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اأ ـ فطرة التدين
حكاية الدين رافقت الإن�سان منذ وجوده الأّول على 
تبحث  التي  العلوم  جميع  اأّن  نرى  حيث  الأر���س،  ظهر 
ولغاتها  ح�ساراتها،  وفي  القديمة،  ال�سعوب  اآث��ار  عن 
لحظت وجود المعابد في المدن الرئي�سة. كما لحظت 
في  الإن�سان  تاريخ  في  الكبير  الدور  الدينّية  للعقائد  اأّن 
الحرب وال�سلم والولدة والزواج والوفاة وغير ذلك من 

والمجتمع.  الفرد  ق�سايا 
الإن�����س��ان  اإ���س��ت��ط��اع  الع�سرين  ال��ق��رن  اأواخ����ر  وف��ي 
بالكرة  المحيط  ال��غ��اف  واإخ��ت��راق  الف�ساء  ت�سخير 
الكواكب  بع�س  واإل���ى  القمر  اإل���ى  وت��ج��اوزه  الأر���س��ّي��ة 

الأخرى القريبة من الأر�س. 
غير اأنَّ الإن�سان وقف عاجزًا عن معرفة اأمور اأخرى 

الطبيعة والحياة؟ اأ�سئلته عما وراء  اأهمها  كان 
وعن الموت واأ�سراره، وعن الحياة بعد الموت؟ وعن 
الغاية من وجود الإن�سان على ظهر هذه الأر�س وغيرها 

اأ�سئلة؟. من 
الهند  ف��ي  وت��ام��ي��ذه  ب����وذا  ال��ح��ك��ي��م  وق���د ح����اول 
عن  والإعرا�س  بالتنكر  الأ�سئلة  هذه  تجاهل  وال�سين 
نحو  والتوجه  وعبادته.  به  والإي��م��ان  تعالى  اهلل  وج��ود 
الطبيعّية  وحاجاته  الج�سد  بقهر  ال��روح��ي  الت�سامي 
الأط��روح��ة  تلك  ولكن  والريا�سة.  وال�ساة  بال�سوم 
عند  بوذا  ل  تحوَّ حيث  ذريعًا،  ف�سًا  بعد  ما  في  ف�سلت 

كما  مقّد�ٍس  معبوٍد  اإلى  قليٍل  زمٍن  بعد  ومريديه  اأتباعه 
وكذلك  ُمقّد�س.  كتاب  اإلى  الأخاقّية  تعاليمه  تحّولت 
وتعاليمه  كونفو�سيو�س  الحكيم  اإلى  بالن�سبة  الحال  كان 

ال�سين. في 
ب ـ مع الأطروحة المارك�سية

القرنين  ف��ي  المارك�سّية  الأط��روح��ة  ح��اول��ت  كما 
الذكر،  الآنفة  الأ�سئلة  تجاهل  والع�سرين  ع�سر  التا�سع 
بالتنكر والإعرا�س عن وجود اهلل والإيمان به وعبادته. 
الموت  وع��ن  والأخ���اق  التربّية  ف��ي  ال��دي��ن  دور  وع��ن 
واأ����س���راره، وع��ن ال��ح��ي��اة ب��ع��د ال��م��وت. م��ت��وج��ه��ًة نحو 
القرار  وجعل  المجتمع  في  العاملة  الطبقة  دور  تعزيز 
المنطق  خال  من  الدين  وتف�سير  لها  والأخير  الأّول 
كان  الدين  اأن  مارك�س  كارل  زعم  حيث  الديالكتيكي. 
الدين  رجال  عليهم  �سّلطه  والعمال  للفاحين  اأفيونًا 
بحقوقهم  المطالبة  عن  به  �سغلوهم  حتى  والإق��ط��اع 

والحكومة. الحكم  الحياة وعن  ال�سرعّية في 
كبيرًا  ف�سًا  بعد  ما  في  ف�سلت  اأطروحتهم  ولكن 
للعبادة  دار  اإلى  مو�سكو  في  لينين  �سريح  تحّول  حيث 
كما  الأر�س،  بقاع  �ستى  من  وع�ساقه  مريدوه  اإليه  يحجُّ 
تحّولت اأقوال كارل مارك�س، ولينين، وانجلز عند ُغاة 
قابل  غير  ل��ه،  وُيتعبد  ب��ه  ُي��دان  دي��ن  اإل��ى  المارك�سّية 

النقا�س. اأو  للحوار 
كما اأّن الطبقة العاملة لم تكن الحاكمة في اأي يوم 

 لماذا الدين؟ 
رئي�س التحرير
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 لماذا الدين؟ 

اأو  مارك�س  كارل  ذلك  اأراد  كما  ال�سيوعّية،  الباد  في 
ال�سيا�سيين  بع�س  باإ�سمها  حكم  واإّنما  لينين،  اأو  انجلز 
وم�سادرة  وتج�س�س  قمع  اإلى  الحكم  وحولوا  الع�سكر  اأو 

حريات واأموال في ظال حكومات ديكتاتورّية.
كما ناحظ اأي�سًا بقاء ال�سعوب الَمغلوب على اأمرها 
وبالمثل  تعالى  باهلل  اإيمانها  على  المارك�سيين  قبل  من 
وممار�ستها  والم�سيحّية  الإ���س��ام  ف��ي  للدين  العليا 
للعبادات والطقو�س الدينّية في ال�سرِّ والعلن كما قّدموا 
دلَّ  اإن  يدلُّ  وهذا  اإيمانهم  على  حفاظًا  ال�سهداء  مئات 
اأنَّ الإن�سان مفطور على الّتدّين. فالّتديُُّن نزعة فطرّية. 
ويظهر  وم�ستقبله  وحا�سره  الإن�سان  تاريخ  في  وجدت 
ذلك من خال اإهتمامه بالغيب وبعلوم الفل�سفة الدينّية 
اإلى عالم  اأ�سرار الخلق، وتطلُّعه  والمنطقّية، وبحثه عن 

نيا والآخرة.  الآخرة. وعن الأمن وال�سعادة في الدُّ
اإنَّ معظم الّنا�س على اإختاف اأجنا�سهم وخلفياتهم 
في  ُمنّظمة،  قوة  توجد  ��ُه  اأنَّ وقلوبهم  بعقولهم  يدركون 
على  وتهيمن  بالكون  تم�سك  الوجود غير محدودة،  هذا 
تعالى:{ لقوله  م�سداقًا  تعالى  اهلل  ق��وة  وه��ي  وج��وده 
ــِتــي َفــَطــَر  ِ الَّ يــِن َحــِنــيــًفــا ِفــْطــَرَة اللَّ َفـــاأَِقـــْم َوْجــَهــَك ِلــلــدِّ
اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذِلــَك   ِ اللَّ ِلَخْلِق  َتْبِديَل  ال  َعلَْيَها  النَّا�َس 
 .30 اآية  الروم،  �سورة  َيْعلَُم�َن}  ال  النَّا�ِس  اأَْكَثَر  َوَلِكنَّ 
تعالى  اهلل  رحمة  اإل��ى  وال��رج��وع  التدين  فطرة  وتظهر 
والخوف  والنكبات  الم�سائب  الإن�سان  يواجه  عندما 

تعالى:  لقوله  م�سداقًا  اأقربائه  م�سير  اأو  م�سيره  على 
اأَْو  َقاِعًدا  اأَْو  ِلَجنِبِه  َدَعاَنا  رُّ  ال�صُّ االإِن�َصاَن  َم�سَّ  {َواإَِذا 
اإَِلــى  َيْدُعَنا  ــْم  لَّ َكــاأَن  َمــرَّ  ُه  رَّ �صُ َعْنُه  َك�َصْفَنا  ا  َفلَمَّ َقاآِئًما 

ُه} �سورة يون�س، اآية 12. �صَّ رٍّ مَّ �صُ
ج ـ مع العقل والعلم 

خلق  في  والتدبر  التفكر  على  حثَّ  الكريم  القراآن 
التي  الآي���ات  اأول��ى  في  والتعّلم  العلم  على  تعالى  اهلل 
تعالى:{اْقَراأْ  بقوله   ،w اهلل  ر�سول  قلب  على  اأُنزلت 
ـــِذي َخــلَــَق َخــلَــَق االإِنــ�ــَصــاَن ِمــْن َعــلَــٍق اْقـــَراأْ  ـــَك الَّ ِبــا�ــْصــِم َربِّ
َلْم  َما  االإِن�َصاَن  َعلََّم  ِباْلَقلَِم  َعلََّم  ــِذي  الَّ االأَْكـــَرُم  ــَك  َوَربُّ

َيْعلَْم} �سورة العلق، اآية 1�2�3�4�5.
ال�سريفة  والأحاديث  الكريمة  الآيات  عن  والحديث 
التي حثت على التفكر والتدبر في خلق اهلل تعالى وعلى 
وال�ُسّنة  الكريم  القراآن  نوه  وقد  كثيرة.  والتعلم  العلم 
ي�سلكون  اّلذين  العلوم  العلماء وطلبة  �ساأن  ال�سريفة من 
طريق التجربة والبحث والإ�ستدلل �سعيًا وراء الحقيقة 
لوجه  المنكر  عن  وينهون  وبالمعروف  بالعدل  وياأمرون 
والطائفّية  والع�سبّية  الدنيا  ُحبَّ  وينبذون  تعالى،  اهلل 
وال�سّيد  ُمحّمد  بالنبّي  واأخاقهم  ب�سلوكهم  ويقتدون 
وحملة  ل��اأن��ب��ي��اء  ورث���ة  جعلهم  ح��ي��ث   ،o الم�سيح 
بين  الحكومة  في  الر�سوة  عن  ابتعادهم  �سرط  لاأمانة 
لقول  م�سداقًا  كانوا  اأي  الأر���س  في  والف�ساد  الّنا�س 
اْلِكَتاِب  ــِل  اأَْه اأََمــاِنــيِّ  َوال  ِباأََماِنيُِّكْم  ْي�َس  لَّ تعالى:{  اهلل 
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َمن َيْعَمْل �ُص�ًءا ُيْجَز ِبِه َواَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن الّلِ 
اِلَحاَت  ال�صَّ ِمَن  َيْعَمْل  َوَمن  يراً  َن�صِ َواَل  ا  َوِليًّ
َفاأُْوَلـِئَك  ُم�ؤِْمٌن  َوُهــَ�  اأُنَثى  ْو  اأَ َذَكــٍر  ِمن 
ــُمــ�َن  ُيــْظــلَ َواَل  ــَة  اْلــَجــنَّ َيـــْدُخـــُلـــ�َن 
اآية  الن�ساء،  �سورة  َنــِقــيــراً} 

.124 � 123
تنّكر  اأن  لنا  يتبّين  حيث 
اأوروب��ا  في  ورف��اق��ه  مارك�س  ك��ارل 
روؤي���ة و�سلوك  ك��ان م��ن خ��ال  ي��ن  ل��ل��دِّ
الظلم  و�سكوتهم عن  للحياة،  الدين  رجال 

والجور.
حياة  في  كثيرة  وف��وائ��د  ثمرات  وللدين  ه��ذا 
والإح�سان  ال��ع��دل  الّنا�س  اأق��ام  اإن  وال�سعوب  الأم��م 
واف�����س��وا  وال��ع��ل��م  ال��ع��ق��ل  خ���ال  م��ن  بينهم  وال��ت��راح��م 
م�سداقًا  بينهم  والعدل  والمحبة  والت�سامح  الرحمة 
لقول اهلل تعالى بالقراآن الكريم: {اإِنَّ الّلَ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل 
اْلَفْح�َصاء  َعــِن  َوَيــْنــَهــى  اْلــُقــْرَبــى  ِذي  َواإِيــَتــاء  َواالإِْحــ�ــَصــاِن 
ِبَعْهِد  َواأَْوُفــ�اْ  ُروَن  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمنَكِر 
َتْ�ِكيِدَها  َبْعَد  االأَْيــَمــاَن  �اْ  َتنُق�صُ َواَل  ْم  َعاَهدتُّ اإَِذا  الّلِ 
َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَ َعلَْيُكْم َكِفياًل اإِنَّ الّلَ َيْعلَُم َما َتْفَعُل�َن} 

�سورة النحل، اآية 90 � 91.
.w د ـ من و�سايا محمد ر�سول اهلل 

»تحف العق�ل« في كتابه عّدة  اأخرج �ساحب كتاب 
ابي  بن  الإمام علّي  بها  اأو�سى   ،w لر�سول اهلل  و�سايا 
اْلَجْهِل  ِمَن   اأَ�َصدُّ  َفْقَر  اإِّنه ال  t، منها قوله:]»  طالب 
ــَن اْلــَعــْقــِل، َوال َوْحــ�ــَصــَة اأَْوَحــ�ــُس ِمــَن  ــَ�ُد ِم ــ ْع ، َوال َمـــاَل اأَ
َعْقَل  َوال  اْلــُمــ�ــَصــاَوَرِة،  ِمــَن  اأَْوَثـــُق  ُمَظاَهَرَة  َوال  اْلُعْجِب، 
َكاْلَكفِّ  َوَرَع  َوال  اْلُخُلِق،  َكُح�ْصِن  َح�َصَب  َوال  َكالتَّْدِبيِر 

ِر «. َعن الًمحاِرْم، َوال ِعَباَدَة َكالتََّفكُّ
ْدِق َواَل َتْخُرْج ِمْن ِفيَك َكِذَبٌة  : َعلَْيَك ِبال�صِّ َيا َعِليُّ

 ِ اأََبداً َواَل َتْجَتِرَئنَّ َعلَى ِخَياَنٍة اأََبداً َواْلَخْ�ِف ِمَن اللَّ
َكاأَنََّك َتَراُه َواْبُذْل َماَلَك َوَنْف�َصَك ُدوَن ِديِنَك َوَعلَْيَك 

ِبَمَحا�ِصِن االأَْخالِق َفاْرَكْبَها َوَعلَْيَك ِبَم�َصاِويء االأَْخالِق 

َفاْجَتِنْبَها)1(«.
:اأَح�صن  اإلى اأن يقول w: في و�سّية اأخرى:]» َيا َعِليُّ
ُخلقك مع اأهلك وجيرانك ومن تعا�صر وت�صاحُب من 

النا�س، ُتكتب عند الل في الّدرجات الُعلى.
وما  لغيرك  فاكرهه  لنف�سك  كرهته  م��ا   : َع��ِل��يُّ َي��ا 
لنف�سك فاأحببه لأخيك، تكن عادًل في حكمك،  اأحببته 
م��ودودًا  ال�سماء،  اأه��ل  في  ُمحببًا  عدلك  في  ُمق�سطًا 
اهلل  �ساء  اإن  و�سيتي  اإح��ف��ظ  الأر����س  اأه��ل  ���س��دور  ف��ي 

تعالى)2(«[.
والتعّقل  بالعلم  ت��اأم��ر  ال��ذك��ر،  الآن��ف��ة  وال��و���س��اي��ا 
والأم��ان��ة  ال��ُخ��ل��ق  َوُح�����س��ن  التدبير  َوُح�����س��ن  وال��ت�����س��اور 
وان  بها،  والإت�ساف  الأخ��اق  مكارم  وطلب  وال��وف��اء 
كل  ف��ي  وال��ع��دل  لغيرك  ف��اك��ره��ه  لنف�سك  تكرهه  م��ا 
تعالى  اهلل  وخوف  الّنا�س.  بين  والمودة  والمحّبة  �سيء 
في  والنف�س  المال  وب��ذلِّ  ر�ساه  وطلب  ذل��ك  وراء  من 
والكذب  الخلق  و�سوء  الجهل  بترك  اأي�سًا  وتاأمر  ذلك. 
الّنا�س  بين  وال��ع��داوة  بالنف�س،  والإع��ج��اب  والخيانة 
عن  جواب  فَخيُر  وبعد،  هذا  والمواثيق.  العهود  ونق�س 
اللبنانّي  الأديب  اأطروحة  خال  من  نجده  ال�سوؤال  هذا 
»االإمـــام  مو�سوعته  في  ج��رداق  ج��ورج  الأ�ستاذ  الكبير 
الإمام  بين  قارن  حيث  االإن�صانّية«  العدالة  �ص�ت  عليِّ 
الفرن�سّية.  والثورة  علي  الإم��ام  وبين  و�سقراط،  عليِّ 
وبين الإمام علّي وفا�سفة الأخاق وحقوق الإن�سان في 
الدكتور  الأدي��ب  �سديقنا  اأنَّ  كما  والحا�سر.  الما�سي 
ف��ي مقالته  ذل��ك  ع��ن  الإج��اب��ة  اأب��و ج��ودة ح��اول  بديع 
علّي  االإمــام  عنوان:»  تحت  العدد  هذا  غاف  بمو�سوع 
الإمام  �سخ�سّية  لأنَّ  وذلك  فراجع.  والُمربي«  المعلم 
 ،wُمحّمد النبيُّ  و�ساغها  تعالى  اهلل  t، خلقها  عليِّ 

الكريم. والقراآن 
والعامل  بالّدين  الموؤمن  الإن�سان  �سلوك  فاإّن  وبعد 
وال�ُسّنة  الكريم  والقراآن  الإلهية  الو�سايا  خال  من  به 
الدنيا  في  وكرامته  الإن�سان  لحقوق  �سمانة  ال�سريفة 

الإن�سانّية. ب�سيرة عظماء  واإقتداء  والآخرة. 
الهوام�س:

 »تحف العقول عن اآل الر�سول w«، اإبن �سعبة الحّراني، �س13 � موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات � بيروت، الطبعة ال�ساد�سة 1996م. 1417ه�.( 1)
 نف�س الم�سدر، �س 19.( 2)

t اإلمام المهدّي الُمنتظر
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اأخرج الإمام اأحمد بن حنبل المتوفى �سنة 241ه�. الموافق لعام 
855م. في ُم�سنده اأحاديث عن المهدّي t، باأ�سانيده الُمعتبرة 
عن ر�سول اهلل w، واأّنه من الذرّية الطاهرة من اآل ر�سول اهلل 

w، و�سوف نكتفي منها بالأحاديث الآتية: 
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الأّول في ُم�سند 
عليِّ بن اأبي طالب )ر�سي اهلل عنه(، رقم الحديث 776، باإ�سناده 
اً  ة عن اأبي الطفيل قال حجاج:]» �صمعت عليِّ عن القا�سم بن اأبي بزَّ
)ر�صي الل عنه(، يق�ل:» قال ر�ص�ل اللw:» ل� يبق من الدنيا 
اإاّل ي�م لبعث الل ـ عزَّ وجلَّ ـ رجاًل مّنا، يمالأها عداًل كما ُملئت 
ا، قال، قال: و�سمعته مرة يذكره عن  ج�راً«، قال اأبو نعيم: رجًا منَّ

اأبي الطفيل عن عليِّ ر�سيَّ اهلل عنه«)1([.
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الثالث في ُم�سند 
الحديث 11136،  رق��م  عنه(،  اهلل  )ر�سي  ال��خ��درّي  �سعيد  اأب��ي 
باإ�سناده عن اأبي ال�سّديق الناجي عن اأبي �سعيد الُخدرّي:]»قال: 
قال ر�ص�ل الل w:» ال تق�م ال�ّصاعة حتى يملك رجل من اأهل 
بيتي اأجلى اأقنى يمالأ االأر�س عداًل كما ُملئت قبله ظلماً يك�ن 

�صبع �صنين«)2([.
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الثالث في ُم�سند 
اأبي �سعيد الُخدري )ر�سي اهلل عنه(، رقم الحديث 1169، باإ�سناده 
ديق يحّدث عن اأبي �سعيد الُخدري، قال:]»خ�صينا اأن  عن اأبي ال�سّ
يخرج  فقال:»   ،w الل  ر�ص�ل  ف�صاألنا  حــدث،  نبيِّنا  بعد  يك�ن 
المهديُّ في اأُمتي خم�صاً اأو �صبعاً اأو ت�صعاً« زيد ال�ساك قال: قلت: 
اي �سيء؟ قال:»�صنين« ُثّم قال:» ير�صل ال�صماء عليهم مــدراراً، 
وال تدخر االأر�س من نباتها �صيئاً، ويك�ن المال كدو�صاً«، قال:» 
قال:  اأعطني«.  اأعطني  يا مهدي  فيق�ل:  اإليه  الرجل  ويجيء 

فيحثي له في ثوبه ما ا�ستطاع اأن يحمل«)3([.

اأخ������������������رج 
في  حنبل  بن  اأحمد 

الثالث  ال��ج��زء  ف��ي  ُم�سنده 
الحديث  رقم  عنه(،  اهلل  )ر�سي  الُخدري  �سعيد  اأبي  ُم�سند  في 
اأبا  �صمعت  الناجي،]»قال:  ال�سّديق  اأبي  عن  باإ�سناده   ،11218
�صعيد الُخدري، قال النبيِّ w:]» يك�ن من اأُمتي المهديٌّ فاإن 
اأو ت�صع  اأو ثمان �صنين،  اأو ق�صر عا�س �صبع �صنين،  طال عمره 
�صنين، يمالأ االأر�س ِق�صطاً وعداًل وتخرج االأر�س نباتها، وتمطر 

ال�صماُء قطرها«)4([.
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الثالث في ُم�سند 
 ،11229 الحديث  رقم  عنه(،  اهلل  )ر�سي  الُخدري  �سعيد  اأب��ي 
 ،w اهلل  ر�سول  اأّن  �سعيد  اأب��ي  عن  ال�سّديق  اأب��ي  عن  باإ�سناده 
قال:»تمالأ االأر�س ظلماً وج�راً ُثّم يخرج رجل من عترتي يملك 

�صبعاً اأو ت�صعاً فيمالأ االأر�س ق�صطاً وعداًل«)5([.
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الأّول في ُم�سند 
عليِّ بن اأبي طالب )ر�سي اهلل عنه(، رقم الحديث 647، باإ�سناده 
عن اإبراهيم بن محمد بن الحنفّية عن اأبيه عن عليِّ )ر�سي اهلل 
اأهــل البيت،  ِمــّنــا  عنه(، ق��ال:]» قــال ر�ــصــ�ل الل w، المهدّي 

ُي�صلحه الل في ليلة )6(«[.
اأخرج اأحمد بن حنبل في ُم�سنده في الجزء الثالث في ُم�سند 
جابر بن عبداهلل )ر�سي اهلل عنه(، رقم الحديث 15135، باإ�سناده 
عن ابي الزبير اأّنه �سمع جابر بن عبداهلل يقول:]» �صمعت ر�ص�ل 
الل w، يق�ل:» ال تزال طائفة من اأُمتي يقاتل�ن على الحقِّ 
 ،o ظاهرين اإلى ي�م القيامة«، قال:»فينزل عي�صى ابن مريم
لِّ بنا، فيق�ل: ال اإنَّ بع�صكم على بع�س  فيق�ل اأميرهم: تعال �صَ

اأُمراُء تكرمه الل عّز وجل هذه االأُّمة)7(«[.

t اإلمام المهدّي الُمنتظر
يف ُمسند أحمد بن حنبل

الهوام�س:
 »ُم�سند الإمام اأحمد بن حنبل«، رّقم اأحاديثه محمد عبد ال�سام عبد ال�سافي، ( 1)

النا�سر دار الكتب العلمّية، بيروت 1413ه�. 1993م. �س 123.
 نف�س الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 22.( 2)
 نف�س الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 27.( 3)

 نف�س الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 33.( 4)
 نف�س الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 34.( 5)
 نف�س الم�سدر، ج1، �س 105 � 106.( 6)
 نف�س الم�سدر، ج3، �س 470.( 7)

اإعداد هيئة التحرير
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الغدير  حديث  ُم�سنده  في  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام  اأَخ��رج 
باأ�سانيده الُمعتبرة اإلى ر�سول اهلل w، اّلذي قاله بحقِّ الإمام 
خطبته  في  الم�سلمين  على  ووليته   ،t طالب  اأبي  بن  عليِّ 
الّحجة  ذي  �سهر  من  ع�سر  الثامن  يوم  والمتواترة  الم�سهورة 
للعام  الموافق  ال�سريفة  النبوّية  الهجرة  من  العا�سرة  لل�سنة 
الوداع.  اأثناء رجوعه من حّجة  ُخم  631 م. في منطقة غدير 
والمدينة  مّكة  بين  الطرق  مفترق  عند  تقع  المنطقة  وه��ذه 

وغيرها من باد.
ُم�سنده  الأّول من  الجزء  اأحمد بن حنبل في  الإمام  اأخرج 
باإ�سناده  عنه(،  اهلل  )ر�سي  طالب  اأب��ي  بن  علّي  ُم�سند  في 
غدير  يــ�م  قــال   ،w النبّي  اأّن  عنه(:]»  اهلل  )ر�سي  عليِّ  عن 

ُخم:»من كنت م�اله فعليٌّ م�اله«)1(«[.
اأي�سًا في ُم�سنده الآنف الذكر باإ�سناده عن �سماك  واأخرج 
بن ُعبيد بن الوليد العب�سي قال: دخلت على عبد الرحمن بن 

حبة  اأبي ليلى فحدثني:]» اأّنه �صهد علّياً )ر�صي الل عنه( في الرَّ
قال: اأُن�صد الل رجاًل �صمع ر�ص�ل الل w، و�صهده ي�م غدير ُخّم 
اإاّل من قد راآه؟. فقام اثنا ع�صر رجاًل فقال�ا:  اإال قام وال يق�م 
قد راأيناه و�صمعناه حيث اأخذ بيده يق�ل:» اللهم واِل من وااله، 
وعاد من عاداه، وان�صر من ن�صره، واأخذل من خذله« فقام اإّل 

فاأ�سابتهم دعوته«)2([. لم يقوموا، فدعا عليهم،  ثاثة 
لطلب  واإ�ستجابتهم  ال�سحابة  �سهادة  عن  كامه  وك��رر 
 ،t اأيام خافته  t، بال�سهادة بحديث الغدير  الإمام علّي 
الجزء  في  الغدير  حديث  ح��ول  الرحبة  بمنطقة  الكوفة  في 
نف�س  تفيد  الأل��ف��اظ  بع�س  في  وباإختاف  ُم�سنده  من  الأّول 
المعنى الآنف الذكر. رقم الحديث: 965، �س 148. والحديث 
والحديث   110 �س   .673 رقم  والحديث   .147 �س   954 رقم 

رقم 643 �س 105. 
اأحاديث  ُم�سنده  في  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام  اأخ��رج  كما 

 
اإلمام أحمد بن حنبل 

وحديث الغدير

اإعداد القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو
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الهوام�س:
»ُم�سند الإمام اأحمد بن حنبل«المتوفى �سنة 241ه�. رقمَّ اأحاديثه: محمد عبد ( 1)  

ال�سام عبد الباقي. ج1، �س 191 رقم الحديث: 1314. دار الكتب العلمّية � بيروت. 
 نف�س الم�سدر، �س 149، رقم الحديث 1314.( 2)
 نف�س الم�سدر، �س 4، رقم الحديث 4.( 3)
 نف�س الم�سدر، �س 118.( 4)

 نف�س الم�سدر، ج6، �س 337.( 5)
 نف�س الم�سدر، ج3، �س 33.( 6)
 نف�س الم�سدر، 3، �س 39.( 7)
  نف�س الم�سدر، ج1، �س 257.( 8)
 نف�س الم�سدر، ج1، �س 257.( 9)

ُي�ستفاد من حديث  الذي  الولية والخافة  ت�سرح معنى  اأخرى 
الغدير الآنف الذكر، منها ما جاء في الجزء الأّول. من ُم�سند 
اأبي ا�سحاق  باإ�سناده عن  اأبي بكر ال�سديق )ر�سي اهلل عنه( 
الأهــل  بــبــراءة  بعثه   ،w الــنــبــيَّ  اأّن  بكر:]»  اأب��ي  عن  ُي�َسيع  عن 
وال  ُعريان،  بالبيت  يط�ف  وال  ُم�صرك  العام  بعد  يحجُّ  مّكة:»ال 
الل  ر�ص�ل  وبين  بينه  كان  ومن  ُم�صلمة،  نف�س  اإاّل  الجّنة  يدخل 
ة فاأجله اإلى مدته، والل بريٌّ من الم�صركين ور�ص�له«.  w، ُمدَّ
قال: ف�سار بها ثاثًا، ُثّم قال لعليِّ )ر�سي اهلل عنه(:» األحقه 
م على  « قال: ففعل، قال: فّلما قدَّ اأنت  اأبا بكر وبّلغها  فردَّ عليَّ 
w، اأبو بكر بكى، قال: يا ر�سول اهلل حدث فيَّ �سيء؟. النبيِّ 

قال: »ما حدث فيك اإال خير، ولكن اأُمرت اأن ال يبلغه اإاّل اأنا 
اأو رجل مّني«)3([.

بن  علّي  بُم�سند  الأّول  الجزء  في  اأي�سًا  اأخرجه  ما  ومنها 
ابي طالب )ر�سي اهلل عنه(، في الحديث رقم: 734 باإ�سناده 
عهد  ق��ال:]»  عنه(،  اهلل  )ر�سي  علّي  عن  حبي�س  بن  زٍر  عن 
اإاّل  يبغ�صك  وال  مــ�ؤمــن،  اإاّل  ــك  ُيــحــبَّ ال  »اأّنــــه   :w الــنــبــيَّ  ــّي  اإلــ

منافق«)4([.
حديث  في  ال�ساد�س  الجزء  في  اأي�سًا  اأخرجه  ما  ومنها 
بن  �سهر  عن  باإ�سناده   26653 رق��م  �سلمة  اأم  الموؤمنين  اأم 
جلل   ،w النبّي  اأّن   «[:w النبيِّ  زوج  �سلمة  اأم  عن  حو�سب، 
اأهل  هــ�ؤالء  قال:»  ُثم  ك�صاء  وفاطمة  وح�صين  وح�صن  عليٍّ  على 
تطهيراً«.  الرج�س وطهرهم  عنهم  اذهب  الّلهم  تي،  وخا�صّ بيتي 

فقالت: اأُم �سلمة: يا ر�سول اهلل، اأنا منهم؟.
قال:» اإّنك اإلى خير«)5([.

�سعيد  اأبي  ُم�سند  في  الثالث  الجزء  في  اأخرجه  ما  ومنها 
باإ�سناده   ،11217 الحديث  رقم  عنه(،  اهلل  )ر�سي  الخدرّي 
 »w عن عطية عن اأبي �سعيد الخدرّي، قال:]» قال ر�ص�ل الل
اإِّني قد تركت فيكم الثقلين اأحدهما اأكبر من الآخر كتاب اهلل 
اأهل  وعترتي  الأر���س،  اإلى  ال�سماء  من  ممدود  حبل  وجل  عّز 

اأنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحو�س«)6([. اأّل  بيتي 
�سعيد  اأبي  ُم�سند  في  الثالث  الجزء  في  اأخرجه  ما  ومنها 
باإ�سناده   ،11278 الحديث  رقم  عنه(،  اهلل  )ر�سي  الخدرّي 

عن  ال��ع��وف��ي  عطية  ع��ن 
اأب����ي ���س��ع��ي��د ال���خ���درّي، 

ق������ال:]» قـــــال ر�ــــصــــ�ل الل 
بمنزلة  مــنــي  لعلّي:»اأنت   ،w

نبيِّ  ــه ال  ــ اأّن اإاّل  مــ��ــصــى  مــن  ــارون  هــ
بعدي)7(«[.

اأخرجه  ما  ومنها 
اأي�����س��ًا ب��اإ���س��ن��اده في 
في  الأّول  ال���ج���زء 

ُم�����س��ن��د اأه����ل ال��ب��ي��ت 
ع��ل��ي��ه��م  اهلل  )ر�����س����وان 

اأج��م��ع��ي��ن(، ف���ي ح��دي��ث ال��ح�����س��ن 
 1725 رق��م  طالب  اب��ي  ب��ن  علّي  ب��ن 
حب�سي  ب��ن  ع��م��رو  اإل����ى  ب��اإ���س��ن��اده 
ق�����ال:]» خــطــبــنــا الــحــ�ــصــن بـــن عــلــّي 

فقال:  عــنــه(،  الل  )ر�ــصــي  عليِّ  قتل  بعد 
االأولــ�ن  �صبقه  ما  باالأم�س،  رجل  فارقكم  لقد 

كــان ر�ــصــ�ل الل  اإن  اأدركـــه االآخـــرون،  بعلم، وال 
ُيفتح  حتى  ين�صرف  فال  الراية،  ويعطيه  يبعثه 

�صبعمائة  اإاّل  بي�صاء  وال  �ــصــفــراء  تــرك  ومــا  لــه، 
لخادم  ير�صدها  كــان  عطائه،  من  درهــم 

الأهــــــلــــــه«)8([. وم��ن��ه��ا م��ا اأخ��رج��ه 
الأّول  ال��ج��زء  ف��ي  باإ�سناده  اأي�����س��ًا 

اهلل  )ر�سوان  البيت  اأهل  ُم�سند  في 
عليهم اأجمعين(، في اإ�سناده عن ُهبيرة، 

الل  )ر�ــصــي  عــلــّي  بــن  الح�صن  قال:]»خطبنا 
عـــنـــه(، فـــقـــال: لــقــد فــارقــكــم رجـــل بــاالأمــ�ــس لم 

وكان  االآخــرون،  ُيدركه  بعلم، وال  االأّولــ�ن  ي�صبقه 
بـــالـــرايـــة، جــبــريــل عن  يــبــعــثــه   ،w ر�ـــصـــ�ل الل 
حتى  ين�صرف  ال  �صماله،  عن  وميكائيل  يمينه، 

له)9(«[. ُيفتح 

 
اإلمام أحمد بن حنبل 
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اآَمــُنــ�اْ  لَِّذيَن  ًة لِّ ـــَ�دَّ اأَْقــَرَبــُهــْم مَّ َوَلــَتــِجــَدنَّ  قــال تــعــالــى:{... 
َوُرْهَباًنا  ي�ِصيَن  ِق�صِّ ِمْنُهْم  ِبــاأَنَّ  َذِلَك  َن�َصاَرى  اإِنَّا  َقاُلَ�اْ  الَِّذيَن 
َتَرى  �ُص�ِل  الرَّ اإَِلى  اأُنِزَل  َما  �َصِمُع�اْ  واإَِذا  َي�ْصَتْكِبُرون  اَل  َواأَنَُّهْم 
ا َعَرُف�اْ ِمَن اْلَحقِّ َيُق�ُل�َن َربََّنا  ْمِع ِممَّ اأَْعُيَنُهْم َتِفي�ُس ِمَن الدَّ
اِهِديَن} �صدق الل العظيم )المائدة /  َفاْكُتْبَنا َمَع ال�صَّ اآَمنَّا 

82 و 83 (.
العالقة بين الم�صيحّية واالإ�صالم في الجانبين الفكرّي 
واالإن�صانّي عالقة وثيقة تق�م على اأ�صا�س الم�دة واالإحترام 
المتبادلين. وهذا العمق بتبادل االإحترام والتقدير برز منذ 
بداياته  طالئع  وكانت   ،w المحمدي  االإ�صالم  فجر  بــزوغ 
بزعامة  الحب�صة  الى  مكة  من  الم�صلمين  هجرة  خالل  من 
قري�س  اإ�صطهاد  بعد  وذلــك   ، )ر�ــس(  طالب  اأبــي  بن  جعفر 
الم�صلمين  جماعة  من   ،w النبي  طلب  اآنذاك  للم�صلمين، 
ال  الذي  الن�صراني  الملك  ذلك  حيث  الحب�صة  الى  الت�جه 
  .w االأعظم  الر�ص�ل  ذلك  عن  عّبر  كما   ، اأحد  عنده  ُيظلم 
نجران  وفد  زيــارة  خالل  من  اأو�صح  ب�صكل  بعدها  وتبل�رت 
اأحداث  من  جرى  وما   ،w للنبي  والرهبان  الق�صاو�صة  من 
واأقــ�ى  جلّي  ب�صكل  اإت�صحت  اأنها  كما   ، الزيارة  هذه  خالل 
w بتلك ال�صيدة الجليلة الن�صرانية  من خالل زواج النبي 
من  اأ�صحت  والتي  اإبراهيم،  اأم  بـ  المعروفة  القبطية  مارية 
ر�ص�ان  الم�ؤمنين  اأّمهات  اإحــدى  المبارك  الــزواج  هذا  بعد 

عليها. الل 
ــصـــالمـــي حـــافـــل بــالــعــديــد مـــن الــمــ�اقــف  ــاريـــخ االإ�ـ ــتـ والـ
واالإ�صالم. الم�صيحّية  بين  الم�صتركة  العالقة  في  الم�صرقة 
ولعل من اأبرز هذه الم�اقف وهذه العالقة القائمة على 
الع�صكرّي  علّي  بن  الح�صن  االإمــام  زواج  واالإحــتــرام،  الم�دة 
اأثمر  والذي  الن�صرانية  نرج�س  اأو  مليكة  الجليلة  بال�صيدة 
الذي   ،r المهدي  االإمــام  والدة  عن  المبارك  الــزواج  هــذا 
وجـــ�راً،  ظلماً  ملئت  بعدما  وعـــداًل  ق�صطاً  االأر�ـــس  �صيمالأ 

الم�صلمين. يعتقده جميع  ما  وهذا 
هاتين  بين  الم�صترك  التاريخ  اأن  ذلك  يعني  ال  واأي�صاً، 
الــعــديــد من  هــنــالــك  اإن  بــل  �ــصــائــبــة،  ت�صبها  لــم  الــديــانــتــيــن 
وال�صراعات،  بالخالفات  حبلى  كانت  والفترات  المحطات 
ــات  ــاع الــ�ــصــيــا�ــصــيــة، والـــخـــالفـ ــ ــمـ ــ واالإقــــتــــتــــال نــتــيــجــة االأطـ
ومــحــرك  كــمــبــّرر  الــديــن  فيها  ا�صتعمل  والــتــي  ال�صخ�صية، 

النظر  بغ�س  ذاتــه  االإن�صان  ه�  االإن�صان  اأن  وبما  للم�صاعر. 
عن الزمان الذي يعي�صه، وبما اأن االأطماع هي نف�صها في كل 
والعناوين،  الت�صميات  عن  اأي�صاً  النظر  بغ�س  ومكان  زمان 
االإيجابي  ب�صّقيها  الم�اقف  هــذه  وحين  اآن  كــل  فــي  �صنجد 

وال�صلبي حتى يرث الل االأر�س ومن عليها.
ــن الــــ�اجــــب بـــالـــحـــد االأدنــــــــى عـــلـــى الــمــ�ــصــلــمــيــن  ــذا مــ ــ لـ
والــمــ�ــصــيــحــيــيــن الــمــثــقــفــيــن نــ�ــصــر مــفــاهــيــم الـــ�د واالإحـــتـــرام 
والــتــالقــي مـــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى الــنــقــاط الــمــ�ــصــتــركــة 

بينهم. واالإيجابية 
االإيــجــابــيــة،  والــمــ�اقــف  الم�صتركة،  الــنــقــاط  هــذه  ومــن 

البرتغال. في  فاطيما  القّدي�صة  مقام 
ــذه الــقــديــ�ــصــة؟ ولـــمـــاذا حــمــلــت ا�ــصــم  فــمــا هـــي قــ�ــصــة هــ
اإ�صم  ربــط  وراء  من  ال�ّصر  ه�  ما  اأخــرى:  وبعبارة  فاطيما؟ 
اأنحاء  هذا ال�صرح الدينّي الم�صيحّي العامر والمق�ص�د من 
الــعــالــم بــهــذا االإ�ــصــم االإ�ــصــالمــّي الــمــقــد�ــس الــخــا�ــس ب�صيدة 

u؟. العالمين  ن�صاء 
المكان: تقع مدينة فاطمة اأو ) فاتيما ( في نطاق بلدية 
ل�صب�نة  العا�صمة  مــن  تقريباً  كلم   123 بعد  وعــلــى  ــم  اأوريـ
عام  اأن�صئت  �صخمة  وكني�صة  دير  يقع  وفيها  البرتغال،  في 

1928م، ويبلغ ارتفاع البرج فيها ح�الى 65 م.
ويــعــتــبــر هـــذا الــمــكــان رمــــزاً ديــنــيــاً مــهــمــاً وخــا�ــصــة عند 
الم�صيحيين الكاث�ليك الذين يت�افدون لزيارته على مدار 
الأ�صباب  عــام  كــل  مــن  اأيــار  �صهر  مــن  ع�صر  الثالث  فــي  الــعــام 

البحث. �صياق  في  �صتّت�صح 
وهذه المدينة ذات طابع قروي حيث تمتاز ب�ج�د �صل�صلة 
والخ�صرة على  االأ�صجار  تك�ص�ها  جبال وه�صاب من ح�لها 
مدار العام، ويمتاز مناخها بالطبيعة المت��صطية المعتدلة 
والى  االإرتفاع  الى  ال�صيف  في  الحرارة  درجات  تميل  حيث 
ومعتدل  جميل  طق�س  مع  ال�صتاء  ف�صل  في  معتدلة  بــرودة 
اأو  فــي ف�صلي الــربــيــع والــخــريــف. ولــم تــكــن هــذه الــمــديــنــة 
عن  لبعدها  نتيجة  اإهــتــمــام  بـــاأي  تحظى  �ــصــابــقــاً  )الــقــريــة( 
مركز العا�صمة من جهة، ول�صغر م�صاحتها وقلة القاطنين 
عدد  اأن  الــروايــات  معظم  تنقل  حيث  اأخـــرى،  جهة  مــن  بها 
قــاطــنــيــهــا لــم يــتــجــاوز الــخــمــ�ــصــة والــعــ�ــصــريــن مــنــزاًل بالحد 
الحادثة  تلك  قبل  اأي  1917م.  الــعــام  قبل  وذلــك  االأقــ�ــصــى. 
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التي غّيرت وجه تلك القرية ال�صغيرة ال�ادعة والتي جعلت 
البرتغالية،  المدن  اأهم  تعتبر حالياً من  منها مدينة كبيرة 
الدينية،  لل�صياحة  المق�ص�دة  المدن  اأهم  من  تعد  اأنها  كما 

العالم. اأ�صقاع  جميع  من  الم�صيحيين  عند  وخ�ص��صاً 
 1910 الــعــام  فــي  ن�عية  نقلة  البرتغال  �صهدت  الــزمــان: 
بالنظام  وا�صتبداله  الملكي  بالنظام  االإطاحة  بعد  وذلك  م. 
البل�صفية،  الــثــ�رة  بــاأفــكــار  مــا  حــٍد  الــى  المتاأثر  الجمه�ري 
ــى اأن  ــذا الــنــظــام الــجــديــد غــيــر مــ�ــصــتــقــر نــ�ــصــبــيــاً الـ وبــقــي هـ
بديكتات�رية  عــرف  والــذي  الديكتات�ري  بالنظام  ا�صتبدل 
وفي  االإ�صتعمارية،  البرتغالية  الحرب  بعد  ن�ف�(  )ا�صتادو 
وتحديداً  للبرتغال  الجديد  ال�صيا�صي  االإنتقال  هذا  اأجــ�اء 
الجغرافية  الــبــقــعــة  هــذه  فــي  ح�صلت  م،  اأيـــــار1917   15 فــي 
متكرر  بظه�ر  تمثلت  دينية  حادثة  بفاطيما  تعرف  والتي 
ل�صيدة جليلة في ال�صماء على ثالثة اأطفال يرع�ن االأغنام، 
 11 العمر  مــن  تبلغ  كانت  والــتــي  �صانت��س  دو  ل��صيا  وهــم: 
و�صقيقته  �صن�ات،   9 مارت�  فران�صي�صك�  عمتها  واأوالد  عاماً، 

�صن�ات.  7 ال�صغرى جا�صنتا مارت� 
االأطــفــال  هـــ�ؤالء  مــن  الجليلة  ال�صيدة  هــذه  طلبت  وقــد 
مــالقــاتــهــا فــي نــفــ�ــس الــمــكــان والـــزمـــان مــن كــل �ــصــهــر حتى 
الروايات تجدد  وبالفعل وبح�صب  تريد منهم،  بما  تخبرهم 
متتالية،  اأ�صهر  �صتة  ولمدة  �صهر  كل  والتجلي  الظه�ر  هذا 
اأو ظاهرة فلكية  اأمٌر �صماوي مه�ل،  حدث في االأخير منها 
العك�س  اأو  االأر�ــس  من  ال�صم�س  باقتراب  تمثلت  عادية  غير 
وقد  االأر�ـــس،  على  �صتقع  كاأنها  اإليها  للناظر  تبدو  بحيث 
الجم�ع  1917/10/13 من قبل  بتاريخ  الظاهرة  وثقت هذه 
ال�صحافة  خالل  ومن  اآنــذاك  محت�صدة  كانت  التي  الغفيرة 

و»اأو�صيكي�ل«. ني�ز«  »ديلي  وخا�صة جريدتي  المحلية 
على  ال�صيدة  لــهــذه  ال�صتة  الــظــهــ�رات  هــذه  خــالل  وفــي 
ــال اأخــبــرتــهــم جــمــلــة مــ�ا�ــصــيــع عــرفــت الحــقــاً با�صم  ــفـ االأطـ
في  فيها  ما جاء  بع�س  �صن�صتعر�س  والتي  الثالثة،  االأ�صرار 

البحث. �صياق 
ــار هــــذه الـــظـــهـــ�رات والــتــجــلــيــات اهــتــمــام  ــبــ والقـــــت اأخــ
الــمــ�ــصــيــحــيــيــن الــكــاثــ�لــيــك بــ�ــصــ�رة رئــيــ�ــصــيــة وخــا�ــصــة من 
كني�صة �صخمة في  بناء  واتفق�ا على  واالإ�صبان،  االإيطاليين 
بم�صاعدة  م   1928 العام  وذلك في  الظه�ر  اأو  التجلي  م�قع 

 د. قي�س اأمام الكني�صة التي تحت�صد الجم�ع الغفيرة
اأيام الربيع وال�صيف ب�صكل عام وفي 13 اأيار ب�صكل خا�س
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ال�صاهدة ال�حيدة الباقية من االأطفال الثالثة وهي ل��صيا 
جا�صنتا  واأخــتــه  فران�صي�صك�  وفــاة  بعد  وذلــك  �صانت��س  دو 
حين  في  م،   1919 عام  اأوروبــا  اجتاح  الذي  االأنفل�نزا  ب�باء 
الكهن�ت،  ودر�ــصــت  الــديــر  ودخــلــت  ل��صيا،  عمها  ابنة  كبرت 

ل��صيا. االأخت  ا�صمها  واأ�صبح 
حدث  الــتــي  التلة  على  ال�صخمة  الكني�صة  هــذه  �صيدت 
لباقي  ديــنــيــاً  مــركــزاً  واأ�ــصــبــحــت  الــتــجــلــي،  اأو  الــظــهــ�ر  فيها 
فاطمة(.  القدي�صة  )كني�صة  اإ�ــصــم  عليها  واأطــلــقــ�ا  الــقــرى، 
اأ�صحت  وقد  االإ�صم  هذا  تحمل  الي�م  لتاريخ  تــزال  ما  وهي 
وعليه،  فاطيما.  القرية  مدينة  با�صم  تعرف  المدينة  هذه 
وبناًء على كل ما تقدم، ما ه� ال�صبب من وراء هذه الت�صمية 

واالإ�صالم؟. الم�صيحية  بين  التي جمعت  المباركة 
ا�صتعرا�س  بعد  �صيت�صح  الــتــ�ــصــاوؤل  هــذا  على  والــجــ�اب 
االأربعة،  تتجاوز  ال  والتي  االأمر  هذا  ح�ل  المختلفة  االآراء 

التالي: ال�صكل  وهي على 
فاطمة  تــدعــى  اأمــيــرة  �صكنته  قــ�ــصــر  اإلـــى  ن�صبة  االأول: 

النف�ذ االإ�صالمّي عن تلك البالد. �صبيت بعد اندحار 
ا�صمها  باأن  لالأطفال  ظهرت  التي  ال�صيدة  اإدعاء  الثاني: 

فاطمة. بالقدي�صة  الت�صمية  كانت  هنا  فاطمة ومن 
الثالث: عدم �صحة كل هذه االأق�ال حيث لم تح�صل اأي 
�صفيان  اأب�  قاله  ما  ي�صابه  ما  وهذا  تجلي،  حالة  اأو  معجزة 
عدو النبي w في معركة حنين: ال وحي جاء وال خبر نزل.
ــام  ــى ا�ـــصـــم الـــقـــريـــة الـــقـــديـــم مــنــذ اأيــ ــع: نــ�ــصــبــة الــ ــرابــ الــ

االأندل�س.
�صنعمد  االآراء،  هــذه  بين  ال�صائب  الــراأي  اإلــى  وللتعّرف 
بالنهاية  لنخل�س  عليه،  والتعليق  راأي  كل  ا�صتعرا�س  الــى 

الى النتيجة المرجّ�ة من وراء هذا البحث.
ولــكــن قــبــل ذلـــك، فــلــنــذهــب بــجــ�لــة داخـــل هـــذا الــ�ــصــرح 
وطبيعة  قرب محت�ياته  ون�صاهد عن  عليه  لنتعّرف  الديني 
اإليه،  الدخ�ل  عند  اأو  فيه،  تمار�س  التي  الدينية  الطق��س 

اأو في محيطه.
اإن اأول ما ي�صت�قف الزائر لهذا ال�صرح الديني م�صاحته 
الــكــبــيــرة الــمــزيــنــة بــالــخــ�ــصــرة مــن كــل جــانــب، كــذلــك الج� 
الــداخــل  يمين  فعن  والــ�قــار.  بال�صكينة  والمفعم  الــهــادئ 
الأعـــداد  وتــ�ــصــع  م�صتحدثة  وهــي  جـــداً  كــبــيــرة  كني�صة  تــ�جــد 

عــدة  الكني�صة  هــذه  مــدخــل  ويــقــابــل  الم�صلين،  مــن  كــبــيــرة 
تماثيل منح�تة ل�صخ�صيات دينية م�صيحية يت��صطها تمثال 
 t الم�صيح  ال�صيد  وهيئة  �صكل  يج�صد  مرتفع  على  ذهبي 
كما في المعتقد الم�صيحي، والى الي�صار ي�جد مذبح و�صبه 
كني�صة غير مغلقة تقام فيها القدادي�س معظم ال�قت، والى 
الخا�صة  ال�صم�ع  الإ�صعال وو�صع  جانبها ي�جد مكان خا�س 
)�صانت  الرئي�صية  الكني�صة  وتــقــع  �ــصــاكــل،  ومــا  بــالــنــذورات 
فاطيما( على مرتفع يمكن ال��ص�ل اليها من خالل ارتقاء 
مذبح  ي�جد  ال�صاللم  هذه  اأ�صفل  وفي  العري�صة،  ال�صاللم 
لل�ف�د  بالخارج  القدادي�س  تقام عليه  )منبر( خارجي كبير 
ــام الــربــيــع  الــكــبــرى الـــزائـــرة وخــا�ــصــة بــالــمــنــا�ــصــبــات وفـــي اأيــ
من  العديد  ي�جد  الخارجي  الكني�صة  به�  وفــي  وال�صيف، 
بح�صب   t الم�صيح  ال�صيد  ق�صة  تحاكي  التي  الجداريات 
للغاية  وجميلة  فنية  جــداريــات  وهــي  الم�صيحّي،  المفه�م 
)�صانت  الكني�صة  الى  الدخ�ل  وعند  واالإتقان  االأل�ان  لجهة 
تــاأخــذك  منف�صلين  غــيــر  طــابــقــيــن  مــن  الــمــ�ؤلــفــة  فــاطــيــمــا( 
الده�صة، وتجذبك روعة وفخامة، واأناقة هذه الكني�صة من 
الداخل. اإذ على جانبيها  تجد الجداريات المذهبة الرائعة 
التي  واالأحــــداث   ،t الم�صيح  ال�صيد  عــن  تــتــحــدث  والــتــي 
ي�صت�قفك  كما  الخا�س،  الم�صيحي  المعتقد  وفق  جرت معه 
القدادي�س  عليه  تجري  التي  المذبح  واأناقة  وفخامة  جمال 
الفاخر  الرخام  من  والم�صن�ع  ال�صل�ات،  عليه  من  وتتلى 
والــمــلــ�ن، ويــحــيــط بــه الــعــديــد مــن الــمــجــ�ــصــمــات الــخــا�ــصــة 
المذبح  يمين  وعن   ،o الم�صيح  وال�صيد  العذراء  بال�صيدة 
المذبح  �صمال  وعن  مارت�،  فران�صي�صك�  قبر  ي�جد  للداخل 
�صقيقة  مــارتــ�  لجا�صينتا  اأحــدهــمــا  قــبــران  يــ�جــد  لــلــداخــل 
اأو  �صانت��س  دو  ل��صيا  عمهم  الإبــنــة  ــر  واالآخـ فران�صي�صك�، 

االأخت ل��صيا كما عرفت الحقاً.
واهتمام  خا�صة  عناية  م��صع  هي  الثالثة  القب�ر  وهذه 
على  يقف�ن  وال�افدين، حيث  الزوار  قبل جميع  �صديد من 
قب�رهم، ويتل�ن لهم ال�صالة اأو الدعاء لراحة اأنف�صهم، كما 
يت�صرع�ن الى الل بهم من اأجل ا�صتجابة اأمنياتهم وطلباتهم. 
الــنــذورات  تلك  ا�صتثنائي،  ب�صكل  االأمــر  فــي  الملفت  اأن  اإال 
اأنهم  بحيث  الــ�افــديــن،  بع�س  اإليها  ويعمد  يعتقدها  التي 
على  �صع�داً  ومنها  الخارجية،  الكني�صة  �صاحة  الى  يدخل�ن 
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الــــــــ�ــــــــصــــــــاللــــــــم، 
ــصـــ�اًل الـــى داخــلــهــا، كـــل ذلــك  و�ـ
ــي مــ�ــصــافــة  زحـــفـــاً عــلــى الــركــبــتــيــن، وهـ
ــقـــة، ويـــحـــتـــاج مــعــهــا  طــ�يــلــة جــــــداً، ومـــرهـ
تــاأديــة هــذا  اأثــنــاء  الـــى مــرافــق يعينه  الــزائــر 

اأو الطق�س. النذر 
ومحيطها  الكني�صة  هــذه  اأن  الــقــ�ل  يمكن  عــام  وب�صكل 
والنظام،  والنظافة  الهدوء  في ج� من  اأني�صة  روحية  واحة 
ياأخذك  ومميز  اإ�صتثنائي  مكان  في  باأنك  ي�صعرك  ذلك  كل 

ال�صماء. الى  تلقائي  ب�صكل 
وبـــالـــعـــ�دة الـــى االأر�ــــــس، وتـــحـــديـــداً الـــى مــ��ــصــ�ع هــذا 
الت�صمية  �صبب  ح�ل  ذكرناها  التي  االأربعة  واالآراء  البحث 
الــــراأي االأول ما  اأ�ــصــحــاب  )بــالــقــديــ�ــصــة فــاطــيــمــا(، فــيــقــ�ل 
على  حــربــاً  الم�صيحي  االأوروبـــي  الجي�س  )......�ـــصـــّن  يلي: 
ووقعت  عنهم  ان�صلخت  التي  االأرا�صي  الإ�صتعادة  الم�صلمين 
تحت النف�ذ االإ�صالمي، والتي كانت تعرف باالأندل�س وذلك 
الم�صلمين  الــحــرب على  هــذه  وفــي خــالل  م،   1158 عــام  فــي 
واإجالئهم عن معظم بالد االأندل�س )ما عدا غرناطة التي 
تخ�صع  التي  المناطق  اآخر  وكانت  1492م  العام  في  �صقطت 
من  االأول  الف�ن�ص�  الملك  جي�س  غنم  االإ�صالمّي(.  للنف�ذ 
الثروات،  من  الكثير  الم�صلمين  على  االإنت�صار  هذا  خالل 
من  اأمــيــرة  �صمنهم  مــن  ال�صبايا،  مــن  عــدد  الــى  بــاالإ�ــصــافــة 

الق�صر، وهذه االأميرة كانت تدعى فاطمة.

