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قارئي العزيز،
منها  الح�سارة،  ون��اف��ذة  ال�ّسيا�سة  ب��اب  حافة  ال�سِّ
ينطلق العلم وتتعّمم الّثقافة، والإنعكا�س ال�سادق للواقع 
الأمر،  نهاية  في  يحّققه  الذي  الإنعكا�س  وهو  الفكر،  في 
معيار التطبيق.. في وقت ينطبق فيه ال�سدق على الأفكار 
ولي�س على الأ�سياء اأو على  و�سائل التعبير الّلغوي عنها .. 

دق. ا لفهم ال�سّ والفل�سفة، اأَّول َمْن قّدم اأَ�سا�ًسا ماّديًّ
قارئي الّلبيب،

ل�سنوات  مطالعتها  على  اعتّدَت  مطبوعة،  تتوّقف  اأَن 
ي�سعب على  قد  الكتروني،  موقع  اإلى  تتحّول  واأَن  عديدة، 
الكثيرين من القّراء الو�سول اإليه، اإن من الحا�سوب الآلي اأو 
الهاتف الخلوي، ويحّز في الّنف�س ويوقع في َحْيرٍة قا�سية...

فبعد ع�سٍر من ال�سنين، توّقفت مجلة »اإطاللة جبيلّية« 
عن ال�سدور، ولم تعد ت�سل اإلى م�ستركيها وقّرائها الذين 
والأدبّية  والفقهّية  الدينّية  المتنّوعة،  بموادها  اأَحّبوها 
اهتمامهم  مو�سع  كانت  والتي  والجتماعّية،  والّتاريخّية 

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

 الصحافة
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اإعجابهم  ومحّرريها،  بكّتابها  واإعجابهم  وثقتهم 
وتقديرهم ل�ساحبها وم�سّدرها �سماحة العّامة ال�سيخ 
القا�سي الّدكتور يو�سف محّمد عمرو حفظه اهلل، والذي 
كان ُيزّين �سفحات اأَعدادها بمقالته القّيمة التي ُتر�سي 
دخلت  كانت  مطبوعة  وتوّقف  ذاك��رت��ه..  وُتغني  القارئ 
دور وفي هذا الّزمن  قلوب وعقول وذاكرة الّنا�س، عن ال�سّ
ال�ّسبب  الّرغم من و�سوح  الّنف�س، على  ُيوؤلم  بالّذات، قد 
اأ�سا�س  هو  الذي  المالي  الماّدي  وهو  توّقفها  اإلى  الّداعي 
الأَكبر  الجزء  اأَ�ساب  والذي  مطبوعة  اأي  وا�ستمرار  بقاء 
اإلى حالة غريبة، لم يعرفوها  باإي�سالهم  اللبنانّيين،  من 

من قبل ولم يفّكروا بها منذ زمٍن بعيد!!!
المادّية  الّنا�س  قدرة  على  كبير  ب�سكٍل  اأَّثر  الأمر  هذا 
اأَحامهم  و�سّتَت  وحياتهم،  معنوّياتهم  على  اأَّث���ر  كما 
في  الحتمال،  من  الأَخيرة  الدرجة  في  وباتوا  واأَمانيهم 
وقت اأَن ُحّكامهم غير ُمبالين بما يحدث وما يح�سل وما 
ينتظر ال�ّسعب من مفاجاآت غير �ساّرة، بل �ساّرة والعياذ 

باهلل ...
العدد  افتتاحية  في  ج��اء  ما  بع�س  اأُورد  ُهنا  واإّن��ن��ي 
ال�سيخ  القا�سي  �سماحة  الّتحرير،  رئي�س  بقلم  الأخير، 

الّدكتور يو�سف عمرو:
»الـــــــذي يـــالحـــظـــه الـــمـــ�اطـــن الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــن تـــ�ّقـــف 
�صببه  كــان  مختلفة،  مــراحــل  فــي  المطب�عات  مــن  العديد 
وهذا  االأ�صخا�س...  اأو  الم�ؤ�ّص�صات  لــدى  الــمــاّدي  الق�ص�ر 
وغيرها  الّثقافة  وزارة  اكــتــراث  عــدم  اإلـــى  بالّطبع،  عــائــد، 
بهذه  المتعاقبة  والحك�مات  الحك�مّية،  الم�ؤ�ّص�صات  من 
الــحــّرة  الكلمة  فــي  مرجعّيته  لبنان  ُتفقد  الــتــي  الق�صّية 
اللبنانّية  لل�صحافة  كان  والذي  والعلمي  ال�ّصيا�صي  والــراأي 
اليد البي�صاء في االإ�صاءة المبا�صرة على ما كان يحدث في 

لبنان وفي كّل مكان من العالم من اأحداث..
ونحن، وقد واجهتنا �سعوبات كثيرة لغاية تاريخه مّما 
الجميع،  الذي فاجاأ  عب  ال�سّ القرار  اّتخاذ  اإلى  ا�سطّرنا 

دور. بتوّقف مجّلتهم التي اأحّبوها، عن ال�سّ
ا اأن نوّجه ال�ّسكر لاأخوة والزماء الأعّزاء  ويهّمنا جدًّ
هيئة  ف��ي  الآن  وح��ّت��ى  الأّول  ال��ع��دد  منذ  رافقونا  ال��ذي��ن 
المحامي  عمرو،  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  العّامة  الّتحرير 

حميد  عاطف  البروفي�سور  ب��ّرو،  مرعي  ح�سن  الأ�ستاذ 
الّلغوي  والمدّقق  والأدي��ب  ال�ّساعر  والم�ست�سارين  ع��ّواد، 
الّدكتور عبد الحافظ �سم�س، و الّدكتور ع�سام العيتاوي، 
الّدكتور  ال�سيخ  الّتحرير  مدير  الحيدري،  زهير  الأ�ستاذ 
اأحمد قي�س، البروفي�سور رباح اأبي حيدر، الّدكتور عّبا�س 
وفيق  الّدكتور  اأحمد،  حيدر  راغب  علي  الأ�ستاذ  فتوني، 
جميل عّام، الأ�ستاذ محمد علي ر�سى عمرو، وال�سعراء 
والّدكتور ح�سن حيدر  والأدب��اء في باد جبيل وك�سروان 
الحاج �سادق برق،  اأحمد،  يو�سف حيدر  الأ�ستاذ  اأحمد، 
الّدكتور عاطف جميل عّواد،  الأ�ستاذ علي ح�سين عّواد، 
الدكتور  عماد،  موري�س  الّدكتور  كامل،  �سومط  الّدكتور 
وغيرهم،  خليفة  ف��ادي  الأ���س��ت��اذ  ع���ّواد،  عاطف  حميد 
�سلوى  الحاجة  حياتي  رفيقة  بجهود  الّتنويه  من  بّد  ول 
اأحمد �سم�س عمرو التي كانت تقوم بالّتن�سيق والترتيب 

والطباعة والإخراج قبل اإر�سال العدد اإلى المطبعة.
تجاه  عديدة  م�سوؤولّيات  اأَم���ام  اأّنف�سنا  وجدنا  وق��د 
اأَبناء منطقتنا العزيزة، ولذلك اّتخذنا قرار النتقال من 
موقع  عبر  الإلكترونّية  حافة  ال�سِّ اإلى  الورقّية  الطباعة 

www.etlala.byblos.com  :ال�سبكة الآتية
والأ�سدقاء  والم�سّجعين  الم�ستركين  لل�سادة  ونقول 
ال��ّل��ق��اء م��ن خ���ال ال�سفحة  اإل����ى  ال���ك���رام،  وال���ق���ّراء 

الإلكترونّية، ون�ساأل اهلل التوفيق«.
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ثورة الإمام 
الدينية 

والجتماعية:
الفقر  عامل  ال��ى  الإم���ام  نظر 
ن��ظ��رة م��و���س��وع��ي��َة اإ���س��اح��ي��ة، 
فاعتبر اأن من اأ�سبابه وتداعياته 
ه�����و ال���خ���ل���ل ف�����ي الأو������س�����اع 
اإاّل بما  »فما جاع فقيٌر  الجتماعية 
ُمّتع به غنٌي، وما من نعمة م�ف�رة 
اإاّل والى جانبها حق م�صيع«)1(. لأجل 
ذل��ك ق��ام ب��ث��ورة لق��ت��اع ه��ذا ال��وب��اء 
الجتماعي من جذوره. بدايًة �سعر 

ال��ف��ق��راء، وتعاطف مع  ُب��وؤ���س  الإم���ام م��ع 
وهو   � الخا�سة  حياته  وع��ا���س  ق�سيتهم، 
من  ف��رد  اأفقر  كحياة   � للم�سلمين  خليفة 
والملب�س  والم�سرب  ال��م��اأك��ل  ف��ي  رعيته 
والم�سكن، واأعطى مثاًل حّيًا على ذلك على 
وال�سعور  الفقراء  وموؤا�ساة  الفقر  محاربة 
ب��ي��ت��ه، فعندما  ب��اأه��ل  م��ب��ت��دئ��ًا  ب��ح��ال��ه��م، 
بيت  خادم  من  لوؤلوؤ  عقد  ابنته  ا�ستعارت 
ولمدة  العيد  يوم  ِجيدها  به  لتزّين  المال 
اإبنته  فاأمر  بذلك  الإمام  اأيام. علم  ثاثة 
اأم كلثوم برد الِعقد واأنبَّ الخادم. واأنذره 
باأن ل يعود الى ذلك مَرًة ثانية وقال لبنته 

بلهجة اأبوية، اإجتماعية واإن�سانية: »يا بنت 
بنف�صك عن  تذهبي  اأبـــي طــالــب، ال  ابــن 
واالأن�صار  المهاجرين  ن�صاء  اأُكــلُّ   ! الحقِّ
يتزيَّن في مثل هذا العيد بمثل هذا؟«)2(.
وذك��ائ��ه  بفطرته  الإم����ام  ادرك  لقد 
ف�سيلة،  كل  يتحّدى  الفقر  اأن  وم�ساهدته 
لذلك  وال��ج��ح��ود،  للكفر  اآل��ة  ليغدو  حتى 
ف��اذا  ك��ل م��ج��ال،  ف��ي  الفقر  ي��ح��ارب  راح 
يخر�س  ال��ف��ق��ر  ف���اإن  فطينًا  ال��م��رء  ك���ان 
ي�سمَّ  اأن  يريد  الوطن  كان  واإذا  الفطن، 
الوطن  اأبناء مخل�سين محبّين فعلى هذا 
الفقير  لأن  ف��ق��ي��رًا.  اأب��ن��ائ��ه  بين  ي��دع  األ 

لالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

السّيد المسيح

املقاربة والتماهي

احللقة الرابعة

o اإلمام علّي

عناصر

بين

و
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ما  اأب�سع  الموت  كان  واإذا  بلده  في  غريب 
يلمُّ بالإن�سان من اأحداث وجوده فاإنه دون 
الفقر ب�ساعة لأن الفقر هو الموت الأحمر 

كما قال الإمام )3(.
ل��ذل��ك ق����ام الإم������ام ب���ث���ورة اإداري�����ة 
ت�سحيحية � عندما اأ�سبح خليفًة للم�سلمين 
 ، ومحا�سبتهم  الموظفين  بمراقبة  فبداأ   �
ومحاربة الر�سوة، وعزل الولة الفا�سدين، 
بيت  م��ن  نهبوه  م��ا  دف��ع  على  واإج��ب��اره��م 
المال واإلَّ �سجنهم حتى ي�سددوا ما اأخذوا 
المنافع  على  لاإنفاق  المال  هذا  موّجهًا   �
الفقراء  على  منه  الكثير  ووّزع  ال��ع��اّم��ة، 
والم�ساكين واأبناء ال�سبيل، واأجزل العطاء 
ب�سمير،  ال��ع��دال��ة  يقيموا  حتى  للُق�ساة 
والغ�س  الُظلم  لمحاربة  ال���س��واق  وراق��ب 

والف�ساد.
بالمطلق،  الغنى  �سدَّ  الإم��ام  يكن  لم 
البحبوحة ورغد  تعم  اأن  يتمنى قطعًا  فهو 
العي�س جميع طبقات المجتمع، لكن ل ُبّد 
عنده من �سبط الغنى بالمعايير ال�سرعية 
الغنى  اأ�صبح  »واإاّل  المجتمع  توازن  اإبتغاء 

اإلهاً اأكبر، و�صنماً من اال�صنام« )4(.
فعندما  ذلك  على  ًا  حيَّ مثًا  ويعطينا 
عاد �سديقه العاء بن زياد الحارثي، راأى 
ِب�َسعِة  ت�سنع  ُكنَت  ما  له:  قال  داره  �سعة 
اليه  اأن��َت  اأما  الدنيا؟  ال��دار في هذه  هذه 

في الآخرة اأحوج؟.
ويو�سح الإمام له المر بمنهج �سرعّي 
اأخاقّي اإن�ساني اجتماعّي بقوله: بلى. اإن 
�سئت بلغَت بها الآخرة: ُتقْري فيها ال�سيف، 
الحقوق  منها  وتطلع  الرحم،  فيها  وت�سل 
ال�سرعية  الحقوق  اإعطاء  )اي  مطالعها 
بها  بلغت  قد  اأن��ت  ف��اذا  علّيه(  ة  المتوجبَّ
الآخرة )5( وقد تجلى ال�ساح الجتماعي 
في اأولى خطواته عند الإمام بالغاء القيم 
الع�سائرية ال�سائدة في المجتمع، والعودة 

الى قيم ال�سام ، الأ�سا�سية القائمة على 
الم�ساواة العاّمة ال�ساملة )6(.

الدين  فكان  الدينية،  ثورته  في  اأم��ا 
الأنبياء  وم��ن  الأرواح  م��ن  اأع��ظ��م  ع��ن��ده 
ي�ساويها  ل  الدين  عظمة  لأن  والأو�سياء، 
�سيء لأنها من عظمة اهلل الذي لي�س كمثله 

�سيء )ال�سورى /11( )7(.
د في العبادات � من �ساة  وكان يت�سدَّ
و���س��وم وح��ج وج��ه��اد وزك���اة � على ال��ورع 
باأ�ستاذه  تاأ�ّسيَا  الهادفة  الح�سنة  والنّية 
الر�سولw القائل: »اأنكم ل� �صّليُتم حتى 
تك�ن�ا  حتى  و�صمتم  كالحنايا  تــكــ�نــ�ا 

كاالأوتار ما ينفعكم ذلك اال ب�رع« )8(.
ال�ستر  مالك  جي�سه  لقائد  كتابه  وفي 
على  فيه  يحثه  م�سر  على  وله  عندما 
اأف�سل العاقات بينه وبين اهلل وبينه وبين 
عمله  ي�م  لكل  وام�ِس  له:»  قائًا  النا�س 
فاإن لكل ي�م ما فيه واجعل لنف�صك في 
ما بينك وبين اهلل اأف�صل تلك الم�اقيت، 
كــانــت كلها  واإن  تــلــك االقــ�ــصــام،  ــزل  ــ واأجـ
منها  و�صلمت  النية  فيها  �صلحت  اإذا  هلل 
تخل�س  مــا  خا�صة  فــي  وليكن  الــرعــّيــة. 
به هلل دينك اإقامة فرائ�صه التي هي له 
ليلك  في  بدنك  من  اهلل  فاعط  خا�صة، 
بت به الى اهلل من  ونهارك، ووَفّ ما تقرَّ
كــامــاًل غــيــر مــثــلــ�م وال منق��س  ذلـــك، 
واإذا قمت في �صالتك للّنا�س فال تك�نَّن 
ُمّنفراً وال ُم�صّيعاً فاإن في الّنا�س من به 
العلَّة وله الحاجة. وقد �صاألت ر�ص�ل اهلل
ني الى اليمن كيف اأُ�صلِّي  w حين وجهَّ
اأ�صعفهم.  ك�صالة  بهم  �صِل  فقال:»  بهم 

وكن بالم�ؤمنين رحيماً « )9(.
الخالدة،  الأخيرة  الإم��ام  و�سية  وفي 
وقد كانت بمثابة د�ستور او قْل ثورة دينية 
واجتماعية واأخاقية ووطنّية، يو�سي فيها 
الم�سلمين  وكافة  والح�سين  الح�سن  ابنيه 

ال  واأن  اهلل.  بتق�ى  واأو�صيكما  ق��ائ��ُا:» 
على  تاأ�صفا  وال  بغتكما  واأن  نيا  الدُّ تبغيا 
 . بالحقِّ وقـــ�ال  عنكما،  ُزوي  فيها  �ــصــيء 
خ�صماً،  للظالم  وكــ�نــا  لــالأجــر  واعــمــال 
ــيــكــمــا، وجــمــيــع  ولــلــمــظــلــ�م عـــ�نـــاَ، اأو�ــص
بتق�ى  كتابي،  بلغه  واأهلي، ومن  ولــدي، 
بينكم  ذات  و�ــصــالح  اأمـــركـــم.  ونــظــم  اهلل 
�صالُح  يق�ل:»   wجّدكما �صمعت  فاأني 
ذات الــبــيــن اأفــ�ــصــل مـــن عــامــة الــ�ــصــالة 
وال�صيام«. اهلل اهلل في اليتام! فا تغّبوا 
اأف��واه��ه��م )اي وا���س��ل��وا اإط��ع��ام��ه��م(. ول 

ُي�سيعوا بح�سرتكم )ل تهملوهم(«.
و�سية  فاإنهم  جيرانكم  في  اهلل  واهلل 
نبّيكم. ما زال يو�سي بهم حتى ظنننا اأّنه 
�سيورثهم. واهلل اهلل في القراآن! ل ي�سبقكم 
بالعمل به غيركم، واهلل اهلل في ال�ساة! 
بيت  ف��ي  اهلل  واهلل  دينكم  ع��ام��ود  فاإنها 
رّبكم، اإل ُتخلوُه ما بقيتم، فاإّنه اأن ترك لم 
باأموالكم  الجهاد  في  اهلل  واهلل  ُتناظروا، 
واأنف�سكم وال�سنتكم في �سبيل اهلل وعلّيكم 
ب��ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ب��ادل واإي���اك���م وال��ت��داب��ر 
بالمعروف،  الأم���ر  تتركوا  ل  والتقاطع، 
والنهي عن المنكر فيوّلى علّيكم �ِسراركم 

ثم َتدُعون فا ُي�ستجاب لكم)10(.
نهاية �سهيدين:

ال�سّيد الم�سيح وال�سطهاد الديني:
كانت حياة ال�سّيد الم�سيح �سل�سلة من 
والنف�سية، فقد  المعنوية  والآلم  الأحداث 
اأمه  اليهود  اتهم  ي��وم  ولدت���ه،  منذ  تاألم 
اهلل  فاأنطقه  بالفاح�سة،  المباركة  البتول 
وبالتالي  وطهارتها،  عفتها  ع��ن  ليدافع 
ليخبر اليهود بر�سالته الريادية في اليمان 
مريم  )�سورة  والرحمة  والمحبة  وال�سام 

.)32 � 31 � 30� 29/
الر�سالية  حياته  ف��ي  ك��ث��ي��رًا  ب  وت��ع��ذَّ
ُوِل�����َد ف��ي بيئة وم��ن��اخ  ك��ون��ه  ال��م��ب��ارك��ة، 
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بني  لأن  ُمنحرف،  ديني 
ا���س��رائ��ي��ل ك����ان قد 
و������س�����ل ب��ه��م 
الن�����ح�����راف 
ال�����ى ذروت������ه، 
فوا كام اهلل  فقد حرَّ
عن موا�سعه 
وج��ّي��روا   ،
ال������دي������ن 
م�سالحهم،  لح�ساب 
ب�سهواتها،  الدنيا  ملذات  في  وانغم�سوا 
على ح�ساب الآخرة، و�سار المال الحرام 
الربا  لديهم  وتف�سى  حياتهم،  م�سدر 
قلوبهم  وباتت  والخيانة،  والغ�س  والبتزاز 
قا�سية ل تعرف محّبة ول راأفة ورحمة )11(.
بمجيء  �سغوفين  يومها  اليهود  وك��ان 
من  ليخل�سهم  ل��ي�����س  ل��ك��ن  ال��م��خ��ّل�����س 
في  ال��ث��روة  لي�ساعف  واإن��م��ا  خطاياهم، 
بال�سّيد  رح��ّب��وا  ه��ذا  اأج��ل  م��ن  جيوبهم. 
الم�سيح بع�س الوقت فور ظهوره بر�سالته 
يكون  ل��ن  اأن��ه  لهم  تبّين  فلما  وتعاليمه، 
ال�سفقة  ي�سّلمهم  ال���ذي  »الــ�ــصــمــ�ــصــار« 
ال��م��ن��ت��ظ��رة، وال��م��ل��ك ال��م��رت��ق��ب، ه��ّب��وا 

لعداوته، وتواطاأوا على حربه )12(.
الم�سيح  ال�سّيد  ر�سالة  دور  كان  ا  ولمَّ
الفقراء  ع��ن  وال�����س��ق��اء  الظلم  ل��رف��ع  ه��و 
الفا�سد،  المجتمع  واإ�ساح  والمعدمين، 
دون  معهم  وتعاطف  الفقراء  اأح��بَّ  فقد 
الغ��ن��ي��اء وال��م��ف�����س��دي��ن، وق���د ج���اء في 
بين  الجدلية  الحّب  عاقة  عن  الحديث 
اأوحــى  اهلل  »اأن  والفقراء  الم�سيح  ال�سّيد 
ُحبَّ  لك  وهبُت  اأنــي  الم�صيح  ال�صّيد  الــى 
�نك،  الم�صاكين ورحمتهم، تحبَّهم ويحبُّ
وير�ص�ن بك اإماماً، وتر�صى بهم �صحابة 

وتبعاً )13(.
تكري�س  في  الم�سيح  ال�سّيد  بذل  ولقد 
ر�سالته جهودًا ُم�سنية، وهو ينتقل من قرية 
الى قرية ومن مدينة الى مدينة ومن بيت 

ال  ينطق  ول  ويّبلغ  وير�سد  يعظ  بيت  الى 
محّبة. كانت المحّبة هي �ساحه وا�سلوبه 
في وجه ال�سدِّ والمنع وعندما كان ي�ستنكر 
علّيه اأ�سحابه ذلك، ويدعونه الى المعاملة 
بالمثل كان يقول لهم »اال ترون اأن �صم�صه 
اأ�صرقت على االبرار والفجار، واأن مطره 
يـــنـــزل عــلــى الــ�ــصــالــحــيــن والــخــاطــئــيــن، 
ــكــم،  اأحــبَّ اإاّل مـــن  فــــاإن كــنــتــم ال تــحــّبــ�ن 
وال  اليكم  اأح�صن  لمن  اإال  تح�صن�ن  وال 
ف�صلكم  فما  اأعــطــاكــم،  مــن  اإاّل  تكافئ�ن 
في  ب  يتعذَّ وك��ان   )14( غــيــركــم«  عــلــى  اذاً 
ر�سالته  جوهر  للنا�س  ي�سرح  وهو  الجليل. 
فكان  �ساغية،  اآذان���ًا  يلقى  يكن  لم  لأن��ه 
اأن يبغ�صكم،  العالم  يقول لهم:» ال يقدر 
اأن  علّيه  اأ�صهد  الأنــي  اأنــا  ُيبغ�صني  ولكنه 
اأعماله �صرّيرة )ي�حنا 70 /7 ( وكم كان 
�صريعة  الــى  بهم  ليع�د  اليه�د،  يحاجج 
�صبب  عن  وتعجب  باألم  مت�صائاًل  م��صى 
محاولتهم اأذيته واغتياله:» اأما اأعطاكم 
يعمل  منكم  اأحــد  وال  ال�صريعة؟  م��صى 
)يوحنا  تقتل�ني«  اأن  تريدون  لماذا  بها. 
عمله  لأن  كثيرًا  يغ�سب  وك��ان   .)19/7
مدينة  �سعب  ين�سح  وه��و  ��دى،  ���سُ يذهب 
اأور�سليم قائًا:» اور�صليم يا اور�صليم، يا 
كم  المر�صلين.  وراجمة  االأنبياء،  قاتلة 
اأبناءك مثلما تجمع  اأجمع  اأن  اأردت  مّرة 
فما  جناحيها  تــحــت  فــراخــهــا  الــدجــاجــة 
اأردتم، وها ه� بيتكم متروك لكم خراباً. 

)متى 37/23 و38(.
اللطف  اأ���س��ل��وب  ي�ستعمل  ك��ان  وت���ارة 
وال��ن�����س��ي��ح��ة، وم��ع��ال��ج��ة اأزم�����ات ال���روح 
فيعظهم بكّل محّبة وحنان قائًا:» تعال�ا 
اإلّي يا جميع الُمتعبين والثقيلي االأحمال 
واأنا اأريحكم، احمل�ا نيري وتعلَّم�ا مني 
الأنـــي وديـــع ومــتــ�ا�ــصــع الــقــلــب. فتجدوا 
هيِّن وحملي  نيري  الأن  لنف��صكم،  راحة 
يعمل  وك��ان  و12(   11/5 )متى  خفيف« 
الروح  ُمتطلبات  بين  التوازن  اإقامة  على 

لي�س  ي��ق��ول:»  عندما  الج�سد  ومتطلبات 
ــان« )متى  ــصـ ــ�ـ بــالــخــبــز وحــــده يــحــيــا االإنـ
4/4( وهذا حقُّ و�سدق عند من يملك ما 
تثور  الذي  اأّم��ا  معدته،  ويماأ  جوعه  ي�سد 
فالخبز وحده هو  فراغ  في  وتدور  معدته، 
�سواه  �سيء  ول  الوحيدة  والغاية  النهاية 
والدليل على ذلك الوجدان والعيان، وقول 
ر�سول الرحمة محمد w:» ل�ال الخبز ما 
�صمنا وال �صّلينا«، فمن يظنُّ اأن الإن�سان 
يحيا بالخبز وحده، وبالتقوى وحدها فهو 
والمو�سوعّي  العلمّي  الّدين  لأن  ُمخطىء، 
وقلبك  تعي�س بج�سمك وعقلك  اأن  يريدك 

.)15(

الناعم  وال�سرب  وال�سبر  وبالمحّبة 
الم�سيح  ال�سّيد  واجه  القلوب،  اأوت��ار  على 
الكلمات الجارحة والردود القا�سية. وكان 
هدفه اإنارة القلوب بالإيمان، فين�سح بني 
قائَا  القلب  و�سفاء  بالحكمة  ا�سرائيل 
لهم:» ال تك�ن�ا كالمنخل يخرج الدقيق 
اأنتم  كــذلــك  الــنــخــالــة.  ويم�صك  الــطــيِّــب 
ويبقى  اأف�اهكم،  من  الحكمة  تخرج�ن 
رة  ُموؤثِّ موعظة  وفي  �صدوركم«  في  الِغّل 
يمزقون  واأقبلوا  اإ�سرائيل  بنو  فيها  بكى 
ثيابهم فقال لهم:» ما ذنب الثياب؟ اأقبل�ا 

على القل�ب فعاتب�ها« )16(.
وال�سطهاد  التهديد  مراحل  واأخ��ذت 
عيد  ففي  الم�سيح  ال�سّيد  على  ت��ت��وال��ى 
ال��ت��ج��دي��د ف���ي اور���س��ل��ي��م، ج���اء ال��ي��ه��ود 
باأ�سف  لهم  ف��ق��ال  ليرجموه  ب��ال��ح��ج��ارة 
وان��زع��اج:»اأريـــُتـــكـــم كــثــيــراً مــن االأعــمــال 
مــنــهــا  عـــمـــل  فـــــــالأي   )...( الـــ�ـــصـــالـــحـــة 

ترجم�ني« )يوحنا 31/10(.
من  اأفلت  لكنه  يم�سكوه  اأن  وح��اول��وا 
اأي��دي��ه��م ورج���ع ال��ى ال��م��ك��ان ال���ذي كان 
ال�سفة  على  قبل  م��ن  فيه  د  ُيعمِّ يوحنا 
هناك.  واأق��ام  الردن  نهر  من  ال�سرقية 

)يوحنا 39/10 �40(.
كان يقول بح�سرة واألم ومرارة:»ال نبّي 
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)متى  وبيئته«.  وطنه  في  اال  كرامة  بال 
57/13( )لوقا 24/4 ويوحنا 44/4(.

بل  لنف�سه.  الم�سيح  غ�سب  يكن  ل��م 
الفا�سد،  ال��ي��ه��ودي  ال��ج��و  ي��رى  وه��و  هلل. 
مين على الهيكل يهتمون  ويرى اليهود القيِّ
اهلل،  بو�سايا  يهتمون  مما  اأكثر  بالتقادم 
الفقير.  وي��ح��ت��ق��رون  ال��غ��ن��يِّ  ف��ي��ك��رم��ون 
ما  كثيرًا  واأنهم  واليتيم،  الأرملة  ويهملون 
بالنا�س،  موا  ليتحكَّ وهيكله  اهلل  ي�ستغّلون 
وي�سلبونهم  تعاليمهم  عليهم  ويب�سطوا 

اأموالهم )17(.
وكانت جراأة ال�سّيد الم�سيح كما ثورته 
من الخطورة علّيه بحيث فهم تاميذه اأنه 
مين على الهيكل ل تطلبوا المال  يقول للقيِّ
ويقول   ، اهلل  ب��ل  النفوذ  ول  ال�سلطة  ول 
)ا�سعيا  بح�سب  خطاياهم  لأج��ل  متاألمًا 
تب�صط�ن  »فــحــيــن  �سمنًا(   17  ���  11/1
اأكثرتم  واإن  عنكم  عيني  اأحجب  اأيديكم 
اأيديكم  الأن  لكم  اأ�صتمع  ال  ال�صالة  من 
ممل�ءة من الدماء، فاغت�صل�ا وتطهروا 
واأزيل�ا �صرَّ اأعمالكم من اأمام عيني، ُكف�ا 
والتم�ص�ا  االإح�صان  تعلم�ا  االإ�صاءة.  عن 
واأن�صف�ا  الــمــظــلــ�م،  اأغــيــثــ�ا  االإنــ�ــصــاف، 

اليتيم وحام�ا عن االأرملة )18(«.
يريح  اأن  الم�سيح  ال�سّيد  بمي�سور  كان 
ن��ف�����س��ه م���ن ال��ه��م��وم وال��م�����س��اك��ل. وك���ان 
يحدث  عّما  النظر  يغ�سَّ  اأن  با�ستطاعته 
ال�سلطة  بوجه  الهيكل  في  ت��ج��اوزات  من 
والفري�سيين  ال�سعب  وروؤ���س��اء  )الكهنة 
ه  والكتبة( فا ُيعّر�س نف�سه للخطر. ولكنَّ
ل اأن يف�سح التجاوزات ول ُيبقي نف�سه  ف�سَّ

في ماأمن من المخاطر )19(.
وك����ان م��وق��ف ي�����س��وع م��ن ال��خ��ط��ورة 
بحيث  اليهود  لن��ح��راف  انتقاده  ب�سبب 
اليهودية.  في  يبقى  اأن  ي�ستطيع  يعد  لم 
فقرر  ال��دي��ان��ة  على  خ��ط��رًا  اأ�سبح  فقد 

الفري�سيون اأن يقتلوه )20(.
وكانت الو�سايا والمواعظ التي يبّثها في 

قلوب ال�سعب اأ�سياطًا يزجر بها المتاآمرين 
 � جلودهم  بها  وي�سوطُّ  الجائع،  لقمة  على 
تماأ الأناجيل الربعة � وكذلك اأقواله التي 
يثير بها الفقراء والم�ست�سعفين على اأقواله 
وم�ستعمري  حقوقهم  وغا�سبي  ناهبيهم، 

بادهم )21(.
اأّن��ه  هي  عليه  الكبرى  التهمة  وكانت 
الجزية  يعطي  اأن  ويمنع  ال�سعب،  ج  ًيهيِّ
الذي  للرغيف  توفيًرًا  األي�س   ...  � لقي�سر 
على  والم�ستغلُّون  واأم���راوؤه  قي�سر  ينهبه 
الّنا�س من َحْلٍق الجائع وبيت الُمعوز وكّف 

اليتيم )22(.
اأرادوا  تاألم ال�سّيد الم�سيح لأن اليهود 
�سورة  على  ال��ط��اه��رة  حياته  تنتهي  اأن 
لخراف  الملتوية  الملعونة  الحقاد  ُت�سبع 
للذين  بمحّبة  وقال   )23( ال�سالة  ا�سرائيل 
لهم،  الإلهي  الغفران  طالبًا  اليه  ا�ساءوا 
والُخطاة  الظالمين  نهاية  على  ومتاأ�سفًا 
ــم ال  ــهـ ــر لـــهـــم، الأنـ ــفـ ع��ن��د خ��ال��ق��ه��م:» اإغـ

يعلم�ن ماذا يفعل�ن«)24(.
وفي خطابه الأخير مع �سعبه ومريديه، 
تكّلم عن يوم الدينونة لأنه كان ي�سعر باأن 
اأ�سبحت  الترابي  العالم  ه��ذا  في  اأي��ام��ه 
قريبة. وفرز النا�س في هذا الخطاب الى 
من  واآخ��ر  ال�سالحين  من  ق�سم  ق�سمين، 
ال�سالحون فلهم ملكوت  فاأما  الطالحين، 
الخاطئون  واأما  الأبدية.  والحياة  ال�سماء 
فلهم جهنم والعذاب الأبدي )متى 31/15 

الى 46 �سمنًا(.
ق����ال  خ����ط����اب����ه  اأت����������مَّ  اأن  وب����ع����د 
يقع  الــفــ�ــصــح  اأن  ل��ت��ام��ذت��ه:»تـــعـــرفـــ�ن 
بــعــد يــ�مــيــن وفــيــه ي�صلم ابـــن االإنــ�ــصــان 

لُي�صلب«)متى 26 / 1 و2(.
ثم ذهب مع تامذته الى مو�سع يقال 
والحزن  لهم  قال  هنالك  جتي�ساني.  له 
حتى   ، هنا  اأقعدوا  وروحه:»  قلبه  يع�سر 
اذهـــب الـــى هــنــاك الأ�ــصــلــي«. واأخ��ذ معه 
بطر�س وابني زبدي وابتداأ ي�سعر بالحزن 

وحزن:»نف�صي  باألم  لهم  وقال  والنزعاج 
حزينة حتى الم�ت« )متى 26/ 36 � 37 

 .)38 �
يهوذا  ب��اأن  الإل��ه��ي  بالوحي  علم  وق��د 
ال�سخريوطي �سيغدر به وي�سلمه اإلى كهنة 
الهيكل مقابل ثاثين من الف�سة )متى 26 

  .)16 � 15 � 14 /
وم�ساء عيد الف�سح، جل�س مع تامذته 
قائًا لهم وهم على مائدة الطعام: »الحقُّ 
�صي�صلمني«)متى  منكم  واحــد  لكم  اقــ�ل 

.)21 � 20 � 17 / 26
وجاء يهوذا الخائن مع ع�سابة كبيرة 
الى  والع�سي  ال�سيوف  تحمل  اليهود  من 
المجرم  هذا  وق��ال  الم�سيح  ال�سّيد  مكان 
فقال  الم�سيح  هو  يقّبله  من  اأن  لمرافقيه 
الم�سيح له:»اإفعل ما جئت له يا �صاحبي. 
واأم�صك�ه«  فتقدم�ا والق�ا عليه االيدي 

)متى 26 / 47 � 48 � 49 � 50(.
الحاكم  فاإن  الربعة  الأناجيل  وح�سب 
بياط�س خ�سع لقرار ال�سعب الذي طالبه 
الم�سيح  بال�سّيد  ال�سلب  حكم  ب��اإن��زال 
اطلق  اليهود.  كهنة  من  وترغيب  باإيعاز 
واأما  بارابا�س،  المجرم  �سراح  بياط�س 
على  لي�سلب  وا���س��ل��م��ه  ف��ج��ل��ده  الم�سيح 
الجلجلة )متى 27/ 35 � مرق�س 15 / 24 

� لوقا 33/23 � يوحنا 19/ 18(.
غربته  عن  الم�سيح  ال�سّيد  عّبر  ولقد 
الظالم  العالم  هذا  من  وت�ساوؤمه  ووحدته 
طلب  ال��ذي  لبياط�س  وق��ال  وال��م��خ��ادع، 
بثقة  موؤمنًا  فاأبى  نف�سه  عن  الدفاع  منه 
مطلقة بعدالة ال�سماء بعدما خانته عدالة 
مملكتي  الم�سيح:»ما  ال�سّيد  قال  الأر�س، 
كانت مملكتي من  لــ�   ، العالم  هــذا  مــن 
ال  حتى  اأتباعي  عني  لــدافــع  العالم  هــذا 
اأُ�صّلَم الى اليه�د. ال ما مملكتي من هنا«  

يوحنا 18/ 36(.
الم�سيح  ال�سّيد  حياة  تنتهي  وهكذا 
هذه  على  ومظلوميتها  وعذاباتها  باآلمها 
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رم��زًا  ومواعظه  تعاليمه  لتبقى  الر���س 
مناقب  عالم  الخالدة.  ال��روح  عالم  في 
وال�سام.  والإن�سانية  واليمان  المحّبة 
ي�سوبها  ل  التي  المائكية  العظمة  عالم 

خطاأ اأو تلّون.
الإمام علّي والغتيال ال�سيا�سي

ال�سّيد  حياة  كما   � علّي  الإم���ام  حياة 
الم�سيح � لم تكن مفرو�سة بالورود وبهنية 
الم�سّقات  من  �سل�سلة  كانت  اإنما  العي�س، 
والمتاعب. وكانت مو�سولة الآلم منذ فتح 
عينيه في الكعبة حتى اأغم�سها على الحقِّ 

في م�سجد الكوفة )25(.
�سائر  يعي�سها  كما  طفولته  يع�س  ولم 
يكن  ل��م  لأن���ه  وال��م��رح  باللهو  الأط���ف���ال 
بالعلم  مثقلة  طفولته  وكانت  ف��راغ،  لديه 
ل  لتحمُّ وال�ستعداد  والإي��م��ان.  والأخ���اق 
م�سوؤولية الحكم في الم�ستقبل في مدر�سة 
ربيبه ر�سول اهلل w فبدت ثقافته ووعيه 

اأكبر من عمره. واأكبر من اأترابه )26(.
معاناة  �سغير  فتى  وهو  الإم��ام  وعا�س 
وعبد  ها�سم  لبني  قري�س  ��ار  ك��فَّ ح�سار 
المطلب اإقت�ساديًا واإجتماعيًا لمدة ثاث 
من  اإنتقامًا  طالب  اأبي  �ُسعب  في  �سنوات 
اآلهتهم،  لت�سفيهه  ل��ه  وع��ق��اب��ًا  ال��ر���س��ول. 
الر�سول  حمى  ال��ذي  طالب  لأب��ي  وتحّديًا 
قهرًا  الم��ر  بلغ  وق��د  قتله.  م��ن  ومنعهم 
وعذابًا وا�سطهادًا لبني ها�سم وعلّي معهم 
وا الى اأكل  في هذا الح�سار، اأنهم ا�سطّرْ
النبّي  اأن��ف��ق  اأن  بعد  وذل��ك  ال�سجر  ورق 
ابو طالب جميع ما  واأنفق  جميع ما يملك 
كل  الموؤمنين  اأم  خديجة  واأنفقت  يملك 

ثروتها ال�سخمة في هذا الح�سار )27(.
على  والحر�س  الحتياط  من  وللمزيد 
اب��و طالب  ك��ان  ال��ر���س��ول.  ح��ي��اة  �سامة 
مكان  في  َيبيَت  اأن  علّي  ول��ده  من  يطلب 
الر�سول حر�سًا على �سامته من الغتيال 
والمباغتة من قبل العداء خارج ال�ُسعب.

ول����م ي��ك��ت��ِف ع��ل��ّي ب��ه��ذا ال���ق���در من 

من  ي��خ��رج  ك��ان  ب��ل  بنف�سه،  ال��م��خ��اط��رة 
الى  بالطعام  لياأتي  �سرًا  مّكة  الى  ال�سعب 

رين)28(. الُمحا�سَ
منذ  ال��ر���س��ول  علّي  الإم���ام  لزم  وق��د 
وفي  حياته،  مراحل  جميع  وفي  طفولته، 
حتى  يفارقه  ول��م  تحركاته،  وك��ل  حروبه 

انتقل الر�سول الى الرفيق العلى )29(.
ًا كثيرًا،  كان النبيُّ w يحبُّ الإمام عليَّ
وكما يقول العّقاد:» يل�ح لنا اأن النبيَّ كان 
له  د  ليمهِّ للنا�س  ويحّببه  عــلــّيــاً،  ُيــحــبَّ 
�صبيل الخالفة في وقت من االأوقات )30(.
w وان��ت��ق��ل ال��ى  وم��ر���س ال��ر���س��ول 
الرفيق العلى بعد �سهرين ونّيف من يوم 
والح��زان  المتاعب  وب��داأت  ال��غ��دي��ر)31(. 
زعماء  ا�ستثمر  فقد  الإم��ام،  باب  تطرق 
اإن�سغال  والخزرج  الأو���س  ومعهم  قري�س 
الر�سول  تجهيز  ف��ي  ها�سم  وب��ن��ي  ع��ل��ّي 
في  فاجتمعوا  ال��ع��زاء.  وتقّبل  وتكفينه 
الى  الأم��ر  وانتهى  �ساعدة،  بني  �سقيفة 
ال��زم��وا  ث��م  بالخافة  بكر  اأب���ي  مبايعة 
بع�س  ف��اع��ت��ر���س��ه��م  ب��ال��ب��ي��ع��ة.  ال��ن��ا���س 
ُحنيف  بن  �سهل  منهم  وك��ان  ال�سحابة، 
اإ�ــصــهــدوا  قــريــ�ــس.  مع�صر  ق��ال:»يــا  حيث 
م�صجده.  في   w اهلل  ر�ص�ل  راأيــت  لقد 
النا�س  اأّيها  وقال:»يا  علّي  بيد  اأخــذ  قد 
حياتي  في  وو�صييِّ  بعدي  اإمامكم  هــذا 
تبعه ون�صره،  وبعد وفاتي وط�بى لمن 
وقام  وخذله«.  عنه  تخلف  لمن  وال�يل 
غيره من ال�سحابة ونقلوا ما �سمعوه من 
ر�سول اهلل ومنهم �سلمان واأبو ذر الغفاري 
والمقداد وعّمار بن يا�سر وغيرهم ال اأن 

قري�س لم َت�سَتجب لهم )32(.
ه اللهي؟  ماذا فعل الإمام بعد نهب حقِّ
��ة  ورويَّ بحكمٍة  ق��ال  واأ�سفه  حزنه  ورغ��م 
ووح��دة  ال���س��ام  م�سلحة  ع��ن  ودف��اع��ًا 
��ة ق��ال: » الأُ�ــصــالــمــّن مــا �صلمْت اأمــ�ر  المَّ

الم�صلمين )33(«.
رف�س الإمام اأن ُي�َسِهر �سيفه ل�سترداد 

حّقه واآثر اأن ل يكون الم�سكلة بل اأن يكون 
الحل )34(.

ال�سامية  ال��وح��دة  ع��ل��ّي  ج�ّسد  لقد 
قوًل وعمًا، وكان رائدها و�سيظل التاريخ 
على  التعالي  ق��اع��دة  ك��ر���س  كيف  ي�سهد 

الجراح من اأجل الم�سلحة العلّيا )35(.
من  ان�سحابه  �سبب  الإم���ام  واأو���س��ح 
عن  فعّبر  المبا�سر  ال�سيا�سّي  الم�سهد 
لما  اهلل  ق��ائ��ًا:»اإن  النبيل  وموقفه  اإيثاره 
قب�س نبيه ا�صتاأثرت علّينا قري�س باالأمر، 
اأف�صل من  ذلــك  على  ال�صبر  اأن  فــراأيــُت 
تفريق كلمة الم�صلمين، و�صفك دمائهم، 
والدين  باال�صالم  عهد  حديث�  والنا�س 
اللبن(  )وعـــاء  الــ�طــب  مخ�س  يمخ�س 

يف�صده اأدنى وهن )36(.
رًا  ُمعبِّ ال�سق�سقية،  خطبة  في  ويقول 
اآلت  عما  ومظلوميته  وانزعاجه  األمه  عن 
واهلل  اأمــا  الر�سول:»  وفاة  بعد  المور  اليه 
اأب�  اأي   ( ُقحافة  ابــي  ابــن  ها  َتقم�صَّ لقد 
محل  منها  محلِّي  اأن  ليعلم  ــه  واأنـ بــكــر( 
القطب من الرحى، ينحدر عني ال�صيل، 
وال يرقى اإلّي الطير، ف�صدلْت دونها ث�باً 
وط�يُت عنها َك�صحاً. وطفقت اأرتئي بين 
والمراد  بيد جــّذاء )مقط�عة  اأ�ص�ل  اأن 
ــبــر على  اأ�ــص عــــدم وجــــ�د الــنــا�ــصــر(. او 
على  ال�صبر  اأن  فراأيت  عمياء...  طخيه 
هاتا احجى ) اأ�صلح ( ف�صبرُت وفي العين 
قذًى، وفي الحلق �صجا، اأرى تراثي نهباً 
حتى م�صى االول ل�صبيله فاأدلى بها الى 
فيا  الخطاب(  بن  ُعمر  )اأي  بعده  فــالن 
اإذا  ي�صتقيلها في حياته.  بينا ه�  عجبي 
عقدها الأخر بعد وفاته ل�صّد ما ت�صّطرا 

�صرعيها )37 (.
وقد تنباأ الإمام بذلك عندما قال لعمر 
بعد بيعة اأبي بكر!! اإحلب حلبًا لك �سطره، 
فتحقق  غ��دًا  علّيك  ي��رّده  اليوم  له  اأ�سدد 

ذلك )38(.
اإل  الواقع،  بالأمر  الإم��ام  ت�سليم  ورغم 
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اأنه لم يكّف عن التذكير بحقِّ الإمامة في 
ي�ساوم  ولم  اإلهي،  ن�سُّ  فهذا  الأُّم��ة.  حكم 
ل هو ول اأي اإمام اآخر من بعده في تكليفه 
واإزه��اق  الحق،  لإحقاق  العمل  في  اللهي 
اإن  الحاكم  وردع  الظلم  ومقارعة  الباطل، 
�سّل عن جادة ال�سواب، كما لم يتوان عن 
تقديم الم�ساعدة لتقوية �سوكة ال�سام)39(.
ب  تعذَّ كما  النا�س  من  الإم��ام  ب  وتعذَّ
ه. فبعد ا�ست�سهاد الخليفة  ب�سبب نهب حقِّ
الثالث عثمان بن عّفان اإلتفَّ ال�سعب حول 
لأنه  الخافة  قبول  على  واأرغموه  الإم��ام 
لم ير بديًا عنه بعدما عانى من الف�ساد 
المالي وبطانة ال�سوء عند الخليفة عثمان. 
دائمًا  اأّن��ه  هو  النا�س  مع  الإم��ام  وم�سكلة 
اأن  منه  يريدون  الّنا�س  بينما   ، الحقِّ مع 
اأّن  ل��ه:»  وي��ق��ول��ون  بالباطل  ال��ح��قِّ  يمزج 
المجتمع  فــي  تعي�س  اأن  اأردت  اذا  علّيك 
وتمزجهما  قلياًل  الباطل  مــن  تــاأخــذ  اأن 
الحقِّ  يتقبل�ا  اأن  النا�س  ي�صتطيع  حتى 
الذي فيه �صيء من الباطل وكان االإمام 
الحقُّ  لي  ترك  ويق�ل:»ما  ذلك  يرف�س 
من  موقفه  يعلن  وك��ان  �ــصــديــق«)40(  مــن 
والحاكم  ال�سيا�سة  بين  العاقة  جدلية 
ال�صلطان  عــلــى  يــجــب  فيقول:»  ال��ع��ادل، 
اأفعاله الإقامة  العدل في ظاهر  ُيلِزَم  اأن 
اأمر �صلطانه وفي باطن �صميره الإقامة 
ذهب  ال�صيا�صة  ف�صدت  فـــاإذا  ديــنــه.  اأمـــر 
على  كــّلــهــا  ال�صيا�صة  ــدار  ومــ الــ�ــصــلــطــان. 
العدل واالن�صاف فال يق�م �صلطان الأهل 
العادل  واالإمــام  بهما  اإالَّ  والكفر  االيمان 
الــجــ�ارح  ت�صلح  الـــجـــ�ارح  بــيــن  كالقلب 

ب�صالحه وتف�صد بف�صاده« )41(.
وازاء الواقع ال�سامّي الماأزوم، �سعر 
الإمام باأن روحه اأ�سبحت وحيدة في هذه 
المجتمع  عن  غريبة  عنها،  غريبة  الدنيا 
الذي تعي�س فيه وهي لم تتمكن من فر�س 
هذا  واإزاء  المجتمع  ه��ذا  اإزاء  نف�سها 
ين  ال�سام القبائلّي، واإزاء اولئك المتحدِّ

الذين ل يريدون �سوى م�سلحتهم الذاتية. 
ال�سلوب  وهذا  الإندماج  علّي  ي�ستطع  لم 
بع�س  اتبعه  ال��ذي  لا�سام  الدراك  من 
 . يئنُّ بمفرده  بقي  بل   w النبي  اأ�سحاب 
اأنين  الفل�سفات  ر  ُتف�سِّ المو�سوعية  بهذه 
د بمفرده )42(. علي لأنه ان�سان، لأنه متوحِّ

النف�سّي  الإم�����ام  ع����ذاب  ط���ال  ل��ق��د 
والج�سدّي من م�سايخ قري�س واأبناء العراق 
فيقول عن ذلك باألم وعذاب متوجهًا بقلبه 
الجريح نحو خالقه ُم�ستن�سرًا »الّلهم اأني 
اأ�ــصــتــعــديــك عــلــى قــريــ�ــس ومـــن اأعــانــهــم! 
اأنائي  واأكــفــاأوا  رحمي  قطع�ا  قد  فاإنهم 
اأولــى  كنُت  حقاً  منازعتي  على  واأجمع�ا 
به من غيري فنظرُت فاإذا لي�س لي رافد 
وال ذاَب وال م�صاعد اإاّل اأهل بيتي ف�صننُت 
بهم على المنيَّة، فاأغ�صيَت على القذى، 
وجرعُت ريقي على ال�صجى و�صبرُت على 
واألم  العلقم،  اأمــّر من  على  الغيظ  كظم 

يتقّلب من حّز ال�ّصفار« )43(.
وجهه  �سربوا  فقد  الب�سرة  اأه��ل  اأم��ا 
ظفر  فلما  ولعنوه  بال�سيف،  اأولده  ووج��ه 

بهم رفع ال�سيف عنهم )44(.
وباألم �سارخ قال لأهل الكوفة:»يا اأهل 
ّمْ  الك�فة ُمنيُت منكم بثالث واثنتين: �صُ
وُبكْم ذوو كــالم، وُعمُي ذوو   ، اأ�صماع  ذوو 
وال  اللقاء،  عند  �صدق  اأحـــرار  ال  اأب�صار، 
االإبــل  اأ�صباه  يا  البالء:  عند  ثقة  اإخــ�ان 
غاب عنها رعاتها، كلما ُجمعت من جانب 

تفّرقت من جانب« )45(.
وال��ق��رف  وال��ح��زن  الغ�سب  وي�ستبدُّ 
اأه��ل  ي��رى  ال��م��وت، عندما  ب��الإم��ام حتى 
طاعته،  ف��ي  يماطلون  والأن���ب���ار  ال��ك��وف��ة 
كوا  يحرِّ اأن  دون  معاوية  جي�س  ويغزوهم 
يا  ق��ائ��ا:»...  الإم���ام  فخاطبهم  �ساكنًا 
اأ�صباه الرجال وال رجال! حل�م االطفال، 
ــ�ددُت اأنـــي لم  ــــات الــحــجــال، لــ وعــقــ�ل ربَّ
ــم ولــم اأعــرفــكــم مــعــرفــة« واهلل جّرت  اأركـ
ندمًا، واأعقبت �سدمًا )حزنًا( قاتلكم اهلل! 

�سدري  و�سحْنتم  قيحًا،  قلبي  ماأتُم  لقد 
اأنفا�سًا  التهمام  ُنغب  وجرعتموني  غيظًا، 

)جرعتموني الهم( )46(.
معاوية  اأ���س��ح��اب  اإغ����ارة  بلغه  ول��م��ا 
بنف�سه  ما�سيًا  غا�سبًا  خرج  الأنبار،  على 
الكوفة(  �سواحي  )من  النخيلة  اأتى  حتى 
الموؤمنين  اأمير  يا  وقالوا:  الّنا�س  فاأدركه 
تكف�نني  مــا  ف��ق��ال:»واهلل  نكفيكهم  نحن 
اأنف�صكم فكيف تكف�نني غيركم؟ ان كانت 
الرعايا قبلي لت�صك� حيف ُرعاتها، واأنني 
الي�م الأ�صك� حيف رعيتي، كاأنني الَمقُ�د 
وهم القادة. والَم�ُزوع ) المحك�م ( وهم 

ال�زعة« )47(.
واأم�����ام ه���ذه ال��ف��واج��ع الج��ت��م��اع��ّي��ة 
على  نف�سه  يرى  الإم��ام  كان  والخاقّية، 
ه��ذه الأر����س ل��وح��ده، غريب عن الر���س 
وعن ال�سماء ر�سالته ووظيفته اليومية هي 
ما  لكنه  وبالمدينة  بالمجتمع  اللت�ساق 
وقد  ذاته  يح�سُّ  حتى  نف�سه  الى  يثوب  اأن 
متخوفًا  النخيل  غابة  يق�سد  وحيدًا.  غدا 
من اأن يراه اأحد وهو على هذه الحال اأ�سٌد 

يبكي في الليل بمفرده )48(.
وك���ان���ت ث��ال��ث��ة الث���اف���ي ف���ي ال��ُغ��رب��ة 
والوحدة والألم والعذاب هي وفاة عقيلته 
انتقلت  التي   u الزهراء  فاطمة  ال�سّيدة 
يومًا  ال�سبعين  قرابة  بعد  رّبها  جوار  اإلى 
توفّيت   .w اهلل  ر�سول  والدها  وف��اة  من 
يح�سر  ل  باأن  اأو�ست  وقد  مظلومة،  وهي 
ظلموها،  اّلذين  من  علّيها  ال�ساة  اأح��د 
الخير  الحتجاج  الليل  في  دفنها  وليكون 
بعد وفاتها امتدادًا لاحتجاج قبل وفاتها 

.)49(

دفنها بخطاب  الإم��ام عند  اأّبنها  وقد 
وجدانّي حزين، اأظهر فيه عذابه ومعاناته 
ر�سول  ال��ى  بال�سام  متّوجهًا  لفقدانها، 
اهلل، ق��ائ��ًا:» الــ�ــصــالم عــلــّيــك يــا ر�ــصــ�ل 
اهلل، عني وعن اإبنتك النازلة في ج�ارك 
ــّل يـــا ر�ــصــ�ل  ــ والــ�ــصــريــعــة الــلــحــاق بـــك، َق
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عنها  ورّق  �ــصــبــري،  �صفيتك  عـــن  اهلل. 
تجّلدي... اأّما حزني ف�صرمد، واأما ليلي 
فُم�صهد اإلى اأن يختار اهلل لي دارك التي 
اأنت بها ُمقيم، و�صتنبئك ابنتك بت�صافر 
الــ�ــصــ�ؤال،  فــاأحــّفــهــا  ه�صمها،  على  اأُمــتــك 
وا�صتخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد. 

