوِت ع�����اٌر َع���َل���ى ال��َف��َت��ى ����سَ

���ِل���م���ا ُم�������سْ َوج�������اَه�������َد  �����ا  َح�����قًّ َن���������َوى  م�����ا  اإِذا 
���ِه ���اِل���ح���ي���َن ِب���َن���ْف�������سِ ج�����اَل ال�������سَّ �����ى ال�����رِّ َووا������سَ

َوف���������������اَرَق َم������ْث������ُب������وًرا َوخ��������اَل��������َف ُم����ْج����ِرم����ا
َب�����ق�����اَءه�����ا اأُري���������������ُد  ل  َن����ْف���������س����ي  ُم  َق������������������دِّ اأُ

���ا ف����ي ال�����َوَغ�����ى َوَع����َرْم����َرم����ا ِل���َت���ْل���َق���ى َخ���م���ي�������سً
َل�����ْم اأُ َل����ْم  ِم����تُّ  َواإِْن  ْن��������َدْم،  اأَ َل����ْم  ��ُت  ِع�����سْ َف������اإِْن 

َوُت�����ْرَغ�����م�����ا َت���ع���ي�������سَ  اأَْن  ُذلًّ  ِب��������َك  َك�����َف�����ى 
َبْيِتِه  اأَْه���ِل  ِم��ْن  ِب�َسْبِعيَن   t الُح�َسيُن  الإِم����اُم  ��َل  وَو���سَ
الأَُمِويُّ  الَجْي�ُس  َرُه  حا�سَ َحْيُث  َكْرَباَء،  ْر�ِس  اأَ َلى  اإِ حاِبِه  واأَ�سْ
ِبِقياَدِة ُعَمَر ْبِن �َسْعٍد الَِّذي كاَن َيَتجاَوُز الآلَف ِمَن الُمقاِتِليَن.

�َسْعٍد  ْبِن  ُعَمَر  ِلقاِئِدِه  اأَواِمَرُه  ِزياٍد،  ِبُن  اهلِل  ُعَبْيُد  َدَر  واأَ�سْ
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الَيْوِم  َذِلَك  وكاَن   ،t الُح�َسيِن  الإِماِم  ِم  ُمَخيَّ َعَلى  ْحِف  ِبالزَّ
اأَْن   t الُح�َسيُن  الإِماُم  َلْيِهْم  اإِ فاأَْر�َسَل  ِم،  الُمَحرَّ ِمَن  التَّا�ِسِع 

قاِئًا: اللَّْيَلَة  ِتْلَك  ُيْمِهُلوُه 
ي  نا اللَّْيَلَة وَن�ْسَتْغِفَرُه، َفُهَو َيْعَلُم اأَنِّ لَِّي ِلَربِّ ا ُنِريُد اأَْن ُن�سَ   »اإِنَّ
.» عاِء وال�ْسِتْغفاِر  ِكتاِبِه، وَكْثَرَة الدُّ َلُه، وِتاَوَة  اَة  اأُِحبُّ ال�سَّ

حاَبُه،  اأَ�سْ  t الُح�َسيُن  الإِم��اُم  َجَمَع  اللَّْيَلِة،  ِتْلَك  وفي 
قاِئًا: ِفيِهْم  وَخَطَب 

َبرَّ  اأَ َبيٍت  اأَْهَل  ول  اأَ�سحاًبا،  اأَعَلُم  ل  فاإِنِّي   ... َبْعُد  ا  اأَمَّ  «   
واأَْوَفى ِمْن اأَ�سحاِبي واأَْهِل َبيِتي، فجزاُكُم اهلُل جميًعا َخْيًرا « .

قاِئًا: راِف،  والْن�سِ ِق  َفرُّ بالتَّ َلُهْم  اأَِذَن  ُثمَّ 
اأَِذْنُت  قد  واإِنِّي  َغْيِري؛  اأََحًدا  ُيِريُدوَن  ل  الَقْوَم  واإِنَّ  اأَل   «   
َجَمًا،  ِخُذوُه  فاتَّ َغ�ِسَيُكْم،  َقْد  اللَّيُل  َهذا  راِف...  بالْن�سِ َلُكْم 

.» باأنُف�ِسُكْم  واْنُجوا  �َسواِده،  في  ُقوا  وَتَفرَّ
جواُبُهْم؟ كان  فماذا 

اأَرانا اهلُل  َبْعَدك؟ ل  ِلَنْبَقى  َذِلَك  َنْفَعُل  »اأ َبْيِته:  اأَْهُل  َلُه  قاَل 
اأََبًدا«. ذلَك 

ُثمَّ َتَكلََّم اأَ�سحاُبه، وقاُلوا: »واهلِل ل ُنفاِرُقَك يا اأَبا َعْبِد اهلل، 
وَلْو   ... ِب�ُسُيوِفنا  ِرَبُهْم  وَن�سْ ِرماَحنا،  ُدوِرِهْم  �سُ في  َر  ُنَك�سِّ حتَّى 

لْم َيُكْن َمَعنا �ِساٌح، َنقِذُفُهْم بالِحجارِة، َحتَّى َنُموَت معك«.
ْثَنى  واأَ اأَ�سحاِبه،  لإِخا�ِس   t الُح�َسْيُن  الإِم��اُم  َفاْرتاَح 
اأَ�سحاِبِه  مع  اْنَطَلَق  ُثمَّ  ة.  والَجنَّ هاَدِة  ِبال�سَّ َرُهْم  وَب�سَّ عليِهْم، 
وال�ْسِتغفاِر  عاء،  والدُّ اِة  ِبال�سَّ اهلَل  ُيناُجوَن  عا�ُسوراء،  ليَلَة 
وقاِعد،  قاِئٍم  َبْيَن  ما  ْحِل،  النَّ َكَدِويِّ  َدِويٌّ  َلُهْم  فكاَن  والتِّاَوة. 

و�ساِجد. وراِكٍع 
عا�ُسوراء:

الَجْي�ُس  َم  َتقدَّ م،  الُمَحرَّ من  العا�ِسِر  اليوِم  ِبيحِة  �سَ وفي 
َل  اأَوَّ َرَمى  باأَْن  كيَف؟  الَمعركَة.  �َسْعٍد  ْبُن  ُعَمُر  وَب��داأَ   ، الأُم��ويُّ

ِلُجُنوِده: وقاَل   ،t الُح�َسْيِن  الإِماِم  ِخياِم  َنْحَو  �َسْهٍم 
ُل َمْن َرَمى « !. ي اأَوَّ   »ا�ْسَهُدوا لي ِعْنَد الأَِميِر، اأَنِّ

�سحاِبه.  واأَ  t الُح�َسْيِن  ِخ��ي��اِم  على  هاُم  ال�سِّ وَت��واَل��ِت 
وقال:  اأَ�سحاَبُه،   t الُح�َسْيُن  فناَدى 

َلْيُكْم«. اإِ ُر�ُسُل الَقْوِم  َهِذِه  »ُقوُموا يا ِكراُم،    
ِب�َسجاعٍة  ارية،  ال�سَّ كاللُُّيوِث  ِخياِمهْم،  ِم��ْن  ف��َخ��َرُج��وا 
الهاِئَلة،  الُح�ُسوَد  ِتْلَك  َيْرَهُبوَن  ول  ِبالَمْوت،  ُيباُلوَن  ل  ناِدرة، 

�ُسْبحاَنه. اهلِل  ِبِلقاِء  ُم�ْسَتْب�ِسِريَن 

ُبُطولٍت  ��اِم  الإِ���سْ ِرج��الُت  فاأَْظَهَر  الَمْعَركة،  واْحَتَدَمِت 
َحتَّى  ُيْقَتُل،  ل  منهْم  ُجُل  الرَّ فكاَن  راِئَعة،  ِحياٍت  َوَت�سْ ناِدرة، 
حاُب  اأَ�سْ ُقِتَل  الأَْن�سار،  َعَدِد  ِقلَِّة  ِبِفْعِل  وَلِكْن  الَع�َسرات.  َيْقُتَل 

�ساعات. ِخاَل   t الُح�َسْيِن 
���ِدِه���ْم ���يِّ ���ِه���ْم َع�����ْن َن���ْف�������سِ ����سَ ْن���ُف�������سِ ج�������اُدوا ِب���اأَ

���ى غ���اَي���ِة ال���ُج���وِد. ْق�������سَ ���ْف�������ِس اأَ َوال�����ُج�����وُد ِب���ال���نَّ
َعِن  ُيداِفُع  الَمْيدان،  t وِحيًدا في  الُح�َسيُن  الإِماُم  وَبِقَي 
جاَعِة  ة، وَقْد اأَْثَبَت ِمَن ال�سَّ يَّ َرِف والَكراَمِة والُحرِّ الإِ�ْساِم وال�سَّ
َر اأَْعداَءُه، الَِّذيَن خاُفوا اأَْن ُيِبيَدُهْم، فَتكاَثُروا  والإِْقداِم، ما َحيَّ
ماح،  ِبالرِّ واأُْخَرى  ُيوف،  ِبال�سُّ ِفْرَقٌة  ِبِه،  واأَحاُطوا  ِفَرًقا،  َعَلْيِه 
ُعَف،  ف�سَ ال��ِج��راح��ات،  في  ْث��ِخ��َن  اأُ َحتَّى  ِبالِحجاَرة،  واأُْخ���َرى 

َجواِدِه. َظْهِر  َعْن  و�َسَقَط 
الَجْي�ُس  اْن��َدَف��َع   ،t الُح�َسيِن  الإِم���اِم  ا�ْسِت�ْسهاِد  وَب��ْع��َد 
واأَْحَرُقوها،  َفَنَهُبوها  والأَْطفاِل،  �ساِء  النِّ ِخياِم  اإَِلى  الَيِزيِديُّ 
ام،  َفال�سَّ ال��ُك��وَف��ِة  َل���ى  اإِ َم��ْوِك��ٍب  في  �َسبايا،  الَجِميَع  و�ساُقوا 

ْمِح. الرُّ َعَلى  َمْرُفوًعا   t الُح�َسيِن  الإِماِم  َراأْ�ُس  ُمُهْم  َيَتَقدَّ
ة: ه�سِة الح�سينيَّ نتاِئُج النَّ

ِلْلُحْكِم  الأَْم��ُر  َي�ْسَتِقرَّ  َلْم   ،t َهداِء  ال�سُّ ِد  �َسيِّ َرِع  وِبَم�سْ
َعِنيٍف،  ِزْل��زاٍل  اإَِلى  الإِ�ْساِميُّ  الُمْجَتَمُع  �َس  َتَعرَّ اإِْذ   ، الأَُم��ِويِّ

َنتاِئِجِه: ِمْن  كاَن 
الإِ�ْسام. َعِن  واْنِحراِفها  الحاِكَمِة،  ْلَطِة  ال�سُّ واِقِع  ُح  َف�سْ  �1

ُكلِّ  ِلُمواَجَهِة  الُم�ْسِلِميَن،  ِعْنَد  ��ْوِريِّ  ال��ثَّ الَوْعِي  اإِيقاُظ   �2
ِب�ِسْل�ِسَلٍة  َد  َتَج�سَّ والَِّذي  اهلِل،  َخطِّ  َعْن  ُمْنَحِرٍف  ظاِلٍم  حاِكٍم 
الُمْختاِر  َحَرَكة   � اِبين  وَّ التَّ )َث��ْوَرة  َبِة  الغا�سِ الْنِتفا�ساِت  ِمَن 

َقِفّي...(. الثَّ
يِل،  الأَ�سِ الإِ�ْساِميِّ  الَخطِّ  َلى  اإِ الُم�ْسِلِميَن  اأَْنظاِر  َتْوِجيُه   �3

.t الَبْيِت  اأَْهِل  َم�ِسيَرِة  في  َيَتَمثَُّل  الَِّذي 
الُوُجوَد  ُتْنِه  َل��ْم   ،t الُح�َسيِن  الإِم��اِم  َث��ْوَرُة  كاَنْت  وَلِئْن 
طاِتِه  ُمَخطَّ ُك��لَّ  واأَْف�َسَلْت  ْرَب��َك��ْت��ُه،  اأَ ها  وَلِكنَّ ��ا،  َج��ْذِريًّ الأَُم���ِويَّ 

ِحيَحِة. ال�سَّ الإِ�ْساِم  َم�ِسيَرِة  َعَلى  الَق�ساِء  اإَِلى  الهاِدَفِة 
ال�ْسِت�ْسهاَد  نَّ  اأَ ُتَعلُِّمنا   t الُح�َسيِن  الإِم���اِم  َث���ْوَرَة  اإِنَّ 
ْلِم  الظُّ َعِن  ُكوَت  ال�سُّ واأَنَّ  وَكراَمة،  و�ُسُموٌّ  ِعزٌّ  اهلِل  �َسِبيِل  في 

وا�ْسِتكاَنة. وُخُنوٌع  ُذلٌّ  والْنِحراِف 
����ْي����ُن ُم����َخ����لَّ����ْد َك�����������َذَب ال��������َم��������ْوُت، َف����ال����ُح���������سَ

ْد. ُه�����������وُر، َت��������َج��������دَّ ِت ال�����������دُّ ُك�����لَّ�����م�����ا َم��������������رَّ

عقد معهد �سّيد ال�سهداء عليه ال�سام للمنبر الح�سينّي موؤتمرًا 
ح�سينيًا تحت عنوان »الق�سيدة الح�سينية � الأ�سالة والتجديد« وذلك 
في اأجواء الولدة العطرة والميمونة لاإمام علّي الر�سا t، يوم 
الثاثاء في 12 ذو القعدة 1437ه�. الموافق 2016/8/16م. برعاية 
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي في حزب اهلل �سماحة ال�سيد اإبراهيم اأمين 

ال�سيد في مجمع الإمام الح�سن المجتبى t � الحدث � بيروت.
الجليل كلمة تحدث  ال�سيخ محمود عبد  المعهد  والقى مدير 
فيها عن الهدف من اإقامة هذا الموؤتمر وكونه ي�سّكل قالبًا لل�سعراء 
والم�سمون  اللغة  اإل��ى  باللتفاف  اأ�سا�سه  على  �سعرهم  لينظموا 

وال�سوابط وال�سيا�سات.
وراأى �سرورة اأن تطور حركة التوا�سل لخدمة النه�سة الح�سينّية. 
وختم بالحديث عن دور المعهد وكونه جهة اإدارّية لتن�سيق الجهود 
ون�سر الم�ساهمات التي يقدمها العلماء وخطباء المنبر الح�سينّي، 

ويتبنى المعهد لهذه المبادرات وتطويرها ون�سرها.
وا�ستهّل راعي الإحتفال كلمته بما يرتبط بالق�سيدة الح�سينّية 
اإل��ى الهتمام  اأدع��و  واأن��ا  لبنان م�سكلتان  »يوجد لدينا في  فقال: 
في هذا المو�سوع، الم�سكلة الأولى في ال�سعر المنظوم حيث نجد 
ق�سائد في ال�سعر المنظوم فيها اأبيات عن كرباء والح�سين عليه 
ال�سام ولكن ل يمكننا اأن ن�سّميها ق�سيدة ح�سينية بينما في ال�سعر 

المنظوم العراقي نجد الق�سيدة الح�سينية. 
الم�سكلة الثانية في ال�سعر ال�سعبي اللبناني ففي ال�سابق كانوا 

التجربة كانت  اأن هذه  يعني  العامية ما  باللغة  المجال�س  يقراأون 
موجودة لكنها تقريبًا زالت لح�ساب التجربة العامية العراقية، ولكن 
اللغة العراقية لي�ست ب�سيطة ولي�ست �سهلة بل هي لغة �سعبة في حين 
اأننا نعتمدها بالكلية قي قراءة المجال�س وربما هناك الكثير من 

النا�س ل يفهمون ما ي�سمعون«.
توزع الموؤتمر على ثاثة محاور هي:

المحور الأول: الأبعاد المعنوية في الق�سيدة الح�سينية وتراأ�س 
الجل�سة �سماحة ال�سيد اإبراهيم اأمين ال�سيد.

الفقرة الأولى: البعد الوجداني في الق�سيدة الح�سينية )حا�سر 
فيها د. ح�سن نور الدين(.

الفقرة الثانية: البعد القيمي في الق�سيدة الح�سينية )حا�سر 
فيها ف�سيلة ال�سيخ ف�سل مخدر(.

الح�سينية  الق�سيدة  في  والتطوير  التجديد  الثاني:  المحور 
وتراأ�س الجل�سة د. طراد حمادة

د.  فيها  ومفرداتها ) حا�سر  الق�سيدة  لغة  الأول��ى:  الفقرة 
علي زيتون(

العراقي  الأنموذج  ال�سعبي  الح�سيني  ال�سعر  الثانية:  الفقرة 
)حا�سر فيها ال�سيخ د. في�سل الكاظمي(

اللبناني  الأنموذج  ال�سعبي  الح�سيني  ال�سعر  الثالثة:  الفقرة 
)حا�سر فيها د. علي �سعيب( 

المحور الثالث: �سيا�سات الق�سيدة الح�سينية وتراأ�س الجل�سة 

مؤمتر 
القصيدة 

احلسينّية
األصالة 

والتجديد
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ال�سيخ د. اأكرم بركات
الفقرة الأول��ى: نظم ال�سعر الح�سيني بين المبالغة والتوهين 

)حا�سر فيها ال�سيخ د. اإبراهيم بدوي(
الفقرة الثانية: ال�سعر ال�سعبي ومقت�سيات الوحدة )حا�سر فيها 

ال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل(
الفقرة الثالثة: منا�سئ محتوى الق�سيدة الح�سينية بين القبول 

والرف�س )حا�سر فيها ف�سيلة ال�سيخ مالك وهبي(.
وختم الموؤتمر باأم�سية �سعرية �سارك فيها نخبة من ال�سعراء 
وهم: ال�ساعر الدكتور اإيهاب حمادة، ال�ساعر الأ�ستاذ عبا�س عّياد، 
ال�سامي،  الأ�ستاذ زيد  ال�ساعر  اأنطوان �سعادة،  الأ�ستاذ  ال�ساعر 

ال�ساعر الأ�ستاذ نجاح العر�سان. 
ُثّم �سدر عن الموؤتمر التو�سيات التالّية:

اأ � في ما يرتبط بتو�سيات لغة الق�سيدة ومفرداتها:
1� الحّث والت�سجيع على كتابة ال�سعر ال�سعبّي الح�سينّي اللبناني. 
العا�سورائّية  الم�ساهد  في  الت�سويرّي  بالجانب  الهتمام   �2
�سياغة  في  و�سواها(  والمجاز  الت�سبيه   � ال�ستعارة   � )الكناية 

الق�سيدة الح�سينّية.
3� اإنتقاء الألفاظ ال�سهلة.

ب � التو�سيات التي ترتبط بالم�سمون واأهمها:
1� �سرورة اإح�سار معارف الأّمة اليوم في الخطاب العا�سورائّي 

وفق الآليات المقررة في الولّي.
2� �سرورة اأن يت�سم ال�سعر بما يعمل على تر�سيخ عادات وقيم 
تليق بال�سهادة وال�سهداء. واأن يت�سم بالمو�سوعّية والأ�سالة والتجّدد.

ج � التو�سيات المرتبطة بال�سيا�سات وال�سوابط.
النيل من �سخ�سّيات  الح�سينّي عن  المنبر  تنزيه  1� �سرورة 
اأئمتنا الأطهار  اأّنه يتنافى مع نهج  من رموز الآخرين، خ�سو�سًا 

.t والأهداف التي من اأجلها ثار الإمام الح�سين
الإ�سامّي  الم�سروع  الح�سينّية على  الق�سيدة  التركيز في   �2

التوحيدّي.
3� الإعتماد على الم�سادر ال�سحيحة والأفكار العقائدّية الحقة.
4� الإبتعاد عن الت�سكيك في الق�سايا العقائدّية  في نظم ال�سعر 

الح�سينّي.
التربوّية  ال�سروح  ف��ي  الح�سينّية  بالق�سيدة  الإه��ت��م��ام   �5

كالمدار�س والمعاهد والم�ساجد )1(.
الهوام�س:

الأّول ( 1) ت�سرين   .301 العدد  بيروت،  في  ال�سادرة  اهلل«  »بقية  مجلة  عن  نقًا 
� 73 بت�سرف. وعن   72 �  71 � 2016م. الموافق ل�سهر محّرم 1438ه� �س 70 

موقع معهد �سّيد ال�سهداء t، بت�سرف.

حاضر 

في جبيل وبنهران 

لمناسبة عاشوراء

العاّلمة فضل اهلل: 
الظلم مرفوض 

من أّي حمور أتى )1(
اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

ل  الظلم  ق�سية  اأن  اهلل  ف�سل  علي  ال�سيد  العامة  راأى 
تتجزاأ، راف�سًا مقولة اإن هناك ظالمًا على حق لأّنه ينتمي اإلى 
اآخر،  محور  اإلى  ينتمي  لأنه  باطل  على  وظالمًا  معين،  محور 

المظلومين. مع  الوقوف  في  عا�سوراء  ا�ستثمار  اإلى  داعيًا 
في  )ر�س(  اهلل  ف�سل  المرجع  قاعة  في  �سماحته  حا�سر 
واأبناء  العلماء  جبيل حول معاني عا�سوراء، بح�سور عدد من 
�سنة  كّل  في  نلتقي  بالقول:»  محا�سرته  وا�ستهل  المنطقة. 
بالكرامة،  واإح�سا�سًا  وعزًة  عنفوانًا  الممتلئة  الذكرى  بهذه 
رحاب  في  ونعي�س  وفاعليًة،  وم�سوؤوليًة  وعيًا  منها  نزداد  اّلتي 
فالح�سين  عا�سوراء،  من  ناأخذها  اأن  ينبغي  التي  القيم  هذه 
العواطف  عن  نعّبر  واأن  الّدموع،  نذرف  اأن  منا  يريد  ل   ،t
اأنف�سنا  نقي�س  لكي  تاأتي  عا�سوراء  اإّن  بل  فح�سب،  والم�ساعر 
واأ�سحابه  الح�سين  مع  حقيقًة  نحن  هل  حركتنا:  وم��ي��زان 
اأجل  من  ثورته  في  انطلق  فالح�سين  واأع��وان��ه؟  يزيد  مع  اأم 
من  ن�سير  نحن  فهل  اإليها،  و�سعى  ر�سمها  اأه��داف  تحقيق 
اأبعد  به  فعاقتنا  تحقيقها؟  على  ونعمل  الأهداف،  هذه  اأجل 
باإمام  ماأمومين  عاقة  هي   ، وم�سحٍّ وم�سلح  ثائر  عاقة  من 

ويعملون  وتطلعاته،  واأفعاله  اأقواله  منه  وياأخذون  به،  يقتدون 
الحياة«. في  واأهدافه  ونهجه  خطه  لمتابعة 

مو�سم  اإل���ى  ن��دخ��ل  اأن  ن��ري��د  ّن��ن��ا  اإ �سماحته:»  واأ���س��اف 
واإنَّ  ق��ال:»األ  عندما   ،tالح�سين الإم��ام  بعقلّية  عا�سوراء 
الّرحمن،  طاعة  وتركوا  ال�ّسيطان،  طاعة  لزموا  قد  ه��وؤلء 
بالفيء،  وا���س��ت��اأث��روا  ال��ح��دود،  وع��ّط��ل��وا  الف�ساد،  واأظ��ه��روا 
اأن  غيَّر«..  من  اأحّق  واأنا  حاله،  وحّرموا  اهلل  حرام  واأحّلوا 
الراف�سين  بعقلّية  والّتغييرّيين،  الم�سلحين  بعقلّية  ندخل 
نقبل  ل  اأن  عا�سوراء  من  نتعّلم  ب��اأن  وان��ح��راف،  ف�ساد  لكّل 
والظالمين  الفا�سدين  نجامل  ل  واأن  وانحرافًا،  وظلمًا  ف�سادًا 
والمنحرفين، اأن ل نوؤّيدهم ول نبّرر اأفعالهم، اأن ل ن�سعرهم 
عليها،  يفر�س  واق��ع  بكّل  تر�سى  اأّم��ة  اأم��ام  واأنهم  ب��الأم��ان، 
َمن   «:t الح�سين  قول  من  ننطلق  واأن  تواجهه،  ظلم  وبكّل 
بَعهِده،  ناكثًا  اهلل،  لحرم  ُم�ستحاًّ  جاِئرًا،  �ُسلطانًا  منُكم  راأى 
والعدواِن،  بالإثِم  عباِده  في  َيعمُل  اهلل،  ر�سوِل  ل�سّنِة  ُمخاِلفًا 
ُيدِخله  اأن  اهلل  على  َحّقًا  كان  بفعٍل،  ول  بقوٍل  عليِه  ُيغّير  فلم 

َمدخَله«.
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الهوام�س:
كان ذلك م�ساء يوم الإثنين الواقع فيه 2016/10/3م. الموافق لليلة الثانية من �سهر ُمحّرم 1438ه�. في قاعة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل )قده( � جبيل. وبناء على ( 1)

دعوة من الدكتور ماهر ح�سين رئي�س الجمعية الخيرّية للقرى الخم�س في ق�ساء الكوره، لبى �سماحته الدعوة وحا�سر في ح�سينّية بنهران � الكورة بوجود رئي�س الجمعية 
ووجوه وفعاليات اإجتماعّية.