ــنـــد تـــ�زيـــع غــنــائــم  وعـ
الجي�س  قــادة  على  الحرب 
الــمــ�ــصــيــحــّي، كــانــت االأمــيــرة 
فاطمة من ح�صة ك�نت اأوريم 
اأوريم( ويدعى  )اأي حاكم مدينة 
كـــ�نـــزالـــ� هـــيـــرمـــيـــك، الـــــذي اأجـــبـــر 
ــرة فــاطــمــة عــلــى اعــتــنــاق الــديــن  ــيـ االأمـ
قبل  الكاث�ليكي  المذهب  وفــق  الم�صيحي 

يتزوجها. اأن 
تلك  في  االأمــيــرة  هــذه  عا�صت  ذلــك  ح�ص�ل  وبعد 
الــمــديــنــة مـــا تــبــقــى مـــن عــمــرهــا وتــ�فــيــت فــيــهــا. والأنــهــا 
ا�صتهرت بالثقافة واالأدب، والم�صت�ى العالي من النظافة 
ال�صخ�صية، وطيبة القلب، والكرم، وح�صن المع�صر، ولطافة 
اأو مع عامة  الحا�صية  �ص�اء مع  الل�صان  ال�صخ�صية، وعذوبة 
ا�صمها  اأن  لــدرجــة  الجميع،  عند  محب�بة  اأ�صبحت  النا�س 
مدينة  خارج  فيه  تعي�س  كانت  الذي  الق�صر  ا�صم  على  طغى 
الق�صر  على  فاطمة  ا�ــصــم  يطلق�ن  النا�س  واأ�ــصــبــح  ــم،  اأوريـ
قرية  هناك  �صارت  االأيام  وبمرور  به،  المحيطة  والمنطقة 
يتجاوز عدد  التي ال  ال�صغيرة  القرية  فاطمة. وهذه  تدعى 
قــبــل معظم  مــن  تــمــامــاً  كــانــت مجه�لة  مــنــزاًل   25 مــنــازلــهــا 
اأي )ظه�ر  الع�صرين  القرن  البرتغاليين قبل حادثة مطلع 

والمجه�لة. والبعيدة  النائية  المنطقة  تلك  في  ال�صّيدة( 
ويــقــ�لــ�ن اأيــ�ــصــاً بــاأنــه ال يــعــرف اأحـــد اأيـــن تــم دفــن هــذه 
القب�ر  لها حتى �صمن  اأو ذكر  اأي قبر  االأميرة، ولم يجدوا 

اأو ما �صاكل ذلك. اأوريم  الملكية لحاكم 
وبعد ح�ص�ل حادثة ظه�ر ال�صيدة في تلك القرية على 
االأطفال الثالثة في 13 اأيار عام 1917، اأخذ النا�س يعّبرون 
فيق�ل�ن  القرية،  ا�صم  الــى  وين�صب�نها  الحادثة  هــذه  عــن 
ومنذ  فاطيما،  �صانت  اأو  فاطمة،  القدي�صة  اأو  فاطمة،  �صيدة 
تدعى مدينة  المنطقة  ا�صبحت هذه  ولتاريخه  ال�قت  ذاك 
ــذه الــحــالــة  فــاطــمــة، اأو �ــصــانــت فــاطــيــمــا نــ�ــصــبــة لــحــ�ــصــ�ل هـ

المذك�رة. فاطمة  منطقة  في  العجائبية 
 اأما التعليق على هذا الراأي الأول فنقول:

ب�صكل  م�ثق  وكاأنه  يبدو  االأولى  ولل�هلة  الراأي  هذا  اإّن 
علمي ودقيق، اإاّل اأن الحقيقة غير ذلك ولالأ�صباب التالية :
الــمــ�ّثــق تــاريــخــيــاً،  الــعــلــمــي  1ـ  ان حــالــة الــخــلــط بــيــن 

قدا�صة البابا ي�حنا ب�ل��س الثاني اأثناء حجه        اإلى �صانت فاطيما ي�صتقبل االأخت ل��صيا
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�صحتها  على  دليل  ال  التي  ال�صعبية  الحكايات  بع�س  وبين 
الم�صائل  كتابة  في  الت�صليل  اأن�اع  اأخطر  من  لهي  اطالقاً، 
التاريخية  الم�صائل  في  الباحث  على   يجب  لذا  التاريخية، 
عـــدم دمـــج الــمــعــلــ�مــات فــي �ــصــيــاق واحـــد حــتــى تــبــدو كــاأنــهــا 
االأول.  الــراأي  اأ�صحاب  مع  هــذه  كحالتنا  تاريخية،  م�صّلمة 
حيث تّم دمج المعل�مات التاريخية الم�ثقة والتي تتحّدث 
واالأمــاكــن،  والت�اريخ،  االأ�صماء،  مع  االأندل�س،  �صق�ط  عن 
اأ�صا�س  ال  التي  والحكايات  المزاعم  ببع�س  ذلك  �صاكل  وما 
اأميرات  من  اأميرة  �صبي  م�صاألة  فاإن  معنا.  �صيت�صح  كما  لها 
الق�صر االأم�ي في االأندل�س اآنذاك لهي من الحكايات التي 
واأبــرز  ال�صعبي،  العرفي  الم�صت�ى  على  حتى  لها  اأ�صا�س  ال 
دليل على ذلك ق�ل عائ�صة بنت محمد بن االأحمر المعروفة 
ع�صر،  الثاني  محمد  عبدالل   اأبــي  البنها  الحرة(  )بعائ�صة 
اآخر حكام غرناطة في االأندل�س وذلك اأثناء خروجهم منها 
على  الن�صاء  مثل  كلها:»ابك  حا�صيته  مع  ال�صفن  متن  على 
ملك لم تحافظ عليه كالرجال«. وفي هذا دليل على خروج 
ول�  ووالدته.  الحاكم  برفقة  وحا�صيته  الق�صر  �صكان  جميع 
الم�صبية  باأن  وقال�ا  قلياًل  ت�ا�صع�ا  الراأي  هذا  اأ�صحاب  اأن 
جارية من ج�اري الق�صر، لكان هذا االحتمال يمكن النظر 

للتاأكد من �صحته، وه� غير �صحيح. فيه 
ــاأن هـــذه االأمـــيـــرة الــمــ�ــصــلــمــة تـــّم تــعــمــيــدهــا  ــ 2ـ  الـــقـــ�ل ب
الكاث�ليكي  بالمذهب  واإلــزامــهــا  الم�صيحية  العقيدة  وفــق 
غاية  فــي  له�  منها  الـــزواج  مــن  اأورلــيــم  حاكم  يتمكن  حتى 
للرجل  الم�صيحية  الــعــقــيــدة  وفـــق  يــجــ�ز  ال  اذ  الــ�ــصــخــافــة، 
الم�صيحي حتى ول� كان حاكماً من الزواج باأكثر من امراأة، 
بغ�س  الخليالت  مــن  العديد  يّتخذ  اأن  ي�صتطيع  كــان  واإّن 
التاريخ  اأن  حين  في  معتقداتهن.  اأو  دياناتهن  عن  النظر 
يذكر باأن زوجة الك�نت حاكم اأورليم كانت تدعى )اأوريانا( 

م�صيحية. وهي 
المعروف  غير  من  باأنه  الــراأي  هذا  اأ�صحاب  اعتراف  3ـ 
الم�صلمة  االأندل�صية  االأمــيــرة  هــذه  وفــاة  مكان  المعل�م  اأو 
بهم  حدا  ما  مجتمعها،  و�صط  اكت�صبتها  التي  ال�صهرة  رغم 
تعي�س  كانت  التي  والقرية  الق�صر  على  ا�صمها  اطــالق  الى 
فيهما وفي هذا دليل ا�صافي على اإختالف وعدم �صحة هذا 

الق�ل.
االأميرة  هذه  بــاأن  اأي�صاً  الــراأي  هذا  اأ�صحاب  اعتراف  4ـ 

عن  وبعيدة  نائية  قرية  في  الحاكم  ق�صر  في  تعي�س  كانت 
معروفة  غير  المنطقة  هــذه  كــانــت  والــتــي  اأورلــيــم،  مدينة 
من  اأيــار   12 اأحــداث  قبل  جــداً  كبيرة  بن�صبة  ماأه�لة  وغير 
 25 من  اأكثر  بها  القاطنين  عدد  يتجاوز  لم  اذ   ،1917 العام 
بها  المحيط  اأو  الــقــريــة  هــذه  فــي  يــ�جــد  قــرويــاً وال  مــنــزاًل 
المعروف  ومن  ذلك.  �صابه  ما  اأو  مندثر  لق�صر  معالم  اأي 
في  بــجــ�اره  اأو  مــعــه  ت�صكن  حــاكــم  اأي  زوجـــة  اأن  والــمــعــلــ�م 
فــي منطقة  يــ�ــصــكــن زوجــتــه  اأن  لــه  فــكــيــف  الــحــكــم  مــنــطــقــة 
بحب  اإدعائهم  مع  خــدم؟  اأو  ح�صم  دون  عنه  وبعيدة  نائية 

لها؟! الحا�صية 
اأن  5ـ ل� �صحت هذه المزاعم وهي غير �صحيحة، فكيف 
هذا الحاكم الم�صلم المندحر عن بالد االأندل�س لم يحاول 
العرب  اأن  وخا�صة  باالأم�ال،  الم�صلمة  االأميرة  هذه  افتداء 
االأعرا�س  دون  المهج  يبذل�ن  كان�ا  االأ�صيلة  عاداتهم  وفق 
ما حدا بهم الى واأد االناث خ�صية العار وذلك قبل اال�صالم؟
الـــراأي ال  هــذا  اأن  الكثير نجد  وغــيــرهــا  االأ�ــصــبــاب  لــهــذه 
ببع�س  مدّعماً   كــان  وان  �صحيح،  غير  وهــ�  ال�اقع  يحاكي 

التاريخية. المعل�مات 
التي  ال�صيدة  بــاأن  القائل  الثاني  الــراأي  بخ�ص��س  اأمــا  ـ 
فاطمة،  ا�صمها  بــاأن  نف�صها  عن  عّرفت  االأوالد  على  ظهرت 

التالية:  اأي�صاً غير �صحيح اطالقاً ولالأ�صباب  فه� 
اأو  عــلــمــي  دلــيــل  اأي  ــى  اإلـ ت�صتند  ال  الــمــزاعــم  هـــذه  ان  1ـ 
واقعي باأي �صكل من االأ�صكال، ومن اأبرز مظاهر هذا النفي 
على  الثالثة  االأطــفــال  احــدى  �صانت��س  دو  ل��صيا  بقاء  ه� 
الكهن�ت،  وتعلمت  الدير  دخلت  اأنها  اذ  الم�صيحية،  الديانة 
ملتزمة  وهي  عاماً   97 عمر  عن  وت�فيت  لل  نف�صها  ونــذرت 
الكاث�ليكي  الكن�صي  المعتقد  ووفـــق  الم�صيحي،  بــالــديــن 
وخا�صة  اال�ــصــالمــيــة  العقيدة  مــع  مطلقاً  يــتــ�افــق  ال  الـــذي 

.t الم�صيح  ال�صيد  لجهة طبيعة 
هي  )ل��صيا(  االأخـــت  فــان  الــحــادثــة  مجريات  بح�صب  2ـ 
لهم  ظهرت  التي  الجليلة  ال�صيدة  هذه  مطالب  نقلت  التي 
وقد  الثالثة  االأ�صرار  با�صم  الحقاً  عرفت  المطالب  وهذه   ،
الحادي  الفاتيكان بي��س  البابا في  الى  نقلتها ل��صيا الحقاً 
عنه  والدفاع  الم�صيحي  المعتقد  عن  تتحدث  وكلها   ، ع�صر 

وعن الكني�صة، حيث جاء في جزء من ال�صر الثاني:
حينها  اعلم�ا  غريب،  ب�صياء  منيراً  الليل  ترون  »عندما 
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�صيعاقب  اأنــه  حيث  الــرب،  اياها  يعطيكم  التي  اال�صارة  اأنها 
على  وبالتجني  والــمــجــاعــة  بــالــحــرب  معا�صيه  عــن  الــعــالــم 

المقّد�س«.  والبابا  الكني�صة 
ن�صاء  ب�صيدة  المنق�ل  ال�صر  اأو  الن�س  هــذا  عالقة  فما 

اال�صالمية؟. والعقيدة   ،u العالمين 
الــجــحــيــم حــيــث �صتذهب  �ــصــاهــدتــم  لــقــد  اأيــ�ــصــاً :»  وفــيــه 
ــل خــال�ــصــهــم، الل يــريــد الــرحــمــة  نــفــ��ــس الــخــطــاة. مــن اأجـ
ما  فعل  على  عزمت  فل�  المكل�م.  قلبي  اأجــل  مــن  بالعالم 
الــخــال�ــس، ويــكــ�ن لهم  �ــصــتــرى  بــه فنف��س عــديــدة  اآمــركــم 
يت�قف  لم  فاإن  لكن  اأوزارهــا.  ف�صت�صع  الحرب  اأما  ال�صالم. 
عــن الــتــجــديــف بـــالل، تــحــت اأمـــر قــدا�ــصــة الــبــابــاويــة بي��س 

اأخرى من جديد«. ف�صت�صتعر  الحادي ع�صر 
اأي�صاً ما عالقة هذا الن�س بالمفاهيم اال�صالمية؟ األي�س 
الحري واالأجدى ل� وجهت كالمها الى الحكام المتنازعين 
�صح  ان  اال�صالمي  العالم  في  ال�صلطة  على  والمتناحرين 

u؟ ال�صيدة فاطمة الزهراء  اأنها 
ــذي وحــده  الــثــالــث، والــ الــخــبــر  اأو  الــ�ــصــر  3ـ مــا ورد فــي 
بــمــ�ــصــمــ�نــه يــقــطــع الــطــريــق عــلــى ا�ــصــحــاب الـــــراأي الــثــانــي 
فاطمة  هــي  لــالأطــفــال  ظــهــرت  الــتــي  ال�صيدة  بـــاأن  القائلين 
الزهراءu، حيث جاء فيه:»راأينا على جانب اأمنا ال�صماوية 
مالكاً يم�صك في يده �صيفاً من النار يبرق ويخرج منه لهٌب 

يلم�س  اأن  وبمجرد  لكن   ، الدنيا  �صيهلك  اأنه  فح�صبنا  عظيم 
حينها  في  ينطفىء  اليمنى  يدها  من  المنبثق  العذراء  بهاء 
... وراأيــنــا الــعــديــد مــن االأ�ــصــاقــفــة والــقــ�ــصــاو�ــصــة والــرهــبــان 
�صليب  ي�جد  قمته  وعلى  عالياً  جباًل  يت�صلق�ن  والراهبات 
البابا وبخطى مالأت رعباً وخ�فاً  ... عبر  ال�صجر  من جذع 
مــزلــزل،  ــر  االآخــ ونــ�ــصــفــهــا  اأطــــالل  عــظــيــمــة ن�صفها  مــديــنــة 
عبر  مرمية  جثثهم  كانت  الذين  الم�تى  الأجــل  ي�صلي  كان 
الطريق... وبعد اأن و�صل الى قمة الجبل، على ركبتيه اأمام 
الذين  الجن�د  من  مجم�عة  يد  على  قتل  الكبير،  ال�صليب 
ت�ّفي،  التي  الطريقة  وبنف�س  وال�صهام،  الر�صا�س  اأطلق�ا 
والراهبات  والرهبان  والكهنة  االأ�صاقفة  جميع  مــات  هكذا 
هناك  كــان  ال�صليب  ذراعـــي  تحت  اأيــ�ــصــاً  االآخـــر  تل�  واحـــداً 
اثنان من المالئكة مع كل واحد الكري�صتال في يده، والتي 
في  كانت  التي  النف��س  ر�ّصت  ومنها  ال�صهداء  دمــاء  جمعت 

طريقهم الى الل...« 
فاأين المفاهيم والمعتقدات اال�صالمية من هذا الن�س؟ 

u به؟. وما عالقة ال�صيدة الزهراء 
م�صاألة  حــ�ل  الــراأي  هــذا  الأ�صحاب  الخاطىء  المن�صاأ  4ـ 
ال�صيدة  هــذه  لهم  ظــهــرت  الــذيــن  االأطــفــال  اأن  اذ  الت�صبيح 
عمد  حيث  لل،  الت�صبيح  من  االكــثــار  اإليهم  طلبت  الجليلة 
ما  بم��ص�ع  الم�صاألة  هــذه  ربــط  الــى  ــراأي  الـ هــذا  اأ�ــصــحــاب 

�ص�رة الكني�صة ال�صغيرة التي ُبنيت في مكان ظه�ر ال�صّيدة العذراء عام 1918م
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 .u الزهراء  ال�صيدة  بت�صبيحة  يعرف 
الديانة  فــي  الــعــبــاديــة  الطق��س  �صمن  مــن  اأن  وفــاتــهــم 
وهي  المريمي  بالت�صبيح  ت�صمى  م�صاألة  هناك  اأن  الم�صيحية 
الكني�صة  ن�صاأة  الم�صيحي�ن منذ  التي يق�م بها  العبادات  من 

الكاث�ليكية في العام 325 م.
من  حالة  الــى  الم�صاألة  هــذه  تح�لت  ال�صديد  ولالأ�صف 
الم�صلمين  بــيــن  واالإ�ــصــفــافــات  والــ�ــصــخــافــات،  الــمــهــاتــرات، 
نــعــر�ــس عــن ذكــرهــا، ونــتــرفــع عــنــهــا،  ودخـــل عليهم مــ�ؤخــراً 
الــ�ــصــيــدة  عــن  الـــدفـــاع  �ــصــبــيــل  فــي  الم�صيحيين  مــن  جــمــاعــة 
هذا  ن�صب  يحاول�ن  الذين  بالم�صلمين  تهكماً   ،u العذراء 

اليهم. االأمر 
العقائد  اأن  اذ  �صدر،  جهة  اأي  من  خاطىء  االأمــر  وهــذا 
الفارغة واالإدعاءات  المهاترات  اأ�صا�س  الدينية ال تق�م على 
معتقد  حرية  احترام  الجميع  وعلى  الم�ؤكدة،  غير  الباطلة 
اأي ان�صان مهما كان باطاًل هذا الفكر بح�صب االآخر.  وفكر 

بــدون  ال�صعبية  االأقـــ�ال  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  االرتــكــاز  5ـ 
اأو بينة، وهذا ما لم�صته �صخ�صياً اأثناء ت�صرفي بزيارة  حجة 
المكتبة  مــديــر  بنائبة  التقيت  حيث  الــديــنــي،  ال�صرح  هــذا 
لي  قالت  حيث  تيريزا،  ماري  وتدعى  ل�صب�نة،  في  ال�طنية 
ق�صماً  اأن  لدّي  االأر�صيف  في  المحف�ظة  وال�ص�رة  بال�ص�ت 
التي  ال�صيدة  ا�ــصــم  اأن  يتناقل�ن  الــبــرتــغــال  اأهــل  مــن  كــبــيــراً 
ظهرت لالأطفال ه� فاطمة وه� بدون دليل وال برهان. كما 
اأنني اكت�صفت اثناء حديثي مع هذه ال�صيدة انها ملحدة وال 
ت�ؤمن ب�صيء، وهذا االأمر من المفارقات الغريبة والعجيبة 

في اآن معاً
غير  الـــراأي  هــذا  اأن  نجد  اأي�صاً  وغيرها  االأ�ــصــبــاب  لهذه 
�صحيح على االطالق، من الناحية المنطقية واال�صالمية . 
ــا بــخــ�ــصــ��ــس الــــراأي الــثــالــث، والــقــائــل بــعــدم �صحة  ـ اأمـ
اعتمدوا  فهم  لالأطفال،  ال�صيدة  وظه�ر  الحادثة  ح�ص�ل 

التالية: الم�صائل  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  وارتكزوا 
والم�صائل  عــمــ�مــاً  الــديــنــي  للفكر  المطلق  رف�صهم  1ـ 

الميتافيزيقية.
اذ اأن اأ�ــصــحــاب هـــذا الــــراأي كــانــ�ا مــن اتــبــاع الــمــدر�ــصــة 
تعتمد  والــتــي  البل�صفية،  الــثــ�رة  بها  قــامــت  الــتــي  الفكرية 
الــرافــ�ــس  الديالكتيكي  الــمــادي  الــفــكــر  عــلــى  ا�ــصــا�ــس  ب�صكل 
بال�صي�عيين  الحقاً  عرف�ا  والذين  الغيبي،  الديني  للفكر 
اأن  عرفنا  مــا  اذا  وخا�صة  ولينين،  ومــاركــ�ــس،  اأنجلز،  اأتــبــاع 

ــان  اإّبـ كــانــت  الــ�ــصــيــدة الجليلة  لــهــذه  الــظــهــ�ر  تــاريــخ حــادثــة 
وطروحاتها  اأفــكــارهــا،  واكت�صاح  البل�صفية،  الــثــ�رة  انت�صار 

البرتغال. ومنها  الغربي،  للعالم 
بزعمهم،  الخرافية  الحادثة  هــذه  ن�صر  اأن  اعتبارهم  2ـ 
يهدف الى مجابهة اأفكارهم وطروحاتهم المادية الجديدة، 
الحياة  في  يدها  واطــالق  الكني�صة،  دور  تق�ية  على  ويعمل 

وال�صيا�صية. االجتماعية 
ــاء فـــي مــ�ــصــمــ�ن الــ�ــصــر  ــذا بــمــا جـ ــد دعـــمـــ�ا راأيـــهـــم هـ وقـ
 ...«: فيه  جــاء  حيث  للعالم،  االأطــفــال  نقله  الـــذي  الــثــانــي 
التعلق  رو�صيا  مــن  �صاأطلب  الــحــرب.  هــذه  تجنب  اأجــل  مــن 
تحققت  فــاذا  اأيــ�ــصــاً.  الم�ؤمنين  وبجماعة  الــرحــيــم  بقلبي 
العك�س  كان  واذا  ال�صالم.  ويحل  �صتقبلني  فرو�صيا  مطالبي 
فــخــطــايــاهــا �ــصــتــعــم الــدنــيــا، مــخــلــفــة حـــروبـــاً وتـــطـــاواًل على 
وفي  البابا...  الكثير  ويكابد  االأتقياء،  ي�صت�صهد  الكني�صة. 
ي�صّخر  وحينها  االإنت�صار،  �صيعرف  المكل�م  قلبي  االخــيــر، 
ال�صالم  ويعم  اإلــّي  �صتتح�ل  حيث  باأكملها  رو�صيا  البابا  لي 

وقتها(. بالعالم 
وح�صلت  انطلقت  البل�صفية  الــثــ�رة  اأن  المعروف  ومــن 
القي�صري،  الم�صيحي  الحكم  على  االإنقالب  بعد  رو�صيا  في 
الحادثة  هذه  اختراع  في  اأن  الــراأي  هذا  اأ�صحاب  اعتبر  لذا 
محاولة الإعادة الحكم الم�صيحي في رو�صيا ومجابهة الفكر 

المادي الجديد .
وعليه، �صهدت البرتغال عم�ماً، والم�صيحي�ن خ�ص��صاً، 
حالة من القمع الدم�ي بعد حادثة الظه�ر وا�صتمر لفترة 
الظه�ر  مــكــان  فــي  االأولـــى  الكني�صة  بــنــاء  فـــاإن  لــذا  طــ�يــلــة، 
�صن�ات،  ع�صر  بمدة  الحادثة  بعد  اأي  1928م،  العام  في  كان 
�صغير  �صكل  على  االأولى  المرحلة  في  بنائها  �صكل  واقت�صر 

ومت�ا�صع الى حد ما.
اآنــذاك  الفاتيكان  بابا  اإ�ــصــم  على  التركيز  بــاأن  ق�لهم  3ـ 
�ص�كته  لتق�ية  وا�صحة  محاولة  هــ�  ع�صر  الــحــادي  بي��س 
ال�صي�عي  الفكر  مقابل  فــي  وال�صيا�صية  الدينية  و�صلطته 
تك�ن  اأن  ل�جب  الحادثة  هذه  �صحت  ل�  وبالتالي  الجديد، 
عامة وم�جهة الى كل العالم ولي�س الى جهة محددة حتى 
مهد  عــلــى  الــتــركــيــز  اأن  كــمــا  مــبــا�ــصــر،  ب�صكل  مــنــهــا  ت�صتفيد 
الغربية  البلدان  من  غيرها  دون  رو�صيا  اأي  الجديد  الفكر 
ديني غيبي وخرافي  بلبا�س  �صيا�صي،  ا�صتهداف  هي محاولة 
هي  االإ�صتهداف  هــذا  في  راأوهــا  التي  والخط�رة  بح�صبهم. 
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وا�صتنها�س  تقليب  مــحــاولــة 
الــجــمــاهــيــر فـــي رو�ــصــيــا �صد 
الــنــظــام الــ�ــصــيــ�عــي الــجــديــد، 
ــدوا الــــــى تــكــذيــبــهــا  ــ ــمـ ــ لــــــذا عـ
وتــ�ــصــفــيــهــهــا وقـــمـــعـــهـــا بــ�ــصــتــى 

ال��صائل.
ــلــــى  وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عــ
هــــذا الـــــــراأي نـــقـــ�ل: 
بع�س  اأن  �ــصــحــيــح 
االأنف�س  ا�صحاب 
الـــــمـــــريـــــ�ـــــصـــــة 
لــــــــطــــــــالــــــــمــــــــا 
تــــــــــــــــاجــــــــــــــــروا 
بـــــــــــــاالأديـــــــــــــان 
لــمــ�ــصــالــحــهــم 
ــيــــة  ــ ــص ــصــــخــــ�ــ ــ�ــ الــ
الـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــقـــــــة، 
ولــــــــــطــــــــــالــــــــــمــــــــــا 
ا�ــصــتــثــمــروا عــ�اطــف 
ومعتقداتهم  ال�صع�ب 
ــق مــن  ــالـ ــخـ ــالـ الـــنـــبـــيـــلـــة بـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــاآربـ ــ ــذ مـ ــيــ ــفــ ــ ــن ــ اأجـــــــــــل ت
ومـــخـــطـــطـــاتـــهـــم، فـــكـــم مــن 
وه�  الل  با�صم  �صّنت  حــرب 
ــالـــى بــــــريء مـــنـــهـــا ومـــن  ــعـ تـ
اأنف�س  مــن  وكـــم  اأ�ــصــحــابــهــا، 
ــس هــتــكــت،  ــ ــرا�ـ ــ زهـــقـــت، واأعـ
الدين،  با�صم  �صلبت  واأم�ال 
والدين  بــراء.  منها  والدين 
ــان  اأكـ �ــصــمــاوي  ــن  اأي ديـ هــنــا 
اأو  مــ�ــصــيــحــيــاً،  اأو  يـــهـــ�ديـــاً، 
اإ�ــصــالمــيــاً. والــتــاريــخ حــافــل 
ــذا تـــ�ـــصـــرفـــات  ــكـ ــهـ ــل بـ ــقـ ــثـ ومـ
وا�صتغالالت للفكر االإن�صاني 

الديني. وخا�صة 
ــصـــ�اهـــد  ــد  �ـ ــ ــريـ ــ ــن يـ ــمــ ــ ول

الر�صاالت  تــاريــخ  لت�صفح  الــعــ�دة  فيكفيه  الــقــ�ل،  هــذا  على 
بــاأن  ليعلم  واأتــبــاعــهــم،  ا�صحابها  مــع  جــرى  ومــا  ال�صماوية 
اأو  الــقــمــع  لــجــهــة  خــا�ــس  ب�صكل  الــديــنــي  للفكر  االإ�ــصــطــهــاد 
كذلك،  و�صيبقى  ب�صيء جديد،  لي�س  االإ�صتثمار  اأو  التحريف 
واأطماعه،  و�صروره  ونبله،  بخيره  االإن�صان  ه�  االإن�صان  الأن 

الرخي�صة. الدني�ية  واأه�ائه 
واأي�صاً، �صحيح اأنه لطالما �صّن اأ�صحاب اله�ى، واالآراء، 
واأزهق�ا  النا�س  على  حروباً  والناق�صة،  المغل�طة،  واالأفكار 
اأرواحـــهـــم، وهــتــكــ�ا اأعــرا�ــصــهــم، و�ــصــلــبــ�ا اأمــ�الــهــم، ودمـــروا 
حــ�ــصــاراتــهــم، بــعــنــاويــن �صتى واهــيــة وخــاطــئــة، بــدلــيــل اأنــهــم 
يعمل�ن  هذا  ولي�منا  االإن�صانية  الح�صارة  فجر  منذ  كان�ا 
وال�صبب  وطغيانهم،  جبروتهم  كل  رغــم  وف�صل�ا  ذلــك  على 
اأبـــداً  يبقى  بال�صماء  يرتبط  مــا  اأن  هـــذا،  ف�صلهم  وراء  مــن 
ت�صتيته  تحاول  التي  واالأعا�صير  الع�ا�صف  كل  رغم  يرتقي 

اأو طم�صه.
النا�س  اإبعاد  والنظريات  االآراء  هذه  كل  ا�صتطاعت  فهل 
عــن الــخــالــق؟ و�ــصــيــبــقــى هـــذا الــ�ــصــراع قــائــمــاً بــيــن االأر�ـــس 

وال�صماء حتى يرث الل االأر�س ومن عليها.
الق�ل  فاإننا ال نعتقد ب�ص�ابّية هذا  وبناًء على ما تقدم، 
لبع�س  تــاأويــالت  طياته  فــي  يحمل  كــان  واإن  الــــراأي،  وهـــذا 

االأحداث ب�صكل علمي وجدلي فيه �صيء من الخبث.
ـ واأما بخ�ص��س الراأي الرابع، والقائل باأن هذه الحادثة 
اأيام  منذ  مباركاً  اإ�صالمياً  اإ�صماً  تحمل  منطقة  في  ح�صلت 
عليه  ودليلنا  بق�ة،  ونتبناه  اإليه  نذهب  ما  وهذا  االأندل�س، 

التالي: بال�صكل 
1ـ جرت العادة في االإجتماع االإن�صاني وخا�صة في بدايات 
تارة  اأنف�صهم  ين�صب�ا  اأن  ال�صغيرة  المجتمعات  وت�صّكل  تكّ�ن 
الى جهة معن�ية كاإن�صان معين، وهذا ما عليه ديدن القبائل 
مجم�عة  من  مك�نة  بداياتها،  في  االإن�صانية  والمجتمعات 
اأو متحالفة مع غيرها.  بع�صها،  ب�صرية متنا�صلة من  قبائل 
اأو بئر اأو ما �صاكل  اأو نهر  اأو واٍد  اأو الى جهة مكانية، كجبل 
االإنترب�ل�جيا  اأو  االإنــ�ــصــان  علماء  اكت�صفه  مــا  وهــذا  ذلــك. 

عليه. واأكدوا 
وفـــي كــثــيــر مــن االأحـــيـــان تــغــزو بــعــ�ــس الــقــبــائــل بع�صها 
واأم�ال  اأرا�ٍس  من  ممتلكاتها  وعلى  عليها،  وت�صيطر  االآخر، 
وما �صابه ذلك. وعليه يتغير االإ�صم االأول المعروف للقبيلة 

 �ص�رة
 تظهر
 اأداء

 طق��س
 الزحف

 على
 الركبتين

 باإتجاه
 �صانت

فاطيما
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للقبيلة  الجديد  االإ�صم  ليحمل  الزمن،  مــرور  مع  المغزية 
دواليك. الغازية، وهكذا 

فاإن  االأمــر:  ال�ص�اهد على هذا  بع�س  اأخذ  اأردنــا  ما  واإذا 
البلدان  من  االأكبر  الق�صم  ت�صكل  كانت  القديمة  غالة  بالد 
االأمر  كذلك  حالياً.  مختلفة  اأ�صماء  تحمل  التي  االأوروبية 
بلدان  مجم�عة  اأ�صبحت  التي  الحجاز،  اأر�س  الى  بالن�صبة 

وممالك في ع�صرنا هذا.
لبنان،  كــاًل مــن  ت�صمل  كــانــت  الــتــي  الــ�ــصــام  بــالد  واأيــ�ــصــاً 

واالأردن، وفل�صطين، و�ص�اًل الى جزيرة قبر�س.
لذلك كان من عادة الفاتحين اأن ي�صم�ا البالد الَمغِزية 
االإ�صكندرية  كحالة  جديدة،  اأ�صماء  واإعطائها  �صلطانهم  الى 
وبقيت  المقدوني،  االإ�صكندر  اإ�صم  حملت  حيث  م�صر،  في 
المنطقة  هذه  ا�صم  يعلم  اأحــد  وال  به،  تعرف  هذا  لتاريخنا 
اأو  باالأركي�ل�جيا،  المتخ�ص�صين  غير  من  االإ�صكندر  قبل 

القديمة. والح�صارات  االآثار  علم 
وفي ذات ال�صياق، االأمر نف�صه ح�صل مع هذه المنطقة ، 

البرتغال. اإ�صم فاطمة في  التي حملت 
ــالد االأنـــدلـــ�ـــس )ا�ــصــبــانــيــا  فــعــنــدمــا فــتــح الــمــ�ــصــلــمــ�ن بــ
ــام الـــدولـــة االأمـــ�يـــة عــلــى يــد طـــارق بــن زيــاد  ــ الــقــديــمــة( اأي
وم��صى بن ن�صير عام 711م، في اأواخر اأيامها قبل هزيمتهم 
بن  اإليها عبدالرحمن  فّر  العبا�صّية،  والخالفة  الدولة  اأمام 
بـ)�صقر قري�س(  والملقب  الملك  بن عبد  بن ه�صام  معاوية 

والمت�في في العام 788م.
العبا�صي،  النف�ذ  عن  البعيدة  دولته  باالأندل�س  واأ�ص�س 
وفــي الــمــائــة �صنة االأولــــى مــن قــيــام الــحــ�ــصــارة االإ�ــصــالمــيــة 
الــعــلــ�م واالآداب،  اإزدهـــــرت فــيــهــا  والــعــربــيــة فــي االأنـــدلـــ�ـــس، 
ــالـــة مــتــقــدمــة مـــن الــتــمــدن  ــن، وبــلــغــت حـ ــفــ والـــعـــمـــارة والــ
ــة االأمــــ�يــــة فـــي بــالد  ــدولـ الــحــ�ــصــاري، وعــلــيــه اأ�ــصــبــحــت الـ
االأندل�س، مركزاً ح�صارياً كبيراً في غرب العالم االإ�صالمي. 
الممالك  اآخــر  غرناطة  �صق�ط  حتى  كذلك  االأمــر  وا�صتمر 

االإ�صالمية  في بالد االأندل�س عام 1492 م.
ــم الـــعـــربـــي  ــكـ ــحـ ــة مــــن الـ ــلـ ــ�يـ ــطـ ــتــــرة الـ ــفــ ــذه الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
التغيرات  من  العديد  ح�صلت  المنطقة،  لهذه  واالإ�صالمي 
الطبيعي  ومن  البالد.  تلك  في  والجغرافية  الديم�غرافية 
اأو  عربية  اأ�صماء  االأندل�س  في  المناطق  هذه  تحمل  اأن  جداً 
هــذا.  لي�منا  جــداً  كثيرة  ذلــك  على  والــ�ــصــ�اهــد   ، اإ�صالمية 

ما  تجدها  االأثــريــة  الــبــالد  تلك  معالم  الــى  واحـــدة  ــارة  وزيـ
واالإ�صالمية. العربية  اأ�صماءها  تحمل  تزال 

ومـــن �ــصــمــنــهــا مــ��ــصــ�ع بــحــثــنــا هـــذا. فـــاإن هـــذه الــقــريــة 
منذ  االإ�صالمي  فاطمة  اإ�صم  تحمل  كانت  والنائية  ال�صغيرة 
وال�صبه  االإ�صافي  والدليل  لالأندل�س،  العربي  الفتح  بدايات 
الحا�صم على هذا االأمر، اأن المنطقة المال�صقة والمتاخمة 
كما  االإ�ــصــالمــي  محمد  اإ�ــصــم  تحمل  تــزال  مــا  فاطمة  لقرية 
المنطقة  الى  ت�صير  والتي  المرفقة،  ال�ص�رة  في  ظاهر  ه� 
البرتغالية لي�منا هذا. باللغة  المحمدي�ن  اأو  باإ�صم محمد 
وعــلــيــه يــكــ�ن االأمـــر عــلــى الــ�ــصــكــل الــتــالــي: بــعــد ح�ص�ل 
الحادثة في 13 ايار من العام 1917 في تلك المنطقة بغ�س 
الحادثة  تلك  ن�صبت  عدمه،  من  ح�ص�لها  �صحة  عن  النظر 
يــرددون  النا�س  واأخــذ   ، فيه  ح�صلت  الــذي  المكان  ا�صم  الــى 
فيق�ل�ن:  الــمــكــان،  الــى  وين�صب�نه  الــحــادثــة  هــذه  م��ص�ع 
�صانت  اأو  فــاطــمــة،  فــي  الــ�ــصــيــدة  تجلي  اأو  فــاطــمــة،  اأعــجــ�بــة 
فاطيما اأي ظه�ر وتجلي ال�صيدة العذراء في قرية فاطمة. 
االإ�ــصــالمــي  بالتعبير  ولــيــة  اأو  قدي�صة،  يعني  �صانت  وكلمة 

والعربي.
وعليه فال يبقى مجال للت�صكيك اأو التاأويل خالف هذا، 

اأننا قد ا�صتعر�صنا كل االآراء االأخرى. وخا�صة 
ه�  ال�صخم  الــديــنــي  الــ�ــصــرح  هــذا  اأن  تــكــ�ن:  والنتيجة 
تحمل  كــانــت  منطقة  فــي  و�ــصــّيــد  بــاإمــتــيــاز،  الــهــ�يــة  م�صيحي 
اإ�صماً ا�صالمياً مباركاً وه� فاطمة، فال�صالم عليك يا �صيدتي 
الــطــاهــرة والممتلئة  اأيــتــهــا  يــا  الــعــذراء  يــا مــريــم  ومــ�التــي 
�صيدة  يا  وم�التي  �صيدتي  يا  عليك  وال�صالم  الل،  نعمة من 
اأبيها  واأم  البت�ل  اأيتها  يا  الزهراء  يا فاطمة  العالمين  ن�صاء 
ال�صالم عليك وعلى اأبيك وعلى زوجك اأمير الم�ؤمنين علي 

بن اأبي طالب وعلى ذريتك الطاهرة ورحمة الل وبركاته.
ب�صيء  �صعرت  قد  اأنني  الى  اأ�صير  اأن  اأحب  الختام:  وقبل 
من االإنزعاج والح�صرة لروؤية كل ه�ؤالء ال�افدين الى زيارة 
راأ�س  م�صقط  زيــارة  وتركهم  المحترم،  الديني  ال�صرح  هذا 
�صك  ال  التي  االأر�ــس  تلك  القد�س،  في   t الم�صيح  ال�صيد 

كان يم�صي عليها. اأقدامه عندما  قّبلت  باأّنها 
اأحباب  يا  المقد�صة  االأر�س  الجفاء لهذه  فاإلى متى هذا 

عليهما؟. الل  �صل�ات  الم�صيح ومحمد 
واآخر دع�انا اأن الحمد لل رب العالمين. 
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لي�س من يــدّون كمن ال يــدّون، ومن يــدّون كمن ال يحفظ، 
فالكتابة هي و�صيلة للحفظ، ومثله جاء في االأثر ال�صريف اآفة 
العلم الن�صيان. وجعلت حالة الن�صيان نقي�س ونّد الحفظ، ول�ال 
وج�د الكّم ال�ا�صع المترامي االأطراف من المخط�طات المبثة 
وب�ا�صطة  ل�طن.  ـ  ل�صعٍب  ـ  الأمــٍة  العلمي  الن�صاط  عن مجمل 
التنقيب ينقلب حال االإندثار اإلى اإنت�صار. من هنا تك�ن وتاأتي 
حالة التدوين، ول�ال التدوين لما وجد االإنت�صار. ولكانت ورثة 
اأمٍة و�صعب واأهل وطن واحد على تنّ�عه وتعدده اآل اأمُرها اإلى 
اأمــٌر يحفز فــّي ن�صاطاً، وجــاءت مني  جم�د وا�صمحالل. وهــ� 
محاوالت الإلتقاط الم�اد ذات العالقة واالإرتباط بتاريخ اأو عل�م 
اأو ما يرتبط �صرورة بم�صم�ن كتابتنا عن تراٍث مجيد ممتلىء 
محّملًة  ال�صط�ر  هــذه  مني  وجـــاءت  والعطاء  بالنجاح  ومفعم 
الــذاكــرة،  اإحــيــاء  وممتلئة بالمعل�مات الق�صد مــن ورائــهــا هــ� 

خ�صيًة االإ�صمحالل والتال�صي.
وع�ٌد على بدء... والع�د اأحمد... نتابع وُن�الي كتابة �صط�ٍر 
عطرٍة الأخبار رجــاالت واأعـــالٍم اإخــتــاروا االإنــفــراد باأنف�صهم عن 
مخالطة الّنا�س، كي ال يتّل�ث ذهنهم بما تل�ث به بع�س الّنا�س، 
و�ــصــاَءهــم هــذا الــتــلــ�ث فــقــرروا االإنـــــزواء فــي اأمــاكــن مترامّية 
االأطراف. وكان لجبل لبنان ن�صيبه االأو�صع، الأجل ما ابتدع فيه 
الطبيعة  وبديع  اله�اء  الكريم جّل جالله من جميل  الخالق 
وثل�ج  ووحــ��ــس  وطي�ر  واأ�صجار  وجبال  �صخ�ر  من  الخالبة 
واأنهار ومياه وينابيع وزه�ٍر، اإ�صافة اإلى مجاورته للبحر االأبي�س 
المت��صط )بحر الروم( ومن اأف�صل من هذه البقعة الجغرافّية 
الإ�صتيطانها من جهة طبقة اإختارت طريق العب�دّية لل الكريم 

الجميل �صبحانه وتعالى، يروي الم�ؤرخ والن�ّصابة واالأديــب اإبن 
خا�صة  قدا�صة  عــن  يتكلم  وهــ�  لبنان  جبل  و�صف  فــي  ع�صاكر 
حاقت والزمت جبل لبنان ومثله يذهب الم�ؤرخ الطبري في اأّن 
اآدم بنى البيت من خم�صة جبال منها جبل لبنان ]اأنظر كتاب 
»جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن«، ط. دار المعارف بم�صر، 
57/3ـ  58 وكذا تاريخه المعروف باإ�صمه د. دار القام��س، بيروت، 

.]62/1
وكما كان جبل لبنان مهبطاً ومالذاً وملجاأ لعدٍد من الزّهاد 
فقد اأفرد لذكرهم عدد من الكّتاب والبلدانيين والجغرافيين 
الم�صلمين وا�صت�عب�ا اأ�صماء كثير منهم، م�صاهدًة عياناً وبياناً 
اأو �صماعاً، ف�صبط�ا لنا اأرقاماً مالأت �صفحاٍت من كتبهم، ول�ال 

تلكم التدوينات لحال وا�صتحال علينا متابعة اأخبارهم. 
في  جــاَء  واأغلبهم  منها  اأتـــ�ا  التي  بلدانهم  اأ�صماء  وعين�ا 
الع�صرين االأم�ي والعبا�صي. خ�صية من ال�صلطان، وبعد وق�ع 
اأهــل البيت i، وما تزاحم عليه وتراكم  النزاع بين ما يمثله 
اإلــى  لل��ص�ل  و�صيلة  االإ�ــصــالم  مــن  وجعل�ا  البع�س  خيال  فــي 
هرم ال�صلطة... من ذلك ما رواه الذهبّي يق�ل: و�صاءت االأم�ر 
واالأقدار اأّنه في زمن ت�صّلط معاوية خرج وثار عبد الرحمن بن 
لمقاتلته  ُجْنداً  اإليه معاوية  و�صيَّر  البل�ي  اأبــي محمد  عدي�س 
وظفروا به و�صجن�ه في فل�صطين فهرب اإلى جبل لبنان وفيه 

اأدرك�ه، وقبل مقتله قال لقاتله:
اإتِق الل فاإني من اأ�صحاب ال�صجرة، فقال:

تاريخ  فــي  »الذهبي  اأنــظــر   [ وقتله.  كثير  بالجبل  ال�صجر 
االإ�صالم«، عهد الخلفاء الرا�صدين، �س 531[.

بقلم االأ�صتاذ ال�صّيد محمد ي��صف الم��ص�ّي
احللقة الثانية

األبدال
من جبل لبنان
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ونقف عند ابن ع�صاكر ن�سٌّ اآخر في تفا�صيل الحادثة فيق�ل:
اأّن الذي تتّبعه ه� مجيب االآزدي، حاكم بعلبك، ومعه ُفر�س 
بعلبك وفر�صان اآخرون في �صنة 35 اأو 36 هجري / 655 اأو 656 
م. والأجل ذلك �صاق اإبن ع�صاكر حديثاً غريباً ]بلفظه[ يق�ل اإبن 

عدي�س:
�صمعت ر�ص�ل الل w، يق�ل:

يخرج اأنا�س يمرق�ن من الدين كما يمرق ال�صهم من الرمية 
يقتل�ن في جبل لبنان اأو الجليل اأو بالجليل اأو بجبل لبنان ]اإبن 
ع�صاكر، »تاريخ دم�صق«، 108/35 وكذا راجع»االإ�صابة في تمييز 
ال�صحابة« الأبي الف�صل اأحمد ـ 852هـ. ط. �صنة 1328هـ ق.55/2 
ق 374/3، وابن االأثير عز الدين ت630هـــ. في »اأ�صد الغابة في 

معرفة ال�صحابة«، م�صر 1286، 4/ 316[.
ــراءة خــبــر هـــذه الــ�اقــعــة فــي كــتــب الــتــراجــم  فــمــن خـــالل قــ
واالأخبار والتاريخ و�ص�اها كثير، لما و�صل اإلينا اأي �صيٍء عنها، 
فما بالك بمن ال يقراأ اأو ُيحّدث نف�صه بتاريخ ما كان من خالل 
ما ه� مدّون من مخط�ط وتراث اأمٍةـ  �صعبـ  وطن. وفيها ِحَكم 

وعبر وعابرًة للقارات والمذاهب واالأديان.
اإبــن عدي�س مخاطباً قاتله حاكم  وحــ�ل مــا ورد فــي كــالم 
بعلبك مجيب االأزدي اأّنه من اأهل ال�صجرة وج�ابه باأّن ال�صجر 

في الجبل كثير )1(.
ُ َعِن اْلُم�ؤِْمِنيَن  َي اللَّ ما جاء في �ص�رة الفتح االآية 18{َلَقْد َر�صِ
ِكيَنَة  نَزَل ال�صَّ َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُل�ِبِهْم َفاأَ اإِْذ ُيَباِيُع�َنَك َتْحَت ال�صَّ
َعلَْيِهْم َواأََثاَبُهْم َفْتحاً َقِريباً}، وه� ما ُيطلق البع�س عليهم لفظة 

بيعة الر�ص�ان. 
الفوقا البطحاء في بلدة �سرعين  ق�سة 

اأبــي طالب  جاء في كتاب » ق�صاء اأمير الم�ؤمنين علّي بن 
t، للعاّلمة المحقق ال�صيخ محمد تقي الت�صتري في الف�صل 
الثالث والخم�صين ]» روى �صاحب الف�صائل مرف�عاً اإلى عّمار 
اأّنه جاوؤوا اإليه t، بجارية مع األف فار�س، وقال اأب�ها خطبها 
مل�ك العرب ونك�صت راأ�صي الأنها عاتق حامل، فقال t، لداية 
الك�فة: اأنظريها هل هي حامل؟ فالحظتها فقالت: نعم، فقال 
t، الأبيها من يقدر على ُقطعة ثلج في ال�صاعة؟ فقال: اإّن الثلج 

اإاّل اأن بعد بلده مائتان  في بلده الــذي من اأعمال دم�صق كثير 
وخم�ص�ن فر�صخاً، فمدَّ t، يده، وكان على المنبر وردها وفيها 
قطعة ثلج. فاأمرt، اأن ي�صرب �صتار وتترك داية الك�فة تحت 
فرمت  الــفــرج،  يلي  مما  الثلج  قطعة  وي��صع  ط�صتاً  الــجــاريــة 
 ،t المراأة علقة وزنها �صبعمائة وخم�ص�ن درهماً ودانقان. وكان
اأخبرهم اأواًل ب�زنها. ُثّم قال t، الأبيها: اإّن ابنتك دخلت الماء 
وهي بنت ع�صر �صنين فدخلت هذه العلقة في ج�فها وكبرت اإلى 
االآن في بطنها، فنه�س اأب�ها وه� يق�ل: اأ�صهد اأّنك تعلم ما في 

االأرحام وما في ال�صمائر واأنت باب الدين)2(«[.
اأي�صاً في كتاب الف�صائل الإبن  اأقــ�ل: وجــدت هذه الرواية 
�ــصــاذان وهــ� �صاحب كــتــاب »اإزاحــــة العّلة« الــمــذكــ�ر فــي كتاب 
»بحار االأن�ار« وكان من م�صايخ االإجازة روى عنه فخار بن �صعد 
الم��ص�ّي وروى ه� عن اأبيه وعن العماد الطبرّي �صاحب كتاب 
»ب�صارة الم�صطفى« المطب�ع في الّنجف االأ�صرف. وقد عا�صر 
ابن ادري�س وت�فى في حدود �صنة 660هـ. المطب�ع في المطبعة 

الحيدرّية ومكتبتها في الّنجف االأ�صرف 1962م. 1381هـ. 
الرواية وراأيته يت�افق على قبر  اأثر هذه  وتتبعت وتعقبُت 
البطحاء )ر�صي الل عنها( الم�ج�د في بلدة �صرعين الف�قا اأي 
على تلة القنطرة ال�اقعة بين قريتي �صرعين الف�قا و�صرعين 
التحتا وهي بلدة »ا�صعار« القديمة ال�اردة في كتاب »الف�صائل« 
يقع  وقبرها  ال�صرقّية.  لبنان  �صل�صلة جبال  في  الذكر.  االآنــف 
ال�صعبّية في قرية  الــذاكــرة  t، وفــي  الّنبي �صيث  غربي بلدة 
ملحم  الحاج  المرح�م  اأّن  المجاورة  والــقــرى  الف�قا  �صرعين 
عليه  ح�صرت  الف�قا  �صرعين  قــريــة  اأهــالــي  مــن  وهــ�  �ص�مان 
�صاحبة  واأّنــهــا  بحالها  واأخبرته  الــروؤّيــة  عالم  في  »البطحاء« 
الكرامة التي اأكرمها الل تعالى بها وهي البراءة والتطهير من 
الزنا والرج�س من خالل حكم اأمير الم�ؤمنين t، في ق�صيتها 
االآنفة الذكر. واأمرته بعمارة قبرها. وقد ا�صتجاب ذلك الرجل 
اإلــى الل تعالى، بتعمير قبرها وببناء  ُمتقّرباً  ال�صالح لطلبها 
م�صجد عليه وه� يقع قرب طريق دم�صق القديمة التي ت�صل 
البقاع بدم�صق. وتحيط بها الينابيع الغزيرة وت�صلها بنهر جنتا 

ويحف�فا عبر �ص�اقي ومجاري قديمة العهد.

الهوام�س:
)اإبن ( 1) النبوّي. فالرجل  النهج  الأموي عن  الحاكم  انحراف  لنا مدى  تبّين  ة    وهي ق�سّ

وله رواية محدث ومع ذلك بمجرد مخالفته  ال�سحابة  اأّنه من  لدينا  يت�سح  عدي�س( 
اإّنما هي هوى النف�س التي تنحرف ب�ساحبها عن جادة  لهوى معاوية خرج عليه لأّنه 

الحق وال�سواب. ولو �سئنا اأن نعدد مثالب الرجل لوقفنا على جبل من الأوراق.
  ق�ساء اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب t، للت�ستري، �س 242 � 243 بت�سرف.( 2)
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بقلم م�صت�صار التحرير د. ع�صام الحاج علي العيتاوي

مقّدمة:
اإذا اأردت اأن تعرف نف�سك حقيقة، ل بد لك من الإلتفاتة 
متوجهًا  ملل،  دون  جاهدًا  فكرك  فيها  ُتعمل  كثيرة،  اأمور  اإلى 
اأع��م��اق  م��ن  �سائًا  تعالى،  ال��وج��ود  واج��ب  نحو  بب�سيرتك 
اإليك  تتاأدى  حتى  الم�ستقيم،  �سراطه  على  يدلك  اأن  قلبك 
بالك  ت�سغل  ت�ساوؤلت،  من  معرفتك  فلك  في  يدور  ما  اأجوبة 
عنك،  يبعد  ل  ال��ذي  الغيب،  عالم  اإل��ى  تطلعاتك  �سحوة  في 
لتاأن�س  ماهياتها،  اإلى  وتر�سدك  ذاتها،  عن  نف�سك  فتحدثك 
في  فيلقى  ال�سماء  اأنباء  ت�ستخبر  �ساعدًا  �سموت  ما  كل  معها 
وغبطة  دائ��م،  �سرور  في  تجعلك  ومفاهيم،  تعريفات  َرْوَع��ك 
الآخرين، فتغرق في ع�سق يزداد عمقًا كلما  تح�سد عليها من 
التي  نف�سك  انتماء  معرفة  من  بدءًا  الحق  مكامن  لك  تجلت 

جنبيك. بين 

انتماوؤها: 
النف�س،  ِعلْم  اإلى  ولي�س  النف�س  عالم  اإلى  تنتمي  النف�س: 
حيث  من  بعلمها،  ل  اأوًل  بعالمها  الإلمام  ت�ستدعي  ومعرفتها 
هي جوهر ل مادة، وما كان جوهرًا ي�سعب بل ي�ستحيل علمه؛ 

لأنه ل يقع تحت اإطار التجربة، من اأي جهة كان.
حركة  خ��ال  من  المتمظهرة  النف�س  مع  يمكن  ل  وعليه 
العقل  اإحاطة  لعدم  كلها،  ل  بع�سها،  اإلى  التعرف  اإل  الج�سم، 
فمن  ول��ذل��ك  تعالى.  ال��ب��اري  قبل  م��ن  لنا  الممنوح  الجزئي 
ل  بالمعرفة  تعريفها،  ق�سدنا  ما  اإذا  عنها،  نقول  اأن  الأول��ى 

والمعرفة. العلم  بين  ما  المبين،  الحا�سل  للفرق  بالعلم، 
خال  من  ال�سيء  اإدراك  هو  فالعلم  والمعرفة:  العلم  بين 
ال�سيء من  اإدراك  المعرفة فهي  اأما  التجربة،  بوا�سطة  مادته 

اآثاره الدالة عليه. خال 

احللقة الرابعة

كيف 
نتعّرف على أنفسنا
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فيه،  اب��دع��ت  ال���ذي  الأول  ال��م��ك��ان  ه��و  ال��ن��ف�����س:  ع��ال��م 
ما  زم��ان  دون  منه،  انبعث  ال��ذي  المكان  قبل  ما  وبالتحديد 
من  منبعثة  جعلها  في  الرحمن  م�سيئة  �ساعة  ال��زم��ان  قبل 
َها  اأَيُّ العقل، في الزمن الأول عنده تعالى. لقوله �سبحانه: {َيا 
ن نَّْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها  النَّا�ُس اتَُّق�اْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ

َزْوَجَها})1(.
وجعل  خلق،  الفعلين  بين  التفريق  اإل��ى  يقودنا  ما  وه��ذا 

بينهما. التباين  لمعرفة 
واإب��رازه  عدم  عن  �سيء  اإيجاد  هو  الخلق  والجعل:  الخلق 
اإل اهلل جل جاله، وما  ي�ستطيعها  الوجود، وهذه ميزة ل  في 
في  ما  وكل  والأر���س  ال�سموات  خلق  من  عليها  الدلئل  اأكثر 

الوجود. اأما الجعل فهو اإيجاد �سيء من �سيء اآخر موجود.
وهنا تجدر الماحظة حول الآيتين ال�سابقتين )خلق منها 
الكمال  تمام  في  فهي  منها  خلق  الأول��ى  ففي  منها(،  جعل   �
 ،t)اآدم( الرجل  خلق  بين  يختلف  الذي  الخلق،  حيث  من 
�سابقًا  المخلوقة  النف�س  الثانية جعل من  وفي  وخلق )حواء(، 
من  ذلك  راف��ق  ما  مع  البيئة،  حيث  من  ب��الأول  �سبيهًا  خلقًا 
ا�ستمرارية  الغاية  وال��م��راأة،  الرجل  بين  بالتكوين  فروقات 
خلقًا  الأول��ى  المرة  في  كان  اأن  بعد  وتكاثره،  الإن�سان  وجود 
بعد جعله  الروح فيه مبا�سرة وفي ما  ونفخ  تراب  ابداعيًا من 

بم�سيئته طبعًا. والترائب،  الأ�ساب  تكاثرًا ذريًا من 
وهذه المعارف الربانية، اأعلم الباري بها الأنبياء والر�سل 
دقائقها مع  �سواهم في  وميزهم عمن  �سلفًا،  بها  واأو�سياءهم 
ِر الروح من خا�سته لقوله العزيز:{ َوَي�ْصاأَُل�َنَك  الإحتفاظ ب�سِّ
اإِالَّ  اْلِعْلِم  ن  اأُوِتيُتم مِّ َوَما  َربِّي  اأَْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن 
اأم  فقط  عليهم  اقت�سر  علمهم  العلم  اأه��ل  لكن  َقِلياًل})2(. 
اأوهبوا  ممن  تخ�س�س  من  به  وتخ�س�س  غيرهم،  اإلى  انتقل 
من  اأعلم  الأو�سياء  فكان  فاطرهم،  من  فطرة  زقوه  اأو  العلم 
يجيدون  ممن  فالأقرب  الأق��رب  بعدهم  من  وتبعهم  غيرهم! 
فكان  مقا�سدهم.  اإل��ى  للو�سول  مكانه،  في  العقل  ا�ستعمال 
الروحية  العلمية  ال��ح��رك��ة  ف��ي  دور  والمفكرين  للفا�سفة 
المعرفية باإمتياز عن �سواهم. وحتى يكون الفيل�سوف فيل�سوفًا 

الأ�سياء منها: والمفكر مفكرًا ل بد من الإمتياز ببع�س 
الفل�سفية،  المنطقية  التحليات  في  يقال  كما  الفا�سفة: 
على  يجيب  اأن  فيل�سوفًا  يكون  حتى  الفيل�سوف  على  يتوجب 

الإن�سانية قاطبة وهذا ما حّدده  بال  ت�سغل  اأ�سئلة ثاثة كبرى 
t، معرفة: من اأين وفي اأين واإلى اأين، او الذي  الإمام علي 
بعدها  وما  والحياة  الكون  معرفة  حديثًا  عنه  التعبير  يمكن 
البعد  طياتها  بين  تحمل  الإج��اب��ة  تكون  اأن  على  )ال��م��وت(. 