ولم َيخُل منك الذكر« )50(.
وال�سجاعة  ال��ج��راأة  من  الإم���ام  وك��ان 
بحيث لم يعر الموت اهتمامًا �سواء وقع هو 
قال.  كما  عليه  الموت  وقع  اأو  الموت  على 
�سيموت  باأنه  تخبره  النبيِّ  و�سايا  وكانت 
اهلل  ر�سول  اأن  ُروي  فقد  بال�سيف.  اإغتياًل 
�سعبان  �سهر  م��ن  جمعة  اآخ��ر  ف��ي  خطب 
و�سرفه  �سهر رم�سان  ُمتحّدثًا عن ف�سيلة 
ف�ساأله  ف��ي��ه.  ال��ط��اع��ة  وث���واب  وعظمته، 
اأف�صل  مــا  اهلل  ر�ــصــ�ل  »يـــا  يومها  الإم���ام 
االأعــمــال فــي هــذا ال�صهر؟ فــقــال: يــا اأبــا 
ال�صهر  هــذا  في  االعمال  اأف�صل  الح�صن 

ال�رع عن محارم اهلل عّز وجّل ثم َبكَى«.
اهلل  ر�سول  يا  الموؤمنين:  اأمير  له  قال 
اأبكي لما ُي�ستحلُّ  ما يبكيك؟ قال: يا علّي 
واأن��ت  ب��ك  وك��اأن��ي  ال�سهر،  ه��ذا  ف��ي  منك 
الأولين  اأ�سقى  اإنبعث  وقد  لرّبك،  ُت�سّلي 
الرحمن  عبد  الُمجرم  )ويعني  والآخرين 
�سالح  ن��اق��ة  ع��اق��ر  �سقيق  م��ل��ج��م(  اب���ن 
في�سربك �سربًة على مفرق راأ�سك، وي�سّقه 
ن�سفين، ويخ�سب لحيتك من راأ�سك )51(.
وكما اأنباأ الر�سول علّيًا في اليقظة عن 
و�سيلة اغتياله، كذلك كان حلم الإمام عن 

النبيِّ بدنو اأجله.
من  ع�سر  ال�سابع  الجمعة  ليلة  ففي 
ا�ستيقظ  هجرية  اأرب��ع��ي��ن  �سنة  رم�سان 
راأيــُت  الح�سن:»  لإبنه  وقال  �سحرًا  الإمام 
يا ر�ص�ل اهلل ما  الليلة ر�ص�ل اهلل فقلت 
علّيهم  اأدُع  فقال  خيراً  اأُمــّتــك  من  لقيت 
فقلت اللهّم اأبدلني خيراً منهم، واأبدلهم 
ــل عــلــّيــه االوز  ــبـ بـــي �ـــصـــراً لــهــم مــنــي واأقـ

ــْحــَن فــي وجــهــه فــطــردوهــنَّ فــقــال:  ُيــ�ــصِ
دع�هنَّ فاإنهن ن�اِئح ) يعني يبكين على 

ُم�صاب االإمام (.
ال�ساة  فقال  ن  ال��م��وؤِذّ علّيه  ودخ��ل 
ثم  ال�ساة  ال�ساة  ينادي  علّي  فخرج 
ولما  ال�ساة،  في  و�سرع  الم�سجد  دخ��ل 
رفع راأ�سه في ال�سجدة الثانية، حتى بادره 
راأ�سه  ف�سقَّ  راأ�سه  على  ب�سربٍة  ملجم  ابن 
فــزُت   «:t ف�ساح  ال�سجود  مو�سع  ال��ى 
اإبن ملجم  وربِّ الكعبة«، فاحتو�س النا�س 
ُح��ِم��َل من  اأ���س��ي��رًا، واأّم���ا علّي فقد  واأُِخ���ذ 
دمًا.  ينزف  وجرحه  منزله،  الى  ُم�سّاه 
وتوفي بعد ثاثة اأيام من تلك ال�سربة يوم 

ال�سبت 21 رم�سان 40 ه�. 661 م. )52(.
وقد اأو�سى الإمام قبيل موته. بما ي�سي 
لبنيه  فقال  اأخاقه  ونبل  اإيمانه  بعظمة 
لكم  و�صيتي  عاّمة:»  والم�سلمين  ة  خا�سّ
اأن ال ُت�صرك�ا باهلل �صيئاً وُمحّمد w فال 
باالأم�س �صاحبكم،  اأنا  �صنته....  ت�صيع�ا 
والــيــ�م عــبــرة لــكــم، وغـــداً مــفــارقــكــم، اإن 
اأبــق فاأنا ولــيَّ دمــي، واإن اأَنــا ِمــتُّ فالفناء 
اأعُف فالعف� لي ُقربّة وه�  ميعادي، واإن 
لكم ح�صنة فاعف�ا:» اأال تحبّ�ن اأن يغفَر 

اهلل لكم «)53(.
والم�ست�سرق  ال��ب��اح��ث  اأح�����س��ن  وك���م 
التعبير،  في  اديفو  كارَّ البارون  الفرن�سي 
ج�ّسد  عندما  الإم����ام،  محنة  و�سف  ف��ي 
عظمته في لوحة وجدانية اأدبية وهو يقول: 
الُمتاألِّم،  الم�جع  البطل  »علّي، ه� ذلك 
ذو  ال�صهيد،  واالإمــام  ال�ص�فّي،  والفار�س 
في  يكمن  الــتــي  الــقــرار  العميقة  الـــروح 

مطاويها �صرُّ العذاب االلهي! «)54(.
اأما جبران فقد اعتبر الإمام � كال�سّيد 
ووحدته  ُغربته  في  الأنبياء  من   � الم�سيح 
الأنبياء  �ساأن جميع  �ساأنه  اإيمانه.  وعظمة 
الأه���ل،  بين  ال��ُغ��رب��ة  ي�ست�سعرون  ال��ذي��ن 
والوحدة بين النا�س والوح�سة في الوطن. 

عظمته  �صهيد  عليٌّ  مــات  جبران:»  يقول 
بــيــن �صفتيه! مـــات وفــي  مـــات والــ�ــصــالة 
�ــصــاأن جميع  ربِّـــه. مــات  اإلــى  ال�ص�ق  قلبه 
االأنبياء البا�صرين الذين ياأت�ن الى بلد 
بق�مهم  لي�س  قــ�م  والــى  ببلدهم،  لي�س 

في زمن لي�س بزمنهم «)55(.
الكبير  الأدي���ب  نعيمة  ميخائيل  ام��ا 
باألوانها  الإم���ام  ب��ط��ولت  ع��ن  فيخبرنا 
��ة ب��ال��ع��ظ��م��ة وال�����س��م��و ف��ي��ق��ول:»  ال��ُم�����س��عَّ
وبـــطـــ�الت االإمــــــام مـــا اقــتــ�ــصــرت يــ�مــاً 
عــلــى مــيــاديــن الــحــرب. فــقــد كــان بطاًل 
فــي �ــصــفــاء بــ�ــصــيــرتــه وطـــهـــارة وجــدانــه 
وحــرارة  ان�صانيته  َوُعــمــق  بيانه  و�صحر 
للمحروم  ون�صرته  دعته  و�صم�  اإيمانه 
ده  والمظل�م من الحارم والظالم. وتعبُّ
. وهـــذه  ــقُّ ــحـ لــلــحــقِّ اأيــنــمــا تــجــّلــى لـــه الـ
ال  العهد.  بها  تقادم  ومهما  البط�الت، 
وفي  الي�م  اليه  نع�د  غنياً  مقلعاً  تــزال 
بناء  اإلــى  ال�جُد  بنا  اإ�صتدَّ  كلما  ي�م  كل 

حياٍة �صالحة فا�صلة «)56(.
خاتمة: 

في ختام هذا البحث الُمقاَرن، والحديث 
الم�سيح  ال�سّيد  وف�سائل  واإيمان  زهد  عن 
والإم����ام ع��ل��ّي، نجد ب���اأن ك��ل ه��ذه القيم 
الى  ت�سل  الخالدة.  والأعمال  المائكية، 
التماهي بين هذين العظيمين، وحتى  حد 
ظا بها  الكلمات والعبارات والِحَكم التي تلفَّ
كانت ُمتطابقة في المعنى واإن اختلفت في 
ذلك:  على  المثلة  بع�س  ولنعط  المبنى، 
عندما ي�سف ال�سّيد الم�سيح نف�سه بالنور، 
والُمنقذ من ال�سال بقوله:»اأنا ن�ر العالم، 
فمن تبعني ال يم�صي في الظالم« )يوحنا، 
اإنما  بالقول:»  علّي  الإم��ام  ُيقابله   ،)12/8
َي�صت�صيء  ال�صراج في الظلمة  مثلي مثل 

به من ولجها«)57(.
وعندما يوازن ال�سّيد الم�سيح في جدلية 
»لي�س  بقوله:  وال��روح  المادة  بين  العاقة 
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)متى16   » االأنــ�ــصــان  يحيا  وحـــده  بالخبز 
الحكمة  ه��ذه  معنى  الإم���ام  فيُورد   )  26/
اأبــداً  تعي�س  كاأنك  لدنياك  اعمل  بقوله:» 

واعمل الآخرتك كاأنك تم�ت غداً )58(«.
تامذته  من  الم�سيح  ال�سّيد  ويطلب 
والإح�سان  الم�سُيء،  م�سامحة  وُمريديه 
ال���ى ال��ُم��ب��غ�����س ق���ائ���ًا:» اأحـــ�ـــصـــنـــ�ا الـــى 
ُمبغ�صيكم، و�صلُّ�ا الأجل الذين ي�صيئ�ن 
 )  44/5 )متى   » وي�صطهدونكم  اليكم 
ْل من  ُيوافقه الإمام على ذلك بقوله:» �صِ
َقطَعَك، واأعط من حرمك، واأح�صن الى 

من اأ�صاَء اإليك« )59(.
على  قدرت  اإذا  اأي�سًا:»  الإمام  ويقول 
ــكــراً لــلــقــدرِة  ك، فــاجــعــل الــَعــفــ� �ــُص ــدوِّ ــ عـ

علّيه« )60(.
وي�����وازُن ال�����س��ّي��د ال��م�����س��ي��ح، ب��م��ي��زان 
النف�س  والخ�سارة، م�ساألة محا�سبة  الربح 
العالم  ربــح  ل�  االإن�صان  ينفُع  قائًا:»ما 
 ،)26/16 )م��ت��ى  نــفــ�ــصــه«  وخــ�ــصــر  كـــّلـــه 
َظَفَر  الراأي بالقول:» ما  في�ساطره الإمام 
ــَر االثـــــُم بـــه، والـــغـــالـــُب بــالــ�ــصــرِّ  ــَفـ مـــن َظـ
العظيمين  هذين  دور  وكان  مغُل�ب«)61(. 
ال�سالة،  الخراف  اأمام  الطريق  اإنارة  هو 
النا�س  العدالة الإجتماعية بين  واأن ت�سود 
وبّث روح التقوى واليمان والإخاء ل �سيما 
والبحث  ال�سعيفة،  النفو�س  اأ�سحاب  بين 
واإ�سعادها.  للرعية  �سالح  هو  ما  كل  عن 
الحياة  ب��اأن  واإر���س��اده��م  النا�س  وتثقيف 
ال�سالح،  والعمل  بالقيم،  ال  ت�ستقيم  ل 
والأخاق الفا�سلة والعاقات الطيبة بين 
ومعتقدهم،  طيفهم  بكل  المجتمع  اأف��راد 
الخالق  اهلل  م��ع  ال��دائ��م��ة  والم�سالحة 
الخطى.  لت�سديد  به  والإ�ستعانة  الُمبدع 

وت�سويب الم�سار الإن�ساني.
اأ�سحابه،  علّي  الإمام  وعظ  ولطالما 
به تامذته  يعظ  الم�سيح  ال�سّيد  كان  بما 
واأتباعه، ل �سيما في هذا الدعاء المثقل 

الدنيا،  وُهجران  هلل،  والتذلل  بالخ�سوع 
ُمتوجهًا  الم�سيح  ال�سّيد  فيه  يقول  والذي 
ا�صبحت  ــي  ــ اإّن الــلــهــمَّ   « خالقه:  نحو  ب��ه 
مني،  اأفــقــر  فقير  فــال  بعملي،  ُمــرتــهــنــاً 
ت�ص�ء  وال  عــــدّوي،  بــي  ت�صمت  ال  الــلــهــمَّ 
في  ُم�صيبتي  تجعل  وال  �ــصــديــقــي،  بــي 
وال  ي  همِّ اأكبر  الدنيا  تجعل  وال  ديني، 
يا  حــيُّ  يــا  يرحمني  ال  مــن  عــلــّي  ت�صّلط 
بين  الم�ستركة  القيم  وكانت  قــيــ�م«)62( 
ة ال�سراع بين  هذين العظيمين ُتمثل ق�سَّ
النور والظلمة، وبين الحقِّ والباطل، بين 
الُمتطورة  الحياة  وبين  والُغبن  العدالة 

والُجمود الآ�سن الفا�سد )63(.
وك��م��ا ك���ان ه���ذا ال��ت��ط��اب��ق ج��ل��ّي��ًا بين 
الر�سالية  اأهدافهما  في  العظيمين  هذين 
ف��ي ال��ع��ب��ودي��ة هلل ول��اإ���س��اح الخ��اق��ي 
التماهي  والدينّي، كذلك كان  والجتماعّي 
في ال�سطهاد والعذاب في نهاية حياتهما. 
دخول  من  َوُمِنَع  اإ�سُطهد  الم�سيح  فال�سّيد 
ب�سكل  نف�سيًا  ب  فتعذَّ واأُهين  المدن  بع�س 
مريع وهو يرى النا�س يكيدون له ويتاآمرون 
على اغتياله فيقول ُمتح�سرًا حزينًا:» نف�صي 
ولم   )38/  26 الم�ت«)متى  حتى  حزينة 
يكتفوا با�سطهاده حتى بادر الذي كان من 
تامذته وهو يهوذا ال�سخريوطي بالتواطوؤ 
الهيكل  وروؤ���س��اء  والفري�سيين  الكتبة  م��ع 
الف�سة،  من  ثاثين  لقاء  ال�سعب  و�سيوخ 
ي�سوع  لت�سليم  الفر�سة  يترقب  يهوذا  واأخذ 
ليقتله  البيزنطي  بياط�س  الحاكم  ال��ى 
�سلبًا كذلك الإمام علّي �سرب على وجهه 
روؤو���س  على  و�ستم  بيته  اأه��ل  مع  بال�سيوف 
نهايته  وكانت  المنابر  على  و�ُسّب  ال�سهاد 
قتًا بال�سيف باإيعاز من معاوية ما ذهب اإليه 
ح�سب معا�سره عالم النحو واللغة ال�سهير 
اأبو ال�سود الدوؤلي الذي اأ�سار باأ�سابع الإتهام 

الى معاوية ويقول �سعرًا في ذلك:
األ اأبلغ معاوية بن َحرب فا ُقّرت عيون 

ال�سامتينا... قتلتم خير من ركب المطايا 
ها ومن ركب ال�سفينا...)64(. وخي�سَّ

اأح��م��د عبا�س  ال��ك��ات��ب  وك��ذل��ك ق���ال 
وقال  ومعاوية  الخوارج  اتهم  الذي  �سالح 
تجمع  تكاد  الــروايــات  ال�سدد:»  هذا  في 
على اأن الخ�ارج هم وراء الجريمة، فقد 
ُيــنــتــدب ثــالثــة منهم  ــروا اأن  ــ ـ ــروا ودبَّ فــّك
فيقتل�ا علّياً ومعاوية وَعمرو بن العا�س 
في �صاعة واحدة... ولي�س هناك �صك في 
لماذا  ولكن  وحارب�ه  علّياً  اخت�صم�ا  اأن 
لم ُيقتل علّي اإال حين ا�صتطاع اأن يجمع 
لقتال  عــّدتــه  يكمل  واأن  اأنــ�ــصــاره  كلمة 
لماذا  الــكــاتــب:  هــذا  ويت�صاءل  مــعــاويــة؟ 
تنجح  وال  لعلّي  بالن�صبة  ة  الِخطَّ تنجح 
وبالن�صبة  الــعــا�ــس  بــن  لــَعــمــرو  بالن�صبة 
العارف:  بمنطق  يت�صاءل  ثم  لمعاوية؟ 
األي�س االغتيال من اأ�صاليب معاوية �ص�اء 

بال�صيف اأو ال�صم؟ )65( )66(.    
�ساحب  الم�سيح  ال�سّيد  ك��ان  ومثلما 
علم وتقوى وحلم وهيبة وعبادة كذلك فاإن 
الخ�سائ�س  بهذه  تمتَّع  الذي  علّيًا  الإمام 
الر�سول  فيها  يمدحه  وال��ت��ي  المائكية 
في  اآدم  الـــى  ينظر  اأن  اأراد  مــن  ق��ائ��ًا:» 
علمه، واإلى ن�ح في َتق�اه، والى ابراهيم 
في ِحلمه، واإلــى م��صى في هيبته، واإلى 
بن  علّي  اإلى  فلينظُر  عي�صى في عبادته، 

اأبي طالب« )67(.
الر�سول  قاله  نقول ما  َوَع��ْوٌد على بدء 
اإليه مّرة وقد  في الإمام علّي عندما نظر 
ُتذّكره  والتي  العظيمة  مزاياه  له  تمّثلت 
له  فقال  الم�سيح  ال�سّيد  ومائكية  بعظمة 
من  ل�صبهاً  فيك  اإن  علّي  يــا  ه��دوء:»  في 

عي�صى بن مريم « )68(.
و�سدق ر�سول اهلل في فرا�سته:»اأولي�س 
ــ� ربـــيـــبـــه وتـــلـــمـــيـــذه االأمـــيـــن  االإمــــــــام هــ
النجيب، و�صديق ال�صّيد الم�صيح بالروح 

والمناقب وال�صخ�صية المالئكية؟«. 
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ُفْلُك 

جاة النَّ   

َوقـــــــــــــــاِر ِفــــــــــــي  قــــــــــــاَدِنــــــــــــي  ــــــــــْ�ِق  الــــــــــ�ــــــــــصَّ َزْوَرُق 
ـــــــى ُق َحـــــــتَّ َطـــــــــــِفـــــــــــَقـــــــــــْت ُمـــــــــْقـــــــــلَـــــــــِتـــــــــي ُتــــــــــــــــَحــــــــــــــــدِّ
ــــــــــيِّ ُنــــــــُجــــــــ�ٌم َبــــــــــــَرَقــــــــــــْت ِفــــــــــي ُعــــــــــْر�ــــــــــسِ اْلــــــــــَ��ــــــــــصِ
ــا ــ ـ ــيًّ ــ ــــ ــ ــِلـ ــ مــــــــا اأَُحــــــــــْيــــــــــلَــــــــــى اْلــــــــــُقــــــــــُلــــــــــ�َب َتــــــــــْهــــــــــَ�ى َعـ

اِر ـــــــــــ�َّ ــــــنــــــا الـــــــــــنَّ ـــــــْبـــــــُح ِبــــــالــــــ�ــــــصَّ ـــــــــــَفـــــــــــَر الـــــــ�ـــــــصُّ اأَ�ـــــــــــصْ
ــــــــمــــــــاِء اأَْرَخـــــــــــــــــــــــــــــْت ُخـــــــُيـــــــ�ًطـــــــا َوِحـــــــــــــِلـــــــــــــيُّ الــــــــ�ــــــــصَّ
ــــــيــــــُم َيـــــــــْنـــــــــُثـــــــــُر ِطـــــيـــــبـــــاً ــــــ�ــــــصِ ــــــــــَتــــــــــَفــــــــــاَق الــــــنَّ َوا�ــــــــــصْ
ـــــــِلــــــــي يـــــــــا ِبــــــــــطــــــــــاُح َزْهــــــــــــــــــــــــً�ا، َفــــــــــَكــــــــــْم َحــــــْنـــــــ َهــــــــلِـّ
ــِه ــ ــيـ ــ ــِفـ ــ ـــــــالِة، َفـ َواْغــــــــــــُمــــــــــــِري »اْلـــــــــَبـــــــــْيـــــــــَت« ِبـــــــالـــــــ�ـــــــصَّ

ــِر اأَْدَهـــــــــــ�ـــــــــــسَ اْلـــــــَخـــــــْلـــــــَق ُطــــــــــًراً ــ ــ ــْهـ ــ ــ ـ ــطُّ ــ ــ َمـــــــــْ�ِلـــــــــُد الـ
ُمــــــِبــــــيــــــٌن ــَن،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـ ــصِّ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ الـ َعــــــــــْبــــــــــَر   ، ــــــــــقٌّ �ــــــــــصِ ذاَك 
َمـــــــــــْن َكــــــــــــــــــاأُمِّ »االأَِمــــــــــــــيــــــــــــــِر« َقـــــــــــْد َوَلــــــــــَجــــــــــْت َبـــــْيــــــ
ْيـــــــــــــــــــــِدي اْلــــــــــَقــــــــــ�اِبــــــــــِل َعـــــــْزفـــــــاً َعـــــــــــَزَفـــــــــــْت َعــــــــــــْن اأَ
َبــــــــــــــــــــــــــــــَرَزْت »فــــــــــــــــاِطــــــــــــــــٌم« َيــــــــــــــِزيــــــــــــــُن َيــــــــَدْيــــــــهــــــــا
َوْهـــــــــجـــــــــاً ْفــــــــــــــــــــــــــِق  االأُ َة  ُغــــــــــــــــــــرَّ زاَد  ــــــــــْحــــــــــُرُه  �ــــــــــصِ

»َرَجــــــــــــــــــــــــــٌب« ِفــــــــــــي َيــــــــــــــــــــْ�ِم االإِمــــــــــــــــــــــــــاِم َتــــــبــــــاَهــــــى
َفــــــــــــُخــــــــــــ�راً ِبــــــــــاْلــــــــــَجــــــــــمــــــــــاِل  َيــــــــــْخــــــــــتــــــــــاُل  راَح 
اإِمـــــــــامـــــــــاً ـــــــمَّ  َيـــــــ�ـــــــصُ اأَْن  اْلـــــــــَفـــــــــْخـــــــــُر  ـــــــُبـــــــُه  َحـــــــ�ـــــــصْ

عـــــــــــــــاَد ِعـــــــــيـــــــــُد االإِمـــــــــــــــــــــــــــاِم َعــــــــــــــــــــــــْ�ًدا َحـــــــِمـــــــيـــــــداً
َتــــــــــَغــــــــــنَّ َثـــــــــــــْغـــــــــــــٌر  ــــــــــــــْكــــــــــــــراَر  الــــــــــــــتَّ َيـــــــــــــَمـــــــــــــلُّ  ال 

الإِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم ُمــــــــــــــــكــــــــــــــــلَّــــــــــــــــٍل ِبــــــــــــــــاْلــــــــــــــــغــــــــــــــــاِر
ـــــــــاِر َغـــــــــــــــِرَقـــــــــــــــْت ِفــــــــــــــي َمـــــــــــــــ�اِكـــــــــــــــِب اْلـــــــــُحـــــــــ�ـــــــــصَّ
ـــــــهـــــــاِر َفــــــــــَبــــــــــدا الـــــــــلَّـــــــــْيـــــــــُل ِمــــــــــْثــــــــــَل َوْجــــــــــــــــــــِه الـــــــنَّ
ــــــــِبــــــــي اْلــــــــُمــــــــْخــــــــتــــــــاِر ـــــــــلِّـــــــــي َعـــــــــلَـــــــــى الــــــــنَّ َوُتـــــــــ�ـــــــــصَ

اْلـــــــــــِمـــــــــــْدَراِر  )1( ــا  ــ ــ ــَي ــ ــ ــَح ــ ــ ــاْل ــ ــ َك ــَر  ــ ــ ــصْ ــ ــ ــ� ــ ــ ــِب ــ ــ اْل ـــــــُل  ُيـــــــْر�ـــــــصِ
ــــــــــَتــــــــــاِر َقــــــــــــــْت مــــــــــا اْدَلـــــــــــــــَهـــــــــــــــمَّ ِمـــــــــــــــْن اأَ�ــــــــــصْ َمــــــــــــــزَّ
َدْغــــــــــــــــــَدَغــــــــــــــــــْتــــــــــــــــــُه َرواِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــُح االأَْزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر
َدْت َمـــــــــــــــــــَع االأَْطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاِر! ــــــــــــــــَجـــــــــــــــَرٍة َغـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
اِر« ــــــْمــــــ�ــــــُس »َحــــــــــــْيــــــــــــَدِر اْلــــــــــــَكــــــــــــرَّ ـــــــــــَرَقـــــــــــْت �ــــــصَ اأَ�ـــــــــــصْ

ــــــــــــــــــراِر االأَ�ــــــــــــــــــصْ ِمــــــــــــــــــَن  ـــــــــــرٌّ  �ـــــــــــصِ َعــــــــــــــــــــــــراُه  اأَْن 
ــــــَتــــــجــــــاِر ـــــــــْرَمـــــــــٌد َعــــــــلَــــــــى اْلــــــُمــــــ�ــــــصْ ـــــــــُمـــــــــُه �ـــــــــصَ َر�ـــــــــصْ
اْلــــــــــِجــــــــــداِر ــــــــــْدُر  �ــــــــــصَ ــــــــقَّ  �ــــــــصُ اإِْذ  االإَِلــــــــــــــــــــــِه  ـــــــــــَت 
َواْغـــــــــــــــــــَتـــــــــــــــــــَذْت ِمــــــــــــــــْن َلــــــــــــــــَذاِئــــــــــــــــِذ االأَْثــــــــــــــمــــــــــــــاِر
ـــــــــــْعـــــــــــلَـــــــــــَة االأَْقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاِر َقــــــــــــــَمــــــــــــــٌر فــــــــــــــــــــاَق �ـــــــــــصُ
ْنـــــــــــــــــــــــــــــــ�اِر َواْرَتـــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــى ُنـــــــــــــــــــــــــــ�ُرُه َعـــــــــــلَـــــــــــى االأَ

َوَهـــــــــــــــَمـــــــــــــــى ِبــــــــــــاْلــــــــــــُحــــــــــــُبــــــــــــ�ِر َكـــــــــــــاالأَْمـــــــــــــطـــــــــــــار
ـــــــــــُهـــــــــــ�ٍر َتــــــــــهــــــــــاَفــــــــــَتــــــــــْت الْفــــــــــِتــــــــــخــــــــــاِر فـــــــــــي �ـــــــــــصُ
ـــــــــــــاِر ـــــــــــَنـــــــــــْتـــــــــــُه َمـــــــــــــــــالِئـــــــــــــــــُك اْلـــــــــــــَجـــــــــــــبَّ َحـــــــــــ�ـــــــــــصَ

َيــــــــــــــــــْزَدِهــــــــــــــــــي ِبــــــــــــــاْلــــــــــــــَجــــــــــــــالِل َواالإِْكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاِر
ـــــــــــــــــــراِف َواالأَْخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاِر بــــــــــِـــــــــاأَِمـــــــــيـــــــــــــــــــِر االأَ�ـــــــــــــــــــصْ

ُنِظَمْت َهِذِه القصيدُة يف ِذْكَرى اْلِوالَدِة الَيتِيمِة الَفِريَدِة، 
:t ِوالدِة أََسِد اهلِل اْلغاِلِب، اإِلماِم عليٍّ ْبِن أَبي طاِلٍب
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ــاً ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــْبـ ــ ـــــــيـــــــَدِة َنـ ي َقـــــــــْلـــــــــَب اْلـــــــَقـــــــ�ـــــــصِ َبــــــــــــْل ُيــــــــــَغــــــــــذِّ
ــا ــ غـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  اإِنَّ ـــــــــــــــِه،  ِبـــــــــــــــُحـــــــــــــــبِّ اأُغـــــــــــــــــــاِلـــــــــــــــــــي  ال 
ــــيــــداً ــــــى« اأَُجـــــــــــــــــ�ُد َنــــ�ــــصِ ِفــــــــي َهـــــــــــَ�ى »اْلــــــُمــــــْرَتــــــ�ــــــصَ

» ـــــــْعـــــــُر فــــــــي االإِمـــــــــــــــــــــــاِم »َعـــــــــِلـــــــــيٍّ ـــــــَن الـــــــ�ـــــــصِّ َحـــــــ�ـــــــصُ
ِبـــــــَفـــــــذٍّ اْلـــــــــَقـــــــــِريـــــــــ�ـــــــــسُ  ـــــــُن  َيـــــــْحـــــــ�ـــــــصُ ال  َكــــــــــْيــــــــــَف 
ــــــــُغــــــــ�ٌف ــــــــــــغــــــــــــاُف الـــــــــــــــــُفـــــــــــــــــ�ؤاِد ِفــــــــــيــــــــــِه �ــــــــصَ َو�ــــــــــــصَ

َغــــــــــَمــــــــــَر اْلـــــــــــــَكـــــــــــــْ�َن ُنــــــــــــــــ�ُر ِحــــــــْكــــــــَمــــــــِتــــــــِه، َواْنــــــــــــــ
ــــ ــًرا ِمـــــــَن اْلـــُحـــ�ـــصْ ــ ــْتـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ُد �ـ ــ ـ ــصُ ــ ــ�ـ ــ ــَحـ ــ َلــــْيــــ�ــــَس َيــــــْقــــــَ�ى اْلـ
ـــــعـــــاعـــــاً ـــــــَتـــــــِهـــــــلُّ �ـــــصُ ــــــْمــــــ�ــــــسِ َتـــــــ�ـــــــصْ َفــــــــــْهــــــــــَ� َكــــــالــــــ�ــــــصَّ

ُهــــــــــــــَ� ِفـــــــــــي َلـــــــــْيـــــــــلَـــــــــِة اْلــــــــَمــــــــِبــــــــيــــــــِت ِفـــــــــــــــــــداُء الـــــــ
ِرْبــــــــــــحــــــــــــاً اهلِل  ِمـــــــــــــــــــَن  ــــــــــــــُه  َكــــــــــــــفُّ َفــــــــــــَجــــــــــــَنــــــــــــْت 
ـــ ــ ــصَ َحـــــــــى ِبــــــ�ــــــصــــــاِح اْلــــــــــَ�َغــــــــــى �ــ ُهـــــــــــَ� ُقــــــــْطــــــــُب الـــــــــرَّ

َيـــــــــــــــــــــــْ�َم »َبــــــــــــــــــــــــــــــْدٍر« َبـــــــــــــــــــــــَدْت َلـــــــــــــــــُه َلــــــــَمــــــــعــــــــاٌت
َيـــــــــــــــــــْ�َم »اأُْحـــــــــــــــــــــــــــٍد« َمـــــــــَتـــــــــى َدنــــــــــــــا اأََحــــــــــــــــــــــٌد ِمــــــْنـــــــ
»َخــــــــــــْنــــــــــــَدٌق« �ــــــصــــــاِهــــــٌد َعـــــــلَـــــــى َحــــــــْتــــــــِف »َعـــــــــْمـــــــــٍرو«
ــــــــــدا َوَكــــــــــــــــــــذا َيــــــــــــــــــــْ�ُم »َخـــــــــــْيـــــــــــَبـــــــــــٍر« ِفـــــــــيـــــــــِه اأَ�ــــــــــصْ
ــَن اْلـــــــ ــ ــ ــْم ــ ــ ــصِ ــ ــا كــــــــــاَن َقـــــــْتـــــــُل »َمـــــــــــْرَحـــــــــــَب« �ــ ــ ــ ــًب ــ ــ ــَج ــ ــ َع
» »َعــــــــــــِلــــــــــــيٌّ َحــــــــــــْيــــــــــــُث  اْلــــــــــــَيــــــــــــُهــــــــــــ�ِد  ُذلُّ  داَم 
طـــا َراأَْوا  ــــــــا  َلــــــــمَّ الـــــــــَيـــــــــُهـــــــــ�ِد  َعــــــــــْقــــــــــُل  طــــــــــــــاَر 

ــــــــــــْرُت َعـــــــــلَـــــــــى َمــــــْنـــــــ  يـــــــــا اإِمـــــــــــــــــــــــاَم االأَنـــــــــــــــــــــــــاِم �ــــــــــــصِ
َلـــــــــــَك َمــــــْحــــــ�ــــــسُ اْلــــــــــــــــــــــَ�الِء، َيــــــــــْزَخــــــــــُر ِبـــــــــاالإِْطــــــــــ
ـــــــجـــــــاِة، َمــــــــــْن َلــــــــــْم َتـــــــُكـــــــْن َمــــــْ� اأَْنـــــــــــــــَت ُفـــــــْلـــــــُك الـــــــنَّ
اْلــــــــــ َعـــــــــــــلَـــــــــــــْ�َت   ، اْلــــــــــَعــــــــــِلــــــــــيِّ اهلِل  ــــــــِمــــــــيَّ  �ــــــــصَ يـــــــــا 
ـــ ــ ْهـ ــدَّ ــ ــِد، الـ ــ ــُجـ ــ ـ ــصْ ــ ــ�ـ ــ ــَك، َلــــــــْم َتـ ــ ــ ــي ــ ــ ــُة اْلـــــَمـــــْجـــــِد ِف ــ ــَهـ ــ ــْبـ ــ َجـ

ــــــــــ �ـــــــــصـــــــــاِت، َومـــــــــــــــا اأَ�ـــــــــصْ ـــــــًمـــــــا ِبـــــــــاْلـــــــــُمـــــــــَقـــــــــدَّ َقـــــــ�ـــــــصَ
ــــــــبــــــــاُح َلــــــــــــــــــــــــْ�الَك َجـــــــــــــْذال مــــــــــا اأََطــــــــــــــــــــــــلَّ الــــــــ�ــــــــصَّ
ــــــُتــــــ� مــــــــا اأَتـــــــــــانـــــــــــا »اْلـــــــــــِكـــــــــــتـــــــــــاُب« َلـــــــــــــــــــــْ�الَك ُد�ــــــصْ
ــــــالمــــــاً هــــــــــــــاَك ِمــــــــــــــْن َمـــــــــْحـــــــــَفـــــــــِل اْلـــــــــــــــــــــــــَ�الِء �ــــــصَ
ــــــــــــــــالًة ِمـــــــــــــــــَن اْلــــــــــــــُقــــــــــــــُلــــــــــــــ�ِب، َوُحــــــــــــّبــــــــــــاً َو�ــــــــــــــــصَ

ـــــــــــْكـــــــــــراِر َوَيـــــــــــــــــــــــــــــــَرى االْفـــــــــــــــِتـــــــــــــــخـــــــــــــــاَر ِبـــــــــــالـــــــــــتَّ
خــــــــــــــــــــــــاِري ــــــــــــِتــــــــــــي، َوَكـــــــــــــــْنـــــــــــــــُز اذِّ َيـــــــــــــــــُة اأُْمــــــــــــِنــــــــــــيَّ
ـــــــْمـــــــُع اْلـــــــــَهـــــــــزار ــــــــــداُه �ـــــــصَ ــــــي ِمـــــــــــــْن �ــــــــــصَ َيــــــْنــــــَتــــــ�ــــــصِ

ــــــ�ــــــصــــــاِر)2( ــــــِن، َواْلــــــــَبــــــــهــــــــاِء الــــــنُّ َمــــــــــــــــــْ�ِرِد اْلــــــُحــــــ�ــــــصْ
اْلــــــِقــــــيــــــثــــــاِر؟!  )3( ــــــُة  �ــــــصــــــالَّ اْلـــــــــــَعـــــــــــْذُب  ِذْكـــــــــــــــــــُرُه 
ـــــــَتـــــــِقـــــــي ِمـــــــــــْنـــــــــــُه اأَْعــــــــــــــــــــــــــــــَذَب االأَْفــــــــــــــكــــــــــــــاِر َيـــــــ�ـــــــصْ

ــــــــ�ـــــــصـــــــاَب ِمــــــــــــــْن َوْجـــــــــــــِهـــــــــــــِه َوِهـــــــــــيـــــــــــُج اْلــــــــَمــــــــنــــــــاِر
ـــــــــــــــِن َومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاَء َعــــــــــــْنــــــــــــُه ِمـــــــــــــــــْن اأَْخــــــــــــــبــــــــــــــاِر
االأَْبـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاِر َذِوي  َعــــــــلَــــــــى  َتـــــــْخـــــــَفـــــــى  َلـــــــْيـــــــ�ـــــــسَ 

داِر َخــــــــــْيــــــــــَر  ـــــــِه  ِبـــــــَنـــــــْفـــــــ�ـــــــصِ ـــــــــِري  َيـــــــــ�ـــــــــصْ يــــــــــِن  ـــــــــــدِّ
ـــــــــــــاِر ـــــــــــــجَّ َغـــــــــــــَبـــــــــــــَطـــــــــــــْتـــــــــــــُه َخـــــــــــــــــــــزاِئـــــــــــــــــــــُن الـــــــــــــتُّ
اْلــــــِفــــــقــــــاِر ُذو  ــــــْيــــــُفــــــُه  �ــــــصَ اْلــــــــُكــــــــْفــــــــِر  َعـــــ�ـــــصـــــا  ــــــــــقَّ 

ـــــــــاِر اْلـــــــــُكـــــــــفَّ َدِم  ِمــــــــــــــْن  االأَْر�ــــــــــــــــــــــــــــسَ  اأَْرَوِت 
ـــــــــــاِر ـــــــــَيـــــــــًة ِمــــــــــــــــــَن اْلـــــــــــَبـــــــــــتَّ ـــــــــــــــُه َهـــــــــــــــــــــَ�ى َخـــــــــ�ـــــــــصْ
ِبــــــــــــاْلــــــــــــِفــــــــــــراِر ُخــــــــــــُيــــــــــــ�ُلــــــــــــُه  الَذْت  َحــــــــــــْيــــــــــــُث 
االأَْخــــــــــــــــطــــــــــــــــاِر َعـــــــــــــــــِن  اأَْخـــــــــــــــــــــَبـــــــــــــــــــــَرْت  َلـــــــــــــــــُه  ٌء 
ِبــــــــــاْقــــــــــِتــــــــــداِر! بــــــــــاِبــــــــــِه  َقــــــــــْلــــــــــُع  ْم  اأَ ــــــِن  ـــــــِحــــــ�ــــــصْ
َعـــــــــــــــْزُمـــــــــــــــُه ِفـــــــــــــي ِعـــــــــــــــــــــــْرِق الــــــــــــــــِ�الَيــــــــــــــــِة جــــــــــاِر
ــــــــــــــــاِر ِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًة َحــــــــــــــــلَّــــــــــــــــَقــــــــــــــــْت ِبـــــــــــــــــــــال َطــــــــــــــــيَّ

ـــــــْمـــــــِح، َوْهـــــــــــــــــَ� َخـــــــــْيـــــــــُر َمـــــ�ـــــصـــــاِر ــــــــَهـــــــِجـــــــَك الـــــــ�ـــــــصَّ
ــــــــــعــــــــــاِر �ــــــــــصْ ــــــــــــــــَدُق االأَ ـــــــــــــــــــــراِء، َتـــــــــــــــْرِويـــــــــــــــِه اأَ�ــــــــــــــــصْ
نــــــــــاِر  )4( ـــــــــــــــِة  َهـــــــــــــــِ�يَّ ِفـــــــــــــي  ُزجَّ  َلـــــــــــــــــــُه،  َلـــــــــــــى 
ــــــــــِجـــــــــنَّ واالإِْنـــــــــــــــ�ـــــــــــــــسَ ِفـــــــــــي ُتـــــــــًقـــــــــى َوِذمـــــــــــــــــــــــــاِر)(
ــــــــــاِر ـــــــــــــــــَر، ِلــــــــــَغــــــــــْيــــــــــِر اْلـــــــــُمـــــــــَهـــــــــْيـــــــــِمـــــــــِن اْلــــــــــَقــــــــــهَّ

ـــــــــفـــــــــاِر ـــــــمـــــــاِء ِمــــــــــــــْن اأَ�ـــــــــصْ ـــــــــــــــَدى َمــــــــِلــــــــيــــــــُك الـــــــ�ـــــــصَّ
ــــــــــــحــــــــــــاِر االأَ�ــــــــــــصْ َكــــــــــــــــْ�َكــــــــــــــــُب  َهــــــــــــــــــلَّ  َوال  َن، 
اْلــــــــــــبــــــــــــاِري ــــــــــُطــــــــــ�ُر  �ــــــــــصُ ـــــــــــــــلَـــــــــــــــْت  ُرتِّ َوال  راً، 
ـــــــــنـــــــــاُء ِلــــــــــــالأَْنــــــــــــظــــــــــــاِر مـــــــــــا َتـــــــــــــــــــــــــــــراَءى الـــــــــ�ـــــــــصَّ
ـــــــهـــــــاِر ـــــــيـــــــاُء َقــــــــــْلــــــــــَب الـــــــنَّ مـــــــــا اأَ�ـــــــــــــصـــــــــــــاَب الـــــــ�ـــــــصِّ

الهوام�س:
  الَحيا: الَمَطر.( 1)
  النُّ�سار: الخاِل�س ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء.( 2)
وِل َعَلْيِه.( 3) ْيُء اْلُمْرَتَجى، الَِّذي َي�ْسَعى اْلَمْرُء ِلْلُح�سُ   �سالَّة: ال�سَّ

ة: الِبْئُر الَبِعيَدُة الَقْعر، َجْمع َهوايا.( 4)   َهويَّ
َرف.( 5)    ِذمار: ما ُيْحَمى َوُيداَفُع َعْنه. الَحَرم. ال�سَّ
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ل يزال هاج�س الخا�س في هذه الحياة 
فقدان  ب�سبب  المتاألم  الإن�����س��ان  ب��ال  ي�سغل 
العدل، والراغب في عي�س اأرغد واأ�سعد، لجهة 
ما ي�ستثيره في نف�سه من حما�س في البحث 
عن مبادئ ذلك الخا�س وركائزه، وما يبعثه 
اآمال في تحققه في حياته الدنيا، مهما  من 

كانت عقيدته التي يلتزمها ويوؤمن بها.
كذلك ل يزال هاج�س الخا�س الأخروي 
نبل  في  الراغب  الموؤمن  الإن�سان  بال  ي�سغل 
لجهة  الأدب��ّي��ة،  وال�سعادة  تعالى  اهلل  ر�سى 
تعالى  منه  ي��ري��ده  م��ا  معرفة  على  حر�سه 

والمبادرة اإلى طاعته والتزام �سريعته.
لقد اأكدت الأديان ال�سماوّية عدم انف�سال 
الدنيوّي،  الخا�س  عن  الأخ���روي  الخا�س 
الإن�سان مبادئ  التزام  و�سددت على �سرورة 
في  �سالحًا  ليكون  و�سرائعه،  وقيمه  الدين 
الّنا�س، قانتًا هلل تعالى، فيعمر الحياة بالخير 
في  وزاده  �سراطه  ذل��ك  ويجعل  والف�سيلة، 
ل��ي��ن��ال ب��ه رحمته  وف����وده ع��ل��ى اهلل ت��ع��ال��ى، 

ور�سوانه.
ولقد كان من دواعي �سروري اأن اأقراأ في 
العزيز  للدكتور  م  الَقيِّ الكتاب  المو�سوع  هذا 
الأب �سهيل قا�سا، اّلذي عر�س في ق�سم منه 
تحت عنوان »الُمخل�س ومفه�م الخال�س«، 
الخا�س،  لمفهوم  مخت�سر،  �سكل  في  واإن 
الإن�سان به منذ القدم، وبّين بع�س  واهتمام 
وتوقف  ذل��ك،  ف��ي  معتقداته  م��ن  و�سلنا  م��ا 
اأّن  ترى  التي  الم�سيحّية  العقيدة  مطّوًل عند 

هو  الروحي  الحقيقي  الخا�س  عنا�سر  اأّول 
الحياة  في  والم�ساركة  الخطيئة  من  التحرر 

الإلهّية من خال الإيمان بالم�سيح.
وختم الأب قا�سا بحثه بكام حول تطور 
الم�سيحّي،  غير  الآخر  اإلى  الم�سيحّية  نظرة 
لتوؤكد ب�سراحة من خال المجمع الفاتيكاني 
الم�سيحّية،  غ��ي��ر  الأدي�����ان  قيمة  ال��ث��ان��ي، 
ال��روح��ّي��ة والأخ��اق��ّي��ة،  والإع��ت��راف بقيمها 
اأُنا�س  اإلى  بالن�سبة  اأّنها  الإعتبار  في  والأخ��ذ 
ُث��ّم  وم���ن  وج���وده���م،  معنى  تف�سر  كثيرين 
الإعتقادّية  المقولة  من  نوعّية  نقلة  ليحدث 
خــارج  خال�س  »ال  اأن  التاريخّية  الم�سيحّية 
الكني�صة«، اإلى الإعان الم�سيحّي من خال 
الم�سلمين  ي�سمل  باأّن الخا�س  المجمع  هذا 
اإيمان  على  اأّنهم  يعلنون  اّلذين  اأولئك  وك��ل 
اإبراهيم، ويعبدون معنا اهلل الواحد، الرحمن 
الرحيم، الذي يدين الّنا�س في اليوم الآخر، 
فهوؤلء يحظون بر�سا اهلل وقبوله الدخول في 
مملكته، هو ما يلتقي مع النظرة الإ�سامّية، 
اأتباع  من  الُم�سلم  غير  معذورّية  توؤكد  التي 
�سائر الديانات، اإن اأعجزه ق�سوره عن اإدراك 

الحق و�سلوك طريق الخير والف�سيلة.
كذلك، فاإّنه قد تعّر�س في ق�سم اآخر من 
والمهدّي  الموعود  الُمخل�س  لعقيدة  كتابه 
كتابات  في  اإرها�ساتها  متلم�سًا  الُمنتظر، 
الأقدمين مرورًا بالأديان ال�سماوّية، اليهودّية 
والم�سيحّية والإ�سام، معالجًا ذلك بحما�س 
العقيدة  ه��ذه  تلّم�س  اإل���ى  ولهفته  ال��ب��اح��ث 

الأقرب  ظّنه  الذي  بالنحو  لقارئه  وتقديمها 
لنظرة اأ�سحابها اإليها.

واإنني اإذ اأقّدر ما بذله من جهد كريم في 
التي  اأّن ال�سورة  اأعتقد  هذا المجال، لكنني 
قد  نقدي  ح��وار  معر�س  تكون  �سوف  قّدمها 
ي�ساعد على الإحاطة ال�ساملة بكل جوانب هذه 
العقيدة التي اأجمعت كل المذاهب الإ�سامّية 
على الإيمان بها، اإن لجهة اأّن المهدّي الُمخل�س 
�سيوجد، كما يرى جمهور ال�سنة، اأو اأّنه قد ولد 
الإثنا  الإمامّية  ترى  ولكنه غائب، كما  ووجد 
ع�سرّية، واإن ظهوره لن يكون ل�سالح مذهب اأو 
دين معين، بل ل�سالح عقيدة التوحيد و�سريعة 
ومذاهبها  اأديانها  بمختلف  والف�سيلة  العدل 
الأنبياء  وت�سحيات  الحق  المنطق  وانت�سار 

والموؤمنين بهم عبر الزمن.
مثل  عن  النظر  وب�سرف  العموم،  وعلى 
بحث  اأي  ي�ستدعيها  التي  الماحظات  ه��ذه 
راأيت في هذا  فاإّني قد  والعمق،  ال�سعة  بهذه 
في  وواع��ّي��ة  وج���ادة  مهمة  م�ساهمة  الكتاب 
الحوار الإ�سامّي � الم�سيحّي، بما ا�ستمل عليه 
من اإتقان ودقة في عر�س الأفكار، و�سراحة 
في عر�س المعتقد الم�سيحّي، رغم ما يعتقده 
تجاه  الق�سوة  من  ق��درًا  يحمل  ب��اأّن��ه  البع�س 
الآخر... حتى الم�سيحّي اأحيانًا، ما جعل بحثه 
هذا فر�سًة ثمينًة للتعرف اإلى الآخر، ونموذجًا 
لتقديم النف�س كما هي اأمامه، وبابًا مخل�سًا 
لتاأ�سي�س الحوار على بحوث جادة تناأى به عن 

ال�سطحّية والمجاملة )1(.

 للدكتور األب سهيل قاشا
الُمخّلص الموعود والمهدّي الُمنتظر

تقدمي العاّلمة السيد علي فضل اهلل
اإعداد هيئة التحرير

الهوام�س:
   كتاب »الُمخل�س الموعود والمهدّي الُمنتظر« الأب الدكتور �سهيل قا�سا، دار الماك � حارة حريك � الطبعة الأولى 2018م � 1439 ه�. �س 11 � 12 � 13 � 15( 1)
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الُمْسَتْضَعِفيَن

ف�صيلة االأديب ال�صيخ الدكت�ر عبَّا�س فت�ني

ُنِظَمْت َهِذِه الَقِصيَدُة ِفي ِذْكَرى ِوالَدِة ُمنْتََظِر أَْهِل اإِلمياِن، صاِحِب الَعْصِر 
ِةr، يف ِذْكَرى ِوالَدِتِه امَلْيُموَنِة: َوالزَّماِن، القاِئِم امَلْهِديِّ احُلجَّ

�������ِر ُم������ْن������َف������ِرج������ا ������ي������ُم ِب�������������َرْو��������������سِ ال�������ِب���������������سْ �������������سِ م��������ا���������سَ ال������نَّ
������������َدى ُغ�����ُن�����ج�����ا ������������اِت ال������������نَّ ْه�����������������ُر َدْغ���������������������������َدَغ َح������������بَّ َوال�����������������زَّ

�����ًي�����ا ْف���������������ن���������������اِن ُم�����ْن�����َت�����������سِ ���������ى َع���������َل���������ى الأَ ����������ْي����������ُر َغ���������نَّ َوال����������طَّ
َوال��������ُم��������َه��������ج��������ا الأَْرواَح  اأَْث�����������������َل�����������������َج  ِب�������������َم�������������ْوِل�������������ٍد 

�������َع ف����������ي الآف�������������������������اِق ُم�������ْح�������َت�������ِف�������ًا �������ْع���������������سَ ����������������وُر ��������سَ َوال����������������نُّ
ُم������ْب������َت������ِه������ج������ا َي����������ْخ����������ت����������اُل  ال��������������ُه��������������َدى  ِدي��������������������ُن  وراَح 

زاِه�����������َي�����������ًة ْن���������������������������������واُر  الأَ َت����������ْرُق���������������������سِ  اإِْن  َغ���������������������ْرَو  ل 
اَء« ُم������ْن������َب������ِل������ج������ا �������������اُم�������������رَّ َف������������ال������������َع������������ْدُل َه����������������لَّ »ِب���������������������������سَ

�����������ِة«  اْج������َت������َم������ع������ا �������م�������اِء َوَب������������������������ْدُر »ال�����������ُح�����������جَّ َب������������������ْدُر ال���������������سَّ
�������ى اأَْل���������َه���������َب���������ا ال������َوَه������ج������ا ��������ْع��������ب��������اَن«  َح�������تَّ ������ِف »���������سَ ف�������ي ِن�������������سْ

�������َط�������َف�������ى« ُم�������������ْذ َه�������������لَّ »ق������اِئ������ُم������ه������ا«  َوَدْوَح����������������������������ُة »ال�������ُم���������������سْ
َع ال��������������َك��������������ْوُن ِم����������������ْن اأَْط����������ي����������اِب����������ه����������ا اأََرج�������������������ا �����������وَّ َت�����������������������سَ

ُم����������ْع����������ِج����������َزٌة  » »َف����������ال����������َم����������ْه���������������������ِديُّ اأَْك�����������������َب�����������������ُر،  اأَهلُل 
َل��������ِه��������ج��������ا)1( َق��������������ْد  اهلِل  ِب�������������ِذْك�������������ِر  ������ي������ِح  ال������َم�������������سِ ِم����������ْث����������ُل 

َط����������������َرٍب ف����������ي  الآَي  لَق����������������ى  �����������س����������اَل����������ِة  ال����������رِّ َق������������ْل������������ُب 
اْخ�������َت�������َل�������ج�������ا َق����������ْل����������ُب����������ُه  ُرْع�������������ًب�������������ا  ال�����������������َع�����������������داَوِة  َوُذو 

ْح������������َم������������ِن ف����������ي َع���������َج���������ٍل ������������َة ال������������رَّ َوِغ���������������ْب���������������َت ي����������ا ُح������������جَّ
������َع������ِف������ي������َن َدج��������ا ������َت�������������سْ �������ق�������اِء َع��������َل��������ى ال������ُم�������������سْ َل���������ْي���������ُل ال���������������سَّ

���������ا����������سِ ُم������ْل������َت������ِط������ًم������ا َوب�������������������اَت َم�������������������ْوُج ال��������ِب��������َل��������ى ف���������ي ال���������نَّ
�����������راُب�����������ُه�����������ُم ِب����������������������الأَْدُم����������������������ِع اْم���������َت���������َزج���������ا �����������ى ������������سَ َح�����������تَّ

�������َه�������ى، َف������َغ������دا �������َت�������ْف�������ح�������َل ال�����������َج�����������ْوُر ف�������ي اأَْه�������������������ِل ال�������نُّ َوا��������سْ
�������ًق�������ا َح�������ِرج�������ا �������يِّ ������������ْدُر ال�������َف���������������س�������اِء َع��������َل��������ْي��������ِه��������ْم ��������سَ �������������سَ

�����ٌب ُم�����ْغ�����َت�����������سَ ال��������ُق��������ْد���������سُ  ذاَك  ������ِر  ال������َع�������������سْ �������س������اِح������َب  ي�������ا 
��������ْوِح��������ي��������ِد َق�������������ْد َوَل�������ج�������ا ����������ْرُك ف��������ي َم��������ْه��������ِب��������ِط ال��������تَّ َوال���������������������سِّ

�������ْوا َوال�������������ج�������������اِئ�������������ُروَن َع���������َل���������ى ُظ����������ْل����������ِم ال���������ِع���������ب���������اِد َم���������������سَ
َح��������َرج��������ا َول  ْث  َح����������������������دِّ ��������َت��������ِع��������ٌر،  ُم�����������������سْ َوال������������ِح������������ْق������������ُد 

َأَمــــــــــــــــــــــُل
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������������ْت ُت��������واِك��������ُب��������ن��������ا ن������������������اُر ال�������������َم�������������ج�������������اِزِر م�����������ا اْن������������َف������������كَّ
�����ج�����ا ��������ْل��������ُد ال�����������ِح�����������ج�����������اَرِة ِم���������������ْن اأَْه������������واِل������������ه������������ا َن�����������سَ ���������سَ

��������������اَم، ي���������ا ِق���������ْب���������َل���������َة الأَْن������������������ظ������������������اِر، َن�����������اأُْي�����������ُك�����������ُم؟ َح��������������تَّ
����������ِل ال�������َف�������َرج�������ا ���������ِدي ُق���������������ْم َع����������جِّ ���������يِّ ������������َوى ����������سَ ط���������������اَل ال������������نَّ

���������ُه���������وِر َل�����ن�����ا ����������ْل ِب���������ال���������ظُّ ي���������ا ���������س��������اِح��������َب الأَْم����������������������������ِر، َع����������جِّ
ِم ال������ِع������َوج������ا �������ْي�������ِف اأَْق����������������������������ِدْم، َق������������������وِّ ي��������ا ��������س�������اِح�������َب ال���������������سَّ

���������راِغ���������َم���������ٌة ��������ي��������ٌد ����������سَ َل���������������َدْي���������������َك ف����������ي »ع���������������اِم���������������ٍل« ���������سِ
�����ج�����ا ُن�����������سِ َم�����������ْج�����������ِدُك�����������ْم  ِم���������������ْن  َم��������ْن��������َع��������ِت��������ِه��������ْم  ِرداُء 

ق��������اِط��������َب��������ًة اُذ  ������������ذَّ ال�������������������������سُّ َخ�����������������������َرَج  َع����������ْن����������ُك����������ُم  اإِْن 
َف������������������������اإِنَّ َرْه������������ًط������������ا ِم���������������َن الأَْن�������������������������س������������اِر م���������ا َخ��������َرج��������ا

َي����������ْدَف����������ُع����������ُه اهلِل  ��������ِب��������ي��������ِل  ���������سَ ف����������ي  ��������ى  َم�����������������سَ َرْه����������������������ٌط 
�������������ُرج������ا ��������ِع��������َل ال�������������سُّ ���������ى ُي�����������������سْ ���������ه���������اَدِة َح���������تَّ ُح���������������بُّ ال�������������������سَّ

���������ْه���������ِر ُم�������ْف�������َع�������َم�������ٌة ����������وُح ال���������َج���������ُن���������وِب ِب��������������اأَْه��������������ِل ال���������طُّ �����������سُ
ُك������������������لٌّ َت��������������������������راُه َع�����������َل�����������ى َخ������������������طِّ ال���������������ُه���������������َدى َن������َه������ج������ا

������ْت َن������َه�������������سَ ْن  اأَ ��������اِء  ��������مَّ ال�����������������سَّ »ِب���������ع���������اِم���������َل���������َة«  اأَْك��������������������������ِرْم 
������������ْرَح الإِب���������������������ا ُب��������ُرج��������ا �����������ُده�����������ا �������������سَ �����������َدْت اأُ������������سْ �����������يَّ و������������سَ

����������ِب����������يِّ َواأَْه�������������������������������ِل ال����������َب����������ْي����������ِت اآِخ����������������������َذٌة اأَْخ�������������������������َذ ال����������نَّ
�����������ي�����������ِد ال���������������������َول َه���������َزج���������ا َوَث�������������ْغ�������������ُره�������������ا ف�����������ي اأَن�����������ا������������سِ

�������َط�������َف�������ى«، اأَْن������������ُت������������ْم َم��������ن��������اُر ُه����������ًدى ي�������ا ِع����������ْت����������رَة »ال�������ُم���������������سْ
��������َت��������ج��������اَر ِب����������ُك����������ْم ِع����������ْن����������َد ال����������ُخ����������ُط����������وِب َن�����ج�����ا َم��������������ِن ا���������سْ

������ف������اَع������َت������ُك������ْم ���������������������ي ِب����������ِم����������ْدَح����������ِت����������ُك����������ْم، اأَْرُج���������������������������و �������سَ اإِنِّ
َف��������َل��������ْي�����������������سَ ل���������ي َغ����������ْي����������ُرك����������ْم َي��������������������ْوَم ال����������َوِع����������ي����������ِد َرج���������ا

َل�������������������ْولُك�������������������ُم م������������ا َت�������������������������������راَءى ِل�������������������ْل�������������������َوَرى َق����������َم����������ٌر
، َوَل�������������������ْم َي���������������ْزَدِه���������������ْر ف���������ي ال�������ع�������اَل�������ِم�������ي�������َن ِح������َج������ى َك�����������������اَّ

�������ْب�������َط�������ْي�������ِن« راِئ���������ُده���������ا َرِك������������ْب������������ُت ُف�������ْل�������ًك�������ا »اأَُب���������������������و ال���������������سِّ
�������ِب�������ي ال������������َف������������اُح ِب���������ُف���������ْل���������ٍك َت���������ْم���������ُخ���������ُر ال�����لُّ�����َج�����ج�����ا َح���������������سْ

���������اِة َع���������َل���������ْي���������ُك���������ْم، ِم����������ْل����������وؤُه����������ا َوَل��������������ٌه اأَْزَك�������������������������ى ال�������������������سَّ
����������ح����������اِب ال�������ِح�������َج�������ى ُح�����َج�����ج�����ا ي��������ا َم�������������ْن َغ��������������َدْوُت��������������ْم لأَ�����������سْ

الهوام�س:
r ِعْنَد ِولَدِتِه. ( 1)   َتَكلََّم الإِماُم الَمْهِديُّ

�سا t، في ِولَدِة الإِماِم الَمْهِديِّ t، َقْوُلُه:  جاَء َعِن الإِماِم الرِّ
َفقاَل:  َعَط�َس  ُثمَّ  ماِء«،  ال�سَّ َنْحَو  اَبَتُه  �َسبَّ راِفًعا  ُرْكَبَتْيِه،  َعَلى  ِه جاِثًيا  اأُمِّ َبْطِن  ِمْن  »�َسَقَط 

ٍد واآِلِه ..«. )يوم الخا�س، �س86( لَّى اهلُل َعَلى ُمَحمَّ »الَحْمُد هلِل َربِّ العاَلِميَن، و�سَ
َد  ، فَت�َسهَّ اِبع، قاَل َلُه واِلُدُه الإِماُم الَح�َسُن الَع�ْسَكِريُّ t: َتَكلَّْم يا ُبَنيَّ ا كاَن الَيوُم ال�سَّ ولمَّ
َل اإَِلى ا�ْسِمِه،  ِة، َحتَّى وَقَف َعَلى اأَِبيِه، اأَْي َحتَّى َذَكَر ا�ْسَم اأَِبيِه، وِحيَن َو�سَ ِبيِّ والأَِئمَّ لَّى َعَلى النَّ و�سَ

َتا الآَيَة الَكِريَمَة: 
وَنْجَعلَُهُم  ــًة،  اأَِئــمَّ وَنْجَعلَُهْم   ، ــسِ ْر�ــ االأَ في  ِعُف�ا  ا�ْصُت�صْ ــِذيــَن  الَّ َعلَى  َنــُمــنَّ  اأَْن  {وُنــِريــُد 
كاُن�ا  ما  ِمْنُهْم  وُجُن�َدُهما  وهــامــاَن،  ِفــْرَعــْ�َن  وُنـــِرَي   ، االأَْر�ـــسِ في  َلُهْم  َن  وُنَمكِّ الــ�اِرِثــيــَن. 

