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ترخي  اأهمية ق�سوى  للتاريخ من  ما  اإنكار  ي�ستطيع  اأحد  ل 
بظالها على الواقع الإن�ساني ب�سكل عام.

لأيِّ  والح�سارية  والثقافية  الفكرية  الهوية  تتحدد  به  اإذ 
اأو مجموعة ب�سرية وتت�سم به، وتتمّيز عن غيرها  اأو �سعب  اأمة 

وتتفا�سل بما ورثته من علوم واأخاق واآداب وما �ساكل.
ح��اف��ٌل  ���س��ج��لٌّ  ه��و  ال��ع��ل��م��ي،  بمعناه  الإ���س��ام��ي  وال��ت��اري��خ 
اأي�سًا �سجٌل  اأنه  العلمية والثقافية والأخاقية، كما  بالمحطات 
عمل  نتيجة  كانت  والتي  ال�سلبية  الأم��ور  من  العديد  ي�سوبه 
الفكري  الم�ستوى  على  ل  الفردي  الم�ستوى  على  الم�سلمين 
الأمتان  تعي�سه  ما  ذل��ك  على  �ساهد  وخير  ر�سالة.  اأو  كدين 
الوقت  في  وفرقة  واختاف  تناحر  من  والإ�سامية  العربية 

الراهن.
اإعادة  �سبيل  وفي  الموروثة،  ال�سلبيات  هذه  من  وللتخّل�س 
اإعادة  المتخ�س�سين  على  يجب  كلمتها،  وتوحيد  الأمة  لحمة 
قراءة وكتابة التاريخ الإ�سامي ب�سكل علمي ومو�سوعي يهدف 
على  والتركيز  ال�سلبية  الموروثات  من  التاريخ  هذا  تنقية  الى 

جوهر وم�سمون الفكر الإ�سامي الأ�سيل.
اعتماد  من  ُب��دَّ  ل  المن�سودة،  الغاية  ه��ذه  ال��ى  وللو�سول 
�سرح  من  البداية  في  تنطلق  ومحددة  وا�سحة  ومنهجية  اآلية 
التاريخ  الى  ذلك  خال  من  والولوج  كم�سطلح  التاريخ  معنى 

الإ�سامي وفق هذا الت�سور وهذه الآلية.
العام  بق�سميه  التاريخ  ب�سرح معنى  ننطلق  اأن  وعليه، يجب 
والخا�س. وبعبارة اأخرى درا�سة مفهوم ومعنى التاريخ بال�سكل 

الأعّم وبالمعنى الأخ�ّس.
الوجود  عالم  كل  تاريخ  درا�سة  وي�سمل  الأعّم:  فالمعنى   �1
والنجوم  الأفاك  درا�سة  ذلك:)  مثال  والميتافيزيقي  المادي 
والأف��ك��ار  والعقائد  وال��ن��ب��ات  وال��ح��ي��وان  والإن�����س��ان  والأر�����س 

والمفاهيم وما �سابه ذلك(.
هذا  من  محددًا  جزءًا  يتناول  وهو  الأخ�ّس:  والمعنى   �2
مراحل  اأو  الإن�ساني  بالوجود  مثًا:  عنه  يعّبر  والذي  الوجود 
ما  اأو  �سراعاته  اأو  اأفكاره  اأو  انتقالته  اأو  عي�سه  اأو  تطوره 

ذلك. �ساكل 

من  مرحلة  عن  الحديث  المو�سوع  هذا  في  يعنينا  وال��ذي 
التاريخ الإن�ساني والمعروف بالتاريخ الإ�سامي.

اأ�سا�سيتين  نقطتين  في  وتكمن  التاريخ:  درا�سة  اأهمية   �3
تتفّرع منهما جملة من العناوين:

و�سل  ما  ال��ى  و�سل  اإنما  المعا�سر  الإن�سان  اأن  الأول��ى: 
ال��ي��ه م��ن ت��ط��ور ف��ك��ري وح�����س��اري ي��رت��ك��ز ب��الأ���س��ا���س على 
خال  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلت  وال��ت��ي  التراكمية،  المعرفة  ق��اع��دة 
بدرا�سة  الإهتمام  اإعادة  وبالتالي  الأ�ساف،   وتطور  تجارب 
ننا ذلك من  يمكِّ و�سلبيات،  اإيجابيات  بما يحمل من  تاريخهم 
على  والعمل  المجالت  كافة  في  اإيجابياتهم  من  الإ�ستفادة 
عدم  من  ذلك  ننا  يمكِّ كما  اليها،  انتهوا  حيث  من  تطويرها 
اقتراف الأخطاء  التي وقعوا بها، واأي�سًا في كافة المجالت، 
والإتعاظ  وتجاربهم  خبراتهم  من  الإ�ستفادة  اأخرى  وبعبارة 
الإن�ساني  الجانبين  في  ي�سّح  وهذا  اأخطائهم.  عن  والإرتداع 

والإ�سامي.
الفرا�سة  ونظرية  لورينتز(  )اإدوارد  مو�سوع  ذلك  مثال 
اءة  البنَّ بالفو�سى  عرفت  حتى  لحقًا  تبلورت  والتي  الطائرة 
وهذا في الجانب العلمي الإن�ساني، واأي�سًا م�ساألة الخوارج وما 

نتج منها وهذا في الجانب الإ�سامي.
والذي  التاريخ  على  ته  بكليَّ يعتمد  الم�ستقبل  اأن  الثانية: 
للغد  التاريخ  هو  )ف��الآن(  )ب��الآن(،  يعرف  ما  اأو  الحا�سر  هو 
اأن  اأو �سخ�س يريد  اأو مجموعة  اأمة  اأي  فاإن  الم�ستقبل لذا  اأي 
يترك ب�سمة فكرية اأو علمية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية  اأو الى 
ما هناك فا بد والحال هذه من التحرك والعمل الآنّي والذي 
التاريخ.  باأنه  عنه  يعّبر  الذي  الما�سي  على  عام  ب�سكل  يعتمد 

مثال ذلك القول الماأثور: زرعوا فاأكلنا   نزرع فياأكلون.
لذا ي�سح القول باأن الإن�سان هو من  ي�سنع التاريخ ولي�س 

التاريخ من ي�سنعه.
4 � كيفية درا�سة ومقاربة التاريخ:

المحورية  العناوين  من  جملة  على  الكيفية  ه��ذه  تعتمد 
اأو  الدرا�سة  عند  عليها  الإعتماد  من  بد  ل  والتي  والمركزية 
ب�سكل  والإ�سامية  عام  ب�سكل  الإن�سانية  التاريخية  المراجعة 

خا�س وهي على ال�سكل التالي:
والمفاهيم  الأفكار  من  التجرد  تعني  والتي  المو�سوعية   � اأ 
الن�سو�س  تاأويل  فخ  في  نقع  بدونها  اإذ  الإمكان  قدر  الم�سبقة 

اأفكارنا وعقائدنا الم�سبقة. وا�ستنطاقها بما يتاءم مع 

بالأدلة  قدا�سته  تثبت  لم  ما  تقدي�س  ع��دم   � ب 
ما  تقدي�س  حالة  في  اإذ  والعملية  والعلمية  العقلية 

دون  يحول  ذلك  ف��اإن  كالن�س  قدا�سته  تثبت  لم 
وبالتالي  الواردة  الهفوات  اأو  الأخطاء  ماحظة 
للقيام  المراجعة  ه��ذه  م��ن  ا�ستفادتنا  ع��دم 
)م�ساألة  ذل���ك:  م��ث��ال  ال��ب��ّن��اء  النقد  بعملية 

اأو )م�ساألة ال�سحابة(. التطبير( 
الما�سي  اأخ��ط��اء  م��ن  ال��خ��ج��ل  ع���دم   � ج 
اإذ  لها.  الأع��ذار  والتما�س  تبريرها  ومحاولة 
كمثل  مثله  بالتاريخ  والم�ستغل  ال��دار���س  اأن 
تقّرحات  لديه  مري�سًا  يعاين  ال��ذي  الطبيب 
ل  الأمر  هذا  اأن  اإل  لاإن�سان  رة  منفِّ وت�سوهات 

زًا على ت�سخي�س  ي�سغل الطبيب الذي يبقى مركِّ
اأ�سباب المر�س الحقيقية دون الإلتفات الى تلك 

رات. المنفِّ
والع�سمة  عامة  ب�سرية  �سمة  الخطاأ  اأن  كما 

معدودين. ولأفراد  جدًا  خا�س  ا�ستثناء  فاإنها 
من  بالدرا�سة  العلمية  المنهجّية  اإعتماد   � د 

واج��راء  الموثوقة  الم�سادر  ال��ى  الإ�ستناد  خ��ال 
بين  المقابلة  مع  وتحليلية  وا�سعة  ا�ستقراء  عملية 

للبحث.  نخ�سعها  ال��ت��ي  الم�ساألة  ح��ول  الن�سو�س 
الع�سوائية  مطب  في  ال��وق��وع  تفادي  اأج��ل  من  وذل��ك 

حول  بالآراء  والإحاطة  التق�سير  حتى  اأو  الإنتقائية  اأو 
المو�سوع.

ه� � الأمانة العلمية وهي التي تقت�سي منا اإيراد النتائج 
اأو  اأفكارنا  النظر عن مواءمتها مع  اليها بغ�سِّ  كما و�سلنا 
قناعاتنا كما تملي علينا ذكر الم�سادر التي اقتب�سنا منها 

وعدم ن�سبتها الى اأنف�سنا اأو الى غير اأهلها.
الى  ت�سيء  بطريقة  ي��ك��ون  ل  بحيث  ال��ب��ّن��اء  النقد  و� 
الطريقة  ان  اإذ  بها  يلتزم  من  ومعتقدات  واأفكار  م�ساعر 
بالأدب  وم�سوبًا  مغلَّفًا  يكون  ان  يجب  النقدي  المنهج  اأو 

العلمي البعيد عن الإ�ستهزاء وال�سخرية اأو الأدب ب�سكل 
راأينا  ينتقد  من  نجد  ربما لحقًا  اإذ  التوا�سع  مع  عام 

ويظهر خلله فكما تدين اليوم غدًا تدان.
ويوجد  الأم��ر  هذا  حول  النقاط  اأهم  عام  ب�سكل  هذه 

غيرها لم نذكره اإخت�سارًا.

بقلم مدير التحرير المسؤول

إعادة قراءة التاريخ 
مدخٌل الى 

الوحدة اإلسالمية
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تكمن  التاريخية  للمعرفة  ينابيع  اأو  م�سادر  ثاثة  اأهم   �  5
في:

العمرانية  الآث����ار  ي�سكل  وه���و  )ال��م��ط��ب��وع(  ال��ك��ت��اب   �  1
والحجرية وما �ساكل اأي علم الآثار ب�سكل عام.

المخطوطات  اأو  الكتاب  ذاك  وهو  )المقروء(  الكتاب   �  2
اأو ما �سابه.

بدون  الأل�سن  على  ينقل  ما  وه��و  )المنقول(  الكتاب   �  3
تنح�سر  ول  ك��ب��ي��رة.  بن�سبة  م��ت��وات��ر  ولكنه  م��ح��دد  م�سدر 
اآنفًا  المذكورة  الينابيع  بهذه  والتاريخية  المعرفية  الم�سادر 
عنها  يبحث  الذي  والعلم  الأخ��رى،  الم�سادر  بع�س  هناك  بل 
كالوحي  )اإب�ستمولوجي(  اأو  المعرفة(  )علم  اإليها  للتعرف 
بالقوة وال�سعف لجهة  تتفاوت  والروؤى والك�سف وغيرها. وهي 

والمعرفية. العلمية  القيمة 
هذا وباإخت�سار �سديد ما يمكن اإجماله حول معنى التاريخ.
هذه  مو�سوع  هو  ال��ذي  الإ�سامي  التاريخ  معنى  عن  اأم��ا 

المقالة فاإنه يمكننا القول:
اأن هذه الدرا�سة �ساأنها �ساأن درا�سة التاريخ بالمعنى الأعّم 

لجهة ال�سوابط العلمية التي تم ذكرها اآنفًا.
نقع  ل  كي  اإليه  الإلتفات  يجب  اأ�سا�سيًا  فارقًا  هناك  اأن  اإل 
من  الكثير  عند  حا�سل  هو  كما  واأ�سا�سي  جوهري  خطاأ  في 

الم�ست�سرقين. الإ�سامي وخ�سو�سًا  بالتاريخ  ا�ستغلوا  الذين 
فكرية  ونه�سة  كدعوة  الإ�سامي  التاريخ  ندر�س  فتارًة   �
وعقائدية واجتماعية �سدع بها النبي w في زمان معين وعلى 
�سة. بقعة جغرافية محددة مع مجموعة ب�سرية محددة وم�سخَّ

الى  بالإ�سافة  المرحلة  وهذه  التاريخ  هذا  ندر�س  وت��ارًة   �
المراحل المتعاقبة و�سوًل الى يومنا هذا.

بنتائج  منها  نخرج  الأولى  الدرا�سة  باأن  يكمن  هنا  والفرق 
الثانية  الدرا�سة  بخاف  الواقع  من  تكون  ما  واأقرب  �سحيحة 
يقال  ما  اأف�سل  نتائج  الى  درا�ستها  خال  من  نخل�س  والتي 

عنها اأنها مت�ساربة اإذا لم نقل باأنها م�سوهة.
المرحلة  درا�سة  على  اإهتمامها  ين�سبُّ  الأول��ى  فالدرا�سة 
 w الأول���ى ف��ي ت��اري��خ ال��دع��وة الإ���س��ام��ي��ة م��ع وج���ود النبي 
والعملي  العلمي  التطبيق  مرحلة  وبالتالي  وقيادته  واإ�سرافه 

الحقيقية. الإ�سامية  والمفاهيم  لاأفكار 

اأما الدرا�سة الثانية فاإنها ت�سمل هذه المرحلة مع المراحل 
ال�ساحة  في  وعملوا  اآراءهم  طّبقوا  الذين  للم�سلمين  الاحقة 
الخا�س،  الإ�سامي  مفهومهم  وفق  اعتقدوه  وما  الإ�سامية 
العميقة  الفجوات  هذه  ماحظة  الى  اليوم  بنا  اأدّى  ما  وهذا 
وذل��ك  ال��م��ع��ا���س��رة،  الإ���س��ام��ي��ة  مجتمعاتنا  ف��ي  والمختلفة 
المفاهيم  تلك  من  ومفاهيمها  اأفكارها  ترتوي  تزال  ما  لأنها 
وتكبير  القاتل  تكبير  اليوم  نفهم  اأن  لنا  فكيف  واإل  الاحقة، 

المقتول؟!!! وت�سّهد 
الإ�سامي  التاريخ  بدرا�سة  اإهتمامنا  ب  ين�سّ اأن  يجب  اإذًا 
ول  الحقيقة  نجافي  ل  حتى  الأولى  المرحلة  درا�سة  خال  من 
نبتعد عن ال�سواب ونخرج بنتائج �سليمة و�سحيحة تمكننا من 
الإ�سامي برمته ب�سكل من�سف ي�ساهم في  الفكر  الحكم على 

تقريب م�ساحة التاقي بين الم�سلمين في وقتنا الراهن.
يتحتم  الدعوة  تاريخ  اأي  الأول��ى  المرحلة  ه��ذه  ولدرا�سة 

علينا درا�ستها وفق مراحلها الأربع:
1 � تاريخ �سبه الجزيرة العربية قبل الدعوة ب�سكل عام.

وهي  المكية  بالمرحلة  تعرف  التي  وهي  الدعوة  تاريخ   �  2
العلمية.  الفكرية  النه�سة  التي ت�سكل مرحلة 

3 � تاريخ الدعوة بمرحلتها المدنية وهي التي ت�سكل مرحلة 
اأي المرحلة )العملية(. بناء المجتمع 

�سكلت  اآث��ار  من  منها  نتج  وما  الخافة  مرحلة  تاريخ   �  4
معالم المراحل الاحقة.

وتجدر الإ�سارة الى اأن درا�سة النقاط الثاث الأولى درا�سة 
ننا من الح�سول على اأمرين في  واعية وعميقة في اآٍن معًا، تمكِّ

الأهمية: غاية 
تغيير  من  اأحدثه  وما  الإ�سامي  الدين  جوهر  َفهُم  الأول: 
النقلة  تلك  وفهم  ع��ام،  ب�سكل  الإن�ساني  الفكر  في  وت�سويب 
اآن��ذاك،  العربية  الجزيرة  �سبه  لأبناء  والح�سارية  النوعية 
الح�سارات  لدى  الأم��ر  هذا  و�سدى  ت��رددات  الى  وبالإ�سافة 
العامة  بالمقا�سد   : ت�سميته  يمكن  والذي  المجاورة.  وال�سعوب 
ْر�َسْلَناَك  لل�سريعة الإ�سامية وبعبارة اأو�سح قوله تعالى:{ َوَما اأَ

ْلَعاَلِميَن }الأنبياء،107. اإِلَّ َرْحَمًة لِّ

من  يحمل  وما  القبلي  البعد  َفهُم  الثاني: 
الإ�سام  لها  ت�سّدى  والتي  �سلبية،  موروثات 
و����س���ّوب ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��ا، وك��ي��ف��ي��ة اإن�����س��ال 
المعالجة،  على  ع�سيًا  وبقائه  منها  ج��زء 
النقطة  على  تاأثيره  كيفية  فهم  وبالتالي 
من  تاها  وما  الأولى  المرحلة  في  الرابعة 
مراحل في التاريخ الإ�سامي. والذي يمكن 
والذي  القبلي  بالموروث  التم�سك  ت�سميته: 
يتجلى بقول ال�ساعر: ل كعبًا بلغت ول كابا.

اإن في َفهِم هذين الأمرين ب�سكل مو�سوعي 
الأعمى،  والتع�سب  الهوى  عن  وبعيد  وعلمي، 

ي��خ��ل���ّ�����س الأم����ة الإ���س��ام��ي��ة م���ن ال��ك��ث��ي��ر من 
من  بحقيقتها  ت�سكل  التي  والنزاعات،  الإختاف 

الم�سلمين  بين  الأزمة  ثلثي  من  اأكثر  نظرنا  وجهة 
في وقتنا الراهن، كما اأنها ت�ساهم وب�سكل فّعال في 

بينهم  الإيجابي  والمناخ  ال�سالحة،  الأر�سّية  تهيئة 
ح�سرها  يمكن  والتي  م�سائل  من  تبقى  ما  لمعالجة 

في بع�س العناوين العلمية الإ�سامية، كعلم الحديث، 
والتف�سير، والتاأويل، والفقه وما �ساكل ذلك.

جهود  فيها  والتي  الدرا�سة  بهذه  النهو�س  ومهمة 
الموؤ�س�سات  على  الأولى  بالدرجة  تقع  وجّبارة،  م�سنية 

في  وم�سداقية  تاأثير  من  لها  لما  الإ�سامية،  العلمية 
الإ�سامي،  التراث  في  الت�سويب  من  نوع  هكذا  اإح��داث 
من  النوع  بهذا  لاإ�ستمرار  توؤهلها  اإمكانيات  من  لها  وما 
من  الراهن  وقتنا  في  العمل  هذا  ف��اإن  ولعمري،  العمل. 
ال�سدع  راأب  في  ي�ساهم  لأنه  واأذكاها،  الأعمال  اأ�سرف 
وح��ق��ن ال��دم��اء، و���س��ي��ان��ة الأع���را����س وح��ف��ظ الأم���وال 

الم�سلمين.  الم�سلمين كل  والطاقات لدى 
��وُل��ُه  َوَر���سُ َع��َم��َل��ُك��ْم  الّلُ  ��َي��َرى  َف�����سَ اْع��َم��ُل��وْا  َوُق����ِل   }

َواْلُموؤِْمُنوَن} التوبة ،105.
فاليوم عمل ول ح�ساب، وغدًا ح�ساب ول عمل.
واآخر دعوانا اأن الحمد لل رب العالمين.   
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�ساء الل �سبحانه وما �ساء فعل، اأن خلق في الأر�س حديقة 
وبذرتها  فاطمّية،  وتربتها  محمدّية،  اأنوارها  اإلهية،  اإيمانية 
زهرتها  الذرية،  بعدهم  ومن  وح�سين،  ح�سن  اأوتادها  علوية، 
زينبية، وال�سريفات العفيفات الها�سميات النجيبات ذرّية خير 
البرية،  اأرج��اء  في  فاح  عطرهن  �سذا  الب�سرية،  و�سّيد  الورى 
اأهوال  تحملت  التي  الزينبية،  الزهراء  الزهرة  تلك  �سيما  ل 
را�سية  ربها  لقت  حتى  قراآنية،  را�سخة  بعقيدة  الرزية،  تلك 
واأبيها  اأم��ه��ا  وعلى  اأخويها  وعلى  عليها  فال�سام  مر�سية، 
البرّية، و�سلى الل على  العالمين خير  وجدها خاتم ر�سل رب 
واأ�سحابه  الطاهرين  الطيبين  بيته  اآل  وعلى  محمد  �سيدنا 
لدن  من  والمر�سلين  الأنبياء  جميع  وعلى  المنتجبين  الأخيار 

اآدم الى قيام يوم الدين.
ل ُغلوَّ اإن قلنا اأن اأهل البيت �سلوات الل عليهم الم�سداق 
َمَثًا  الّلُ  َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  اأََلْم  تعالى:{  لقوله  والحقيقي  الأبرز 
 { َماء  ال�سَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�سْ َبٍة  َطيِّ َك�َسَجرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة 
اأبرز  اإبراهيم، الآية 24 . واأّن من عاداهم وظلمهم من  �سورة 
م�ساديق الآية : { َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن 
اإبراهيم، الآية 26. ولنا  َقَراٍر } �سورة  ِمن  َلَها  َما  الأَْر�ِس  َفْوِق 

وقفة مع هاتين الآيتين في اآخر البحث.
كانوا  اأينما  النا�س  تجد  اأن  الم�ستغرب  م��ن  لي�س  اإذن 
هذه  من  غ�سن  بوجود  يتفاخرون  الب�سيطة  ه��ذه  وج��ه  على 
العلوية  الفاطمية  الحديقة  من  زهرة  اأو  المحمدّية،  ال�سجرة 
تعددت  واإن  والولء  والودِّ  بالحب  يحيطونهم   ، ظهرانيهم  بين 

اأو مذاهبهم الفقهية. م�ساربهم الفكرية 
ويح�سل في الكثير من الأحيان وجود اأكثر من مكان ين�سب 
المحمدية،  المباركة  الطّيبة  ال�سجرة  ه��ذه  اأف��راد  اأح��د  اإل��ى 
كحال الإمام الح�سين t والذي كّنا قد تعر�سنا للحديث عنه 
اأو  العابدين  الإمام زين  اأو   u ال�سيدة زينب  اأو كحال  �سابقًا، 
الل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  اأو  �سكينة  ال�سيدة  اأو  رقية  ال�سيدة 

اأجمعين. عنهم 
لذا فاإن الحديث اإن �ساء الل �سيكون حول مو�سوع ال�سيدة 

زينب )ر�س( وذلك على اعتبار اأننا �سنتعر�س للباقين لحقًا، 
زينب  ال�سيدة  واأهمّية  مكانة  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
)ر�س( اإذ اأنها تلي اأخاها الح�سين )ر�س( في هذا الترتيب، 
واقعة  بعد  الطالبيين  عقيلة  به  نه�ست  ال��ذي  الفريد  وللدور 
الحنيف،  للدين  وحفظ  �سيانة  من  فيه  اأ�سهمت  وما  كرباء 
لنحرف  زينب  و�سرخة  الح�سين  دعاء  ودع��وة  نه�سة  لول  اإذ 
بيته  واأه��ل   w النبي  جهود  و�ساعت  والم�سلمون،  الإ���س��ام 
وال�سحابة الأخيار ، لذا كثيرًا ما يقال على ل�سان العلماء: اأن 
الإ�سام محمديُّ الوجود ح�سيني البقاء. ومعلوم الدور الجّبار 
ما  ال�سياق  في  و�سيرد  )ر���س(  زينب  ال�سيدة  به  قامت  الذي 
ي�سرح بع�س ذلك. اإّل اأن الذي يهمنا في هذه المقالة مناق�سة 
زينب  لل�سيدة  ين�سب  مكان  اأو  م�سهد  من  اأكثر  وج��ود  م�ساألة 

)ر�س(: في ال�سام وفي القاهرة وفي المدينة المنورة.
فما هي حقيقة هذه الم�ساألة ب�سكل علمي ومو�سوعي؟.

ال��م��ذاه��ب  ك��اف��ة  م��ن  للعلماء  اأنَّ  وع��زي��زي  اأخ���ي  اإع��ل��م 
الإ�سامية في هذا الأمر ثاثة اآراء:

المدينة  من  تخرج  لم  عنها  الل  ر�سي  اأنها  الأول:  ال��راأي 
بعد عودتها اإليها وتوّفيت ودفنت في البقيع.

مع  دم�سق  تلقاء  المدينة  من  خرجت  اأنها  الثاني:  ال��راأي 
بعلها وابن عمها عبدالل بن جعفر بن اأبي طالب، وتحديدًا اإلى 
منطقة راوية من ريف دم�سق على اإثر مجاعة ح�سلت بالمدينة 

وتوفيت هناك ودفنت حيث مقامها معروف وم�سّخ�س.
الراأي الثالث: اأنها خرجت من المدينة باتجاه م�سر نتيجة 
بالمدينة  وجودها  لأن  اآن��ذاك  المدينة  على  يزيد  والي  لطلب 
واليه  وعلى  يزيد  حكم  على  الأم��ور  ويقّلب  الأح��زان  يثير  كان 

على المدينة في ذاك الوقت.
واأعلم عزيزي القارىء اأننا اعتمدنا في مناق�سة هذه الآراء 
والتي  العلمية  الم�سادر  من  بها  باأ�س  ل  على مجموعة  الثاثة 

اعتمد عليها اأ�سحاب هذه الآراء.
كما اأننا حاولنا قدر الم�ستطاع مقاربة هذا المو�سوع ب�سكل 
البيت  لآل  نكّنها  التي  الم�ساعر  عن  وبعيدًا  ومو�سوعي  علمي 

بقلم الدكتور أحمد محمد قيس

  مصر ... 
  والسيدة 

زينب 
الكبرى 

)رض(
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نّدعي  ل  اأننا  اإل  خ�سو�سًا.  )ر���س(  زينب  ولل�سيدة  عمومًا 
الع�سمة اأو الإحاطة التامة والكاملة بجوانب المو�سوع، �ساأننا 
بذلك �ساأن كل الذين ا�ستغلوا بالتاريخ وخا�سة الموا�سيع التي 

منه. الغمو�س  يكتنفها 
وعليه فاإننا �سنبداأ با�ستعرا�س الراأي الأول وما يرد فيه مع 

اإيراد ماحظاتنا في المكان المنا�سب.
من  جملة  على  ال��راأي  هذا  اأ�سحاب  يعتمد  الأول:  ال��راأي 
الأدلة التي تف�سي الى القول اأنها ر�سوان الل عليها لم تخرج 

من المدينة وتوفيت ودفنت في البقيع، ومن اأهم هذه الأدلة:
اأ � اإعتماد الأ�سل العملي القائل بالإ�ست�سحاب، ويعمل عادة 
�سككنا  ثم  ما،  اأم��ٍر  بح�سول  والقطع  العلم  بعد  الأ�سل  بهذا 
باأن القطع والعلم ل  بطروء �سيء جديد عليه، والقاعدة تقول 
ينقطع اأو يتبدل بال�سك بل ل بد له من علم قطعي اآخر، وهذا 
وعليه  المدينة  من  مجددًا  خروجها  م�ساألة  في  يحدث  لم  ما 

اإ�ست�سحاب بقائها في المدينة. فاإنهم قالوا ب�سرورة 
� التاأكيد على عدم ح�سول مجاعة في المدينة المنّورة  ب 
العك�س  على  بل  الأدن��ى،  بالحد  هجرية   64 و   61 العامين  بين 
من ذلك اإذ ل يذكر التاريخ اأ�سًا ح�سول مجاعة في المدينة 

وحرمة  لحرمتها  هتك  ح�سول  هو  ذك��ره  ما  وك��ل   ، المنّورة 
اأب��ن��ائ��ه��ا وال��م��ع��روف��ة ه��ذه ال��واق��ع��ة )ب��واق��ع��ة ال��ح��ّرة( والتي 
ا�ستمرت لمدة ثاثة اأّيام وذلك في اأواخر عام 63 ه�. 683 م. 
بح�سب الباذري  ج 4، اأو ياقوت الحموي في معجم البلدان ج 
وبالتالي  الموؤّرخين.  الطبري وغيرهم من  اأو  الأثير  ابن  اأو   ،5
ال�سيدة  معها  ا�سطرت  مجاعة  بح�سول  القول  �سحة  ع��دم 
اأن  وخا�سة  ال�سبب،  بهذا  المدينة  من  للخروج  )ر�س(  زينب 
في  كان  زينب  ال�سيدة  وف��اة  اأن  اأوردوا  قد  الموؤرخين  معظم 

اأواخر العام 62 هجرية.
ال�سيدة  بعل  جعفر  بن  الل  عبد  قبر  وجود  باأن  القول   � ج 
وبالتالي  للهجرة   80 عام  توفي  حيث  المدينة،  في  هو  زينب 
على  دليل  فيها  ووف��ات��ه  المدينة،  م��ن  خروجها  �سحة  ع��دم 
كتاب  �ساحب  قاله  ما  واأي�سًا  الطالب(.  في )عمدة  كما  ذلك 
عليها  الل  ر�سوان  اأنها  من  مبارك  علي  التوفيقية(  )الخطط 
قد توفيت ودفنت في المدينة المنورة اأي في البقيع . وهذا ما 
ذهب اإليه اأي�سًا اأحمد خليل جمعة في كتابه )ن�ساء اأهل البيت 

في �سوء القراآن والحديث(. اأنظر ال�سورة رقم 1.
تنوع  مع  ال��راأي  ه��ذا  اأ�سحاب  مرتكزات  اأه��م  ه��ذه  كانت 

ال�سيد مح�سن الأمين  ُعّد  م�ساربهم الفكرية والمذهبية، حيث 
33، �س  ال�سيعة( ج  )اأعيان  اأورده في  ما  منهم وذلك بح�سب 
كتابه  في  الجالي  ح�سين  محمد  اأي�سًا  اأك��ّده  ما  وه��و   .208

)مزارات اأهل البيتi( �س 218 وما بعدها.
كلها  بمرتكزاته  الخد�س  من  ي�سلم  ل  ال��راأي  ه��ذا  اأن  اإل 

التالية: لاأ�سباب 
من  كبير  جمهور  اإجماع  فاإن  الإ�ست�سحاب،  لجهة  اأوًل:   �
الإ�سامية  المذاهب  اختاف  ومن  التواتر  حّد  بلغ  الم�سلمين 
يخرج هذه الم�ساألة من دائرة الأ�سل العملي الى دائرة الظن 
رجحان  الأقل  وعلى  وبالتالي  العلم،  منزلة  والمنّزل  المعتبر 

خروجها من المدينة.
يح�سروا  لم  المدينة  من  بخروجها  القائلين  اإن  ثانيًا: 
وهي  ح�سولها،  �سح  اإن  المجاعة  بح�سول  خروجها  �سبب 
بح�سب  اإليه  نذهب  ما  وهذا  الموؤرخين،  بح�سب  �سحيحة  غير 

للعديد من الم�سادر. مراجعتنا 
له  �سنتعر�س  الوجاهة  غاية  في  وهو  اآخر  �سببًا  اأوردوا  بل 

ال�سياق. في 
يوؤكد  ل  البقيع  في  جعفر  بن  عبدالل  قبر  وجود  اإن  ثالثًا: 

ول ينفي خروجها من المدينة، اإذ يمكن اأنه وبعد وفاة ال�سيدة 
وفاته عام  كانت  وفيها  بها،  وا�ستقّر  المدينة عاد  زينب خارج 
العلماء  من  ال��راأي  هذا  وتبّنى  ذهب  من  اأّن  .كما  هجرية   80
يحتمل  ه��ذا  قولهم  ف��اإن  وبالتالي  مع�سومين،  غير  فاإنهم 

ال�سواب والخطاأ ول يوجب القطع واليقين.
الراأي الثاني: ويعتمد اأي�سًا اأ�سحاب هذا الراأي على جملة 
من الأدلة التاريخية والتي تف�سي الى القول باأن ال�سيدة زينب 
حيث  دم�سق  ري��ف  ال��ى  المدينة  م��ن  خرجت  ال�سام  عليها 
توفيت ودفنت هناك. واأ�سحاب هذا الراأي يلتقون مع اأ�سحاب 
المدينة،  من  عليها  الل  ر�سوان  خروجها  لجهة  الثالث  الراأي 
واأدلة  مرتكزات  هي  فما  وعليه  الوجهة.  في  اختلفوا  اأنهم  اإّل 
اأ�سحاب هذا الراأي؟ وللجواب على ذلك يمكن اإجمال اأدلتهم 

التالية: بالنقاط 
على  المدينة  داخ��ل  العارمة  والنقمة  ال�سعبي  الغليان  اأ� 
بن  عمر  المدينة  على  وواليه  بيزيد  الممثلة  الأموية  ال�سلطة 
ال�سحابة  لأبناء  القمعّية  ممار�ساتهم  نتيجة  الأ�سدق،  �سعيد 
تمثلت  والتي  وقري�س  المهاجرين  الفئات من  وبع�س  والأن�سار 
واأي�سًا  لهم،  ال�سخ�سية  للحرية  التقييد  اأ�سكال  من  ب�سكل 

w ر�سم تو�سيحي لقباب قبور اأهل البيت )ر�س( قبل الهدم في المدينة المنورة�سورة عامة لمقبرة البقيع في الوقت الراهن وتبدو قبة النبي
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من  المدينة  اأهل  على  الممار�س  الإقت�سادي  لل�سغط  نتيجة 
وا�ستماكها   المدينة  اأرا���س��ي  على  الأمويين  �سيطرة  خ��ال 
باأثمان بخ�سة وهو ما عرف لحقًا بم�ساألة )ال�سوافي(، لياأتي 
عن�سرًا  لي�سكل  واأ�سحابه  بيته  واآل  )ر���س(  الح�سين  مقتل 

اإ�سافيًا و�سرارة في اإلهاب الموقف �سد ال�سلطة الأموية.
ال�سيدة  عادت  ال�سلطة  على  نقمة  الملتهبة  البيئة  هذه  الى 
على  ووقوفها  دخولها  لحظة  ومن  المدينة،  الى  )ر�س(  زينب 
اإني  ج��داه  يا  بالقول:  الح�سين  اأخيها  ونعيها   w النبي  قبر 

اإليك اأخي الح�سين. ناعية 
ال�سلطة  على  ال�ساخط  ال�سعبي  التحرك  بداية  ذلك  �سّكل 
الأموية وواليها على المدينة الذي اأخذ يرا�سل يزيد وي�ستنجد 
وجود  مع  وخ�سو�سًا  النا�س،  غ�سبة  من  وليته  على  خوفًا  به 
وتنوح  )ر�س(  الح�سين  اأخاها  ترثي  كانت  التي  زينب  ال�سيدة 
عليه هي والها�سميات ون�ساء الأن�سار في كل منا�سبة. وهذا ما 
نقله واأكده كل من: ال�سمهودي في كتابه »وفاء ال�فاء«  ج 3 �س 
68، والطبري في تاريخه ج 4 �س 672، والدكتورة �سعاد ماهر 
محمد في »م�صاجد م�صر واأولياوؤها ال�صالح�ن«  ج 1 �س 96، 
دولة  الى  عمر  دولــة  »من  كتابه  في  بي�سون  ابراهيم  والدكتور 

عبد الملك « �س 190 ، وغيرهم الكثير الكثير.

ويت�سح هذا المعنى ب�سكل اأف�سل من خال ما نقله ال�سيد 
مح�سن الأمين في )المجال�س ال�سنية( �س 190: اأنه روي عن 
اأنه قال: ما اكتحلت  الإمام جعفر بن محمد ال�سادق )ر�س( 
خم�س  دخان  ها�سمي  دار  في  ُروؤي  ول  اخت�سبت  ول  ها�سمية 

�سنين حتى قتل عبيد الل بن زياد.
اأنها  )ر�س(  الموؤمنين  اأمير  علي  بنت  فاطمة  عن  واأي�سًا 
ول  م��رودًا  عينها  في  اأجالت  ول  منا  ام��راأة  تحّناأت  ما  قالت: 

امت�سطت حتى بعث المختار براأ�س عبيد الل بن زياد.
المدينة  في  النا�س  نقمة  مدى  اإظهار  تقدم  مّما  والمراد 
على الأمويين والدور الإ�سافي الذي قامت به عقيلة الطالبيين 
بني  نقمة  كذلك  ال�سبي،  ركب  من  عودتها  بعد  زينب  ال�سيدة 
ها�سم على وجه الخ�سو�س. لذلك اأمر يزيد واليه على المدينة 
فامتنعت  مكة،  ع��دا  ما  �ساءت  بلد  اأي  ال��ى  منها  باإخراجها 
الأنعام،  ت�ساق  كما  و�ساقنا  خيرنا،   � يزيد  اأي   � )قتل  وقالت: 
دماوؤنا(.  اأهرقت  واإن  اأخ��رج،  ل  والل  الأقتاب،  على  وحملنا 
اإليها وكلمتها بلطف  اأن ال�سيدة زينب بنت عقيل انبرت  ويقال 
عماه،  بنت  )يا  لها:  وقالت  ها�سم  بني  ن�ساء  من  مجموعة  مع 
ن�ساء  حيث  منها  نتبّواأ  الأر�س  واأورثنا  وعده،  الل  �سدقنا  قد 
اإرحلي  الظالمين،  الل  و�سيجزي  عينًا،  وقّري  نف�سًا،  فطيبي 

اأورد م�سمون هذا الكام كل من: يحيى  اآمن(. ولقد  بلد  الى 
وباقر   ،» الزينبيات  واأخبار  زينب  »ال�صيدة  كتابه  في  العبيدلي 
 ،196 �س   » الراغبيين  اإ�ــصــعــاف   « عن  بنقله  القر�سي  �سريف 
لل�سمراني واأي�سًا عن »االإتحاف بحب االأ�صراف « �س 93، وذلك 
في كتابه »ال�صيدة زينب بطلة التاريخ« ، والدكتورة �سعاد ماهر 
كتابه  في  عامر  محمد  ومحمد  م�صر«،  »م�صاجد  في  محمد 
في  عد�س  �ساح  والدكتور  ها�صم«  بني  عقيلة  زينب  »ال�صيدة 
الح�سيني  ح�سين  ومحمد   ،110 ���س  النبي«  بــيــت  »اآل  كتابه 
وغيرهم   ،220 �س   ،»  i البيت  اأهـــل  ــزارات  »مــ في  الجالي 

الكثير مما ل ي�سعنا اإح�ساوؤه في هذه العجالة.
يرّجح  الأقل  على  اأو  يوؤكد  ذكره  تقدم  ما  كل  فاإن   ، وعليه 
خروجها من المدينة بغ�س النظر عن الجهة المن�سودة والذي 
والثالث  الثاني  الراأي  اأ�سحاب  بين  الإختاف  وحوله  فيه  وقع 

�سيتبين معنا.  كما 
ب � عدم وجود قبر معروف ين�سب الى ال�سيدة زينب )ر�س( 
في البقيع حتى قبل اأحداث اأعوام 1808م. و 1815، ففي هذه 
على  بالإ�ستياء  بريطانيا  من  بدعم  الوهابيون  قام  الأع��وام 
المبنية  والقباب  الم�ساهد  كل  بتدمير  وقاموا  ومكة  المدينة 
مكة  في  قري�س  ومقابر  المدينة  في  البقيع  في  الأ�سرحة  على 

)البدو  كتابه  في  ب��ورك��ه��اردت  لوي�س  ج��ون  ذك��ره  ما  بح�سب 
والوهابيون( �س 206 و207، وكّنا قد ذكرنا هذا الأمر ب�سيء 
وال�ُسّنة  القراآن  منظار  من  )التو�سل  كتابنا  في  التف�سيل  من 
هدمه  تّم  �سريح  لها  كان  لو  اأنه  يوؤكد  الأم��ر  وهذا  والعقل(. 
ذويها  اأو  الها�سميين  على  ليخفى  كان  فهل  الأح��داث  هذه  في 
الوهابيون  به  قام  اأنه رغم ما  العلم  البيت؟ مع  اأهل  اأو محبي 
من تدمير للقباب والم�ساهد والأ�سرحة لآل البيت وال�سحابة 
اليوم  ولتاريخ  اأن��ه  اإّل  اأجمعين،  عنهم  الل  ر�سي  والعلماء 
معظم هذه الأ�سرحة يعرفها معظم الم�سلمين ويزورونها رغم 
ت�سويتها بالتراب. اأنظر ال�سور رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

الموؤرخين  من  كبير  عدد  عن  الم�ستفي�سة  ال��رواي��ات   � ج 
ال�سام  ف��ي  )ر����س(  زي��ن��ب  لل�سيدة  ين�سب  قبر  وج���ود  ح��ول 
في  الجبير  كاإبن  دم�سق،  ريف  من  راوية  منطقة  في  وتحديدًا 
رحلته الى ال�سام وعند كامه عن دم�سق، وياقوت الحموي في 
ذكر  عند  ع�ساكر  وابن  راوية،  عند حديثه عن  البلدان  معجم 
م�ساجد دم�سق ، واأهم هذه الروايات ما قاله البراقي في كتابه 
)المراقد( بنقله عن الحاج م�سطفى كبه عام 1302 ه�. نقله 
�سمنها  ومن  اآن��ذاك،  الوقف  �سوؤون  متولي  �سليم،  ال�سيد  عن 
العام  في  اأنه  التالية:  الحادثة  قبة،  تعلوه  كانت  الذي  المرقد 

خريطة قديمة متداولة تظهر اأماكن الأ�سرحة التي يعرفها الم�سلمون جيدًا في المدينة المنورة�سورة قديمة جدًا تظهر القباب التي كانت على القبور قبل الهدم في المدينة المنورة
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المذكور اأي 1302 ه�. �سقطت القبة على ال�سريح، ولما ك�سف 
التراب عن قبرها، واإذا ب�سخرة على القبر عظيمة من المرمر 
قراءتها،  يتمكنوا من  لم  كتابة قديمة  قامة رجل عليها  طولها 
فاأخبروا الوالي عن ذلك، واأ�سير عليه بالإ�ستعانة برجل طاعن 
بال�سير  عالم  اأن��ه  اعتبار  على  ال�سام  بنواحي  يقيم  بال�سن 
والتواريخ والأل�سن، فح�سل ذلك وعر�سوا عليه ال�سخرة وما 
عليها من كتابة، فما قدر اأن يقراأ منها غير ال�سطرين الأولين 
فاطمة  بنت  طالب  اأب��ي  بن  علي  بنت  زينب  قبر  )ه��ذا  وهما: 
الزهراء توفيت في هذا المكان واأقبرت في رجوعها الثاني(. 
البيت  اأه��ل  )م��زارات  كتاب  في  الحادثة  هذه  اإي��راد  تم  ولقد 
i وتاأريخها( لل�سيد محمد ح�سين الجالي �س 221، ويذكر 
المحيط  ال�سندوق  اإه��داء  تم  ه�.   1334 العام  في  اأنه  اأي�سًا 
خا�س  احتفال  في  عليه  وو�سع  اإيران،  من  ال�سريف  بال�سريح 
ا�سترك فيه الم�سلمون من لبنان و�سوريا وتليت فيه كلمة لل�سيد 

عبد الح�سين �سرف الدين وذلك في 20 �سعبان 1334 ه�.
في  زينب  لل�سيدة  المن�سوب  الم�سهد  وتو�سعة  عمارة   � د 
منطقة راوية من ريف دم�سق بين عام 1920 و 1930م. وذلك 
مو�سوعة  �ساحب  العاملي  الأم��ي��ن  مح�سن  ال�سيد  باإ�سراف 
العلماء  اأبرز  من  يعتبر  وهو  الكثير،  وغيرها  ال�سيعة(  )اأعيان 

الإمامية في مطلع القرن الع�سرين، ومعرفتنا بهذا الأمر كانت 
ال�سيد  اإب��ن  خال  من  اإلينا  نقلت  اأنها  بحيث  مبا�سرة،  �سبه 
مو�سوعة  اأكبر  �ساحب  الكبير  ال��م��وؤرخ  وه��و  الأم��ي��ن،  مح�سن 
المعارف  )بدائرة  تعرف  والتي  الحديث  الع�سر  في  اإ�سامية 
م��ادة  ف��ي  لنا  المبا�سر  الأ���س��ت��اذ  وه��و  ال�سيعية(  الإ�سامية 
منزله  الى  نح�سر  كنا  اأننا  اإذ  الأمين.  ح�سن  ال�سيد  التاريخ 
الطلبة  بيروت مع مجموعة من  البربير في  الكائن في منطقة 
الوفير،  علمه  من  لاإ�ستفادة  عامين  ولمدة  اإ�سبوعي  وب�سكل 
في  وذل��ك  التاريخ  رواي��ة  في  منه  اإج��ازة  النهاية  في  ومنحنا 
اأواخر العام 2001 م. وتحديدًا في 22 رم�سان 1422 ه�. كما 
يمكن ماحظة ذلك في ال�سور المرفقة مع المو�سوع رقم 8.