الأقرب اإلى الإفهام العام، اأي لكل من اأراد ذلك. 
غلبت  ال��ذي��ن  والن�ساء  ال��رج��ال  اأول��ئ��ك  وه��م  المفكرون: 
كلها،  الأم���ور  باطن  اإل��ى  فنظروا  �سهواتهم،  على  عقولهم 
مر  على  دائ��م��ًا  المتجددة  ال��داّل��ة  العبر  منها  لي�ستخل�سوا 
الإب��داع  فن  اإل��ى  و�سلوا  الذين  وبالتالي  والأج��ي��ال،  الع�سور 
تقع  موجود  كل  من  الداّلة  العبر  اقتبا�س  في  المميز  والعطاء 
ال�سليمة، وواحدة  الذوق  العقلي وقوى  والتحليل  الحوا�س  عليه 
يبرز  والجمع  واإجادتها،  الأفكار  ت�سل�سل  في  الكل  عن  تغني 
المفكر الفّذ عمن �سواه، وفي مثل هذا فليتناف�س المتناف�سون، 
اأحيان  في  ي�سل  قد  م�ستوى  اإل��ى  الإن�سان  بلوغ  من  اإيجابيًا 
قوة  بح�سب  ذلك،  من  اأكثر  بل  المائكية  درجة  اإلى  كثيرة، 

بها �ساحبها. يتمتع  التي  والعزيمة  الرادة 
بواقعها،  ملت�سقة  ال�سابقة  العبارات  تكون  وحتى  الثقافة: 
عالْم  مع  التعاطي  في  فهمها  نوع  اإل��ى  النظر  لفت  من  بد  ل 
�سينا  اب��ن  الطبيب  الفيل�سوف  المثال  �سبيل  وعلى  النف�س، 
في  التو�سع  واأراد  النف�س  عن  تكلم  حينما  متقدم،  كانموذج 
الأول  الخلق  عالم  العلوي،  عالمها  في  جعلها  اإليها،  التعرف 
عند  تقدم  كما  يكن  لم  حيث  الأول  والمكان  الأول  والزمن 
كلمة اهلل وحدها،  كانت  بل  ول مكان  بعثها ل زمان  اأو  خلقها 
ال�سروط  وا�سع  هو  اإذ  �سرط،  من  تقدم  لما  تحتاج  ل  التي 

لدنه. من  الحكيمة  والنوامي�س 
ق�سيدته  في  النف�س  عن  يتحدث  �سينا  اب��ن  ن��رى  لذلك 
في  يعتبره  ال��ذي  الخا�س  عالمها  ف��ي  الم�سهورة   العينية 

قائًا:  �سعره  فيبداأ  الأعلى.  المكان 
ه����ب����ط����ت اإل�������ي�������ك م�������ن ال�����م�����ح�����ل الأرف�����������ع

وت�������م�������ّن�������ع  ت����������ع����������زز  ذات  ورق�����������������������اء 
م�����ح�����ج�����وب�����ة ع���������ن م�����ق�����ل�����ة ك���������ل ع���������ارف

وه����������ي ال�������ت�������ي ������س�����ف�����رت ول����������م ت����ت����ب����رق����ع 
اإل من المكان الأعلى عقًا، �سواء  والهبوط ل يكون عقًا 
كان موجودًا ح�سيًا اأو عقليًا، والعلو دائمًا مثال للذين يريدون 
وقمة  فيه،  ما  واأرف��ع  اأعلى  الجبل  وقمة  الأعالي،  اإلى  النظر 
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العيون  كل  عن  النف�س  وحجب  اهلل.  خلق  معرفة  في  العلم 
يدل  الج�سم  حركة  خال  من  وظهورها  المكنون،  �سرها  هو 
اإل من خال هذا  اإليها  التعرف  اأو  يمكن معرفتها  ول  عليها، 

اإل بالموت فقط. ال�سفور، الذي ل يمكن منعه 
كلها،  معرفتها  ي�سعب  ولهذا  معرفتها: 
اأما  اأحيط بمعرفتها من خالقها،  اإل لمن 
بين  متفاوتة،  فن�سب  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ف��ي 
لما  كمقدمة  هوية  با  كلها،  العقول  �سائر 
الوجود بما  الى  اأن ينظر  اأراد  بعد. عند من 
هو موجود ولي�س بما هو موروث، ففي الأولى 
ما  اثبات  الثانية  وفي  والحقائق،  الحق  بيان 
لجانبه،  يدعيه  كل  عريق  تراث  ثابت،  غير  هو 
الكاتبين،  اأقام  حتى كادت ت�سيع الحقيقة بين 
من  لي�ست  اقامًا  يحملون  الذين  منهم  وخا�سة 

جيوبهم تمول  ول  لم�سلحة الحقيقة تكتب.
وتعددت النظرات اليها )النف�س( وحقيقة 
الأمر، عند كل من تعاطى بهذا ال�ساأن منذ 
ولدة الفكر في الح�سارات ال�سابقة، وما 
الحياء  ولعل  كذلك،  اليوم  حتى  زال��ت 
زال  ما  والموروث  الرث  من  العلمي 
حتى يومنا لم يتخل�س من الروا�سب 
ال����ق����دي����م����ة وال����ح����واج����ز 

الموهومة وهذا ما يدعو بحد نف�سه الى الجراأة الفكرية  لمن 
العام دون وجٍل. العقلي  بال�ساأن  التعاطي  يريد 

قول:  الى  �سقراط  اللهي   الفيل�سوف  دعا  ما  هذا  ولعل 
الذي ما زال �سعارًا مكتوبًا على معبد  اعرف نف�سك بنف�سك، 
الحق،  م��ع  الحرية  عي�س  اأراد  م��ن  لكل  ايطاليا،  ف��ي  دلفي 
يقيد  اأن  يريد  من  كل  من  التخل�س  الى  دافعًا  يعتبر  وال��ذي 
ولي�س  العالمي،  ال��راأي  حرية  �سماء  في  النطاق  عن  الفكر 
و�ساحب  ك��اف��ة،  الن�سانية  ر���س��ول  ي�سجل  اأن  ال�سدف  م��ن 
دافعًا  نف�سه،  المعنى  في   w محمد  ال�سماء  ر�سالت  خاتم 
فقد  نف�سه  ع��رف  من  يقول:  حيث  ر�سالته  لمعرفة  وح��اف��زًا 
عرف ربه)3( مع ما يت�سمن هذا الحديث ال�سريف من الدعوة 
المخلوقات  مع  التعاطي  في  العقل  ا�ستعمال  فن  اإج��ادة  الى 
العظيم  الى  الو�سول  ال�سعب  من  اإذ  الخالق،  على  للتعرف 
ووقوعها  الحا�سة  عن  البعيدة  الغيب  النف�س  فكانت  مبا�سرة، 
في  الجزئي  العقل  عجلة  لتحريك  بداية  العقلي  الطار  تحت 
�سابقًا  العتراف  مع  الكلي،  العقل  لمعرفة  الح��ادي  التجاه 
بعدم القدرة على ذلك ل�سيق احاطة الجزئي بالكلي لكنه في 
بوا�سطته  المخول  الأ�سلي  المفتاح  يبقى  الأعلى،  الدنى  حده 
عالم  المطلق،  الروحانيات  عالم  الأولي،  العالم  الى  الدخول 

النف�س. العقل وعالم  الروح، عالم 
اللفظ  بهذا  التعبير عنها  ان �سح  الأ�سياء  كانت هذه  وكم 
كنهج  العقلي  المنهج  لتحاد  �سببًا  عليها،  للدللة  القابل  غير 
مع  ال�سامية  العربية  الح�سارة  عمر  اآخ��ر  ف��ي  لمعرفتها 
العرب  وغير  عربًا  الآخرين  ملهم  ر�سد  ابن  العقل  فيل�سوف 

في العتماد على قوة العقل في الو�سول الى معرفة القوة.
»من عرف نف�سه فقد عرف   ،w الر�سول  وبناء على قول 
رف على اأنف�سنا، ونحن  ربه«. فكيف نعرف اأنف�سنا؟ اأو كيف نتعَّ
ال�سخ�سية  والمعارف  ومكوناتها،  الطبيعة  عن  الكثير  نعرف 
المهن  من  الكثير  واأ�سرار  والأ�سدقاء،  والرفاق  الأخ��وة  من 
والتيارات  والجماعات  الأفراد  معرفة  اإلى  اإ�سافة  واأدواتها، 
بالإ�سافة  وعاداتهم،  وتقاليدهم  والإجتماعية،  ال�سيا�سية 
مرورًا  الحميمة،  ال�سداقة  �سيما  ول  الخلَّ�س،  اأ�سدقائنا  اإلى 

ما هنالك... اإلى  بالخ�سو�س  بيتنا  واأهل  بعائاتنا 
العلوم  فهذه المعارف وغيرها المتعلقة كل منها بفرع من 
والمرجعية  الخبرة  درج��ة  اإل��ى  معنا  ت�سل  حتى  والثقافات، 
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ونود  ندر�سه  ما  في  والتعمق  التمعن  جراء  العلوم،  بع�س  في 
الأمر  من  األي�س  الفائقة،  العناية  نوليها  والتي  اإليه،  الو�سول 
اإلينا،  المخلوقات  اأقرب  على  باأول،  اأوًل  نتعّرف  اأن  البديهي 
اأج�سامنا،  عبر  وجودنا  ولإ�ستمرار  دونها،  لنا  حياة  ل  والتي 
وهي اأنف�سنا التي بين جنبينا، فهل من العدل اأن نعرف الكثير 
اأتناوله  عن الغير ول نعرف القليل عن حالنا؟. هذا ما �سوف 
والنف�س، محاوًل  الج�سد  بكل من  المتعلقة  المحاور  بع�س  من 
حتى  اأخرى،  جهة  من  الروح  وبين  جهة،  من  بينهما  التعريف 
ع�سرنا  في  الوا�سح  من  بات  واأن��ه  خا�سة  ال�سورة،  تتكامل 
والروح  »الج�سد  اأق�سام  ثاثة  من  يتاألف  الإن�سان  اأن  اليوم، 

والنف�س«.
الأول  ال��ت��ق��وي��م  ف��ي  ال��ف��رد  اأن  الأ���س��ا���س،  ف��ي  اأن���ه  وب��م��ا 
ومعنوي  )الج�سد(  مادي  جزاأين،  اإلى  تق�سيمه  يمكن  لوجوده 
بوا�سطة  اإل  العي�س  له  يمكن  ل  اأنه  وبما  النف�س(،   + )الروح 
اأن  الم�ستلزمات الأولى للحياة، الغذاء والماء والهواء، وحيث 
الفرق وا�سح لمحالة، بين ما ي�سمى ماديًا ومعنويًا من حيث 
غذاء  اإلى  يحتاج  فالمادي  لذلك  والإ�ستمرار،  البقاء  �سروط 
به  وي�سير  يقيمه  ما  اإلى  كذلك  يحتاج  والمعنوي  �ساكلته،  على 
اإذًا يمكن تق�سيم  اإلى  الأمام والتقدم والمعرفة على �ساكلته. 
والنف�س من طريق  الج�سد من جهة،  الأ�سا�س لكل من  الغذاء 
من  ممنوحة  اأوًل:  الروح،  لأن  اأخرى،  جهة  من  والروح  اآخر، 
التغذية  اإلى  محتاجة  غير  وهي  الإن�سان،  اإلى  كاملة  خالقها 
النفخة  لأنها هي  تكتمل،  الروحية حتى  اأو  المادية منها  �سواء 
القراآني  للن�س  وفاقًا  تعالى  عنه  ال�سادرة  الكاملة  الإلهية 
{َوَنَفْخُت  الإن�سان:  خلق  باب  تحت  فيه  جاء  الذي  المجيد، 
وِحي})4(. وهذه النفخة هي اأ�سل حياة الإن�سان، مع  ِفيِه ِمن رُّ
اأرحام الأمهات جراء  التكوين في  ما يرافقها طبعًا، من �سنة 
والأنثى،  الذكر  المختلفين،  الجن�سين  بين  التزاوج  عمليات 
بع�س  في  اأن  باإعتباره  المف�سل،  ال�سرح  هذا  اقت�سى  ولقد 
باد الغرب من يّجوز الزواج المثلي )ذكر من ذكر � اأنثى من 
المجتمعات.  وبناء  الن�سل  ا�ستمرار  ل�سنة  اأنثى( وهذا مخالف 
والنف�س  الج�سم  بين  ما  قائمة  التغذية  م�ساألة  تبقى  وعليه 
وتبقى  النف�س،  اأكثر كلما قويت  ترتاح  الروح  واإن كانت  فقط، 
الروح تمار�س دورها في الحياة في كل منهما بح�سب الفر�سة 
فرٍد  لكل  تعالى،  الباري  قبل  من  الممنوحة  الُعُمرية  الزمنية 

المادي،  ال��غ��ذاء  اإل��ى  بحاجة  فالج�سم  اإذًا  الدنيا.  في  منا 
والهواء،  الأر�س  في  المخلوقة  المواد  �سمن  موجودة  والمادة 
ال�سماء  م��ن  المّنزل  المعنوي  ال��غ��ذاء  اإل��ى  بحاجة  والنف�س 
المختارين  للخا�سة  الوحي  والتي تت�سل به عن طريق  )اهلل( 
كاأوامر  والعمل  بها   الموحى  تعاليمه  لتبليغ  اهلل،  قبل  من 
من  مجتمعاتهم  وت�سلم  النا�س،  اأمور  ت�ستقيم  حتى  ونواهي، 
ن لهم العي�س باأمان وب�سام، وذلك  الفو�سى والعبثية، ما يمكِّ
وقراره  لكٍل  المولى  تركه  بل  الفعل،  على  اكراههم  بعدم  يتم 

بر�ساه. واختياره  الخا�س 
ما هي علة وجودنا؟

هذا  على  الإن�سان،  وجود  من  الأ�سا�س  الفكرة  تكمن  هنا 
والكواكب(.  المجرات  من  )لمتناهية  �سل�سلة  �سمن  الكوكب 
عا  مهما  عنها  العلم  من  القليل  على  معرفتنا  تقت�سر  حيث 
الإن�سان  با�ستخاف  يكمن  الوجود  �سر  واأن  العلمي،  �ساأننا 
َجاِعٌل  اإِنِّي  ِلْلَماَلِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  ْذ  تعالى:{َواإِ لقوله  الأر�س  في 
اأن  قبل  نف�سية  خافة  والخافة  ــيــَفــة})5(،  َخــِل ــسِ  ــ االأَْر�ـ ِفــي 
النف�س  اإت�سال  علة  من  البحث  م��دار  وهنا  ج�سمية،  تكون 
الإن�سان هذه  يغتنم  لكي  »تركها  ثم  الزمن  فترة من  بج�سمها 
بمكانها، حتى ي�سبح من عالم  ويعلو  نف�سه  بتهذيب  الفر�سة، 
المائكة، والمجال مفتوح له لأعلى من ذلك«)6( اأي اأعلى من 
مكان  بات  حين  علي  الإمام  مع  جرى  كما  اأنف�سهم،  المائكة 
به  اهلل  ومباهاة  المدينة،  اإلى  الهجرة  ليلة   w محمد  النبي 
من  لكل  اأمره  وكان  المعروفة،  الرواية  في  جاء  كما  المائكة 
وحرا�سته  الأر�س  اإلى  بالنزول  وجبرائيل  ميكائيل  الملكين، 
دمه  ليهدر   w الر�سول  لقتل  دبرت  التي  قري�س،  مكيدة  من 

اأجبابها)7(.  بين 
ِفي  ن�َصاَن  ااْلإِ َخلَْقَنا  {َلَقْد  الكريم:  القراآن  في  جاء  ومما 
الح�سنة،  ال�سورة  ي�ستلزمه  تقويم  فاأح�سن  َتْقِ�يٍم})8(  اأَْح�َصِن 
بقية  في  وهل  الإن�سان؟  من  �سورة  اأح�سن  الوجود  في  وهل 
اإنه  التقويم،  في  فالُح�سن  منه؟  اأف�سل  هو  من  اهلل  مخلوقات 
ل  حتى  والإكت�ساب  للتعلم  ومهياأة  قابلة  ونف�سه  منت�سب  قائم 
قمة  في  ت�سل  حتى  باأول،  اأوًل  تبداأ  العلمية،  الدرجات  نهاية 
اأول درجة العلوم المائكية  اإلى العلوم الإلهية، وهي  معرفتها 
هلل  بالتقدي�س  والقائمين  العا،  ال�سموات  في  الم�سبحين 
الموحاة  المعرفة  على  الإن�سان  يتعرف  عندما  وذلك  تعالى، 
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والأنبياء  الر�سل  اإلى 
والإلهام  الوحي  عبر 
ال�سماء  م��ن  ال��ُم��ْن��َزل 
للتهذيب  الأر���س،  اإل��ى 
من  بم�سمونه  وال��ع��م��ل 
النف�س  بناء  �سامة  اأجل 
ت��ق��دم، و���س��ام��ة ع��ودت��ه��ا كما  ك��م��ا 
فعل  على  قادرة  مطمئنة،  اأولها  في  كانت 
للج�سد  مفارقتها  قبل  الجميل،  وعمل  الكثير، 
الح�ساب  يوم  ياأتي  حتى  الزمن،  من  فترة  الموت،  باإذاقتها 
بيوم  ال�سماوية،  الأديان  جميع  في  عنه  يعّبر  ما  وهو  الأخير. 
المعاد. �سواء اآمنا به اأو لم نوؤمن، لكنه واقع ل محالة، وجميع 

ولبلوغه. اأجله  يعملون من  به،  الموؤمنين 
اأنف�سنا؟ نعرف  كيف 

بع�س  اإل���ى  النظر  األ��ف��ت  ���س��وف  ال��ك��ام،  ي��ط��ول  ل  حتى 
على  اإياها  مخت�سرًا  الكيفية،  هذه  في  الأ�سا�سية  الم�سائل 
اأوجزها  اأقوم ب�سرحها في حلقة اأخرى،  مبادئ دينية رئي�سة، 

ياأتي. بما  هنا 
1� اأن ننظر اأوّل اإلى اأحوال ج�سدنا منفردًا، تركيب بنيته، 
واأغلب ما يتعلق به من ال�سفات التي تميزنا عن غيرنا �سرط 

اأي )مّيت(. كونه خاليًا من النف�س 
)اأحياء(،  متحدين  واأج�سامنا  اأنف�سنا  اإل��ى  ننظر  اأن   �2
نلب�س،  م��اذا  نفكر،  كيف  اإلينا،  تن�سب  التي  ال�سفات  واإل��ى 
اليومية  الأم��ور  و�سائر  الغير  نعامل  كيف  طموحاتنا،  هي  ما 

الحياتية.
3� اأن ننظر اإلى اأنف�سنا، وهي مجرّدة عن اأج�سامنا، وهذا 
فيها،  النق�س  والخيال، فنحدد عامات  الت�سور  اإطار  �سمن 
اأكثر في تربيتها  اأن ننجزه لو ا�ستعملنا عقولنا  وما كان يمكن 
قيادة  تحت  انطوائها  على  عملنا  نركز  وبالتالي  وتهذيبها، 
والإبتعاد  التهلكة  اإلى  اأج�سامنا  قيادة  تركها  وعدم  عقولنا، 
التي  اأعمالنا  تقويم  م�ساألة  اأي  وال�سواب،  الر�سد  طريق  عن 

�سلفت.
اإياها اهلل  التي منحنا  الفر�سة  البند )3(  نقّوم في  اأن   �4
للعمل، فهل قمنا بالواجب، اأم اأننا اأجلنا الواجب ولم ننجزه؟ 
اإل على الإهمال؟ وهل  وهل يحا�سب الأن�سان من قبل خالقه، 
في  اأهملنا  ما  على  ح�ساب،  دون  اهلل  يتركنا  اأن  العدل  من 

النا�س؟{اأََفَح�ِصْبُتْم  ومع  اأنف�سنا  جنب 
اأَنََّما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َواأَنَُّكْم اإَِلْيَنا ال ُتْرَجُع�َن})9(«.

تبلور  اأخرى،  لها من معارف  بد  الأ�سا�س، ل  الأمور  وهذه 
بموجبها،  والعمل  معرفتها  اإل��ى  عاقل  كل  وتدعو  جوهرها، 
الفر�سة  وانتهاء  الموت  عند  المطاف،  اآخر  في  نندم  ل  حتى 
د لها، لتعوي�س  الممنوحة لنا، والوقوع في الح�سرة، التي ل مرَّ
الكريمة:  الآية  ن�س  في  كما جاء  القائلين  مع  فنقع  فاتنا،  ما 
اأَْعَمُل  َلَعلِّي  اْرِجُع�ِن  َربِّ  َقاَل  اْلَمْ�ُت  اأََحَدُهُم  َجاء  اإَِذا  {َحتَّى 
َوَراِئِهم  َوِمن  َقاِئُلَها  ُهَ�  َكِلَمٌة  اإِنََّها  َكال  َتَرْكُت  ِفيَما  اِلًحا  �صَ
عبر  تكون  النف�س  فمعرفة   .)10( ُيــْبــَعــُثــ�َن}  َيـــْ�ِم  َلـــى  اإِ ــْرَزٌخ  ــ َب
معرفة  اإزددن��ا  كلما  فاإنه  ال�سحيحة،  المعرفة،  على  ها  ح�سَّ
طردية،  معرفة  وهي  تعالى،  باهلل  معرفتنا  زادت  باأنف�سنا، 

والعك�س �سحيح. زيادتها.  تتعمق عندنا، كل ما عملنا على 
المعرفة: هذه  كيفية 

الج�سماني،  الج�سد  فارقت  اإذا  نف�سك  »اأن  تعلم  اأن  اأوًل: 
والهيكل الب�سري، ت�سير ملكًا بالفعل، وترقى اإلى عالم الروح 
المهين«)11(.  العذاب  من  وتنجو  النعيم،  وجنات  والريحان، 
ال��دوؤوب  والعمل  والخير  الحكمة  اتباع  �سروط  مع  هذا  اأكيد 
اأوًل بما  في مر�ساة اهلل تعالى عن طريق التعاطي مع اأنف�سنا 
يكون عن  الذين  الوالدين،  ثم ر�سى  اأوًل،  الر�سى  بها  يك�سب 
َك اأَالَّ  ى َربُّ طريق الإح�سان اإليهما عمًا بالآية الكريمة {َوَق�صَ
اْلِكَبَر  ِعنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  اإِمَّ اإِْح�َصاًنا  َوِباْلَ�اِلَدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِالَّ  َتْعُبُدواْ 
َوُقــل  َتْنَهْرُهَما  َواَل  اأُفٍّ  ُهَماآ  لَّ َتُقل  َفــاَل  ِكاَلُهَما  اأَْو  اأََحــُدُهــَمــا 
الأخوة  والتعامل مع  التفاعل  ثم  َكِريماً})12(. ومن  َقْ�اًل  ُهَما  لَّ
�سبحانه،  اهلل  وينهى  ياأمر  بما  والمجتمع.  والجيران  والعائلة 
الب�سرية  بين  ال�سام  حقيقته  في  ال��ذي  الإ�سام،  هو  وه��ذا 
النا�س   .t علي  الإم��ام  الموؤمنين  اأمير  بقول  عمًا  عامة. 
الخلق)13(.  في  لك  نظيٌر  اأو  الدين،  في  لك  اأٌخ  ��ا  اإمَّ �سنفان، 
فهذا  ِم�سر(.  وله  لّما  النخعي  لاأ�ستر  له  كتاب  من  )وهذا 
يعني على كا الحالين اأن النا�س اأخوة �ساوؤوا اأم اأبوا، فكلهم 
الخ�سو�س،  في  واإنما  عامة.  نظرة  من  هذا  وحواء،  اآدم  من 
ِلُح�ا  ْخَ�ٌة َفاأَ�صْ ِمُن�َن اإِ وكما جاء في القراآن الكريم {اإِنََّما اْلُم�ؤْ
َبْيَن اأََخَ�ْيُكْم})14(. وهذا يعني اأنه كل من اآمن باهلل تعالى اأنه 

رٌب واإليه ترجع الأمور، وعليه فكل الموؤمنين اأخوة.
ُبنيته،  ج�سدك،  على  تتعرف  اأن  هي  نف�سك:  تعرف  واأن 
�سورته المهيئة له واأن تدرك اإنت�ساب قامته، هي اأجّل اأ�سكال 
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لم  عا
ال�����ح�����ي�����وان 

واأح�سن تقويم في الخلقة)15(. 
الجن�س،  حيث  من  حيوان  الإن�سان  اأن  باإعتبار 

وناطق من حيث النوع. فيقال عنه حيوان ناطق، 
ن�َصاَن  ااْلإِ َخلَْقَنا  {َلَقْد  الكريم  القراآن  في  ِفــــــــــــــي وجاء 

كخليفٍة  خلقه  منذ  �سورة  اأح�سن  في  اأي  َتْقِ�يٍم})16(.  اأَْح�َصِن 
هلل  خليفٍة  اأو  ال��ج��ن،  م��ن  قبله  ك��ان��وا  لأح��ي��اء  ���س��واًء  لغيره، 
�سائر  بين  ث��م  وم��ن  اأوًل،  نف�سه  على  ال�سنن  ليقيم  تعالى، 
اأبنائه، الذين هم النا�س. وقد جعل اهلل الم�سور، �سورته في 
يعتورها  اأن �سورته ل  بمعنى  نف�سه،  اأح�سن �سورة، على مراآة 
العلوم  في  يقال  كما  ل  ك��ان  ان  منذ  كاملة  وه��ي  نق�س،  اأي 
�سابه.  وما  ووال�س  داروين  نظريات  خال  من  اأو  الطبيعية، 
ومن  بربه«  اأعرفكم  بنف�سه  »اأعرفكم  الحديث:  في  جاء  وقد 
واإلى  اأع��دل،  الحق  طريق  وعن  اأجهل،  بربه  فهو  نف�سه  جهل 

اأميل. الباطل  �سراط 
البنية  هذه  نعرف  اأن  هي  حق،  معرفة  اأنف�سنا  نعرف  اأن 
موتنا  بعد  اأن��ه  يومًا  نعلم   واأن  اأج�سامنا،  عليها  تقوم  التي 
الأديان(، ومعناه  اأخرى )وهذا جاء في كل  اإلى حياٍة  �سنعود 
باأن اهلل  يقين  نكون على  واأن  القيامة،  نتعرف على معنى   اأن 
يعلم كل �ساردة وواردة عندنا، ول يخفى عليه �سيء منا واأننا 
يومًا �سنحا�سب على كل ما عملناه وفعلناه ق�سدًا، واأنه �سريع 
في  توجد  التي  القوى  ن��درك  اأن  الواجب  من  كما  الح�ساب. 
اأي�سًا  نعلم  واأن  بها،  الموكلة  المهام  اأج�سامنا، وما هي  داخل 
بال�سوت  علينا  ت�سجل  كقوة  م��وج��ودة،  مائكة  بداخلنا  اأن 

نتعاطاها  هم�سة  وكل  بها،  نقوم  حركة  كل  وال�سورة 
اهلل  واأن  خيرًا،  اأو  �سرًا  كانت  اإن  غيرنا،  ومع  اأنف�سنا،  مع 
وفي  نعلن.  لم  اأو  به  جهرنا  �سواء  وقلوبنا  نوايانا  في  ما  يعلم 
ِبَربُِّكْم  اأََل�ْصَت  اأَنُف�ِصِهْم  َعلَى  �ْصَهَدُهْم  جاء:{َواأَ الكريم  القراآن 

َبلَى})17(.  َقاُل�اْ 
وهي  درج���ات،  والتعليمية  العلمية  الأم���ور  اأن  نعلم  واأن 
الملمو�سة،  الأ�سياء  وذوات  المح�سو�سة،  بالأمور  تبداأ  ما  اأول 
الأعمال  هي  اهلل،  تجاه  الأع��م��ال  من  به  نبداأ  ما  اأول  لذلك 
�ساة  من  بها  الماأمورين  الدينية  الق�سايا  هيئة  اأي  العملية، 
و�سيام... وبعدها ياأتي دور العلم الذي بوا�سطته نتعّرف على 
اأعمالنا حتى ندركها كما هو الواجب. فاإذا انتهينا من معرفة 
اإلى  ننتقل  والريا�سيات،  العدد  طريق  من  المح�سو�س  قاعدة 
النهاية  في  لن�سل  الروحانيات،  ثم  ومن  المعقولت،  معرفة 
يعني  الفكرية.  الطاقات  تكمن  وهنا  المجردات،  اإدراك  اإلى 
بالطبيعيات  علمنا  بعد  الب�سائط،  معرفة  اإلى  و�سولنا  ذلك 

المركبات.
وحيث اأن ال�سوؤال كيف نعرف اأنف�سنا، وا�سع جدًا فالإجابة 
ال�ساأن  هذا  في  حلقات  عدة  يلزمنا  هذا  لأجل  كذلك.  عليه 
اإيفاء المو�سوع حقه. واأكتفي هنا بهذا المقدار  حتى ن�ستطيع 
المجال حتى  في هذا  اأخرى  اأكثر من حلقة  لي  يكون  اأن  على 
وبركاته. وال�سام عليكم ورحمة اهلل  المو�سوع حقه  ي�ستوفي 

الهوام�س:
 �سورة الن�ساء، 4، اآية 1. و�سورة النعام، 6، اآية 2.( 1)
 �سورة ال�سراء، 17، اآية 85.( 2)
 قوة العقل في الو�سول الى معرفة القوة.( 3)
 �سورة الحجر،15، اآية 29.( 4)
 �سورة البقرة، 2، اآية 30.( 5)
 »الر�سالة الوا�سحة«، احمد بن عبد الوهاب بن ا�سماعيل جعفر ال�سادق، دار ( 6)

الندل�س، بيروت، �س 259.
 اأجبابها: جمع اأتى من الجب، وهو الفرع من الع�سيرة، وحتى العائلة الواحدة.( 7)
 �سورة التين، 95، اآية 4.( 8)
 �سورة الموؤمنون، 23، اآية 115.( 9)

 �سورة الموؤمنون، 23، اآية 100-99.( 10)
 »الر�سالة الجامعة«، �س 204.( 11)
 �سورة ال�سراء، 17، اآية 23.( 12)
»المام علي، نهج الباغة«، ط2، �سرح محمد عبده، دار الندل�س، بيروت، ( 13)  
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 »الر�سالة الوا�سحة«، �س 225.( 15)
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بقلم الدكت�ر بديع اأب� ج�دة

وصايا أمير المؤمنين 
اإلمام علّي 

املعلِّم واملربِّي
صامدة حّية، لكلِّ حادثة إنسانية

موضوع الغالف

ُخلق عظيم!« لعلى  »اإنك 
ور�سوله. لنبي اهلل  وتعالى،  �سبحانه  قالها، 

والأن��ب��ي��اء  اهلل  ر���س��ول  بعد  م��ن  ال�سفة،  ب��ه��ذه  اأول���ى  وم��ن 
والأولياء، من اإبن عمه، و�سهره، واأَب الح�سن والح�سين، اللذين 
�سغيران  طفان   ... معًا  قلبيهما  على  والبهجة  ال�سرور  اأدخا 

ا فرحًا وطربًا.  ا ويب�سَّ يت�سلقان اكتافهما ويداعبانهما فيه�سَّ
المعنى حيث يقول:  ال�سعراء،  اأمير  اأحمد �سوقي،  واأخذ 

واإن��������م��������ا الأم�������������م الأخ����������������اق م�������ا ب���ق���ي���ت
ف����������اإن ه������م ذه�����ب�����ت اأخ������اق������ه������م ذه�����ب�����وا!
موؤتمركم،  في  بالكام  له  �سمحتم  اإن  يفخر،  الذي  وهذا 
بين  وما وجد  ونّيف،  التربية منذ ن�سف قرن  تعامل في حقل 
مرجعياته اأجدر واأبلغ واأحق مما اأو�سى به الإمام علي بن اأبي 
الزمن  عبر  خالدة  قواعد  الأجيال،  تن�سئة  كيفية  عن  طالب 
على اأنها مثالية �سادقة ل ينتابها تحديث او تطوير او تبديل.
اإن�سانية،  حادثة  لكل  �سالحة  حّية  بذلك  فكانت  و�سمدت 
الزمن  عاديات  لدرء  لنا  اأم��ارة  والن�سيحة،  الموعظة  فيها 
والنجاح،  اهلل  ر�سى  �سمان  تو�سياتها:   ... عليها  والتغلب 

ومّبرات.  وف�سيلة  ماأثرة  لكل  ودعوة  تعالى  لم�سيئته  وتثبيت 
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وك���م ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ال���ى ا���س��اع��ة م�����س��م��ون��ه��ا، واإي�����س��ال 
اإرادة   اأو  للتفقه  وقلوب  لل�سمع،  اآذان  كلهم  من  اإلى  مكنوناتها 

 . للتطبيق
اّتَبَع الهدى والحكمة والف�سل ...  وِنْعَم من 

الطريق:  لنا  ير�سم  فهاكه 
اإجتهادًا: »فعليكم بالجدِّ والجتهاد والتاأهب وال�ستعداد«.
و�سل  لة  �سِ الأخاق  مكارم  وجل، جعل  عزَّ  اهلل،  ايمانيا:» 

وبينه«.  بيننا 
اهلل  وراأي��ت  اإل  �سيئًا  راأيت  ما  دينيًا:»  اأبعد  ويروح  دينيًا: 

معه، قبله، بعده وفيه«. 
����ن ال���ن���ف�������َس واح���م���ل���ه���ا ع���ل���ى م����ا ي��زي��ن��ه��ا �����سُ

ت����ع���������س ������س�����ال�����م�����ًا وال�������ق�������ول ف�����ي�����ك ج���م���ي���ل 
اأدبًا لنف�سك ما َكِرهتُه من َغيرك«. »كفى بك  تربويًا: 

»راع اأباك يراعك ابنك«. 
»من لنت كلمته وجبت محبته«. 

وبيئيًا:  �سحيًا 
»ك���������ث���������رة ال�������ط�������ع�������ام ت�����م�����ي�����ت ال����ق����ل����ب

ك�����م�����ا ك������ث������رة ال��������م��������اء ت�����م�����ي�����ت ال������������زرع« 
والدب  الحكمة  وك��ذا  واتبعه  الحق  وعدالة:»ا�ستِر  حقًا 

والفطنة«. 
اأي�سًا في الر�سا والغ�سب.  : فلتكن  وكلمة الحقِّ هذه 

َع به غني«. ُمتِّ اإل بما  اجتماعيًا:»ما جاع فقير 
رعيته«.  به  �سقيت  من  الرعاة،  �سيا�سيًا:»اأ�سقى 

والنانية  ال��م��ادي��ة،  ي�ستعمل»ميكافيلي«الو�سولية  واإذ 
والكذب والخداع، �ساربًا عر�س الحائط بال�سرائع والقوانين، 

َدْيَدُنُه: الك�سب فوق كل ثمن، وبلوغ ال�سلطة فوق كل ح�ساب. 
عليه  ط��ال��ب،  اأب��ي  ب��ن  علي  الإم���ام  الموؤمنين  اأم��ي��ر  ن��رى 
امين كثرًا على دول ُمغت�سبة:  ال�سام، ُينِذرُه وينذرنا وينذر َقوَّ

، الى قيام ال�ساعة!«. »دولة الباطل �ساعٌة، ودولة الحقِّ
العلمية:  واأُ�س�سها  التربية  ا�ساليب  اأحدث  الى  بنا  ويعود 

ُخِلقوا  لأنهم  اأخاقكم  على  اأولدك��م  تكرهوا  تربويًا:»ل 
زمانكم«. لزمان غير 

والتقوى  العافية،  من  اأجمل  لبا�س  اإِمامنا:»ل  يا  �سدقت 

والورع«.
والفرح  البال  وراحة  الج�سدية  العافية  الى  تلمح  واأُظنَّك 

الداخلي. 
دنيا واآخرة: وما اأبلغه واأ�سماه واأعمقه يجمع بين الحياتين 

والأخروية: الدنيوية 
كاأنك  لآخرتك  واعمل  اأب��دًا  تعي�س  كاأنك  لدنياك  »اإعمل 

تموت غدًا«
ومحبة: عتابًا 

»ع�������ات�������ب اأخ��������������اك ب������الإح�������������س������ان اإل�����ي�����ه
ع����ل����ي����ه« ب���������الإن���������ع���������ام  ��������س�������ره  واردد 
اأن  بنا  وي��رب��اأ  وال��م��ث��ال!  ال��ق��دوة  مثله  ن��ك��ون  ان  ويعلمنا 
لل�سداقة  معنى  يفقهون  ل  الذين  النفعيين  هوؤلء  مثل  نكون 

التعامل:  في  والنبل  ال�سادقة، 
ت���ع���ده���م ح�����ي�����ن  الإخ����������������وان  اأك������ث������ر  م������ا   «

ول������ك������ن������ه������م ف���������ي ال�������ن�������ائ�������ب�������ات ق����ل����ي����ُل
العلماء:  كبار  وبتوا�سع 

ن�����س��ي��ح��ت��ي ق���ب���ل���ت  اإن  ن�������س���ح���ت���ك  ول�����ق�����د 
وال����ن���������س����ُح اأَرخ���������������سُ م�����ا ُي�����ب�����اع وي����وه����ُب

اأَثمُن ما وهبت! اإمام: فن�سحك وتوجيهاتك  يا  عفوك، 
وقيمته!«. المرِء: همته  »هامُة  الن�سان:  ورفعت م�ستوى 

نوليها  اأن  �سرط  �سريفة«،  مهنة  »وكل  مهنة،  كل  فَت  و�َسرَّ
العلم  مت  عظَّ والإبداع  والجودة  المهني  وال�سمير  �سغفنا  كل 
في  ورد  كما  الحقيقي  معناه  »المعلم«  لفظ  تعلموا  والعلماء: 

المنزلة:  الكتب 
الذين يعلمون والذين ل يعلمون«؟. ي�ستوي  »وهل 

للتنفيذ في  الم�ستقيم وننطلق  نتبع هذا ال�سراط  لو  حبذا 
ولاأمة  لوطننا  يعيد  جديد  عهد  فاتحة  ذلك  لكان  اأم��ر،  كل 
�سقف  تحت  والزده���ار،  ال�سعادة  كل  ولاإن�سانية  الأم��ج��اد، 

والعدالة.  والرحمة  والحرية  والحّق  الإيمان 
وق�سائده  واأم��ث��ال��ه،  ب��ح��َك��م��ه،  ور���س��م��ه��ا  اأراده����ا  ه��ك��ذا 
�سويِّ  ال��روؤى،  عميق  المواهب،  د  المتعدَّ اإمامنا،  والخلقية، 

النهج، وبليغ الأداء علي!
اأبلغ من علّي، وتعاليمه؟! وهل 
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ابن تيمية 
وقضّية القدس 

تحت  معت�سم حمادة  الأ�ستاذ  الفل�سطينّي  ال�سحافي  كتب 
�سحيفة  في  القد�س«  في  ترامب  ياقي  تيمية  »اب��ن  عنوان 
2018م.  �سباط   20 الثاثاء  يوم  بيروت  »النهار«ال�سادرة في 
القد�س  مدينة  ق�سّية  زالت  ما  قائًا:»  ال�سابعة  ال�سفحة  في 
دونالد  الميركي  الرئي�س  قرار  يخدم  الذي  بالإتجاه  تتدحرج 
باده  �سفارة  ونقل  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بها  الإعتراف  ترامب. 

اإليها قبل العام 2019م.
التي  العزلة  الرغم  الديبلوما�سي، وعلى من  ال�سعيد  فعلى 
وجدت بها الوليات المتحدة نف�سها، اإن في مجل�س الأمن اأو في 
القيادة  اأّن  يتبين  القرار،  �سد  الت�سويت  في  العاّمة،  الجمعية 
في  دولّية،  �سيا�سّية  عزلة  تعي�س  بداأت  الفل�سطينّية  الر�سمّية 
اإ�سرائيل،  مع  المفاو�سات  لرعاية  دولي«  »فريق  تكوين  ف�سلها 

المنفردة.  للرعاية الأميركّية  بديًا 
اإجتماعات  ثاثة  وف��ي  العربّية،  ال��دول  خارجّية  ف���وزراء 
ُخ�س�ست للقد�س،  و»لدرا�سة قرار ترامب وتداعياته واآثاره«، 
عملّية  خطوة  باأي  القيام  دون  من  البيانات،  باإ�سدار  اكتفوا 
قطع  ع��دم  ذل��ك  ف��ي  بما  وتحميها،  القد�س  ت�سون  واح���دة، 
اإلى  �سفارتها  نقل  ق��ررت  التي  غواتيمال،  دول��ة  مع  العاقة 
الجمعّية  في  وقفت  التي  ال�سغرى،  الدول  تلك  مع  اأو  القد�س، 
ولعلَّ ت�سريح  ترامب.  قرار  اإلى جانب  المتحدة  لاأمم  العاّمة 
وزراء  اإجتماع  اأع��ق��اب  ف��ي  الثاني  ع��ب��داهلل  الأردن���ي  العاهل 
عربّية  دوًل  اأّن  ك�سف  حين  وا�سحًا،  كان  عّمان  في  الخارجّية 
قد  اإج���راءات  اأي��ة  اإل��ى  اللجوء  لعدم  ت�سغط  التي  هي  فاعلة 

ت�سيء اإلى العاقة مع اإدارة ترامب في اإطار »التحالف العربّي 
� الأميركي« �سد اإيران.

اجتمعت  التي  الم�سلمة  ال��دول  على  ينطبق  نف�سه  والأم��ر 
طّيب  رجب  التركي  الرئي�س  من  عاجلة  بدعوة  اإ�سطنبول  في 
من  واإ�ستنكار،  �سجب  بيان  مجرد  موقفها  زال  وما  اردوغ��ان، 

دون اأية خطوة عملّية واحدة، تخدم ق�سّية القد�س. 
المجل�س  قرارات  زالت  فما  الفل�سطينّي،  ال�سعيد  على  اأّما 
ال�سهرين  حوالى  اإجتماعه  تاأخر  الذي  الفل�سطينّي  المركزي 
اإن  ورق،  على  حبرًا  ترامب،  ق��رار  على  للرد  ال�سهر  ون�سف 
ال�سيا�سّية  وال��ت��زام��ات��ه  اأو���س��ل��و  ب��اإت��ف��اق  الإرت��ب��اط  ف��ك  ب�ساأن 
فل�سطينّية  مرجعية  ت�سكيل  ب�ساأن  واإن  والإقت�سادّية.  والأمنّية 
ال�سيا�سّية  اإطارها المكونات  قيادّية لمدينة القد�س. تجمع في 
تمكنها  فاعلة  بموازنات  وت�سليحها  للمدينة.  والإجتماعّية 
�سيا�سات  مواجهة  في  المقد�سيين،  �سمود  �سروط  توفير  من 
الإ�ستيطان  وتو�سيع  التهويد  واإج��راءات  والح�سار  الإحتال 

الإ�سرائيلّي. 
مديح  عن  تتوارد  الأنباء  زالت  ما  ذلك،  من  العك�س  على 
الأجهزة  مع  عميق«  »ب�سكل  الأمني  التن�سيق  ل�سير  اإ�سرائيلي 
الإقت�سادّية  الدوائر  زالت  وما  الفل�سطينّية  لل�سلطة  الأمنّية 
في  تلتقي  والفل�سطينّي  الإ�سرائيلّي  الجانبين  على  والمالّية 
في  الجانبين،  بين  العاقة  �سير  ل�سمان  دورّي��ة،  اإجتماعات 
الإ�سرائيلي  للجانب  فل�سطينّية  واإقت�سادّية  مالية  تبعية  ظل 

و�سروطه. 

بقلم معت�صم حمادة
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اإجراءاتها  نتنياهو  حكومة  فيه  تتخذ  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
تكتفي  لإ���س��رائ��ي��ل،  و�سمها  القد�س  تهويد  لتعميق  اليومّية 
دون  من  المطولة  البيانات  باإ�سدار  الفل�سطينّية  الحكومة 
القيام باأي اإجراء عملي؛ بما في ذلك ردها على قرار نتنياهو 
للقد�س،  يوميًا(  )ن��ع��م...  يوميًا  دولر  مايين  ع�سرة  ر�سد 
لإنجاز برامجها التهويدّية، وف�سل حوالى 140 األف فل�سطينّي 
العن�سر  على  اليهودّي  العن�سر  لتغليب  الإدارّي��ة،  وليتها  عن 
موازنة  تتجاوز  ل  بينما  المدينة،  في  الفل�سطينّي  المقد�سي 
الفل�سطينّية   لل�سلطة  العاّمة  الموازنة  في  ال�سنوّية،  القد�س 
عامة  موازنة  اأ�سل  من  بالألف(  ن�سف  من  اأقل  )اي   0،044
الم�ساريع  حجم  يك�سف  م��ّم��ا  دولر.  م��ل��ي��ارات   4 م��ق��داره��ا 
ماأ�ساة  وحجم  المدينة.  وا�ستاب  تعميق  ف��ي  الإ�سرائيلّية 
و�سيا�ساتها  الفل�سطينّية  ال�سلطة  حكومة  م��ع  المقد�سيين 
ل  والتي  والمك�سوفة.  المعلنة  الم�ساهد  هذه  وخلف  الفا�سلة. 
تجد ردود فعل فل�سطينّية اأو عربّية اأو ُم�سلمة ترتقي اإلى الحد 
والأخاقّية،  والدينّية  والقومّية  الوطنّية  الم�سوؤولّية  الأدنى من 
»�سفقة  لتاأخذ  »العملّية«  الأر�سّية  لتوفير  التحركات  تتوا�سل 
كعقبة  القد�س  ق�سّية  باإزالة  التطبيق،  اإل��ى  طريقها  القرن« 

اأمامها.
بع�س  وب��ي��ن  المتحدة  ال��ولي��ات  بين  ال��ت��داول  ي��ج��ري  اإذ 
العوا�سم العربّية )التي بقي رد فعلها على قرار ترامب بحدود 
هي  تكون  جديدة  ُقد�س  بناء  اإمكان  لدرا�سة  اأكثر(  ل  »القلق« 
هذه  وت�ستند  اإ�سرائيل،  عا�سمة  اليهودّية«  الموحدة  »الُقد�س 
الدرا�سة اإلى القول اإّن الُقد�س الغربّية ن�ساأت في الأ�سا�س على 
اأنقا�س بع�س القرى والمناحي الزراعّية التي اإحتلتها اإ�سرائيل 
»الحيوّية الإ�سرائيلّية« هي التي عو�ست  واإّن  في حرب 1948، 
ببناء  الأردن،  بيد  بقيت  والتي  ال�سائعة،  »قد�سهم«  اليهود 
»قد�س جديدة«كر�سوها في وعي العالم كله على اأّنها »القد�س 
الغربّية«. وعندما احتلوا »القد�س ال�سرقّية« عام 67، »وحدوا« 
الموحدة«  »المدينة  تق�سيم  اإعادة  اإمكان  كان  ولما  المدينة. 
الإ�سرائيلّية،  التجربة  تكرار  بالإمكان  م�ستحيل،  �سبه  عمًا 
ببناء ُقد�س عربّية جديدة، في قرى وبلدات العيزرّية واأبودي�س 
اأو�سلو،  اإتفاق  والعي�ساوّية وغيرها، وبحيث نكون، كما جاء في 
الإ�سرائيلّي،  الجانب  بيري�س عن  �سمعون  الموّقع عليه من قبل 
مدينتين  اأم���ام  الفل�سطينّي،  الجانب  ع��ن  عبا�س  ومحمود 
عا�سمة   »Jerusalem« التالي:  ال�سكل  على  اإ�سماهما  ورد 

اإ�سرائيل و » AL - Quds« عا�سمة الفل�سطينيين.
بين  ج�سر  مدُّ  فيمكن  الإ�سامّية،  الُمقّد�سات  ب�ساأن  اأّم��ا 
الم�سلمين  تمّكن  الُمقّد�سات  ه��ذه  وبين  العربّية«  »القد�س 
قول  ُيف�ّسر  ما  هذا  ولعّل  الأق�سى،  في  والتواجد  ال�ساة  من 
اإّن  الأميركّية،  والخارجّية  الأبي�س،  البيت  باإ�سم  الناطقين 
اإ�سرائيل، واأّن  اأي ُقد�س هي عا�سمة  الرئي�س ترامب لم يحدد 
الأمور متروكة للطرفين الفل�سطيني والإ�سرائيلي لر�سم حدود 
خارجّية  وزير  تيلر�سون  ريك�س  اأبلغه  ذاته  والموقف  المدينة، 

اأميركا في جولته الأخيرة، لوزير خارجّية م�سر. 
نار  على  ُو�سعت  الأخرى  هي  الإ�سامّية  الُمقّد�سات  ق�سّية 
)بالتعاون  الدوائر  فبع�س  لها.  �سرعي«  »حل  لتوفير،  حامية 
تيمية،  اإبن  فتاوى  اإلى  الإعتبار  اأعادت  اأزهرّية؟(.  دوائر  مع 
ثاثة  اأّن   موؤكدًا  الأق�سى،  بالم�سجد  القد�سّية  ح�سر  الذي 
في  الحرام  الم�سجد  الم�سلمين:  عند  المقّد�سة  هي  م�ساجد 
في  الأق�سى  والم�سجد  المدينة،  في  الر�سول  وم�سجد  مّكة، 
القد�سّية  وا�سحة،  بعبارات  نف�سه،  الوقت  في  نازعًا  القد�س، 
قد  ُمحّمد  النبّي  يكون  اأن  ُمنكرًا  وم�سجدها،  »ال�سخرة«  عن 
اأودع  قد  يكون  واأن  الإ�سراء،  ليلة  الُبراق  امتطى  حين  دا�سها 
القدا�سة  ت�سقط  تيمية،  لإبن  ووفقًا  وبالتالي،  عمامته.  عندها 
يمكن  المدن  كباقي  مدينة  مجرد  لت�سبح  القد�س،  مدينة  عن 
الإ�سامّي  الدين  ذل��ك  َيُم�سَّ  اأن  دون  من  عليها،  التفاو�س 
»الأق�سى«،  ُقد�سّية  اُن  ُت�سَ اأن  �سرط  اأذى،  ب��اأي  ومعتقداته 
»الأق�سى«  و  العربّية«  »القد�س  بين  الج�سر  فكرة  تاأتي  وهنا 

حًا لهذا الأمر.
م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ت��اوى، ال���راك���دة ف��ي ب��ط��ون ك��ت��ب ال��ف��ت��اوى 
ترامب،  م�سروع  مع  لتلتقي  اإحياوؤها،  اأُعيد  والتي  التاريخّية، 
لأَنَّها  �سلبيًا،  فعل  رّد  عّمان  في  الملكّية  الدوائر  لدى  وجدت 
في  الإ�سامّية  للُمقّد�سات  الها�سمّية«،  »الولية  على  تتعدى 

الُمقد�سة.  المدينة 
ما  الأق�سى،  على  »الولية«  على  المعركة  ه��ذه  اأث��ار  من 
عن  الملقي،  هاني  الأردن��ي  ال��وزراء  رئي�س  موؤخرًا  عنه  ك�سف 
لزيادة  عّمان  دفع  ما  الأردن،  عن  المالّية  الم�ساعدات  قطع 
الأ�سعار ب�سكل عام في الباد، طبعًا، يدور هذا ال�سراع خلف 
باحثًا  حائرًا،  يقف  الفل�سطينّية  ال�سلطة  رئي�س  بينما  الأبواب، 
مع  المفاو�سات  رعاية  ي�ستاأنف  المتحدة،  للوليات  بديل  عن 

اإ�سرائيل، لإنقاذ ما يمكن اإنقاذه من بقايا اأو�سلو النافق.
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تصويبات لغوّية

اإعداد ف�صيلة ال�صاعر االأديب الدكت�ر ال�صيخ عّبا�س علي فت�ني

احللقة األوىل

ُقْراآًنا  اأَْنــَزْلــنــاُه  ــا  {اإِنَّ َتعاَلى:  اهلُل  قاَل 
ا، َلَعلَُّكْم َتْعِقُل�َن}. )ُيو�ُسف/2( َعَرِبيًّ

اأَْنَزْلناُه  {وَكَذِلَك  َتعاَلى:  اهلُل  وقاَل 
عد/37( ُحْكًما َعَرِبيًّا}. )الرَّ

���ُه  نَّ اأَ  ،w اهلِل  ��وِل  ُر���سُ َع��ْن  وَوَرَد 
ِني  َة ِلَثاث: لأَنِّ ي اأُِحبُّ الَعَرِبيَّ قاَل: »اإِنِّ
ٌة، ولأَنَّ  ، ولأَنَّ ُلَغَة الُقْراآِن َعَرِبيَّ َعَرِبيٌّ

ٌة«. ِة َعَرِبيَّ ُلَغَة اأَْهِل الَجنَّ
ِنْعَمٌة  اللَُّغَة  اأَنَّ  َة  الَبتَّ خاٍف  َغْيُر 
َيعَتزُّ  �َسعٍب  ُكلَّ  واأَنَّ  َتعاَلى،  اهلِل  ِمَن 
هَي  َة  الَعَرِبيَّ واأَنَّ  ِبها،  وَيْفَخُر  ِبُلَغِتِه 
الُكُتِب  خاَتِم  الَكريِم،  ال��ُق��ْراآِن  ُلَغُة 
�سة؛ وَكاُم  ِة الُمَقدَّ ماِويَّ ال�سَّ
اهلِل الَّذي َكلََّم ِبِه 
َخ��ْل��َق��ُه ق��اِئ��ًا : 
ــا اأَْنــَزْلــنــاُه  ـ { اإِنَّ
ــا،  ــا َعــَرِبــيًّ ــ ــْراآًن ــ ُق
َتْعِقُل�ن}  َلَعلَّكْم 

)يو�سف/2(.
الأَ�سيَلة،  اِد«  »ال�سَّ ُلَغِة  ِحماَيُة  ِتنا  اأُمَّ ِباأَْبناِء  الَخِليَق  فاإِنَّ  ِلذا 

واإِياوؤُها الِعناَيَة الباِلغة.
اكرُة اإِلى ما َجَرى مَع الإماِم عليٍّ t، ِحيَن  وُهنا َتُقوُدنا الذَّ
 :t ي؟، َفاأَجاَبه َلُه َرُجٌل وهَو َيْم�ِسي وراَء َجناَزٍة: َمِن الُمَتَوفِّ �َساأَ
 :tفقال الُموؤِْمِنيَن؟  اأَميَر  يا  ذِلَك  وكيَف  ُجُل:  الرَّ فقاَل   . اأهلل 
َمْ�ِتها}  ِحيَن  االأَْنُف�َس  ى  َيَتَ�فَّ {األُل  �ُسْبحاَنه:  َقوَلُه  �َسِمْعَت  اأَما 

ى؟ َمر/42( ؛ ُقْل َمِن الُمَتَوفَّ )الزُّ
َدْرًءا  ؛  ال��َع��َرِب��يِّ اللِّ�ساِن  َتقويِم  على  َنحَر�َس  اأَْن  بنا  ح��ريٌّ 
ِحكِة، الَّتي قد ُتوِقُع اأَ�سحاَبها  ِة الُموؤْ�ِسَفِة والُم�سْ ِلْلُمفاَرقاِت اللَُّغِويَّ
اأَْحياًنا؛  ِهيَفَة  الرَّ الآذاَن  َتْخِد�ُس  والَّتي  ِحيًنا،  عِف  وال�سَّ ِبالَحرِج 
ْقِليِل ِمْن َتاأِْثيِر َكاِمِهْم وَدعَوِتِهْم في َبع�ِس الأَحاِييِن؛  ًا َعِن التَّ َف�سْ
في  ياِع  وال�سَّ الَف�ساِد،  مَن  ِة  الَعَرِبيَّ اللُّغِة  ِحْفِظ  في  ُن�ساِهَم  واأَْن 
َز الَمقوَلَة  �ْسيان؛ واأَْن ُنداِفَع َعنها، واأَْن ل ُنَعزِّ اأَرِوَقِة الإهماِل والنِّ

اِئع«. واٍب �سَ الُمتداَولَة القاِئَلَة: »َخَطاأٌ �ساِئٌع َخْيٌر ِمْن �سَ
وهلِل َدرُّ اأََحِد الأََدباِء قاِئًا:

اِح اللَُّغة«. ُت باإِ�سْ ْحُكَم، َلَبَداأْ »َلو اأُِتيَح لي اأَْن اأَ
اعر: ُد مَع ال�سَّ وفي الِختام، اأُردِّ

�����ُدُك�����ْم ن�����ا������سِ واأَْن���������ُت���������ُم ي�����ا َب�����ِن�����ي َق�������ْوِم�������ي اأُ
ِب�������َم�������ْن ِب����������ِه َع����������زَّ اإِْن��������ِج��������ي��������ٌل وُق����������������ْراآُن

��َح��ى، َف��َل��ْي�����َس َل��ُك��ْم ��وُن��وا ِح��َم��ى ال��لُّ��َغ��ِة ال��ُف�����سْ ���سُ
ِم���������ْن ُدوِن�������ه�������ا َوَط�������������ٌن، َي�����ْع�����ُل�����و َل���������ُه �����س����اُن

الآتي
َدَر الَبياَن التَّالي. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَ�سْ

َدَر الَبياَن الآتي.  واب: اأَ�سْ � ال�سَّ
يح: التَّالي: وهو ا�سم فاعل للفعل تا، اأَي َتِبَع. � َتو�سِ

فحِة التَّاليِة.     نحو: اقَراإِ الجواَب في ال�سَّ
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الآتي: ا�سم فاعل للِفعل اأَتى اإِتياًنا، اأَْي جاء َمجيًئا.
نحَو: الموُت اآٍت ل َمحاَلة.