�س/5 و6( َيْحَذُروَن}. )الَق�سَ
اآَيًة  َل الِخطاِب، وَجَعَلُه  الِحْكَمَة وَف�سْ الُمباَرَك،  الَمْوُلوَد  اآَتى  َقْد  َتعاَلى  وَهَكذا، فاإِنَّ اهلَل 
ِبيًّا}.  ِبيِّ َيْحَيىt: {... واآَتْيناُه الُحْكَم �صَ ِلْلعاَلِميَن، َكما قاَل اهلُل َتعاَلى ِمْن َقْبُل في َحقِّ النَّ

)مريم/12(
َقَراأْنا في  اأَْن  َبْعَد  ه،  ِباإِْذِن َربِّ َتَكلََّم في َمْهِدِه،   ،t َّاأَنَّ الإِماَم الَمْهِدي اأَْن َن�ْسَمَع  ول َغْرَو 

ِه: الُقْراآِن الَكِريم، اأَنَّ َنِبيَّ اهلِل ِعي�َسى t، ِمْن َقْبِلِه، َتَكلََّم في َمْهِده، ُمْعِلًنا َبراَءَة اأُمِّ
)قاَل:{ اإِنِّي َعْبُد اهلِل، اآتاِنَي الِكتاَب وَجَعلَِني َنِبيًّا. وَجَعلَِني ُمباَرًكا اأَْيَنما ُكْنُت، واأَْو�صاِني 
، َيْ�َم  الُم َعلَيَّ اًرا �َصِقيًّا. وال�صَّ ا ِب�اِلَدِتي، وَلْم َيْجَعْلِني َجبَّ كاِة ما ُدْمُت َحيًّا. وَبرًّ الِة والزَّ ِبال�صَّ

ُوِلْدُت، وَيْ�َم اأَُم�ُت، وَيْ�َم اأُْبَعُث َحيًّا}. )مريم/30 � 33( )يوم الخا�س، �س93(.
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جدًا،  الوا�سعة  المفاهيم  من  الزمن 
اأخذناه بالن�سبة للمكان، الذي  اإذا  خا�سة 
يختلف في طبيعة تكّونه ومنزلته من هذا 
اليوم  حتى  ُيعلم  ل  الذي  الف�سيح.  الكون 
نعلمه  ما  لكن  وك��واك��ب��ه...  مجراته  ع��دد 
الذي  الأر�س  ر في كوكبنا  المقدَّ اليوم  اأن 
نعي�س على �سطحه، ي�ساوي اأربعًا وع�سرين 
فاليوم  القمر  لكوكب  بالن�سبة  اأما  �ساعة، 
تختلف  ال�سم�سية  فال�سنة  ذل���ك،  غ��ي��ر 
اأيام،  ع�سرة  بحوالي  القمرية  ال�سنة  عن 
والمعلوم اأن القمر هو من اأقرب الكواكب 
اإلى الأر�س. ناهيك عن الكواكب الأخرى 
الأر���س،  عن  اأكبر  بم�سافات  تبعد  التي 
والتي لكل منها دورة خا�سة بها، ما يعني 

اإختاف ال�سنوات بالأيام لكل منها.
تختلف  الزمنية  فالتقويمات  وعليه 
عند النا�س، في الكوكب الواحد وعدد اأيام 
وتقويمه،  اعتقاده  بح�سب  كل  ب��ه،  ال�سنة 
الميادية  ال�سم�سية  ال�سنة  تقدم  وكما 
 365 هي   ،t الم�سيح  لل�سيد  )بالن�سبة 
يومًا و 6 �ساعات و 9 دقائق و 5.9 ثانية، 

وال�سنة القمرية بالن�سبة )لهجرة الر�سول 
محمدw من مكة اإلى المدينة(، هي 354 
ثانية،  و36  دقيقة   48 و  �ساعات   8 و  يومًا 
و355   353 ال�سيني،  بالتقويم  وال�سنة 
�سهر  باإ�سافة  يومًا   385 اإلى   383 اأو  يومًا 
الفار�سي  والتقويم  الكبي�سة)1(.  ال�سنة  اإلى 
تبداأ  ي��وم��ًا   366 واإل���ى  ي��وم��ًا   365 ال�سنة 
اأيام  عدد  العبري  والتقويم  اآذار.   21 في 
ال�سنة 383 اأو 384 اأو 385 يومًا، �سرط األ 
اأحد.  اأو  جمعة  يوم  الغفران  يوم  ي�سادف 
و�سوف اأعتمد في ح�ساب الزمن هنا، على 
ال�سنتين ال�سم�سية التي معظم دول العالم 
المعتمدة  القمرية  وال�سنة  بموجبها،  توؤرخ 

من بع�س الدول العربية والإ�سامية.
مفهوم الزمن

ثاثة  باأبعاد  الزمن  مفهوم  �ساأتناول 
وهي: الزمن الأول، اأو ما يطلق عليه الدهر، 
والزمن الحالي الذي نعي�سه في الدنيا، الذي 
تاأريخنا،  فيه  ويكتب  اأعمارنا،  به  تح�سب 
اإليه  وننتقل  �سنعي�سه  الذي  الآخر  والزمن 
بوا�سطة الموت، اأي الزمن الأخروي، الذي 

م�سداقًا  مبا�سرة.  البرزخي  الزمن  يتلو 
لقول اهلل تعالى في القراآن الكريم. عندما 
خلفهم  من  الموت:»وجعلنا  ملك  يتوفانا 

برزخاً اإلى ي�م يبعث�ن)2(«.
والذي يلفت النظر في القراآن الكريم، 
تعالى  اهلل  اأن  واأهميته،  للزمن  بالن�سبة 
اأوق��ات  وفي  اآي��ة،  من  اأكثر  في  به،  اأق�سم 
بها  القيام  واجب  اأعمال  على  دالة  معينة 
ب��اأح��وال  اإجمالها  يمكن  الموؤمنين،  م��ن 
تمّيز اليوم الواحد، فتجعل له ثاث فترات 
وهي  والع�سر.  وال�سحى  الفجر  وه���ي: 
ثاثة اأوقات مهمة للعبادة، يمكن اأن تلعب 
ومن  الكائنات،  كل  حياة  في  مهمًا  دورًا 
ركيزة  العبادة  وم�ساألة  الإن�����س��ان،  بينها 
اأ�سا�سية في اأ�سل الخلق لقوله تعالى:»وما 
ليعبدون)3(«،  اإال  واالإنــ�ــس  الجن  خلقت 
وق��ال:»والـــفـــجـــر ولــيــال عـــ�ـــصـــر)4(«، وق��ال 
�صجى)5(«،  اإذا  والليل  اأي�سًا:»وال�صحى 
اإن االإن�صان  اإلى الع�سر:»والع�صر  اإ�سافة 
لفي خ�صر)6(«، كذلك في القراآن الكريم، 
والوا�سحة  الدالة  الآيات  الكثير غير هذه 

م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام علي العيتاوي

مفهوم 

الزمن والدهر
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اأتطرق  ل  اأن��ي  اإل  بالزمن،  الق�سم  على 
البحث  هذا  ي�سبط  اأن  يمكن  حتى  اإليها، 
الثاثة  الأوق����ات  اإل���ى  بالن�سبة  ذه��ن��ي��ًا، 

الزمنية كما تقدم.
وبما اأن لفت النظر اإلى اأن معنى مفهوم 
الزمن الأول، هو الدهر، وكان ذلك قبل اأن 
يخلق اهلل الكون كله، ل ُبدَّ من �سرح هذه 
عاقة  لها  باعتبارها  )الدهر(  المفردة 
الذي  المحدود،  الزمن  ِن  َح�سْ في  متينة 
التي  لل�ساعات  وفاقًا  ونح�سبه  كلنا  نعرفه 
بين اأيدينا، والتي تمرُّ عبر اليوم الواحد، 
�ساعة.  وع�سرين  ب��اأرب��ع  ي��وم  ك��ل  لتكمل 
وي�ستمر  الزمن  قبل  ما  ي�سمُّ  الدهر  اإنما 
ناحيتين  من  اأتناوله  و�سوف  الزمن،  بعد 

فل�سفية وماهية.
مفهوم الدهر فل�سفيًا

الذهني  ال��ت��ك��وي��ن  م��ن  عليه  ي�ستدل 
للمبدعين، الذين ي�ستنبطون ال�سور الأولى 
وكذلك  كانت،  مهما  جديدة  �سناعة  لكل 
ينطبق هذا المفهوم على كل �ساحب �سنعة 
اأ�سا�سية، وهو كما ياأتي: كما تكون في نف�س 
ال�سانع �سور الم�سنوعات، قبل اإخراجها 
وو�سعها في هيولها، فاهلل هو مفي�س تلك 
ال�سور على النف�س الكلية دفعة واحدة با 
زمان. وبما اأن النف�س الكلية موجودة دون 
عند  مف�سًا  �ساأ�سرحه  ما  وه��ذا  زم��ان، 
ل  ال��ذي  الدهر،  في  الزمان  عن  الحديث 
الزمن  في  �سبحانه  اهلل  اإل  مقداره  يعلم 
في  الثالث  الزمن  وف��ي  الخلق  قبل  الأول 
الآخرة. والذي يمكن التعبير عنه )بالمدة 
اإلى  اأمره تعالى من الكن  التي امتدت من 

الزمان  اآيتي  كينونة  قبل  وذل��ك  فيكون(، 
ح�ساب  على  ال��دال��ت��ي��ن  وال��ق��م��ر  ال�سم�س 
الوقت. وهي ت�سكل ن�سبة مئوية �سئيلة جدًا 
جدًا... ل يدركها اإل هو تعالى لقلة مدتها 
فيكون(،  المراد )كن  تحقيق  في  الزمنية 
والتي ي�سعب على الإن�سان تقديرها باأدق 
والتي  اإليها،  تو�سل  التي  البحث  اأدوات 

�سوف يتو�سل اإليها في نهاية الزمان.
ماهية الدهر

الدهر هو الأمد الممدود. وفي القراآن 
االإن�صان  على  اأتى  تعالى:»هل  قال  الكريم 
حين من الدهر لم يكن �صيئاً مذك�راً)7(«. 
وهو الوقت ما قبل خلق الإن�سان، وهو متعلق 
اأب��و  فيه  ك��ان  ال��ذي  الأول  الخلق  قبل  بما 
روح.  دون  ترابيًا  ج�سدًا   ،t اآدم  الب�سر 
الزمن،  قبل  الدهر  اأن  على  يدل  ما  وهذا 
الذي ل يعلمه النا�س اإل بعد ولدتهم وحين 
خلقه،  بعد   ،t اآدم  وَع��ِل��َم��ُه  ب��ه،  وعيهم 
اأب��دع اهلل الموجودات الأول��ى.  وذل��ك منذ 
والآية الكريمة هل اأتى، هو �سوؤال تقريري، 
�صيئاً  يكن  الطبر�سي:»لم  تف�سير  في  جاء 
مذك�را؛ الأنه كان تراباً وطيناً اإلى اأن نفخ 
فيه الروح، وعلى هذا )فهل( هنا ا�صتفهام 
يراد به التقرير، وه� على األطف ال�ج�ه 
وقدرته  لل�صانع  المنكر  اأيها  وتقديره: 
األــيــ�ــس قــد اأتـــى عليك دهــر لــم تــك �صيئاً 
مذك�راً ثم ذكرت... والمراد باالإن�صان هنا 

اآدم)8(«.
وكذلك عندنا دهر اآخر، هو في الآخرة 
الآخرة  اأن  باإعتبار  اأي�سًا،  هو  اإل  يعلمه  ل 
م�سداقًا  مبا�سرة  اهلل  من  اأنوارها  ت�سرق 

لقوله تعالى:»ي�م تبدل االأر�س غير االأر�س 
القهار)9(«.  ال�احد  وبــرزوا هلل  وال�صم�ات 
واأي�سًا »واأ�صرقت االأر�س بن�ر ربها وو�صع 
الكتاب وجيَء بالنبيين وال�صهداء وق�صى 
على  منطقيًا  ي��دل  ما  بــالــحــق)10(«.  بينهم 
الزمان،  اآيتي  والقمر  ال�سم�س  وجود  عدم 
في  ج��اء  وق��د  عنهما.  الحديث  المتقدم 
زائلة  ما  يومًا  ال�سم�س  اأن  الكريم  القراآن 
ال�صم�س  »اإذا  �سبحانه  لقوله  م�سداقًا 
بذهاب  ال�سم�س  اإنتهت  ف��اإذا  كـــــ�رت)11(«. 
�سوئها بعملية التكوير، فاإنه ل �سك ذهب 
منها  م�ستمد  لأن���ه  ال��ق��م��ر؛  �سياء  معها 
باعتباره  المتا�سي،  بحكم  كوكبه  واأ�سبح 
لم  ال�سبب،  فاإذا فقد  ال�سم�س،  نور  يعك�س 

يعد للم�سبب وجود.
فكل ما تقدم يدل على اأن الخلق الأول، 
هو الذي يرمز اإلى الدهر الذي ي�سم بين 
لأنه  بالدهر؛  وت�سميته  الزمن،  كل  طياته 
غير معروف اإل من قبل اهلل وحده. وهذا 
علي  الإم��ام  الموؤمنين  اأمير  اإليه  اأ�سار  ما 
دعاء  في  ال�سام،  عليهما  طالب  اأب��ي  بن 
ذاتــه  على  دلَّ  مــن  قوله:»يا  عند  ال�سباح 
مخل�قاته،  مجان�صة  عــن  وتــنــّزه  بــذاتــه، 
 ... يــا مــن  وجـــلَّ عــن مــالءمــة كيفياته، 
لِّ على الدليل اإليك في الليل االأليل...  �صَ
الزمن  في  زحاليفها  على  القدم  الثابت 
الدهر،  هو  هنا  الأول  فالزمن  االأول)12(«. 
عالم  اأو  العلوي،  العالم  عليه  يطلق  ما  اأو 
قبل  المحيط،  الفلك  في  اهلل  ن��ور  ال��ن��ور، 
والنجوم  والكواكب  الأف��اك  ل�سائر  خلقه 

الموجودات كلها.
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   ال�سرح: ال�سنة الكبي�سة، تاأتي كل اأربع �سنوات، فيزداد يومًا اإلى ال�سنة العادية.( 1)
   �سورة الموؤمنون، 23، اآية 100.( 2)
   �سورة الذاريات، 51، اآية 56.( 3)
   �سورة الفجر، 89، اآية 1�2.( 4)
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t:»اإّن  العابدين  زي��ن  الإم���ام  ع��ن 
اأر�صاكم عند اهللَّ اأ�صبغكم على عياله«.

اآداب التعامل بين الزوجين:
غير  ل��وح��ده  ال��زوج��ي  ال��ح��قِّ  اأداء  اإن 
كاٍف للو�سول اإلى اأرقى م�ستويات العاقة 
الوطيدة بين الطرفين طالما لم يتحّل كل 
والعلة  البيتّية،  الإ�سامّية  بالآداب  منهما 
في ذلك اأن القيام بالآداب يلعب دورًا هامًا 
في تنمية عوامل المودة وال�ستمرار ويثمر 
ليبلغ  الزوجّية  الحياة  مجالت  �سّتى  في 
عليها،  تكون  اأن  ممكن  �سورة  اأجمل  بها 
وقد اأعّد اهللَّ تعالى على تلك الآداب ثوابًا 
جزيًا وحّث على اللتزام بها ونتعرف اأوًل 

على اآداب الزوجة مع زوجها.
اآداب تعامل الزوجة مع الزوج :

اأوًل: خدمة زوجها :
:w جاء عن النبي

ــراأة رفــعــت مــن بيت زوجها  »اأيــّمــا امــ
به  تــريــد  م��صع  اإلـــى  م��صع  مــن  �صيئاً 
�صالحاً اإال نظر اهللَّ اإليها ومن نظر اهللَّ 

اإليه لم يعّذبه«)2(.
.t وعن الباقر

»اأيّما امراأة خدمت زوجها �صبعة اأيام 
وفتح  النار  اأبـــ�اب  �صبعة  عنها  اهللَّ  اأغلق 
اأّيها  اأبــ�اب الجّنة تدخل من  لها ثمانّية 

�صاءت«)3(.
:tوعن الكاظم

»جهاد المراأة ح�صن التبّعل«)4(.
وفي الحديث:

ــراأة ت�صقي زوجــهــا �صربة  امــ »مــا مــن 
من ماء اإال كان خيراً لها من عبادة �صنة 

�صيام نهارها وقيام ليلها«)5(.
ثانيًا: ال�سبر على اأذيته :

:w َّعن ر�سول اهلل
زوجها  ُخــلــِق  �ــصــ�ء  »مــن �صبرت على 

اأعطاها مثل ث�اب اآ�صيا بنت مزاحم«)6(.
:t وعن الباقر

الرجال  على  كتب  وجــّل  عــّز  اهللَّ  »اإّن 
الــجــهــاد وعــلــى الــنــ�ــصــاء الــجــهــاد، فجهاد 
يقتل  ودمــه حتى  ماله  يبذل  اأن  الــرجــل 
ت�صبر  اأن  الــمــراأة  وجــهــاد  اهللَّ  �صبيل  فــي 
على ما ترى من اأذى زوجها وغيرته«)7(.
اأقوالها  ف��ي  ل��ه  ال��م��ودة  اإظ��ه��ار  ثالثًا: 

واأفعالها :
 t في الحديث عن ال�سادق

اأنه قال:
»جــاء رجــل اإلــى ر�ص�ل اهللَّ �صلى اهلل 
اإذا دخلت  اإن لي زوجة  عليه واآلــه فقال: 
راأتني  واإذا  �صّيعتني  واإذا خرجت  تلقتني، 
مهم�ماً قالت: ما يهّمك؟ اإن كنت تهتم 
واإن كنت  غــيــرك،  بــه  تّكفل  لــرزقــك فقد 
تهتمُّ باأمر اآخرتك فزادك اهللَّ هماً، فقال 
ر�ص�ل اهللَّ w: ب�ّصرها بالجّنة وقل لها: 
اإّنـــك عاملة مــن عــّمــال اهللَّ ولــك فــي كل 

ي�م اأجر �صبعين �صهيداً«)8(.
رابعًا: معاونته في الدين والعبادة:

:w في الحديث عن النبّي الأكرم
» اأيّما امراأة اأعانت زوجها على الحّج 
اهللَّ من  اأعطاها  العلم  اأو طلب  والجهاد 

.)9( t »الث�اب ما ُيعطي امراأة اأي�ب
الهيئة  واإظ��ه��ار  ل��ه،  التجّمل  خام�سًا: 
الح�سنة لها في عينه والبتعاد عما ينّفره 
ول يوافق ذوقه مع معرفتها لما يرغب فيه 

وما يرغب عنه. وفيما ورد:
»...ال غنى بالزوجة فيما بينها وبين 
زوجــهــا الــمــ�افــق لها عــن ثــالث خ�صال 
دن�س حتى  نف�صها عن كل  وهــّن: �صيانة 
يــطــمــئــن قــلــبــه بــهــا فـــي حـــال الــمــحــبــ�ب 
والـــمـــكـــروه، وحــيــاطــتــه )10( لــيــكــ�ن ذلــك 
عاطفاً عليها عند زّلة تك�ن منها، واظهار 

الع�صق له بالخالبة )11(. والهيئة الح�صنة 
لها في عينه«)12(.

اآداب تعامل الزوج مع الزوجة :
اأوًل: اإطعامها بيده :

:w عن النبّي
اللقمة  رفــع  فــي  لي�ؤجر  الــرجــل  »اإّن 

اإلى في امراأته«)13(.
ثانيًا: الجلو�س معها :

:t عن النبي
اإلى  اأحــبُّ  عياله  عند  المرء  »جل��س 
م�صجدي  فـــي  اعــتــكــاف  مـــن  تــعــالــى  اهللَّ 

هذا«)14(. 
ثالثًا: خدمة البيت معها:

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

t وفاطمة  »دخل علينا ر�ص�ل اهللَّ 
واأنــا  الــقــدر  عند  جال�صة  ال�صالم  عليها 
ــي الـــعـــد�ـــس، قــــال: يـــا اأبــــا الــحــ�ــصــن،  ــّقـ اأنـ
ا�صمع،  قــال:   ، اهللَّ ر�ص�ل  يا  لّبيك  قلت: 
اأقــ�ل اإال ما اأمــر رّبــي، ما من رجل  وما 
بكل  له  كــان  اإال  بيتها  في  امــراأتــه  يعين 
�ــصــعــرة عــلــى بـــدنـــه، عـــبـــادة �ــصــنــة �ــصــيــام 
من  اهللَّ  واأعــطــاه  ليلها،  وقــيــام  نــهــارهــا 
ال�صابرين، وداود  اأعطاه اهللَّ  الث�اب ما 
ال�صالم،  عليهم  وعي�صى  ويعق�ب  النبّي 
يــا عــلــّي مــن كـــان فــي خــدمــة عــيــالــه في 
الــبــيــت ولـــم يــاأنــف، كــتــب اهللَّ ا�ــصــمــه في 
ي�م  بكل  له  اهللَّ  وكتب  ال�صهداء،  ديــ�ان 
بكل  لــه  وكتب  �صهيد،  األــف  ثــ�اب  وليلة 
قــدم ثـــ�اب حــجــة وعــمــرة، واأعــطــاه اهللَّ 
في  مدينة  ج�صده  في  عــرق  بكل  تعالى 
الجّنة. يا علّي، �صاعة في خدمة البيت، 
خــيــر مــن عــبــادة األـــف �ــصــنــة، واألـــف حــّج، 
رقبة،  األف  ِعتِق  وخير من  ُعمرة،  واألف 
واألــف غــزوة، واألــف مري�س عــاده، واألف 
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موضوع الغالف

واألــف جائع  واألــف جنازة،  جمعة، 
ــف عـــار يــكــ�ــصــ�هــم،  ــ ُيــ�ــصــبــعــهــم، واألـ
 ، واألف فر�س ي�جهه في �صبيل اهللَّ
َوخــيــٌر لــه مــن األــف ديــنــار يت�صدق 
اأن  مــن  لــه  َوخــيــٌر  الم�صاكين،  على 
يــقــراأ الـــتـــ�راة واالإنــجــيــل والــزبــ�ر 
والفرقان، ومن األف اأ�صير ا�صتراها 
بدنة  األــف  مــن  لــه  وخــيــر  فاأعتقها، 
من  يــخــرج  وال  للم�صاكين،  يعطي 
الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة. 
يـــا عـــلـــّي، مـــن لـــم يـــاأنـــف مـــن خــدمــة 
يا  ح�صاب،  بغير  الجّنة  دخــل  العيال 
للكبائر،  كــفــارة  الــعــيــال  خــدمــة  عــلــّي 
ويــطــفــىء غــ�ــصــب الــــّرب، ومــهــ�ر حــ�ر 
والدرجات،  الح�صنات  العين، ويزيد في 
اأو  �صديق  اإال  العيال  يخدم  ال  عــلــّي،  يــا 
الدنيا  اأو رجل يريد اهللَّ به خير  �صهيد 

واالآخرة«)15(.
رابعًا: ال�سبر على �سوء خلقها:

في الحديث:
»مـــن �صبر عــلــى �ــصــ�ء ُخــلــِق امــراأتــه 
واحت�صبه اأعطاه اهللَّ تعالى بكل ي�م وليلة 
اأي�ب  اأعطى  ي�صبر عليها من الث�اب ما 
tعلى بالئه وكان عليها من ال�زر في 

كل ي�م وليلة مثل رمل عالج«)16(.
خام�سًا: اأن يو�سع عليها في النفقة ما 

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

على  اأ�صبغكم  اهللَّ  عند  اأر�ــصــاكــم  »اإن 
عياله«)17(.

�ساد�سًا: التجاوز عن عثراتها:
كما  ال��م��راأة  ُتخطىء  اأن  الممكن  من 
الرجل فا يكون ذلك ُمدعاًة للعنف معها 
تمامًا  العك�س  على  بل  بها  الأذي��ة  واإلحاق 
العفو  م��ن  للتقوى  اأق���رب  ه��و  لما  فليكن 
والرحمة واإقالة العثرة فقد تقدم في بع�س 

:t الأحاديث قوله
»واإن جهلت َغَفر لها«.

ل  �سغيرة  كل  عند  الوقوف  ف��اإن  واإل 
الزوجية  الحياة  معه  ت�ستمر  اأن  يمكن 

وت�ستقر به الع�سرة.
في  ال����واردة  التو�سية  م��ع  خ�سو�سًا 

:w َّحّقها حيث قال ر�سول اهلل
حتى  tبالمراأة  جبرئيل  »اأو�صاني 
اإال من  يــنــبــغــي طــالقــهــا  اأنــــه ال  ظــنــنــت 

فاح�صة بّينة«)18(.
�سابعًا: ا�ستمالة قلبها :

وهي تتم باأمور:
اأوًل: التجّمل لها وابداء الهيئة الح�سنة 
ف���ي ع��ي��ن��ه��ا ح��ي��ث ي���وؤك���د الإ����س���ام على 
لزوجته  ال��زوج  وتزين  والأناقة  التنظيف 
عليها  اأن  كما  وتر�ساه  معها  يتنا�سب  بما 

ذلك في قباله.
عن الح�سن بن جهم اأنه قال: راأيت اأبا 
الح�سن t اخت�سب فقلت: جعلت فداك 

.tاخت�سبت؟ فقال

عفة  في  يزيد  مما  التهيئة  اإن  »نعم 
بترك  العّفة  الن�صاء  تــرك  ولقد  الن�صاء، 
اأن  اأيــ�ــصــّرك  اأزواجــهــن التهيئة ثــم قـــال: 
اإذا كنت على  تــراك عليه  مــا  تــراهــا على 
غير تهيئة؟ قلت: ال، قال: فه� ذاك«)19(.

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

جاء عن ال�سادق t قوله:
»ال غنى بالزوج عن ثالثة اأ�صياء فيما 
بينه وبين زوجته وهي الم�افقة ليجتلب 
َوُح�صُن  وه�اها،  ومحبتها  م�افقتها  بها 
قلبها  ا�صتمالة  وا�صتعماله  معها،  ُخلقه 
وت��صعته  عينها  فــي  الح�صنة  بالهيئة 

عليها«)20(.
والحديث جامع لاأمور الثاثة.

رابعًا: خطاب الموّدة .
:wحيث يقول النبي

»قـــ�ل الــرجــل لــلــمــراأة اإنـــي اأحــّبــك ال 
يذهب من قلبها اأبداً«)21(.

وبالإمكان في ختام تعداد هذه الحقوق 
ال�سخ�سية  ب��ه  ت���وزن  م��ي��زان��ًا  ن�سع  اأن 
المفرو�سة  للحقوق  اأدائها  عبر  الموؤمنة 
اأو التق�سير بها وبالخ�سو�س مع اللتفات 

:w َّاإلى قول ر�سول اهلل
ــا  واأنــ لــنــ�ــصــائــه  »اأال خــيــركــم خــيــركــم 

خيركم لن�صائي«)22(.
اأخرى:»اأال خيركم خيركم  وفي رواية 

الأهله واأنا خيركم الأهلي«)23(.

الهوام�س:
   »ميزان الحكمة«، ج2، �س186.( 1)
   »ميزان الحكمة«، ج2، �س186.( 2)
   »الكافي«، ج5، �س507.( 3)
   »و�سائل ال�سيعة«، ج14، �س123.( 4)
   »ميزان الحكمة«، ج2، �س1187.( 5)
   »مكارم الأخاق«، �س215.( 6)
   »مكارم الأخاق«، �س215 .( 7)
   م.ن. �س201.( 8)
   حاطه حياطة: حفظه وتعهده.( 9)
   اأي بالقول الطيب.( 10)
   »بحار الأنوار«، ج75، �س237.( 11)
   المحجة البي�ساء، 370.( 12)

   تنبيه الخواطر، 122 2.( 13)
   »م�ستدرك الو�سائل«، ج13، �س42. ( 14)
   »ميزان الحكمة«، حديث 7891.( 15)
   م.ن. حديث 7909.( 16)
   »الو�سائل«، ج7، �س121.( 17)
   »الكافي«، ج5، �س567.( 18)
   »البحار«، ج70 237 78.( 19)
   »ميزان الحكمة«، حديث 7873.( 20)
   »و�سائل ال�سيعة«، ج7، �س122.( 21)
   م.ن. و »مكارم الأخاق، �س116.( 22)
الإ�سامّية ( 23) المعارف  جمعّية  ون�سر  اإع��داد  الزوجّية«،  مراجعة:»الحياة  لنا  ويمكن 

الثقافّية، ط1، �سباط 2003م، �س57�71.
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قرية من بالدي

تواجه حجول منذ 60 �سنة، تحّديًا مع بع�س القرى المجاورة 
بع�س  تو�سع  حيال  العقاري  نطاقها  عن  الم�سروع  بالدفاع  يتمثل 
الجوار، وبالأخ�س عبر محاولة �سلخ محلتي بركة حجول وجربتا 
التابعتين تاريخيًا منذ مئات ال�سنين لحجول التي اأف�سلت، ولكن 
عبر  قانون  اأي  با  واق��ع  كاأمر  النف�سال  تكري�س  حاليًا  يجري 
عرقلة الم�ساحة في المحلتين ومن ثم تمكنهم من ا�ست�سدار قرار 
ا�ستن�سابي بتكليف مختار بنتاعل ادارة �سوؤون منطقة بركة حجول 

وجربتا.
تقع قرية حجول في المنطقة الو�سطى من ق�ساء جبيل، وي�سم 
نطاقها العقاري تاريخيًا منذ مئات ال�سنين، عدة مزارع اأو اأحياء 
تابعة لها، وحاليًا تظهرها خريطة من مديرية ال�سوؤون الجغرافية 

للجي�س اللبناني وهي ح�سنعار ووادي الكلب وبركة حجول وجربتا 
�سم�سية منذ عهد  دفاتر  ت�سم  المزارع  ان هذه  ويذكر  وغيرها، 

مت�سرفية جبل لبنان ولم ت�سكل يومًا ما قرى م�ستقلة عن حجول.
ت�سم محلة جربتا اليوم حوالى 15 منزًل من اآل �سقر وخوري 
قرية  الى  واأ�سولهم  نفو�سهم  �سجات  تعود  وجميعهم  وكيريل�س 
بنتاعل المجاورة، كما ان وجودهم في محلة جربتا يعود الى وجود 
فاحين من بنتاعل نزحوا اإليها للعمل كمرابعين اأي عمال فاحين 
وفق نظام المحا�س�سة في اأرا�ٍس ا�ستراها اآل لحود العم�سيتيون 
التي يعود  العقارات   بيع  اأهالي حجول وما زال بع�س وثائق  من 
اأهالي حجول  من  لحود  اآل  �سراء  �سنة 1901 حول  الى  تاريخها 
اأبي رعد وغيرهم، تذكر ب�سكل حرفي  اآل  عقارات ول �سيما من 

االأ�صتاذ و�صام رامز قبالن

حجوال والدفاع المشروع 
عن نطاقها العقارّي
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)في بركة حجول التابع دفترها لقرية حجول(.
ومع مرور الوقت ا�سترى هوؤلء العمال الفاحون بع�س الرا�سي 
وا�ستوطنوا في جربتا، بوئام وُح�سِن جوار مع اأهالي حجول من اآل 

ابي رعد وغيرهم ال�ساكنين في بركة حجول.
الفرن�سي  النتداب  ظلِّ  في  الدولة  قامت   1932 العام  في 
باأنها  جربتا  محلة  ذكرت  حيث  والقرى،  لبنان  ل�سكان  بتعداد 

تابعة لقرية حجول )1(.
في العام 1954 �سدر قانون التنظيم الداري في لبنان، حيث 
حدد القرى المكونة لاأق�سية ومنها جبيل حيث ذكر قرية حجول 

ولم ي�سر ب�سيء الى اأي من مزارعها )2(.
العام  في  بركة حجول وجربتا عن حجول،  ل�سلخ  التاآمر  بداأ 
الجميل مر�سومًا  بيار  اآن��ذاك  المالية  وزير  اأ�سدر  1961، حينما 
رقم 6060 الداعي الى افتتاح اأعمال تحرير وتحديد عقارات في 
مناطق عقارية تابعة لأربعة اأق�سية ومنها جبيل )3(، حيث تمَّ ذكر 
القرى ومنها حجول وب�سكل مريب تم د�ّس محلتي جربتا وبركة 
اإدراجها،  قانوني يوجب  �سند  اأي  اأنَّه ل يوجد  بينها رغم  حجول 
بال�سافة لعدم اعتبارها قرى في قانون التنظيم الداري ال�سادر 
عام 1954 حيث كانتا في ذلك الحين تحت ادارة مختار حجول 

كاأي مزرعة اخرى تابعة للبلدة.
وفي تلك الثناء كانت اأعمال الم�ساحة جارية في بلدة بنتاعل 
منذ 1958، مما حدا بمالكين في جربتا ممن نفو�سهم ببنتاعل 
الى ت�سجيل 43 من عقاراتهم �سمن المنطقة العقارية لبنتاعل 

با�ستقالية  لديهم  �سابقة  فكرة  اي  وجود  عدم  على  يدلُّ  وهذا 
في  ممتلكاتهم  ب�سم  فرغبوا  حجول،  وبركة  لجربتا  عقارية 
اأن ما كان  حجول الى م�سقط راأ�سهم بنتاعل، واأي�سًا يدلُّ على 
كان مجهوًل عند معظم  البركة وجربتا عن حجول  ل�سلخ  يّدبر 

قاطني جربتا والبركة.
بعدها قامت فرقة التحديد والم�ساحة وبعد �سدور المر�سوم 
6060 الى الغاء محا�سر الم�سح لتلك العقارات بموجب قرار من 
القا�سي العقاري الذي ا�ستند بدوره الى المر�سوم ال�سابق وادعى 
 ،» ُم�ستقلة  عقارية  منطقة  »اأ�سبحت  حجول،  وبركة  جربتا  باأن 
ان  وللعلم   .! عمد  عن  تجاهله  ما  هذا  ؟!  من  عن  ُم�ستقلة  اأما 
هكذا قرارات �سادرة عن وزير لي�س من �ساحيتها ا�ستحداث 
قرى اأو مناطق عقارية جديدة، ال على ا�سا�س قانون �سادر عن 
في  الم�سح  اأعمال  من  اأي  تجِر  لم  ذلك  ومع  النيابي،  المجل�س 
اأهالي  اعترا�س  بعد  المر�سوم،  لهذا  بناًء  وجربتا  حجول  بركة 
حجول، وما زالت الى اليوم بركة حجول وجربتا غير مم�سوحتين 
لتكري�س  والبركة  جربتا  قاطني  من  عرقلة  توجد  حاليًا  لكن 

ا�ستقالية ُعرفية كاأمر واقع با اأي قانون اأو مر�سوم جمهورّي.
عهد  م��ن  �سم�سي  دف��ت��ر  وج���ود  ب��ح��ّج��ة   ،1966 ال��ع��ام  ف��ي 
المت�سرفية لمحلة بركة حجول وجربتا وهذا موجود اأي�سًا لكل 
وزير  لمر�سوم  ال�ستناد  الى  بال�سافة  الأخ��رى،  حجول  م��زارع 
المالية بيار الجميل منذ 5 �سنوات قبل الذي د�ّس محلتي البركة 
وجربتا بين القرى المنوي م�سحها عقاريًا والذي ا�ستغله قا�ٍس 
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عقاري لادعاء باأن المحلتين اأ�سبحتا منطقة عقارية م�ستقلة، 
ا�ستحداث  اإداري  موظف  اأو  وزي��ر  �ساحية  من  لي�س  اأّن��ه  ومع 
مناطق جديدة، عمل بع�س القاطنين في جربتا بالتعاون مع بيار 
اأهالي  عن  �سرّي  وب�سكل  للداخلية،  وزيرًا  اأ�سبح  الذي  الجميل 
لف�سل  النيابي  المجل�س  الى  قانون  م�سروع  تقديم  الى  حجول، 
بركة حجول وجربتا عن حجول الأم، ف�سدر قانون با�ستحداث 
قرية جديدة في ق�ساء جبيل باإ�سم »البركة � جربتا«، غير ان هذا 
القرار بالف�سل لم يجِر العمل به وتنفيذه على اأر�س الواقع، فلم 
فبقيت  اأهالي حجول،  به  يبّلغ  ولم  بجربتا  القاطنون  به  يحتفل 
الأمور على حالها وكان مختار حجول يدير �سوؤون جربتا وبركة 

حجول كالعادة منذ ع�سرات ال�سنين.
والمالكين  ال�ساكنين  وخا�سة من  اأهالي حجول  علم  وبعدما 
في جربتا والبركة بقرار الف�سل، قّدموا اعترا�سًا للدولة، فاأجرت 
الدولة حينها تحقيقات ثبت من خالها، ان ل فائدة ترجى بف�سل 
بركة حجول وجربتا عن حجول، لأن عدد �سكان المحلتين اأقل من 
50 �سخ�سًا وبالتالي ل ي�سمح لهم باإن�ساء ُمختارّية خا�سة بهم، كما 
اأنَّهم جميعًا ُم�سجّلون في �سجات نفو�س بنتاعل اأو حجول، وبناًء 
عليه في �سنة 1968، اأحيل من قبل الحكومة على مجل�س النواب 
م�سروع يرمي الى الغاء القانون رقم 66/30 المتعلق باإ�سافة قرية 
»بركة حجول وجربتا«، مما جمد تطبيق قرار الف�سل وبقي الحال 
عليه من التجميد طيلة الحرب الأهلّية حتى العام 1994 عندما 
�سدر القانون رقم 307 القا�سي باإلغاء القانون 60/30 القا�سي 

با�سافة ُقرية جديدة الى عداد قرى جبيل.
في العام 2005 تمكن ُدعاة الف�سل من ال�ستح�سال على قرار 
ا�ستن�سابّي من وزير الداخلّية اآنذاك ح�سن ال�سبع، بتكليف مختار 
واأع�ساء المجل�س الختياري في بلدة بنتاعل، باإدارة �سوؤون منطقة 

بركة حجول.
في 18 اآب من العام 2016، الغى وزير الداخلية نهاد الم�سنوق 

القرار ال�سابق .
الغى  ق��راره،  �سهر على  اأق��ل من  بعد  اأي  ايلول 2016،  في 6 
الم�سنوق بعد �سغوط �سيا�سية وروحية قراره، الآنف الذكر، واأعاد 

العمل بقرار 2005.
في اأواخر ايلول العام 2019، وبعد قيام بلدية حجول بتثبيت 

لوحة ترحب ب�سيوف القرية، على الحد الغربي منها، قام �سبان 
من محلة جربتا وبتحري�س من مختار بنتاعل بتحطيم اللوحة، 
لتكري�س الف�سل كاأمر واقع دون اأي قانون او وجه حّق، حيث اأثار 
اأهالي حجول ولول م�ساعي  ذلك موجة عارمة من الغ�سب لدى 

العقاء فيها لتهدئة الأمور، لو�سلنا الى ما ل تحمد عقباه.
على اأثره في 13 ت�سرين اأول 2019 وبعد ا�ستنفاد الت�سالت 
ال�سيا�سّية واللقاءات الر�سمّية جدواها من اإيجاد حل جدّي، ُعقد 
البلدة،  على  الغيارى  له  تداعى  �سعبّي  اجتماع  حجول  بلدة  في 
ح�سره عدد من الأهالي وفاعليات واأع�ساء من المجل�س البلدّي 

ومتابعون لق�سّية بركة حجول وجربتا.
وا�ستنكر المجتمعون في بيان ن�سرته »الوكالة الوطنية لاإعام« 
ومواقع الكترونية اأخرى » تحطيم لوحة« حجول ترحب بكم »في 
جربتا«، ُم�سددين على »�سرورة الحفاظ على ُح�سِن الجوار و�سون 
التفريط  وعدم  التاريخي  بالحقِّ  التم�سك  مع  الم�سترك  العي�س 
باأي �سبر من الحدود الدارية للقرية وبالوقوف في وجه محاولت 
تكري�س الف�سل العقارّي كاأمر واقع با قانون«، وقد �سكّلت »لجنة 
البلدية  مع  وتتكامل  تتعاون  وبركة حجول«  لق�سّية جربتا  ُمتابعة 
ممثلة برئي�سها ماجد ابراهيم والمختار علي محمود عي�سى، ومن 
عن  ومندوب  البلدة  عائات  مختلف  من  وفاعليات  �سخ�سيات 

البلدّية، �سمت ال�سادة:
حمد  علي  العميد  قبان،  ح�سن  رام��ز  ابراهيم،  ح�سن  زكي 
اأبي نا�سيف، الدكتور نزار ح�سين مهدي، المختار ال�سابق غ�سان 
مهدي، ريا�س �سحادة عي�سى، حميد محمد ابراهيم، ح�سن اأحمد 

ابراهيم، �سامر رامز قبان مندوبًا عن البلدية.
ودعا المجتمعون الفاعليات ال�سيا�سية والروحية الى »�سرورة 
معالجة هذا الو�سع العقاري ال�ساذ الذي ي�سبب توترات من اآن الى 
اآخر، ولتبقى حجول اأيقونة العي�س الم�سترك في باد جبيل حيث 
انها الوحيدة في جوارها التي ت�سمُّ تنوعًا في طوائف قاطنيها، 
فيما �سكانها منفتحون ومتعاي�سون مع الجوار بمختلف تنوعاته منذ 

مئات ال�سنين«.
يقيم  حجول  من  120عائلة  من  لأكثر  يحقُّ  هل  الختام،  في 
ال�سعي  العقارية  الحدث  منطقة  من  الليلكي  محلة  في  اأفرادها 

لانف�سال عن بلدة الحدث ؟!
الهوام�س:

   اح�ساء 1932� دليل مراح لبنان عبر التاريخ ـ او�سابيو�س �سليم 1955.( 1)
   قانون التنظيم الداري � مر�سوم رقم 116 � 1954.( 2)
   المرا�سيم والقرارات الخا�سة � مر�سوم رقم 6060 � 3 �سباط 1961.( 3)

الم�سادر:
� الجريدة الر�سمية.

� مديرية ال�سوؤون الجغرافية للجي�س اللبناني.
� ار�سيف وثائق ال�سيد حميد محمد ابراهيم.

� ار�سيف وثائق المختار ال�سابق غ�سان مهدي.
� ار�سيف وثائق ال�سيد ح�سن احمد ابراهيم.

� كتاب � حجول كما عرفتها � الأ�ستاذ ا�سماعيل ابراهيم.
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هل تعلمون ما تحوي منطقة ك�سروان 
نظيرها، هل  قلَّ  �سخ�سيات  الفتوح من   �
العي�س  في  به  يقتدى  مثال  اأنها  تعلمون 
اأج��را���س  اأنَّ  ح��ي��ث  ال��واح��د  ال��م�����س��ت��رك 
وال�سليب  الجوامع  اأذان  تجاور  الكنائ�س 
فيها ين�سهر مع الهال لكاأنهما يقطعان 
والألفة  والتاآخي  بالمحّبة  اأب��دي��ًا  عهدًا 
ر�سالة  اأر����س  الأر�����س  ه��ذه  ب��ات��ت  حتى 

قدا�سة. وم�سروع 
الُمكللة  الُمعطاءة  الأر���س  هذه  ومن 
من  اإرت��ق��ى  ع��ّام��ٌة  ع��ال��ٌم  ب���رز  بالخير 
وو�سع  علمه  بغزارة  وفاقها  العالم  درجة 
اأنواع  ب�ستى  ومعرفته  اإيمانه  وعمق  فكره 
ال��ام��ح��دودة  اإن�سانيته  كما  ال��م��ع��ارف 

والمظلومين. للفقراء  ومنا�سرته 
من بيت ك�سرواني ُمنفتح على مجتمعه 
تتقي اهلل وتجّله  اأُ�سرة موؤمنة  وبيئته ومن 
عمرو،  محّمد  يو�سف  ال�سيخ  ف�سيلة  ُوِل��َد 
بالتقوى  عرفت  عائلة  و�سط  وترعرع  ن�ساأ 

والتوا�سع وخوف اهلل عزَّ وجل.
ق�ساء   � المعي�سرة  ق��ري��ة  م��وال��ي��د   �

ك�سروان � لبنان � 1948.
ال�ّساد�س  ف  ال�سّ درا�سة  من  اإنتهى   �
�سنة  العالية  بيروت  ثانوية  في  الّثانوي 

1966م.
ال�ّسرعّي  بالمعهد  بعدها  اإل��ت��ح��ق   �
الإ���س��ام��ّي ف��ي ب��رج ح��م��ود � ب��ي��روت في 
الدرا�سي  العام  نهاية  ولغاية   1967 عام 

1971م.
الآنف  المعهد  في  اأ�ساتذته  اأبرز  من 
ال�ّسّيد  المرجع  العظمى  اهلل  اآي��ة  الّذكر 

محّمد ح�سين ف�سل اهلل)ر�س(.
الّنجف  في  الّدينّية  بالحوزة  اإلتحق   �
الأ�سرف � العراق في نهاية عام 1971م. 

طاردته  حيث  1978م.  عام  نهاية  ولغاية 
المخابرات العراقّية فهرب اإلى لبنان.

م���ن اأب�����رز اأ����س���ات���ذت���ه ف���ي ال��ّن��ج��ف 
الأ�سرف:

القا�سم  اأبو  ال�ّسّيد  العظمى  اهلل  اآية 
الخوئي)قده(.

ال�ّسّيد  ال�����ّس��ه��ي��د  العظمى  اهلل  اآي���ة 
در)قده(. محّمد باقر ال�سّ

بحر  ح�سين  ال�ّسّيد  العظمى  اهلل  اآية 
العلوم)قده(.

ال�ّسّيد  ال�����ّس��ه��ي��د  العظمى  اهلل  اآي���ة 
در)قده(. محّمد محّمد �سادق ال�سّ

�سعيد  محّمد  ال�ّسّيد  العظمى  اهلل  اآية 
الحكيم )دام ظله(.

اهلل  ن�سر  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآي��ة 
)قده(. الُم�ستنبط 

اآية اهلل ال�سهيد ال�سّيد عبد ال�ساحب 
الحكيم )قده(.

ك��اظ��م  ال�����س��ّي��د  ال��ع��ظ��م��ى  اآي����ة اهلل 
الحائري ال�سيرازّي )دام ظله(.

الفقيه  مفيد  محّمد  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة 
العاملّي )قده(.

جعفر  محّمد  ال�سيخ  الدكتور  اهلل  اآية 
�سم�س الدين )دام ظله(.

اآية اهلل ال�سّيد محمد مهدّي المو�سوّي 
الخر�سان )دام ظله(.

اآية اهلل ال�سّيد محّمد جّواد ف�سل اهلل 
)قده(.

علمي  في  اإج���ازات  ع�سر  على  ح��از   �
الأ�سرف  الّنجف  في  والحديث  ال��ّدراي��ة 

واإيران ولبنان.
في  اأخ��رى  اإج���ازات  ت�سع  على  ح��از   �
كبار  م��ن  ��ة  ��رع��يَّ ال�����سّ ة  الح�سبيَّ الأم����ور 
الّنجف  ف��ي  ال�ّسيعة  الم�سلمين  م��راج��ع 

من  اأكثر  خال  ولبنان.  واإيران  الأ�سرف 
الّدينّي في باد  الّتبليغ  اأربعين عامًا من 
جبيل وك�سروان، ومناطق لبنانّية اأخرى.

ة وثقافيَّة  � قام باأعمال خيرية واإن�سانيَّ
كثيرة في لبنان، اأهمها:

ال��م��ع��ي�����س��رة  ل��م��در���س��ة  ت��اأ���س��ي�����س��ه   �
� �سنة 1981م. وعّدة  � ك�سروان  الّر�سمية 
المعي�سرة،  قريته  في  اأخ��رى  موؤ�س�سات 
وك�سروان.  جبيل  باد  قرى  من  وغيرها 
والمح�سنين  المنطقة  علماء  مع  بالتعاون 
الخيرّية  الموؤ�س�سة  خ��ال  م��ن  ال��ك��رام 

الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان.
للمجل�س  ال��ع��اّم��ة  الهيئة  ف��ي  ع�سو   �

الأعلى. ال�سيعّي  الإ�سامّي 
� م�ساركته في تاأ�سي�س »تجمع العلماء 

الم�صلمين« �سنة 1982م.
الــبــقــاع  »زهـــــرة  لجمعية  تاأ�سي�سه   �
ـــة« ف��ي ب��ل��دة علي  ــة االإ�ـــصـــالمـــيَّ الــخــيــريَّ

الّنهرّي. �سنة 1982م.
الــخــيــرّيــة  »الــمــ�ؤ�ــصــ�ــصــة  ل���  تاأ�سي�سه   �
االإ�صالميَّة الأبناء جبيل وك�صروان« �سنة 

1986م.
في  الّثقافيَّة  »الّرابطة  ل�  تاأ�سي�سه   �

جبيل« �سنة 1999م.
� ع�سو موؤ�س�س في اللقاء العلمائي في 

جبل لبنان و�سماله.
� ع�سو موؤ�س�س في »اللقاء االإ�صالمّي 

الثقافّي« حارة حريك �سنة 2003م.
الجعفري  ال�ّسرعي  للق�ساء  ت�سدى   �
في لبنان عام 1984م باإجازة من اآية اهلل 
)ق��ده(.  اهلل  ف�سل  ال��ّروؤوف  عبد  ال�ّسّيد 
ة  ال�ّسرعيَّ المحاكم  ماك  في  َن  ُعيِّ حيث 

عام 1985م.
جبيل  في  ال�ّسرعيَّة  مهماته  مار�س   �
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ث��ّم ف��ي ط��راب��ل�����س ث��ّم ف��ي ج��ب��اع ث��ّم في 
جويا  في  ُث��مَّ  مرجعيون  في  ث��ّم  الهرمل 
في  كم�ست�سار  انتدب  كما  جبيل،  في  ُثمَّ 
العليا  ة  الجعفريَّ ��ة  ال�����ّس��رع��يَّ المحكمة 
في  تقاعده  قبيل  وذل��ك  ���س��ن��وات.  ة  ع��دَّ

2016/9/3م.
وبحثًا،  كتابًا  اأربعين  م��ن  اأك��ث��ر  ل��ه   �
»االإبــداع  دكتوراه  نتاجاته  خال  من  نال 
التحاد  من  والــيــراع«  الق�صاء  فقه  فــي 
خارج  العربيَّة  بالّلغة  للموؤلفين  العالمي 
2006/1/18م.  ف��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 
�سنة  ال�سادر  الفرن�سي  القانون  بموجب 
ع��ط��اءات��ه  ع��ل��ى  ا���س��ت��ح��ق  ك��م��ا  1901م. 
نهج  مجمع  في  �سرف  ع�سوية  الفكرّية 
في  ودم�سق  في طهران  العالمّية  الباغة 
في  الع�سوية  وك��ذل��ك  2006/1/18م. 