وظلم  مقبول  ظلم  هناك  يكون  اأن  يمكن  فا  تتجّزاأ،  ل  والّظلم  والباطل  والنحراف  الف�ساد  م�ساألة  وتابع:»اإنَّ 
فرق  ل  اآخر.  محور  من  لأنه  المظلوم،  هذا  و�سد  المحور،  هذا  من  لأنه  الظالم،  هذا  مع  نكون  اأو  مقبول،  غير 
الظلم  في  فرق  ول  واحد،  فالظلم  الحا�سر،  وف�ساد  الّتاريخ  ف�ساد  اأو  الحا�سر،  وظلم  التاريخ  ظلم  بين  ذلك  في 
فرق  ول  م�سوؤولّيته،  تحت  لمن  الم�سوؤول  وظلم  لعامله،  العمل  ورّب  لزوجه،  الزوج  ظلم  بين  والّطغيان،  والف�ساد 
هذا  البع�س  تقريب  اأ�سا�س  على  المعامات  تتّم  حتى  الم�ستويات،  من  م�ستوى  اأّي  على  والمنحرف  الفا�سد  بين 

ي�ستحّق...« من  على ح�ساب  ال�سيا�سّي  موقعه  اأو  اأو مذهبه  اأو من طائفته  قريبه  لأّنه  ال�سخ�س، 
الآخرين،  مع  تعاملنا  مواقفنا..  كلماتنا..  اأفكارنا..  نغربل  اأن  اأنف�سنا؛  من  بالتَّغيير  لنبداأ  قائًا:»  وختم 
في  قريته،  في  حّيه،  في  بيته،  في  بالإ�ساح  يبداأ  اأن  على  ودوره،  وظروفه  قدراته  ح�سب  مّنا،  واحد  كّل  وليعمل 
ِبَقْوٍم َحتَّى  َما  ُر  ُيَغيِّ َل  اإِنَّ اهلَل   ( الإ�ساح:  وهذا هو مدخل  والعالم،  اأوطاننا  لإ�ساح  العمل  اإلى  و�سوًل  مواقع عمله، 

ُروا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم(«. ُيَغيِّ

واقعة كربالء 
في ضوء 

القرآن الكريم
بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام العيتاوي
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ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن �َسْيٍء ( )1(، وعليه فهل  ا َفرَّ قال تعالى ) مَّ
نعم؛  بديهي  ب�سكل  والجواب  القراآن؟  في  كرباء  واقعة  ذكرت 
ي�ستوجب  الجهد  بذل  اإّنما  معه.  ويتوافق  الّن�س  يخالف  ل  لأنه 
اهلل  ب�سم  الكتاب  ف��ي  ج��اء  حيث  ال��ط��رح،  مقابل  ال�ستنباط 
ُقْل  ِفيِه  ِقَتاٍل  اْلَحَراِم  ْهِر  ال�سَّ َعِن  ُلوَنَك  َي�ْساأَ  ( الرحيم  الرحمن 
اْلَحَراِم  َواْلَم�ْسِجِد  ِبِه  َوُكْفٌر  اهلّلِ  �َسِبيِل  َعن  دٌّ  َو�سَ َكِبيٌر  ِفيِه  ِقَتاٌل 
َوَل  اْلَقْتِل  ِمَن  ْكَبُر  اأَ َواْلِفْتَنُة  اهلّلِ  ِعنَد  اأَْكَبُر  ِمْنُه  اأَْهِلِه  َواإِْخ���َراُج 
َوَمن  ا�ْسَتَطاُعوْا  اإِِن  ِديِنُكْم  َعن  وُكْم  َيُردُّ َى  َحتَّ ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزاُلوَن 
َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُْوَل�ِئَك َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم 
اإِنَّ  َخاِلُدوَن  ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  اأَ�سْ َواأُْوَل�ِئَك  َوالآِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي 
اأُْوَل�ِئَك  اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدوْا  َهاَجُروْا  ِذيَن  َوالَّ اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ
الآيتين  ( )2( فمن هاتين  ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر  َواهلّلُ  اهلّلِ  َرْحَمَت  َيْرُجوَن 

ت�ستخل�س ت�سعة اأ�سئلة يمكن طرحها لاإجابة عليها تدريجًا:
ي�ساألونك عن ال�سهر الحرام.

القتال فيه.
ال�سدُّ عن �سبيل اهلل والكفر به.

ال�سوؤال عن الم�سجد الحرام.
ال�ستمرارية القتالية �سّد الحّق واأهله.

الباطل  اأه��ل  ي�ستطيع  لن  القيامة،  ي��وم  اإل��ى  الإي��م��ان  بقاء 
اإطفاءه.

الإرتداد  عن الدين كفر واإحباط لاأعمال الح�سنة كلها.

الرحمة  ُمنتهى  �سبيله،  ف��ي  وال��ج��ه��اد  اهلل،  اإل���ى  الهجرة 
والمغفرة في الآخرة.

اأوًل: ال�سوؤال عن ال�سهر الحرام، المحّرم فيه القتال، خرج 
اأ�سرًا  اأخرج  لم  »اإني  قائًا  المدينة  من   t الح�سين(  الإم��ام 
ول بطرًا ول ظالمًا ول فا�سدًا، ولكن خرجت لطلب الإ�ساح في 
اأُّمة جّدي ر�سول اهلل، اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر 
فمن قبلني بالحقِّ فالحقُّ اأولى اأن يتبع ومن ردَّ علّي ا�سبر حتى 
يحكم اهلل بيني وبين القوم الظالمين )3(«. والخروج عن الطاعة 
لي�س ثورة كما هو الم�سهور باعتبار اأن الخروج عن طاعة الوالي 
الخليفة يعني اأن الأخير ل يقوم بحكم اهلل كعملية اإ�ستخاف في 
الأر�س، اأما الثورة فهي القيام بمبادئ جديدة ونظام جديد �سد 

ُممّثليهما ومحاولة لتغييرهما بغيرهما.
تبواأ  ال��ذي  ع�سره(،  )بيزيد  ممثلين  اأُمية  بني  ان  وحيث 
الحكم جراء تعيينه من ِقبل والده معاوية بن اأبي �سفيان، الذي 
جعل الحكم ملكيًا، وقلده ولده ن�سبًا وتن�سيبًا، خاف كل من 
�سبقه من الخلفاء، راميًا الّن�س القا�سي بتعيين الخليفة الرابع 
كما يف�سره من اأراد ذلك، فقاتله في معركة �سفين ما اأدى بعد 
م�سجد  في  ُي�سّلي  قائم  وهو  محرابه  في  اغتياله  اإلى  التحكيم 
الكوفة في العراق، اأمام اهلل وبعينه ارتكبت اأعظم جريمة ومكيدة 
َم ولده  بقتل المام علي t، بعد ر�سول اهلل w. ومن َبعُد �ُسمِّ
المام الح�سن من قبل معاوية  بوا�سطة ُجعدة ابنة الأ�سعث التي 
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 t          ملحق اإلمام

مّناها معاوية اإن قتلته زّوجها ابنه يزيد، فلما ح�سل له ما اأراد، 
تراجع كعادته في عهوده ال�سابقة، كما فعل ب�سروطه مع المام 
الح�سن t، بعد تاآمره على الم�سلمين بقوله: ما �سرطته للح�سن 
فهو تحت قدمي هاتين، واإني ما قاتلتكم لت�سّلوا وت�سوموا، واأنا 

اأعلم منكم ذلك، ولكن قاتلتكم لأتاآمر عليكم. 
وهذه هي غلبة الباطل، فلم يزوج معاوية جعدة لإبنه يزيد 
ع�سرها،  في  الّبرية  خير  قتلت  مثلها،  حمقاء  من  عليه  خوفًا 
ظلمًا   t الح�سين  الإم��ام  ع�سره  في  البرية  خير  يزيد  ليقتل 
على  الأم��وي��ة  والكراهية  الحقد  عمليات  ولتتوالى  وع��دوان��ًا. 
وحدانية اهلل طلبًا للعودة اإلى عبادة الأ�سنام التي كانت منت�سرة 
في �سبه الجزيرة العربية، وفي غالبية بيوتاتها اأكانت من خ�سب 
الحاجة  ت�ستغل بح�سب  العادة  والتي كانت في  اأو تمر،  اأو حجر 
اإليها. ون�ستنتج مما تقدم اأن الُبعد ال�سيا�سي في حكومة بني اأمية 
وحكامها اإل ما ندر في حالة معاوية بن يزيد حفيد معاوية الذي 
ما ان نطق بالحقِّ باإعادة الحكومة اإلى اأهلها في بيت ر�سول اهلل 
w، حتى اغتيل �سبيحة مقولته، بعد اأن عّيرته اأمه بقولها: »يا 

ليتك كنت حي�سة ...«.
ال�سنة  ب��دء  محّرم  هو  الحرام  وال�سهر  فيه:  القتال  ثانيًا: 
ال�سام  قبل  العرب  كان  الحرم،  الثاثة  الأ�سهر  من  الهجرية 
ُيحّرمون فيه القتال، فاأم�ساه ر�سول ال�سريعة ُمحّمد w، على ما 
هو عليه من الحرمة والتحريم، فجرى حكم الدين عليه كما هو. 
اإ�سامي،  لكن يزيد نكث وعار�س حكمين، حكم جاهلي وحكم 
اأنه ل ينت�سب ل للجاهلية بتقاليدها، ول لاإ�سام  ما يدلُّ على 
في  له  ح�سل  وما   ،t الح�سين  خروج  اإلى  اأدى  ما  باأحكامه. 
ليعيد  ودينًا،  ُمحّرٌم قطعًا، عرفًا  فيه وهو  القتال  كرباء جّراء 
ق�سدًا المجتمع الإ�سامي اإلى ما قبل الجاهلية الأولى، وما قبل 
اأ�س�سوا  الذين  الأولين  واآبائه  بنف�سه  وغ��رورًا  ح�سدًا  ال�سام، 
الف�ساد  وعا�سوا  ال�سرك  ونا�سروا  والأوث��ان،  الأ�سنام  �سناعة 
وماتوا عليه، ومن تبعهم حتى ع�سرنا هذا، ممن يكيدون كيدًا 

ويبطنون غير ما يظهرون قاتلهم اهلل اأنى يوؤفكون.
تحت  يقع  م��ن  ك��ل  منع  وه��و  اهلل:  �سبيل  ع��ن  ال�سدُّ  ثالثًا: 
مع  الم�ستقيمة،  الجادة  على  وال�سير  اهلل،  عبادة  من  ايديهم، 
من  وحرمانه  والت�سييق  الباد،  من  النفي  من  ذلك  يرافق  ما 
يمتُّ  ما  كل  و�سلبه  وبعياله  به  والتنكيل  الإن�سانية،  حقوق  اأدنى 

كلها،  ومبادئه  وبر�سوله  باهلل  للكفر  قهرًا  ودعوته  ب�سلة،  اليه 
وال�سدُّ عن الأخاق والقيم، والعي�س عبثًا في دنيا يزعمون ان 
ح بذلك اأجدادهم: اإن هي ال حياتنا  لي�س بعدها �سيئًا كما ُي�سرِّ

الدنيا، نحيا ونموت ولي�س بعدها �سيء.
اأه��ل  اأه��ل��ه:  واإخ����راج  ��ك��ة  مَّ ف��ي  ال��ح��رام  الم�سجد  راب��ع��ًا: 
w واأهل بيته، وفي زمن  الم�سجد الحرام هم الر�سول ُمحّمد 
الحرم  اأه��ل   ،wالر�سول �سبط   t الح�سين  كان  الخ��راج، 
المام  واأخيه   t علي  المام  واأبيه  جّده  بعد  الأ�سا�س  وركنه 
الُخّل�س  وا�سحابه  ومحبيه  اأن�ساره  اأهله  ومن   ،t الح�سن 
هلل ولر�سوله w، وهل كان مع الح�سين t، غير ذلك! وهذا 
الإخراج الق�سري اأكبر من الكفر باهلل، اأي اإ�سمار غير ما ُيعلن 
الخفي  الكفر  هو  بالذات  الحالة  هذه  وفي  الخفي،  الكفر  وهو 
اهلل  تخون  اأن  نف�سه،  الكفر  من  اأكبر  وهو  ُمتحدين  والظاهر 
وعلمهم،  لإيمانهم  العالمين  �سائر  على  اهلل  ف�سلهم  باّلذين 

واأن تقتلهم َظلمًا وعدوانًا وتّنكل بهم بعد ذلك.
خام�سًا: اإ�ستمرارية القتال �سد الحقِّ واأهله: ما زال الم�سلمون 
م�سعورة ُمخططة  لليوم جميعًا، لحمات  يتعر�سون  الحقيقيون 
اأينما كانوا، وما زالت القوى الفا�سقة تتعدى على ال�سعوب الآمنة 
والموؤمنة تحتلها، ت�سلب ثرواتها، تنتهك اأعرا�سها... وهي تتغنى 
�سعوب  في  الديكتاتورية  وتمار�س  بادها،  في  بالديموقراطية 
القهر  وتمار�س  والعدالة،  والم�ساواة  الحرية  تّدعي  غيرها. 
باأجمعها  دولنا  وما  لاآخرين.  والإ�سطهاد  العن�سري  والتفريق 
الوقت  في  الم�ستعمرون  يدخلها  الطلب  تحت  ُم�ستعمرات  اإل 
المطلوب، وخير دليل على ذلك، ما جرى للعراق، و�سوريا، وليبيا 
واليمن، وما جرى ويجري اأخيرًا في لبنان والحبل على الجرار 
ل يقف عند حد كما جرى في جمهورية اإيران الإ�سامية، وابعد 
من ذلك الحرب الثقافية القائمة في مناهج دول العالم الثالث 
الإنتاجي  بالتفكير  كلها، فهي ل تنتج علمًا، ول ي�سمح لها حتى 
لتبقى الذريعة الغالبة للغرب الغاية تبرر الو�سيلة قائمة في كل 

مجالت الحياة.
اإن  عليه:  الق�ساء  ي�ستطيعوا  لن  الإيمان  �سيبقى  �ساد�سًا: 
كانت  واإن  به،  ومحررة  بالإيمان،  غنية  نحن،  المحتلة  ال�سعوب 
م�ستغلة بحكومات الظل وتوجهات روؤ�سائها الخارجية، فاإن ذلك 
ال�سيا�سات  هذه  على  يعتر�س  ل  ال��ذي  الإيمان  واإن  يطول،  لن 

اأكثر  الن��خ��راط  على  ي�سجع  ال��ذي  الغرب  من  ومطلوب  محبذ 
اإنما  العاّمة،  وال�سوفية  البحتة،  الإيمانية  الحركات  في  فاأكثر 
الإيمان الراف�س لأدنى بدايات القهر والغلبة، فهو مرفو�س من 
قبلهم، وغير مرحب به، وكذلك الذي يتعار�س مع رغباتهم، غير 
موؤهل ومرغوب به، وهم يرددون مع معاوية: اآمنوا ما ا�ستطعتم 
و�سّلوا ما قدرتم و�سوموا ما حملت قوامكم ذلك، لكن ل تقربوا 
بها  الم�سلطون  ونحن  لكم  ن�سمنها  فنحن  بالحرية  المطالبة 
 (  )4( اْلَكاِفُروَن(  َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ  اأَن  اإِلَّ  اهلّلُ  َوَياأَْبى   ( عليكم، 

اِحِميَن ( )5(.  َفاهلّلُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو اأَْرَحُم الرَّ
بالتغيير  الإي��م��ان  »اأق���لَّ  ال�سريف  الحديث  ف��ي  ج��اء  وكما 
بالقلب« ولن ي�ستطيع اأي محتل في العالم مهما كانت قوته، اأن 
يدخل القلب وينتزع اإيمانه حتى ولو اتحد الباطل في العالم على 
ذلك، و�سيبقى الإيمان هو المقّدمة الأولى للحرية والق�ساء على 

عبودية، �سوى اهلل بعونه تعالى.
�سابعًا: الرتداد عن الدين كفر به، واإحباط لاأعمال الح�سنة 
كلها: التدين فطرة وغريزة موجودة في الن�سان العاقل، العتقاد 
ُنرِجع ال�سباب كلها  واأن  اإيمان،  لل�سموات والأر���س  بوجود خالق 
اإلى �سبب واحد مهما �سميناه اإيمانًا اأي�سًا. اأما اأن نرجع كل الأمور 
المحتملة فهذا خاف  وال�سدفة  ال�سّماء،  المادة  اإلى  المنظمة 
اأدنى م�ستويات القدرة العقلية، ونكران الجميل المنطقي. والأكبر 
جديد  كفر  الكفر  في  والزيادة  الإيمان،  بعد  الكفر  هذا  كل  من 
كذلك، وا�سراك كبير بالواحد الأحد، وذلك منتهى ال�سالة لقوله 
ُتْقَبَل  لَّن  ُكْفًرا  اْزَداُدوْا  ُثمَّ  اإِيَماِنِهْم  َبْعَد  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ )اإِنَّ  تعالى 
اهلّلِ  ُنوَر  ُيْطِفوؤُوْا  اأَن  )ُيِريُدوَن   )6() اآلُّوَن  ال�سَّ ُهُم  َواأُْوَل�ِئَك  َتْوَبُتُهْم 

َبى اهلّلُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ()7(.   ِباأَْفَواِهِهْم َوَياأْ
الحياة  لي�ست  واأهله:  الدين  لأعداء  النار  في  الخلود  ثامنًا: 
للعي�س والموت فيها فقط، بل هي امتداد ومقّدمة لحياة  عبثًا، 
ثانية، كما اأجمع على ذلك غالبية اأهل العلم والفل�سفة منذ بدء 
اآدم هابيل على  اإبن  اأن ل يقدم  واإل فما معنى  العقلي،  التاريخ 
مقاتلة اأخيه قابيل، ولم يب�سط يده ل للدفاع عن نف�سه ول لقتله 
َيَدَك  َليَّ  اإِ َب�َسطَت  )َلِئن  قال هابيل  الكريم  القراآن  كما جاء في 
َربَّ  اهلّلَ  اأََخ��اُف  ي  اإِنِّ َلأَْقُتَلَك  َلْيَك  اإِ َيِدَي  ِبَبا�ِسٍط  اأََن��ْا  َما  ِلَتْقُتَلِني 

اْلَعاَلِميَن ()8(. 
اأنبياء اهلل ور�سله ال�سالحون، وما  اأن ُيقتل ظلمًا  وما معنى 

t، في واقعة كرباء عام  الإمام الح�سين  اأن ي�ست�سهد  معنى 
61 للهجرة، 680 م، ويقتل ولده حتى الر�سيع منهم، واأن ينّكل 
العبا�س وجعفر وعثمان وعبد اهلل  الف�سل  ابو  اأبيه  باإخوانه من 
وكل اأ�سحابه الثنين  وال�سبعين ر�سوان اهلل عليهم، وما معنى 
ان ت�سبى اإبنة اأمير الموؤمنين علي t، ال�سيدة زينب مع ن�ساء 
اأهل التقى والإيمان والدين والأخاق... وما معنى اأن ي�ست�سهد 
المام علي t، في محرابه في الكوفة من اأر�س العراق غدرًا، 
وغيره الكثير الكثير، ُترى هل انتهى كل ذلك في حينه، وطويت 
اقترف  لكل من  فيه،  اأن هناك ح�سابًا ل ريب  اأم  ورقته لابد، 
نف�سه، فكيف في حقِّ  و�سيقترف ذنبًا مهما �سُغر حتى في حقِّ 

غيره، اأم اأن اهلل غافل عما يعمل الظالمون.
َنَف�س  ولكل  خا�سًا،  ح�سابًا  نف�ٍس  لكل  اأن  مطلقًا،  �سك  فا 
الُمعتدين  عاقبة  هما  والنار  العذاب  واأن  كوكبنا،  في  ح�سابه 
خطاأ،  اأو  عمد  عن  الذنب  اقترفوا  �سواًء  الحاكمين،  خير  عند 
ولكل ح�سابه المقّدر، فكيف اإذا فعلوا وهم غير عابئين بتعاليم 
خاتم  اإلى  الب�سر  اأول   ،t اآدم  لدن  من  بّلغها  ومن  ال�سريعة، 
الر�سالت ال�سماوية ُمحّمد w، حتى قيام القائم من اآله الهادي 
المهديُّ الذي �سوف يقيم دولة العدل بعد اأن ُتماأ جورًا. وعلى ما 
اقترفت كل يد ول�سان من �سوء، عقاب ما اقترفوه، والخلود في 
النار والعذاب الدائم لأهله، والخلود في الجنة لأ�سحاب الجنة، 
تعالى  لقوله  م�سداقًا  ربهم  ورحمة  ال�سالحة  اأعمالهم  جزاء 

َلْيَنا َل ُتْرَجُعوَن ()9(.  ُكْم اإِ َما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َواأَنَّ نَّ )اأََفَح�ِسْبُتْم اأَ
الى  يوؤديان  �سبيله،  في  والجهاد  اهلل  اإل��ى  الهجرة  تا�سعًا: 
اآخر  اإل��ى  مكان  من  النتقال  هي  الهجرة  والرحمة:  الغفران 
لماأرب خا�س، فكيف اإذا كانت هلل، وفي �سبيل الحّق والإ�ساح 
في اأُّمة ر�سول اهلل، كالهجرة التي قام بها الإمام الثالث من اأئمة 
اأهل البيت i الح�سين بن علي o. في �سبيل الحق، واهلل هو 
ثم قطعها رغمًا عنه   ، للحجِّ ّمكة  اإلى  بداأها هجرة  التي   . الحقُّ
كرباء  اأر�س  �سهرت  التي  الواقعة  في  جّده  عقيدة  عن  للدفاع 
التي �سحت بالنف�س والنفي�س  على مر الزمن والدهر. الهجرة 
لبقاء الدين ال�سريعة الى اهلل عز وجل، وحفظه من اي قدر من 
اأمية  وبنو  اأوًل  قري�س  من  عليه ع�سبة  عملت  الذي  الإنحراف، 
ثانيًا، وبنو العبا�س ثالثًا وكل من اأراد كيدًا هلل اأخيرًا. وقد خاطب 
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اأ � مع مدينة الغبيري 
لقد كانت منطقة الغبيري � ال�سياح في 
�ساحل المتن الجنوبّي منذ اأيام المت�سرفّية 
ولغاية   ،)1918  �  1861( لبنان  جبل  في 
تاريخه الحلقة الجامعة ما بين اأبناء الوطن 
اللقاء والتعاون بينهم من  الواحد، ومركز 
وكنائ�سها  وم�ساجدها  رج��الت��ه��ا  خ��ال 
ومنتدياتها  وج��م��ع��ي��ات��ه��ا  وح�سينياتها 
وحديثنا  والريا�سّية.  والثقافّية  ال�سيا�سّية 
المجال�س  اإح��ي��اء  ع��ن  العجالة  ه��ذه  ف��ي 
الح�سينّية بها، منذ اأوائل عهد المت�سرفّية 
ول��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه ه��و ح��دي��ث ع��م��ا يتعلمه 
من  والطالب  وال��ق��ارئ  ال�سامع  وي�ستفيده 
المجال�س الح�سينّية، التي من خالها نع�سق 
المثل العليا لاأخاق واأهمها طلب الحرية 
الغبيري بطلين من  والكرامة. وقد قّدمت 
واإ�ستقال  لحرية  ف��داء  الكبار  رجالتها 

لبنان في تلك الأيام.
في  ال�سفاح  با�سا  ج��م��ال  حكم  حيث 

اأي���ار  ف��ي  ع��ال��ي��ة  ف��ي  ال��ع��رف��ّي��ة  المحكمة 
�ساحة  ف��ي  ب���الإع���دام  عليهما  1916م. 
ال�����س��ه��داء ب��ب��ي��روت وه���م���ا: ال��م��ح��ام��ي 
الخليل  اأف��ن��دي  الكريم  عبد  وال�سحافي 
التمييز  محكمة  وع�سو  ال�سابق  والنائب 
كذلك   )1( عمرو  حمود  الحاج  اأفندي  علي 
اإحت�سنت بعد ذلك بربع قرن تقريبًا اأبطاًل 
من اأبطال ا�ستقال لبنان ورجالته الكبار 
حمادة،  ب��ك  �سبري  وه��م  1943م.  �سنة 
الأ�سعد،  بك  اأحمد  ال�سلح،   بك  ريا�س 
يو�سف بك الزين، الحاج ح�سين العويني، 
اأح��م��د ب��ك ال��ب��رج��اوي، الأ���س��ت��اذ عبداهلل 
الدكتور  �سليم،  مح�سن  الأ�ستاذ  الحاج، 
قا�سم الخليل، عبد الكريم �سليمان فرحات 
تلك  رّواد  من   q كانوا  حيث  وغيرهم. 