اأَِجْب َعِن الأَ�ْسِئَلِة الآِتَية.
الْثناِن 

ِله(. � ُيْخِطُئ َمْن َيكتُب: الإِْثناِن )بَهمزٍة في اأَوَّ
واب: الْثناِن )باأَلٍف ِمن دوَن َهمزة(.  � ال�سَّ

ُملَحٌق  وهو  َو�سٍل؛  َهمزُة  َهمزُته  »اْثناِن«  العدُد  يح:  َتو�سِ  �
ُثه »اْثَنتاِن«. ى؛ وُموؤَنَّ بالُمثنَّ

اْثَنْيِن}.)�سورُة  ثــانــَي  َكــفــروا  ــذيــَن  الَّ اأَخــرَجــه  {اإِْذ  نحَو: 
التَّوبة/ الآية 40(

للتَّفريِق  َقطٍع  بَهمزِة  َيكتُبها  هم  فبع�سُ »الإِثَنْين«  »يوُم  ا  اأَمَّ  �
بيَنها وبيَن العدِد.

   وُيْجَمُع »الإِثَنْين« على: الأَْثناء والثُِّنّي...  
ا�ْسَتْنَكَر

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: �َسَجَب الَجريمَة.
ها.  َذمَّ عاَبها.  َجَدَبها.  اأَو  الَجريمَة.  ا�ْسَتْنَكَر  واب:  ال�سَّ  �

َد ِبها.. . ا�سَتقَبَحها. َندَّ
يح: الِفْعُل »�َسَجَب« َيْعِني: َهَلَك، َحِزَن، َذَهَب.  � َتو�سِ

ا الِفْعُل »ا�ْسَتْنَكَر« الأَْمَر، َفَيْعِني: ا�ْسَتْقَبَحُه، َلْم َيْر�َس ِبِه.    اأَمَّ
ِة.                َوِويَّ نحَو: ا�ْسَتْنَكَر العاَلُم َتْفِجيَر الَقناِبِل النَّ

ُه.  َجَدَب الأَمَر: اأَْي عاَبُه، َذمَّ
َيْعِني:  »اأَداَن«  الِفْعَل  لأَنَّ  اإِداَن���ًة،  ْفِجيَر  التَّ اأَداَن  ُيقاُل:  ول 

اأَْقَر�َس، اأَْو اأََخَذ َدْيًنا.  
الأَْزَمة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الأََزَمة.
واب: الأَْزَمَة.  �ال�سَّ

يقُة  وال�سِّ يُق  ال�سِّ ِهَي:  اي،  ال��زَّ ِبَت�ْسِكين  »الأَْزَم��َة«  يح:  َتو�سِ  �
ٌة.  َنْف�ِسيَّ ٌة، واأَْزَمٌة  ٌة، واأَْزَمٌة �ِسيا�ِسيَّ اأَْزَمٌة اقت�ساِديَّ ُة. ُيقاُل:  دَّ وال�سِّ

اي(. وَجْمُع »الأَْزَمة«: اإَِزم، واأََزمات )ِبَفْتِح الزَّ
ُة َتَتفاَقُم.  ِمثاٌل: الأَْزَمُة الْقِت�ساِديَّ
ِا�ْسَتطاَع اأَْن َيَتجاَوَز الأَْزَمَة ِب�َساٍم.

ِة الَم�سهورة: اِعُر الَفَرْزَدُق في ق�سيدِته الميميَّ � قاَل ال�سَّ
اأََزَم������������ْت اأَْزَم��������������ٌة  م�����ا  اإِذا  ال�����ُغ�����ُي�����وُث  ُه�������ُم 

���َرى، َوال����َب����اأْ�����سُ ُم���ْح���َت���ِدُم.  ����ُد ال�������سَّ �����ُد اأُ�����سْ َوالأُ������سْ
ِا�ْسِتمارة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل:ِا�ْسِتمارة.

واب: ا�ْسِتْئماَرة. �ال�سَّ
َيَتَطلَُّب  الَِّذي  الَمْطُبوُع  الِمثاُل  ِهَي  يح:»ال�ْسِتْئماَرة«:  َتو�سِ  �

نًة، لإِجاَزِة اأَْمٍر ِمَن الأُُموِر. ًة، اأَو َمْعُلوماٍت ُمَعيَّ َبياناٍت خا�سَّ
َمَرُه ا�ْسِتْئماًرا: اأَْي َطَلَب اأَْمَره. �ساَوَره. � ِا�ْسَتاأْ

ٍة ِمن الِفعِل ا�ْسَتاأَْمَر. � ا�ْسِتْئماَرة: ا�سُم َمرَّ
اعَتَذَر 

ور. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ِاعَتَذَر َعِن الُح�سُ
ور.  واب: ِاعَتَذَر َعْن َعَدِم الُح�سُ �ال�سَّ

ولي�َس  الع��ِت��ذاِر  في  بُب  ال�سَّ ُه��و  ور  الُح�سُ َع��َدُم  يح:  َتو�سِ  �
ا َلْم َنْفَعْله. ا َفَعْلناُه ولي�َس َعمَّ الُح�سوُر َنف�ُسه. والعِتذاُر يكوُن َعمَّ

نحو: ِاعَتَذَر َعِن الِغياِب. 
. دِّ ِاعَتَذَر َعْن َعَدِم الرَّ
ِاعَتَذَر َعِن الإِ�ساَءِة. 

اأَفاِطُم ـ اأَفاِطَم
ٌم، اأَ�سُله:  يح: الهمزة: حرف ِنداء، وفاِطَم: ُمناَدى ُمَرخَّ � َتو�سِ
اآِخُرُه  َيْبَقى  اأَْن  حُّ  َي�سِ مربوَطٍة،  ِبتاٍء  َمختوٌم  ا�ْسٌم  وهو  فاطَمة، 

َمْفُتوًحا َكما كاَن عليِه قبَل الَحْذِف. فنقول: اأَفاِطَم. 
: اعُر ِدْعِبُل ْبُن َعِليٍّ الُخزاِعيُّ قاَل ال�سَّ

ًل ����ْي����َن ُم�����َج�����دَّ اأَف�������اِط�������َم، َل�������ْو ِخ�����ْل�����ِت اْل����ُح���������سَ
�����طِّ ُف��������راِت َوَق������������ْد م��������اَت َع����ْط���������س����اًن����ا ِب�����������سَ

ِع�����ْن�����َدُه ف�����اِط�����َم  اْل������َخ������دَّ  َل����َل����َط����ْم����ِت  اإًِذا، 
واأَْج��������َرْي��������ِت َدْم���������َع اْل����َع����ْي����ِن ِف�����ي اْل����َوَج����ن����اِت

اأَف�����اِط�����َم، ُق����وِم����ي، ي���ا اْب����َن����َة اْل���َخ���ْي���ِر، واْن����ُدِب����ي
�������م�������اواٍت ِب�����������اأَْر������������سِ َف��������اِة ُن��������ُج��������وَم ��������سَ

ِر على  مِّ الُمَقدَّ ٌم َمبنيٌّ عَلى ال�سَّ اإِْعراب »فاِطَم«: ُمناَدى ُمَرخَّ
ٍب.  التَّاِء المحذوفِة في َمحلِّ َن�سْ

الحرِف  عَلى  مبنيًّا  مناَدى  ويكوُن  اأَفاِطُم.  نقوَل:  اأَْن  حُّ  وَي�سِ
الَم�سموِم وهو الميم.

َمحلِّ  في  مِّ  ال�سَّ عَلى  َمبنيٌّ  ٌم  ُمَرخَّ ُمناَدى  »فاِطُم«:  اإِْع��راب 
داء. ٍب عَلى النِّ َن�سْ

َعَلى  ِبناِئِه  ِمْن  ُبدَّ  فا  بالتَّاء  الَمختوَم  َر  الُمَذكَّ الُمناَدى  ا  اأَمَّ
م. الَفْتِح، ِلَئاَّ ُيْلَتَب�َس ِبالُمناَدى َغْيِر الُمَرخَّ

ِمثال: يا ُم�َسْيَلَم ويا حاِرَث في ِنداِء ُم�َسْيَلَمة وحاِرَثة.
                                       اأَْم�ِس 
وؤَ�ساُء ِبالأَْم�ِس. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اجَتَمَع الرُّ

وؤَ�ساُء اأَْم�ِس. واب: اجَتَمَع الرُّ � ال�سَّ
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َفْت: َرْت ُعرِّ َرْت، واإِذا ُنكِّ َفْت ُنكِّ ذا ُعرِّ يح: اأَْم�ِس: اإِ � َتو�سِ
َر ُمبا�َسرًة.  اأَْم�ِس: هَو اليوُم الَّذي َي�سِبُق الَيوَم الحا�سِ

وهو َظرٌف مبنيٌّ عَلى الَك�سِر، فاإِذا اأُ�سيَف اأَ�سَبَح ُمعَرًبا.
نحو: كاَن اأَْم�ُسنا َجميًا.

اِم الما�سية. وهَو ُمعَرٌب. الأَْم�ُس: هو يوٌم من الأَيَّ
ا ِبالأَْم�ِس �سادَة العاَلِم. اأَمثلة: ُكنَّ

الأَْم�ُس َقْبَل اأَْم�ِس
ى ِبذاَك َحْد�سي. َق�سَ

ِبــاالأَْمــ�ــِس  َمكاَنه  ــْ�ا  َتــَمــنَّ ــذيــَن  الَّ تعاَلى:{واأَ�صَبَح  اهلُل  وق��اَل 
ِعــبــاِدِه  ِمـــْن  َيــ�ــصــاُء  ِلــَمــْن  ْزَق  الــــرِّ نَّ الَل َيب�ُصُط  ــاأَ ــ َك َوْي  يــقــ�لــ�َن 

�َس/الآية 82(  وَيْقِدُر...})�سورُة الق�سَ
ِرُخه}.)�سورُة  َي�ْصَت�صْ ِبــاالأَْمــ�ــِس  ا�ْصَتن�َصَرُه  ـــذي  الَّ ــاإِذا  {فــ

�َس/الآية 18( الَق�سَ
ِباالأَْم�ِس}.)�سورُة  َنْف�ًصا  َقــَتــْلــَت  َكما  َتْقُتلَني  اأَْن  {اأَُتــريــُد 

�َس/الآية 19(     الَق�سَ
ْن َلْم َتْغَن ِباالأَْم�ِس}. )�سورُة يوُن�س/ {فَجعلناها َح�صيًدا َكاأَ

الآية 24(  
الع�سِر  �ُسعراِء  اأَ�سَهِر  ِمن  وهو  ربيَعة،  اأَب��ي  ْب��ُن  ُعَمُر  وق��اَل 

الأَُمِوّي:
���َل���ا ����َت����ْخ����ِب����ِر ال���طَّ ي�����ا �����س����اِح����َب����يَّ ِق����ف����ا َن���������سْ

َع�����ْن َب���ْع�������سِ َم�����ْن َح����لَّ����ُه ِب����الأَْم���������سِ م���ا َف���َع���ا؟
الِبترول

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَبْترول )ِبَفْتِح الباء(.
واب:الِبْترول )ِبَك�ْسِر الباء(. � ال�سَّ

)بيترا(،  تيِنيِّ  الّا  الأَ�سِل  ِمن  ْت  ِا�ْسُتقَّ الِبْترول:  يح:  َتو�سِ  �
�سريُع  َمْعِدِنيٌّ  زي��ٌت  هو  ِة:  العربيَّ �سوفي  خِر؛  ال�سَّ َزْي��َت  وَتعني 
كاِت؛  ِللُمحرِّ محروقات  منه  وُيتَّخُذ  اُر،  النَّ به  ُتوَقُد  الحتراِق، 

فط.  ْفُط اأَو النِّ ُي�سَتخَرُج ِمن اأَح�ساِء الأَر�ِس؛ وهو النَّ
الَبْحراِنّي

ِة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَمناَمُة اأَْكَبُر الُمُدِن الَبْحَرْيِنيَّ
ِة. واب: الَمناَمُة اأَْكَبُر الُمُدِن الَبْحراِنيَّ � ال�سَّ

�ْسبِة. يح: الَبْحَرْين: مَن الأَ�سماِء الَّتي خاَلَفْت قواِعَد النِّ � َتو�سِ
ُد به  ؛ ول ُيق�سَ ٌة في الخليِج الَعربيِّ الَبْحَرْين: هي َدولٌة َجزيريَّ

ى لكلمِة »َبحر«. ال�سُم الُمَثنَّ
ْبِر والثَّباِت. عُب الَبْحراِنيُّ اأُ�ْسطورُة ال�سَّ  ِمثال: ال�سَّ

َتعاَلْوا ـ َتعاَلْي
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َتعاُلوا و َتعاِلي. 

واب: َتعاَلْوا و َتعاَلْي. � ال�سَّ
غِم من  يح: َتعاَلْوا: ِفعُل اأَمٍر َمبنيٌّ على الَفتح، على الرُّ � َتو�سِ
َمْفُتوٌح في  اآِخُرُه  »َتعاَل«  الِفعِل  ا�ْسَم  اتِّ�ساِله بواِو الَجماعة، لأَنَّ 

اأَحواِلِه كلِّها.
قال اهلُل تعاَلى: {َتعاَلْ�ا اأَْتُل}. )�سورُة الأَنعام/الآية 151(

}. )�سورُة الأَحزاب/الآية 28( {َفَتعاَلْيَن اأَُمِتْعُكنَّ
 : اعُر اأَبو ِفرا�ٍس الَحمدانيُّ قاَل ال�سَّ

���ع���ي���َف���ًة َت�����ع�����اَل�����ْي َت������������َرْي ُروًح������������ا َل������������َديَّ ����سَ
ُب ب����ال����ي. ������ٍم ُي���������َع���������ذِّ ُد ف������ي ِج�������������سْ َت������������������َردَّ
ا ما  ِل ُمْطَلًقا؛ اأَمَّ ْفِع الَمتَّ�سِ ميِر الرَّ ُل ا�ْسُم الِفْعِل ب�سَ � ل َيتَّ�سِ

ْمٍر.  ميِر َرْفٍع َفُيَعدُّ ِفْعَل اأَ َل ِمْن اأَ�ْسماِء الأَفعاِل ب�سَ اتَّ�سَ
ي. وا، َهُلمِّ ا، َهُلمُّ : َهُلمَّ نحَو: َهُلمَّ

ا: َهيُّوا. َهيَّ
هاِت: هاتا، هاُتوا، هاِتي.

َتعاَل: َتعاَلْي، َتعاَليا، َتعاَلْوا...  
َتّم

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: �َسَيِتمُّ اْفِتتاُح الَمْعِر�ِس وَنْحِوه.
واب: ُيْفَتَتُح الَمْعِر�ُس... . � ال�سَّ

. يح: الِفعُل َتمَّ َيُدلُّ عَلى اإِكماِل �َسْيٍء ناق�سٍ � َتو�سِ
ا كاِمًا. ْيُء: �ساَر تامًّ َتمَّ ال�سَّ

َكْيَف َيِتمُّ الْفِتتاُح َقبَل اأَْن ُيْفَتَتَح ِمْنه �َسْيٌء؟            
وِمْن َثمَّ

مِّ الثَّاء. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: وِمْن ُثمَّ ِب�سَ
واب: وِمن َثمَّ ِبَفْتِح الثَّاء.   � ال�سَّ

«: ُهو ا�ْسٌم ِبَمعَنى )ُهناك( مْبِنيٌّ على الَفتِح في  يح: »َثمَّ � َتو�سِ
ة.  ِة الَمكانيَّ ْرِفيَّ ٍب على الظَّ محلِّ َن�سْ

َبعَد  الَعْطِف  َح��رُف  َياأِْتي  ول  َعْطٍف؛  َح��رُف  فُهَو   :» »ُث��مَّ ��ا  اأَمَّ
 . َحرِف الَجرِّ »ِمْن« اأَو َغيِره ِمْن ُحُروِف الَجرِّ

ْج.  ، وِمْن َثمَّ َتَزوَّ َة الَحجِّ ِمثال: اأَدِّ فري�سَ
ْل. ِاعَمْل وِمْن َثمَّ َتَوكَّ

ْج. ، ُثمَّ َتَزوَّ َة الَحجِّ اأَو: اأَدِّ فري�سَ
ْل. ِاعَمْل ُثمَّ َتَوكَّ

الُجْزء
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الِجْزء )ِبَك�ْسِر الِجيم(.

مِّ الِجيم(.  واب: الُجْزء )ِب�سَ � ال�سَّ
ُب الُكلُّ ِمْنُه وِمْن َغْيِرِه. يح: الُجْزء: ما َيَتَركَّ � َتو�سِ

ْيِء: الِقْطعة، النَّ�سيب. الُجْزُء ِمَن ال�سَّ
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اأُ ِمْن َحياِتنا. ْوُم ُجْزٌء ل َيَتَجزَّ ِمثال: النَّ
ُجــْزًءا}.  ِمْنُهنَّ  َجَبٍل  ُكــلِّ  َعلَى  اْجَعْل  {ُثــمَّ  تعاَلى:  اهلُل  قاَل 

)�ُسورُة البقرة/ الآية 260(         
ة الِح�سَّ

ة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الُح�سَّ
ة.  واب: الِح�سَّ � ال�سَّ

يب.  ة« ِبَك�ْسِر الحاء، َتْعِني: النَّ�سِ يح: »الِح�سَّ � َتو�سِ
�س.  ة: ِح�سَ وَجْمُع الِح�سَّ

�ٌس  ِح�سَ وهي  اأْ�ِسي�س:  التَّ �ُس  ِح�سَ ُيقال:  الْقِت�ساِد،  وفي 
ُتْعِطيها 

ًة اأَْو َنْحَوها. ُموَن َلها ِخْدماٍت ِعْلِميَّ ِذيَن ُيَقدِّ ِركاُت ِلَبْع�ِس الَّ ال�سَّ
ُة الأُولى. ِمثال: الِح�سَّ

الِحْمَية
ُة َراأْ�ُس ُكلِّ َدواٍء. اِء، والَحِميَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَمِعَدُة َبْيُت الدَّ

اِء، والِحْمَيُة َراأْ�ُس ُكلِّ َدواٍء. واب: الَمِعَدُة َبْيُت الدَّ � ال�سَّ
يح: الِحْمَيُة )ِبَك�ْسِر الحاِء وَت�ْسكيِن الميِم وتخفيِف الياِء  � َتو�سِ

الَمفتوحِة(:
َرِرِه. عاِم ِل�سَ اأَْي ما ُيْمَنُع ِمَن الطَّ

الياِء  وَت�سديِد  الميِم  ��ِر  وَك�����سْ ال��ح��اِء  )ِب��َف��ْت��ِح  ُة  الَحِميَّ ���ا  اأَمَّ
الَمفتوحِة(: 

فِهَي: الأََنَفة، الإِباء؛ اأَو الُمُروَءة. 
اَحُة، والِحْمَيُة«.  اَء في العاَلِم: الَفَرُح، الرَّ وِقيَل: اأَْبَرُع َثاَثِة اأَِطبَّ

َلة الَخ�سْ
ْدِق َتربية.  َلة ال�سِّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ُخ�سْ

َلة )بَك�ْسِر الخاء(. مِّ الخاء( اأَو الِخ�سْ َلة )ب�سَ الُخ�سْ
َلة: )بَفتِح الخاء(.  ْدِق َتربية.  الَخ�سْ َلة ال�سِّ واب: َخ�سْ � ال�سَّ
الإِن�ساِن،  الَخلَُّة في  َلة: جمع ِخ�ساٍل. وهي  الَخ�سْ يح:  َتو�سِ  �

ا.  َخْيًرا كانْت اأَْو �َسرًّ
َلٌة َح�َسنٌة.  ِمثال: فيِه َخ�سْ

عُر الُمجَتِمع. ل. وهي ال�سَّ َلة: جمع ُخ�سَ الُخ�سْ
الُخلَّة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأََن�سيَت َبْعِدي َخلََّة الأَْحباِب؟
الَخلَّة )بَفتِح الخاء(.

واب: اأََن�سيَت َبْعِدي ُخلََّة الأَْحباِب؟  � ال�سَّ
مِّ الخاء(. الُخلَّة )ب�سَ

ة... . داقُة والَمحبَّ يح: الُخلَّة: اأَي ال�سَّ � َتو�سِ
َلة؛ الحاجة؛ الَفقر؛ الثُّْقَبة... . الَخلَّة: اأَي الَخ�سْ

َعة الدَّ
ال(. َعة )ِبَك�ْسِر الدَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الدِّ

ال(.  َعة )ِبَفْتِح الدَّ واب: الدَّ � ال�سَّ
َعة. اَحة؛ َخْف�ُس الَعْي�س، ال�سَّ ِكيَنة؛ الرَّ َعة: اأَي ال�سَّ يح: الدَّ � َتو�سِ

َعة. ِمثال: الَقناَعُة �ِسرُّ الدَّ
فاف الزِّ

اي(. فاف )ِبَفْتِح الزَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الزَّ
اي(. فاف )ِبَك�ْسِر الزَّ واب: الزِّ � ال�سَّ

فاف: الُعْر�س. يح: الزِّ � َتو�سِ
ًة: اأَْي َنَقَلها ِمْن   ا وِزفاًفا وَزفَّ َزفَّ الَعُرو�َس اإَِلى َزْوِجها، َيُزفُّ َزفًّ

َبيِت َذويها اإَِلى َبيِته.
فاِف.  َر َمرا�سيَم الزِّ ِمثال: َح�سَ

اِد�ُس الأَ�سا�ِسيُّ ال�سَّ
اِد�ُس اأَ�سا�ِسّي.  فُّ ال�سَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ال�سَّ

 . اِد�ُس الأَ�سا�ِسيُّ فُّ ال�سَّ واب: ال�سَّ � ال�سَّ
وهو  اد�س«،  »ال�سَّ لْلَمْنُعوِت  َنعٌت  ُهنا،   » »الأَ�سا�ِسيُّ يح:  َتو�سِ  �
منها  الحالت،  جميِع  في  َمْنُعوَته  َيْتَبُع  عُت  والنَّ »اأَل«،  ِب�  ٌف  ُمَعرَّ

التَّعريُف والتَّْنكير. 
. ِل الثَّاَنويِّ فِّ الأَوَّ َع الُمَتَعلُِّم اإَِلى ال�سَّ ِمثال: َتَرفَّ

 . فِّ الثَّاني الثَّانِويِّ َمواعيُد اْمِتحاناِت ال�سَّ
�ساِكر

ي َمْمُنوٌن َلَك عَلى َمعُروِفَك.  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اإِنِّ
ي ُمْمَتٌن َلَك عَلى َمعُروِفَك. اأَْو اإِنِّ
واُب: اإِنِّي �ساِكٌر َمعُروَفَك. � ال�سَّ

� تو�سيح: َمْمُنون: اأَْي َمقطوع.
َمْمن�ٍن}.)�ُسورة  َغــْيــَر  اَلأَْجـــًرا  َلــَك  {َواإِنَّ  َتعاَلى:  اهلُل  قاَل 

القَلم/ الآية 3(
، وا�ْسُم الفاِعِل منه »�ساِكر« َيعَمُل َعمَل  � الِفعُل »�َسَكَر« ُمَتَعدٍّ

م«.  ُب َمفعوًل به دوَن حاجٍة اإَِلى َحرِف الَجرِّ »الاَّ ِفعِله فَين�سِ
و  اأَ ح�ساَنَك،  اإِ و  اأَ َمْعروَفَك  اأَو  َجميَلَك،  �ساِكٌر  اإِنِّي  نقوُل:  ِلذا 

َب... . يِّ َك الطَّ َردَّ
ا: اأَنَعَم عليِه به. � َمنَّ عليه بكذا َمنًّ

َد له ما َفعَله له ِمن الَخيِر  ًة: َعدَّ ا َوِمنَّ � َمنَّ عليه بما �سَنع َمنًّ
وَفَخَر به.

؛  ا: ا�سم َمفعول ُم�ستقٌّ من الِفعل َمنَّ � من معاني الَمْمنون اأَي�سً
ى ما عنَد الإِن�سان. عيف؛ اأَق�سَ القوّي؛ ال�سَّ

َد له ما َفعَله له مَن الخير. َنع اْمِتناًنا: َعدَّ � ِاْمَتنَّ عليه ِبما �سَ
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ِاْمَتنَّ عليه بَكذا: اأَنَعَم عليِه به.
ى ما ِعنَده.     ه: َبَلَغ »َمْمُنوَنه«، وهو اأَق�سَ ِاْمَتنَّ

�َسَفى
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَللَُّهمَّ �ساِف ُكلَّ َمري�ٍس.

ه. اأَو �سافاُه اهلُل ِمْن َمَر�سِ
واب: اأَللَُّهمَّ ا�ْسِف ُكلَّ َمري�ٍس.  � ال�سَّ

ه. �َسفاُه اهلُل ِمْن َمَر�سِ
الثُّاِثيِّ  ي  الَما�سِ الِفعِل  م��َن  اأَْم���ٍر  فعُل  ��ِف:  ا���سْ يح:  َتو�سِ  �

»�َسَفى«. 
ِة ِفْعُل: »�ساَفى«. ول ُيوَجُد في اللَُّغِة الَعَرِبيَّ

ُه.               ْذَهَب َمر�سَ نحَو: �َسفاُه: اأَْي اأَ
َي�ْصِفيِن}.)�ُسورة  َفــُهــَ�  ــُت  َمــِر�ــصْ {واإِذا  َتعاَلى:  اهلُل  ق��اَل 

َعراء/ الآية 80(  ال�سُّ
ة حَّ ال�سِّ

اِد(. ُة )ِبَفْتِح ال�سَّ حَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ال�سَّ
اِد(.  ُة )ِبَك�ْسِر ال�سَّ حَّ واب: ال�سِّ � ال�سَّ

ٌة في الِج�ْسِم، ل ُيراِفُقها  ُة: ِهَي حاَلٌة َطِبيِعيَّ حَّ يح: ال�سِّ � َتو�سِ
َمَر�ٌس، َتْجِري ِبها اأَْعماُلُه َمْجًرى َطِبيِعيًّا. 

ُيْف�ِسُدها،  ا  ِممَّ وُخُلوُّها  �َساَمُتها  ِهَي  الأَ�ْسياِء  في  ُة  حَّ وال�سِّ
ْعِر. ِة في َوْزِن ال�سِّ حَّ كال�سِّ

ى. اِء ل َيراُه اإِلَّ الَمْر�سَ حَّ ُة تاٌج عَلى ُروؤُو�ِس الأَ�سِ حَّ ِمثاٌل: ال�سِّ
ُة والأَمان. حَّ ِنْعَمتاِن َمْجُهوَلتاِن: ال�سِّ

ُة الَج�َسِد ِمْن ِقلَِّة الَح�َسِد. حَّ �سِ
ُة الَبَدِن. حَّ ْوُم �سِ ال�سَّ

ْلب �سُ
َرُجٌل  ُهَو  َيُقوُل:  َمْن  ُيْخِطُئ   �

اد(. ْلٌب )ِبَفْتِح ال�سَّ �سَ
َرُج����ٌل  ُه����َو  ���واب:  � ال�������سَّ

اد(.  مِّ ال�سَّ ْلٌب )ِب�سَ �سُ
ديُد  ال�سَّ ْلُب:  ال�سُّ يح:  َتو�سِ  �

ْلَبة. ُثه: ال�سُّ ُموؤَنَّ  . الَقِويُّ
 tا�ُس الَعبَّ كاَن  ِمثال: 

ْلَب الإِيمان. �سُ
���ْل���ٌب ف��ي  ُه�����َو ����سُ

َمْوِقِفِه.
ُل��ْب��ن��اُن 

ُم َعَلْيها الُموؤاَمراُت. ْلَبٌة َتَتَحطَّ ْخَرٌة �سُ �سَ
ْلَبٌة. اأَر�ٌس �سُ

ليب. َلَب؛ واأَ�سُله من ال�سَّ ْلُب: م�سدُره �سَ ال�سَّ
ْجَلْيِن، َمْمُدوَد الَيدْيِن. ْلًبا: اأَْي َعلََّقه َم�سُدوَد الرِّ َلَبُه �سَ �سَ

ّب الطِّ
. ْف�ِسيُّ بُّ النَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الطُّ

 . ْف�ِسيُّ بُّ النَّ واب: الطِّ � ال�سَّ
اإَِلى  ُد  َيْق�سِ ِعْلٌم  اأَْو  ِمْهَنٌة  اء(:  الطَّ )ِبَك�ْسِر  بُّ  الطِّ يح:  َتو�سِ  �

ِة. حَّ �ِسفاِء الأَْج�ساِم والنُُّفو�ِس، وِحْفِظها َعَلى ال�سِّ
ِره.  بِّ في َع�سْ ِمثال: اأَُبْقراُط اأَُبو الطِّ

ْحر، اأَو الَمهاَرُة، الِحْذق. اء( فُهَو: ال�سِّ مِّ الطَّ بُّ )ِب�سَ ا الطُّ اأَمَّ
ُر�ْسد،  ابُن  في�س،  النَّ ابُن  الَهْيَثم،  ابُن   : بِّ الطِّ َم�ساهيِر  اأَبَرُز 

، جالينو�س... . اِزيُّ ابُن �سينا، اأَبو َبْكٍر الرَّ
الَعُجز

. ْعِريِّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َعْجُز الَبْيِت ال�سِّ
 . ْعِريِّ واب: َعُجُز الَبْيِت ال�سِّ � ال�سَّ

عر. ْطُر الأَخيُر ِمْن َبْيِت ال�سِّ يح: الَعُجز: ال�سَّ � َتو�سِ
ْدٍر وَعُجٍز. ٌن ِمن �سَ عِريُّ ُمَكوَّ ِمثال: الَبْيُت ال�سِّ

عُف وَعدُم القِتدار.  الَعْجز: ال�سُّ
عن  الَم�سروفاِت  ِزي���اَدُة  الَمدفوعاِت:  ميزاِن  في  الَعْجُز 

الإِيرادات.
عن  ال���واِرداِت  قيمِة  ِزي��اَدُة   : التِّجاِريِّ الميزاِن  في  الَعْجُز 

اِدرات. قيمِة ال�سَّ
الَمطلوِب  الماِل  َمبَلِغ  اق�ُس عن  النَّ الِمْقداُر  الماِلّي:  الَعْجُز 

ع.  اأَو الُمَتَوقَّ
الَعُرو�س
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ِعْلُم الُعُرو�ِس.

واب: ِعْلُم الَعُرو�ِس.  � ال�سَّ
يح: »الَعُرو�ُس« )ِبَفْتِح َحْرِف الَعْيِن(: ُهَو ِعْلُم ِميزاِن  � َتو�سِ

ْعِر.  ال�سِّ
َثة.  والَجْمُع اأَعاِري�س، وِهَي ُموؤَنَّ

َعَلْيها،  ُيْعَر�ُس  ْعَر  ال�سِّ لأَنَّ  ِبَهذا ال�ْسِم،  »الَعُرو�ُس«  َيِت  و�ُسمِّ
ِزُن ِمَن الُمْنَك�ِسِر. ُه َيْظَهُر ِبِه الُمتَّ اأَْو لأَنَّ

 . ْحَمَد الَفراهيِديُّ ُع ِعْلِم الَعُرو�ِس ُهو الَخليُل ْبُن اأَ ِمثال: وا�سِ
نَّ ُمْفَرَدها الَعْر�س،  مِّ َحْرِف الَعْيِن(، َفاإِ ا »الُعُرو�ُس«)ِب�سَ اأَمَّ
مَن  وِل  ِللطُّ �ْسَبِة  ِبالنِّ ا  َعُموِديًّ ك��اَن  ما  ِمْنها:  ٌة،  ِع��دَّ َمعاِن  وَل��ه 
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الأَْج�ساِم اأَو الأَ�سكال.
الَعالقة

َحْرِف  )ِبَك�ْسِر  وِطيَدٌة.  ِعاقٌة  بيَنهما  َيُقوُل:  َمْن  ُيْخِطُئ   �
مِّ َحْرِف الَعْيِن(. الَعْيِن(، اأَو ُعاقة )ِب�سَ

واب: بيَنهما َعاقٌة وِطيَدٌة. )ِبَفْتِح َحْرِف الَعْيِن(. � ال�سَّ
 . داقَة اأَو الُحبَّ يح: »الَعاقة«، َتْعني: الرتباَط اأَو ال�سَّ � َتو�سِ
يُف  ا »الِعاقة« ِبَك�ْسِر َحْرِف الَعْيِن، فهَي: ما ُيَعلَُّق به ال�سَّ اأَمَّ

و َنحُوهما. ْوُط اأَ اأَو الِقْدُر اأَو الَقو�ُس اأَو ال�سَّ
َزِت الَعاقاُت َبْيَن الَبَلَدْيِن.                   مثال: َتعزَّ

الِعالَوة
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَعاَوة.

واب: الِعاَوة.  � ال�سَّ
اأَْي  ه،  َح��دِّ َعْن  زاَد  ما  �َسْيٍء:  ُكلِّ  ِمْن  »الِعاَوة«  يح:  َتو�سِ  �

ِزياَدة. 
اُه  ، َيَتَلقَّ ٌب اإِ�ساِفيٌّ و»الِعاَوة« في الْقِت�ساد: هَي اأَْجٌر اأَْو ُمَرتَّ

ُف، ُمكاَفاأًَة اأَْو َتْرِقَيًة. العاِمُل اأَِو الُمَوظَّ
ِمثال: اأَْعطاُه َكذا ِمَن الماِل ِعاَوًة.

الِعماَمة
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَعماَمة )ِبَفْتِح َحْرِف الَعْين(.

واب: الِعماَمة )ِبَك�ْسِر َحْرِف الَعْين(.  � ال�سَّ
اأْ�ِس.  يح: الِعماَمة: جمُع َعماِئم؛ وهَي ما ُيَلفُّ َعَلى الرَّ � َتو�سِ

. يٌّ ِمثال: ِعماَمُتُه َكْوَكٌب ُدرِّ
ُجِل وَوقاُره. الِعماَمُة َهْيَبُة الرَّ

الِعماَمَة. اعَتَمَر 
الُفْرَقة

اُكْم والِفْرَقَة.  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اإِيَّ
اُكْم والُفْرَقَة. واب: اإِيَّ � ال�سَّ

مِّ الفاء، َتعني: الفتراق.  يح: »الُفْرَقة« ِب�سَ � َتو�سِ
ا�س؛  ائفَة مَن النَّ ا »الِفْرَقُة« ِبَك�ْسِر الفاِء، فاإِنَّها َتعني: الطَّ اأَمَّ

اأَو عدًدا مْن اأَلِوَيِة الجي�س.
قاَل اهلُل َتعاَلى: {َفلَْ�ال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة}.

)�ُسورة التَّوبة/ الآية 122(
ِفَل�ْسطين

م(.  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ِفِل�ْسطين )بَك�سِر الاَّ
م(. واُب: ِفَل�ْسطين )بَك�سِر الفاِء وَفتِح الاَّ � ال�سَّ

م(. اأَو َفَل�ْسطين )بَفتِح الفاِء وَفتِح الاَّ

ُة. َمُة »ِفَل�ْسطيَن« الأَبديَّ ِمثال: الُقْد�ُس عا�سِ
»ِفَل�ْسطيُن« َوَطُن الأَْحرار.

الُكْلَية
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الِكْلَية )ِبَك�ْسِر الكاف(.

مِّ الكاف(.  واب: الُكْلَية )ِب�سَ � ال�سَّ
َلْحَمتاِن  وُهما  الُكْلَيَتْيِن،  واِح���َدُة  ِه��َي  الُكْلَيُة:  يح:  َتو�سِ  �
وفاِئَدُتُهما  َرَتْيِن،  الخا�سِ ِعْنَد  ْلِب  ال�سُّ ِبَعْظِم  لِزَقتاِن  َحْمراواِن 

ِم. َجْمُع ُكًلى، وُكْليات. ِهَي اإِْفراُز الَبْوِل ِمَن الدَّ
ِمثال: ُيْمِكُن الَعْي�ُس ِبُكْلَيٍة واِحَدٍة ُكلَّ الإِْمكاِن.

ا ِلْلُكْلَيَتْيِن. �ُسْرُب الماِء ُمفيٌد ِجدًّ
لَُّب الُكَلى.     ُب َت�سَ ُي�سبِّ التَّدخيُن 

ِلَم؟
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ِلَما؟ )َمع اأَِلف(

واب: ِلَم؟ )ِمن ُدوِن اأَِلف( � ال�سَّ
َل  اتَّ�سَ اإِذا  ِة«  ال�سِتفهاميَّ »ما  ِمن  الأَِلُف  ُتحَذُف  يح:  َتو�سِ  �
م، اإِلى،  بها اأََحُد حروِف الَجرِّ الآتيِة: عن، في، ِمن، الباء، الاَّ

عَلى، حتَّى. 
؟ ِبَم؟ ِلَم؟ اإِلَم؟ َعاَم؟ حَتّاَم؟ ؟ فيَم؟ ِممَّ فُت�سبُح: َعمَّ

ِمثال: قاَل اهلُل تعاَلى:
َلْت/  ُف�سِّ َعلَْينا؟})�ُسورة  �َصِهْدُتْم  ِلَم  ِلُجُل�ِدِهْم  {وقاُل�ا 

الآية 21(
َباأ/ الآية 1( {َعمَّ َيَت�صاَءُل�َن؟} )�ُسورة النَّ

ُتحَذُف  اأَلَفها ل  فاإِنَّ  ال�ستفهاَم  َتعني  »ما«  تكْن  لْم  اإِذا  ا  اأَمَّ
عنَد اتِّ�ساِل حروِف الَجرِّ بها. 

ْل فيما ل َيعنيَك. نحو: ل َتَتدخَّ
رات  الُمَخدِّ

رات. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَْدَمَن َتعاطي الُمَخدَّ
رات. واُب: اأَْدَمَن َتعاطي الُمَخدِّ � ال�سَّ

ُر  ُتَخدِّ َم��وادُّ  هي  ال(:  ال���دَّ )ِبَك�ْسِر  رات  ال��ُم��َخ��دِّ يح:  َتو�سِ  �
الِج�ْسَم والإِح�سا�َس وَتْبَعُث في الَمْرِء �ِسْبَه َغْفَلٍة.

الُمجتَمِع  ف��ي  َفْتًكا  الآف���اِت  ��دِّ  اأَ���سَ ِم��ْن  راُت  ال��ُم��َخ��دِّ ِم��ث��ال: 
الَحديِث.

ٌد. راِت َمَر�ٌس َنف�سيٌّ ُمعقَّ الإِدماُن عَلى الُمخدِّ
رات.     اتُِّهَم ِبَبْيِع الُمخدِّ

وهي  رة،  الُمَخدَّ فمفرُدها  ال(،  ال��دَّ )ِبَفتِح  رات  الُمَخدَّ ا  اأَمَّ
اأََءُة ِمَن الَجواري الَّتي ل ُبُروَز لها.   الُمَخبَّ
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 :t العابدين  زين  الإم��ام  عن 
على  اأ�سبغكم  اهللَّ  عند  اأر�ساكم  »اإن 

عياله«.
اآداب التعامل بين الزوجين:

اإن اأداء الحق الزوجي لوحده غير كاٍف 
العاقة  م�ستويات  اأرق���ى  اإل���ى  للو�سول 
يتحّل  لم  طالما  الطرفين  بين  الوطيدة 
البيتية،  الإ�سامية  بالآداب  منهما  كل 
ب��الآداب  القيام  اأن  ذلك  في  والعلة 
عوامل  تنمية  في  هامًا  دورًا  يلعب 
ال���م���ودة وال���س��ت��م��رار وي��ث��م��ر في 
ليبلغ  الزوجية  الحياة  مجالت  �سّتى 
تكون  اأن  ممكن  ���س��ورة  اأج��م��ل  بها 
على  تعالى  اهللَّ  اأع��ّد  وقد  عليها، 
وحّث  جزيًا  ثوابًا  الآداب  تلك 
ع���ل���ى الل�����ت�����زام ب��ه��ا 
ع��ل��ى  اأوًل  ون���ت���ع���رف 
م��ع  ال����زوج����ة  اآداب 

زوجها.

اآداب تعامل الزوجة مع الزوج: 
اأوًل: خدمة زوجها:
:w جاء عن النبي 

اإلى  مو�سع  من  �سيئًا  زوجها  بيت  من  رفعت  امراأة  »ايما 
مو�سع تريد به �ساحًا اإل نظر اهللَّ اإليها ومن نظر اهللَّ اإليه. 

يعّذبه«)1(. لم 
:t  وعن الباقر 

عنها  اهللَّ  اأغلق  اأي��ام  �سبعة  زوجها  خدمت  ام��راأة  »ايما 
من  تدخل  الجنة  اأبواب  ثمانية  لها  وفتح  النار  اأبواب  �سبعة 

�ساءت«)2(. اأّيها 
:t  وعن الكاظم 

التبّعل«)3(. ح�سن  المراأة  »جهاد 
الحديث:  وفي 

خيرًا  كان  اإل  ماء  من  �سربة  زوجها  ت�سقي  امراأة  من  »ما 
ليلها«)4(. وقيام  نهارها  �سيام  �سنة  عبادة  من  لها 

ثانيًا: ال�سبر على اأذيته:
:w  عن ر�سول اهللَّ 

ثواب  مثل  اأعطاها  زوجها  خلق  �سوء  على  �سبرت  »من 
مزاحم«)5(. بنت  اآ�سيا 

:t الباقر  وعن 
الن�ساء  الجهاد وعلى  الرجال  »اإن اهللَّ عّز وجّل كتب على 

آداب 
التعامل 

بين الزوجين حسب
w أقوال النبي 

i وأهل بيته األطهار
    بقلم الدكت�ر ي�صري عبد الغني  
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في  يقتل  حتى  ودم��ه  ماله  يبذل  اأن  الرجل  فجهاد  الجهاد، 
اأذى  من  ت��رى  ما  على  ت�سبر  اأن  ال��م��راأة  وجهاد  اهللَّ  �سبيل 

وغيرته«)6(. زوجها 
ثالثًا: اإظهار المودة له في اأقوالها واأفعالها:

اأنه قال:  t في الحديث عن ال�سادق 
اإذا  زوجة  لي  اإن  فقال:   ،w اهللَّ  ر�سول  اإلى  رجل  »جاء 
مهمومًا  راأت��ن��ي  واإذا  �سّيعتني  خرجت  واإذا  تلقتني،  دخلت 
به غيرك،  تكفل  لرزقك فقد  تهتم  اإن كنت  يهّمك؟  ما  قالت: 
واإن كنت تهتم باأمر اآخرتك فزادك اهللَّ همًا فقال ر�سول اهللَّ 
ولك  اهللَّ  عّمال  اإنك عاملة من  لها:  وقل  بالجنة  ب�ّسرها   :w

�سهيدًا«)7(. �سبعين  اأجر  يوم  كل  في 
رابعًا: معاونته في الدين والعبادة:

:w النبي الأكرم  في الحديث عن 
طلب  اأو  والجهاد  الحج  على  زوجها  اأعانت  ام��راأة  »ايما 
 .)8(t اأيوب  اأعطاها اهللَّ من الثواب ما يعطي امراأة  العلم 

خام�سًا: التجّمل له، واإظهار الهيئة الح�سنة لها في 
عينه والبتعاد عما ينّفره ول يوافق ذوقه 
مع معرفتها لما يرغب فيه وما يرغب عنه:

وفيما ورد:
الموافق  زوجها  وبين  بينها  فيما  بالزوجة  غنى  ل   ...«
نف�سها عن كل دن�س حتى  لها عن ثاث خ�سال وهّن: �سيانة 
وحياطته)9(  والمكروه،  المحبوب  حال  في  بها  قلبه  يطمئن 
ليكون ذلك عاطفًا عليها عند زّلة تكون منها، واظهار الع�سق 

عينه«)11(. في  لها  الح�سنة  والهيئة  بالخابة)10(.  له 
اآداب تعامل الزوج مع الزوجة:

بيده: اإطعامها  اأوًل: 
:w النبي  عن 

اإلى في امراأته« )12(. »اإن الرجل ليوؤجر في رفع اللقمة 
 ثانيًا: الجلو�س معها: 

:w النبي  عن 
»جلو�س المرء عند عياله اأحب اإلى اهللَّ تعالى من اعتكاف 

هذا«)13(. م�سجدي  في 
 ثالثًا: خدمة البيت معها: 

ويكفيك �ساهدًا ما جرى في بيت علي وفاطمة حيث روي 
t قوله:  عن علي 

عند  جال�سة   ،u وفاطمة   w اهللَّ  ر�سول  علينا  »دخ��ل 
يا  لّبيك  قلت:  الح�سن،  اأبا  يا  قال:  العد�س،  اأنّقي  واأنا  القدر 

، قال: ا�سمع، وما اأقول اإل ما اأمر ربي، ما من رجل  ر�سول اهللَّ
يعين امراأته في بيتها اإل كان له بكل �سعرة على بدنه، عبادة 
ما  الثواب  من  اهللَّ  واأعطاه  ليلها،  وقيام  نهارها  �سيام  �سنة 
يا   ،i وعي�سى  ويعقوب  النبي  وداود  ال�سابرين،  اهللَّ  اأعطاه 
ياأنف، كتب اهللَّ  البيت ولم  علي من كان في خدمة عياله في 
ثواب  وليلة  يوم  بكل  له  اهللَّ  وكتب  ال�سهداء،  ديوان  في  ا�سمه 
واأعطاه  وعمرة،  حجة  ثواب  قدم  بكل  له  وكتب  �سهيد،  األف 
علي،  يا  الجنة.  في  مدينة  ج�سده  في  عرق  بكل  تعالى  اهللَّ 
واأل��ف  �سنة،  األ��ف  عبادة  من  خير  البيت،  خدمة  في  �ساعة 
غزوة،  واأل��ف  رقبة،  األ��ف  عتق  من  وخير  عمرة،  واأل��ف  حج، 
جائع  واألف  جنازة،  واألف  جمعة،  واألف  عاده،  مري�س  واألف 
�سبيل  في  يوجهه  فر�س  واألف  يك�سوهم،  عار  واألف  ي�سبعهم، 
وخير  الم�ساكين،  على  يت�سدق  دينار  األف  من  له  وخير   ، اهللَّ
ومن  والفرقان،  وال��زب��ور  والإنجيل  ال��ت��وراة  يقراأ  اأن  من  له 
يعطي  بدنة  األف  من  له  وخير  فاأعتقها،  ا�ستراها  اأ�سير  األف 
الجنة.  من  مكانه  يرى  حتى  الدنيا  من  يخرج  ول  للم�ساكين، 
بغير  الجنة  دخ��ل  العيال  خدمة  من  ياأنف  لم  من  علي،  يا 
للكبائر، ويطفىء غ�سب  العيال كفارة  يا علي خدمة  ح�ساب، 
الرب، ومهور حور العين، ويزيد في الح�سنات والدرجات، يا 
علي، ل يخدم العيال اإل �سديق اأو �سهيد اأو رجل يريد اهللَّ به 

والآخرة«)14(. الدنيا  خير 
رابعًا: ال�سبر على �سوء خلقها: 

الحديث: في 
اهللَّ  اأعطاه  واحت�سبه  امراأته  خلق  �سوء  على  �سبر  »من 
اأيوب  اأعطى  الثواب ما  وليلة ي�سبر عليها من  يوم  تعالى بكل 
مثل  وليلة  يوم  كل  في  الوزر  من  عليها  وكان  بائه  على   ،t

عالج«)15(. رمل 
خام�سًا: اأن يو�سع عليها في النفقة ما دام قادرًا 

لكن ل يبلغ حد الإ�سراف: 
:t العابدين  زين  يقول 

عياله«)16(. على  اأ�سبغكم  اهللَّ  اأر�ساكم عند  »اإن 
�ساد�سًا: التجاوز عن عثراتها:  

من الممكن اأن تخطىء المراأة كما الرجل فا يكون ذلك 
تمامًا  العك�س  على  بل  بها  الأذية  واإلحاق  معها  للعنف  مدعاة 
العثرة  واإقالة  العفو والرحمة  للتقوى من  اأقرب  فليكن لما هو 

:t الأحاديث قوله  فقد تقدم في بع�س 
لها«. »واإن جهلت غفر 

آداب 
التعامل 

بين الزوجين حسب
w أقوال النبي 

i وأهل بيته األطهار
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ل  اإ و
الوقوف  فاإن 
ع���ن���د ك���ل ���س��غ��ي��رة 
معه  ت�ستمر  اأن  يمكن  ل 
به  وت�ستقر  الزوجية  الحياة 

الع�سرة. 
ال���واردة  التو�سية  م��ع  خ�سو�سًا 

:w في حّقها حيث قال ر�سول اهللَّ 
حتى  ب��ال��م��راأة   ،t جبرئيل  »اأو���س��ان��ي 
فاح�سة  من  اإل  طاقها  ينبغي  ل  اأن��ه  ظننت 

بّينة«)17(.
 �سابعًا: ا�ستمالة قلبها:

 وهي تتم باأمور:
ال��ه��ي��ئ��ة  واب������داء  ل��ه��ا  ال��ت��ج��ّم��ل  اأوًل: 
الإ���س��ام  ي��وؤك��د  حيث  عينها  ف��ي  الح�سنة 
يتنا�سب  بما  لزوجته  ال��زوج  وتزين  والأناقة  التنظيف  على 

قباله. في  عليها ذلك  اأن  كما  وتر�ساه  معها 
 t الح�سن  اأب��ا  راأي��ت  ق��ال:  اأن��ه  جهم  ب��ن  الح�سن  ع��ن 

:t فقال  اخت�سبت؟  فداك  جعلت  فقلت:  اخت�سب 
ترك  ولقد  الن�ساء،  عفة  في  يزيد  مما  التهيئة  اإن  »نعم 
اأن  اأي�سّرك  قال:  ثم  التهيئة  اأزواجهن  بترك  العّفة  الن�ساء 

ل  قلت:  تهيئة؟  غير  على  كنت  اإذا  عليه  تراك  ما  على  تراها 
قال: فهو ذاك«)18(.

ثانيًا: التو�سعة عليها بالنفقة.
ثالثًا: المعا�سرة الجميلة.

t، قوله: جاء عن ال�سادق 
زوجته  وبين  بينه  فيما  اأ�سياء  ثاثة  عن  بالزوج  غنى  ل   «
وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها، وح�سن 
في  الح�سنة  بالهيئة  قلبها  ا�ستمالة  وا�ستعماله  معها،  خلقه 

عليها«)19(. وتو�سعته  عينها 
الثاثة. لاأمور  جامع  والحديث 

رابعًا: خطاب الموّدة.
:w النبي  يقول  حيث 

م��ن قلبها  ي��ذه��ب  اأح��ّب��ك ل  اإن���ي  ل��ل��م��راأة  ال��رج��ل  »ق���ول 
اأبدًا«)20(.