اتحاد الكّتاب اللبنانيين �سنة 2006م.
من اأهم موؤلفاته المطبوعة:

� دار  اأبو تراب: الّطبعة الخام�سة    .1
م  قدَّ 2001م.   � بيروت   � العربيِّ  الموؤرخ 
ط��َراد،  ح�سن  ال�ّسيخ  اهلل  اآي��ة  �سعرًا  له 

والّرئي�س اللبنانيِّ الّراحل �سارل حلو.
اأخرى  وق�سائد  الّزهراء  فاطمة    .2
بيروت   � للمطبوعات  الأعلميِّ  موؤ�س�سة   �

1977م.
ال��ف��ق��ه  اأ����س���ول  اإل�����ى  ال��م��دخ��ل    .3
د  م له اآية اهلل ال�سهيد ال�سيِّ الجعفريِّ � قدَّ
الّثانية  الّطبعة  )ق��ده(،  در  ال�سّ د  ُمحمَّ

دار المنهل اللبنانّي � بيروت 2006م.
باد  في  الم�سلمين  على  اأ�سواء    .4
الّدكتور  مع  بال�ستراك  وك�سروان.  جبيل 

اأحمد محمود �سويدان، قّدم لهما الّدكتور 
ة  الخيريَّ الموؤ�س�سة  العيتاوي،  �سلمان 
ة لأبناء جبيل وك�سروان � بيروت  ال�ساميَّ

� 1987م.
5.  م�����س��رح��ي��ة ع��ن دع��ب��ل ب��ن ع��ل��يِّ 
م  قدَّ  � بيروت   � فوة  ال�سّ دار   � الخزاعي 
له، واأخرجها الأ�ستاذ رامي اأحمد كنعان 

� �سنة 2002م.
وال��م��ه��ديُّ  ال��م��وع��ود  ال��م�����س��ي��ح    .6
م  ق��دَّ  � ال��ّث��ان��ي��ة  ال��ّط��ب��ع��ة   .o المنتظر 
الموؤرخ  دار  �سليبا.  ج��ورج  المطران  له 

العربّي � بيروت � �سنة 2002م.
ال���ّدراي���ة  ع��ل��م��ي  ف���ي  ال��م��وج��ز    .7
بيروت   � العربّي  الموؤرخ  دار   � والحديث 

2001م.
الّول  الق�سم  وهي  الزمن  �سنابل    .8
العقيدة،  في  المنثور  �سعره  دي��وان  من 
فوة � بيروت.  والمنهج، والحياة، دار ال�سّ

�سنة 2002م.
مواجهة  في  الإ�ساميَّة  الوحدة    .9
 � نموذجًا  الأ���س��رف  الّنجف   � الّتحديات 
 � بيروت   � اللبنانيِّ  المنهل  دار  من�سورات 

�سنة 2004م.
ق��ا���سٍ  م���ذك���رات  اأو  ال��ّت��ذك��رة   .10
الموؤ�س�سة  من�سورات  اأج��زاء.  ثاثة  وهي 
اللبنانّية لاإعان � بيروت � �سنة 2004 م
في  الحديث  علم  اإل��ى  11.ال��م��دخ��ل   
دار  من�سورات   � ال�ّسريفة  ة  الّنبويَّ ة  نَّ ال�سُّ

المنهل اللبنانيِّ � بيروت � �سنة 2006م.
ال�ّسيعة  م��ا���س��ي  م��ن  �سفحات   .12
دار  من�سورات   � لبنان  ف��ي  وحا�سرهم 

المحّجة البي�ساء � بيروت �سنة 2006م.
دار  من�سورات   � عرفتهم  علماء   .13

ة البي�ساء � بيروت �سنة 2006م. المحجَّ
الحقيقة  بين  المنتظر  المهديُّ   .14
له  ق����ّدم   � ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ع��ة   � وال��خ��ي��ال 
رئي�س جامعة  المون�سنيور جوزيف مرهج 
� من�سورات دار المحّجة  � بيروت  الحكمة 
)وق��ام  2008م.  �سنة  بيروت   � البي�ساء 
بترجمة هذا الكتاب اإلى اللغة الإنكليزّية، 
الأ�ستاذ علّي ح�سين خمي�س، حيث طبعته 
�سنة  البحرين،  في  فخرو  مكتبة  ون�سرته 

2009م(.
وحدوية  بنظرة   i البيت  اأه��ل   .15
حديثة � من�سورات دار المحّجة البي�ساء � 

بيروت � �سنة 2008م.
وال��ت��ح��دي��ات  ال��خ��ات��م��ة  ال��دي��ان��ة   .16
الراهنة � من�سورات دار المحّجة البي�ساء 

� الطبعة الثانية � بيروت � �سنة 2015م.
الح�سينّية  ع��ا���س��وراء  ���س��ع��ائ��ر   .17
دار  الثالثة،  ط.  الإمامّية.  ال�سيعة  عند 

فوة � بيروت، �سنة 2014م. ال�سّ
��ادة  ال�����سّ ف��ي م��راق��د  ��اف  ال��ك�����سّ  .18
الأ�����س����راف، م��ن�����س��ورات ح����وزة الإم����ام 
�سنة   � لبنان   � الغبيري  العلمّية،  ال�سّجاد 

2016م.
حوزة  م�سروع  عن  موجزة  نبذة   .19
الكاظم  جعفر  بن  مو�سى  الإم��ام  وكلّية 
َعمرو  ال��دك��ت��ور  القا�سي  ومكتبة   ،o

العاّمة في المعي�سرة �سنة 2018م.
20. هل يكون لبنان �سوي�سرا ال�سرق؟ 
العّامة  �سماحة  له  قّدم  اأخرى،  وق�سايا 
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و�سيادة  عبداهلل  ح�ّسان  ال�سيخ  الدكتور 
جبيل  )م��ط��ران  ع��ون  مي�سال  المطران 
بيروت   � اأث��ر  دار  المارونية(،  للطائفة 

�سنة 2020 م.
ومحا�سرات  كلمات  مجموعة   .21
و�سحف  م��ج��ات  ف��ي  متفرقة  وب��ي��ان��ات 
��ة، ���س��ارك في  ��ة، وغ��ي��ر ل��ب��ن��ان��يَّ ل��ب��ن��ان��يَّ
ة،  الثقافيَّ وال��ن��دوات  الموؤتمرات  بع�س 

والإ�ساميَّة داخل لبنان وخارجه.
كتب  اأربعة  ت�سنيف  في  �سارك  كما 
الم�صلمين  العلماء  »تجمع  عن  �سادرة 
�سادرة  اأخرى  كتب  وثمانية  لبنان«،  في 
ــز الـــــدرا�ـــــصـــــات واالأبـــــحـــــاث  ــ ــركـ ــ ع���ن »مـ

ـ الم�صيحّية« � بيروت. االإ�صالمّية 
كما له عّدة كتب اأخرى مخطوطة 

تحتاج اإلى تنقيح واإكمال
22. اأ�سرف على كثير من الأطروحات 
والعلمّية  الجامعّية  والر�سائل  والبحوث 

وكتب لبع�سها مقّدمات علمّية قّيمة.
بع�س  من  وتنويهات  دروع  عّدة  نال   �
في  والإجتماعّية  الثقافّية  الموؤ�س�سات 
وجمهورية  وال���ع���راق،  و���س��وري��ا،  ل��ب��ن��ان 

الإ�سامّية. ايران 
م�سجد  في  والجماعة  الجمعة  اإمام   �
جبيل.   ،t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم��ام 
2006م.  اأي��ل��ول   23 ف��ي  اإف��ت��ت��اح��ه  م��ن��ذ 
�سعبان  �سهر  م��ن  جمعة  لآخ��ر  الموافق 

1427ه�. ولغاية تاريخه.
مجلة  ت��ح��ري��ر  ورئ���ي�������س  ���س��اح��ب   �
�سهرّية،  مجلة  وه��ي  جبيلّية«  »اإطــاللــة 
ترخي�س  اأ�سهر.  ثاثة  كل  موؤقتًا  ت�سدر 

 25/301 ب.  ���س.   ،2010/  282 رق��م: 
ال��غ��ب��ي��ري � ب��ي��روت. وب��داي��ة م��ن ال��ع��ام 
اإل���ى  ال��م��ج��ل��ة  ه����ذه  اإن��ت��ق��ل��ت  2020م. 
WWW.etlala- الإلكترونّية  �سفحتها 

byblos.com
المعي�سرة  اأه��ال��ي  طلب  على  ب��ن��اء   �
والجمعيات الأهلّية بها وبلدية المعي�سرة 
وب��ع�����س ال��ق��رى ال��م��ج��اورة وال��ف��اع��ل��ي��ات 
اأ���س��در معالي  وال��ث��ق��اف��ّي��ة  الإج��ت��م��اع��ّي��ة 
ح�سن  علي  الأ�ستاذ  العاّمة  ال�سحة  وزير 
 1/1638 رق����م:  ت��ح��ت  ق������رارًا  ال��خ��ل��ي��ل 
بت�سمية  ق�����س��ى  2012/10/12م.  ف��ي 
المعي�سرة  ف��ي  ال��خ��ي��رّي  الم�ستو�سف 
ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���س��ي  م�ستو�سف  ب��اإ���س��م: 
طلب  على  وب��ن��اًء  َع��م��رو.  محّمد  يو�سف 
الأه��ال��ي وال��ب��ل��دي��ة وال��ف��اع��ل��ي��ات، الآن��ف��ة 
الذكر، اأ�سدر معالي وزير التربّية والتعليم 
تحت  ق��رارًا  دياب  ح�ّسان  الدكتور  العالي 
رقم:454/م 2013م. في 2013/4/22م. 
الر�سمّية  المعي�سرة  ثانوية  بت�سمّية  ق�سى 
يو�سف  الدكتور  القا�سي  ثانوية  باإ�سم: 

محّمد َعمرو الر�سمّية.
ال�����س��اد���س  ف��ي  ت��ع��ال��ى،  وف��ق��ه اهلل   �
بوقف  للقيام  2018م.  اأي��ل��ول  �سهر  م��ن 
بلدته  في  يملكه  ال��ذي  والمنزل  العقار 
عاّمة  مكتبة  ليكون   523 رقم  المعي�سرة 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  مكتبة  باإ�سم 
ي��و���س��ف م��ح��ّم��د َع��م��رو ال��ع��اّم��ة، وح���وزة 
باإ�سم  الإ�سامّية  للدرا�سات  وكلّية  دينّية 
 ،o الكاظم  جعفر  ب��ن  مو�سى  الإم���ام 
لبنان  في  الإ�سامّية...  للجامعة  تابعة 

 ، الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س   �
تحت اإ�سم »وقف ال�صيخ الدكت�ر ي��صف 
مــحــمــد عـــمـــرو لــلــطــائــفــة االإ�ـــصـــالمـــّيـــة 
الــمــعــيــ�ــصــرة« ف��ي محكمة  الــ�ــصــيــعــّيــة فــي 
اأ�سدر  وقد  الجعفرّية  ال�سرعّية  ال�سياح 
ك��ت��اب��ًا ح���ول ذل���ك ت��ح��ت ع��ن��وان:»نـــبـــذة 

م�جزة« تقّدم الكام عنه.
اأعمال  ف��ي  وا�سحة  ب�سمات  ت��رك   �
لأب��ن��اء  الإ���س��ام��ّي��ة  الخيرّية  الموؤ�س�سة 
ك�سروان  محافظة  في  وك�سروان  جبيل 
المنطقة.  علماء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وجبيل 
وك���ذل���ك ف���ي اأع���م���ال ج��م��ع��ي��ة الإم�����داد 
المعي�سرة ب�سكل  الإ�سامّية في  الخيرّية 
اأب��ي طالب  بن  علّي  الإم��ام  ومركز  ع��ام. 
الإجتماعّية  للرعاية  المعي�سرة  في   ،t

ب�سكل خا�س.
اأخ��رى  وا�سحة  ب�سمات  ت��رك  كما   �
في  الخيرّية  المبّرات  جمعية  اأعمال  في 
ع��ام.  ب�سكل  وجبيل  ك�سروان  محافظة 
جبيل  وم��دي��ن��ة  المعي�سرة  ب��ل��دت��ه  وف��ي 

وقريتي زيتون والح�سون ب�سكل خا�س.
في  حياته  ج��ّل  �سماحته  ق�سى  حيث 
العلم والجهاد والتاأليف والن�ساط العام.
مع الدكتور ال�سيخ يو�سف عمرو 

كان هذا اللقاء:
في  خ��ط��ي��رة  ت��ط��ورات  ال��ي��وم  ن�سهد 
مجتمعنا  على  تاأثيراتها  هي  فما  البلد. 

الواحد؟ الم�سترك  والعي�س  اللبناني 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والحمدهلل 
مو�سع  لبنان  اأنَّ  ال��واق��ع  العالمين،  ربِّ 
ح�سد من الُمنظمات ال�سهيونّية العالمية 
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من  و

اأع����������������داء 
ا����س���ت���ق���ال���ه 
م����ن الأح�������زاب 
وال������ه������ي������ئ������ات 
ال�����ف�����ا������س�����ل�����ة 
ف������ي ح���ا����س���رن���ا 
وواق��ع��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ّي. وه��و 
التاريخي  م��وق��ع��ه  ح�سب  يعتبر 
وال�سراع  ال�����س��رق.  ُمفتاح  والجغرافي 
لل�سيطرة  ال�سراع  هو  اللبنانّي  اللبنانّي 
العثمانية  الدولة  اأي��ام  من  ال�سرق  على 
والأم���ي���ر ف��خ��رال��دي��ن ح��ي��ث ك���ان هناك 
كثيرة.  ع��ن��اوي��ن  ت��ح��ت  زال  ول  ���س��راع 
في  وا�سحة  ظهرت  اللبنانية  ال�سخ�سية 
والعلم  والفل�سفة  وال�سعر  الأدب  عالم 
كثيرًا  العربّي  للعالم  واأعطت  وال�سحافة 
ا�ستقال  في  دور  لها  وكان  العطاء.  من 
واآدابها  العربية  اللغة  العربية وِفي  الدول 

وِفي تكريم الن�سان العربي.
وب��ع��د ف����اإنَّ ال��ت��اآم��ر ع��ل��ى ل��ب��ن��ان هو 
جريمة كبرى، فهو واجهة العرب وواجهة 
كم�سلمين  ون��ح��ن  والم�ستقبل  ال�سباب 
وم�سيحيين لي�س لنا ال ال�سبر والقتداء 
 ،w م��ح��ّم��د  وال��ن��ب��ّي  الم�سيح  بال�سّيد 
حياته  و�سيرة  الم�سيح  اآلم  من  ولنتعلم 
�سّيدنا  من  ونتعلم  كما  والمحّبة  الت�سامح 
وال��ه��داي��ة  ال��رح��م��ة   ،w محّمد  ونبّينا 

لبنان  اأدب��اء  بكبير  ونفتخر  وال�ستقامة 
عظماء  قال:  الذي  جبران  خليل  جبران 
الإن�سانية ثاثة )محّمد وعلّي والم�سيح( 
ال�سبر  منهم  نقتب�س  ال��ث��اث��ة  ه����وؤلء 

والُهدى. والحكمة 
لبنان  اأدي�����ب  ن��ع��ي��م��ة  وم��ي��خ��ائ��ي��ل 
الكبير قال في تقديمه لكتاب الأ�ستاذ 
اأّن   ،t ج��ورج ج��رداق عن الم��ام علّي 
حّياتنا كب�سر في هذه الر�س يوجد فيها 
ي�ستّبُد  والغني  بال�سعيف  ي�ستّبُد  القوي 
بالفقير ول يوجد رحمة ول اإن�سانية ولكن 
وجود اأ�سخا�س في مجتمعنا كعلّي بن اأبي 

t، يجعلنا نع�سق الحياة. طالب 
هو  الن�سان  اأنَّ  نومن  نحن  وبالتالي 
اهلل  خليفة  الكريم،  القراآن  تعاليم  ح�سب 
هلل  الن�سان  وخافة  الر����س.  على  تعالى 
تعالى في الر�س تكون بالرحمة وال�ستقامة 
اأن يكون لبنان  ناأمل  والعدالة، لذلك نحن 
واأّن  والإن�سانية  الن�سان  بلد  هو  الم�ستقبل 
للبنان  الأ�سا�س  لأنها  العدالة  فيه  ت�سود 
الذي  العادل  الحكم  اأ�سا�س  وهي  الوطن، 
يبنى عليه ُم�ستقبل ال�سعوب والإن�سان كما 
لمالك  و�سيته  في   ،t علي  الم��ام  ق��ال 
فاإّنهم  ِم�سَر:  لما وله  الأ�ستر  الحارث  بن 
اأو نظير لك  اأخ لك في الدين  ا  اإمَّ �سنفان 
اأخ  الإن�سان هو  اأّن  ومعنى هذا  الخلق.  في 

الن�سان اإن اأحّب اأو كره.
 هل ما يح�سل من اأحداث �ستكون 

له تداعيات غير م�ستحبة؟
جبيل  ف���ي  اأّن�����ه  ت��ع��ال��ى  اهلل  ن��ح��م��د 
عند  والإدراك  ال��وع��يُّ  ك���ان  وك�����س��روان 
ففي  الم�سيطر.  ه��و  وع��ائ��ات��ن��ا  اأه��ل��ن��ا 
الفاعليات  اجتمعت   1975/9/22 تاريخ 
الجبيلّية في دير مار مارون عنايا وعقدوا 
المام  من  باإيعاز  كان  الذي  عنايا  ميثاق 
اده  ريمون  والعميد  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد 

حيث كانا ين�سدان ال�سام الدائم واجمعوا 
على اأّن ميثاق عنايا هو من تعاليم القراآن 
الكريم والإنجيل في ق�سّية الو�سايا الع�سر 
التعاي�س  في  وذلك  الو�سايا.  من  وغيرها 
الوطنية  ال��وح��دة  روح  على  والمحافظة 

وبالتالي تطبيق العدالة. 
مطلب  كل  مع  وذاك  هذا  بعد  ونحن 
و�سعيف  ومظلوم  محروم  كل  ومع  عادل 
بتاأمين  نطالب  كما  وُم�ست�سعف  وفقير 
واأن  المجاني  والتعليم  ال�سيخوخة  �سمان 
تكون كل حياتنا في الم�ستقبل قائمة على 
الديمقراطّية والرحمة والعدالة. والإمام 
علي t، قال: ما دخل الفقر اإلى بلٍد واإل 
وينبغي على  الكفر خذني معك.  له  وقال 
والمر�س  الفقر  تحارب  اأن  الحكومات 
في�ساأله  اأعجبه  �سابًا  راأى  اإذا   ،t وكان 
في  ارتفع  بنعم  اأجابه  فاإن  عمل  لك  هل 
وهو  عينه  من  �سقط  ل،  ق��ال  واإن  عينه 

القائل t: قيمة ُكلُّ امرء ما يح�سنه.
هل �سن�سل يومًا ما اإلى بلد مثالي 

للمواطن  يوفر 
اأب�سط �سروريات الحياة؟

ح�سين  محمد  ال�سيد  اهلل  اآية  �سماحة 
اللبنانّي  م�سكلة  اأن  يقول  كان  اهلل  ف�سل 
اأنه من �سعب ُمدمن على الممنوعات وعلى 
َت�سّران  اآف��ت��ان  وهما  والأرك��ي��ل��ة  ال��دخ��ان 
فاإنَّ  �سيا�سيًا  وكذلك  وب�سحته،  بالن�سان 
على  ُم��دم��ن��ون  اللبنانّي  ال�سعب  غالبية 
يفتقدون  اأنهم  علمهم  مع  زعمائهم  تاأييد 
والوطنية  والإن�سانية  والرحمة  العدالة 
ُيدِمُنوَن  ذلك  ومع  وفا�سدون،  ومرت�سون 
ال�سرعية تقول:  انتخابهم. والقاعدة  على 
ُيَغيروا  حتى  بقوم  م��ا  ُي��َغ��ي��ُر  ل  اهلل  )ان 
بالطرق  التغيير  مع  نحن  باأنف�سهم(  ما 
الديمقراطية التي تحفظ كرامة الن�سان.

علينا  اأّن����ه  ب�����س��راح��ة  اأق��ول��ه��ا  واأن����ا 

من أعالمنا
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في  ال��م��وج��ودة  المافيات  على  الق�ساء 
ان  حيث  اإيطاليا  في  حدث  مثلما  لبنان 
التي  المافيات  على  ق�ست  هناك  الدولة 
كانت تتدخل في �سوؤون الق�ساء والعدالة 
قتلوا  ببعيدة  لي�ست  زمنية  فترة  فمنذ 
من  �سيدا  منطقة  في  الأرب��ع��ة  الق�ساة 
تحت  الموجودة  المافيات  جماعة  قبل 

حماية الأحزاب والزعماء في لبنان.
حيث  بلدنا؟  في  الق�ساة  يحمي  فمن 
اأنَّ  وب��م��ا  البلد  اأ���س��ا���س  ه��و  الق�ساء  اأنَّ 
عون  مي�سال  العماد  الجمهورّية  رئي�س 
الق�ساء  حامي  وهو  للق�ساة  المظّلة  هو 
يد  اإط��اق  فالمفرو�س  العدالة  وحامي 
ُم�سي�سًا  الأخير  يكون هذا  وان ل  الق�ساء 
لأحد ورفع الح�سانة عن اأي اإن�سان مهما 
عا �ساأنه اأو من�سبه فكلنا �سوا�سية تحت 
قال:»   ،w محّمد  والنبّي  القانون  �سقف 
لقطعت  بنت محمد  فاطمة  �صرقت  ول� 
والحماية  الحرية  اإط��اق  وبعد  يدها«. 
وطن  ال��ى  الو�سول  م��ن  نتمكن  للق�ساة 

نطمئن اأن نعي�س مع اأولدنا بظاله.
ما الذي اأو�سل البلد براأيك 

اإلى هنا؟
عّما  م�سوؤولون  والجميع  الإدارة  �سوء 
و�سل اليه الحال واذا اأراد ال�سعب التغيير 
ل يكون عن طريق انقاب ع�سكرّي او ما 
الُطرق  اإلى  اللجوء  عليهم  بل  ذلك  �سابه 
نحو  اأو  ُمبّكرة  كاإنتخابات  الديمقراطّية 
ا�سرائيل  ان  جيدًا  تعلمون  وكما  ذل��ك. 
قد  وكانت  لها،  الأول  العدو  لبنان  تعتبر 
تخّل�ست �سابقًا من عّدة دول عربّية مثل 
القوى  م��ن  كانتا  فهما  وال��ع��راق  م�سر 

والمنطقة.  العربّي  العالم  في  الأ�سا�سّية 
هو  لبنان  ف��ي  ال��م��ق��اوم��ة  وج���ود  وال��ي��وم 
لم�سلحة البلد ولولها ل ن�ستطيع اخراج 
ال��ق��وة  تعتبر  لأن��ه��ا  واح���د  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل 
ال�سهيونّي.  للعدو  وال��رادع��ة  الوحيدة 
الوطنّية  الوحدة  لبنان هو  في  والمطلوب 
قبل كل �سيء. واأن ل يكون هناك غالب اأو 
مغلوب نريد اأن تكون العدالة هي الغالب 

الوحيد على الفقر والجوع والجهل.
ما ا�سعب موقف مررت به؟

التكفيريين  ه���وؤلء  م��ن  الموقف  ه��و 
وم�ستقبله  واأمنه  لبنان  يهددون  اّلذين 
اّلذين ل يوؤمنون بالكيان اللبناني واّلذين 
اللبناني  ال��ج��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ن��ار  اأط��ل��ق��وا 
�سفقة  اأو  رحمة  دون  الطرقات  ويقطعون 
يحترمون  ل  اأّن��ه��مَّ  كما  ال��م��واط��ن  على 
ه��وؤلء  م��ن  وال��م��وق��ف  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 
وهو  اللبنانيين  جميع  اإجماع  اإلى  بحاجة 

بغاية ال�سعوبة علينا وعلى الوطن.
هل ت�ساركون في موؤتمرات 

لتعزيز وتقارب الأديان فيما 
بينها؟

اإقتداًء  دائمًا  ون�سارك  �ساركنا  نعم 
والعّامة  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  بالمام 
اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  المرجع 
هذ  مثل  في  كثيرًا  �ساركا  حيث  )ق��ده( 
على  نم�سي  زل��ن��ا  م��ا  ون��ح��ن  ال��ل��ق��اءات. 
من  خطوة  ك��ل  ون�سّجع  ون��وؤي��د  خطاهما 
العي�س  منطقة  جبيل  وِف���ي  ال��ن��وع  ه��ذا 
الواحد الم�سترك اأُقيم موؤتمر خا�س لهذه 
اننا مع  وقلنا  به،  �ساركنا  وكنا قد  الغاية 
ُتعّزز وتر�سخ المحّبة والتاقي  كل خطوة 

والتكفير  ال�ُسباب  اأن  اأعتبر  واأنا  والحوار 
هو لغة الخوارج الذين كّفروا المام علّي 

t وعثمان بن عّفان )ر�س(.
من  هم  واليهود  الم�سيحيين  اأن  كما 
اأُّمة  هما  وال�سيعة  ة  وال�ُسنَّ الكتاب،  اأهل 
واحدة ودين واحد وقبلة واحدة والتقارب 

مطلوب بين جميع الأديان.
ما الفرق بينكم وبين اأهل ال�سنة؟

ــصـــ�ل  ــل الــــى اأ�ـ ــمـــدخـ ف��ي ك��ت��اب��ّي »الـ
الــفــقــه الــجــعــفــرّي« وه��و اأط��روح��ة كنت 
واأ�سرف  الأ�سرف  النجف  في  قّدمتها  قد 
ال�سيد  اهلل  اآي��ة  ال�سهيد  اأ�ستاذي  عليها 
م.   1978 ع��ام  ال�����س��در)ق��ده(،  محّمد 
ة وال�سيعة هو  اأّن الخاف بين ال�ُسنَّ قلّت: 
الخاف  ي�سابه  وهو  فقط  علمي  خاف 
له عّدة  النحو  فاإّن علم  النحو  بين علماء 
واأهل  بغداد  اأهل  مدر�سة  وهي:  مدار�س 
الأندل�س  واأه���ل  الب�سرة  واأه���ل  الكوفة 
والخاف قائم في علم النحو على ق�سايا 
في  الخاف  مثل  الق�سايا  وبع�س  علمّية، 
وال�ُسّنة  للكتاب  فهمنا  فمرجعه  الو�سوء 
الحنفي  المذهب  اأّن  كما  النحو.  ولعلم 
وهذه  به  ناأخذ  ل  ونحن  بالقيا�س  ياأخد 
الخافات ل تتجاوز 10% . واأّما الخاف 
ما  فنقول  الم�سيحيين  وبين  بيننا  ما  في 
ال�سّيد  المرجع  العّامة  اأ�ستاذنا  قاله 
ل  فهو  )ر���س(  اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد 

يتجاوز 40%. م�سداقًا لقول اهلل تعالى: 
ــلَّــِذيــَن  ًة لِّ ـــــــَ�دَّ ــْم مَّ ــ ــُه ــ ــَرَب ــ ــَدنَّ اأَْق ــِجــ ــ ــَت ــ {َوَل
ــَك  ــ ـــاَرى َذِل ـــــا َنـــ�ـــصَ ــَ�اْ اإِنَّ ــ ــاُل ــ ـــِذيـــَن َق ــ�اْ الَّ ــ ــُن ــ اآَم
اَل  ــْم  ــُهـ ـ َواأَنَّ َوُرْهــَبــاًنــا  ي�ِصيَن  ِق�صِّ ِمــْنــُهــْم  ــاأَنَّ  ــ ِب

َي�ْصَتْكِبُروَن}�سورة المائدة، الآية 82. 

الهوام�س:
ال�سادرة في �سنة 2020 م. رقم 48.( 1)
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اأُعجب الثينيون بالفيل�سوف الفينيقي الكبير زينون )333 � 
ُموُه  ُموُه َحياًّ، بتقديمهم له تاجًا من ذهب، وَكرَّ 262 ق.م(. فكرَّ
العبارة  البرونز، وَحفُروا على قبره  باإقامة تمثاٍل له من  َمْيتًا، 
ُتنِجب  األ��م  موطنك،  فينيقيه  اأنَّ  فخرًا  كفاك  التالية:»اأما 
فينيقيه قدمو�س الذي جاء باد الأغريق وَعلمَّ الحرف؟« )1(.

ميناء  من  اأبحر  الذي  هو  العظيم،  العاِلم  هذا  وقدمو�س، 
جبيل التاريخي، لين�سر حرف الأبجدية في العالم.

ومن جبيل هذه المدينة الخالدة ، مدينة الحرف والعبادة، 
العالم  علينا  اأط��لَّ  التليد،  وال��ت��راث  والح�سارة،  وال��ت��اري��خ، 
التي  جبيلية«،  »اإطالة  اء  الغرَّ بمجلته  َعمرو،  يو�سف  الدكتور 
امتد عهدها الزمني ع�سر �سنوات )ايلول 2010 لغاية ت�سرين 
الكا�سفة  البت�سمولوجية  ب��اأن��واره  لنا  لينير   .)2019 الأول 
وا�ست�سراف  الماأزوم.  وحا�سرها  المجيد،  جبيل  ما�سي  على 
بقوله:  المجلَّة  هذه  اإ�سدار  من  غائيته  عن  رًا  ُمَعبِّ م�ستقبلها، 
َيعرف  المعرفة، حتى  »كانت هذه الطالة، و�سيلة من و�سائل 
وحا�سرها  وتاريخها،  جبيل،  مدينة  ف�سل  اللبناني  المواطن 
الما�سي  في  اإخ��وان��ه  عطاء  على  المواطن  لع  وَيطَّ الثقافي، 

والحا�سر« )2(.

عن  فيها  دث  تحَّ التي  المجلة،  هذه  افتتاحيات  بع�س  ومن 
عظمة جبيل، ّدبَّج الدكتور َعمرو كتابًا بعنوان »هل يكون لبنان 
 ، القيمَّ الكتاب  هذا  وفي  اأخ��رى«،  وق�سايا  ال�سرق؟  �سوي�سرا 
ما�سيًا  جبيل  به  حفلت  بما  ُيتحفنا  اأن  َعمرو  الدكتور  اأراد 
المدينة،  هذه  م�ساحات  َغطت  واإبداعات  ماآثر  من  وحا�سرًا 
جبيل  مدينة  قّدمته  ما  الى  النظر  اأردنا  لو  ذلك:»  في  ويقول 
من عطاء دينّي، وثقافّي، واأدبّي، وفنّي، واإجتماعّي، و�سيا�سّي، 
وتربّية وطنّية، ومحّبة للوطن، وللُّغة العربّية وللقومّية العربّية، 
جبيل  عطاء  اأن  لوجدنا  الجنوب،  ولتحرير  فل�سطين،  ولق�سّية 
في  نور  من  باأحرف  ل  وُي�سجَّ ُيحفظ،  اأن  ويجب  ُمَبارك،  عطاٌء 

ت الوطن«  )3( . �سجاَّ
والتكريم  بالتقدير  ُيقَابل  لم  العظيم،  العطاء  هذا  لكن 
والهتمام من ِقَبل م�سوؤولي الدولة، اإنما كان المُر عك�س ذلك، 
وحتى   )1943( ال�ستقال  عهد  منذ  الخالدة،  المدينة  فهذه 
وكاأنها  والحرمان،  التهمي�س  اإلَّ  الدولة  من  تعرْف  لم  تاريخه، 
جزيرة من�سية، ُرغم اأنها تحفل بجميع الخت�سا�سات المهنية. 

وتزخر برجالت الِفكر والِعلم والفن والأدب وال�سيا�سة .
وكان الدكتور عمرو، ينظُر اإلى هذا الو�سع التعي�س البائ�س 

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

قراءة يف كتاب 

هل يكون لبنان سويسرا الشرق ؟
وقضايا أخرى

هذا الرجل العظيم: 
بإمياِنه وِفْكِره َوَمناَِقِبه
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برفع  وباإلحاح،  الم�سوؤولين،  ويطالب  والأ�سى،  الحزن  بعين 
باأن  نا  وُيذكرَّ المدينة وق�ساء جبيل،  اْلغبن والظامة عن هذه 
الُمِعيب  من  واأنه  والح�سارة،  الحرف  مدينة  هي  جبيل  مدينة 
عة  المتنوَّ باخت�سا�ساتها  الجامعات  اإن�ساء  في  ا  حقهَّ اإغماطها 
وثانوّية ر�سمّية للبنات، وتاأمين ُفَر�س العمل والوظائف لتاأمين 

الحياة الكريمة لأبنائها اأ�سوة ب�سائر المناطق .
وناحظ اأن مفردات كتاب الدكتور َعمرو تتحرك بب�ساطة 
حول  موا�سيعها  بمعظم  وت��دور  رة،  ُمعبِّ وان�سيابية  وعفوية 
الم�سيحّي،   � الإ�سامّي  والحوار  والن�سانّية.  المحّبة،  مفاهيم 

والوحدة الوطنّية. والعتراف بالآخر وال�سام الداخلي.
في  مة  عاَّ بالمنا�سبة  وه��و   � الّدين  عن  يتحدث  وعندما 
قا�سي  اأّنه  عن  ناهيك  الروحّية  والقيم  والأدب  والّدين  الفقه 
الخالق  عبادة  ال�سا�سية  الّدين  اأه��داف  من  ان  يعتبر   � �سرع 
واأخاقًا  واحترامًا  محبًة،  النا�س  على  اإيجابًا  تن�سحب  التي 
اإلى  وتدعو  والمجتمع،  الفرد  ُتفيد  مباركة  واأع��م��اًل  فا�سلة، 
اللبنانيين، ووحدة  ر بملكوت اهلل، وتقوم على جمع كلمة  التفكَّ
الوطنية  وال��ك��رام��ة  وال��ع��ر���س  الأر�����س  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �سفهم، 
لبنان  يكون  »ه��ل  عمرو  الدكتور  كتاب  لعنوان  وبالن�سبة   .)(

باأنه  نقول  ان  ن�ستطيع  اأخ��رى«.  وق�سايا  ال�سرق؟.  �سوي�سرا 
م�سروع  كان  اإنما  غام�سًا،  اأو  جزافًا  اأو  عبثيًا  كامًا  يكن  لم 
با�ستطاعة  اإنَّ  يقول  ان  ذلك  وراء  من  �ساحبه  يريد  ت�ساوؤل 
مدينة  حيثية  من  اإنطاقًا  �سوي�سرا  من  اأف�سل  يكون  ان  لبنان 
والوحدة  والتاآخي،  بالتعاي�س،  الم�سهورة  التاريخية،  جبيل 
المتعددي  اأب��ن��ائ��ه��ا  بين  الج��ت��م��اع��ي  والن�����س��ج��ام  ال��وط��ن��ي��ة، 
�سوي�سرا،  على  الأف�سلية  هذه  وتتحققَّ  والمذاهب  الطوائف 

المناطق،  المتواِزن بين جميع  الوطني  �سريطة تر�سيخ النماء 
وتاأمين  الفقيرة  للطبقة  �سيما  ل  والعمل،  الوظيفة،  وتاأمين 
عمره  خريف  في  اللبناني  يعي�س  ل  حتى  ال�سيخوخة  �سمان 
العي�س  لقمة  وراء  اأو  الم�ست�سفيات،  اأبواب  على  واإنك�ساٍر  ِبُذلًّ 
على  عاوًة  والُمعتقد،  الراأي  حّرية  تاأكيد  عن  ناهيك   ، ة  الُمرَّ
ما يتميَّز به لبنان عن غيره، بجمال َبْحِرِه الاأزوردي ال�ساحر، 
على  بثلوجها  البي�ساء  وجباله  الف�سيحة،  الخ�سراء  و�سهوله 
اأفقه  على  القرمزي  �سم�سه  مغيب  وم�سهد  العالية،  القمم 
ح�سب  ال�سافي  العليل  مناخه  ذل��ك،  كل  ال��ى  اأ�سف  الرحب. 
ق،  والخاَّ الذكّي  �سعبه  وطيبة   ،)5( الم�ست�سرقين  بع�س  اأقوال 

والِم�سيَاف. الُمحبَّ 
يو�سف  الدكتور  ب��اأن  القول  لنا  يحق  والتاريخ،  ولاأمانة 
والمجبول  والر�سين،  الهادئ  ف  المثقَّ بكاريزما  يتمّتع  َعمرو 
التع�سب  عن  بعيدًا  جميعًا،  النا�س  ومحّبة  العطاء  بُعن�سر 
الر�سول  قال  التي  اهلل،  باأخاق  ويتمّتع  والعن�سري،  الديني 
»تخّلقوا  وال�سالحين  للُمتَّقين  ن�سيحته  في  عنها   w العظم 
باأخاق اهلل«، بكل ما تعنيه هذه الكلمة الجامعة من مفردات 
ال�سامّية،  والأخ��اق  والمحّبة،  والتوا�سع،  وال�سدق،  الُتقى 
َيكتنُز  َعمرو  يو�سف  والدكتور  والن�سانّية،  ال�سالح،  والعمل 

بجدارة هذه المَزايا المائكّية.
َعمرو  يو�سف  الدكتور  كتاب  ب��اأن  نُقول  اأن  اأخ��ي��رًا  ويكفي 
النيَّر،  اأيدينا، هو قطعة من روحه، ووجدانه وفكره  الذي بين 
ل  ال��ت��ي  النخيل،  ك�سجرة  ه��و  ال�سيَّال  قلمه  واأن  ال�سافي، 

يت�ساقط منها ال الرطب اللذيذ، والكثير الفائدة ...
عم�سيت في 5 كانون الثاني 2020 م.

الهوام�س:
   وهيب اأبي فا�سل: ح�سارات ال�سرق القديم الجزء الأول مكتبة حبيب، طبعة 1985. ( 1)

�سفحة 273.
   د. يو�سف عمرو، »هل يكون لبنان �سوي�سرا ال�سرق؟. وق�سايا اأخرى«. دار اأثر للتوزيع ( 2)

والن�سر. طبعة 2020 �سفحة 29 .
   الم�سدر نف�سه. �سفحة 31.( 3)

   الم�سدر نف�سه، �سفحة 28. ( 4)
يقول الم�ست�سرق الفرن�سي الطبيب دي يران عن مناخ عم�سيت ) وهي اإحدى ق�سبات 
الخ  ويقول  الهواء«  تبديل  اإلى  يحتاج  ل  عم�سيت  في  المري�س  »اإن   :) ال�سمالية  جبيل  باد 
ل  ثابت  هواوؤها  بلدة  اأر  فلم  العالم  بلدان  جبت  لقد  المريميين:»  الخوة  مهند�س  فينيران 

يتغيَّر �سوى بلدة عم�سيت«. انظر اأديب بك لحود، الدوحة العم�سيتية � طبعة 2003 �سفحة 9.
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الإ�سامّي  والمفكر  المحّقق  العّامة 
ومن  العامليِّ  الحاج  عليِّ  محّمد  ال�سيخ 
اأ�سدرها من  التي  الأولى  الحلقات  خال 

ومنها: تاأريخه 
و���س��ال��ة  دارة  ف���ي  الأخ���ب���ار  دّرة   �

الأخيار.
ال�سيعة  تاريخ  من  والخالي  الحالي   �

ال�سمالّي. في المتن 
الدينّية  الحوزة  تاريخ  من  المي�سور   �

في �سحور.
�سحور...  اإل��ى  الحّلة  م��ن  ال��ج��ذور   �
اآل ال��ح��اج  اأ���س��رة  ت��اأري��خ  وم�����س��ات م��ن 

الأ�سدّية. المزيدّية 
من  مفقودة  حلقات  ع��ن  فيها  تكّلمَّ 
ت���اري���خ ال�����س��ي��ع��ة ف���ي ل��ب��ن��ان م���ن خ��ال 
العثور  في  نف�سه  اأتعب  ووث��ائ��ق  م�سادر 

عليها خال ع�سرين عامًا.
مقّدمته  ف��ي  ج��اء  م��ا  بع�س  ول��ن��ق��راأ 
تــاريــخ  مـــن  والــخــالــي  »الــحــالــي  لكتابه 
كاأنموذج  ال�صمالّي«،  المتن  في  ال�صيعة 

قال:  اإذ  الأخرى،  الثاث  للحلقات  طيب 
]» وقد جاء الكتاب في ثمانّية ف�ص�ل:

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

وال�سيعة. بالمتن 
الثاني: يت�سمن �سرحًا حول الظروف 
في  ال�سيعة  منها  ع��ان��ى  ال��ت��ي  القا�سّية 
عدم  عن  تاريخيًا،  لبنان  جبل  محافظة 
غزوهم  اإل���ى  كطائفة،  بهم  الإع��ت��راف 
حفاظًا  لاإرتداد  وا�سطرارهم  وقتالهم، 

اأرواحهم. على 
ال�سيعة  لواقع  ا�ستعرا�س  فيه  الثالث: 
�سكنها  ال��ت��ي  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي  وما�سيهم 
ال�سيعة، في ال�ساحل والجرد، وهو عبارة 
في  ���س��اب��ق��ًا  ن�سرتها  م��ق��الت  اأرب���ع  ع��ن 

ُجبيلّية«. »اإطاللة  الف�سلّية  المجلة 
ال���راب���ع: ف��ي��ه ع��ر���سٌ ع����اٌم وم��وج��ٌز 
وللجمعيات  ال�سمالي،  المتن  لم�ساجد 
ولعلماء  والإجتماعّية،  الثقافّية  والمراكز 

في  ن�ساط  لهم  كان  اّلذين  ال�سيعة  الدين 
قرى وبلدات المتن ال�سمالّي.

جرت  مقابات  مجموعة  الخام�س: 
في  ال�سيعة  الم�سلمين  بخ�سو�س  معي 
اأجراها  الأولى  المقابلة  ال�سمالّي،  المتن 
معي اأ�ستاذنا القا�سي ال�سيخ يو�سف َعمرو 
ما�صي  من  كتابه:»�صفحات  في  ون�سرها 
ال�صيعة وحا�صرهم في لبنان«، اأّما الثانّية 
»جماعة  معي  اأجرته  لقاء  خ��ال  فكانت 
مع  ج��دل  اللبنانيين«،  الديمقراطيين 
اأّن المقابلة الثالثة  حوار مفتوح. في حين 

كانت مع قناة »الزهراء« الف�سائّية.
الف�سل  ه���ذا  اأف������ردُت  ال�����س��اد���س: 
في  ال�سخ�سّية  تجاربي  على  لاإ�ساءة 
به  ُقمُت  الذي  والن�ساط  ال�سمالّي  المتن 

خال عقد ون�سف من الزمن.
بع�س  ف��ي��ه  ا���س��ت��ع��ر���س��ُت  ال�����س��اب��ع: 
م�ستوى  ل��رف��ع  ال��ه��ادف��ة  الإق���ت���راح���ات 
الطائفة ال�سيعّية في المتن ال�سمالّي، من 
قبيل اإن�ساء محكمة جعفرّية، وا�ستحداث 

بقلم رئي�س التحرير

يف لبنانمن تاريخ الشيعة واحللقات املفقودةتاريخ العاملّي 
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موقع نيابّي لل�سيعة في المتن.
ال����ث����ام����ن: ف���ي���ه ب���ع�������س ال���وث���ائ���ق 
للمرحلة  وت��اأري��خ��ًا  توثيقًا  وال�����س��ور...؛ 

الحالية والما�سّية )1( « [.
موفّيًا  القول  ل  وف�سّ تكّلم  اأن  وبعد 
الآنفة  الثمانّية  الف�سول  في  حقه  للبحث 
ال�سيعّية  الطائفة  تكّلم عن حقوق  الذكر، 
التاريخّية في المتن ال�سمالّي والتي كانت 
جزءًا من ك�سروان التاريخّية قبيل معركة 

عين داره التي جرت في عام 1711 م.
م��واط��ن  األ���ف  خم�سين  ح��ق��وق  وع���ن 
ال�سمالي  المتن  ق�ساء  في  مقيمين  منهم 
منذ اأكثر من خم�سين عامًا ومن اأ�سحاب 
في  ن��ي��اب��ّي  بمقعد  وال��ع��ق��ارات  الأم���اك 
جعفرّية،  �سرعّية  وبمحكمة  البرلمان، 
لهم في منطقة  ُم�ستحدثة  بلدّية  وباإن�ساء 
في  حقوقهم  وع��ن  ح��م��ود  ب��رج   � النبعة 
ع�سرة  خم�س  ف��ي  منهم  اأع�����س��اء  وج��ود 
لهم  مخاتير  اإي��ج��اد  م��ع  اأخ����رى  ب��ل��دّي��ة 
اإع��ط��اء  م��ع  ال��ع��زي��زة  المنطقة  تلك  ف��ي 
في  الحّق  الداخلّية  واأحيائهم  �سوارعهم 
كامه  ُمّوثقًا  المطلوبة،  التحتّية  البنى 

اأو  هذا بالعرائ�س والوثائق المقّدمة منه 
من الأهالي في هذا الكتاب.

واأّم�����ا ال��ح��دي��ث ع���ن ُك��ت��ب��ه ال��ث��اث��ة 
الأخ������رى، ف��ه��و ح��دي��ث ط��وي��ل وج��م��ي��ل 
لها  ق��راءت��ه  بعد  ال��ق��ارئ  يكت�سف  حيث 
ال�سيعة  تاريخ  من  مفقودة  حلقات  ثاث 
الفكرّي والثقافّي من خال تاريخ القبيلة 
اأ�سد  بنو  وهم  العريقة،  ال�سيعّية  العربّية 
ف��ي ال��ح��ّل��ة وف���ي ال��ب��ق��اع وج��ب��ل ع��ام��ل. 
اآل  الأ���س��راف  ال�سادة  تاريخ  خ��ال  وم��ن 
قمهز  بلدة  في  المو�سويين  الدين  �سرف 
�سحور  بلدة  ف��ي  ُث��ّم  وم��ن  الك�سروانّية، 
العاملّية، وبالتالي هجرة ق�سم منهم اإلى 
العثمانّي  عكا  والي  اأي��ام  واي��ران  العراق 
القرن  ب��داي��ة  ف��ي  ال��ج��زار  با�سا  اأح��م��د 
عن  تحّدث  كما  الميادّي.  ع�سر  الثامن 
وف�سلها  وجهادها  ال�سريفة  العائلة  هذه 
حوزة  لنا  تركته  وما  والعلماء  العلم  على 
اآثار وتراث في لبنان والعراق  �سحور من 

وايران.
واأم��ن��ي��ت��ي الأخ����ي����رة لأخ����ي ف���ي اهلل 
يكتب  اأن  العاملّي  ال�سيخ  المحقق  العّامة 

عاليه  ق�ساء  في  ال�سيعة  الم�سلمين  عن 
القماطّية،  بلدات  في  منهم  والمقيمين 
كيفون، �سوق الغرب، كفر�سيما، ب�سامون، 
مدينة  واأح��ي��اء  وغيرها.  عرمون  خلدة، 
ال�����س��وي��ف��ات واأه��م��ه��ا: ح��ي ال�����س��ل��م، نهر 
يتجاوز  حيث  ال�سويفات  �سحراء  الغدير، 
عددهم الخم�سين األف مواطن و�سوادهم 
الأعظم من اأ�سحاب الأماك وهم بحاجة 
محكمة  م��ع  لهم  نيابّي  مقعد  وج��ود  اإل��ى 
�سرعّية جعفرّية، وُمفٍت جعفرّي، ومجال�س 

بلدّية، ومجال�س اإختيارّية.
واأُم��ن��ي��ت��ي ه���ذه ك��ان��ت ب��ع��د ق��راءت��ي 
تــاريــخ  مــن  والــخــالــّي  »الــحــالــّي  لكتابه 
اأثبت  ال�صمالّي« حيث  المتن  ال�صيعة في 
هلل  واإخا�سه  م�سداقيته  نف  الم�سّ به 
اّلذين  والفقراء  لل�سعفاء  تعالى ون�سرته 
اإّل من قذف  ل �سوت لهم ول نا�سر لهم 
وال�سجاعة  ال�����س��دق  بقلبه  ت��ع��ال��ى  اهلل 

والمحّبة وكلمة الحّق)2(.
مع خال�س �سكري وتحياتي

م.   2020 �سباط   12 بتاريخ  الغبيري 
الموافق 17 جمادى الآخرة 1441 ه�. 

الهوام�س:
   »الحالي والخالي من تاريخ ال�سيعة في المتن ال�سمالي« الطبعة الأولى 2016 م. �س 6 � ( 1)

9 من�سورات الدار العاملّية � بيروت.
   مجلة  »اإطالة ُجبيلّية« العدد 41 ال�سادر في ني�سان )ابريل( 2010م.( 2)
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بابه  يقفل  ل  طليقًا  حرًا  الفكر  يبقى 
وقد  �سادر،  اأي  يمنع  ول  واف��د  اأي  اأم��ام 
تاأ�س�سها  منذ  الب�سرّية  الأفكار  تفاعلت 
وربما تاآلفت وربما تخالفت، اإل اأّنها على 
غير  طليقة  حّرة  بقيت  المنهجّية  �سبيل 

بقيد. مقيدة 
الزمن  تمادي  بعد  الأفكار  وتمخ�ست 
�سح  اإن  ف��ك��ري��ة  مع�سكرات  ث��اث��ة  ع��ن 

التعبير:
عن  بمعزل  وذل���ك  ال��دي��ن��ّي:  الأّول: 
ائتلف  وم��ا  ومت�سابكاته  خ�سو�سياته 
ي�سمل  الدينّي  فالعنوان  اختلف،  وما  منه 
وغير  واليهودّي  والم�سيحّي  الإ�سامّي 
ذلك، كما ل فرق بين �سحة ن�سبة الدين 
اأه��ل  و�سع  م��ن  كونه  وبين  ال�سماء  ال��ى 

الأر�س .
الثاني: الادينّي: اأي المنهج الذي ل 

يعتقد بوجود الدين من راأ�س .
ال��ب��رزخ بين ال��دي��ن��ّي وال��ا  ال��ث��ال��ث: 

الدينّي.
اإننا اذا نظرنا الى الفكر بنظرة غير 
كل  اأن  نجد  �سابق  ات��ج��اه  ب��اأي  م�سبوقة 
دين  هي  اأ�سحابها  قبل  من  متبناة  فكرة 
دين،  اأنها  اأ�سحابها  عليها  يطلق  لم  واإن 
اأي اأحد عن الدين واإن توهمه  فا ينفك 
الفكرة  عن  اأحد  ينفك  ل  كما  دين،  غير 

واإن لم ي�سمها فكرة .
ف���ال���ذي ل ي��ع��ت��ق��د ب��ف��ك��رة ال��خ��ال��ق 
ذلك  غير  اأو  والعقاب  والثواب  وال�سرائع 
هو عمليًا يوؤمن ب�سيء ما، بفكر ما، وهذا 
ال�سيء وهذا الفكر هو دين بنحو اأو باآخر، 
وكذلك الذي يوؤمن بدين ما، هو بالحقيقة 

يوؤمن بفكر ما، فهذا الدين هو فكر .
اأو  نفيًا  والدين  الفكر  بين  فالتازم 
ل�سم�س  بزوغ  اأول  مع  دومًا  متحقق  اإثباتًا 

. الإن�سانّية 
ه���ذا ع��ن ال��ف��ك��ر وال���دي���ن وال��ت��ازم 
تعّرف كل مع�سكر  اأما عن كيفية  بينهما، 

بقلم �صماحة ال�صيخ ت�فيق ح�صن عل�ية )1(

حوار جديد 
مع الفكر اإلحلادي

ملؤلفه 
الدكتور أحمد حممد قيس
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والا  الدينّي   � الثاثة  المع�سكرات  من 
على   � بينهما  ال���ذي  وال���ب���رزخ  ال��دي��ن��ّي 
ولم  البتة  يتمَّ  لم  فاإّنه  البع�س  بع�سهم 
اأ�سل  فالحوار  الحوار،  ببركة  اإل  يتحقق 
وطبيعة  الب�سرية  النف�س  �سقع  في  اأ�سيل 
الب�سرّية،  العقول  لدى  ومترجمة  متحققة 
ول�سان  الإن�سان من عقل  لأّن طبيعة خلق 
ولل�سان  الإجالة  فللعقل  الحوار  تقت�سي 
ال��ح��وار،  يتحقق  هنا  ه��ا  وم��ن  التعبير، 
وينتج  عقله  م�سنع  الى  يتجه  فالإن�سان 
ل�سانه  ال��ى  ي��ف��زع  ُث���ّم  اأف���ك���ارًا  اأو  ف��ك��رة 
الأغ��ي��ار،  ال��ى  عقله  انتجه  م��ا  لت�سدير 
والل�سان  العقل  ببركة  الحوار  ن�ساأ  وهكذا 
الأدوات  في  كما  الل�سان  غير  اأداة  وبكل 

. المعا�سرة  التكنولوجّية 
التطرق  من  ُب��دَّ  ل  راب��ٌع  اأم��ٌر  وهناك 
على  الإقت�سار  وع��دم  التجدد  وهو  اليه 
ال���ق���دم، ف��ال��ف��ك��ر م���ن م��ن��ط��ل��ق ت��ح��رره 
ويتطلب عدم  التجدد  يقت�سي  وا�ستقاله 
تجدد  ال��ى  يحتاج  ���س��يء  وك��ل  ال��ج��م��ود، 
يلغي  ل  التجدد  اأّن  اإذ  ثابتًا  كان  لو  حتى 
ومترونقًا  متجوهرًا  يجعله  ب��ل  الثابت 
اأكثر فاأكثر، والفكر الذي يخ�سى التجدد 
اأما  تجدد،  كل  مع  يتبدد  وهم  هو مح�س 
ول  التجدد  يخ�سى  فا  الحقيقّي  الفكر 
ليكون  حثيثًا  ويطلبه  يع�سقه  ب��ل  يهابه 

مدعاة لتاألقه .
م����ن ه���ن���ا ن���ف���ه���م ه�����ذه ال��ك��ل��م��ات 
 � ال��ج��دي��د   � ال��ف��ك��ر   � الأرب����ع:)ال����ح����وار 
كتابه  في  الكاتب  �سطرها  التي  الإلحاد( 
اإذ  الإل��ح��ادي(  الفكر  مع  جديد  ح��وار   (
وغير  التجرد  في  غاية  كلمات  اعتمد  اأّنه 

وال��ح��وار  ح���وار  ف��ه��و  ل��اآخ��ر،  م�ستفزة 
طبيعة الب�سرّية المتعارفة، وهو جديد اأي 
كلمة  والفكر  فكر  وهو  وب��اٍل،  متلبد  غير 

تبعث البهجة في نفو�س ال�سامعين .
العنوان  اختيار  في  الكاتب  نجح  لقد 
فجعل من الدينّي اإن�سانًا واثقًا وادعًا غير 
اأنت  اإنك  ايحائّية  بطريقة  واأقنعه  مت�سنج 
الُمنت�سر والظافر ولكن بطريقة ح�سارّية 
اإن�سانًا راغبًا في  ، وجعل من غير الدينّي 
الإطاع على فكر الآخر من دون ا�ستفزاز 
�سخ�سًا  منه  يجعل  بالعادة  كان  تقليدي 
الى  بالإطاع على كل ما يمتُّ  غير مهتم 
في  نجح  الكاتب  اأن  كما  ب�سلة،  ال��دي��ن 
ل  فعلي  اإبتاء  محل  هو  مو�سوع  اإنتخاب 
بعد  والإ�سامي  العربّي  عالمنا  في  �سيما 
النفور الفظيع من الدين الذي تّم ت�سويره 
ظلمًا وعدوانًا وتاآمرًا على اأّنه دين متازم 
اأ�ساليب  وك��ل  والحرق  وال�سبّي  القتل  مع 

الإجرام والتحجر والتخلف .
ال��دك��ت��ور  ل��م��وؤل��ف��ه  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  اإن 
محّمد  اأحمد  ال�سيخ  الجامعي  والأ�ستاذ 
الحقيقّي  العر�س  منهجّية  اإعتمد  قي�س 
وغير  ال��دي��ن��ّي  للمنهجين  وال��م��ن�����س��ف 
بين  القارئ  من  تجعل  بطريقة  الدينّي 
عر�س  ولكل  اأم��ام��ه،  متوفرين  عر�سين 
اأنه  طالما  التام  بالخيار  وهو  منهجيته، 
الأم��ر  وه��ذا  ا�ستفزازّي،  هو  ما  يجد  ل 
اأن  بمعنى  الع�سر،  في هذا  مطلوب جداأ 
بهدوء  منتجاته  يعر�س  اأن  الدينّي  على 
الطالب  وعلى  كذلك،  الدينّي  غير  وعلى 
وهذا  ويختار،  يوازن  اأن  والمعرفة  للفكر 
الام  بفتح  الموؤَلف  نجاح  �سرُّ  بالتحديد 

والموؤِلف بك�سر الام .
في  غاية  اآخر  اأمر  في  نجح  والكاتب 
التي  الخ�سو�سّية  مراعاة  وهو  الأهمّية 
فا�ستطاع  لاأديان،  المنكر  عليها  يكون 
اختراق الاوعي عند الا دينّي ونجح في 
وتر�سيه،  ت�ستفزه  ل  بطريقة  مخاطبته 
على  ي��دلُّ  فاإنما  �سيء  على  دّل  اإن  وه��ذا 
قتل  ل  العنب  اأك��ل  على  الكاتب  حر�س 
تعريف  وه��و  التعبير  �سح  اإن  ال��ن��اط��ور 
للدين  النا�سعة  الحقيقة  على  ال��ّن��ا���س 
وتكثير  الّنف�س  اإظ��ه��ار  الق�سد  ولي�س 

. المتع�سبين  الم�سفقين 
الكم  ع��ن  التغافل  يمكن  ل  واخ��ي��رُا 
الكتاب  ت�سمنه  الذي  التجريبّي  العلمّي 
وه���ذا ي���دلُّ ع��ل��ى ال��ج��ه��د ال��ك��ب��ي��ر ال��ذي 
وعلى  والتنقيب،  البحث  في  الكاتب  بذله 
م�سداقّية  الكتاب  اإع��ط��اء  على  ق��درت��ه 
واق��ع��ّي��ة ع��ال��ّي��ة، ول��ك��ن ق��د ي��وؤخ��ذ على 
الدين  اأن�سار  من  اأّنه  اظهر  اأّنه  الكاتب 
ال��ف��ك��ر  م���ع  ع���ن���وان: ح����وار ج��دي��د  لأن 
اأنه  وا�سحًا  انطباعًا  يعطي  الإل��ح��ادي. 
يتحاور  الذي  الدينّي  اأي  الأول  المحاور 
الكاتب  على  ي��وؤخ��ذ  كما  الإل��ح��ادي،  م��ع 
من  ب���دًل  الإل���ح���ادي  كلمة  ا���س��ت��خ��دام��ه 
الا  بعبارة:  وا�ستبدالها  العبارة  تلطيف 
ذلك  عن  ال��ج��واب  يمكن  اأّن��ه  اإل  دي��ن��ّي. 
ُم�ستخدم  م�سطلح  الإلحاد  ان  بالقول: 
القارئ  ج��ذب  يمكن  ول  الأي��ام  ه��ذه  في 
مهملة  الآن  والكتب  ا�ستخدامه،  دون  من 
وت��ح��ت��اج ال��ى ع��ن��اوي��ن ج��اذب��ة، ك��م��ا اأّن 
ُبّد  ل  فكان  ابتاء  محل  الإلحاد  عنوان 

من ا�ستخدامه بالعنوان .

الهوام�س:
   كاتب وباحث من لبنان.( 1)
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الثقافة هي العلوم والمعارف التي يدركها الفرد ومجموع ما 
تو�سلت اإليه اأُّمة اأو بلد في ُمختلف الحقول من اأدب وفكر وعلم 
وفن و�سناعة بهدف ا�ستنارة الذهن. وتعني ا�سطاحًا الرقي في 
الأفكار النظرّية � ويمكن اأن تكون الثقافة تهذيبًا و�سقًا للنف�س 
الب�سرّية. وهي مجموعة من ال�سلوكيات التي يتم اتباعها لتقويم 
�سلوك الأفراد والمجتمعات، وذلك عن طريق العقائد التي تهدف 
الى تقويم و�سبط ال�سلوك. ويمكن ا�ستخدام كلمة ثقافة للتعبير 
الإتجاهات  والمجموعة من  الب�سرّية  والمعرفة  الفنون  عن تذوق 
المتنوعة:  بالثقافة  تمّيز  من  اخترنا  ونحن  والأه���داف.  والقيم 

الثقافة العاّمة الأ�سا�سّية والوطنّية والمهنّية وال�سعبّية.
ونحن ح�سلنا على الثقافة الإن�سانّية والوطنّية والُجبيلّية لأّن 
الفرد يح�سل على الثقافة من المجتمع كونه فردًا منه حيث اأّن 
والتوا�سل  الإجتماعّية  العاقات  دون  من  المجتمع  في  العي�س 

وتبادل الخبرات �سيكون ُم�ستحيًا وهي مكت�سبة ولي�ست فطرّية.
َوُتنمي  الوحدة  �سعور  الواحد  المجتمع  اأف��راد  الثقافة  ُتك�سب 

لديهم ال�سعور بالإنتماء والولء وتتيح لهم العمل دون ا�سطراب.
والما�سي   � الما�سي  في  طويًا  يعي�سون  الّنا�س  من  كثير   ...