وتحديدًا  الدر�س،  اأثناء  في  وذلك  اإلينا  نقله  ما  وملَّخ�س 
في جل�سة 10 / 12 / 2001 م. في معر�س رّده على �سوؤالنا عن 
من  فكان  م�سهدها،  وعمارة  ال�سام  في  )ر�س(  زينب  ال�سيدة 
جوابه ما يلي:) يعود الف�سل في العمارة الحديثة لهذا المقام 
الأمين،  مح�سن  ال�سيد  اأي   � الوالد  ولجهود  �سبحانه  لل  اأوًل 
الوالد  زيارة  الى  قدم  الذي  البهبهاني،  مهدي  محمد  وللحاج 
اإيرانيين وغيرهم من  �ساأعطيك عناوين تجار �سجاد  له  وقال 
الزينبي  الم�سهد  عمارة  في  الم�ساهمة  اإليهم  تطلب  اأن  اأجل 

وتو�سعته وخا�سة اأنه كان �سغيرًا.
التجار، وبعد فترة من  وبالفعل قام والدي بمرا�سلة هوؤلء 
المال  من  مبلٌغ  لوالدي  و�سل  �سهور،  ب�سعة  تتعدى  ل  الزمن 
وبلغ  بيروت  في  ال�سجاد  تجار  من  وهم  مكتبي(  )اآل  بوا�سطة 
األف ليرة لبنانية وكان هذا  هذا المال ما مقداره نحو ثاثين 
و�سول  على  اإ�سبوع  يم�ِس  ول��م  اآن���ذاك.  طائًا  يعتبر  المبلغ 
دواليك.  وهكذا  المال  من  اآخر  مبلغ  و�سل  حتى  الأول  المبلغ 
 u زينب  ال�سيدة  مقام  لت�سييد  بالعمل  وال��دي  با�سر  حينها 
وكان  الم�سروع،  لهذا  لجنة  بت�سكيل  وال��دي  قام  ذلك  ولأج��ل 
البهبهاني. وتكريمًا  اأمين ال�سندوق فيها الحاج محمد مهدي 
البهبهاني،  مهدي  محمد  الحاج  الموؤمن  الرجل  هذا  لذكرى 
في  خا�سة  غرفة  الوالد  له  ان�ساأ  وال��دي،  باأيام  توفي  وال��ذي 
اأي�سًا(.  الفا�سلة  زوجته  مع  فيها  دفن  حيث  المقام  مدخل 

اأنظر ال�سورة رقم 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14. 
الثاني  ال��راأي  اأ�سحاب  بح�سب  اأدل��ة  من  تقدم  ما  كل  اإن 
بن�سبة  �سحيح  دم�سق  ري��ف  من  راوي��ة  في  بوجودها  والقائل 
بعد  ذل��ك  ع��ن  و�سنتكلم  الخد�س،  م��ن  ي�سلم  ل  لكنه  كبيرة 

الثالث. الفريق  اإ�ستعرا�سنا لراأي 
قبر  بوجود  يقولون  ال��راأي  هذا  واأ�سحاب  الثالث:  ال��راأي 

وفي  ت��ح��دي��دًا  وال��ق��اه��رة  م�سر  ف��ي  )ر����س(  زي��ن��ب  ال�سيدة 
الميدان والحي المن�سوب اإليها، ويعتمدون في ذلك على جملة 

من المرتكزات والأدلة وهي التالية:
اأ � اإتفق اأ�سحاب هذا الراأي مع اأ�سحاب الراأي الثاني بكل 
اإل  منها،  زينب  ال�سيدة  وخروج  المدينة  اأحداث  حول  جاء  ما 
ارتحلت  الذي  المق�سد  اأو  الوجهة  لجهة  معهم  اختلفوا  اأنهم 
باأنها  ق��ال��وا  فاإنهم  عليها،  الل  ر���س��وان  زينب  ال�سيدة  اإل��ي��ه 
ولكن  مختلفة  وتعابير  بن�سو�س  وذل��ك  م�سر،  ال��ى  توجهت 
اآل  مخدرات  حديث  بعد  التالي:  ال�سكل  على  اإجمالها  يمكن 
وافقت  المدينة  في  معها  وتلطفهن  زينب  ال�سيدة  مع  ها�سم 
لما  وذل��ك  لإقامتها  دارًا  لتتخذها  م�سر  الى  الإرت��ح��ال  على 
الكريم،  النبوي  البيت  لآل  محبتهم  وعن  اأهلها  عن  �سمعته 
ولما �سمعته بما حدثتها به زوج النبي اأم الموؤمنين )اأم �سلمة( 
ر�سي الل عنها، من اأن ر�سول الل w اأو�سى قبل انتقاله الى 
الرفيق الأعلى باأهل م�سر فقال: )اإنكم �ستفتحون اأر�سًا يذكر 
باأهلها خيرًا، فاإن لهم ذمة ورحمًا(  القيراط فا�ستو�سوا  فيها 
اأر�س  �ستفتحون م�سر وهي  )اإنكم  قال:  اأنه  اأخرى  رواية  وفي 
اأهلها فاإن  ي�سمى فيها القيراط، فاإذا فتحتموها فاأح�سنوا الى 
اأو قال: )ذمة و�سهرًا( كل ذلك بح�سب ما  لهم ذمة ورحمًا( 

رجل مري�س محاط بمجموعة من الموؤمنين ورجال دين يدعون له بال�سفاء في ح�سرة ال�سيدة )ر�س(�سورة حديثة تظهر اأماكن تواجد الأ�سرحة بعد الهدم ورغم ت�سويتها بالتراب في المدينة المنورة
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رواه م�سلم في �سحيحه.
الى م�سر من ذرية  زينب في مجيئها  ال�سيدة  وقد �سحب 
الح�سين  الإم��ام  ابنة  فاطمة  ال�سيدة  من:  كل   i البيت  اأهل 

)ر�س( وال�سيدة �سكينة ابنة الإمام الح�سين )ر�س( اأي�سًا.
قالت:  الفهري،  عامر  بنت  رقّية  ال��ى  المرفوع  وبال�سند 
بعد  م�سر  الى  قدمت  لما  علي  بنت  زينب  ا�ستقبل  ممن  كنت 
الأن�ساري، وعبدالل  اإليها م�سلمة بن مخلد  الم�سيبة، فتقدم 
وبكى، فبكت  المزني، فعزاها م�سلمة  واأبو عميرة  الحرث،  بن 
و�سدق  الرحمن  وع��د  م��ا  )ه��ذا  وق��ال��ت:  ال��ح��ا���س��رون  وب��ك��ى 

المر�سلون(.
ويقول علي ال�سلبي: وكان م�سلمة بن مخلد الأن�ساري والي 
من  كبير  ورهط  اأ�سحابه  من  جماعة  ومعه  توجه  قد  م�سر، 
�سرف  في  ليكونوا  وتجارها،  ووجهائها  وعلمائها  م�سر  اأعيان 
عندما  عنها(،  تعالى  الل  )ر���س��ي  زينب  ال�سيدة  اإ�ستقبال 
جميعًا  فا�ستقبلوها  الكنانة،  اأر���س  ال�سريفتان  قدماها  تطاأ 
طريق  على  قرية  عند  الكريم  بمقامها  يليق  حافًا  اإ�ستقباًل 
وقد  ال�سرقية.  بمحافظة  بلبي�س  مدينة  �سرقي  ال�سام،  م�سر 
�سنة  �سعبان  هال  بزوغ  م�سر  الطاهرة  ال�سيدة  دخول  وافق 
�سقيقها  ا�ست�سهاد  وكان قد م�سى على  و�ستين هجرية،  اإحدى 

الإمام الح�سين t �ستة اأ�سهر واأيام. ولقد اأن�سد اأحد ال�سعراء 
لإختيارها م�سر دارًا لاإقامة بالقول:

ل������م������ا رج�������ع�������ت م���������ن ال���������������س�������ام ل����ي����ث����رب
م�������ن ب�����ع�����د ف�����اج�����ع�����ة الإم����������������ام ال���ح�������س���ي���ن

ط�����ل�����ب�����وا اإل�������ي�������ك ال�����ظ�����ع�����ن ل����ل����ب����ل����د ال�������ذي
ت�����������س�����ت�����وط�����ن�����ي�����ه خ����������������ارج ال�����ح�����رم�����ي�����ن

ف����اخ����ت����رت م�������س���ر ف����رح����ب����ت ب������ك واأن����ث����ن����ت
ت�����ه�����ت�����ز م��������ن ��������س�������رف ع������ل������ى ال����ك����ون����ي����ن

معها  ومن  الوالي هي  اأنزلها  وقد  بالقول:  ال�سلبي  وي�سيف 
ت�سكو �سعفًا  اإذ كانت  لها،  تروُّحًا  الق�سوى  بالحمراء  في داره 
وبقيت  معززة مكرمة،  الدار  بتلك  فنزلت  بها.  مّر  ما  اأثر  من 
الى  يفدون  كانوا  حيث  وتقديرهم،  الم�سريين  اإجال  مو�سع 
ما  الى  م�ستمعين  ودعواتها،  بركتها  �سين  متلمِّ الكريم  منزلها 

ترويه من الأحاديث النبوية ال�سريفة.
وكانت  بقليل،  ع��ام  من  اأق��ل  ال��دار،  بتلك  العقيلة  وبقيت 
�سّوامة  متهجّدة  متبتّلة  عابدة  اإل  ُترى  ل  اإقامتها  مدة  طوال 

قّوامة تالية لآي الذكر الحكيم.
14 رجب  الأحد  يوم  ع�سية  عليها  الل  ر�سوان  انتقلت  وقد 
عام 62 من الهجرة، فمهّدت لها الأر�س الطاهرة مرقدًا لينًا 

في مخدعها من دار م�سلمة بن مخلد الأن�ساري، حيث اأقامت 
وحيث اختارت ان تلقى ربها الكريم ليكون م�سجعها الأخير.

�سحة  على  دليل  الم�سهد  بعمارة  القديم  الإهتمام   � ب 
م��زارًا  فيه،  دفنها  ت��م  حيث  مقامها  اأ�سبح  بحيث  وج��وده��ا 
ويتبّركون  و�سوب،  حدب  كل  من  الم�سلمون  اإليه  يفد  مباركًا 
العلماء  به وي�ساألون ربهم فيه �سالح الدعوات، وفي مقدمتهم 
الأخ�سيدي،  كافور  ي��زوره��ا:  ك��ان  من  جملة  وم��ن  والفقهاء، 
كان  الذي  الفاطمي  الل  بن�سر  والظافر  طولون،  بن  واأحمد 
عند  يت�سدق  وك��ان  وراج��ًا  راأ�سه  حا�سرًا  المقام  ال��ى  ياأتي 
ملوك م�سر  بعد  به من  واقتدى  الفقراء،  ال�سريف على  القبر 

واأمراوؤها.
كما اأجريت على المرقد ال�سريف عدة عمارات واإ�ساحات 
اأمثال:  وغيرهم  والوزراء  والملوك  الموؤمنين  قبل  من  وتو�سعة 
الجعفري  ثعلب  ال��دي��ن  فخر  الأ���س��راف  ونقيب  م�سر  اأم��ي��ر 
الزينبي، الأمير علي با�سا والي م�سر من قبل ال�سلطان خان، 
الأمير عبد الرحمن كتخدا، والوزير يو�سف با�سا، وجد الأ�سرة 
والخديوي  با�سا،  و�سعيد  الكبير،  با�سا  علي  محمد  العلوية 

محمد توفيق با�سا.
وكتب على باب المقام هذا البيت من ال�سعر:

ي������ا زائ�����ري�����ه�����ا ق�����ف�����وا ب�����ال�����ب�����اب واب����ت����ه����ل����وا
ب����ن����ت ال�����ر������س�����ول ل�����ه�����ذا ال����ق����ط����ر م�������س���ب���اح 

كما كتبت هذه الأبيات على اأبواب القّبة ال�سريفة:
ق����������ف وت��������و���������س��������ل ب��������ب��������اب ب�������ن�������ت ع����ل����ي

ب������خ�������������س������وع و����������س���������ْل اإل���������������ه ال�����������س�����م�����اء
خ واأرِّ وال���������ق���������ب���������ول  ب�������ال�������ع�������ز  ت�������ح�������ظ 

ب����������اب اأخ������������ت ال����ح���������س����ي����ن ب����������اب ال�����ع�����اء
النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س  وبعهد   1964 عام  في  كذلك 
زينب  ال�سيدة  م�سجد  لتو�سعة  التذكارية  اللوحة  و�سع  ت��ّم 
بم�ساحة  الأوقاف  وزارة  اأ�سافت  م.   1969 عام  وفي  )ر�س(، 
الأول��ى،  الم�ساحة  من  ال�سعف  بلغت  حيث  والم�سجد  المقام 
وما تزال وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سامية والأزهر ال�سريف 
يتوليان الإهتمام بال�سيانة والتحديث لهذا ال�سرح المحمدي 
)اآل  كتابه  ف��ي  عد�س  �ساح  الدكتور  ق��ال  كما  اأو  الأ���س��ي��ل: 
البيت(: ما يزال �سريح ال�سيدة زينب قائمًا، وم�سجد ال�سيدة 
زينب قائمًا يق�سده المايين لل�ساة والدعاء والتبّرك، فاأين 
قبر يزيد بن معاوية اأين؟؟ بل من ي�ستري الآن مني ملك بني 
اأمية بدرهمين... اأنظر ال�سور رقم 15 و 16 و 17 و 18 و 19 

و 20 و 21 و 22 و 23.

اإجازة ال�سيد ح�سن الأمين لنا في رواية التاريخزوار البقيع من خارج ال�سور المحيط به في المدينة المنورة
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الثالث  ال��راأي  اأ�سحاب  بح�سب  اأدل��ة  من  تقدم  ما  كل  اإن 
اأنها  اإل  وقوية  قديمة  اأدل��ة  هي  م�سر،  في  بوجودها  والقائل 
ال�سياق،  في  �سن�سرحها  لأ�سباب  الخد�س  من  ت�سلم  ل  اأي�سًا 
ولكن اأهمية هذا الراأي تكمن في قدمه وتوثيقه من قبل طائفة 
زينب  )ال�سيدة  في  العبيدلي  كيحيى  الموؤرخين،  من  كبرى 
البلدان(  )معجم  في  الحموي  وياقوت  الزينبيات(،  واأخبار 
دخل  ال��ذي  الأندل�سي  والكوهيني  القاهرة،  عن  حديثه  عند 
في  الجبير  واب��ن  الفاطمي،  الل  لدين  المعز  عهد  في  م�سر 
من  وكل  لل�سمراني،  الأن��وار(  ولواقح   ( القاهرة،  الى  رحلته 
الع�سر  ال��ى  و���س��وًل  الفاطمي  العهد  منذ  بالتاريخ  ا�ستغل 
الحديث من اأمثال: الدكتورة �سعاد ماهر محمد، واأهمية عمل 
عبد  جمال  عهد  في  م   1971 عام  �سدر  اأن��ه  �سعاد  الدكتورة 
النا�سر الذي اأمر بتو�سعة الم�سجد كما اأ�سرنا، وتوليها عمادة 
وفاتها،  لحين  والأزه��ر  الأوق��اف  وزارة  في  العلمي  التحقيق 
ي�سكل  الخم�سة  بمجلداته  ال�سخم  الكتاب  اأ�سبح هذا  وبالتالي 
قدم  الذي  ال�سلبي  اأحمد  علي  واأي�سًا  بجدارة،  علميًا  مرجعًا 
الحليم  عبد  الدكتور  الفداء(  بطلة  الزهراء  )ابنة  كتابه  له 
عد�س  �ساح  والدكتور  الأزهر،  و�سوؤون  الأوقاف  وزير  محمود 
الكثير ول مجال لذكرهم لعدم  ومحمد محمد عامر وغيرهم 

الإطالة والإكتفاء بما مّر لأنه يو�سح المق�سود والمطلوب.
مناق�س���������ة ل��اآراء الث����اث�������ة:

من  خروجها  بعدم  وال��ق��ائ��ل  الأول  ال���راأي  بخ�سو�س   � اأ 
اأنه  ورغم  محله،  في  مناق�سته  تقدم  قد  فاإنه  المنورة  المدينة 
لذا  اأوجه،  والثالث(  )الثاني  الأخرى  الآراء  اأن  اإل  وجيٌه  راأٌي 

فاإن المناق�سة �ستكون بين الراأيين المذكورين.
غاية  في  اأم��ٍر  معرفة  من  بد  ل  المناق�سة  نبداأ  اأن  وقبل 
)الإر����س���اد(،  كتابه  ف��ي  المفيد  ال�سيخ  ذك���ره  وق��د  الأه��م��ي��ة 
والطبر�سي في كتابه )اأعام الورى باأعام الهدى(، وكل من 
ا�ستقى منهما لحقًا حول عدد بنات الإمام علي اللواتي حملن 

اإ�سم زينب.
زينب،  اإ�سم  حملن  بنات  ثاث  ال�سام  عليه  علي  فلاإمام 

اإثنتان من ال�سيدة فاطمة الزهراء u وهن:
اأم  ال��ح��وراء،  العقيلة،  اأ�سمائها  وم��ن  الكبرى  زينب   �  1

ها�سم. وبعلها عبدالل بن جعفر بن اأبي طالب.
اأن  يقال  والتي  كلثوم  اأّم  اأ�سمائها  ومن  ال�سغرى  زينب   �  2
w، هو الذي اأطلق عليها هذا الإ�سم ن�سبة لل�سبه بينها  النبّي 

وبين زينب خالتها. 
اأمير  بنات  من  وعّدها  ا�سمها  ذكر  تم  والتي  الثالثة  اأم��ا 

ذلك  على  التاأكيد  وتم  حقًا  ابنته  كانت  واإن  فهي  الموؤمنين 
الذكور  من  الإمام  اأبناء  لئحة  �سمن  اإ�سمها  اإيراد  خال  من 
فقط:  قالوا  بل  والدتها.  اإ�سم  يذكروا  لم  اأنهم  اإل  والإن���اث 
لأمهات �ستى. بمعنى اأن الإمام علي بعد وفاة ال�سيدة الزهراء 
o تزوج بعدة ن�ساء واأنجب منهن، وواحدة من هوؤلء الن�سوة 

والدة زينب ال�سغرى، وعليه تكون الثالثة.
3 � زينب ال�سغرى. وزوجها محمد بن عقيل بن اأبي طالب.

ل��ه م��ن م��رّج��ح��ات وم��ا عليه من  ال��ث��ان��ي: م��ا  ال����راأي   � ب 
ماحظات.

وتدعمه،  توؤيده  التي  القوة  نقاط  الراأي جملة من  لهذا  اإن 
كما اأن عليه بع�س الماحظات التي يمكن اأن تخد�سه وت�سعفه، 

فمن الأمور التي تدعمه وتقّويه:
الن�سو�س  في  )ر���س(  زينب  ال�سيدة  ذكر  ورود  عدم   �  1
اإقامته  مدة  طوال  )ر�س(  العابدين  زين  الإم��ام  عن  ال��واردة 
في المدينة بعد العودة من ركب ال�سبي مع عماته، وخا�سة اأن 
وفاة ال�سيدة زينب )ر�س( كان بح�سب الروايات التاريخية في 
نهاية 62 للهجرة في حين اأن وفاة الإمام زين العابدين كانت 
فلو كانت  وفاتها كانت على حياته  اأن  يعني  للهجرة ما   95 في 
اأخبار  من  �سيء  اإلينا  و�سل  لكان  هناك  وتوفيت  المدينة  في 

ها وت�سييعها من قبل الإمام زين العابدين )ر�س(، وهذا ما  نعيِّ
باأنها ر�سوان  يعني  � ما  اإطاعنا  � بح�سب  يرد  ولم  لم يح�سل 
الثاني  ال��راأي  يوؤيد  ما  وه��ذا  المدينة  خ��ارج  كانت  عليها  الل 

والثالث لجهة اأ�سل خروجها من المدينة.
تحديدًا،  راوية  ومنطقة  ال�سام  الى  توجهها  لجهة  اأما   �  2
خا�س  التحليل  وهذا  التالي،  التحليل  وفق  اإل  ي�ستقيم  ل  فاإنه 
اأن  الآن، وهو ين�س على  اأحد قبل  اأو نجده عند  ننقله  بنا ولم 
اأ�سل خروجها من المدينة كان نتيجة الإ�سطرابات التي كانت 
بعد  زينب  ال�سيدة  به  قامت  الذي  والدور  المدينة،  في  �سائدة 
�سعيد  بن  عمر  المدينة  وال��ي  دفع  ما  المدينة،  الى  رجوعها 
الأ�سدق اإلى الإ�ستعانة بيزيد خوفًا من النقمة العارمة والثورة 
لذا  الأف��ق،  في  تلوح  ب��داأت  قد  الثورة  هذه  طائع  اأن  وخا�سة 

طلب يزيد اإخراجها من المدينة.
المروعة،  الجرائم  اإرتكابهم  بعد  وخا�سة  الطغاة  وع��ادة 
تحت  عليهم  معنويًا  ولو  تهديدًا  ي�سكل  من  اأو  اإبقاء خ�سومهم 
بحرية  التحرك  لهم  يتيحوا  ل  حتى  نفوذهم  وتحت  اأعينهم 
وعليه،  الجبرية(  )بالإقامة  المعا�سرة  باللغة  يعرف  ما  وهو 
عبدالل  بعلها  برفقة  ال�سام  الى  عودتها  وتبرير  فهم  يمكن 
عقارًا  اأو  ب�ستانًا  فيها  يمتلك  التي  القرية  هذه  الى  جعفر  بن 

�سورة قديمة للدكتور اأحمد قي�س في زيارة لل�سيدة زينب في غوطة دم�سقيظهر المقام والح�سود الغفيرة القادمة لزيارة ال�سيدة زينب u، في غوطة دم�سق
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باللغة الحديثة، الأمر الذي تكون فيه ال�سيدة زينب في الإقامة 
�سعبية  حا�سنة  اأو  موالون  فيها  لها  لي�س  منطقة  في  الجبرية 

وتحت اأعين ال�سلطة الأموية.
تاريخي  دليل  له  لي�س  كان  واإن  تقدم  ال��ذي  الكام  وه��ذا 
يع�سده، اإل اأنه ي�سكل بالحد الأدنى التف�سير المنطقي الوحيد 
الى  اأّدت  المدينة  في  مجاعة  ح�سول  عدم  ثبوت  بعد  وخا�سة 

منها. خروجها 
اأّما الماحظات على الراأي الثاني فهي:

� ت�سارب الروايات حول هوية زينب الموجودة في راوية    1
الموؤرخين  من  به  باأ�س  ل  عدد  يذهب  حيث  دم�سق،  ريف  من 
في  قال  ال��ذي  الأمين  مح�سن  ال�سيد  راأ�سهم  وعلى  ذلك  الى 
اأعيان ال�سيعة ج 33 �س 208: )فقد وِهَم كل من زعم اأن القبر 
هذا  و�سبب  الكبرى،  زينب  الى  من�سوب  راوية  قرية  في  الذي 
التوهم اأن من �سمع اأن في راوية قبرًا انت�سب الى ال�سيدة زينب 
�سبق الى ذهنه زينب الكبرى لتبادر الذهن الى الفرد الأكمل، 

فلما لم يجد اأثرًا يدل على ذلك لجاأ الى ا�ستنباط العلل(.
ويقول اأي�سًا في كتابه )مفتاح الجّنات( ج 2 �س 211، وذلك 
الم�ساهد  عند  به  الدعاء  ي�ستحب  وم��ا  للزيارات  ذك��ره  عند 
المن�سوبة الى اآل البيت في ال�سام وتحت عنوان: زيارة الم�سهد 

بنت  كلثوم  باأم  المكناة  ال�سغرى  زينب  ال�سيدة  الى  المن�سوب 
فر�سخ  على  راوية  بقرية  )وهو  ه:  ن�سّ ما   t الموؤمنين  اأمير 
القبلة:  م�ستقبل  واأنت  فتقول  ال�ست  بقبر  وتعرف  دم�سق،  من 

ال�سام عليك يا بنت ر�سول الل)...(.
� واأي�سًا ابن جبير في رحلته التي كانت في اأوائل المائة   2
ال�سابعة عند الكام على دم�سق ما لفظه: )ومن م�ساهد اأهل 
اأبي طالب  بن  ابنة علي  كلثوم  اأم  ال�سام م�سهد  البيت عليهم 
ويقال لها زينب ال�سغرى ، واأم كلثوم كنية اأوقعها عليها النبي 
والل  كلثوم )ر�س(  باأم  ل�سبهها  و�سلّم(  واآله  عليه  )�سّلى الل 

اأعلم بذلك )...(.
� واأي�سًا ما نقله ال�سيد محمد ح�سين الجالي من كتاب   3
نق�س  �سورة  هناك  اأن  من   ،33 �س   3 ج   ) المراقد  هام�س   (
اأم  الجليلة..............  ال�سيدة  فيها:)قبر  جاء  المرقد  على 
اأمير  الغالب الإمام الجليل  اأ�سد الل  الكبرى بنت  كلثوم زينب 
الموؤمنين علي بن اأبي طالب كرم الل وجهه(، ووّثق هذا الأمر 
في  اأفندي  م�سطفى  بن  م�سطفى  اآن��ذاك،  القا�سي  ب�سهادة 

اآخر ربيع الأول �سنة 768 ه�.
موقف  في  تعار�س  يوجد  ل  اأنه  هنا،  بالذكر  الجدير  ومن 
راوية هي  الموجودة في  باأن  قوله  لجهة  الأمين  ال�سيد مح�سن 

الم�سهد  وتو�سعة  بناء  بم�سروع  قيامه  وبين  كلثوم  اأم  زينب 
وكلتاهما  وال��زه��راء،  علي  ابنتا  الأختين  كلتا  لأن  الزينبي، 
قدمتا لاإ�سام ت�سحيات كبرى ل مجال لذكرها الآن وخا�سة 

ال�سيدة زينب اأم كلثوم.
ج � الراأي الثالث: ما له من مرجّحات وما عليه من ماحظات.

توؤّيده  التي  القوة  نقاط  من  جملة  ال��راأي  لهذا  فاإن  اأي�سًا 
وتدعمه، كما اأن عليه بع�س الماحظات التي يمكن اأن تخد�سه 

وت�سعفه ، فمن الأمور التي تدعمه وتقوّيه:
� ال�سهرة التاريخية العميقة التي يتمتع بها هذا الم�سهد   1

في القاهرة بخاف الموجود في ال�سام.
والكوهيني   277 ع��ام  المتوفى  العبيدلي  ذك��ره  ف���الأول 
وغيرهما  الفاطمي  العهد  ف��ي  م�سر  دخ��ل  ال��ذي  الأندل�سي 
حول  التاريخية  الوثاقة  م��ن  ن��وع��ًا  ي�سفي  م��ا  وه��ذا  الكثير، 
المن�سوب  الم�سهد  اأن  نجد  الذي  بالوقت  م�سر،  في  الم�سهد 
التاريخية  بالروايات  ظهر  دم�سق  في  )ر���س(  زينب  لل�سيدة 
والعمارة  الحموي،  ياقوت  مع  ال�ساد�س  القرن  من  اإنطاقًا 
الحقيقية والأولى له كانت في مطلع القرن الع�سرين بم�ساعي 

ال�سيد مح�سن الأمين كما �سبق ذكره.
اإليها  الطلب  وبعد  اأن��ه  والقائل:  المنطقي  الإحتمال   �  2

ر�سوان  تكون  اأن  مكة،  عدا  ما  مكان  اأي  الى  مكرهة  الخروج 
الل عليها قد اختارت م�سر لاأ�سباب التالية:

الأن�ساري،  مخلد  بن  م�سلمة  اآن��ذاك  م�سر  وال��ي  لأن   �  1
مخلد  ومنهم  بالأن�سار  عرفوا  الذين  اأن  تاريخيًا  والمعلوم 
البيت،  اأه��ل  جانب  ال��ى  تاريخهم  ط��وال  كانوا  م�سلمة  وابنه 
مرة  من  اأكثر  ذلك  لأج��ل  عوقبوا  قد  باأنهم  التاريخ  ويخبرنا 
م�سر  اإختيارها  احتمال  لذا  تاريخية،  مرحلة  من  اأكثر  وفي 
وُمِحّبة  موالية  �سعبية  حا�سنة  وجود  بعلم  م�سبوق  اإختيار  فاإنه 

.i لأهل البيت
زينب  لل�سيدة  الحا�سد  ال�سعبي  الإ�ستقبال  يف�سر  ما  وهذا 

عند و�سولها الى م�سر بح�سب اأ�سحاب هذا الراأي.
و�سهداء  اأم��وات��ًا  كانوا  ول��و  باأهلها  ُيذّكرها  من  وج��ود   �  2
كمحمد بن اأبي بكر ر�سوان الل عليه الذي ا�ست�سهد في م�سر 
ب�سكل مرّوع، وله مقام معروف، ومحمد هذا كان ربيب الإمام 
علي حيث تربّى في بيته بعد وفاة والده الخليفة الأول اأبي بكر 
ال�سديق، وهو بمثابة الأخ لل�سيدة زينب )ر�س(. واأي�سًا وجود 
قبر ومقام ع�سيد الإمام علي )مالك الأ�ستر( الذي ا�ست�سهد 
اأي�سًا في م�سر من خال د�س ال�سم له. ناهيك عن اأّن م�سر 

اأر�س الأنبياء على مر التاريخ.

�سباك �سريح ال�سيدة زينب )ر�س( من جهة الرجال في غوطة دم�سقالمقام وهو م�ساء وذلك بمنا�سبة ذكرى ولدة ال�سيدة زينب )ر�س(، في غوطة دم�سق
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مو�سوعته  ف��ي  الجالي  ح�سين  محمد  ال�سيد  تبّني   �  3
الم�سماة )مزارات اأهل البيت i وتاأريخها( �س 220، مقولة 
اأن ال�سيدة زينب الكبرى هي الموجودة بالقاهرة. ومن المعلوم 

اأن ال�سيد الجالي هو من علماء الإمامية.
اأما الماحظات على الراأي الثالث فهي:

الزينبي في  الم�سهد  المقريزي قوله:  الموؤرخ  � ينقل عن   1
م�سر هو لزينب بنت اأحمد بن جعفر بن الحنفية بن علي بن 
اأخرى من  لزينب  بل  الكبرى  لي�ست زينب  اأنها  اأي  اأبي طالب. 

ذرية علي بن اأبي طالب.
هو  القاهرة  في  الزينبي(  )الم�سهد  اأي  اأنه  اأي�سًا  وينقل 
الأنور بن زيد بن علي بن  المتوج بن ح�سن  لزينب بنت يحيى 

الح�سين بن علي بن اأبي طالب.
2 � ما نقل عن الموؤرخ علي مبارك في )الخطط التوفيقية( 
ج 5 �س 9، قوله: لم اأَر في كتب التاريخ اأن ال�سيدة زينب بنت 
بعد  اأو  الحياة  في  م�سر  الى  ج��اءت  عنهما،  الل  ر�سي  علي 

الممات.
بعنوان  له  الحديدي عن كتاب  اأحمد حافظ  وينقل عن   �  3
زينب  ال�سيدة  فيه:)اإن  يقول  القاهرة(  مدينة  في  )درا�سات 

وين�سبه  القول  ويعلل هذا  القاهرة(.  لي�ست مدفونة في مدينة 
الى �سائعة راجت في نهاية الع�سر المملوكي.

با�سا  اأحمد زكي  الأزهر عن  الم�سايخ في  اأحد  نقله  ما   �  4
باأن هذا ال�سريح لم يكن له وجود ول ذكر في ع�سور التاريخ 
الإ�سامي الى ما قبل فترة حكم محمد با�سا ب�سنوات معدودة.
5 � �سدور كتاب لمحمود المراكبي بعنوان )القول ال�سريح 
من  جملة  فيه  وي�ستعر�س  يقدم  حيث  ال�سريح(  حقيقة  عن 
الأدلة على بطان ن�سبة ال�سريح في الم�سهد الزينبي لل�سيدة 

زينب الكبرى ر�سوان الل عليها. 
معظم  في  والمو�سوعي  المتاأني  المتاأمل  ف��اإن  وبالطبع 
لجهة  والثالث  الثاني  ال���راأي  على  وردت  التي  الماحظات 
من  ت�سلم  ل  نف�سها  اأنها  بدورها  يجدها  واإ�سعافها  خد�سها 

والوهن. الخد�س 
وعليه وبناًء على كل ما تقدم، ما هي الخا�سة التي يمكن 

اإليها والعمل بمقت�ساها؟ اأن ن�سل 
الخ�����ا�س����ة الع������ام������ة:

من  بد  ل  ال��دلل��ة  غاية  في  م�ساألة  هنالك  الخا�سة  قبل 
من  الموؤرخون  ينقل  وهي:)  األ  اإليها،  والإ�سارة  عندها  التوقف 

في  يزيد  واجهت  زينب  ال�سيدة  اأن  الإ�سامية،  المذاهب  كافة 
مجل�سه بخطبة بليغة ما زال يتردد �سداها على مدى الأزمنة، 
ومن جملة ما جاء بهذه الخطبة:)... فكد كيدك وا�سع �سعيك، 
وحينا...(  تميت  ول  ذكرنا،  تمحو  ل  ف��والل  جهدك،  ونا�سب 
وهي  العظيم،  بالل  ق�سم  هو  ذكرنا(  تمحو  ل  )ف��والل  وقولها 
ال�سادقة بنت ال�سادقين، وم�ساألة وجود اأكثر من مكان ين�سب 
اأن الل  �ساهد على  لهو خير  المعمورة  اأرجاء  لل�سيدة زينب في 
�سبحانه وتعالى قد اأبّر بق�سمها، ورفع ذكرها، بخاف اأعدائها.

ل���������������������������ذل�������������������������ك:
عقيدتنا  م��ن  ينطلق  وال���ذي  وال�سخ�سي،  العلمي  ب��راأي��ن��ا 
الإ�سامية المحمدية والقراآنية اأنه: يجب عدم ترك زيارة ال�سيدة 
زينب العقيلة ر�سوان الل تعالى عليها في البقيع اأو في ال�سام اأو 
في م�سر. اأو من اأي مكان يمكن للم�سلم اأن يزور وي�سلِّم على هذه 
الكوكبة الطاهرة، اأعني بذلك النبي الأكرم محمد w، وعترته 

وذريته، واأ�سحابه المنتجبين ر�سوان الل عليهم اأجمعين.
وال�سام  زينب،  يا  مولتي  ويا  �سيدتي  يا  عليك  فال�سام 
�سبحانه  الل  واأ�ساأل  دفنِت،  اأر���سٍ  اأي  وفي  كنِت  اأينما  عليك 
الآخ��رة  وف��ي  زي��ارت��ك  الدنيا  ف��ي  جميعًا  يرزقنا  اأن  وتعالى 

�سفاعتك اإنه على كل �سيء قدير وهو اأرحم الراحمين.
الآيتين  الى  البحث  بداية  في  اأ�سرنا  قد  كّنا  الختام:  وقبل 
24 و26 من �سورة اإبراهيم وقلنا حينها اأن اأهل البيت �سلوات 
الل عليهم اأجمعين هم من اأبرز م�ساديق الآية 24 من �سورة 
َمَثًا  الّلُ  َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  اأََل��ْم  تعالى:)  فيها  يقول  التي  اإبراهيم 
والكراهية  العداء  لهم  ن�سب  من  اأن  حين  في  َبًة....(  َطيِّ َكِلَمًة 
والتي  اأي�سًا  اإبراهيم  �سورة  من   26 الآي��ة  م�ساديق  اأب��رز  من 
�سورة  من   26 الآية  َخِبيَثٍة.....}  َكِلَمٍة  َوَمثُل  تعالى:{  فيها  يقول 
اإبراهيم، وكّنا قد وعدنا بالتوقف عند هاتين الآيتين في ختام 
ا�ستوقفنا في هاتين  البحث، وها نحن نفعل بحمد الل. الذي 
َبًة(  َطيِّ )َكِلَمًة  فوق  )ال�سكل(  اأو  القراآني  الت�سكيل  هو  الآيتين 
ُمْعتبَرة  تفا�سير  لع�سرة  مراجعتنا  وبعد  َخِبيَثٍة(  )َكِلَمٍة  وتحت 
هذه  الى  اأ�سار  من  نجد  لم  كافة،  الإ�سامية  المذاهب  لدى 
والهوى،  العاطفة  اأو  بالراأي  بالتف�سير  نتهم  ل  وحتى  النكتة. 

�سن�سير الى ما تبادر اإلينا ونتركه بدون �سرح اأو تعليق.
الخبيثة  الكلمة  واأن  اأبدًا ذكرها،  الطيبة مرفوع  الكلمة  اإن 

متردية دائمًا و�ساقطة ومجتثة.
      واآخر دعوانا اأن الحمد لل رب العالمين

زوار ال�سيدة زينب )ر�س( في م�سرمدخل مقام ال�سيدة زينب )ر�س( في م�سر
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مصر... 
وذرّية اإلمام 

t الحسن المجتبى
مشهد السادة الطباطبائيين

بقلم الدكتور أحمد محمد قيس
وب�سكل  الإ���س��ام��ي  للتاريخ  ال��ُم��راج��ع  اإن 

مو�سوعي، يجد اأن م�سر لطالما �سّكلت وجهة لهجرة 
اهتمامنا  كان  هنا  من  اإليها،  ال�سريف  النبوي  البيت  اآل  ذرية 
وقبل  البداية،  فاإننا في  لذا  المتتالية،  الهجرة  اآثار هذه  بتتبع 
�سنعمل  م�سر،  في  الطباطبائيين  ال�سادة  م�سهد  عن  الحديث 
من  ب�سيء  يعرفه  ل  لمن   t الح�سن  بالإمام  التعريف  على 
�سّكلوا  الذين  اأولده  الى  بالن�سبة  الأم��ر  وكذلك  الإخت�سار، 
ذريته لحقًا ومنهم ابراهيم الملقب )بطباطبا( والذي حملت 
ال�سادة  باإ�سم  وا�ستهروا  وعرفوا  كنيته  اإ�سم  بعده  من  تُه  ذريَّ

الطباطبائيين.
:t نبذة مخت�سرة عن الإمام الح�سن

المرت�سى  علي  فوؤاد  وثمرة   w الم�سطفى  عين  قّرة  هو 
الأول لر�سول الل  ال�سبط   ،uوفلذة كبد فاطمة الزهراء t
w، و�سيد �سباب اأهل الجنة كاأخيه الح�سين، اأبوه علي بن اأبي 
الل  ر�سول  بنت  الزهراء  فاطمة  واأّمه  الموؤمنين،  اأمير  طالب 

w. وله األقاب كثيرة اأ�سهرها )المجتبى(.
ال�سنة  ولد الإمام الح�سن )ر�س( في المدينة المنورة في 
الثانية من الهجرة النبوّية المباركة، وقد عا�س مع جده ر�سول 
علي  الإم���ام  اأب��ي��ه  م��ع  وب��ع��ده   ، واأ���س��ه��رًا  �سنين  �سبع   w الل 
وتوفي عن  �سنوات،  ع�سر  اأبيه  بعد  ومن  �سنة،  ثاثين  )ر�س( 

فًا. عمر يناهز �سبعًا واربعين �سنة ونيِّ
وكان �سام الل عليه اأ�سبه النا�س من راأ�سه الى �سدره بجّده 

ر�سول الل w، ولم يكن اأحد في زمانه اأ�سبه بالنبي w منه.