ميزانًا  ن�سع  اأن  الحقوق  هذه  تعداد  ختام  في  وبالإمكان   
المفرو�سة  للحقوق  اأدائها  عبر  الموؤمنة  ال�سخ�سية  به  توزن 
ر�سول  قول  اإلى  اللتفات  مع  وبالخ�سو�س  بها  التق�سير  اأو 

:w َّاهلل
لن�سائي«)21(. خيركم  واأنا  لن�سائه  خيركم  خيركم  »األ 

واأنا خيركم  لأهله  »األ خيركم خيركم  اأخرى:  رواية  وفي 
لأهلي«)22(.
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يــــــــــــذكــــــــــــرا اأن  لـــــــــلـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاعـــــــــر  يــــــــــطــــــــــيــــــــــب 
كـــــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــــــــــــريَّ الـــــــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــــــ�ِد رّيـــــــــــــــــاَنـــــــــــــــــه
فـــــــــيـــــــــا َلـــــــــــــــــه ُغـــــــــ�ـــــــــصـــــــــنـــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــ�اُه الـــــــــــــــــــــّردى
ـــــــــــــهـــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاًة طـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــا ذمَّ
وذا فــــــــــــــــــــــــازدراهــــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاًل  عــــــــــــــا�ــــــــــــــس 
ــا ــ ــمـ ــ قـــــــــــــد �ـــــــــصـــــــــِئـــــــــم الـــــــــعـــــــــيـــــــــ�ـــــــــسَ ُغـــــــــــــــالمـــــــــــــــاً فـ
ـــــــــتـــــــــكـــــــــثـــــــــُر االأَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــن رْزقــــــــــــــــــــه يـــــــــ�ـــــــــصْ
يـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــصـــــــــــــــاعـــــــــــــــراً عــــــــــلَّــــــــــمــــــــــنــــــــــي �ــــــــــصــــــــــعــــــــــرُه
تـــــــــُطـــــــــْل مــــــــهــــــــمــــــــا  الــــــــــــــــمــــــــــــــــرِء  حـــــــــــيـــــــــــاة  اأّن 
يــــــــــحــــــــــيــــــــــا الــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــى كــــــــــــــــــــاأّنــــــــــــــــــــه خــــــــــــالــــــــــــٌد
َيــــــــــْبــــــــــنــــــــــي عـــــــــلـــــــــى ظـــــــــــــْلـــــــــــــٍم وُيــــــــــعــــــــــلــــــــــي ومـــــــــا
ـــــــــرا عـــــــــمَّ اأَو  �ـــــــــــصـــــــــــاد  مـــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــذي  وْهـــــــــــــــــــــ� 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر مـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــّمــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا دمَّ وربَّ
تــــــــــــــــــّبــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــالــــــــــــــــــٍم فــــــــــــاجــــــــــــٍر
روحـــــــــــــــــــه وال  قـــــــــــــــــــْلـــــــــــــــــــٌب  قـــــــــــــلـــــــــــــُبـــــــــــــه  ال 
ــا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــّدنـ ــ ــ ومــــــــــــا حـــــــــيـــــــــاُة الـــــــــــمـــــــــــرِء فـــــــــي هــــــــــــذه الـ
جـــــــــ�ـــــــــصـــــــــِر ُعــــــــــــــــبــــــــــــــــ�ِر فــــــــــــــي قـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاٍر اإلــــــــــــــى

»طاِئر الحْزن«
ـــــــــــــــداً اأَْذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُه اأَْذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُه جـــــــــــــــيِّ
وَقـــــــــــــــــــ�َلـــــــــــــــــــه لــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرًة:»اإْن اأَنـــــــــــــــــــا 
اإِذاً؟. ــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ حـ اأَنــــــــــــــــــــــــــــَت  اأَذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
اأَحــــــــــــــــزنــــــــــــــــنــــــــــــــــي اأَحــــــــــــــــزنــــــــــــــــنــــــــــــــــي قــــــــــــــــ�ُلــــــــــــــــه..
ــــــــَعــــــــًة طــــــــــفــــــــــٌل طــــــــــــــــ�ى مــــــــــــن ُعــــــــــــــمــــــــــــــرِه تــــــــ�ــــــــصْ
لــــــــلــــــــمــــــــّرِة االأُولـــــــــــــــــــــى يـــــــــــرى طــــــــــاِئــــــــــَر الــــــــحــــــــْزِن

ّكــــــــــــــــــــــرا فــــــــــــــــتــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــا �ـــــــــــــصـــــــــــــعـــــــــــــُر ويــــــــــــــــــــــذَّ
اأَنـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــرا وال  اأَْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  ال  وكــــــــــــــــــــــــان 
ُيـــــــــــزهـــــــــــرا اأو  ُيـــــــــــــــــــــــــ�رق  اأن  قـــــــــــبـــــــــــِل  مـــــــــــــن 
ازدرى فــــــيــــــمــــــا  ُثــــــــــــــــــمَّ  اْزَدراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حـــــــــّتـــــــــى 
فـــــــــــــي عـــــــــــــْقـــــــــــــده الــــــــــثــــــــــانــــــــــي فـــــــــمـــــــــا اأْبـــــــــــــكـــــــــــــرا
عـــــــــــــا�ـــــــــــــس الــــــــــثــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــن ومــــــــــــــــــــا َعـــــــــــــّمـــــــــــــرا
االأكـــــــــــــــثـــــــــــــــرا غـــــــــــــــيـــــــــــــــرُه  ا�ــــــــــصــــــــــتــــــــــقــــــــــلَّ  اإذا 
ــــــــــعــــــــــر كـــــــــــــم عـــــــــــلَّـــــــــــم هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــ�رى والــــــــــ�ــــــــــصِّ
�ـــــــــصـــــــــرعـــــــــاَن مــــــــــا تـــــمـــــ�ـــــصـــــي كـــــــطـــــــيـــــــِف الـــــــكـــــــرى
ــا طــــــــــــــــــاَل مـــــــــــا اأقــــــــ�ــــــــصــــــــرا ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والـــــــــــُعـــــــــــمـــــــــــْر مـ
لـــــــــــــظـــــــــــــالـــــــــــــٍم عـــــــــــــــــــــــــــــــــْذٌر لـــــــــــكـــــــــــي ُيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَذرا
َعــــــــــــــّمــــــــــــــرا مـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرَك  لـــــــــــكـــــــــــي  اإِال 
َيـــــــــــْعـــــــــــُمـــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــاأن  ُيــــــــــــ��ــــــــــــصــــــــــــْيــــــــــــِه  والل 
بـــــــــــــل ُقـــــــــــــتـــــــــــــَل االإنــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــاُن مـــــــــــــا اأَكـــــــــــــفـــــــــــــرا
َعــــــــــــــــرا  مــــــــــــــــا  َعــــــــــــــراهــــــــــــــمــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــــد  روٌح 
�ـــــــــــــــصـــــــــــــــ�ى جـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــٍر لـــــــــــــكـــــــــــــي َيـــــــــــــْعـــــــــــــبـــــــــــــرا
اأَنـــــــــــــــكـــــــــــــــرا َمــــــــــــــــــــن  خـــــــــــــــــــــــــاَب  قـــــــــــــــــــــــــــــراٍر  دار 

ـــــــــرا ولــــــــــ�ــــــــــصــــــــــُت اأَنــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــى وجـــــــــــــَهـــــــــــــه الـــــــــنـــــــــيِّ
مــــــــــــــــتُّ وقــــــــــــــــد اأُودْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت هــــــــــــــــذا الــــــــــّثــــــــــرى 
اأُذكـــــــــــــــــــــرا اأَْن  الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــب  مـــــــــــن  ـــــــبـــــــي  حـــــــ�ـــــــصْ
اأََر؟ لــــــــــــم  الــــــــــــــــــــذي  مــــــــــــا  الــــــــــــــــمــــــــــــــــ�ُت؟  مــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاوَرهـــــــــــــــــــــــا اأَ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــُهــــــــــــــــرا وربَّ
ــــــــــعــــــــــر؟ َيــــــــــ�ــــــــــصْ اأَْن  عــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــاُه  فــــــــــــمــــــــــــا 
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ــ�ٍح ُمــ�ــَصــّجــى فــمــا ا�ــْصــتــ�عــْبــُت مــا يــجــري ومـــا قــد َجــرى ــ� عــلــى لـ وُهـ

»الطفل واللغز«
ــــــــــــي غــــــــــيــــــــــر عــــــــــــهــــــــــــدي بـــــه مــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــاُل عــــــــــــمِّ
والـــــــــــّنـــــــــــا�ـــــــــــس كـــــــــــــــلَّ الــــــــــّنــــــــــا�ــــــــــس مـــــــــــن َحــــــــ�لــــــــه
يــــــــبــــــــكــــــــ�ن فــــــــيــــــــه الــــــــ�ــــــــصــــــــاعــــــــر الــــــــمــــــــْرَتــــــــجــــــــي

ــــــــــــي غــــــــــيــــــــــر عــــــــــــهــــــــــــدي بـــــه مــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــاُل عــــــــــــمِّ
والـــــــــــّنـــــــــــا�ـــــــــــس كـــــــــــــــلَّ الــــــــــّنــــــــــا�ــــــــــس مـــــــــــن َحــــــــ�لــــــــه
يــــــــبــــــــكــــــــ�ن فــــــــيــــــــه الــــــــ�ــــــــصــــــــاعــــــــر الــــــــمــــــــْرَتــــــــجــــــــي

...ماَت؟!
َيـــــــــــــُعـــــــــــــْد لــــــــــــــــم  اأَْن  ذاك  اأَيــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــي 
ومــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــحـــــــــتـــــــــاجـــــــــه يـــــــــــــــا ُتـــــــــــــــرى
ـــــــهـــــــا الـــــــــــــــــــّروح...مـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــّروح؟ وَمــــــــــــــــن َد�ـــــــصَّ
الــــــــــــــمــــــــــــــ�ت... مــــــــــا الـــــــــــــمـــــــــــــ�ُت؟ ومـــــــــــــا �ـــــصـــــْكـــــُلـــــه
َبـــــــــــــــدا �ــــــــــصــــــــــكــــــــــٍل  اأيِّ  فـــــــــــــــي  اأكــــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــــه 
اأَ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــ�داً اأَم  كــــــــــــــــالــــــــــــــــّدِم  اأَاأَحـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــراً 
اأَْكــــــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــــــه اأَْكــــــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــائــــــــــــــــــراً...
يـــــــــحـــــــــمـــــــــل مــــــــــــــــن �ــــــــــــــــصــــــــــــــــاَء عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــْتـــــــنـــــــه
ــــــــمــــــــا الأَنــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــٍم مـــــــــــــــــا عـــــــــــرفـــــــــــْتـــــــــــهـــــــــــا �ــــــــصَ
ــه ــ ــ ــ�ن ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــخــ ــ ــ الــــــــــــنــــــــــــا�ــــــــــــسُ كـــــــــــــــــلُّ الــــــــــــنــــــــــــا�ــــــــــــسِ ي
يـــــــــْلـــــــــحـــــــــظـــــــــهـــــــــم بــــــــــــــــاأَعــــــــــــــــيــــــــــــــــٍن لــــــــــــــــم تــــــــــــــــزْل
اأَزرٍق لــــــــــــــــه  نـــــــــــــــــــــــــاٍب  عــــــــــــــــن  يـــــــــــْكـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــُر 
قـــــــــــــّتـــــــــــــالـــــــــــــٌة �ــــــــــــــــصــــــــــــــــّك  ال  ــــــــــــمــــــــــــُتــــــــــــه  بــــــــــــ�ــــــــــــصْ
حـــــــــــــــــّتـــــــــــــــــام يــــــــــخــــــــــ�ــــــــــصــــــــــ�ن لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاُه اأَمــــــــــــــــــــــا
اأَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َلــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــــــٍل فــــــــــــاتــــــــــــٍك
يــــــْنــــــجــــــلــــــي اأن  الــــــــــلــــــــــيــــــــــل  لــــــــــــهــــــــــــذا  اأمـــــــــــــــــــــــا 
نــــــــــــــــــــِد َمــــــــــْفــــــــــتــــــــــ�َلــــــــــه كــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــ�ّي الــــــــــــــــــــزَّ
اأَّنــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــهــــــــــذا الــــــــــ�حــــــــــ�ــــــــــسِ مـــــــهـــــــمـــــــا يــــــكــــــْن
ِغــــــــــْيــــــــــلــــــــــًة قــــــــ�ــــــــصــــــــى  قــــــــــــــد  فــــــــــعــــــــــّمــــــــــي  اإذاً 
بــــــــــــــــــــــــــــــــاأَيِّ �ــــــــــــــصــــــــــــــيٍء يــــــــــــــا ُتـــــــــــــــــــــــرى غــــــــــــاَلــــــــــــه؟
ــه ـــ ـ ــصَ ـــ ــ�ـ ـــ ــخـ ـــ ــصـ ـــ �ـ اأي  كــــــــــــــــــان  لـــــــــــــ�  اأُْقـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــُم 
البــــــــــــ�ــــــــــــسٌ  اأَنـــــــــــــــــــــــــــــــــه  عــــــــــــــنــــــــــــــدي  �ــــــــــــــصــــــــــــــّك  ال 
عــــــــــّمــــــــــي الـــــــــــــــــــذي ا�ــــــــصــــــــطــــــــفــــــــاه مــــــــــــن دونــــــــنــــــــا 
�ـــــــصـــــــاحـــــــبـــــــاً لــــــــــــــي  كــــــــــــــــــان  اأْن  اأَغــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــه 
فــــمــــا اإلـــــــــيـــــــــهـــــــــا  فـــــــ�ـــــــصـــــــّمـــــــُتـــــــه  قـــــــــــــــْل  بـــــــــــل   ...

يــــــــرى؟ اأَن  اأَو  ــــــمــــــَع  َيــــــ�ــــــصْ اأَن  يــــ�ــــصــــتــــطــــيــــع 
ُيــــــــبــــــــ�ــــــــصــــــــرا؟.. اأو  ـــــــمـــــــَع  يـــــــ�ـــــــصْ لـــــــكـــــــي  االآَن 
ـــــــهـــــــا يــــــــــــا ُتـــــــــــــــــــرى؟. ـــــــتـــــــلُّ فـــــــيـــــــنـــــــا وَمـــــــــــــــــــن يـــــــ�ـــــــصْ
را؟... ــــــــــــــــــ�ِّ ـــــــــبـــــــــٌح حـــــــــــّقـــــــــــاً كـــــــمـــــــا �ــــــــــــــــــصُ هـــــــــــل �ـــــــــصَ
يــــــظــــــهــــــرا اأْن  �ــــــــــــصــــــــــــاَء  لــــــــــــــــــــ�ٍن  اأيِّ  فــــــــــــي 
اأَغــــــــــــــبــــــــــــــرا كـــــــــــــالـــــــــــــّثـــــــــــــرى  اأَم  كـــــــــالـــــــــلـــــــــيـــــــــل 
ا�ــــــــصــــــــُتــــــــْنــــــــفــــــــرا اإذا  خِّ  الــــــــــــــــــــــــــــــرَّ كــــــــــطــــــــــاِئــــــــــر 
ـــــــــــــرا ـــــــــــــــــــَر َمــــــــــــــــــــــــــــــْن حـــــــــــــيَّ لـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــٍم حـــــــــــــــــــيَّ
وُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍر مـــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــْت اأَبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرا
ــرا ــ ــ ــَكـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ�ن هــــــــــــــذا الــــــــــــــــطــــــــــــــــارىَء الـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــخـ ــ ــ يـ
َورى زْنــــــــــــــــــــــــــــٍد  مــــــــــــثــــــــــــَل  نــــــــــــــــــــــــــــاراً  تــــــــــــــْقــــــــــــــدح 
كـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــ�ِل مـــــــــــــــا اأَرَعــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــه ًمــــــــنــــــــظــــــــرا
ــــــــــرا؟... كــــــــــ�ــــــــــصّ اإِن  ــف  ــ ــ ــي ــ ــكــ ــ فــ يـــــبـــــتـــــ�ـــــصـــــْم  اإِن 
ُيـــــــــــــــْدَحـــــــــــــــرا؟... اأَْن  الـــــــ�حـــــــ�ـــــــس  لـــــــهـــــــذا  اآَن 
الــــــــــــــــــــــــ�رى؟... ـــه  ــنــــ مـــــ َيـــــــــــريـــــــــــُح  َنـــــــــــــْجـــــــــــــدٍة  ذي 
ُيـــــــ�ـــــــصـــــــغـــــــرا؟... اأَن  االأخـــــــــ�ـــــــــصـــــــــِر  و�ــــــصــــــْبــــــحــــــه 
ــــــــرى َعـــــــــــّمـــــــــــي ومــــــــــــْقــــــــــــدامــــــــــــاً كـــــــــلـــــــــْيـــــــــتِّ الــــــــ�ــــــــصَّ
يـــــــــْنـــــــــحـــــــــرا؟... واأن  الـــــــلـــــــيـــــــَث  َيــــــــ�ــــــــصــــــــرَع  اأن 
تـــــــــــــّبـــــــــــــاً لـــــــــــهـــــــــــذا الــــــــــ�حــــــــــ�ــــــــــس مـــــــــــــا اأَمـــــــــــــكـــــــــــــرا
يــــــــقــــــــهــــــــرا؟... اأن  ا�ــــــــصــــــــطــــــــاَع  فـــــكـــــيـــــف  ال  اأَو 
ــــــــــــتــــــــــــرى َعـــــــــــــــّمـــــــــــــــي لـــــــــــــكـــــــــــــان بـــــــــــــــاَعـــــــــــــــه وا�ــــــــــــصْ
ــــــــــــــعــــــــــــــَة االأَخــــــــــــفــــــــــــى«لــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــال ُيــــــــــــــرى  »ُقــــــــــــــبَّ
هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــلــــــــــى حــــــــــيــــــــــاتــــــــــي َطـــــــــــــــــــَرا 
ــــــــــــــــتــــــــــــــــاأَْثــــــــــــــــرا؟... فـــــــ�ـــــــصـــــــّمـــــــه اإلــــــــــــيــــــــــــه وا�ــــــــــــــــصْ
الــــــــــــمــــــــــــ�ت �ــــــــــصــــــــــ�ى اأُنــــــــــــــثــــــــــــــى لــــــــمــــــــن فــــــــّكــــــــرا
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اإح�سا�س
اأُحـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــسُّ عــــــــــــّمــــــــــــي حـــــــــــــا�ـــــــــــــصـــــــــــــراً بـــــيـــــنـــــنـــــا
ــــــــمــــــــا اأقــــــــــــــــــــــــــــــ�ل عـــــــــــــــــّمـــــــــــــــــاُه بـــــــــــــــحـــــــــــــــّق  الــــــــ�ــــــــصّ
يـــــــــر« »الـــــــــزِّ ــــــَة  قــــــ�ــــــصَّ ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ل ــي  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تـ اأن  اأُريــــــــــــــــــد 

َوح�َسٌة وُحزن
ــــــــــــــهــــــــــــــٌر مـــــــــ�ـــــــــصـــــــــى عـــــــــــلـــــــــــى رحـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه اأَ�ــــــــــــــصْ
ــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــْقــــــــــــــــــــــــــــُدُه اأَوحــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــصَ
�ــــــــصــــــــاقــــــــت بـــــــــــــــَي الــــــــــّدنــــــــــيــــــــــا عــــــــلــــــــى رْحـــــــبـــــــهـــــــا
ـــــــــلـــــــــُتـــــــــه ر لــــــــــــــــي الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــزُن فـــــــــُحـــــــــمِّ ُقــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
اأَ�ــــــــصــــــــهــــــــٍر فــــــــــي  ـ  َلــــــــــلــــــــــحــــــــــْزِن  يــــــــــا  ـ  َكــــــــــــبــــــــــــرُت 

اأَرى ال  لـــــــــــكـــــــــــّنـــــــــــنـــــــــــي  ـــــــــــــــــــه  اأُحـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــصُّ
ــــــــهــــــــرا اإِبـــــــــــــــــــــــــــــّق هـــــــــنـــــــــا الــــــــلــــــــيــــــــلــــــــة كـــــــــــــي َنــــــــ�ــــــــصْ
ـــــــــــمـــــــــــرا َتـــــــــــ�ـــــــــــصْ واأن  لــــــــــيــــــــــلــــــــــى  اأَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــُتـــــــــهـــــــــا اأَْدُهــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ـــــــــ�ـــــــــصْ اأَربــــــــــــــــــعــــــــــــــــــٌة اأَحـــــــــ�ـــــــــصَ
ُمــــــــــْقــــــــــفــــــــــرا بـــــــــــــــعـــــــــــــــدُه  الـــــــــــــــــ�جـــــــــــــــــ�د  اأرى 
مــــــــــــا اأَتــــــــــــــــفــــــــــــــــَه الــــــــعــــــــيــــــــ�ــــــــسَ ومــــــــــــــــا اأحــــــــــقــــــــــرا
طــــــــــــفــــــــــــاًل فـــــــــ�ـــــــــصـــــــــبـــــــــحـــــــــاَن الـــــــــــــــــــــــذي َقـــــــــــــــــــــــّدرا
اأِكـــــــــــــُبـــــــــــــرا اأَن  قـــــــبـــــــل  ـــــــــٍع  تـــــــــ�ـــــــــصْ ابــــــــــــــــــُن  اأنــــــــــــــــــا 

اإلى اأن قال ال�صاعر:

َن�سيحة
ــٌر عــــــلــــــى الـــــــــحـــــــــْزِن ــ ــ ــي ــ ــغــ ــ ــ ــص ــ ُبـــــــــنـــــــــيَّ هـــــــــا اأَنــــــــــــــــــــَت �ــ
�ــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــراً عــــــــــلــــــــــى حــــــــــــــــــــّل يـــــــــــــــا ُمـــــــهـــــــجـــــــتـــــــي
اإِرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع الأتــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــك والــــــــــــــــعــــــــــــــــْب فـــــمـــــا
ــي ــ فــ االآن  هـــــــــــــــ�  مـــــــــــــــــــــــــاَت  مـــــــــــــــا  عـــــــــــــــّمـــــــــــــــَك 
مـــــــــــن تــــــحــــــتــــــهــــــا االأَنــــــــــــــــهــــــــــــــــار تـــــــــجـــــــــري فــــيــــمــــا
مــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاهــــــــــــٌد مــــــــــــــــــا خـــــــــــــــطـــــــــــــــرت َمـــــــــــــــــــــــــــــّرًة
وذا ت  اأُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــّتـــــــــــــى  �ـــــــــــــصَ ونــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــٌم 
ـــــــــرى �ـــــــــصَ َمــــــــــــــــــن  داِئـــــــــــــــــــــــــــــــٌم  َنـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــٌم  ذاك 
هـــــــــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاُة حــــــــــــــْلــــــــــــــُ�هــــــــــــــا زاِئـــــــــــــــــــــــــاًل
اأبــــــــــــــــــــــــي؟... يـــــــــــا  َيــــــــــــــــزوُرنــــــــــــــــا  اأال  لــــــــــــكــــــــــــن... 

طــــــــْيــــــــَفــــــــه راأت  بـــــــــــــــاالأَمـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس  اأُمـــــــــــــــــــــــــــــك 
فـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــْت تـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاأَلـــــــــــــــــه عـــــــــــلَّـــــــــــه
ُبـــــــــنـــــــــي؟ يــــــــــــــا  ُحـــــــــــ��ـــــــــــصـــــــــــْبـــــــــــَت  هــــــــــــــل  داوُد 

ْرِج اأَْوَدعـــــــــــــــــُتـــــــــــــــــه لـــــــــــي بـــــــــــالـــــــــــذي فـــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

ــــــــتــــــــي بــــــــــيــــــــــتــــــــــان مــــــــــــــن �ــــــــــصــــــــــعــــــــــٍر هــــــــــمــــــــــا ُجــــــــنَّ

طـــــــــــــــــــــــــــريُّ الـــــــــــــــــــُعـــــــــــــــــــ�د واهـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــُعــــــــــــــرى
ـــــــــبـــــــــرا َنـــــــــ�ـــــــــصْ بــــــــــــــــــــــــــاأن  ُيــــــــــ��ــــــــــصــــــــــيــــــــــنــــــــــا  الل 
نــــــــــــرى لـــــــــــــــــ�  لـــــــــــــــــِعـــــــــــــــــٌب  اإال  الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاة 
جــــــــــــــّنــــــــــــــاِت عــــــــــــــــــــــــْدٍن اأُعــــــــــــــطــــــــــــــي الـــــــــــَكـــــــــــ�َثـــــــــــرا
اأَنـــــــــ�ـــــــــصـــــــــرا اأو  اأَجــــــــــــــــمــــــــــــــــَل  راأت  عــــــــــــْيــــــــــــٌن 
فــــــــــــــي بــــــــــــــــــال مـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــ�ٍق ولــــــــــــــــــن َتــــــــحــــــــظــــــــرا
ـــــــــتـــــــــغـــــــــفـــــــــرا ثــــــــــــــــــــــــــــ�اُب َمـــــــــــــــــــن اآمــــــــــــــــــــــــــــَن وا�ـــــــــصْ
ـــــــــــرى بــــــــــــــــه نــــــــــعــــــــــيــــــــــمــــــــــاً زائــــــــــــــــــــــــــــــــاًل مــــــــــــــــا �ـــــــــــصَ
ُمــــــــــــــــــــــــرٌّ فـــــــــكـــــــــيـــــــــف ُمـــــــــــــــــّرهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــا ُتــــــــــــــــــــرى؟

َبــــــــــــــرا قــــــــــــــد  والــــــــــــــــــــــــــــذي  ُبـــــــــــــــــَنـــــــــــــــــيَّ  َبــــــــــــلــــــــــــى  ـ 
اأَجـــــــــــــــــــــــــــل راأَتــــــــــــــــــــــــــــــــه ُمـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــرقـــــــــــاً اأَنـــــــــــــــــــــــــــ�را
ــــــــَتــــــــْبــــــــ�ــــــــصــــــــرا ُمــــــــ�ــــــــصْ راأتــــــــــــــــــــــــــه  اإذ  ُيـــــــــجـــــــــيـــــــــب 

يـــــغـــــفـــــرا اأَن  الل  و�ـــــــــــــصـــــــــــــاَء  قـــــــــــــــال  اأجـــــــــــــــــــــْل 

فــــــــيــــــــهــــــــم فــــــــ�ــــــــصــــــــبــــــــحــــــــان الــــــــــــــــــــــــذي َطــــــــــــّهــــــــــــرا
ــــــــرا)2( ــــــــطِّ فــــــــي َمـــــــــــــــــــْدِح اأهـــــــــــــل الــــــبــــــيــــــت قــــــــد �ــــــــصُ

41



ا�ستنكار
ــــــــتــــــــنــــــــكــــــــرا و�ــــــــــــصــــــــــــاحــــــــــــب يــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاأل ُمــــــــ�ــــــــصْ
ــي ــ ــكــ ــ ــ اأمــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــفـــــــــــى مــــــــــــــــا اأنــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــيـــــــــــه ل
َدْعـــــــــــــــــــــــــــــــَك مــــــــــــــن الـــــــــمـــــــــا�ـــــــــصـــــــــي وتــــــــــــــذكــــــــــــــاره

وكــــــــــيــــــــــف يــــــنــــــ�ــــــصــــــى الــــــــــــــــرو�ــــــــــــــــسٌ اأَزهـــــــــــــــــــــــــــــــاَره
ــا ــ ــمـ ــ فـ ـــــــــــي  عـــــــــــمِّ عـــــــــيـــــــــنـــــــــّي  عـــــــــــــن  غـــــــــــــــــاب  اإِن 
والـــــــــــــــمـــــــــــــــرُء قـــــــــــد ُيــــــــبــــــــ�ــــــــصــــــــُر بــــــــالــــــــقــــــــلــــــــِب مــــا
ــــــــي ُبــــــــلــــــــبــــــــاًل �ـــــــــــصـــــــــــاَده الــــــــمــــــــ�ُت بـــــــكـــــــيـــــــُت عــــــــمِّ
و�ـــــــــــــــصـــــــــــــــاعـــــــــــــــراً لـــــــــــــــ� ُمـــــــــــــــــــــــــدَّ فـــــــــــــــي ُعــــــــــمــــــــــره
ــــــــــــْمــــــــــــتــــــــــــاً بــــــــــــــــال اأَدمـــــــــــــــــــــــــــــــٍع بــــــــــكــــــــــيــــــــــُتــــــــــه �ــــــــــــصَ
اأَنــــــــــــــــه �ــــــــــصــــــــــ�ى  اأَدري  ال  غــــــــــــا�ــــــــــــسَ  اأو 

عر ُمْقلة ال�سِّ
وبــــــــــــــــعــــــــــــــــَد مــــــــــــــــا َطــــــــــــــــــ�يــــــــــــــــــُت مــــــــــــــــا ُقـــــــــــــــــــــــــّدرا
ــــــمــــــتــــــي و�ـــــــــــــــصـــــــــــــــاَب مـــــــــــــا قـــــــــــــد �ـــــــــــصـــــــــــاب مـــــــــــــن لُّ

ــتــــي ــ ــل ــقــ ـــــتـــــعـــــ�ـــــصـــــى عــــــلــــــى مــ �ـــــــــصـــــــــاَل الـــــــــــــــذي ا�ـــــصْ

�ـــــــــــصـــــــــــاَل عـــــــقـــــــيـــــــقـــــــاً مــــــــثــــــــل َقـــــــــــْطـــــــــــر الـــــــــّنـــــــــدى
تــــــــــــــــنــــــــــــــــاثــــــــــــــــرْت حــــــــــــــــّبــــــــــــــــاُتــــــــــــــــه اأحــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــاً
عــــــــــــــقــــــــــــــ�ُد مــــــــــــــا�ــــــــــــــسٍ �ــــــــصــــــــْمــــــــُطــــــــهــــــــا لـــــــــــ�َعـــــــــــٌة

ـــــــتـــــــنـــــــكـــــــرا؟! اأبــــــــــــعــــــــــــد ًعــــــــــــْمــــــــــــر عـــــــــــــــــــدَت ُمـــــــ�ـــــــصْ
تـــــــــــــعـــــــــــــ�د بـــــــــــــــالـــــــــــــــذاكـــــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــهــــــــــقــــــــــرى؟!

ــــــــــتــــــــــذكــــــــــرا الأَ�ــــــــــصْ يــــــــــــ�مــــــــــــاً  ــــــــــــه  اأَنــــــــــــ�ــــــــــــصَ لــــــــــــم  ـ 
والـــــــعـــــــنـــــــدلـــــــيـــــــُب اأَيـــــــــــــَكـــــــــــــه االأَخـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــرا؟...
عــــــــــن عـــــــــيـــــــــِن قــــــلــــــبــــــي غــــــــــــــــاَب كــــــــــي اأُحــــــــ�ــــــــصــــــــرا
ُتـــــــبـــــــ�ـــــــصـــــــرا اأن  االأعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِن  عـــــــــلـــــــــى  عــــــــــــــــــّز 
رى ـــــــــــــــــراً مـــــــــــــــن نـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــ�ر الـــــــــــــــــــــــــذُّ وَنـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصْ
ـــــــــــــعـــــــــــــرا لـــــــــــكـــــــــــان فـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاعـــــــــر االأَ�ـــــــــــــصْ
ــــــــــــرا كـــــــــــــــــــــــــــــاأّن دمـــــــــــــــــــع الــــــــــعــــــــــيــــــــــن قـــــــــــــــد َحــــــــــــجَّ

مــــــــْحــــــــجــــــــرا وال  ُحـــــــــــــــــــــــــــــــّداً  لــــــــــــــي  بــــــــــــــــــلَّ  مــــــــــــــا 

اأكــــــــــثــــــــــرا اأَو  ُعــــــــــــــمــــــــــــــرَي  مــــــــــــن  �ــــــصــــــبــــــعــــــيــــــن 

وغــــــــــــــــيــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــاُن مــــــــــــــــــــا غـــــــــــــّيـــــــــــــرا

ــــــــعــــــــر نــــــــــــــــــدًى اأَحـــــــــــمـــــــــــرا مـــــــــــن مــــــــقــــــــلــــــــِة الــــــــ�ــــــــصِّ
بــــــــــعــــــــــد عـــــــــــــــقـــــــــــــــ�ٍد خــــــــــْلــــــــــُتــــــــــهــــــــــا اأَعــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــرا
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا َجــــــــــــــ�َهــــــــــــــرا وانــــــــــتــــــــــظــــــــــمــــــــــْت فــــــــــــــي َرقِّ

ـــــــــُطـــــــــرا ـــــــــــُطـــــــــــٍر قـــــــــد اأَْعــــــــــقــــــــــبــــــــــْت اأَ�ـــــــــصْ فـــــــــي اأَ�ـــــــــــصْ

الهوام�س:
با لقد كنت اأحّبه ( 1) ي المرحوم داود �سالح حمادة. توّفى وهو في ريعان ال�سِّ هو عمِّ

جّدًا وكان يعني لي الكثير. كان q، �ساعرًا بالفطرة، رومان�سيَّ الّنزعة � لديه 
ه. وهو القائل: ِة الحياة رغم �سغر �سنِّ اإح�سا�س عميق بَعبثيَّ

خ������ي������رات������ه������ا ول  ال����������ّدن����������ي����������ا  ف�����������ي  ط�����������ْي�����������َب  ل 
ن������ق�������������س������اِن ف�����������ي  ال������������م������������رِء  ُع�����������م�����������ُر  دام  م�����������ا 

   هذا ما ح�سل حقًا: اإذ اأنه بعد وفاة عمي باأَقّل من �سهر راأته اأُمي في منامها ( 2)
نعم  ق��ال:   � داود؟  يا  بالحرف:»حا�سبوك«  ف�ساألته  ُم�ستب�سرًا،  فرحًا  وك��ان 
على  اأَل�سقُتها  ورقه  على  كتبُتهما  عر  ال�سِّ من  بيتان  لي  �َسفع  والذي  حا�سبوني 
اأَ�سياَءه  طبقِة ال�سندوق من الداخل. وقد كان لعّمي �سندوق خا�ّس ي�سع فيه 
ت اأُمي روؤياها على والدي وطلبت  ة. وكان ال�سندوق ما يزال ُمقفًا. ق�سّ الخا�سَّ
بي بادىء الأمر،  منه فتح ال�سندوق لكي يتحّققا من �سّحة هذه الروؤيا. ترّدد اأَ
فلم يكن قد م�سى على وفاة اأخيه �سوى ب�سعة اأ�سابيع ل تتعّدى ال�ّسهر. لكّنه ما 

لبَث اأن وافق لإلحاِح من اأُمي ورغبة منه ُملّحة اأي�سًا للّتحّقق من �سّحة الروؤيا 
هذه.

مدح  في  عّمي  بخط  عر  ال�سِّ من  بيتان  المفاجاأة:  وكانت  ندوق  ال�سّ والدي  فتح 
اأهل البيت i. لم يكن هذان البيتان من نظم عّمي. ولكن لكونه � كما َيبدو تبّناهما 
وحر�س عليهما، نال بهما هذا الأَجر اأو قل هذه ال�ّسفاعة. اأّما البيتان كما ذكرهما لي 

والدي q فهما ما يلي: 
»م�����������������������ا ل�����������������ي ف�����������������ي ال����������������������������������ورى ورج����������������������������اُء

ال��������ّن��������ج��������ب��������اُء �������������ادُة  ال���������������������������سّ ال���������������ه���������������داُة  اإِل 
ال������م�������������س������ط������ف������ى وال��������م��������رت�����������������س��������ى واب�������ن�������اه�������م�������ا

وال�������م���������������س�������ط�������ف�������اُة ال�������ب���������������س�������ع�������ُة ال��������������زه��������������راُء« 
و�ساعرًا  عالمًا  وك��ان   ،q العاملي  اإبراهيم  محمد  لل�سّيد  هما  البيتان  ه��ذان 

و�سديقًا للمرحوم والدي.

هي
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ذكــــــــــــــرى ُتـــــــــــعـــــــــــاوُد هـــــــــــذا الـــــــقـــــــلـــــــَب ُمــــــنــــــكــــــِمــــــَدا
َوُهــــــــــــْم الــــــنــــــبــــــيِّ  اآِل  َوِمـــــــــــــــــْن  ـــــي  ـــــ�ـــــصـــــفِّ الـــــتَّ ِلــــــــــــَم 
ـــــــــًلـــــــــْت َمــــــــــــــــــــــاذا ّدهـــــــــــــــــــى ِمـــــــــــــــــــْن اأُّمــــــــــــــــــــــــــــــٍة و�ـــــــــصَ
اأْم ـــــــة  لـــــــلـــــــجـــــــاهـــــــلـــــــيَّ عـــــــــــــــــــــــ�دًة  اأّنـــــــــــــهـــــــــــــا  اأْم 
راأْت حــــيــــن  الـــــــــحـــــــــ�راِء  فــــــي  الــــــهــــــمَّ  اأعـــــــظـــــــْم  مــــــا 
ــــــــــــات تــــــــــعــــــــــاوُدهــــــــــا مــــــــــــــــــــاذا تــــــــــــقــــــــــــ�ُل وَغــــــــــــ�ــــــــــــصَ
ــُه ــ ــُع ــمــ ــ ــص ــ�ــ يــ الـــــ�ـــــصـــــْخـــــَر  انَّ  لـــــــ�  اأنــــــيــــــنــــــاً  ــي  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ُتـ
ـــــرُت كـــــــاأّنـــــــمـــــــا َجــــــّرعــــــتــــــهــــــا االأر�ــــــــــــــــــــسُ مــــــــا عـــــ�ـــــصَ
تـــــــــرَنـــــــــحـــــــــْت وربـــــــــــــــــــــاُط الــــــــقــــــــيــــــــِد ُيـــــــْجـــــــِهـــــــُدهـــــــا
تــــمــــ�ــــصــــي االأ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــرُة فــــــــي خـــــــطـــــــٍ� ُمـــــــَدافـــــــعـــــــًة
ــــــــاُق واالأدمــــــــــــــــــــــُع الــــــــحــــــــمــــــــراُء ُتـــــحـــــِرُقـــــهـــــا ُتــــــــ�ــــــــصَ
ــــــُعــــــَفــــــْت اأّمــــــــــــــــا هـــــــنـــــــاك َفــــــــَمــــــــا النــــــــــــــْت ومـــــــــــا �ــــــصَ
ولــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــرفَّ لــــــــهــــــــا جــــــــــفــــــــــٌن لــــــ�ــــــصــــــلــــــطــــــِتــــــِه
هـــــــنـــــــاك َرْغـــــــــــــــــــَم جـــــــنـــــــ�ن الــــــــُظــــــــلــــــــِم، راحــــــُتــــــهــــــا
ــــــــائــــــــروَن بــــــــــــرايــــــــــــاِت الـــــــــ�فـــــــــا وجــــــــــــدوا فــــــــالــــــــ�ــــــــصَّ
ثـــــانـــــيـــــًة الل  ر�ـــــــــصـــــــــ�ل  بــــــــنــــــــُت  ــى  ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ُت َلـــــــــــــــْن 
لـــــُنـــــ�ـــــصـــــَرِتـــــهـــــا نــــــــــــــــادْت  اإن  ــــــ�ن  الــــــمــــــلــــــبُّ نــــــحــــــن 
والـــــــــــــرافـــــــــــــعـــــــــــــ�ن لـــــــــــــــــــ�اء الــــــــــــحــــــــــــقِّ رايــــــــَتــــــــنــــــــا

ـــــــَدا حــــــــيــــــــراَن يــــنــــ�ــــصــــُد ِمـــــــــــْن َتـــــــذكـــــــاِرهـــــــا الـــــــَر�ـــــــصَ
اأََمــــــــــــاَنــــــــــــة الــــــــــَ�ْحــــــــــي واَفـــــــــــــــــ�ا لــــــــــالأنــــــــــاِم ُهــــــــــَدى
ُنـــــــــــــــ�َر الـــــيـــــقـــــيـــــِن َفـــــــــَمـــــــــاَلـــــــــْت عـــــنـــــه ُمــــــْعــــــَتــــــقــــــَدا
ـــــــَدا؟ تـــــــبـــــــْدلـــــــ�ا ديــــــَنــــــهــــــم وا�ـــــصـــــتـــــنـــــكـــــفـــــ�ا َحـــــــ�ـــــــصَ
ــردا ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــِر  ُمـ ــ ــمــ ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــ� ــ ــ ــَف ال ــ ــكــ ــ ــ راأ�ــــــــــــــسَ الــــحــــ�ــــصــــيــــِن ب
ـــــــــــه َجــــــَحــــــدا ـــــــْن ربَّ ــُر مـــــــمَّ ــ ــ ــي ــ ــخــ ــ ــ هـــــــل ُيــــــرَتــــــجــــــى ال
ِقــــــــــــــــــَدَدا يــــــنــــــفــــــري  اأو  ُمــــــنــــــ�ــــــصــــــهــــــراً  يــــــــــــــــــذوُب 
ــــــدا مـــــــــــــــــــــرارًة فــــــــَحــــــــَنــــــــْت مـــــــــن هـــــــ�ِلـــــــهـــــــا َجــــــ�ــــــصَ
َرَدا فـــــــــاأَبـــــــــكـــــــــِت الـــــــقـــــــيـــــــَد واالأغــــــــــــــــــــــــالَل والــــــــــــــــــــــــزَّ
ــــــــَكــــــــَدا والــــــــنَّ ــــــْتــــــم  الــــــ�ــــــصَ اإال  ــُع  ــ ــمــ ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ َت ــس  ــ ــ ــ� ــ ــ ــي ــ ــ ول
اأَحــــــــــَدا ــم  ــهــ ــ ب ا�ـــــصـــــتـــــْجـــــَدْت  ــا  ــ مــ الل  ــــُر  ــــَتــــْنــــ�ــــصِ َتــــ�ــــصْ
َجـــــــــلَـــــــــَدا َجـــــــــــَنـــــــــــْت  اأو  يـــــــــزيـــــــــٍد  ظــــــلــــــم  اأمـــــــــــــــــــــاَم 
ًجــــــــِلــــــــَدا واإن  ــاٌن  ــ ــطــ ــ ــ ــل ــ ــ ــص ــ ــ � الــــــــحــــــــقِّ  ــُب  ــ ــاحــ ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ فــ
دَقـــــــــــــت الأجـــــــــيـــــــــال بـــــــيـــــــٍت الــــمــــ�ــــصــــطــــفــــى وَتـــــــــــــَدا
ُمـــــــلـــــــَتـــــــَحـــــــدا واالآالم  الــــــــــــحــــــــــــزِن  بــــــــمــــــــ�كــــــــِب 
ــــدا لـــــــ� �ــــــصــــــجَّ جـــــيـــــ�ـــــُس اأبـــــــــــي �ـــــصـــــفـــــيـــــاَن ُمــــحــــتــــ�ــــصَ
ــدا ــ ــ ــَن ــ ــ ــَت ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ُم الـــــــبـــــــيـــــــِت  الآِل  والـــــــــنـــــــــا�ـــــــــصـــــــــروَن 
والـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــرون اإلـــــــــــــــــــى اإعـــــــــــــالئـــــــــــــه اأَبـــــــــــــــــــدا
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الفكرّية  خ�سائ�سنا  اأ���س��واأ  اإنَّ 
ف�����ي ت����ق����دي����ري، ت���ت���م���ث���ل ف��ي 
المطلق،  واب  بال�سَّ الإعتقاد 
وتف�سيل  الفروع  فروع  في  حتى 
هذا  واع��ت��ق��ادًا  التف�سيات... 
ب�سكل عام. العمل  �سلبًا على  ينعك�س  اأن  ُبدَّ من  ل  �ساأنه، 

اإّن كل عمل اأدبّي، بحاجة اإلى تقويم واإلى تحليل، ومن ُثّم 
اإبهام... َلْب�َس فيه ول  اإذا كان تاّمًا ووا�سحًا ل  اإّل  اإلى نقد، 

النقد  ا�سكال  من  �سكل  باأّي  له  �س  التعرُّ يجوز  ل  عندها 
والتجريح...

نهج  �ساحب  نف�سه  ويعتبر  ذلك،  على  يعتر�س  والذي 
عن  ُيدافع  اأن  عليه  َوُممّيزة،  ُمختلفة  واأ�سانيد  ُمختلف 
من  يثبت  مبدئي  علمي  ب��اأ���س��ل��وب  ومنهجه  راأي���ه 
الم�سكو  الأدب��ي  العمل  واأنَّ  ح��ق،  على  ّن��ه  اأ خاله 
منه، فيه من الخلل ما يوجب الّنقد... ولدينا الكثير من 
وخ�سو�سًا  معها...  نتّفق  ل  التي  المختلفة  الب�سرّية  النماذج 
�سالح...  غير  اأو  �سالحًا  كان  اإن  عمل،  لكّل  الت�سهير  اإزاء 
وهذا  الأحيان...  من  كثير  في  َوُيجّرحوا،  ينتقدوا  اأن  المهم 

قد. النَّ اأنواع  اأ�سواأ 
وفي  عقل  لدينا  ُنْن�سف...  اأن  وعلينا  منهج،  لنا  نحن 
ُي�ساند  ما  هي  ت�سّورنا  في  والأ�سانيد  نعقل...  اأن  مفهومنا 
الم�سمار،  هذا  وفي  المتنّوع...  ونتاجنا  ومنهجنا  اأفكارنا 

والْنقد...  والتمحي�س  للتدقيق  تتعّر�س  الأعمال  معظم  فاإّن 
حتى  والق�سد،  والواقع  الحقيقة  �س  يتلمَّ اأن  الّناقد  على  لكن 
فهم  اإلى  ي�سل  اأن  اأجل  من  والإ�ستقاقات،  الألفاظ  اأدّق  في 
ما  في  وليقتنع  الأدبّية،  للماّدة  الأ�سا�س  المعنى  وا�ستيعاب 
ال�سيء  على  عندئٍذ  فيبني  �سوابّية،  عدم  اأو  ب�سوابّية  بعد، 
كبيرًا  الخاف  ف�سيكون  واإّل  وتقري�سًا،  تجريحًا  ُمقت�ساه، 
ل  المحاور  اأنَّ  باإعتبار  ح��وار،  اأو  محاورة  كّل  اإزاء  ويتفاقم 

الكامّي... الماألوف  عن  َوُبْعدها  المعاني  حّدة  يتحّمل 
ونجهد  ونتعب  نكّد  اّل��ذي��ن  نحن  لدينا  يتكّون  ُهنا،  من 
الحرف  منطلقات  وت�سهيل  الأذه��ان  تنوير  اأجل  من  اأنف�سنا 
العادي  محّل  ليحّل  الأعزاء،  القّراء  اأمام  وتب�سيطه  والكام 
اأب��وا،  اأم  ���س��اوؤوا  عقولهم  في  الوعي  حركة  وليرفد  والُمِمّل 
وكاأّن  والم�ستقبلّية،  اليومّية  احتياجاتهم  اأَهّم  من  ذلك  لأّن 
اأَْح�َسُبه قائمًا... ولعّله ُجهد  اأي�سًا ي�سّد جزءًا من فراغ،  ذلك 

الإيجابيّين. والتقويم  المناق�سة  ي�ستحق 
اأو  َق���ْوٌل  عليه  يلتب�س  ال��ذي  الكريم،  ال��ق��ارئ  على  يبقى 
البيان  من  فيها  يكون  والتي  لديه،  ماألوفة  وغير  ُمبهمة  كتابة 
ما  على  ب�سرعة  يحكم  ل  اأن  �سماعه،  اأو  بتاوته  ُي�ستلّذ  ما 
لمداركه،  منا�سب  اأو  لوعيه  خا�سع  غير  لأّنه  ي�سمعه،  اأو  يراه 
بعد  ويعيهما  والم�سمون،  المعنى  م  يتفهَّ اأن  اإذًا،  عليه  فيتعّين 
كان  اإذا  يحكم  ُثّم  َوِمْن  ويناق�س  وُيراجع  َوُيدّقق  ُيمّح�س  اأن 

ومعرفة... علٍم  اأهل  من 

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

النقد 
األدبي      
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آمال وأماٍن ُجبيلّية 

هي  ج��دي��دة  م��ّذك��رة  العيتاوي  علي  ع�سام  الدكتور  ق��ّدم 
خا�سة للمذكرات ال�سابقة وللملحق الخا�س للعدد )32 � 33( 
تحت  2018/1/22م.  في  ال�سادر  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  من 
في  ال�سيعّية  الإ�سامّية  الطائفة  حقوق  ا�سبحت  اأين  عنوان:» 
الواقع فيه  ال�سبت  يوم  محافظة ك�سروان وجبيل؟ وذلك ع�سر 
17 �سباط 2018م. بمنا�سبة اللقاء العلمائي المعقود في جامع 

الإمام علّي بن اأبي طالب t، جبيل جاء فيها: 
تتلخ�س مطالبنا في محافظة ك�سروان وجبيل بما ياأتي:

عبر  عليه  والمحافظة  الديموغرافي،  الوجود  �سمان  اأوًل: 
المطالبة بمحافظ لنا، اأو قائمقام، اأو قا�ٍس عدلي، اأو وزير من 

الطائفة ال�سيعّية من اأبناء هذه المحافظة. 
الحكومّية  الوظائف  من ح�سة  كامًا  ن�سيبنا  اإرجاع  ثانيًا: 
في هذه المحافظة المقدرة بحوالى 4000 وظيفة ح�سب التوزيع 
الطائفّي لنا منها 400 وظيفة. الموجود حاليًا 40 وظيفة. على 

اأن ت�سمل جميع الفئات.
واحد  نائب  لنا  الإج���راء،  المرعّية  بالقوانين  عمًا  ثالثًا: 
حاليًا، فا يهمنا اأن يكون ُمّنظمًا في اأحد التنظيمين ال�سيا�سيين 

للطائفة. بل الأهم اأن يلتزم حقوق الطائفة اأوًل.
ما  مع  محافظتنا،  في  الإنمائّية  الم�ساريع  كل  تنفيذ  رابعًا: 

يتنا�سب بال�سيا�سة الإنمائّية المتوازنة في كل قرانا.
مجال�س  فيها  لي�س  التي  ال�سيعّية،  القرى  اإعطاء  خام�سًا: 

بلدية الحّق باإن�ساء مجال�س بلدية لاإهتمام ب�سوؤونها.

ق�سوى،  اأهمية  والتعليم  التربّية  م�ساألة  اإي���اء  �ساد�سًا: 
والو�سط  الجبيلي  الجرد  في  ر�سميتين  ثانويتين  اإن�ساء  عبر 
يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  ثانوية  في  داخلي  مركز  واإن�ساء  منه، 
اإياء  مع  المنطقة)1(.  لطاب  المعي�سرة  في  الر�سمّية  عمرو 
الأهمّية  اإدة  بلدة  اللبنانّية في  للجامعة  ا�ستحداث فروع  م�ساألة 
الق�سوى تطبيقًا للمر�سوم الجمهورّي رقم: 10220 ال�سادر في 

2013/3/22م.
ال�سحة،  بالتعاون مع وزارة  اإ�ستحداث م�ستو�سفات  �سابعًا: 
ب�سكل  والنف�سي  ال�سحي  الأمن  ل�سامة  ال�سيعّية  القرى  كل  في 
عام. وبعث الن�ساط من جديد في م�ستو�سفاتنا المّرخ�سة في 
الت�سعينيات من القرن الما�سي ب�سكل خا�س، وهي: 1� م�ستو�سف 
ل�سا. 2� م�ستو�سف اأفقا. 3� م�ستو�سف ال�سوانة. 4� م�ستو�سف 
 �7 اأ�سطا.  راأ���س  م�ستو�سف   �6 علمات.  م�ستو�سف   �5 م�ّسان. 
م�ستو�سف   �9 كفر�سال.  م�ستو�سف   �8 ب�ستليده.  م�ستو�سف 

المعي�سرة.
ثامنًا: التعاون مع وزارة الزراعة لإ�ستحداث تعاونيات زراعّية 
متابعة،  زراعّية،  ب��ذور  ال��زراع��ّي:  بالإنتاج  تهتم  المنطقة،  في 
الم�سروع  مع  التعاون  وكذلك  المنتجات.  وت�سريف  اإر���س��اد، 
الأخ�سر في اإ�ستحداث طرق زراعّية ومجامع للمياه اإ�سطناعّية.
تا�سعًا: ت�سهيل اآلية حركة المبادرات الفردّية لإن�ساء م�ساريع 
اإنتاجّية في المنطقة واإعطائها التراخي�س القانونّية، خ�سو�سًا 

في ما يتعلق بالثروة المائّية، ال�سمكّية، الحيوانّية وال�سياحّية. 

بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام علّي العيتاوي

مّذكرة إنمائّية 
جديدة)1( 

الهوام�س:
الخيرّية ( 1) اآل عمرو  الطلب من جمعية  الإقتراح  بهذا  العيتاوي  الدكتور  وق�سد    

ومعهد  الر�سمّية  عمرو  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ثانوية  وعقار  بناء  مالكة 
المعي�سرة الفني الر�سمّي في المعي�سرة، اأن تقوم ببناء ق�سم داخلي على باقي 
وزارة  مع  وتتعاقد  والفقراء،  الخا�سة  الحالت  وذوي  الأيتام  للطاب  العقار 
العمل وال�سوؤون الإجتماعّية لكفالة طاب الق�سم الداخلي تمامًا كقيام الجمعية 
بق�سميه  �ساتيا  في  العالي  الفنّي  المعهد  ب��اإدارة  تقوم  التي  الثقافّية  الخيرّية 

تدير  التي  عرمون  دوحة  في  الخيرّية  المبّرات  وجمعية  والخارجّي.  الداخلي 
الإتفاق  عقد  على  بناًء  وذلك  والخارجّي.  الداخلي  بق�سميه  الأكبر  علّي  معهد 
الموقع بين المديرّية العاّمة للتعليم المهني والتقني والجمعّية العائلّية لاأعمال 
الخيرّية لعائلة اآل عمرو في المعي�سرة، والم�سّدق م�سروع م�سترك رقم 115 
بتاريخ 2017/4/25م. ومن حيث تخ�سي�س القرى ال�سيعّية بالبيان المذكور، 

ل يعني عدم الإعتناء ب�سائر القرى والبلدات في محافظة ك�سروان وجبيل.
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ما هو الكول�سترول في الدم؟
الج�سم  بالدهون.  �سبيهة  مادة  عن  عبارة  الكول�سترول 
بنف�سه  ي�سنعها  اأن  ي�ستطيع  الكول�سترول  من  لقليل  بحاجة 

جيدة.  �سحة  على  للمحافظة  الكبد  بوا�سطة 
ت��ت��اأث��ر  اإن ك��م��ي��ة ال��ك��ول�����س��ت��رول ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ج�����س��م 
تتناولها  التي  والدهون  الكول�سترول  بكمية  ملحوظ  ب�سكل 
من  الماأخوذة  )اأي  الم�سبعة  الدهون  اأن  ذلك  الطعام،  في 
وم�ستقاته(  والحليب  البي�ساء  اأو  الحمراء  كاللحوم  الحيوان 
المادة.  هذه  من  اأكبر  كمية  ت�سنيع  على  قابًا  الج�سم  تجعل 

لماذا نعتبر 
ارتفاع الكول�سترول في الدم �سيئًا ؟ 

الإن�سان  ج�سم  في  عالية  الكول�سترول  ن�سبة  كانت  كلما 
العالية  الن�سبة  هذه  اإن  القلب.  لأمرا�س  َتعُر�سًا  زادته  كلما 
الوقت  م��رور  وم��ع  ال�سرايين  داخ��ل  تتجمع  �سوف  ال��دم  في 
�ستوؤدي اإلى ان�سداد اأو على الأقل ت�سّيق مجرى الدم في هذه 

ال�سرايين. 
واإذا كانت هذه ال�سرايين هي التي تنقل الدم  اإلى القلب 
والغذاء  الأوك�سجين  و�سول  انقطاع  �ستكون  النتيجة  ف��اإن 

القلب. بمر�س  اّلن  يعرف  ما  القلب وهذا  الذي يحتاجه 
في  كامل  انقطاع  نتيجة  هي  القلبية  الذبحة  ف��اإن  اإذن 
في  ُكّلي  ان�سداد  نتيجة  هو  وال��ذي  القلب  اإل��ى  ال��دم  و�سول 

ال�سرايين.  في  الدم  مجرى 

األى اأي فئة اأنت تنتمي ؟
ن�سبة   >----- د�سلتر  ملغ/   200 من  اأق��ل  كول�سترول 

 . طبيعية
تدعو  ن�سبة  ملغ/د�سلتر -----<   239  -200 كول�سترول 

الحمية. وبدء  الحذر  اإلى 
ن�سبة  ملغ/د�سلتر-----<   240 من  اأكثر  كول�سترول 

الوقاية. اأي  الحمية  على  المحافظة  ت�ستلزم  عالية 
الكول�سترول  ن�سبة  تخفي�س  على  قادرون  النا�س  معظم   �
في الج�سم من طريق تغيير ب�سيط في نوعية طعامهم والذي 
الم�سبعة.  الدهون  الدهون،  كمية  في  تقليل  عن  عبارة  هو 
تجد  وهنا  يتناولونها.  التي  الحرارية  والوحدات  الكول�سترول 
الأطعمة  )اأنواع  بها:  تبداأ  اأن  يمكنك  التي  الإر�سادات  بع�س 

:) بها  الم�سموح 
»هبرة«  يكون  اأن  الدهن - لحم / �سرط  القليلة  اللحوم   �

م�سلوقة(. اأو  دون دهن )م�سوية 
 � )م�سوية(  اأنواعها  على  الأ�سماك   � جلد  دون  الدجاج   �

بالماء. المعّلبة  التونة  �سمك 
 � الحم�س   � الفول  مثل  الحبوب  من  اأكبر  كمية  تناول   �

اللحوم. اأقّل من  وكمية   � اإلخ  الفا�سولياء   � العد�س 
الد�سم  القليلة  الأجبان  الد�سم،  والقليل  الخالي  الحليب   �
والقليلة  الخالية  اللبنة   � القري�سة  عكاوي(   � كريم  )الدوبل 

الد�سم. والقليل  الخالي  اللبن   � الد�سم 

بقلم االإخت�صا�صّية غدير ال�صيخ محمد ح�صين عمرو

نصائح لتخفيف 
الكولسترول والتريغليسريد 

في الدم 

نصائح غذائّية
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 � الكانول  زيت   � الزيتون  )زيت  النيئة  النباتية  الزيوت   �
 � زيت الذرة � زيت دوار ال�سم�س( زيت ال�سويا � زيت البخاخ 

ال�سم�سم. زيت   � الم�سبعة  غير  المارجرين 
 � المعكرونة   � القمح   � البرغل   � الأرز  الأ�سمر�  الخبز   �

اأ�سمر(. يكون  اأن  الأف�سل  للفطور)من  المعلبة  الحبوب 
البي�س. بيا�س   �

� الكا�سترد � المهلبية � الجلو الخالي من ال�سكر والم�سنوع 
الد�سم. الخالي  الحليب  من 

triglycer- الدم  في  الدهون  ن�سبة  ارتفاع  حال  )وفي 
ide( يجب اإ�سافة اإلى المذكور في الأعلى الإمتناع عما يلي:

الفاكهة. وع�سير  الع�سل   � المربى   )1
باليوم. فقط  فاكهة  ح�ستي  تناول  يجب  كما   )2

الدايت. الغازية  الم�سروبات  تناول  يمكن   )3
الماأكولت التي تح�ّسن ن�سبة الكول�سترول 

HDL: الجيد
ن�سبة  ت��ح�����س��ي��ن  ف���ي  ال��ت��ال��ي��ة  ال���م���اأك���ولت  ت�����س��اع��د  ق���د 

محددة: بكميات  بتناولها  ين�سح  لذا  الجيد،  الكول�سترول 
باليوم(. ب�سلة  )ن�سف  الب�سل   �

باليوم. كوب  ن�سف  الليمون  ع�سير   �
ال�سمك. اأو زيت  ال�سمك   �

الداكن. الأخ�سر  اللون  الخ�سار ذات   �
) واللوز  )الجوز  النيئة  والمك�سرات  الأفوكا   �

 �
زي�����ت 

ال���زي���ت���ون 
ودوار  وال�����ك�����ان�����ول 
ال�����س��م�����س )م��ل��ع��ق��ت��ان 

في  ك��ب��ي��رت��ان 
اليوم(

 �
م����ن����ت����وج����ات 

ال�سويا 
ال���م���وج���ودة في  الأل����ي����اف 
والفا�سولياء  والخ�سار  الفاكهة 
)اأرز  ال��ك��ام��ل��ة  وال��ن�����س��وي��ات 

اأ�����س����م����ر� خ��ب��ز 
معكرونة  اأ�سمر� 

�سمراء(.