ة للقفز ل اأريكة لاإ�سترخاء، ونحن تواقون لدرا�سة الما�سي  من�سّ
اأب��دًا فلو كان الما�سي  اأن ُنخطط للم�ستقبل. ل نندم  لأننا نريد 
جيدًا فهذا رائع ولو كان �سيئًا فهذه خبرة � ل نريد ُم�ستقبًا يف�سلنا 
عن الما�سي، الما�سي هو الخبرات التي مّرت على الإن�سان بكل 
اأ�سكالها واألوانها، والما�سي هو تجارب حياة الب�سرّية ُمنذ الخليقة 
وحتى اللحظة التي م�ست. فاإن اأردنا ت�سفح كتاب الما�سي فعلينا 
مّر  على  الإن�سانّي  والتاريخ  الح�سارات  دفتي  بين  من  ناأخذه  اأن 
الع�سور، والما�سي مليء بالق�س�س والعبر والإنجازات... هناك 
رجال ون�ساء من الما�سي ولكنهم ما زالوا يعي�سون بيننا... فلنفكر 

كيف مرَّ يومنا ولن�سّجل ما اأنجزنا...
باإمتياز  ون�سجله  التاريخ  �سفحات  على  ندونه  ما  هناك  هل 

وح�سن اإنجاز عّنا وماذا اأنجزنا؟
الحياة  �سطور  بين  ما  مكانًا  لأنف�سنا  نجد  اأن  ن�ستطيع  هل 

الخالدة على �سفحات التاريخ؟
الم�ستقبل حالة من الزمان يتطلع اإليها الفرد والمجتمع بنوع 

من الأمل... اإّنه مراآة الما�سي والحا�سر...
من تعّود اأن يوزع الورد ف�سيبقى �سيء من العطر في يديه...

مع الرابطة الثقافّية 
يف جبيل 
ورئيسها 

الدكتور 
حسن حيدر أحمد

اإعداد هيئة التحرير
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في اأبجدّية اأحيرام وقدمو�س امتدت اأيدي الوطن فوق البحر 
فلم تت�سع لها الُدنيا فاأر�سلت غيوم تعبها لتمطر فكرًا جديدًا ُثّم 

ر�ّست جبيل مياهًا طاهرة من نبعة يديها...
اأ�سبحت  م��اء  ونقطة  ملبننة  ح�سارة  اأ�سبح  ال��ح��رف  ه��ذا 

بحارًا...
هاج النحل وبداأ يغط على الأبجدّية وين�سر ع�سله في خايا 

الكون عندما كان اأطفال هذا الكون َيْحبون في ب�ساتين الكام...
الحنين  ق�س  ت�سعل  البرق  ق��ّداح��ة  جبيل  ف�سوت  اليوم  اأّم��ا 
لاأجيال القادمة... وتحمل قنديًا من اأ�سماء... واأّنا اأتفقد الأ�سماء 
في التاريخ وجدت في قنديل الأ�سماء رجاًل من حرير يحملون في 
اأيديهم اأ�سواء يبددون عتمة اللبنانيين اأو ظلمة ك�سروان وجبيل... 
رجال دين ودنيا انطلقوا من دور اأجدادهم الفينيقيين في ت�سدير 
الحرف اإلى الكون ومن قول ال�سّيد الم�سيح )عليه ال�ّسام(:»اأحّب�ا 
بع�صكم بع�صا كما اأحببتكم اأّنا« )يوحنا 15: 12،13: 34 ( � ومن 
اآَمنَّا ِبــاهلّلِ َوَمــاآ اأُنــِزَل اإَِلْيَنا َوَما اأُنــِزَل اإَِلى  الآية القراآنّية: {ُق�ُل�اْ 
�ْصَماِعيَل َواإِ�ْصَحَق َوَيْعُق�َب َواالأ�ْصَباِط َوَما اأُوِتَي ُم��َصى  اإِْبَراِهيَم َواإِ
ْنُهْم  اأََحــٍد مِّ َبْيَن  ُق  ُنَفرِّ بِِّهْم الَ  رَّ �َن ِمن  النَِّبيُّ ــَي  اأُوِت َوَمــا  َوِعي�َصى 

َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُم�َن} �سورة البقرة، 136.
اإّنهم موؤ�س�سو الرابطة الثقافّية في جبيل

يوم ال�سبت الواقع فيه 26 اآب 1997 م. الموافق 26 ربيع الأّول 
1418 ه�. اإجتمعت ُثّلة من اأهل الفكر والثقافة في بلدة المعي�سرة 
� فتوح ك�سروان في منزل �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف 
تهمُّ  التي  والفكرّية  الثقافّية  الق�سايا  في  وتباحثوا  َعمرو  محّمد 
المنطقة، وقّرر المجتمعون ت�سمية هذا اللقاء المبارك بلقاء يوم 
ال�سبت. اأّما اأهدافه فكانت تقت�سر على الق�سايا الثقافّية والفكرّية 
ف�سلّية  مجلة  وتاأ�سي�س  وك�سروان  جبيل  ق�ساءي  في  والإنمائّية 
واإقامة ندوات ثقافّية واإعداد درا�سات اإنمائّية باإ�سم هذا اللقاء...

يوم  كل  اإلى  وتتوالى  تتتابع  واللقاءات  الإجتماعات  بداأت  ُثّم 
في  والم�ساريع  الأفكار  وب��داأت  الموؤ�س�سين  من  واح��د  عند  �سبت 

التاقح والتفاعل...
وفي جل�سة 1997/9/6 م. / 4 جمادى الأّولى 1418 ه�. في 
منزل الأ�ستاذ الحاج محّمد علي اإبراهيم في حجول ق�ساء جبيل 
كّلفت لجنة لو�سع �سياغة جديدة لأهداف هذا اللقاء وو�سع اإطار 

قانونّي له.
منزل  في  م.   1997/10/18 فيه  الواقع  ال�سبت  جل�سة  وفي 
الدكتور ح�سن حيدر في جبيل اتفق الأخوة الحا�سرون على تقديم 
الموؤ�س�سين  من  الُمقّدم  الطلب  وهم:)ح�سب  الموؤ�س�سين  اأ�سماء 
اإلى م�سلحة ال�سوؤون ال�سيا�سّية والإدارّي��ة في وزارة الداخلّية في 

1998/4/16 م.
عبد العزيز اأبي حيدر � د. وفيق اإبراهيم � �سادق ح�سين برق 
ال�سّيد   � ع��ّواد  د. محمد ح�سن   � نون  د. جمال   � المقداد  عماد   �
م�سطفى الح�سينّي � ال�سيخ محّمد ح�سين َعمرو � د. �سهاب كامل 
اأحمد )ممثل  � ح�سن حيدر  َعمرو  يو�سف محّمد  ال�سيخ   � كنعان 

الجمعّية تجاه الحكومة: الدكتور وفيق �سهيد اإبراهيم(.
�سدر عن وزارة الداخلّية علم وخبر رقم 103/ اأد : تاأ�سي�س 

جمعية باإ�سم: الرابطة الثقافّية في جبيل بتاريخ 23 اآب 1999 م.
تتاألف الهيئة الإدارّية للرابطة من:

رئي�س: عبد العزيز اأبي حيدر.
نائب رئي�س: ح�سن حيدر اأحمد.

اأمين �سر: وفيق اإبراهيم.
اأمين �سندوق: عماد المقداد.

محا�سب: �سهاب كنعان.
وع�سرة اأع�ساء ا�ست�ساريين وهم: ال�سيخ يو�سف محّمد َعمرو، 
نون، م�سطفى  برق، جمال  �سادق  َعمرو،  ال�سيخ محّمد ح�سين 

الح�سينّي، محمد علي اإبراهيم، ح�سن بّرو، ح�ّسان اإبراهيم.
الجهات  مع  العمل   � الثقافّية  الروابط  توثيق  الرابطة:  غاية 
الُمخت�سة لإيجاد منبر ثقافّي وفكرّي وتوثيق العاقات مع منتديات 

الفكر والثقافة التي لها الأهداف نف�سها.
العمل على دعم واإن�ساء مراكز للبحوث والدرا�سات التي تهمُّ 
المنطقة على الم�ستويات الثقافّية والإن�سانّية مع الإهتمام بالكّتاب 
والُمبدعين وال�سعراء والعلماء والأدباء من اأبناء المنطقة ُثّم العمل 
على ن�سر اإبداعاتهم وتعميمها، دعم المدر�سة الر�سمّية والجامعة 
اللبنانّية في المجالت الثقافّية والإجتماعّية، القيام بجميع الأعمال 

با�ستعمال كل الو�سائل الازمة لأجل تحقيق هذه الأهداف..
باإ�سم  لها  والترخي�س  اإ�سدار مجلة  الإتفاق على  تّم  وبعدها 
الدكتور جمال نون ويكون تمويلها من الرابطة، واتفق على اأن يكون 

مجل�س اإدارتها على ال�سكل التالي:
ال�سيخ يو�سف محّمد َعمرو: الم�سرف العام.

ال�سيخ محّمد ح�سين َعمرو: المدير العام.
ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي: عاقات عاّمة.

الدكتور وفيق اإبراهيم: رئي�س التحرير.
الدكتور جمال نون: مدير م�سوؤول.

كما اتفق على المو�سوعات والمقالت التي �ستعالجها المجلة 
الوطنّية  والثقافة  المواطنة  مفهوم  على  بالتركيز  تعنى  وهي 
لاإن�سهار  مثاًل  جبيل  من  جعلت  التي  المو�سوعات  و�سائر 

الوطنّي والإن�سانّي.
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وتوزعت  دوره��ا  وانكفاأ  م�سيرتها  الثقافّية  الرابطة  تكمل  لم 
اإهتمامات موؤ�س�سيها فتعثرت اأو تباطاأت اأو توقفت عن الم�سير.. 
وتوفي رئي�سها الأ�ستاذ عبد العزيز اأبي حيدر اأمين �سر محافظة 
تاأبين  له  كان  ُثمَّ  الرابطة،  فكّرمته  بالوكالة  وال�سمال  طرابل�س 
واحتفال كبير في �سالة اأنط�س مار يوحنا مرق�س جبيل، بمنا�سبة 
مرور عام على وفاته بتاريخ 13 ت�سرين الثاني �سنة 2011 م. برعاية 
�سماحة العّامة ال�سّيد علّي ف�سل اهلل وح�سور الفاعليات ال�سيا�سّية 

والإجتماعّية والثقافّية في باد جبيل.)1(
اأعمال ون�ساطات الرابطة:

لم تقم الرابطة الثقافّية في جبيل باأعمال ون�ساطات تن�سب 
اإليها واإنما كان لموؤ�س�سيها دور فّعال في مجالت الثقافة والعلم 
الثقافّية  المجال�س  مع  والفكرّية  الثقافّية  والعاقات  والمعرفة 
والتاأليف وتوقيع الكتب واإقامة الندوات الفكرّية حول موؤلفاتهم في 

جبيل وك�سروان و�سائر المناطق اللبنانّية منها:
الرابطة  رئا�سة  اإليه  اآل��ت  بعدما  حيدر  ح�سن  الدكتور  قيام 
والمجال�س  الفكرّية  المنتديات  في  متنوعة  ثقافّية  بن�ساطات 
واإقامة  فكرّية  لقاءات  ورعاية  الإجتماعّية  والرابطات  الثقافّية 
اأع�ساء  وبح�سور  واأّلفها  التي �سّنفها  الكتب  ة حول  ندوات خا�سّ
الرابطة والفاعليات الثقافّية والإجتماعّية في قاعة ثانوّية جبيل 
التكفير«  وبـــاء  اأم  التفكير  الآت���ّي���ة:»دواء  الكتب  وه��ي  الر�سمّية 
»االإرهــاب وجــذوره الدينّية« بتاريخ  بتاريخ 2015/5/14، كتاب 
بتاريخ  الــيــهــ�دّيــة«  ــه  ــامـ واأرحـ ــاب  ــ »االإرهــ وك��ت��اب   2016/9/16

.2018/1/26
واليوم وانطاقًا من الواقع المرير اّلذي يعي�سه الوطن في �ستى 
المجالت وان�سجامًا مع قول الإمام علّي t، »من �صاور الّنا�س 
�صاركهم في عق�لهم« وقوله t:»ِنعَم الم�ؤازرة الم�صاورة«، بادر 
عدد من موؤ�س�سي الرابطة الثقافّية اإلى الت�ساور وتبادل الآراء وُثمَّ 
الإتفاق على اإحياء الرابطة الثقافّية في جبيل كاإرث عريق بروح 
مجال�س  فت�سبح  المواطنة  مع  ويتعانق  العلم  فيجتمع  ُمعا�سرة 
اأ�سحاب  قبلة  والعلماء  وال�سعراء  الأدب��اء  يت�سامر  الرابطة حيث 
الفكر من كل حدٍب و�سوٍب. ونحاول لملمة ما فقدناه من رحيل 
بع�س المثقفين والموؤ�س�سين، والإ�ستفادة من تجربة ونجاح البع�س 
الآخر وتعود الرابطة اإلى �سابق عّزها ومجدها وتتعانق وتتحاور 

وتتكامل مع المجال�س الفكرّية الأخرى لخدمة الوطن والإن�سان.
وعّلق رئي�س تحرير هذه المجلة على كالم رئي�س 

الرابطة الثقافّية في جبيل بقوله: 
لقد وفقَّ اهلل تعالى، الأخوة الكرام وموؤ�س�سي الرابطة الثقافّية 
المدينة  وبع�س وجهاء  الح�سينّي،  ال�سّيد م�سطفى  الأخ  و�سعادة 

ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل  المرجع  العّامة  للتعاون مع �سماحة 
اهلل )قده(، وبلدية جبيل ورئي�سها الوزير ال�سابق المهند�س جان 
لوي قرداحّي لأخذ رخ�سة قانونّية للمركز الإ�سامّي التربوّي في 
جبيل، ولم�سجد الإمام علّي بن اأبي طالب t، في مدينة جبيل، 
وللقيام باإحتفال كبير لو�سع حجر الأ�سا�س لهذا المركز من قبل 
�سماحته بمنا�سبة ذكرى المولد النبوّي ال�سريف في 15 ربيع الأّول 
وبح�سور  م.   2000 �سنة  حزيران   16 الموافق  ه�.   1421 ل�سنة 
اليوم  ذلك  كان  حيث  الكاظمّي.  عدنان  الحاج  الكويتي  المتبرع 
يومًا م�سهودًا في تاريخ المدينة ح�سرته جميع الوجوه الإجتماعّية 

والثقافّية، وممثلو الطوائف الكريمة في باد جبيل وك�سروان.
)ر���س(،  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة  كلمة  وك��ان��ت 
البل�سم ال�سافّي والدواء النا�سع لمعالجة م�ساكل لبنان الإجتماعّية 
بالرجوع اإلى اهلل تعالى، م�سدر الحبِّ والعطاء والخير والجمال 

والإبتعاد عن التع�سب والطائفّية البغي�سة.
المدينة  في  الثقافّية  والرابطة  الم�سلمين  اأماني  تكّللت  كما 
t، بعد  اأبي طالّب  بالنجاح في افتتاح م�سجد الإم��ام علّي بن 
�سنوات من الإنتظار برعاية �سماحة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل 
اهلل )ر�س(، ممثًا بنجله العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل في اآخر 
جمعة من �سهر �سعبان 1427 ه�. الموافق 23 اأيلول 2006 م. وكانت 
كلمة العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل في خطبتّي الجمعة، منوهًا 
اآنذاك بدور الم�سجد في الإ�سام. وبدور والده في اإر�ساء الوحدة 
الإ�سامّية والوحدة الوطنّية في لبنان، ُمعربًا عن تمنياته القلبّية 
بحلول المحّبة والرحمة والخير والعطاء في �سهر رم�سان المبارك 
اإ�ستقبال هذا  اإنطاقًا من خطبة النبّي w، في  بين اللبنانيين 
ال�سهر المبارك. ُثّم تكّلم اإمام الم�سجد القا�سي الدكتور ال�سيخ 
الثقافّية  والفاعليات  المدينة  اأهالي  باإ�سم  َعمرو  محّمد  يو�سف 
�ساكرًا  وك�سروان،  جبيل  باد  في  والم�سلمين  بها  والإجتماعّية 
ل�سماحة العّامة المرجع اأياديه البي�ساء على هذه المدينة وعلى 

باد جبيل وك�سروان.
كما كان لإفتتاح مدر�سة ر�سول المحّبة w، الإبتدائّية المجانّية 
للعام الدرا�سّي 2008 � 2009 والمجاورة للم�سجد باإدارة الأ�ستاذ 
زهير الحيدرّي. ومن ثّم باإدارة الأ�ستاذ محّمد �سليم الدور الكبير 
في اإبراز دور الم�سجد في تربية الأجيال والوحدة الوطنّية، وفي 
م�ساركة اإدارة المدر�سة وطابها في اأعياد المياد والب�سارة وعيد 
منا�سبات  من  وغيرها  الإ�ستقال  وعيد  ال�سريف  النبوّي  المولد 
بعرو�س م�ستركة مع المدار�س الُجبيلّية في �ساحة جبيل الرئي�سة 
قرب �سجرة المياد، اأو في قاعة العّامة المرجع ال�سّيد محّمد 

.w ح�سين ف�سل اهلل )قده(، التابعة لمدر�سة ر�سول المحبة
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وفاة  ذكرى  في  دور  ولأع�سائها  الثقافّية  للرابطة  كان  كما 
العزاء وغيره  بتقبل  الم�ساركة  وفي  الموؤ�س�سين  اأع�سائها  بع�س 
من واجبات كما ح�سل في وفاة الدكتور �سبحّي مراد الم�سوؤول 
الحاج  تاأبين  وف��ي  اللبنانيين.  الكّتاب  اإتحاد  في  الإجتماعّي 
اأيلول 2010  اإبراهيم اّلذي توفاه اهلل تعالى في 12  محّمد علي 
م. عن خم�سة و�سبعين عامًا ق�سى منها اأكثر من خم�سين عامًا 
في التعليم والتدري�س في ثانويات المقا�سد الإ�سامّية الخيرّية 
المقا�سد  لجمعية  التابع  الإ�سامّية  للعلوم  العالّي  المعهد  وفي 

الخيرّية الإ�سامّية � بيروت.
الثقافّية  الرابطة  رئي�س  لوفاة  الأولى  ال�سنوّية  الذكرى  وفي 
في جبيل الأ�ستاذ عبد العزيز بك اأبي حيدر اأمين �سر محافظ 

�سمال لبنان.
وفي الم�ساركة باإحياء الذكرى ال�سنوّية لوفاة العّامة المرجع 
ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، بدايًة من �سهر تموز 2010 

م. ولغاية تاريخه في المركز الإ�سامّي الثقافّي � جبيل.
كما كان للرابطة الثقافّية في جبيل دوٌر جلٌي ووا�سح في كتابات 
ُجبيلّية«،  »اإطاللة  مجلة  �سفحات  على  الكرام  اأع�سائها  بع�س 
خال ع�سر �سنوات من العدد الأّول ال�سادر في اأيلول 2010 ولغاية 
العدد )41( ال�سادر في �سهر ني�سان 2020 م. وفي الإحتفالت 
التي اأقامتها المجلة خال �سنواتها الع�سر في مدينة جبيل وبلدة 

المعي�سرة.
كما كان للرابطة الثقافّية في جبيل دوٌر متميٌز لأع�سائها في 
التاأليف والت�سنيف والم�ساركة باحتفالت توقيع الكتب لرئي�سها 
كما  الر�سمّية  ثانوّية جبيل  قاعة  في  اأحمد  الدكتور ح�سن حيدر 

تقّدم الكام �سابقًا.
ال�سيرة  اأحمد  حيدر  ح�سن  الدكتور  العزيز  ل��اأخ  ك��ان  كما 
العلمّية الطيبة واليد البي�ساء من خال اإدارته لفرع ثانوّية غزير 
الر�سمّية في بناء مدر�سة المعي�سرة الر�سمّية بموجب قرار مدير 
التعليم الثانوّي الأ�ستاذ توفيق الحم�سّي تحت رقم 05/7725 في 
2000/10/10 م. وفي �سدور قرار دمج جميع المراحل في هذا 
الفرع بموجب قرار من معالي الوزير الأ�ستاذ محّمد يو�سف بي�سون 

رقم 576/م/2000 م.
نجاح  ون�سب  ب��اإدارت��ه،  المباركة  الخطوة  ه��ذه  نجاح  وبعد 
الطاب في الإمتحانات الر�سمّية. ونتيجة لطلب اأهالي المعي�سرة 
والقرى المجاورة �سدر مر�سوم جمهورّي اأيام الوزير عبد الرحيم 

ثانوّية  واإن�ساء  الر�سمّية  غزير  ثانوّية  عن  بالإ�ستقال  م��راد، 
المعي�سرة الر�سمّية بموجب المر�سوم الجمهورّي رقم: 999 في 

2003/4/15م. ق�سى باإن�ساء هذه الثانوّية.
ونتيجة لن�سب النجاح في الإمتحانات الر�سمّية ولطلب الأهالي 
في  الأهلّية  والجمعيات  المجاورة  والبلديات  المعي�سرة،  وبلدّية 
منطقة الفتوح فقد اأ�سدر معالي الوزير الدكتور اأ�سعد دياب قرارًا 
وزاريًا تحت رقم 454/م/ 2013 م. في 2013/4/22 م. ق�سى 
بت�سمّية ثانوّية المعي�سرة الر�سمّية باإ�سم ثانوّية القا�سي الدكتور 
يو�سف محّمد َعمرو. حيث كان لاأخ العزيز الدكتور ح�سن حيدر 
اأحمد الدور بتفوق ونجاح طابه من م�سلمين وم�سيحيين في ثانوّية 
القا�سي الدكتور يو�سف محّمد َعمرو الر�سمّية والأخذ بيدهم نحو 

النجاح والوحدة الوطنّية.
كانون  في  العمل  عن  وتقاعده  القانونّية  ال�سن  بلوغه  وبعد 
وقرى  المعي�سرة  في  الوا�سحة  ب�سماته  ترك  م.   2015 الثاني 
الفتوح باإختياره واإختيار الأهالي الكرام ل�سديقه ورفيقه كمدير 
للثانوّية الأ�ستاذ حميد علي حيدر، واإختيارهم لتلميذه المهند�س 

محّمد عبداهلل َعمرو مديرًا لمعهد المعي�سرة الفني الر�سمّي.
وكذلك كان دوره اأي�سًا في المجل�س الثقافّي في باد جبيل 
مع اأع�ساء المجل�س الكرام ومنهم ال�ساعر الأ�ستاذ جورج �سكور، 
والمحامي ال�ساعر يو�سف اأبي عقل والدكتور نوفل نوفل وغيرهم 
ال�سّيد  المرجع  العّامة  لوفاة  ال�سنوّية  بالذكرى  الم�ساركة  في 
محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، التي نقيمها في جبيل كل عام، 
وفي الذكريات الدينّية والوطنّية الأخرى. وفي المطالبة الدائمة 
اّللذين  العقارين  في  اللبنانّية  للجامعة  ف��روٍع  باإن�ساء  معهم 

تملكهما في بلدة اإده.
لل�سادة  الأخ��رى  والفكرّية  الثقافّية  الن�ساطات  والحديث عن 
الأع�ساء البروفي�سور وفيق اإبراهيم، والبروفي�سور عاطف حميد 
عّواد، والبروفي�سور محّمد مهدّي، والبروفي�سور رباح اأبي حيدر، 
والمهند�س �سادق ح�سين  بّرو،  الأ�ستاذ ح�سن مرعي  والمحامي 
نون،  جمال  والدكتور  دعيب�س،  تامر  علي  والبروفي�سور  ب��رق، 
والدكتور �سهاب كنعان والمهند�س ح�ّسان اإبراهيم والدكتور عماد 
المقداد والدكتور محّمد ح�سن عّواد وغيرهم من الأخوة الكرام. 
الرابطة  اإلى  الكريمة  الوجوه  اأجمل عودة هذه  حديث طويل فما 
الثقافّية من جديد كما طلب الدكتور ح�سن حيدر اأحمد في كلمته 

الآنفة الذكر.

الهوام�س:
قامت مجلة  »اإطالة ُجبيلّية«  بتخ�سي�س ملحق خا�س لهذه المنا�سبة في العدد ال�ساد�س منها ال�سادر في �سباط )فبراير( 2012 م. وذكر الكلمات التي اأُلقيت بالمنا�سبة واأبرز الحا�سرين.( 1)
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في �سبيل ا�ستعرا�س نماذج من ال�سعّي 
لتر�سيخ معاني العي�س الم�سترك في لبنان، 
هذه  ج��اءت  الإ�سامّية،  للوحدة  وال�سعّي 
المقالة لت�سليط ال�سوء على هذه الموا�سيع 
م��ن خ��ال ال��ل��ق��اء ال���ح���وارّي ال���ذي جرى 
عمرو  محّمد  يو�سف  القا�سي  �سماحة  مع 

بعنوان:
والت�صيع  »ال�صيعة  � حكايتي مع حلقات 
بين ال�صائل والمجيب« في برنامج »مرايا«.
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يقول 
االأ�صتاذ  باالإعالمّي  َعمرو:»معرفتي  محّمد 
انط�ن م. ف�صّ�ل في عام 2014م. من خالل 
�ــصــديــقــي االأديـــــب والــ�ــصــاعــر الــدكــتــ�ر عبد 
�ل  ف�صّ االأ�صتاذ  قــام  حيث  �صم�س  الحافظ 
بدع�تي اإلى قاعة بيت عنيا، حري�صاـ  ج�نية. 
والمفكرين  االأدبــــاء  مــن  ثلة  مــع  لتكريمي 
ال�صادة:  هــم  ال�صرف  و�صي�ف  والمبدعين 
البروفي�ص�ر   - �ــصــرغــام  يــ��ــصــف  الــمــطــران 
الــبــروفــيــ�ــصــ�ر جــدعــ�ن  رزق اهلل غــريــغــر -  
ال�صاعر    - مهنا  كامل  الدكت�ر   - محا�صب 
وجــــدي مــنــيــف عــبــد الــ�ــصــمــد - الــمــحــامــي 

المجيد  عبد  البروفي�ص�ر   - ك�صبار  نا�صر 
زراقط - الدكت�ر اليا�س العطروني - الفنان 
االأ�صتاذ  وال�صاعر جــ�زف مطر-   الت�صكيلي 
علي بكري - ال�صاعر الزجلي فيكت�ر ميرزا. 
وقد ح�صر معي ثلة من االأرحام واالأ�صدقاء 
اأع�صاء هيئة  في المعي�صرة وجبيل وبع�س 
التحرير والم�صت�صارين في مجلة »اإطاللة 
اأُّرخ  ُجبيلّية« وغيرهم من الأ�سدقاء. وقد 
مو�سوعته  م��ن   )16( الحلقة  ف��ي  ل��ذل��ك 
ومن  االأرز«.  بالد  من  عنوان:»اأعالم  تحت 
على  وّزعها  التي  روع  وال��دُّ الأو�سمة  خال 

المكّرمين.
في  اأي�سًا  المنا�سبة  لهذه  اأّرخ���ُت  كما 
مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« العدد الرابع ع�سر 
ال�سادر في 26 حزيران )يونيو( 2014 م. 

الموافق 28 �سعبان 1435 ه�.
فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  كان  وكذلك 
اأي�سًا بدعوتي  ني�سان 2018 حيث قام   12
عنيا،  بيت  قاعة  في  اأُخ��رى  مرًة  لتكريمي 
ح��ري�����س��ا � ج��ون��ي��ة: م��ع ث��ل��ة م��ن الأدب����اء 
لذلك  خ  اأرَّ وق��د  والُمبدعين.  والمفكرين 

الوحدة الوطنّية 
والوحدة اإلسالمّية    

القاضي الدكتور الشيخ يوسف حمّمد َعمرو 
واألستاذ انطّون فضّول منوذجاً

اإعداد هيئة التحرير )1(

42



في الحلقة )26( من مو�سوعته ومن خال 
الأو�سمة التي ُوزعت لهم �

»اإطــاللــة  مجلة  في  لذلك  اأّرخ���ت  كما 
اأي��ار   14 ف��ي  ال�سادر   34 ال��ع��دد  ُجــبــيــّلــة« 
)مايو( 2018 م. الموافق 28 �سعبان 1439 

ه�.
تكريم اأعالم من بالد جبيل

ف�سّول  الأ���س��ت��اذ  الإع��ام��ّي  ق��ام  كما 
اآخرين من باد جبيل من  اأعام  بتكريم 
خال �سداقتي لهم، اأو من خال �سداقة 
الحافظ  عبد  الدكتور  التحرير  م�ست�سار 
اأو من خال الأ�ستاذ ف�سّول  �سم�س لهم، 
خ لهم من خال بع�س  و�سداقته لهم وقد اأرَّ
حزيران  تاريخ  بين  ما  الأخ��رى  الحلقات 

2014 م. وتاريخ اآذار 2018 م.
لح�سور  الكبير  ال�سرف  لي  ك��ان  كما 
تلك المنا�سبات وتاريخها والكام عنها في 
اأَعداد مجلة »اإطاللة ُجبيّلة« ال�سادرة ما 
بين التاريخين الآنفي الذكر وهم الأعام 

الكرام ال�سادة:
وك�سروان  جبيل  ب��اد  مفتي  �سماحة   �

العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين.
اأحمد محّمد  ال�سيخ  الدكتور  �سماحة   �

قي�س.
� البروفي�سور عاطف حميد عّواد.

� المحامّي الأ�ستاذ ح�سن مرعي بّرو.
� الدكتور ع�سام علّي العيتاوّي.

لبنان  ف��ي  المهنّية  ال��م��دار���س  نقيب   �
الأ�ستاذ ناجي حيدر.

اأه��ل  �ساعر  ح��م��ادة  ح�سن  الأ���س��ت��اذ   �
البيت i، و�ساحب ملحمة »رياح كربالء« 
وغيرها من كتب بالعربّية والإ�سبانّية، وهو 

من قرية داعل البترونّية.
من  اأح��م��د.  حيدر  جهاد  المهند�س   �
»م�ؤ�ص�صة جهاد البناء« في لبنان،  موؤ�س�سي 

ونائب رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية 
لأبناء جبيل وك�سروان.

هذا ول ُبّد من التنويه والإ�سارة اإلى اأنَّ 
معرفة و�سداقة الأ�ستاذ انطون م. ف�سّول 
مع م�ست�سار التحرير ال�ساعر الدكتور عبد 
ول�سماحة  ل��ه  وتكريمه  �سم�س  الحافظ 
ع���ّواد  ال�����س��ي��خ ح�سن  ال��ع��ّام��ة  ال��رئ��ي�����س 
كانت  حيدر  اأبي  كاظم  رباح  وللبروفي�سور 
بدايتها على مدارج الجامعة الأنطونّية في 
بعبدا. في الحلقات الأّولى من »اأعالم من 

بالد االأرز«.
حكايتي مع برنامج »مرايا« 
وحلقات »ال�سيعة والت�سيع 

بين ال�سائل والمجيب«
الإمامّية  ال�سيعة  نجم  ب��روز  اأنَّ  حيث 
بال�سيعة  ال��م��ع��روف��ي��ن  ع�����س��رّي��ة  الث���ن���ي 
بعد  العالمّي  بالإعام  برز  قد  الجعفرّية 
اإنت�سار الثورة الإ�سامّية في اإيران وبروز 
�سماحة  يدي  على  الإ�سامّية  الجمهورّية 
الإمام ال�سّيد روح اهلل المو�سوّي الخمينّي 
)قده(، في �سباط 1979 م. وحيث اأنَّ هذا 
ادة  اإعامّية ُم�سّ اإلى حمات  اأدى  بالتالي 
واأ�سوات  اأق��ام  بها  قامت  ال�سيعة  تهاجم 
حاقدة وجاهلة تتهم ال�سيعة الإمامّية الثني 
و�سهادات  باطلة حاقدة  باتهامات  ع�سرّية 
كاإبن  التاريخيين  ال�سيعة  اأع��داء  من  زور 
المحرقة  ال�����س��واع��ق  و���س��اح��ب  ت��ي��م��ّي��ة، 
المعروف،  الم�سرّي  الكاتب  اأمين  واأحمد 
النا�سبة،  من  وغيرهم  الوهابّية  و�سيوخ 
وتن�سب اإليهم عقائد َوُطرق الفرق البائدة 
والن�سيرّية  وال��ق��رام��ط��ة،  ك��ال��راف�����س��ة، 
دون  والبائدة  ال�سالة  الفرق  من  وغيرها 

دليل علمّي ُمعتبر!!!.
وحيث اأّن الإعام الأوروبّي والأميركّي 
تلك  اعتبر  اإع��ام��ّي��ة  و�سائل  م��ن  وغ��ي��ره 

بها  واأخ��ذ  ُمحترمة،  م�سادر  الم�سادر، 
كحقائق تاريخّية ثابتة، ُمعتبرًا اأنَّ ال�سيعة 
فرقة  ه��م  الإ���س��ام  ت��اري��خ  ف��ي  والت�سيُّع 
تاريخ  في  م�سمومًا  خنجرًا  كانت  اإرهابّية 

الم�سلمين وحا�سرهم.
�سديقي  طلب  فقد  ولغيره  كله  لذلك 
الأ�ستاذ ف�سّول في عام 2017 م. الإجابة 
اأ�ساتذة  والعقل من  ال��راأي  اأهل  اأ�سئلة  عن 
الأ�سئلة  هذه  على  والإعاميين  الجامعات 
و�سجلتها  فكتبتها  برنامجه،  خ��ال  م��ن 
بال�سوت وال�سورة على برنامجه العالمي 
)Focusonlebanon.com(ح��ي��ث قام 
خال  م��ن  وال�����س��ورة  بال�سوت  بن�سرها 
وقد  الذكر عام 2019 م.  الآنف  برنامجه 

لقت تلك الحلقات اإقباًل كبيرًا.
يوم  ع�سر  ف�سّول  الأ�ستاذ  زارني  وقد 
الإثنين بمنزلي في جبيل بتاريخ 13 كانون 
الإذن  طالبًا  م.   2020 )ي��ن��اي��ر(  الثاني 
من  بدايًة  العام،  هذا  في  ن�سرها  باإعادة 
فوافقت  م.   2020 )فبراير(  �سباط  �سهر 

على الطلب �ساكرًا زيارته.
واأّما الأ�سئلة التي اأجبت عليها في هذه 

الحلقات فهي:
� ماذا عن جذور الطائفة ال�سيعّية؟

عبداهلل  ال�سيخ  الرئي�س  العّامة  مع   �
نعمة في كتابه »روح الت�صيع«.

الح�سين  محمد  ال�سيخ  الإم����ام  م��ع   �
ال�صيعة  »اأ�ــصــل  كتابه  في  الغطاء  كا�سف 

واأ�ص�لها«.
� لماذا ُتدعون بالإمامّية الثني ع�سرّية 

اأو بال�سيعة الجعفرّية؟
� ماذا عن تّوزعهم الجغرافي؟.

� م���اذا ع��ن ال��ب��اد الأخ����رى ال��ت��ي لم 
يفتتحها ال�سحابة الكرام اأو التابعون لهم 

باإح�سان؟.

43



ال�سيعة الإمامّية  الم�سلمين  � ماذا عن 
في العالم الجديد؟.

العقيدة  ف��ي  ال�����س��ي��ع��ة  ي��م��ّي��ز  م����اذا   �
وال�سريعة؟

� ماذا عن خافة ر�سول اهلل w؟
بالغلّو  ال�سيعة  ع��ق��ي��دة  ع��ن  م����اذا   �

والُغاة؟.
� من هم الراف�سة بالتاريخ الإ�سامّي؟

واأّم����ا ال��ع��ن��اوي��ن الأخ����رى ف��ي الحلقة 
الثانية فهي:

عبر  ل��ب��ن��ان  ف��ي  ال�سيعة  ع��ن  م���اذا   �
التاريخ؟.

اأ � »جبال لبنان م�طن الزّهاد والعّباد«.
ب � اأيام الفاطميين.
ج � اأيام ال�سليبيين.

د � ماأ�ساة ال�سيعة في ك�سروان.
في  مّكي  الدكتور  اأورده  ما  واأه���مَّ   � ه 

مقالته:
و � اأيام العثمانيين.

ز � اأيام الأمير فخر الدين المعني الثاني 
الكبير وخلفائه المعنيين وال�سهابيين.

ح � اأيام الأمير يو�سف ال�سهابي.
ط � ماأ�ساة ال�سيعة في جزين وجباع.

با�سا  اأحمد  اأي��ام  ال�سيعة  ماأ�ساة   � ي 
الجّزار.

بعلبك  ف��ي  الحراف�سة  الأم�����راء   � ك 
والبقاع.

ل � اإعمار مدينة �سور والمرفاأ.
م � ع�سر حمد البك وعلي بك الأ�سعد 

في جبل عامٍل.
ن � فتنة 1840م. و 1860م. الطائفّية.

لبنان  جبل  في  المت�سرفّية  اأي��ام   � �س 
)1861م. � 1915م(.

ع � اأ�سهر رجالت ال�سيعة في لبنان عبر 
التاريخ.

بن  ال�سباح  بن  اأُبرهة  بن  كريب   � ف 

مر�سد، اأبو ر�سدين الأ�سبحي المتوفى �سنة 
78ه� الموافق ل�سنة 697م.

� قرية �سيعّية عند جبل ال�سيخ  � ج  �س 
)35ه� � 40ه�( )655م � 660 م(.

ق � ومن اّلذين اأّرخ لهم الأ�ستاذ جابر 
الموافق  الهجري  الثاني  القرن  اأعام  من 
للقرن الثامن الميادي المتوفى �سنة 162 

ه�. الموافق ل�سنة 778م.
الهجرّي  الثالث  القرن  اأع��ام  من   � ر 

الموافق للقرن التا�سع الميادّي.
واأّما العناوين في الحلقة الثالثة فكانت 
بها  وقع  التي  والمغالطات  ال�سبهات  حول 
اأبو جودة في كتابه  �سديقنا الدكتور بديع 

»ُمّلخ�س االأديان ال�صماوّية والح�صارات«.
�سماحة  قاله  ما  اأه��مَّ  باإخت�سار  هذا 
محّمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
اأّن  ًة  وخا�سّ المو�سوع،  ه��ذا  ح��ول  َعمرو 
هذه المقالة تظهر الدور الوطنّي لاأ�ستاذ 
ف�سّول اّلذي يعمل من اأجل تر�سيخ معانّي 
كما  الوطنّية،  والوحدة  الم�سترك  العي�س 
اأّن المو�سوع اّلذي تناوله �سماحة القا�سي 
ب�سكل  ي�ساهم  جوانبه  ك��اف��ة  م��ن  َع��م��رو 
مبا�سر في تعزيز معنى الوحدة الإ�سامّية 
م��ن خ���ال اأج��وب��ت��ه ع��ل��ى الإف����ت����راءات، 
بين  الم�سطنعة  الإل��ت��ب��ا���س��ات  وتو�سيح 

الم�سلمين.
ونحن في اأُ�سرة التحرير نتوجه بال�سكر 
م�ساهمته  على  ف�سّول  لاأ�ستاذ  الجزيل 
هذه، كما نتوجه بالإمتنان الكبير وال�سكر 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  ل�سماحة  الكبير 
البّناءة  مواقفه  على  َعمرو  محّمد  يو�سف 
ت�سكل معلمًا ر�سينًا،  تزال  التي كانت وما 
هذه  وتفريق  تمزيق  م��ح��اولت  ك��ل  اأم���ام 
الأُّمة، فجزاه اهلل خير الجزاء، وجعل هذه 
الأعمال في ميزان ح�سناته يوم ل ينفع مال 

ول بنون اإّل من اأتى اهلل بقلب �سليم.
الهوام�س:

مجلة »اإطالة ُجبيلّية«، العدد 42 � ال�سادر في �سهر ني�سان  2020 م. الموافق ل�سهر �سعبان 1441 ه�.( 1)
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عاقتي بكتاب »�صّيدنا زين العابدين« لاإمام الأكبر ال�سيخ 
عبد الحليم محمود q، بداأت في ال�سبعينيات من القرن الما�سي 
اأيام درا�ستي في الّنجف الأ�سرف. وقد اأح�سرته معي اإلى لبنان 
ولم يفارق مكتبتي اأبدًا، بل كنت ا�ست�سهد بكلماته عن الإمام عليِّ 
بن الح�سين زين العابدين o، في ُخطب الجمعة، وفي كثير من 
اأهل   « التالّية:  الكتب  ومنها  موؤلفاتي.  بع�س  في  وحتى  المواقف 
البيت i، بنظرة وحدوّية حديثة« الطبعة الأولى 2008 م. دار 
عند  الح�صينّية  عا�ص�راء  »�صعائر  و  بيروت.   � البي�ساء  المحّجة 
فوة � بيروت. »الديانة  ال�صيعة االإمامّية« الطبعة الثالثة، دار ال�سّ
 � بيروت   � البي�ساء  المحّجة  دار  الراهنة«  والتحّديات  الخاتمة 

الطبعة الثانّية 2012 م. وغيرها من الأبحاث والمقالت.
وكنت قد تكّلمت مع �سديقي �ساحب الف�سيلة قا�سي �سيدا 
في  الأمناء  مجل�س  رئي�س  الزين  اأحمد  ال�سيخ  ال�ُسنّي  ال�سرعّي 
»تجمع العلماء الم�صلمين« في لبنان طالبًا منه اأن يقوم بتحقيق 
هذا الكتاب وعن ا�ستعدادي للقيام بطباعته، فرحّب بهذه الفكرة 
واأخبرني بتتلمذه عليه، واأطلعني على �سيرة حياة اأ�ستاذه وابتعاده 

نيا وال�سهوات وا�ستقامته في جادة الطاعة هلل تعالى. عن حّب الدُّ
الم�سوؤولّية  بهذه  النهو�س  تمكنه من  اعتذر عن عدم  اأّن��ه  اإّل 

لزدحام وقته بالعديد من الأمور والم�ساغل الُمهّمة.
والباحث  المفكر  على  بالّتعرف  تعالى  اهلل  وفقني  ولح��ق��ًا 
الغنّي  عبد  ُي�سري  الدكتور  ال�سريف  ال�سّيد  الإ�سامّي  والكاتب 
عبداهلل، رئي�س منتدى الأ�سالة والمعا�سرة الثقافّي في القاهرة 
 ،i جمهورّية م�سر العربّية، من خال مقالته عن اأهل البيت �

»اإطاللة  لمجلة  الإلكترونّي  البريد  بوا�سطة  ير�سلها  كان  والتي 
 � المزدوجين )11  العددين  في  له  ن�سرتها  مقالة  واأّول  ُجبيلّية« 
12( ال�سادرين في 20 اأيلول )�سبتمبر( 2013 م. الموافق 14 ذو 
 ،i القعدة 1434 ه�. تحت عنوان »عندما نكتب عن اآل البيت
االإعـــداد  فــي جميع  لــه  ن�صرتها  التي  الكريمة  كتاباته  وتــ�الــت 
التالّية«. ومنها قراءته وكتابته حول كتابي »اأهل البيت i، بنظرة 
وحدوّية حديثة« في العدد 15 ال�سادر في 26 حزيران )يونيو( 

2014 م. الموافق 28 �سعبان 1435 ه�.
كما اأّنه اختار هذه المجلة اأي�سًا لن�سر كتابه الجديد في درا�سة 
تاريخ الأدب العربّي على حلقات، حيث ُن�سرت الحلقة الأولى تحت 
البالغة  »نهج  كتاب  االإ�ــصــالم«  �صدر  ع�صر  في  »النثر  عنوان: 
المزدوجين  العددين  في  نم�ذجاً«  طالب  اأبــي  بن  عليِّ  لالإمام 
)18 � 19( ال�سادرين في اأيلول )�سبتمبر( 2015 م. الموافق 2 ذو 
الحجة 1436 ه�. وتابع لحقًا ن�سر تلك الحلقات القّيمة والجميلة 

في تاريخ الأدب العربّي.
قي�س  اأحمد  ال�سيخ  الدكتور  اهلل  في  اأخ��ي  �سماحة  اأنَّ  كما 
مدير التحرير في »اإطاللة ُجبيلّية« وبحكم ع�سويته في »اإتحاد 
لزيارة  العربّية  م�سر  جمهورّية  الى  �سافر  اللبنانيين«،  الكّتاب 
مقامات اأهل البيت i، وكان الدكتور ُي�سري عبد الغني عبداهلل 
با�ستقباله. وكان من ثمرات زياراته المتعددة المباركة لجمهورّية 
م�سر العربّية منذ عام 2015 م. ولغاية تاريخه عّدة كتب ُطبعت في 
م�سر المحرو�سة وبيروت وقد حظيت باأجمعها بالإجازة القانونّية 
ال�سريف،  الأزه��ر  في  الإ�سامّية  البحوث  مجمع  من  وال�سرعّية 

بقلم رئي�س التحرير

لإلمام األكرب الشيخ 
عبد احلليم حممود )1(

كتاب  مع  حكايتي 
العابدين"  زين  "سّيدنا 
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ولحقًا عمد ُمنتدى الأ�سالة والمعا�سرة الثقافّي 
في القاهرة باإقامة ندوات جرى فيها حفل توقيع 
مجلة  حظيت  وق��د  �سماحته.  كتب  لبع�س 
»اإطاللة ُجبيلّية« بن�سر مقالت �سماحته 
في  المباركة  الدينّية  المقامات  ع��ن 
ِم�سَر، وكانت البداية بمو�سوع الغاف 
للعدد المزدوج )20 � 21( ال�سادرين في 
5 كانون الثانّي )يناير( 2016 م. الموافق 
»م�صر...  الأّول 1437 تحت عنوان  25 ربيع 

والح�صين t، والراأ�س ال�صريف«.
وتتالت المقالت باأخبار رحات �سماحته داخل م�سر والمغرب 
دّونها  التي  الكتب  خ��ال  من  الأوروب��ّي��ة.  ال��دول  وبع�س  العربّي 
ولل�سحابة )ر�سي اهلل   ،i البيت  لأهل  الدينّية  المقامات  عن 
عنهم(، وعن بع�س الكنائ�س ل�سهداء الم�سيحّية الأوائل في م�سر 
وبع�س الدول الأوروبّية حيث �سّكلت هذه الأبحاث مفخرة للوحدة 
الإ�سامّية، ومفخرة للوحدة الوطنّية بين الم�سلمين والم�سيحيين 

في العالم العربّي. وهذه هي الكتب التالّية:
له  ق��ّدم  والعقل«  وال�ُصّنة  الــقــراآن  منظار  مــن  »الت��صل   �  1

القا�سي الدكتور يو�سف محّمد َعمرو.
2 � »الروؤّية الفكرّية والفل�صفّية للعاّلمة الطباطبائّي«.

.»i 3 � »م�صر... واآل البيت
4  � »محطات ُم�صرقة في التراث الم�صيحّي  - االإ�صالمّي« في 

اللغتين العربّية والإنكليزّية.
5  �  »م�صر وذرّية محّمد w، وال�صحابة واالأولياء«.

6  � مو�سوعته القراآنّية الكبرى والتي �سدر منها اأربعة مجلدات 
في عام 1918 م. الموافق لعام 1440 ه�. وقّدم له ف�سيلة الإمام 
الأكبر الدكتور ال�سيخ اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف. وهي 
تحت عنوان »الم�ؤتلف والمختلف في التف�صير« وباقي المجلدات 
�ساء  اإن  الم�ستقبل  في  َت�سُدر  �سوف  عليها  يعمل  ي��زال  ما  التي 
اهلل تعالى. حول ن�ساأة الكون والإن�سان والروح من منظاري العلم 

والدين.
7 � اأطروحته الفل�سفّية الأخيرة في اللغتين العربّية والإنكليزّية 
وهي بعنوان »ح�ار جديد في الفكر االإلحادي«. حول ن�ساأة الكون 
العمل  لهذا  ق��ّدم  والدين.  العلم  منظارّي  من  وال��روح  والإن�سان 
رئي�س جامعة الأزهر ال�سريف، وم�ست�سار مفتي الديار الم�سرّية، 

والدكتور القا�سي ال�سيخ يو�سف محّمد َعمرو.
موقف الُمنتدى الثقافّي لالأ�سالة والمعا�سرة

الثقافّي  الُمنتدى  قام  والثقافّية  العلمّية  الجهود  لهذه  وبناء 

لاأ�سالة والمعا�سرة و�سالون الدكتور �سليمان عو�س الأدبّي في 
القاهرة بتاريخ 2018/10/12 م، باإقامة اإحتفال تكريمّي ل�سماحة 
الحياة  اإث��راء  في  لجهوده  وتقديرًا  لعطائه  تكريمًا  قي�س  الدكتور 
الثقافّية القراآنّية والعربّية بين جمهورّية م�سر العربّية والجمهورّية 
اللبنانّية، والعالم الإ�سامّي. كما اختاروه من قبل المنتدى نائبًا 

لرئي�سه بالإجماع والتزكّية.
وقد اأبى �سماحة الدكتور ال�سيخ قي�س وكذلك اأع�ساء المنتدى 
الثقافّي، اإل القيام بتكريمّي اأي�سًا على ل�سان رئي�س المنتدى الدكتور 
ُي�سري عبد الغني عبداهلل، و�سالون الدكتور �سليمان عو�س الأدبّي، 
وذلك من خال تقديم �سهادتي تقدير وو�سامين تكريمًا للقا�سي 

الدكتور يو�سف محّمد َعمرو، ا�ستلمها بالنيابة عنه الدكتور قي�س.
فيها  اأثنى  المنا�سبة  بهذه  كلمة  المنتدى  رئي�س  األقى  وق��د 
»اإطاللة ُجبيلّية« ومحرريها، وعلى �ساحبها ورئي�س  على مجلة 
تحريرها تقديرًا لجهوده في اإثراء الحياة الثقافّية العربّية، ُثّم تكّلم 
�سراحة عن راأيه الأدبيِّ في الأعمال الفكرّية والثقافّية في موؤلفات 
ومقالت الدكتور َعمرو، ودوره في النثر الأدب��ّي، و�سعوره عندما 
كان يقراأ له فاإّنه يخال نف�سه يقراأ للمفكر والأديب الم�سرّي الكبير 
اأيام الإنتداب  اأو لكبير الأدباء الم�سريين  عبا�س محمود العّقاد 
البريطانّي ال�سّيد اإبراهيم المازنّي، وقد اأر�سل حفظه اهلل لي مع 
�سماحة الدكتور قي�س �سهادات واأو�سمة التقدير الآنفة الذكر، مع 
�سريط فيديو يّوثق ذلك الحفل الكريم ويوؤرخه، مع دعوته الدائمة 
لي بزيارة جمهورّية م�سر العربّية. جزاه اهلل تعالى خير الجزاء، 
وجزاهم اهلل تعالى جميعًا عن الثقافة العربّية القراآنّية وعن اأهل 

البيت i، خير جزاء. اآمين.
مع كتاب »�سّيدنا زين العابدين«

محمود الحليم  عبد  الإم��ام  كتاب  مو�سوع  اإل��ى  بالعودة  اأّم��ا 
q، فقد رحّب الدكتور ُي�سري )حفظه اهلل تعالى(، لحقًا وهو، 
اأن يقوم بتحقيق الن�سخة التي اأر�سلتها له وي�سرحها على اأن اأقوم 
لحقًا بطباعة هذا ال�سفر الكريم في بيروت والتقديم له. وقد قام 
بتحقيق ذلك على اأكمل وجه حيث قام بمراجعته لجميع طبعات 
هذا الكتاب، حيث اأنَّ الن�سخة التي لي�س بها اأخطاء كانت طباعة 
دار المعارف بم�سر وهي التي اعتمدها في �سرحه وتحقيقه في 
طباعة دار اإقراأ � بيروت 2019 م. الموافق لعام 1440 ه�، كما اعتمد 
في الكتابة عن الإمام الأكبرq، و�سيرته ال�سخ�سّية له، من خال 
تجميع ما دونته ال�سحافة عنه في ال�سحف والمجات الم�سرّية 
والم�سادر المتعددة الأخرى التي تكّلمت عنه، ومن جملة ما قال 
عنه:]» ولالأ�صتاذ الجليل q، اأكثر من 60 م�ؤلفاً في الت�ص�ف 
والفل�صفة بع�صها بالفرن�صّية، ومن اأ�صهر كتبه االأخرى: » اأوروبا 
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»اأ�صرار  و  والعقل«  االإ�صالم  اأو  الخال�س  »الت�حيد  و  واالإ�صالم« 
العبادات في االإ�صالم« و »القراآن والنبّي« و »المدر�صة ال�صاذلّية 

واإمامها اأب� الح�صن ال�صاذلّي« )2(.
بن  »اإبــراهــيــم  عنوان:  تحت  اآخ��ر  كتاب   ،qالأكبر ولاإمام 
اأدهم �صيخ ال�ص�فّية« اعتمدت عليه في تاأريخي ل�سيخ ال�سوفّية 
في  فيه  ُيّدر�س  كان  الذي  جبيل  مدينة  في  وم�سجده  و�سلطانهم 
الإمام  تامذة  من  كان  هذا  واإبراهيم  الأّول.  العبا�سّي  الع�سر 
جعفر بن محّمد ال�سادق o، وقد كتبت عنه في مجلة »اإطاللة 
�سباط  بتاريخ  ال�سادر   )38  �  37( ال��م��زدوج  العدد  ُجبيلّية«، 

)فبراير( 2019 م. الموافق جمادى الآخرة 1440 ه�.
�سباح  الإ�سامّي  والعالم  م�سر  وخ�سرته  المنية  وافته  وقد 
يوم الثاثاء الموافق 15 ذو القعدة 1397 ه�. الموافق 17 اأكتوبر 

1978م.
ومّما جاء في كلمات وتحقيقات الإمام الأكبر في هذا الكتاب 
كنموذج طيب ومثال لتحقيقاته التاريخّية التي ت�سدُّ القارئ اللبيب 

الموؤمن بالعقل وبالوحدة الإ�سامّية بين المذاهب قوله:
وغيرهم  البيت  اآل  بين  ال�صراع  كــلَّ  ال�صراع  اأنَّ  ]»الــ�اقــع 
في العهد االأمــ�ّي والعهد العبا�صّي اإّنما كان �صراعاً بين ُملك 
الحاكم  يت�صرف فيه  االإ�صالم ملٌك  الحكم في  وخالفه: فهل 
ح�صبما يرى ال تق�ده اإاّل نزعاته ال�صخ�صّية فيك�ن ت�صّرفه �صائراً 
ح�صبما يــرى؟. اأم ه� خالفة يتقّيُد فيها الخليفة بالن�ص��س 

القراآنّية واالأحاديث النب�ّية وعمل الر�ص�ل w؟
يتقّيد  الحكم خافٌة  اأنَّ  البيت )ر�سي اهلل عنهم  اأهل  وراأي 
الحاكم فيه ُمطلقًا بالطابع الدينّي يلتزمه ويعمل على قيامه في 

الأُّمة، وينفذه اأحكامًا وحدودًا...« )3(.
وقوله اأي�سًا: »اإذ اأنَّ الم�صلمين قد اأ�صيب�ا بالم�صيبة الكبرى 
والفاجعة العظمى والزلزال العظيم با�صت�صهاد �صّيد �صباب اأهل 
الجّنة وريحانة ر�ص�ل اهللw، مع الثلة الكريمة من اآل البيت 
)ر�صي اهلل عنهم(، و�صحبهم الكرام ي�م العا�صر من �صهر ُمحّرم 
ل�صنة 680 م. في كربالء قــرب �صط  الم�افق  �صنة 61 للهجرة 
العراق من  اأهــل  اأراذل  اأيــدي  العراق على  الفرات ُعطا�صى في 
الحزب االأمــ�ّي بت�جيه واأمــر من يزيد بن معاوية ل�اليه في 

العراق عبيداهلل بن زياد)4( «[.
عبداهلل  الغني  عبد  ي�سري  الدكتور  الأخ  ف�سيلة  اأتحفنا  كما 

قبلي  من  تقديمهما  طالبًا  وت�سنيفه  تاأليفه  من  اآخرين  بكتابين 
وطباعتهما في بيروت وهما:

واالإ�ــصــالح[  اال�صتنارة  بين   [ البيروتّية  النفّي  »رحــلــة   �1
مقاالت في فكر االأ�صتاذ االإمام محّمد عبده«.