علي  الإم��ام  ا�ست�سهد  ولما 
الليلة الحادية والع�سرين من �سهر  )ر�س( في 

من  له  وكان  بالخافة،  الح�سن)ر�س(  الإم��ام  ُبويع  رم�سان 
يفوا  لم  بايعوه  الذين  ولكن  �سنة.  وثاثون  �سبع  يومئذ  العمر 
به  وغ��دروا  خانوه  ثم  اأي��ام،  وثاثة  اأ�سهر  اأربعة  اإل  ببيعتهم 
�سرًا،  الإمام  اأ�سحاب  يكاتب  كان  الذي  معاوية  من  بد�سي�سة 
حتى  )ر�س(،  به  للفتك  الهدايا  لهم  ويبعث  يهم  ويمنِّ ويعدهم 
ا�سطر الإمام الى تجنيد الجنود وتهيئة الع�ساكر دفعًا لعدوان 
معاوية وهجمته، وقام )ر�س( في اأ�سحابه فخطبهم ووعظهم 
خالف  وع��دوه  وبعدما  معاوية،  لحرب  الخروج  ال��ى  ودعاهم 
حتى  معه  بمن  هو  ف�سار  معه،  جميعهم  يخرجوا  ولم  كثيرون 
نزل )دير عبد الرحمان( ووجه من هناك قائدًا من )كندة( 
و�سل  فلما  )الأنبار(،  في  يع�سكر  باأن  واأم��ره  اآلف  اأربعة  في 
خم�س  له  ار�سل  معاوية  به  وعلم  هناك  ال��ى  الكندي  القائد 
مائة الف درهم، ووعده باأ�سياء اخرى، فقبل الكندي الدراهم 
رجل  مائتي  في  معاوية  الى  و�سار  الإمام )ر�س(،  متخليًا عن 

من خا�سته واأهل بيته.
ا�سحابه  في  خطب  )ر�س(  الح�سن  الى  الخبر  و�سل  فلما 
واأخبرهم بخيانة الكندي، ثم وّجه رجًا اآخر من بني )مراد( 
والمواثيق  العهود  عليه  اأخ��ذ  اأن  بعد  رج��ل،  اآلف  اأرب��ع��ة  في 
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ولكن  اإليه،  النا�س  اإم��رة  عن  التنّحي  على  بموافقته  الجواب 
اإ�سترطها عليه، منها: ب�سروط 

و�سنة  تعالى  بكتاب الل  الم�سلمين  في  معاوية  يعمل  اأن   �  1
w و�سيرة الخلفاء ال�سالحين. ر�سوله 

هلك  واإن  اأح��د  ال��ى  بعده  بالولية  معاوية  يعهد  ل  اأن   �  2
فيكون  �سيء  للح�سن  واإن حدث  علّي.  بن  للح�سن  الأمر  فيكون 
�سورى  الأمر  فيكون  �سيٌء  للح�سين  حدث  واإن  للح�سين  الأمر 

الم�سلمين. بين 
3 � اأن يكون �سيعة علي )ر�س( اآمنين، وكذلك بقية النا�س 
الح�سن  لاإمام  يتعر�س  ل  واأن  الدنيا،  باد  من  كانوا  حيث 

)ر�س( ول لأخيه الح�سين )ر�س( ب�سوء.
4 � اأن يترك معاوية واأ�سحابه �سبَّ اأمير الموؤمنين t في 
من  وغيرها  ونهارهم...  ليلهم  اأوقاتهم  وبقية  �سلواتهم  قنوت 

�سروط فيها لل تعالى ر�سًى وللم�سلمين خير و�ساح.
فاأجابه معاوية الى ذلك كله وعاهد عليه وحلف له بالوفاء.
معاوية  �سار  ذلك،  على  الهدنة  ت  وا�ستتمَّ ال�سلح  وقع  فلما 
وجي�سه،  )ر���س(  الإم��ام  فيه  ك��ان  ال��ذي  المكان  ال��ى  بجي�سه 
ف�سلى  جمعة،  ي��وم  ال��ي��وم  ذل��ك  وك��ان  )النخيلة(،  وي�سمى 
قاتلتكم  ما  والل  اإني  خطبته:  في  وقال  خطبهم  ثم  بالنا�س، 

ولكني  ذلك!  لتفعلون  اإنكم  لتحّجوا،  ول  لت�سوموا  ول  لت�سّلوا 
قاتلتكم لأتاأمر عليكم، وقد اأعطاني الل تعالى ذلك واأنتم لها 
كارهون! األ واإني كنت مّنيت الح�سن واأعطيته ا�سياء، وجميعها 
�سار معاوية حتى دخل  ثم  له،  منها  ب�سيء  اأفي  ل  تحت قدمي 

الكوفة واأقام بها اأيامًا رجع بعدها الى ال�سام.
الإمام  �سلح  بعد  اأي  الهجرة،  من  الخم�سين  ال�سنة  في 
الح�سن  الإم��ام  كان  �سنوات  ع�سر  بحوالى  )ر���س(  الح�سن 
�سّمًا  معاوية  بعث   ،w ه  جدِّ مدينة  في  مقيمًا  خالها  وزوجه 
بن  محمد  بنت  جعدة  الح�سن  الإمام  زوجة  الى  قاتًا  ناقعًا 
دينار،  اآلف  ع�سرة  ال�سّم  مع  لها  وبعث  الكندي،  الأ�سعث 
ان  ال�سّم،  و�سقته  )ر���س(  الإم��ام  قتلت  هي  اإن  لها  و�سمن 
فقبلت  يزيد،  اإبنه  من  ويزوجها  دره��م،  األ��ف  مائة  يعطيها 
)ر�س(  فتناول  لاإمام،  وقدمته  الطعام  في  ال�سّم  وجعلت 
ان  وقبل  اأي��ام��ًا.  وم��ر���س  كبده  فتقّطعت  ي�سيرًا  �سيئًا  منه 
بحمل  )ر�س(  الح�سين  اأخاه  اأو�سى  عليه  الل  �سام  يقب�س 
منه،  العهد  لتجديد   w الل  ر�سول  جّده  مرقد  الى  جنازته 
الى  وليرجعوا  فلين�سرفوا  ذلك  عن  اأمية  بنو  منعهم  ف��اإذا 
اأمير  اأم  اأ�سد  بنت  فاطمة  جدته  قبر  عند  ويدفنوه  البقيع 

اإراقة دم.  t با حرب ول  الموؤمنين 

على  المرادي  حلف  ان  وبعد  الكندي،  كاأخيه  الخيانة  بعدم 
اأنه  اأ�سحابه  اأخبر  )ر�س(  الإمام  ولكن  مغلظة،  باأيمان  ذلك 
�سيغدر ك�ساحبه. فلما علم معاوية بقدوم جي�س المرادي كتب 
اليه بمثل ما كتب الى �ساحبه، وبعث له مثلما بعث لاأول من 
الدراهم  فاأخذ  والجزيرة،  ال�سام  كور  ببع�س  ومّناه  الدراهم، 

وخان الإمام )ر�س( كما خان �ساحبه و�سار الى معاوية.
بن  الل  عبيد  دع��ا   ،tالح�سن الإم���ام  الخبر  بلغ  فلّما 
بعدم  والمواثيق  العهود  عليه  واأخذ  المطلب،  عبد  بن  العبا�س 
معه  واأر���س��ل  ف��ار���س،  األ��ف  ع�سر  اإث��ن��ي  ف��ي  بعثه  ث��م  الخيانة، 
الل  عبيد  ف�سار  قي�س،  بن  و�سعيد  �سعد  بن  قي�س  للم�ساورة 
)جوينية(  لها  يقال  قرية  قرب  نزل  حتى  وجي�سه  ب�ساحبيه 
اأي�سًا  الل  عبيد  الى  فاأر�سل  فيها،  بجي�سه  ن��ازًل  معاوية  كان 
الل  عبيد  ف��اأخ��ذ  بمثلها،  ووع���ده  دره���م،  ال��ف  مائة  بخم�س 
الدراهم وخالف الإمام )ر�س( ونق�س العهود والأيمان، و�سار 

الى معاوية في جوف الليل.
ولما اأ�سبح جنده وراأوا اأنه لم يح�سر لل�ساة ولم يجدوه، 
علموا التحاقه بمعاوية، فتقدم قي�س بن �سعد ف�سلى بهم و�سار 
العدو،  الى  والنهو�س  وال�سبر  بالّثبات  واأمرهم  عليهم،  اأميرًا 
بالطاعة،  فاأجابوه  منه،  ونال  بال�سوء  الل  عبيد  ذكر  اأن  بعد 

ويدعوه  ويمّنيه  يعده  اأي�سًا  اإليه  كتب  بذلك،  معاوية  علم  فلما 
تغّرُه  ولم  دينه  عن  يتخلَّ  لم  قي�سًا  ولكن  اليه،  الن�سمام  الى 
ابدًا  تلقاني  ل  والل  ل   ( جوابه:  في  كتب  بل  يغدر  ولم  الدنيا 
اإل بيني وبينك الرمح(، فغ�سب معاوية فكتب له ر�سالة مليئة 

اأ�سد منها. بال�سب وال�ستم، فاأجابه قي�س بر�سالة 
الى  )ر����س(  المجتبى  الإم����ام  ال��ى  كتب  م��ع��اوي��ة  اأن  ث��م 
�سعبة  بن  المغيرة  منهم  ال�سحابة  بع�س  مع  كتابًا  المدائن 
وعبدالل بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن اأم الحكم يخبره 
�سئت  )اإن  عليه  وعر�سوا  �سرًا  كاتبوه  قد  الكوفة  اأهل  اأن  فيه 
واأراه   ،) وقتلناه  به  فتكنا  اأو  اليك،  واأر�سلناه  الح�سن  اأخذنا 
لل�سلح،  والتفاو�س  الهدنة  الى  دعاه  ثم  الر�سائل،  تلك  بع�س 
ب�سحيفة  معهم  وبعث  بعده،  النا�س  على  الإمرة  تكون  اأن  على 
بي�ساء موّقعة من قبل معاوية. فلما راأى الإمام )ر�س( ذلك، 
وعلم بخيانة ابن عمه عبيد الل بن العبا�س وتعّر�سه لاإغتيال 
اأدرك  الخونة.  من  وغيره  الأ�سدي  �سنان  بن  الجّراح  قبل  من 
اأولئك الأن�سار الذين قد يخونه  ان الحرب واإراقة الدماء مع 
ومال  النتائج،  ماأمونة  غير  الع�سرة،  �ساعة  في  منهم  الكثير 
المزيد  لمنع  الفتنة،  واطفاء  الدماء  وحقن  الحرب  منع  الى 
في  معاوية  الى  فكتب  الم�سلمين،  بين  والختاف  الت�سّتت  من 

قباب مقام ال�سادة الطباطبائيين في م�سريظهر قبور اأئمة البقيع )ر�س( ومن �سمنهم الإمام الح�سن المجتبى )ر�س( في المدينة المنورة
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وق�سى نحبه t م�سمومًا مظلومًا م�سطهدًا، وكانت وفاته 
او   � واأربعون  �سبع  العمر  وله من  �سهر �سفر،  بقيتا من  لليلتين 
وتكفينه،  غ�سله   t الح�سين  تولّى  وقد  �سنة.   � واربعون  ثمان 
بوعده  لها  يِف  لم  معاوية  فاإن  الكندي،  بنت محمد  اأما جعدة 
اإم��راأة  يتزوج  ل  العاقل  باأن  معتذرًا  منها،  يزيد  ابنه  بتزويج 

ت�سمُّ زوجها، وهكذا خ�سرت الدنيا والآخرة.
اأولده:

خم�سة  ولدًا،  وع�سرون  اثنان  )ر�س(  الح�سن  لاإمام  ولد 
بالح�سن  المعروف  الح�سن،   �  1 وهم:  الذكور  من  منهم  ع�سر 
المثنى، 2 � زيد المعروف ) بالأبلج (، 3 � ُعمر، 4 � الح�سين، 
5 � عبدالل، 6 � عبد الرحمان، 7 � عبيد الل، 8 � اإ�سماعيل، 9 � 
محمد، 10 � يعقوب، 11 � جعفر، 12 � طلحة، 13 � حمزة، 14 � 
اأبو بكر، 15 � القا�سم. وقد اإ�ست�سهد بع�سهم مع عمهم الح�سين 
t، بكرباء في العا�سر من ُمحّرم �سنة 61 للهجرة. واللذان 
وقد  وزيد.  المثنى  الح�سن  هما  الطاهرة  بالذرّية  منهم  اأعقبا 

.tكان الح�سن المثنى متزوجًا بفاطمة ابنة عمه الح�سين
واأما الإناث فهن: 1� اأم الح�سن، 2� اأم الح�سين، 3� فاطمة، 
 �7 اأم �سلمة،   �6 اأي�سًا فاطمة )ال�سغرى( ،   �5 اأم عبد الل،   �4
رقية. وقد خرج اأربعة من اأبناء الإمام الح�سن بن علي )ر�س( 

والقا�سم  ُعمر  هم  )ر���س(،  الح�سين  عمهم  مع  كرباء  الى 
وعبدالل والح�سن بن الح�سن، ا�ست�سهد منهم الثاثة الأولون 
بين يدي الح�سين عمهم )ر�س(، وبذلوا اأنف�سهم في ن�سرته. 
واأّما الح�سن المثنى، وهو رابعهم، فقد اأُ�سر في جملة الأ�سرى 
من اأتباع الح�سين )ر�س( اإذ كانت به جراح، وقد �ُسِفَي بعدئذ 

منها، وقد توفي في المدينة المنورة. 
 ،w الل  ر�سول  �سدقات  يلي  فكان  الح�سن  بن  زيد  واأم��ا 
الّبر،  كثير  النف�س،  طريف  الطبع،  كريم  القدر،  جليل  وكان 

ومدحه ال�سعراء وق�سده النا�س من الآفاق لطلب ف�سله.
وذكر اأ�سحاب ال�ّسيرة اأن زيدًا بن الح�سن كان يلي �سدقات 
ر�سول الل w فلما ولّي �سلمان بن عبد الملك كتب الى عامله 
عن  زي��دًا  فاأعزل  هذا  كتابي  ج��اءك  ف��اذا  بعد  اأم��ا  بالمدينة: 
�سدقات ر�سول الل w واإدفعها الى فان بن فان )رجل من 

قومه( واأعنه على ما ا�ستعانك عليه وال�سام.
فلما ا�ستخلف ُعمر بن عبد العزيز)ر�س( كتب لعامله في 
المدينة: اأما بعد فاإن زيدًا بن الح�سن �سريف بني ها�سم وذو 
�سنهم فاإذا جاءك كتابي هذا فاردد عليه �سدقات ر�سول الل 

w واأعنه على ما ا�ستعانك عليه، وال�سام.
من  جماعة  فرثاه  �سنة  ت�سعون  وله  الح�سن  بن  زيد  ومات 

ماآثره. وذكروا  ال�سعراء 
المثنى()ر�س(  الح�سن  )اأي  الح�سن  بن  الح�سن  واأم��ا 
اأمير  �سدقات  يلي  وكان  ورع��ًا  فا�سًا،  رئي�سًا،  جليًا،  فكان 
بن  الح�سن  وكان  وقته،  في   t طالب  اأبي  بن  علّي  الموؤمنين 
قتل  فلما  الطّف  يوم  )ر�س(  الح�سين  عمه  مع  ح�سر  الح�سن 
بن  اأ�سماء  ج��اءه  اأهله،  من  الباقون  واأُ�سر  )ر���س(  الح�سين 
خارجة فانتزعه من بين الأ�سرى وقال: والل ل ي�سل الى ابن 
اخته.  ابن  ح�سان  لأبي  دعوا  �سعد:  بن  ُعمر  فقال  اأبدًا.  خولة 

ويقال انه اأُ�سر وكان به جراحات قد �ُسفي منها لحقًا.
عمه  ال��ى  خطب  )ر����س(  الح�سن  ب��ن  الح�سن  اأن  وروي 
)ر���س(  الح�سين:  له  فقال  ابنتيه،  اإح��دى  )ر���س(  الح�سين 
ولم يحر جوابًا،  الح�سن  فا�ستحى  اليك،  اأحبهما  بني  يا  اإختر 
فاطمة  ابنتي  لك  اخترت  قد  فاإني  )ر�س(:  الح�سين  له  فقال 

.wفهي اأكثرهما �سبهًا باأمي فاطمة بنت ر�سول الل
رحمه  �سنة  وثاثون  خم�س  وله  الح�سن  بن  الح�سن  وقب�س 
الل، واأما ُعمر والقا�سم وعبد الل بنو الح�سن بن علي )ر�س( 
بالطّف  علي  بن  الح�سين  عمهم  يدي  بين  ا�ست�سهدوا  فاإنهم 
ر�سي الل عنهم اأجمعين. وعبد الرحمن بن الح�سن ر�سي الل 
بالأبواء  فتوفي  الحج  الى  الح�سين )ر�س(  عمه  مع  عنه خرج 

المعروف  الح�سن  بن  والح�سين  عليه.  الل  رحمة  ُمحرم  وهو 
الح�سن كان جوادًا، ولم يرد  له ف�سل وطلحة بن  بالأثرم كان 

لهم ذكر في كتب التاريخ.
ر�سوان  المجتبى  الح�سن  ذرّية  فاإن  تقدم،  ما  على  وبناء 

الل تعالى عليه قد انح�سرت في زيد والح�سن المثنى.
الإمام  ذرّية  اأن  الموؤرخين،  كتب  خال  من  يبدو  ما  وعلى 
الح�سن المجتبى من ولده الح�سن المثنى هي التي ذاع �سيتها 
بن  الأبلج  زيد  ذرّية  من  اأكثر  المعمورة،  اأرجاء  في  وا�ستهرت 

الح�سن المجتبى، ولنا وقفة مع ذرّية زيد لحقًا باإذن الل.
الطبري(   ( م��ن:  كل  ذك��ره  اآن��ف��ًا،  ورد  ما  معظم  اإّن  كما 
الأثير  واب��ن  بعدها،  وم��ا   192 �سفحة   9 الجزء  تاريخه  في 
بعدها،  وما   210 �سفحة   5 الجزء  التاريخ(  في  )الكامل  في 
وما   170 �سفحة   2 الجزء  الذهب(  )م��روج  في  والم�سعودي 
وما   187 �سفحة  )الإر����س���اد(  ف��ي  المفيد  وال�سيخ  ب��ع��ده��ا، 
 213 �سفحة  الورى(  )اأعام  في  الطبر�سي  والعّامة  بعدها، 
اللوا�ساني في )الدرو�س البهية( �سفحة  وما بعدها، والعّامة 
45 وما بعدها، واأبو الفرج الأ�سفهاني في )مقاتل الطالبيين( 

�سفحة 29 وما بعدها، وغيرهم الكثير...
وولد للح�سن المثنى عّدة من الأولد ذكورًا واإناثًا، كان من 

الدكتور اأحمد قي�س الى جانب القباب اأثناء زيارته الأخيرة لم�سرباب مدخل الم�سجد والمقام وتبدو المياه فيه
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اأبا  ويكنّى  الح�سين)ر�س(  بنت  فاطمة  واأّمه  اإبراهيم  اأبرزهم 
اآخرين(. اأو الغمر)بح�سب  الح�سن )بح�سب الأ�سفهاني(، 

اأبي  في عهد  بالها�سمية  الحب�س  في  الغمر  ابراهيم  وتوفي 
بالدوانيقي. الم�سهور  المن�سور  جعفر 

اإ�سماعيل الملقب  اأبرزهم  وكان لإبراهيم الغمر ذرية، من 
عبدالل  بن  محمد  بنت  ربيحة  واأّم���ه  لجماله،  )بالديباج( 
في  رواي��ة  الأ�سفهاني  وينقل  ال��رك��ب(.  )زاد  له  يقال  ال��ذي 
بن  الرحمن  عبد  )�ساألت  بالقول:  الديباج  اإ�سماعيل  ف�سل 
كان  كيف  المطبق:  في  الح�سن  بني  مع  وك��ان  الموالي،  اأب��ي 
�سبرهم على ما هم فيه؟ قال: كانوا �سبراء، وكان فيهم رجل 
خا�سًا،  اإزدادت  النار  عليها  اأوقد  كلما  الذهب،  �سبيكة  مثل 
ازداد  الباء  ا�ستد عليه  ابراهيم، كان كلما  ا�سماعيل بن  وهو 

�سبرًا(. )مقاتل الطالبيين( �سفحة 124.
ابراهيم  ول��ده  الديباج  ا�سماعيل  ذرّي��ة  جملة  م��ن  وك��ان 
اإ�سمه  ال�سريف  الم�سهد  يحمل  الذي  )طباطبا(  ب��  المعروف 

في م�سر المحرو�سة، والذي هو مو�سوع هذه المقالة.
الدكتورة �سعاد ماهر  فاإن  لقبه )طباطبا(،  اأّما بخ�سو�س 
محمد تنقل في كتابها )م�ساجد م�سر( �سفحة 158 عن ابن 

�سبب  اأن   :59 �سفحة  ال�سيارة(  )الكواكب  كتابه  في  الزيات 
القاف  يقلب  كان  اأنه  اإذ  ل�سانه،  في  ٍة  لُرتَّ كانت  الت�سمية  هذه 

طاء.
ال�سحيح  اإن  بل  �سحيح،  غير  التتبع  بح�سب  الأم��ر  وه��ذا 
لّقبوه بذلك  ال�سواد  اأهل  اأن  ما ذكره العامة الطباطبائي من 
ال�سيد  اأن  كما  ال�سادات(،  )�سيد  النبطية  بل�سان  يعني  وهو 
ال�سادات  جدُّ  اأّنه  ذكر:  ال�سيعة(  اأعيان   ( في  الأمين  مح�سن 
ب�سكل  ذلك  مراجعة  يمكن  كما  ينت�سبون.  واإليه  الطباطبائية 
للعّامة  والفل�سفية  الفكرية  )الروؤية  كتاب  في  واأو�سع  اأو�سح 

.40 الطباطبائي( �سفحة 
 500( بعد  فعلى  القاهرة:  في  ال�سريف  الم�سهد  عن  اأّم��ا 
متر( الى الغرب من م�سجد الإمام ال�سافعي وعلى بعد )230 

مترًا( من �سمال عين ال�سيرة يوجد م�سهد )طباطبا(.
اإ�سماعيل  بن  طباطبا  ابراهيم  الى  الم�سهد  هذا  وين�سب 
الح�سن  بن  المثنى  الح�سن  بن  الغمر  ابراهيم  بن  الديباج 

المجتبى بن علّي بن ابي طالب ر�سوان الل عليهم اأجمعين.
وتنقل الدكتورة �سعاد ماهر محمد عن ابن خلكان في كتابه 
)وفيات الأعيان( الجزء الرابع �سفحة 57: اأنه ل خاف على 

�سحة هذا الن�سب عند علماء الأن�ساب.
القا�سم  ل�سلبه  الأولد  م��ن  طباطبا  اب��راه��ي��م  ولل�سيد 
قرى  من  قرية  وهي  الر�س  اإل��ى  ن�سبة  هذه  والر�سي  الر�سي، 

اإليها. المدينة �سكن بها فن�سب 
القا�سم  اأن  اآنفًا:  المذكور  كتابه  في  خلكان  ابن  ويذكر 
ولما  الهجري  الثالث  القرن  اأوائل  في  الى م�سر  الر�سي جاء 
ل�سماع  النا�س  عليه  واجتمع  العتيق  بالجامع  جل�س  دخلها 
اأهل م�سر  فازداد  يقبله  اأن  فاأبى  المال،  له  الحديث وجمعوا 
العبيدلي  و�سف  وق��د  مجابة.  دع��وة  له  وكانت  محبة.  فيه 
اأبي�س  ك��ان  اأن���ه  ف��ق��ال:  ال��ر���س��ي  ال��ق��ا���س��م  ال�سيخ  ال��ن�����ّس��اب��ة 
بالقراآن  اإل  يتكلم  ل  الخ�سوع  كثير  الحاجبين  مقرون  اللون 
اأهل زمانه علمًا وحديثًا، وقيل  اأكثر  القا�سم  والحديث، وكان 
قيل  كما  ه�،   220 �سنة  بالر�سي  ومات  الحجاز  الى  عاد  اإنه 
جده  عن  يرويها  التي  اأحاديثه  ومن  م�سر،  في  مدفون  اأن��ه 
عن  جّدي  عن  اأبي  )حدثني  قال:  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام 
اأبيه الح�سن ال�سبط عن علّي بن  اأبيه عن الح�سن المثنى عن 
بقاء  ول  البقاء  اأراد  من  قال  اأنه  عنه،  الل  ر�سي  طالب  ابي 
فليتحف الرداء وليباكر الغداء، وفي رواية. ول يكاثر الغداء 

الرائحة(. الطيبة  ن�سائكم  وخير  الن�ساء،  وليقلَّ من مجامعة 
كما  الم�سهد  بهذا  المدفونين  طباطبا  ابراهيم  اأولد  ومن 
له  الذي كانت  الح�سن بن طباطبا  الزيات: عليٌّ بن  ابن  يقول 
مكانة ومقام كبير عند اأمراء م�سر، وتوّفي ر�سي الل عنه في 
علي  بن  اأحمد  الإمام  قبر  اأي�سًا  الم�سهد  وبهذا  ه�،   255 �سنة 
بن الح�سن بن طباطبا، وكان جليل القدر وله مكانة مرموقة، 
اأبيه كله حتى  اأّنه ت�سّدق بمال  ويعد من �سعراء ع�سره، وقيل 
والليلة مرة واحدة،  اليوم  ياأكل في  ينفق فكان  كان ل يجد ما 
وكانت  قرية من قرى م�سر.  ابن طولون منحه  بلغ ذلك  فلما 
في  ويم�سي  عنده  ي�سفع  فكان  طولون  ابن  عند  مجابة  كلمته 
ق�ساء حوائج النا�س فيق�سيها، وفي ذلك يقول ابن زولق )في 
الأ�سراف  من  م�سر  نزل  من  في  ير  لم   )159 �سفحة  كتابه 
اأحمد  من  النا�س  حوائج  ق�ساء  في  و�سعيًا  وراأف��ة  �سفقة  اأكثر 
بن علي بن الح�سن بن طباطبا. ويذكر ولده عبد الل عن اأبيه 
�سفاعة في  اأبي عند �ساحب م�سر  �سفع  قال:  التالية:  الرواية 
قوم كان قد طلب منهم ماًل فاأبى اأن يقبل �سفاعته، فلما كان 

الليل راأى ر�سول الل w واأمره اأن يقبل �سفاعته.
الإمام عبد الل بن طباطبا  الم�سهد كذلك  ودفن في هذا 
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الذي ترجم له ابن النحوي في كتابه )الرد على اأولي الرف�س 
�س 96( فقال: كان عبد الل �سريفًا، عفيفًا، ف�سيحًا، جميًا، 
وكان له رباع و�سياع ونعمة دائرة مت�سعة، وكان كثير الإفتقاد 

والمنقطعين(. والأرامل  للفقراء 
الوثيقة  العاقة  اأي�سًا عن  النحوي في كتابه  ابن  ويحدثنا 
الأخ�سيدي  بكافور  طباطبا  بن  الل  عبد  تربط  كانت  التي 
رغيفين  يوم  كل  في  كافور  الى  ير�سل  الل  عبد  كان  فيقول: 
اإن هذا  لكافور:  المقربين  بع�س  فقال  الحلوى،  وجامتين من 
بعد  �سيئًا  اإلّي  تر�سل  ل  �سريف  يا   : له  فقال  قدرك  من  ينزل 
اأح�ّس  حتى  اأي��ام  ب�سعة  تم�سي  تكد  فلم  فتركه(  اليوم  هذا 
�سوءًا  تزداد  �سحته  واأخذت  يعتريه  والخور  بال�سعف  كافور 
اإر�سال  اليه  اإلى عبد الل يطلب  كافور  فاأر�سل  يوم،  بعد  يومًا 
ما كان ير�سل من قبل، فردَّ عليه عبد الل قائًا: اإني ما كنت 
تعجن  �سالحة  والدة  لي  واإنما   ، بك  اإ�ستحقارًا  اليك  اأر�سل 
بيدها وتقراأ عليه القراآن، قال: �سدقت، فكان كافور ل ياأكل 

اإل منه(. بعد ذلك 
التي  الم�ساهد  عن  حديثه  عند  الن�ّسابة  العبيدلي  ويذكر 
نام  واأربعمائة  نّيف  �سنة  في  فيقول:  الدعاء  عندها  ي�ستجاب 
اإني  الل  ر�سول  يا  له  فقال  النوم  في   w النبي  ف��راأى  رج��ل 
ر�سول  فقال  اليك  يو�سلني  ما  لي  ولي�س  زيارتك  الى  م�ستاق 
الل w: زر عبدالل اأحمد بن طباطبا تكن كمن زارني(. وقد 

توفي عبد الل بن اأحمد بم�سر �سنة ثمان واأربعين وثلثمائة.
به  دفن  بل  فح�سب،  الرجال  على  الم�سهد  يقت�سر  ولم 
ابن  فيذكر  الن�ساء،  من  طباطبا  عائلة  اأف��راد  بع�س  كذلك 
الم�سهد  وبهذا   :61 �س  الزيارة(  )ترتيب  كتابه  في  الزيات 
ا�سماعيل  بن  محمد  ابنة  خديجة  ال�سيدة  القبة  ب��اب  عند 
عابدة  زاهدة  هذه  خديجة  وكانت  طباطبا،  بن  ابراهيم  بن 
بعلها،  وهو  ذكره  ال�سابق  الل  عبد  عليها  �سلى  الزهد  كثيرة 
وما  بالليل  ال�ساة  ال��ى  ت�سابقني  كانت  عنها:  يقول  وك��ان 
وقد  وثلثمائة  ع�سرين  �سنة  وتوفيت  ق��ط،  �سحكت  راأيتها 
 .79 �س  الأ�سراف(  )ف�سائل  كتابه  في  الجبا�س  ابن  ذكرها 
علي  الح�سن  اأبي  قبر  الغربي  الحائط  عند  الم�سهد  وفي هذا 
الحورية،  �ساحب  با�سم  المعروف  طباطبا  بن  الح�سن  بن 

فيقول:  الت�سمية  ه��ذه  ف��ي  ال�سبب  ال��زي��ات  اب��ن  لنا  وينقل 
فراأى  ليلة  فنام  الليل،  ينام  عمره  اأول  في  الح�سن  اأبو  كان 
لمن  لها  فقال  ح��وراء  فاأعجبته  الحور  من  فيها  وما  الجنة 
اأنت؟ قالت لمن يعطي ثمني، فقال لها: وما ثمنك ؟ قالت له 
المنام فقال لها  مائة ختمة فقراأها، ولما فرغ منها راآها في 
غٍد  ليلة  اأنت  �سريف  يا  له:  فقالت  به،  اأمرتني  ما  فعلت  قد 
لجنازته  النا�س  ودعا  نف�سه  وجّهز  ال�سريف  فاأ�سبح  عندنا، 

يومه ذلك. من  فمات  بموته  واأعلمهم 
بن  علي  ب��ن  الح�سن  محمد  اأب��ي  قبر  اأي�سًا  وبالم�سهد 
وب��ه��ذا  وث��ل��ث��م��ائ��ة،  وخم�سين  اأرب���ع  �سنة  ال��م��ت��وف��ى  طباطبا 
بالم�سهد  ولي�س  الح�سن،  بن  )يا�سين(  ي�س  اأي�سًا  الم�سهد 
الل  عبد  بن  �سليمان  قبر  يوجد  كما  غيره،  عمود  عليه  من 
من  وه��و  و�ستمائة  و�سبعين  ���س��ت  �سنة  ال��م��ت��وف��ى  المبتلى 
ال�سريف  قبر  يوجد  الم�سهد  قبة  داخل  ومن  الم�سهد.  خدام 
�سنة  المتوفى  اأحمد  بن  الل  عبد  اأخو  وهو  الأ�سغر  طباطبا 
كبير  جمع  الم�سهد  في  يوجد  كما  وثلثمائة.  وثاثين  اأرب��ع 
الدكتورة  نقلته  ما  بح�سب  والتقوى  وال�ساح  العلم  اأهل  من 
�سفحة  من  م�سر(  )م�ساجد  كتابها  في  محمد  ماهر  �سعاد 

158 وما بعدها.
و�سف عمارة الم�سهد قديمًا

والم�سهد عبارة عن م�ستطيل غير منتظم يبلغ طوله 30 م. 
وعر�سه 20 م، وفي نهايته الجنوبية يوجد قّبتان، وفي الجزء 

ال�سمالي ال�سرقي من �سور الم�سهد يوجد المدخل.
�سغيرة  ح��ج��رات   6 ال��ى  مق�سم  ُم�ستطيل  مبنى  وه��ن��اك 
وبهذه   ، قباب  جميعًا  وعليها  م�ستطيل  والآخ��ر  مرّبع  بع�سها 
الغرف ال�ست مقابر )اآل طباطبا(. كما اأن هذه الغرف تت�سل 

بمكان ال�ساة من خال باب في الجهة الغربية.
يبلغ  مربع  من  فيتكون  الم�سهد  هذا  في  ال�ساة  مكان  اأما 
طوله 18 مترًا تقريبًا ، وفي الجدار ال�سرقي منه يوجد المحراب.
الم�سهد  اأن هذا  الإ�سامية كروزيل  بالآثار  الخبير  ويرّجح 
قد بني حوالى �سنة )334 ه�/943م( وهو ما يتوافق مع تاريخ 
نقلته  ما  بح�سب  اأي�سًا  وهذا  الأ�سغر،  طباطبا  ال�سريف  وفاة 

الدكتورة �سعاد ماهر محمد في كتابها )م�ساجد م�سر(.

م�سهد يظهر القباب و�سط غابة الأع�ساب والق�سب التي تنمو على الماء
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و�سف الم�سهد وو�سعه الحالي
ولاأ�سف  الطباطبائيين  لل�سادة  ال�سريف  الم�سهد  اإن 
بالإهتمام  وا�سح  تق�سير  وهناك  تدريجيًا،  يندثر  ال�سديد 
ناهيك  واإ�ساميًا،  تاريخيًا  اأثريًا  معلمًا  ي�سكل  اأن��ه  رغم  به، 
لأنها  الدعاء،  بها  ي�ستجاب  طاهرة  بقعة  اأنه  خ�سو�سية  عن 

.w تحت�سن ذرّية خاتم المر�سلين محمد بن عبد الل
وتبدو مامح الخراب والإندثار بادية على مجمل الم�سهد 
ال�سور  تظهره  ما  وه��ذا  ب��ه،  الخا�س  الم�سّلى  مع  ال�سريف 

المرفقة مع المقالة وبكل اأ�سف.
وهنا اأ�ستغل هذه المنا�سبة للتوجه الى �سماحة الإمام �سيخ 
الوّد  كل  له  نكنُّ  الذي  الطيب  اأحمد  الدكتور  ال�سريف  الأزهر 
محمد  اأحمد  الدكتور  الأوقاف  وزير  ح�سرة  والى  والإحترام، 
هو  من  كل  والى  اأي�سًا،  ونقدره  نحترمه  وال��ذي  جمعة  مختار 
اإنقاذ  في  الم�سارعة  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  الأمر  بهذا  معني 
الإندثار  من  الإ�سامي  الديني  والأثر  الح�ساري  المعلم  هذا 
اأملنا ورجائنا  اأهل لذلك ومحّط  �ساء الل  اإن  ، وهم  وال�سياع 

في ذلك من بعد الل �سبحانه وتعالى.
وخا�سة  لطيفة  م�ساألة  ال��ى  اأ�سير  اأن  اأح��ب  الختام  وقبل 

 : وه��ي  الطباطبائيين  بال�سادة  ارت��ب��اط  ولها  معي  ح�سلت 
األقي  الفل�سفة،  في  الدكتوراه  اأطروحة  لعنوان  تح�سيري  عند 
وبعد  اأدري،  ل  حيث  من  الطباطبائي  العامة  اإ�سم  روعي  في 
الجانب  في  الطباطبائي  العامة  ُيدر�س  لم  اأن��ه  من  تاأكدي 
الل  بحمد  الأط��روح��ة  واأع��ددت  عليه  اختياري  وقع  الفل�سفي 
وبف�سل  المناق�سة.  اللجنة  وتقدير  اإعجاب  وحازت  وناق�ستها 
البحوث  مجمع  من  ب��اإج��ازة  م�سر  في  طبعها  تم  لحقًا  الل 
لم�سر  الأخيرة  زيارتي  وفي  ال�سريف،  الأزهر  في  الإ�سامية 
وهاأنذا  الطباطبائيين،  لل�سادة  الم�سهد  هذا  اإكت�سفت  الحبيبة 

اأكتب هذه المقالة عنهم اليوم.
بالحكمة  بل  والحظ  َدْف  بال�سُ اأوؤمن  ل  كم�سلم  اأنني  وبما 
كرامة  المباركة  الذرّية  لهذه  اإن  اأق��ول:  والت�سديد،  والهداية 
والتقدير  وال��ولء  الحب  كل  مّنا  ت�ستحق  خا�سة  اإلهية  وعناية 
ِفي  َة  اْل��َم��َودَّ لَّ  اإِ اأَْج��ًرا  َعَلْيِه  اأَ�ْساأَُلُكْم  لَّ  ُقل  تعالى:{  بقوله  وعمًا 

اْلُقْرَبى } ال�سورى الآية 23.
فهل يجوز لي اأن اأدعى اأحمد قي�س الطباطبائي على �سبيل 

الماطفة؟!.....
         واآخر دعوانا اأن الحمد لل رب العالمين

�سورة اأقرب واأو�سح وتبدو الحالة ال�سيئة للمقام

تواُتر أحاديث 
"المهدّي الموعود" 

في صحاح الُسّنة
»ال تذهُب الدنيا حّتى ميِلَك العرَب رجٌل من أهل بيتي..«

لألستاذ عبد الرحمن البكرّي )1 (

ل�سُت َههنا ب�سدد اأن اأتطّرق اإلى روايات 
اآخر  في  الم�ع�د«  »المهدّي  الل  خليفة 
الم�سالمات،  من  الأم��ر  هذا  لأّن  الزمان، 
ولكن  مجّلدات،  اإل��ى  يحتاج  فيه  والبحُث 
تطّرقت  التي  الأح��ادي��ث  بع�س  هنا  اأذك��ر 
الزمان،  اآخ��ر  في  »المهدّي«  خ��روج  اإل��ى 
واأن ا�سمه كاإ�سم ر�سول الل w، واأّنه من 
واأّن��ه   ،u ُول��د فاطمة  i، من  بيته  اأه��ل 
ُمِلَئْت  ِق�صًطا وَعداًل بعَدما  »�صَيمالأُ االأر�َس 
ُظلماً وَج�راً« ومن اأراد التعّمق في البحث 
�سنذكرها،  التي  الكتب  اأّمهات  فليراجع 
رق  وقد اأُخرجت تلك الأحاديث بمئات الطُّ
حيث  ال�سحابة،  من  الع�سرات  عن  نقًا 

اأخرج البخارّي في )�سحيحه( عن ر�سول 
ابــُن مريَم فيكم،  نــزَل  اإذا  :» كيَف   w الل 
الّلفظ  بنف�س  واأخرجه   ،» منكم  واإمــاُمــكــم 

ُم�سلم في )�سحيحه(.
ك��م��ا اأخ����رج ال��ب��خ��ارّي ف��ي )ت��اري��خ��ه 
ُولـــد  مـــن  وهـــ�  ــّق،  حــ الـــَمـــهـــديُّ  الكبير(:» 

فاطمة«.
كما اأخرج ُم�سلم في )�سحيحه(:»يك�ُن 
وال  الــمــاَل  َيق�ِصُم  خليفٌة  الــزمــان  اآخـــر  فــي 

يعّده«.
ال  )�سحيحه(:»  في  الترمذّي  واأخرج 
رجــٌل من  العرَب  يملَك  الدنيا حّتى  تذهُب 

اأهل بيتي يُ�اطئ ا�صُمه ا�صمي«.

اإعداد هيئة التحرير
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رجل من طراز فريد:
اأبي طالب بن عبد المطلب بن ها�سم،  اأبو الح�سن علي بن 

واأمه فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم، وكان اأ�سغر ُولد اأبي طالب. 
القر�سي،  الها�سمي  المطلب  عبد  بن  طالب  اأب��ي  بن  علي 
ولد في 13 رجب �سنة 23 قبل الهجرة، )بعد ثاثين عامًا من 
في  وا�ست�سهد  م،   599 �سنة  مار�س   17 الموافق  الفيل(،  ع��ام 
 27 الموافق  هجرية،   20 �سنة  رم�سان(،   17 )اأو  رم�سان   21
يناير �سنة 661 م، وهو ابن عمَّ الر�سول الكريم والنبي الأمين 
وخاتم المر�سلين محمد بن عبد الل w، و�سهره، وكافله حين 
ه، وهو رابع الخلفاء الرا�سدين، واأحد الع�سرة  توفي والداه وجدُّ

المب�سرين بالجنة، واأول الأئمة.  
ولدته  باأن  التاريخ  م�سادر  وت�سير  مة،  المكرَّ مّكة  في  ولد 
الإ�سام،  في  دخ��وًل  النا�س  ثاني  وهو  الكعبة،  جوف  في  كانت 
بعد  المنّورة  المدينة  اإلى  ال�سحابة، هاجر  اأ�سلم من  واأول من 
هجرة الر�سول الكريم محمد )عليه ال�ساة وال�سام( بثاثة 

كتاب 
نهج البالغة

t لإلمام عليِّ بن أبي طالب
أنموذجًا

عندما يكون للنبل فارساً
)تعريف املعرف به(

احللقة الرابعة 
بقلم د. ي�صري عبد الغني عبداهلل)1(

النثر 

في 

عصر 

صدر 

اإلسالم

الهوام�س:
باحث وموؤّلف عراقي حائز على �سهادة الماج�ستير من )كلية ال�سريعة( في بغداد. من مجلة »ال�سعائر« اللبنانّية، العدد 76 ال�سادر في ( 1)

حزيران 2016م. �س 61.