47



للحياة،  درو�سًا  منهن  ا�ستوحيت  اللواتي  من  واحدة  اإنها 
وعلمتني من دون ان تدري كيف يجب ن�سر الوعي لدى الأهل 
وفي  بناتهن،  م�ستقبل  عن  م�سوؤولين  يكونوا  اأن  معنى  عن 
عقول البنات حول كيفية الحفاظ على حقوقهن التي منحهن 
اإياها اهلل عّز وجل من غير خوف اأو وجل من عادات وتقاليد 

و�سلطته.  الرجل  اإل ما يحفظ موقعّية  الدين  تاأخذ من  ل 
اإّن من ي�سمع ق�سة �سماح التي لم تنته بعد لأكتب نهايتها 
ربطتني  التي  المراأة  هذه  ق�سة  ن�سر  اأردت  لما  تماًما  يدرك 

بعيد.  واحترام منذ زمن  بها عاقة مودة 
في  ج��اه��دن  اللواتي  الن�ساء  م��ن  كغيرها  اإم���راأة  �سماح 
ال�سبر  �سمام  فقدان  مرحلة  اإلى  و�سلن  حتى  الحياة  هذه 
لقد  اأجل  ظاهريًا.  اأ�سرهن  تما�سك  اإط��ار  ي�سكل  كان  الذي 
الج�سدي  التعنيف  تحّمل  من  عامًا  ع�سرين  بعد  �سبرها  نفذ 
رفيق  ليكون  الأي��ام  من  يوم  في  اختارته  رجل  من  والنف�سي 

الأيام.  اأوجعتها  كلما  عليه  تتكىء  �سند،  و  درب 
ذلك  ومن  �سنة  ع�سرة  خم�س  منذ  عملي  بحكم  عرفتها 
 ، وجعها  وبل�سم  اأ�سرارها،  وخزين  ثقتها،  محط  واأنا  الوقت 
اإدارة  اأحاول التخفيف عنها، وم�ساعدتها على ال�ستمرار في 

كريمة.  حياة  لأولدها  وي�سمن  اهلل  ير�سي  بما  حياتها 
هي اأم لخم�سة اأولد معظمهم اليوم من حملة ال�سهادات. 
ق�ساوة  الأمان ب�سبرها على  بّر  اإلى  بهم  اأن ت�سل  ا�ستطاعت 
تاأمين  على  تعينه  ث��روة  ذا  ك��ان  اأن  فبعد  وت��ه��ّوره،  زوج��ه��ا 

اأ�سبح  الزمن،  وغدر  العوز  من  وتوؤّمنه  لأ�سرته،  كريمة  حياة 
مع  ي�سكنه  ال��ذي  وال��ب��ي��ت  التقاعدي  رات��ب��ه  ���س��وى  يملك  ل 
في  عمله  نتيجة  ذلك  وكّل  تاأجيرهما،  من  ي�ستفيد  غرفتين 
اأع�سابه  على  تقّلبها  انعك�س  حتى  حياته  غزت  التي  البور�سة 

اأولده. و  وت�سرفاته مع زوجته 
اأكثر من ع�سر �سنوات و�سماح تعي�س مع زوجها تحت  منذ 
والتعنيف  الكاآبة  من  فيها  منف�سلة  حياة  لكن  و  واحد،  �سقف 
اقناعه  ا�ستطاعت  حياة.  هكذا  على  الموت  تتمنى  جعلها  ما 
من  بع�ٍس  ول�سد  اأبنائها  معي�سة  لتح�سين  تعمل  باأن  ب�سعوبة 

عليهم. تقتيرًا  وزادته  حياتهم  على  اأّثرت  التي  خ�سارته 
قوة  عملها  من  �سماح  وا�ستمدت  جهد  بعد  الأب��ن��اء  كبر 
الخا�س.  كيانها  لها  واأ���س��ب��ح  وال��م��ه��ان��ة،  ال��ذل  بها  ت��واج��ه 
اأن  بعد  الطاق  طلبت  نف�سها،  اإع��ال��ة  على  ق��ادرة  و���س��ارت 
على  اأولده��ا  قدرة  على  اطماأّنت  اأن  وبعد  منه،  الكيل  طفح 
بالطرد  هّددهم  لأن��ه  عنها  بعيًدا  باأنف�سهم  حياتهم  اإدارة 

المنزل. تركوا  حال  في  البيت  وبيع  التعليم،  من  وحرمانهم 
كان  التي  خا�سها  ورقة  على  ح�سلت  ومعاناة  جهد  بعد 
يكن  لم  المنزل،  وتترك  حقوقها  ك��ّل  عن  تتنازل  اأن  ثمنها 
اأنهم  كانت  المفاجاأة  ولكن  اأخويها  اإلى  تلجاأ  اأن  اإل  امامها 
وباأنها  الطاق  فكرة  قبولهم  عدم  بحجة  ا�ستقبالها  رف�سوا 

عليهم. عاًرا  باتت 
العمل  في  رفيقاتها  بع�س  بم�ساعدة  وا�ستطاعت  تياأ�س  لم 

حق 
المرأة     

واجب         
بقلم المربية الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى(

تربية وتوجيه
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اإلى الحياة وكاأنها ولدت من  اأن ت�ستاأجر بيًتا وتفر�سه، وتعود 
لترّمم  وتنطلق  بماآ�سيه  الما�سي  تن�سى  اأن  قررت  لقد  جديد، 

المدّمرة. و�سخ�سيتها  المنك�سرة،  نف�سها 
حياتها  على  تعتاد  ب��داأت  طاقها  اأ�سهرعلى  ثاثة  م��ّر   
با�ستمرار  لها  اأبنائها  زيارة  ارتياحها  من  زاد  وما  الجديدة، 
وال�سيء  الم��ر،  ف��ي  الغريب  ولكن   . بذلك  اأقنعوه  اأن  بعد 
اأّنه اأوهم اأولده واإخوتها باأنه مظلوم وهو ل يريد  الم�سحك، 
اقناعها  منهم  وطلب   ، ذلك  على  اأجبرته  وهي  عنها  التخلي 
و�سيتحملون  حياته  على  �سيق�سي  واإل  قرارها  عن  بالعودة 

ذلك.  م�سوؤولية  معها 
والدتهم  وجع  على  باإ�سرارهم  يتغلبوا  اأن  البناء  ا�ستطاع 
والدهم  جاء  ان  بعد  ل�سيما  قرارها  عن  تتراجع  ويجعلوها 
عليها  ويتمنى  ع��ن��ه،  وال��ع��ف��و  ال�سماح  منها  يطلب  بنف�سه 
كما  تطلبه  �سرط  اأي  بقبول  لها  وتعّهد  بيتها،  اإل��ى  ال��ع��ودة 
وكيلة  جعلها  جانب  الى  حياته  ونمط  معاملته  بتغيير  وعدها 
�سماح  تقتنع  لم  با�سمها،  المنزل  وت�سجيل  الطاق  في  نف�سها 
بكامه،  فمن تجرع كاأ�س العلقم مّرة لن يحاول تجّرعه مرة 
م�سوؤولية  وتتحمل  �سّدها  الأم��ور  تنقلب  ل  كي  ولكن  ثانية، 
التي  النا�س  اأف��واه  تّكم  ولكي  اأبنائها،  اأم��ام  اأ�سرتها  ت�ستت 
التي  ال��دائ��رة  ال��ى  ال��ع��ودة   قبلت  بال�سوء،  تتناولها  راح��ت 

الحياة.  في  رغبتها  تخنق  وكادت  عليها  �ساقت 
ليلة  بين  ع�سل  اإل��ى  يتحول  لن  والعلقم  ظّنها،  يخب  لم 
و�سحاها، فمن كان طبعه الق�سوة والنانية لن ي�سبح عطوًفا 
وكريًما فجاأة، اإذ لم يدم ما تعهد به  اأمامها �سوى اأيام وعاد 
التي  الأمور  لأب�سط  واإهمال  اإحترام  الأولى، عدم  �سيرته  الى 
يك�سر  اأن  يحاول  لم  زوجها،  في  ال��م��راأة  تجدها  اأن  ترغب 
لم  الّرعناء.  بت�سرفاته  بناه  الذي  نف�سها  في  النفور  حاجز 
يوم  في  وحرمها  اأهانها  من  مع  الن�سجام  على  ق��ادرة  تعد 
اأبنائه  عن  وحنانه  كرمه  وحجب  حقوقها،  اأب�سط  الأيام  من 

نف�سه. ور�سى  كيفه  دائرة  في  ليعي�س 
اأبناءها  لتر�سي  منه،  هربت  ال��ذي  �سجنها  اإل��ى  ع��ادت 
جيرانها  حديث  محور  ت�سبح  كيا  ع��ادت  لقد  واإخ��وت��ه��ا، 

وكيلة  اأّنها  من  بالّرغم  جديد  من  لُتْدَفن  رجعت  ومعارفها، 
ا�ستعادت  التي  �سماح  ملكها،  بات  والبيت  بالطاق،  نف�سها 

اآخرون.  ليحيا  ماتت  لفترة،  قوتها 
عنها،  اأخ��ّف��ف  اأن  ح��اول��ت  فكم  م�سابها،  يوؤلمني  ك��ان 
كّل  مع  بحكمة  والتعامل  و�سعها،  على  بر  بال�سّ واأن�سحها 
اهتمامها  ج��ّل  وتركيز  اأ�سرتها،  مع  بها  تمّر  التي  المواقف 
اأعماله  َوْقع  لتتخل�س من  على عملها وعلى تغيير نمط حياتها 
الم�ستفزة والقا�سية. ولكن هذه المرة لم اأعد راغبة باإ�سدائها 
عينيها  في  والنظر  اإليها  بال�ستماع  اكتفيت  فقد  الن�سيحة، 
الدامعتين، وكلماتها التي تدل على فقدانها  لكل �سعور جميل 

واأقوالها. التوازن في ت�سرفاتها  ،وعلى عدم  بالحياة 
عنه  تنازل  ما  كل  اإليه  لتعيد  عليها  وي�سغط  يهّددها  اإنه 
كّل ذلك  ير�سيها،  ما  ترى  لن  واإل  العودة،  عندما طلب منها 
الجانب  اإل  يريهم  ل  فهو  اأبنائها،  و�سمع  عيون  عن  بعيًدا 
لطيًفا معها وهي  واأ�سبح  تغير،  باأنه  لهم  يوحي  الّذي  الحنون 

عي�سهم. عليهم  وتنغ�س  ترف�سه  التي 
ان�����س��ان؟  ه��ك��ذا  م��ع  اأت�����س��رف  اأن  ع��ل��ّي  �ساألتني:»كيف 
واأن  ال�سجن،  غياهب  في  اأرميه  اأن  با�ستطاعتي  ان�سحيني؟ 
نظرة  باهظًا،  �سيكون  الثمن  ولكن  ���س��يء،  ك��ل  م��ن  اأح��رم��ه 
ال��م��راأة  خلقت  ه��ل  �سمعتي،  اأه��ل��ي،  المجتمع،  ل��ي،  اأب��ن��ائ��ي 
مكّبلتين،  بيدين  اأحارب  اأن  اليوم  ا�ستطيع  ل  انا  ؟.  للعذاب 
متعددة  اأمامها  الخيارات  خا�س؟«  من  األ  ك�سير!  وقلب 
م�سار  ر�سم  في  الجميع  اأ�سترك  لقد  وم��ّر،  قا�س  وجميعها 

اإل هي. حياتها 
هدفه  بعد،  ف�سولها  تنته  لم  التي  �سماح  ق�سة  عر�س 
ال��م��راأة  لحقوق  مجتمعنا  ه�سم  م��دى  على  ال�سوء  ت�سليط 
الج�سدي  التعنيف  عن  بعيدة  كريمة  حياة  في  وحّقها   ...
تهديد  دون  من  م�سيرها  تقّرر  اأن  في  حّقها  والنف�سي... 
الدين  �سوابط  �سمن  حّرة  تعي�س  اأن  في  حّقها   ... لحياتها 
في  اأح��ي��اًن��ا  الأه���ل   دور  غ��ي��اب   اإل��ى  النظر  يلفت  كما   ....
وع��دم  زواج��ه��ا،  بعد  حتى  وحمايتها  ورعايتها  احت�سانها 

والتقاليد. الأعراف  بحجة  لخياراتها  احترامهم 
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وجدانيات 

بني 
عدالة الكون 
وعدالة البشر 

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

الحيرة  م��ن  ب��رك��اٍن  على  تقُف  اأماليا  ال�سّيدة  اأنَّ  �سعرُت 
باأغنية  ي�سدح  الجوال  هاتفها  �سوت  �سمعُت  عندما  وال�سياع 

يتحّدث م�سمونها عن الحزن والياأ�س والوح�سة والفراق...
�ساألتها عن �سر اختيارها لهذه الأغنّية ال�سوداوية، واإحتفاظها 
بها فاأجابت باآهة �سادرة من اأغوار القلب، وب�سوت تماوجت فيه 

�سمات الأ�سى والهموم:» وهل في هذه الدنيا ما ُيفرْح؟«.
في  وت�ساءلت  ال�سادقة،  ُمعاناتها  بمرارة  اأح�س�ست 
ي: هل عامل الفقر هو الذي اأّدى بها اإلى هذا ال�سعور  �ِسرِّ
القاتم والحزين؟. اأو اأّن ماآ�سي الحياة وظلمها و�سقاوتها 
بالأمان  ُيوحي  كان  اإ�سمها  اأّن  ورغ��م  بها؟  ُتعذِّ التي  هي 
والمعاك�سة،  ال�ساغطة  الظروف  لكن  والأم��ل.  والتفاوؤل 
ما  م�سمون  مع  والإن�سجام  بالتناغم  لها  لت�سمح  تكن  لم 
جمال  م��ن  الإ����س���م  ه���ذا  يحمله 
وفرح!. واأح�س�سُت وهي ت�سرُد لي 
معاناتها مع اأ�سرتها � بالِحمْل 
الإج��ت��م��اع��ّي ال��ث��ق��ي��ل ال��ذي 
وف��وق  كاهلها،  على  تحمله 
الأ�سرة  هذه  لرعاية  طاقتها 

البائ�سة.
وداخ��ل��ت��ن��ي ق��ن��اع��ة ب���اأنَّ 
الظالم  الإن�����س��ان��ّي  ال��ق��در 
ُي�سقي  ال��ذي  اأح��ي��ان��ًا، ه��و 
وي�سحقهم  الّنا�س،  بع�س 
ف����ي اأت��������وٍن م����ن ال���ع���ذاب 
ال��ن��ف�����س��ي، وال���م���ادي وال��ق��ل��ق 

الوجودي...
وت�ساءلت اأي�سًا، عّما اإذا كانت 

اأكتاف  على  اأو  القدر،  عاتق  على  تقُع  الماأ�ساة  هذه  م�سوؤولّية 
والعدالة  النقّية،  الإن�سانّية  ال��روح  اإل��ى  يفتقد  ال��ذي  المجتمع، 
اإلى  المحتاجين  الّنا�س  بحياة  الإ�ستخفاف  وعدم  الإجتماعّية، 

و�سائل الرعاية والتكافل الإجتماعّي.
حكمُة  ال�سعيدة،  غير  المنا�سبة  هذه  وحي  من  وح�سرتني 
ر فيها  اإمام الُمتقين علّي بن اأبي طالب t، الرائعة. والتي عبَّ
الإجتماعّية  البنّية  في  والخلل  الإن�سانّية،  التعا�سة  اأ�سباب  عن 
«، »وما راأيُت ِنعمًة  َع ِبِه َغِنيٌّ عندما قال »َما َجاَع َفِقيٌر اإِل ِبَما ُمتِّ

مْوُفورًة اإلَّ واإلى جانبها حق ُم�سّيع«.
فوجدت  الب�سر.  وعدالة  الكون،  عدالة  بين  جدليًا  وقارنت 
اأنَّ الأولى اأعدل، واأجمل واأثبت من الثانّية، وبح�سب قول الأديب 
وقوانينه �سادقة،  الكون  »نوامي�س  اأن  الكبير جورج جرداق من 
وفيها  ال�سفات  بهذه  ال�سارم  منطقها  يقوم  ع��ادل��ة،  ثابتة، 
القائم على وحدة  الكون العظيم...  ر وجود هذا  وحدها ما يبرِّ
الب�سر،  عدالة  بينما  والتوازن«.  والعدل  والثبات  ال�سدق  من 
وعلى  معًا،  والمحكوم  الحاكم  مزاجّية  على  اأحيانًا  تعتمد  قد 
ق وتنحرف  م�سالحهما الفردّية فقط، ما يجعل هذه العدالة تتمزَّ
عن م�سارها ال�سليم، لتتخبط في دياجير الظلم والف�ساد وغمِط 
الّنا�س حقوقهم و�سعادتهم في الحياة فيترتب على ذلك ازدياد 
ت�ستحقها  قلوٍب  ال�سعادة من  وت�سلب  والغني غنًى،  فقرًا  الفقير 

لُتعطى ق�سرًا لمن ل ي�ستحقها.
عن  وتخفيفًا  لمعاناتها،  موا�ساًة  لمحدثتي،  قلت  واأخ��ي��رًا 
�سعورها الماأزوم والمهزوم وم�ساركًة اإن�سانّية في همومها، قلت 
لها:» تعالي نبِك معًا، لعّل في دموعنا ال�سادقة والبريئة ما يحّرُق 
اأقذار وف�ساد بع�س الّنا�س فلربما تتماهى عدالة الب�سر وعدالة 
ة والعدل بين  الكون وال�سماء، فيعمُّ ال�سام والطماأنينة والم�سرَّ

كل الكائنات الحيَّة«. 
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خواطر 

بال عنوان
بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

وم�سى ي�ساألني وي�ساألني طالبًا الجواب، اأين هم ؟ لماذا ؟ 
بابًا  اأُ�سيغ له جوابًا ل يقفل على مخيلته  وكيف؟ تحّيرت كيف 

ول اأعرف �سوى م�سارحته. 
علمات  لقريتي  مجاور  نهر  �سفاف  نعبر  �سويًا  وم�سينا 
الذي  ذاك  القديم،  الج�سر  عند  الجبل،  كتف  على  ال�ساكنة 
اللبناني  وجي�سنا  والفرن�سيين  العثمانيين  قوافل  عليه  مّرت 
�سماع  الى  الحنين  من  كثيرًا  يختزن  ب�سمت  عبرنا،  البا�سل، 

الخيول و�سهيلها و�سيحات فر�سانها.  حوافر 
وم�سينا، م�سينا نت�سلق ح�سى النهر الأمل�س، وحين نخطئ 
اأما هو، فما زال  اأقدامنا ننزلق الى وحوله المتحركة.  مو�سع 
على حاله، ي�ساأل عن ال�سغيرة والكبيرة، ي�ساأل عن الحيوانات 
المنبع  عن  ي�ساأل  والياب�س،  الأخ�سر  عن  والطائرة،  الزاحفة 
يكثر  المقبل،  الحا�سر  اأو  الما�سي  التاريخ  عن  الم�سّب،  اأو 
واأخرى  بالم�سير  يتقدمني  تارة  بال�سوؤال.  وي�ستر�سل  ويحّدق 
تتعثر  عبثًا  اأم  بم�سيه  الق�سد  يق�سد  اأنَّه  ترى هل  به،  يخلفني 

خطاه؟ 
م�سيرنا  يرقب  فوقنا،  جناحيه  يفرد  طائٌر  براحلتنا  حّط 
عن  ف�ساألني  كاأرجوحٍة.  له  فيهتّز  الغ�سن  على  ويهوي  بقلق، 
ا�سمه وف�سيله، عن زرقة جناحيه، ولماذا لي�س اأخ�سر الجناح 
الطبيعة؟  طيف  جمال  يحاكي  ل  ِل��َم  ح��ول��ه؟  م��ن  ك��ال��ب��راري 
اأجبته: هو رفيق و�ساحب ماجد في ال�سفر، يرتحل كحالنا من 

زمان لغيره فيرى من النا�س تغير اأحوالهم. 
جل�ست  حيث  الجبل  مّنا  دن��ا  حتى  ع��ن��وان،  ب��ا  وم�سينا 
وهجًا  ت�سفي  بّراقة  ووم�سات  بنظرات  ترمقه  خلفه  م�سرقًة 

على �سحره وتنثر فوقه �سحاب عبق زهر ال�سعتر البري وورق 
اأطيافهم  حكايات  ال�سم�س  لنا  تروي  هناك،  الأخ�سر.  الغار 

وهم يعبرون الجبل الى ال�سهل من ورائه. 
على الطريق مررنا بالبيدر، فبادرته مجاوبًا با ا�ستر�سال، 
وجنتيه  عن  الأح��م��ر،  وكّفه  ال��ف��ّاح  عن  القمح،  ح�ساد  عن 
عن  بالمنجل،  الُمزّين  وزناره  ال�سروال  لب�س  عن  ال�سمراوين، 
ال�سجائر  لفافة  وعن  الثقاب  عيدان  عن  الراأ�س،  على  الكوفية 
فرمقني  البيدر،  فوق  روحه  فا�ست  عميٍق  ما�ٍس  عن  اليدوية، 
ال��دروب  حنين  الى  هائمًا  تركتني  الأيمن  حاجبه  من  بعقدة 

الخالية.
�ساألني عن الوقت فاأ�سرت الى ظّلي على الر�س وا�ستر�سلت 
في و�سف القمر والنجم في الليل. اأدركنا الليل وتّتبعنا النجوم 

وال�سير على �سوء القمر.
 في ظلمات الليل �سمعت نواح البوم من فوق ال�سجر ُتك�ِسُر 
من  الذئاب  اأ���س��وات  �سديقي  واأخ��اف  الجبل،  على  ال�سمت 
رعبًا  ي�سفُر  كالريح  م�سى  ثم  داخلي  في  فارتمى  اله�ساب، 

حتى اأدركنا الفجر.
الى  ورافقني  فعاد  الأم��ان  اأدرك��ه  �سعاع  اأول  انبعاث  مع   
�سكت  هناك  ال��وادي.  طّيات  في  الخاوي  البئر  عند  مق�سدنا 
عن الكام حتى ال�سباح وما عدا �سدى الحجر من قاع البئر 
ما �سّج �سجيج اأبدًا. تعجبت من �سمته، فلم اأعتد عليه طويًا. 

�سبرت حتى اأيقنت اأنه ارتحل حيث اأراد.
فعدت بنف�سي من حيث اأتيت م�ستاأن�سًا ب�سمتي، فربما كان 

له مق�سد في اأمري. اأنَّه خيالي...
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خواطر

اأحببته... وعاندت والدي... جزمًا واإعتقادًا مني اأنَّ المال 
لي�س عائقًا... ظننت اأّني اأحببته... ولكن ما �سبّب عائقًا بيننا 
الثقافي  الم�ستوى  كان  ما  بقدر  المادي  الم�ستوى  لي�س  وبينه 

والعقلي.
اكتفى بعدٍد من الجدران ... ليحب�سني بداخلها... يعزلني 
من  انظر  وم���راآة...  تلفاٍز  ب�سا�سة  لي  ُه  لخ�سَّ مجتمٍع...  عن 
ول   ... ة  القوَّ بي  تبعثُّ  عّلها  واأحّدثها  �سعفي...  اإلى  خالها 
وجردني  �سيء...  كل  مني  ا�ستنزف  حيث  وحيدة...  تتركني 
الى  وو�سلت   ... لديَّ  ما  بكل  جازفت  حتى  وال��دي!...  ُح�سن 

هذا الحبل.
نافذتي  الى  �سريري...  الى  بل  لي�س هو...  اإليه...  اإ�ستقت 
اأحامي  كل  و�سعت  حيث  ال�سماء...  على  تطلُّ  كانت  التي 
بعيدة  اأكون  اأن  اأريد  اأري��ده...  ل  اأنا  ال�سراب...  اإلى  وم�سيت 

عنه... مقدار بعد ال�سماء من الر�س... اأو اأبعد...
اليوم... اأ�ستطيع اأن اأقول »اأنا«... اأنا اليوم اأكتب... لِك... 
من  وم�سلوبة  مك�سورة...  ُمقيدة...  غير  ُح���ّرة...  تكوني  كي 

ل�سبب وحيد: المراهقة... 
اأمك لأجله وتك�سري قلب والدك  »ل احد ي�ستحق ان تبكي 

من اأجله«.
نف�سي  قتلت  نعم...  وقاتلة...  ومراهقة...  اأم...  اليوم  انا 
مرتين... الأولى عندما راأيت دمعة اأمي، والثانية حينما قتلته 

قبل اأن اقول له:
»انني لم اأُحبه يومًا... بل كان طي�س مراهقة«.

مل أشعر بطعم الشتاء 
يف منزل والدي..

بقلم االآن�صة ن�صب حيدر اأحمد
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الى  حاجة  دون  وال��دت��ي  عن  ق�سيرة،  ق�سة  اأكتب  كيف 
وجه  اأر�سم  اأن  اأما  الازمة،  والأدوات  لها  الم�ّسببة  العنا�سر 
التعّبد  الى  يحتاج  فهذا  ورقي  وعلى  قلبي  في  المتّب�سم  اأُمي 
اآي��ات  وب�ّسرت  ال�سعراء  كتب  حيث  التوفيق  واإل��ى  وال�سوم 
وكّر�سن  �سّحين  اأُم��ه��ات  ببركة  المقّد�سة  والُكتب  الرحمن 

لاأبناء. حياتهن 
كنت  الأ�سحى  عيد  في  بحلوله؟  العيد  ��د  اأُع��يِّ ُكنُت  كيف 
األب�س الثوب الجديد، واأّما في عيد الفطر فنجتمع على افطار 
ها َوالبرُّ بها طريق الجّنة، في  �سهّي. اأّما في عيد الأم التي ُحبَّ
لمكافاأة  الكلمات  ر�سف  عن  واأعجز  اأجتهد  اأُمي  مولدك  عيد 

اأ�ستطيع!!. دقيقة واحدة من �سنّي عمرك  فا 
الذكريات.  اأعذب  فيها  ن�ستذكر  عام  كّل  تاأملية  وقفة  في 
هديتي لأُمي هي ُح�سُن اإ�ستذكارها عند كل مائدة مع اأطفالي، 
طرائف  م��ن  م�سامعهم  على  حنانها  في�س  ع��ن  لهم  اأروي 
لآخر  جيل  من  اأُمي  وتحيا  ذكرياتها  فيعي�سوا  الجّدة  ومحّبة 

اأبنائي. في وجدان 
اأول  وع��ن  ل��ي،  ابتاعتها  هوائية  دّراج���ة  اأول  ع��ن  اأتكلم 
نعي�س  وكبيرة  �سغيرة  كل  وعن  الوظيفة،  من  تقا�سته  راتب 

اأُمي. بها  علينا  التي عطفت  الجميلة  اللحظات 
ًا في نزهة فكرية الى حيث  اأذهب بعائلتي ومعي اأطفالي ُحبَّ
الحياة  عثرات  والطيبة  الطموحة  الحنون  الجّدة  هذه  جابهت 
كّقلة من اأترابها ممن �سحينَّ ب�سبابهّن لتحيا اأُّمة اأف�سل. تلك 
هي يا ولدي الجّدة التي ر�سمت الب�سمُة على وجه قلب يقا�سي، 

تعانق الحياة ع�سقًا وتكدح كدحّا �سعيّا لأولدها واأحفادها.

ُح��ّب��ًا كما قال  ال��ى الأب���د  ف��ع��ّا  ه��ي 
ال�����س��اع��ر، وال���ى َغ���ٍد ه��ي ���س��ات��ي، في 

للكعبة،  الزائر  مقام  اأح�سر  ح�سورها 
للكعبة ف��ك��ل��ت��اه��م��ا اإل����ى وج��ه��ه��م��ا ع���ب���ادة، ال��ن��ظ��ر 

تحّدى  الجالة  رّب  اأُمي عبادة.  لوجه  والنظر  عبادة، 
عباده بكلمات كتابه التي اذا ما نفد مداد البحر 

ب  ب��رَّ اأ�ستعين  واأن���ا  رّب���ي،  كلمات  ن��ف��دت  م��ا 
اأمي:  لك  لأق��ول  بالو�سف  ال�سموات 
اأف���واج حب  البحر  اأم���واج  ك��ان��ت  ل��و 
نبع  وما جّف  اأمواجه  لنفدت  وع�سق، 

اأُمي. يا  الع�سق من قلبك 
ف��ي ���س��ه��ر ال��ح��ي��اة، ُوِل����دت ي��ا اأُم���ي 
اأنبتت  طيبة  ثمرة  منها  رّب��ي  لنا  ووه��ب 

الربيع  بعيد  النا�س  تحتفل  ع�سق.  �سنابل 
ن�سيف  ونحن  ال��ع��ام  م��ن  الحين  ه��ذا  ف��ي 
ولنا  فرحة  اأُمي  لك  هو  بعيٍد  ُحبٍّ  على  ُحّبًا 

حياتك  اهلل  اأطال  و�سرور،  بهجة 
ب��ال��ف��رح��ة ال���ت���ي ت��غ��م��ر 
ق��ل��وب��ن��ا ب���ق���دوم ع��ي��دك 

ون�ساأل  ع��ام،  ك��ل  ف��ي  علينا 
اأب��ع��د  ال���ى  ع��م��رك  ُي��م��دَّ  اأن  اهلل 

عند  دائمًا  نلتقي  اأن  ون�ساأله  الأزم��ان 
رمز  يا  اأُمي  محبتك  مرفاأ  الحنان،  مرفاأ 

الحياة.

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

أمي يا رمز احلياة

قصة قصرية
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قصة العدد 

كنا غالبًا ننام حول الموقد، ننتظر ب�سوق حكايا اأمنا المليئة 
بالفرح والأمل، ولكن اليوم كانت الق�سة غريبة بع�س ال�سيء اإذ 
اأن دمعة باردة مرت على خدها وبداأت ب�سرد الق�سة التي اأحببنا 

ال�ستماع اإليها قبل �سماعها.
منذ اأن اأ�سبح عمري خم�س �سنوات اأ�سيبت اأمي بمر�س ع�ساٍل 
اأودى بحياتها وتركت خلفها خم�سة اأولٍد �سغار ل معين لهم �سوى 

جديهما ووالدهما الذي احتار ماذا يفعل بهم. 
ومرت ال�سنين والأيام وكبر الأولد �سيئًا ف�سيئًا، ومن المدينة 

اإلى القرية ق�سوا حياتهم التي �سارت بدون حياة.
في يوم من اأيام �سهر رم�سان ذهب الوالد اإلى المدينة لق�ساء 
بع�س الحاجات ال�سرورية، واإذ بالحرب قد ن�سبت وبقي الأولد 
مع جديهما في القرية، وبعد حوالى اأ�سبوع طلب الوالد روؤية اأولده 
الظروف لم  الحزن ولكن  قلبه يختلج مع  اإح�سا�سًا ما في  وك��اأن 

ت�سمح له.
بعد هدوء الأو�ساع قليًا ذهب الوالد اإلى القرية وخال جلو�سه 
على درج المنزل مع ابنته، اإذ ب�سيارة كبيرة تترجل منها مجموعة 
�سبان ي�ساألون عن رجال القرية ولم يكن هناك غير الوالد فاأخذوه 
معهم في ال�سيارة بعدما رموا بوالدته اأر�سًا فاأطل ابنه الأكبر على 
ال�سيارة من اأعلى ال�سطح فراآها متوقفة وهم ي�سعون كي�سًا اأ�سود 

في راأ�س والده ويرمونه في ال�سندوق.
الليل  وم��ر  و�ساعات،  ل�ساعات  ال��وال��د  تنتظر  العائلة  بقيت 
الطويل وجاء النهار ولم يح�سر بعد، ولكن عند الظهر قرع الباب 
فرك�س الجميع والب�سمة ترت�سم على وجوههم التي تجهمت فجاأة 
عند روؤيتهم قريبًا لهم يخبرهم باأنه يعلم اأين هو ولكنه لي�س بخير.
انهارت الجدة من كثرة البكاء وحاولت تمالك اأع�سابها اأمام 
الأولد، وفي اليوم التالي جهز الجميع ا�ستقبال الوالد بحرارة على 
اأمل روؤياه �سالمًا ولكن ال�سدمة الكبرى عندما و�سل محمًا على 

الأكتاف مهدور الدماء بدون حراٍك. 
تجمعت العائلة حوله، هذا ي�سمه وذاك يقبل يديه وتلك تنوح 
اأهل القرية تهدئتهم ولكن مهما  اأن يفتح عينيه، وحاول  وتطلب 
قالوا ومهما فعلوا فهذا الأب المجاهد في �سبيل عياله قد ُهدر دمه 

ولم يعرفوا �سببًا لهذا اأو من فعل ذلك.

�سّم الجد والجدة الأحفاد اليتامى على اأمل الن�سيان، ومرت 
الأيام وماتت الجدة في المر�س الع�سال الذي اأودى بحياة الوالدة 
منذ �سنوات والتفَّ الجدُّ حولهم محاوًل النهو�س بهم نحو ب�سمة اأو 

�سحكة تن�سيهم ما عانوه من اأ�سى وح�سرة. 
الأكبر  البن  فقرر  الأولد  تربية  في  له  معينًا  الجد  يجد  لم 

ال�سفر للعمل وم�ساعدة الجد في تقديم لقمة العي�س لإخوته. 
ومرت ال�سهور وال�سنين وكبر الجميع وتزوج هذا وذاك وبنى 
كل واحد منهم منزله الخا�س بكل حب وحنان محاولين تعوي�سهم 
عن كل ما خ�سروه وكانوا بحاجة اإليه، ولكنهم لم ين�سوا معاناتهم 
وظلوا بجانب بع�سهم البع�س واحت�سنوا الجد الذي �سبر وجاهد 

في �سبيل تاأمين القوت الازم للعيال اليتامى.
دموعها  م�سحت  بعدما  لأولده���ا  الق�سة  ال��وال��دة  واأكملت 
واأ�سافت باأن عمها لم يتركها مطلقًا بل بقي اإلى جانبها في كل 

الوحيدة  الفتاة  لأنها  واحت�سنها  لحظة 
بين اأربعة �سبان.

من  باكرًا  تتزوج  اأن  القدر  و�ساء 
رجل كان كل حياتها واأن�ساها ما يهمها 
القلب  بقي  ولكن  الدنيا  اأح��زان  من 

الذين  من  النتقام  يحاول  المجروح 
اأبعدوا الفرح عن عائلتها وظلت في كل 
فترة من فترات الحياة تحكي ق�ستها 
من  �سماعها  يحب  من  اأم��ام  الموؤلمة 

م�سهد  ا�ستذكار  ي��ري��دون  لأن��ه��م  فمها 
ال�سواد  األب�سوها  التي  اليتيمة  الطفلة 
الكامل والقاتم والتي اأبكت الحا�سرين.

الأرب��ع��ة  اأولده�����ا  ال���وال���دة  �سمت 
واختتمت ق�ستها قائلة: 

للبكاء  ت��ح��ت��اج  ل  »ال��ح��ي��اة 
ال�سمود  اإل���ى  ت��ح��ت��اج  ب��ل 

والأم����������ل وال�����ه�����دوء 
وال�سكينة لإكمال 

الم�سيرة«.

نحن والحياة
المربية اأماريا برادعي
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اإنتخابّية في بلدة ل�سا في جرود جبيل عام  اإده راكبًا على بغٍل في جولة  النائب العميد ريمون 
واإلى جانبه  واإلى جانبه مختار ل�سا الحاج ح�سين علي ا�سماعيل المقداد راكبًا على بغٍل  1965م. 

ولده محمود ووجهاء البلدة ومنهم ح�سن عقيل المقداد ويو�سف خليل المقداد وغيرهم.

العميد رميون إده
 يف بلدة السا عام 1965م.

اإعداد هيئة التحرير

صور ووثائق
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الدكتور  الأخ  المجلة  لهذه  الم�سوؤول  المدير  تعالى  اهلل  وّفق 
العّامة اأحمد محمد قي�س، لإ�سدار مو�سوعته القراآنّية الحديثة 
والأبحاث  للدرا�سات  العّلمي  »المركز  موؤ�س�سته  عن  ال�سادرة 

القراآنّية«.
التوزيع في لبنان،»دار الماك«، الغبيري � بيروت، والتوزيع في 
جمهورّية م�سر العربّية »الُنهى للن�سر«، حي دار ال�سام � القاهرة. 
اأربعة  ف��ي  الأّول  ال��ق��راآن��ي  للجزء  المو�سوعة  ه��ذه  وج���اءت 
الجامع  �سيخ  الأكبر  الإم��ام  ف�سيلة  مقّدمة  في  وج��اء  مجلدات، 
الأزهر ال�سريف لهذه المو�سوعة المباركة:» هذا الكتاب »الموؤتلف 
والمختلف في التف�سير« من اإعداد وتاأليف الباحث الأ�ستاذ الدكتور 
اأحمد محمد قي�س الأ�ستاذ بالجامعات اللبنانّية، وموؤ�س�س المركز 

العلمّي للدرا�سات والأبحاث القراآنّية � بيروت � لبنان:
تعمل  ُم�ساهمات  جملة  من  ُم�ساهمة  اأّن��ه  من  اأهميته  تاأتي 
العام  الو�سط الإ�سامّي  البين في  واإ�ساح ذات  الفتن  واأد  على 
باأ�سلوب بعيد عن الهوى والع�سبّية، وذلك من خال ا�ستعرا�س 
اأقوال المف�ّسرين من الم�سارب الفكرّية والإ�سامّية كافة. ومقابلة 
هذه الأقوال ب�سكل علمّي ومو�سوعّي حتى يتبّين للقارئ الغث من 
ال�سمين في هذه الأقوال. ويتعرف اإلى الثراء العلمّي والفكرّي لدى 
هوؤلء المف�ّسرين، واأي�سًا اإلى موارد الإختاف والتي تاأتي بمعظمها 
ب�سكل تباينات علمّية طبيعّية تح�سل في كافة المجالت من دون 
ا�ستثناء. كما تكمن اأهمّية خا�سة في هذا الكتاب وهي: تحري�س 

ودفع القارئ اإلى التعّرف والإطاع على الفكر الآخر الإ�سامّي، 
اإذ في العديد من الموارد اأو المنا�سبات قد يلتقي الُم�سلم براأي 
الفر�سة  له  فتتاح  هنا  اأّم��ا  الآخرين.  دون  ح�سرًا  به  يعتقد  من 
ليطلع على الآراء كافة ما يوؤدي وب�سكل تلقائي اإلى تو�سيع دائرة 
اأو الرف�س الُمنبثق الناتج  معارفه الفكرّية الإ�سامّية دون عناء 
من التع�سب، وهذا ما تحتاجه الأُّمة في وقتنا الراهن اأََيما حاجة.
والمعرفة حاجة طبيعّية و�سرورّية لاإن�سان، ذلك لأّن الإن�سان 
لتثبت  المعرفة  تاأتي  الغ�ساوة  هذه  اإزال��ة  وعند  يجهل،  لما  عدو 
اأنوارها في عقول وقلوب الم�سلمين، وبالتالي تعمل على تزخيم 
المدارك العلمّية لديهم من جهة، وعلى تو�سعة م�ساحة التاقي 

وقبول فكر الآخر اأو بالحد الأدنى تبريره من جهة اأخرى)1(.
وقد اعتمد ف�سيلة الدكتور في مو�سوعته الآنفة الذكر، ع�سرة 
والحديثة،  القديمة  الكريم،  القراآن  تفا�سير  من  كبرى  م�سادر 

كمرجع لأّنها اأكثر �سهرة عند الم�سلمين من �ُسّنة و�سيعة وهي:
1 � تف�سير القراآن للطبرّي، لأبي جعفر بن محمد بن جرير. 

دار اإحياء التراث العربّي � بيروت.
2 � تف�سير القراآن العظيم، عماد الدين اأبي الفداء اإ�سماعيل 

بن كثير، دار الهال � ودار البحار 2004م. الطبعة الأولى.
3 � التف�سير الكبير، ُمحّمد بن ُعمر بن الح�سين بن علّي البحرّي 
الرازّي. دار اإحياء التراث العربّي � بيروت 2008م. الطبعة الأولى.
اأحمد  بن  محمد  عبداهلل  اأب��و  ال��ق��راآن،  لأحكام  الجامع   �  4

قراءة يف كتاب

املؤتلف واخملتلف 
يف التفسري

إعداد وتأليف 
الدكتور احمد حممد قيس

مؤسس
"املركز العلمّي للدراسات واألبحاث القرآنّية"

قّدم له 
فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر الشريف 

األستاذ  الدكتور أحمد الّطيب
بقلم رئي�س التحرير
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الأن�ساري القرطبّي. دار اإحياء التراث العربّي، بيروت 2002م. 
الطبعة الأولى.

5 � في ظال القراآن، �سّيد قطب. دار ال�سروق 2004م. الطبعة 
الرابعة والثاثون، بيروت.

بن  الف�سل  علي  اأب��و  ال��ق��راآن«  تف�سير  في  البيان  »مجمع   �  6
الح�سن الطبر�سّي، موؤ�س�سة الأعلمّي للمطبوعات، بيروت، الطبعة 

الأولى 1995م. 
7 � »التف�سير الكا�سف« العّامة ال�سيخ محمد جواد مغنية، دار 

العلم للمايين، بيروت، 1990، الطبعة الرابعة. 
8 � »الميزان في تف�سير القراآن«، العّامة ال�سّيد محمد ح�سين 
الطبعة  بيروت،   � للمطبوعات  الأعلمي  موؤ�س�سة  الطباطبائّي، 

الثانّية 2002م. 
9 � »الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المّنزل«، للعّامة ال�سيخ نا�سر 

مكارم ال�سيرازي، دار الأمير 2009م. الطبعة الثانّية.
10 � من وحي القراآن، العّامة ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل. 

دار الماك، الطبعة الثانّية، بيروت.
كما وفقه اهلل تعالى لاإ�ستعانة باأهل الخبرة لم�ساعدته لإنجاز 
هذا الم�سروع من خال اإنطاقته لهذا الإجتماع المبارك تحت 
وقد  القراآنّية(،  والأبحاث  للدرا�سات  العلمّي  )المركز  عنوان: 
العنوان وهم  الم�سروع تحت هذا  واأيدوا هذا  واأحّبوا  اإ�ستح�سنوا 

ال�سادة:
ربيع  ال�سيخ   �  2 فل�سطين.  من  المهداوي  دي��اب  ال�سيخ   �  1
�سويدان من لبنان. 3 � ال�سيخ توفيق علوية من لبنان. 4 � ال�سيخ 
من  فرحات  فاطمة  الدكتورة   �  5 العراق.  من  ال�سمناوي  محمد 

العراق.
الأ�ستاذ  الأدي���ب  اللغوي  للمدقق  وال�سكر  التحّية  وج��ه  كما 
الدكتور عبد الحافظ �سم�س، والأخت ماجدة �سامة على عنائها 

بال�سف الإلكترونّي. 
وم��ّم��ا ج���اء ف��ي م��ق��ّدم��ة ال��م��وؤل��ف )ح��ف��ظ��ه اهلل ت��ع��ال��ى(، 
القاعدة  وه��ي  ج��دًا  كثيرة  الم�سلمين  بين  قوله:»والم�ستركات 
الأ�سا�س. في حين اأن الإختاف والتباين هو الإ�ستثناء وهو قليل. 
اأ�سا�سي من موارد الفتنة بين  والتركيز على الإ�ستثناء هو مورد 
اإطار  �سمن  الإ�ستثناءات  هذه  اإظهار  اأّن  حين  في  الم�سلمين. 
وقطٌع  الفتنة،  ه��ذه  واأد  عوامل  من  عامل  الكثيرة  الُم�ستركات 

ولو  الأُمة، حتى  لهذه  �سرًا وتمزيقًا  اّلذين يريدون  اأمام  للطريق 
تلب�سوا بلبو�س الم�سلمين.

اإذ في كثير من الأحيان قد ين�سب اأحٌد ما قوًل اإلى فريق من 
الم�سلمين دون بّينة اأو دليل، ما يجعل المتلقي ياأخذ هذا القول 
هذا  حقيقة  مدى  من  التحقق  دون  وال�سدق  الجّد  محمل  على 
الأمر، اإّل اأّنه في هذا الكتاب ي�ستطيع الُم�سلم الإِطاع على اأقوال 
واآراء المف�سرين ب�سكل حقيقي دون اأي لب�س اأو تحوير. وهذه اأهمّية 

اأُخرى لهذا الكتاب.
واأي�سًا من ناحية اأُخرى، فاإّن معظم الكتب اأو التفا�سير حملت 
في طياتها العديد من الأبحاث الكامّية اأو اللغوّية، اأو الفل�سفّية اأو 
التاريخّية اأو الروائّية، وهذا ما يجعل غير المتخ�س�س يملُّ ويترك 
القراءة ويفقد اإهتمامه بالتف�سير، ناهيك عن المناهج المعتمدة 
لدى المف�سرين، وخ�سو�سًا القدامى منهم، حيث ي�سوبها التعقيد 
مهجورة  اأ�سحت  التي  والعبارات  الم�سطلحات  اإل��ى  بالإ�سافة 
حًا  الكتاب  هذا  كان  لذا  الع�سر.  هذا  لأبناء  بالن�سبة  وغريبة 
لهذه المع�سات، و�ستتو�سح الفكرة اأكثر عند حديثنا عن المنهج 

الُمّتبع فيه)2(.
وبعد فاإّن ف�سيلة الدكتور قي�س في المجلد الأّول من مو�سوعته 
الموؤلفة من اأربعة اأجزاء في 2319 �سفحة التي تكّلمت عن الجزء 
الأول من القراآن الكريم لغاية الآية 141 من �سورة البقرة، حاول 
ان يك�سف الغطاِء عما يجمع الم�سلمين ويوحّدهم ويجعلهم خير 
العلمّية  يبّيَن لهم الخافات  اأن  للّنا�س، كما حاول  اأًخرجت  اأُّمة 
عند علماء ال�سلف ال�سالح والتي ترجع اإلى ق�سايا في منهجّية 
الدراية  العربّية وعلوم  اللغة  واإلى علوم  القراآن الكريم وتف�سيره 
والحديث والفقه والأ�سول والكام والفل�سفة وعلم الرجال اأي علم 

الجرح والتعديل.
لطاب  مرجعًا  الذكر،  الآنفة  الع�سرة  التفا�سير  من  وجعل 
المعرفة والوحدة الإ�سامّية ولأ�ساتذة الجامعات والم�ست�سرقين. 
مانعًا بذلك الم�سطادين بالماء العكر من اإ�سعال الفتن والأحقاد 

بين الم�سلمين.
باإ�سمي وباإ�سم ُم�ست�سارّي التحرير وهيئة تحرير مجلة »اإطالة 
ُجبيلّية« نتوجه بالتهنئة والمباركة للدكتور قي�س على هذه ال�سدقة 
واأن  العمر  له طول  تعالى  اهلل  �سائلين  المبارك  والعمل  الجارية 

يوفقه اهلل تعالى لإكمال هذا العمل ال�سالح. اآمين.

الهوام�س:
الجزء ( 1) قي�س،  محمد  اأحمد  الدكتور  تاأليف  التف�سير«   في  والمختلف  »الموؤتلف   

الأّول من المجلد الأّول �س 5، دار ال�ماك � بيروت، الطبعة الأولى 2018م.
  نف�س الم�سدر، �س 15.( 2)
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الّتاريخ  ودار���س��ي  والموؤرخين  الباحثين  من  الكثيرون  راأى 
واأحيانًا  مختلفة،  ومناهج  لأ�ساليب  تخ�سع  الّتاريخ  درا�سة  اأنَّ 
متناق�سة... ففي ال�سرق ُيعتبر ابن خلدون 1332 � 1406م. واحدًا 
من كبار فا�سفة الّتاريخ، لما ورد في ُمقّدمته من اإ�سارات ُمهّمة، 
لها عاقة بمعنى الّتاريخ ودللت��ه... ُثّم اأّنه ُيعتبر وا�سع قوانين 

البحث العلمي في الكتابة الّتاأريخّية.
واأّما في الغرب، فقد جاء البحث في فل�سفة الّتاريخ ُمتاأخرًا 
حيث جرت محاولت في منت�سف القرن الثامن ع�سر، ما لبثت اأن 
تطّورت في القرن الّتا�سع ع�سر، لتزدهر في القرن الع�سرين على 

يد بع�س الفا�سفة الإنكليز.
والبحث في علم التاريخ، كطبيعة ومفهوم، يبقى ناق�سًا ما لم 

ف تعريفًا علميًا �سليمًا... ُيعرَّ
ل في  والّتاريخ، َكُمعَطى َلُه دللُته ومفاهيمه، هو كّل �سيء َح�سَ
ل ويك�سف العنا�سر  الما�سي، بعيدًا كان اأم قريبًا... ُيحّدد ما َح�سَ
ومجموعات،  اأف���رادًا  ال�سعب  عن  الحديث  وهو  ب��ه...  المرتبطة 

وبالّتالي مدى ارتباط هذا ال�سعب بالأحداث. 
فالموؤرخ ل يمكن اأن ُيعتبر حوادث طبيعّية ح�سلت ما لم يتاأثر 

بها ال�سعب ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. 
وهناك من يقول بتطّور التاريخ َفَيْعَتِبُره َقْوَل الّنا�س... اأفكارهم 
اإلى  وو�سلت  الما�سي  في  ح�سلت  التي  وُمعاناتهم  واأعمالهم 
الحا�سر ب�سكل اأو باآخر... َوَمْن ُيرّكز على َما�سي الب�سرّية بمفهوم 
تقليدي، فاإِنَّ َي�ْسُقْط بتحريفه التطورات الأخرى في عالم الطبيعة 

وفي الكائنات الحّية غير الإن�سانّية وما قد ُيوؤثر على الإن�سان... 
فالجن�س الب�سري ُمرتبط بالطبيعة، فهي �سبب الإ�ستمرار، لما 
ُتوّفر له من مقّومات العي�س... فالّتاريخ اإذًا، عندما يهتّم بما�سي 
الب�سرّية، فهو ُيحيط بها من مختلف الجوانب، ويعالج كّل ما َلُه 

بالكون المادي، واأ�سا�س تطّوره الح�سارّي... من جهة اأخرى فاإنَّ 
تعريف اأحد الفا�سفة الإنكليز وهو Elton 1967 للتاريخ، ُيدخل 
عن�سرًا جديدًا لمفهومه، وهو التاأكيد على ما و�سل من الما�سي... 
البحث عن  في  والمهم  الأب��رز  الموقع  يحتّل  الذي  الموؤرخ  ولكن 
حقائق ووثائق الما�سي، ُثمَّ اختيارها ومناق�ستها لي�سبح التاريخ 
بحثًا عن الحقيقة وهذا ما ُيوؤكد نظرة Carr 1977 بتعريفه للتاريخ 
على اأّنه عملّية تقاطع بين الموؤّرخ وحقائقه، وبالتالي حوار متوا�سل 
بين الما�سي والحا�سر، فيبرز بذلك عامل الوقت على اأّنه عن�سر 
ُمهم في تعريف الّتاريخ وفهمه... والموؤرخ الذي يتعاطى مع الدللة 
 1960 Dance التاريخّية هو نف�سه من الحا�سر... وهذا ما جعل
َيعتبر اأّن التاريخ لي�س الما�سي واإّنما هو �سجّات الما�سي، وحيثما 
اأّن  واإْن ُوجدت، فا �سك  التاريخ...  ال�سجّات ُوجد  ُوجدت هذه 
هناك َمْن اأَوجدها، وبالتالي فا ُبدَّ من اأّنه اأعطاها طابعه وجعلها 
لم   Dance لأن  ُمر�سّية  غير  النظرة  هذه  اعتبرت  وقد  متاأثرة 
ي�سع البديل لعمل الموؤرخين من جهة، ُثمَّ لم ياأخذ بعين الإعتبار 
التاريخّية  فالحقائق  ال�سك...  تقبل  ل  ثابتة  تاريخّية  ح��وادث 
الم�سكوك فيها عند Dance ُتعتبر العن�سر الأَهم الذي ُي�ساعد 
ْنع التاريخ  الموؤرخ على فهم التاريخ... والموؤرخ بدوره ل ي�ستطيع �سُ
بدونها... والحقائق بالمقابل ل يمكن اأن تتكلم لنف�سها وبنف�سها اإّل 
اإذا ُو�سعت باإطارها التاريخّي َومن ي�سع هذا الإطار غير الموؤرخ. 

واأخيرًا فيمكن تعريف التاريخ على اأّنه بحث وتحليل للما�سي 
من خال الدللة التاريخّية المتعددة الأ�سكال...

وهذه التعددية يمكن اأن ُت�سبب م�ساكل للموؤّرخ لأّنها قد تكون 
لمعرفة  بالحقائق  البحث  ُيفتر�س  وهنا  متناق�سة...  اأو  ناق�سة 
لكي  ال��م��وؤرخ  ِقَبِل  ِم��ْن  معرفة  يتطلب  ب��دوره  وه��ذا  �سرعّيتها... 