للطباعة  اإق��راأ  دار  موؤ�س�سّي  مع  بالتعاون  �سدر  الكتاب  وهذا 
والن�سر، التي وافقت على التقديم له وطباعته لما فيه من اإحياء 
الإم��ام  واأ�ستاذه   q عبده  محّمد  ال�سيخ  الإم��ام  واأفكار  ل�سيرة 
ال�سّيد جمال الدين الح�سينّي الأفغانّي q، والذي يت�سمن حلقة 
من�سّية من تاريخ بيروت، ل �سيما اإمامته للم�سجد العمرّي الكبير 
في المدينة وُمّدر�سًا في المدر�سة ال�سلطانّية في بيروت اأو المكتب 
»واّلــذي تحّ�لَّ في اأيامنا اإلى ثان�ية ال�صهيد ال�صيخ  العثمانّي، 
ح�صن خالد الر�صمّية«، حيث كان ُيّدر�ُس العلوم الدينّية والعربّية 
اإلى  بيروت  اأثناءها  غ��ادر  م.  اإل��ى عام 1888  م،  من عام 1883 
باري�س اأواخر �سنة 1883 ليوؤ�س�س مع اأ�ستاذه الإمام ال�سّيد الأفغانّي 
مجلة »العروة ال�ثقى« ومن ُثّم ليعود بعدها اإلى بيروت �سنة 1885 
الم�سجد  واإمامة  بالتدري�س  وليقوم  بالحفاوة  فيها  لي�ستقبل  م. 
الُعمري الكبير كما تقّدم الكام اآنفًا، وبعدها غادرها اإلى م�سر 

�سنة 1888 م.
وهو  الخالفة«،  �صد  �صيخ  عنوان:»  تحت  الثاني  الكتاب   �2
مقالت له في فكر واأطروحات الُمَفّكر والعّامة الأزهرّي القا�سي 
ال�سيخ علّي عبد ال��رزاق، حيث حوكم من قبل الإم��ام الأكبر في 
الأزهر ال�سريف اآنذاك وباإجماع اأربعة وع�سرين عالمًا تمَّ طرده من 
الق�ساء ال�سرعّي، )5( ومن هيئة علماء الأزهر ال�سريف، ومن جميع 
المنا�سب ال�سرعّية، لما ورد في كتابه »االإ�صالم واأ�ص�ل الحكم« 
 12 الموافق  القاهرة  في  وذل��ك  ومواقف.  موؤلفات  من  وغيرها 
اأغ�سط�س 1925 م. فاعتذرت من الدكتور ُي�سري عن عدم القيام 
بهذه المهّمة الجليلة لأ�سباب متعددة تقبّلها مني الدكتور ُي�سري 

ب�سدر رحب واأخوي كبير..
وفي الختام ل ُبدَّ من التنويه بهذا الجهد التحقيقّي للدكتور 
ُي�سري، وخا�سة اأّنه ي�ساهم في الإ�ساءة على فكر عالم من علماء 
الم�سلمين اّلذين ان�سّبت جهودهم في �سبيل ن�سر العلم والمعرفة 
والوحدة بين اأبناء هذه الأّمة الإ�سامّية كما اأ�سكره على اإ�ستراكي 
في هذا العمل المبارك �سائًا اهلل تعالى له وللم�سلمين من وراء 

ذلك التوفيق والت�سديد. اآمين.
الهوام�س:

   مجلة »اإطالة ُجبيلّية«، العدد 41 � ال�سادر في �سهر ني�سان 2020 م. الموافق ل�سهر ( 1)
�سعبان 1442 ه�.

   »�سّيدنا زين العابدين« لاإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، �س 34 ، تحقيق د. ( 2)
ي�سري عبد الغني عبداهلل، الطبعة الأولى 2019 م، بيروت � دار اإقراأ. 

   نف�س الم�سدر، �س 12.( 3)
   نف�س الم�سدر، �س 12 � 13.( 4)
   حيث كان قا�سيًا �سرعيًا لمحكمة المن�سورة ال�سرعّية.( 5)
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العاّلمة الشيخ 
حسني أحمد شحادة 

معرفتي بالعّامة العلم الأديب والمحقق 
العاملّي،  �سحادة  ح�سين  ال�سيخ  الُمبدع 
1967م.  ع��ام  خريف  منذ  بدايتها  كانت 
المعهد  ف��ي  و�سداقته  زمالته  خ��ال  م��ن 
ال�سرعّي الإ�سامّي في برج حمود � بيروت 
برعاية اأ�ستاذنا الموؤ�س�س العّامة المرجع 
)ر���س(،  اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد 
ومن خال والده الخطيب الح�سينّي الحاج 
اأحمد �سحادة وقيامه بالخطابة الح�سينّية 
الك�سروانّية  المعي�سرة  بلدتي  م�سجد  في 
لمّدة  ُمحّرم  �سهر  من  الأوائ���ل  الع�سر  في 
عامين بدعوة من قبلي ومن ِقَبل الأهالي... 
العربّي  بالخط  �سحادة  ال�سيخ  تمّيز  وق��د 
والدينّية  الأدب��ّي��ة  وبكتاباته  الجميل)1(، 
في  وال��رزان��ة  وب��ال��ه��دوء  الجميلة  العلمّية 
الجوار والتعاي�س والخطابة والإبداع في ما 
تقدم. حتى ا�ستحقَّ الثناء والتقدير والتنويه 
الأ�سرف  والّنجف  بيروت  في  اأ�ساتذته  من 
وٌقم الُمقّد�سة. وبالتالي الإجازة له وانتدابه 
�سيراليون  في  الدينّي  للتبليغ  قبلهم  من 
وغربي اأفريقيا في اأواخر ال�سبعينيات من 

القرن الما�سي.

على  ال��وا���س��ح��ة  ب�سماته  ت���رك  وق���د 
الجالّية اللبنانّية ومحبّي و�سيعة اأهل البيت 
i، خال اأكثر من عقدين من ال�سنين في 
�سيراليون وغربي اأفريقيا. غير اأّنه ا�سطر 
اختار  �سحّية  ل����دواٍع  ال��ب��اد  تلك  ل��ت��رك 
بعدها لندن في المملكة المتحدة كمقر له 
ُثّلة  مع   ،iالبيت اأه��ل  لرابطة  وكموؤ�س�س 
من علمائنا الأع��ام في المملكة المتحدة 
تهتمُّ بالتبليغ الدينّي وبالدفاع عن حيا�س 
الإ�سام واأهل البيت i، وال�سيعة والت�سيع 

بالكلمة الطيبة والموعظة الح�سنة.
وع��ن��دم��ا رج���ع اإل���ى ال��وط��ن ب��ع��د تلك 
منزله  ف��ي  يعتكف  ل��م  الطويلة  ال�سنوات 
ببلدته »ان�صارّية« ق�ساء �سيدا طلبًا للعافّية 
ال�سعيف  ج�سده  اأن��ه��ك��ت  بعد  وال�سحة 
ال�سيخوخة وبع�س الأمرا�س. واإّنما اأ�س�س مع 

ُثّلة طيبة من اأهل العلم والخير والإح�سان:
� اإذاعة القراآن الكريم والمعر�س الدائم 

للكتاب الإ�سامّي في جنوب لبنان.
� مجلة المعارج المتخ�س�سة بالدرا�سات 
العام  والم�سرف  الأدي��ان  وح��وار  القراآنّية 

على اإدارتها.

الحوار  منتدى  تاأ�سي�س  في  م�ساركته   �
والثقافات والأديان � بيروت.

 ،t زينب  ال�سّيدة  مجمع  م�ست�سار   �
لاأبحاث والمعلومات � دم�سق.

ــتــراث  � م��وؤ���س�����س م��ج��ل��ة »الــــمــــقــــام لــل
وال�صياحة الثقافّية«.

واأّما الحديث عن اإهتماماته فقد تجّلت 
وظهرت في:

� حوار الأديان والح�سارات. الدرا�سات 
الفقهّية والقراآنّية والعلوم الإن�سانّية...

الموؤتمرات  من  العديد  في  م�ساركته   �
لبنان  ف��ي  والعلمّية  البحثّية  وال���ن���دوات 

وخارجه.
من  كبير  عدد  تاأ�سي�س  في  م�ساهمته   �
الم�ساجد والمدار�س والمراكز الإجتماعّية 

وال�سحّية والجمعيات الثقافّية والعلمّية.
واأّما اإنتاجه الأدبّي والعلمّي في النه�سة 
في  ب��رزت  فقد  الدينّي  الخطاب  وتجديد 

موؤلفاته المطبوعة والمخطوطة منها:
اجتماعيات الّدين والتدين. اجتماعيات 
الم�سيحّية  اجتماعيات  وال��دول��ة.  ال��ّدي��ن 
 . والمجتمع  المراأة  اجتماعيات  والإ�سام. 

وعلماء جبل عامل 
يف 

بالد اإلغرتاب
بقلم رئي�س التحرير

العاّلمة الشيخ 
حسني أحمد شحادة 
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اجتماعيات القت�ساد في عالم ُمتغير.
اجتماعيات اليهودّية والإ�سام.

التقاليد ال�سورّية في العي�س الم�سترك.
نحو حوار دينّي مو�سوعه الإن�سان.
العمل وحقوق العامل في الإ�سام.

كا�سفًا  بو�سفه  الإ���س��ام  ف��ي  ال��ح��وار 
للهوّية وحافظًا لها.

اأ�سول الفقه المقارن.
علم التف�سير المقارن.

الإ�سام وتحّديات العولمة.
في مفهومات الوحدة الوطنّية والوحدة 

الح�سارّية.
جدول اأعمال الوحدة الإ�سامّية.

نهج  ف��ي  وال�سيا�سّي  الإدارّي  الفقه 
الباغة.

ال��ّدي��ن  اج��ت��م��اع  علم  لتاأ�سي�س  دع���وة 
والتدين.

المجتمع  في  للهوّية  دينّي  ت�سور  نحو 
العربّي.

الّدين وحماية البيئة.
واأ���س��ئ��ل��ة  ال��ع��رب��ّي  ال��ث��ق��اف��ّي  الم�سهد 

النه�سة.
المعرفة  اأزم����ة  وال��غ��رب:  الم�سلمون 

والحوار.
نظرة اإ�سامّية للتربّية.

الأخاق العربّية في �سعر المتنبّي.
 � الحبُّ الإلهّي في الت�سوف الم�سيحّي 

الإ�سامّي.
الأخاق في ر�سائل ابن عربّي.

مقا�سد ال�سريعة والاهوت.
فقه الإنترنت والإعام الدينّي.

الم�ست�سرقون والإ�سام.
هذا هو الإ�سام.

مو�سوعة ال�سّيدة زينب : وثائق ال�سيرة 

والتاريخ والأدب.
روؤّية قراآنية لاإدارة المالّية.

نقد الفقه الطائفّي.
القرو�س الاربوّية في الفقه الإ�سامّي.

التحكيم وفقه الخ�سومات المالّية.
المراأة  وفقه  الأن��ث��ى  ال��م��راأة  فقه  بين 

الإن�سان.
القراآن  في  الأخ���اق  لفل�سفة  مقّدمة 
محمد  ال�سّيد  المهند�س  بم�ساركة  الكريم 

ر�سا مرت�سى.
الم�ساركات:

الأب��ح��اث  مركز  على  ال��ع��ام  الم�سرف 
.tوالمعلومات في مقام ال�سيدة زينب

مع  بالتعاون  ال�سهرية  الندوة  تاأ�سي�س 
كني�سة يوحنا الدم�سقي � دم�سق.

درا�سات ا�ست�سارّية لعدد من الجمعيات 
الثقافّية والخيرّية والموؤ�س�سات العلمّية.

وبيروت  دم�سق  في  التقريب  موؤتمرات 
وطهران.

ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى الأدي������ان في 
الوليات المتحّدة الأميركّية.

مهرجان الجنادرّية في الريا�س.
 � الح�سارات  لحوار  العالمّية  ال��ن��دوة 

حلب.
درا�سات ا�ست�سارّية لعدد من الموؤ�س�سات 

والمجامع الفقهّية.
وبعد فاإنَّ الحديث عن �سخ�سّية العّامة 
العلم ال�سيخ ح�سين �سحادة هو حديث عن 
الإغتراب  لباد  عامل  جبل  علماء  عطاء 
الع�سرين ولغاية  القرن  اأوائ��ل  وللبنان منذ 
تاريخه من تحديث للخطاب الدينّي وتوجيه 
للنا�سئة ولل�سباب نحو الف�سيلة ومحّبة اهلل 
تعالى والرجوع اإليه ونحو الوحدة الإ�سامّية 
حيا�س  ع��ن  وال��دف��اع  الوطنّية  وال��وح��دة 

الوطن والُمقّد�سات الإ�سامّية والم�سيحّية 
ومحاربة  وفل�سطين  ال�سريف  القد�س  في 
ال��ب��دع وال��ت��ط��رف وال��ت��زم��ت ف��ي الخطاب 
الدينّي وفق هدي اأهل البيت i، والعلوم 

الحديثة.
العّامة  وج��ه  اإل���ى  النظر  ف���اإنَّ  وب��ع��د 
العلم ال�سيخ ح�سين �سحادة والإ�ستماع اإلى 
اإلى  ي�سّدنا  العلمّية  اآث���اره  وق���راءة  حديثه 
ومحّبة  ومودتهم.   ،i البيت  اأه��ل  محّبة 
علماء  �سيرة  نع�سق  ويجعلنا  العربّية  اللغة 
كالعّامة  البحار  وراء  ما  في  عامل  جبل 
ال�سيخ محّمد علي  الكبير والأدي��ب  اللغوي 
وال�سيخ  النيل،  الحومانّي في م�سر ووادي 
خليل بّزي الفا�سل الزاهد الذي هاجر اإلى 
الوليات المتحدة الأميركّية عام 1913 م. 
وا�ستوطنها مع عائلته من المهاجرين اإليها 
من بنت جبيل وجوارها في ولية ميت�سغن، 
ج��واد  محمد  ال�سيخ  والإم����ام  دي��ت��روي��ت، 
ال�سرّي الذي هاجر اإلى ديترويت بناًء على 
في  ال�سيعّية  اللبنانّية  الجالّية  اأبناء  طلب 
�سمال اأميركا ال�سمالّية بتاأييد من الرئي�س 
عادل ع�سيران ومن ُثمَّ اإفتتاحه في ديترويت 
اإ�سامّي  مركز  اأّول   1962/9/20 بتاريخ 
الأميركّية  المتحّدة  ال��ولي��ات  في  لل�سيعة 
الرئي�س  م��ن  وبم�ساعدة  اأميركا  و�سمال 

جمال عبد النا�سر.
الأعام  اإلى  بالذاكرة  يعيدنا  وكذلك 
من علماء جبل عامل. في اأميركا الو�سطى 
الغربّية  واأفريقيا  واأو�ستراليا،  والجنوبّية 
حيث  العربّية  الخليج  ودول  وال�سرقّية، 
كان اأولئك الأعام ال�سفراء البررة الوجه 
ولجامعة  ع��ام��ل  ج��ب��ل  لعلماء  ال��ُم�����س��رق 
الع�سرين  ال��ق��رن  ف��ي  الأ���س��رف  ال��ّن��ج��ف 

ولغاية تاريخه.

الهوام�س:
   اأهداني في اأواخر ال�ستينيات من القرن الما�سي لوحة قراآنّية �سغيرة بخطه المميز والجميل، ل زالت محفوظة في مكتبتي للذكرى.( 1)
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������ول������ي������ا اأَط���������������ّل���������������ت وط��������ل��������ُت��������ه��������ا اأث���������������������������ارت َف�������������سُ
َغ������ل������ي������ل������ي������ا لأروي  اأق���������ل���������ب���������ه���������ا  ف����������������رُح����������������ُت 

��������َق��������ا اأط����������ل����������ت ع�������ل�������ى الإي�������������م�������������ان وال�������������ُح�������������بِّ وال��������لِّ
������ي������ا وال�������������سِّ ال������������ن������������وِر  ع�������ل�������ى  اإراداٍت  ل���������ق���������اء 

وك����������������م راق������������ن������������ي ف�������ي�������ه�������ا ان�����������ف�����������ت�����������اٌح وح�������ك�������م�������ٌة
ُت������ب������ال������ِي������ا ل  َداأُْب����������������ه����������������ا  ��������ِب  ��������َع�����������������سُّ ال��������تَّ ون��������ب��������ذ 

َج����������َم����������ع����������َت ِب����������ه����������ا م������������ن ك������������ل دي�������������������ٍن وم����������ذه����������ٍب
ت������ج������ل������ي������ًا اإّل  َت���������������������������������زداد  ف����������م����������ا  وف��������������ك��������������ٍر 

�������ًة ������������ُف ي����������ا اب����������������ِن الأك�����������رم�����������ي�����������َن َت�������ح�������يَّ اأَي������������و�������������سُ
َم����������َج����������لَّ����������ُت����������َك ال�������������غ�������������راء اأن��������������������������ارت ُج������ب������ي������ل������ي������ًا 

�������س������ت������ب������ق������ى ِل���������������������ذي ٌل���������������������ٍب وف�������������ك�������������ٍر م�����������ن�����������ارًة
ك������م������ا ال����������ب����������درُّ ف���������ي َك���������ب���������َد ال���������������س�������م�������اِء ّدي�������اج�������ي�������ًا

������ه������ى اأم������������������دَّ ب��������ع��������م��������ِركَّ َم���������������ْن َل���������������ُه الأم������������������ر وال������نُّ
ف������ق������ي������ه������ًا وف��������������ي ح�������ك�������م ال���������������س�������ري�������ع�������ة ق������ا�������س������ّي������ًا

اإعداد هيئة التحرير

  مع الشاعر األديب األستاذ 
حمّمد علي رشيد احلاج يوسف

مساء يوم الثالثاء الواقع بتاريخ 28 كانون الثاين 2020 م، املوافق 3 جمادى الثانية 1441 
القاضي الدكتور  آل احلاج يوسف سماحة  زار األستاذ احلاج حمّمد علّي رشيد  هـ. 
منزله  يف  يوسف  احلاج  آل  حممد  فايز  حمد  الشيخ  العاّلمة  فضيلة  عمه  ابن  مع  َعمرو 

بالغبريي ـ بريوت. وقّدم له هذه األبيات:

"إطاللة ُجبيلّية""إطاللة ُجبيلّية"
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بقلم ف�صيلة ال�صيخ  االأديب محمد اأحمد حيدر

اإره����������اِق دون  و�������س������اٌل  ل�����ي  ه�����ل  ع�����ي�����ُن  ي�����ا 
واِق ِم��������ْن  ل����ل���������س����وِق  وم�������ا  ل����رم���������سٍ  �����س����وق����ي 

ُح����ْل����م����ي ي�����وؤّرق�����ن�����ي ق�����د م���������اَج ف�����ي َخ�����َل�����دي
َم���������ْن ل����ل����م����واج����ِع ف�����ي ������س�����دري واأح������داق������ي

ب�����ِه األ�������������مَّ  ن�����������زٌف  اإذا  ل�����ل�����ج�����ري�����ِح  َم�����������ْن 
لإح�������������راِق اأم  ُخ����ل����ق����ن����ا  ل����ل���������س����ه����اِم  ه�������ل 

ي��خ��ات��ل��ن��ي  ل����ي����ل����ْي  ف�����ي  ُج���������ّن  اإن  ع�����ي�����ُن  ي�����ا 
ج�����ف�����ٌن ف������ت������وٌن ف����ه����ل ل����ل����ث����غ����ِر ِم����������ْن �����س����اِق

ه������ل ل������ل������ف������وؤاِد ������س�����ف�����اٌء ل����ي���������سَ م������ن وج������ٍع
راِق م�������اج�������ٍد  ل��������ُه��������دٍب  ح�����ن�����ي�����ٍن  م�������ن  ب�������ل 

ي����ع����رف����ُه ل����ي���������س  ُرواٌء  ل����ل���������س����ف����اء  ه�������ل 
����اِق خ�����م�����ُر ال������غ������م������اِم وِم����������ن ه�����ط�����ٍل ل����ع���������سّ

��َغ��ًب��ا  ي����ا ���س��اح��ب��ي ك����ن ك���م���ا ُرْم��������َت ال����ه����وى ���سَ
اأوراِق ح������ب������َر  ل�����ي�����ل�����ْي  ل����ظ����ل����م����ة  ك�������ن  اأو 

م���ل���ت���ه���ًب���ا  ف��������يَّ  ت�����������وارى  ك����ع���������س����ٍف  ك������ن  اأو 
رع����������ًدا وب������رًق������ا ُي���������س����ّظ����ي ج����م����َر اأ�����س����واق����ي

اأ���س��ف��ي ك�����ن،  ����س���ئ���َت  اإن  ِم��ق�����س��ل��ت��ي  �����س����ّي����اَف 
وم����ي����ث����اِق ع�����ه�����ٍد  م������ن  ال�������م�������رُء  ي������ج������زُع  ل 

عهد الدرويش عهد الدرويش
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تربطني بال�ساعر الأديب الأ�ستاذ ح�سن ال�سيخ علي من�سور 
في  الجعفرّي  المفتي  العالم  الفا�سل  ال�سيخ  ف�سيلة  وبوالده 
طرابل�س ال�سيخ علي محمود من�سور ذكريات جميلة منذ اأكثر 
مذّكرات  اأو  »الّتذكرة  كتابي  في  عنها  تكّلمت  ق��رن،  ربع  من 
قا�ٍس«، وقد فوجئت منذ اأيام قبل تاريخه باإت�سال من ف�سيلة 
ال�سيخ �سادي مرعي طالبًا اللقاء معي حول ما كتبته في كتابي 
»الّتذكرة اأو مذّكرات قا�ٍس« عن العلويين في طرابل�س و�سمال 
لبنان ي�ستعين بها كم�سدر في اأطروحته في الجامعة اللبنانّية 
طالبًا  مح�سن،  وجبل  طرابل�س  في  العلويين  الم�سلمين  حول 
بعد  من�سور  علي  ال�سيخ  ح�سن  الأ�ستاذ  مع  هاتفيًا  التكّلم 

رجوعه اإلى لبنان من اأو�ستراليا. 
ال�سيخ  ف�سيلة  مع  ولدعوته  بال�سامة  لتهنئته  اللقاء  كان 
مرعي اإلى منزلي بجبيل ع�سر يوم الجمعة الواقع فيه 6 اأذار 
اأطروحة  وح��ول  الذكريات  تلك  حول  معه  للحديث  م.   2020
ال�سيخ مرعي وقد جاءا بالموعد المقرر وب�سحبتهما �سديقي 
القديم ف�سيلة ال�سيخ اأحمد عا�سي. وكانت الأبيات التالية من 
ِختاُم  في  من�سور  علي  ال�سيخ  ح�سن  الأ�ستاذ  الكبير  �سديقي 

الجل�سة.  تلك 
ثانوية  مدير  الجل�سة  ه��ذه  في  الق�سيدة  ه��ذه  القاء  ح�سر 
القا�سي الدكتور َعمرو الر�سمّية ال�سابق في المعي�سرة، الأ�ستاذ 
منيف ال�سّواني، ومدير ثانوية غزير الر�سمّية الأ�ستاذ اليا�س كامل.

ف��ي��ن��ا    اهلل  ك�����ّرم�����ك  َع�����م�����رو  ي����و�����س����ف  ����س���ي���خ 
واأن���������ت اأه���������لٌّ ل���ل���ت���ك���ري���م ق���ا����س���ي���ن���ا الأم���ي���ن���ا

ل���ل���م���ع���ال���ي  اأه��������������ٌل  اأن������������ت  هلل  ف�����������س�����ك�����رًا 
وم�������ث�������ل�������ك م����������ا وج����������دن����������ا ل����������ه ق�����ري�����ن�����ا

�����س����ي����رت����ك����ْم م�����واق�����ف�����ك�����ْم م��������ن��������اراٌت ل����ق����وٍم
اأم���ي���ن���ا والإي���������م���������اُن  ال�����ن�����ب�����وُع  ف���ي���ه���ا  راأوا 

ج������������داٍل ب���������ا  وال�������ت�������ك�������ري�������م  ل  ول���������������مَّ 
ي���������وؤك���������ُد �������س������ج������اع������ُة الأب�����������ط�����������ال ف���ي���ن���ا

ت����ب����اه����ى ق���������د  وط������ن������ك������م  ل������ب������ن������ان  اإّن 
ب�������ك�������م ف����������ي ح�������ل�������ب�������ِة ال�����م�����ت�����ق�����دم�����ي�����ن�����ا

����س���ي���خ ي����و�����س����ف َع�����م�����رو ق����ا�����س����ي ال���ق�������س���اِة
اأن�����ت ح���اك���ُم ب���ال���ع���دل ي�����س��ل��ُك ال���خ���َط الأم��ي��ن��ا

ُخ������ط������اك ����������س���������ّدد  اهلل  ك���������ّرم���������ك  ل������ق������د 
����س���اك���ري���ن���ا هلِل  ن�����ح�����ُن  ذل��������ك  اأج����������ل  م������ن 

درٌع  ل������ل������ق�������������س������اِة  ال���������ك���������ِف  ن�������ظ�������اف�������ُة 
ب������ه������ا ع������ن������د ال��������م��������واه��������ب ُي������َع������رف������ون������ا

ف������������ا زل����������ت����������م ق�������ا��������س�������ي�������ن�������ا ب������َخ������ي������ر
ورب��������������������ي زادك�����������������������م دن����������ي����������ا ودي��������ن��������ا

ِم������ث������اًل ت�����ب�����ق�����ىَّ  َع�������م�������رو  اآل  واأ�����������س����������رُة 
ل�����ل�����ف�����������س�����ي�����ل�����ِة وال��������������م��������������روءة اآم������ي������ن������ا

ال�����م�����ف�����دى ق�����ا������س�����ي�����ن�����ا  اهلل  وي���������وف���������ق 
ل��������خ��������دم��������ة �������س������ع������ب������ه وي�����������ق�����������رُّ ع����ي����ن����ا

ل��������ق��������د ح����������ك����������َم ب����������ال����������ع����������دل دوم����������������ًا
وك��������������ان ال������ق������ا�������س������ي ال��������ف��������ذُّ الأم������ي������ن������ا

ل�����ل�����ق�����������س�����اء اهلل  اخ���������������ت���������������ارُه  ل���������������ذا 
وال������ُدن������ي������ا الي���������م���������ان  ف�����ي�����ه  راأى  ل������ّم������ا 

ي�����������وٍم ك���������������لَّ  رب���������������ي  اهلل  و����������س���������ّل���������ى 
ع������ل������ى خ�������ي�������ِر ال����������������ورى وال����م����ر�����س����ل����ي����ن����ا
طرابل�س في 2020/3/6 بقلم ح�سن علي من�سور

اإعداد هيئة التحرير

ذكريات 
األديب  الشاعر  مع 

حسن  األستاذ 
منصور علي  الشيخ 
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ف����ي ال���م���ن���ا����س���ب���ات الإج���ت���م���اع���ّي���ة 
حياة  ف��ي  ُم��ِه��مٍّ  عامل  ثّمة  والإن�����س��ان��ّي��ة، 
الإن�����س��ان، ي��ت��ع��لَّ��ق ب��اأف��راح��ه واأت���راح���ه، 
المفاجاآت  هو  واأغ��رب،  فيها  ما  واأعجَب 
غير المنتظرة، وما ُتخلِّفُه في ذات الفرد 
ما  المفاآجاآت  ه��ذه  وم��ن  واأث��ر،  َوْق��ٍع  من 

ح�سل معي البارحة.
المنا�سبات  اإح���دى  ف��ي  واأخ���ي  ك��ن��ُت 
م واج��ب  ��ا ُن��ق��دِّ الإج��ت��م��اع��ّي��ة، ح��ي��ث ُك��نَّ
ال���ع���زاء ب���وف���اة اأح����د اأب���ن���اء ال��ج��ي��ران 
ال�����س��ب��اب، ع��ن��دم��ا اإن�����س��مَّ اإل��ي��ن��ا اأح��د 
دارت  الُحُقوقيين.  الُمثّقفين  الأق��رب��اء 
والأم����وات  ال��م��وت  ع��ن  اأح���ادي���ث  بيننا 
ين�سغُل  قريبنا  راأيُت  ثم  اأخرى.  وق�سايا 
ب��ج��ه��ازه ال��خ��ل��ي��وي، ح��ي��ث ظ��ه��رت على 
نعرف  لأ�سخا�ٍس  متاحقة  َوٌر  �سُ �سا�سته 
اأم��وات.  وكّلهم  الآخ��ر.  ونجهل  بع�سهم، 
ثم توقفَّ عند �سورة ُمعّينة ، واأ�سار اإلينا 
تعرفان  »هل  قائًا:  وت�ساوؤل  بابت�سامة 

لمن هذه ال�ص�رة؟«.
ال�سورة  ه��ذه  على  بنظره  اأخ��ي  َم��رَّ 
ُمرورًا �سريعًا ، دون اأن يعرف لمن تكون؟ 

ُمَدققًا  ًا،  مليَّ فيها  ْق��ُت  َح��دَّ فقد  اأن��ا  اأم��ا 
بحد�سي  فاأح�س�سُت  �ساحبها  بمامح 
وق��ل��ب��ي، ب���اأن ه��ذه ال�����س��ورة ه��ي ���س��ورة 
الدنيا منذ  ه��ذه  ع��ن  ارت��ح��ل  ال��ذي  اأب��ي 
وقلُت   )  2010  �  1923  ( �سنوات  ع�سر 
الأبــــي«،  الــ�ــصــ�رة  ــذه  هـ ثنا:»لعلَّ  لمحدِّ
اإبت�سامة  وجهه  �سفحات  على  فاحت 
�ــصــ�رة  اإنــهــا  »نــعــم  ي��ق��ول:  وه��و  عري�سة 

والدك«.
كان هذا الم�سهد بالن�سبة لي مفاجاأة 
بالي  على  يخطر  لم  لأن��ه  منتظرة،  غير 
قرابة  منذ  موجودة  �سورة  لأبي  تكون  اأن 
اأعرف  اأن  دون  الزمن.  من  عقود  ثمانية 

عنها! �سيئًا 
كان  جديد،  من  ال�سورة  الى  ورن��وُت 
اأبي فيها في ريعان ال�سباب، في الع�سرين 

اأو دون ذلك قليًا.
في  وحزنُت  المفاجاأة.  بهذه  فرحُت 
ال�سورة  ه��ذه  لأن  فرحُت  عينه،  الوقت 
عامًا،  ثمانين  منذ  اأبي  ب�سباب  ُتذكرني 
ما  اإلى  بالذاكرة  اأعادتني  لأنها  وحزنُت 
الُبوؤ�س،  عن  واأم��ي  خالي  لي  َيقُولُه  ك��ان 

اأبي  كابده  ال��ذي  العي�س  و�سظف  والُيتم 
من  كالكثير  وربَّما  و�سبابه،  طفولته  في 

اأبناء جيله.
بقاء  �سبب  ان  قريبنا.  م��ن  وعلمُت 
اأن  ه��و  بعيد  زم���ن  م��ن��ذ  ال�����س��ورة  ه���ذه 
َي منذ ب�سع �سنوات، كان  ُتوفِّ والده الذي 
َور الأقرباء، وحفظها في  �سغوفًا بجمع �سُ
والذكرى وكانت  للتاريخ  الخا�س  اأر�سيفه 
هذه  �سر  لك�سف  منا�سبة  المفاجاأة  هذه 
بعين  اليها  اأنظر  جعلتني  التي  ال�سورة، 
طفولة  رًا  ُمتذكِّ والأل��م.  والعاطفة  الحّب 

و�سباب اأبي وحياته بين اأ�سرته.
فقد  ي��ذك��ر،  ب��ال�����س��يء  ال�����س��يء  ولأن 
ت���ذك���رُت ����س���ورة ح���ادث���ٍة درام����ي����ٍة في 
نف�سي،  في  غائرًة  َكُلومًا  تركت  الما�سي، 
الحياة،  على  َوِع��ي��ُت  عندما  �سيما  ول 
من   � اأبي  تجاه  ذنٍب  بعقدة  فيها  �سعرُت 
ب�سبب  مني  وع��ٍي  دون  وم��ن  ق�سٍد  دون 
اأو  ��ْدم��ًة  ���سَ ل��ه  �َسببَّت  لأن��ن��ي   � طفولتي 
اها له البتَّة. ماأ�ساًة ان�سانيًة لم اأكن لأتمنَّ
كنت  اأنني  هو  الحادثة،  ه��ذه  ومفاد 
عندما  ع��م��ري  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�سنة  ف��ي 

ُصورُة أبي 
ُد  ُتَجدِّ

ِذكرى ُحضُوِرِه 
يف ِغياِبِه

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر

ذكريات
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رحلة  في  معه  اأبي  اإ�سطحبني 
الجبلية  القرى  اإح��دى  اإل��ى 
ال���ق���ري���ب���ة م�����ن م���ن���زل 
�����ي ف���ي اأح���د  ج����دي لأمِّ
ال�سيف  اأي���ام  ن��ه��ارات 
�سديد  ال��ط��ق�����س  وك����ان 
ال��ح��رارة، الأم���ُر ال��ذي 
فاأُ�سبُت  كثيرًا  عليَّ  ��ر  اأثَّ
ب���اإغ���م���اء اأ����س���ب���ح���ُت ف��ي��ه 

كالميِّت.
لدى  الباطن  العقل  يتقبل  لم 
�سيما  ل  الكئيب،  الم�سهد  ه��ذا  اأب���ي 
اإفتقد  بعدما  وح��ي��دُه  اأ���س��ب��ح��ُت  واأن��ن��ي 
قبل  م��ات��وا  ولدت���ي،  قبل  اأط��ف��ال  ب�سعة 
لذلك  ربيعهم.  من  الأول��ى  ال�سنة  اإكمال 
حياُتُه  واأ�سبحت  بجنوٍن،  بي  اأب��ي  تعّلق 

اإيجابًا. اأو  متعلقًة بحياتي �سلبًا 
جنَّ  الماأ�ساوي.  الم�سهد  هذا  واأم��ام 
على  غ  ويتمرَّ وجهُه  يلطُم  فاأخذ  جنونه. 

الأر�س كالطائر المذبوح.
�سعر جدي بحراجة الموقف، وكنا في 
الحرجة  اللحظة  تلك  في  وخاف  منزله، 
ال��ذي��ن  اإخ���وت���ي  ر ح��ادث��ة  ت��ت��ك��رَّ اأن  م��ن 
واأ�سابتُه  الآخ����رة،  ع��ال��م  ال��ى  �سبقوني 
تحت  فوقف  و�سياِعِه.  اأب��ي  جزع  ع��دوى 
وبقلٍب  الِقبلة،  اإزاء  هًا  ُمتوجِّ عتبة منزله. 
باأعلى �سوته  ملهوف، وحزٍن كبير، �ساح 
اأبناء  باأحد  ُم�ست�سفعًا  ب��اهلل.  م�ستنِجدًا 
ورهبة  بخ�سوع  ي��ق��ول  وه��و  ع��ل��ّي  الإم���ام 
اإْفــِد  العبا�س  الف�صل  اأبــا  يــا  »اإيــه  واأم��ل: 
يذبح خروفًا  اأن  ون��ذر   .» بــروحــه  ُروحــي 

كبيرًا اإن �ُسفيُت.
ال�سخرة  وتدحرجت  اأب��ي.  وا�ستراح 

اإ�ستيقظُت من  الكبيرة عن �سدره عندما 
العميقة. غيبوبتي 

اأ�سترجُع �سورة هذه الحادثة  وعندما 
فيها  اأبكي  اأك��اد  وح�سرة  بحزٍن  اأُ���س��اُب 
وعلى  لي  ال��ج��ارف  حّبه  على  اأب��ي،  على 
بالعاقة  واأ���س��ع��ر  ال��ام��ت��ن��اه��ي.  حنانه 
وهل  واإبنه،  الأب  بين  الحميمة  الجدلية 

اأنا اإلَّ ب�سعًة منُه!
في  ة  ُم�ستمرَّ الجدلية  العاقة  ه��ذه 
عن  وذل��ك  ح�سوره  في  كانت  كما  غيابه 
طريق ال�ستذكار، وال�ستئنا�س، والر�سى 
اأزور  عندما  �سيما  ول  دائمًا،  وال�ستغفار 
بوجودي  فيفرح  خمي�س.  كل  م�ساء  قبره 
ويحزن  علّي،  ويتر�سى  وي�ستاأن�س،  قربه، 
اأن��ا،  اأم���ا  ال��م��ك��ان.  اأغ����ادر ذل��ك  عندما 
واأُنع�ُس  له  اهلل  واأ�ستغفر  عليه،  فاأًترحم 
الحكيم،  الذكر  بتاوة  الطاهرة  روح��ه 
ط��ال��ب��ًا ل��ه الأم����ان وال�����س��ع��ادة الأب���دّي���ة، 
ون�ستمر على ذلك، حتى يق�سي اهلُل اأمرًا 

كان مفعوًل.
وها اأنذا اليوم. بعد م�ساهدتي �سورة 
ة والغالية على  ال�سارَّ اأبي، هذه المفاجاأة 
الوراء ولأكثر من ثمانية  اأعود الى  قلبي، 
هذه  في  وج��ودي  قبل   � الزمن  من  عقود 
� لأغرَق في  الحياة الّدنيا ل�سنوات طويلة 
بحر ذكرياٍت ُملّونة مع اأبي، منها محّطات 
واأُخ��رى  وال�سعادة.  الفرح  باألوان  زاهية 

م�سبوغة بالأ�سى والألم والعذاب.
مع  ذكرياتي  ُد  َتَتجدَّ وتلك.  هذه  ومع 
اأبي وبديمومة في روحي وقلبي ووجداني، 
وتبقى حا�سرًة رغم غياب ج�سده الُترابي 

عن ناظري...
عم�سيت في 20 �سباط 2020
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اإعداد ف�صيلة ال�صاعر االأديب الدكت�ر ال�صيخ عّبا�س علي فت�ني

الُجْبَنة
والِجْبُن  الِجْبَنُة  َن��ُق��وَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �

الجيم(.  )بَك�ْسِر 
مِّ  )ب�سَ والُجْبُن  الُجْبَنُة  واُب:  ال�سَّ  �

الجيم(.
يح: الُجْبَنُة: الِقْطَعُة ِمَن الُجْبِن. � َتو�سِ

� َتقا�َسُموا الُجْبَنَة. نحو: 
� َت�ساَرُكوا في ُجْبَنٍة َجديَدٍة.

ا. َد ِمَن اللََّبِن اأَْقرا�سً الُجْبُن: � ما ُجمِّ
. وُيقاُل: الُجُبُن والُجُبنُّ

َر الَحليَب ُجْبًنا. يَّ نحو: � �سَ
� اأََكَل ُجْبًنا َلذيًذا.

اأََكَل الُجْبَن ِبالُخْبِز الياِب�ِس.  �
� �ُسوُق الُجْبِن.

ديُد واْمِتناُع الإِْقداِم. � الَخوُف ال�سَّ
t عليٍّ  الإِم���اِم  اإِل��ى  ُيْن�َسُب   � نحو: 

قوُله:

الُجْبُن عاٌر، وفي الإِْقداِم َمْكُرَمٌة 
والَمْرُء ِبالُجْبِن ل َيْنُجو ِمَن الَقَدِر.
ْب��ُن  اأَْو�����سُ  الجاهليُّ  اعُر  ال�سَّ وق��ال   �

َحَجٍر:
وَلْي�َس ُيعاُب الَمْرُء ِمْن ُجْبِن َيْوِمِه 

جاَعُة ِبالأَْم�ِس َوَقْد ُعِرَفْت ِمْنُه ال�سَّ
اللََّهب ُة  ُكبَّ

مِّ  )ب�سَ اللََّهِب  ُة  ُكبَّ َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
الكاِف(.  

ُة اللََّهِب )بَفتِح الكاِف(.  واُب: َكبَّ � ال�سَّ
��ْيِء  ُة ال�����سَّ ���دَّ � ����سِ ��ة:  ��ي��ح: ال��َك��بَّ َت��و���سِ  �

وُمْعَظُمُه.
في  ْف��َع��ُة  وال��دَّ ال��َح��ْرِب،  في  الَحْمَلُة   �

ُتُه. الِقتاِل والَجْرِي، و�ِسدَّ
حام. � الزِّ

وَنْف�ِسِه  ِبَجماعِتِه  اأَْي  ِتِه:  ِبَكبَّ َرماُهْم   �
وِثْقِلِه.

ُتُه وَدْفَعُته. تاِء: �ِسدَّ ُة ال�سِّ � َكبَّ
ْدَمُتها؛ ُمْعَظُمها. اِر: �سَ ُة النَّ � َكبَّ

��ِم  ��اع��ُر اأَب����و ال��ق��ا���سِ ن��ح��و: ق���ال ال�����سَّ
: يُّ ابِّ ال�سَّ

عاِب  ال�سِّ ُوُع���وَر  ��ْب  اأََت��َج��نَّ َوَل���ْم 
��َت��ِع��ْر. ال��ُم�����سْ ال��لَّ��َه��ِب  ��َة  َك��بَّ ول 
�َسَجٌر  ،؛ وه��و  ال��ُك��بِّ واح���دُة   � ��ة:  ال��ُك��بَّ

ُد الَوُقوِد. َجيِّ
ا�ِس وَغْيِرِهْم. � الَجماعُة ِمن النَّ

ُة  ُكبَّ نَّها  فاإِ وِق  ال�سُّ َة  وُكبَّ ��اُك��ْم  اإِيَّ نحو: 
وِق. اأَْي َجماعَة ال�سُّ ْيطاِن:  ال�سَّ

ٌة وَبَقَرٌة: اأَْي عليِه ِعياٌل. � عليِه ُكبَّ
ُة الَغْزِل: ما ُجِمَع ِمْنُه. � ُكبَّ

� َجماعُة الَخيِل.

� الإِِبُل العظيمُة.
ِة  بالُهبَّ ��َة  ال��ُك��بَّ َلكالباِئِع  ���َك  اإِنَّ نحو: 

يح(.  )الرِّ

احللقة اخلامسة

ت يبا تصو
ّية لغو
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الأَْرُبعاء
مِّ  � الَخَطاأُ اأَْن َنُقوَل: َيْوُم الأُْرُبعاِء )ب�سَ

الَهْمَزِة(.
و  واُب: َيْوُم الأَْرُبعاِء اأَو الأَْرَبعاِءاأَ � ال�سَّ
اأَو  الباِء  مِّ  و�سَ الَهْمَزِة،  )بَفْتِح  الأَْرِب��ع��اِء 

َاْو َك�ْسِرها(.  َفْتِحها 
ِمن  اِبُع  الرَّ الَيوُم  الأَْرُبعاء:  يح:  َتو�سِ  �

الثُّاثاِء والَخمي�ِس. الأُ�سبوِع، بيَن 
َجمع: اأَْرُبعاءات واأَْرُبعاوات.

الأُْرُبعاء: َعُموٌد ِمن اأَعِمدِة البيِت.
ًعا. َقَعَد الأَْرُبعاء: اأَْي ُمَتَربِّ

َرة الُخ�سْ
اأَو  الُخ�ساِر  باِئُع  َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �

َرواِت. الُخ�سْ
ِر  الُخ�سَ اأَو  َرِة  الُخ�سْ باِئُع  واُب:  ال�سَّ  �

راواِت. و الَخ�سْ ِر اأَ اأَو الُخ�سْ
ر  الُخ�سَ َجمع:  َرة:  الُخ�سْ يح:  َتو�سِ  �

َمعانيها: ِمن  ِر؛  والُخ�سْ
الَبْقل: وهو َنباٌت ُع�ْسِبيٌّ ُيوؤَْكُل.

َرَة. نحو: ُيِحبُّ الُخ�سْ
الُبُقوُل. راوات: ِمن َمعانيها:  الَخ�سْ

راُء. الَخ�سْ ُمْفَرُدها: 
َدَقٌة. راواِت �سَ نحو: لي�َس في الَخ�سْ

َحَمَد
)ِبَفْتِح  اهلَل  َحَمَد   � َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �

الميِم(. 

مِّ الميِم(.  � َيْحُمُد اهلَل )ِب�سَ
��ِر  )ِب��َك�����سْ اهلَل  َح���ِم���َد   � ���واُب:  ال�������سَّ  �

الميِم(. 
� َيْحَمُد اهلَل )ِبَفْتِح الميِم(.

يح: َحِمَدُه: اأَْثَنى َعَلْيِه. ُم�ساِرُعه  � َتو�سِ
َيْحَمُد.

نحو: � �َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه.
� َحِمْدُت اهلَل.

� َحِمَد ِفْعَلُه.
� َنْحَمُد اهلَل َعَلى َنْعماِئِه.

ِمْن  َلُكْم  َع  َو�سَ ما  َعَلى  اهلَل  ِاْحَمُدوا   �
ِرْزِقِه.

ماِليُّ الثُّ
الثَّماِليُّ  َحْمَزَة  اأَبو  َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �

الثَّاِء(. )بَفْتِح 
مِّ  الثُّماِليُّ )ب�سَ َحْمَزَة  اأَبو  واُب:  ال�سَّ  �

الثَّاء(.
: ُهَو ثاِبُت ْبُن ِديناٍر  يح: الثُّماِليُّ � َتو�سِ

. الُكوِفيُّ
اأَب��و  ُه��َو:  ِب��ه  الَم�ْسُهوُر  وَل��َق��ُب��ُه  ُكْنَيُتُه 

. الثُّماِليُّ َحْمَزَة 
َقبيَلِة  َع�ساِئِر  اأََح��ِد  اإَِل��ى  َتُعوُد  ِن�ْسَبُتُه 

ِة. »االأَْزد« الَعربيَّ
في  ال��َم��ْع��ُروِف  ع��اِء  ال��دُّ �ساِحُب  وه��َو 

�َسْهِرَر َم�ساَن. اأَ�ْسحاِر 

ة. كانْت َوفاُتُه �َسنَة 150 ِهْجِريَّ
��َف��ِل  ��ْيِء ف��ي اأَ���سْ ��ُة ال�����سَّ ال��ثُّ��م��اَل��ُة: � َب��ِق��يَّ

الإِناِء.
ْغَوُة. � الرَّ

�َس َحتَّى الثُّماَلِة: اأَْي: نحو: �َسِرَب الَكاأْ
� َلْم ُيْبِق فيها �َسْيًئا.

َه��َو ���س��اقٌّ وُم���وؤِْل���ٌم َحتَّى  � اح��َت��َم��َل م��ا 
هايِة. النِّ

� �َسِكَر وغاَب َعْن َوْعِيِه.
الأَْرَبعيِنيَّات

� الَخَطاأُ اأَْن َنُقوَل: ُاْحُتلَّْت ِفَل�ْسِطيُن في 
الأَْرَبعيناِت.

��ِط��ي��ُن في  ِف��َل�����سْ ��واُب: ُاْح��ُت��لَّ��ْت  � ال�����سَّ
اِت. الأَْرَبعيِنيَّ

اأَْلفاُظ الُعُقوِد ُمْلَحَقٌة ِبَجْمِع  يح:  � َتو�سِ
بالأَِلِف  ُتْجَمَع  اأَْن  وَيُجوُز  اِلِم،  ال�سَّ ِر  الُمَذكَّ

�ْسَبِة. اِء اإِذا اأُْلِحَقْت ِبها ياُء النِّ والتَّ
اِت  الِع�ْسريِنيَّ في  َت�ْسُعُر  ل  َقْد   � نحو: 
الَّتي  الحياِة  في  التَّفكيِر  اإِل��ى  بالحاجِة 

اِت. الثَّاثيِنيَّ �َستكوُن في 
اِت  الَخْم�سيِنيَّ في  �ُسوِرَيَة  على  اأُْطِلَق   �

رِق االأَْو�َصِط«. َلَقُب »يابان ال�صَّ
اِت  يِنيَّ تِّ ال�سِّ في  دافن�سي  َلوَحُة  ِبيَعْت   �

يَن ُدولًرا فقْط. ِب�ِستِّ
اِت. بعيِنيَّ ُوِلَدِت الُمقاَوَمُة في ال�سَّ  �
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��راِئ��ي��ُل اإِل���ى ال��ُح��ُدوِد  ��َح��َب��ْت اإِ���سْ � ِاْن�����سَ
اِت. الثَّماِنيِنيَّ في  ِة  اللُّبنانيَّ

باُب في ماليزيا ِلَرُجٍل في  َت ال�سَّ وَّ � �سَ
الُعُمِر. ِمَن  اِت  �ْسِعيِنيَّ التِّ
اللَِّثة

)ِبَت�ْسِديِد  اللِّثَّة  َن��ُق��وَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
الثَّاِء(.

واُب: اللَِّثة )ِبَتْخِفيِف الثَّاء(. � ال�سَّ
ِمَن  الأَ�ْسناِن  َحْوَل  اللَِّثة: ما  يح:  َتو�سِ  �

اللَّْحِم، وفيِه َمغاِرُزها.
نحو: � ُيعاني الِتهاَب اللَِّثِة.

� ِعاُج َتاآُكِل اللَِّثِة.

ُة. َثِويَّ � الُحُروُف اللِّ
عاَنى

الِتهاِب  ِمن  عاَنى  َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
َثِة. اللِّ

واُب: عاَنى الِتهاَب اللَِّثِة. � ال�سَّ
��ْيَء: ق��ا���س��اُه.  ��ي��ح: ع��اَن��ى ال�����سَّ � َت��و���سِ
وَهذا  َتُه.  َم�َسقَّ َل  َتَحمَّ ِمنُه.  َم  َتاأَلَّ كاَبَدُه. 

ِبَنْف�سِه. ى  َيَتَعدَّ الِفعُل 
ْيِن. نحو: � عاَنى الأََمرَّ

� عاَنى الَمَر�َس َطِويًا.
� عاَنى الَمتاِعَب ِلَيْبُلَغ َهذا الَمْجَد.

� عاَنى اآلًما َفِظيَعًة َحتَّى َبَلَغ الُعَلى.

� َهذا ما ُيعاِنيِه.
� ُيعاِني الَفْقَر.

الَبَدل
َهذا  في  َيَتداَخُل  َنُقوَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
ِفّي.  والَو�سْ ��ْرِديِّ  ال�����سَّ َمطاِن:  النَّ النَّ�سِّ 

ْرِدّي«(. »ال�صَّ )ِبَك�ْسِر ياِء 
النَّ�سِّ  َه��ذا  في  َيَتداَخُل  واُب:  ال�سَّ  �
ياِء  مِّ  .)ِب�سَ ِفيُّ والَو�سْ ْرِديُّ  ال�سَّ َمطاِن:  النَّ

ْرِدّي«(. »ال�صَّ
ِمن  َب���َدل  ُهنا   : ��ْرِديُّ ال�����سَّ يح:  َتو�سِ  �
ِمنه في  الَمْبَدَل  َيْتَبُع  والَبدُل  »النََّمطاِن«؛ 

الإِعراب.
ـــَمـــطـــاِن« ُه��ن��ا ف��اع��ل »َيـــَتـــداَخـــُل«  »الـــنَّ

َمرُفوع.
هادِة  � َهذا الَخَطاأُ َوَرَد في اْمِتحاِن ال�سَّ
يوم  ِة؛  العربيَّ اللُّغِة  ِة  مادَّ في  طِة،  الُمتو�سِّ

الخمي�س 13 َحِزيران 2019 .
الُفّل

باُح الِفلِّ )ِبَك�ْسِر  � الَخَطاأُ اأَْن َنُقوَل: �سَ
الفاءِ(.

��مِّ  ��ب��اُح ال��ُف��لِّ )ِب�����سَ ���واُب: ���سَ � ال�������سَّ
الفاءِ(. 

ُي�ْسِبُه  َزهٌر  له  َنباٌت  الُفّل:  يح:  َتو�سِ  �
َنِقيُّ الَبيا�ِس. اِئَحِة،  َزِكيُّ الرَّ اليا�َسِميَن، 

ُن الَحديقَة. نحو: � �ُسَجْيَرُة الُفلِّ ُتَزيِّ
ٌز. � الُفلُّ ِعْطُرُه َمَميَّ
اٌب. � الُفلُّ �َسْكُلُه َجذَّ

َنباَت  ل  الَّتي  الَجْدَبُة  الأَر���سُ   � الِفّل: 
ِبها.

قيِق. ْعُر الرَّ � ال�سَّ
الَقَرْنُفل

مِّ  )ِب�سَ الُقُرْنُفل  َن��ُق��وَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
اِء(.  القاِف والرَّ

القاِف  )ِبَفْتِح  الَقَرْنُفل  واُب:  ال�سَّ  �
اِء(. والرَّ

�َسَجَرٍة  َث��َم��ُر   � ال��َق��َرْن��ُف��ل:  يح:  َتو�سِ  �
ِة  الحارَّ الأَفاِويه  ُل  اأَف�سَ وهو  كاليا�َسِميِن، 

واأَْذكاها.
اأَو غيُر  اأَبي�ُس  اأَو  اأَْحَمُر  ُب�ْستاِنيٌّ  َزْهٌر   �

اِئَحِة. ُب الرَّ َذِلَك؛ َطيِّ
اأَر���سِ  َنباِت  ِمن  لي�َس  ِهْنِديٌّ  �َسَجٌر   �

الَعَرِب.
باُح الَقَرْنُفِل. نحو: � �سَ

الُعُطوِر،  َتركيِب  في  الَقَرْنُفُل  َيدُخُل   �
وفي َتركيِب َمعُجوِن الأَ�ْسناِن.