.t المجال�س ومن ُمحبي الح�سين
وما هذه الروح الح�سينّية عند الأهالي، 
اإّل لجذور عائاتها العربّية العتيدة الم�سهود 
لها بمحبة الحرية والإ�ستقال ومحبة النبّي 

 .t واأهل بيته الأطهار
ب � مع ال�سيخ ح�سن �سالح همدر 

تكّلمت في كتابي:» �صفحات من ما�صي 
ال�صيعة وحا�صرهم في لبنان« عن العّامة 
الروحية  واأبوته  ال�سيخ ح�سن �سالح همدر 
للم�سلمين ال�سيعة في ُمت�سرفية جبل لبنان 
منذ عام 1845 ولغاية عام 1881 من خال 
ع�سويته عن ال�سيعة في البدء في قائمقامية 
الن�سارى في جبل لبنان من عام 1845م. 
ولغاية وقوع فتنة 1860م. كما �سغل من�سب 
ع�سو في مت�سرفية جبل لبنان لمدة عامين 
اأيام داود با�سا من �سنة 1866 ولغاية �سنة 
1868م. كما كان له الدور الكبير في تحييد 
فتنة  ف��ي  الطائفي  ال�����س��راع  ع��ن  ال�سيعة 
العالي  للباب  زي��ارت��ه  خ��ال  من  1860م. 
اآنذاك ومن خال المطالبة  في ا�سطنبول 
خال  من  عليهم  التعوي�س  في  بحقوقهم 
بعبدا  ف��ي  ال��ج��زاء  مجل�س  ف��ي  ع�سويته 
وكتابته تقريرًا عن ذلك ُطبع في المطبعة 

مجالس 
عاشوراء 
والغبيري

 بقلم الدكت�ر القا�صي ال�صيخ 
ي��صف محمد عمرو

 t          ملحق اإلمام

اأَْر�ُس اهلّلِ  اهلل تعالى الم�ست�سعفين في الأر�س قائًا:)اأََلْم َتُكْن 
َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفيَها( )10(.  

وهل من هجرة اأف�سل لحفظ الإيمان، التي توجب ترك كل 
بالنف�س والأهل، هي ت�سحية  الأهم، فالت�سحية  اأجل  مهم، من 

لأعزِّ ما نملك في �سبيل من يملكنا.
 ،t الح�سين  اإمامنا  يهاجر  اأن  ال�سدف،  من  لي�س  واإّنه 
تحت  والإن��دث��ار  التغيير  من  ج��ده  دي��ن  على  اإل  خ��وف  هجرة 
القديمة.  الجاهلية  ومعايير  وقيم  واأع��راف  وتقاليد  ع��ادات 
هجرة  عك�س  تن�سره،  لم  التي  ّمكة  اإل��ى  المدينة  من  فهاجر 
بّمكة  يجد  ول��م  ن�سرته،  ال��ت��ي  المدينة  اإل���ى  مكة  م��ن  ج���ّده 
التي  الأن�سار  كتب  اأتته  حيث  اإل��ى  ُمهاجرًا  فتركها  اأن�سارًا 
الكوفة.  في  عقيل  بن  ُم�سلم  عمه  ابن  قتل  في  �سرابًا  وجدها 
وهذا ما ا�سطره حتى ل تنتهك بقتله في ّمكة فهاجر لُيجعجع 
بالقرب  ُعطا�سى  واأ�سحابه  واأهله  ويقتل  كرباء،  باأر�س  فيه 
وتحمل  روؤو�سهم  وتقطع  باأج�سامهم  يمثل  ثم  الفرات،  نهر  من 
اإلى الطاغية يزيد في ق�سر الإمارة في ال�سام، وت�سبى عيالهم 
الجاهلية  ال�سماتة  عن  كاإعان  نف�سه،  المكان  اإل��ى  كالعبيد 

بالق�ساء على دين ُمحّمد w، الذي كان طري العود. 
َتمثََّل بها يزيد بن معاوية خير دليل  ولعلَّ هذه الأبيات التي 

على ما تقّدم وهي قوله:
�����س����ه����دوا ب�������ب�������دٍر  اأ�������س������ي������اخ������ي  ]»ليَت 

َج����������������َزَع ال���������َخ���������زرج م�������ن وق���������ع الأَ���������س��������ْل
������اَداِت������ُك������ْم ق������د َق����ت����ل����ن����ا ال��������َق��������رَم م������ن �������سَ

َوَع���������دل���������َن���������ا َم��������ي��������َل ب�������������دٍر ف�������اع�������َت�������َدل 
ف����������اأه����������ل����������وا وا���������س��������ت��������ه��������ّل��������وا ف�������رح�������ًا

ُت�����������س�����ل ل  ي����������زي����������ُد  ي����������ا  ق����������ال����������وا  ث����������م 
اأَن�����ت�����ق�����م ل�������م  اإن  خ�������ن�������دٍق  م�������ن  ل���������س����ت 

م��������ن ب������ن������ي اأَح�����������م�����������َد م��������ا ك�����������ان َف������َع������ل
ل�������ع�������ب�������ت ه��������ا���������س��������م ب��������ال��������م��������ل��������ِك ف����ا

.]»)11( َن������������َزل  وح����������ٌي  ول  ج��������اء  خ�����ب�����ٌر 
منها،   ،t الح�سين  الإم��ام  بهجرة  الكعبة  بقيت  وهكذا 
بن  عمر  اأنفذ  عندما  معاوية  بن  يزيد  ق��ال  كما  قتله  وع��دم 
ره  واأمِّ المو�سم  اأمر  ووله  عظيم  ع�سكر  في  العا�س  بن  �سعيد 
�سرًا   ،t الح�سين  بقب�س  اأو�ساه  قد  وكان  كلهم،  الحاج  على 
تلك  في  الحاج  مع  د���ّس  ثم  غيلة.  بقتله  منه  يتمكن  لم  واإن 
 ،t ال�سنة ثاثين رجًا من بني اأمية واأمرهم بقتل الح�سين 
على  عزم  بذلك   ،t الح�سين  علم  فلما  اإتفق.  حال  اأي  على 
الخروج من مكة، واأحّل احرامه وجعلها ُعمرة مفردة، مخافة 

اأن يقب�س عليه اأو يقتل )12(. 
ما ا�سطره اإلى تركها، وفك ثياب احرامه في حجته في �سهر 
من الأ�سهر الحرام ذو الحجة، وجعلها ُعمرة مفردة، والهجرة 
ال�سماء،  اإلى  ال�سعود  في  ربوة  منها  ليجعل  كرباء  اأر�س  اإلى 
لكل  مزخرفًا  يبقى  الزكي  بالدم  م�سرجًا  علمًا  فيها  ولين�سب 
الزمن،  عوامل  عن  رغمًا  بقائها  على  وعمل  بق�سيته  اآمن  اأبّي 
هلل  الإخا�س  عنوانها  �سهادة  اأكبر  فيها  و�سّطر  الأي��ام،  وطي 
التي  الأر�سية  البقعة  بكرباء  الأر�س،  في  �سريعته  وا�ستقامت 
غدت فوق الجنان المقّد�سة، تعانق ال�سماء فخرًا، بالدماء التي 
فقد�ستها  وال�سماء  الأر���س  لأه��ل  فاأ�ساءت  حباتها  بين  جبلت 
ال�ساعة  قيام  حتى  كرباء  و�ستظلُّ  اأجمعين،  والمائكة  النا�س 
المحلَّ الأ�سمى والمعقل الأجّل التي يتعلم فيها القادة والأبطال 
والثوار المقّدمات التي تبقي علم الحرية مرفوعًا، ي�سع�سع نورًا 
لكل ذي ب�سر، ويبعث الأمل في النفو�س الأبية لكل ذي ب�سيرة. 

واهلل على كل �سيء قدير.     
والحمد هلل رب العالمين     
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العثمانّية في بعبدا. 
وقد �سكن برج البراجنة � حي العرب � 
وتزوج من امراأة من اآل من�سور واأنجب منها 
ولديه ال�سيخ اأحمد وعلّي ال�سغير )2(. وقد 
الجعفرّي  المذهب  ُق�ساة  ان�سباوؤه  ق�سده 
من اآل الح�سينّي »في حك�مة المت�صرفّية«. 
وا�ستوطنوا الغبيري � ال�سياح في ال�ستاء وفي 
اأو  ال�سّياد  مزرعة  ي�سكنون  كانوا  ال�سيف 
�سم�سطار وهم: 1� ال�سّيد علي الح�سينّي. 2� 
ال�سّيد ح�سين الح�سينّي »وه� �صبط ال�صيخ 
ح�صن همدر «)3(. 3� ال�سّيد محمد الح�سينّي. 
اآخرهم  وكان   �5 الح�سينّي.  علي  ال�سّيد   �4
الح�سينّي  م�سطفى  اأحمد  ال�سّيد  الوزير 
في  ال�سيعّية  الطائفة  عن  نائبًا  ُعّين  الذي 
حكومة الإنتداب الفرن�سي �سنة 1919م.)4(.
الع�سر  في  الح�سينّية  المجال�س  وكانت 
ال��ح��رام تقام  ُم��ح��رم  الأوائ�����ل م��ن �سهر 
في  ه��م��در  ال�سيخ ح�سن  م��ن��زل  ف��ي  ���س��رًا 
منازل  وف��ي   � العرب  حي   � البراجنة  ب��رج 
الق�ساة من اآل الح�سينّي والأعيان من اأبناء 
العائات الكريمة في الغبيري التي ذكرها 
الأ�ستاذ ابراهيم وزنه في كتابه:» الغبيري 
لغاية عام 1918م.  واأوائـــل« وذلك  ـ ع�ائل 
كان  المت�سرفّية  حكومة  لأنَّ  ذلك  و�سبب 
واأحوالهم  و�سجونهم  �سوؤونهم  في  رعاياها 
للقوانين  خا�سعين  وغيرها  ال�سخ�سّية 

العثمانّية المرعية الإجراء. 

ج � مع الحاج ح�سين يو�سف الخن�ساء
الح�سينّية  للمجال�س  الثاني  والموؤ�س�س 
الحاج  الخن�ساء  اآل  عميد  هو  الغبيري  في 
الفا�سل ح�سين يو�سف الخن�ساء المعروف 
بالبعلبكي، وذلك في مطلع القرن الع�سرين 
حيث وفقه اهلل تعالى لبناء اأول ح�سينّية في 
واأهل  الح�سين  لبنان وبيروت لمحّبي  جبل 
من  الثاثينيات  منت�سف  في   ،i البيت 
.t القرن الما�سي باإ�سم الإمام الح�سين

كتابه  في  وزن��ه  ابراهيم  الأ�ستاذ  ق��ال 
الآنف الذكر:» وفي �ص�ء الم�صايقات التي 
كان يمار�صها جي�س االإحتالل الفرن�صي في 
تلك االأيام على ال�افدين من المناطق البعيدة 
والمجاورة ل�صماع المجال�س الح�صينّية، كان 
الــمــ�ؤدّيــة  الــمــداخــل  يــتــ�ّزعــ�ن عند  ال�صباب 
واإبــالغ  والحرا�صة  للمراقبة  الح�صينّية  اإلــى 
الــحــ�ــصــ�ر بــ��ــصــ�ل الــــدوريــــات الــمــبــاغــتــة، 
يــ�مــذاك كــان قـــّراء المجال�س يــفــدون اإلــى 
الغبيري من كّل بقاع االأر�ــس لتاأدية دورهم 
وخ�ص��صاً  الح�صينّي،  المنبر  من  الجهادي 
من �ص�ريا والعراق، وفي العام 1952م. تمّنى 
اأحد الخطباء اأن ُي�صار اإلى تاأمين ُح�صينّية 
خا�صة بالن�صاء نظراً لما �صاهده )ففي تلك 
االأّيـــام كانت هناك زاويــة جانبّية ُمخ�ص�صة 
يفتر�ص�ن  ـ  ون�صاًء  رجــااًل  ـ  والجميع  للن�صاء 
الح�صر على االأر�ــس، فيما الخطيب يجل�س 

على كر�صي مرتفع(، وبعد ذلك عمل ال�جيه 
المجال�س  ا�صت�صافة  على  الخن�صاء  مـــراد 
اإلى  �صارع  ــّم  ُث منزله،  في  بالن�صاء  الخا�صة 
عليها  اأطلق  بالن�صاء  خا�صة  ح�صينّية  اإن�صاء 
�صار  ال�قت  ومع   ،uالزهراء ح�صينّية  اإ�صم 
يطلق على ال�صارع العام في الغبيري )�صارع 
الح�صينّية( ومع تكاثر اأعــداد ال�افدين اإلى 
ومــن   ،tالح�صين عــبــداهلل  اأبــــي  مجال�س 
نهج  على  بال�صير  والتزاماً  اإيماني،  منطلق 
اأبيه، عمد اأحمد ح�صين الخن�صاء »اأب� �صامي« 
الح�سينّية  من  قريبة  ح�سينّية  اإن�ساء  اإل��ى 
�سبعينيات  وف��ي  وال��ده،  اأن�ساأها  التي  الأّم 
القرن الع�سرين اأي�سًا، بنى ح�سين الخن�ساء 
اأربعة  الرقم  حملت  ح�سينّية  م�صه�ر«  »اأب� 
مع  »الخن�ص�ّية«،  الح�سينيات  �سجّل  في 
الإ�سارة اإلى اأّنه في اليوم العا�سر من ُمحّرم 
الح�سينّية  �سارع  في  الطرقات  تقفل  كانت 
نظرًا لاأعداد الغفيرة الوافدة من ُمعظم 
المناطق المجاورة لمتابعة وقائع عا�سوراء، 
مع حر�س المنّظمين على توزيع الطعام عن 
المنا�سبة  �سّيد   ،tالح�سين الإم��ام  روح 
اإلى جيل يبقى  الخالدة، وهكذا ومن جيل 
حّب الح�سين وا�ستح�سار �سهادته، طريقًا 
ير�سدنا اإلى الخير والفاح، ويك�سبنا العّزة، 

والكرامة والإباء« )5(.
د � مع الإمام ال�سّيد مح�سن الأمين

الإم��ام الم�سلح ال�سيد مح�سن الأمين 

العلم  اأكبر رجالت  العاملي من  الح�سينّي 
�سوريا  في  الإ�سامّية  والوحدة  والإجتهاد 
ولبنان في القرن الع�سرين. وله مع مجال�س 
عا�سوراء ومنطقة الغبيري � ال�سياح حديث 

خا�س خا�سته ما يلي:
قال الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س 
اأقــدم عليه �صماحة ال�صّيد  اأّول ما  عنه:]»اإن 
االأمين بعد و�ص�له اإلى دم�صق بنية االإقامة 
لح�ص�ر  مقاطعته  هــ�  1901م،  �صنة  فيها 
ال�صّيدة  مقام  في  تح�صل  التي  االإجتماعات 
العا�صر من �صهر ُمحّرم لما  يــ�م   ،u زينب 
تنتهي  �صرعّية  مخالفات  مــن  فيها  يح�صل 
تتلى  باإقامة حفل  واإكتفى  الروؤو�س.  باإدماء 
فــيــه الــ�ــصــيــرة الــحــ�ــصــيــنــّيــة، بــمــا فــيــهــا ق�صة 

االإ�صت�صهاد بمنطقة حي االأمين في دم�صق.
وتطور الأمر معه تدريجيًا �سنة بعد �سنة 
حتى اإ�سداره كتابه »المجال�س ال�صنية« �سنة 
الّتالية:»...  1923 واّلذي ت�سمنت مقدمته 
ولــكــن كــثــيــراً مــن الــذاكــريــن لــمــ�ــصــاب اأهــل 
البيت i، قد اختلق�ا اأحاديث في الم�صائب 
وغـــيـــرهـــا لـــم يـــذكـــرهـــا مــــــ�ؤرخ وال مـــ�ؤلـــف. 
وم�صخ�ا بع�س االأحاديث ال�صحيحة وزادوا 
على  تاأثيرها  من  يرونه  لما  فيها  ونق�ص�ا 
نف��س الم�صتمعين الجاهلين ب�صحة االأخبار 
و�صقمها حتى ُحفظت على االأل�صن واأودعــت 
في المجاميع وا�صتهرت بين الّنا�س وال رادع. 
وهي من االأكاذيب التي تغ�صبهم وتفتح باب 

الــقــدح لــلــقــادح. فــاإّنــهــم ال يــر�ــصــ�ن بالكذب 
الذي ال ُير�صي اهلل ور�ص�له w، كما اأّن ما 
اأنف�صهم  جــرح  مــن  الّنا�س  مــن  يفعله جملة 
بال�صي�ف اأو اللطم الم�ؤدي اإلى اإيذاء البدن 
�ص�ء  وتزيينه  ال�صيطان  ت�ص�يالت  مــن  هــ� 

االأعمال«[)6(.
باإ�سدار  تعالى  اهلل  رحمه  يكتف  ول��م 
كتابه »المجال�س ال�صنَية في م�صائب العترة 
النب�ّية«، بل اأ�سدر ُكتبًا ح�سينّية اأخرى كانت 
وللخطباء  العزاء  لقراء  وم�سدرًا  مرجعًا 
الح�سينيين في ح�سينيات وم�ساجد وبيوت 
اهلل  )ر�سوان  اأّن��ه  كما  ال�سياح.   � الغبيري 
من  الثاثينيات  في  اإختار  عليه(،  تعالى 
محلة   � ال�سياح   � الغبيري  الما�سي  القرن 
الطيونة لاإقامة بها ولبناء م�سجد الإمام 
الطيونة  محلة  في   ،o علّي  بن  الح�سين 
حيث كان الموؤمنون من جميع اأنحاء لبنان 
ومن �سوريا والعراق واإيران والخليج يلتقون 
وطلب  ولاإ�ستفتاء  به  لاإئتمام  ب�سماحته 

الدعاء.
في  الإ���س��اح��ّي��ة  لمدر�سته  ك��ان  كما 
للوحدة  ال��داع��ّي��ة  الح�سينّية  المجال�س 
العلماء  ب��ي��ن  ال��ب��ال��غ  الأث����ر  الإ���س��ام��ّي��ة 
وال��خ��ط��ب��اء ال��ح�����س��ي��ن��ي��ي��ن ف���ي ال��ّن��ج��ف 
الأ�����س����رف واي�������ران و����س���وري���ا ول��ب��ن��ان 
العالم  في  الجميل  الطيب  الأثر  والخليج 
الإ�سامّي.. حيث عار�سه ق�سم كبير من 

تمحي�س  دون  ال�سلف  بتقليد  المتم�سكين 
والإجتهاد  التحقيق  اأه��ل  ��ده  واأيَّ وتحقيق 
اللبنانّية  ال�ساحة  على  ذل��ك  وانعك�س 
راأ�سهم  وعلى  الغبيري  علماء  كان  حيث 
اهلل  واآي��ة  معتوق  ح�سين  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة 
ال�سيخ محمد جواد مغنية واآية اهلل ال�سّيد 
ال�سيخ  واآية اهلل  اهلل  ف�سل  محمد ح�سين 
مدر�سة  مع  الدين  �سم�س  مهدي  محمد 
الإمام ال�سّيد مح�سن الأمين، ومّما يجدر 
من  بيروت  علماء  ك��ان  اأّن��ه  اأي�سًا  ذك��ره 
ة ي�ساركون علماء الغبيري  الم�سلمين ال�ُسنَّ
وفي  الح�سينّية  المجال�س  ح�سور  ف��ي 
الح�سين  الإم��ام  عن  والحديث  الخطابة 
t، اآنذاك وكان اأبرزهم العّامة الكبير 

ال�سيخ عبداهلل العايلي)7(.
واأّما علماء النبطية و�سور ولغاية اأيامنا 
هذه فكانوا مع مدر�سة اآية اهلل ال�سيخ محمد 
بال�سعائر  للتم�سك  الداعّية  اآل �سادق  تقي 
الح�سينّية مع غ�س النظر عن اآراء ومنهجّية 