ل اإلى اإ�ستنتاجات �سحيحة.  ي�ستطيع التو�سُّ

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

الهوام�س:
(1 )Elton 1967 – Sydney
(2 )Caee 1977 – London

(3 )Dance 1960 - London
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َمْوِسُم اإِلْحسانفلسفة التاريخ
كت�ر ال�صيخ عبَّا�س فت�ني �صعر االأ�صتاذ الدُّ

ــــِب ــــــَدى الــــَخــــ�ــــصِ ــَس الـــــبـــــرايـــــا بــــــالــــــنَّ ــ ــ��ـ ــ ــفـ ــ ــــــْل نـ َظـــــــلِـّ
ـــًة ــ ــيـ ـــ ــنـ ــ ـــــــاحـــــــاِت اأُغــ ــُد فـــــــي الـــــــ�ـــــــصَّ ــ ــ ــصِ ــ ــ ــ� ــ ــ ــن ــ ــ واَفـــــــــيـــــــــَت ُت
ــا ــ ــنـ ــ ــُعـ ــ ــَمـ ــ ــجـ ــ ـــــــــُة االإِيـــــــــــــمـــــــــــــاِن َيـ ــــــــ�ُم اأُمـــــــــنـــــــــيَّ الــــــــ�ــــــــصَّ
ــــــَعــــــًة ــــــعــــــ�ــــــصِ ُتـــــــــــــه َهــــــــــــلَّــــــــــــْت ُمــــــ�ــــــصَ ـــــــــــــــــــــــــــــاَن ُغـــــــــــــرَّ اأَيَّ

ــا ــهــ ــ ــصُ ــ�ــ ــ ــرُم ــ ـــــيـــــاِم ُذنـــــــــــــ�ُب الـــــَخـــــلـــــِق َي ــُر الـــــ�ـــــصِّ ــ ــهـ ــ ـ ــصَ ــ �ـ
ــا ــ ــهــ ــ ــ ــصُ ــ ــ ــ� ــ ــ ــ�ؤن ــ ــ وُح ُي ويــــــــــــا لــــــــــــُه َرمـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاُن الـــــــــــــــــــــــرُّ

ــُره ــ ــ ــائ ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ــــــــــْت ب ـــــــَقـــــــى َعــــــــــمَّ يـــــــــا َمـــــــعـــــــلَـــــــمـــــــاً ِلـــــــلـــــــتُّ
�ــــــــصــــــــالــــــــِة فـــــــــي َعــــــــلــــــــيــــــــاَك ُمـــــــــزدهـــــــــٌر بــــــــــــــدُر الــــــــرِّ
ـــــــرُك ُمـــــنـــــَحـــــِطـــــٌم ـــــــــَة« فــــــيــــــِه الـــــــ�ـــــــصِّ و»َفـــــــــتـــــــــُح َمـــــــــكَّ
ــــهــــا ــُل ــائــ ــ ــص فــــ�ــ ـــــى  ُتـــــحـــــ�ـــــصَ ال  الــــــــــَقــــــــــدِر«  و»َلـــــــيـــــــلـــــــُة 

ـــًة ــــ ـــرَم ـــكــــ ــــ حـــــــــَمـــــــــُن َم ــــــهــــــا الـــــــــرَّ ــــــ�ــــــصَّ ـــًة َخ ــــ ــــل ـــ ـــي ــــ يــــــــا َل
ــــــــَة والــــــــــــــُقــــــــــــــراآُن رائــــــــُدهــــــــا َتــــــــحــــــــ�ي الــــــــقــــــــدا�ــــــــصَ
ــاَء الــــــــكــــــــ�ِن اأَحـــــــــُرُفـــــــــه ــ ــمــ ــ ــ ــص ــ ــ َمـــــــَتـــــــى اأَ�ـــــــــــــصـــــــــــــاَءْت �
ــــــــــٌة، بــــــــــــــــــــاالآِي ُمـــــــعـــــــجـــــــَزٌة ِلــــــــْلــــــــَخــــــــلــــــــِق مــــــــــدر�ــــــــــصَ
َيــــــحــــــمــــــُلــــــُه الِل  ر�ــــــــــــصــــــــــــ�ُل  الـــــــــكـــــــــتـــــــــاُب  هــــــــــــــَ� 

ــٌل ــ ــِمـ ــ ــَتـ ــ ــكـ ــ ُمـ الِل،  ِعــــــــْنــــــــَد  ِلــــــــْلــــــــَمــــــــرِء،  ـــــــــْ�َم  �ـــــــــصَ ال 
ــــه ــُن ــكــ ــ ــص ــ�ــ ــ َمـــــــــــْن �ـــــــصـــــــاَم عـــــــن ُحـــــــــــــــَرٍم فـــــالـــــُخـــــلـــــُد َم
ــًة ــيــ ــحــ ــ ــص ــ�ــ ــ خــــــــــــال�ــــــــــــسِ َت ْم عـــــلـــــى َطــــــــَبــــــــِق االإِ َقــــــــــــــــدِّ
ــٍة ــ ــيـ ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ــعـ ــ �ــــــصــــــامــــــْت جـــــــــ�اِرُحـــــــــنـــــــــا عـــــــــــْن كـــــــــــلِّ َمـ
َيــــــــجــــــــ�ُل حـــــــــــ�َل روؤو�ــــــــــــــــــسِ الـــــــُكـــــــْفـــــــِر َيـــــقـــــِذُفـــــهـــــا
ــه ــ ــَرُتـ ــ ــفـ ــ ـ ــصَ ــ اِر« �ـ ُتــــــــْعــــــــَزى اإِلــــــــــــى »َحـــــــــْيـــــــــدِر الـــــــــــَكـــــــــــرَّ

ْحـــــــ�ـــــــصـــــــاِن َوالــــــُحــــــَبــــــِب)1(  ـــــَم الــــــُجــــــ�ِد َواالإِ ــا َمـــــْ��ـــــصِ ــ يـ
ــَرِب ــ ـ ــطَّ ــ ــالـ ــ ــــمــــَع بـ ــي الــــ�ــــصَّ ــيــ ــحــ ــ اأَلـــــحـــــاُنـــــهـــــا الــــــُحــــــبُّ ُت
ـــــِب وَحـــــ�ـــــصـــــُبـــــنـــــا َوحـــــــــــــــــدٌة َتـــــــربـــــــ� عـــــلـــــى الـــــَحـــــ�ـــــصَ
ــى الـــــُمـــــخـــــتـــــاِر َخــــــيــــــِر نـــبـــي ــ ــلـ ــ ـــــلَّـــــى االأَنــــــــــــــــــاُم عـ �ـــــصَ

ـــــــَ�ِب ـــــبـــــًرا عــــلــــى الـــــــنُّ ــا �ـــــصَ ــ ــهـ ــ ــُحـ ــ ــَنـ ــ ــْمـ ــ ــُس َيـ ــ ــ ــ� ــ ــ ــْف ــ ــ ــنَّ ــ ــ وال
ــــُحــــِب ـــــهـــــٌر كـــــــريـــــــٌم َيـــــ�ـــــصـــــبُّ الــــــَخــــــيــــــَر كــــالــــ�ــــصُّ �ـــــصَ

ــي ــ اًحــــــــــا َتــــــَغــــــْلــــــَغــــــَل ِبـ ـــــــْ�ُق َفــــــــــ�َّ ـــــيـــــُمـــــَك الـــــــ�ـــــــصَّ َنـــــ�ـــــصِ
ــــُهــــِب ــَة الــــ�ــــصُّ ــ ــلَـ ــ ــعـ ــ ـ ــصُ ــ ــي �ـ ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ ِمـــــــــْن َيـــــــــــ�ِم »َبــــــــــــــدٍر« ُيـ
ِحـــــــــِب يـــــــــــُن ُمـــــنـــــطـــــلـــــٌق ِمــــــــــن بـــــــــاِبـــــــــِه الـــــــــرَّ والـــــــــــدِّ
َهـــــــــــِب والـــــــــــذَّ بــــــــالــــــــمــــــــاِل  ال  كــــــــِر  بــــــــالــــــــذِّ ُتــــــــــنــــــــــاُل 

ــا َفـــــــــَخـــــــــَرْت َقــــــــــــــــْدًرا َعــــــلَــــــى الـــــُحـــــُقـــــِب ــ ــهـ ــ ــاُتـ ــ ــاعـ ــ ــصـ ــ �ـ
َنـــــــــْبـــــــــُع الــــــــــــُهــــــــــــداِة َوِنـــــــــــْبـــــــــــرا�ـــــــــــسٌ ِلـــــــــُكـــــــــلِّ اأَِبـــــــــــــي
ــي َرَجــــــب ــ ْر�ـــــــــــــــسِ فـ ْهــــــــــــِل االأَ ــيُء الأَ ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ـــــَحـــــى ُيـ اأَ�ـــــصْ
واالأََدِب ـــــــْعـــــــِر  الـــــــ�ـــــــصِّ ُفـــــــــــُحـــــــــــ�َل  اأَْعـــــــــــيـــــــــــا  لِل 
ـــــمـــــا الــــــُكــــــُتــــــِب ــــــُق ُنــــــــــــــــ�ًرا فـــــــي �ـــــصَ ُهــــــــــــــًدى ُيـــــــَحـــــــلِـّ

ـــــــ�َم َعــــــــــــِن الـــــــُبـــــــْهـــــــتـــــــاِن والـــــــــَكـــــــــِذِب ــــــى َيـــــــ�ـــــــصُ حــــــتَّ
ــــــُرِب ــــــ�َم عـــــــْن اأَْكــــــــــــــٍل وعـــــــــْن �ــــــصُ ــُة الــــــ�ــــــصَّ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ مــــــا ِقـ
ــــلَــــِب بــــالــــطَّ َتــــــحــــــَظ  َفـــــتـــــحـــــاً  الِل  مــــــــَن  واطــــــــُلــــــــْب 
ـــــِب ـــــ�ـــــصَ اٌم عـــــــــِن الـــــنَّ ـــــــــــ�َّ ـــــيـــــُفـــــنـــــا الــــــــَحــــــــقُّ �ـــــــــــصَ و�ـــــصَ
ــــــــــــــهــــــــــــــا ُكــــــــــــــــــــــــــــَرٌة َتــــــــــــــــحــــــــــــــــدوُه لــــــــلَّــــــــِعــــــــِب َكــــــــــــــاأَنَّ
ُحــــِبــــي االنــــــتــــــ�ــــــصــــــاِر،  َواآِي  الـــــــَفـــــــقـــــــاِر«،  »ِبــــــــــــــِذي 

الهوام�س:
ة.( 1) ة، َأي الَمحبَّ الُحبب : جمع الُحبَّ
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من الكتب التي وصلت إلينا

مجموعة الدكتورة
 اآمال اأبي رعد حّداد 

التربوّية
الدكتورة  للمربّية  الأخيرة  ال�سنوات  في  �سدر 
للطاب  التربوّية  مجموعتها  حّداد  رعد  اأبي  اآمال 
من  مهنّية  تكميلّية  م�ستوى  الإبتدائّية  المراحل  في 

والفرن�سّية. العربّية  باللغتين  كتابًا  ع�سر  �سبعة 
وهذه الكتب الحديثة تحتاجها جميع المدار�س 
جاء  حيث  لبنان،  في  والثانوّية  الإبتدائّية  المهنّية 
االأطفال  الأطفال:]»  اأدب  حول  كتابها  مقّدمة  في 
اإذا  واأمــلــه،  وتــقــّدمــه  المجتمع  ا�صتمرار  اأ�ــصــا�ــس  هــم 
حظ�ا بالعناية الاّلزمة، في اإطار من الفهم العلمّي 
وتزهر  ُم�صعاً،  �صيك�ن  االأمل  هذا  فاإنَّ  والم��ص�عي، 
ــه)1(«[. وك��ان من  ــّدراتــ ــقــ ــذا الــمــجــتــمــع ومــ جــهــ�د هـ
المهنّي  ولمعهدها  للمعي�سرة  تعالى  اهلل  توفيق 
اأن  الخيرّية  عمرو  اآل  ولجمعية  الر�سمّي  الفنّي 
تكون ال��دك��ت��ورة اآم��ال اأب��ي رع��د ح��ّداد م��ن اأوائ��ل 
زمائها  من  مباركة  كوكبة  مع  فيه.  المّدر�سات 

الكرام من ابناء محافظة ك�سروان وجبيل.

»المحراب الثائر في ال�سراع الدائر«
و »زاد الحقائب في اأمن الم�سائب«

و »�سفير الجّنة«
محمود  اأحمد  ال�سّيد  الفا�سل  الأ�ستاذ  الف�سيلة  ل�ساحب 
مرت�سى، رئي�س دائرة لجان الأوقاف، ع�سو مر�سدّية ال�سجون 

الأعلى.  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  في 
محمود  اأح��م��د  ال�سّيد  الفا�سل  لاأ�ستاذ  ثاثة  كتيبات 
واإر���س��اد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأم��ر  في  مرت�سى 
اإلى ال�سراط الم�ستقيم، حيث جاء في مقّدمته لكتاب  الّنا�س 
اإليكم  الــمــ�ــصــائــب« ق��ول��ه:]» ور�ــصــالــتــي  الــحــقــائــب فــي زمــن  »زاد 
وعر�صاً  ارتفاعاً  وم�صاحتها  بــاالأعــمــال،  اإاّل  الجّنة  تنال  ال ُ بــاأّنــه 
العمل  الكلمات  لهذه  المت�صفح�ن  اأيها  فلذا عليكم  ح�صب هذه، 
فتهلك�ا  وبديعها  �صجعها  اإلى  تنجّروا  اأن  ال  معانيها  بمقت�صيات 
ــ�ال والــحــكــم والــعــبــر  ــ ويــمــرُّ الــ�قــت والــمــرء مــعــجــب بــتــلــك االأقـ
مــرور  متنا�صياً  الم�ا�صيع  وتنا�صق  الق�افي  و�صكب  والمعاني 
اأعمل  كي  اأرجعني  »رّبــي  بالق�ل  ال�صرخة  تاأتي  حينها  الــزمــن، 

اإّنها كلمة ه� قائلها...)1(«[. د:» كال!!  �صالحاً«. فياأتي الرَّ
والأ�ساتذة  وال�سابات  ال�سباب  منها  ي�ستفيد  ثاثة  كتيبات 
الطيب  المرت�سى  ال�سّيد  اأّيها  بك  تعالى  اهلل  بارك  والطاب. 

العطاء.  المزيد من  واإلى  القّيمة.  وبكلماتك وتوجيهاتك 

الهوام�س:
»اأدب الأطفال، رعاية الطفل«، م�ستوى التكميلّية المهنّية، ال�سنة الأولى، �س 3.( 1)

الهوام�س:
»زاد الحقائب في زمن الم�سائب«، �س 6.( 1)

اإعداد هيئة التحرير
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»موجز عن حياة اآية اهلل الُمقّد�س
�س �سره(« ال�سّيد علّي مهدي الأمين )قدِّ

�سماحة  العلمّية   ،t ال�ّسجاد  الإم��ام  حوزة  موؤ�س�س  قام 
العّامة ال�سيخ محمد علي الحاج العاملي باإ�سدار �سل�سلة عن 
علماء جبل عامل الأعام اّلذين كان لهم دور كبير في اإر�ساء 
القرن  في  عامل  جبل  لأبناء  والعربّية  الإ�سامّية  ال�سخ�سّية 
الع�سرين، اإفتتحها بالحديث عن اآية اهلل الُمقد�س ال�سّيد علّي 
مهدي الأمين الذي تحّمل م�سوؤولّية الق�ساء والمرجعّية الروحّية 
في جبل عامل بعد وفاة ابن عمه الإمام ال�سّيد مح�سن الأمين 
اأوائل الخم�سينيات من القرن  العاملّي )قده(، في  الح�سينّي 

الما�سي ولغاية وفاته بنوبة قلبّية عام 1960 م.
ومّما جاء في كام نجله �سماحة القا�سي العّامة ال�سّيد 
محمد ح�سن الأمين عنه:]»وقد كان الم�صيحي�ن في منطقتنا 
عند  يت�صارع�ن  و�صفد...(  وتبنين،  ودبــل،  )برع�صيت،  في 
ال�الد، وكان اإذا حكم وطلب اإليه من الطرف الرابح، اأو من 

الطرفين، اأن يكتب م�ؤدى الحكم، في�صبح وثيقة ُي�صّلم بها.
اأن ُق�ساة المحكمة المدنّية، ف�سًا عن ال�سرعّية،  واأذكر 
كانوا عندما يرجع اإليهم اأحد الخا�سرين في دعوى، واأّن ال�سّيد 

علّي الأمين قد نظر فيها، فكانوا يرف�سون النظر بها)1(«.
كما �سبق هذا بقوله:» لم اأجد اأحــداً �صّلم على المرح�م 
فيهم  بمن  يــده،  ُيقّبل  اأن  دون  االأمــيــن  مهدي  علي  ال�صّيد 
رئي�س  الــتــامــر  ر�ــصــا  القا�صي  اأّن  واأذكــــر  المنطقة،  زعــمــاء 
للرئي�س  محكمة الجنايات العليا في بيروت، وكان �صديقاً 
كميل �صمع�ن، بحيث كان يعتبره البع�س الرجل الثاني في 
ياأتي لزيارة  واأخــرى  اللبنانّية، وكان بين فترة  الجمه�رّية 
ال�الد، ويبادر ب�صرعة لل�صالم عليه كي ال يق�م من مقامه، 

وُيقبِّل يده، جاثماً على ركبتيه. 
اأ�سئلة فقهّية بالق�ساِء. وكنت  اأّنه كان يطرح عليه  واأذكر 
اأرى �سخ�سيًا الإجابة المنطقّية وال�سل�سة والعلمّية، التي كان 

ينده�س لها القانونّي الكبير ر�سا التامر )2(«[.
وبعد فنبارك بهذه الخطوة المباركة لحوزة الإمام ال�ّسجاد 
العلوم  طلبة  تعيد  حيث  الفا�سل  العّامة  ولموؤ�س�سها   ،t
بهديهم  الإه��ت��داء  واإل��ى  ال�سالح  ال�سلف  اإل��ى رح��اب  الدينّية 

والإ�ستنارة باإر�ساداتهم. واإلى المزيد من العطاء.

الهوام�س:
 نف�س الم�سدر، �س 11 � 12.( 2) »موجز عن حياة الُمقّد�س ال�سّيد علي مهدي الأمين«، �س 3.( 1)
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من الكتب التي وصلت إلينا

»الطالق بين الفراق والوفاق«
حجة الإ�سالم العاّلمة ال�سيخ

 يو�سف ال�سبيتي العاملّي
بيروت،   � والن�سر  للطباعة  »الــــ�الء«  دار  عن  حديثًا  �سدر 
الطبعة الأولى 2018م. من كتاب »الطالق بين الفراق وال�فاق« 
للعّامة الحّجة ال�سيخ يو�سف ال�سبيتي العاملّي. في 454 �سفحة 

من القطع الكبير والتجليد الفاخر.
ف األقاها على طابه  وهذا الكتاب هو محا�سرات للم�سنِّ
في حوزة الإمام ُمحّمد بن عليِّ الجواد o، في �ساحية بيروت 
ال��صيلة«  »تحرير  كتاب  على  وا�ستدلل  �سرح  وهي  الجنوبّية. 
لاإمام ال�سّيد روح اهلل الخمينّي )قده(، وقد جاء في مقّدمة 
هذا الكتاب: ]»ولما كانت المكتبة االإ�صالمّية، تفتقر اإلى تعليقات 
على هذا الكتاب »تحرير ال��صيلة« من قبل العلماء باإ�ستثناء بع�س 
الأعام، وظّلت بحدود المرة الواحدة، في حين اأّن التعليقات 
الع�سرات، وهي بطبيعة  ال�ثقى« تربو على  »الــعــروة  مثًا على 
»ولــ� وفقني الل  نف�سه  الإم��ام  اإليه  اأ�سار  اإلى ما  تفتقر  الحال 
تعالى الأُ�صيف اإليه م�صائل كثيرة االإبتالء«، هذه الإبتاءات اأتت 
في مرحلة زمنية لحقة على »العروة ال�ثقى« و »و�صيلة النجاة«[.
نف )قده(،  اإلى اأن اأفاد �ساحب الُمقّدمة اأّن �سماحة الم�سّ
اأعماقه  لك�سف  البحر.  اإقتحام لجج هذا  اأخذ على عاتقه  قد 
وتنقيح مقالته، مبديًا اآراءه الفقهّية على متن »التحرير« لما 
يحويه هذا الكتاب النفي�س من اآراء دقيقة ولآلئ مكنونة، وبعد، 
فهذا الكتاب جدير بالإهتمام من قبل اأ�ساتذة طاب الحوزات 

العلمّية في لبنان و�سائر الباد العربّية والإ�سامّية.

مجلة »نور الإ�سالم«
2018م.  ني�سان   / اآذار   )218  �  217( ال��ع��ددان  �سدر 
»نــ�ر  مجلة  من  1439ه����.  الآخ���رة  جمادى   / الأول���ى  جمادى 
الخيرّية   ،t الح�سين  الإمام  موؤ�س�سة  اال�صالم«ال�سادرة عن 
وت�سمنا  والإنكليزّية.  العربّية  باللغتين  بيروت.   � الثقافّية 

الآتية:  الموا�سيع 
»ن�ر االإ�صالم« 30 عامًا وت�ستمر، لهيئة التحرير.  �

ومن  �سرها  النّبوة  من  لها  اإن�سانّية  حقيقة  فاطمة:  اإّني   �
زينب محمد عي�سى. للدكتورة  القدا�سة جالها. 

اإطالة على �سيرة المرجع الدينّي العّامة ال�سيخ محمد   �
الفقيه. لل�سيخ محمد �سالح  الفقيه.  تقي 

اإ�سام الطبيب الجّراح الفرن�سي موري�س بوكاي. � ق�سة 
ال�سي�ستانّي  ال�سّيد  الإم��ام  لفتاوى  )طبقًا  الفقيه  واح��ة   �

)دام ظله(.
� حجر الفا�سفة حاجٌز لاإبداع. ح�سن العاملّي.

� كلمات في حبِّ الدنيا. محمد ال�سادق بو عاق.
� فاطمة بنت الر�سول )�سعر(. ح�سن معتوق.

� المرجعّية الدينّية وق�سايا اأخرى. )قراءة في كتاب(.
اإ�ستطاع م�سور. � الم�سلمون في غانا. 

اأخرى.  وموا�سيع 
الم�سوؤول  والمدير  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلة  تحرير  رئي�س 
والمباركة  بالتهنئة  يتوجهون  التحرير،  وهيئة  والم�ست�سارون 
ولهيئة  الحكيم  ح�سين  ال�سيد  الدكتور  �سعادة  التحرير  لرئي�س 
التحرير في هذه المجلة المباركة بمنا�سبة مرور ثاثين عامًا 
واأن  والت�سديد  التوفيق  لهم  تعالى  �سائلين اهلل  على �سدورها، 

وللم�سلمين. لاإ�سام  نورًا  المجلة  تبقى هذه 

لعّياد 
كتبت 
هذه 
األبيات
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يف وداع األحبة

لعّياد 
كتبت 
هذه 
األبيات

بقلم ال�صيخ محمد اأحمد حيدر)1(

جـــــــهـــــــلـــــــ�ا مـــــــقـــــــامـــــــك والـــــــــحـــــــــتـــــــــ�ف قـــــ�ـــــصـــــائـــــٌد
�ــــــــصــــــــفــــــــتــــــــاك تـــــــتـــــــلـــــــ� والـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــالح يــــــــــزغــــــــــرُد
عـــــــــــّيـــــــــــاد َمــــــــــــــــــْن اأهـــــــــــــــــــــــــداك جـــــــــــــراأتـــــــــــــك الــــــتــــــي
�ــــــــصــــــــاغــــــــْت بــــــــطــــــــ�لــــــــَة فـــــــــــار�ـــــــــــسٍ يـــــ�ـــــصـــــتـــــاأ�ـــــصـــــُد
زلـــــــــــــزلـــــــــــــَت اأقــــــــــــــــــــــــــــداَم الـــــــــــــِعـــــــــــــدا فـــــتـــــخـــــانـــــعـــــ�ا
اأ�ـــــــصـــــــعـــــــلـــــــَت نـــــــــــــــــاًرا حــــــــا�ــــــــصــــــــرْت مـــــــــا اأوقـــــــــــــــــدوا
ــن َيـــــــــزيـــــــــُن �ــــــصــــــ�لــــــَة مـــــاجـــــٍد ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــحـ ــ بـــــــــاأ�ـــــــــسُ الـ
ويـــــــــــزيـــــــــــن اأنــــــــــــــخــــــــــــــاَب الــــــــبــــــــطــــــــ�لــــــــِة اأمـــــــــجـــــــــُد
ِمــــــــــــــــْن �ـــــــصـــــــ�لـــــــة الـــــــفـــــــر�ـــــــصـــــــان يــــــــبــــــــرز حـــــــيـــــــدٌر
اأحــــــــــمــــــــــُد يــــــــــ�لــــــــــد  الل  اآِي  زْخــــــــــــــــــــم  مــــــــــــن 
كــــــــــــم فـــــــــــار�ـــــــــــصـــــــــــاً اأبــــــــــــــنــــــــــــــاء عــــــــــّمــــــــــي قــــــــــّدمــــــــــ�ا
حــــــــ�ــــــــصــــــــدوا الـــــــمـــــــفـــــــاخـــــــر كـــــــّلـــــــهـــــــا وتــــــــقــــــــّلــــــــدوا
نـــــــــــــــــــاُرُه تـــــــــــــاأّجـــــــــــــج  اإذا  الــــــــ�طــــــــيــــــــ�ــــــــس  اإّن 
يـــــــــــــــــروي الـــــــــعـــــــــبـــــــــاُد جـــــــــهـــــــــاَدنـــــــــا والــــــــــ�ــــــــــصــــــــــ�ؤدُد
نــــــحــــــن االأُلـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــزَف الـــــــــــزمـــــــــــان نــــ�ــــصــــيــــدنــــا
حــــــــــــــــــــزُب االإلــــــــــــــــــــــــه بــــــــنــــــــا ُيــــــــــــــَعــــــــــــــزُّ ويــــــ�ــــــصــــــعــــــُد
ــى �ــــــصــــــًذى ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــنـ ــ ــان لـــــــــن نـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــر�ـ ــ ــ ــفـ ــ ــ يـــــــــا اأنـــــــــبـــــــــل الـ
َعـــــــــــــــِطـــــــــــــــراً اأريـــــــــــــــُجـــــــــــــــه �ـــــــــصـــــــــاخـــــــــٌب يــــــــتــــــــ�ّقــــــــُد

ثــــــــغــــــــُر الـــــــــــحـــــــــــروف يــــــــبــــــــ�ح فــــــــــي اأعـــــــرا�ـــــــصـــــــكـــــــم
ولـــــــــــــــجـــــــــــــــرح بــــــــــــــــــــ�ح دمــــــــــــائــــــــــــكــــــــــــم يـــــــــــــــتـــــــــــــــ�ّرُد
َمـــــــــــــــــْن يـــــــقـــــــتـــــــُل الــــــــــــــــــــــــ�رَد الــــــــمــــــــنــــــــّمــــــــَق اآثــــــــــــــٌم
ــُد ــ ــحـ ــ ــلـ ــ مــــــــــن ُيــــــــــهــــــــــرق الــــــــعــــــــطــــــــَر الـــــــمـــــــعـــــــّتـــــــَق مـ
مـــــــــــن يـــــــ�ـــــــصـــــــرق االأحــــــــــــــــــــــــالم واالآمـــــــــــــــــــــــــــال ِمـــــــن
اأحـــــــــــــداقـــــــــــــنـــــــــــــا ُيـــــــــــــــرديـــــــــــــــه �ـــــــــصـــــــــهـــــــــٌم اأربـــــــــــــــــــــُد
اأوطــــــــــــانــــــــــــنــــــــــــا لـــــــيـــــــ�ـــــــصـــــــْت �ــــــــصــــــــبــــــــّيــــــــَة حــــــــاقــــــــٍد
الـــــــــمـــــــــتـــــــــهـــــــــّ�ُد يـــــــجـــــــتـــــــاحـــــــهـــــــا  دمـــــــــــــيـــــــــــــًة  اأو 
لــــــيــــــ�ــــــصــــــت رمــــــــــــــــــــــــااًل غــــــــــــــــار فـــــــيـــــــهـــــــا مــــــــــاوؤهــــــــــا
ــت خــــــــيــــــــامــــــــاً نـــــــالـــــــهـــــــا الــــــمــــــتــــــ�ــــــصــــــْعــــــ�ُد ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ــي ــ ــ ل
ِمـــــــــــــن اأجــــــــلــــــــهــــــــا نــــــــــزفــــــــــْت جـــــــــــــــــــراُح �ــــصــــهــــيــــدنــــا
ـــــــُد ُطــــــــــــــْهــــــــــــــَر الـــــــــــــــتـــــــــــــــراِب دمـــــــــــــــــــــــــــاوؤه تـــــــتـــــــ��ـــــــصّ
يـــــــــــا اأنـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــفـــــــــر�ـــــــــصـــــــــان قـــــــــاطـــــــــبـــــــــًة بــــــكــــــْم
ُيـــــــــعـــــــــبـــــــــُد وربٍّ  تــــــــ�ــــــــصــــــــمــــــــ�  رايــــــــــــــاتــــــــــــــنــــــــــــــا 

الهوام�س:
 اأُلقيت هذه الق�سيدة في ذكرى اأ�سبوع ال�سهيد عّياد حيدر اأحمد قبل ظهر ( 1)

يوم الأحد الواقع فيه 18 �سباط 2018م. في قاعة العّامة المرجع ال�سّيد 
محمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(، جبيل.

63



أخبار ونشاطات

ندوة 
حول حترير اخلطاب الديني

بدعوة من »المن�صقّية العاّمة ل�صبكة االأمان وال�صلم االأهلي« 
اقيمت ندوة تحت عنوان: »تحرير الخطاب الديني واأول�ياته« في 
قاعة فندق »غ�لدن ت�ليب« في بيروت، وذلك ع�سر يوم الخمي�س 
الواقع فيه اأّول �سباط 2018م. بح�سور ح�سد من رجال الدين، وعدد 
من الباحثين والأكاديميين والإعاميين والمحامين ورجال الأعمال 
المجتمع  في  ونا�سطين  جمعيات،  وروؤ���س��اء  والمفتين،  والق�ساة 

المدنّي ونا�سطين في مجال الحوار وال�ّسلم الأهلي. 
ة،  �سة العرفان التوحيديَّ البداية، كلمة ترحيبيَّة من اأمين عام موؤ�سَّ
المرجع  بدور  فيها  ه  نوَّ المنى،  اأبي  �سامي  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة 
الراحل ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل واإرثه في الحوار والتجديد، 
واأثنى على دور العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل في المحافظة على 
�سات النوعية التي  هذا الإرث وا�ستمراريته، من خال اإطاقه الموؤ�سَّ

ام والحوار. ما زالت تبعث الأمل في ا�ستمرار روح المحبة وال�سَّ
واألقى العامة ال�سيد علي ف�سل اهلل كلمة حول الخطاب الّدينّي، 
معتبرًا فيها اأنَّ بع�س هذا الخطاب حمل ت�سويهات غير م�سبوقة، 
ولإن�سانيته  للدين  حمايًة  اإليه،  العميق  النقد  توجيه  وي�ستدعي 
واأخاقياته، بعد اأن جرى العبث بجوهره، وتم اإخراجه عن اأهدافه، 

اإلى الدرجة التي اأُظهر فيها الدين كاأنه م�سكلة للحياة...

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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ال�صائد  الديني  اأنَّ الخطاب  الم�ؤلم  واأ�ساف �سماحته: »من 
عم�ماً، طم�س الج�هر الروحي للدين وقيمه االأخالقية التي 
هي في االأ�صل قيم اإن�صانية عامة: الكرامة، االإن�صاف، العدالة، 
الحرية، المحّبة، ال�صالم، والح�ار، وغير ذلك من القيم المرتكزة 
فطرياً في النف�س الب�صرية، كثمرة للّنفحة الروحّية اّلتي وهبها 

الل لالإن�صان«.
في  الدين  حب�س  الذي  الخطاب  هذا  اأنَّ  اإلى  �سماحته  واأ�سار 
زنازين ُمغلقة م�سيَّجة بكل األوان الكراهية والظلم والتع�سب والعنف 
لتطور  المعيقة  الأثقال  هذه  من  تحريره  اإلى  بحاجة  والإق�ساء، 
للحياة  والمدمرة  له،  والم�سوهة  الدين،  اإلى  والم�سيئة  المجتمع، 

الإن�سانية.
عيد،  وراأى اأن من اأهمِّ التحديات التي تواجهنا على هذا ال�سَّ
ال�ستخدام  هذا  ومن  المذهبيَّة،  اأو  ة  الطائفيَّ من  الدين  تحرير 
المتبادل لكل من الدين والطائفة لاآخر، ح�سبما تقت�سي الظروف 
في �سياق ال�سراع مع الآخر المقابل، في ا�ستثمار اإلى اأبعد الحدود 

لهذا التداخل بين الثنين..
وتابع �سماحته: »اإنَّنا نرى اأنَّ الخطاب الديني ال يعّبر عن اإيمان 
حقيقّي، وال عن اإن�صانية نقية، اإال حين يقف بكلِّ جراأة و�صجاعة 
ليدافع عن حق�ق الط�ائف والمذاهب االأخرى ورم�زها، حين 
تك�ن في م�اقع المظل�مية، ول� كان المعتدي من طائفة �صاحب 
الخطاب، ولن ن�صتطيع اأن نحفظ ا�صتقرارنا المجتمعي و�صلمنا 
االأهــلــي اأو نبني دولــة االإنــ�ــصــان؛ دولــة الم�اطنة والــعــدالــة، اإال 

باالرتفاع اإلى هذا الم�صت�ى من الخطاب االإن�صاني«.
واأ�ساف: »اإنَّ اأكثر ما يحتاجه وطننا ه� هذه الروح االإيمانية 

العاملين في  كــّل  نف��س  ت�صّع في  اأن  لها  نريد  التي  االإن�صانية 
ال�صاأن الدينّي، من رجال دين وعلماء ومفكرين وكّتاب وخطباء 
ومعلمين، روح المحبة والرحمة والت�صامح والعدل، واأن تالم�س 
هذه القيم من خاللهم كّل النف��س، ليبنى وطننا على �صراكة 
حقيقية بين كل مك�ناته، ال نريدها اأن تق�م فقط على ت�ازنات 
�صيا�صية، وعلى اأ�صا�س العدل فح�صب، بل على ت�ازنات اأخالقية 

هي وحدها التي تبني �صراكة الحياة والم�صتقبل والم�صير«.
اأن يعمل لتحرير  وختم قائًا: »اإنَّنا نريد للخطاب الديني 
االإن�صان من كلِّ �صنمية، امتثاالً لر�صالة الدين، واقتداًء بحركة 
ب�صرّية  اأو  مادية  �صنمية،  كــّل  حــاربــ�ا  الذين  والر�صل  االأنبياء 
في  اأن يك�ن حــراً  اأراد لالإن�صان  اأو طائفّية.. فالّدين  اأو فكرّية 
ى الحقيقة في حركته والعدل  تفكيره، عزيزاً في كرامته، ويت�خَّ
في غايته.. ال تابعاً لهذا اأو ذاك.. وال فرداً في قطيع ال يعرف اإلى 
اأين ُي�صاق، وال �صجين فكرة لم ي�صعها م��صع الفح�س والتق�يم، 
وال اأ�صير م�قف اأو ت�صنيف ال يق�م على اأ�صا�س العدل، وال رقماً 

في �صندوق انتخابي هنا اأو هناك..«.
خليفة،  ه�سام  ال�سيخ  �سماحة  من  كّل  الندوة  في  تحدث  كما 

و�سيادة المطران ع�سام دروي�س، و�سماحة ال�سيخ ح�سين �سحادة.
تخلل الندوة مداخات لل�سادة: الوزير ب�سارة مرهج، ال�سيخ زياد 
ال�ساحب، ال�سيخ اأحمد الكردي، وعميد كلية الدرا�سات الإ�سامّية 
في جامعة المقا�سد الدكتور محمد اأمين فر�سوخ، الكاتب الدكتور 
بديع ابو جودة، رئي�س اللجنة الوطنّية للحوار الإ�سامّي - الم�سيحّي 
الراهب الأنطوني الأب الدكتور انطوان �سو، الدكتور توفيق بحمد، 

الدكتور فار�س الغول وغيرهم.
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ت�سامنّية  وقفة  الل«  »حــزب  في  وك�سروان  جبيل  قطاع  اأق��ام 
 ،t اأبدّية لفل�سطين في مركز الإم��ام علّي مع القد�س عا�سمة 
الثقافّي في بلدة المعي�سرة فتوح � ك�سروان. وذلك م�ساَء يوم الأحد 
الواقع فيه 14 كانون الثاني 2018م. بح�سور جمع من الفعاليات 
ال�سيا�سّية والإجتماعّية والبلدّية وممثلّي الأحزاب والقوى الوطنّية 

في جبيل وك�سروان. 
في  وال�سمال  لبنان  جبل  منطقة  م�سوؤول  اأ�سار  له  كلمة  وفي 
»حزب الل« ال�سيخ ح�سين زعيتر اأّنه ل مكان اليوم للوهن ول مكان 
لل�سعف ول مكان للهزيمة. ولفت اإلى اأنَّ قرار الرئي�س الأميركي هو 
بداية النهاية للكيان ال�سهيونّي، واأّن تحرير القد�س اأ�سبح قاب 

قو�سين اأو اأدنى. 
و�سدد ال�سيخ زعيتر على اأن الخيار الوحيد هو خيار المقاومة 
قائًا:»  الفل�سطيني  ال�سعب  الى  وتوجه  ال��رد.  هي  البندقّية  واأّن 
المقاومة في لبنان تقف اإلى جانب ال�صعب الفل�صطينّي ومقاومته 
�سرورة  على  موؤكدًا  ال�صهي�نّية«.  التهديدات  وجــه  في  ال�صريفة 
الذي  المزعوم  ال�سام  وراء  الإنجرار  وع��دم  والتكاتف  الوحدة 
يريده العدو ال�سهيونّي ومن ورائه اأميركا وبع�س الأنظمة العربّية. 
بدوره اأكّد م�سوؤول حركة »اأمل« في جبيل وك�سروان علي خير 
الدين على �سقوط الرهان في اإحباط ال�سعب الفل�سطينّي وت�سفية 
ق�سيته. م�سيرًا اإلى موقف رئي�س مجل�س النواب نبيه بّري الذي 
�سدد على القيمة الجامعة للقد�س. وت�ساءل خير الدين عن غياب 
ال�سوت العربّي الر�سمّي حيال ق�سّية فل�سطين، موؤكدًا على �سقوط 

م�ساريع التق�سيم في �سوريا والعراق بف�سل المقاومة ال�سريفة.
كما اأكدَّ الدكتور ب�ّسام الها�سم ممثل التيار الوطنّي الحر على 

اأّن القد�س هي التي تجمعنا وتوحدنا.
من جهتها، اأكدت ع�سو المكتب ال�سيا�سّي في تيار المردة فيرا 
يمين الإلتزام بق�سية فل�سطين، معتبرة هذا الإلتزام �سكًا من 

اأ�سكال التم�سك بال�سيادة. 
نزيه  زهير  الحاج  منزل  في  للع�ساء  بدعوة  اإلإحتفال  وختم 
ال�سخ�سيات  المعي�سرة، ح�سرها ح�سد من  بلدية  رئي�س  عمرو 

الآنفة الذكر.

وقفة تضامنية 
مع القدس 

من بلدة املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير
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الــدولــي  بالتعاون م��ع  »الــمــركــز  الــ�طــنــي«  ن��ظ��م  »الــلــقــاء 
فيه  ال��واق��ع  الخمي�س  ي��وم  م�ساء  جبيل،  في  االإنــ�ــصــان«  لــعــلــ�م 
 � الإن�سان  لعلوم  ال��دول��ي  المركز  قاعة  في  2018/1/25م. 
عا�صمة  القد�س  بعنوان:»  القد�س.  مع  ت�سامنيًا  لقاًء  جبيل، 
فل�صطين، مدينة الحّق والح�ار وال�صالم «. �سارك فيه النائبان 
رولن  بالمحامي  ممثًا  رم��ي��ا  اأب��ي  و�سيمون  ها�سم  عبا�س 
وال�صمال«  لبنان  جبل  فــي  العلمائّي  »اللقاء  رئي�س   ح��ردان. 
المارونّية  جبيل  اأبر�سية  راع��ي  عمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
ال�سيخ  المطران مي�سال عون، مفتي ك�سروان وجبيل الجعفرّي 
جبيل  في  الإ�سامّي  المركز  اإمام  الدين،  �سم�س  الأمير  عبد 
اللقاء  رئي�س  عكرة،  اأدوني�س  الدكتور  اللقي�س،  غ�ّسان  ال�سيخ 
وح�سد  اإبراهيم  ا�سماعيل  المربي  دميان،  اهلل  نعمة  المحامي 

المهتمين.  من 
كلمة معّبرة  الدكتور طوني �سو  األقى  الوطنّي،  الن�سيد  بعد 
ُثّم  العليا.  واأور�سليم  الأر���س  اأور�سليم  وحي  من  الإفتتاح  في 
هي  القد�س  ق�صّية  اأّن  »  واأكّد  بالح�سور،  عكره  الدكتور  رحّب 
ق�صّية اأخالق واالأوني�صك� �صمير العالم «. واألقى المطران عون 
فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  »قرار  تبنيه   م�ستهلها  في  اأعلن  كلمة 
الذي رف�س قرار الرئي�س االأميركّي باإعتباره القد�س ذات طابع 
ديني«.  كمرجع  القد�س  اور�صليم  اإلى  ينظر  الجميع  الأّن  دولــي. 
ب�صاره  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  »م�قف  تبنى   كما 

في  خ�ص��صاً  منا�صبة،  من  اأكثر  في  اأكــّد  الــذي  الــراعــي  بطر�س 
لقاء االأزهر في القاهرة على هذا الم��ص�ع «. ُثّم تحّدث النائب 
بفعل  العين  عــن  القد�س  تغيب  فقال:»  ها�سم،  عّبا�س  الحاج 
الع�صبّية والزمن الرديء. لكنها ال تغيب عن القلب بفعل رابط 
كلمة  اللقي�س  ال�سيخ  األقى  ُثّم   .» والحق  واللغة  والقيم  االأر�ــس 
اأعلن فيها رف�سه  »للقرار االأميركي �صّم القد�س اإلى اإ�صرائيل«، 
واألقى ال�سيخ محمد ح�سين عمرو كلمة، اعتبر فيها اأن  »اأميركا 
نجحت في بالدها وهي قتلت 63 ملي�ن اإن�صان من اجل اأن تبقى 
واأوروبــا. فذهب�ا  بريطانيا  اّلذين خرج�ا من  االآفــاق  �صذاذ  هي 
اأر�صاً  ين�صئ�ا  اأن  يريدون  ال�صهاينة  وكذلك  الميعاد.  اأر�س  اإلى 
هي  لي�صت  التي  فل�صطين  اإلــى  فجاوؤوا  اميركا.  في  كانت  كالتي 
وقال  المعتدى عليها «.  والر�صالة وهي  الق�صّية  بل هي  االأر�س 
مع  وم�صلمين،  م�صيحيين  العرب  �صراع  الدين:»  �سم�س  ال�سيخ 
العربّية  فل�صطين  اأر�س  ح�ل  وج�دي  �صراع  ال�صهي�نّي  الكيان 
ودولتها التي يجب اأن تك�ن م�صتقلة. كما يجب اأن تك�ن عا�صمتها 
رميا،  اأب��ي  النائب  كلمة  ح��ردان  واأل��ق��ى   .» الــ�ــصــريــف  الــقــد�ــس 
نبادر  ال  اأننا  العالم  من  المنطقة  هذه  في  »خطاأنا  اأن   فاعتبر 
نعترف  ال  نحن  واأ�ساف:»   .» فعل  كردة  دائماً  تاأتي  اأفعالنا  واأن 
واألقى  غربّية«.  وقد�س  �صرقّية  قد�س  من  فما  واحدة  بقد�س  اإاّل 
ل�   رف�سهما  فيهما  اأكّدا  كلمتين  ودميان  ابراهيم  اللقاء  خال 

»قرار الرئي�س ترامب بجعل القد�س عا�صمة الإ�صرائيل«.
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 ندوة 
ثقافية حول توقيع كتاب

وبدعوة  الدكتور غطا�س خوري  الثقافة  وزير  معالي  برعاية 
ك�سروان  الإثنين  ولقاء  جبيل  ب��اد  في  الثقافّي  المجل�س  من 

الفتوح ونادي عاليه الإجتماعي الثقافّي.
اأُقيمت ندوة ثقافّية حول كتاب »االإرهاب واأرحامه اليه�دّية« 
للدكتور ح�سن حيدر، يوم الجمعة 26 كانون الثاني 2018م. في 

ثانوية جبيل الر�سمّية.
النواحي  كافة  ي�سمل  ومتنوعًا  ومميزًا  لفتًا  الح�سور  وكان 
والإتجاهات الثقافّية والإعامّية وال�سيا�سّية والبلدّية والإختيارّية 

والتربوّية والدينّية ومنهم على �سبيل المثال ل الح�سر:
اأ�سحاب  الثقافة،  وزير  معالي  ممثل  فر�سوخ  اأمين  الدكتور 
عبا�س  الحاج  خليل،  يو�سف  د.  البون،  غانم  من�سور  ال�سعادة: 
قائمقام جبيل  الها�سم،  ب�ّسام  الدكتور  وليد خوري،  د.  ها�سم، 
الف�سيلة:  اأ�سحاب  الحّواط.  �سويدان فرح، جان  ال�سيدة نجوى 
محمد  ال�سيخ  عمرو،  محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ال�سيخ 
حيدر، ال�سيخ اأحمد اللقي�س، د. محمد علي حيدر، الأ�ستاذ ربيع 

طال  الأ�ستاذ  عّواد،  حيدر  اأبي  هالة  الأ�ستاذة  القا�سي  عّواد، 
زين الدين، المفت�سة التربوّية الأ�ستاذة منى بول�س، رئي�س بلدية 
في�سل  د.  اإبراهيم،  وفيق  د.  عمرو،  زهير  الحاج  المعي�سرة 
عّواد، الحاج الأ�ستاذ خليل عّواد، الأ�ستاذ عمر اللقي�س، المحامي 
الأ�ستاذ ح�سين همدر، د. نبيل �سديد، المحامي الأ�ستاذ محمد 
حيدر، العميد علي ابي نا�سيف، المحامي رّواد حيدر، الدكتور 
جبيل:  باد  في  الثقافّي  للمجل�س  الإداري��ة  الهيئة  حيدر،  وائل 

رئي�س المجل�س د. نوفل نوفل، د. �سمير حيدر.
بداية، الن�سيد الوطني اللبنانّي ُثمَّ ن�سيد المجل�س الثقافّي، 
تاها كلمة رئي�س المجل�س الثقافّي في باد جبيل الدكتور نوفل 
ممثًا  الثقافة  وزير  معالي  الرعاية  ب�ساحب  فيها  رحبَّ  نوفل 
بالدكتور اأمين فر�سوخ ورحب بالح�سور، ُمعتبرًا اأّن الثقافة هي 
تعرف  ل  وهي  المجتمع  في  الّنا�س  لختبارات  الع�سارة  تراكم 
ثمرًا  ان  واليوم  خزائن  في  تعّلب  ول  �سجون  في  تقّيد  ول  ح��دًا 
جديدًا اأُ�سيف في تاأليف هذا الكتاب ونحن ُنحّفز على القراءة 
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ونعّول على وزارة الثقافة في ت�سجيع وتقدير المثقف � فالتقاع�س 
عن القراءة هو مو�سة الع�سر فال�سهادات تتكاثر حيث الثقافة 
� اإنَّ الموؤلف الدكتور ح�سن حيدر قد اأ�ساب هدفه في  ت�سّمحل 
وتنمية  وال�سهيونّي في ولدة  اليهودّي  الفكر  الإ�ساءة على دور 
في  الّنا�س  اأمل  تمثل  التي  التميمي  عهد  اإلى  واأ�سار  الإره��اب، 
الحرية، ُثّم ختم بالترحيب بالح�سور الكريم و�سكر مدير ثانوية 

جبيل على ا�ست�سافته.
اأمين  بالدكتور  ممثًا  الثقافة  وزي��ر  معالي  كلمة  كانت  ُث��ّم 
فر�سوخ الذي األقى التحية وال�سام على الحا�سرين، ُمعّلنًا اأننا 
ن�سعى لأن يكون بلدنا مركزًا دائمًا للحوار لكننا نعي�س موجات 

اإرهابّية تحيط بنا ظاهرة ومقّنعة والكل يّدعي الثورة.
وزارة الثقافة تحمل اأطيب التمنيات لكم مع تحياتنا لجبيل 
وك�سروان وعاليه والقامات الفكرّية والدينّية مع د. ح�سن حيدر 
لإن��ارة  المثقف  مع  الر�سين  بالإنتاج  نحتفي   � الجديد  وكتابه 
الم�ستقبل. وهذه الإجتماعات الراقّية تو�سع دائرة الم�ستفيدين 
المقال  اإلى  ولي�س  الكتاب  اإلى  نعود  نحن  والثقافة،  الكتب  من 

الُمت�سرع. وال�سام عليكم.
ُثّم كانت كلمة العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل ومّما جاء فيها: 
اإني �سعيد جدًا اأن اأكون  بينكم في هذا اللقاء في هذه المدينة 
في  وال��وق��وف  والتوا�سل  الثقافة  عناوين  من  عنوان  هي  التي 
وجه اأي اإرهاب. ظاهرة الإرهاب ل يخلو منها مجتمع اأو طائفة 
واإجتماعّية  واإقت�سادّية  دينّية  فهي  ومتنوعة  متعددة  واأ�سبابها 
وتربوّية واإّل لما كانت موجودة في مجتمعات غير دينية. ويمكن 
اأن تكون لإ�سباب دينّية في بع�س الأحيان فيخلقون لها الذرائع 
المختلفة لي�ست�سهلوا اإرتكاب الجرائم �سد الآخرين للو�سول اإلى 

الجّنة. 
تحّدث الكتاب عن وجود الكيان ال�سهيوني و�سلته بالإرهاب 
الكاتب  اأ���س��ار  التلمودّية.  وم�ستنداتها  اليهودّية  المنابع  ذي 
اإلى  ولفت  )داع�س(  الإ�سامّي  الإرهاب  مخاطر  اإلى  باإن�ساف 
 � الطوائف  مختلف  من  الإرهابيين  بين  م�ستركة  قوا�سم  وجود 
ممار�سة  تبرر  التي  العن�سرّية  البيئة  التوراتي  الن�س  وفرَّ  فقد 
الإرهاب � فالأديان هي عنوان القيم والعدل والكرامة الإن�سانّية 

69



أخبار ونشاطات

وتبرير  لتوظيفها  الإن�سانّية  اأهدافها وقيمها  فيتم تحويرها عن 
الإ�سرائيلي  الفل�سطينيين بطردهم من بادهم.  الجرائم �سد 
يبيح لنف�سه الت�سلط لأّنه من �سعب اهلل المختار وكل الأغيار ل 

تنطبق عليهم المعايير الإن�سانّية... 
ودور  ال�سهيونّي  الم�سروع  �سرح  في  ال�سّيد  ا�ستطرد  ُث��ّم 
هرتزل وبن غوريون في خدمة م�ساريع الإ�ستعمار في العودة اإلى 
اأر�س الميعاد )فل�سطين(، قال ال�سّيد: اأقدر مجددًا كاتبنا على 
مجهوده الكبير في �سرحه التاأثر المتبادل بين الدين وال�سيا�سة 
الدين  تكمن في فهم  والم�سكلة  اإن�سانيًا  فالأديان تحمل معنى   �
الآخر  تكفير  اإل��ى  بذلك  لي�سلوا  �سياقها  من  الن�سو�س  ون��زع 
عن  ه��وؤلء  ان��ح��راف  ينك�سف  وبالتالي  الدين  معاني  وت�سويه 

الدين... ُثّم �سكر الموؤلف على مجهوده في هذا العمل.
د.  ب�سكر  بداأها  التي  المطران مي�سال عون  �سيادة  ُثّم كلمة 
ح�سن حيدر على هذا البحث القّيم لأّن الإرهاب ي�سرب عالمنا 
ولأّن اليهودّية دعت اإلى اإن�ساء وطن قومي يهودي وهاجرت اإلى 
ولهوتيًا  اأ�سقفيًا  وكوني  الأج��داد.  اأر���س  اأنها  بدعوة  فل�سطين 
االإنجيل  لنا  الم�صيحيين  مهمًا:»نحن  اأم��رًا  اأو�سح  اأن  اأُري��د 
اأيام الحرب«.  القديم وهذه مق�لة �صرت  العهد  واليه�د لهم 
اأّنه ا�ستمرار للعهد  اإلى العهد الجديد على  اأّما الكني�سة فتنظر 
القديم وهما كتاب مقّد�س واحد: نجد في العهد القديم مقاطع 
يدعو اهلل فيها �سعبه المختار اإلى قتل الأطفال وكاأن اإله العهد 
الجديد هو غير اإله العهد القديم الذي يدعو اإلى العنف. لي�س 
التاريخّية  لاأحداث  ق��راءة  ولكنه  تاريخ  كتاب  القديم  العهد 

التي كتبت لحقًا بعد مئات  في �سوء الإيمان. قراءة لاأحداث 
ال�سنين في القرن العا�سر ق.م. وهناك تدرج في الإيمان وتدرج 

في معرفة الإله واإرادته، فالعدو الحقيقي هو ال�سيطان.
اأمثلة عن الملك داود... واعتبر  ُثم اأعطى �سيادة المطران 
الدكتور  ون�سكر  �سامّية...  تعاليم  اأعطت  ال�سماوية  الديانات  اأن 

ح�سن حيدر ونتمنى له عطاء جديدًا.
رئي�س  عريمط  خ��ل��دون  ال�سيخ  القا�سي  ف�سّيلة  تكّلم  ُث��ّم 
ال�سايغ  والأ���س��ت��اذ  والإع���ام،  للدرا�سات  الإ���س��ام��ّي  المركز 
لقاء  الأ�ستاذ حكمت حنين عن  ُثّم  الثقافّي،  نادي عاليه  رئي�س 
يوم الإثنين الثقافّي في فتوح ك�سروان، اأكّدوا فيها على تحقيق 
واإبداع الدكتور حيدر في كتابه الجديد وفي مناق�سته لاإرهاب 

الحا�سر وجذوره اليهودّية. 
الجميع  فيها  �سكر  كلمة  حيدر  ح�سن  الدكتور  األقى  وختامًا 
اإلى  العا�سف،  على ح�سورهم وم�ساركتهم بالرغم من الطق�س 
فهو  الكتاب  من  الأخير  الهدف  اأّم��ا  كلمته:  نهاية  في  ق��ال  اأن 
اإي�ساح جدلية الإرهاب والدين في اليهودّية واأن روافد الإرهاب 
ومنابعه ومرجعياته تكمن في الكتب اليهودّية الُمقد�سة )التلمود 
الحاخامات  وفتاوى  �سهيون  حكماء  وب��روت��وك��ولت  ال��ت��وراة(   �
اإ�سرائيل هو  به  تقوم  اإرهابّي  باأّن كل عمل عدائّي  يتاأكد  بحيث 
ترجمة فعلّية اأو تطبيق عملي للفكر اليهودي ال�سهيوني. ع�ستم 
وعا�س لبنان ملتقى الح�سارات وعا�ست جبيل نموذجًا للوطنّية 

والإن�سانّية. 
ُثم اأعقب ذلك حفل كوكتيل وتوقيع الكتاب. 
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بدعوة من الأمانة العامة لاأوقاف في المجل�س الإ�سامّي 
ال�سيعّي الأعلى ولجنة وقف بلدة راأ�س اأ�سطا للع�ساء في مطعم 
والعلم  الف�سيلة  اأه��ل  من  جمع  الدعوة  لّبى  الخير«،  »كــرم 
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقدمهم  والعطاء  والخير 
ح�سين  وال�سيخ  حيدر  اأح��م��د  محمد  وال�سيخ  عمرو  محمد 
ال�سّيد  والأ�ستاذ  اأحمد  حيدر  محمود  وال�سيخ  �سم�س  ح�سن 
والمحامي  اأحمد  حيدر  محمد  والدكتور  الح�سينّي  م�سطفى 
اأحمد  حيدر  ح�سن  والدكتور  اأحمد  حيدر  علي  محمد  الحاج 
كنعان  كامل  �سهاب  والدكتور  كنعان  كامل  دي��اب  والدكتور 
والدكتور  م�سرف  اأحمد  والأ�ستاذ  عّواد  خليل  ربيع  والأ�ستاذ 

وغيرهم.  عّواد  في�سل 
اآيات من القراآن الكريم تاها الأ�ستاذ الحاج علي  بداية 
�سمير  لاأ�ستاذ  الوقف  للجنة  كلمة  ُث��مَّ  اأحمد  حيدر  ح�سن 
الم�سجد  بهذا  الإهتمام  �سرورة  عن  فيها  تكّلم  اأحمد  حيدر 
في  يجعله  وبما  للمنطقة  وقّيم  مثل  من  يمثله  لما  التاريخّي 
كلمة  ُثّم  لبنان.  في  الدينّية  ال�سياحة  دائ��رة  في  الم�ستقبل 
�سريفة  ح�سن  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  ف�سيلة  الإح��ت��ف��ال  ل��راع��ي 
تعالى  بقوله  بداأها  لبنان  في  ال�سيعّية  الأوق��اف  عام  اأمين 
َوَعاَلِنَيًة  ا  �ِصرًّ َوالنََّهاِر  ِباللَّْيِل  اأَْمَ�اَلُهم  ُينِفُق�َن  {الَِّذيَن   :
َيْحَزُن�َن}  َواَل ُهْم  َعلَْيِهْم  َواَل َخْ�ٌف  َربِِّهْم  اأَْجُرُهْم ِعنَد  َفلَُهْم 
م�سجد  ترميم  م�سروع  عن  ُمتكلمًا   .274 اآية  البقرة،  �سورة 
به وعن  لاإهتمام  المنطقة  الأثري. وعن حاجة   ،tالخ�سر

ال�سماوّية.  الأدي��ان  عند  الُمقد�سة   ،t الخ�سر  �سخ�سّية 
الأثر  ُم�ستذكرًا  الباد،  هذه  اأبناء  بين  الوطنّية  الوحدة  وعن 
بلدة  في  الغفاري  ذرِّ  اأبي  م�سجد  ترميم  تركه  الذي  الجميل 

تاريخه.  اأ�سهر من  قبل  حّان 
النبيل،  العمل  لهذا  ع  وتبرَّ و�ساعد  اآزر  من  جميع  �ساكرًا 
بكلمة  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  تكّلم  ُثّم 
الإ���س��ام��ّي  والمجل�س  �سريفة  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  فيها  �سكر 
جبيل  ل��ب��اد  الجعفرّي  المفتي  و�سماحة  الأع��ل��ى  ال�سيعّي 
و�ساحب  ال��دي��ن،  �سم�س  الأم��ي��ر  ع��ب��د  ال�سيخ  وك�����س��روان، 
جهاد  الحاج  والمهند�س  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  الف�سيلة 
في  الوقف  لجنة  رئي�س  الحّاني  ه�سام  والحاج  اأحمد  حيدر 
على  عمرو  نزيه  زهير  الحاج  البي�ساء  اليد  و�ساحب  حّان. 
العّامة  من  طالبًا  الأثرّي.  حّان  م�سجد  بترميم  م�ساهمتهم 
م�سجد  وهي:  الأخرى  باآثارنا  الإهتمام  �سريفة  ح�سن  ال�سيخ 
هدوان  النبّي  ومقام  حجول.  بلدة  في   ،t اإ�سماعيل  النبّي 
ل�سا.  بلدة  في  �سمعون  النبّي  ومقام  اأفقا.  بلدة  ج��رود  في 
من  وغيرها  قمهز  بلدة  في  البنات  و�سير  التاريخّية  والمقابر 

التاريخّية.  هويتنا  تبرز  اآثار 
حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  لف�سيلة  بكلمة  الإحتفال  وختم 
و�ساند  اآزر  م��ن  وجميع  �سريفة  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  بها  �سكر 
وم�سجد  حّان  في  الغفارّي  ذرِّ  اأبي  م�سجد  بترميم  و�ساهم 

اأ�سطا. راأ�س  في   ،tالخ�سر

خريي عشاء 
 يف 

رأس أسطا بلدة 
اإعداد هيئة التحرير
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ع�سر يوم ال�سبت الواقع فيه 17 �سباط 2018م. لبى دعوة 
القا�سي  وجبيل  ك�سروان  محافظة  في  العلمائي  اللقاء  رئي�س 
والف�سل  العلم  اأهل  ُثّلة من  ال�سيخ يو�سف محمد عمرو  الدكتور 
 ،t والثقافة والوجاهة، حيث ُعقد اللقاء في م�سجد الإمام علّي
جبيل. ح�سره من هيئة تحرير مجلة »اإطاللة ُجبيلّية«العّامة 
ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، المحامي الحاج ح�سن مرعي بّرو، 
ع��ّام،  وفيق  الدكتور  العيتاوّي،  علي  ع�سام  الحاج  الدكتور 
المهند�س  الل«  »حزب  في  الخام�سة  المنطقة  في  الأخ��وة  وعن 
في  الأخ��وة  وعن  الحاج،  ماجد  والحاج  المقداد  ح�سن  الحاج 
حركة »اأمل« الدكتور محمد غ�سن، الأ�ستاذ ح�سن همدر. عن 
الأخوة في الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، الحاج 
الأ�ستاذ  المحامي  الم�سجد  لجنة  في  الأخ��وة  ومن  ب��رق،  اأك��رم 
�سقير،  جمال  خزعل،  اإبراهيم  الحاج  المولى،  ر�ساد  محمود 
حيدر،  وفادي  حيدر،  كميل  والأ�ستاذان  الحّاني  ه�سام  الحاج 
مهدي  ال�سيخ  يو�سف،  الحاج  حمد  ال�سيخ  الف�سيلة  واأ�سحاب 
والمح�سنون  نا�سيف.  حيدر  ماجد  ال�سيخ  �سم�س،  ع�سام 

الكرام: الحاج عبد الوهاب �سقير، الحاج �سمير �سقير، والحاج 
�سادق برق رئي�س بلدية ب�ستليده، الحاج زهير نزيه عمرو رئي�س 
في  الر�سمية  عمرو  القا�سي  ثانوية  مدير  المعي�سرة،  بلدية 
المعي�سرة  اأمين حيدر، مدير معهد  الأ�ستاذ حميد  المعي�سرة 

الفني الر�سمّي الأ�ستاذ محمد عمرو وغيرهم.
البداية كانت اآيات من القراآن الكريم للقارئ الحاج ه�سام 
فيها  رحبَّ  عمرو  القا�سي  الدعوة  ل�ساحب  كلمة  ُثّم  الحّاني، 
المذكرة  في  ج��اء  ما  تطبيق  على  م��وؤك��دًا  الكريم،  بالح�سور 
الملحقة بالعدد المزدوج )32 � 33( من مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« 
من  انطلقت  �سابقة  مذكرات  نتيجة  المذّكرة  هذه  جاءت  حيث 
مذكّرات  وغيرها من  »العرفان«  في مجلة  كتبها  عام 1984م. 
تالية. اأهمها كان ما كتبه في كتاب »اأ�ص�اء على الم�صلمين في 
بت�سنيفه  عمرو  القا�سي  ا�سترك  حيث  وك�صروان«  جبيل  بالد 
الدكتور  وتقديم  ومراجعة  �سويدان  محمود  اأحمد  الدكتور  مع 
الحاج �سلمان علي العيتاوي. ُثّم تلته عّدة مذكرات اأخرى قّدمها 
مذكرات  اأو  »التذكرة  كتابه  في  ذكرها  خطيًا  عمرو  القا�سي 
من  لجنة  ت�سكيل  طالبًا  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  وفي  قــا�ــٍس« 

اجللسة الثانّية للقاء العلمائي 
يف حمافظة كسروان وجبيل
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الدكتور  تكّلم  ُث��ّم  المذكرة.  هذه  لمتابعة  الحا�سرين  ال�سادة 
ب�سكل  ق�سايا  بت�سع  المذكرة  فلخ�سَّ  العيتاوي  ع�سام  الحاج 
من  واإقتراحات  مداخات  ذلك  بعد  جرت  ُثم  جميل،  اأكاديمّي 
لجنة  تو�سعة  اقترح  حيث  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  ف�سيلة 
باد  في  الأعيان  مجل�س  وت�سكيل  والتاآزر  للتعاون  الإ�ست�سارات 

جبيل وك�سروان. 
حاجات  عن  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  تكّلم  ُث��ّم 
اهلل  ر�سول  حديث  من  اإنطاقًا  بالم�سوؤولّية  وال�سعور  المنطقة 
َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم  ِهْم  َتَ�اِدّ ِفي  اْلُم�ؤِْمِنيَن  w:»َمَثُل 
َهِر  ٌ� َتَداَعى َلُه �َصاِئُر اْلَج�َصِد ِبال�َصّ اْلَج�َصِد؛ اإَِذا ا�ْصَتَكى ِمْنُه ُع�صْ
ى«. ُثّم تكّلم الأ�ستاذ فادي حيدر عن حاجات المنطقة،  َواْلُحَمّ
�ساكرًا القا�سي الدكتور عمرو على دعوته لهذا اللقاء. ُثّم تكّلم 
رئي�س بلدية المعي�سرة عن الظلم والحيف الاحق بالم�سلمين 
الأ�ستاذ  تكّلم  ُث��ّم  الأم��ث��ل��ة.  بع�س  ذل��ك  على  و���س��رب  ال�سيعة 
اّلذين  واأّن  لاإ�ست�سفاء  الّنا�س  حاجات  عن  اأحمد  حيدر  كميل 
اأب��واب  على  يموتون  ال�سحي  اأو  الوظيفي  ال�سمان  ي�سملهم  ل 
الم�ست�سفيات وعن حاجة قرانا لوجود مدار�س. ُثّم تكّلم �سماحة 
في  العلمائي  اللقاء  رئي�س  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  العّامة 
جبل لبنان و�سماله �ساكرًا القا�سي عمرو على هذا اللقاء. وعن 
حاجتنا في هذه الباد اإلى جمعّية تجمعنا، طالبًا توحيد الكلمة 
اأوًل واآخرًا. ُثّم تكّلم رئي�س بلدية ب�ستليده ورئي�س اللقاء الوطنّي 
في جبيل، �ساكرًا هذا اللقاء وعن حاجتنا لاأعمال الإنمائّية. ُثّم 
لجميع  �ساكرًا  بّرو  مرعي  ح�سن  الأ�ستاذ  الحاج  المحامي  تكّلم 
للتعارف  الإجتماعات  هذه  تكثيف  طالبًا  تكّلموا،  اّلذين  الأخوة 
يهمه  من  اإلى  ومطالبنا  حاجاتنا  وتقديم  البع�س  بع�سنا  على 
الأمر. واإلى اإيجاد وظائف لأبناء هذه المنطقة تاأكيدًا لوجودهم 
في هذه الباد. ُثّم تكّلم المهند�س الحاج ح�سن المقداد طالبًا 
ظال  تحت  الهوية  وا�سح  النيابي  للمقعد  المر�سح  يكون  اأن 

مرجعيتنا ال�سيا�سّية حيث تتحمل هذه المرجعّية الم�سوؤولّية. 
ُثّم بعد ذلك تمَّ اختيار لجنة من الأخوة الحا�سرين موؤلفة 
اأ�سخا�س لمتابعة ذلك وهم: القا�سي الدكتور ال�سيخ  من ت�سعة 
عمرو.  ح�سين  محمد  ال�سيخ  العّامة   �2 عمرو.  محمد  يو�سف 
3� المحامي الحاج ح�سن مرعي بّرو. 4� الدكتور الحاج ع�سام 
عبد  الحاج   �6 ع��ام.  جميل  وفيق  الدكتور   �5 العيتاوي.  علي 
اأحمد.  الحاج جهاد حيدر  المهند�س   �7 �سقير.  الوهاب ح�سين 
8� المهند�س الحاج ح�سن المقداد. 9� الأ�ستاذ ح�سن همدر. ثم 

ُختمت الجل�سة.