لم  ل�  داود في )�ُسَننه(:»  ابو  واأخ��رج 
يبَق من الّدهر اإاّل ي�ٌم َلبعَث اهلُل رجاًل من 

اأهِل بيتي َيمالأُها عداًل كما ُمِلَئْت َج�راً«.
الَمهديُّ  )�ُسَننه(:»  في  اأي�سًا  واأخ��رج 
ــد فـــاطـــمـــة«. واأخ���رج  ــ مـــن ِعــتــرتــي مـــن ُولـ
ومقاربة  م�سابهة  باألفاظ  الحديث  ه��ذا 
بن  واأح��م��د  )�سحيحه(،  ف��ي  ال��ت��رم��ذّي 
واب���ن ح��ّب��ان في  ف��ي )م�����س��ن��ده(،  حنبل 
في  الني�سابوري  والحاكم  )�سحيحه(، 
واأب��و  ال�سحيحين(،  على  )الم�ستدَرك 
يعلى المو�سلي في )م�سنده(، والبّزار في 
)�سحيحه(،  في  ماجة  واب��ن  )ُم�سنده(، 
وابن اأبي �سيبة في )م�سّنفه(، واأبو نعيم 
وفي  ال�سحابة(  )معرفة  في  الأ�سبهانّي 
نن  )ال�سُّ في  وال��دان��ي  الأول��ي��اء(،  )حلية 
ال�����واردة ف��ي ال��ِف��ت��ن(، ون��ع��ي��م ب��ن حماد 
)معجمه  ف��ي  والطبراني  )ال��ِف��ت��ن(،  ف��ي 
في  الع�سقاني  حجر  واب���ن  الأو����س���ط(، 
)الحاوي(،  في  وال�سيوطي  )�سواعقه(، 
وال��ب��ي��ه��ق��ي ف��ي )دلئ����ل ال��ن��ب��ّوة(، واب��ن 
كثير  واب��ن  دم�سق(،  )تاريخ  في  ع�ساكر 
في  ال��ب��غ��دادي  والخطيب  )ال��ِف��ت��ن(،  ف��ي 
)تاريخ بغداد(، والمّتقي الهندي في )كنز 
الحديث  كتب  من  والع�سرات  العمال(، 

َنن والم�سانيد والتاريخ.  حاح وال�سُّ وال�سِّ
وقد ذكر تلك الأحاديث الع�سرات من 
ال�سحابة الذين ل يمكن اأن يجتمعوا على 

الكذب اأو الخطاأ اأو الن�سيان. 
من  الكثير  الأحاديث  هذه  �سّحح  وقد 
في  َنن  وال�سُّ حاح  ال�سِّ واأ�سحاب  العلماء 
لذلك  الإ���س��ام��ي؛  التاريخ  مراحل  كافة 
في  ي�سّكك  لمن  علمية  قيمة  اأّي  توجد  ل 
هذا  م��ع  المهدّي«  اهلل  »خليفة  اأح��ادي��ث 
اإل لأحاديث  اأن يتوافر  التواتر الذي يندر 
م��ع��دودة ج���دًا، ك��اأح��ادي��ث ال��م��ه��دّي. كما 
في  ودوره  ال��زم��ان  اآخ���ر  ف��ي  ظ��ه��وره  اأن 
ُملئت  بعدما  وع��دًل  ِق�سطًا  الأر����س  م��لء 
وتحقيق  م�سداق  هو  اإنما  وج���ورًا،  ظلمًا 
الَِّذي  ُهَو   ( تعالى:  قوله  في  الإلهّي  للوعد 
ِلُيْظِهَرُه  اْلَحقِّ  َوِدي��ِن  ِباْلُهَدى  َر�ُسوَلُه  اأَْر�َسَل 
�سورة  اْلُم�ْسِرُكوَن(  َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه  يِن  الدِّ َعَلى 

ال�سافات، الآية 9. 
ُبوِر  الزَّ ِفي  َكَتْبَنا  َوَلَقْد  تعالى:{  وقوله 
ِعَباِدَي  َيِرُثَها  اْلأَْر���سَ  اأَنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمْن 

اِلُحوَن } �سورة الأنبياء، الآية 105.  ال�سَّ
من  الأح���ادي���ث  ه��ذه  ف���اإّن  والحقيقة 
�سّحتها  في  ي�سّكك  لم  التي  الم�سالمات 

اأحٌد، ل من ال�سابقين ول من الاحقين. 
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من عاداه من الأ�سحاب �سبه المعقول اإلى المح�سو�س، وذاته من 
�سدة القتراب مم�سو�س في ذات الل، والبع�س الآخر من غير 
اأبي طالب، مثل:  الم�سلمين لديه روؤى غير �سلبية تجاه علي بن 
هنري لمينز، وفي واقع الأمر اأن هوؤلء اأ�سحاب الروؤية ال�سلبية 
لم يت�سنَّ لهم قراءة ودرا�سة حياة وفكر الإمام علي )كرم الل 
وذهبوا  ال�سحيح  الحكم  لحكموا  ذلك  لهم  ت�سنى  ولو  وجهه(، 

اإلى الراأي ال�سائب في كامهم عن الإمام )كرم الل وجهه(. 
تراثه:

)نهج  ك��ت��اب:  فُيّعد  ع��ن��ه(،  الل  )ر���س��ي  لتراثه  وبالن�سبة 
على  يحتوي  وال��ذي  الم�سلمين  لدى  الكتب  اأه��م  من  الباغة( 
العديد من حكمه واأقواله وو�ساياه، وقد جمعه ال�سريف الر�سي، 
طالب  اأب��ي  ب��ن  لعلي  الكتاب  ن�سب  �سحة  ع��دم  البع�س  وي��رى 
)ر�سي الل عنه(، اإل اأن واقع الحال وبالأدلة الموّثقة والبراهين 
عنه(،  الل  )ر�سي  علي  لاإمام  من�سوب  الكتاب  فاإن  الموؤكدة 
 ، الم�سلمين  من  غفيرة  جماهير  لدى  المعتبرة  الكتب  من  وهو 
وال�سيا�سية  والدينية  الفقهية  الأعمال  اأهم  من  جّلهم  ويعتبره 
في الإ�سام، وقد تم تاأليف العديد من ال�سروح والتعليقات على 
هذا الكتاب القيم من مختلف الكّتاب والدار�سين والباحثين في 
مختلف الع�سور ، نذكر منها على �سبيل المثال ل الح�سر، �سرح 
نهج الباغة لبن اأبي الحديد المدائني، و�سرح الأ�ستاذ الإمام 

محمد عبده مفتي الديار الم�سرية �سابقًا.
من  العقول  )اأن��وار  كتاب:   t اإليه  المن�سوبة  الكتب  ومن 
اأ�سعار  فيه  دي��وان  اإليه  ين�سب  وكذلك  الر�سول(،  و�سي  اأ�سعار 
اأو  موؤلفه  اأن  هنا  بالذكر  وجدير  الهجاء،  اأحرف  لقوافي جميع 

جامعه العالم قطب الدين الكيدلي، المتوفى عام 610 ه� .
كما ين�سب اإليه t كتاب: )غرر الِحَكْم ودرر الَكِلْم(، وهو 
عبارة عن مجموعة معتبرة من الِحَكم والأقوال الق�سيرة التي 
قالها الإمام علي بن اأبي طالبt ، في منا�سبات مختلفة ، قام 

بجمعها عبد الواحد الآمدي التميمي، والمتوفى �سنة 550 ه�.
وتن�سب اإليه مخطوطة لكتاب فيه �سرح لق�سيدة: )الُبردة( 
لكعب بن زهير، محفوظة في مكتبة الرو�سة الحيدرية بالنجف 

الأ�سرف.
والمعروف اأن الإمام علي بن اأبي طالب t كان من كّتاب 
الوحي، وهناك روايات توؤكد على اأنه اأول من جمع القراآن الكريم 
محفوظ  اأولها  يده  بخط  مكتوبة  م�ساحف  ثاثة  له  وتن�سب   ،
بمتحف مدينة �سنعاء العا�سمة اليمنية ، والثاني محفوظ بمكتبة 
المركز  فيمتلك  الثالث  الم�سحف  اأم��ا   ، بالهند  رامبور  ر�سا 
الوطني للمخطوطات بالعراق اثنتي ع�سرة �سفحة منه ، وباقي 

الم�سحف محفوظ في مكتبة اأمير الموؤمنين في 
النجف الأ�سرف 

المروّية  الأحاديث  العديد من  له  ين�سب  كما 
 500 من  اأكثر  اأنها  ويقال   wمحمد النبي  عن 
لكافة  الحديث  كتب  مختلف  في  وردت   ، حديث 

الفرق الإ�سامية ، كما ذكرنا لك من قبل . 
�سخ�سيته في الأدب: 

والأدب��ي��ة  الفنية  الأع��م��ال  م��ن  الكثير  اه��ت��م 
طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  الإم���ام  ب�سخ�سية  والفكرية 
الإمام  حياة  الكتب  من  العديد  تناولت  حيث   ،t
لموؤلفين وكّتاب من الم�سلمين في مختلف الع�سور، 

نذكر منها على �سبيل الأمثلة ل الح�سر:
اأبــي  بــن  عــلــي  الــمــ�ؤمــنــيــن  اأمــيــر  »خ�صائ�س  كتاب 

للحافظ الحجة اأبي عبد الرحمن اأحمد   »  t طالب 
بن �سعيب الن�سائي المولود عام 215 ه�، وقيل 214 ه�، 

وخّرج  له  ق��ّدم  ال��ذي  الكتاب  هذا  ه�،   303 عام  وتوفي 
الرحمن ح�سن محمود، و�سدر  ال�سيخ عبد  بع�س حديثه 

ه�   1406 مايو  في  بالقاهرة  ومطبعتها  الآداب  مكتبة  عن 
التقديم  في  الهنات  من  الكثير  به  الكتاب  هذا  م،   1986  /

اأحاديثه، وقد قمنا بدرا�سته وتحقيقه  له وفي تخريج 
هذا  يجد  اأن  اآملين  اأح��ادي��ث��ه،  وتخريج  وتدقيقه 
يتوله  من  القيمة  العظيم  الحجم  ال�سغير  الكتاب 
كل  على  نفعه  ليّعم  ال��ن��ور،  اإل��ى  ويخرجه  بعنايته 

الإم��ام  الن�سائي  مكانة  مع  يليق  بما  العلم،  محبّي 
الورع، الثقة الثبت، الحافظ المجيد، المحب العا�سق 
لاإمام علي بن اأبي طالب واآل بيت ر�سول الل الهادي 
اآل��ه  وعلى  اأجمعين(  الل  �سام  )عليهم  الب�سير 

و�سحبه.
ولأن ال�سيء بال�سيء يذكر: فقد ذكروا اأن الإمام 
�سديدة  محنة  ال�سورية  دم�سق  في  اأُمتحن  الن�سائي 
ا ع�ساًل، وطلب من محبيه اأن يحملوه  �سببت له مر�سً
اإلى مكة المكرمة، فحملوه اإليها، وانتقل اإلى رحمة 
الل بها را�سيًا مر�سيًا، و�سبب المحنة اأنهم طلبوا 
اإليه تف�سيل معاوية بن اأبي �سفيان على الإمام علي 
بن اأبي طالب t، فقال: األ ير�سى معاوية راأ�سًا 
براأ�س حتى يف�سل عليًا ؟!، وجرت له � ب�سبب ذلك 
حتى  وعذبوه،  و�سربوه  اأهانوه  ج�سام،  اأح��داث   �

اأ�سرف على الموت، رحمه الل رحمة وا�سعة. 

اأيام، واآخاه محمد )عليه ال�ساة وال�سام( مع نف�سه 
حين اآخى بين الم�سلمين. 

لقد ن�ساأ الإمام علي بن اأبي طالب t في بيت النبوة، 
اأخاق ابن  اأ�سلم من ال�سحابة، وتربى على  اأول من  فكان 
عمه محمد بن عبد الل المبعوث هدى ورحمة للعالمين )عليه 
ال�ساة وال�سام(، وقد ن�ساأ �سجاًعا بطًا ل يعرف الجبن، فقد 
نام في فرا�س النبي ليلة الهجرة، ثم هاجر و�سارك في الغزوات 
المختلفة، كما اأنه عاي�س الدولة الإ�سامية حتى انت�سر نورها 

في الآفاق وكان اأعلم النا�س بالقراآن الكريم.
األقابه:

المرت�سى، حيدرة  الل،  ولي  علي:  الإمام  األقاب  من 
ويع�سوب  الموؤمنين  يع�سوب  الموؤمنين،  اأمير  )الأ�سد(، 
مقدمهم(،  اأو  كبيرهم  اأو  القوم  رئي�س  )اأي  الدين 
مدينة  ب��اب  الأع��ظ��م،  ال��ف��اروق  الأك��ب��ر،  ديق  ال�سّ
الر�سول  لحديث  م�ستندة  ت�سمية  وه��ي  ال��ع��ل��م... 
محمد بن عبد الل )عليه ال�ساة وال�سام( يقول 
فيه: اأنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو حديث يقبله 
ال�سيوطي  الإم��ام  اأك��ده  وقد  الم�سلمين،  غالبية 
لما  الكعبة:  وليد  الخلفاء(،  )تاريخ  كتابه  في 
�سهيد  الم�سّرفة،  الكعبة  داخ��ل  ولد  باأنه  ذكر 
يكّنى  كما  ال�ساة،  اأثناء  قتل  لأنه  المحراب: 
ال�سبطين،  واأب��ي  ت��راب،  واأب��ي  الح�سن،  باأبي 

واأبي الح�سنين، واأبي الريحانين..
الوحي،  كتَّاب  من  عليه  الل  ر�سوان  كان 
وقد بلغت روايته عن ر�سول الل w اأكثر من 

536 حديثًا.
و�سائر  وال��ح��دي��ب��ي��ة  ب���در،  م��وق��ع��ة  �سهد 
ال��م�����س��اه��د، زوج����ه ال��ن��ب��ي )ع��ل��ي��ه ال�����س��اة 
وال�سام( �سغرى بناته ال�سيدة فاطمة الزهراء 
u، وكانت �سنها حينئذ  15 �سنة، وخم�سة اأ�سهر 
ون�سف، و�سن علي )كرم الل وجهه( 21 �سنة، 
الهجرة(،  من  الثانية  ال�سنة  )في  اأ�سهر  وخم�سة 
وزينب  كلثوم،  واأم  والح�سين،  الح�سن،  له  فولدت 
عليها  ي��ت��زوج  ول��م  اأج��م��ع��ي��ن(،  الل  ���س��ام  )عليهم 

غيرها حتى انتقلت اإلى رحاب الل.
ُوِليَّ الخافة بالمدينة يوم مقتل عثمان بن عفان 
)ر�سي الل عنهما( في ذي الحجة �سنة 35ه�، ورحل 
عن المدينة اإلى الكوفة العراقية فا�ستقر بها، وكانت 

خافته 4 �سنوات و9 اأ�سهر و10 اأيام.
قال اأبو عمر في ال�ستيعاب: واأح�سن ما راأيت في �سفة علي 
)كرم الل وجهه( اأنه كان ربعة من الرجال، اإلى الق�سر ما هو، 
اأدعج العينين )�سواد العين مع �سعتها(، ح�سن الوجه كاأنه القمر 
ليلة البدر ُح�سنًا، �سخم البطن، عري�س المنكبين �سئن )غليظ( 
الكفين، عتدًا )ال�سديد التام الخلق( اأغيد )المائل العنق(، كاأن 
عنقه اأبريق ف�سة، اأ�سلع لي�س في راأ�سه �سعر اإل من خلفه، كبير 
اللحية، لمنكبه م�سا�س )راأ�س العظم( كم�سا�س ال�سبع ال�ساري، 
ل يتبين ع�سده من �ساعده قد اأدمجت اإدماجًا، اإذا تم�سى تكفاأ، 
يتنف�س،  اأن  ي�ستطع  فلم  بنف�سه  اأم�سك  رجل  بذراع  اأم�سك  واإذا 
اإلى  م�سى  واإذا  واليد،  ال�ساعد  �سديد  هو،  ما  ال�ُسمن  اإلى  وهو 
الحرب هرول، ثبت الجنان، قوي �سجاع، من�سور على من لقاه.
ويرى اأ�ستاذنا العقاد اأن مفتاح �سخ�سية الإمام علّي بن اأبي 
الفرو�سّية  نخوة  به  بلغت  فقد  الفرو�سّية،  اأدب  هو   ،t طالب 

غايتها المثلى، فلم ين�س ال�سرف قط ليغتنم الفر�سة.
علمه: 

كما  وف�ساحته،  باغته  على  واأن�ساره  الإمام  خ�سوم  اتفق 
اتفقوا على علمه وفطنته.

عرف عن علي بن اأبي طالب )كرم الل وجهه(، علمه الغزير، 
�سواء كانت علومًا دينية اأو دنيوية، فقد عرف ببراعته في علوم 
الريا�سيات، و�سرعته في حل الم�سائل الح�سابية وبالذات تق�سيم 

ة.  الميراث، كما ُذكر له و�سف الذرَّ
وال�سرف  كالنحو  اللغة  علوم  من  تمكنه  ذلك  اإل��ى  ي�ساف 
والباغة، ويوؤكد التاريخ على اأنه كان معلِّمًا لأبي الأ�سود الدوؤلي 
ويقال اإنه اأو�ساه بدرا�سة النحو لمواجهة ما �ساع من لحن على 
األ�سنة بع�س النا�س نتيجة لدخول العديد من العنا�سر والأجنا�س 

والقوميات اإلى الدين الإ�سامي.
كما يقال اإنه اأول من �سّنف كتاًبا في الفقه، وكان معلِّمًا لعبد 
الّنا�س على �سوؤاله حر�سًا منه على  الل بن عبا�س، وكان يحثُّ 

ن�سر العلم..
محبة  كانت  ف�سة  خادمته  حتى  اأن  الم�سادر  بع�س  ويروي 

للعلم بل كانت تعلم علم الكيمياء.
الإمام علي بن اأبي طالب t عند غير الم�سلمين:

 ،t وبالن�سبة لراأي غير الم�سلمين في �سخ�سية الإمام علي
فقد اأثنى عليه بع�سهم مثل: )ادوارد جيبون( في كتابه ال�سهير  
» اأف�ل و�صق�ط الدولة الرومانية « ، وكذلك ال�سير وليم موير، 
بن  اإن علي  الفيل�سوف جبران خليل جبران:  ال�ساعر  وقال عنه 
اأبي طالب هو كام الل الناطق، وقلب الل الواعي، ن�سبته اإلى 
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الغالب«   ــصــــد  االأ�ــ ك��ت��اب:»مـــنـــاقـــب  ون��ذك��ر 
للعامة الجزري، وكتاب:»عبقرية االإمام علي« 
لأ�ستاذنا عماق الأدب العربي عبا�س محمود 
الإ�سامية،  العبقريات  �سل�سلة  �سمن  العقاد 
وتناول في الكتاب ن�ساأته وثقافته ونبوغه الأدبي 
يتحدث  كما  والباغة،  والف�ساحة  ال�سعر  في 
عن حياته كخليفة ورجل �سيا�سة، و�سماه ال�سهيد 

اأبا ال�سهداء.
كما األف اأ�ستاذنا عميد الأدب العربي الدكتور 
طه ح�سين كتاب:»الفتنة الكبرى«  في جزءين ، 
وبن�ه«،  »علي  بعنوان:  منه  الثاني  الجزء  وك��ان 
في  عظيم  ومعاوية  علي  بين  الفرق  اأن  فيه  ج��اء 
ال�سيرة وال�سيا�سة، فقد كان علي موؤمًنا بالخافة، 
معانيه  باأو�سع  العدل  يقيم  اأن  عليه  الحق  ويرى من 
باأ�سًا  ذلك  في  يجد  ل  فاإنه  معاوية  اأما  النا�س،  بين 
ول جناحًا، فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون، 

وكان الزاهدون يجدون عند علي ما يحّبون.
           علي بن اأبي طالب في الفن:   

             ولاإمام علي بن اأبي طالب 
العديد من ال�سور المر�سومة، منها: 

�سورة يفتر�س اأنه تم ر�سمها على جلد غزال 
من قبل �سخ�س معا�سر له، وهناك ن�سختان من 
المتحف  في  محفوظة  اأحداهما  ال�سورة،  هذه 
والأخ��رى  روم��ا،  الإيطالية  العا�سمة  في  الإيطالي 
محفوظة بمتحف اللوفر، ويذكر هنا اأن له العديد 
متاحف  من  العديد  في  المر�سومة   ال�سور  من 

العالم تعتمد على �سفاته المروّية.  
وفي كثير من ال�سور يظهر علي وبقربه اأ�سد 
راب�ٌس كناية عن اإحدى كراماته، فقد راأيت ر�سًما 
تخّيليًا لاإمام علي وهو يقاتل عمرو بن ود خال 
غ���زوة ال��خ��ن��دق، وم��ث��ل ه��ذه ال��ر���س��وم��ات كانت 
ويتبارك  المنازل،  في  وتعّلق  في م�سر  موجودة 
بها النا�س معتزين بها، وذلك قبل اأن يت�سلل اإلى 
ب المقيت والنغاق  ت�سامحنا واعتدالنا التع�سّ

الغريب.
اأثناء  الم�سرية  الكتب  دار  في  راأي��ت  كما 
بالعراق  موجودة  �سورة  من  ن�سخة  بها  عملي 

مبدع،  فني  اإط��ار  و�سط  كتبت  مخطوطة  عن  عبارة  ال�سقيق 
ال�ساة  )عليه  محمد  ال��ر���س��ول  ل���س��م  تناظرية  مخطوطة 
وقد  ي�سارًا،   t طالب  اأبي  بن  علي  والإم��ام  يمينًا،  وال�سام( 
حاولت اأن اأتعرف اإلى الفنان الذي اأبدع هذا الر�سم اإل اأنني لم 
الباحثين  الأ�سدقاء  العديد من  لي  اأكد  اأتمكن من ذلك، حيث 
في الفن الإ�سامي اأن هناك اآلف اللوحات ر�سمت حًبا في اآل 
بيت ر�سول الل )عليه ال�ساة وال�سام(، دون اأن يكون لها فناٌن 

محدٌد.
للر�سول  عثماني  تركي  ر�سم  من  �سورة  على  اطلعت  كما   �
محمدw، وهو يزوج ابنته ال�سيدة فاطمة الزهراء u بابن عمه 
والنبي  t، وقد غطي وجه فاطمة  اأبي طالب  بن  الإم��ام علي 
محمد باللون الأبي�س احترامًا لهما، وهو ر�سم على درجة عالية 

من الدقة والجمال والإتقان.
مخطوطة  على  اأي�سًا  الم�سرية  الكتب  دار  ف��ي  واطلعت 
لمقولة: )ل فتى اإل علي ول �سيف اإل ذو الفقار( والتي يقال اإن 
الر�سول محمد )عليه ال�ساة وال�سام(، قالها لاإمام علي بن 

.tاأبي طالب
كما راأيت �سورة جميلة متقنة في اإبداعها ت�سور الم�سلمين 
وقد  بالخافة،   t طالب  اأب��ي  بن  علي  الإم��ام  يبايعون  وه��م 
ا�ستخدم فيها الفنان الذي ر�سمها مجموعة من الألوان الهادئة 

المعّبرة.
واطلعت على ر�سم تركي عثماني لموقعة الجمل، وقد غطي 
t طالب  اأب��ي  بن  علي  والإم��ام  عائ�سة،  ال�سّيدة  من  كل  وجه 

باللون الأبي�س.
اأبي طالب  بن  الإمام علي  لر�سم جميل ل�سم  وراأيت �سورة 
�سوفيا(  )اأيا  في  العماقة  الجدارّية  ال�سحون  اأحد  على   t

بتركيا.
وقد ظهرت �سخ�سية الإمام علي بن اأبي طالب على �سا�سة 
اآل  لتج�سيد  ال�سريف  الأزهر  منع  بعد  مرة  لأول  العربي  التلفاز 
البيت اأو ال�سحابة )ر�سي الل عن الجميع(، وذلك عن طريق 
لدى  الم�سلمين  بين  اأثار جدًل  الذي  الخطاب  بن  م�سل�سل عمر 
ال�سوري حاتم علي، وقد  المخرج  اإخراج  عر�سه، وقد كان من 
غانم  التون�سي  الممثل  طالب  اأب��ي  بن  علي  الإم���ام  دور  ج�ّسد 

الزرلي. 
بالكوفة  ُقتل )كرم الل وجهه(  نقول:  الف�سل  لهذا  وختامًا 
العراقية ِغيَلًة، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، حين دخل 

الم�سجد، وذلك في يوم 17 من رم�سان �سنة 40 ه�.
الهوام�س:

باحث وكاتب من جمهورية م�سر العربّية.( 1)

ميكن احلديث 
عن الرُّوح؟

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

هل

فُح،  الُروُح: بال�سم في كام العرب، النَّ
ال��ّروح.  ري��ٌح يخرج من  لأن��ه  ُروح���ًا  �سمي 
وح في ال�سفة الحاّلة به مذّكر، وغير  والرُّ
والإخ��ت��اف  ال��م��وؤن��ث��ة.  ب�سفتها  الّنف�س 
بالتذكير والتاأنيث واإن كنا ن�ستطيع تاأنيث 
هي  للنف�س  اأن��ه  اإّل  تذكيرها،  اأو  ال���روح 
التعّدد  اإل��ى  يدعو  ما  وه��ذا  موؤنثة،  دائمًا 
اإن  مقولة  ي�سجع  ما  بينهما،  والإخ��ت��اف 
الإن�سان، موؤلف من اأق�سام ثاثة من حيث 

البناء الأّولي الج�سم والروح والنف�س.
وبالإجابة عن ال�سوؤال المطروح عنوانًا 
الأم��ر،  نعالج  اأن  لنا  يمكن  البحث،  لهذا 
فمن  وال��م��ع��رف��ة.  العلم  لمفهومي  وف��ق��ًا 
لاأعمال  نتيجًة  ياأتي  ال��ذي  العلم  ناحية 
المختبر  في  بها  اأقمنا  �سواء  التجريبية 
وفق �سروط طبيعية اأو ا�سطناعية، اأو قمنا 
هذه  ج��ّراء  ل  فالمح�سّ الطبيعة.  في  بها 
العملية هو مح�س علمي، من حيث كميته 
وماهيته وتاأليفه جّراء ما اأفرزته التجارب 
ولإ�ستنتاج  ذاتها  ال�سروط  في  المتتالية، 
النتائج ذاتها، ما يخّول المجّرب الباحث، 
العملية  على  ق��ان��ون  مفهوم  اإط���اق  م��ن 
وكذلك  المطاف،  نهاية  ف��ي  التجريبية 

الطبيعة.  ف��ي  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ن��ق��وم  ع��ن��دم��ا 
ال��ح��ي��وان��ات  ���س��ل��وك��ي��ات  بع�س  ك��درا���س��ة 
والتغّير  النباتات،  اأن���واع  بع�س  واإنت�سار 
بعوامل  ت��اأث��رًا  ال��ج��م��ادات  ف��ي  الحا�سل 
هذه  كل  لكن  وال��ن��ور...  وال�سوء  ال��ري��اح 
النتائج التي نح�سل عليها، تبقى في اإطار 
قوانينها  وج��ود  م��ن  بالرغم  المتغيرات 
الداّلة. اإل اأن بقاءها رهُن هذه التغّيرات 
اأدوات  بتطور  مبا�سرًا،  ارتباطًا  مرتبط 
التجربة، التي تخ�سع دائمًا لمقولة التطور 
الطريقة  هذه  تبقى  وبهذا  التكنولوجي، 
ولو  خطاأُها  يتبين  حتى  �سحيحة  العلمية 
من  الكثير  في  ن��راه  لما  وفاقًا  حين.  بعد 

النظريات العلمية، اأو الفل�سفية.
اأما الناحية الثانية، اأو المفهوم الثاني 
التي  العقلية  الطريقة  وه��ي  للمعرفة، 
الو�سول  في  العقلي  المنطق  على  تعتمد 

اإل���ى درا���س��ة ال��ح��الت ال��م��ت��ع��ددة، فهي 
وعلى  الأ�سا�س،  في  العقل  على  تعتمد 
الإ�ستنتاجات من المعطيات المدرو�سة، 

ل  ق��اط��ع��ًا،  ح��ًا  بها  ُت�����س��ِدْر  بحيث 
حركة  م��دى  على  لتغييره  م��ج��ال 

مثاًل  الم�ستقبل.  باتجاه  الزمان 

الذي  العلّية،  على ذلك: قانون 
لكل  اأن  معرفة،  على  ينطوي 

خلفه،  قائمة  عّلة  معلول 
م��ن��ه��ا ���س��ب��ب وج������وده، 

المخلوقة  كالطبيعة 
لها  اأن  فيها  م��ا  بكل 
القانون  خالقًا. وهذا 
ب��الإط��اق،  يتغّير  ل 
يمكن  ل  ه��ذا  وعلى 
درا�سة المح�سو�سات 
خال  من  اإّل  علميًا 
ال��ت��ج��رب��ة ل��م��ع��رف��ة 
بالتف�سيل  مكّوناتها 
ال������دق������ي������ق، اأم�������ا 
العقلية  ال��درا���س��ات 
ال�����ت�����ي ت���ب���ح���ث ف��ي 

المعقولت، فلها منهج 
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ي�سل  �سابقتها،  عن  مختلف  بها،  خا�س 
ب�سكل  معرفتها  اإلى  الإن�سان  خالها  من 

عام، ودالٌّ على كينونة م�سبباتها.
في  وردت  كما  ال��ّروح  فم�ساألة  وعليه 
َعِن  ُلوَنَك  {َوَي�ْساأَ الكريمة  القراآنية  الآي��ة 
اأُوِتيُتم  َوَما  َربِّي  اأَْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ
لنا  يمكن  هل   )1( َقِليًا}  اإِلَّ  اْل��ِع��ْل��ِم  ��ن  مِّ
يجوز  ل  ُمعطى  اأن��ه��ا  اأم  فيها؟  البحث 
اأو  اأو الخو�س في تفا�سيله؟  ال�سوؤال عنه، 
النا�س  على  المحظور  المحّرمات  من  اأنه 
في  ال��ول��وج  وقبل  معناه.  اإل��ى  التطرق 
ُب��دَّ  ال���رد على ه��ذه ال��ت�����س��اوؤلت ل 
الواقعة  المفاهيم،  تعريف  من 
ياأتي:  كما  الآي��ة.  �سياق  في 
ال���روح، اأم��ر رب��ي، والعلم 

القليل. 
م���ف���ه���وم ال������روح: 
الكتب  ف��ي  ج��اء  كما 
ال��ل��غ��وي��ة ل���ه م��ع��اٍن 
ع��دي��دة، ال���روح ما 
والروح  الحياة،  به 
به  يعي�س  ال��ذي  هو 
وح  الإن�����س��ان، وال���رُّ
خلٌق من خلق الل ، 
والروح هو الوحي، 
ال��ن��ب��وة،  اأم�����ر  اأو 
وي�����س��م��ى ال���ق���راآن 
الفرح،  وهو  روحًا، 
والأم�����ر وال��ن��ف�����س، 
واأطلق على جبرائيل 
)ال����������������������روح 

الأمين( و )روح القد�س( وهو خلق كالإن�س 
.tولي�س هو بالإن�س...)2( والروح عي�سى

الروح،  العلماء في ماهّية  وقد اختلف 
في  متردد  هوائي  رقيق  ج�سم  اأن��ه  فقيل 
م��خ��ارق ال��ح��ي��وان، وه���ذا م��ذه��ب اأك��ث��ر 
بنية  على  هوائي  ج�سم  وقيل  المتكلمين، 
وقيل  ح��ي��اة...  منه  ج��زء  كل  في  حيوانية 
التي  الحياة  ه��و  وقيل  عر�س  ال���روح  اأن 
والعلم  ال��ق��درة  لوجود  المحل  يتهّياأ  بها 

والختيار)3(.
وقال بع�س العلماء اأن الل تعالى خلق 
النور،  جوهر  من  اأ�سياء:  �ستة  من  ال��روح 
والطيب، والبقاء، والحياة، والعلم والعلو. 
األ ترى اأنه ما دام في الج�سد كان الج�سد 
نورانيًا يب�سُر بالعينين، وي�سمع بالأذنين، 
َنِتَن  الج�سد  من  خرج  ف��اإذا  طيبًا،  ويكون 
الَج�سد، ويكون باقيًا فاإذا فارقه الروح َبِلَي 
ميتًا،  ي�سيُر  وبخروجه  حّيًا  ويكون  َوَفني، 
ويكون عالمًا فاإذا خرج منه الروح لم يعلم 
�سيئًا، ويكون علويًا لطيفًا توجد به الحياة 
ال�سهداء  �سفة  ف��ي  تعالى  ق��ول��ه  ب��دلل��ة 
ــرزقـــ�ن« فرحين  »بـــل اأحـــيـــاٌء عــنــد ربــهــم ُيـ

واأج�سامهم قد بليت في التراب)4(. 
مفهوم  وحي  من  التعريفات  فهذه  اإذًا 
التحدث  منهٌي  غير  الكريمة،  الآي��ة  هذه 
ال��روح،  علم  هو  عنه  المنهيُّ  اإنما  عنها، 
لذلك  و�سواه  يتاألف  مما  دقيق،  كمعطى 
ال��روح  عن  ي�ساألونك  على:  ال��ج��واب  ك��ان 
ال��ذي  الوحيد  رب��ي.وه��و  عند  علمها  ّق��ل 
يعرفونها  النا�ِس  كَل  النا�س  ولّكن  يعلمها 

كٌل بح�سب عقله.
ال�سيء ال�سادر  مفهوم الأمر: هو 
من اأح��ٍد على ���س��واه، وف��ي الأ���س��ل ل 
اأي من له  الآم��ر،  اإل من  الأم��ُر  يكون 
وتنطبق  دائ��م،  ب�سكٍل  ال�سفة  ه��ذه 
مركز  �ساحب  لكل  وف��ق��ًا  عندنا 
�سواه.  من  على  وم�سوؤولية 

وهو بالإجمال »لمن ه� دونك«.)5(
 )6( »الحادثة«  الفعل، وهو  والأم��ر هو 
طلب  واأم��َر:  بالوجود،  ماأمورة  ال��روح  اأي 
اأم��ر،  فهو  اإن�����س��اءه،  اأو  ���س��يء،  فعل  منه 
منه  »طلب  َم��َر  َواأَ بالوجود.  ماأمور  والروح 
فعل �صيء اأو اإن�صاءه فه� اآمٌر وذاك ماأم�ر. 
يقال اأمره ال�صيء وبال�صيء، واآمره اأن يفعل 
وباأن يفعل« )7( واأمر الل �سبحانه واقع بين 
الكاف والنون »فاإنما اأمره اإذا اأراد �صيئاً اأن 
الكن  بين  ولي�س  فيك�ن«)8(،  كن  له  يق�ل 
اإذ  للتطبيق،  زمنية  م�سافة  من  والكينونة 
اإلى  ول  تن�ساأ،  منها  مادة  اإلى  ل  تحتاج  ل 
في  هو  بل  الأم��ر،  يتّم  بوا�سطتها  اأدوات 
اإلى  عدم  عن  ينتقل  اأق��ل،  اأو  ب�سر  لمحة 
الأم��ر، من حيث  ف��ور ح�سول فعل  وج��ود 
ودون  ال��ن��ه��ائ��ي،  ال��ت��ام  وال�سكل  الإرادة 

مقدمات وتهيئة م�ستلزمات. 
مقدمة  في  ج��اء  ال��ذي  العلم:  مفهوم 
ه����ذا ال���ب���ح���ث، وه����و ال��ع��ل��م ب��ج��زئ��ي��ات 
الموجود، باإعتبار اأننا ن�ستطيع البحث في 
اأي  )الل(،  الواجد  �سوى  الموجودات  كل 
اأننا لنا الحق والقدرة والعقل، في علم ما 
ل نعلم، وذلك بت�سجيع من الل تعالى على 
�سمن  من  وهي  الم�سوؤولية،  بهذه  القيام 
الأر���س،  في  الإن�سان  ا�ستخاف  عملية 
من  لأن��ه؛  الل.  ذات  في  البحث  باإ�ستثناء 
يحيط  اأن  الب�سري  العقل  على  الم�ستحيل 
اإلى  حتمًا  ذل��ك  وم�سير  الكّلي،  بالعقل 
المحال. كما البحث في ذات الروح يوؤدي 
يقت�سر  هنا  وبحثنا  ذاتها.  النتيجة  اإل��ى 
اأراد  ال��روح، وهو مباح لكل من  اآث��ار  على 

الزيادة في المعرفة وغير ممنوع. 
كتب  ال���روم  قي�سر  اأن  ي��ذك��ر  وم��م��ا 
طالب اأب��ي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  اإل��ى 

اأن  اأُوؤثر  قائًا:  الروح  t م�ستف�سرًا عن 
التي  ال��روح  في  مذهبكم  عن  لي  تك�سف 
ذكرها الل في كتابكم في قوله: ي�ساألونك 

عن الروح قل الروح من اأمر ربي.
يقول:   tالموؤمنين اأمير  اإليه  فكتب 
اأما بعد: الروح نكتٌة لطيفة ولمعة �سريفة، 
من �سنعة باريها، وقدرة ُمن�سيها، اأخرجها 
من خزائن ملكه، واأ�سكنها في ملكه، فهي 
ف��اإذا  ودي��ع��ة،  عندك  ول��ه  �سبب  لك  عنده 
اأخ���ذت م��ا ل��ك ع��ن��ده، اأخ��ذ م��ا ل��ه عندك 

وال�سام)9(.
الروح  فهم  اأنف�سنا  على  ل  ن�سهِّ وحتى 
بالنهاية، كان ل ُبدَّ من القاء ال�سوء على 

ما ياأتي: 
ال��روح،  تعريف  يمكن  ل  عرفًا:  ال��روح 
تعريفًا ماديًا، لأنها ل تقع تحت اإطار المادة 
والتحّيز، ولكن يمكننا التعّرف على اآثارها 
من  اأو  عنها،  ال�سادرة  الحركة  من خال 
ي��دل على وج��وده��ا،  ال���ذي  النب�س  خ��ال 
ال�سرايين  القلب في  الدم من  تّدفق  جّراء 

والأوردة، اأو من خال عملية النمو. 
وما يمكن التعبير عنه باألفاظ الت�سبيه 
والنورانّية،  اللطافة  مطلق  باأنها  فقط، 
 ،tالإم��ام علي ما يندرج كله تحت قول 
باأنها نكتة لطيفة ولمعة �سريفة، اأي مخلوق 
يائم  الروحانية  في  ال�سغر  منتهى  في 
على  ي�سفي  ب��ذات��ه،  ق��ائ��م  ون���ور  ج�سده، 

�ساحبه الب�سر والب�سيرة.
من  َخ��ل��ٍق  ك���اأي  تحتاج  ل  �سناعتها: 
خالقها، اإلى ت�سميم واأدوات، بل هي عبارة 
عن فعل الكن، فيكون )�سنعة تامة، وقدرة 
كافية(، متحدان جراء الأمر الإرادي لل 
تعالى، فال�سانع هو نف�سه الخالق المقّدر، 
الذي عا فوق قدرة العقل العاقل بتجّرده 
منذ وجوده و�سيظل رغم تقدمه غير قادر 

وغير محيط بما هو اأكبر.
يكن  ل��م  ذات���ه  بحد  المكان  مكانها: 
اأي�سًا، مع ما ي�ساحبه من الزمان،  فكان 
وهو عبارة عن الحدود في الحيّز المّعين 
العمق،  العر�س،  الطول،  ال�سبعة،  باأبعاده 
اإنما  التحت،الحجم.  الفوق،  الم�ساحة، 
ل  لأنها  ال�سروط،  لهذه  تخ�سع  ل  ال��روح 
تتحّيز مجّردة، بل تبقى في العالم الف�سيح 
رة لكل ذي نف�س من  محيطة �سابحة م�سيِّ
الأر���س  خزائن  ت�سعها  ل  حركته،  خ��ال 
باريها،  خزائن  �سكنها  بل  عظمت،  مهما 
التي ل يعلمها اإل هو، قبل وجود اأج�سامها، 
الدنيا  الحياة  في  اأم��ا  الأول،  الزمن  في 
مرجع  بالنف�س  ُتعنى  فهي  الآخ��ر،  الزمن 

الج�سم ولها قيادتهما اإلى اأجل م�سمى.
للعقل  النهائية  القدرة  دورها: بح�سب 
والتعرف  الكائنات  �سر  اإل��ى  التو�سل  في 
فهي  ال�سببية،  ق��ان��ون  خ��ال  م��ن  عليها، 
بحياة  قائم  عملها  م�سببها،  م��ن  �سبب 
وّمده  الج�سم  بناء  تعمل على  التي  النف�س 
بكل حوائجه، واإدارة غرائزه، حتى ي�ستقيم 
ال��ذي  الإج��ت��م��اع��ي  و�سطه  ف��ي  الإن�����س��ان 
يعي�سه، ما يوؤدي اإلى ح�سن اإدارته وقيادته 
وم��ق��ّدرة  م��ح��ّددة  ل��م��دة زمنية  وت��دّب��ره، 
�سابقًا على وجوده، ثم ل تلبث اأن تفارقه؛ 
لأنها تعتبر في بعدها الأق�سى عبارة عن 
وديعة، ترجع في اللحظة المحددة لها اإلى 
في  جديدة  �سيرة  لتبداأ  مودعها،  اإرادة 
عالم اآخر ج�سم اآخر للكائن نف�سه. اأي بما 

يائم ذلك العالم، ل غير ذلك مطلقًا.
ون�ساهد،  نعلم  حيث  من  يبداأ  زمنها: 
م��ن��ذ زم���ن ال��ح��ْم��ل ع��ن��دم��ا ي��ظ��ه��ر لغير 

نف�سها،  ال��ح��ام��ل 
عن  المعلوم  اإنما 
���س��اح��ب ال��ع��ل��م 
ال��ر���س��ول الأول 
اإن������ه������ا   ،w
عالم  ف��ي  ك��ان��ت 

ي��دع��ى ال���ّذر عند 
خالقها، في خزائن 

في  يندرج  ثم  ملكه، 
الظهور،  اأخ��رى،  عوالم 

البرزخ  ال��دن��ي��ا،  الأرح����ام، 
حتى يوم القيامة عالم الحيوان 

اأب��دًا وهي الحياة  الذي ل موت معه 
الأبدية، التي تبداأ ول تنتهي، وفقًا لعملية 
على  قائمة  ال��دق��ة،  منتهى  ف��ي  ح�سابية 
بالإطاق  م�سرة  ي�سوبها  ل  التي  المنفعة 
نعلم  الذي  المكان  في مكان وزمان، غير 
والزمان الذي نعرف. حيث كما جاء في 
راأت  عين  ال  مــا  »فيها  ال�سريف  الحديث 

على  خطر  وال  �صمعت  اأذن  وال 
الإطمئنان  قلب ب�صر«)10( غاية 

ونهاية الراحة، حيث ل ما�ٍس ول 
�ساحبه  ُيحِزُن  قد  ما�ٍس  م�ستقبل، 

يهُم  ق��د  وم�ستقبل  ن�سبة،  اأدن���ى  ف��ي 
كانت،  ن�سبة  ب��اأي  منتظره 

فيه  يتحقق  في حا�سر  بل 
الإن�����س��ان  يتمناه  م��ا  ك��ل 
على  ي��اأ���س��ُف  ل  ال���ف���رد، 

لغير  ي�سعى  ول  م��ا���س��ي��ه 
م��ا ه��و فيه. ذل��ك وع��د الل 

حدوثه  ب�سدق  يعتقد  من  يلقاه 
القريب.  الزمن  في 

الهوام�س:
   ابن منظور، »ل�سان العرب«، ج 5، داراحياء التراث، بيروت، 1999، �س 359.( 1)
   ابن منظور، »دار اإحياء التراث«، بيروت، 1999، �س 361.( 2)
   الطبر�سي، »تف�سير مجمع البيان« ج5، 6، �س 437.( 3)
   الطبر�سي، »تف�سير مجمع البيان«، ج 5، 6، �س 438.( 4)
   الطبر�سي، »تف�سير مجمع البيان«،ج7، 8،  داراحياء التراث، بيروت، �س 434.( 5)
   الطبر�سي، »تف�سير مجمع البيان«،ج1، داراحياء التراث، بيروت، �س 204.( 6)

   »المنجد في اللغة والإعام«، ط 37، دار الم�سرق، بيروت، 1986، �س16.( 7)
   �سورة ي�س، اآية 82.( 8)
   مروة، يو�سف، »العلوم الطبيعية في تراث المام علي«، مكتبة الهال، بيروت، ( 9)

1983، �س 82.
   »�سحيح البخاري«، حديث رقم 7498، والكرماني اأحمد، راحة العقل، ط2، ( 10)

دار الندل�س، بيروت، 1981، �س 522.

4041



المثل:  تعريف   �1
ال�ّسيوطي  الرحمن  عبد  العّامة  اأورد 
الُمْزِهر في   « كتابه  911ه/1505م( في  )ت�� 
)القا�سم  عبيد  اأب��ي  عن  نقًا  اللغة«،  عــلــ�م 
في  العرب  حكمة  الأزدي(:»االأمثاُل  �سام  بن 
كالمها  تعار�س  كانت  وبها  واالإ�صالم،  الجاهلّية 
المنطق  فــي  حــاجــاتــهــا  مــن  حــاولــت  مــا  بــهــا  فتبلغ 
بــكــنــايــة غــيــر تــ�ــصــريــح، فــتــجــتــمــع لــهــا ثـــالث خــالل: 
.)2(» الت�صبيه  ، وح�ْصن  اللفظ، واإ�صابة المعنى  اإيجاز 
المثل  1954م(  ت���   ( اأم��ي��ن  اأح��م��د  ع���ّرف  ك��م��ا 
اللفظ،  بــاإيــجــاز  يــمــتــاز  االأدب،  اأنـــ�اع  مــن  بالقول:»ن�ع 
تكاد  الكتابة، وال  الت�صبيه، وج�دة  المعنى، ولْطف  وُح�ْصن 
اأّنها تنبع من كّل  ٌة من االأمم، ومزّية االأمثال  اأمَّ تخل� منه 

ال�صعب«)3(.  طبقات 
وث����ّم����ة ت���ع���ري���ف ث���ال���ث 
ج����اء ف���ي »قـــامـــ��ـــس 
ــات  ــحـ ــلـ ــصـــطـ ــ�ـ ــمـ الـ
الــــــــلــــــــغــــــــ�ّيــــــــة 
ــــة«،  ــّي ــ واالأدب

حكيمة...  فــكــرة  ن  تت�صمَّ �صائعة  ُمــ�جــزة  عــبــارة  وهو:»المثل 
ة ق�صيرة ب�صيطة رمزّية، يك�ن لها مغزى اأخالقي.  والمثل ق�صّ
اأو  الــحــيــ�انــات )كــتــاب كليلة ودمـــنـــة(،  لــ�ــصــان  تــكــ�ن عــلــى  وقـــد 

.)4(»  )t الم�صيح  ال�صيِّد  )اأمثلة  الّنا�س 
بالقول:»اإّن  ال�سعبي  المثل  ف  عرَّ يعقوب  اإميل  والدكتور 
الَخلَف  يت�ارثها  اال�صتعمال،  �صائعة  بليغة  م�جزة  عبارٌة  المثل 
و�صه�لة  المعنى،  ة  و�صحَّ باالإيجاز،  عــادًة  وتمتاز  لَف،  ال�صَّ عن 

َجْر�صها«)5(. وجمال  اللغة، 
تعريف  و�سعنا  في  يكون  قد  م،  ت��ق��دَّ ما  اإل��ى  وبال�ستناد 
ال�ّسعبي  الأدب  ن��ات  م��ك��وِّ م��ن  واح����ٌد  ّن����ه  اأ ال�����س��ع��ب��ّي  ال��م��ث��ل 
عبارة  طريق  عن  بالعامّية  ُي�ساغ  غالًبا،  القائل  المجهولة 
ُم�ستوحاة  المعاني،  كثيفة  الأ�سلوب،  �سهلة  رة،  ُمخت�سَ ماأثورة 
عبر  تناقلها  ويجري  َمرويَّة،  وق�س�س  �سخ�سّية  تجارب  من 
وتوفير  ي،  الُمَتَلقِّ اإلى  ون�سائح  ِعَبٍر  تقديم  بهدف  الأجيال؛ 

َمر.  ال�سَّ مجال�س  في  والتفّكه  للت�سلية  مادة 
عبّية: اإّن الأمثال ال�سعبّية بداأت مع  1� م�سادر الأمثال ال�سَّ
الإن�سان  ُمعلِّم  هي  التي  الحياة  ُمعترك  في  الإن�سان  انخراط 

ال�ّسعبية: الأمثال  م�سادر  ومن  ل.  الأوَّ
الحياة،  من  الِعَبر  الإن�سان  ي�ستخل�س  الحياة:  تجارب   � اأ 
اأو  مبا�سر،  ب�سكل  عليه،  نتائجها  تنعك�س  عندما  �سّيما  ول 
في  ي��ح��دث  كما  ت��ج��ارب،  اإج���راء  اإل��ى  يلجاأ  عندما 
للتعميم  قابلة  باأمثال  وي��خ��رج  ال�سعبي،  ال��ط��ّب 
العّلة من  بت�صيل  اله�ا  كا�صات  القائلة:»  كالأمثال 
تغيير  »عند  و  الّداء«،  بيت  المعدة  و»  دوا«،  دون 

الدول َخبِّي را�َصك«، ...