مدر�سة ال�سّيد الأمين الح�سينّية.
ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  ل��اإم��ام  وك��ان 
ال�سيخ ح�سن ط��ّراد في ما بعد  ولآي��ة اهلل 
خطبهما  خال  من  والكبير  الرائد  الدور 
ح�سينيات  منابر  على  م��ن  ومواقفهما 
والأثر  و�سور  والنبطية  الغبيري  وم�ساجد 
بين  النظر  وج��ه��ات  تقريب  ف��ي  الطيب 

المدر�ستين الآنفتي الذكر.

 t          ملحق اإلمام
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ه� � مع تجمع العلماء الم�سلمين 
في الغبيري

تكّلمت في العدد المزدوج )20 � 21( 
عنوان  تحت  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  من 
الفقرة  في  الغبيري«  تاريخ  على  »اأ�ص�اء 
الغبيري  علماء  دور  ع��ن  ع�سرة  الثامنة 
في  الم�سلمين  العلماء  تجمع  تاأ�سي�س  في 
بالم�ساركة  لبنان في �سيف عام 1982م. 
و�سائر  ب��ي��روت  علماء  م��ن  زمائهم  م��ع 
ة و�سيعة في ذلك، ردًا  علماء لبنان من �ُسنَّ
ولمدينة  للبنان  الإ�سرائيلي  الإجتياح  على 
ال�سّيد روح  بيروت. وذلك بمباركة الإمام 
ُثّم  ومن  )ق��ده(.  الخميني  المو�سوّي  اهلل 
اأيار 1983م. التي  اإ�سقاطهم لإتفاقّية 17 
العدو  مع  ال��وزان  �سفيق  حكومة  عقدتها 
الإ�سرائيلي، بمباركة وتاأييد اإمام الغبيري 
وال�ساحية العّامة المرجع اآية اهلل ال�سّيد 
وال�سيء  محمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(. 
تجمع  م�ساركة  ه��و  عنه  نتكّلم  ل��م  ال��ذي 
�ُسّنة  م��ن  لبنان  ف��ي  الم�سلمين  العلماء 
و�سيعة في المجال�س الح�سينّية في م�ساجد 
الجنوبّية،  وال�ساحية  الغبيري  وح�سينيات 
الح�سينّية  الم�سيرات  في  اأي�سًا  وكذلك 
منذ فجر تاأ�سي�سه في عام 1982م. ولغاية 
تاريخه. وهذا لَعمري ما تمتاز به الغبيري 
�سائر  ع��ن  واإ���س��ام��ّي��ٍة  ح�سينّيٍة  روح  م��ن 
�سائر  في  اأو  لبنان  في  الإ�سامّية  الُمدن 
القرن  اأواخر  منذ  الإ�سامّي  العالم  ُمدن 

الع�سرين ولغاية اأيامنا هذه.
الأج��اء  العلماء  ل��ه��وؤلء  ك��ان  وكذلك 
ال�������س���ادرة عنهم  وال��م��ج��ات  ول��ل��ك��ت��ب 
»ال�حدة  و  »البالد«  ولمجلتي  عام  ب�سكل 

و»االإتــــحــــاد  خ��ا���س  ب�سكل  االإ�ـــصـــالمـــّيـــة« 
الغبيري  في  الم�صلمين«  للطلبة  اللبناني 
في  الكبير  ال���دور  »المنطلق«  ومجلتهم 
مح�سن  ال�سّيد  الإم���ام  اأط��روح��ت��ي  تبني 
اهلل  روح  ال�سّيد  والإم���ام  )ق��ده(  الأم��ي��ن 
ال��دف��اع  ف��ي  الح�سينية  الخميني)قده( 
المقاومة   روح  وزرع  الإ�سام  حيا�س  عن 
اإق��ت��داًء  ولبنان  فل�سطين  في  الإ�سامّية 
ب��ال��م��در���س��ة ال��ح�����س��ي��ن��ّي��ة والإب���ت���ع���اد عن 

الطائفّية والمذهبّية )8(.
 ،t الح�سين  الإم���ام  نه�سة  اأّن  اإذ 
طائفّية  تكن  ل��م  ك��رب��اء،  ف��ي  وم�سيرته 
الإن��ح��راف  ��دَّ  ���سِ كانت  واإّن��م��ا  اأومذهبّية 
دَّ الظالمين �سواء  والبدع في الإ�سام و�سِ

كانوا من ال�سيعة اأو من اأهل ال�ُسّنة.
و� الكلمة الأخيرة

ونتوجه  نقولها  التي  الأخيرة  والكلمة 
للقائمين  وال���ث���ن���اء  ال�����س��ك��ر  ه���ي:  ب��ه��ا 
مدينتنا  اأبناء  من  الح�سينّية  بالمجال�س 
م�سداقيتها  على  لحر�سهم،  الغبيري 
ونبذهم  الإ���س��ام��ّي��ة  ل��ل��وح��دة  وتمثيلها 
على  ومحافظتهم  والع�سبّية  للطائفّية 
بث روح المقاومة الإ�سامّية في فل�سطين 
الح�سينّية  المجال�س  خ��ال  من  ولبنان 
لعلماء  ال�سكر  ُثّم  تعالى،  اهلل  اإلى  تقربًا 
اهلل  اآي��ة  راأ�سهم  وعلى  الأع��ام  الغبيري 
حمل  ال��ذي  معتوق)قده(  ح�سين  ال�سيخ 
الأمين  مح�سن  ال�سّيد  الإمام  من  الأمانة 
الح�سينّية  المجال�س  وتنقّية  تهذيب  في 
من  وجميًا  ج��ي��دًا  اإخ��راج��ًا  واخ��راج��ه��ا 
ثاثة  في  ومواقفه  وخطبه  كلماته  خال 
تلميذه  خ��ال  وم��ن  ال�سنين  م��ن  ع��ق��ود 

ال��وه��اب  عبد  ال�سيخ  الكبير  الخطيب 
معتوق  ال�سيخ  طريق  تابع  وقد  الكا�سي. 
في الغبيري ولغاية تاريخه اآية اهلل ال�سيخ 
خال  م��ن  حفظه(  )دام  ط���ّراد  ح�سن 
والخطيب   r المهدّي  الإم���ام  م�سجد 
الكا�سي  ال��وه��اب  ع��ب��د  ال�سيخ  الكبير 
في�سل  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  ث��ّم  وم��ن 
�سليم.  علي  ال�سيخ  وف�سيلة  الكاظمي. 
الكريمة  ال��غ��ب��ي��ري  ل��ع��ائ��ات  ك���ان  ك��م��ا 
ال��ب��ل��دي  ولمجل�سها  و���س��ي��ع��ة  ��ة  ��نَّ ���سُ م��ن 
وجمعياتها  الغبيري  ولمخاتير  الكريم. 
وموؤ�س�ساتها الخيرّية ونواديها الإجتماعّية 
بال�سكر  ونخ�ّس  والريا�سّية.  والثقافّية 
التعليم  جمعية المبّرات الخيرّية، جمعية 
الخيرّية  الجمعية  الإ���س��ام��ّي،  الديني 
ال��ث��ق��اف��ّي��ة. وك��ذل��ك الأخ����وة ال��ك��رام في 
اّل��ذي��ن قاموا  »اأمــــل«  ح��زب اهلل وح��رك��ة 
بمنع الفتنة الطائفّية من دخول الغبيري. 
ووقفوا وقفة رجل واحد في الّت�سدي لها. 
لبنان  حيا�س  عن  ذودًا  ال�سهداء  وقّدموا 
لل�ساحية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الإج��ت��ي��اح  م��ن��ذ 
تاريخه.  ولبيروت منذ عام 1982 ولغاية 
المجال�س  ر�سالة  على  حافظوا  اأّنهم  كما 
الغبيري  في  عام  مائة  خال  الح�سينّية 
ك���اأط���روح���ة م���ن اأط����روح����ات ال���وح���دة 
بذلك  الغبيري  كانت  حتى  الإ�سامّية. 
في  والمقاومة  ال�سمود  ق��اع  من  قلعة 
والمذهبّية  والطائفّية  ال�سهيونّية  وجه 
الوحدة  اأركان  وركنًا من  التكفير.  ّوُدعاة 
لبنان.  في  والت�سامح  والمحبة  الوطنّية 
وح��ل��ق��ة ج��ام��ع��ة م��ا ب��ي��ن اب��ن��اء ال��وط��ن 

الواحد في تاريخنا الوطنّي.

الهوام�س:
   اإ�ستطاع الهرب والنجاة من حبل الم�سنقة والإختباء في قريته المعي�سرة � فتوح ( 1)

ك�سروان، عن عيون العثمانيين. راجع كتاب »التذكرة اأو مذكرات قا�ٍس« ج1.
يو�سف ( 2) ال�سيخ  للقا�سي  لبنان«،  في  وحا�سرهم  ال�سيعة  ما�سي  من  �سفحات   «  

محمد عمرو، �س 41 � 42 � 43 � بت�سرف.
   نف�س الم�سدر، بت�سرف.( 3)
   مجلة »اإطالة ُجبيلّية« ال�سنة ال�ساد�سة العدد المزدوج، )20 � 21(، �س 36، ( 4)

بت�سرف.

   »الغبيري � عوائل واأوائل« لاأ�ستاذ ابراهيم مو�سى وزنه، �س 200 � 201.( 5)
   » دين؟ عرف...؟ اأم ماذا؟«، للدكتور ال�سيخ اأحمد قي�س، �س 59 بت�سرف.( 6)
   في اأوائل ال�ستينيات من القرن الما�سي وكنت طالبًا في ال�سفوف المتو�سطة ( 7)

ح�سرت مجل�س عزاء ح�سينّيًا في ح�سينّية الإمام الح�سين t، الملحقة بجامع 
ال�سياح تكّلم به العّامة ال�سيخ عبداهلل العايلي.

ر عن اأطروحة الإمام الخمينّي )قده(، الح�سينّية هو ال�سهيد ال�سيخ ( 8)    خير من َعبَّ
مطهري )قده(، في كتابه »الملحمة الح�سينّية«.

ا���س��ت��ف��ا���س ال��ع��ل��م��اء وال��م��ف��ك��رون في 
والّت�سحّية  ال�ّسهادة  معاني  عن  الحديث 
والإيثار في الملحمة الّتاريخّية التي �سّطرها 
الإمام الح�سين t، واتّجهت اأقام الكّتاب 
للّثورة  ال�سّيا�سّية  الأب��ع��اد  على  للّتركيز 
الح�سينّية الهادفة لإ�ساح المجتمع العربّي 

والإ�سامّي وقتذاك...
اإثارة هذه الموا�سيع  ول داعي لمعاودة 
بل  ح�سنًا؛  ب��اًء  فيها  علماوؤنا  اأب��ل��ى  اّل��ت��ي 
اأجدني م�سطرًا لإثارة ق�سّية اأكثر اإلحاحًا 
الّتع�سب  تزايد  مع  ال��ّراه��ن،  ع�سرنا  في 

والتخّلف...
ِفرق  بين  الطائفّية  ِح��ّدة  ا�ستعار  حيث 

الم�سلمين...
وع��ل��ى ال���ّرغ���م م���ن ك���ل ال��درا���س��ات 
ال��ّث��ورة  فل�سفة  تناولت  اّل��ت��ي  والأب��ح��اث 
ودرو�سها  ال�ّسامية،  ومعانيها  الح�سينّية، 
)احترام  مفاهيم  تبقى  لكن  العظيمة، 
وتقوى(  بر�سالية  )الّتعاطي  و  الآخ���ر( 
هي  خ�سمًا(  ك��ان  ول��و  الآخ���ر  )ت��ق��بُّ��ل  و 
مفاهيم ذات فائدة ميدانّية مهّمة للغاية، 

ل �سّيما في زمننا الّراهن!!
عليه  اهلل  �سام  الح�سين  الإم��ام  ف��اإّن 
قّدم نموذجًا رائدًا في اأخاقيات الإختاف 
العنف  لم�ستوى  الأم���ور  و�سلت  ل��و  وحتى 
والإرهاب والإبادة الجماعّية اّلتي �سهدتها 

�ساحة كرباء في العام 61 للهجّرة!

لآل  بالن�سبة  كانت  الماأ�ساة  ه��ذه  فكّل 
البيت i، �سكًا من اأ�سكال الواجب، فلم 
يحقد الإم��ام على اأيٍّ من اأخ�سامه، وبقي 
عليها في  تّربى  اّلتي  الآداب  محافظًا على 
كنف جده الم�سطفى ووالده المرت�سى، فا 
حياة تغريه، ول �سلطة دنيوّية تجعله يبّدل 

مبادئه.
هذا  ُي�سِلح  كيف  طموحه  ُج���ّل  ك���ان 
المجتمع المري�س، وبقي الإمام t � مع كل 
ما جرى � يعتبُر اأّن عليه م�سوؤولّية كبرى اتجاه 
ال��ّدي��ن في مفهوم  خ�سمه، كل ذل��ك ك��ون 
اإل  الّدين  الحّب )وه��ل  اأّن��ه   ،i البيت  اآل 
الحّب؟ كما قال اأحدهم i، ولأّنه ل يغيب 
عن فكر الح�سين t اأّنه م�سوؤول عن تربية 
المجتمع وت�سويب م�ساره، ل �سّيما في الّدين 
اأّن��ه: )كلكم راٍع  الإ�سامّي اّلذي ن�ّس على 
وكلكم م�سوؤول عن رعيته(، فاإذا كان مطلق 
الإ�سامّي  الّدين  في  م�سوؤولّية  يتحمل  فرد 
فكيف بالدور المطلوب من ابن بنت ر�سول 

اهلل w ؟؟!!.
البيت  واآل  كرباء  معركة  ح�سلت  لذا 
i ي�����رددون: ) ه���ّون ب��ي اأن���ه ن��زل بعين 
وزينب،  الح�سين  مدر�سة  ثقافة  اهلل(... 
 ،w الأعظم  النبّي  تعاليم  من  الم�ستقاة 
واّلتي تت�سم لي�س بتقبُّل الآخ��ر فح�سب، بل 
بالم�سوؤولّية ال�سرعّية اتجاه من نختلف معه 
ونعاديه، بل حتى اتجاه من نقاتله، ويخت�سر 

هذه الّتعاليم النبوّية العظيمة الإمام علّي بن 
يقول:  حيث  عليه(،  اهلل  )�سام  الح�سين 
واهلل لو اأّن قاتل اأبي الح�سين ا�ستاأمنني على 

�سيفه لآمنته(...
فرغم كل ما جرى في كرباء لكن تربّية 
وثقافة وفكر الإمام علّي بن الح�سين تفر�س 
عليه الّتحلي بمنتهى درجات الورع، تعبيرًا 

عن مدر�سة اآل البيت الّنبوي الكريم.
 ،t وبكلمة اأخ��رى، اإّن قيمة الح�سين
واإنجازاته الّتاريخّية في كرباء، ل تكمن في 
القتال حتى ال�ّسهادة فقط، بل تكمن القيمة 
على  فالقتال  الأكبر،  جهاده  في  الحقيقية 
اأهميته لكّنه يبقى جهادًا اأ�سغر، واأّما الفكر 
والروح وتربية الّنف�س وتهذيبها فهو الجهاد 
الأكبر، على حّد تعبير ر�سول اهلل w، وهذا 
ما ل يت�سنى للجميع، بخاف ُمجرد القتال 
اّلذي ي�سهل القيام به لمطلق فرد، ولذا فهو 

الجهاد الأ�سغر.
يجب  اّلتي  الأخ��اق  هي  هذه  ختامًا: 
على الم�سلمين � بجميع فرقهم � الإحتذاء 
نكون  حينذاك  هديها،  على  وال�سّير  بها، 
ن��ح��ي��ي ال���ذك���رى ال��ح�����س��ي��ن��ّي��ة ب��ال��ف��ع��ل ل 
ل  بقيمها  عا�سوراء  نعي�س  ونكون  بالقول، 
الح�سين  الإم��ام  فت�سحيات  ب�سعاراتها، 
اأم��ان��ة في  ك��رب��اء  ف��ي  بيته  واأه���ل   ،t
ب�سكل  الأم��ان��ة  نحمل  اأن  وعلينا  اأعناقنا 

.i يليق بالت�سحيات الج�سام لآل البيت

اآلخر 
يف مفهوم 

الّثورة احلسينّية
بقلم العاّلمة ال�صيخ محمد علي الحاج العاملّي

 t          ملحق اإلمام
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الحسين 
سراُج الُتقى

بقلم الدكت�ر غازي مراد)1(

ــــــــــًة  ــــــــــــــــت عـــــــلـــــــى الـــــــــــــــــــ�رق الـــــــــــــحـــــــــــــروُف نــــــــــِديَّ رقَّ
عــــــاً والــــــــحــــــــبــــــــُر تـــــــــــاه عــــــلــــــى الـــــــــــِمـــــــــــداد ُمــــــ�ــــــصــــــ�ِّ
ـــــــٍد ُمـــــــحـــــــمَّ َبـــــــــــْيـــــــــــِت  اآل  ِعـــــــــــــْتـــــــــــــَرة  َفــــــــــِلــــــــــذْكــــــــــر 
***
والـــــــــِطـــــــــر�ـــــــــسُ �ـــــــصـــــــاق فــــــــال اقــــــــــتــــــــــداَر لــــ�ــــصــــاعــــٍر
ــاً ــ ــمــ ــ ــالحــ ــ ــ ــط الـــــــر�ـــــــصـــــــ�ل َم ــ ــ ــْبـ ــ ــ ـ ــصِ ــ ــ الأقــــــــــــــــــ�َل فــــــــي �ـ
ولـــــــــَمـــــــــْن َعـــــــــــَرْفـــــــــــُت ِمــــــــــــَن الـــــــفـــــــ�ار�ـــــــس ُقــــــــــــــــْدَوًة
واأعـــــــــــــــــــــــــــزَّ ِديــــــــــــــنــــــــــــــاً لــــــــــــم َيـــــــــــــــــــــــــــَزْل اأبــــــــــــــنــــــــــــــاوؤه
ــى ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــــــــــــدرُة ُمـ فـــــلـــــ�ـــــصـــــيـــــد الــــــــ�ــــــــصــــــــهــــــــداء �ــــــــــــــصِ
***
ــــــب الــــــــَعــــــــِلــــــــيِّ َمــــــــكــــــــارٌم َكـــــــــــُبـــــــــــَرْت بــــــــــذي الــــــَنــــــ�ــــــصَ
وتـــــــــعـــــــــاظـــــــــمـــــــــْت فــــــــيــــــــه الــــــــ�ــــــــصــــــــمــــــــائــــــــُل رفــــــــعــــــــًة
ــٍة ــ ــ ــالغـ ــ ــ ــر نــــــــهــــــــُج بـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــــلــــــيــــــل الـ هـــــــــ� ِمـــــــــــــــْن �ــــــصَ
َيـــــــــْحـــــــــَتـــــــــلُّ فـــــــــي �ــــــــصــــــــدر الــــــــر�ــــــــصــــــــ�ل َمــــــكــــــانــــــًة
***
ــــــــٌة هـــــــــــي �ـــــــــصـــــــــيـــــــــرةٌّ ِمــــــــــــــــــْن كـــــــــــــربـــــــــــــالَء وقــــــــ�ــــــــصَّ

ـــــه  خـــــطَّ بــــــــيــــــــٍت  اآل  ِمــــــــــــــــْن  ـــــــلَـــــــمـــــــْك  َمـــــــ�ـــــــصْ هــــــــــي 
دعــــــــــــــــ�ًة جــــــــــــــــــــاءت  اهلل  كــــــــــتــــــــــاب  ِمــــــــــــــــــــْن  هــــــــــــي 
بـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــادٍة كــــــــــــانــــــــــــت بـــــــــــــــــدايـــــــــــــــــَة ثـــــــــــــــــــ�رٍة
***
لــــــلــــــقــــــابــــــ�ــــــصــــــيــــــَن عــــــــلــــــــى الـــــــــــــزنـــــــــــــاد كــــــــــرامــــــــــًة
لــــــلــــــمــــــ�ؤمــــــنــــــيــــــَن وَمــــــــــــــــــــْن َيـــــــــــــــــــــــذوُد بـــــــمـــــــ�ِطـــــــٍن
ــــــَيــــــًة واأحـــــــــــــــــــــاَل خـــــــــْ�فـــــــــاً فــــــــي الــــــقــــــلــــــ�ب وَخــــــ�ــــــصْ
ــاً ــ ــمــ ــ ــ ــصِ ــ ــ ــا� ــ ــــــــًة واأْرَعـــــــــــــــــــــــــــــَب غــ فــــــــــــــــــــاأذلَّ َغــــــــطــــــــَر�ــــــــصَ
***
ــــــٌر ـــــــَد الـــــــ�ـــــــصـــــــهـــــــداء ِذْكـــــــــــــــــــــــــُرَك حــــــا�ــــــصِ يـــــــــا �ـــــــصـــــــيَّ
ـــــــــْمـــــــــَت دربـــــــــــــــــــــاً لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــادة وا�ـــــــصـــــــعـــــــاً فـــــــــر�ـــــــــصَ

ــا الــــــــ�ــــــــصــــــــطــــــــ�ُر ُخــــــــزامــــــــى ــ ــهــ ــ ــ ــي ــ ـــــــــــَرْت فــ وتـــــــــــعـــــــــــطَّ
جــــــــــــــــاً اأنـــــــ�ـــــــصـــــــامـــــــا عـــــــــبـــــــــَق الــــــــــــــــيــــــــــــــــراِع، ُمــــــــــــــــروِّ
ِطــــــــــــــْيــــــــــــــٌب يــــــــــفــــــــــ�ح وُيــــــــنــــــــعــــــــ�ــــــــس االأقــــــــــــالمــــــــــــا

***
بـــــــقـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــدٍة ُيـــــــــر�ـــــــــصـــــــــي الـــــــــــــ�لـــــــــــــَي ِذمـــــــــامـــــــــا
ــا ــ ــامــ ــ ــ ــي ــ ــ ـــــــــيِّ ُه واأفــــــــــيــــــــــ�ــــــــــسَ �ــــــــصــــــــعــــــــراً بـــــــــالـــــــــَر�ـــــــــصِ
اأغـــــــــــــــــــَنـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــٍخ لـــــــــــنـــــــــــا اأيــــــــــــــامــــــــــــــا
ــــــــــــلــــــــــــ�ن �ــــــصــــــالمــــــا فـــــــــــــي كـــــــــــــل يـــــــــــــــــــــ�ٍم ُيــــــــــــْر�ــــــــــــصِ
َتـــــــــعـــــــــلـــــــــ� وَتــــــــــ�ــــــــــصــــــــــمــــــــــُخ ِقــــــــــيــــــــــمــــــــــًة ومـــــــقـــــــامـــــــا

***
وغـــــــــــــــــــــدْت ُتــــــــــــــجــــــــــــــاوُر اأْنــــــــــــجــــــــــــُمــــــــــــاً وغـــــــَمـــــــامـــــــا
وعــــــــلــــــــيــــــــه زْهـــــــــــــــــــــــُد الـــــــخـــــــا�ـــــــصـــــــعـــــــيـــــــن تــــــــرامــــــــى
وكــــــــــــــتــــــــــــــاُب عــــــــــلــــــــــٍم اأْكــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَم االإِ�ـــــــــــصـــــــــــالمـــــــــــا
وعــــــــــظــــــــــيــــــــــَم َقـــــــــــــــــــــــــــــْدِر َمــــــــــحــــــــــبــــــــــٍة وغـــــــــــرامـــــــــــا