دعا الدكتور دياب كامل كنعان الى حفل غداء في مطعم 
الواقع فيه 11  الأحد  يوم  اأ�سطا، ظهر  راأ�س  الخير«  »كرم 
الف�سيلة  اأهل  من  جمع  فيه  �سارك  2018م.  الثاني  كانون 
والعلم والأدب والوجهاء من اأبناء محافظة ك�سروان وجبيل 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم 
في  الخام�سة  المنطقة  عن  قان�سوه  علي  ال�سيخ  وف�سيلة 
»اأمـــل«،   حركة  عن  الدين  خير  علي  والنقيب  الل«  »حــزب 
الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ  وف�سيلة 
ال�سيخ محمود  وف�سيلة  وك�سروان،  لأبناء جبيل  الإ�سامّية 
حيدر اأحمد اإمام بلدة راأ�س اأ�سطا، وف�سيلة ال�سيخ محمد 
اأحمد حيدر اإمام بلدة زيتون، وف�سيلة ال�سيخ ح�سن �سم�س 
علي  محمد  الأ�ستاذ  الحاج  والمحامي  م�ّسان،  بلدة  اإم��ام 
القرى  ومخاتير  البلديات  روؤ�ساء  من  وجمع  اأحمد  حيدر 

والوجهاء واأهالي بلدتي ب�ستليده وراأ�س اأ�سطا. 
علي  للحاج  الكريم  ال��ق��راآن  بقراءة  الإحتفال  اإ�ستهل 
ح�سن حيدر اأحمد ومن ُثّم بالن�سيد الوطني اللبناني وبكلمة 
للدكتور �سهاب كامل ح�سن كنعان �سكر فيها الحا�سرين على 
تلبيتهم هذه الدعوة، ُثم بكلمة للدكتور دياب كامل كنعان 
�سكر فيها اي�سًا الحا�سرين على تلبّية هذه الدعوة، ُمعّلنًا 
برنامجه الإنمائّي خال دورة الإنتخابات النيابّية القادمة 
خال  من  العاّمة  وبال�سحة  بالبيئة  الإهتمام  واأهمها: 
الإهتمام بالم�ستو�سفات وبالطرق والم�ساريع الإنمائّية من 
القديمة  بالزراعات  والإهتمام  الأخ�سر  الم�سروع  خال 
باأ�سلوب حديث كزراعة التوت وتربّية دود الحرير وغيرها 
باإختيار  لاإنتخابات  تر�سحه  رابطًا  اإنمائّية.  ق�سايا  من 
الّنا�س له وبمباركة الثنائي ال�سيعّي لهذه الدعوة الإنمائّية. 
وُختم الإحتفال بمداخلة لف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر 
ُمعلنًا عن حاجة ق�ساءي جبيل  �سكر بها �ساحب الدعوة، 

وك�سروان لاإنماء.

دعوة غداء 
للدكتور

 دياب كامل كنعان 
يف رأس أسطا
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ا�ستقبل   2018/3/27 بتاريخ 
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��م��ع��ي�����س��رة ال��ح��اج 
زه���ي���ر ن���زي���ه ع����م����رو، ال�����س��ف��ي��ر 
برونو  ال�سيد  لبنان  ف��ي  الفرن�سي 
ف��و���س��ي��ر، ال����ذي ق���ام ب���زي���ارة ال��ى 
الفرن�سية  اللي�سيه  مدار�س  مجمع 
ا�ستقباله  تمَّ  حيث  المعي�سرة،  في 
ترحيبية  كلمة  وبعد  بالغة،  بحفاوة 
ال�سفير   اأمام  البلدية  رئي�س  األقاها 
تقديم  ت���مَّ  ل���ه،  ال��م��راف��ق  وال���وف���د 
رئي�س  ق��ب��ل  م��ن  ل��ه  ت��ق��دي��ري  درع 
مدار�س  بمجمع  لإهتمامه  البلدية 
زيارته  ولأنَّ  الذكر.  الآنف  اللي�سيه 
للمعي�سرة كانت ذات طابع تربوّي. 
المرافق  والوفد  ال�سفير  جال  وقد 
اأرجاء  البلدية والدارة  في  ورئي�س 

المجمع.

استقبال 
السفري 

الفرنسي 
يف 
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اأقامت  2018م.  ني�سان   12 فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  م�ساء 
الأمانة العاّمة لاأوقاف ال�سيعّية، ع�ساء في مطعم »كرم الخير« 
الأوق��اف في ق�ساءي  روؤ�ساء لجان  اأ�سطا ح�سره  راأ�س  بلدة  في 
جبيل وك�سروان، وكبار الم�سوؤولين في »حزب الل« وحركة »اأمل« 
والمخاتير،  البلديات  وروؤ�ساء  الم�ساجد  واأئمة  لبنان.  جبل  في 
يتقدمهم �سماحة المفتي الجعفرّي لباد جبيل وك�سروان العّامة 
ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين والقا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف 
ح�سين  ال�سيخ  ف�سيلة  ال�سيعي  للمقعد  والمر�سح  عمرو  محمد 

زعيتر ووجهاء محافظة ك�سروان وجبيل. 
والقى راعي الحتفال اأمين عام الوقاف ال�سيعية في لبنان 
ف�سيلة ال�سيخ ح�سن �سريفة كلمة اكد فيها »اأنَّ التحالف ال�صيعي 
القائم الي�م بين حركة »اأمل« و»حزب الل« تحالف وطني بامتياز 

وهو لحماية وحدة بلدنا واأمنه وا�ستقراره«.
�صلبة  قنطرة  التحالف  »هذا  اأن  الى  �سريفة  ال�سيخ  واأ�سار 
اأمانها اأنَّ من يم�صك بطرفيها ه� رئي�س مجل�س الن�اب االأ�صتاذ 

نبيه بري واالأمين العام لـ»حزب الل« ال�سيد ح�سن ن�سراهلل .
»�صرورة  على  و�سّدد  النيابية،  النتخابات  الى  تطّرق  كما 
الــمــ�ــصــاركــة الكثيفة الخــتــيــار مــن نــثــق بــهــم ومـــن اخــتــرنــاهــم 
البرلمانية كما ه� حا�صل هنا في دائرة  الندوة  ليمثل�نا في 
ك�صروان - جبيل مع ال�صيخ ح�صين زعيتر، واعتبر اأنَّ من حّق 
كل طرف ان يختار مر�صحيه ونحن كذلك من حقنا ان نختار 

مر�صحينا في اأي منطقة وهذا حق طبيعي«.
المقاومة ه� من حمى  »نهج  اأن  على  �سريفة  ال�سيخ  واك��دَّ 

لبنان في كل المراحل الما�صية«، 
اأّن���ه »لــذلــك نــحــن مع  ال��ى  م�سيرًا 

هذا النهج نهج الحفاظ على لبنان 
بــالــمــقــاومــة الق�ية  الــقــ�ي  لــبــنــان   ،
وبــمــحــاربــة الــفــ�ــصــاد وبــنــهــج االنــمــاء 
الـــمـــتـــ�ازن فـــي كـــل الــمــنــاطــق ولي�س 
الــتــي يطلقها  الــفــارغــة  بــالــ�ــصــعــارات 

البع�س الأهداف انتخابية«.
ما  ال��ى  �سريفة  ال�سيخ  تطرق  كما 
»اي  ان  ُمعتبرًا  المنطقة،  في  يجري 
االآخــر  عن  يختلف  ال  اميركي  رئي�س 
عدائية  للعرب  ــّل  اأقـ لي�س  فكلينت�ن 
مــن تــرامــب وجـــ�رج ب��س لي�س اأقــّل 
مــنــهــمــا وامـــيـــركـــا هـــي هـــي حــتــى ل� 
لم�صالحها  ت�صعى  رئي�س  بال  كانت 
على  ا�ــصــرائــيــل  حليفتها  ومــ�ــصــالــح 
العرب  ة  وخا�صّ النا�س  كــّل  ح�صاب 
ُيدرك  لم  لال�صف  اأكثرهم  اّلذين 
ـــهـــا ظــاهــرة  اأنَّ مــع  بــعــُد  الحقيقة 

للعيان«.

العاّلمة 
الشيخ حسن شريفة 

يف 
رأس أسطا
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أخبار ونشاطات

ول  ف�سّ م.  اأن��ط��ون  الأ���س��ت��اذ  والأدي�����ب  الإع���ام���ّي  داأب 
WWW. اللكترونّي  موقعه  خ��ال  م��ن  2003م.  ع��ام  منذ 
focusonlebanon.com على الم�ساهمة في عولمة الفكر 
النترنت،  �سبكة  عبر  الح�سارّي  لبنان  وجه  وتظهير  اللبنانّي 
من خال ت�سليط ال�سوء على عدد ُمختار من رجالت برزوا في 
اأقدم من خال منبره  اأن  ُمختلف الميادين. وكان قد �سبق له 
تحرير  رئي�س  تكريم  على  ك�سروان   � حري�سا   � عنيا  بيت  في 
يوم  ع�سر  عمرو،  الدكتور  القا�سي  ُجبيلّية«،  »اإطاللة  مجلة 

الخمي�س الواقع فيه 15 اأيار 2014م. في الحلقة )16(.
فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ع�سر  اأق��ام  منه  �سابقة  وبدعوة 
ال�سخ�سيات  من  لعدد  تكريميًا  اإحتفاًل  2018م.  ني�سان   12
المجلة.  ال�سرف منهم رئي�س تحرير هذه  اللبنانّية كان �سيف 
من:  موؤلف  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  من  وف��د  التكريم  ح�سر  وق��د 
العيتاوي،  ع�سام  الحاج  الدكتور  بّرو،  ح�سن  الحاج  المحامي 
وزوجته  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  عّام،  وفيق  والدكتور 
اأم هادي والمخرجة الحاجة �سلوى اأحمد عمرو. ومن  ال�سّيدة 
الحاجة  اأحمد،  اإبراهيم  خزعل،  ابراهيم  الحاج  جبيل  مدينة 

من:  موؤلف  المعي�سرة  بلدة  من  ووف��د  اأح��م��د.  حيدر  اأم��ي��رة 
الحاج  البلدية  رئي�س  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  ف�سيلة 
زهير نزيه عمرو، مدير ثانوية القا�سي الدكتور عمرو الر�سمّية 
مختار  عمرو،  علي  الدكتور  النقيب  حيدر.  حميد  الأ�ستاذ 
البلدة ال�سيد عودي عمرو، محمد ح�سين عمرو، رئي�س �سرطة 
بلدية المعي�سرة عبد الروؤوف عمرو، ماجد غازي عمرو. وقد 
كلمة  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  التحرير  م�ست�سار  األقى 
ي��صف  ال�صيخ  الــدكــتــ�ر  عنوان:»القا�صي  تحت  بالمنا�سبة 
فا�صل.  عــالــٌم  والــفــقــه،  االأدب  اأعـــالم  مــن  َعــلــمٌّ  محمد عمرو 
اأخذ  المحاورة.  طريف  المع�صر،  َح�َصُن  ُمجيد،  جليل  �صاعر 
الّنح�  فقراأ  االأ�صرف  الّنجف  في  ُثّم  بيروت،  في  المقّدمات 

رف والبيان والمنطق والفقه واالأ�ص�ل. وال�صّ
الموؤ�س�سة  جمعّية  اأ�ّس�س  العلمي.  الجهاد  وا�سل  لبنان  وفي 
1986م.  العام  في  وك�سروان  جبيل  لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية 

الإجتماعّية.  للخدمات 
توّلى الق�ساء في العام 1985 له اإ�سدارات عديدة َي�سعُب 
ها في هذه العجالة في الأ�سول الأدبّية والفقهّية. �سلك درب  عدُّ

أعالم من بالد األرز
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بالمنظمات  ل  واإت�سّ وك�سروان  جبيل  منطقة  في  الأهلي  العمل 
و»كاريتا�س  االأوالد«  غ�ث  »اإتحاد  ك�  الوافدة  الأجنبّية  الأهلّية 
الأهلي،  العمل  بتطّور  �ساهمت  التي  ن�ر«  »االأخ  وجمعية  لبنان« 
نف�سه  َعُظمْت  الكريمة.  الم�سيحّية  الطوائف  لدى  وخ�سو�سًا 
ثقافّية  اإجتماعّية  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  اأن�ساأ  ق��دّره.  و�سما 
خيرة  جانبه  اإل��ى  ومعه  تحريرها  رئي�س  ه��و  تربوّية  تنموّية 

والإعاميّين. المثقفين 
و»اتحاد  اللبنانيين«  الُكّتاب  »اإتحاد  اأع�ساء  اأوائ��ل  من  وهو 
االأدباء والكتاب العرب« و»تجمع العلماء الم�صلمين« في لبنان.

العزيز  لاأخ  الجزيل  بال�سكر  اأتقّدم  �سماحته  باإ�سم  واإنني 
الجزيل  وال�سكر  ولفريق عمله  ول  ف�سّ اأنطون  الناجح  الإعامّي 
لاأخوة الُمكّرمين الأعزاء جميعًا ونتمنى التوفيق لكم والتقّدم 

والإزدهار للوطن العزيز لبنان.
ل����������ب����������ن����������ان ي��������������ا وط������������������ن ال��������خ��������ل��������ود

ال������م������ج������ي������د الأرز  م�����������وط�����������ن  ي�������������ا 
اأرزه ف�����������������ي  ث��������������اب��������������ت��������������ًا  ي�����������������ا 

������ع������ي������د ي�����������ا ك����������وك����������ب ال�����������ك�����������ون ال�������������سّ
وط���������������ن ال�������ف���������������س�������ائ�������ل وال���������م���������ك���������ارم

����������م����������ود وال������������م������������ف������������اخ������������ر وال���������������������سُ
وط������������������������ن ل������������������ه ع�������������������س���������ن���������ا وم������������ا

زل������������ن������������ا وف�������������������ي ك�������������������ّل ال��������ع��������ه��������ود
�������������ه�������������ا ح�������������ت�������������ى ن��������������������������������راه ُم�������������رفَّ

م����������������ًا ف�������������ي م�������������ا ن�������ري�������د وُم����������������َك����������������رَّ

وط��������������ن ال��������������ّرج��������������ال ال�����م�����خ�����ل�����������س�����ي�����ن
وم����������ن����������ه����������ل ال�����������������ُح�����������������بِّ الأك������������ي������������د

اإّن����������������������������ا ُن��������������ْق��������������ّد���������������س م��������وط��������ن��������ًا
ه������������و ق�������ل�������ع�������ة ال���������م���������ج���������د ال�������َت�������ل�������ي�������د
ن���ف���دي���ه ب������������الأرواح وال����غ����ال����ي ون����ح����ن ل����ه ج����ن����ود...

ول اإلى الإعالمي الأ�ستاذ انطوان ف�سّ
م���������س����ك����ورا الأذى  م�������ن  ي�����������داك  �����س����ل����م����ت 

ل����������ّك اأرف�����������������ُع ال����ت����ع����ظ����ي����م وال�����ت�����ق�����دي�����را
ان�������ط�������ون ي�������ا ف�����خ�����ر ال�����������س�����ب�����اب ب���م���وط���ن���ي

اأ�������س������ف������ى َي����������راُع����������ك ل�����������وؤل�����������وؤًا م����ن����ث����ورا
ك���������ّرم���������ت وال�������ت�������ك�������ري�������م ف���������ي ل����ب����ن����ان����ن����ا

م������������اأَ ال������ح������وا�������س������ر والأم�����������اك�����������ن ن��������ورا
�����ْع�����َي م���ج���اه���د �����َع�����ْي�����َت ل����اإح���������س����ان ������سَ َو������سَ

ي�����ح�����ك�����ي ج����������م����������اًل، ي���������زده���������ي ت����ع����ب����ي����را
������ول ف���������س����ل����ك ع���������مَّ ل�����ب�����ن�����ان اّل���������ذي ف�������������سّ

ام��������ت��������اأت ب�������ه ن����ف���������س الإب����������������اء ُح������ب������ورا
ة �����س����اع����ٍر ك�������م ت�������ّوج�������ت ُي������م������ن������اك ُغ��������������رَّ

�������ع�������ت ل������ل������ت������اري������خ ف������ي������ه ������س�����ط�����ورا ر��������سّ
م�����ًا ������ول ت����ب����ق����ى ف�������ي ال�������ب�������اد م�����ك�����رِّ ف�������������سّ

ل�����ل�����ن�����ا������س ُط�����������������ّرًا ن�������ا��������س�������رًا ون���������س����ي����را
ف������ت������ح������ّي������ة م���������ن ق������ل������ب َم���������������ْن ك�����ّرم�����ت�����ه

م��������ًا م�����������س�����ك�����ورا ي���������وم���������ًا وك�������ن�������ت م��������ك��������رِّ
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ع�سر  اأُق��ي��م  ب��ري،  نبيه  ال��ن��ّواب  مجل�س  رئي�س  برعاية 
كتاب  وتوقيع  اإطاق  حفل   2018 ني�سان   13 في  الجمعة  يوم 
المركز  موؤ�ّس�س  لموؤّلفه  التف�صير«  في  والمختلف  »الم�ؤتلف 
محّمد  اأحمد  الدكتور  القراآنية  والأبحاث  للدرا�سات  العلمي 
ق�سر  ف��ي  ع�سرًا  الرابعة  ال�ساعة  تمام  ف��ي  وذل��ك  قي�س، 

»االأوني�صك�«.
الدكتور  ممثله  األقاها  بّري  للرئي�س  كلمات  الحفل  وتخّلل 
الإتحاد  األقاها ع�سو  اللبنانيين«  الكّتاب  ريا�س غّنام و»اتحاد 
توقيع  ث��ّم  والموؤّلف  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  ال�ساعر 

الكتاب.
ال��م��ق��ارن،  التف�سير  ف��ي  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��د  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
اأحمد  الدكتور  ال�سريف  الأزهر  �سيخ  الأكبر  الإمام  له  وقّدم 
من  م�صاهمة  ــه  اأّن الكتاب  هــذا  اأهمية   « اأّن  كتب  الذي  الطّيب 
في  البين  ذات  واإ�صالح  الفتن  واأد  على  تعمل  م�صاهمات  جملة 
والع�صبية  اله�ى  عن  بعيد  باأ�صل�ب  العام  االإ�صالمي  ال��صط 
ــ�ال الــمــفــ�ــّصــريــن مـــن كــافــة  ــ وذلــــك مـــن خــــالل ا�ــصــتــعــرا�ــس اأقــ
ب�صكل  االأقــ�ال  هــذه  ومقابلة  واالإ�صالمية،  الفكرية  الم�صارب 

في  ال�صمين  من  الغّث  للقارئ  يتبّين  حّتى  وم��ص�عي  علمي 
هذه االأق�ال، ويتعّرف اإلى الثراء العلمي والفكري لدى ه�ؤالء 
بمعظمها  تاأتي  والتي  االإختالف  م�ارد  اإلى  واأي�صاً  المف�ّصرين، 
المجاالت بدون  تباينات علمية طبيعية تح�صل في كافة  ب�صكل 

ا�صتثناء«.
هذا  في  خا�صة  اأهمية  تكمن  كما  الأزه��ر:»  �سيخ  واأ�ساف 
الــتــعــّرف واالطـــالع  اإلـــى  الــقــارئ  الــكــتــاب وهــي تحري�س ودفـــع 
عــلــى الــفــكــر االآخـــر االإ�ــصــالمــي، اإذ فــي الــعــديــد مــن الــمــ�ارد اأو 
دون  ح�صراً  به  يعتقد  من  براأي  الم�صلم  يكتفي  قد  المنا�صبات 
االآراء  كافة  على  ليطلع  الفر�صة  له  فتتاح  هنا  اأّمــا  االآخــريــن، 
الفكرية  معارفه  دائـــرة  ت��صيع  اإلــى  تلقائي  وب�صكل  يـــ�ؤّدي  مــا 
ب،  التع�صّ الناتج من  الم�صبق  الرف�س  اأو  دون عناء،  االإ�صالمية 

اأّيما حاجة«. الراهن  االأّمة في وقتنا  وهذا ما تحتاجه 
ويقع الكتاب في اأربعة اأجزاء يبلغ عدد �سفحاتها مجتمعًة 
الطبع  2300 �سفحة، وهو مجّلد تجليدًا فاخرًا وجميع حقوق 
المالك«  »دار  وتتوّلى  للموؤّلف،  تعود  الفكرية  والملكية  والن�سر 

توزيعه. الغبيري  في 

إطالق وتوقيع كتاب 
الدكتور قيس:

"املؤتلف واخملتلف يف القرآن الكرمي"
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لاأعمال  العائلّية  الجمعية  بين  ما  والتن�سيق  بالتعاون 
اإفتتاح مركز  تمَّ  المعي�سرة،  وبلدية  اآل عمرو  لعائلة  الخيرّية 
المعي�سرة،  في  الثقافّي   ،t طالب  اأب��ي  بن  عليِّ  الإم���ام 
الما�صي  بــيــن  عــمــرو  اآل  وعــ�ــصــيــرة  »الــمــعــيــ�ــصــرة  كتاب  وتوقيع 
وو�سع  �سم�س،  الحافظ  عبد  الدكتور  لموؤلفه  والــحــا�ــصــر« 
ال�سبت  ي��وم  ع�سر  وذل��ك  البلدي  للق�سر  الأ���س��ا���س  حجر 
الواقع فيه 21 ني�سان 2018م. ح�سره ح�سد كبير من الأهالي 
وروؤ�ساء البلديات والمخاتير وروؤ�ساء الجمعيات والنوادي في 
الل«  »حــزب  في  الم�سوؤولين  وكبار  وجبيل  ك�سروان  محافظة 
اأ�سحاب  يتقدمهم  اأمنية،  وقوى  لبنان  »اأمل« في جبل  وحركة 
�سليم،  ح�سين  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  الف�سيلة 
�سعادة  اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ  �سم�س،  ح�سين  ال�سيخ 
ال��م��دار���س  وم����دراء  ال��ح��داد،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  القن�سل 
حميد  الأ�ستاذ  ال�سّواني،  منيف  الأ�ستاذ  والخا�سة  الر�سمّية 
عمرو  محمد  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ  حيدر، 
ع�سام  ال��دك��ت��ور  ب���ّرو،  ح�سن  ال��ح��اج  المحامي  والأ���س��ات��ذة 
ال��ع��ي��ت��اوي، ال��دك��ت��ور وف��ي��ق ع���ّام، ال��دك��ت��ور م��دح��ت ال��ح��اج، 
ع�سمت  ر���س��وان  الأ�ستاذ  عمرو،  ح�سن  المتقاعد  العقيد 
�سقير،  �سمير  ال��ح��اج  �سقير،  ال��وه��اب  عبد  ال��ح��اج  ع��م��رو، 

الإجتماعّية. الوجوه  من  وغيرهم  خزعل  ابراهيم  الحاج 
ع��ري��ف الإح��ت��ف��ال ك���ان ال��ح��اج ب���ال ع��م��رو، وال��ب��داي��ة 
عمرو  عبا�س  ح�سن  الحاج  ق��راأ  حيث  الكريم  للقراآن  كانت 
اللبنانّي.  الوطني  الن�سيد  ُثّم  الكريم،  القراآن  من  تّي�سر  ما 

أفراح 
بلدة 

املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير
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عمرو،  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  تكّلم  ُثّم 
المركز  هذا  اإفتتاح  عن  متحدثًا  الكريم،  الح�سور  �ساكرًا 
ووالده  عام  ب�سكل  واأي��دَّ  �سارك  من  جميع  �ساكرًا  المبارك، 
من  ب��اأك��ث��ر  �ساعد  ال���ذي  خ��ا���س  ب�سكل  ع��م��رو  ن��زي��ه  ال��ح��اج 
الجارّية،  ال�سدقة  هذه  لإنجاز  اأميركي  دولر  األف  �سبعمائة 
لتاأليف  �سكلها  التي  واللجنة  عمرو  الدكتور  القا�سي  و�ساكرًا 
الما�صي  بين  ما  ال�ائلّية  عمرو  اآل  وع�صيرة  »المعي�صرة  كتاب 
المركز  ه��ذا  من  القريب  العقار  عن  وُمتكّلمًا  والحا�صر«، 
المرحوم  اأبناء  مع  وتعاونه  المعي�سرة  لبلدية  هو  قّدمه  الذي 
البلدي  الق�سر  بناء  في  رامز«  »اأب�  عمرو  ح�سين  علي  الحاج 
للمعي�سرة. م�ساعدته  على  حبي�س  جوان  ال�سيخ  �ساكرًا  عليه، 
ح�سين  ال�سيخ  ف�سيلة  النيابي  للمقعد  المر�سح  تكّلم  ُثمَّ 
اأبي  بن  علّي  الإمام  الموؤمنين  اأمير  قول  من  ُمنطلقًا  زعيتر 

ُيح�صنه«. »قيمة كل امرىء ما   :t طالب 
وما جاء في عهده t، لواليه في م�سر مالك بن الحارث 
الأ�ستر:» الّنا�س �سنفان اإّما اأٌخ لك في الدين اأو نظير لك في 
الخلق«، كما تكّلم عن دور المقاومة الإ�سامّية في المحافظة 
تكّلم  ُثّم  وال�سرقّية.  الجنوبّية  لبنان وعن حدوده  والدفاع عن 
الفتوح.   � ك�سروان  بلديات  اتحاد  رئي�س  حبي�س  جوان  ال�سيخ 
لبنان ب�سكل عام وفي فتوح ك�سروان  الوطنّية في  الوحدة  عن 
العام  الأمين  ل�سماحة  تقديريًا  درعًا  قّدم  ُثم  خا�س،  ب�سكل 
لق�ساء  مفتاح  عن  عبارة  هو  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سّيد  العّامة 

زعيتر. ح�سين  ال�سيخ  المّر�سح  بوا�سطة  الفتوح   � ك�سروان 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  تكّلم  ُث��ّم 
اآل  جمعية  ورئي�س  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  موؤ�س�س 
في  علينا  مّرت  التي  العظيمة  الذكريات  عن  الخيرّية  عمرو 
اأهل  �سباب  �سّيد  ولدة  ذكرى  كانت  واأعظمها  �سعبان  �سهر 
o، وعن محّبة الك�سروانيين  الجّنة الإمام الح�سين بن علّي 
وحبهم  الحياة  في  ولنهجه   ،t علّي  ل��اإم��ام  والجبيليين 
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م�ست�سهدًا   ،i وعلّي  ومحمد  الم�سيح  الإن�سانّية  لعظماء 
الغدير  عيد  وبملحمة  ج��ب��ران،  خليل  جبران  بكام  بذلك 

بها: جاء  حيث  �سامه  بول�س  للقا�سي 
]»ي���������ا اأم������ي������َر الإ��������س�������ام ح�������س���ب���َي ف����خ����رًا 

�����������ا اأن��������ن��������ي م�����ن�����������ك م��������ال��������ٌئ اأ������س�����غ�����ريَّ
َج�����ل�����َج�����ل ال�������ح�������قُّ ف�������ي ال����م���������س����ي����ح����ي ح���ت���ى 

�������������ا«[. ُع������������دَّ م�����������ن ف����������رط ح�������ّب�������ِه ع������ل������ويَّ
المركز  ه��ذا  على   ،t ع��ل��ّي  الإم���ام  اإ���س��م  اإط���اق  واأّن 
البيت  ه��ذا  يبقى  حتى  للمنطقة  و���س��رور  وف��رح  خير  دل��ي��ل 
وللحوار  الوطنّية  وللوحدة  لل�سام  واح��ة  المعي�سرة  وبلدة 
الإ�سامّي - الم�سيحّي وللوحدة الإ�سامّية ورمزًا لمحبة اهلل 
المجل�س  واأع�ساء  المعي�سرة  بلدية  �ساكرًا  ولبنان.  تعالى 
وموؤ�س�سيها  ال��خ��ي��رّي��ة  ع��م��رو  اآل  جمعية  واأع�����س��اء  ال��ب��ل��دي 
الذي  قبان  الأمير  عبد  ال�سيخ  الكبير  والعّامة  الأوائ���ل، 
ف�سيلة  بوا�سطة  المبارك  البيت  لهذا  الأ�سا�س  حجر  و�سع 
2009م.  اأي��ار  �سهر  من  التا�سع  في  عمرو  ع�سمت  ال�سيخ 
على  �سرعّية  باإجازة  اأميركي  دولر  األف  ب�ستين  وم�ساهمته 
الذي  الحاج نزيه ح�سن عمرو  البلدة وكذلك  م�سوؤولية علماء 
وقام  الخا�سة  نفقته  على  المبارك  المركز  هذا  باإنجاز  تكّفل 
ولرئي�س  حبي�س  جوان  لل�سيخ  اأي�سًا  �ساكرًا  قيام.  خير  بذلك 
عمرو  ح�سين  علي  الحاج  المرحوم  ولأبناء  المعي�سرة  بلدية 
لحجر  وو�سعهم  المعي�سرة  في  البلدي  بالق�سر  اإهتمامهم 
ُثّم  المعي�سرة  تاريخ  في  المبارك  اليوم  هذا  في  الأ�سا�س 
كتاب  توقيع  لح�سور  الحا�سرين  بدعوة  الإحتفال  عريف  قام 
والحا�سر«  الما�سي  بين  عمرو  اآل  وع�سيرة  »المعي�سرة 
الدكتور  موؤلفه  عن  نيابة  عمرو  الدكتور  القا�سي  وقعه  حيث 
ال�سيخ  ف�سيلة  مع  بالتعاون  البلدية  رئي�س  قام  ُثّم  �سم�س... 
حجر  بو�سع  حبي�س  ج��وان  ال�سيخ  و���س��ع��ادة  زعيتر  ح�سين 

العتيد. البلدي  للق�سر  الأ�سا�س 
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حمداً هلل 
على 

السالمة 

 الم�صت�صارون في مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« وهيئة التحرير ومدير التحرير الم�ص�ؤول ورئي�س
االأهالي اإلى  بالتهنئة  يت�جه�ن  كما  وال�صكر،  بالحمد  تعالى  الل  اإلى  يت�جه�ن   التحرير 
 الكرام في محافظة ك�صروان وجبيل بنجاح عملية زرع كلية ل�صماحة العاّلمة الَعلم ال�صيخ
 محمد ح�صين عمرو الم�ص�ؤول االإعالمّي في »تجمع العلماء الم�صلمين« في لبنان ورئي�س

ال�صحة ل�صماحته  تعالى  الل  �صائلين  ُجبيلّية«،  »اإطــاللــة  مجلة  فــي  التحرير   هيئة 
اآمين والت�صديد.  والت�فيق  العمر  وط�ل  والعافّية 

ُجبيلّية اإطاللة 

82



نشاطات تربوّية

جميع  ع��ل��ى  اهلل  اأع������اده  الأم  ع��ي��د  اإج������واء  ف���ي 
علي  الإمام  ثانوية  اأقامت  والبركة،  بالخير  الأُمهات  
فنّية  فقرات  تخّللته  تكريميًا  حفًا  المعي�سرة.   ،t
متنوعة، بح�سور الهيئة التعليمّية والإدارّية وح�سد من 
اأُمهات الطاب، بح�سور ف�سيلة ال�سيخ مهدي �سم�س. 
واختتم الن�ساط بفطور �سباحي في الق�سم الرعائّي 

في مركز الإمام علّي t، للرعاية الإجتماعّية.

ثانوية 
 t اإلمام علّي

املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير
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نشاطات تربوّية

برعاية العامة ال�سيد علي ف�سل اهلل وح�سوره، اأقامت 
مدر�سة ر�سول المحبة الثانوية احتفاًل تكريميًا بمنا�سبة 
عيد الأم في ملعب المدر�سة يوم الأربعاء الواقع فيه 
21 اآذار 2018م. ح�سره الدكتور القا�سي ال�سيخ يو�سف 
محمد عمرو، وال�سيخ علي ترم�س، وال�سيخ محمد جواد 
مح�سن، ومدير المدر�سة محمد �سليم، واأع�ساء الهيئة 

التعليمية والإدارية والطاب واأمهاتهم.
بعد اآيات من القراآن الكريم والن�سيد الوطني، 
كانت كلمة ترحيبية، تاها ق�سيدة، ثّم قّدم اأطفال 

المدر�سة باقة من الأنا�سيد من وحي المنا�سبة.
بتوجيه  ا�ستهّلها  كلمة  اهلل  ف�سل  العامة  األقى  ثم 
ما  ُم��ق��ّدرًا  عيدهّن،  يوم  في  الأمهات  اإل��ى  والمعايدة  التهنئة 

يقدمنه من ت�سحيات في �سبيل �سعادة الآخرين.

وقال �سماحته:»من ال�اجب علينا تكريم االأم، فنحن عندما 
نكرمها نكرم كــل هــذا الــُحــبَّ الــدافــق  الـــذي دعــا اإلــيــه االأنبياء 
اأراد  اإذا   .. الــديــانــات ال�صماوية  اأجــلــه كــل  والــر�ــصــل، وعملت مــن 
مه  االإن�صان اأن يعرف معنى الحب الحقيقي، فلينظر اإلى ما تقدَّ

االأم من عطاءات وت�صحيات من دون اأن تنتظر مقاباًل لذلك «.
ه اإلى الأُمهات بال�سكر والتقدير لما يبذلنه في تربية جيل  وتوجَّ
الم�ستقبل؛ هذا الجيل الذي ل يمكن اأن نبنيه ونرتقي به ونجعله، 
كما نريد، في مقدمة الأمم، اإل من خال الأم التي تح�سن القيام 

بدورها واأدائها.
ر االأم وُتعطى  واأ�ساف: »ندع� دائماً ونعمل من اأجل اأن ُتقدَّ
كامل حق�قها، واأن ال تتعر�س للتهمي�س اأو �ص�ء المعاملة، الأنَّ 
االأُم عندما تعي�س هذه ال�قائع، ال يمكن لها اأن ُتنِجَب جياًل ق�ياً 
اإلــى االأُم، ال ي�صيء  خ�س الــذي ي�صيء  اإّن ال�صَّ يملك �صخ�صّيته. 

عيد األم يف جبيل
فضل اهلل: للتنافس على الربامج بعيداً 

عن العصبيات السياسية والطائفية
اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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اإليها وحدها فح�صب، بل اإلى م�صتقبل وطننا وواقعنا، واإلى كل االآمال 
والطم�حات التي نحلم بها«.

وتابع �سماحته: »ال يمكن اأن نبني م�صتقباًل لهذا ال�طن اإذا لم 
ت�صعر االأُم بكرامتها وعزتها وح�ص�رها، ونحن في مدر�صة تعن�نت 
بعن�ان الحْب، وهي تنطلق على هذا االأ�صا�س وتربي االأجيال على 

هذا الحب«.
د �سماحته اأننا ُنَربي على الحّب للجميع، ولي�س في اإطار ُمحدد  واأكَّ
اأو ُمعين، ون�سدد دائمًا على مد الج�سور والتوا�سل مع الجميع، وهو ما 

نعتبره من الركائز الأ�سا�سية لهذه المدر�سة وهذا الخط.
وق��ال: »تعبنا في هــذا ال�طن والعالم من الحقد والــعــداوات 

والت�ترات التي تحمل عناوين مختلفة، �ص�اء مذهبية اأو طائفية اأو دينية اأو �صيا�صية، فم�صكلتنا 
في هذا ال�طن اأننا نت�صارع على كل �صيء، وال �صيما ما نعي�صه على 

الم�صت�ى االنتخابي«.
التي  العقلية  بهذه  ونحن  وطناً  نبني  اأن  ن�صتطيع  »ال  وتابع: 
تتحّكم بنا وبالم�صار ال�صيا�صي في هذا ال�طن. قلنا �صابقاً، ونجدد 
الق�ل، اأن ال م�صكلة في التناف�س االنتخابي، فليطرح كّل فريق اأو 
جهة ما لديه من برامج، وليترك للنا�س اأن تختار على اأ�صا�س هذه 

البرامج، بعيداً عن الع�صبيات والت�ترات االنق�صامات«.
في  يعمل  مــن  يملك  اأن  نتمّنى  كــّنــا  قائًا:»كم  �سماحته  وختم 
ال�ّصيا�صة قلباً نقياً خالياً من االأحقاد، مثل قلب االأم، حتى ن�صتطيع اأن 

نبني وطناً ي�صتحّقه اأبناوؤه ويعي�ص�ن فيه بكرامة وعزة «.
فوف، والتقى اأع�ساء الهيئة التعليمية  ثمَّ قام �سماحته بجولة في ال�سّ

والإدارية، وجرى حوار متنوع مع الطاب.
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نشاطات تربوّية

محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ثانوية  طاب  م�ساركة 
بطولة  في  ك�سروان  فتوح   � المعي�سرة  في  الر�سمّية  عمرو 
المدار�س  وبطولة   2018 ني�سان  ال�سلة  لكرة   AUL جامعة 
اآذار   10 في  الطاولة  وكرة  القدم  لكرة  والخا�سة  الر�سمّية 

2018م.

من نشاطات
 ثانوية 

القاضي الدكتور عمرو 
الرسمية

اإعداد هيئة التحرير
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استقباالت القاضي عمرو

الدكتور عمرو في منزله بجبيل بعد ظهر  القا�سي  ا�ستقبل   �
المحامي  الأ�ساتذة  2018م.  �سباط   17 فيه  الواقع  ال�سبت  ي��وم 
الحاج ح�سن مرعي بّرو، الدكتور وفيق جميل عّام، الدكتور الحاج 
ع�سام علي العيتاوي. ودار الحديث حول اللقاء العلمائّي لمحافظة 
ك�سروان وجبيل الذي �سوف ُيعقد في جامع الإمام علّي بن اأبي طالب 
t، جبيل. والخا�سة التي �سوف يقّدمها الدكتور العيتاوي للقاء 
ن ت�سعة بنود اإنمائّية كمذكرة جديدة للقاء. وقد وافق  وهي تت�سمَّ

الحا�سرون على طرحها ومناق�ستها.
� كما ا�ستقبل بناًء على موعد �سابق في منزله بجبيل، ع�سر 
الحاج كامل  دياب  الدكتور  فيه 2018/2/9م  الواقع  الجمعة  يوم 
كنعان و�سقيقه الدكتور �سهاب . وجرى الحديث حول تّر�سح الدكتور 
دياب كنعان للمقعد ال�سيعّي في ق�ساء جبيل وحول حاجة محافظة 
ك�سروان وجبيل لاإنماء. وقّدم القا�سي عمرو للدكتور كنعان ُمذكرته 
الإنمائّية الملحقة بعدد مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« المزدوج )32 � 33( 

كاآمال واأماٍن لم�ستقبل محافظة ك�سروان وجبيل.
� ا�ستقبل القا�سي الدكتور عمرو و�سماحة العّامة ال�سيخ محمد 
ح�سين عمرو قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 23 �سباط 2018م. 
ف�سيلة ال�سيخ ح�سين محمد زعيتر على راأ�س وفد �سمَّ ف�سيلة ال�سيخ 
علي بّرو، المهند�س ح�سن المقداد، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج 
زهير نزيه عمرو، الأ�ستاذ الحاج رائد بّرو رئي�س بلدية عين الغويبة، 
الأ�ستاذ محمد قازان ودار الحديث حول تّر�سح ف�سيلة ال�سيخ زعيتر 
لدورة اإنتخابات 2018م. النيابّية للمقعد ال�سيعي في ق�ساء جبيل، 
القا�سي عمرو  وق��ّدم  لاإنماء.  وجبيل  ك�سروان  وحاجة محافظة 
بعدد  الملحقة  الإنمائّية  مذكرته  زعيتر  ال�سيخ  ف�سيلة  للمر�سح 
مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« المزدوج )32 � 33( كاآمال واأمان لم�ستقبل 

محافظة ك�سروان وجبيل.
� بناء على موعد �سابق وبمنا�سبة ذكرى مرور ع�سر �سنوات على 
تاأ�سي�س مدر�سة وثانوية ر�سول المحبة w، جبيل، التابعة لجمعية 
القا�سي  »االإيـــمـــان«  تلفزيون  في  الأخ��وة  زار  الخيرّية،  المبّرات 

الدكتور عمرو في منزله في جبيل ، قبل ظهر يوم الخمي�س الواقع 
فيه اأّول اآذار 2018م. وهم: علي �سمير خليل، وهدى نجده، ومح�سن 
كنعان. ودار الحديث حول ثانوية ر�سول المحبة w، ودورها في 
تربية الأجيال ومحبة الجبيليين ُم�سلمين من �سيعة و�ُسّنة ومحبة 
الم�سيحيين لها لأنَّ �سماحة الموؤ�س�س العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل 

اهلل )قده(، كان مملوءًا بالرحمة والبركة.
� بناء على موعد �سابق ا�ستقبل القا�سي عمرو في منزله في 
جبيل ع�سر يوم الجمعة الواقع فيه 2014/3/2م. ابن عمه ف�سيلة 
ال�سيخ محمود طالب عمرو حيث قّدم ف�سيلته اإلى القا�سي عمرو 
لوحة تذكارّية هدية وفاء وعربون محبة و�سكر، ُمتمنيًا له ال�سحة 
وطول العمر. وقد �سكره القا�سي عمرو، داعيًا له بالتوفيق والت�سديد.
� بناء على موعد �سابق ا�ستقبل في منزله في جبيل م�ساء يوم 
الإثنين الواقع فيه 2018/3/5م. الدكتورة اآمال اأبي رعد وابن عمها 
الأ�ستاذ مي�سال حداد وهما جيران القا�سي عمرو في جبيل وفي 
الزعيترة. والدكتورة اأبي رعد تّدر�س في معهد المعي�سرة الفني 
نفات في اللغتين العربّية والإفرن�سّية في التعليم  الر�سمّي ولها ُم�سّ
نفاتها التربوّية،  المهنّي. وقد اأهدت اإلى القا�سي عمرو بع�س م�سّ
نفاته مع بع�س الأعداد من مجلة  واأهداها القا�سي عمرو بع�س م�سّ
»اإطاللة ُجبيلّية« ودار الحديث حول فوائد التعليم المهنّي ودوره في 

خدمة الأجيال والمحافظة عليها وفي بناء لبنان الم�ستقبل.
القا�سي عمرو في منزله في  ا�ستقبل  �سابق  بناء على موعد 
جبيل، ع�سر يوم الأربعاء الواقع فيه 21 اآذار 2018م. على مائدة 
الغداء، �سماحة العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل وف�سيلة ال�سيخ محمد 
الحاج محمد  الأ�ستاذ  المحّبة  ثانوية ر�سول  جواد مح�سن ومدير 
�سليم والحاج ح�سين اأ�سعد والم�سّور ال�سحفي محمد عبد الوهاب 
جبيل  في  الثقافّي  الإ�سامّي  المركز  حول  الحديث  ودار  عمرو، 
واإفتتاح مبّرة لاأيتام تابعة له للعام الدرا�سي 2018 � 2019م. اإن 
�ساء اهلل تعالى. والإعداد للدعوة لاإفطار في �سهر رم�سان القادم 

برعاية �سماحته.
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عندما يتحّول العقاب اإلى مدر�سة ي�سود العدل وتبنى الأوطان، 
تحية اإكبار للقا�سي الرئي�سة جو�سلين مّتى. 

كتب الزميل الأ�ستاذ فوزي ع�ساكر في مجلته »العالمّية« خبرًا 
نادرًا من نوعه اأ�سدرته القا�سي اللبنانّية الأ�سبوع الما�سي على ثاثة 
�سبان م�سلمين. ا�ساوؤوا لمريم العذراء. فبدًل من الّزج بهم في ال�سجن 
بتهمة ازدراء الدين. األزمتهم بحفظ اآيات من القراآن ُتمّجد العذراء 
وابنها اأطول �سورة في الكتاب الكريم. هي »اآل عمران« المكونة من 

200 اآية وحفظًا عن ظهر قلب.
ا�ستح�سانًا  ولق��ى  لبنان  في  اإيجابّية  �سجة  اأث��ار  ال��ذي  الحكم 
من اأعلى الم�ستويات. اأ�سدرته قا�سّية التحقيق في مدينة طرابل�س 
جو�سلين متى. وتاأثر به رئي�س الوزراء اللبنانّي �سعد الحريري. فاأ�سرع 
اإلى جانب كلمات كتبها  بتغريدة  »ت�يتر« وحّياها  اإلى من�سته في 
رئي�س الوزراء الأ�سبق نجيب ميقاتي في ح�سابه »الفاي�صب�كي«اأي�سًا، 

وحّياها رئي�سا الوزراء الحالي والأ�سبق على قرارها.
والمعروف عن �سورة اآل عمران » احت�اوؤها اآيات، يخ�سُّ بع�صها 
ال�صّيدة مريم والم�صيح. بدءاً ب�صكل خا�س من االآية 23 اإلى االآية 
59 من ال�ص�رة. ومنها ما نقراأه في االآية 42 و43 من التنزيل:{َواإِْذ 
َطَفاِك  َوا�صْ َرِك  َوَطهَّ َطَفاِك  الّلَ ا�صْ اإِنَّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَماَلِئَكُة  َقاَلِت 
َعلَى ِن�َصاء اْلَعاَلِميَن َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َوا�ْصُجِدي َواْرَكِعي َمَع 
ـ 48 ـ 49: {اإِْذ َقاَلِت  ـ 47  ـ 46  اِكِعيَن}. كما ورد في االآية 45  الرَّ
اْلَم�ِصيُح  ا�ْصُمُه  ْنُه  مِّ ِبَكِلَمٍة  ُرِك  ُيَب�صِّ الّلَ  اإِنَّ  َمْرَيُم  َيا  اْلَمالآِئَكُة 
ِبيَن  اْلُمَقرَّ َوِمــَن  َواالآِخـــَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َوِجيًها  َمــْرَيــَم  اْبــُن  ِعي�َصى 
اأَنَّى  َربِّ  َقاَلْت  اِلِحيَن  ال�صَّ َوِمَن  َوَكْهاًل  اْلَمْهِد  ِفي  النَّا�َس  َوُيَكلُِّم 
َيُك�ُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْم�َص�ْصِني َب�َصٌر َقاَل َكَذِلِك الّلُ َيْخُلُق َما َي�َصاء 
ى اأَْمًرا َفاإِنََّما َيُق�ُل َلُه ُكن َفَيُك�ُن َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  اإَِذا َق�صَ
نِّي َقْد ِجْئُتُكم ِباآَيٍة  َوالتَّْ�َراَة َواالإِنِجيَل َوَر�ُص�اًل اإَِلى َبِني اإِ�ْصَراِئيَل اأَ
ِفيِه  َفاأَنُفُخ  ْيِر  الطَّ َكَهْيَئِة  يِن  الطِّ َن  مِّ َلُكم  اأَْخُلُق  ــي  اأَنِّ بُِّكْم  رَّ ن  مِّ
ْحِيـي اْلَمْ�َتى  َفَيُك�ُن َطْيًرا ِباإِْذِن الّلِ َواأُْبِرىُء االأْكَمَه واالأَْبَر�َس َواأُ

ِفي  اإِنَّ  ُبُي�ِتُكْم  ِفي  ِخُروَن  َتدَّ َوَما  َتاأُْكُل�َن  ِبَما  َنبُِّئُكم  َواأُ الّلِ  ِبــاإِْذِن 
�ؤِْمِنيَن}. ُكْم اإِن ُكنُتم مُّ َذِلَك الآَيًة لَّ

ُثّم تاأتي بعدها اآيات غنية بتمجيد »ر�ص�ل االإ�صالم« ومنها: {اإِْذ 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن  يَك َوَراِفُعَك اإَِليَّ َوُمَطهِّ َقاَل الّلُ َيا ِعي�َصى اإِنِّي ُمَتَ�فِّ
َبُع�َك َفْ�َق الَِّذيَن َكَفُرواْ اإَِلى َيْ�ِم اْلِقَياَمِة  َكَفُرواْ َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّ
ُثمَّ اإَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكنُتم ْ ِفيِه َتْخَتِلُف�َن} �سورة اآل 

عمران الآية 55.
{اإِنَّ َمَثَل ِعي�َصى ِعنَد الّلِ َكَمَثِل اآَدَم َخلََقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه 

ُكن َفَيُك�ُن} �سورة اآل عمران، الآية 59؟
القانون مدر�سة ولي�س �سجنًا

في  البعيدة  »عم�صيت«  بلدة  من  هي  مّتى.  جو�سلين  والقا�سي 
ال�سمال اللبنانّي 37 كيلومترًا عن بيروت، وحين مثل اأمامها ال�سبان 
الثاثة »بتهمة اإهانة االأديـــان« لم َتجد اأف�سل من اأن تطلب منهم 
ليتعلم�ا  عمران  اآل  �ص�رة  من  الكريم  الــقــراآن  من  ق�صم  »حفظ 
ت�صامح الدين االإ�صالمّي ومحبته لل�صيدة العذراء.» القان�ن مدر�صة 
ولي�س �صجناً فقط«. وفق تعبيرها عند لفظ الحكم على من لم تطلق 

�سراحهم اإّل بعد اأن �سمعت كًا منهم يقراأ الآيات غيبًا اأمامها.
مكافحة  ل�سوؤون  الدولة  وزير  كان  بحكمها.  تاأثروا  اّلذين  ومن 
الف�ساد اللبنانّي نقول تويني، فو�سفه بح�سارّي. وقال في ما قراأته 
»العربّية نت« من ت�سريحه في و�سائل اإعام محلّية: »نهنئ القا�صي 
تاأ�صي�صياً يفتح مجاالت ق�صائّية مبتكرة  عليه. كما يعتبر قــراراً 

ِلمعالجة الم�صاكل االإجتماعّية وحاالت التع�صب الدينّي«.
القا�سي  به  قامت  ما  تقّدر  ب��دوره��ا  »العالمّية«  مجلة  اأُ���س��رة 
جو�سلين متى. وتوؤكد على قولها:»عندما يتح�ل العقاب اإلى مدر�صة، 

ي�ص�د العدل وُتبنى االأوطان«.
وكم نحن بحاجة اإلى هذه الثقافة الأخاقّية التي توؤ�س�س لتوعية 
ب الأعمى عن غير معرفة. المخطىء. فا يقترف خطاأه بدافع التع�سّ

مع جو�سلين متى. الق�ساء بخير. ولبنان القادم... بخير.

الصفحة األخرية

حتية إكبار 
للقاضي الرئيسة جوسلني متى

بقلم: االأ�صتاذ ف�زي ع�صاكر)1(

الهوام�س:
 الأ�ستاذ فوزي ع�ساكر رئي�س التحرير والمدير العام لمجلة »العالمّية« ال�سادرة في باط � جبيل، العدد 133 �سباط 2018م. �س 5. وال�سيدة جو�سلين مّتى هي قا�سي التحقيق ( 1)

في �سمال لبنان وكلمتها عن تجربتها الق�سائّية كانت في اللقاء الذي نظمه »معهد با�سل فليحان المالي والإقت�سادي« التابع  لوزارة المال، اإحتفاًل بيوم المراأة العالمّي.
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