� قال اْمُروؤُ الَقْي�ِس:
َع ِريُحها  وَّ اإِذا الَتَفَتْت َنْحِوي َت�سَ

ا الَقَرْنُفِل. با جاَءْت ِبَريَّ َن�ِسيَم ال�سَّ
الَقَرْنُفل. واِحَدُة  الَقَرْنُفَلُة: 
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قصة العدد

بقلم المربية اأماريا برادعي �صليم 

َم علّي النوم الهانىء؟ اأو هل �سوف تعود اإلى مقلتّي تلك  هل ُحرِّ
الحالمة  لا�ستغراقة  فاأتذوق من جديد طعمًا  اللذيذة  الإغفاءة 
التي كانت تلّفني كلما جاء الليل، وحتى اإذا ت�سلل النوم اإلى عيني 
على غفلة من ال�سباب وعلى ُغّرة من الأطياف، فهو اإنقاذ ُمّتقطع، 
الهوجاء،  القا�سية  واأطيافه  ال�سباب،  يغلبه  يغلبني حتى  يكاد  ل 

فيوقظني لأواجه من جديد واقع الحياة...
ما اأحلى النوم الذي يبعدني عن الواقع المرير وما اأمرَّ النوم 
اأن  اأتمكن  اأتراني  القاتمة،  اليقظة  الذي تاحقني خاله ظال 

اأعّده نومًا، اأم هو اأحد اأ�سكال العذاب وبع�س اأنواعه؟!
ولهذا فاأنا ل اأتمكن اأن اأقول اأنني ل اأنام، فاأنا اأنام، ولكن اأي 
نوم؟... واأنا ل اأريد اأن اأقول اأنني ل اأ�سحك، فاأنا اأ�سحك، ولكنها 
�سحكة جريحة وكاأنها ح�سرجة روح، واأنا ل اأريد اأن اأقول اأنني لم 

اأعد اأحيا كما تحيا الأُخريات، اأنا اأحيا ولكن اأي حياة؟...
من  طبقة  تغطيه  ال��ذي  الكاوي  بالحجر  تكون  ما  اأ�سبه  اإنها 
الرماد الهادىء، فا يوحي للناظر بما يخفيه.. هكذا كنت، ول 
اأزال اأ�سحك لي�سحك �سواي واأتظاهر بال�سعادة لي�سعد من يهمه 

اأمري فيفرح لذلك �سديقي وياأ�سى له عدوي..
ولكن اأتراني �سوف اأتمكن من المقاومة، اأم اأن معالم ال�سباب، 

القاتم  ال�سباب  ال�����ذي ي��ح��اك��ي ل��ون��ه، ه��ذا 
ل�����ون ع��ب��اءت��ي 

ما  َفيبدي  ق�سماتي  على  خطوطه  ير�سم  �سوف  اأت��راه  ال�سوداء، 
اأحاول اإخفاءه، ويف�سح ما اأودُّ �ستره... ليتني اأتمكن من الثبات، 
فاأنا ل اأطيق نظرات الرحمة، وهي من�سّبة علّي، ول اأريد �سحكات 
ال�سماتة، وهي تتردد على م�سمعي، تحمل �سداها الم�سوؤوم... ليت 

هناك من يحاول اأن ي�ستنقذني مما اأنا فيه!
جّفت الدموع واأخ�سو�سن وجهي وعلقت دمعتي تاأبى النزول.. 
و�سنين عمري تمرُّ واأنا بعيدة كل الُبعد عن الحياة.. في غرفة قاتمة 

ل نور �سم�س يدخلها ول هواء عليل َيمرُّ بها ول اأني�س لوح�ستي.
اأقبل بالزواج من  اأدماني وحّطم كياني وجعلني  فقري الذي 
رجل ُحِرَم من الأبوة ل�سنين لأنه تزوج من ابنة عمه التي كانت ُكلَّ 

حياته ول ي�ستطيع التخّلي عنها مع اأّنها لم تنجب له الأولد.
الُمتعبة  اأذيالي  اأج��رُّ  كنت  عندما  الطريق  في  وال��ده  قابلني 
واأتنقل من ر�سيف اإلى اآخر بحثًا عن مكان ُيبعدني عن هواء قار�س 
دفة يرك�س تحت مظلته ليدخل المطعم  واأمطار غزيرة، قابلته �سُ
الذي جل�ست اأمام بابه علني اأح�سُّ بحرارة ُفرنه فاأدفىء ج�سمي 

المتجمد.
اأم�سك بيدي عندما انزلقت رجلي وحاول النهو�س بي. رجل في 
غاية الحترام والأناقة والأدب، �ساعدني واأجل�سني معه على طاولة 

اأعد قادرة على اإ�سباع الطعام التي حلمت بها طوال حياتي ولم 
ط��ل��ب��ه لأج��ل��ي نف�سي مما لذَّ وطاب من الطعام الذي 

كاملة وهو و����س���م���ع ق�����س��ت��ي 
ي���ن���ظ���ر 
اإل����������������ي 
ب��ب�����س��م��ت��ه 
ال�����ت�����ي ل��م 
ُت��������ف��������ارق 
م������ح������ي������اه 

جة روححشر
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طويًا  اأنتظر  ولم  معرفته،  وددت  تفكير  في  ال�ساردتين  وعينيه 
حتى قاطع كام قلبي المبعثر وجعلني اأحلم بحياة ملوؤها الفرح 

وال�سكينة والهدوء.
�سرخت باأعلى �سوتي �ستزوجني؟

اأن ي�سبح وال��دًا مدى  ُح��ِرَم من  ال��ذي  نعم �ستتزوجين ابني 
الحياة، واأعطيك كل ما تطلبينه منزًل وماًل في ح�سابك بالم�سرف 

يجعلك تعي�سين مرتاحة �سنين طويلة.
بالعودة  ووعدني  كبير  منزل  اإل��ى  بي  وذه��ب  الكام  اأنهينا 
في اليوم التالي على اأمل موافقتي على العر�س الذي طلبه مني 

واإعطائي كل ما قاله لي بعد ولدتي بابني واإعطائه لهم.
مرَّ الليل ب�ساعاته ودقات قلبي تت�سارع ول اأعلم ما ينتظرني في 

الأيام القادمة.
اأ�سرقت �سم�س ال�سباح واأنا جال�سة اأمام �سرفة الغرفة اأتاأمل 
والتفكير  القاتل  هدوئه  و�سوت  الخافت  و�سوءه  ونجومه  الليل 
يخرق كياني، جاء والفرح باديًا على وجهه وفي يده ورقة يرفعها 
اأمام عيني ويقول هذه لك لقد تمَّ ت�سجيل المنزل با�سمك ومبلغ 
يكفيك كل حياتك ول يلزمها �سوى توقيعك عليها لي�سبح كل �سيء 
لك وابني �سياأتي بعد قليل، لذا عليك تجهيز نف�سك وارتداء تلك 
ب�سرعة  اإليها،  انظري  جميلة،  اإنها  لك،  اأح�سرتها  التي  الثياب 

عليك اأن ت�سرعي قبل اأن ياأتي.
عند العا�سرة �سباحًا فتح الرجل الباب وا�ستقبل ابنه بحرارة 

بدون علمه بما يخفيه عنه والده.
مني  وطلبت  كلمتني  اأن  منذ  اأخفتني  لقد  وال��دي  يا  بك  ما 

المجيء ب�سرعة اإلى هنا، اأما زلت تتردد اإلى هذا المنزل؟
اأدخل يا بني، لقد جهزت لك مفاجاأة لطالما حلمت بها �ستفرح 

كثيرًا.
ناداني الرجل ب�سوته الفرح وهو يفرك يديه وينظر اإلى ابنه 
اأنظر يا بني �ستنجب لك ولدًا يحمل ا�سمك واأُ�سبُح جدًا  ويقول 

ويبقى ا�سم عائلتنا �سامدًا.
ل اأفهم يا والدي ماذا تق�سد؟

اإلى المنزل ونخبر  ل عليك �ستعرف كل �سيء عندما نذهب 
رتها. الجميع عن المفاجاأة التي ح�سَّ

في الم�ساء عاد الوالد مع ابنه الذي كرهني قبل اأن يعرفني 
اإلي بعينيه الحاقدتين  اأب��دًا، نظر  واأخ��ذ عني فكرة لن يمحوها 
وابت�سامته ال�ساخرة مني وخوفه من قول اأي كلمة اأمام والده الذي 
ات�سح لي مدى ت�سلطه على العائلة باأكملها، فكيف لهم بالموافقة 

على هكذا اأمر من ال�سعب عليهم تقبله ل بل من الأ�سعب علي اأنا 
ر به. ما �ساأمُّ

اقترب الوالد مني ُمبت�سمًا يكاد يطير من �سّدة الفرح ليقول 
لي: هذا زوجك معك و�ساأترككم لأعود غدًا لأطمئن عليكم.

جل�س هذا الرجل الغريب ودخان ال�سجائر يرتفع عاليًا بات 
وكاأنه اأ�سباح تلفُّ في اأرجاء المنزل وفي عتاب على ما فعلت.

تبديل  اأو  الطعام  تناول  يريد  ك��ان  اإذا  لأ�ساأله  منه  اقتربت 
ماب�سه ليرتاح بعد عناء يوم طويل ليقبل بهذا العر�س القا�سي.

نظر اإلي ب�سخرية وحقد وكراهية وقال: اأنا متزوج ولدي زوجة 
ل مثيل لها واأحّبها ول اأ�ستطيع العي�س من دونها ووجودي هنا ق�سرًا 
لقبولك  بال�سمئزاز  اأ�سعر  اإليك  النظر  فبمجرد  باإرادتي،  ولي�س 

التخلي عن فلذة كبدك مقابل منزل اأو مبلغ من المال.
ودقَّ الباب ب�سرعة كاد يتحطم، فاأ�سرعت لفتحه واإذ بي اأجد 
امراأة طويلة في غاية الجمال والأناقة تنظر اإلي وكاأنني اأخذت لها 
�سيئًا ثمينًا فعلمت حينها اأنها زوجته عندما رك�ست نحوه تعانقه 
وتقبله وتبكي وهي تقول باأنها ذاهبة اإلى منزل القرية بعد طلب 

عمها لها لكي ل ت�سعر بالكتئاب والحزن.
الفترة  وتلك  عنك  اأتخلى  ل��ن  ي��ق��ول:  وه��و  زوج��ه��ا  قاطعها 

�ستم�سي، ل تخافي، لن اأقترب منها فاأنت ما اأريده في حياتي.
اقتربت مني وقالت: اأعتقد اأنك �سمعت ما قاله، واأنا اأوؤكد لك 
كل كلمة نطقها، فنحن نعي�س �سويًا ل نريد اأي �سيء في حياتنا 
وهذا ما وعدني به زوجي وما اأنت به الآن هو ما قرره عمي لي�س 

اأكثر، وودعته وكاأنها ل تريد الذهاب.
التي  المري�سة  لأُم��ي  الحياة  اأري��د  لأنني  اأبكي  الغرفة  دخلت 
تركتها بحثًا عن المال ل�سفائها، قبلت بهذا العر�س القا�سي لأهرب 

من الحرمان والفقر والجوع الذي لم ي�سعر به مطلقًا.
ومّرت الأيام وهو في المنزل ل يعمل، اأو بالأحرى ل ي�ستطيع 
الذهاب خائفًا من والده ويق�سي نهاره وليله بالتدخين وم�ساهدة 

التلفاز الذي ين�سيه همه قليًا والتحدث مع زوجته طويًا.
الطعام  له  اأُجّهز  وكنت  لفترة،  ولو  زوجي  باأنه  يومًا  اأن�َس  لم 
اأر�سًا  يرميه  الذي  الدخان  رماد  مكان  واأّنظف  وقهوته  والثياب 

ليهزاأ مني عندما اأُنّظفه.
ُكلَّ  اأعتزل  اأن  لي  و�سو�س  ما  وهذا  وذلك همي،  هذه حالتي، 
الفقر، واأفارق ماآ�سيي وحزني ووالدتي التي تركتها تنتظر الدواء، 
علني اأجد لحظة �سعيدة اأعي�سها، فها اأنذا قابعة في ك�سر بيتي، 
ول موؤن�س لي اإل وح�ستي ول اأني�س اإل وحدتي، اأتخيل البيت قبرًا 
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لأعالج  مقابرهم،  في  المقبورين  وح�سة  والوح�سة  كفنًا  والثوب 
نف�سي على ن�سيان الحياة، واأمانيها الباطلة، ومطامعها الكاذبة، 

حتى يبلغ الكتاب اأجله، وهذا اآخر عهدي.
لملمت اأغرا�سي لأعود اإلى ما كنت عليه.. اقتربت منه لأو�سح 
له لماذا قبلت بكلِّ هذا الذل والإهانة، اعتذرت منه واأعطيته كل 
بت الفقر والجوع والبرد ليوم واحد  ما كتب با�سمي وقلت له لو جرَّ
فقط كنت ت�سّرفت اأ�سعاف ما قبلت به ولكن القدر و�سعني اأمامك 

ومعك، اأعتذر منك واأطلب الم�سامحة، ولم اأ�سعر بنف�سي بعدها.
فتحت عينّي ووجدت نف�سي في ال�سرير وهو بجانبي على كر�سي 
ينظر اإلي بعينيه الدامعتين، حاولت النهو�س لكنه ردعني قائًا 

هذا منزلك ولن تتركيه اأبدًا و�ساأبقى اإلى جانبك اإن �سئت.
�سمني اإلى �سدره واأح�س�ست حينها بالحنان والطماأنينة التي 
حرمت منها واأ�سبح لي �سند يحميني من ماآ�سي الحياة واأحزانها.

ع�ست اأجمل لحظات حياتي ابت�سمت و�سحكت و�سعرت وكاأنني 
طفلة ُمدّلعة تعي�س طفولتها بفرح وهدوء.

اأب�سر ابني النور، وفتحت عينّي لأجد نف�سي وحيدة بعيدة عن 
األم�س  اأ�سمع �سوت بكاء ابني ولم  كل الفرح الذي مررت به ولم 
ه اإلى �سدري واأ�ستم رائحته التي  يده ال�سغيرة الناعمة، لم اأ�سمُّ

حلمت بها..
حاولت النهو�س فدخل زوجي، طلبت منه روؤية ابني فدمعت 
عيناه وقال لي باأنه ذهب مع وال��دي، فتذكرت باأنه لي�س لي، هو 
لهم، فاأنا بعته قبل اأن ياأتي اإلى الحياة، قب�ست ثمنه منزًل وبع�س 

المال، فِلَم اأبكي واأحزن؟
ومّرت الأيام وقلبي ل يتقبل ُبعَده عني، كنت اأ�سرخ طويًا ليل 
نهار اأريد روؤيته لأ�سّمه واأقّبله، وزوجي الذي رف�س تركي بمفردي 
محاوًل تهدئتي ووعدني باأن يعود ولكن ل ي�ستطيع اأن يع�سى كام 
والده، فاقترحت عليه باأنني �ساأعمل خادمة عندهم واأعتني بالولد 

ولن اأتكّلم طالما اأنا على قيد الحياة.
وفعًا قبل الجميع وحتى زوجي الذي الغى عقد زواجنا بعد 
مجيئي اإلى المنزل وكان �سرط والده اأن ل اأكلمه ول اأتفوه بكلمة 

طيلة حياتي.
اأُمي  وفقدت  المنزل  هذا  في  خادمة  حياتي  ق�سيت  وهكذا 
اأ�ستطيع قول الحقيقة  اأمامي ول  باأيام والآن ابني  بعدما تركتها 
له وزوجي الذي اأراه ينظر اإلي ب�سفقة ولكن نظرات والده 
وزوجته اإلي تجعلني اأ�ستيقظ من الحلم الذي اأودُّ تحقيقه 

فاأعود اإلى �سوابي.

ِع�سال  مر�س  بعد  اأبيه  زوجة  وماتت  عيني  اأم��ام  ابني  كبر 
الأزم��ة  تلك  من  النهو�س  على  �ساعدته  ولكنني  كثيرًا  فحزن 
لإكمال م�سيرة حياته واأنهى درا�سته في الجامعة وقرر اأن يخطب 
�سديقة له قد اأحّبها منذ اأن كانا معُا في الثانوية وكنت اأ�ساعده 
ليلتقي بها بعيدًا عن اأهله، كان يثق بي دائمًا يخبرني كل تفا�سيل 

حياته.
ابني  ليعرف  ت�ساعدني  عّلها  ل�سديقته  اأق��ول  اأن  يومًا  قررت 
الحقيقة واأ�سمع كلمة حرمُت منها �سنين عديدة، وبالفعل قابلتها 

بعيدًا عن المنزل فهي واعية و�ستفهم كل ما ح�سل.
جهّزنا كل ما يلزمهما للخطوبة وكان كل �سيء على ما يرام 
وال�سيوف فرحين، كنت اأنظر اإليه واأتمنى لو اأ�سّمه واأقبله واأقول 
له اأنا اأُمك التي ُحِرمت منك ومن كلمة ماما التي انتظرتها طويًا.
ُعزفت المو�سيقى الهادئة واأم�سك بيد عرو�سه ليرق�سا �سويًا 
مني  فاقترب  المكان،  َيعمُّ  وال��ه��دوء  زوجته  مع  يرق�س  ووال���ده 

واأم�سك بيدي وطلب من الجميع ال�ستماع اإلى ما �سيقوله..
اأنا اليوم �ساأرتبط بفتاة اأحامي التي اأحببتها منذ فترة ولكن 
الحبَّ الأكبر هو لتلك المراأة التي �سحت من اأجلي وبقيت خادمة 
هنا بعلم اأبي والمراأة التي ظننت اأنها اأُمي وجدي الذي وثقت به 
وبحّبه لكّل المحتاجين، ولاأ�سف لقد علمت موؤخرًا اأن تلك المراأة 
هي اأُمي وتلك العائلة هي من كذبت علي وتركتني بعيدًا عن الحبِّ 

والحنان الحقيقيين.
تفا�سيل  كل  اأع��رف  لأن  بحاجة  ول�ست  اأُم��ي  هي  هذه  نعم.. 
المو�سوع فهي خادمة هنا منذ �سغري وتحّملت الم�ساق وال�سعاب 

لأجلي.. فهل اأنكر وجودها واأحرمها من كلمة ماما..
ماما.. اأنا هنا معك ول�ست بحاجة لأن تخافي عندما تقتربين 

مني �ساأبقى هنا لأجلك.
�سممته اإلى �سدري وبكيت طويًا و�سرخت باأعلى �سوتي اأنا 
اأُمك التي حلمت ب�سماع كلمة ماما من فمك، اأنا اأُمك التي عا�ست 
حياتها خادمة لك، اأنا اأُمك التي �سحت بكل ما تملك وخ�سرت كل 
�سيء لأجلك ولكني �سامحت الجميع ولن اأُعاتب اأحدًا فها اأنا حققت 
حلمي وابت�سمت لي الحياة من جديد واأرجو منك م�سامحة والدك 

لأن الذنب لي�س ذنبه وكلنا اخطاأنا وتحملنا عواقب اأخطائنا.
اقتربت عرو�سه وقالت كفاك بكاء فهذا ابنك معك، وكفاك 

�سقاء وهّمًا فنحن معك وبجانبك.
حياة  نعي�س  ونحن  الوقت  ذلك  ومنذ  الجدُّ  مات  فترة  وبعد 
�سعيدة وعاد زوجي اإلّي وابني الذي اأ�سبح والدًا رائعًا لفتاة وولد 

رائعْين.
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انحنت  كّلما  تغمرنا  الفرحة  ك��ان��ت 
ال�سيارة يمنة وي�سرة على طرقات الجبل، 
و�سحك  ب�سراخ  الآخ���ر  اأح��دن��ا  فيتلقى 
ال��وراء  الى  يلتفت  اأب��ي  كان  معًا.  الآن  في 
تاركًا اأنظاره عن المقود ليلزمنا ال�سمت 
تباغته  اأن  قبل  بالعودة،  متوّعدًا  والهدوء 
المقابلة  ال�����س��ي��ارة  م��ن  ان����ذار  ���س��اف��رة 
وبعد  معاك�س،  باتجاه  ُفجائيًا  لينعطف 
على  �سحكنا  وازدي�����اد  ح��رك��ت��ه  ���س��ام��ة 
م�سهدية كانت لتودي بنا، اإلى الهاك كان 
اأبي يح�سم الأمر بنظرة، فنن�سحب حينها 
ب�سمت كٌل الى مقعده متكتفين من�سبطين 

كما لو كنا على متن طائرة تهّم بالقاع.
ت��ل��ك ال��ن��ظ��رة ع����ادت ب��ن��ا ذات م��ّرة 
اأدراجنا الى المنزل، هناك عند ال�سواحل 
التل  على  المتو�سط،  لاأبي�س  الم�سرقية 
ال�سامخ، قبالة ال�سكة الحديدية الُمعّمرة، 
في  يعبر  ال�سحن  ق��ط��ار  �ساهدنا  حيث 
من  رح��ات��ه  اآخ���ر  الت�سعينيات،  اأوائ����ل 
العا�سمة،  مرفاأ  الى  لبنان،  �سمال  �سكا، 
عن  اإخبارنا  في  اأب��ي  وي�ستر�سل  بيروت. 
كيف  و  القطار،  مع  ال�سغر  في  �سقاوتهم 
كان »اأب� �صاّب�« يرمي الأحجار في الو�سط 
التي  اإيقافه  لمحاولة  الحديد  �سكتي  بين 
�صاّب�« �سديق  »اأب�  اأبدًا.  بالنجاح  تكلل  لم 
في  الدرا�سية  المقاعد  وزميل  الطفولة 
على  اع��ت��اد  ال��ق��دي��م��ة،  ال�سيعة  م��در���س��ة 
على  زال  وما  النكليزية  بالقبعة  الظهور 

عادته.
بين ال�سرفة الغربية وال�سكة الحديدية، 

حتى  والحم�سيات  ال��م��وز  ب�ساتين  تمتد 
النهر  ب��ي��ن  ال��ف��ا���س��ل  ال���ب���رزخ  ت��ام�����س 
اّل  فيه  جديد  ل  جميل  المنظر  والبحر، 
تقلبات المناخ بين الف�سول، مريح للنظر 
�سحو  في  المطبخ  نافذة  زجاج  خلف  من 
البرق  ومي�س  عند  مخيف  لكنه  ال�ستاء، 

و�سوت الرعد في الآفاق.
ل���م ن��ك��ن ل��ن�����س��ب��ر ح��ت��ى ن��ن��ط��ل��ق مع 
البّرية في الجبل، بين  النزهة  اإلى  الوالد 
واأ�سجار  الغار  وورق  وال�سنوبر  ال�سنديان 
بحوافرها  الماعز  تعزف  حيث  ال�سّبار، 
اأجرا�سها  دن��دن��ات  ال�سخر،  اأوت���ار  على 
وم��ا  م�سرقية.  اأوزان���ه���ا  ح����ّرة،  ب��ن��وت��ات 
واأع�ساب  الأ�سجار  يرقات  من  ذل��ك  بعد 
كان  ذل��ك  م��ن  والأروع  ال��ب��رّي��ة  ال�سعتر 
المنعقد  ب�سلكه  لدينا  الوحيد  المذياع 
القطيع،  خلف  ت�سير  التي  الدابة  ذيل  في 
كلما م�ست، تناقلت الذاعات بين ت�سو�س 

واأخبار متقطعة، عجيب كيف ُي�ستمع لها.
في  وخبير  لبق  متحّدث  �ــصــاّبــ�«  ــ�  ــ »اأب
عمله  الى  الحاجة  انتفت  الا�سلكي،  علم 
اليوم، فتقاعد واتخذ من ال�سيعة محرابًا 
وبيت  ال�ساحة  بين  ُقبعته  تحت  يبحر  له. 
الطفولة،  منذ  اأ���س��دق��اء  فهم  الُمختار، 
يت�سامرون في ليالي ال�ستاء قرب المدفاأة، 
وان ح�سرنا لهم مجل�سًا، كانت له حكايات 
الأي��ام  وتلك  وال��ق��ري��ة  ال��زم��ن  م��ع  طويلة 

الجميلة، اأيام الح�ساد عند البيدر.
كان ل بد من ا�ستراحة ق�سيرة ريثما 
تنتهي النزهة، فتوقفنا عند المنحدر، في 

الفارقة  العامة  عند  ال�سوكة،  ذات  درب 
�سّيق  ممر  يخترقها  �ساهقة  �سخرة  قرب 
ُم�سحك  ا���س��م  الـــبـــغـــل«،  »دعــ�ــصــة  ي�سمى 
ربما  بالذاكرة،  ُيحفر  واأن  بّد  ل  وغريب 

لذلك ال�سبب �ُسمي كذلك.
الزمن  ان  ت�سعر  الدع�سة  تلك  عند 
هبّت  طويلة،  وكاأنها  بدت  للحظات  توقف 
الينا  »بال�صاّب�« بعيدًا. خّيل  ن�سمة وقذفت 
في  كما  اأ�سطورة  �صاّب�«  »اأبــ�  اأن  للحظات 
اأو  تلك الحكايات عن كارك و�سوبر مان 
تغير  ما  اذا  اّلذين  الأبطال  من  غيرهما 
فبادرت  اختفت حقيقة وجودهم،  لبا�سها 
قد  ل�ساني  عقدة  لكن  ال�ساّبو  عن  لأنبهه 
ربطت ودار بينه وبين عقلي جدل عن »اأب� 
�صاّب�«؟. فمن هو الآن اذا فقد ال�ساّبو؟ ما 
ا�سمه؟ اأخاطبه ب� »عّم�« اأو ماذا؟ ارتبكت 
التقط  اذ  ال�سعداء  تنف�ست  ما  و�سرعان 
فوق  مكانه  اإلى  واأعاده  ال�ساّبو  �صاّب�«  »اأب� 
بين  جدلّية  متاهة  بذلك  ُمنهيًا  راأ���س��ه، 
ال  منها  لأع���ود  كنت  م��ا  ول�سانّي  عقلي 

م�سّو�سًا.
بعدها اأكملنا الم�سير �سعودًا الى البئر 
وراء  المترامي  التفاح  �سهل  عند  الخاوّية 
بالعيدان  ال��ن��ار،  اأ�سعلنا  هناك  الجبل. 
اأغ�سان  م��ن  جمعناها  ال��ت��ي  ال�سغيرة 
النار،  قرب  وجل�سنا  الياب�س،  ال�سنديان 
العتيق  جدّي  لبيت  الترابي،  ال�سطح  على 
اأك�سبه  ال��ذي  �ــصــاّبــ�«  »اأبــــ�  ب�ساّبو  نتطلع 

الكنية واأ�ساع علينا الإ�سم...
جبيل في 12 كانون الأول 2019

شاّبو" "أبو 
لالأ�صتاذ هيثم عفيف الغّداف
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�سكنُت في حيٍّ من اأحياء بلدتي المعي�سرة في الت�سعينيات 
تاآكلت  قديم  منزل  في  ووالديه  زوج��ي  مع  الما�سي  القرن  من 
واأ�ساف  جماًل.  الزمن  زاده  مّما  و�سبابيكه  واأب��واب��ه  اأخ�سابه 
وحر�سها  ي��صف«  »اأم  الحاجة  زوجة عمي  �سلوك  جماله جماًل 
على النظافة وعنايتها بالطهارة وحمد اهلل تعالى، على كل حال. 
الورود  من  كثيرة  باأنواع  المنزل  بجوار  الأحوا�س  زرعت  حيث 
من  واأ�سجاره  ال�سغير  وللب�ستان  لها  الدائم  وتفقدها  والزهور، 
جعلته  الذي  ال�سغير  وللقبو  وبرتقال.  ورمان  وخوخ  وعنب  تين 
الأوز. كما  للديكة والدجاج ولزوج جميل من طيور  �سكنًا دائمًا 

اأحاط عمي المنزل ببع�س اأ�سجار ال�سنوبر والأرز الجميل.
ل�ساة  تناديني  وه��ي  �سوتها  على  ف��ج��رًا  اأ�ستفيق  كنت 
الدجاج  طيور  معها  اأراقب  واأنا  القهوة...  ولرت�ساف  الفجر... 
وهي تلتهم الطعام، والع�سافير التي كانت تزور هذه الدجاجات 

لختا�س ما ا�ستطاعت اأكله من الطعام.
»اأم ي��صف« تزورنا �سباحًا  كما كانت بع�س جارات الحاجة 
الخبز  بائع  �سيارة  بوق  جميعًا  ننتظر  وكنا  القهوة.  لرت�ساف 
يعلمنا باأنه اأ�سبح قريبًا، حيث كان يزور بلدة  المعي�سرة �سباح 
معنا  تنتظر  المبرقعة  الجميلة  كانت قطة جارتنا  كما  يوم،  كل 

بائع الخبز كل يوم. وعندما كانت »الحاجة اأم ي��صف« وجاراتها 
اأنظارنا  ي�سترين الخبز الطازج ال�سهي، كانت القطة تغيب عن 

من دون اأن نعيرها اأي اهتمام...
اأدراجه  عائدًا  الخبز  بائع  ب�سوت  فوجئنا  الأي��ام  اأحد  وفي 
من حارة اأخرى من حارات القرية وهو غا�سب ويتكلم ب�سوت 
جهوري عاٍل، �سائًا عن القطة و�ساحبتها. اجتمعنا لاإ�ستفهام 
انه �ساهد القطة قابعة في �سندوق �سيارته  عّما جرى له فقال 

وتاأكل من بع�س اأطراف ربطات الخبز!!!...
اأتت �ساحبة القطة وبداأت تنكر ذلك اإنكارًا �سديدًا!!.. حيث 
فاجاأ �ساحبتها ب�سوؤاله لها: هل تغيب القطة �سباح كل يوم بعد 

اأن اأبيعكم الخبز؟.
اإقتنعت  ومفاو�سات،  م��ح��اورات  وبعد  ب��الإي��ج��اب:  اأج��اب��ت 

�ساحبتها ب�سدق بائع الخبز...
و�سددت جارتي عن قطتها ثمن عدد كبير من ربطات الخبز 
لبائع الخبز لتبرئة ذمتها مّما اقترفته قطتها المدللة خال مّدة 

زمنية طويلة.
نف�سها  بت  ن�سّ التي  العجوز  جارتي  من  در�سًا  نتعلم  ليتنا 

حاكماأ، وحكمت بالعدل بين بائع الخبز والقطة التي �سرقته.

القطة وبائع اخلبز

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو 

من 
مفكرتي
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لالأ�صتاذ هيثم عفيف الغّداف

الفاّلح

بال�سكون  ت��ن��ع��م  ج��ب��ل��ّي��ة  ق��ري��ة  ف��ي  ال��ق�����س��ة  ه���ذه  ت����دور 
محا�سيل  من  يرتزقون  باإمتياز،  قرويون  اأهلها  والطماأنينة، 
زرعهم وكدِّ يمينهم وعرق جبينهم حيث يجمعون القمح و�سائر 
بيع  باإنتظار  البيدر  على  الخريف  واأوائ��ل  ال�سيف  في  الغال 
المدفاأة  حول  يجتمعون  حيث  لل�ستاء  والإ�ستعداد  الغال  هذه 

طوال هذا الف�سل، باأمن واأمان وراحة بال. 
في  العليل  وبن�سيمها  جبالها  بت�ساري�س  جميلة  البلدة 
قار�س  �ستاوؤها  قديم،  وج�سر  �سغير  نهر  يتو�سطها  ال�سيف، 

ومثلج الجميع في البلدة يحيا ب�سام واطمئنان. 
برجل غني  والدته  اإقترنت  مّدة  وبعد  والده  وفاة  ... عقب 
بعد  فيما  تعرف  �سارت  باد  اإلى  معه  وارتحلت  الحال  مي�سور 

النكبة. بباد 
و�سط  غريبين  ب�سنوات  تكبره  التي  �سقيقته  مع  هو  بقي 
لأجل  بفطرته  الحياة  �سي�سارع  اأّن��ه  بباله  يخطر  لم  البلدة 
القبو  اإلى  �سقيقته  مع  الفتى  هذا  يلجاأ  كان  ال�ستاء  في  الحياة 
اإ�سعال نار الموقد وقرع الباب بالع�سا  يتناوبان في الليل على 

خ�سّيًة من الذئاب.
�سبَّ الفتى على هذه الحياة حيث تمتع ب�سحة جيدة َوُبنية 
تلك  زالت  ول  القوّية  ب�سرباته  وتميَّز  باأ�سه  عنه  وعرف  قوّية، 
ال�سباب  تجمع  القرّية  في  ع�سكرية  فرقة  حّطت  اأن  اإلى  اأيامه 
بالفخر  �سعور  اإنتابه  للحرب. حيث  ا�ستعدادًا  ال�سرقّية  للجبهة 
الدار  �ساحب  اأنا  قائًا:  اإليهم  ف�سارع  اأمامه  الع�سكر  لروؤّية 

ولي�س من احد �سوانا، تف�سلوا اأهًا بالثوار!!
فوات  بعد  اإّل  ذلك  يتدارك  ولم  جهورّي،  ب�سوت  نطقها 

لاإ�سارة  انتبه  حين  الأوان 
الرجل  كتف  على  الأج��ن��ب��ّي��ة 

قال  حيث  العربّية،  باللغة  الناطق 
له: اأنت مطلوب لجي�س الإحتال.

ب  ا�ستمهل ال�سابط قليًا ريثما يو�سّ
اأ�سياءه، فبينما هو يبحث على عجلة من 

ثوبه ومعول ومنجل،   اأنه ل يملك �سوى  اأدرك   ، اأمره 
الخي�س،  من  لبا�سه  القدمين،  حافي  يم�سي  ال��ذي  فهو 

عن  واأخبره  ال��درب  على  م�سى  ما  في  مّر  نا�سك  من  هدية 
التراب  من  حفنة  يده  وفي  ال�سابط  اإلى  رجع  بيروت.  حكاية 
اأغرا�سه، فما كان  بالركوب معه ف�ساأله عن  ُمبللة بعرقه وهّم 
منه اإل اأن اأ�سار اإلى يده و بعث بالتراب جانبا وقال: ل حاجة 

لي في �سيء ما دمت �ساأرحل عن هذه الباد.
على الطريق، التفت اإلى بقية ال�سباب وبدت على وجوههم 
فردًا  اإليهم  ونظر  �ستة. عقد حاجبيه  كانوا  التعجب،  عامات 
فردًا بتمعن ثّم ا�ستدار مّودعًا قريته. ولم يزل �سامتا غا�سبا 
يبعث على  اإلى مكان غريب. كل ما حوله  القافلة  حتى و�سلت 
على  واأخ���رى  خيول  با  ت�سير  عربات  وال�ستغراب،  العجب 
راأ�سها  �سواعق  ت�سّيرها، والفلك تجري في البحر من خلفه. 
ا�ستوقفه الم�سهد قليا، وراح يفكر في كام النا�سك. يا ترى، 
اإل في  اأنا  اإن  اأدري  اأهذه هي بيروت التي حدثني عنها!!. وما 
من  واأ�ستفيق  الديك  �سياح  اأ�سمع  ريثما  �ساأنتظر  عميق،  ُحلم 
هذا كله، فعندي من العمل الي�سير ول بد اأن اأنجزه اليوم قبل 

المغيب.

هـــــــو  
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وجدانيات

عملّي  ال��ى  وم�سيت  �سباح  ذات  عميق  ن��وم  من  ا�ستفقت 
كالمعتاد في كل نهار. اأخرجت من جيبي نقودًا وطلبت من بائع 
الى  الر�سيف فنجان قهوة وعلبة �سجائر. تنبهت  القهوة على 
نظرات ال�ساقي )القهوجي( ترمقني بتعجب، فبادرته: ما الخبر 
اأيها ال�ساقي؟ جاوبني: من اأي باد اأنت عزيزي؟ تعجبت، لكنني 
عاجلته بطلب فنجاني و�سجائري، فقد اقترب موعد عملي، غير 
عابئ بمزاحه ال�سباحي واأنا في اأم�ّس الحاجة لدقيقة اأك�سبها 
ال�ساقي  تمّهل  هنا  مدر�ستي.  باب  اأ�سل  ريثما  قهوة  ر�سفة  في 
وخاطبني بنبرة ملحوظة، عمّي اأنا اأريد دولرين! ما عادت هذه 
الأوراق ت�سرف بعد الآن ! فاأدركت حينها اأنني اأحلم وتراودني 
م�ساهد الغربة، فاأنا في الحقيقة اأ�سكن ها هنا في وطنّي مواطنًا 
كريمًا، فماذا اإن لم تكن تلك حقيقة؟ اأيعقل اأن اأكون لجئًا في 

وطنّي ؟!
الى  وعدت  وال�سجائر  القهوة  بدون  يومي على خير  م�سى 
الهاتف  المنبه من  �سماع جر�س  ال�سبر  بفارغ  اأنتظر  منزلي، 
لأ�سحو من نومي وينتهي هذا الحلم الغريب، فقد ا�ستقت الى 
ال�سباح والى قهوتي. ذلك لم يح�سل، فبات ما تخيلته حلمًا، 
حقيقة. �سارعت اأقّلب في محطات التلفاز بحثًا عن خبر جديد، 
اأبحث في ر�سائل هاتفي عن اإي�ساح ولو ب�سيط، اأفكر بمن اأت�سل 
لأعرف المزيد. ا�ستغرق هذا كّله مني لحظات دون جدوى، حتى 

طرق باب المنزل...
كيف  منده�س،  واأن���ا  بالدخول  يهّم  ال��ب��اب  عند  �سديقي 
عن  تناقلناها  الأح��ادي��ث،  من  بع�سًا  وتناولنا  جل�س  الحال؟ 
روايات واأ�سعار، و لكن لم اأعرف اأي �سيء جديد، حتى اأنني لم 

اأ�ساله خ�سيًة من الإحراج، فلربما اأنا اليوم ل�ست 
اأنا، دارت في راأ�سي حوارات مختلفة ل نهاية لها، 
خل�ست بعدها الى الم�سي متوكًا على اهلل تعالى 
كطائر  بحذر،  اأترقب  حالها،  على  الحال  تاركًا 

اأيلول المهاجر.

لالأ�صتاذ هيثم عفيف الغّداف

الجئ يف 
وطني

يخلو من الب�سرية ويكثر فيه الب�سر.
يخلو من الإن�سانية ويكثر فيه الإن�سان.

هو عالم انعدم فيه َمن ا�سمه اإن�سان، ولمعت في راأ�سي 
�سريعة الغاب ومكنوناتها، و�سرت اأتوق للخوف من اأ�سودها 

ونمورها فهي اأهون علّي من خوف وظلم الب�سر.
هل نعي�س الحياة فقط لنعي�س ونموت؟ اأم نعي�س الحياة 

لنحيا؟
نعم لنحيا.. بعيدًا عن بع�س.. ولكن كيف؟

فكم ن�سمع بمقولة: »ما اأكثر ال�صجيج وما اأقل الحجيج«.
وهكذا هي حالنا في الحياة.

بع�سنا  فلنرحم  الإن�سانية،  اأق��ل  وما  النا�س  اأكثر  ما 
ون�سغل اأنف�سنا بما يهمنا ويعنينا، ل بما َي�سّرنا ول عاقة 

لنا به.
وتفكيرهم  بعقولهم  دمت  �سُ العالم،  فهمت  اأن  فمنذ 

وهواج�سهم في الحياة.
فهل علينا تقييم النا�س قبل انف�سنا؟

لَم ل نقف جميعًا وننظر في المراآة ونتكلم وجهًا لوجه 
مع ذاتنا ونحدثها عن فان وفان، هل نملك الجراأة للعمل 

بذلك؟
نعم.. هناك من ي�ستطيع فعل ذلك لأن الإن�سانية قد 
اإل  له  بالن�سبة  العي�س  يحلو  اأو ل  يعي�س  وب��ات ل  خ�سرها 
النا�س والت�سويه ب�سمعة كل من يجده هدفًا  بالكام عن 

ُمنا�سبًا اأمامه فيفرح لأنه وجد ما ي�سّليه لفترة.
اغتابني  لمن  وبئ�سًا  ذنوبي  تخفُّ  عندما  لي  فهنيئًا 

واأتعب نف�سه في الآخرة وتحمّل اأوزار البهتان.
اأن نعي�س لأننا ن�سلك طريق الحياة وهو  وحقًا، يجب 
لأنَّ  الحّق  اإلى  والرجوع  الُم�سيَّ  فيه  ي�ستوي  دام�ٌس  ُمعتٌم 

معرفة النف�س وجهادها وتهذيبها هو الجهاد الأكبر.
على اأن الُم�سيَّ واجب اإلى اأن يوقف الموت م�سيرنا.

بقلم المربية اأماريا برادعي �صليم 

طريٌق 
معتٌم..
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صور ووثائق

هذه ال�ص�رة من اأبي اإبراهيم خليل اإبراهيم وه� من بلدة حاّلن ـ غبالة ـ فت�ح ك�صروان

اإعداد هيئة التحرير
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تغذية

بقلم االإخت�صا�صّية االأ�صتاذة غدير ال�صيخ محمد عمرو

الإن�سان،  الموجودة في ج�سم  المعادن  اأكثر  الكال�سيوم هو 
فيما  الكال�سيوم  من   %99 على  تحتويان  والعظام  فالأ�سنان 
و�سوائل  وال��دم  الج�سم  واأن�سجة  الع�سبية  الخايا  تحتوي 

الج�سم الأخرى على بقية الكال�سيوم.
و�سيانتها  ون��م��وه��ا  ال��ع��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  الكال�سيوم  وظ��ي��ف��ة 
تكون  عندما   25  �  20 �سن  بلوغ  حتى  تقويتها  في  وال�ستمرار 
العظام  كثافة  تنخف�س  العمر،  ذلك  بعد  اأعلى.  العظام  كثافة 
، لكن الكال�سيوم يوا�سل الم�ساعدة في الحفاظ عليها واإبطاء 

فقدان كثافتها، وهو جزء طبيعي من عملية ال�سيخوخة.
الأ�سخا�س الذين ل ي�ستهلكون ما يكفي من الكال�سيوم قبل 
بمر�س  لاإ�سابة  بكثير  اأعلى  لخطر  معر�سون   25  �  20 �سن 
من  ا�ستخا�سه  يتم  الكال�سيوم  لأن  وذلك   ، العظام  ه�سا�سة 

كاحتياطي. العظام 
ـ  الكال�سيوم ي�ساعد الج�سم على :

�  بناء عظام واأ�سنان قوية.  •
�  تخثر الدم.  •

اإر�سال وا�ستقبال الإ�سارات الع�سبية.  �  •
� ال�سغط وا�سترخاء الع�سات.  •

� تفعيل عمل الهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى.  •
� الحفاظ على نب�سات قلب طبيعية.  •

ـ الأطعمة والم�سروبات الغنية بالكال�سيوم:

وم�ستقاته. الحليب   •

البحرية. الأع�ساب   •
الف�ستق  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا  وال����ب����زورات،  ال��م��ك�����س��رات   •

والبندق. واللوز  وال�سم�سم 
والفا�سوليا. البازيا   •

ال��ب��رت��ق��ال،  الم�سم�س،  ال�����س��ب��ي��ر،  ال��ت��م��ر،  ال��ت��ي��ن،   •
البرقوق، الكيوي والتوت.

والبامية  والملفوف  البروكلي  مثل  الورقية  الخ�سار   •
والهندباء. وال�سبانخ 

وال�سلمون. ال�سردين  وبالأخ�س  الأ�سماك   •
ي�ساعد تناول و�سرب ما بين 2 اإلى 4 ح�س�س من منتجات 
الألبان والأطعمة الغنية بالكال�سيوم يوميًا على �سمان ح�سولك 

على ما يكفي من الكال�سيوم في نظامك الغذائي اليومي.
ـ  كيف ي�ساعد الكال�سيوم في اإدارة الوزن

مما  الحراري،  التوليد  في  فورية  زيادات  الكال�سيوم  يوفر 
ويدفع  الج�سم(،  في  الحرق  )معدل  الأي�س  عملية  يعزز  قد 
المخزن  الكال�سيوم  يلعب  الدهون.  حرق  بدء  اإل��ى  اأج�سامنا 
الدهنية دورًا مهمًا في تنظيم كيفية معالجة هذه  في الخايا 
كلما  الكال�سيوم،  ن�سبة  زادت  كلما  الج�سم.  قبل  من  الدهون 
فقدان  ي�ساوي  ما  وهو  الخلية،  في  الدهون  حرق  ن�سبة  زادت 

الوزن ب�سكل اأكبر.

الكالسيوم

يف 

النظام الغذائي 

اليومي
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براعم

براعم
اأحمد  محمداإبراهيم 

�صقيقته  و
اأحمد اإبراهيم  فاطمة 
جبيل ق�صاء  ـ  م�ّصان 

اإعداد هيئة التحرير
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وداع األحبة

ذكرى 
الربوفيسور 

غّسان حيدر احلاج
اإعداد هيئة التحرير

اأقام اآل الحاج واأهالي بلدة المغيري 
البروفي�سور  والطب  العلم  فقيد  ذك��رى 
��ان ح��ي��در ال���ح���اج، رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة  غ�����سّ
الواقع  الأح���د  ي��وم  ظهر  قبل  المغيرّي، 
في  2019م.  ال��ث��ان��ي  ت�����س��ري��ن   10 ف��ي��ه 
ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  العّامة  قاعة 
 � الخيرّية  المبّرات  جمعية   � )ر���س(  اهلل 
وب��اد  ق��رى  م��ن  ح�سود  ح�سرتها  جبيل، 
يتقّدمهم  الكبير  الراحل  واأ�سدقاء  جبيل 
محّمد  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي 
عمرو، مطران جبيل وبيبلو�س مي�سال عون، 
بطر�س  ب�سارة  مار  الكاردينال  نيافة  ممثل 
»حزب  الراعي، رئي�س المنطقة الخام�سة في 
عمرو  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  اهلل« 
الموؤ�س�سة  رئي�س  كنعان،  جمال  ال�سيخ  ونائبه 
وك�����س��روان  جبيل  لأب��ن��اء  الإ���س��ام��ّي��ة  ال��خ��ي��رّي��ة 
ال�سيخ  حجول  بلدة  اإم��ام  �سم�س،  ح�سين  ال�سيخ 
اأحمد  محمد  ال�سيخ  زيتون  بلدة  اإمام  قبان،  ماهر 

حيدر، اإمام بلدة راأ�س اأيطا ال�سيخ محمود حيدر اأحمد، اإمام 
t � المعي�سرة ال�سيخ محمود عمرو،  م�سجد الإمام المهدّي 
الحّواط،  زي��اد  النائب  الح�سينّي،  م�سطفى  ال�سّيد  النائب 
ال�سابق  والوزير  النائب  البون،  غانم  من�سور  ال�سابق  النائب 
ناظم خوري، م�سوؤول حركة »اأمل« في باد جبيل الرائد علي 
»تيار الم�صتقبل« في باد جبيل الأ�ستاذ  خير الدين، م�سوؤول 
اأبر�سّية  راع��ي  ال��خ��وري  �سربل  ال��خ��وري  ال��دي��ن،  زي��ن  ط��ال 
الأحمر  ال�سليب  مديرة  اهلل،  عطا  طوني  الخوري  عم�سيت، 
في  المياه  م�سلحة  ومدير  كاب،  ال�سّيدة  جبيل  في  اللبنانّي 
الوجوه  من  وغيره  جبران  جان  الأ�ستاذ  وبيروت  لبنان  جبل 
ومخاتير  بلديات  وروؤ�ساء  والإجتماعّية  والع�سكرّية  الأمنّية 
القرى وقوى اأمنية ووفود من كلّية الطب في الجامعة اللبنانّية 

ال�ساحل.  وم�ست�سفى 
اأحمد  الحاج  الغويبة  عين  بلدة  مختار  الإحتفال  عريف 
المقداد،  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  الكريم  القراآن  قارئ  ب��ّرو، 
كلمة  بلوط،  ابراهيم  ال�سيخ  ف�سيلة  الح�سينّي  العزاء  قارئ 
عميد  كلمة  جبق،  جميل  الدكتور  الّعامة  ال�سحة  وزير  معالي 
يارد، كلمة  بيار  البروفي�سور  اللبنانّية  الجامعة  كلية الطب في 
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ممثل  فرحات،  ف��وؤاد  للدكتور  ال�ساحل  م�ست�سفى  في  زمائه 
الدكتور دوريد عويدات.  النقيب  نائب  لبنان  اأطباء  نقابة 

الماأ�سوف  ال��راح��ل  م��زاي��ا  على  الكلمات  جميع  ت  ورك���زَّ
الطب  لكلّية  تاأ�سي�سه  في  البي�ساء  واأي��ادي��ه  وخدماته  عليه 
الما�سي  القرن  من  الثمانينيات  في  اللبنانّية  الجامعة  في 
لطابه  وخدماته  الغبيرّي  في  ال�ساحل  م�ست�سفى  من  انطاقًا 

ولمر�ساه...
كلمة العائلة وبلدة المغيري القاها �سقيقه الدكتور حكمت 
حيدر الحاج �سكر فيها جميع من وا�ساهم بالتعزّية والح�سور.
الدكتور جميل  الّعامة  ال�سحة  وزير  معالي  كلمة  في  وجاء 

التاأبيني: الحفل  في  جبق 
كم هو موؤلم تاأبين اأٍخ و�سديق عرفته منذ اأكثر من ثاثين 
في  علمًا  والعطاء،  الفكر  اأع��ام  من  علمًا  عرفته  ع��ام��ًا... 
اإيجابيًا  اأثرًا  يبعث  الذي  الّخاق  والإجتماعّي  العلمّي  التنوع 

اأو في الع�سور الاحقة بعد اأن يغادر الحياة. في ع�سره، 
غ�ّسان  الحكيم،  الطبيب،  ال�سديق،  عن  نتحدث  عندما 
وعروق  اأ�سول  من  منبعًا  نجده  الذاتّية،  ب�سيرته  الحاج  حيدر 
�سبحانه  اهلل  اأعطاه  كان... حيث  خّيرة معطاء، هكذا  واأر�ٍس 
اأهله  وبين  ووطنه  محيطه  في  بعمله  التفاني  نعمة  وتعالى 
عامة  فكان  تبواأها...  التي  المنا�سب  اأرفع  وفي  وزمائه... 
ومنذ  وترعرع  ن�ساأ،  اأن  منذ  والعطاء  العلم  طريق  في  متميزة 
زمن  في  ُيعطي  اأن  ا�ستطاع  ما  فاأعطى  منا�سب...  اعتلى  اأن 
ولطابه،  لنا  وترك  اأعطى...  مقابل...  دون  العطاء  فيه  �سحَّ 
يمتدُّ  ب��اٍق...  عمله  فاإن  الكثير...  الكثير  وعائلته،  وزمائه، 
الحديث  في  ورد  وق��د  حوله  من  الملتفين  طابه  خ��ال  من 
اإّل من ثاث: �سدقة  اإنقطع عمله  المرء  )اإذا مات  ال�سريف: 

لقد  ل��ه(...  ي�ستغفر  �سالح  ولد  اأو  به،  ُينتفع  علم  اأو  جارية، 
اإّنما  فناء،  لي�س  فالموت  ال�سديق...  اأّيها  الكثير  لنا  تركت 
ب��اٍق فينا وف��ي ك��ل م��ن عرفك  ه��و خ��ل��ق... ووج���ود... ف��اإّن��ك 
حياة...  �سرخة  كل  في  جنين...  �سرخة  كل  وفي  واأحّبك... 

نعتزُّ بها. التي  الخالدة  فاأنت ثمرٌة طيبة من الحقيقة 
ر�سالتنا اليوم ور�سالة كل من عرفك... اأن نذُكَرك وُندِور 
فقدان  من  اأ�سعب  �سيء  ل  المتعاقبة...  لاأجيال  عطاءاتك 
اأن  �سوى  ي�سعنا  ول  داخلنا...  في  عّما  تعّبر  كلمات  ول  عزيز، 

نر�سى بق�ساء اهلل وقدره.
والر�سوان  بالرحمة  الفقيد  على  يُمنَّ  اأن  المولى  ن�ساأل 

وال�سلوان. ال�سبر  بعده  ولكم من 
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وداع األحبة

الجي�س  عداد  في  نجمه  لمع  عّواد  ح�سين  الرائد  ال�سابط 
للعدو  المواجهة  مواقع  عرفته  �سجاع  جريء  �سابط  اللبنانّي. 
الإ�سرائيلّي  الجي�س  ل��ق��نَّ  حيث  ال��ج��ن��وب،  ف��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي 
منطقة  اإجتياح  العدو  حاول  عندما  وخا�سًة  قا�سّية،  �سربات 
الليطانّي فاأجهز عليه بمدفعّية الجي�س اللبنانّي المتمركزة في 

ال�سبعينيات. ال�سقيف، في  اأرنون قلعة 
لبنانّية  جاأ�ٍس  ورباطة  بجدّية  ع��ّواد  ح�سين  الرائد  اإمتاز 

وهذا دليل اإيماٍن وعقيدة وطنّية را�سخة.
كما اأّنه اإمتاز بدقًة تحقيق وت�سويب الأهداف في مدفعيته، 
ون�سرت و�سائل الإعام عنه اأّنه اأّول هّداف في عالمنا العربّي 

وحتى في العالم اأجمع.
كانت الغبيري واحة فتوته ومرتع �سبابه، له فيها �سداقات 

»�ــصــارع  باإ�سمه  الغبيري  �سارع  �سمي  حتى  �سيقة،  وذك��ري��ات 
القرن  م��ن  ال�سبعينيات  اأوا���س��ط  ف��ي  عــــّ�اد«  ح�صين  الــرائــد 

الما�سي.
ت��ق��اع��د م��ن ال��خ��دم��ة ف��ي ال��ج��ي�����س ال��ل��ب��ن��ان��ّي ف��ي اأواخ���ر 
الدكتوراه  اإج��ازة  على  وح��از  فرن�سا  اإل��ى  و�سافر  ال�سبعينيات 
ليّدر�س في كلّية الحقوق في  الثمانينيات  القانون، عاد في  في 
المحاماة فكان �سيفًا قاطعًا، ذا  اإمتهن  ُثّم  اللبنانّية،  الجامعة 

هيبة، واإهابة في الدفاع عن الحّق. ون�سرة المظلومين.
توفاه اهلل تعالى في بداية العام 2020 م. رحمه اهلل تعالى، 

ف�سيح جنانه.  واأ�سكنه 
هذه  اأه���دي  ع���ّواد  ح�سين  المرحوم  الدكتور  ل��روح  وف���اًء 

العبرات.

بقلم ال�صاعر االأ�صتاذ علي ح�صين عّ�اد

الدكتور 
حسني جنيب عواد

ضابط ورائد 
بعقيدة وطنّية راسخة
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ورفـــــــــِرفـــــــــي ــــــــي  ِحـــــــــلِـّ االأَهــــــــــــــــــــل  بــــــيــــــن  روْح  يـــــــــا 
ــا ــمــ ــ ــصَّ ــ ــ� ــ ــال ــ ب َنـــــجـــــمـــــي  حــــ�ــــصــــيــــن  الـــــحـــــبـــــيـــــَب  ُروح 

ـــــــي َوَوَفـــــــــــــــــا ـــــــْل ُنـــــــــــــــــ�را ُطــــــــهــــــــر ومـــــــحـــــــبٍّ ِبـــــــيـــــــ�ـــــــصَ
�ــــــصــــــيــــــرة َرُجـــــــــــــــــــــْل مــــــلــــــيــــــان قـــــلـــــبـــــ� بـــــالـــــحـــــنـــــان

قــــــــــــــــ�ة رجــــــــــــــــل ِمـــــــــعـــــــــّتـــــــــز بــــــجــــــيــــــ�ــــــس الــــــــ�طــــــــن
ِبـــــْتـــــ�ـــــصـــــهـــــْد اإِلــــــــــــــ� اأرنــــــــــــــــ�ن و�ـــــــصـــــــاحـــــــات الـــــ�غـــــى

بـــــــَ�قـــــــفـــــــات عــــــزمــــــك َواجــــــــــهــــــــــَت جــــيــــ�ــــس الــــــِعــــــدا
ــة مـــــن الـــ�ـــصـــمـــ�د ــعـ ــلـ ــت الــــجــــنــــ�ب وُكـــــنـــــت قـ ــ ــْنـ ــ ـ ــصُ ــ و�ـ

ــقــــ�ق ــم َوجـــــامـــــعـــــة الــــحــ ــ ــلـ ــ ــِعـ ــ ـــــــروح الـ ــد �ـــــــصُ ــهـ ــصـ ــ�ـ ــتـ بـ
ــل عــــــ�ج ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــثــــــل الـــــ�ـــــصـــــيـــــف بـــــــالـــــــعـــــــدل مــــــــا بـ

ــمــــي ــتــ ــحــ ــ ُم اهلل  بــــحــــ�ــــصــــن  الـــــــعـــــــدالـــــــي  ــت  ــ ــ ــي ــ ــ ــِم ــ حــ
ــي ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــم والــــــعــــــلــــــم ثـــــــــــــروة مـ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ ــْت ال ــ ــ ــِق ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ عــ

بــــــــالدنــــــــا اأرز  ِمــــــــــتــــــــــل  �ــــــــصــــــــامــــــــخ  �ــــــصــــــلــــــيــــــت 
حـــــــبـــــــل الــــــــــــــمــــــــــــــ�ّدي بـــــــيـــــــن اأبــــــــــــنــــــــــــاء الـــــــ�طـــــــن

ــيــــب ــبــ حــ تـــــبـــــقـــــى  رح  حـــــ�ـــــصـــــيـــــن  يـــــــــا  بـــــقـــــلـــــ�بـــــنـــــا 
اأ�ــــــصــــــيــــــل ـــي  ــ ــ ـــات ــ ـــمــ ــ ــ ـــل ــ عــ رمــــــــــــــز  يـــــــــــا  مـــــــعـــــــك  اهلل 
ــن ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ ِعـــــيـــــ�ـــــس بـــــِحـــــمـــــى الـــــــجـــــــنـــــــاْت حــــــــد الـ

ـــــــلِّـــــــْك بـــــــُطـــــــهـــــــِرْك حــــــا�ــــــصــــــَره وْمــــِهــــَفــــهــــفــــي و�ـــــــصَ
ــــــــاِطــــــــْع وَمــــــــــــــا بـــيـــنـــطـــفـــي ــــــْل ُنـــــــــــــــــــ�َرا �ــــــــصَ بــــــيــــــ�ــــــصّ

ــا ــ ــفـ ــ ـ ــصَ ــ ــــــــدْق َو�ـ نــــــي �ــــــــصِ واإِيـــــــــــمـــــــــــاْن يـــــــــــــــــّزَرْع بــــــالــــــدِّ
ــد مـــــــا اخــــَتــــفــــى ــ ــ ــداِئ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــ� ــ ــ ــال ــ ــ ــة ب ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــصـ ــ وقـــــــــــ�ي و�ـ

ــصـــى الــــِمــــَحــــْن ــ�ـ ــيـــخـ ــا بـ ــ ــد مــ ــ ــل �ـــصـــنـــد يــ ــطــ واقـــــــــف بــ
ــــــــدة رهـــــــن روحــــــــــــــــ� لــــــمــــــجــــــد لـــــــبـــــــنـــــــان بــــــــالــــــــ�ــــــــصِّ

وْرفــــــــــَعــــــــــْت مــــــجــــــْد الــــجــــيــــ�ــــس عـــــــا طـــــــــ�ل الـــــمـــــدا
ــدك ِفـــــــــَدا ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــي لـ ــ ــنـ ــ ــ�طـ ــ َوُقــــــــــْلــــــــــْت الـــــــــــــروح يـــــــا مـ

ــا تـــــ�ـــــصـــــ�ف تــــــــزويــــــــر وخــــــــــروق ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــت فـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مــــــــا قـ
نــــــجــــــم الــــــــعــــــــدالــــــــي مــــــــا بـــــتـــــ�ـــــصـــــرى بـــــالـــــُعـــــقـــــ�ق

ومـــــــــا ُكـــــــنـــــــْت فـــــــي حــــ�ــــصــــن الــــ�ــــصــــيــــا�ــــصــــي تـــرتـــمـــي
ـــــمـــــي عـــــــيـــــــن الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة ويـــــــــــــا حـــــقـــــيـــــقـــــة َنـــــ�ـــــصِّ

حـــــــــافـــــــــظ مــــــــــــــــــــــّ�دي مـــــــــــن قـــــــــديـــــــــم جـــــــــــَدادنـــــــــــا
ِعـــــــــــــــــز لـــــــــ�طـــــــــنـــــــــا وَمــــــــــــــفــــــــــــــِخــــــــــــــرْة اأوالدنـــــــــــــــــــــــــا

ــد مــــــــن اهـــــــلـــــــك قــــريــــب ــ ــعــ ــ ــ ــب ــ ــ وبـــــتـــــ�ـــــصـــــل رغـــــــــــم ال
ــــب ــيـ ــ ــرطـ ــ ــى الــــــجــــــنــــــات بـــــالـــــجـــــ� الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ِعـــــيـــــ�ـــــس بـ
ــب ــيــ ــ ــب ــحــ ــد وتــــــلــــــقــــــى الــ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ جــــــنــــــب االأئــــــــــمــــــــــة تـ
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فقدناك يا والدي ونحن اأحوج الّنا�س اإليك، فقدنا عطفك 
عن  و�سوؤالك  الدائم  تفقدك  فقدنا  كما  وابت�سامتك.  وحنانك 
اأبي عدنان والأحفاد، ودعوتك الدائمة لزيارتك في بلدة »علي 

النهرّي«.
الكبير  لجّدنا  بروؤيتك  دائمًا  تفتخر  وال��دي  يا  كنت  لقد 
اأب�سرت  حيث  عمرو  كاظم  اأفندي  محّمد  المنتدب  القا�سي 
اأن  قبل  �سم�سطار  ال�سلوقي  مزرعة  في  1943م.  �سنة  النور 

يغادرنا هذا الجّد المبارك اإلى لقاء اهلل تعالى ب�سنوات.
كما كنت تفتخر دائمًا بتقديمك الخدمة الع�سكرّية والإنت�ساب 
اللبنانّي  الجي�س  في  م.   1961 �سنة  الميكانيكّية  الهند�سة  اإلى 

البا�سل، وعزوفك عن درا�سة الحقوق في الجامعة اللبنانّية. 
في  ميكانيكّي  مهند�س  م�ساعد  البداية  في  �سغلت  حيث 
في  الع�سكرّي  رياق  مطار  اإلى  اإنتقلت  وبعدها  الباروك.  رادار 
الهند�سة الميكانيكّية. وقد نلت اإعجاب روؤ�سائك وتهنئتهم لك 

عّدة مرات خال ثاثة وع�سرين عامًا.
وبعد بلوغك �سن التقاعد الع�سكرّي كانت هوايتك المف�سّلة 
له  خ��زان  وبناء  ارت��وازّي  بئر  وحفر  الأرا�سي  اإ�ست�ساح  هي 
بالتعاون مع الم�سروع الأخ�سر. وكذلك الإهتمام بتربّية النحل 
موؤ�س�سي  وكنت من  عّدة جمعيات  في  �ساركت  البقاع حيث  في 

تعاونّية النحالين في البقاع مع �سديقك المهند�س حمد جعفر 
منذ �سنة 1978 م.