***
ـــــــــــراجـــــــــــاً لـــــــلـــــــُتـــــــقـــــــى، اإلـــــــهـــــــامـــــــا �ــــــــــــصــــــــــــارْت �ـــــــــــصِ
ِدْيـــــــــــــــــــــــــــــــٌن ُيـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــُق لــــــــــــــلــــــــــــــ�رى اأحــــــــــــالمــــــــــــا 
ُد االأْعــــــــــتــــــــــامــــــــــا تــــــمــــــحــــــ� الـــــــــــــظـــــــــــــالم، ُتـــــــــــــــبـــــــــــــــدِّ
لـــــــــلـــــــــرافـــــــــ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــَن َمـــــــــــــهـــــــــــــانـــــــــــــًة وّظــــــــــــالمــــــــــــا

***
لــــــلــــــحــــــا�ــــــصــــــنــــــيــــــن ِمـــــــــــــــــــَن الـــــــــــــتـــــــــــــراب َقـــــــتـــــــامـــــــا
ِلــــــئــــــامــــــا االأُبـــــــــــــــــــــــــــاة  اأر�ــــــــــــــــــــس  ِمـــــــــــــــــْن  واأزاَح 
واأ�ــــــــــــــصــــــــــــــاَر لـــــــــــْ�نـــــــــــاً فـــــــــي الــــــــــــ�ُجــــــــــــ�ه ُرغــــــــامــــــــا
واأقــــــــــــــــــــــــــــــــاَم اأمــــــــــــــنــــــــــــــاً وا�ــــــــــصــــــــــتــــــــــعــــــــــاَد وئــــــــامــــــــا

***
ـــــــتـــــــِنـــــــيـــــــر ِنـــــــظـــــــامـــــــا فــــــــــــي كــــــــــــل ِفــــــــــــــْكــــــــــــــٍر َيـــــــ�ـــــــصْ
نــــــــهــــــــجــــــــاً ُيــــــــــــَطــــــــــــِبــــــــــــُق لـــــــلـــــــُنـــــــهـــــــى اأحــــــــكــــــــامــــــــا

ــى ــ ــقـ ــ ــُتـ ــ ـــــــــْيـــــــــَت فــــــــي االإيــــــــــمــــــــــان فــــلــــ�ــــصــــفــــَة الـ اأر�ـــــــــصَ
ــــــًة ــــــقَّ فــــــحــــــمــــــْلــــــَت ِمــــــــــــــْن هـــــــــــمَّ الــــــــــِجــــــــــَيــــــــــاِع َمــــــ�ــــــصَ
***
ــــــــــيــــــــــرَة قــــــــائــــــــٍد ْخــــــــــــــــــــــــــــــــــَت لــــــــــالأجــــــــــيــــــــــال �ــــــــــصِ اأرَّ
بــــــــنــــــــقــــــــاء قـــــــــلـــــــــٍب مـــــــــــا �ـــــــــــصـــــــــــَمـــــــــــْرَت َعـــــــــــــــــــــداوًة
ــقــــي ــتــ ْحــــــــــــَمــــــــــــَن فــــــــــي مــــــــــا تــ ـــــــَتـــــــلـــــــهـــــــْم الــــــــــــرَّ َتـــــــ�ـــــــصْ
***
وا�ـــــــــصـــــــــَتـــــــــدَّ َخــــــــــْطــــــــــٌب فـــــــــي الـــــــــــِنـــــــــــزاع وِفــــــــْتــــــــَنــــــــٌة

يــــــــــ�مــــــــــاً تـــــــجـــــــا�ـــــــصـــــــَر َمـــــــــــــــــْن تــــــــــاآمــــــــــر ِغـــــــْيـــــــلـــــــًة 
ــات ُمــــــــَكــــــــلَــــــــاًل ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ ــ ــت ــ ــ ــَت تـــــــــــــــاَج ال ــ ــ ـ ــصْ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــِبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ فـ
ِلـــــــقـــــــاتـــــــٍل ـــــــَتـــــــجـــــــيـــــــَب  َتـــــــ�ـــــــصْ اأالَّ  وعـــــــــــــــَزْمـــــــــــــــَت 
وَمــــــــــــْ�قــــــــــــٌف بـــــــــالـــــــــ�ـــــــــصـــــــــُدود  رٌد  ِلـــــــــــَيـــــــــــِجـــــــــــيَء 
ومـــــــــ�ـــــــــصـــــــــ�ا لـــــــــــمـــــــــــاٍء َيـــــــــْمـــــــــنـــــــــعـــــــــ�ن �ــــــــصــــــــراَبــــــــه
ــٍة ــ ــ ــَن ــ ــ ــْح ــ ــ ــِم ــ ــ واالأمــــــــــــــــــــُر �ـــــــصـــــــاق فــــــــال اْجـــــــــِتـــــــــنـــــــــاَب ل
***
ــــــــــيــــــــــَع مـــــــــ�دعـــــــــاً نــــــــــــاديــــــــــــَت زيـــــــــــنـــــــــــَب والــــــــــر�ــــــــــصِ
بــــــــــــُبــــــــــــْرَدٍة الــــــــر�ــــــــصــــــــ�ل  اإرث  ِمـــــــــــــــْن  َتــــــــلــــــــْتــــــــفُّ 
ُمـــــــنـــــــازاًل الـــــــَجـــــــَنـــــــاح  ِذي  ـــــــهـــــــْ�َة  �ـــــــصَ وَعـــــــــــلـــــــــــْ�َت 
ــت ُمـــــــجـــــــاهـــــــداً ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــصـ ــ ُتــــــبــــــلــــــي بـــــ�ـــــصـــــيـــــٍف مــــــــا ا�ـ
وتــــلــــتــــقــــي الــــــقــــــ�ــــــصــــــاء  فـــــــــي  اآٌن  ِلـــــــــَيـــــــــِحـــــــــْيـــــــــَن 
***
بــــــمــــــْ�قــــــٍف ـــــــــــنُّ  اأ�ـــــــــــصِ ال  الــــــحــــــقــــــائــــــق  فـــــــــي  اأنــــــــــــــا 
َنــــــــــــــــــــــــــــ�اِزٍل وَحــــــــــــــــــــــــرِّ  اأْرزاِء  ُمــــــــــــــــــــرِّ  عــــــــــــن 
ـــــــمـــــــاً َتـــــــَظـــــــلُّ يــــــــــكــــــــــ�َن  اأْن  َمــــــــــــــــــــ�ٍت  فــــــــــــحــــــــــــراُم 
ـــــــــى والـــــــــعـــــــــالـــــــــُم الــــــــعــــــــربــــــــيُّ َيــــــ�ــــــصــــــُكــــــُنــــــه االأ�ـــــــــصَ
ــــــــــــــــــٌة فـــــــــــــــــــــــــاإالَم َتـــــــــــــرتـــــــــــــُع فـــــــــــي الــــــــــنــــــــــ�ائــــــــــب اأمَّ
ــــــــــتــــــــــي ــــــــُبــــــــه الــــــــربــــــــيــــــــع واأمَّ وعــــــــــــــــــــالَم َنــــــــْحــــــــ�ــــــــصَ
وبـــــــــــــــــــــاأنَّ لـــــــــــْ�نـــــــــــاً فــــــــــي الــــــ�ــــــصــــــقــــــائــــــق اأحــــــــــمــــــــــراً
واأكـــــــــــــــــــــــــاُد اأبـــــــــ�ـــــــــصـــــــــُر فــــــــــي الــــــــربــــــــيــــــــع ِنـــــــهـــــــايـــــــًة
ــاً ــ ــمـ ــ ـ ــصَّ ــ ــ�ـ ــ ــَجـ ــ ُمـ ــــــــراَب  الــــــــ�ــــــــصَّ راأت  اإْن  فـــــالـــــعـــــيـــــُن 
***
ــــــــــــــــــــا بــــــــ�ــــــــصــــــــبــــــــِرَك َنـــــــْقـــــــتـــــــدي يـــــــــــا �ـــــــصـــــــيـــــــدي اإنَّ
ــــــــداً نـــــــْحـــــــيـــــــاَك فــــــــي زمــــــــــن الــــــ�ــــــصــــــدائــــــد ُمــــــــْر�ــــــــصِ
ــاً ــ ـ ــيِّ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ُمـ الــــــجــــــنــــــ�ب  فــــــــي  �ــــــصــــــْيــــــُفــــــَك  زاَل  مــــــــا 
ِفـــــــــتـــــــــْيـــــــــٍةْ واأذُرع  اأ�ـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاٍل  بــــــــَيــــــــمــــــــيــــــــِن 

واإلــــــــــــــــيــــــــــــــــَك جــــــــــــــــــــاءت َتــــــــــــْحــــــــــــِمــــــــــــُل االآالمــــــــــــــــــــا
ــا ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ـ ــصِ ــ ــس الــــــظــــــاِمــــــئــــــيــــــَن �ـ ــ ــ ــا�ـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ وِمــــــــــــــــَن الـ

***
ــا ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــ كـــــــــــــان الـــــــــــِمـــــــــــثـــــــــــاَل، ومـــــــــــــا عـــــــــــــّرْفـــــــــــــُت ُه
ِخــــ�ــــصــــامــــا تــــــِعــــــْيــــــ�ــــــَس  اأْن  يــــــــ�مــــــــاً  ــــــئــــــَت  �ــــــصِ اأو 
ـــــــــــْ�َن ِمــــــــــــــْن هــــــــــــــْدر الــــــــــــِدمــــــــــــاء اأنـــــــامـــــــا وَتـــــــــــ�ـــــــــــصُ

***
كـــــــــــانـــــــــــت بــــــــــــــــــــالًء ُمــــــــــــْ�ِحــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاً وَغـــــــــــــرامـــــــــــــا

ــت الـــــــر�ـــــــصـــــــ�ل ِكـــــــرامـــــــا  ــ ــ ــي ــ ــ ـــــــْيـــــــَب ِمـــــــــــــْن ب ِلـــــــُيـــــــ�ـــــــصِ
بـــــــالـــــــَمـــــــْجـــــــد تــــــبــــــلــــــُغ مـــــــــا ابــــــــتــــــــَغــــــــْيــــــــَت َمــــــــرامــــــــا
واأَتـــــــــــــــْيـــــــــــــــَت َتــــــــــْعــــــــــِر�ــــــــــسُ بـــــــــالـــــــــِحـــــــــ�ار �ــــصــــالمــــا
يـــــــــــاأبـــــــــــى الـــــــــحـــــــــديـــــــــَث َتــــــــــَفــــــــــاُهــــــــــمــــــــــاً وكـــــــالمـــــــا
واأتــــــــــــــــــــــــــــــ�ا بـــــــــــــنـــــــــــــاٍر ُيــــــــــــحــــــــــــرقــــــــــــ�ن ِخــــــــيــــــــامــــــــا
كــــــــــانــــــــــت بـــــــــــــاأ�ـــــــــــــصـــــــــــــ�اأِ مــــــــــــا يــــــــــــكــــــــــــ�ُن ِلــــــــــزامــــــــــا

***
ــا ــ ــامــ ــ ــ ــث ــ ــ وَحــــــــــــــــَزْمــــــــــــــــَت اأمـــــــــــــــــــــراً واخـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــْرَت ِل
ِلـــــــــُتـــــــــجـــــــــْيـــــــــَب مـــــــــــا قــــــــــــــال االأمــــــــــــــيــــــــــــــُن مـــــنـــــامـــــا
ــا ــ ــامـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــــــُق الـــــــ�ـــــــصـــــــالح ُحـ وخـــــــــــرْجـــــــــــَت َتــــــْمــــــتــــــ�ــــــصِ
ــــــــــِقــــــــــُط هـــــــــــامـــــــــــًة وَقـــــــــــ�امـــــــــــا ُتــــــــــــــــــــــــْردي وُتــــــــــ�ــــــــــصْ
وْجــــــــــــــــــــــه الــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب مـــــــــحـــــــــمـــــــــٍد واإمـــــــــــــامـــــــــــــا

***
حــــــــرامــــــــا اأقـــــــــــــــــــــــــ�َل  اأْن  َقـــــــــــــــــــــــــْ�ٍل  وحــــــــــــــــــــــالُل 
ق االأقـــــــــــــــ�امـــــــــــــــا وَلـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــب حــــــــــــــــــــــرٍب َفــــــــــــــــــــــــــرَّ
زوؤامـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدوَم  اأْن  َعــــــــــْيــــــــــ�ــــــــــسٍ  وحــــــــــــــــــــــــراُم 
ــــــــْيــــــــُل ِحـــــمـــــامـــــا ِمـــــــــــــــْن ُجــــــــــــــــــْرح اأقــــــــــــطــــــــــــاٍر َيــــــــ�ــــــــصِ
اإالمـــــــــــــــا الــــــــ�ــــــــصــــــــقــــــــاء  فـــــــــــي  َتـــــــــــــغـــــــــــــرُق  واإالَم 
ــــــــــــــــــراً اأورامــــــــــــــــــــــــا َتــــــــلــــــــقــــــــى الــــــــــربــــــــــيــــــــــع ُمــــــــــــــــــزهِّ
ـــــــــبـــــــــاغـــــــــًة وَعــــــــــالمــــــــــا كــــــــــــــــان الــــــــــــــــــِدمــــــــــــــــــاَء �ـــــــــصِ
ــــــــــْعــــــــــِب ُمــــــــــْثــــــــــقــــــــــٍل وِخــــــــتــــــــامــــــــا وخـــــــــــــريـــــــــــــَف �ــــــــــصَ
اأوهــــــــــامــــــــــا راأْت  مــــــــــا  ــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــ ال فــــــــــي  تـــــــــــــَر 

***
ــا ــ ــامـ ــ ــْهـ ــ ــلـ ــ ــِتـ ــ ـ ــصْ ــ ونـــــ�ـــــصـــــيـــــُر درَبــــــــــــــــَك فـــــــي الـــــــمـــــــدى ا�ـ
نــــــــْحــــــــ�بــــــــَك الـــــــَمـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــرُة تـــــ�ـــــصـــــتـــــمـــــرُّ دوامــــــــــــا
ــــــامــــــا يـــــــــلـــــــــ�ي الـــــــــــــــرقـــــــــــــــاَب ُمـــــــــقـــــــــِطـــــــــَعـــــــــاً قــــــ�ــــــصَّ
زرعــــــــــــــــ�ا الــــــبــــــطــــــ�لــــــَة فــــــــي الــــــــــُربــــــــــى اأْعــــــــالمــــــــا

الهوام�س:
القاها �سعادة الدكتور من على منبر قاعة الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر في كفر�سال � عم�سيت، م�ساء يوم ال�سبت الواقع فيه 2016/11/25م. بمنا�سبة ذكرى اأربعين الإمام ( 1)

.t الح�سين

 t          ملحق اإلمام
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ملحمة 
t اإلمام الحسين

لل�صاعر االأديب االأ�صتاذ ج�رج �صك�ر)1(

 t          ملحق اإلمام

�������������واٌر َمّ �����ارَ  ك�����ال�����نَّ َدٌم  ����م����ي����ر  ال���������سَّ ع����ل����ي 
�����اُر ك�����فَّ ف�������ال�������ّذب�������اُح  ال�������َح�������قُّ  ُي�������ذَب�������ح  اأن 

����ه����ادِت����ه �����سَ ف������ى  �����ِخ�����ي  ������سَ ال����ُح���������س����ي����ن  َدُم 
������اَع َه��������������درًا، ب������ه ل����ل����َه����دى اأن�����������واُر م������ا �������سَ

����وى �����ه�����ادة َط������ع������ٌم ل������مَ ُي��������ذق��������ُه �����سَ ول�����ل�����������سَّ
ث����اروا ُي���ظ���َل���ُم���وا  اأن  اأق�������س���م���و،  الأول�������ى  �������مُّ  ال�������سُ

������ت ِب�����ه�����م اأَُم������������ٌم ���������ة، وان������ت������مَّ ق��������ال الأ ئ���������مَّ
����وُم، و������س�����دُق ال����ق����ول اإ������س�����راُر ق�����ال ال����خ���������سُ

����ب����ّي، اأم������ا اأَم�����������ا ال����ُح���������س����ي����ُن َرب�������ي�������ٌب ل����ل����نَّ
َن������م������ا ل���������ُه ف�������ي ف���������������وؤاِد ال��������َج��������دِّ اإي�������ث�������اُر

������ان، ح���ال���ي���ه ������بَّ ������اُه َري������ح������ان������َة ال�������������سُّ ������مَّ �������سَ
ي�����ح�����ان ِم���ع���ط���اُر ع���ل���ي ال����ج����ن����ان، �����س����ذا ال�����رَّ

��������غ��������َر َي�������ح�������ُب�������و روَح���������������ُه ����������َل ال��������ثَّ وق����������بَّ
ن�������س���م���ًاك���م���ا ت�����ف�����اوُح ف����ى ال �����س����ح����ار اأزه��������اُر

اإلى اأن قال:
اأم����������ا ال����ُح���������س����ي����ُن َوري��������������ٌث ل����ل����ع����ل����ّي ف��ت��ى

����رِّ اأ�����س����راُر ال���ف���ت���ي���ان، َم�����ن َن����ه����ُج����ُه ف����ى ال���������سِّ
����َط����ٍب �����سُ ذو  ال������َف������ذُّ  ال����ف����ق����ار  ذو  و�����س����ي����ُف����ه 

اُر �����ط�����ّل�����ع ف����ي����م����ا ال������غ������ي������ُرغ������دَّ �����ه�����ُم ال�����تَّ ������سَ
خ���ل���ي���ف���ُة ال���م�������س���ط���َف���ى ي��������وَم ال����غ����دي����ر وق����د

�������غ اأن�������������ت ت�����خ�����ت�����اُر اأت������������������اُه ال������غ������ي������ب ب�������لِّ

ل����ُه َم����������������ول ُه، ع�����ل�����يُّ  ك�����ن�����ُت  َم��������ن   � ف�����ق�����ال 
������اُر َم��������ول��������ى، وب��������اي��������َع ب����������������الآل ف ُح�������������سَّ

اأك��������َب��������رُت ع������ن اأدُم�������ع�������ي ي���������وَم ال���ُح�������س���ي���ن
ول����ل���������س����ه����ادِة ال����ب����ك����ر اأع��������را���������سٌ واإك������ب������اُر

ف�����ي ث����وب����ه اح���ت�������س���دت ُدن�����ي�����ا، وق������د ن��ه�����س��ت 
اإن��������������ذاُر �������جَّ  ��������سَ اإذ  ���������ت���������ه  اأُمَّ اأح����������������ا ُم 

ه���������ذا ي�������زي�������ُد َدع�������������يُّ ال�����ُح�����ك�����م ي�������ن�������ذُرُه
������اٌر وه���������ل ي������ب������اي������ُع ي�������ا ب�������الأح�������ك�������ام ف������جَّ

����س���ارم���ٍة ���ي���ف  ك���ال�������سّ »ل«  ب�����  ال���ح�������س���ي���ُن  َردَّ 
َزاآُر َّءات«  »ال�������������������ا  ب�������  ال������ح������ّق  ������ّي������ُد  و�������سَ

ح���رم���ه���ا اهلِل  ر��������س�������ول  ج�����������ّدي  �����س����م����ع����ت 
������ف������ي������ان«  ت�������س���ت���اُر ف������ا  خ�����ا ف�����ة ف������ي »�������سُ

��������ُه �����������������سُ ل  اأُدنِّ ��������س�������رٌّ  ال������ح������ر ّ ال������م������ب������داأ 
������رِّ اأَح��������������راُر ، وُح��������م��������اُة ال�������������سِّ ��������سٌ ُم�������ق�������دَّ

ح������اَر »ال����ول����ي����ُد« ف���م���ا غ������دُر ال��ح�����س��ي��ن ���س��وي
، ب������ه ي���������س����َت����ك����ب����ُر ال�����غ�����اُر غ����������دٍر ب���������راأ����������سٍ

اإذا ����ع����ي����م  ال����نَّ �������ات  وج�������نَّ دي�����ن�����ي  خ������ي������رُت 
اُر ج�����������زَّ واهلل،  اأن�������������ا،  م�������ا  َخ�������������س������رتُّ������ُه، 

ول  ُج����������ُرُم ف������ا  اإث������������ٌم  ي�����ب�����اي�����ُع،  ل������م  اإن 
������اُر ج������بَّ ال���������ُح���������رُّ  ع�����ل�����ي�����ه،  ول  ُج���������ن���������اَح 

الهوام�س:
ور من على منبر قاعة ال�سّيد مو�سى ال�سدر في كفر�سال � عم�سيت، م�ساء يوم ال�سبت الواقع فيه 2016/11/26م. بمنا�سبة ذكرى اأربعين الإمام ( 1)  األقاها ال�ساعر الأ�ستاذ �سكُّ

.t الح�سين

عاشوريات
�صعر الحاج اأب� ح�صين خمي�س

الفلوات في  نداوؤك  ي�سيع 
الخربات في  الموؤذن  ك�سوت 

�سيدي يا  نجيعك  وبات 
الرا�سيات بها  ت�سير  بحارًا 

�سيدي يا  جبينك  وبات 
نيرات  اأنجم  بها  �سماء 

ُبغاٍة... باأيدي  اأ�سير  ِهزبر 
الكماة؟ اأين  حيدر؟  فااينك 

ارجعوا لئام  يا  بهم  ت�سيح 
الرماة نبل  �سوتك  فيهدر 

اأخر�سا؟ ال�سدى  بات رجع  فهل 
�ساكنات الخن�سا  رياح  وباتت 

خائنين من  الن�سر  ترتجي  فهل 
نتنات؟ جيف  �سمائرهم 

الرماح حمر  القربة  ومزقت 
ازهاره قا�سم  وفي عر�س 
الطاهرات دماوؤك  روتها 

�سرابا الفرات  �سار  وبعدك 
الفرات ماء  فقدار جفف 
والقينقاع قري�سة  ون�سل 

والَحُرَمات الفواح�س  ا�ساعوا 

جدارا اأ�سحت  خيبر  وبوابة 
م�ستعمرات فل�سطين  واأ�سحت 

خفقت بيارقهم  وبئ�سًا 
العاديات �سورة  يا  القد�س  على 

ارتوت ما  و�سهام حرملة 
للطغاة هدف  قانا  واطفال 

راية نك�ست  قد  "الكمب"  وفي 
الحيلة نهر  النيل  �سفة  على 

هناك يهودا  فرعون  و�ساجع 
ذكريات غدا  الن�سال  و�سوت 

ال�سيل فا�س  واإن غثاء هو 
الطرقات يكت�سح  وا�سبح 

ال�ساة  ودماء حيدرة في 
الهاديات  هي  نور  م�ساعل 
المرجفون للت�سوية  وا�سرع 
بالراجمات! �سارون  وارعد 

ال�سهداء  �سيد  يا  المجد  وارث  فيا 
المكرمات �ساحب  ويا 

ارادوك ترفع رايات ذل
هيهات... بهيهات  فناديتهم 
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����ُك����ْر م����ح����اب����َرُه َف������ْا�������سَ ال�������َي�������َراُع ول�������ْم َي���������سْ
������ْت ِم����������������دادًا ول��������م ي����ب����ْل����غ اأواخ����������������َرُه  ������حَّ �������سَ