ال��ك��ري��م وال��ك��ت��اب  ال���ق���راآن  ال�����س��م��اوّي��ة:  ال��دي��ان��ات   � ب 
التي  بالأمثال  غنّية  ال�سريفة  النبوّية  والأح��ادي��ث  المقّد�س 
اإلى  َلْت  ُحوِّ والِعبرة، وقد  الِحكمة  التما�س  الإن�سان على  تحمل 
ُتبالي«،  وال  اهلل  مــع  ُكــ�ْن  ذلك:»  على  الأمثلة  ومن  ة.  العاميِّ
غالَب  فا  الُل  ين�سركم  {اإْن  الكريمة  الآية  من  الُم�ستوحى 
المتَِّفق مع الآية الكريمة   » بر مفتاح الفرج  »ال�صّ اأو   ،)6( لكم} 
ا  اإِنَّ َقاُلوا  يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  اأَ�سَ اإَِذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  ال�سَّ ِر  َوَب�سِّ  }
َوَرْحَمٌة  ِهْم  َربِّ ِمْن  َلَواٌت  �سَ َعَلْيِهْم  اأُوَلِئَك  َراِجُعوَن  َلْيِه  اإِ ا  َواإِنَّ  ِ لِلَّ
ُم�ستوحاة من  اأمثلة  })7(. كذلك هناك  اْلُمْهَتُدوَن  ُهُم  َواأُوَلِئَك 
بتطلع  البنت  عاتّما  الــجــّرة  :»ُطـــّب  ومنها  �س،  المقدَّ الكتاب 
ب�سيغة  �س  الُمقدَّ الإنجيل  في  له  جذور  على  نقع  الذي  الأُّما«، 

ِبْنتها«... االأمِّ  »ِمْثُل 
في  ُتقال  اأمثال  هي  ال�سعبّية:  والق�س�س  الحكايات   � ج 
بحكاية  المثل  واقتران  وِحَكٍم.  كِعبٍر  وق�س�سٍ  حكايات  نهاية 
�سيخ  عمد  وق��د  وحفظه.  الأذه���ان  ف��ي  تثبيته  على  ي�ساعد 
التي  ال�سعبي  الأدب  ُكتب  في  الرا�سي  �سام  ال�سعبي  الأدب 
ال�سعبّية،  الأم��ث��ال  من  النماذج  ه��ذه  ترويج  اإل��ى  اأ�سدرها 
عند  للطرب  و»الـــبـــارود  مليانة«،  قــلــ�ب  رّمــانــة  م�س  ومنها:» 

َبلَْد«... العرب «، و  »ال�لد َوَلْد، ول� َحَكْم 
من  ال��ع��رب  قاله  م��ا  ع  يتتبَّ َم��ْن  اإّن  الف�سحى:  اللغة   � د 
بعد  ال�سعبّية،  الأمثال  في  لبع�سه  واأ�سداء  ِظاًل  يجْد  �سعٍر 
ومن  العامّية،  اإلى  الف�سحى  من  وتحويلها  يغه  ب�سِ الت�سّرف 
الذي  باإن�صان«  لــ�ــصــان  ال�سعبي»كّل  المثل  ذل��ك  على  الأمثلة 
 ، الحلِّي)ت��750ه/1349م(  الدين  �سفيِّ  ال�ساعر  قول  ُي�سبه 

يقول)8(:  حيث 
َف������ب������اِدْر اإل�������ى ِح�����ْف�����ِظ ال����لُّ����غ����اِت ُم�������س���اِرع���ًا

اإْن�س�����������������������اُن  بالحقيقِة  ِل�����س��اٍن  َفُك�����������لُّ 
بلغات  الناطقة  ال�سعوب  تتبادل  الأجنبّية:  الأم��ث��ال   � ه� 
الأمثلة  ومن  ال�سعبّية،  اأمثالها  �سياغة  في  التاأثيرات  مختلفة 
يق«،  ال�صِّ ــْت  وقـ القائل:»ال�صديق  ال�سعبي  المثل  ذل��ك  على 
 friend in need is a friend ’ ويقابله باللغة الإنجليزية
 » خــّيــ�  بيع�ّس  مــا  »الكلب  القائل  ال�سعبي  والمثل   ،indeed

.»dog does not eat dog«  الذي يقابله
من  مجموعة  ب��اد  لكّل  اأّن  اإل��ى  اأخ��ي��ًرا  الإ���س��ارة  وتجدر 

التي  ال�سعبّية  الأم��ث��ال 
خ�سو�سّيات  من  ُت�ستمّد 

على  الأمثلة  ومن  �سعبها، 
ُيقال في لبنان  »يا  ذلك ما 

منَّا  تــاخــدو  ال  كفرح�نة،  اأهــل 
عــيــن  ــال  و»كــــرمــ تعط�نا«،  وال 

فــي  ــا  ــ »مـ و   ،» مـــرجـــعـــيـــ�ن  تـــكـــرم 
...» اإاّل ببعلبك  حالوه 

ال�سعبّية)9(: الأمثال  وظائف   �1
ال�����س��ع��ب��ي، على  ال��م��ث��ل  ك���ان  ل��ّم��ا 

عفويته واخت�ساره  في معظم الأحيان، 
ثمرة تجربة حياتّية، فا بّد من اأْن يكون 

ه  التفوُّ من  وعظّية  اأو  تعليمّية  غاية  لقائله 
ال�سعبية  الأمثال  وظائف  اإدراج  ويمكن  به. 

الآتي: الوجه  على 
نقل  في  وتتجّلى  التَّوا�سلّية:  الوظيفة   � اأ 

عبر  ج��ي��ل  اإل���ى  ج��ي��ل  م��ن  ال�سعبّية  الأم��ث��ال 
الذي  الأم��ر  اآخ��ر،  اإل��ى  مجتمع  ومن  الع�سور، 

وجغرافّيًا،  تاريخّيًا  الثقافي  التبادل  في  ي�ساهم 
وُي��ت��ي��ح ل��ك��ّل ���س��ع��ٍب الّط����اع ع��ل��ى ج��وان��ب من 

الأخرى. ال�سعوب  ح�سارات 
الأمثال  معظم  اإّن  الترفيهّية:  الوظيفة   � ب 
�سعبّية  وح��ك��اي��ات  باأقا�سي�س  اق��ت��رن  ال�ّسعبية 
والت�سلية  لل�ّسمر  م��وادَّ  تكون  لأَْن  ت�سلح  طريفة 
الأدب  ثو  محدِّ ب��ات  هنا  .وم��ن  حك  ال�سَّ واإث���ارة 
تكتنز  لما  هر  وال�سَّ ال�ّسمر  حلقات  نجوم  ال�سعبي 
�سائقة  واأخبار  واأ�سمار  نوادر  منهم من  كلٍّ  ذاكرة 
ال�سعبية  الأم��ث��ال  م��ن  الكثير  وه��ن��اك  وم�سلِّية. 
عبي،  ال�سَّ الأدب  �سيخ  اأدرج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ف��ة 
ُم��رَف��َق��ًة  كتبه  ف��ي  ال��را���س��ي،  ���س��ام  ل��ه  ال��م��غ��ف��ور 
��خ��ري��ة، وم��ن��ه��ا :   ��ح��ك وال�����سُّ ب��ح��ك��اي��ات ُت��ث��ي��ر ال�����سَّ
ال�صيخ  «، »قابرين  اأرمله  تتزّوج  ج محدله، وال  »تزوَّ
الِعْجل  راح   ، ار  خطَّ اأبــ�  م�صاِور  يا   « و  �ص�ا«،  زنكي 

...» ار  والفخَّ

األمثال 
عبّية الشَّ      

اإعداد الدكت�ر عاطف جميل عّ�اد)1(
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ُتعتبر  التَّعليمّية:  ال��ت��رب��وّي��ة  الوظيفة   � ج 
الأم����ث����ال ال�����س��ع��ب��ّي��ة ب��م��ع��ظ��م��ه��ا 
الِحَكم  م��ن  ��روب��ًا  ���سُ
التي  والمواِعظ 
ُتها عن  حَّ ثُبَتْت �سِ
ط��ري��ق ال��ت��ج��ارب. 
ف��م��ن��ه��ا م����ا ي��ه��دف 
الإن�����س��ان  توجيه  اإل���ى 
اإل���ى اّت���خ���اذ ال��م��واق��ف 
ال�����ّس��ل��ي��م��ة وال��ت�����س��ّرف��ات 
ال���ح���ك���ي���م���ة، ك����الأم����ث����ال 
ــــل  ــلِّ ال�����س��ع��ب��ّي��ة ال��ق��ائ��ل��ة:»قــ
ــك تـــحـــفـــظ مـــقـــامـــك «،  كــــالمــ
 ،» ــّد جــريــك  ــ ُم بــ�ــصــاطــك  و » قـــّد 
 ... االأحـــكـــام «  ــد  �ــصــيِّ ـــْرط  ــصَّ ــ�ـ و »الـ
عن  الإن�سان  َيْنهى  ما  الأمثال  ومن 
�سمعته،  اإل��ى  ُت�سيء  باأعمال  القيام 
لئالَّ  كالمك  ُتِطْل  القائلة:»ال  كالأمثال 
يــمــّل الــنــا�ــس مــقــامــك «، و » لــحــاق الــبــ�م 

 ...» عالخراب  بيدَلك 
اأخ���رى،  ج��ه��ة  م��ن  ال�ّسعبية،  والأم��ث��ال 
كثيًرا ما تنطوي على مبادئ اقت�سادّية ي�ستند 
اإل��ي��ه��ا ع��ل��م الق��ت�����س��اد ال��ح��دي��ث ال��ق��ائ��م على 
العر�س  بحركتي  والخدمات  ال�ّسلع  اأ�سعار  تاأّثر 
اقت�سادّية  نظريات  بذلك من  يّت�سل  وما  والّطلب، 
�سلعة  على  الطلب  بانخفا�س  القائلة  النظرّية  كتلك 
تتكامل  �سلعة  �سعر  ارت��ف��ع  اإذا  �سعرها  وه��ب��وط  م��ا 
ال�سعبّية  الأمثال  ومن  مثًا(،  والوقود  )ال�سّيارة  معها 
�صعر  بيرخ�س  ال�ّصعير،  �صعر  ارتفع   »اإذا  ذلك  على  الّدالة 
الإن�سان  تح�ّس  التي  الأم��ث��ال  كثيرة  ه��ي  وك��م  الحمير«. 
لي�مك  االأبي�س  قر�صك  »خبِّي  ومنها:  واأهمّيته،  الّتوفير  على 

تايهّدو«.    وفحلين  تايَطّلُع�  فْحل  بّدو  »القر�س   ،» االأ�ص�د 
دورًا  ال�سعبّية  الأم��ث��ال  ي  ُت��وؤدِّ الجتماعّية:  الوظيفة   � د 
��ا ف��ي ف�����سّ ال��خ��اف��ات ب��ي��ن ال��ّن��ا���س، خ�����س��و���س��ًا في  م��ه��مِّ

اإلى  تحتكم  ما  كثيرًا  التي  والقروّية  البدائّية  المجتمعات 
تنظيم  في  القانون  من  ب��دًل  والقيا�س  وال��ع��ادات  الأع���راف 
تن�ساأ  التي  للخافات  ح��دود  وو�سع  الجتماعّية،  عاقاتها 
الأمثال  الكثير من  الذين يحفظون  اأّن  �سّيما  اأفرادها، ل  بين 
والمنطق  الحديث  على  القدرة  يمتلكون  ما  كثيًرا  ال�سعبّية 
اإخماد  قائلوها  ا�ستطاع  الأمثال  من  وكم  الآخرين،  واإقناع 
الخير.  و�ُسعاة  القانون  اإيقافها  عن  عجَز  و�سراعاٍت  فتن 
و�سرائع:   قوانين  تكون  لأْن  ت�سلح  التي  ال�سعبّية  الأمثلة  ومن 
مــتــل قطع  االأرزاق  قــطــع  و »  ثـــار«،  ـــة وال  ديِّ الــعــار، ال  قــتــيــل   «

الكبير بي�صاع الزغير «... ال�عا  «، و »  االأعناق 
بمهام  ال�سعبّية  الأمثال  تقوم  قد  الّنف�سّية:  الوظيفة   � ه� 
المواقف  في  الإن�سان  قلب  على  الأحزان  وطاأة  من  التخفيف 
كتلك  ي،  والتاأ�سِّ بر  بال�سَّ ل  التجمُّ على  وَحْمله  الماأ�ساوّية، 
والم�سائب،  ال��م��اآت��م  ف��ي  ا�ستخدامها  يكثر  ال��ت��ي  الأم��ث��ال 
»الم�ت  و   ،» م�صيبت�  بته�ن  غيرو  م�صيبة  »لبي�ص�ف  ومنها:  

كا�س على كّل النَّا�س «، و » اهلل اأعطى، واهلل اأخد«...
اأحياًنا  ال�سعبية  الأم��ث��ال  تتَّخذ  الأخاقّية:  الوظيفة   � و 
م�ساعر  تهذيب  اإلى  تطمح  التي  الأخاقّية  ال�سوابط  اأ�سكال 
الإن�سان، وزيادة تعاطفه مع الآخرين، وتعزيز تم�ّسكه بالقيم 
ومطامعه  ن��زوات��ه  ج��م��اح  وك��ْب��ح  مجتمعه،  بها  ُي��وؤِم��ن  ال��ت��ي 
ذات  ال�سعبّية  الأمثال  تلك  ومن   . الّائقة  غير  وت�سّرفاته 
قبل  الجار   « و   ،» نفع  وما  �صّر  الأخاقّية: »الطمع  التوجّهات 

ار «، و »الم�صامح كريم «... الدَّ
ومميزاتها: ال�سعبّية  الأمثال  خ�سائ�س   �1

ال�سعبي  لاأدب  خ�سائ�س  من  اأوردناه  ما  اإلى  بالإ�سافة 
والواقعّية،  القائل،  ومجهولّية  ال�سفوي،  والنقل  العراقة،  من 
بالخ�سائ�س  ال�سعبية  الأمثال  تّت�سم   ، والعفوّية  والب�ساطة، 

:)10( الآتية 
ال�سعبي  المثل  ُيْغِفل  لم   : الحياة  مراحل  ك��ّل  �سمول   � اأ 
الإن�����س��ان  عمر  م��ع  ت���دّرج  ب��ل   ، ال��ح��ي��اة  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
وان��ت��ه��اًء  وك��ه��ول��ت��ه،  ب�سبابه  م���رورًا  طفولته،  م��ن  ان��ط��اًق��ا 
اأّم�  الطفل  بكي  ما  اإذا   « ذلك:  على  الأمثلة  ومن  ب�سيخوخته. 
خاويه«،   بيكبر  ولّما  ربِّيه،  وزغير  ي  ُهــ�ِّ اإبنك   «  ،» ع�  مابتر�صّ

كبير«. ي�صتري  كبير  عندو  »لما 

ال�سعبّية قد �سيغت  الأمثال  اإّن غالبية   : اللفظ  اإيجاز   � ب 
لي�سهل  اأحيانًا؛  دللتها،  اّت�ساع  من  الرغم  على  باخت�سار، 
بتلّم«،   »االأّم  المثل:  كقول  الأج��ي��ال،  بين  وتناقلها  حفظها 

»مْن خّلف ما مات «، »العمر غفلي «.
في  ك��ث��ي��رة  �سعبّية  اأم��ث��ال  وردت  ال��ّت�����س��ب��ي��ه:  ��ن  ُح�����سْ  � ج 
من  ال�سورة  تقريب  اأجل  من  مح�سو�سة،  ت�سبيهات  اأ�سكال 
الربط  ب�سبب  النا�س  عقول  في  را�سخة  تبقى  ولكي  الأذهان، 
من�صار  »متل  الأمثال:  تلك  اأب��رز  ومن  والمثل.  الت�سبيه  بين 
بيجي  ما  الزيت�ن  »متل  وبالنازل«،  بالّطالع  بياكل  ال�ّصقالي 

للحمار«. واآخرت�  للكبار،  اأّولت�  الخيار،  «، »متل  بالر�ّس  اإاّل 
تجارب  ال�سعبّية ُخا�سة  الأمثال  ُتعتبر  المعنى:  اإ�سابة   � د 
الزمان من �سّحتها، وغدت  النا�س عبر  تاأّكدت  وقد  ال�سعوب، 
اّت�ساف  عن  ف�سًا  حهم،  وُن�سْ لتوجيههم  ناجعة  و�سيلة  بذلك 
لتهذيب  اأخ��اق��ّي��ة  ق��وان��ي��َن  بكونها  الأم��ث��ال  تلك  م��ن  طائفة 
ونتيجًة  بينهم.  ما  في  والتعاون  الموّدة  ُعرى  وتوثيق  النا�س، 
المجتمع  في  النا�س  ر�سى  على  الأمثال  تلك  ا�ستحوذْت  لذلك 
وثّمَة  بها.  العمل  ووجوب  �سّحتها  على  اإجماع  ق  وتحقَّ الواحد، 
الأمثال  في  المعنى  اإ�سابة  �سفة  تدعم  كثيرة  �سعبية  اأمثلة 
ال�سعبّية، ومنها: » ما دام جارك بخير اإنت بخير «، »ما بير�صي 

العباد اإالَّ رّب العباد «، »الفاجر بياكل مال التَّاجر «.
اأمثال  تقوم  المو�سيقي:  والإي��ق��اع  البيانّية  ور  ال�سّ  � ه� 
ا�ستخدام  عن  النا�سئ  المو�سيقي  الإيقاع  على  كثيرة  �سعبّية 
الذي  الأم��ر  اللفظّية،  والزخرفة  البديع  علم  من  ��روٍب  ���سُ
�سْهًا.  حفظها  ويجعل  الأم��ث��ال،  بتلك  للتعّلق  النا�س  يدعو 

الأمثلة على ذلك:  ومن 
ْجع: »عند االمتحان ُيكرم المرء ،اأو ُيهان«،  � ا�ستخدام ال�سَّ
يْق «، »رجعْت حليمي لعادتها القديمي «. ديْق ل�قت ال�صِّ »ال�صّ

ُفــ�لــ�  قـــّد  الِجنا�س:»   �
قّدف�ل�«، »الجار ول� جار«، 

ــخــلــة ) �ــصــغــيــرة  ــا بــــادل الــ�ــصَّ »يـ
بنخلة«. الماعز( 

المو�سيقي: »البدوي  التَّوازن   �
»من   ،» داَرك  بـــاب  ـــْر  َغـــيِّ زارك،  اإن 
.» ْب  ْب، كان عقل� مَخرَّ المجرَّ ْب  جرَّ

ان  ُي��ع��دَّ وهما  ْم��ز:  وال��رَّ الكناية   � و 
الن�سائح  تقديم  في  مبا�سر  غير  اأ�سلوبًا 

اأ���س��م��ى غايات  ل��ل��ّن��ا���س، وه���ذا  والإر����س���اد 
الأم���ث���ال ال�����س��ع��ب��ّي��ة. ول��ع��ّل ل��ج��وء وا���س��ع��ّي 

غير  الأ�ساليب  ه��ذه  مْثل  اإل��ى  الأم��ث��ال  تلك 
الأمثال  ف من وطاأة  ُيخفِّ التَّعبير  المبا�سرة في 

مواقف  في  بها،  دون  ُيق�سَ الذين  على  ال�سعبّية 
ل  اأمُّ ا اإلى التَّفكير والتَّ الذّم والّتوبيخ ، ويدفع اأي�سً

لمعرفة المغزى الحقيقّي الكامن وراء تلك الأمثال 
في  الكناية  ا�ستخدام  على  الأمثلة  ومن  ال�سعبّية. 

ان ما بين�صرْق  يب الدخَّ �سياغة الأمثال ال�سعبّية: »�َصرِّ
ذلك  من  الحقيقّي  والق�سد   ،» كلْب   � بيع�صُّ وال  َبْيُت�، 

عال  ال�سُّ في  ليله  يق�سي  التَّدخين  على  ُيدمن  الذي  اأّن 
ومتاعه،  بيته  �سرقة  مْن  الل�سو�س  يمنع  ا  ممَّ والأَرق، 

اإلى  اأّنه ُي�سبح هزيًا، �سعيَف العزم، مّما ي�سطّره  كما 
الكلب على  اأ عليها، وعند ذلك ل يجروؤ  يتوكَّ ا  حمل ع�سً

وبالن�سبة  يحملها.  التي  الع�سا  من  خوًفا  منه،  القتراب 
الأم��ث��ال،  �سياغة  ف��ي  ال��رم��زّي��ة  ا�ستخدام  ظ��اه��رة  اإل��ى 
يْح، ُحّط را�صك تحت جناحك  الرِّ اإذا تغيَّر مجرى  فُنورد: » 

وا�صتريْح«، و »متل غراب ُن�ح «)11(. 

الهوام�س:
   اأ�ستاذ مادة الأدب ال�ّسعبّي في الجامعة اللبنانّية � كلّية الآداب � الفرع الّرابع.( 1)
   ال�ّسيوطي: الُمزِهر في علوم اللغة ،486:1.( 2)
   اأمين، اأحمد:  »قامو�س العادات والتقاليد والتعابير الم�سرية « �س69 .( 3)
(4 ) ،» والأدبّية  اللغوّية  الم�سطلحات  »قامو�س  واآخ��رون:   اإميل  ،الدكتور  يعقوب     

�س 342.
  الدكتور اإميل يعقوب، »الأمثال ال�سعبّية اللبنانّية «، �س16 .( 5)
   �سورة اآل عمران ، الآية 160 .( 6)
   �سورة البقرة ، الآية 155�157 .( 7)

    »ديوان �سفي الدين الحلِّي «)طبعة دار �سادر(، �س 669 .( 8)
   جرى العتماد في هذه الفقرة على : قهوجي، الدكتور �سليم : »فرائد الأمثال ( 9)

www. ،ال�ّسعبية«، و مقال بعنوان:»منطلقات المثل ال�ّسعبي « لقا�سمي كاهنة
plus.goo-: لأوكا�س جواد  الأمثال«  بعنوان»  و مقال   ،  univ-bouira.dz

.gle.com
   طاهر، جمال و داليا طاهر: »مو�سوعة الأمثال ال�سعبّية« ، �س26، و اإبراهيم ( 10)

عبي«، �س140. ، الدكتورة نبيلة : »اأ�سكال التعبير في الأدب ال�سَّ
   الدكتور اإميل يعقوب: »الأمثال ال�سعبّية اللبنانّية«، �س 41 � 42.( 11)
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موضع الغالف

العاّلمة المرجع 
السّيد محمد حسين فضل اهلل )قده(

يف الذكرى السادسة لغيابه )1( 
الدكت�ر بديع اأب� ج�دة

معرفتي ب�سماحة العّامة المرجع ال�سيد محمد ح�سين ف�سل 
الع�سرين.  القرن  من  الت�سعينيات  الى  تعود  المبّرات  رجل  الل 
زرته مع ع�سرين من اأ�سحاب المدار�س الفرادية الخا�سة با�سم 

النقابتين التابعتين لهم...
وزاري   ق��رار  �سدر  ...وك���ان  با�سمهم  التكلم  �سرف  اأول��ون��ي 

»بت�صاوي الرواتب في كل المدار�س «.
انتهزت الفر�سة لأهدي الى ال�سيد العّامة كتابين من موؤلفاتي 
... وا�ستمحت زمائي لأقراأ مقطعًا بعنوان  »طف�لة نبيِّ وم�ا�صم 
�صعادة « من كتاب  »على دروب ال�صعادة « ... وكان الجدال قائمًا في  
»من ي�صع الحجر اال�ص�د «؟ وكاد النا�س يت�سابكون بالإيدي .. واإذ 
ر اأعمال الَثرِية الفا�سلة  دخل ر�سول الل، ُمحّمد، وكان �سابًا ي�سيِّ

خديجة، �سرخوا جميعًا: هذا الأمين ر�سينا بحكمه!
الأمين  لكم: هذا  نقول  ال�سيد، جئنا بدورنا  ونحن، �سماحة 
�سنر�سى بحكمه... واأفتى: ل يجوز تقييد حرية التعليم، ولندع  

»مادتنا الرمادية « � وهي ثروتنا الولى تحلق طليقة!..
واألغي  وفاعليات  كثيرين  ن��واب  اآراء  مع  راأي��ه  ونقل 
القرار، بعد مناق�سته في اللجنة البرلمانية التربوية، 

وقد �ساركت في اإبداء راأي النقابتين فيها.
عبد  في�سل  بال�سيخ  اأ�سهر  بعد  وفوجئت 
ال�ساتر يدعوني، من قبل �سماحته، الى 
خال  م��ن  اذاعيتين  اطالتين 
اإذاعة  »الب�صائر « واإذاعة  
»الن�ر« عن  »دربك 
لكل قلب« 

وكان في طبعته الثامنة و »على دروب ال�صعادة «!
ة الطاهرة الآمنة الباّرة. رحمات الل على الروح الزكيَّ

يا لفقيد �سعة العلم، والمثابرة، على المطالعة، ومثال العالم 
الفقيه، و�ساحب الأدب الرفيع...

يا مفكرًا مجددًا، بالنفتاح على كل اآخر، بالت�سلح بالعتدال، 
والتم�سك بمبادئ الحوار!

يا اأحد اأعمدة الحكمة .. عباءتك التي تجلببت بها ح�سنت 
موؤمنين واأيتامًا ومحتاجين الى زاد اليد، واأكثر، الى زاد النف�س!

لقد اأوجدت م�ساحة ت�سالحّية بين الدين والدنيا عبرت بها 
الطوائف والمذاهب ... وغدوت ن�سير الن�سان والحّق والعدالة 

ق. والتحاّب والتاآخي ... الداعية الى ما يجمع وينبذ ما يفرِّ
التفاهم  على  تقوم  الحقيقية  وال�سراكة   ... اأنتم  مرجع، 
كل  على  للتغّلب  بالوحدة  والت�سّبث  الت�ساور  واعتماد  والقناعة 

ت�سرذم وانق�سام... 
وقبل كل هذه اللقاب وال�سفات كنت الأب الرحيم، والمر�سد 

الحكيم، وال�سند القوي لكل �سعيف...
ال�سبر  اأه��ل  وم��ن  الل،  مع  لقاء  ع�ساق  نكون  ان  ودعوتنا   

مت العذاب والمرا�س وارت�سيتها محبة بالل. والعزم... وتج�سَّ
عبد  ال�سيد  وال��دك  ان  نعرف  الذاتية  �سيرتك  الى  وبالعودة 
الروؤوف كان رجل علم وفقه بدوره، وقد ق�سد النجف ال�سرف 
في العراق ومكث طويًا لمزيد منهما... ولدت هناك و�سرت على 

ُخطاه وتفوقت في كل ما قمت به..؟
ر مواهبك  واأخذت تفجِّ لبنان  بلدتك في  الى عيناتا،  وعدت 

والمعطيات:

م�سيرة حافلة بالجهاد لإعاء كلمة الحق و�سوؤون الدين وعزة 
الوطن.

غدوت بع�ساميتك، وع�ست ايمانك وتقواك، اآية الل العظمى، 
�ساتك ابتهالت لم تفارق �سفتيك والقلب، وِذكُر الل على ل�سانك 

وفي العماق، وهموم الأّمة �ساغلك الدائم...
اعتمدت  المتوارثة،  المحّرمات  طالت  الفقهية  اجتهاداتك 
علم الفلك لثبات ال�سهور القمرّية، �سبوت ان ترى ال�سام اكثر 
فهي  المراأة  م�ستوى  من  رفعت  بالآخر،  اعترافًا  واأكثر  ت�سامحًا 
نّد للرجل، اأفتيت بطهارة كل اإن�سان، حّرمت �سرب الروؤو�س في 
مرا�سم عا�سوراء، ماأت الزمان اإن�سانية واأغنيتها باأي فكر جديد!

الثقافي  العالمي  ال��ح��وار  ال��ى  ال���س��ام  رد  م�ساريعك  وم��ن 
مت التدخين فبدوت بيئيًا  المعا�سر... حللَّت اأكل ثمار البحر وحرَّ
مميزًا، تركت خلفك العمل ال�سالح، اأ�سعرت النا�س بوجود الل 

معهم من خال توافر الدواء والك�سوة والتعليم.
المبّرات الخيرية« ترعى  »جمعّية  اأن�ساأت موؤ�س�سات رعائية: 
فنية،  اأكاديمية، معاهد مهنية  �سنويًا، مدر�سة  يتيم  اآلف  اأربعة 
اأ�سف   ... م�سجدًا  واأربعين  الثقافية،  الموؤ�س�سات  من  ع��ددًا 
المحا�سرات  وق��اع��ات  العامة  والمكتبات  العلمية  ال��ح��وزات 

والم�ستو�سفات الخيرية ... واأ�سرتك هي اأ�سرة التاآخي!
اأحببناك اأديبًا، فقيهًا، واعظًا، محاورًا بلغة المنطق والعقل، 
لت �سعرك الى التغزل بالل والنجاوى  واأحببناك �ساعرًا غزليًا، حوَّ

والحام الرعوية، اليمانية، والحكمة.
من موؤلفاتك ودرا�ساتك التي بلغت الخم�سة وال�سبعين نذكر: 
على طريق ال�سام، من وحي القراآن، الحوار في القراآن، الحوار 

الن�ساني الن�ساني، فقه ال�سريعة واآخرها  »في دروب ال�صبعين «.
الوعي  وين�سر  يبني  بما  العربية  المكتبات  اأغ��ن��ي��ت  لقد 
ال�سامي ف�سًا عن تدعيم الوحدة الوطنية والعي�س الم�سترك 
وتر�سيخ قيم العتدال والعقانية وتر�سيخ الحوار بين الح�سارات 

والديان، والمقاومة اللبنانية ذودًا عن �سيادة لبنان 
وا�ستقاله الكامل الناجز على جميع اأرا�سيه.

لقد كنت حقًا اإمامًا مميزًا لي�س فقط لطائفتك، 
بل لكل المتنّورين في لبنان والعالم...

 تعّر�ست لأكثر من محاولة اغتيال، وعندما ُن�سحت 
باأن تنتقل بعيدًا الى منزلك في ال�سام قلت: لن اأتخلى عن 

اأهلي: »ما بترك النا�س «!.
والتفت حولك زوجتك واأبناوؤك الحد ع�سر في م�ست�سفى  

 ... كبدك  في  بفيرو�س  اأ�سبت  منجزاتك،  من  وهو  »بهمن«، 
وداء ال�سكري والقلب وعانيت طويًا، اأخفيت األمك، لم تغب عن 

لم  متهدج،  ب�سوت  ولو  وعظتك،  الدينية،  واجباتك 
تخف ميلك الى المزاح ... �ساألت عن الم�ساكين في 

الجمعية، ناجيت ربك، خاطبته �سعرًا: 
اأرك���������س ع��ّل��ن��ي األ��ت��ق��ي��ه ف���ي ���س��ح��وة ال�����س��م�����س 

واأح���������ي���������ا �������س������روق������ه ف��������ي ال������س�����ي�����ل.

الهوام�س:
عن �سحيفة  »البلد« ال�سادرة في بيروت، 22 تموز 2016م. �س 30.( 1)
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من أعالمنا

وال��ح��وزات  عامل  وجبل  لبنان  فقد 
في  العالم  في  الإمامّية  لل�سيعة  العلمّية 
من  علمًا  2016م.  ني�سان  �سهر  اأوائ���ل 
�سيخنا  برحيل  والإجتهاد  الفقه  اأع��ام 
مفيد  ال�سيخ  الل  اآي��ة  العّامة  الأ�ستاذ 
قارب  ُعمر  عن  )ق��ده(،  العاملي  الفقيه 
ق�����س��اه��ا ف��ي البحث  ال��ث��م��ان��ي��ن ع���ام���ًا، 
والتدري�س والتاأليف والت�سنيف في رحاب 
الّنجف الأ�سرف وجبل عامل. وفي تحّمل 
تقربًا  واحت�سابها  والأح���زان  الم�سائب 

اإلى الل تعالى.
اأ � من هو ال�سيخ الفقيه؟

اآية  بن  علي  ال�سيخ  الل  اآي��ة  نجل  هو 
الل ال�سيخ يو�سف الفقيه العاملي )قده(، 
ال�سرعّية  ال��م��ح��اك��م  ورئ��ي�����س  م��وؤ���س�����س 
وزير  مع  بالتعاون  لبنان  في  الجعفرّية 
العدل ال�سيد اأحمد م�سطفى الح�سينّي 
الما�سي  القرن  من  الع�سرينيات  في 
لبنان،  في  الفرن�سي  الإن��ت��داب  اأي��ام 

بذلك  الجعفرّي  المذهب  اأ�سبح  حيث 
بها في  الُمعترف  الر�سمّية  المذاهب  من 

لبنان والباد العربّية.
مواليد الّنجف الأ�سرف �سنة 1355ه� 
من  �سنة  وبعد  1937م.  ل�سنة  الموافق 
اأف���راد الأ�سرة  َع��اَد به وال��ده مع  ولدت��ه 
جبيل،  بنت  ق�ساء   � حاري�س  بلدته  اإل��ى 
مدر�ستها  في  المفيد  �سيخنا  در�س  حيث 
الإبتدائّية ومن ُثّم في الثانوية الجعفرّية 
ودع��اء  وال���ده  م��ن  وبت�سجيع   � ���س��ور  ف��ي 
يو�سف  ال�سيخ  الل  اآية  جّده  من  ومباركة 
الفقيه. �سافر اإلى الّنجف الأ�سرف لطلب 
العلوم الدينّية �سنة 1952م. حيث حظي 
برعاية وعطف عمه اآية الل ال�سيخ محمد 
وتدري�سًا ومن  در�سًا  الفقيه )قده(،  تقي 
جه بكريمته واأ�سكنه  معه في منزله.  ُثمَّ زوَّ
كما �سارك عمه في همومه بتاأ�سي�س 
لطلبة  اللبنانّية  العاملّية  المدر�سة  وبناء 
الأ���س��رف.  الّنجف  ف��ي  الدينّية  العلوم 

آية اهلل 
الشيخ مفيد الفقيه )قده(

أيوب العلماء يف لبنان
بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد َعمرو

ال��م��در���س��ة  ه����ذه  اإدارة  ف���ي  وك���ذل���ك 
بها. والإهتمام 

والتبليغ  عنه  الإنابة  في  �ساركه  كما 
قلعة  م��دي��ن��ة  ف���ي  ال��دي��ن��ّي  والإر�����س����اد 
مح�سن  ال�����س��ّي��د  ل��اإم��ام  ك��وك��ي��ل  �سكر 
ولاإمام  )ق��ده(  الحكيم  الطباطبائّي 
ال�ستينيات  في  الخوئّي)قده(،  ال�سّيد 

من القرن الما�سي.
الّنجف  ف��ي  ت��ع��ال��ى  الل  وف��ق��ه  وق���د 
وال�سطوح  المقّدمات  لدرا�سة  الأ�سرف 
ال�سيخ  الل  اآية  كعمه  العلماء.  كبار  على 
محمد تقي الفقيه )قده(، اآية الل ال�سّيد 
ا�سماعيل ال�سدر)قده(، اآية الل ال�سيخ 
ال�سهيد  الل  اآي���ة  ال��ح��ل��ي)ق��ده(،  علي 
ال�����س��در)ق��ده(،  ب��اق��ر  محمد  ال�����س��ّي��د 
ودرا�سة بحوث الخارج كانت على الإمام 
الحكيم  الطباطبائّي  مح�سن  ال�سّيد 
الخوئي  ال�سيد  الإم���ام  وع��ل��ى  )ق���ده(، 
ال�سّيد  ال�سهيد  الإم���ام  وعلى  )ق���ده(، 

محمد باقر ال�سدر )قده(.

ب � معرفتي بال�سيخ الفقيه )قده(
منذ اأن حللت في الّنجف الأ�سرف مع 
اأُ�سرتي ال�سغيرة في �سهر اأيلول 1971م. 
كان  1391ه�����.  �سعبان  ل�سهر  ال��م��واف��ق 
اآية الل ال�سيخ مفيد الفقيه  اإ�سم �سيخنا 
والمعروفة  الامعة  الأ�سماء  من  )قده(، 
بالف�سيلة والأ�ستاذّية والتقوى والإحترام 

والتقدير بين اللبنانيين وغيرهم.
الأ�سرف  الّنجف  في  منزله  كان  كما 
اللبنانيين  العلماء  ك��ب��ار  رح���ال  م��ح��طَّ 
الأ�سرف  والّنجف  العراق  يزورون  اّلذين 
الح�سنّي  ال�سّيد ها�سم معروف  كاآية الل 
ج��واد  محمد  ال�سيخ  الل  واآي���ة  )ق���ده(، 
عن  عليه  تعّرفت  ال��ذي  )ق���ده(،  ُمغنيَّة 
قرب في منزله �سنة 1975م. حيث كتبت 
العددين  ف��ي  »العرفان«  مجلة  ف��ي  عنه 
الثامن  المجّلد  من  وال�ساد�س  الخام�س 
�سنة  واآب  تموز  في  ال�سادرة  وال�سبعين، 
� 116 من  ال�سفحتين 115  في  1994م. 
على  بالتعرف  ــق  ــ اأوّف لــم  الآت���ي:»  المجلة 

عــام  فــي  اإاّل  مــعــه  والــتــكــّلــم  الــ�ــصــيــخ مغنية 
فــي منزل  االأ�ـــصـــرف،  الــّنــجــف  فــي  1975م. 
اإذ  الفقيه  مفيد  ال�صيخ  العاّلمة  اأ�صتاذي 
اإجتمع في ذلك المنزل قرابة االأربعين ما 
بين طالب واأ�صتاذ من اللبنانيين. اإجتمعنا 
عليه،  ولل�صالم  مغنية،  بال�صيخ  للترحيب 
واالإ�صتفادة منه. وقد األقى بنا كلمة م�ؤثِّرة 
ـ  عــن واجــبــات طالب العلم ـ على مــا اأظـــنُّ 
االأ�صئلة  بع�س  )قـــده(،  عليه  طرحت  وقــد 
ُم�صتف�صراً َوٌم�صتفيداً فاأجابني )قده( على 
م�صقط  وعــن  اإ�صمي،  عن  �صاألني  ــّم  ُث ذلــك 

راأ�صي، وعن درا�صاتي؟ فاأجبته.
وبعد مّدة زرت اأ�ستاذي الإمام ال�سهيد 
ال�سّيد محمد باقر ال�سدر )قده( ح�سب 
العادة اإذ كنت اأتردد عليه اأحيانًا واأزوره 
في اأيام الخمي�س والجمعة في منزله في 
اأن  )ق���ده(،  فاأخبرني  العمارة  منطقة 
ال�سيخ محمد جواد مغنية اأُعجب بذكائي 

وهو يتو�سم مني خيرًا.
الإ���س��ت��اذ  �سّيدنا  ثقة  اأ���س��ب��اب  فمن 
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الإمام 

ل�سهيد  ا
ال�����س��ع��ي��د 
باقر  محمد 
ال�سدر )قده( 
ب����ك����ات����ب ه����ذه 
ال����ذك����ري����ات، ه��و 
���س��ه��ادة اآي���ة الل 
محمد  ال�����س��ي��خ 
جواد مغنية بي 
خيرًا، وتو�ّسمه 
ب���ي ال�����س��اح، 
مغنية  ال�سيخ  ولأّن 
الق�ساة  اأق���رب  ك��ان 
اإل���ى قلب  وال��ع��ل��م��اء 
ال�������س���ه���ي���د ال�����س��ّي��د 
ال���������س����در )ق�������ده(

كانت  وك��ذل��ك   .»)1(

الأ���س��ت��اذ  �سيخنا  ثقة 
مفيد  ال�����س��ي��خ  الل  اآي����ة 
العّامة  و�سقيقه  الفقيه 
)ق��ده(،  يو�سف  ال�سيخ 
ح���ي���ث در�����س����ت ع��ل��ى 
الأخ���ي���ر ق�����س��م��ًا من 
ال��ج��زء ال��ث��ان��ي من 
ك�����ت�����اب »كـــــفـــــايـــــة 
االأ�ـــــــصـــــــ�ل« وم��ن 
ان�سغالي  خ��ال 
بالبحث  اأي�سًا 
وال���م���ب���اح���ث���ة 
اب��ن عمه  مع 
ال����ع����ّام����ة 
ال�������س���ي���خ 

م��ح��م��د ج������واد ال���ف���ق���ي���ه. وم�����ن خ���ال 
الل  اآية  المرجع  العّامة  مع  الم�ساهرة 
ال�سيخ محمد تقي الفقيه العاملّي باإقتران 
عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  ف�سيلة  عمي  ابن 
بكريمة  1977م.  �سنة  اأواخ��ر  في  َعمرو 
وهجرته  )قده(  الفقيه  المرجع  العّامة 

معها اإلى الّنجف الأ�سرف.
عام  في  اأي�سًا  تعالى  الل  وفقني  كما 
كتاب   ع��ل��ى  درو����س���ه  ل��ح�����س��ور  1977م. 
»م�صتم�صك العروة ال�ثقى« لاإمام الحكيم 
اللبنانيين  الطلبة  م��ن  ث��ّل��ة  م��ع  )ق����ده(، 
الم�ساعدات من  بع�س  لي  يقّدم  كان  كما 
الل  اآي��ة  ب��وال��ده  اإ���س��وة  ال�سرعّية  الحقوق 
الفقيه )ق��ده(، كما  ال�سيخ علي  الُمقّد�س 
كانت وال��دة �سيخنا الفقيه )ق��ده(، وهي 
 � المرت�سى  اآل  م��ن  جليلة  علوية  �سّيدة 
ني وتخ�سُّ زوجتي ال�صابقة وطفلي  »تخ�صّ

المري�س علي بالدعاء «. 
ج � اأيوب العلماء

ــاء ثـــغـــ�ر  ــمــ ــ ــل ت��ك��ّل��م��ت ف���ي ك���ت���اب »عــ
ال�سّيد  الُمقّد�س  الل  اآي��ة  عن   » االإ�ــصــالم 
وا�سفًا  المح�سن ف�سل الل )قده(،  عبد 
اإياه في خاتمة الحديث عنه وعن جهاده 
للبنان  الإ�سرائيلّي  الإجتياح  اأيام  و�سبره 
اأُ�سرته الكريمة وطابه  اآلمه واآلم  وعن 
اإلى اأن قلت:] » وبعد فال غرو اأن ُي�صحُّ في 
و�صفه اأّنه كان من علماء جبل عاملة، كما 
t، فــي االأنــبــيــاء �صبراً  اأيـــ�ب  كــان النبيُّ 

واحت�صاباً وتقرباً اإلى اهلل تعالى)2([ «.
المفيد  ال�����س��ي��خ  الأ���س��ت��اذ  و�سيخنا 
مغادرة  منذ  ال��ع��راق  في  عا�س  )ق���ده(، 
ال�سيخ  الل  اآي���ة  المرجع  ال��ع��ّام��ة  عمه 
للّنجف  )ق�����ده(  ال��ف��ق��ي��ه  ت��ق��ي  م��ح��م��د 
اإدارت���ه  واأث��ن��اء  1962م.  �سنة  الأ���س��رف 
وا�سرافه على المدر�سة العاملّية اللبنانّية 
في  ال��دي��ن��ّي  والإر���س��اد  بالتبليغ  وقيامه 
�سنة  ولغاية  1963م.  �سنة  في  �سكر  قلعة 
 t اي��وب  حياة  �سابهت  حياًة  1990م. 