لقد اإفتقدك اأرحامك ومحبوك ومعارفك في بلدة اأجدادك 
علّي  بلدة  وفي  �سم�سطار.   � ال�سلوقّي  مزرعة  وفي  المعي�سرة 

النهرّي.
الموؤمنين  من  كنت  اأنك  تعالى  اهلل  اأحمد  اأبي،  يا  وختامًا 
دائمًا  فكنت  والمعرفة،  الإيمان  طريق  اإلى  فاأر�سدتنا  ب��اهلّل، 
)�سترك  كلمة  ل�سانك  وعلى  عطائه،  على  تعالى  هلل  �ساكرًا 

ور�ساك يا رّب( التي ورثتها عنك.
كل من عرفك ي�سفك بالرجل الطيب �ساحب الحّق ل يغره 
الم�سياف  النزل  الُمحّب �ساحب  الطيب  الرجل  جاه ول حال. 
الطريق كما  نبقى على هذا  بعيد �سوف  اأو  بين قريب  يفرق  ل 

عودتنا دائمًا وابدًا.
�سوف ي�ستاق لك اأحفادك اّلذين كنت تفرح لروؤيتهم وكنت 
َمَثلُهْم الأعلى ل �سيما رائف وعدنان وغدي اّلذين كانوا ُيحبون 
والآخرة  الدنيا  حياة  عن  لهم  وموعظتك  واأحاديثك  جل�ستك 

هذا و�سام لي اأن يعتزَّ اأولدي باأقوال واأفعال جدهم.
الموجه  الأب  لنا  كنت  لقد  وال��دي  يا  تعالى  اهلل  رحمك 

وال�سديق والأ�ستاذ في هذه الحياة... 

بقلم اإبنته اآالء »اأم عدنان«

أبو عبداهلل 
حسني 
عمرو 
وداعاً
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عن  ع��م��رو)1(  جعفر  اأح��م��د  ف��ارق��ن��ا 
�سهر  م��ن  الع�سرين  ف��ي  ع��ام��ًا  �سبعين 
في  ج��اور  حيث  م.   2020 الثاني  كانون 
كما  »اأم محّمد«  والدته  ال�سهيدين  رو�سة 
�ستة  عن   )2( محمود  �سقيقه  بعده  فارقنا 
العا�سر من �سهر �سباط  و�ستين عامًا في 
مقبرة  في  اأقاربه  ج��اور  حيث  م.   2020

المعي�سرة. العائلة في 
الر�ساعيين  �سقيقّي  اآلمني غياب  لقد 
اأعاني  المر�س  واأنا على فرا�س  ووداعهما 
من اآلم ُمبرحة في العامود الفقري واإجراء 
المّدة  تلك  في  الظهر  في  طارئة  عملّية 
لوداعهما  الح�سور  من  اأتمكن  لم  حيث 
وال�ساة عليهما، بل اأّن غيابهما المفاجئ 
جعلني اأن�سى بع�س الآلم متوجهًا اإلى اهلل 
تعالى، بالدعاء اأن ي�سملهما برحمته ويلهم 

ذويهما ال�سبر والدعاء وال�سلوان.
َعمرو  اأحمد جعفر  المرحوم  كان  لقد 
و�سقيقه محمود من الأكثرّية ال�سامتة في 

ع�سيرة اآل َعمرو الوائلّية حيث لم ي�ساركا 
وال���ح���زازات  ب��ال��خ��اف��ات  حياتهما  ف��ي 
الإنتخابات  اأي���ام  ال��ن��زاع��ات  اأو  العائلّية 
البلدّية  اأو  المخترة  اإنتخابات  اأو  النيابّية 
اأو الجمعيات القروّية  اأو الجمعّية العائلّية 
الأخرى في المعي�سرة. بل كانا دائمًا مع 
الإتفاق  ومع  البين،  واإ�ساح ذات  ال�سلح 

والوفاق والتزكّية.
ة بالقناعة  كما ات�سمت حياتهما الخا�سّ
وعدم  ورزق��ه  تعالى  اهلل  بق�سمة  والر�سى 
نيا.  الخ�سام والمخا�سمة على حطام الدُّ
بل كانت الب�سمة ل تفارق ثغريهما، وحمد 
�سوؤال  ك��ّل  عند  جوابهما  ك��ان  تعالى  اهلل 

وا�ستفهام.
الثاثاء  ي��وم  م�ساء  تّوجهت  وعندما 
الموافق 21 كانون الثاني 2020 م. بالعزاء 
جعفر  ب�ّسام  الر�ساعّي  ل�سقيقي  هاتفيًا 
المانيا  ج��م��ه��ورّي��ة  ف��ي  ال��م��وج��ود  َع��م��رو 
يوم  م�ساء  اأّن��ه  واأخبرنّي  بكى  الإتحادّية 

الثانّي 2020  كانون   19 فيه  الواقع  الأحد 
م. تكّلم مع �سقيقه اأحمد و�ساأله عن �سحته 
يمازحه  واأخ��ذ  تعالى  اهلل  فحمد  وحالته 
ب�ّسام  �سقيقه  م��ع  يتكّلم  ول��م  وي�ساحكه 
اإلى  للدخول  الما�سة  وحاجته  فقره  عن 
الم�ست�سفى لإجراء الفحو�سات الازمة!!!

وكذلك كان �ساأن �سقيقه محمود، غير 
اأّن �سقيقه محمود قد وفقه اهلل تعالى في 
المعي�سرة  بلدية  رئي�س  لقيام  اآخر حياته 
ال��ح��اج زه��ي��ر ن��زي��ه َع��م��رو ب��اإدخ��ال��ه اإل��ى 
لإج����راء  ال��ح��ك��وم��ّي  ال���ب���وار  م�ست�سفى 
تلك  ف��ي  لبث  وق��د  ال��ازم��ة  الفحو�سات 
الم�ست�سفى اأ�سابيع قليلة اإنتقل بعدها اإلى 
الواقع  الإثنين  يوم  تعالى فجر  رحمة اهلل 

فيه 2020/2/10م.
اأن  اإّل  وذاك  ه��ذا  ب��ع��د  ي�سعني  ول 
اأقول: {اإنا هلل واإّنا اإليه راجعون ول حول 
�سورة  العظيم}  العلي  ب��اهلل  اإل  ق��وة  ول 

البقرة، اآية 156 .

أحمد 
جعفر 
عمرو 

وشقيقه 
حممود

الهوام�س:
   اأحمد جعفر عمرو زوجته المرحومة نوال �سليم، ولده الحاج محمد، اإبنته ناديا زوجة ( 1)

ال�سيد فاروق ف�سول.
   محمود جعفر عمرو اأولده: بدر � ح�سن � ليال � زينب.( 2)

 بقلم رئي�س التحرير
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فقدت بلدة الح�سون الُجبيلّية والقرى المجاورة لها عميد 
الحاج محمد  الح�سون  بلدة  ومختار  باد جبيل  في  المخاتير 
في  عامًا  والت�سعين  ال�ساد�سة  ناهز  عمر  عن  حيدر  اأبي  علي 

الخام�س ع�سر من �سهر اآذار 2020 م.
كانون  �سهر  من  والع�سرين  الخام�س  في  قبله  فقدنا  وكنا 
ناهز  ُعمر  ع��ن  ح�سين  اأم  الحاجة  زوج��ه  م.   2020 الثاني 

عامًا. والت�سعين  الخام�سة 
ح�سين  الأ�ستاذ  ولدهما  تقريبًا  بعامين  قبلهما  فقدنا  كما 
مدر�سة  ومدير  والتعليم  التربّية  ورجل  الح�سون  بلدة  مختار 

»ميرالند« برج البراجنة.
�سيف  في  للبنان   الإ�سرائيلّي  ال�سهيونّي  الإجتياح  اأثناء 
الجنوبّية  و�ساحيتها  ب��ي��روت  م��دي��ن��ة  وح�����س��ار   1982 ع��ام 
المبارك،  البيت  ه��ذا  ب��زي��ارة  قمت  والبحر  والجو  البرِّ  من 
ومن  قي�س  واآل  حيدر  اأب��ي  اآل  من  بال�سيوف  ًا  غا�سّ فوجدته 

وجدت  البراجنة.  برج  في  ح�سين  الأ�ستاذ  واأ�سدقاء  معارف 
مع  ل�سيوفهم  البيت  اأهل  من  والإيثار  ال�سيافة  َوُح�سن  الكرم 

الإبت�سامة والترحيب، وحمد اهلل تعالى على كل حال.
الوائلّية  للعائات  ال�سن  عميد  الراحل  فقيدنا  ك��ان  لقد 
عند  الإ���س��اح  �سيوخ  من  و�سيخُا  والح�سون  المعي�سرة  في 
واآل  حيدر  اأب��ي  اآل  واحترمه  ه  اأحبَّ فكما  الُجبيلّية.  العائات 
العائات  الدين و�سائر  واآل ن�سر  واآل �سم�س  َعمرو  واآل  قي�س 
الإ�سامّية في باد جبيل اأحّبه اأي�سًا واحترمه اآل الدكا�س واآل 

�سفيرواآل متى وغيرهم من العائات الم�سيحّية.
لقد كان الحاج اأبو ح�سين �سجرة اأرز با�سقة في قرى وادي 
علمات عمادها التوكل على اهلل تعالى، و�سرابها محّبة الإن�سان 
البين.  ذات  واإ���س��اح  والت�سامح  المحّبة  وراأ�سمالها  والوطن 
رحمك اهلل يا اأبا ح�سين ورحم اهلل تعالى اأم ح�سين ورحم اهلل 

ولدكما الأ�ستاذ ح�سين وتغمدكم جميعًا برحمته. اآمين.

التحرير رئي�س  اإعداد 

إىل جوار اهلل تعاىل
احلاج حمّمد علي أبي حيدر 
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في  عوار�س  من  يعاني  كان  حيث  م.   2020/3/22 بتاريخ  توفي  ِع��ّواد،  علي  محمد  الأ�ستاذ  المربّي  المرحوم 
القلب، فوافته المنّية في م�ست�سفى المعونات في جبيل على �سرير المر�س.

اأكثر، حيث لم نتمكن من ح�سور في مرا�سم وداعه وت�سييعه، وقد قام  الأحوال  األمنا واقع  اأفجعنا فراقه، كما 
ذووه من الأ�سدقاء والأحباء بالتعزّية بوا�سطة الإت�سالت وذلك درءًا لنقل وباء الكورونا اإلى الم�ساركين من خال 
المتوا�سع.  ال�سادق  الوفي  الطاهر  الحبيب  اأّيها  بلدته علمات، فرحمة اهلل عليك  ثرى  المرحوم في  التجمع. دفن 

ل مني هذه الباقة ال�سعرّية، اأخوك علي ح�سين عّواد وفاًء لك يا اأخي الغالي تقبَّ

عّواد الأ�ستاذ علي ح�سين  ال�ساعر  بقلم 

األستاذ 
حممد علي َعّواد 

أفجعنا فراقه

يـــــــــــــــــــــا اأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ االأ�ـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــــاء...
ـــــــــــــــــــــ�َف لــــــــــــــــــن نــــــــــــنــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاَك يــــــــــــ�مــــــــــــاً �ـــــــــــــــــــــصَ

ــــــــــــــــــــ�َف لــــــــــــــــــن نـــــــــنـــــــــ�ـــــــــصـــــــــى الــــــــــمــــــــــربــــــــــي �ــــــــــــــــــــصَ
ـــــــــــــاً ُمـــــــــــــــــــــــــــ�ؤِْمـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن غـــــــــــــنـــــــــــــيَّ

َيــــــــــــــــــــــــــــــــا َغــــــــــــــــــــــــــــِنــــــــــــــــــــــــــــيَّ االإنــــــــــــــــــــــِتــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــى َرعــــــــــــــيــــــــــــــٌل ــــــــــــــــــــ�َف لـــــــــــــــــن َيــــــــــــنــــــــــــ�ــــــــــــصَ �ــــــــــــــــــــصَ

ــــــــــــــــاَقــــــــــــــــِنــــــــــــــــي  َدْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق الـــــــــحـــــــــنـــــــــيـــــــــْن �ــــــــــــــــصَ
َطــــــــــــيــــــــــــُفــــــــــــهــــــــــــم فــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاِل َبــــــــــــــــــــــــاٍق
َقـــــــــــــــــــــــــــــــــْد تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ارى عـــــــــــــــــــــــــــَن ِحــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــا

ا�ــــــــــــــصــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــ�ا يـــــــــــــــــــــــــا ِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراْم
واعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ�ا الـــــــــــــــــدنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا َمـــــــــــــــمـــــــــــــــٌر
ــــــــــ�ا فــــــــــــاطــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــ�ا الــــــــــــــــغــــــــــــــــفــــــــــــــــران �ــــــــــصــــــــــلُّ

خــــــــــــــــــــْلــــــــــــــــــــُت عــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــاَت َحــــــــــــــــــِزيــــــــــــــــــَنــــــــــــــــــْه
َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب َمــــــــــــــــــــــــــــــــــْن كـــــــــــــــــــــــــــان األــــــــــــــــــــ�فــــــــــــــــــــاً
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِه اهلل  رحــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــة 
َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�َك الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــمَّ ربــــــــــــــــــي

ِبـــــــــــــــــــــــــــــل َخــــــــــــــــــــِلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَل االأوفـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاْء
طـــــــــــــــــالـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاْء

ــــــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاِكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاً قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي َوُحــــــــــــــــــــــبِّ
ــــــــــــــــــي والــــــــــــــــِغــــــــــــــــنــــــــــــــــى ِمـــــــــــــــــــــــــــــْن فــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــِل ربِّ

يــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــب االمــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاْء
جــــــــــــــــــــاْء الــــــــــــــــــــرَّ ِفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَك  راأَى  َقــــــــــــــــــــــــــــْد 

ِذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر اأَربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــْن
ُغــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــ�ًة فــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــْن
فـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــى َيــــــــــــــــــــــــــــْبــــــــــــــــــــــــــــُدو َحــــــــــــــزيــــــــــــــن

ــــــــــــــــالْم واآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأُوا الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــ�َن �ــــــــــــــــصَ
َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ مــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا ُحــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاْم
يــــــــــــــنــــــــــــــام ال  مــــــــــــــــــــــــــــن  يـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــب 

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا االْتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاْء
مـــــــــــــــــــــــــــــن رعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل االنـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاْء
ُمــــــــــــــــْنــــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ًم الــــــــــــــــلِّــــــــــــــــقــــــــــــــــاء
راحـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�َم الــــــــــــــقــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــاْء
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لاأديب  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإم��ام  �سماحة  اختيار  اإّن 
الفا�سل القانونّي ال�سيخ علّي من�سور لمن�سب الإفتاء الجعفرّي 
التي  والمعرفة  الثقة  نتيجة  جاء  لبنان،  و�سمال  طرابل�س  في 
ال�سيخ  اهلل  اآية  �سماحة  قبل  من  الكبير  الراحل  بها  يمتاز  كان 
حبيب اآل اإبراهيم )قده(، ومن ِقّبْل �سماحة الإمام ال�سّيد عبد 
الح�سين �سرف الدين )قده(، ومن قبل زعيم جبل عامل اآنذاك 
»النه�صة  رئي�س مجل�س النواب اأحمد بك الأ�سعد وحزبه حزب 
في  الحزب  لهذا  فرعًا  يفتح  اأن  لف�سيلته  اأذن  اّل��ذي  اللبناني« 
مجلة  قبل  ومن  اللبنانّية«.  النه�صة  »جمعية  باإ�سم  طرابل�س 
اأحمد  ال�سيخ  تحريرها  ورئي�س  و�ساحبها  �سيدا  في  »العرفان« 

عارف الزين )قده(. حيث كان للراحل كتابات فيها اآنذاك.
ومن قبل العائات الإ�سامّية ال�سنّية في طرابل�س وزعمائها 
اآل كرامي وغيرهم من عائات كريمة. ومن  واأعيانها ل �سيما 

قبل وجهاء ال�سيعة في �سمال لبنان ومنهم ال�سيخ خليل ح�سين 
موؤ�س�س ورئي�س جمعية القرى الخم�س الخيرّية في الكورة. ومن 
ِقّبْل ق�ساة المحكمة ال�سرعّية الجعفرّية في طرابل�س حيث اأتى 
الإ�سامّي  المجل�س  في  ال�سرعّية  الهيئة  ق��رار  وذاك  هذا  بعد 
 1973 �سنة  تموز  �سهر  من  الثاني  في   31 رقم  الأعلى  ال�سيعّي 
في  جعفريًا  مفتيًا  من�سور  محمود  علي  ال�سيخ  ف�سيلة  بتعيين 
للفتوى.  مّدر�سًا  اإبراهيم  عزيز  علي  ال�سيخ  وف�سيلة  طرابل�س، 
كما كان الإحتفال بتعميم ال�سيخ من�سور من قبل الإمام ال�سدر 
في  لبنان  و�سمال  طرابل�س  في  الجعفرّي  الإفتاء  دار  واإفتتاح 
وتاريخيًا  وطنيًا  يومًا  الثقافة،  �سارع  في  م.   1973 عام  خريف 
و�سارك فيه كل  الإحتفال  تاريخ طرابل�س، حيث ح�سر هذا  في 
العائات  جميع  من  والدينّية  والثقافّية  الإجتماعّية  الفاعليات 

الروحّية في �سمال لبنان.

َعمرو)1( يو�سف محّمد  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  بقلم 

مع الذكرى اخلامسة عشرة 

لوفاة

مفتي طرابلس اجلعفرّي

qالشيخ علّي حممود منصور
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مع نك�سة دار الإفتاء الجعفرّي
وبعد بداية الأحداث اللبنانّية �سنة 1975 م. ح�سلت نك�سة 
موؤلمة وحزينة لدار الإفتاء الجعفرّي ولف�سيلة ال�سيخ علي محمود 
من�سور باإحراق دار الإفتاء الجعفرّي واغتيال اأقرب الّنا�س اإلى 
قلبه من قبل بع�س الغوغائيين والم�سطادين في الماء العكر في 

طرابل�س وجبل مح�سن.
ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  والإم��ام  الراحل  ال�سيخ  موقف  وكان 
والإقتداء  وال�سبر  الأحّبة  لفقد  الحزن  هو  الم�ساب  اأمام هذا 
ل  وحده  تعالى  اهلل  اإلى  وال�سكوى  ال�سبر  في   ،i البيت  باأهل 

�سريك له والدعاء اإلى اهلل تعالى بالهداية للجميع.
وقد كتبت في الجزء الثاني من كتاب »الّتذكرة اأو مذّكرات 
الجعفرّي في  الإفتاء  وبعد تهجيره من دار  قا�ٍس« عن ذلك:]» 
اإتخذ  اللبنانّية  الأح��داث  بداية  في  طرابل�س  في  الثقافة  �سارع 
الجميزات،  �سارع  الأ�ستاذ ح�سن في  اللبيب  الأديب  ولده  منزل 
والفكر،  العلم،  رج��الت  مع  الدائم  للقائه  ومنطلقًا  له  مقرًا 
والأدب والبعثات الثقافّية وال�سحافّية التي كانت تزور طرابل�س 
الوطنّية  والوحدة  الإ�سامّية،  الوحدة  خدمة  في  لبنان  و�سمال 
اأهل  �سيعة  واأّنهم  الإ�سامّية.  العلويّين  عقيدة  عن  الدفاع  وفي 
اأنَّ ابتعادهم عن الّنجف  i، في الأ�سول والفروع، غير  البيت 

الأ�سرف وجبل عامل اأوجد بينهم بع�س الطرق ال�سوفّية.
اأكثر من خم�سين دعوة  وكان لي ال�سرف الكبير في ح�سور 
الطويلة  المّدة  خال  ح�سن  الأ�ستاذ  المبارك  ولده  منزل  اإلى 
ومن  الجعفرّية،  ال�سرعّية  طرابل�س  محكمة  في  ق�سيتها  التي 
ق�سيدة قالها في يوم الخمي�س الواقع في 1996/1/4م. رحبَّ  
فيها ب�سيوفه على مائدته وهم: الرئي�س الأّول لمحاكم ا�ستئناف 
طرابل�س الأ�ستاذ ح�سن الحاج، رئي�س محكمة حلبا � عكار عّمار 
الزين، ف�سيلة قا�سي طرابل�س ال�سرعّي الجعفرّي ال�سيخ يو�سف 
جان  العقيد  ال�سمال  في  الدولة  اأمن  جهاز  قائد  َعمرو،  محّمد 

ن�سراهلل � نقتطف منها الأبيات الآتية:
ئ������ي�������������س  »اأه�������������������������ًا و����������س���������ه���������ًا ب������ال������رَّ

ئ����������ي���������������������س وب��������ال��������َع��������م��������ي��������ِد وب����������ال����������رَّ
اأه���������������������������ًا ب�������ق�������ا��������س�������ي�������ن�������ا اّل������������������ذي

ب�������ال�������ف�������ق�������ه وال����������������ب����������������اٍع ال��������م��������دي��������ِد
ي�������ق���������������س�������ي ب���������������������س����������رع ُم����������ح����������ّم����������ٍد

ال�������������ح�������������دوِد ك������������������ّل  ف�������������ي  والآل 
اأح�������������������ك�������������������ام�������������������ه م��������������وث��������������وق��������������ٌة 

ل��������ي�����������������س��������ت ب�������������ح�������������اج ل���������������ل���������������ردوِد

ي��������������ا م�����������رح�����������ب�����������ًا ب����������ال����������زائ����������ري����������ن
زي���������������������������������ارُة الأح�������������������ب�������������������اب ع��������ي��������ِد

�������������س������������رف������������ت������������م ب�������������ي�������������ت�������������ًا ب�������������دا
م�������ت���������������س�������ام�������خ�������ًا ف�������ي�������ك�������م اأك�����������ي�����������ِد

ال�������������س������م������ا ط�����������������ال  اأن  غ�����������������رو  ل 
وان�������������س������اب ف������ي ال������ك������ون ال������ب������ع������ي������ِد«)2([.
لف�سيلته  زيارتي  كانت   ،q معه  ولقاء  زيارة  واآخر 
الأ�ستاذ ح�سن في الجميزات بطرابل�س  في منزل ولده 
ال�سي�ستانّي )دام  ال�سّيد علّي  الإمام  مع وفد من مكتب 
حامد  الحاج  الأ�ستاذ  ف�سيلة  مع  بيروت  في  ظله(، 
الثاني  كانون   25 في  الواقع  ال�سبت  يوم  في  الّخفاف 
وقد  اإ�ستقبال  اأج��م��ل  ا�ستقبلنا  حيث  م.   2003 �سنة 

اأتحفنا بالأبيات الآتية:
ب�����������الأُل�����������ى و����������س���������ه���������ًا  اأه����������������������ًا   «[

ف����������وا ف����������ال����������ي����������وَم ع������ي������ْد ق�����������د �����������س����������رَّ
ال��������������ب��������������ي��������������ت ب����������ي����������ت����������ك����������م وم��������������ا

اأ�����������������س����������������واُه ف�����������ي ح��������ق��������ل ال����������������������وروْد
اأق��������������ام��������������ك��������������م ق����������������د اأخ�������������ب�������������رت 

ع��������ن��������ك��������م وم�����������������ا ف��������ي��������ه��������ا ���������س��������ه��������وْد
وم��������ق��������ام��������ك��������م وال�����������������س��������ع��������ب ي���������س����ه����د

اأّن����������������������������������������������ه ع�������������������������������ال ف������������ري������������د
اهلل  ��������������س�������������رف  ����������س���������رف���������ت���������م���������ون���������ا 

ال������������������ك������������������رام اأف������������������ا�������������������س ج����������������وْد
ودي��������������������������ارن��������������������������ا ب�������������وج�������������ودك�������������م 

�������������رت ��������������س�������������ادات �����س����ي����د ق������������د َع�������������مَّ
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ب�����������������س��������واك��������م وه����������������������ل  ل  ول����������������������م 
ي������������ا ����������س���������ادت���������ي ط����������������اب ال�����ن�����������س�����ي�����د

ي��������������ا ��������س�������ي�������ع�������ة الأط�������������������ه�������������������ار ك�����م
م�������������ن م�����������وق�����������ف ف��������ي��������ك��������م ي�������������س������ي������ْد

اآل  ب���������ي���������ت  ُن���������������������س����������رة  ولأج��������������������������ل 
��������س�������ه�������ي�������ْد م���������ن���������ك���������م  ك����������������م  اهلل 

ع��������ل��������ى ي��������������ج��������������زي��������������ك��������������م  اهلل 
م����������������ا ق���������م���������ت���������م ف���������ي���������م���������ا ي�������ف�������ي�������ْد

ون��������������ع��������������ود ن��������ح��������م��������د ل�����������ل�����������زّي�����������ارة
ن�����������������س��������ود ب����������ت����������ن����������ا  ب�����������ه�����������ا  اإذ 

ع�������������ي�������������ٌد وم���������������������ا ا������������س�����������م�����������ى وم�����������ا
������������ام ال�����������خ�����������ل�����������ود«)3([. اأح���������ل���������ى ب������������اأيَّ

مع و�سّية المفتي الجعفرّي 
q ال�سيخ علي محمود من�سور

واأثناء ت�سحيح كتابي »علماء عرفتهم« واّلذي كتبت 
�سهر  اأواخ���ر  في  وذل��ك  وفاته  بخبر  فوجئت   ،q عنه 
�سهر  لأوخ��ر  الموافق  ه�.   1426 عام  المبارك  رم�سان 
ت�سرين اأّول 2005 م. فاإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون ول حول 

ول قوة اإّل باهلل العلي العظيم.
م.   2005/10/9 فيه  الواقع  الأرب��ع��اء  ي��وم  وع�سر 
انطلقت مع وفد علمائي من المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي 
)دام  ال�سي�ستاني  علّي  ال�سّيد  الإم���ام  ومكتب  الأع��ل��ى 
اآل من�سور وال�سيعة والعلويين  ظله(، في بيروت لتعزّية 
ولده  بمنزل  ا�ستقبلنا  حيث  الكبير  بالراحل  بطرابل�س 

الأديب الأ�ستاذ ح�سن )حفظه اهلل تعالى(، ففوجئت اأّنه 
�سعرّية  و�سّية  الموؤمنين  من  ومريديه  لأولده  ترك   ،q
من اثنين وخم�سين بيتًا موؤرخة في 18 رم�سان 1426ه�. 
وفروعه  باأ�سوله  والعمل  بالإ�سام  بالتم�سك  بها  يو�سي 
واأركانه وبولية اآل البيتi والتخّلق باأخاقهم واآدابهم.

وقد جاء في خاتمتها:
ب����ع����دي ال�����خ�����ي�����ر  ب����ف����ع����ل  واأو�������س������ي������ك������م   «[

ك���������م���������ا ك��������ن��������ت��������م ب�������������ه ت������ق������اب������ل������ون������ي
ف������ف������ع������ُل ال������خ������ي������ر ل�������اإن���������������س�������ان ع���������وٌن

ُم�����ع�����ي�����ِن ربِّ  م���������ن  ال������خ������ي������ر  ل������ن������ي������ِل 
اأُو��������س�������ي والآل  ال����م���������س����ط����ف����ى  ب������ح������بِّ 

ف�����ف�����ي ار��������س�������اده�������م �������س������ّي������دُت ح���������س����ون����ّي
ف���������ف���������زت ب�����ح�����ب�����ه�����م وح����������م����������دت رّب����������ي 

ف���������ون���������ي ب���������������ّي ع���������رَّ لأّن���������������ه���������������م ل���������������رَّ
�������س������يٍء اأي  م���������ن  ب������خ������ائ������ف  ول�������������س������ت 

.]» ي����ق����ي����ن����ّي  ي�����وح�����ي  ك����م����ا  ع�����ون�����ي  وه��������م 
 ،q وقد طلبت من اأبناء �سماحته جمع ديوان والدهم
وطباعتها  وكلماته  ومواقفه  ور�سائله  ق�سائده  �سائر  مع 
ون�سرها لأّنها المراآة ال�سافّية وال�سادقة ل�سيرة ولن�سال 
في  العلوّية  ال�سوفّية  الطريقة  على  ال�سيعة  الم�سلمين 
المجل�س  مع  بالتعاون  عامًا  �ستين  خال  لبنان،  �سمال 
بالّنجف  العليا  والمرجعّية  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
علّي  ال�سّيد  الإم���ام  بمرجعية  باأيامنا  ممثلة  الأ���س��رف 

الح�سينّي ال�سي�ستانّي )دام ظله( )4(.

الهوام�س:
   مجلة »اإطالة ُجبيلّية« العدد 41، ال�سادر في ني�سان )ابريل( 2020 م. الموافق ل�سهر ( 1)

�سعبان 1441 ه�.
  »الّتذكرة اأو مذّكرات قا�ٍس« للقا�سي الدكتور َعمرو، الموؤ�س�سة اللبنانّية لاإعان، ج2، ( 2)

�س 495 � 496 بت�سرف.

   الم�سدر ال�سابق نف�سه، ج3 � �س 33 � 34.( 3)
   »علماء َعرفتهم« للقا�سي الدكتور َعمرو، دار المحّجة البي�ساء� الطبعة الأولى 2006 ( 4)

م. �س 252 � 253 بت�سرف.
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املولد  ذكرى 
الشريف النبوي 

اإعداد هيئة التحرير 

مسجد  يف 
 t طالب  أبي  بن  علّي  اإلمام 

جبيل

أخبار ونشاطات 

الإ�سامّية  ال��وح��دة  اأ�سبوع  بمنا�سبة 
وذك��رى  ال�سريف  النبوّي  المولد  وذك��رى 
محّمد  ب��ن  جعفر  الإم����ام  �سبطه  م��ول��د 
في  التبليغ  دائ��رة  اأقامت   ،o ال�سادق 
محّمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سات 
م�سجد  ف��ي  )ر����س(،  اهلل  ف�سل  ح�سين 
جبيل،   �  t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم���ام 
ت�سرين   15 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  ظهر 
حيث  ال���ذك���رى.  ه���ذه  م.   2019 الأّول 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  �سماحة  تحّدث 
الذكرى  �ساحب  محّمد عمرو عن  يو�سف 
w، بالعلم  w، و�سفاته واأخاقه واأمره 
وكتابة العلم، وتدوين العلم، وقراءة العلم، 
جاهلّي  مجتمع  في  العلم  لطلب  والهجرة 
اأُمي ل يعرف القراءة والكتابة بقوله تعالى 
الَِّذي  ــَك  َربِّ ِبا�ْصِم  ــَراأْ  {اْق في �سورة العلق: 

ــَك  َوَربُّ ــَراأْ  اْق َعلٍَق  ِمْن  ااِلن�َصاَن  َخلََق  َخلََق 
ااَلْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم َعلََّم االإِن�َصاَن َما 
َلْم َيْعلَْم...} الآية 1 و2 و3 و 4 و 5. وهي 
ر�سول  قلب  على  نزلت  التي  الآي��ات  اأول��ى 
ال��واردة  ال�سريفة  ول��اأح��ادي��ث   ،w اهلل 
جواهر  الهند  م��ح��رر  ب��اأق��وال   ،w عنه 
لل نهرو عن ف�سل الإ�سام والعرب على 

الح�سارة العالمّية.
بن  الإم��ام جعفر  ف�سل  تكّلم عن  كما 
وعن  الإ�سام  على   ،o ال�سادق  محّمد 
اإن�سائه  ال��دف��اع ع��ن الإ���س��ام م��ن خ��ال 
بمنطق  الإ�سام  عن  للدفاع  الكام  لعلم 
وا�سطاحات الفا�سفة .وعن ف�سله على 
المذاهب  اأّن  حيث  الإ�سامّية  ال�سريعة 
الفقهّية ترجع اإليه t، وبل اأّن بع�س اأئمة 
كالإمام  عليه  تتلمذوا  قد  المذاهب  هذه 

راأت  ما  يقول:  ك��ان  ال��ذي  اأن�س  بن  مالك 
بال  على  خطر  ول  اأذن  �سمعت  ول  عين 

مخلوق اأفقه. 
 ،w والأحاديث ال�سريفة الواردة عنه
َفــريــ�ــصــٌة عــلــى كــلِّ  »طــلــب الــعــلــم  ومنها: 
ُم�صلم وُم�صلمة، اأطلب العلم ول� كان في 
ال�صين، وعن ق�ل ج�اهر الل نهرو في 
كتابه »خال�صة تاريخ العالم« حيث اأرجع 
الح�سارة والعلوم في �سبه القارة الهندّية 

اإلى الم�سلمين العرب«.
الإم��ام  �سبطه  عن  اأي�سًا  تحّدث  كما 
وف�سله   ،o ال�سادق  محّمد  بن  جعفر 
ع��ل��ى الإ�����س����ام وال���م���ذاه���ب ال��ف��ق��ه��ّي��ة 
الأ�سول  علوم  وعلى  والكامّية  الإ�سامّية 
والجبر  والكيمياء  والعرفان  والت�سوف 

وغيرها من علوم.
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الإ�سامّية،  ال��وح��دة  اأ�سبوع  بمنا�سبة 
وذكرى المولد النبوّي ال�سريف، اأقام القا�سي 
الدكتور ال�سيخ يو�سف محّمد عمرو في منزله 
بمدينة جبيل غداء بهذه المنا�سبة، وذلك بعد 
تاأدية �ساتي الظهر والع�سر بم�سجد الإمام 
�سماحته،  باإمامة   ،t اأب��ي طالب  بن  علّي 
م�سطفى  ال�سّيد  النائب  الغداء  في  �سارك 
ح�سين  محّمد  ال�سيخ  العّامة  الح�سينّي، 
عمرو م�سوؤول المنطقة الخام�سة في »حزب 
اهلل«، ال�سيخ ح�سين �سم�س رئي�س الموؤ�س�سة 
وك�سروان،  لأبناء جبيل  الإ�سامّية  الخيرّية 
اإمام بلدة حجول ال�سيخ ماهر قبان، ال�سيخ 
محمود حيدر اأحمد اإمام بلدة راأ�س اأ�سطا، 
الإم��ام  م�سجد  اإم��ام  عمرو  محمود  ال�سيخ 
المهدّي t � المعي�سرة، النقيب علي خير 
الدين م�سوؤول حركة »اأمــل« في باد جبيل، 
المحامي الحاج ح�سن مرعي بّرو، الدكتور 
حيدر  حكمت  الدكتور  اأحمد،  حيدر  ح�سن 
ثانوية  مدير  حيدر  حميد  الأ�ستاذ  الحاج، 
المعي�سرة،  في  الر�سمّية  عمرو  القا�سي 
منيف  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  كميل  الأ�ستاذ 
مازن  ال�سّيد  م�ّسان  بلدية  رئي�س  ال�سّواني، 
�سم�س ومختارها المهند�س محّمد م�سطفى 

�سم�س، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير 
عمرو، رئي�س بلدية الح�سين الأ�ستاذ محّمد 
اأحمد  الحاج  الغويبة  عين  مختار  نا�سيف، 
مدير  اأح��م��د  حيدر  ح�سين  الأ���س��ت��اذ  ب���ّرو، 
في   t اأب��ي طالب  بن  علّي  الإم���ام  ثانوية 
الحاج  خزعل،  اإبراهيم  الحاج  المعي�سرة، 
اأ�سعد اأحمد �سم�س وولديه ح�سن واإبراهيم، 
ال�سّيد جمال م�سرف، الحاج فوزي بو قا�سم 

وغيرهم. 
وتركّزت الكلمات حول المذكرة المقّدمة 
مع  بالتعاون  عمرو  الدكتور  القا�سي  م��ن 
ح�سين  محمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  �سماحة 
بّرو  مرعي  ح�سن  الحاج  والمحامي  عمرو 
للفاعليات  مباركة  جل�سة  في  ق��ررت  والتي 
الإم��ام  م�سجد  ف��ي  الك�سروانّية  الُجبيلّية 
الواقع  جبيل  في   �  t طالب  اأب��ي  بن  علّي 
فيه 2017/12/4م. الموافق 15 ربيع الأّول 
الكام  خاتمتها  ف��ي  ج��اء  وال��ت��ي  1439م. 
ق�ساء  ف��ي  جمهوريًا  مر�سومًا   132 ح��ول 
جبيل لم تطبق لغاية تاريخه. وكذلك تطبيق 
ال�سادر   10220 رقم  الجمهورّي  المر�سوم 
باإن�ساء فروع  والقا�سي  في 2013/3/22م. 
الّلذين  العقارين  ف��ي  اللبنانّية  للجامعة 

في  العالي  والتعليم  التربّية  وزارة  تملكهما 
بلدة اإده اإلى ملكية الجامعة اللبنانّية. 

ال�سندوق  على  الق�سّية  عر�ست  وق��د 
خم�س  بناء  على  فوافق  الكويتّي  الإ�سامّي 
�سمن  الذكر،  الآنفي  العقارين  في  كليات 
ال�سروط المرعّية الإجراء. ولم يطبق �سيء 

لغاية تاريخه.
كما تكّلم المحامي الحاج ح�سن مرعي 
بّرو عن الخ�سارة الكبرى للمنطقة بالإعان 
عن توقف مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« بعد العدد 
المزدوج )39 � 40(، عن ال�سدور والإكتفاء 

باإ�سدارها من خال النترنت. 
بتوزيع  الدكتور عمرو  القا�سي  قام  كما 
الكتاب الجديد لف�سيلة الدكتور ال�سيخ اأحمد 
وهو  الحا�سرين  الأخ���وة  على  قي�س  محّمد 

تحت عنوان: »ح�ار جديد...«. 
روح  عن  الفاتحة  ق���راأت  الختام،  وف��ي 
اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة  �سماحة 
)قده(، وعن روح �سهداء المقاومة الإ�سامّية 
وعن روح المرحوم البروفي�سور غ�ّسان حيدر 
اأ�سبوعه  ذك��رى  ي�سادف  كان  ال��ذي  الحاج 
في هذا اليوم وعن والدي القا�سي الدكتور 

َعمرو. 

الشريف النبوّي  املولد  مبناسبة  غداء 
اإعداد هيئة التحرير 
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لأبناء جبيل  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  بدعوة من 
وك�سروان ف�سيلة ال�سيخ ح�سين �سم�س، قام �سماحة العّامة ال�سيخ 
عبد المنعم الزين الرئي�س الروحي للجاليات اللبنانّية ال�سيعّية في 
 ،i البيت  اأهــل  لمذهب  العام  »الخليفة  و  وموريتانيا  ال�سنغال 
في ال�صنغال« بجولة في بلدة ل�سا حيث زار ف�سيلة ال�سيخ محّمد 
علي العيتاوي في منزله، ولبّى دعوة ف�سيلة ال�سيخ ح�سين �سم�س 
على الغداء في بلدة م�ّسان، وذلك ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 
ال�سماحة  اأ�سحاب  من  كل  فيه  �سارك  وال��ذي  2019/10/9م.  
المرجع  الإم���ام  نجل  الحكيم  حيدر  ال�سّيد  العّامة  والف�سيلة 
ال�سّيد محّمد �سعيد الحكيم، الرئي�س ال�سابق للمحاكم ال�سرعّية 
الجعفرّية القا�سي ال�سيخ ح�سن عّواد، العّامة الحّجة ال�سّيد عبد 
الكريم ف�سل اهلل، ال�سيخ محّمد ح�سين عمرو م�سوؤول المنطقة 
الخام�سة ونائبه ال�سيخ جمال كنعان، ال�سّيد عبداهلل ف�سل اهلل، 
م�سوؤول مكتب التبليغ الدينّي في موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد 
ف�سل اهلل )قده(، العّامة ال�سيخ ح�سن حّال، ال�سيخ محّمد اأحمد 
حيدر، ال�سيخ ماهر قبان، ال�سيخ محّمد علي الحاج، ال�سيخ محّمد 
علي العيتاوّي، ال�سيخ ب�ّسام العيتاوّي، ال�سيخ ح�سن �سم�س، ال�سيخ 
ترم�س،  علي  ال�سيخ  مح�سن،  جواد  محمد  ال�سيخ  حماده،  ناجي 

ال�سيخ ح�سن غبري�س. 
التبليغّي الذي يقوم به  ودار الحديث حول الن�ساط الر�سالّي 
تعالى(،  الزين )حفظه اهلل  المنعم  ال�سيخ عبد  الكبير  العّامة 
في ال�سنغال وموريتانيا منذ ال�ستينيات من القرن الما�سي ولغاية 
تاريخه من خال الموؤ�س�سات الدينّية والإجتماعّية والمدار�س التي 
اأقامها للنا�سئة ولطلبة العلوم الدينّية. ومن خال الطاب اّلذين 
اأر�سلهم للدرا�سة في الّنجف الأ�سرف وقم الُمقّد�سة اأو في لبنان 
حتى اأ�سبح للجالية اللبنانّية ولل�سيعة والت�سيع في تلك الباد �ساأن 

محترم ومعترف به كطائفة خام�سة في ال�سنغال. 
كما تناول الحديث الإهتمام بالرعاية الدينّية والإنماء في باد 

جبيل وفتوح ك�سروان. 

اإعداد هيئة التحرير 

الشيخ  العاّلمة  تكرمي 
الزين  املنعم  عبد 

جبيل قضاء  ـ  مّشان  بلدة  يف 
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عزاء  مجل�س  �سم�س  ح�سن  ال�سيخ  الخطيب  ف�سيلة  اأق��ام 
ق�ساء   � م�ّسان  ببلدة  منزله  في  العمل  اإنتهاء  بمنا�سبة  ح�سينيًا 
ال�سيدة  وفاة  ذكرى  وبمنا�سبة  عائلته  مع  اإليه  والإنتقال  جبيل، 
رقّية اإبنة الإمام الح�سين o، وذلك ع�سر يوم الجمعة الواقع 
وفد  يتقّدمهم  الأهالي  من  ح�سد  ح�سره  2019/10/4م.  فيه 
من مكتب الإمام الحكيم )دام ظله(، في بيروت �سّم اأ�سحاب 
علي  ال�سّيد  العّامة  الحكيم،  حيدر  ال�سّيد  العّامة  ال�سماحة 
المفتي الجعفري لباد  ال�سّيد عّبا�س زلزلي.  العّامة  الحكيم، 
الدين،  �سم�س  الأم��ي��ر  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�����س��روان  جبيل 
المنطقة  م�سوؤول  َعمرو،  يو�سف محّمد  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
ال�سيخ محّمد ح�سين عمرو،  العّامة  اهلل«  »حزب  في  الخام�سة 
وك�سروان  جبيل  لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س 
مركز  اإمام  محّمد جواد مح�سن  ال�سيخ  �سم�س،  ال�سيخ ح�سين 
اإمام  عمرو  محمود  ال�سيخ  طرابل�س،   � بكمرا   ،i البيت  اأه��ل 
م�ّسان  بلدة  مختار  المعي�سرة،   �  t المهدّي  الإم��ام  م�سجد 
المهند�س محّمد م�سطفى �سم�س، بع�س اأع�ساء مجل�س بلدية 

م�ّسان يتقّدمهم الحاج اأ�سعد �سم�س و�سيمون �سعيد.
فرا�س  ال�سيخ  لف�سيلة  الكريم  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات  ب��داي��ة، 
�سنكري، ُثّم تا �ساحب الدعوة مجل�س عزاء ح�سينّيًا بالمنا�سبة، 
اأ�سدرها  التي  المذّكرة  حول  عمرو  الدكتور  القا�سي  تكّلم  ُثمَّ 
اللقاء العلمائّي في محافظة ك�سروان وجبيل في 2017/12/6م. 
والتي وردت في العدد المزدوج )32 � 33(، من مجلة »اإطاللة 
حاجة  وح��ول   ، م.   2018 الثاني  كانون  في  ال�سادر  ُجبيلّية« 
التحتّية ولمقومات  للبنى  ال�سيعة في هذه المحافظة  الم�سلمين 
عمرو،  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  ف�سيلة  تكّلم  كما  الكريم.  العي�س 
الّنا�س الإهتمام بالزراعة وتربية النحل وغيرها من  طالبًا من 
ال�سالح  �سلفنا  بها  ويعمل  يطبقها  كان  التي  ال�سمود  مقّومات 
اإن�ساء دورات زراعّية  اأعلن عن رغبته في  الباد، كما  في هذه 

ومهنّية في جميع القرى التي تختار هذا الطريق. 
وتخلل المنا�سبة طعام غداء و�سيافة بهذه المنا�سبة.

اإعداد هيئة التحرير 
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إستقباالت القاضي الدكتور عمرو

تعّر�س �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محّمد عمرو 
الفقرّي  العامود  في  جراحّية  عملّية  ولإج��راء  �سحّية،  لم�ساكل 
 � الجناح  ح��ي  ف��ي   ،u ال��زه��راء  م�ست�سفى  دخ��ل  وق��د  للظهر. 
الغبيري. في الثامن من �سهر �سباط 2020 م. لإجراء عملّية على 
يدي الدكتور معروف اأمين حمود تكلّلت بالنجاح والحمد هلل رّب 

العالمين.
وعانى قبل اإجراء العملّية وبعدها اآلمًا وم�ساكل �سحّية.

وقد زاره قبل اإجراء العملّية وبعد اإجرائها بنجاح في الم�ست�سفى 
ال�سّيد  الإ�سام  حجة  ال�سماحة:  اأ�سحاب  الغبيري،  في  وبمنزله 
علي ف�سل اهلل رئي�س جميعة المبّرات الخيرّية وموؤ�س�سات العّامة 
المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، اآية اهلل ال�سيخ 
علّي العفّي، العّامة ال�سيخ ح�سن حّال م�سوؤول مكتب التبليغ في 
موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، 
»جمعية  الدينّي في  الإر�ساد  فوؤاد خري�س م�سوؤول  ال�سيخ  ف�سيلة 
المبّرات الخيرّية«، العّامة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو الم�سوؤول 
الإعامي في »تجمع العلماء الم�صلمين«، ف�سيلة ال�سيخ ع�سمت 
عبا�س عمرو، العّامة الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س، العّامة 
ال�سيخ ح�سين �سم�س. العّامة ال�سيخ محمد علي الحاج العاملّي، 
الحاج  ال�سيخ حمد محمد  اأحمد فرحات، ف�سيلة  ال�سيخ  ف�سيلة 
يو�سف، ف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ف�سيلة ال�سيخ محمود 
حيدر اأحمد، ف�سيلة ال�سيخ عبد اللطيف علي عمرو، ف�سيلة ال�سيخ 
�سريف ح�سين عمرو، ف�سيلة ال�سيخ محمود طالب عمرو، ال�سّيد 
علي مكّي، ال�ساعر الأديب الحاج محمد ر�سيد اآل الحاج يو�سف، 
الحاج نزيه عمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، 
الحاج �سعد الدين عمرو، محمد طالب عمرو، علي عبد الوهاب 
عمرو، المعاون اأول في �سرطة المعي�سرة عبد الروؤوف علي عمرو، 
ح�سن وفيق عمرو، يون�س عدنان عمرو، الأ�ستاذ الحاج علي عبد 
الكريم عمرو، محمد ح�سين عمرو، المهند�س ح�سين عبد اللطيف 
عمرو، الحاج ربيع م�سطفى عمرو، الحاج علي محمد ب�سير عمرو. 

الحاج عدنان ح�سين �سم�س. 
كما زاره مطمئنًا: الدكتور وفيق جميل عّام، ال�سّيد ع�سام 
حميد  الأ���س��ت��اذ  ح��م��ود،  اأم��ي��ن  ال��ح��اج  الح�سينّي،  جعفر  محمد 
اإبراهيم، الأديب ال�ساعر الدكتور عبد الحافظ �سم�س، المحامي 
الأ�ستاذ الحاج ح�سن مرعي بّرو، الدكتور ع�سام علي العيتاوي، 

ال�سحافي محمد علي 
ال�سحافي  ع���م���رو،  ر���س��ى 

محمد عبد الوهاب عمرو، الدكتور �سهاب 
عمرو،  توفيق  ع��ب��داهلل  ال��ح��اج  ك��ن��ع��ان،  ك��ام��ل 

الحاج  م�سان،  بلدية  رئي�س  �سم�س  حمزة  ول��ي��د م���ازن 
اإبراهيم  الحاج  �سم�س،  الحاج محمد خير  اأحمد،  حيدر 
ح�سن  الأ�ستاذ  �سموري،  المجيد  عبد  الأ�ستاذ  خزعل، 
الحركة، الأ�ستاذ محمد علي همدر، المهند�س لقمان عبد 

المنعم عمرو، الحاج ه�سام الحاني، �سعداهلل ها�سم 
عمرو، المهند�س حمزة ع�سمت عمرو، الأ�ستاذ 

عبا�س علي مرعي، محمد باقر الزين، ح�سن 
اأبي  بن  علّي  الإم��ام  جامع  خ��ادم  ا�سماعيل 

طالب t � جبيل وغيرهم.
العّامة  �سماحة  جبيل  مدينة  في  منزله  في  زاره  كما 

ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين المفتي الجعفري لباد جبيل 
 w وك�سروان ، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير مدر�سة ر�سول المحبة
اأحمد كنج، الأ�ستاذ ح�سين عّواد، الأ�ستاذ فادي  � جبيل، الحاج 
الأمير  عبد  الحاج  نا�سيف،  اأب��ي  علي  المتقاعد  العميد  حيدر، 
القر�سي، الحاج اأ�سعد نجيب اأحمد �سم�س وولده الأ�ستاذ ح�سن، 
ال�سيد ح�سن نجيب اأحمد �سم�س، الأ�ستاذ يو�سف حيدر اأحمد، 
حيدر  �ساح  الحاج  جهاد،  الأ�ستاذ  وول��ده  حيدر  كميل  الأ�ستاذ 
مو�سى،  خ��وري  فريال  الإعامّية  داغ��ر،  ربيع  الإعامي  اأحمد، 
غزير  ثانوية  مدير  كامل  اليا�س  الأ�ستاذ  ف��رح،  مريم  ال�سيدة 
الر�سمّية، الأ�ستاذ منيف مو�سي ال�سوانّي المدير ال�سابق لثانوية 
القا�سي الدكتور عمرو الر�سمّية في المعي�سرة، المهند�س الم�ّساح 
محمد عبداهلل عمرو مدير المعهد الفني الر�سمّي في المعي�سرة، 
ال�سّيد جمال جميل �سقير ووفد من اأقاربه، وفد من طرابل�س �سمَّ 
ف�سيلة ال�سيخ اأحمد عا�سي، ف�سيلة ال�سيخ �سادي مرعي، وال�ساعر 

الأديب الأ�ستاذ ح�سن ال�سيخ علي من�سور وغيرهم. 
كما تلقى ات�سالت كثيرة لاإطمئنان عن �سحته من كثير من 

الأ�سدقاء والأرحام.
القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو ي�سكر كل من زاره 
اأو ات�سل به لاإطمئنان عنه، ويدعو لهم ولعائاتهم واأرحامهم 

بال�سحة والعافية.

اإعداد هيئة التحرير 
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الصفحة األخرية

»اإطاللة ُجبيلّية« من  � الزميلة مجلة 
الحبر والورق اإلى الكفاح الإفترا�سي

القا�سي ال�سيخ الدكتور يو�سف محّمد 
عمرو

تت�ساقط  لبنان،  خريُف  قا�ٍس  هو  كم 
الحياة،  لربيع  عليها  ُك��ِت��َب  اأوراٌق  فيه 
لي�سلبها  الحزين،  الوطن  خريف  فغدَرها 

الحياة وي�سلبها الربيع!

ه��ذا واق��ع ك��ّل الآم���ال في وط��ن َف�ِسَل 
م�����س��وؤول��وه ف��ي اإدارت�����ه، ف��اغ��ت��ال��وا الأم��ل 
زوال��ه  خ��دم��ة  لأع��دائ��ه  واأّدوا  ب�سموده، 
اأمام  العربّي،  ال�سرق  كرامة  خارطة  من 

تجاُهل الأقربين والأبعدين.
الزميلة  المجلة  دور  ج���اء  وال���ي���وم، 
ورئي�س  ل�ساحبها  ُجــبــيــلــّيــة«  »اإطـــاللـــة 
تحريرها �سماحة ال�سيخ القا�سي الدكتور 
والر�سالة  الكلمة  رج��ل  َع��م��رو.  يو�سف 
العدد  اأ���س��در  ال��ذي  والإن��ف��ت��اح،  والعدالة 
باإفتتاحّية  »اإطاللة ُجبيلّية"  الأخير من 
افترا�صّي،  باأمل  َعْنَ�َنها  القل�ب.  ُتدمي 
مجلته  اأّن  فيها  اأعلن  اللقاء«،  ــى  »اإلـ هــ� 
و�ستبقى  ال��ورق��ّي  ال�سدور  عن  �ستتوقف 
WWW.Etlala- على الموقع الإلكتروني
افتتاحّيته  ف��ي  �ساكرًا   byblos.com
مجلة  بينهم  وِم��ن  معهم  ت��ع��اون  َم��ن  ك��ّل 

»العالمّية«.
َتخّلى  جديدة  ورقة  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
الريح،  فيها  لتتاعب  لبنان  خريُف  عنها 

وت��ر���س��و ع��ل��ى ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق ف��ي وط��ن 
�سقطت فيه كّل القيم، وما زلنا نوؤّله زعماءه 
الفا�سلين، ونر�سم بدمائنا ودماء �سهدائنا 
نعلم  اأننا  مع  لحمايتهم،  حمراء  خطوطًا 
َتمامًا اأّن بعد خريفهم الأ�سفر َنحن قادمون 
ال�سواعق  فيه  ُتحِرق  عا�سف،  �ستاء  على 
اأحام الورود التي ُزرَعْت في الربيع لتجعَل 

الأواني ُتَزين الإيمان بالحياة.
�سماحة ال�سيخ القا�سي الدكتور يو�سف 
فاأنت  �سوُتك،  »العالمّية«  مجلة  َعمرو، 
توؤمن  ل  والتي  َتكتب  التي  الأق��ام  تبارك 

بموت الأمل.
اأع����ذرن����ي ���س��اح��ب ال�����س��م��اح��ة. لن 
ب�سيا�ساتهم  اإ�سكاتنا  اأرادوا  َمن  ن�سامَح 
اإل��ى  نتوّجه  ول��ن  ال��ه��ّدام��ة،  الإقت�سادّية 
اأحد منهم لينقَذنا، لأّن اأقاَمنا ُتخيفهم. 
اأقوى من الر�سا�س، والم�سوؤولون  والكلمَة 

يكرهون الأقام وي�ستعملون الر�سا�س!
                     اأ�سرة مجّلة »العالمّية«

رئي�س التحرير المدير العام

جبيلّية" "إطاللة  جملة  الزميلة 
اإلفرتاضي الكفاح  إىل  والورق  احلرب  من 

عساكر فوزي  األستاذ  وأسرتها  "العاملّية"  جملة  حترير  رئيس  بقلم 

جبيلّية" "إطاللة  جملة  الزميلة 
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