��ب��ك��ْت م����ه����ًا، ِم���������داد، ب����ح����وُر الأر����������س ل����و ���سُ
ِح�������ْب�������رًا ل����م����ا َب�����َل�����َغ�����ت و������س�����ف�����ًا ������س�����رائ�����َرُه

�����ره وَق�����َف�����ْت َن�����ْه�����ُج ال���ح�������س���ي���ِن ال�������ذي ف�����ي ������سِّ
�������َره ت�������وقِّ اأْن  َت���������ْرج���������ُو  ال�����������ّروائ�����������ُع  َل�����������ُه 

ك����وك����ب����ٌة ب�������ع�������ا��������س�������وراَء  ��������َع��������ْت��������ه  وقَّ اإْذ 
������َرُه ������طَّ و�������سَ َم�������ْرَم�������اه�������ا  ال��������ك��������ْوُن  َن  ودوَّ

َل������َي������ْظ������َه������َرنَّ َوَل�������������ْو ف������ي وج�������ِه�������ِه ُزِرع�����������ْت
ت����ق����ه����ق����َرُه اأْن  َب�����ْغ�����ي�����ًا  ال�����ك�����ف�����ِر  ح�������واج�������ُز 

َه����َو�����س����ًا ول  اأع������������ُدو  َب�������َط�������رًا  ل  َخ�������رْج�������ُت 
ب����ال����ح����ك����م ُي������ْن������ب������ُت ف������ي ق����ل����ب����ي اأزاه����������������َرُه 

ب������ل ال��������ّدع��������يُّ ال����������ذي اأْدَم�����������������ْت م����خ����ال����ُب����ُه
������ت������اًّ خ�����ن�����اج�����َره ج������ب������ائ������َن ال�������ح�������قِّ ُم�������������سْ

ي����وق����ُظ����ُه ال������م������دف������وِن  ل����ل����ب����اط����ِل  م��������ال  اإذ 
َوَل��������������فَّ َف������������ْوق ُع��������ُي��������وِن ال������ح������قِّ ِم�������ئ�������زَرُه

ي������ا ك�������رب�������اُء اخ������رج������ي ل����ل����ن����ا�����س ح����اك����ي����ًة
ج��������واه��������َرُه ت����خ����ف����ي  ول  ال��������خ��������روج  �������رَّ  ��������سِ

وك�����ي�����ف ب��������ثَّ ع������ت������اُة الأر����������������سِ ح����ق����َدُه����ُم����و

������َرُه وال������ف������ْت������ُك ف������ي ُث�������لَّ�������ِة الأح�����������������راِر ف������جَّ
ي�����دع�����ُو ال���ح�������س���ي���ُن اإل��������ى ب����ي���������س����اَء ن���ا����س���ع���ٍة

���������������َرُه و���������س��������اَح ب�������ال�������ّن�������ْذِل ف�������ي ه���������ذا وذكَّ
���ُق���وا ل���ك���ْن َت�����َح�����ْرَم�����َل َم������ْن ����س���لُّ���وا َوَم���������ْن َف�������سَ

ف������اأط������ل������َق ال�����ظ�����ل�����ُم ف������ي زْه������������ٍو ح����ن����اج����َره
ق�������اَل ال���ح�������س���ي���ُن ل����ه����ْم ه����ي����ه����اِت م�����ا َق�����ُرَب�����ت

م�������ن رْح������ِل������ن������ا ذّل�������������ٌة ُت�����ع�����م�����ي ب�����������س�����ائ�����َرُه
ك��������ان ال������ق������ت������اُل وك������ان������ت ل������ل������غ������داِء ُم����ن����ًى

م������ا اأوف��������������َر ال�������ق�������وَل ف������ي ه��������ذا واأك��������ث��������َرُه
ي�������ا لئ�������م�������يَّ ف�����خ�����ي�����ول ال�������ح�������بِّ ج����ام����ح����ٌة

اأُزّوَرُه اأْن  ������ْا  وح������ا�������سَ ق������ْل������ُت  اأَل��������ح��������قَّ 
�����ْب�����ِط ُم����وؤت����ل����ٌق ه�������ذا ال��������ف��������وؤاُد ب�����ح�����ّب ال�����������سِّ

��������َرُه وك��������بَّ ال�������ُدن�������ي�������ا  ف�������ي  اهلَل  وع��������ّظ��������َم 
�����َك ف��ي  وي�������ا ح�������س���ي���ُن م�����َل�����ْك�����َت ال����ق����ل����ب، ح�����بُّ

ق����ل����ب����ي غ�������دي�������ٌر وك���������م ق���������ارْب���������ُت ك������وث������َره
ح�����بُّ ال���ح�������س���ي���ِن ب���ح���بِّ ال��م�����س��ط��ف��ى، ف���خ���ذوا

ق����������وَل ال������َن������ب������ّي وم��������ا اأن������ق������ى م�������������س������اِدَرُه
َف�������َم�������ْن اأح�����������بَّ ح�������س���ي���ن���ًا م������ن ح�������س���ا����س���ت���ِه

ره. وق�������������������دَّ ت�������ك�������ري�������م�������ًا  اهلل  اأح�����������ّب�����������ه 

يف حّب 
t       

 بقلم �صاعر المقاومة ال�صيخ م�صطفى البريدي)1( 

الهوام�س:
ع�سو في »تجمع العلماء الم�سلمين« في لبنان، كتبت هذه الق�سيدة في 12 ت�سرين اأّول 2016م. لمجلة »اإطالة ُجبيلّية«.( 1)

ــــــــــــــــــــِك يـــــــــــا ابـــــــــــنـــــــــــَة االأَخــــــــــــــيــــــــــــــاِر ــــــــــــــاِك ربُّ َحــــــــــــــيَّ
ِمـــــــْن فــــــــــاأَنــــــــــِت  مــــــــــــاُن،  الــــــــــــزَّ دام  مـــــــا  ــــــــــاِك،  حــــــــــيَّ
ــهــــا ــمــ ــيــ ــعــ نــ نـــــعـــــيـــــــــــم  فـــــــــي  ــب  ــ ــ ـــ ــ ــ ــائ ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ ــمــ ــ ــ ال اأُمُّ 
ثــــــــــــــارت بـــــــ�جـــــــه الــــــظــــــلــــــم وانـــــــتـــــــ�ـــــــصـــــــرت عـــلـــى
ـــــــــــَمـــــــــــــــــــــــُة عـــــــــــــــــــاره بــــجــــبــــيــــنــــه يـــــــــــا زيـــــــــــــــد َو�ـــــــــــصْ
ــُه ــ ــ ــاَم ــ ــقــ ــ عـــــــــــِي مــ عـــــــــــيُّ ابـــــــــــــُن الـــــــــــدَّ ــَي الـــــــــــدَّ ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ن
نـــــــــ�ـــــــــصـــــــــَي الـــــــلـــــــئـــــــيـــــــــــــــم نـــــــــبـــــــــّيـــــــــه واإمـــــــــــــامـــــــــــــه
ــي ــمــ ــتــ ــ ــن َفــــــــــــْهــــــــــــَ� الـــــحـــــ�ـــــصـــــيـــــــــــن ولــــــــلــــــــنــــــــبــــــــّ�ة يــ
وهـــــــــــــ� الـــــحـــــ�ـــــصـــــيـــــــــــن حــــــبــــــيــــــب اأّمــــــــــــــــــــة جــــــــــّده
يـــــــــا زيــــــــنــــــــب االإ�ــــــــــــصــــــــــــالم يـــــــــا ابـــــــــنـــــــــَة اأَحــــــــمــــــــد
ــــــقــــــى اأَنـــــــــــــــــــــِت االأَمـــــــــيـــــــــنـــــــــة والــــــعــــــقــــــيــــــلــــــة والــــــتُّ
ــا ــ ـــ ــ ــن ــ ــن ــيــ ــ ــص ــ�ــ يـــــــــــــ�م الـــــــــّطـــــــــفـــــــــ�ف بـــــــكـــــــربـــــــــــــــالء حــ
بــــكــــربـــــــــال الـــــحـــــ�ـــــصـــــيـــــــــــن  يــــــــــــ�م  ُيـــــنـــــتـــــ�ـــــصـــــى  ال 
الـــــهـــــدى ــــــــ�ر  الــــــــنُّ ــــى  ـــ ــفــ ــــطــ ــص ــ�ــ ــمــ الــ الــــــّنــــــبــــــّي  اآل 
ــي ـــــــَن االإ�ـــــــــــصـــــــــــالم بــــــــاالإيــــــــمــــــــان فـ َمـــــــــــــْن َحـــــــ�ـــــــصَّ
يـــــــبـــــــقـــــــى الــــــحــــــ�ــــــصــــــيـــــــــــــن مــــــــــــنــــــــــــارة عـــــــلـــــــ�ّيـــــــة
ــي فـ الـــــــّتـــــــاريـــــــــــــــخ  ودّرة  الــــحــــ�ــــصــــيـــــــــن  ــى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ يـ
االأَر�ــــــــــــــــــــس اأر�ـــــــــــــــــسُ الـــــــــــلَـــــــــــه زاكــــــــيــــــــة الـــــــّثـــــــرى
وبــــــــــــــذي الــــــــِفــــــــقــــــــار ُنــــــعــــــيــــــد َمــــــــــْجــــــــــَد ُمـــــحـــــّمـــــد
ــى ــ ــــ ــ ــ�غـ ــ يــــــــــ�م انـــــتـــــ�ـــــصـــــار الــــــــحــــــــقِّ فــــــــي �ــــــصــــــاح الـ
ــق َمــــــــْن ــ ــ ــنـ ــ ــ ثــــــــــــاأر الــــحــــ�ــــصــــيـــــــــن اأَمـــــــــــانـــــــــــٌة فــــــــي ُعـ
لــــــــــن تـــــــمـــــــحـــــــَ� االأَّيــــــــــــــــــــــــــــــــاُم �ــــــصــــــيـــــــــــــرة زيـــــــنـــــــٍب

اِر يـــــــــــا ِبـــــــ�ـــــــصـــــــعـــــــــــــــَة الـــــــــــــــــّزهـــــــــــــــــراء والـــــــــــــــكـــــــــــــــرَّ
ة ِنـــــــْعـــــــمـــــــُة االأَبـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاِر... ــــــــبــــــــ�َّ َقــــــَبــــــ�ــــــس الــــــــنُّ
ّواِر تـــــــحـــــــيـــــــا وتـــــــــبـــــــــقـــــــــى ِقــــــــــــْبــــــــــــلــــــــــــَة الـــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ
ـــــــــــاِر اأعــــــــــدائــــــــــهـــــــــــــــــــــا َوُهــــــــــــــــــــــــــــُم مــــــــــــن الـــــــــــُمـــــــــــكَّ
نـــــيـــــــــــا كــــ��ــــصــــمـــــــــة عـــــــــــــاِر... َبــــــــــــــــــَرزْت اإلـــــــــــى الـــــدُّ
وبــــــــــــــــــــاأَّنــــــــــــــــــــه مـــــــــــــن ُزْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِة الــــــــــــُكــــــــــــّفــــــــــــاِر
وبــــــــــــــــــــــــــــاأَّن �ـــــصـــــبـــــطـــــهـــــمـــــــــــا ِمــــــــــــــــــَن االأَبــــــــــــــــــــــــــــراِر
لـــــــلـــــــهـــــــا�ـــــــصـــــــمـــــــــــــــّي، الأَطــــــــــــــهــــــــــــــر االأَطــــــــــــــــهــــــــــــــــاِر
ــن بــــ�ــــصــــائـــــــــر االأمـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاِر... ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الـ
االأَنــــــــــــــــــــــــــــــ�ار َمــــــــــــْنــــــــــــَهــــــــــــل  دّرِك  لـــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــه 
اأََمـــــــــــــــــــــــــُل االأَنــــــــــــــــــــــــــــاِم ِبــــــــــــَرْو�ــــــــــــصــــــــــــٍة مـــــــْعـــــــطـــــــاِر
حــــــمــــــلــــــت �ــــــصــــــحــــــائــــــفـــــــــــــه اأََجـــــــــــــــــــــــــــــلَّ �ــــــصــــــعـــــــــــــاِر
لـــــــــــــلَّـــــــــــــه مــــــــــا فــــــعــــــلــــــت َيــــــــــــــــُد االأَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــداِر!!!
اأَهـــــــــــــــــــل الـــــــكـــــــ�ـــــــصـــــــاء كــــــــــ�اكــــــــــب االأَ�ــــــــصــــــــحـــــــــــــــــاِر
ـــــــــْ�لـــــــــــــــــــِة االأَ�ــــــــــــــصــــــــــــــراِر زمــــــــــــن الـــــــبـــــــــــــــالء َو�ـــــــــصَ
ــن وَدْوحـــــــــــــــــــــــــــــــة االأَحـــــــــــــــــــــــــــــــراِر ــ ــ ــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ�ؤمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ُمـــــــــَهـــــــــج الـــــــقـــــــلـــــــ�ب اإلـــــــــــــــى مــــــــــــدى االأَدهـــــــــــــــــــــــاِر
ــــــُنــــــعــــــيـــــــــــــُد َرْوَنــــــــــــَقــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــــــــاإذن الــــــــبــــــــاري �ــــــصَ
ــن بــــــــــاآخـــــــــــــــــــــر الـــــــــمـــــــــ�ـــــــــصـــــــــ�اِر ــ ــ ـــ ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
كـــــــــــــاالأَنـــــــــــــهـــــــــــــاِر الـــــــــــــُكـــــــــــــّفـــــــــــــار  َدُم  فـــــــيـــــــهـــــــا 
ــن بـــــ�ـــــصـــــاحـــــــــــة االأَخــــــــــــطــــــــــــاِر ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــحـ ــ عــــــــــــرف الـ
وحـــــ�ـــــصـــــيـــــنـــــنـــــــــــا والــــــــــحــــــــــيــــــــــدر الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــّراِر...
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يــــــــــا هــــــــــا الإمـــــــــــــــــــام الــــــــــــــ بــــــالــــــتــــــقــــــى تـــــجـــــّلـــــيـــــْت
ــْت ــ ــ ــي ــ ــ ــلَّ ــ ــعــ ــ ــ الأ�ــــــــصــــــــمــــــــى مــــــــــــــراِتــــــــــــــْب �ــــــصــــــامــــــيــــــه ت

واآخـــــــــــــيـــــــــــــْت اأّذن  مـــــــــيـــــــــن  كـــــــــــــل  اآخـــــــــــــيـــــــــــــت 
تــــــخــــــّلــــــيــــــْت اإنـــــــــ�ـــــــــصـــــــــانـــــــــك  عــــــــــــن  يــــــــــــــــ�م  وال 

ــاة عـــطـــيـــْت ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ عــــــَطــــــْيــــــْت الـــــــدنـــــــي عــــطــــيــــت ال
عـــــــّديـــــــت بـــــعـــــ�ـــــصـــــهـــــا  ان  اإنــــــــ�ــــــــصــــــــى  وبــــــــــخــــــــــاف 

بــــــــتــــــــقــــــــ�ى وفــــــ�ــــــصــــــيــــــلــــــه ثــــــــابــــــــتــــــــه تـــــجـــــّلـــــيـــــت
والــــــــــنــــــــــا�ــــــــــس ِمــــــــْتــــــــلــــــــك مـــــــثـــــــل مـــــــــــا تــــــرَبــــــيــــــت

فــــــــــــي كــــــــــــــــّل قــــــــلــــــــب الــــــــــــيــــــــــــ�م عــــــــــنــــــــــدك بــــيــــت
ــيــــت ــمــ مــــــــــا بـــــتـــــنـــــ�ـــــصـــــى يــــــــــا َمــــــــــــــــْن �ـــــــصـــــــعـــــــ�ب حــ

ــت ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يـــــــــــــا حـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــن يــــــــلــــــــلــــــــي امـــــــــــــّتـــــــــــــك حـ
نــــــــــــــــــــــــــــــــاداك رّبــــــــــــــــــــــــــك لــــــــلــــــــ�ــــــــصــــــــمــــــــا لــــــــّبــــــــيــــــــت
ــت ــ ــديـ ــ ا�ـــــصـــــتـــــ�ـــــصـــــهـــــدت حــــــتــــــى الــــــمــــــ�ؤمــــــنــــــيــــــن فـ
�ــــــــصــــــــّحــــــــيــــــــت لـــــــــكـــــــــن بـــــــــعـــــــــد مـــــــــــــا �ــــــصــــــحــــــّيــــــت
ــت ــ ــ ــّي ــ ــ ــن ــ ــمــ ــ ــ مــــــــحــــــــّبــــــــه واإلــــــــــــــفــــــــــــــه مــــــــثــــــــل مــــــــــــا ت
ــن مـــــــطـــــــرح مــــــــا دمــــــــــــــاك �ـــصـــقـــيـــت ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ويـــــــــــا حـ

ــن يـــــــــا ا�ـــــــصـــــــم الـــــــعـــــــا كـــــــــــّل لـــــ�ـــــصـــــاْن ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ يـــــــــا حـ
و�ــــــــصــــــــّجــــــــت بـــــــاإ�ـــــــصـــــــمـــــــك كـــــــّلـــــــهـــــــا االأكـــــــــــــــــــــــ�اْن

قــــــــــــــراآن اأو  اإنـــــــــجـــــــــيـــــــــل  حــــــــمــــــــل  مــــــــيــــــــن  كـــــــــــل 
بــــــــاأحــــــــلــــــــك ظــــــــــــــــروف وا�ــــــــصــــــــعــــــــب االأحــــــــــيــــــــــان

اأكـــــــــــــبـــــــــــــر فــــــــ�ــــــــصــــــــائــــــــل خـــــــــيـــــــــر لــــــــالإنــــــــ�ــــــــصــــــــان
بـــــــــــالـــــــــــّبـــــــــــر واالإيــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــان واالإحــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــان

ــان ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ــت مـــــــــ�ؤمـــــــــن كــــــــــــان عــــــــالــــــــي ال ــ ــ ــيـ ــ ــ فـــــــــي بـ
االآذان �ــــــــــصــــــــــدى  بـــــــــــــتـــــــــــــرّدد  اإيـــــــــــــمـــــــــــــان  بــــــــــــ 

�ـــــــصـــــــّبـــــــان اأو  �ــــــــصــــــــيــــــــ�خ  يــــــــــّمــــــــــا  اأطــــــــــــــفــــــــــــــال 
بـــــــالـــــــقـــــــلـــــــب بـــــــــاقـــــــــي عـــــــــــا مــــــــــــــدى االأزمـــــــــــــــــــــان

ــان ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وطـ اأذى  ــة  ــ ــاحــ ــ ــ ــص ــ ــ � فــــــــي  ــدت  ــ ــهـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــتـ ــ ــصـ ــ ا�ـ
دعـــــــــــــــــــــــ�ة الـــــــــــــــــــــــــــرّب الــــــــــــــــقــــــــــــــــادر الــــــــــــــدّيــــــــــــــان
ــــــــــــك ثــــــــــابــــــــــت الــــــــبــــــــرهــــــــان بــــــــجــــــــرحــــــــك بــــــــــــدمَّ
ديـــــــــــــــن الـــــــــنـــــــــبـــــــــّي تــــــــثــــــــْبــــــــت مــــــــثــــــــل مـــــــــــا كــــــــان
وهـــــــــــــــا لــــــــــكــــــــــ�ن كــــــــــّلــــــــــ� بـــــــــــــاالأمـــــــــــــن عــــــــمــــــــران
�ــــــــــــصــــــــــــارت االأر�ـــــــــــــــــــــــــــس تــــــــــــزّهــــــــــــر االإيــــــــــــمــــــــــــان

لل�صاعر ب�صارة ال�صبعلي

اإلمام

ي�سرفني اأن اأ�سارككم ذكرى ا�ست�سهاد �سّيد �سباب اأهل الجّنة 
.o الإمام الح�سين بن علّي

عند  �سنة   32 منذ  ب��داأت  بالإ�سام  تربطني  التي  العاقة 
�سرائي القراآن الكريم مع ترجمته اإلى اللغة الفرن�سّية، مّما �سّهل 
علّي فهم المعاني والمفردات، وفي تلك الأيام اأدركت اأّن الثقافة 
لتوطيد  الطريق  يمهد  الخلق  في  نظرائنا  على  والتعرف  والفكر 

العاقات ولن�سر المحبة والمودة بين الّنا�س.
ومع مرور الأيام اأ�سبحت ا�ستمتع بقراءة القراآن الكريم الذي 
في  و�ساعدني  الرحمة  دين  الإ�سام  على  التعرف  في  �ساعدني 

التعمق وفهم م�سيحيتي ب�سكل اأَف�سل.
الحياة  َنبُع  هي  �سنة  كل  نحييها  التي  عا�سوراء  ذك��رى  اإّن 
الذي يجب على الإن�سان اأن ي�سرب منه لمواجهة الظلم والف�ساد 
فحيث  الأزمنة.  يتخطى  واأ�سلوب  منهج  هي  الحياة.  و�سعوبات 

يكون الظلم والإ�ستبداد يجب اأن تكون كرباء.
وقوى  الخير  قوى  بين  الإن�سانّية  ن�سوء  منذ  ب��داأ  �سراع  هو 
وبين  الذاتّية  الإن�سانّية  النف�س  وف��ي  واأخ��ي��ه،  الأخ  بين   ، ال�سرِّ

ال�سعوب والأمم. 
)عليه  الر�سول  بين  �سراع  ن�ساأ  الإ�سامّية،  الدعوة  بدء  في 
ال�ساة وال�ّسام( والموؤمنين من جهة، وبين الكفار والم�سركين 
والمنافقين من جهة اأخرى، فحاربوه وتاآمروا عليه وحاولوا قتله.

األي�ست قوى الظلم والطغيان هي نف�سها التي �َسَمَمْت لاإمام 

معها  اأقامها  التي  الهدنة  رغ��م   ،tالح�سن
اأمام  الم�سلمين.  دم��اء  وحقن  الحرب  لتفادي 

والإ�ستبداد  الظلم  وا�ستفحال  الماآ�سي  هذه  كل 
والظالمين  الظلم  بثورته �سدَّ  الح�سين  الإمام  قام 

فكانت كرباء.
الّنا�س وبداأت ردود  الماأ�ساة تحّرك  بعد هذه 
الفعل فكانت �سغيرة في البدء، ُثّم نمت واأ�سبحت 
ت م�ساجع الظالمين في هذا ال�سرق.  ثورات ق�سّ

من  البيت  اآل  موكب  �سير  مع  الفعل  ردود  ب��داأت 
وحم�س  وحماه  حلب  اإل��ى  ال��ف��رات  طريق  عن  الكوفة 

على  تنوح  ب��داأت  يزيد  زوج��ة  حيث  ال�سام  اإل��ى  وبعلبك 
الح�سين وتبكيه وكذلك بكى �سيوخ اأهل ال�سام عندما خطب 

فيهم الإمام زين العابدين من على منبر الجامع الأموي في 
دم�سق!!!

فتن�سل يزيد من تلك الجريمة ال�سنيعة واتهم 
ابن زياد وحكام العراق بذلك.

وبعد عودة اآل البيت اإلى المدينة، ثار اأهلها على 
بني اأُمّية، ُثّم ردَّ يزيد عليهم بجي�سه في واقعة الحرة فقتل 
�سبعين �سحابيًا واأحد ع�سر األف �سهيد من اأهل المدينة. 