الطويلة  معاناته  وك��ذل��ك  ال�سبر،  ف��ي 
وفي  اأرح��ام��ه  م��ن  الف�ساء  الطلبة  م��ع 
تجاوزات  تجاه  الآنفة  اللبنانّية  المدر�سة 
ال��ح��زب ال�����س��ي��وع��ّي ال��ع��راق��ي وم���ن ُث��ّم 
ت���ج���اوزات ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��راق��ي على 
وُمقّد�سات  ُحرمات  وعلى  الإن�سان  حقوق 
في  الُمقّد�سة  والعتبات  الأ�سرف  الّنجف 
كانت حياته في جبل عامل  كما  العراق. 
منذ �سنة 1990م. ولغاية وفاته في اأوائل 
من  اأخ��رى  اأي��ام��ًا  2016م.  ني�سان  �سهر 
اإلى  والإنقطاع  وال�سبر  والتقوى  الإيمان 

.t الل تعالى، كاأيوب
كما تحملَّ �سرائب اأخرى من ال�سبر 
اللبنانّية  ال�سيا�سة  عن  لإبتعاده  ج��زاًء 
وال�سراعات الحزبّية في جبل عامل حتى 
كادت ت�سابه اأيامه العاملّية اأيامه ال�سابقة 
وليالي  البي�س  الأيام  بع�س  في  اإل  الّلهم 
القدر التي مّرت على جبل عامل ببركات 
اأقرانه  من  المباركة  الثلة  ووجود  وجوده 
وطابه وببركات المقاومة الإ�سامّية في 

وجه العدو الإ�سرائيلّي الغا�سم.
ا�ست�سهاد  خبر  ذل��ك  �ساعف  وق��د 
وال�سيخ  هادي  ال�سيخ  الفا�سلين  ولديه 
محمد  ���س��ادق  ال�سيخ  و�سهره  م��ه��دي 
ال�سعبانّية  الإنتفا�سة  في  الفقيه  ر�سا 
اآذار  �سهر  في  حدثت  التي  العراق  في 
�سعبان  ل�سهر  الموافق  1991م.  �سنة 

1411ه�.  �سنة 
العّامة  ن�سيبه  اإ�ست�سهاد  وك��ذل��ك 
يدي  على  الأم��ي��ن  اللطيف  عبد  ال�سّيد 

العدو ال�سهيوني.
الل  اآي��ة  واأ�ستاذه  عمه  وف��اة  وكذلك 
الفقيه  ت��ق��ي  م��ح��م��د  ال�����س��ي��خ  ال��ع��ظ��م��ى 
ال�سيخ  العّامة  عمه  ابن  ووف��اة  )ق��ده(، 
ومعاناته  )ق���ده(.  الفقيه  ر�سا  محمد 
حياته.  اأواخ���ر  في  المر�س  مع  الطويلة 
وفجيعته الأخيرة بوفاة ولده ابراهيم في 

�سهر اآذار 2016م.

د � اآثاره العلمّية
لقد ترك �سيخنا الأ�ستاذ خال اأكثر 
والتحقيق  البحث  من  عامًا  خم�سين  من 
والتدري�س اآثارًا علمّية وفكرّية كان اأهمها:
كانوا  طابه  من  اأجيال  تربية  اأوًل: 
الّنجف  ف��ي  والعلم  الف�سيلة  اأه��ل  م��ن 
اللبنانيين  من  عامل  وفي جبل  الأ�سرف 
والإيرانيين  وال�سعوديين  والعراقيين 

وغيرهم... وال�سوريين 
العاملّية  بالمدر�سة  اإهتمامه  ثانيًا: 
اللبنانّية لطلبة العلوم الدينّية في الّنجف 
العظمى  الل  اآي��ة  م��ع  وتعاونه  الأ���س��رف 
)دام  ال�سي�ستاني  الح�سينّي  علي  ال�سّيد 
عليها  البناء  وزي���ادة  لترميمها  ظ��ل��ه(، 

وادارتها والإ�سراف عليها.
وبناء  تاأ�سي�س  ف��ي  اإهتمامه  ث��ال��ث��ًا: 
حاري�س  بلدته  في  حديثة  علمّية  ح��وزة 
تحت  الأ�سرف  الّنجف  ح��وزة  غ��رار  على 
للعلوم الدينّية وكان  اإ�سم جامعة الّنجف 
مركزها في بادئ الأمر مدينة �سور. ومع 
بناء  اإل��ى  بها  اإنتقل  طابها  ع��دد  تزايد 

ُم�ستقل في بلدته حاري�س. 
ال��ح��وزة الحديثة  اأع���ادت ه��ذه  وق��د 
جبل  اإل��ى  ورئي�سها  وطابها  باأ�ساتذتها 
كان  كما  الغابرة.  العلمّية  اأي��ام��ه  عامل 
جامعة  دورّي��ة  علمّية  مجلة  عنها  ي�سدر 
وحا�سر  لما�سي  ُمحترمًا  م�سدرًا  تعتبر 

المدار�س الدينّية في جبل عامل.
راب�����ع�����ًا: اإه���ت���م���ام���ه ب��ال�����س��ع��ائ��ر 
الليطاني  جنوب  منطقة  في  الح�سينّية 
في  كبيرين  ماأتمين  يقيم  ك��ان  حيث 
الحرام  ُمحّرم  �سهر  من  عا�سوراء  اأيام 
كل عام في منطقة الحو�س � �سور. وفي 

حاري�س. بلدته 
فقهّية  ك��ت��اب��ات  ل���ه  ك��م��ا  خ��ام�����س��ًا: 

واأ�سولّية واإ�سامّية تعتبر مرجعًا للعلماء 
والباحثين كان اأهمها:

1� كتاب المواريث والو�سايا
2� كتاب الطاق

3� المكا�سب من كتاب التجارة
4� كتاب النكاح

5� الخيارات من كتاب التجارة
6� العقل في اأ�سول الدين

7� مباحث القبلة وال�ستر وال�ساتر
8� قواعد فقهّية

اأه��ل  9� ولي���ة ال��ف��ق��ي��ه ف��ي م��ذه��ب 
.i البيت 

وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ك��ت��اب��ات وال��ب��ح��وث 
والتقريرات.

ه� � وفاته
مر�س  م��ع  ���س��راع  بعد  )ق���ده(  توفي 
ي���وم الأح����د 3 ني�سان  ب���ه،  األ����مَّ  ع�����س��ال 
الثانية  ج��م��ادى   24 ال��م��واف��ق  2016م. 
العلماء  جموع  احت�سدت  حيث  1437ه���. 
والموؤمنين لتوديعه في ماأتمين في بلدته 
كبير  جثمانه  على  �سّلى  حيث  حاري�س 
محمد  ال�سّيد  الل  اآية  عامل  جبل  علماء 
م�سجد  في  بيروت  في  ُث��ّم  الأم��ي��ن.  علي 
حيث  �ساتيا   � ال�����س��ادق  جعفر  الإم���ام 
اآية  الأ�ستاذ  �سّيدنا  جثمانه  على  �سّلى 
جثمانه  ُنِقلَّ  ُث��ّم  مّكي.  علي  ال�سّيد  الل 
عليه  �سّلى  حيث  الُمقّد�سة  كرباء  اإل��ى 
المرجعّية  معتمد  الح�سينّي  الحرم  في 
المهدي  عبد  ال�سيخ  العّامة  الر�سيدة 

الكربائّي.
في  الأخ��ي��ر  م��ث��واه  اإل��ى  بعدها  لينقل 
�سّيدنا  عليه  �سّلى  حيث  الأ�سرف  الّنجف 
ال�سّيد  الكبير  الدينّي  المرجع  الأ�ستاذ 
)دام  الحكيم  الطباطبائي  �سعيد  محمد 
ال�سام  وادي  مقبرة  في  ليدفن  ظله(، 

مولنا  ب��ج��وار 
الموؤمنين  اأمير 

ع����ل����ّي ب����ن اأب����ي 
 .t لب طا

واأق���ي���م���ت ل���ه ع���ّدة 
ف���وات���ح ف���ي ال��ّن��ج��ف 

الأ����س���رف وف���ي ب��ي��روت 
وفي  و�سور  حاري�س  وفي 

باد الإغتراب.
الّنجف  َف��ْق��َد  ف���اإّن  وب��ع��د 

ولبنان  عامل  وجبل  الأ�سرف 
الفقيه  ال�سيخ  الل  اآي��ة  ل�سيخنا 

)ق�������ده(، َي���ع���دُّ خ�������س���ارة ك��ب��رى 
البحث  ولمجال�س  العلمّية  للحوزات 
والت�سنيف.  والتحقيق  والتدري�س 
ح��ي��ث ف��ق��دن��ا ب��غ��ي��اب��ه وغ��ي��اب من 
من  ت��ع��ال��ى  الل  ج���وار  اإل���ى  �سبقه 
ذهبيًا  ع�����س��رًا  الأع����ام  علمائنا 
عامل  ج��ب��ل  ف��ي  والأ����س���ول  للفقه 
ولبنان، وطودًا من العلم والف�سيلة 

والتقوى. وال�سبر 
رئي�س  يتوجه  المنا�سبة  وبهذه 
ُجبيلّية«  ــة  »اإطــــاللــ مجلة  ت��ح��ري��ر 

تحريرها  وه��ي��ئ��ة  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا 
الإ�سامّية في باد جبيل  والعائات 

لآل  بالعزاء  لبنان  و�سمال  والفتوح 
الفقيه  اآل  ولعائلة  الكبير  الفقيد 

عبد  ال�سيخ  الل  ولآي���ة  ال��ك��رام 
ال�سّيد  الل  ولآي��ة  قبان  الأمير 

عامل  جبل  ولعلماء  مّكي  علي 
تعالى  الل  �سائلين   ، الكرام 

لهم ط��ول ال��ب��ق��اء. واإّن���ا لل 
حول  ول  راجعون  اإليه  واإنا 
العلّي  ب���الل  اإّل  ق���وة  ول 

العظيم.

الهوام�س:
    »التذكرة اأو مذّكرات قا�ٍس « ج1، �س 324 � 325 بت�سرف.( 1)
    »علماء عرفتهم « للقا�سي َعمرو، �س 57 بت�سرف، الطبعة الأولى 2006م. دار المحّجة البي�ساء � بيروت. ( 2)
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ُمحّمد  ال�سّيد  بن  ُم��ح��ّم��د)1(  ال�سّيد   �1
بن  المظفر  ال�سّيد  بن  اإبراهيم  ال�سّيد  بن 
الح�سينّي  ُمحّمد  ال�سّيد  بن  علّي  ال�سّيد 
البعلبكّي، ال�سّيد اأبو عبدالل، �سم�س الدين، 
الحجار  على  �سمع  الدين.  نا�سر  ال�سّيد  اإب��ن 
باب  اإل��ى  ال��زي��ارة  ب��اب  من  خا  البخاري  �سحيح 
�سرف  بن  بكر  اأبي  على  و�سمع  الأذى  على  ال�سبر 
وله  الآجرية  الأربعين  ال�سالحين  بل  ال�سالحاني 
وغيرهما،  �سليمان  والقا�سي  �ستي  الدَّ من  اإج��ازة 
ع�ساكر  بن  والقا�سم  الدائم  عبد  بن  بكر  اأبي  مثل 
و�سبع  �سبع  �سنة  ومولده  القرن،  راأ���س  على  م��ات 
اأنظر ذيل التقييد  مئة، واأجاز القا�سي ابن حجر. 

ل�  » تقي الدين الفا�صي « )268/1(.
ال�سرعيين  اإ�سمه بين الأعام والق�ساة  وجدت 
اإلى  المن�سوب  المقام  وقفّية  وّثقوا  اّلذين  الكرام 
نبّي الل نوح عليه وعلى نبّينا اأف�سل ال�ساة واأزكى 
القديمة  الوقفّية  وهي  نوح  كرك  بلدة  في  ال�ّسام 
التي ُدّونت في ع�سر المماليك بعدما اأوقف ال�سّيد 
الأ�سراف  ال�ّسادة  نقيب  النبيل  ال�سريف  الجليل 

بن  علّي  ال�سّيد  بن  مو�سى  ال�سّيد  بن  الح�سين  بعلبك  بمدينة 
مولنا  بن  مو�سى  ال�سّيد  بن  ُمحّمد  ال�سّيد  بن  الح�سين  ال�سّيد 
ال�سريف  الزاهد  الجليل  العالم  الأمير  البركة  وينبوع  و�سيدنا 
يو�سف ال�سرير في اآخر عمره اأعلى الل مقامه وطّهر رمثه وهو 
�ساحب  الح�سين  ال�سّيد  مع  ال�سطور  هذه  لكاتب  الجامع  الجدُّ 
عاء  ال�سّيد  ولده  وكذا  هنا.  اإحداها  عن  المنّوه  الموقوفات 
المنبثقة  التاريخّية  الوقفّية  تلك  من  الّن�س  يقول  علّي،  الدين 
من عبق التاريخ م�سجّلة لنا اأثرًا كريمًا طاهرًا من اآثار اأنبياء 
الل  نبّي  ل�سّيدنا  المقام  اأك��ان  �سواء  علّيهم  الل  �سلوات  الل 
t، اأو لأحٍد من اأبنائه i، وفي الم�ساهد والمزارات والآثار 
المتباينة  والأخبار  الروايات  من  واٍف  عدٌد  المطّهرة  والبقع 
لي�س مجال الخو�س فيها الآن، ندعها لبحٍث اآخر، اأقول: وقفت 
�سّيدنا  واآث��ار  اأخبار  من  بع�ٍس  على   ،t نوح  كرك  وقفّية  في 
المذك�ر  االأ�ــصــل  اأعــلــى  وفــي   «[ تقول:  الترجمة  ه��ذه  �ساحب 
هلل  الحمد  قــراءتــه:  ما  بــه،  والــ�لــي  لــه،  المثبت  الحاكم  عالمة 
�صهادات  ر�صم  اأدنــاه  وفــي  ال�كيل،  ونعم  ح�صبي  وهــ�  اأكتفي  وبــه 
اإلى  ن�صب  ما  ب�صحة  اأ�صهد  قراءته:  ما  االأّول  نفراً:  ع�صر  اإثني 
م�النا الحاكم من الثب�ت وال�قف وما ن�صب اإلى م�النا ال�اقف 
ح�صبما اأوقف واأ�صرط واأق�ل ب�صحة ذلك واأنا العبد الفقير اإلى 

ما  والثاني  ال�صام.  بدم�صق  المفتي  ال�صافعي  ُمحّمد  تعالى  اهلل 
قراءته: ح�صر ذلك و�صهد كذلك العبد الفقير اأب� اللطف اأحمد 
بما  علّيهم  اأ�صهد  قراءته:  ما  والثالث  بدم�صق.  المفتي  الحنفي 
ن�صب اإليهم واأنا العبد الفقير اأبي العبا�س اأحمد المالكي المفتي 
واأنا  اإليهم  ن�صب  بما  علّيهم  اأ�صهد  قراءته:  ما  والرابع  بدم�صق. 
الــعــبــد الــفــقــيــر عــلــّي الــحــنــبــلــي الــمــفــتــي بــدمــ�ــصــق والــخــامــ�ــس ما 
وال�صاد�س  الفقير  ُمحّمد  بن  علّي  كذلك:  بذلك  اأ�صهد  قراءته: 
قــراءتــه:  مــا  وال�صابع  الفقير.  عمر  بــذلــك:  اأ�ــصــهــد  قــراءتــه:  مــا 
بذلك  ي�صهد  قراءته:  ما  والثامن  الفقير.  ُمحّمد  بذلك:  اأ�صهد 
م�النا ال�صيخ ُمحّمد بن المنير كتب باإذنه. والتا�صع ما قراءته: 
اأ�صهد بذلك فخر االأعيان واالآماثل المقدم ُمحّمد. والعا�صر ما 
قراءته: اأ�صهد بذلك فخر االأماثل االأمير عثمان. والحادي ع�صر 
والثاني ع�صر: ما قراءته:  الفقير علّي،  ما قراءته: �صهد بذلك 
المذك�ر. هذه �ص�رة ما وجد  ي�صهد بذلك ُمحّمد كاتب االأ�صل 
ال�صيخ  ب�صهادة  مت�صل  وهــ�  بحرف  حــرفــاً  المذك�ر  االأ�ــصــل  فــي 
قا�صي  و�صّيدنا  م�النا  اإلــى  ن�صب  ما  جميع  اأ�صله،  كاتب  ُمحّمد 
ابي  الم�ؤمنين  اأمير  ولي  الم�صلمين  مفتي  الدين  عالء  الق�صاة 
اأبي  الم�صلمين  فقيه  الق�صاة  قا�صي  المرح�م  اإبن  علّي  الح�صن 
ال�صرعي  االإت�صال  اإليه  الم�صار  بدم�صق  القا�صي  ُمحّمد  بن  بكر 
االإ�ــصــالم  �صيخ  مــ�النــا  وجــه  على  واأوقــعــه  بح�صته  وحكم  ونــقــده 

ُمحّمد  ال�صيخ  ابن  بكر  اأبــ�  الدين  تقي  والم�صلمين 
ال�اقف  تنكر  المرح�م  جامع  وقــف)2(  على  المت�لي 

ال�صّيد  م�النا  من  ال�صرعي  باالإلتما�س  اإليه  الم�صار 
اأوا�ــصــط  مـــ�ؤرخ  اأعـــاله،  اإلــيــه  الم�صار  المت�لي  ح�صين 
و�صبعمائة  و�صتين  اثنين  �صنة  الــحــرام  المحرم  �صهر 

ومــّتــ�ــصــل وبــ�ــصــهــادة الــ�ــصــيــخ حــ�ــصــن اإبـــن الــ�ــصــيــخ ُمــحــّمــد 
ن�صب  ما  جميع  عبداهلل  الحاج  بن  عمر  ال�صيخ  ب�صهادة 
�صدر  والم�صلمين  االإ�ــصــالم  �صيخ  و�ــصــّيــدنــا  مــ�النــا  اإلـــى 

المدّر�صين ولي اأمير الم�ؤمنين )3( عبداهلل ُمحّمد قا�صي 
و�صائر  واالإيقاع  والحكم  االإت�صال  بدم�صق من   )4( الق�صاة 
اإلــيــه لــمــ�النــا �صيخ االإ�ــصــالم  اإلــيــه مــن االإتــ�ــصــال  مــا ن�صب 

اأبي  الم�ؤمنين  اأمير  ولي  المدّر�صين  �صدر  الق�صاة  قا�صي 
الدين  �صم�س  االإ�ــصــالم  �صيخ  الــمــرحــ�م  بــن  اأحــمــد  العبا�س 
�صرعي  بالتما�س  ال�صرعّي  االإت�صال  بدم�صق  القا�صي  ُمحّمد 

عالء  ال�صريف  ال�صّيد  الــكــرام  االأ�ــصــراف  الــ�ــصــادة  مفخر  مــن 
ال�صّيد  والم�صلمين  االإ�صالم  �صيخ  المرح�م  اإبــن  علّي  الدين 
�صنة  �صعبان  �صهر  اأواخر  في  م�ؤّرخ  اأعاله  اإليه  الم�صار  ح�صين 

ال�صيخ  بــن  عــلــّي  ال�صيخ  ب�صهادة  ومت�صل  و�صبعمائة  ت�صعين 
عبداهلل  ال�صيخ  اإبــن  اإبراهيم  ال�صيخ  وب�صهادة  المالكي  اأحمد 

علماء 
من كرك نوح ـ البقاع

من كتاب 
الوقف النوحي
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و�صّيدنا   )5( م�النا  اإلى  ن�صب  ما  جميع 
ولي  المدّر�صين  �صدر  الق�صاة  قا�صي 
بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  الم�ؤمنين  اأمير 
الدين  �صم�س  االإ�ــصــالم  �صيخ  الــمــرحــ�م 
االإتــ�ــصــال  مــن  بدم�صق  القا�صي  ُمــحــّمــد 
والــتــنــفــيــذ والـــحـــكـــم واالإبـــــقـــــاء، و�ــصــائــر 
مـــا نــ�ــصــب اإلـــيـــه لـــمـــ�النـــا و�ـــصـــّيـــدنـــا �ــصــيــخ 
والــحــكــام وينب�ع  الــقــ�ــصــاة  قـــدوة  االإ�ــصــالم 
اإبــن  ُمــحــّمــد  عــبــداهلل  اأبــي  والــكــالم  الف�صل 
الحاكم  الح�صينّي  اإبراهيم  العارف  ال�صيخ 
بالتما�س  ال�صرعّي  االإت�صال  ببعلبك،  ي�مئذ 
�ــصــرعــي مــن مــ�النــا و�ــصــّيــدنــا �ــصــيــخ االإ�ــصــالم 
الــ�ــصــّيــد الــجــلــيــل الــ�ــصــريــف عــالء الــديــن علّي 
ال�صريف  ال�صّيد  االإ�ــصــالم  �صيخ  المرح�م  اإبــن 
الم�صار  المرق�م  ال�قف  على  المت�لي  ح�صين 
خم�صة  �صنة  رجــب  �صهر  اأوائـــل  فــي  ــ�ؤّرخ  مـ اإلــيــه 
ب�صهادة  ومــتــ�ــصــل  وثــمــانــمــائــة  )كـــذا(  وعــ�ــصــريــن 
الي�نيني   )6( ُمــحــّمــد  ال�صيخ  اإبــن  ُمــحــّمــد  ال�صيخ 
ــهــادة الــ�ــصــيــخ عـــبـــداهلل اإبــــن الــ�ــصــيــخ ُمــحــّمــد  وبــ�ــص
�صيخ  و�ــصــّيــدنــا  لــمــ�النــا  ن�صب  مــا  جميع  الــحــافــظ 
الف�صل  يــنــبــ�ع  والــحــكــام  الــقــ�ــصــاة  قـــدوة  االإ�ـــصـــالم 

والـــكـــالم اأبــــي عـــبـــداهلل ُمــحــّمــد اإبــــن الــ�ــصــيــخ الـــعـــارف اإبــراهــيــم 
م�صتر�صل  حديث  في  الــخ...  بعلبك  بمدينة  الحاكم  الح�صينّي 

] ط�يل...« 
ال�سّيد  هو   )1( برقم  المترجم  ُمحّمد  ال�سّيد  عّم  اإبن   �2
ال�سّيد المظفر  اإبراهيم بن  ال�سّيد  ال�سّيد علّي بن  اإبراهيم بن 
البعلّي،  البقاعي،  الح�سينّي  ُمحّمد  ال�سّيد  بن  علّي  ال�سّيد  بن 
مئة.  و�ست  وت�سعين  خم�س  �سنة  ولد  ال�سالحي.  الدم�سقي  ثم 
عامر  بن  وعبدالل  �ستي  والدَّ الغراء  اإ�سماعيل  العز  من  �سمع 
بدم�سق  اأبو حامد بن ظهيرة. مات  �سمع منه  وغيرهم وحّدث 
باأبناء  الغمر  اأبــنــاء   « اأنظر  مئة.  و�سبع  و�سبعين  �ست  �سنة  في 

العمر لل�صهاب « اأحمد بن حجر الع�سقاني، ج1، �س 78.
وجدت عمود ن�سبهم مرفوعًا اإلى ال�سّيد عبدالل العوكاني 
اإبن الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم t، من اإبنه ال�سّيد ُمحّمد 
ُثّم اإبنه ال�سيد اإبراهيم، ُثّم من اإبنه ال�سّيد الح�سن الأحول )7(..

ومن خال وثيقة الوقفّية المباركة علمنا اأنهم من معاريف 
المو�سوي  علوان  ال�سّيد  جّد  ح�سين  ال�سّيد  اأ�سدقاء  وم�ساهير 
الملك  وقفّية  مع  مقارنة  وبالتالي،  ببعلبك.  الأ�سراف  نقيب 
و�سعها  التي  ق��اوون.  بن  ُمحّمد  بن  ح�سن  النا�سر  ال�سلطان 
حب�سًا على جامعه بالرميلة بم�سر مع دخول اأرا�سي كرك نوح 
t، �سن�سع مقارنة بينهما، والخروج اإلى اإ�ستنتاجات لها اأثر 

ووجود في حقبة حافلة بالأحداث.  

 :tطالب اأبي  بن  علّي  الإم��ام  والبيان،  الحكمة  اأمير  قال 
»َعُمرت البلدان بحب االأوطان)1(«.

ن�ست�سفُّ من وحي هذه الحكمة البليغة ما للعمل من ُقد�سّية 
وحتى  والإن�سانّية  والإجتماعّية  الإقت�سادّية  حياتنا  في  وقيمة 

الجمالّية. 
من  عنه  ُع��ِرف  وبما   � الحّواط  زي��اد  الأ�ستاذ  اأراد  وب��دوره. 
حيوّية واإجتهاد واإندفاع ومحبة � اأراد اأن يكون عند ر�سى وُح�سن 
َو�َسَعُه  ما  َفَعِمَل   ،t حكمته  خلفية  على  وموؤكدًا  الإم��ام،  ِظنِّ 
مدينة  خدمة  على  الُم�ستنير  وداأب  ال��ع��ارف.  ب�سمت  الجهد 
المحلّية  عاقاته  ف  وظَّ كما  لفتة.  بديناميكّية  وابنائها  جبيل 
والعالمّية في حلِّه وترحاله من اأجل خدمة اإنعا�س ذاكرة مدينة 
تراثيًا  والرائعة  النقّية  �سورتها  واإظهار  ودوليًا.  اإقليميًا  جبيل 
وجماليًا. وما كّلف نف�سه القيام بهذه الأعباء الثقيلة والجليلة اإل 
ر�سًى لل وال�سمير والوطن وال�سعب الجبيلّي. ولقد دلَّت الأيام 
والوقائع على اأّن ما بين الأ�ستاذ زياد الحّواط وال�سعب الجبيلّي 
عاقة ُحبِّ جدلّية، وعاقة حميمة ما بين الراعي والرعّية، اإذ 
اأّن الراعي عمل باإخا�س ون�ساط ومحّبة لإنماء وطنه ومدينته، 

ها وثقتها ووفاءها... وخدمة �سعبه. والرعّية بدورها اأعطته ُحبَّ
المزيد  على  الطريق  متابعة  يلزمها  لكن  ب�سيطة،  معادلٌة 
اأي��ن��ع��ت ثمار  ال��وف��اء. وع��ن��دم��ا  ال��ع��م��ل، وع��ل��ى الكثير م��ن  م��ن 

المدينة وحان قطافها في اأحد اأحادات اأيار الُمن�سرمة 
طعمها.  تذوُّق  في  والرعّية  الراعي  ت�سارك  والُم�سرقة، 

قال يومها ال�سعب ببهجة واإن�سراح لراعيه »ثماُرَك لذيذة 
يا ريِّ�س «.

ما  يتاألُق  الأمل  وومي�س  زياد،  الأ�ستاذ  فاأجاب 
على  تتاألأُ  �ساحرٌة  وب�سمٌة  الحالمتين،  عينيه  بين 

�سفحات وجهه ال�سبيح:" نعم يا اإخوتي، هذه الثمار 
اإل خا�سة البذور التي  التي تذوقناها معًا، ما هي  الطيبة 
زرعناها معًا، فهي رمٌز من رموز اإيمانكم ال�سافي، ونواياكم 

ال�سادقة، واأ�سواتكم الغالية التي واكبت الحقيقة التي عملُت 
من اأجلها طيلة ال�سنوات الخالية. والتي اآمل المزيد منها في 

الأيام الاحقة... «.
دربه  وبرفاق  بلديتها  برئي�س  جبيل  مدينة  لأهل  َفبورك 

الكرام في الائحة.
وبورك لاأ�ستاذ زياد الحّواط ب�سعبه الوفّي ال�سادق.

وبورك لجبيل بقَيِمها الخالدة.
بفرح:  زياد  الأ�ستاذ  مع  نردد  اأن  لنا  ويحقُّ 

ــاء واأحــلــى  ــيــ »نعم جــبــيــل اأحـــلـــى بــاأهــلــهــا االأوفــ
نح�  الدائم  الطم�ح  �صاحب  بلديتها  برئي�س 

االأف�صل واالأجمل واالأحلى...«.

الهوام�س:
   وترجمه محمد بن رافع ال�سامة في كتاب »الوفيات« ج1، �س 437 / 438 وقال ( 1)

توفاه الل يوم الجمعة التا�سع من �سّوال �سنة ثاثة واأربعين و�سبع مئة.
   قال ابن كثير في تاريخه الم�سمى ب� "البداية والنهاية" اأّنه في �سنة �سبع ع�سرة ( 2)

الأمراء  اأمير  اأن�ساأه  الذي  الجامع  �سرع في عمارة  و�سبعمائة، وفي �سفر منها 
تنكز نائب ال�سام ظاهر باب الن�سر تجاه حكر ال�سماق على نهر بانيا�س بدم�سق 
منه،  والع�سرين  الخام�س  الأح��د  قبلته،  تحرير  في  والعلماء  الق�ساة  وت��ردد 
و�سرعوا في بنائه باأمر ال�سلطان وم�ساعدته لنائبه في ذلك. وقال فيها اأي�سًا: 
الن�سر،  باب  ظاهر  تنكز  الأمير  عّمره  الذي  الجامع  بناء  تكامل  �سعبان  وفي 
واأقيمت الجمعة فيه يوم عا�سر �سعبان، وخطب فيه ال�سيخ نجم الدين علي بن 
بدم�سق،  الف�ساء  م�ساهير  من  بالقمغازي  المعروف  الحنفي  يحيى  بن  داود 
والقراء  والأعيان  والق�ساة  ال�سلطان  نائبه  بها وح�سر  المتعددة  الفنون  وذوي 
والمن�سدون وكان يومًا م�سهودًا اإنتهى. انظر الدار�س في تاريخ المدار�س، ج2، 
�س 327 � 328، تاأليف عبد القادر بن محمد النعيمّي الدم�سقّي المتوفى �سنة 

978ه�. ودار الكتب العلمّية.
اإبراهيم ال�سالحي بن تيم ( 3) اأبو محمد عبد الل بن محمد بن     هو تقي الدين 

ال�سيائّية. 
   هو الفقيه الفر�سي �سهاب الدين اأبي العبا�س اأحمد بن �سيخ ال�سافعّية �سم�س ( 4)

الدين محمد ابن القا�سي نجم الدين ُعمر بن قا�سي �سهبة ابن العّامة �سرف 
ابن  الدين  جمال  ابن  الوهاب  عبد  الدين  جمال  العّامة  ابن  محمد  الدين 

عبدالل.
   هو الفقيه الفر�سي �سهاب الدين اأبي العبا�س اأحمد بن �سيخ ال�سافعّية �سم�س ( 5)

الدين محمد ابن القا�سي نجم الدين ُعمر بن قا�سي �سهبة ابن العّامة �سرف 
ابي  الدين  جمال  ابن  الوهاب  عبد  الدين  جمال  العّامة  ابن  محمد  الدين 

عبدالل.
محمد ( 6) بن  محمد  بن  محمد  هو  اليونيني،  محمد  ال�سيخ  ابن  محمد  ال�سيخ     

اليونيني. ولد �سنة ثاث وثمانين و�سبع مئة  القادر،  اأبو عبد  القادر،  بن عبد 
ببعلبك. حفظ القراآن، وتفقه بالتاج بن برد�س، والعماد ابن يعقوب البعلبكيين 
الرحمن  وعبد  اليونانّية،  بن  علي  بن  محمد  من  ال�سحيح  �سمع  وغيرهما. 
ث. �سمع من الف�ساء ووّلي ق�ساء بعلبك وكان من بقايا ال�سلف،  الزعبوب وحدَّ
توفي �سنة ثاث وخم�سين وثمان مئة.. اأنظر  »ال�سوء الامع لل�سخاوي «، ج9، 
�س 228، قلت: هو من بيت موؤرخ بعلبك �ساحب كتاب الذيل على مراآة الزمان 

قطب الدين مو�سى بن اأبي الفتح محمد.
بهذه ( 7) ن�سبهم  اإي��راد  في  تو�سع  الع�سقاني  حجر  «اإبن  الكامنة  »الدرر  كتاب      

ح. ال�سياغة، وهو ن�سب له وجود في عمدة الطالب وجعل عقبه في �سّ

َحَصاٌد للزارعين
 ُمهداة 

  إىل األستاذ زياد احلّواط

الهوام�س:
    »تحف العقول عن اآل الر�سول w «، لبن �سعبة الحّرانّي، موؤ�س�سة الأعلمّي للمطبوعات � بيروت، ط 6، 1996م. �س 146.( 1)

بقلم االأ�صتاذ  ي��صف حيدر اأحمد
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عّبا�س  ح�سن  ال��دك��ت��ور  ال���م���وؤرخ  الأدي����ب  ال��ع��ّام��ة 
العليا  والدرا�سات  والتاريخ  الأدب  اأعام  من  ن�سرالل 
والبقاع،  بعلبك  اأع��ام  وم��ن  اللبنانّية  الجامعة  في 
اأهمها  فنون  ع��ّدة  في  كثيرة  ودرا���س��ات  موؤلفات  له 
وحا�سرها  بعلبك  ت��اري��خ  ع��ن  ال��رائ��ع��ة  مو�سوعته 
بعلبك  اب��ن  وع��ن  الإجتماعّية  وحياتها  واأح��زاب��ه��ا 
اأهل  وعن  مطران.  خليل  الكبير  العروبة  و�ساعر 
الأ���س��رف  وال��ّن��ج��ف  ال��ب��اغ��ة  ون��ه��ج   ،i البيت 
وكان  باحث.  كل  يحتاجها  درا�سات  من  وغيرها 
تحريرها  ولرئي�س  ُجبيلّية«  ــة  »اإطـــاللـ لمجلة 
ح�سن  الأ�ستاذ  المحامي  القانوني  وم�ست�سارها 
يوم  ع�سر  �سعادته  مع  خا�س  لقاء  بّرو  مرعي 
الأربعاء في الثالث من �سهر تموز 2016م. في 
دارته في مدينة بعلبك حي النبّي نعام. �سوف 

نورده مع بع�س الت�سرف على ال�سكل الآتي.
عبا�س  ح�سن  الدكتور  الباحث  العّامة   �
باإعطاء  لكم  هل  الل(،  )حفظكم  ن�سرالل 
مجلة "اإطالة ُجبيلّية" وقّرائها، نبذة عن 

حياتكم الكريمة واإنتاجكم الكريم؟ 
ثقافة  تزهر  مجّلة  ُجبيلّية«  »اإطاللة   �
وت��اري��خ��ًا، واأزه����رت اإ���س��ع��اع��ات م��ن تاريخ 
ال�ّسكر  من  وْف��ٌر  المنطقة.  تلك  في  ال�سيعة 
وخا�سة  ُجبيلّية«  »اإطـــاللـــة  تحرير  لأ���س��رة 
الدكتور  ال�سيخ  القا�سي  تحريرها  رئي�س 

يو�سف محمد َعمرو، اّلذي رهن حياته للثقافة والعلم...
�ح�سن عّبا�س ن�سرالل اآل بّرو، مولود في بعلبك 1941م. 

حائز على اإجازة في اللغة العربّية واآدابها من جامعة بيروت 
العربّية عام 1969م. 

� حائز على دبلوم درا�سات عليا من جامعة القدي�س يو�سف � 
بيروت عام 1972م. 

جامعة  من  واآداب��ه��ا  العربّية  اللغة  في  دكتوراه  على  حائز   �
القدي�س يو�سف � بيروت عام 1980م. 

عام  منذ  والمتو�سطة  الإب��ت��دائ��ّي��ة  المرحلتين  ف��ي  ����س  درَّ  �
1960م. ُثّم في التعليم )1970 � 1980( اإنتقل بعدها اإلى التعليم 
� البقاع )1980 � 2005(،  الجامعي، كلّية الآداب، الفرع الرابع 
خم�س  مّدة  الذكر  الآنفة  الكلية  في  العربّية  اللغة  ق�سم  تراأ�س 

ع�سرة �سنة.
دبلوم،  والأطاريح:  الّر�سائل  ع�سرات  على  واأ�سرف  ناق�س   �

ودكتوراه في اللغة العربّية، والتاريخ، والفل�سفة... 
عاَلَجْت:  والمجات..  الجرائد  في  المقالت  مئات  ن�سر   �
الت�سّوف،  الفل�سفة،  المقارن،  الأدب  اللغة،  النقد،  الأدب، 

التاريخ، الفكر الدينّي والإ�سامّي، ال�سيا�سة...
� ن�سر ابحاثًا في كتب ُم�ساركة مع موؤلِّفين اآخرين.
� �سارك في موؤتمرات في لبنان و�سورية واإيران...

� �سارك في ندوات اإذاعّية وتلفزيونّية.
� موؤلفاته ونتاجه:

� مو�سوعة بعلبك وت�سم:
والــثــقــافــّي  ال�صيا�صّي  »التاريخ  ج���زءان:  بعلبك«  »تاريخ   �1

والعمرانّي «، ط 1، بيروت 1984م. ط 2 ، »قمر الع�صيرة«، 
بيروت 2005م.

بالعهود.  م��رورًا  الأ�سطوري،  العهد  منذ  للمدينة  ي��وؤّرخ 
البيزنطّي،  ال��روم��ان��ّي،  الفينيقّي،  ال��ب��رون��زي،  الحجري، 
المعلومات  م��ن  ك��ث��ي��رًا  ��َح  و���س��حَّ وال��ع��رب��ي...  الإ���س��ام��ّي، 

المغلوطة حول تاريخ المدينة.
الق�سم العمراني: ك�سف تاريخ بناء الهياكل على امتداد 
وعة الَفنّية.. اأربعة قرون، الروايات الأ�سطورّية، الحقائق، الرَّ

الكنائ�س،  المكتبات،  المدار�س،  الم�ساجد،  وع��ر���س: 
حافة  الأديرة، الحمامات، الطواحين، وانهى بف�سل عن ال�سِّ

البعلبكّية..
اعتمد في م�سادره: على العاِدّيات: القواقع والم�ستحّثات، 
التاريخ  كتب  على  ُث��ّم  والنقو�س،  والّنمّيات..  والظّرانّيات، 
ال�سعر  ودواوي���ن  الأدب  وكتب  والمخطوطات،  وال��رّح��ال��ة.. 

البعلبكّية...
2� »الحركات الحزبّية في بعلبك«: بيروت 1994م.

العمل الحزبّي، ن�ساأة الأحزاب، م�ساركة بعلبك في العمل 
الحزبّية،  لة  ال�سِّ المدينة،  في  الأح��زاب  �سراعات  الحزبّي، 

الدور الإنها�سي.
القارئ  دار  بيروت،   �  » بعلبك  في  االإجتماعّية  »الحياة   �3
2009م. هو تراث مدينة، وثقافة �سعب. �سّم لوحات وم�ساهد 
والعادات  وال��ح��زن،  والفرح  والحياة  الحب  ق�س�س  تحكي: 
العائات  والهوّية،  الت�سمّية  بعلبك  عن:  ُمتحّدثًا  والتقاليد... 

والأحياء، الأديان والمذاهب، الفولكلور، والنه�سة الأدبّية، اللغة 
واللهجات، والعاقة بين المواطن ورجل الأمن، الثاأر، الزراعة، 

ال�سناعة، ال�سياحة، الماأكل والملب�س...
العربّية،  الكلمة  اأ�سرار  بالغة«:  ينابيع  الــكــالم:  »األـــ�ان   �4
 � الوفاء  موؤ�س�سة  والعرو�س،  المو�سيقى  البديع،  البيان،  األ��وان 

بيروت، ط 1، 1985م. ط 2، 1987م. 
5� »ذو الرمة �صاعر ال�صحراء«: بيروت 1984م.

لوحات من ال�سحراء ر�سمها ال�ساعر عا�س ومات على حّبات 
رمالها، مع ك�سف اللون الرومن�سي � الوجداني والتَّبادل الروحي 

مع اأ�سياء الحبيبة.
6� »االأدب ال�صيا�صّي الملتزم باالإ�صالم« � بيروت، دار التعارف 

1986م.
�سدر  في  ال�سيا�سّية  الأح��زاب  ال�سيا�سة،  خدمة  في  ال�سعر 

 العاّلمة الدكتور
 نصر اهلل

وتاريخ كسروان
اإعداد هيئة التحرير
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من  ل�سعراء  درا�سة  مع  الإ���س��ام، 
الحزب ال�سيعّي.

بــيــن  مــــطــــران  ــيـــل  ــلـ »خـ  �7
ــد«،  ــديــ ــجــ ــ ــت ــ الـــّتـــقـــلـــيـــد وال
ال���ق���ارئ  دار   � ب���ي���روت 
درا������س�����ة  1993م. 
��ة ل��م��و���س��وع��ات��ه  ت��ح��ل��ي��ل��يَّ
وت�سنيفها  ال�����س��ع��رّي��ة، 
ب��ي��ن ت��ق��ل��ي��د: رث����اء، م��دح، 
اإخوانيات، وق�سائد التجديد، 

الرومن�سّية، الق�س�سّية.
8� »تاريخ كرك ن�ح «، من�سورات 
للجمهورّية  الثقافّية  الم�ست�سارّية 

الإ�سامّية بدم�سق 1985م.
وتاريخها  ال��ك��رك،  ن�ساأة  عن  تحّدث 
تاريخها  ن��وح،  النبّي  م��زار  الع�سور،  عبر 
اأول ولي  الكركي  الكرك، المحقق  اأعام من  العلمي، 

فقيه عند ال�سيعة، مدر�سة الكرك الفقهّية..
 � بيروت   � نّب�ة«  مــن  قب�س  الح�صين  »االإمــــام   �9
ال�ّسبط، وملحمته  �سيرة حياة  الغدير 1997م.  دار 
الح�سينّي،  المنبر  اإلى  الوعد  ثورة  الح�سينّية، من 

واأدب الطف، والح�سين اأديبًا..
 � ال�صهي�نّي«  الــغــزو  بمناه�صة  »ال�عي   �10

بيروت 2000م. 
زمن  م��ن  ع��رب��ّي��ة  فل�سطين  ال��ت��اري��خ:  ف��ي 
الّنبي مو�سى،  ياأتيها  اأن  قبل  العربّي  العماليق 
ومعه بنو اإ�سرائيل، هاربين من فرعون م�سر.
عربّية�  ثقافتها  فل�سطين  الثقافة:  ف��ي 

اإ�سامّية..
النفط  ي�سكلُّ  ال��ع��رب��ّي،  الإق��ت�����س��اد   �
لحرروا  العرب  ا�ستغلها  لو  عالمّية،  ركيزة 

فل�سطين. 
لوحات   :» ال�صعر  مــن  اأحــلــى  »نثر   �11
وم�����س��اه��د م��ن ال��ح��ي��اة، ك��ت��ب��ت ب��اأ���س��ل��وب 
ثر �سعرًا، الدار الإ�سامّية  ُم�سرق، ي�سير النَّ

� بيروت، 2002م.
12�  »منهجّية البحث والّتاأليف «: تناول: 
البحث،  اأب��ع��اد  و�سفاته،  الباحث  ���س��روط 
الم�سادر،  والإ�ستقراء،  التقمي�س  عمليات 

المنهجّية  ال��ل��غ��وّي��ة،  المنهجّية  ال��ب��ح��وث،  مناهج  ال��م��راج��ع، 
الق�س�سّية، تحقيق المخطوطات. بعلبك، الوفاء 2005م. 