بزعامة  الكوفة  في  الّتوابين  ث��ورة  كانت  وجيزة  فترة  بعد 
اأمير  ���س��ارك  ال��ذي  ال��خ��زاع��ّي  ��رد  ���سُ ب��ن  �سليمان  ال�سحابي 

للمهند�س ريم�ن انط�ان عبيد)1( 
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حروبه.  في   ،t الموؤمنين 
ه����وؤلء ن��دم��وا وت���اوم���وا ف��ي ما 
ل��اإم��ام  ن�سرتهم  ع��دم  على  بينهم 
اآلف  اأرب��ع��ة  من  جي�سًا  ف�سكلوا  الح�سين 
مقاتل كان اأول اهدافهم الإقت�سا�س من قتلة 
الإمام الح�سين t، واإزاحة الأمويين عن ال�سلطة 

في الكوفة والعراق. 
كان ذلك بعد خم�س �سنوات من معركة كرباء، اإذ 
بين  الخابور  نهر  مجرى  قرب  ال��وردة  عين  معركة  كانت 
رائعة  اأمثلة  وتركوا  فيها  ا�ست�سر�سوا  ال�سام  وجي�س  التوابين 
عن البطولة والجهاد ومقاومة الطاغوت، وتعتبر هذه المعركة 
من  وطريقها  روحها  ا�ستمدت  التي  ال�سعبّية  المواجهات  اأولى 

 .tماأ�ساة الإمام الح�سين
وبعدها بعام واحد تّمكن المختار بن اأبي عبيدة الثقفّي من 
ذي  بن  �سمر  بقتل  بداأ  الح�سين،  مقتل  عن  الم�سوؤولين  اإب��ادة 
ُثّم ُعمر  الجو�سن وبعده تّمت ت�سفّية خولي بن يزيد الأ�سبحي 
بن �سعد بن اأبي وقا�س وغيرهم من الظالمين، واأخيرًا  ق�سوا 
بن  اإبراهيم  قادها  التي  المعركة  في  زياد  بن  اهلل  عبيد  على 
في  الخابور  نهر  من  بالقرب  ال��وردة  عين  في  النخعي  الأ�ستر 

المو�سل باأمر وتدبيٍر من المختار الثقفّي.
عا�سوراء في  العاطفة 

ومن  الذكرى  اإحياء  في  ج��دًا  مهمة  م�ساألة  هي  العاطفة 
الإن�سانّي  الوعي  في  مطبوعة  المنا�سبة  هذه  بقيت  لما  دونها 
ول كانت لتدوم الى يومنا هذا بل كانت ذابت وتحّولت اإلى 
والن�سيان  للخطر  ومعّر�سة  فيها  روح  ل  جامدة  ق�سّية 

والإهمال والإندثار كغيرها من الثورات في التاريخ.
فاإذا اأخذنا الثورة البل�سفّية في رو�سيا في عام 
اإجتماعّية  اأُ�س�س  على  قامت  والتي  1917م. 
بين  الم�ساواة  هدفها  كان  واإقت�سادّية 
ف��ئ��ات ال�����س��ع��ب ك��اف��ة وال��ق�����س��اء 

الثورة  هذه  الإ�ستراكّية.  وتحقيق  الإقطاعّية  الراأ�سمالّية  على 
النف�س  عمق  اإلى  الدخول  ت�ستطع  لم  العظيمة  اإمكاناتها  بكل 
الإن�سان  م  تهُّ التي  الأم��ور  من  بكثير  اهتمت  لقد  الإن�سانّية. 
ي�سّير  الذي  العاطفي  الجانب  اهملت  ولكنها  طموحاته  وتحقق 
وانتهت  �سقطت  قد  نراها  حيث  الإن�سانّية.  والعاطفة  ال�سعور 
منذ  تحيّيها  فالأجيال  الح�سينّية  الثورة  اأّما  عامًا.  �سبعين  بعد 

اأربعة ع�سر قرنًا وهي �ستبقى اإلى يوم الّدين.
o والح�سين  الم�سيح  بين  التقارب 

اهلل  ر���س��وُل  مريم،  بن  عي�سى  الم�سيح  تعالى،  اهلل  اأر���س��ل 
وكلمته التي القاها على مريم وروح منه ليب�سر الّنا�س بالمحّبة 
من  ولَيْخُرْجَنا  بالِق�سِط  الّنا�ُس  وليقّوَم  الأُّم��ة  لخير  والتفانّي 
اإنجيل يوحنا: وكان ف�سح اليهود  اإلى النور. نقراأ في  الظلمات 
قريبًا ف�سعد ي�سوع اإلى اأور�سليم ووجد في الهيكل اّلذين كانون 
�سوطًا  ف�سنع  جلو�سًا  وال�سيارف  وحمامًا  وغنمًا  بقرًا  يبيعون 
من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر وكبَّ دراهم 
هذه  ارفعوا  الحمام:»  لباعة  وقال  موائدهم  وقلب  ال�سيارِف 

من ههنا، ل تجعلوا بيت اهلل بيت تجارة«.
لأّنهم  اليهود  كهنة  على  غ�سبه  الم�سيح  ال�سّيد  بَّ  �سَ فكما 
الح�سين  الإمام  ثار  كذلك  ل�سو�س  مغارة  اهلل  بيت  من  جعلوا 
�سّد الكفر والظلم والف�ساد وطغيان بني اأُمّية على اأُّمة الإ�سام 
اأَ�ْسرًا ول بطرًا ول ُمف�سدًا ول ظالمًا،  اإنّي ما خرجت  اإذ قال:» 
اآم��ر  اأن  اأري���د  اأُّم���ة ج��دي،  ف��ي  الإ���س��اح  لطلب  اإِن��م��ا خرجت 

بالمعروف واأنهى عن المنكر«. 
tوالتقوى عند الإمام الح�سين ال�ساة 

في اليوم التا�سع من ُمحّرم �سنة 61 ه�. طلب الإمام الح�سين 
من �سقيقه العّبا�س اأن يفاو�س ُعمر بن �سعد ليوؤخر الهجوم اإلى 
الغد ل لك�ْسِب الوقت ول لأي �سيء اآخر �سوى لل�ساة، فقال» لعلنا 
نا الليلة ون�ستغفره فهو يعلم اأني قد كنت اأحبُّ ال�ساة  ُن�سلّي لربِّ
له وتاوة كتابه وكثرة الدعاء والإ�ستغفار. ولعّل اهلل تعالى يهدي 

اأولئك الظالمين اأو بع�سهم ويرجعون عن غّيهم و�سالهم«.

على اأعدائه الإمام الح�سين ي�سفق 
على  اإقدامهم  من  اأعدائه  على  يخاف  الح�سين  الإمام  كان 
الجعفّي  الحِر  بن  اهلل  عبيد  من  طلب  فلما  دِم��ِه،  و�سفك  قتله 
لم  ف��اإن  الإم���ام:»  له  فقال  اع��ت��ذر،  اإليه  والإن�سمام  ن�سرته 
ْرنا فاتِق اهلَل اأَِن تكوَن ممن يقاتلنا، واهلِل ل ي�سمُع واعيتنا  َتْن�سُ

ُرنا اإّل َهِلَك«. اأحد ُثّم ل َيْن�سُ
اعدائنا محّبة  ينا�سدنا  الم�سيح  ال�سّيد 

�سمعتم  لقد   «)43:5( متى  انجيل  في  الم�سيح  ي�سوع  يقول 
اأنه قيل: اأحّب قريبك وابغ�س عدوك. اأّما اأنا فاأقول لكم: احّبوا 
تكونوا  لكي  مبغ�سيكم  اإلى  واح�سنوا  باركوا لعنيكم  اأعداءكم، 
اأبناء اأبيكم الذي في ال�سموات فاإّنه ُي�ْسِرُق �َسْم�َسُه على ال�سرار 
تحّبون  كنتم  فاإن  والظالمين  الأبرار  على  وُيمِطُر  وال�سالحين 
على  اإّل  ت�سّلمون  كنتم  ولإن  ؟  لكم  اأج��ر  ف��اأَي  يحّبونكم  الذين 

ٍل ت�سنعون«. اخوتكم فاأَي َف�سْ
الح�سين ا�ست�سهد في ذروة الحبِّ هلل تعالى

بن  ُعمر  جي�س  اإلى  خرج  واأبناوؤه  الح�سين  ا�ست�سهد  اأن  بعد 
فكان  ماًء!  عبداهلل  الر�سيع  طفله  ي�سقوا  اأن  منهم  طالبًا  �سعد 
ِن  جوابهم اأن رموه ب�سهم ذبحه من الوريد اإلى الوريد في ُح�سْ
هّون  الحّب:  بكلمات  وخاطبه  اهلل  اإلى  عندها  فتوجه  وال��ده!!! 

علّي ما نزل بي اأّنه بعين اهلل«.
ُثّم رموا الح�سين بالرماح فخرقت ج�سده وكثرت جراحاته 
فخاطب رّبه قائًا:» اإلهي اإن كان هذا ير�سيك فخذ مني حتى 

تر�سى«.
ولعَل اأبرز وجوه الت�سابه بين المام الح�سين وال�سّيد الم�سيح 

هو ال�سهادة في �سبيل القيم الإن�سانّية والر�سالة الإلهّية.
الإمام الح�سين قّدم نف�سه وعياله واقرباءه واأ�سحابه ليبقى 

.t وهو دين ابراهيم ،w دينُّ الحّق اأي دينُّ ر�سول اهلل
ويبقى  الب�سر  بني  ليفدي  بنف�سه  �سحى  الم�سيح  وال�سّيد 
»لأنَّ اْبَن الإن�ساِن  t، فنقراأ في انجيل مرق�س:  دين ابراهيم 

وِلَيْبِذَل  ِلَيْخِدَم  َبْل  ِلُيْخَدَم  ي��اأِت  لْم  اأي�سًا  )الم�سيح( 
ِفْدَيًة عن َكثيِرين«. َنْف�َسُه 

وبالن�سبة لاإختاف العقائدي بين الديانتين 
وهو  �َسبيلِه  عن  لَّ  �سَ بمن  اأْعَلُم  َرَبَك  اإّن  اأقول:» 

بالمهتدين«. اأَْعَلُم 
وبعياله  بنف�سه   ،t الح�سين  الإمام  َحى  �سَ

وباأ�سحابه حتى ترى الأُّمة فداحة الماأ�ساة فتتحرر 
تتحرك  والتي  الطواغيت  والخائفة من  النائمة  النفو�س 

الأُّمة  حال  عن  عّبر  الفرزدق  ولعل  المادّية  م�سالحها  وفق 
اإل��ى  مّكة  م��ن  طريقه  ف��ي  الح�سين  ل��اإم��ام  ق��ال  عندما 

الكوفة:» قلوُب الّنا�س معك و�سيوفهم عليك«.
حّرك  ال�سمائر،  زل��زل  ال�سهداء  �سّيد  اإ�ست�سهاد 
عبر  اتباعه  فاأ�سحى  ال��م��خ��اوف  َدَح���َر  الم�ساعر، 
وين�سرون  والظلم  الباطل  يحاربون  العربّي  تاريخنا 

الحّق.
القوة  اأدخ��ل  الجّنة  اأهل  �سباب  �سّيد  اإ�ست�سهاد 

الأعداء  مواجهة  في  الموؤمنين  قلوب  على  والعزم 
الموؤامرات  وي��دب��رون  ببادنا  يترب�سون  اّلذين 
و�سعوب  دوي���ات  اإل���ى  ال��ع��رب��ّي  عالمنا  لتفتيت 

بينها. فيما  تتناحر 
اأنتم يا اأتباع الح�سين، ا�ست�سهاد اإمامكم قبل 

اأربعة ع�سر قرنًا )تقريبًا( جعلكم اأُّمًة قاِدرٌة على 
الإ�سرائيلّي  فالإحتال  والظام  الظلم  قوى  َدْح��ِر 

لوطننا لبنان وّلى الأَدبار في اأيار �سنة 2000م. دون 
قيٍد اأو �سرط.

اأنتم ت�سطرون  ُثّم انت�سرتم عليه في تموز 2006م. وها 
الماحم البطولّية �سد اأهل الكفر والظام في �سوريا لتبقى 

روؤو�سنا مرفوعة اإلى العلى. وليبقى لبنان بلد الحبِّ 
وال�سام حامًا ر�سالة الم�سيح وُمحّمد والح�سين.

الهوام�س:
الع�سو البلدي في مجل�س بلدية ل�سا، الكلمة التي األقاها في ذكرى عا�سوراء من على منبر ح�سينّية بلدة ل�سا � جبيل في 5 ت�سرين الأّول 2016م.( 1)
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  1) Texte inspiré du discours de Sayed Muhammad Hussein Fadl-Allāh

Footnotes

 t          ملحق اإلمام

la société dans ses 
jugements, pour 

que le jugement soit 
celui de l’Islam, clair 

et pur, ressemblant à 
la clarté et à la pureté 

de l’Imam Al-Hussein 
(p).

L’unicité
Les héros d’Achoura, 

femmes, hommes et 
enfants, ont assumé 

leurs responsabilités à 
leur époque. Nous devons 

faire de même et assumer 
nos responsabilités à notre 

époque. C’est ce qu’Allah, à 
Lui  la Gloire et la Puissance, 

dit dans Son Noble livre : ((Cette 
communauté a passé)) dans 

l’histoire, ((Il lui revient ce qu’elle 
a acquis)) et On lui demandera ce 

qu’elle acquis, elle en sera punie ou 
récompensée,((et il vous revient ce 

que vous avez acquis ; vous n’aurez 
pas à répondre de ce qu’ils ont fait)) ]2 

:134[, on vous demandera plutôt ce que 
vous avez fait.

Que votre unité soit au sein de l’Imam Al-
Hussein (p),  du Prophète (p) et des Gens 

de la Maison Prophétique (p), une unité 
pragmatique active, dans laquelle vous vous 

ouvrez à toutes vos responsabilités sociales 
et politiques.
Ne permettez à personne de vous diviser et 
de vous noyer dans les petits détails ni de 
susciter des dissensions dans vos milieux. La 

question est que votre voix soit une seule, 
celle de l’Islam,  que votre position soit 
unie face à l’ennemi, et que votre œuvre 
mérite la Satisfaction d’Allah, afin que nous 
sortions d’Achoura, en ayant remplacé nos 
comportements négatifs par d’autres positifs. 
Allah, à Lui la Gloire et la Puissance, dit dans 
Son Noble Livre : ((Allah ne change rien à 
l’état de choses dans lequel se trouvent les 
hommes tant que ceux-ci ne changent pas ce 
qui est en eux-mêmes)) ]13 :11[, Il dit aussi 
:((Dis : “ Agissez ! Dieu verra vos actions, ainsi 
que l’Envoyé et les croyants)) ]9 :105[.
A Karbala , les fidèles compagnons de l’Imam 
répondirent, chacun à sa manière, qu’ils ne 
dévieraient pas un seul instant du chemin de 
la vérité dont l’Imam était le guide et qu’ils ne 
l’abandonneraient jamais.
Ils se battirent jusqu’à leur dernier souffle, 
et l’Imam, les jeunes hâchimites et ses 
compagnons tombèrent tous en martyrs. Face 
à l’adversité, voire même une mort certaine , 
l’unité dans l’Islam doit être indestructible.
Des larmes brûlantes
Il n’est pas superflu d’éprouver de grandes 
émotions à Achoura, en s’ouvrant au récit 
de  l’Imam Al-Hussein (p) pour l’aimer de 
tous nos cœurs , et pour pleurer sa tragédie, 
mais il faut que l’émotion soit un des moyens 
de refus de ceux qui ont causé le malheur , 
la tyrannie , à tout temps et en tout lieu, et 
que nos larmes soient chaudes, qu’elles nous 
brûlent, sans que nous soyons des personnes 
pleurnicheuses, abattues. Nous devons agir 
à la hauteur de ces brûlures émotionnelles, 
et  nos actions doivent être à la hauteur 
d’Achoura.

يا َشِهيَد 
فِّ الطَّ

لل�صاعر الدكت�ر ال�صيخ عبَّا�س فت�ني

.t يْحانََتْين، اإلِماِم الُحَسْيِن نُِظَم َهذا النَِّشيُد في اْسِتْشهاِد إِْحَدى الرَّ

، يـــــــا َرْمـــــــــــــــــَز االإِبـــــــــــــــــاْء ــــــــــفِّ ــــــِهــــــيــــــَد الــــــــــطَّ يـــــــا �ــــــصَ
ــاْد ــ ــ ــهـ ــ ــ ــِجـ ــ ــ َهــــــــَتــــــــَف االأَْنــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاُر ِفــــــــــي �ـــــــصـــــــاِح اْلـ

ـــْنـــَ� » اْلـــَحـــ�ـــَصـــْن «  ــا �ـــصِ ـــْبـــُط « يـ ــا » ُحـــ�ـــَصـــْيـــُن الـــ�ـــصِّ يـ
ــــَكــــْن َطــــــْيــــــُفــــــَك اْلـــــــَمـــــــْيـــــــُمـــــــ�ُن ِفــــــــي َقــــــْلــــــِبــــــي �ــــصَ

ــالْل ــ ــ ــصَّ ــ ــ�ــ ــ ــ َغــــــــــــــــِرَق االأَْعــــــــــــــــــــــــداُء ِفـــــــــي َبــــــــْحــــــــِر ال
ــــــــُتــــــــ�ا ِبــــــــــاْلــــــــــَجــــــــــْ�ِر اأَْكـــــــــــــبـــــــــــــاَد اْلـــــــِجـــــــبـــــــاْل َفــــــــتَّ

ــْع ــيــ ــ ــصِ �ــ ــرَّ ــُل الــ ــ ــْفـ ــ ـ ــطِّ ــ ــى الـ ــ ــَنـ ــ ــا َجـ ــ ــِري مـ ــ ــْعـ ــ ـ ــصِ ــ َلـــــْيـــــَت �ـ
ــِب اْلـــــَفـــــِظـــــيـــــْع ــ ــ ــْطـ ــ ــ ــَخـ ــ ــ ــْلـ ــ ــ َبــــــــَكــــــــِت االأَْمــــــــــــــــــــــالُك ِلـ

ــــُيــــ�ْف َزْغـــــــــــــــــَرَدْت ِفـــــــي اْلــــــــَحــــــــْرِب اأَْفــــــــــــــــ�اُه الــــ�ــــصُّ
ــــُفــــ�ْف«  اأَْر�ــــــــــــسَ » الــــطُّ ، يــــا  ِبـــــاْلـــــِعـــــزِّ َفـــــاْمـــــَرِحـــــي 

ـــــــــداْء ـــــــْيـــــــَنـــــــا الـــــــــنِّ ، َلـــــــبَّ ــــــيــــــَد اْلــــــــــــُحــــــــــــرِّ يــــــــا َنــــــ�ــــــصِ
» َكــــــــــْرَبــــــــــالْء «  َتــــــْنــــــُمــــــ� فــــــي ِدمـــــــانـــــــا  ــــــــْ�َف  �ــــــــصَ

َمـــــــْن الـــــــزَّ َمــــــــــرُّ  َكـــــــــْرَبـــــــــال«   « َيــــــْمــــــُحــــــ�  َلــــــْيــــــ�ــــــَس 
ــِذي االإِْعــــــــــــــــــــزاَز ِمــــــــــْن َفـــــْيـــــ�ـــــسِ اْلـــــــــــــَ�الْء ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــْغـ ــ ــ َيـ

ِقــــــــتــــــــاْل اأَيَّ  اْلــــــــــــــُهــــــــــــــَدى  اآَل  قــــــــــاَتــــــــــُلــــــــــ�ا 
َفـــــــالـــــــلَّـــــــَظـــــــى َمـــــــــــــــاأْواُهـــــــــــــــُم َيــــــــــــــــــْ�َم اْلــــــــــَجــــــــــزاْء

ــْع ــ ــ ــي ــ ــ ــِج ــ ــ �ــــــــصــــــــاَل ِمـــــــــــــْن َمــــــــــْنــــــــــَحــــــــــِرِه اأَْزَكــــــــــــــــــــــى َن
ــاْء ــ ــمــ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــ� ــ ــ ــــــــْجــــــــً�ا َقـــــــــنـــــــــاِديـــــــــُل ال َوَبــــــــــــَكــــــــــــْت �ــــــــصَ

اْلــــــــُحــــــــُتــــــــ�ْف َنــــــــْلــــــــَتــــــــذُّ  اهلِل  ــِل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــِبـ ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ �ـ ِفـــــــــــي 
ــــــــَهــــــــداْء َوَتــــــــــــبــــــــــــاَهــــــــــــْي ِفــــــــــــي َعـــــــــــطـــــــــــاِء الــــــــ�ــــــــصُّ
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La noblesse
du combat 

Fadi Ahmad Imad Khalifé
Enseignant de la langue francaise

 à l’école Rassoul Al Mahaba - Jbeil 

Un islam mondial
Lorsque nous rencontrons  
l’Imam  Al-Hussein , 
l’Imam de l’Islam , le « 