دار   � ب��ي��روت  البالغة«،  نــهــج  فــي  الــحــكــمــة  »جمه�رّية   �13
القارئ 2006م. درا�سة مقارنة مع البوتوبّيات، والمدن الفا�سلة، 
في  العلوم  الو�سولّية،  ال�سيا�سات  و�سائر  المع�سومة،  ال�سيا�سة 

جمهورّية الحكمة: المراأة، الأبناء، الإقت�ساد، الأخاق..
دار   � الق�ص�س«  واأحـــلـــى  ــة،  جــنــ�بــّي قــريــة  فـــي  »الـــحـــب   �14
التحرير، عن  تطلعات  مقاومة، طرحت  ة  ق�سّ القارئ 2011م. 
واإنهاء  النقب،  في  النووية  ال�سواريخ  وتفجير  المعرفة،  طريق 
عن  �ساخرة  ق�سة  المجموعة  وت�سمُّ  الإ�سرائيلّية،  الأ�سطورة 
حكاية  المم�ص�خ،  »الل�س   عنوانها:  اللبنانّي  ال�سيا�سّي   الو�سع 

وطن «.
القارئ  دار  ب��ي��روت،  رومن�سّية..  رواي���ة،  »الـــطـــاهـــرة«   �15

2012م. 
16� »�صيرة اأهل البيت «، تجليات لاإن�سانّية. من اأروع ما ُكِتَب 
اإ�سراقات  ا�ستنباط،  تحليل،  للوقائع،  عر�س  البيت:  اأه��ل  عن 

اإن�سانّية � بيروت 2012م.
17� »االإ�صالم واالإن�صان « بيروت � دار القارئ 2013، مبادئ 

الإ�سام، الإ�سام والعولمة، الوحدة الإ�سامّية. 
القارئ 2014م. تخطيط ممنهج  »اللغة والعبادات« دار   �18

لدور العبادات في اإعادة اإنتاج الإن�سان الم�سلم.
19� »الّنجف االأ�صرف «: األُق معرفة، ووهُج ن�سال، بيروت � دار 

القارْي 2014م.
الّنجف  الح�سارّية،  الّنجف   � الّنجف هوّية )الغري(  تناول: 

وهج ن�سال واألق معرفة، المرجعّية والحوزة العلمّية.
 � اإ���س��ام  يا  وداع���ًا  التكفيريون:   » والتكفير  »االإ�ـــصـــالم   �20

بيروت، دار القارْي 2015م.
تناول: ماهّية التكفير، تاريخ التكفير في الإ�سام، الثورات 
والإره���اب  الإ���س��ام  ال��ُج��دد،  القرامطة  الإ���س��ام،  في  والفتن 
والعمليات الجهادّية.. الإجتهادات والفتاوى، الفتاوى التكفيرّية، 

الحداثة التكفيرّية..
21� »معجم الحي�ان«، دار القارْي 2015م.

معجم ين�سمُّ اإلى الأ�سفار المعجمّية ي�سع بين اأيدي الأجيال 
الحقول  بداأ يغيب عن  الذي  العربّي،  الُتراث  العربّية جزءًا من 

الإجتماعّية  في الإ�ستعمالت اليومّية...
مفردات  خ��ال  م��ن  �ساأة،  النَّ خيال  تك�سف  لغوّية  درا���س��ة 
الحيوان، و�سّم درا�سة مقارنة مع �سائر اللغات، وتبيان غنى اللغة 
العربّية التي و�سعت لكل م�سّمى اإ�سمًا تقنّيًا من خال الإ�ستقاق، 
�سبل   ،Lionne لبوؤة   ،Lion اأ�سد  مثال:  والتركيب  والّنحت. 

والفرن�سّية  ى،  ُم�َسمَّ لكل  مفردات  و�سعت  العربّية   ،Lionceau
.Lion اأ�سافت حروفًا على الجذر

اأط��روح��ة  العراقّية«،  الــنــهــ�ــصــة  فــي  االأدبـــّيـــة  »الحركة   �22
دكتوراه..

ثقافة  نتاجه  عك�س  مو�سوعّي،  كاتب  الفنّية:  خ�سائ�سه 
مو�سوعّية، منفتحة على المعارف الإن�سانّية، 

بالمفردة  زخ��م  م��ع  ج���ّذاب،  م�سرق  اأ�سلوبه  ال��ن��ّق��اد:  ق��ال 
والّتركيب، وغنى ُمْعجمي، وقال اآخرون: دكتور في الأدب يكتب 
في الّتاريخ، واعتر�ست جماعة على كتاباته في الفكر الإ�سامّي 

والفل�سفة.
المرحوم  و�سقيقكم  وال��دك��م  المرحوم  ت��اري��خ  ع��ن  نبذة   �

الدكتور �سعدون وعن ح�سوركم التاريخي من ل�سا اإلى بعلبك؟
� والدي: عّبا�س ح�سن ن�سرالل اآل بّرو، مولود في بعلبك عام 
عمل  الُكّتاب.  اإلى  يذهب  لم  التركي،  العهد  ُظلمة  في  1890م. 
الح�سابّية،  بالعمليات  ا�ستهر  الزراعة،  ُثّم  الموا�سي،  تربية  في 
ذهنيًا... كان جريئًا، عُف النف�س، حتى لقبه جيرانه واأ�سدقاوؤه  

ح ِمكفي، �صلطان ِمْخِفي«.  »الَمِلك« م�سابهه بالمثل: »فالَّ
� اأّما �سقيقي �سعدون، فكان متفوقًا في درا�سته، ل يتنازل عن 
المرتبة الأولى منذ الإبتدائي حتى ال�سهادة المتو�سطة، �سعدون 
اإلى  والمنتقل   1944 )مواليد  ب��ّرو.  اآل  ن�سرالل  ح�سن  عبا�س 

رحمة الل تعالى في اآذار 2016م.( 
العربّية  بيروت  جامعة  من  التاريخ  في  اإج��ازة  على  حائز   �

1974م. 
اللبنانّية  الجامعة  من  التاريخ  في  ماج�ستير  على  حائز   �

1979م. 
القدي�س  جامعة  من  التاريخ  في  دك��ت��وراه  على  حائز   �

يو�سف 1982م.
ال��م��رح��ل��ت��ي��ن  ف����ي  دّر��������س   �

الإب���ت���دائ���ّي���ة وال��م��ت��و���س��ط��ة 
)1963 � 1987م(.

 �
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 1987( اللبنانّية  الجامعة  في  دّر�س 
� 2008م(.

بتاريخ  تخت�ّس  موؤلفات  له   �
ال��م��غ��رب والأن���دل�������س، لق��ت 
موؤلفاته رواجًا في المغرب 
اأ�سلوبه  ل�سهولة  العربّي 

وم�سداقيتها.
موؤلفاته: 

المرابطين  ــة  »دولــ  �1
فـــي الــمــغــرب واالأنـــدلـــ�ـــس «، 
ع��ه��د ي��و���س��ف ب���ن ت��ا���س��ق��ي��ن � 
العربّية،  النه�سة  دار  ب��ي��روت، 

1985م. 
ــة  ــدولــ لــ ــي  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ ــر  ــ ــص ــ�ــ ــعــ ــ »ال  �2

االأدار�صة«، دار النه�سة 1987م.
الـــمـــغـــرب  ــي  ــ فـ االأدار�ــــــــصــــــــة  »دولـــــــــة   �3

واالأندل�س« دار النه�سة، 1996م.
4� »تـــاريـــخ الــعــرب الــ�ــصــيــا�ــصــّي فــي االأنـــدلـــ�ـــس« دار 

النه�سة، 1997م. 
الع�ص�ر  فــي  الــ�ــصــرق  عــن  ال�صليبيين  »رحيل   �5

ال��صطى «، دار النه�سة، 1995م. 
النه�سة،  دار  التاريخ«  علم  اإلــى  »المدخل   �6

2007م.
�  واأّما عن ح�سور الأجداد التاريخّي من ل�سا 
اإلى بعلبك، كان حوالى منت�سف القرن التا�سع 
الم�سري،  با�سا  ابراهيم  حكم  عهد  في  ع�سر 

وال�سراع مع الأتراك.
لباد  والثقافّية  التاريخّية  نظرتكم  عن   �

جبيل وك�سروان
في   » ِبتن  »�ِصْنَكْن  الفينيقّي  الموؤرخ  قال 
بعلبك  ُبناة  اإّن  المياد،  قبل  التا�سع  القرن 
الفينيقّية هم  المدن  و�سور  و�سيدا  وجبيل 

اآلهة ولي�سوا ب�سرًا...
الحوا�سر  ه��ذه  ق��دم  على  دليل  وه��ذا 

اللبنانّية...
اإّن جبيل لم تخترع الحرف، لكنها نقلته 

من ال�سرق اإلى الغرب، ووّزعته في اأوروبا..
رومانّية  هي  جبيل  في  البادية  والآث���ار 

وبيزنطّية... باد �ُسكنت منذ القديم...

اأن  بعد  الم�سلمين  ل�سلطة  خ�سعت  الإ���س��ام��ّي:  العهد  في 
اإ�ستولوا على المدن الداخلّية )14 � 15 ه�.(، ُثّم طرابل�س و�سوًل 

اإلى قبر�س.
علّي  ل��اإم��ام  موالية  كانت  قبائل  هناك  ال�سيعّي:  ال��وج��ود 
مثل: ُخزاعة وهمدان.. �ساركت في الفتوحات مع اأبي عبيدة بن 

الجّراح )م 18 ه�.(.
وهذا الوجود مبكر قبل نزوح ال�سادة اإلى تلك المناطق وال�سيعة 
روها اأكثر مّما َعِمروها« لأّنهم كانوا ُدعاة لثقافة اأهل البيت  »عمَّ
وطلب  والت�سامح  والمحّبة  الإعمار،  على  تح�سُّ  التي  وعلومهم 
العلوم.. اإّن الحديث عن تاريخ ال�سيعة في تلك المنطقة فيه كثير 
دَّ ال�سيعة  من )القلق( لكثرة ال�سراعات التي خا�سها الحكام �سِ
في منطقة جبيل اإمتدادًا اإلى ك�سروان. وهي �سبيهة بما تعّر�س 
الحمات  ع�سرات  الموؤرخون  ذكر  ال�سيعة.  نوح  �سكان كرك  له 
ُثم  الكرك..  �سيعة  على  للق�ساء  دم�سق  والي  يقودها  كان  التي 
حمات المماليك �سد باد جبيل، وقد وفد اأحمد بن تيمية )م 
728ه�/ 1328م(، مع حملة محمد بن قاوون ليحّر�س الّنا�س 
على قتال الراف�سة. واأ�سدر فتواه ال�سهيرة: خّيروهم بين ثاث:  
اأو اعتناق الن�صرانّية، في�صبح�ن من  اإلى االإ�صالم ال�ُصنِّي،  »ع�دة 
�صبى  دينار، ومن  له  براأ�س رجل  اأتــى  القتل. ومن  اأو  ة،  الذمَّ اأهــل 

امراة فهي له، ومن �صبى طفاًل فه� له«.
الم�سيحّية،  اإل��ى  ال�سيعة  بع�س  تحول  الفتوى  ه��ذه  ب�سبب 
ال�سريعة  اأّن  مع  اإ�سامّية...  اأ�سماء  تحمل  عائاتهم  تزال  ول 
الإ�سامّية تقول اإذا اعتنق الُم�سلم الم�سيحّية ُيَعّد مرتّدًا.. وهذا 
�سيخ الإ�سام اأمر ال�سيعة بالرتداد.. و�سار �سيخ الإ�سام بفتواه 

هذه...
تجّذر ال�سيعة في باد جبيل وك�سروان مع احتال الفاطميين 
ال�سيعة  بنو عّمار  ا�ستقلَّ  ُثم  ال�سام عام 359ه� / 970م.  لباد 
بطرابل�س حوالى 441ه�. ون�سروا الفقه ال�سيعّي بوا�سطة الُدعاة، 
في  ه���(  )م614  جبير  اب��ن  اأّن  الق�ساة..حتى  من  ومعظمهم 
رحلته قال: من الغريب اأن يظّل الفقه ال�سيعّي ُم�سيطرًا على باد 

الأمويين حتى هذا الزمن.
ّلما زار )نا�سر خ�سرو( طرابل�س عام 438ه�، قال: » اإّن عدد 

�صكانها يبلغ ع�صرين األف رجل، كلهم من ال�صيعة « )1(.
حتى  لهم،  علمًا  و�سارت  ك�سروان،  باد  في  ال�سيعة  ا�ستمرَّ 
ال�سيعة  على  يطلقون  كانوا  المماليك  عهد  في  الموؤرخين  اأّن 
وقد  »الراف�صة«.  يقولون  ما  ون��ادرًا  )2(؛   » »الك�صروانيين  اإ�سم  
اأهل  �سنة )695ه���(.  اأح��داث  في  وق��ال:  ة  مرَّ المقريزي  اأخطاأ 
»ال�صل�ك«  كتاب  على خطئه محقق  وتابعه  »الدرزّية«  ك�سروان  
وقال: كان الدروز يقطنون باد ك�سروان وجبيل.. لكنَّ المقريزّي 

َح خطاأه في اأحداث �سنة )705ه�(. وقال عن الك�سروانيين   �سحَّ
ف�صة «)3(. »الرَّ

هذا التجّذر ال�سيعّي مع الأر�س جعلهم يدافعون عن اأر�سهم 
المماليك  حمات  على  انت�سروا  وقد  ال�سهادة..  حتى  بب�سالة 
االأمير  »ت�جه   » بيروت  »تاريخ  في   منهم. جاء  وغنموا  الأول��ى 
اإلــى  الع�صاكر  وبع�س  بم�صر،  ال�صلطنة  نايب  بــيــدرا،  الــديــن  بــدر 
الدين  �صم�س  االأكــابــر:  ــراء  االأمــ مــن  حبه  و�صُ كــ�ــصــروان...  جبال 
ا�صندمر  الدين  �صيف  وت�جه  �صفد  نايب  المن�ص�ري  جاه  �صنقر 
نايب طرابل�س من جهة طرابل�س وق�صدوا جبال ك�صروان، واأتاهم 
من جهة ال�صاحل: ركن الدين بيبر�س طق�ص�، واالأمير عز الدين 

اأيبك الحم�ي وغيرهما...)4( «. 
الأوع��ار  في  وقتلوهم  الع�سكر،  من  الك�سروانيون  وتمكن 
وم�����س��اي��ق ال��ج��ب��ال. وف��ر���س��وا ���س��روط��ه��م، واأخ���رج���وا بع�س 
اأم��واًل  وغنموا  دم�سق،  قلعة  في  الك�سروانيين  من  الم�سجونين 
واعتزل�ا  الطاعة،  الخروج عن  واأظهروا  »فزاد طغيانهم،  كثيرة. 
كانوا  اأّنهم  يعني  )5(«.هذا  الكثيرة  وجم�عهم  المنيعة،  بجبالهم 
يتوقون اإلى اإعان اإدارة خا�سة بهم. ت�سبه اإمارة بني عمار في 

طرابل�س...
و�ساأّنهم،  يتركهم  اأن  يحاول  دم�سق  في  ال�سلطنة  نائب  كان 
لقوله  دم�سق  قلعة  في  م�سجونًا  كان  الذي  تيمّية  بن  اأحمد  لكن 
رها  ف�سَّ ا�صت�ى«  العر�س  »على  »االإ�صت�اء«،  وكيفّية  بالتج�سم، 
بالجلو�س ولما �ُسئل كيف وهو على المنبر "وقف ثم جل�س، وقال: 
بجلو�سي هذا، فقيل له: الل �سبحانه وتعالى، يجل�س كما تجل�س 
اأنت؟ اأجاب نعم!! اأخرجوه من ال�سجن، وقاد الحملة �سد ال�سيعة 

الك�سروانيين والجبيليين بجي�س بلغ خم�سين األفًا.
اأقــ��ــس االأفـــرم،  الــديــن  »�صار االأمــيــر جــمــال  ق��ال المقريزي: 
ك�صروان،  اأهل جبال  لقتال  ع�صاكرها،  دم�صق في  ال�صام من  نائب 
فاجتمع  �ُصِنق  والرّجالة  االأْجــنــاد  من  تاأخّر  من  بالمدينة  ونــادى 
األف رجل... ونازلهم و�صرب �صياعهم، وقطع  له نح� الخم�صين 
وقاتلواب�سجاعة.  األفًا  ع�سر  اثني  ال�سيعة  ح�سد  كرومهم...)6(«. 

لكن المدد الذي اأتى من حم�س وطرابل�س و�سفد وحماه و�سيدا، 
والدروز والّن�سارى، كلهم حاربوا ال�سيعة اإر�ساًء لل�سلطان وخوفًا 

منه، وطمعًا في اأر�س الك�سروانيين. 
في عام 1315م. اأُقطعت باد جبيل وك�سروان لعاء الدين 
الدين لجين،  الدين بكتمر، وح�سام  البعلبكي و�سيف  بن معبد 
تفّرقوا،  اّلذين  ال�سيعة  لكن   .)7( عنها  ف�سة  الرَّ اأي��دي  وُرفعت 
تداعوا للعودة اإلى اأر�سهم التي ن�سبوا اإليها؛ فا�سطر ال�سلطان 
ة.. وتبرز هنا بلدة غزير، بعد اأن  لقطاعها اإلى التركمان ال�ُسنَّ
اأخبرها المماليك واأتباعهم عام 1305م. اأقطعت عام 1307م. 
للتركمان وظّلت حتى عام 1598 عندما تفّرد بها الأمير يو�سف 
با�سا �سيفا فحاربه الأمير فخر الدين لكن الأخير انهزم، وطلب 
اإلى الأمير مو�سى بن علي الحرفو�سي اأن ي�سير بجي�سه لتحرير 
غزير، وبعث الأمير ح�سن الأعوج )م 1019ه�(. وهو اأمير حماه 
منها  �سه على قتال ابن �سيفا و�سّ ر�سالة اإلى الأمير مو�سى يحرِّ

بيتين من ال�سعر:
غ������زي������ٌر ط������������وٌر، ون������������اُر ال������ح������رب م����وق����دة

واأن�����������ت م����و�����س����ى، وه���������ذا ال������ي������وَم م���ي���ق���اُت
اأْل������������ِق ال���ع�������س���ا ت���ت���ّل���ق���ف ك�������لَّ م�����ا ����س���ن���ع���وا

�����ات ح�����يَّ ال��������ق��������وم  ف�����ح�����ب�����ال  ت�������خ�������ف،  ول 
�سيفا،  يو�سف  فيها  انهزم  الفريقين،  بين  معركة  وج��رت 
ب�ساري � اأحد جنود الأمير مو�سى � اأن  وا�ستطاع رعد ابن نبعة الطُّ

يقتل علي ابن �سقيق يو�سف �سيفا )8(.
الذي  الدين،  فخر  اإل��ى  �سلمها  مو�سى  الأمير  انت�سر  ولما 
عدم  عليه  واأُخ���ذ  ال��ي��وم،  اإل��ى  ت��زال  ول  الن�سارى  فيها  اأ�سكن 

ت�سليمها اإلى ال�سيعة اأ�سحابها الأ�سليين.
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الأديب اللبنانّي الكبير الأ�ستاذ اأمين الريحاني هو من اأ�سهر 
الرّحالة العرب في مطلع القرن الع�سرين حيث جاب باد العرب 
اإلى  نجد  اإل��ى  الحجاز  اإل��ى  اليمن  اإل��ى  اإل��ى م�سر  المغرب  من 
العراق اإلى فل�سطين اإلى لبنان طلبًا للحقائق العلمّية والتاريخّية 

والثقافّية. 
العربّية  والمجات  ال�سحف  في  الرحات  تلك  عن  وكتب 
تراث  بجمع  البرت  الأ�ستاذ  ولده  بعده  من  قام  كما  والأجنبّية. 

والده وطباعته واإخراجه.
وكان لمت�سرفّية جبل لبنان ولتاريخه ولجباله ووديانه ح�سة 

الأ�سد في مو�سوعته تحت عنوان »قلب لبنان«.
عام  في  ال�سهير  واأرزه��ا  ب�سري  بلدة  اإل��ى  برحلته  قام  وقد 
1907 اإنطاقًا من بلدته الفريكة في المتن ال�سمالي. وكان 

»محب�ب«  والمكاري  ودف��ات��ره  اأقامه  الرحلة  تلك  في  رفيقه 
قرى  بع�س  عن  الرحلة  ه��ذه  في  تكّلم  وق��د  »محب�بة«  وبغلته 

ال�سيعة في الفتوح وباد جبيل على ال�سكل التالي: 
اأفقا: كان اأمين الريحاني م�ستاقًا لزيارة بلدة اأفقا ومغارتها 
اآثارها  عن  تحّدث  كما  منها.  وينطلق  ابراهيم  نهر  ينبع  التي 
من  وخوفه  محبوب  المكاري  ُجبن  ولكن  والرومانّية،  الفينيقّية 
اأهالي اأفقا كان حاجزًا بين الريحاني ورغبته. حيث قال:» لقد 
مررنا باآثار الي�نان والرومان في نهر الكلب، ونحن االآن م�صرف�ن 
على فينيقّية المتج�ّصدة في هذا النهر الحامل الي�م اإ�صماً �صامياً 

ولكنه غير فينيقي.
اإل��ى اأّم�����������ا  النهر  م��ن  اأق���رب  ا�سمها  فهي  ال��م��غ��ارة 

المكاري  ُجبن  ولول  قدا�ستها،  م�سدر 
محبوب لكنا وا�سلنا ال�سير في الطريق 
ل  الم�سافة  في  فالفرق  اإليها  العالي 
مترات  كيلو  الع�سرة  على  يربو 

عن  وتكّلم  �سنوات  بعد  اأخ��رى  مرة  الريحاني  زاره��ا  وقد   .»)1(

والم�سيحّية  والبيزنطّية  والرومانّية  الفينيقّية  واآثارها  تاريخها 
تحت عنوان »الخربة الكبرى« وعنوان:»االأ�صط�رة الخالدة« من 

�س 314 ولغاية �س 331. 
في  اآمنة  كامنة  �صغيرة  قرية  هي  عنها:]»  قال  حيث  ل�سا: 
الحديد، ويجري عند  نبع  راأ�صه  الــذي ينبع في  الــ�ادي  منعطف 
متناق�صات  مــن  ثــالثــة  القرية  هــذه  وفــي  اأدونــيــ�ــس.  نهر  قدميه 
فاأين  الماروني.  كر�صيها  وفــي  واأهلها،  القرية،  اإ�صم  هي  الحياة، 
اأدوني�س وع�صتروت واأين عّبادهما من هذه ال�صطائب وال�ص�اذات؟

بعلبك  اأ�ساقفة  رئي�س  م��راد  يوحّنا  المطران  اأنَّ  اأظ��ن  ل 
مقره  هي  التي  القرية  اإ�سم  في  الأ�سل  ما  يخبرنا  اأن  ي�ستطيع 

ال�سيفّي � ل�سا � من اأين جاء هذا الإ�سم اإلى لبنان؟
وقد تكّلم المكاري محبوب قائًا له:» بخ�ص��س ال�صا؟ واهلل 
معروف...«  وال�صراء  البيع  في  و�صدقهم  اأوادم.  اأهلها  معّلمي  يا 
اإلى اأن يقول له:» كل ما اأعرفه عن ال�صا ه� اأننا نحمل اإليها فّخار 
بيت �صباب ونبيعه الأهلها باأ�صعار زائدة، ون�صتري منهم الفا�ص�ليا 

والحم�س والعد�س باأ�صعار زهيدة )2(«[.
الطريق  في  �صائراً  وكان محب�ب  عنها:]»  قال  �سواتا: حيث 
الذي يخ�صاه، اإلى المكان الذي �صئته اأنا، وما �صاءه ه� خ�فاً من 
بانت  المعاز،  حجر  طــاح  حيث  اإلــى  و�صلنا  فّلما  الطريق،  قــّطــاع 
�صاقية  فتقطع  ت�صتقيم غرباً،  ُثّم  ب�صمال  تدور غرباً  التي  الجاّدة 
تدعى نهر ب�ندي، فتمرُّ بقرية �ص�اتا، وكل �صكانها، نح� ثالثمائة 

نف�س من ال�صيعة، ومنها اإلى ال�صا )3(«[. 
ول�سا  �سواتا  بلدتا  اأ�سبحت  تقريبًا  عامًا  خم�سين  ومنذ 

مجتمعتين ببلدية واحدة وهي بلدية ل�سا.
ع��ل��م��ات وق���راه���ا: وت���ح���ّدث ع��ن ع��ل��م��ات وق���راه���ا تحت 
وعن  الفينيقي  تاريخها  عن  ُمتكلمًا  االآلهة«  عنوان:»خرائب 
اآثار كوع  واأهمها  بها  الموجودة  الآثار  القديمة وعن  الأ�ساطير 
كان  م�صتطيل  رباعي  �ص�ر  بقية  هناك  قال:]»  حيث  الم�سنقة 
االطــالل  مــن  اأم�صت  وقــد  بــه،  الالحقة  واالأبــنــيــة  الهيكل  ي�صّ�ر 
قام  وقد  الهيكل،  لعمد  الق�اعد  بع�س  غير  يبَق  ولم  الدوار�س، 

ال�ص�ك عندها خطيباً.
معدودة  �سفوفًا  ُزرع��ت  فقد  ال�سور  داخ��ل  الأر����س  اأّم��ا 
في  ح�ساب  با  علمات  اأب��ن��اء  يزرعه  ك��ان  ال��ذي  التبغ،  من 
اليوم مقّيدًا بقوانين �سركة الإحتكار  واأم�سى زرعه  الما�سي. 

الأجنبية...)4(«[.
كما جاء في بداية حديثه عن قرى علمات:]» وها نحن للمّرة 
�صابقاً  �صلكناها  التي  الطريق  ن�صلك  الجبيلّية  البالد  الرابعة في 
وعلى  الجن�بي،  الجبل  وراء  اإبراهيم  نهر  في�صبح  طــ�رزّيــا،  اإلــى 
الم�صنقة،  اإلى  الهيت، ويظلُّ ُمحتجباً حتى ن�صل  بير  ته قرية  ُقمَّ

القرية المعروفة بخرائبها القديمة.
وادي  على  فن�سرف  �سرقًا،  طورزّيا  من  الطريق  في  ن�ستمر 
وال�سوانة  الحريق  هي  ق��رى  بثاث  ونمرُّ  اليمين  اإل��ى  فرحت 
التبغ  ذلك  بتبغها،  م�سهورة  وكانت  اأكبرها  والأخيرة  وعلمات 
الذي كان يتغّزل به الجدُّ والعم والوالد، ويتاجرون وهم يتغّزلون. 
ب��ي��روت،  م��ن  م��ت��رًا  كيلو  �ستين  على  وه��ي  الم�سنقة  بلغنا 

البحر. من  علوًا  متر  ومئتي  واأل��ف 
غير  منها  راأي��ن��ا  وم��ا  بلغناها 

دّك�����ان ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، 
المكاريين  وبع�س 

قرية من بالدي

أمني الريحاين 
وبعض قرى الشيعة 

يف بالد 
جبيل وكسروان

اإعداد هيئة التحرير
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ال�ساد�س  القرن  اأواخر  وجبيل  ك�سروان  في  للحماديين  وزعيمًا  �سيخًا  كان 
يح�سو�س.  ال�ستاء  في  قاعدته  وكانت  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأوائ��ل  اأو  ع�سر 

ل�سا. ال�سيف  وفي 

ورواف��د  واأل��واح��ًا  للوقود،  حطٍب  قطع  خ�سبًا،  بغالهم  لون  يحمِّ
للبناء.

الما�سي  من  �سفحة  هي  بل  حّية،  فينيقّية  �سورة  ذات  هي 
تك�سوها  كانت  التي  الجبال  هي  وهذه  والمعنى.  الخبر  �سادقة 
الحّطاب  وه���وذا  ال��زم��ان.  ذل��ك  ف��ي  وال�سربين  الأرز  غ��اب��ات 

والتاجر يرافقهما المكاريون )5(. 
كما زار قرية الح�سون لاإ�ستق�ساء ولل�سوؤال 
نزلنا  عن عقار ورثه عن والده، حيث قال:» 
كلنا،  ما�صين  الــهــيــت  بــيــر  مــن  العقبة  فــي 
نــ�ــصــ�ق الــحــمــار اأمـــامـــنـــا، حــتــى بلغنا 
ــدت تــنــظــيــم  ــ ــاأعـ ــ الـــبـــطـــحـــاء. فـ
الم�كب، اإكراماً الأهل القرية، 
»لل�صريك « الذي  وخ�ص��صاً 
»معلميه«.  ب�  يفاخرهم  كان 
اأجل. ا�ستاأنفت الركوب، واأم�سيت 
الدليل اأمامي، والحمار ورائي، و�سرنا 
حيث  الح�سون،  قرية  اإل��ى  الأُب��ه��ة  بهذه 

الكنز العظيم )6(«[.
باإرثه بهذا العقار في  اأحام الريحاني  اأّن  غير 
�سنوات  ع�سر  خال  العقار  هذا  وباإنتاج  الح�سون  قرية 
ليًا  اإجتماعه  عن  تحّدث  حيث  الرياح  اأدراج  ذهبت  قد 
باأهالي القرية وا�ستمع ل�سئلتهم الكثيرة حول اأقاربهم في 
اأميركا حتى ارهقوه بال�سوؤالت وعن اأ�سعار القمح وال�سعير 
وال�سابون والزيت والزيتون وال�سرانق، وعن البقر و�سوقها 
ال�سطح  على  نومه  وبالتالي  المتن  في  ومرعاها  والمعزى 
االأحـــالم،  ُمــبــدد  الب�ّصام،  ال�صباح  وجــاء  يقول:]»  وبعدها 
بال�يل  وانتهت  بــداأت  التي  باأخباره  اإلــيَّ  ال�صريك  فاأف�صى 
الحك�مة، ومن  الزمان، ومن  وكانت بالياه، من  والبالء. 
الــُمــرابــيــن، ومـــن الــجــيــران الــُمــعــتــديــن، والــبــلــيــة الــكــبــرى يا 
فاه  اأن  قبل  واالإ�صتنتاج،  باال�صتقراء  فهمت  معّلمي... 

ببيت الق�صيد، اأن الكنز قد ذاب، وال جدوى في ال�ص�ؤال عن ق�صمة 
اأو ح�صاب. ولكن الُمخيلة خذلتني، فما ما�صتني اإلى اأق�صى حدود 

النكبة.
فبعد اأن �سربنا القهوة، واأكلنا العنب والتين، وجاءت ال�سريكة 
بنرجيلة ا�ستعارتها من بيت كاهن القرية، ك�سف ال�سريك ال�ستار 
عن كل ما به، فعلمت اأن البيت مرهون، والكلُّ غارق في الديون، 

والدهر يا معّلمي، ملعون. 
وقد اأق�سم ال�سريك بالل وبمريم العذراء وبجميع القدي�سين 
اأّنه يعيد اإلّي المال بعد �سنتين، ويعيد الأر�س اإلى �سابق خيرها 
وخ�سبها، فتجيئنا اإذ ذاك ق�سمتنا في كل مو�سم: وحياة الل يا 

معلمي، وحق جميع القدي�سين )7(«[.
يح�سو�س: تكّلم عن يح�سو�س تحت عنوان خا�س وتكّلم عن 
الفينيقّية  الآثار  وعن  الفينيقّية  وع�ستروت  اأدوني�س  ا�سطورة 
جبيل  باد  وبين  بينها  الفا�سل  اأدوني�س  نهر  وعن  بها  التي 
التي  �سنديانته  وع��ن  بركات  داود  المرحوم  �سديقه  وع��ن 
للوطنّية  رمزًا  ويتخذها  اإليها،  ويحنُّ  بها  يتغنى  كان  طالما 

للبنانّية. ا
وال�ساعر  معّو�س،  بطر�س  وه��م  يح�سو�س  اأدب���اء  ذك��ر  كما 
البلدة  ه��ذه  اأدب���اء  من  عقل  الخطيب  واأخ���وه  ال��ج��ّر،  �سكرالل 
يح�ص��س،  اأُ�ص�صت  لقد  قال:]»  اأن  اإل��ى  الجبال  بين  المتن�ّسكة 
اأو  ال�صاد�س للم�صيح،  الــقــرن  الــفــتــ�ح، فــي  واأكــبــر قــريــة فــي  اأقـــدم 
كان  ط�يلة  ولفترة  فينيقّية.  قرية  كانت  اأن  بعد  تاأ�صي�صها  اأعيد 
زعيمهم  كان  ع�صر،  الثاني  القرن  وفي  ال�صيعة،  من  �صكانها  اأكثر 
ا�صماعيل حماده يجل�س على �صّدة الزعامة )تخت روان( التي كانت 

تن�صب له مكان البركة، فيق�صي في الّنا�س والكرباج بيده. 
�سرع  وك��رب��اج��ه،  روان���ه  وتخت  ا�سماعيل  اأي���ام  ذهبت  ُث��ّم 
حتى  ال�سيعة،  ويكاثرون  يح�سو�س،  يتوطنون  بعده  الم�سيحيون 
اأم�سوا نفرًا قليًا، وغدت البلدة معقًا للن�سرانّية، بل للمارونّية 
القّحة، رمزها ال�سنديانة والمزامير، و�سفيعها القدي�س �سمعان 

العمودي...)8(«[.

آمال وأماٍن ُجبيلّية

الإم��ام  لولده   t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الموؤمنين  اأمير  قال 
الح�سن t: » َيا ُبَنَيّ اْجَعْل َنْف�َصَك ِميَزاناً ِفيَما َبْيَنَك َوَبْيَن َغْيِرَك 
َتْظِلْم  َواَل  َلَها  َتْكَرُه  َما  َلُه  َواْكــَرْه  ِلَنْف�ِصَك  ُتِحُبّ  ِلَغْيِرَك َما  َفاأَْحِبْب 

َكَما ال ُتِحبُّ اأَْن ُتْظلََم«. 
مدينة  في  والإختيارّية  البلدية  الإنتخابات  تح�سل  اأن  ما 
ب�سيء  اأحيائها،  ال�سيعّية في بع�س  الأقلّية  ت�سعر  عم�سيت، حتى 
من التهمي�س والإحباط، فت�سبح وكاأّنها مجرد اأرقام واأ�سوات ل 

اأ�سخا�س وعقول وعواطف...
فهل الم�سكلة في اأّن الأقلّية ل ت�ستحق الإ�ستراك في ع�سوّية 
البلدّية والإختيارّية، اأو اأّن البع�س من وجهاء عم�سيت ونافذيها 

ل يقبلون بهذه الم�ساركة الوطنّية. 
ر يومًا في دفع ال�سرائب والمتوجبات  فهذه الأقلّية لم ُتق�سِّ
المترتبة عليها، اأو في القيام بالواجبات الإجتماعّية مع اإخوتها 
ة واإحترام.  وجيرانها  الم�سيحيين في عم�سيت، وبكل محبة ومودَّ
الإجتماعّية  بالواجبات  ال�سيء  بع�س  رة،  ُمق�سِّ كانت  ربما 
يوم  في  اإلَّ  الظهر  واإدارة  التهمي�س  من  ب�سيٍء  قوبلت  لكنها 
الإنتخابات البلدّية والإختيارّية اإ�ستدراجًا لك�سب اأ�سواتها. فهل 
هذا المنحى هو عملّية تهمي�س واإ�ستخفاف،اأو له خلفيات دينّية 

اأو �سيا�سّية اأو اإجتماعّية؟
فال�سّيد الم�سيحt يقول: »اأحّب�ا اأعداءكم، بارك�ا العنيكم«، 
اخوانكم  اإّنما  باعنيكم،  ول  باأعدائكم  لي�سوا  ال�سيعة  ولكن 

بالجيرة والمواطنة والمحبة. 
وبالنظر اإلى البلدات الإ�سامّية التي ت�سمُّ اأقليات م�سيحّية، 
البلدّية  بع�سوّية  واإ�سراكهم  والعناية  بالرعاية  تحيطهم  نراها 
والإن�سهار  والم�ساركة  والمواطنة  الت�سامن  رم��وز  من  كرمز 

الوطنّي والإجتماعّي.
الوطنّية،  الوجدانّية  الم�ساركة  لهذه  نموذجًا  جبيل  كمدينة 
بلدي  ع�سو  من�سب  لهم  فاإّن  اأقلّية،  فيها  الم�سلمين  اأن  فرغم 

عم�سيت؟؟.  بلدة  فلماذا  �سني،  واآخ��ر  �سيعي 
والوطنّي  الثقافّي  بتاريخها  المعروفة  عم�سيت 

اأبنائها  والتي ت�سمُّ �سريحة وا�سعة من العلمانيين 
اقة اإلى هذا العمل  فلماذا؟؟ � اأن ل تكون هي ال�سبَّ

الجامع،  الُمثمر  والإج��ت��م��اع��ّي  وال��وط��ن��ّي  الإن��م��ائ��ّي 
فترفع الُغبن عن هذه الأقلّية في اإطار العمل البلدي 

والإختياري!. 
طوني  الدكتور  على  الُتهمة  ول  قطعًا  ال��ل��وُم  يقع  ول 

والمهنّية  الإن�سانّية  والمواقف  بالنزاهة  له  الم�سهود  عي�سى 
والإجتماعّية فهو لي�س الم�سوؤول عن ِحرمان الأقلّية من هذا 
الثقافة  ول  الكفاءة  الأقلية  هذه  تنق�س  ل  اأّنه  رغم  التر�سيح 

ول الموؤهات.
من�سب  هو  الإختياري  اأو  البلدي  المن�سب  فهذا  لذلك، 

اإنمائّي وخدماتي، ويجب اأن ت�سترك فيه جميع الفئات دون 
اإ�ستثناء.

من�سب  ع��ن  والإق�����س��اء  التهمي�س  ا�ستمرَّ  ف���اإذا 
�سرعيِّ  ر  مبرِّ ودون  الإختيارّية  اأو  البلدية  ع�سوّية 

ومنطقي، فا يكون لهذه الأقلّية من م�سالحة مع 
هذا الخلل. وهذا الداء الإجتماعّي اإل با�ستعمال 

الأم��ر.  يعنيهم  من  علَّ  الإنتخابات،  مقاطعة 
واّلذين ُيعار�سون التقارب والوحدة بين فئات 
اإلى  �سمائرهم  اأن يعودوا  الواحدة  المدينة 
بلم�سة  يقوموا  ال�سمحة،  الروحّية  وقّيمهم 
المواطنّية.  م��ن  ���س��يء  فيها  دي��م��ق��راط��ّي��ة 
ال�سادقة  والأخ����ّوة  الحقيقّية  والم�ساركة 

طلبًا لن�سهار وطنِي اإجتماعِي، المواطن فيه 
اأخوة، فلماذا  لنا  اإلى رعايته فكُّ بحاجة ما�ّسة 

التمييز؟ وتجذيره. 