Maître des martyrs » , 
nous devons nous ouvrir à 

nos responsabilités , même 
si nous sommes assez éloignés 

de son époque , parce que nous suivons son 
trajet et nous lui sommes fidèles ainsi qu’à 
tous les Gens de la Maison Prophétique à 
qui il appartient. Nous devons nous ouvrir à 
l’Islam et aux musulmans , et ne pas se limiter 
à nos problèmes personnels , à se replier sur 
nos malheurs , nos peines.
La tragédie de l’Imam Hussein est universelle 
, et doit nous inciter à porter l’Islam sur les 
continents , afin que chacun parmi nous soit 
un musulman mondial qui s’ouvre à l’Islam au 
niveau de la prédiction , du dynamisme , et de 
la position à travers l’action de l’homme dans 
le monde.
Allah a envoyé Son Messager Mohammad à 

tous les peuples, en tant que celui qui annonce 
les bonnes nouvelles et qui avertit. Il leur a dit 
: (Dis : ”O hommes ! Je suis, en vérité, l’Envoyé 
vers vous tous d’Allah)]7:158[.
Ainsi , nous nous rassemblons avec tous les 
musulmans , et nous agissons selon la même 
ligne de l’Islam.
Un combat éternel
La période d’Achoura doit nous permettre 
d’affirmer notre personnalité dans la 
ligne directrice de l’Islam. Nous devons 
nous questionner sur la cause, le défi et  
l’affrontement, durant ce moment crucial 
de l’histoire islamique, parce que l’Imam 
Al-Hussein, sa famille et ses compagnons 
ont assumé leurs responsabilités. Pour 
nous, le défi est d’assumer également nos 
responsabilités, hommes et femmes, vis-à-vis 
de toutes les causes que l’Imam a affrontées. 
Ainsi, Achoura sera une ligne de modification 
de la réalité et de l’homme, au lieu d’être une 
source de lamentation et de fatigue psychique 
sans rien présenter à la nation ,une lutte 

 t          ملحق اإلمام

contre l’immobilisme stérile. 
Nous devons œuvrer pour effectuer des 
changements, Allah, à Lui la Gloire et la 
Puissance dit : ((Allah ne change rien à l’état 
de choses dans lequel se trouvent les hommes 
tant que ceux-ci ne changent pas ce qui est 
en eux-mêmes)) ]13 :11[…C’est-à-dire qu’ils 
changent ce qu’ils ont dans leurs cœurs, dans 
leurs esprits et dans leurs émotions…
Imam Hussein expliqua lui-même quelques 
aspects de son action en disant à son frère 
Mohammed Ibn Hanafiah : « Je ne suis point 
sorti en injuste ou en prévaricateur mais plutôt 
en quête de réforme dans la communauté 
de mon grand père (psl) ; je veux ordonner 
le convenu, interdire le blâmable et suivre 
la marche de mon grand père, le Prophète 
Mohammed (psl) et mon père Ali Ibn Abi 
Taleb (psl). »
Nous voulons, à partir d’Achoura, que l’homme 
et la femme partent dans la ligne du défi, 
l’arène du combat et l’action noble, et comme 
Sayyeda Zeinab a agi avec l’Imam Al-Hussein 
(p), nous devons avoir plus d’une Zeinab ,avec 
plus d’un Hussein dans tout notre trajet, c’est 
la vraie leçon d’Achoura.
La mission de l’Imam se résume à redonner 
à l’Islam son caractère social et politique 
tant étouffé par les soins des Omeyyades qui 
avaient voulu faire de l’Islam un ensemble de 
rites individuels.
La réalité contemporaine
Nous ne voulons pas vivre Karbala dans sa 
dimension historique uniquement ; toute 
génération a sa Karbala, toute époque a 
son Achoura et toute arène de combat a 
un modèle de l’Imam Al-Hussein (p) et un 

autre de Yazid. Pour cela, nous devons vivre 
les dimensions de Karbala dans la réalité et 
dépasser leurs limites historiques.
A cet égard, toute génération doit découvrir 
l’Imam Al-Hussein (p) et Yazid en elle, afin de 
soutenir l’Imam Al-Hussein (p) qui observe la 
situation à son époque   et dit : « Ne voyez-
vous donc pas qu’on néglige le vrai et qu’on ne 
s’interdit plus réciproquement le faux? », de 
le soutenir pour dire : «  Yazid nous a imposé 
le choix entre deux : la mort ou l’humiliation, 
et nous refusons l’humiliation », et de faire 
face à Yazid qui ne croit pas en Allah ni en Son 
Messager (p) et viole tous les interdits.
L’imam Hussein voulait 
tout simplement montrer 
aux musulmans la voie de 
la liberté : il ne faut jamais 
légitimer un pouvoir 
injuste, quitte à 
sacrifier sa vie !
Nous devons 
c o n ti n u e r 
notre chemin 
vers Achoura , à 
verser d’abondantes 
larmes , tout en 
sachant que  l’épopée 
de l’Imam Hussein est 
une source d’inspiration 
intarissable afin de 
construire notre société 
moderne.
Imam Al-Hussein (p) est 
parti dans son mouvement 
pour réformer l’homme , en tant 
que soi, qu’action, et pour réformer 
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المهند�س لقمان  ال�صيد محمد المهدي ف�صل اهلل،  االأ�صتاذ 
ابراهيم  حميد  االأ�ــصــتــاذ  كــامــل،  خليل  عــمــرو،  المنعم  عبد 

وغيرهم«[.
� ع�سر يوم الخمي�س الواقع فيه 2016/10/13م. ا�ستقبل 
القا�سي عمرو في منزله في المعي�سرة ف�سيلة العّامة ال�سيخ 
الدين  �سياء  المحامي  والأ�ستاذ  العاملي  الحاج  علي  محمد 
الإ�سامّي  المجل�س  في  الجعفرّية  الأوق��اف  دائرة  عن  زيباره 
ملفًا  اأربعين  من  اأكثر  ح��ول  الحديث  ودار  الأع��ل��ى.  ال�سيعي 
الإ�سامّي  المجل�س  الأوقاف في  لدائرة  القا�سي عمرو  قّدمها 
مفتي  �سماحة  بوا�سطة  2016م.  عام  �سيف  الأعلى  ال�سيعي 
الدين  �سم�س  الأمير  ال�سيخ عبد  العّامة  وك�سروان  باد جبيل 
وعن متابعة تنفيذ القرارات ال�سرعّية الآنفة الذكر في الدوائر 
الإهتمام  وعن  والبترون.  وجبيل  ك�سروان  اأق�سّية  في  العقارّية 

برعاية الأوقاف في الأق�سّية الآنفة الذكر.
للغداء  عمرو  القا�سي  دعوة  ّلبى  �سابقة  دعوة  على  بناء   �
في  منزله  في  2016/10/7م.  فيه  الواقع  الجمعة  يوم  ع�سر 
ال�سيخ  المو�سوي،  عقيل  اأب��ي  ال�سيد  الخطيب  ف�سيلة  جبيل، 
الأ�ستاذ  اأ�سعد،  ح�سين  علي  اأبو  الحاج  اأحمد،  حيدر  محمود 
الحاج  جبيل،   �  w المحبة  ر�سول  ثانوية  مدير  �سليم  محمد 
ابراهيم خزعل، الأ�ستاذ خ�سر منير بلوط ودار الحديث حول 

برنامج عا�سوراء في �سهر ُمحّرم 1438ه�.
اأق��ام  2016/10/9م.  فيه  ال��واق��ع  الأح��د  ي��وم  ظهر  قبل   �
القا�سي عمرو في منزله في المعي�سرة مجل�س عزاء ح�سينّيًا 
عن روح والديه. كان القارئ ف�سيلة الخطيب ال�سيد اأبي عقيل 
يتقدمهم  المائة  تجاوز  الأهالي  من  ح�سد  ح�سره  المو�سوي 
ف�سيلة اإمام البلدة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ ع�سمت 
ك�سروان،  فتوح  في  الجعفرية  الأوق��اف  م�سوؤول  عمرو  عبا�س 
محمود  ال�سيخ  زيتون،  بلدة  اإم��ام  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ 
المعي�سرة،   ،t المهدي  الإم��ام  م�سجد  اإم��ام  عمرو  طالب 
الأ�ستاذ حميد حيدر  المنعم عمرو،  الدكتور علي عبد  النقيب 
زهير  الحاج  الر�سمّية،  عمرو  الدكتور  القا�سي  ثانوية  مدير 
المعي�سرة، عوداي علي عمرو مختار  بلدية  رئي�س  نزيه عمرو 
المعي�سرة، الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول هيئة دعم المقاومة 
عبد  ح�سين  الدكتور  لبنان،  و�سمال  جبيل  باد  في  الإ�سامّية 

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

من اليمين المختار ملحمة، الحاج �سم�س، المختار اأبي �سبل، 

القا�سي عمرو، المهند�س المولى، د. كامل والأ�ستاذ عّواد � جبيل.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

� بمنا�سبة عيد الأ�سحى المبارك الموافق للعا�سر من اأيلول 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  2016م. 
ح�صن  الدكت�ر  ال�سادة:]»  والمعي�سرة  جبيل  في  منزله  في 
نا�صيف،  ابــي  علي  الدكت�ر  العقيد  اأحــمــد،  حيدر  ا�صماعيل 
ع�ص� بلدية جبيل المهند�س محمد الم�لى، االأ�صتاذ �ص�مط 
اأبي  العالمي، مختار جبيل مي�صال  البيئة  رئي�س حزب  كامل 
المعي�صرة  بلدية  رئي�س  ملحمة،  عماد  جبيل  مختار  �صبل، 
علي  عــــ�داي  المعي�صرة  مــخــتــار  عــمــرو،  نــزيــه  زهــيــر  الــحــاج 
عمرو، الحاج اأ�صعد نجيب اأحمد �صم�س وولده ح�صن، الحاج 
االأ�صتاذ  الحاّلني،  ه�صام  الحاج  جمال،  وولــده  �صقير  جميل 
عبداهلل دقدوق، ي��صف جعفر عمرو وولده ابراهيم، ابراهيم 
الــحــاج م�صطفى  عــمــرو،  ربــيــع  الــحــاج  �صم�س،  اأحــمــد  اأ�ــصــعــد 
عمرو،  عدنان  علي  الفنان  عمرو،  علي  قا�صم  عمرو،  ح�صين 
الحاج  عمرو،  ب�صير  محمد  علي  الحاج  عمرو،  طالب  اأحمد 
الــهــادي عمرو  الــحــاج عــ��ــس عبد  عــمــرو،  الــهــادي  علي عبد 
�صهاب  الحاج  عمرو،  مهدي  محمد  ح�صين،  االأ�صتاذ  وولــده 

ح�صين عمرو، با�صل ح�صين عمرو وغيرهم«[.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ات�������س���الت ه��ات��ف��ي��ة ور����س���ائ���ل ت��ه��ن��ئ��ة م��ن 
ال�صيخ  الدكت�ر  �صم�س،  الحافظ  عبد  ال�سادة:]»الدكت�ر 
ال�صيخ  فت�ني،  عبا�س  ال�صيخ  الدكت�ر  قي�س،  محمد  اأحمد 
ال�صيخ  تــرمــ�ــس،  عــلــي  ال�صيخ  الــعــامــلــي،  الــحــاج  عــلــي  محمد 
ــرق، ا�ــصــمــاعــيــل بــرق،  مــحــمــ�د طــالــب عــمــرو، الــحــاج ديـــب بـ
المحامي االأ�صتاذ جان الحّ�اط، رئي�س بلدية جبيل االأ�صتاذ 
ــّ�اط، الــدكــتــ�ر ديـــاب كــنــعــان، الــدكــتــ�ر مــ�ريــ�ــس  ــحـ زيـــاد الـ
النقيب  بــرق،  �ــصــادق  الــحــاج  ب�صتليده  بلدية  رئي�س  عــمــاد، 
�صحيمي،  جعفر  المحامي  عمرو،  المنعم  عبد  علي  الدكت�ر 
في  الخيرّية  الــمــبــّرات  جمعية  فــي  التكفل  مكتب  مــ�ــصــ�ؤول 
نا�صر،  علي  االأ�صتاذ  كنج،  اأحمد  الحاج  لبنان  و�صمال  جبيل 
الحاج  الــمــقــداد،  ر�ــصــ�ان  علي  �صم�س،  حــمــزة  فــ�زي  مفيد 
الــزيــن، ال�صاعر  الــقــر�ــصــي، ر�ــصــا خــلــيــل، بــالل  عــبــد االأمــيــر 
ال�صاعر  الزعيتري  بلدة  مختار  ال�صبعلي،  ب�صارة  االأ�ــصــتــاذ 
فــار�ــس عــــ�ن، الــحــاج فــــادي غــــازي عــمــرو، مــ�ــصــهــ�ر عــدنــان 
ال�هاب  عبد  ال�صحافي محمد  اأ�صامة عمرو،  عمرو، محمد 
عمرو،  ر�صا  علي  كامل  االأ�صتاذ  عمرو،  محمد  زيــد  عمرو، 
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ال�سيخ حّال، القا�سي عمرو، ال�سيخ حيدر اأحمد � جبيلالمهند�س �سعيتو، الأ�ستاذ �سليم، المهند�س ف�سل اهلل، الحاج اأ�سعد، 

ال�سّيد الزبحاوي، القا�سي عمرو، ال�سّيد الح�سينّي � جبيل

القا�سي عمرو في منزله في الغبيري م�ستقبًا العّامة ال�سّيد ف�سل اهلل.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

مجل�س عزاء ح�سيني في المعي�سرة.

والوجهاء  عمرو.  المنعم  عبد  لقمان  المهند�س  عمرو،  المنعم 
ال�سادة: الحاج نزيه عمرو، الحاج �سامي عبا�س عمرو، الحاج 
الأ�ستاذ  وولده  عمرو  الكريم  عبد  الحاج  عمرو،  عبا�س  ح�سن 
ال�سحافي  عمرو،  ر�سى  علي  محمد  ال�سحافي  علي،  الحاج 
اللطيف  عبد  ح�سين  المهند�س  عمرو،  ال��وه��اب  عبد  محمد 
م�سطفى  ربيع  الحاج  عمرو،  توفيق  عبداهلل  الحاج  عمرو، 
اأع�ساء  حيدر،  اأمين  علي  عمرو،  عبا�س  علي  الحاج  عمرو، 
الحاج  عمرو،  عادل  الحاج  المعي�سرة:  في  البلدي  المجل�س 
بال عمرو، ر�سا علي عمرو، يون�س عدنان عمرو، محمد طالب 

عمرو، محمد مهدي عمرو، با�سل ح�سين عمرو وغيرهم...
� كما كان القا�سي عمرو �سارك قبل ظهر يوم الأحد الآنف 
اأ�سبوع  ذكرى  في  عمرو  محمود  محمد  المرحوم  اأبناء  الذكر، 
الحاج علي محمد محمود عمرو في ح�سينّية  ال�سهيد  �سقيقهم 
محمد  ال�سيخ  العّامة  البلدة  اإمام  بها  تكّلم  التي  المعي�سرة 
ه لل�سهادة  ح�سين عمرو عن ال�سهيد )ابو محمود( وحياته َوُحبِّ
اهلل  )ر�سي  الأ���س��دي  مظاهر  بن  حبيب  الجليل  كال�سحابي 

.o عنه( الذي ا�ست�سهد بين يدي الإمام الح�سين بن علّي
الأول  ت�سرين  م��ن  الأّول  فيه  ال��واق��ع  ال�سبت  ي��وم  ظهر   �
1437ه�.  الحّجة  ذي  من  والع�سرين  للتا�سع  الموافق  2016م. 
ا�ستقبل القا�سي عمرو في منزله في جبيل ف�سيلة ال�سيد �سياء 
المرجع  العّامة  مكتب  من  الح�سينّي  رّواد  والأ�ستاذ  زبحاوي 
المجال�س  ح��ول  الحديث  ودار  ب��ي��روت  ف��ي  اليعقوبي  ال�سيخ 
ويفهمها  الع�سر  بلغة  ت�سبح  حتى  تطويرها  ووجوب  الح�سينّية 

الّنا�س ُثّم ا�ستبقاهم على الغداء.
1438ه���.  �سفر  �سهر  غ��ّرة  في  الواقع  الأربعاء  يوم  ظهر   �
على  وبناء  2016م.  الثاني  ت�سرين  �سهر  من  للثاني  الموافق 
جبيل  ف��ي  منزله  ف��ي  ع��م��رو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  م��وع��د 
العّامة  موؤ�س�سة  رئي�س  اهلل  ف�سل  اأحمد  ال�سيد  المهند�س 
دائرة  ومدير  )قده(،  اهلل  ف�سل  ال�سيد محمد ح�سين  المرجع 
والمهند�س  حّال  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  الموؤ�س�سة  في  التبليغ 
ال�سيخ  وف�سيلة  اأ�سعد،  ح�سين  علي  اأب��و  وال��ح��اج  �سعيتو  نمر 
ثانوية ر�سول  �سليم مدير  والأ�ستاذ محمد  اأحمد  محمود حيدر 
الإهتمام  ���س��رورة  ح��ول  الحديث  ودار  جبيل.   �  ،wالمحبة
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  قاعة  بتجهيز 
 ،w اهلل)قده(، وافتتاحها بمنا�سبة ذكرى مولد النبّي محمد 

قبل نهاية هذا العام اإن �ساء اهلل تعالى. 

وبناء على  2016/11/4م.  فيه  الواقع  الجمعة  يوم  م�ساء   �
موعد �سابق ا�ستقبل القا�سي عمرو في منزله في جبيل ف�سيلة 
الحديث  ودار  زيتون.  بلدة  اإم��ام  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ 
حول جهود ف�سيلته و�سماحة العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س 
الأوقاف  و�سيانة  حفظ  في  وك�سروان  جبيل  باد  مفتي  الدين 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  بالمنطقة  الجعفرّية 
ال�سيخ  المفتي  ل�سماحة  عمرو  القا�سي  �سكر  وقد  المهجرين. 
جهاد  الحاج  وللمهند�س  حيدر  ال�سيخ  ولف�سيلة  الدين  �سم�س 
حيدر اأحمد جهودهم في هذا العمل الطيب الطاهر الذي من 

�ساأنه حفظ التراث والهوية لاأجيال. 
� �سباح يوم ال�سبت الواقع فيه 2016/11/19م. وبناء على 
وفدًا  جبيل  في  منزله  في  عمرو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد 
من جمعية »اإبداع« برئا�سة الأ�ستاذ و�سام المقداد وا�ستبقاهم 
وك�سروان  جبيل  باد  تاريخ  حول  الحديث  ودار  الطعام.  على 
وحول ثانوية ر�سول المحبة w، جبيل � التابعة لجمعية المبّرات 
ُثّم قام الوفد بعد ذلك بزيارة مدينة جبيل القديمة  الخيرّية. 

و�سوقها القديم والتقطوا بع�س ال�سور لمعالم المدينة. 
ا�ستقبل  2016/11/26م.  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  م�ساء   �
القا�سي عمرو في منزله في جبيل وفدًا من موؤ�س�سي »الرابطة 
ابراهيم،  وفيق  الدكتور  الأ�ساتذة  �سمَّ  جبيل«  في  الثقافّية 
ودار  اأحمد.  حيدر  ح�سن  الدكتور  اإبراهيم،  ح�ّسان  الدكتور 
فروع  لإيجاد  وال�سعي  الثقافّية  الق�سايا  بع�س  حول  الحديث 
والمدن  المناطق  ب�سائر  اإ�سوة  جبيل  في  اللبنانّية  للجامعة 
في  25000م2  م�ساحته  كبير  عقار  يوجد  اأّنه  علمًا  اللبنانّية. 

بلدة اإده ملك وزارة التربّية والتعليم العالي!.
�سباح  َع��م��رو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
منزله  في  2016م.  الأّول  كانون   14 فيه  الواقع  الأربعاء  يوم 
ف�سل  اللطيف  عبد  علي  ال�سّيد  العّامة  ف�سيلة  الغبيري  في 
في  الإعامّي  الم�سوؤول  مع  العاملّي«  الفكر  »لقاء  رئي�س  اهلل 
اللقاء الأ�ستاذ علي �ساحي ودار الحديث حول ن�ساطات اللقاء 
القا�سي  واأ�ساد  عامل.  جبل  في  والعلمّية  والفكرّية  الثقافّية 
عمرو بال�سدقات الجارّية التي تركها �سماحة العّامة المرجع 
اآية اهلل ال�سّيد ف�سل اهلل )قده(، واأياديه البي�ساء على ال�سيعة 
هذه  لف�سيلته  �ساكرًا  والفتوح،  جبيل  وب��اد  لبنان  �سمال  في 
مجلة  من  ال�سادرة  الأع��داد  جميع  باإهدائه  قام  ُثّم  الزيارة، 

ُجبيلّية«. »اإطاللة 
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االأ�صتاذ ج�ان حبي�س رئي�س اإتحاد بلديات ك�صروان

مع ذكرى 
)1( t اإلمام احلسني

الهوام�س:
الكلمة التي األقاها  الأ�ستاذ جوان حبي�س رئي�س بلدية جونية ورئي�س اتحاد بلديات ك�سروان � الفتوح في ح�سينّية عي�سى بن مريمo، التابعة لجمعية المبّرات الخيرّية � ( 1)

زيتون، م�ساء يوم ال�سبت في 2016/11/19/. بدعوة من اإمام البلدة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر.

الصفحة األخرية

ن��ج��ت��م��ع ال���ي���وم في 
ذكرى رجل من رجال 
م  ق����دَّ رج������ل  اهلل، 
�سبيل  ف���ي  ح��ي��ات��ه 
وه��ي  األ  اإي���م���ان���ه، 
التي  القدير  اهلل  عدالة 

يقت�سي اأن ت�سمل كل الب�سر.
بين  ي��م��ّي��ز  ل  ال���واح���د  واهلل 
وخالق  الب�سرّية  خالق  فهو  الّنا�س، 
الأر�س وال�سماء وما يرى وما ل ُيرى.

نجتمع اليوم في ذكرى رجل �سّحى 
وهذه  اإيمانه،  �سبيل  في  �سيء  باأغلى 
قمة الإن�سانّية، ل بل هذه قّمة القدا�سة، 
ولنعي�س  اأح��رارًا  لنعي�س  خلقنا  اهلل  لأّن 
ولنحيا  بع�سًا،  بع�سنا  لن�سون  بكرامة، 
بمخافة اهلل، ومخافة اهلل لي�ست رُعبًا منه 
بل محبًة له وتمثًا به في خدمة القريب. 

يا  اربعينك  ذك��رى  ف��ي  ال��ي��وم  نجتمع 
لنبكيك  ل  اهلل،  رج��ل  ي��ا  ح�سين  ي��ا  اإم���ام 
ن�ستاأهل  كي  باإيمانك  لنتمثل  بل  واأه��ل��ك، 
الحياة ون�ستاأهل ال�سهادة اإذا اقت�سى اأمرنا!

الإم��ام  �سهادة  اأربعين  ذك��رى  فتزامن 
الح�سين هذه ال�سنة مع ذكرى عيد ا�ستقال 
منذ  به  نتغنى  الذي  الإ�ستقال  هذا  دولتنا، 
تعي�س  دولتنا  تزال  ول  عامًا،  و�سبعين  ثاثة 

مخا�سه منذ ذلك الزمن.
الدولة عادة هي اأر�س و�سعب ونظام.

الأر�س في لبنان هي م�ساحات ومربعات واإمارات.
اأو  المتعاي�سة  ال��ع��ائ��ات  م��ج��م��وع  ه��و  ل��ب��ن��ان  ف��ي  ال�سعب 
اأحواله  فباأف�سل  لبنان  النظام في  اأّما  بينها.  المتناحرة في ما 
ي�سبه الأنظمة العرفّية، نحن اليوم على مفترق بناء، دولة واحدة 
جامعة لكل اأبنائها مت�ساوية في ما بينهم بالحقوق والواجبات، 
ولنا ثقة كبيرة في فخامة رئي�سها العماد مي�سال عون الذي ر�سم 
في خطاب ق�سمه خارطة طريق تدعو جميع الأفرقاء ال�سيا�سيين 
كبيرة  ثقة  ولنا  الدولة،  ا�سا�سيات هذه  الم�ساركة في و�سع  اإلى 
اأي�سًا في ما قاله �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سراهلل باإ�سمه وباإ�سم 
دولة الرئي�س نبيه بّري منذ �سهر تقريبًا، بدعوته الدولة ودعوته 

اإلى الدولة.
بفل�سطين  لحق  الذي  الظلم  وب�سبب  الأخيرة.  حروبنا  في 
لبنان  في  ونحن  العربّية،  المجتمعات  بكافة  الخراب  لحق 
تعددت اأفكارنا باأوطان واأ�سبح لكل مّنا �سهادته وعيد جائه 

وتحريره. واإ�ستقاله 
اأُ�سلي يا اهلل في ذكرى الإمام الح�سين

بين  الإن�����س��ان��ي  ال��ت��ع��اي�����س  رون���ق  ب���ادي  اإل���ى  ُت��ع��ي��د  اأن 
والإ�سام  الم�سيحّية 

اأُ�سلي يا اهلل في ذكرى الإمام الح�سين
اأن تكون لنا ذكرى وطنّية واحدة تعني كل ال�سعب اللبنانّي 

فتجمع الجاء والتحرير والإ�ستقال وغيرها...
اأُ�سلي يا اهلل في ذكرى الإمام الح�سين 

لبنان  كل  �سهداء  لل�سهداء،  واح��دة  ذك��رى  لنا  تكون  اأن 
اهلل  �سبيل  في  كان  اأينما  الوطن  مذبح  على  ارتفعوا  اّلذين 

والإن�سان. ولبنان 
رحمة اهلل على روح الح�سين 

ع�ستم وعا�س لبنان.
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