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

أخــــوةكلنــــــــــــــــا
فلماذا التمييز
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ــ�ا ــ ــرمــ ــ ــ ــت ــ ــان، واحــ ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــــــــ�ا االأمــــــــــاجــــــــــَد فـــــــي ل َحــــــــيُّ
ـــــٍب ــر مـــــــن َعــــــــْمــــــــرو ومـــــــــن َنـــــ�ـــــصَ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــعـ ــ خـــــيـــــر الـ
ــم ــ ــــ ــ ــهـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ مـ االأَرز  بــــــــــرحــــــــــاب  وائــــــــــــــــــــٍل  مــــــــــن 
ــــــْ�ا عــــلــــى الــــظــــلــــم والـــــــــُظـــــــــاّلم فــــانــــدحــــرت َقــــــ�ــــــصَ
ت مــــ�ــــصــــيــــئــــُتــــُه فــــــــالــــــــُحــــــــْكــــــــُم لـــــــّلـــــــــــــــه، قـــــــــد عـــــــــــــــزَّ
يــــــرى يـــــــظـــــــلَّ  اأن  ا  ِعـــــــــــــــــزًّ لــــــبــــــنــــــان  ـــــــــُب  َوَحـــــــــ�ـــــــــصْ
وخــــــــــيــــــــــرة الــــــــــقــــــــــ�م تـــــمـــــ�ـــــصـــــي فــــــــــي ركـــــائـــــبـــــهـــــم
ــــــ�ا االأمــــــــاجــــــــد َمـــــــــْن اأَْعــــــــــلَــــــــــْ�ا َومـــــــــــْن رفــــعــــ�ا حــــــيُّ
ــم ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تـــــــــلـــــــــيـــــــــُد مــــــــــجــــــــــدهــــــــــُم يــــــــــزهــــــــــ� بـ
ــد، واالإيــــــــــــمــــــــــــان يـــجـــمـــعـــهـــم ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ َهــــــــــــداُهــــــــــــُم الـ
ــٍل ــ ــبـ ــ ــــــْمــــــحــــــاء فــــــــي جـ لــــــهــــــم مــــــــن الـــــــقـــــــيـــــــِم الــــــ�ــــــصَّ
ــه ــتــ ــمــ ــيــ لـــــــهـــــــم مــــــــــن الــــــــــَجــــــــــَبــــــــــِل الـــــــمـــــــعـــــــطـــــــاء قــ

ــــنــــهــــم نـــعـــمـــ�ا اأهـــــــــــل الــــــــ�فــــــــاء َوَمـــــــــــــــْن فـــــــي ِحــــ�ــــصْ
ــم ــيــ ــقــ َف االأر�ـــــــــــــــــس وازدانـــــــــــــــــــت بــــــــه الــ قــــــــد �ـــــــــصـــــــــرَّ
�ـــــــــــــصـــــــــــــاأَُم... ــم  ــ ــــ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ ال  لــــــلــــــحــــــّق  يـــــــــهـــــــــدون 
ــم جـــــــــلَّ الـــــــُحـــــــْكـــــــُم والـــــــحـــــــَكـــــــُم... ــ ــلـ ــ ــظـ ــ قـــــــ�افـــــــل الـ
ــة بــــــــــاالأمــــــــــانــــــــــي، اإرُثــــــــــــهــــــــــــا ِنــــــــــَعــــــــــم... ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ خـ
ــــــــمــــــــ�ا ُحـــــــــمـــــــــاَتـــــــــه اأَبــــــــــــــــــــــــــًدا يـــــــبـــــــنـــــــ�ن مــــــــــا َر�ــــــــصَ
جـــــــذلـــــــى، وتـــــــرفـــــــع �ــــــصــــــ�ت الـــــــحـــــــّق بـــــيـــــنـــــهـــــُم...
�ـــــــــصـــــــــاأن الــــــــعــــــــروبــــــــة فــــــــانــــــــقــــــــادت لــــــهــــــا االأُمــــــــــــــم
ــرم ــ ــطـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــس ُتـــــــــزهـــــــــر اأحـــــــــــالًمـــــــــــا وتـ ــ ــ�ـ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــالـ ــ كـ
ــم يـــــــ�ًمـــــــا، ومــــــــا نـــــــدمـــــــ�ا... ــهــ ــعــ ــرجــ ــــــلَّ مــ مــــــا �ــــــصَ
ُيـــــــمـــــــّجـــــــد الـــــــــّلـــــــــــــــــــَه، واالأَْمـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاُد ُتــــحــــتــــــــــــــرم
َقــــــدمــــــ�ا.. اأن  يـــــــ�م  ِمــــــــْن  ِبـــــَمـــــْحـــــِتـــــِدهـــــْم،  ــصـــمـــ�  ــ�ـ يـ

ـــــــــــــراة الـــــــــــــقـــــــــــــ�م، عـــــامـــــلـــــة اإلــــــــــــــــــى ربــــــــــــــــــ�ع �ـــــــــــــصَ
وتــــــ�ــــــصــــــتــــــمــــــّر، عــــــلــــــى َهــــــــــــــــــــْدٍي َمــــــ�ــــــصــــــيــــــَرُتــــــُهــــــْم
اَء نــــــــــــ�ر ُهــــــــــــدًى ايـــــــــــــَة الــــــــــــــَغــــــــــــــرَّ وتـــــــــرفـــــــــع الـــــــــــــرَّ
ــم ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ُبــــــــــنــــــــــاة مـــــــــجـــــــــٍد وكـــــــــــــــــلُّ الـــــــــَخـــــــــْلـــــــــق تـ
ــروا ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ نـ لـــــــــى  لـــــــــالأُ ــــــــًرا  ِبــــــــ�ــــــــصْ ـــــــَق  ـــــــفَّ �ـــــــصَ واالأرز 
والــــتــــمــــعــــت االأرز  فــــــ�ــــــصــــــاُء  ا�ـــــصـــــتـــــ�ـــــصـــــاء  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ب
ـــــــادات ِمــــــــــْن َعــــــْمــــــرٍو واأ�ــــــصــــــرقــــــت اأَْوُجــــــــــــــــــــُه الـــــــ�ـــــــصَّ
ـــــُبـــــهـــــُم اأعـــــــــــــــــــــّزُة الــــــــّنــــــــا�ــــــــس فــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان، َحـــــ�ـــــصْ
ــد، َعــــــــــْمــــــــــرٌو، َحـــــــــــلَّ فـــــــي ُمــــــَقــــــٍل ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ بـــــــــــــــُذروة ال
ــهــــم ــيــــدتــ ــقــ اأعـــــــــــــــالم ِعــــــــــْلــــــــــٍم، تـــــــ�ـــــــصـــــــاَمـــــــْ�ا فــــــــي عــ
ــــــــــٌد«، بــــــــرحــــــــاب الـــــفـــــكـــــر َبـــــــــــــــْدر ُدجــــــــــًى »ُمــــــــــَحــــــــــمَّ
ــصـــتـــهـــا ــــف« فـــــــي تـــــــاريـــــــخ نـــهـــ�ـ ــ ــصـ ــ ــ ــ��ـ ــ ــ والـــــ�ـــــصـــــيـــــخ »يـ
ــا ــقــ ــ ــــــْيــــــُف َن ــاِت الــــــّنــــــا�ــــــس، �ــــــصَ ــ ــمــ ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ َيـــــ�ـــــصـــــعُّ فــــــي َق
ــًى ــنـ ــُف« ِغـ ــ ــريـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ٌد«، »�ـ ــ ــمــ ــ ــ ــْح ــ ــ ــِم، »َم ــ ــل ــعــ ــ ــُل ال ــ ــاِهـ ــ ــَنـ ــ َمـ
ــال ــ »واأحــــــــمــــــــُد الــــقــــيــــ�ــــِس« ِنــــــْبــــــرا�ــــــسُ الــــــُعــــــلــــــ�ِم، َع
وراأْ�ـــــــــــــــــــــــس بــــــلــــــدتــــــهــــــا، بـــــــــل راأ�ـــــــــــــــــس مـــجـــلـــ�ـــصـــهـــا
ــت ــ ــَع ــ ــَط ــ ــصَ ــ ـــهــــا � ـ ــ�ــــصُ ــــْمــ َمــــــــْغــــــــُمــــــــ�َرٌة بـــــــاالأَمـــــــانـــــــي، �ــــصَ
وفـــــــــــــي رحــــــــــــــــاب بـــــــنـــــــي َعــــــــــــــْمــــــــــــــرٍو، ُيـــــــ�اكـــــــُبـــــــهـــــــا
ــا.. ــ ــهــ ــ ــ ــادت ــ ــ ــص ــ ــ َجــــــــــــــــالُل قــــيــــمــــتــــهــــا فــــــــي ِحــــــــــْفــــــــــِظ �
ــٍل ــ ــ ــَبـ ــ ــ ــــــهــــــٍل وفــــــــــي َجـ اأَهـــــــــــــــــُل الـــــــــَمـــــــــكـــــــــارِم فــــــــي �ــــــصَ
َوَيـــــــــْكـــــــــبـــــــــُر الــــــــــــَعــــــــــــْزُم والـــــــــّتـــــــــاريـــــــــخ ُيــــــْنــــــِجــــــُدهــــــا
مـــــــــــع الـــــــــطـــــــــمـــــــــ�ح وبـــــــــــاتـــــــــــت فـــــــــــي مـــــكـــــانـــــتـــــهـــــا
اإلـــــــــــيـــــــــــِك مــــــــّنــــــــي �ــــــــصــــــــالم الــــــــّلـــــــــــــــــه، ُمــــلــــهــــمــــتــــي

ـــُد والـــــــُحـــــــُلـــــــُم... ــجــ ـــمـــ ـــاُه الــ ــنــ ـــ ــص ــ ــاع، �ـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ كــــمــــا الـ

ــس الــــــــــَ�هــــــــــَن اإقـــــــــــداًمـــــــــــا وتـــــنـــــتـــــظـــــم... ــ ــ�ـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــم ــ ـــ ــغــ ــ ــنَّ ــر، مــــنــــهــــا ُيــــــــــْزِهــــــــــُر الــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــ ــة ال ــ ـــ ــحــ ــ ــص ــ��ــ كــ
ــ�ا ــ ــمـ ــ ــئـ ــ ـ ــصَ ــ ُحــــــــــمــــــــــاُة مـــــــجـــــــٍد فــــــمــــــا َكــــــــــّلــــــــــ�ا ومـــــــــــا �ـ
ــ�ا ــمــ ــ ــل نـــــــيـــــــا ومـــــــــــا ظــ ــه فــــــــي الـــــــدُّ ــ ــ ــــ ــ ــ ــّلـ ــ ــ عــــــــدالــــــــة الـ
ــم ــصـ ــ�ـ ــتـ ــبـ ــــــــْ�ًقــــــــا َوْهـــــــــــــــي تـ ـــــــــ�ر �ــــــــصَ َمـــــــــــ�اِكـــــــــــُب الـــــــــنُّ
ـــُم ـــَحـ ـــَتـ ـــْقـ ْوع ُمـ ـــاب الـــــــــــــرَّ ـــخـ ـــطـ ـ ـــصْ َفـــــَكـــــم َلـــــُهـــــم فـــــي ا�ـ
ــس، ُهــــــــــــْم َعـــــِلـــــمـــــ�ا ــ ــ ــا� ــ ــ ــصّ ــ ــ ــ� ــ ــحــ ــ ــ بـــــــاأّنـــــــهـــــــم َقـــــــْلـــــــُبـــــــه ال
ـــــــــالم، كـــــــــــــــرام الـــــــنـــــــا�ـــــــس تـــــــلـــــــتـــــــزم... وبـــــــــالـــــــــ�ـــــــــصّ
َوَحــــــــــــــــــــّرروا الــــفــــكــــر ِمــــــــن َغــــــــْبــــــــٍن، وقــــــــد غـــنـــمـــ�ا
ــم ــصـ ــ�ـ ــتـ ــعـ ــر بــــــــاالإيــــــــمــــــــان يـ ــ ــ ــي ــ ــخــ ــ ــ »وعــــــ�ــــــصــــــمــــــت« ال
ــل ُهـــــــــــــداه الـــــــــُعـــــــــْرب والــــــعــــــجــــــم... ــ ــص ــ�ــ ــفــ ــ ت ب قـــــــــــرَّ
ــى االأبـــــــــاطـــــــــيـــــــــل، والــــــطــــــغــــــيــــــان يــــــنــــــعــــــدم... ــ ــ ــل ــ عــ
ــُم ــ ــ ــلَ ــ ــ ــُظ ــ ــ ــُم ال ــ ــ ــِه ــ ــ ــي ــ ــى فــ ــ ــ ــل ــ ــ ــْج ــ ــ مــــــثــــــُل الـــــــــَكـــــــــ�اكـــــــــِب، ُت
فـــــــــــــــ�ق الـــــــــــُثـــــــــــرّيـــــــــــا ومـــــــــــــــا َزّلــــــــــــــــــــــت بـــــــــــه قـــــــــــدُم
ُزهــــــــيــــــــر َعــــــــــْمــــــــــرٍو بـــــنـــــى فــــــاخــــــ�ــــــصــــــّرت الـــــِقـــــمـــــُم
ــُم ــ ــــ ــ ــَقـ ــ ـ ــصَ ــ ـــــهـــــــــــا �ـ َتـــــــــْزهـــــــــ� بـــــِنـــــعـــــَمـــــِتـــــهـــــا، َمــــــــــا َمـــــ�ـــــصَّ
ــــــم ــئـ ــتـ ــلـ ـــــْفـــــــــــ� الـــــــحـــــــيـــــــاِة و�ــــــصــــــمــــــُل االأْهـــــــــــــــــــِل يـ �ـــــصَ
ـــــَمـــــــــــُم �ـــــصَ ـــــــــرٍة  َعـــــــــ�ـــــــــصْ ِمــــــــــــــْن  لــــــهــــــم  اأُهــــــــــيــــــــــن  وال 
َتـــــــــــبـــــــــــارَك الــــــــّلـــــــــــــــــه، حــــــيــــــث الــــــــــِبــــــــــرُّ َيــــــــْحــــــــَتــــــــِدُم
ومـــــــــــــــا لــــــــــهــــــــــا، بــــــيــــــمــــــيــــــن الــــــــــــعــــــــــــدل تــــ�ــــصــــتــــلــــم
الــــقــــلــــم ــــــــــهــــــــــا  اأيُّ فـــــا�ـــــصـــــهـــــد  الـــــــــــَمـــــــــــكـــــــــــاِرِم،  اأُُم 
والـــــــعـــــــلـــــــم... االأرُز  تــــــــهــــــــادى  ُربـــــــــــــــــــاِك  عــــــلــــــى 

المعيصـرة 
بقلم م�صت�صار التحرير ال�صاعر الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س
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تربية وتعليم

عيني  ونور  غاليتي  اإلى 
رحاب  في  اأحبو  زلت  ما  واأن��ا  خاطبتك  اإن  اأم��ّي  يا  ع��ذرًا 
اإّل  هذا  فعلت  ما  ولكن  الحياة،  في  طريقي  اأتلم�س  العمر، 
ما  اّلذي  الّطفولة  عالم  عالمي،  اإلى  واأدخلك  بيدك  لأم�سك 
المادّية  اأعمالك  فان�سغالك في  الي�سير،  الّنزر  اإل  عرفِت عنه 

اأ�سراره. واكت�ساف  اأعماقه  في  الغو�س  من  منعك 
غمار  وتخو�سين  وت�سقين،  تتعبين  اأّنك  يااأّمي  اأدرك  اأنا 
اأنا  اأين  ولكن  وتعليمي،  رعايتي  اأجل  من  والهموم  المتاعب 

من كّل ذلك ؟ 
في مهدي، دغدغت  اأودعتها  التي  واأحامك  لي  اإّن حّبك 
يدمي  قيدًا  فباتت  الباهر  بم�ستقبلي  الأمل  ن�سوة  نف�سك  في 

. تدرين  انطاقتي من حيث ل  ويكبل  طفولتي 
انتبه.. اجل�س جّيدًا.... ل ترك�س.... ل تلعب هناك...... 
نم  ث��ي��اب��ك.....  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ب��ال��م��اء......  تلهو  ل 
انتبه  ك��ّل ط��ع��ام��ك....اب��ق ج��ان��ب��ي......  ك��ل  ب���اك���رًا...... 
اأح��ام��ي قبل  اأم��ي �سفعت  ي��ا  ك��م م��رة  ك��ي لت��خ��ط��ئ......  
اإلى ح�سنك  قلبي وعدت  في  الّرعب  وكم مرة زرعت  وجهي، 
من  حًقا  اأعتبرها  اأم��ور  عن  العتذار  اإل��يَّ  وطلبِت  منك�سرًا، 

كطفل. حقوقي 
لم  وك��اأن��ك  يوميًا،  راأ���س��ي  ف��وق  ينهمر  الأوام���ر  من  واب��ل 
ولم  الأم���ر،  اأف��ع��ال  اإّل  والحياة  الّلغة  قامو�س  م��ن  تحفظي 
اأ�سباحًا  الكلمات  ه��ذه  اأ�سبحت  حّتى  لوقعها،  اإل  تطربي 
واأحامي،   نومي  في  حتى  وتاحقني  م�سجعي،  علّي  تق�ّس 

جاٍن. مذنب  وكاأنني  حولي  متلفتًا  مذعورًا  فاأ�ستفيق 
عينيك،  خال  من  الحياة  اأرى  اأنني  تعرفين  ل  اأنت  اأّمي 
واأتزود لم�سيرة عمري من عطفك وحنانك واأرتوي من منهل 
من  وخففي  �سعفي  ارحمي  اأّمي  يا  لذا  واأحامك.   ف�سائلك 
رب  ال�سّ اأجعل  تاأديبي وتعليمي، كي ل  توبيخي و�سربي بحجة 
معنى  وعلميني  وميولي،  اآرائي  يخالف  من  وجه  في  �ساحي 

والمحبة. الّت�سامح 

جارحة  قا�سية  كلمات  اإل���ى  وغ�سبك  تعبك  تحولي  ل 
بل  ويخجل،  يخزي  بما  عامرًا  الحياة  في  لغتي  قامو�س  تجعل 
تاأ�سريني باأحامك،  زوديني بكل لفظ جميل وخلق عظيم. ل 
عروقي،  في  �سّرها  واأودعت  اإليها  دعتني  الحياة  اأّن  واعلمي 
ت�سع  وبراءة  يدّي،  بين  ولعبة  فمي،  في  �سحكة  الّدنيا  فباتت 

الفرح.   ت�سفي على وجودي معنى  في عينّي،  وحركة 
وتلغى  والمعايير،  المقايي�س  كّل  تتغير  اأّمي  يا  عالمي  في 
ويخت�سرعالم  ال��زم��ن،  وين�سى  وال��ف��روق��ات،  الم�سافات 
�سخ�سّية  اأنتحل  اأكره،  ما  واألغي  اأحب  ما  منه  فاأنتقي  الكبار 
اأحقق  الأع��داء،  اأح��ارب  اأميرًا  اأك��ون   اأ�ساء،  وكما  اأ�ساء  من 
اآم��رًا  ملكا  اأك��ون  اأ�سطول  اأبني  جي�سًا،  اأن�سئ  النت�سارات، 
�سخ�سيته  تلّب�س  واأحاول  قراأتها  ة  ق�سّ كل  بطل  اأكون  ناهيًا، 

ل�ست هنا.  واأنت  وخيالي  واقعي  في 
اأنني  وبحجة  ت��دري  اأن  دون  مني  هذا  كّل  اأخ��ذ  تحاولين 
لعبة  اللياقات،  لعبة  الكبار،  قانون  اأتعلم  اأن  ويجب  كبرت 
الآخر  اإر�ساء  اأجل  من  ورة  ال�سّ تجميل  لعبة  حقيقتنا،  تغيير 

اإطرائه.   و�سماع 
اأ�ساء،  كما  طفولتي  اأعي�س  عليك«  »باهلل  اأمّي  يا  اتركيني 
اأن تغر�سي بذرة الخير في قلبي حتى  وا�سبري علّي، وحاولي 
وارفة  �سجرة  الم�ستقبل  في  فت�سبح  وتكبر،  اأعماقي  في  تنمو 
الكبر،  وهج  عنكما  فترد  تكبران،  عندما  واأبي  اأنت  تظّللك 

الزمن. حرارة  وق�ساوة 
طفولتي  حملته  اأّم��ي  ي��ا  القلب  م��ن  ن��داء  الر�سالة  ه��ذه 
تذكري  م�سمونها  في  النظر  واأنعمي  جّيدًا،  اقرائيها  اإليك، 
اأن  وح��اول��ي  اأح��ام��ي  و�ساركيني  عالمي  ادخ��ل��ي  طفولتك، 
اأدخل  كيف  علميني  منها.  انحرف  ما  م�سار  و�سّوبي  ت�سذبيها 
اأغير  اأن  دون  وم��ن  اأح��ب  ما  األغي  اأن  دون  من  الكبار  عالم 
غر�سك  نتاج  �ستح�سدين  لأّن��ك  بالقيم  ح�سنيني  طبيعتي، 

الم�ستقبل.   في 
العمر.     مدى  قلبه  �ست�سكنين  الذي  لولدك  دمت 

رسالة  
             من طفل 

                 إلى أّمه 
 بقلم المربّية الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى(      
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أجمُل الّلحظات
بقلم المربّية خديجة �صمير َعمرو

جارتي اأم خليل عجوز ناهزت الثمانين عامًا كانت تحكي لي 
حكايتها وعامات الحزن تظهر على مامحها من جهلها للقراءة 
والكتابة وعدم معرفتها لإ�ستخدام )الوات�س اب( لاإطمئنان الى 

اأ�سرتها الكبيرة وغير ذلك من ق�سايا جديدة وم�ستحدثة .
الثمانون عامًا وذكريات اأم خليل الحزينة لم تكن مانعًا من 
حديثها عن حياتها القروية وكفاحها ون�سالها في الحياة وكامها 
عن رحيل اأبي خليل اإلى رحمة الل تعالى وهي في الثاثين من 
الإناث ومنزًل قرويًا  البنين وثاثًا من  تاركًا لها �ستة من  الُعمر 
ل�سناعة  �سغيرًا  ُفرنًا  تتخذه  كانت  �سغير  حانوت  مع  متوا�سعًا 
المعجّنات وبيع المرطبات حيث كان اأهالي القرية يقّدمونها على 
على  لحر�سها  منها  ال�سراء  في  الحوانيت  اأ�سحاب  من  غيرها 
النظافة وال�سيافة حتى ا�ستطاعت ب�سبرها وكفاحها بعد �سنوات 
ِعجاف اأن ُترّبي اأولده��ا على تقوى الل تعالى وطاعته وتجعلهم 
من اأ�سحاب الإجازات الجامعّية واأن تّزوج بناتها الثاث من خيرة 
�سباب القرية... غير اأن اأولدها الذكور هاجروا لبنان للعمل في ما 
وراء البحار مع عائاتهم هربًا من الحرب اللبنانية التي حدثت 
بها  التقي  الأحيان  بع�س  في  وكنت  الع�سرين.  القرن  اأواخ��ر  في 
فتحدثني بح�سرة عن الأيام الما�سية وعن التوا�سل الإجتماعّي 
في ال�سنين الخالية لأهل القرية من خال تزودهم بمياه العين 
موا�سم  خال  من  اأو  الكثيرة  واأحاديثهّن  القرية  بنات  قبل  من 
ح�ساد القمح، اأو قطاف العنب، اأو قطاف الزيتون، اأو قطاف التبغ 
اأو من خال تعاون الن�سّوة في الحي على خبز التّنور وغيرها من 
منا�سبات، حيث كانت ت�سعر معهّن بالفرح وال�سعادة التي تغمرها 
الحزن  وم�ساركتهنَّ  جديد  حدث  ًك��لِّ  ط��روء  عند  قلوبهّن  وتغمُر 

والألم عند طروء ُكلِّ ُم�سيبة... 
وتنهي حديثها لتخبرني عن �سعورها بالوحدة والعزلة لإن�سغال 
الّنا�س في اأيامنا هذه باأمورهم الخا�سة كما اأّن هجرة ق�سم من 
اأبناء القرية اإلى العا�سمة وهجرة ق�سم اآخر اإلى ما وراء البحار 
في باد الل الوا�سعة �ساعف عزلتها وُعزلة الأهالي عن بع�سهم 
الرق�س  وحلقات  وال�سمر  ال�سهر  حلقات  اإختفت  حيث  البع�س 

والدبكة في القرية منذ اأربعة عقود تقريبًا. 
ُثّم اأخذت اأم خليل ُبرهٍة من الإ�ستراحة مع نف�س عميق وقالت: 
اأحد  ت�سادف  فعندما  المحمول  الهاتف  يزعجها هو هذا  ما  اإنَّ 
الّنا�س ل يعيرها اأي اإهتمام اأو احترام بل يجل�س معها ويفتح هاتفه 
ويتكلم مع الآخرين وكاأنها غير موجودة، ُثّم ت�ساأل نف�سها فلماذا 

اإذًا يجل�سون معي؟ 

ولم َيم�ِس �سهر على هذا الحديث حتى اأتى حفيدها يحمل 
لها هاتفًا جواًل كهدية للتوا�سل معه ومع والده واأعمامه. وبداأت 
بابي  طرقت  مرة  وذات  واأحفادها  اأبنائها  من  تردها  الر�سائل 
اب(  )الوات�س  ر�سالة  لها  اأق��راأ  اأن  اإليَّ  طالبة  ُم�ستب�سرة  فرحة 
اأكتب  كنت  كما  �سحتهم...  الى  وتطمئن  اأخبارهم  ت�سمع  حتى 
لها الأجوبة اأو تكّلمهم وتبت�سم لهم حين ترى �سورهم اآتية اإليها 

عبر مئات الأميال!!.
ُتر�سل  اأن  اإليها  يطلبون  عندما  �سدرها  يثلُج  ما  اأكثر  وك��ان 
الزعتر  من  تي�سر  ما  الإغ��ت��راب  ب��اد  اإل��ى  اأ�سدقائهم  مع  لهم 
والك�سك والدب�س والتين المطبوخ اإذ كانت ل تفترُّ من الدعاء لهم 

ولأ�سدقائهم الأوفياء. 
في  الأمّية  لمحو  مدر�سة  دخولها  لي  تحكي  اأتت  يوم  وذات 
ف�سجعتها  والعجائز  لل�سيوخ  البلدة  اإم��ام  اإفتتحها  التي  القرية 
على الدخول والإنت�ساب لهذا العمل المبارك طالبة منها ال�سبر 
والمتابعة والإهتمام بتعلم الجزء الثاثين من القراآن الكريم...

ل�سرورات  ذل��ك  بعد  العا�سمة  اإل��ى  انتقلت  اأن  ح��دث  ث��ّم 
اإّل بعد عام من تاريخه عندما  الحياة. ولم اأجل�س مع اأم خليل 
عّدت اإلى القرية لق�ساء ف�سل ال�سيف وكانت اأول الزائرين لي 
اإرت�ساف  حاملة بيدها القراآن الكريم ووجهها ي�ّسُع نورًا. وبعد 

الكريم  القراآن  �سورًا من  عليَّ  ترتل  بداأت  ال�سباحية  القهوة 
بم�ستقبل  اأُفكرُّ  اأخرى،  خليل  اأم  مع  اأجل�س  اأنني  �سعرت  مما 
بهذه  وعجائزها  �سيوخها  اقتدى  اإن  وخير  بتفاوؤل  قريتنا 

العجوز المباركة!.
تلك  الإنتهاء من  كّرمهم عند  البلدة  اإم��ام  اأنَّ  اأخبرتني  كما 
الدورة واأخذهم اإلى اأحد المطاعم القريبة من القرية وقّدم لهم 

الطعام اللذيذ. وعن �سهر رم�سان المبارك هذا العام ومروره 
عليها والقراآن الكريم �سريكها ورفيقها. واأطلعتني على ر�سائلها 
الأخيرة لأولدها واأحفادها عبر هاتفها الجوال. وكيف يتبادلون 
التكنولوجيا  اأن هذه  قائلًة  اأذن��ي  في  وهم�ست  الر�سائل معها. 

الحديثة كلها فائدة لمن اأراد ذلك. 
لق�ساء  واأحفادها  اأبنائها  بع�س  بقدوم  اأخيرًا  واأخبرتني 

ال�سيف معها بعد اأيام قليلة، �ساكرًة الل تعالى على نعمه عليها 
وعلى اأبنائها وبناتها وعلى حفدتها وعلى نعمة معرفتها بالكتابة 
والعلم بعد اأن ناهزت الثمانين من ال�سنين حيث اأنها �سوف تقابل 
الحّث على طلب  في    w ر�سول الل  لو�سية  ُمطبقًة  تعالى  الل 

العلم، بقوله w: »طلب العلم فري�صة على كل ُم�صلم وًم�صلمة«. 

قرويـة من بالدي
قصة قصريةتربية وتعليم

اإل��ى  �سممتك  التي  الّلحظُة  تلَك  الّلحظات،  اأج��م��ُل  اإنَّ 
تخرجُّ  كادت  التي  الّروُح  اإليَّ  ُرّدت  لقد  ولدتَك،  عند  �سدري 
حياتي.  اأ�ساءت  التي  ال�سمعة  فاأنت  راأيتك.  حيَن  من ج�سدي 
اأدركُت  وحينها  لم�سُتَك.  حين  عذابي  وغاَب  حزني  ناَم  لقد 

و�سبَرها... وتعَبها  اأّمي  �سقاَء 
فقلبها كان وما زال من اأروع القلوِب، ل حدوَد لعطاِئه...
باأّوِل  �سفتاَك  تّلفظت  التي  الّلحظُة  تلك  الَلحظاِت  اأجمُل 
كنت  الفرح  وعند  ال�سجِر  وعند  الوجِع  فعند  )ماما(،  كلمٍة 
عندما  تو�سُف  ل  ففرحتي  كلمة،  من  اأروَعها  ما  لي.  تقولها 
الق�سوَر  وَبَنْوا  يدّي،  بين  الّنجوم  و�سعوا  فلو  اأ�سمُعها.  كنُت 

، ما كنُت لأفرَح هكذا فرح. على جانبيَّ
اأجمُل الّلحظات عندما كنَت تكبُر يا �سغيري يومًا بعد يوم 
م�ّسَك  فلو  فاأكثر.  اأكثر  عليَك  يزيد  قلقي  كان   ، ناظريَّ اأماَم 
تفّجرت  دٍم.  قطرُة  منك  �سالت  ولو  اأ�سعاُفه.  م�ّسني  �سرٌر 
نف�سي  وزّعُت  ولو غبَت عن ب�سري لحظًة،  قلبي قطراٌت،  من 
ال�سوء.  عنك  تمنُع  و�سلوات  �سامتك.  على  لي�سهروا  حّرا�سًا 

اأّمي عندما كنت �سغيرة.  هذا حاُل 

اأمواُج ذاكرتي على �سفاِف ذكرياتي،  ريثما ترميني 
فمن  فيها،  ُتخبىُء  وم��ا  ال�ّساهرة  اأّم��ي  لعينّي  اأ�ستاق 
عدُت  ما  حر�سها  �سّدة  ومن  الكوثر،  اأيقنُت  »حليبها« 

تعثَر. اأ
تعجبوا  ل  فريد،  لحٌن  بها  لحني  ق�سيدٍة،  اأهمُّ  هي 
فلول  عنه!.  اأتكّلم  اأو  اأ�سفه  اأن  ا�ستطيع  ل  لها  حّبي  فاإن 
لي  تهْب  لم  ولو  رغيد.  عي�ٌس  لي  كاَن  ما  عي�سها  �سقاوُة 

عمَرها، ما كان لي عمٌر مديد...
هذا  نجاحك  لحظة  كانت  واأقرُبها  الّلحظات  اأجمُل 
والتّوتر.  الّتعب  ك��لَّ  الّلحظة  بهذه  ن�سيت  فلقد  ال��ع��ام. 
دمعت  فحينها  ولدِت��ك،  لحظَة  ُت�سبه  هذه  الفرِح  لحظُة 
نجاحك. �سماِع خبر  عند  اليوم  عيناَي  دمعت  كما  عيناَي 

مجالِت  بكلِّ  الّدائم  الّنجاح  ولأخيَك  لَك  اأتمنى  اأن��ا 
تعالى،  الل  مع  بعاقتِك  ناجحًا  تبقى  اأن  واآمل  الحياة... 
يا  ب��ورك��َت  وت��ن��ال ر���س��اه ع��ّز وج��ل.  ال��ح��ال الآن.  كما ه��و 
ولدي وبوِرَك نجاحك هذا. يا اأغلى اأمنية عندي ويا اأغلى 

عمري.  من 

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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قراءة يف كتاب

في اإطالت العميد محمد �سّيا الكتابية عودة الى تاريخ الفكر، 
وما يوؤ�س�سه من قواعد في فن مزج الما�سي وبناء الم�ستقبل، فمع 
�صن�ات  »�صن�ات جميلة،  الأخير  كتابه  في  العام 2016،  اأيار هذا 
من  اآخ��ر  منحى  في  ال��ُم��وؤِل��ف  يتجّلى  بي�سان(،  )دار  مجن�نة« 

الكتابات الثقافية ال�سيا�سّية، التي عا�سها واقعًا.
اأهاليها  وحيرة  ليًا،  �سبارتها  في  عالية  ب��رودة  بين  عا�سها 
والجوار في اأ�سد المعاناة التي عاي�سوها جّراء الغباء اللبناني � كما 
يقول � في التاأطر لما حيك لهم من الخارج لل�سراع في ما بينهم، 
والذي �ُسميَّ زورًا »ال�صراع الديني اأواًل« ومن ثم »المذهبي ثانياً «. 
هذه الحوادث المت�سل�سلة التي ف�ُر�ست على كاهل اللبنانيين بدءًا 
من العام 1975 حتى 1990، بنتيجة ما زالت حتى اليوم تر�سم 
الده�سة على اأوجه كل المواطنين، وحتى �سدور هذا الُموؤلَّف تحت 

عنوان »�صن�ات جميلة، �صن�ات مجن�نة«.
وعلى الّرغم من هذا التناق�س الكبير في الم�سّمى بين �سنوات 
الجمال و�سنوات الجنون، ترت�سم الأفكار الأ�سا�سية له، بين ما�ٍس 
كان ُيْح�سد عليه اللبناني عامة في عي�سه الكريم كطوائف 
التقدم،  المحبة  الثقافة  لبنان،  هدفها  متحاّبة 
تقّدم،  م��ا  عك�س  مجنونة  و���س��ن��وات 
وعملت  ق�سد  عن  فّرقت 
ع����ن ع���م���د ف��ي 

التباعد، والفرز الديموغرافي، والنبذ المذهبي، الذي نتمنى ان 
ل نعي�سه اليوم بالإطاق، لأن المجتمع المتباغ�س على الهوّية اأوًل، 
والجغرافيا ثانيًا، وما يلحقهما من تداعيات في الوظيفة، والتنمية 
المحلية والب�سرية، ل يروق لأي مثقف من اأبناء وطني لبنان، وحتى 
المتعلمين منهم، اأن يرفع راأ�سه به، اأو يدعو اليه، اأو يتمناه داخل 
لقاءاته الداخلية، مع من هم من جن�سه ونوعه و�سنفه، وهذا ما 
يريده العميد �سّيا ويبتغيه من هذا الكتاب، واأن يعود الجميع الى 

حالة التعّقل والحكمة.
كما يبرز لنا هذا ال�ِسْفر اأي�سًا، ليلقي على كتف كل لبناني، 
ثقل العمل الدوؤوب على نبذ جنون عظمة المذهبيات، والتوترات، 
الواجب تحطّمها جميعا على  اللعين،  والتطّرف  والإ�سطفافات، 
�سخور المبادئ الوطنية والقيم الإن�سانية، ليحيا الإن�سان كٌل على 
قدر حبه ومحبته لاآخر الإن�سان، ولُن�سِمع بع�سنا بع�سًا، ونعقل 
بع�سنا بع�سًا، ونعلم يقينًا اأن �سوت الأذان الذي ينبعث فجرًا من 
اأجرا�س الكنائ�س الذي ينبعث �سباحًا  بيوت الل، وكذلك �سوت 
من بيوت الل، كاهما واحد، يدعو وما زال الى الإيمان بالل اأوًل، 

ون�سر المحبة بين النا�س ثانيًا.
هذه الرمزية في العي�س الم�سترك يرجعها الكاتب الى اأن اأ�سل 
وعقول  لبنان،  جغرافية  في  ا�ستمراريتها  طوال  اللبنانية  المحنة 
اأبنائه، ما كانت لول تدخل دول الجوار، التي لم ي�ّسمها حتى ل يخد�س 
لطفًا من اأثارها موؤثرًا، ول من تلقاها متاأثرًا، حتى يعلم من تلّقفها 
من الداخل وطمع في منا�سب مختلفة، ان ذلك وهٌم من ال�سحرة 
�سبه لهم، رغم ما كان يبذل من وعود اأن اأبنيتها ت�سّيد 
الواقع  لكنها في  الطول،  ومراكزها قريبة 
كانت �سرابًا ظّنه الجاهل ماًء، 

واأّنه من جملة الغباء الذي �ساد من تلطخت يداه بغبار اآتونها، الذي 
�سّطر الويات على الجميع، بق�سد من القّلة ومن غير َعْمٍد من 

الكثرة، لكّنه بعونه تعالى كان كال�سوء الذي ما لح حتى باد.
ومن جملة القول: اإن هذا ال�ِسْفر الراجح عقًا ، جاء تعبيرًا 
لمرور اأحداث األيمة األّمت بالوطن ثّم وّلت، وبمنطقة ينتمي اليها 
الموؤّلف ولدة )برغان( وم�سكنًا )�سوفر( ون�سبًا جغرافيًا )ق�ساء 
عاليه(، على مدار الن�سف الثاني من القرن الما�سي )الع�سرين(، 
وبالتحديد لخم�سين �سنة منه، كانت ولدته في العام 1950، وما 
�سجلته ذاكرته التي نطمح منها بعد الكثير في �ستى اأنواع المعرفة 
اآثار جّمة متعددة الأل��وان، على نف�سيته  الحكمّية وما طبعته من 
فعا�سها في الحا�سر كما هي في ما�سيها، م�ستفيدًا من كل نف�س 
قه تحت �سنوبراتها وليدًا ورا�سدًا، ومن ذلك تكونت روؤاه مع  تن�سَّ
له من علوم على مدار العلم، وما تبواأه من مراكز. �سّجل  ما ح�سّ
بع�سها بقلمه على �سفحات كتابه هذا، وترك الكثير محتفظًا به 
لنف�سه، حتى ل يوؤ�س�س لما هو غير مرغوب فيه، ول مركون اليه، 

حتى تندمل الجراحات نهائيًا.
وهو ان تطّرق لما فيه بع�س الجديد، اأو لنقل الجديد نف�سه، 
اإل اأنه اأبقى وا�ستثنى الُم�سرَّ منه بعيدًا، لعلمه اأن الزمن متحرك 
الذكريات  ع��ادت  وما  التكنولوجي،  التقّدم  مع  اأف�سل  هو  لما 
المّر منها  الحلو منها، ول مرارة  تذّكَرها، في حاوة  تنفع في 
ب�سيء، واأ�سبحا كاهما في خبر كان المفقود، واإن باح ببع�سها 
اإل الحيطة من تجّدد قديم جديد ل  لطفًا، فما المق�سود منه 
نف�سه م�ّس  له  ت�سّول  واإدان��ة كل من  ناحية،  �سمح الل، هذا من 
مبداأ  كل  راف�سًا  ومعنوي،  م��ادّي  ب�سرٍر  الإجتماعية  الحياة 
اإليه،  الداعية  والأ�سباب  المقدمات  والتقاتل مهما كانت  للقتال 

ومهما كانت نتائجه من جهة 
اأخرى.

للمرة  اأن��ه  ال�ِسْفر،  ه��ذا  ف��ي  يلفت  وم��ا 
الأولى التي اأ�سادف فيها مفهومًا جديدًا نق�سيًا للحياة، 

الموت(،  )ب��دل  الحرب  وهو  مقدمته،  في  الكاتب  اأورده 
اإن  المطلق،  ال�سر  اأن��ه  اعتبر  ل������م ي��ك��ن ال��ذي 

تحريرًا للنف�س من ربقة الإحتال 
لحقوق  غا�سب  اأي  م��ن  وباطله، 
الآخرين بالإطاق، وفي اأي طريقة 
على  غ�سبه  ج��ّم  ���س��اّب��ًا  ي��م��ار���س، 
ذلك  غير  في  الم�ستعملة  الأدوات 
ما بين اأهل البلد الواحد اأو الوطن 
اأ�سحى  ال���ذي  ال��ع��ال��م  اأو  ال��واح��د 
النظرة  تتجّلى  وهنا  واح��دًا.  اليوم 

الإن�سانية ، لأنه يدرك قبًا، اأنه 
اأو خّيرة تكمن  ل غايات �سامية 
�سوؤون  ف��ي  ت��دخ��ات  اأي  ج���ّراء 

البواعث  كانت  مهما  الآخ��ري��ن 
البعد  يج�ّسد  ما  وه��ذا  وال��دواف��ع، 

الحقيقي للموؤلف، من رف�س الحروب 
منذ قيامها، وخا�سًة في ما �سّمي الحرب اللبنانية العام 

1975، حتى انطفاء اأثرها في المجتمع اللبناني )ل 
الدكتور  يقول  كما  لها  خّطط  التي  اأعادها(، 

وخا�سها  منها،  وا�ستفادوا  الأذكياء  �سّيا 
ال�سجعان دون اإدراك منهم.

"سنوات جميلة
سنوات جمنونة"     

بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام علي العيتاوي)1(

الهوام�س:
   اأ�ستاذ في الجامعة اللبنانّية( 1)

7273



�سم�س  الل  �سعد  محمد  والموؤّلف  الأدي��ب  اإل��ى  ت�سّدني 
والمنتديات  الأدبّية  العائق  وتجمعنا  حميمة،  قربى  و�سائج 
بتوا�سع  يمتلك،  وهو  اللبنانيّين،  الكّتاب  واّتحاد  الثقافّية 
الّتعبير  في  فائقة  وقدرة  والّثقافة  اللغة  من  هائلة  ثروة  جّم، 

الأدبي...
وكان  وبيا�س«  »�ص�اد  ال�ّسابع  كتابه  �سدور  وبعد  اليوم، 
 � و�سنابل  ح��ق��ول   � )كلمات  الما�سية  ال�����ّس��ن��وات  ف��ي  �سبقه 
الذات  ماأ�ساة   � البابونج  زهر   � الجديد  الإن�ساني  ال�سلوك 
تقديم  الواجب  من  ّن��ه  اأ راأي��ت  �سراحة(.  وبكل   � الإن�سانّية 
يت�سّمن  الذي  الجديد  القّيم  نتاجه  على  والإ�ساءة  له  الّتحّية 
وبناء  والفل�سفة  ب���الأدب  يليق  م��ا  وك���ّل  ال�ّسامية  المعاني 
اأكثر  ومنذ  الموؤّلف  قّدمه  كثير  من  قليل  هو  ال�ّسخ�سّية.. 
في  و�ساقٍّ  طويل  عمل  بعد  تقاعده  وقبل  عاًما،  ع�سرين  من 
اإلى  والإ���س��ارة  والجامعي،  الثانوي  والتدري�س  التربية  حقل 
على  الملهم  الثرّي  قلمه  مرَّ  التي  المرهفات  اأوراق��ه  بع�س 
في  ال�سحيح  مكانها  واأخ��ذت  فتاأّلقت  الّذهبّية  �سفحاتها 
الّروحّية  المتعة  من  المزيد  معه  يجدون  الذين  قّرائه  نفو�س 

الأدبّية. والفائدة 
بكّل  الماألوف  على  خرج  بقاعّي،  اأدي��ب  �سم�س،  محّمد 
والّتقاليد  العادات  بع�س  قيود  ُمحّطًما  وب��رز،  الكلمة  معنى 
والإنعتاق  الحر  الإنطاق  وبين  بينه  يحول  ما  وكّل  الع�سائرّية 
لأَحٍد  ِمّنًة  ل  حّرَا  عا�س  اجتماعّية..  اأو  �سيا�سية  تبعّية  كّل  من 
وال��ّرواج،  ال�ستح�سان  ولق��ت  ب��رزت  التي  وموؤّلفاته  عليه.. 
الإن�ساني  وتطّورها  ونزاهتها  اأفكاره  عمق  مدى  ُتظهر  التي 
البقاع  معظم  في  النا�س  قلوب  اأدخلته  والفل�سفي،  والعلمي 

لبنان. في  والّثقافّية  الأدبّية  المجامع  في  كما 
الكتاب: �سفحات  اإحدى  في  يقول 

فاأثقاله  الّطمع  مهاوي  في  ذاتك  ُت�ْصِقط  ال  اأن  على  »اإعمل 
بــيــادرك  اأحــالمــك... واتـــرك مــن غــالل  ُتحّطم مــجــذاف زورق 
ب�ص�ٍف  الحياة  عليك  جادت  واإذا  للحقل...  وبذراً  للّطير،  ق�ًتا 
البرد...  يلفحه  لمن  ث�باً  فان�صج  الحياكة  فّن  وعّلمتَك  َوَنْ�ٍل، 
االأيــدي  االأوتـــار، الأّن  فــ�ق  االأنــامــل  غــيــرك كيف ترق�س  ــم  َوَعــلِّ
وما  دمــاً،  ي�صّخ  مّيت  قلب  من  ومــا  الحياة..  تخدم  ال  ال�اهنة 

مــن لــحــٍن لــقــيــثــارة ُمــحــّطــمــة... ال تـــدع مــخــاوفــك مــن اأ�ــصــرار 
المطلقة...  بالحقيقة  اإيمانك  وُتزعزع  عزيمتك  ُتثبط  الك�ن 
التي  االأخــطــاء  عــن  ابتعد  الــلــيــل،  ظــالم  مــن  الفجر  َهـــَرب  واإذا 
بمجٍد  تقتنع  ال  والمعرفة...  الحكمة  اإلى  و�ص�لك  دون  تح�ل 
ت�صل  لكي  الكمال  وان�صد  واهية  باأحالم  نف�صك  ُتقنع  وال  فارغ 
ُتهّذب  التي  فهي  للمحّبة  �صدرك  اأبــ�اب  افتح  الحقيقة..  اإلــى 
من  ووقـــار...  حياٍء  مــاء  جبينك  فــ�ق  َوَتــر�ــّس  واأفــكــارك  نف�صك 
اأبناء  يقتات  بيادرها  غــالل  ومــن  الــّروح،  عبير  ينت�صر  زه�رها 
بل  ج�صد،  من  ذاٌت  تطلبها  �صه�ة  اأو  رغبة  لي�صت  وهي  الحياة 
االإن�صانّية  اإلى  نعبره لن�صل  كّل قلب، وج�صٌر  ي�صّع ف�ق  ن�ٌر  هي 

الفل�صفّية«. بمعانيها 
اأي  للوجود،  العاّمة  القوانين  علم  ه��ي  التي  الفل�سفة 
المعرفة،  عملّية  في  الإن�ساني  والّتفكير  والوجود  الطبيعة 
اأ�سكال  اأعلى  هو  الذي  الإجتماعي  الوعي  اأ�سكال  من  و�سكل 
وهو  الإن�سان وحده،  الكامن في  المو�سوعي  الواقع  انعكا�س 
اإيجابيًّا  الوعي المجمل الكّلي للعملّيات العقلّية التي ت�سترك 

ال�سخ�سي. ولوجوده  المو�سوعي  للعالم  الإن�سان  فهم  في 
بعاقات  الّنهاية  ف��ي  تتحّدد  ا���س��ت��ط��رادًا،  والفل�سفة، 

الم�سكلة  وت��ب��ق��ى  الفل�سفة، ال��م��ج��ت��م��ع...  ف��ي  الرئي�سة 
خا�سًا،  ِعْلًما  باعتبارها 
ه������ي ع�����اق�����ة ال���ف���ك���ر 

أصابعه 

ُتحسن إضمامة األقالم

 َفُتحيلها أغمار قمح وتبر
حمّمد سعد اهلل شمص 

يف 
»سواد وبياض«

سأظّل أكتب 
إىل أن ُيورق حجر الصّوان

قراءة يف كتاب

م�صت�صار التحرير د. عبد الحافظ �صم�س
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من  اأّول  »فيثاغ�ر�س«  وك��ان  ب��ال��م��اّدة...  وال��وع��ي  بالوجود 
اعتبرها  اأي�����س��ًا  واأف��اط��ون  فل�سفة...  م�سطلح  ا�ستخدم 
الإعتبار  في  و�سعنا  ما  اإذا  طبيعّيًا  كان  ما  وهو  خا�سًا.  ِعْلمًا 
من  الأول��ى  المرحلة  تلك  في  للمعرفة  المنخف�س  الم�ستوى 

الإن�ساني... الّتاريخ 
المعرفة  وتراكمت  الإجتماعي،  الإن��ت��اج  تطّور  وعندما 
كعلم  تمّيزت  لكّنها  الفل�سفة  في  العلوم  تفّرغت  العلمّية، 
والوجود...  التفكير  بمقولت  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  م�ستقل 
بمعاٍن  الفل�سفة  تاريخ  في  الفكر  مقولة  ا�ستخدام  ت��ّم  وق��د 
في  توجد  اأّنها  على  ما  فكرة  اإلى  ينظر  وعندما  مختلفة... 
تن�ساأ  ح�ّسّية  �سورة  اأوًل:  اإل��ى،  ت�سير  فاإّنها  فح�سب،  الّذهن 
الوجود  معنى  وثانيًا،  ُمهّمة.  لموا�سيع  كانعكا�س  الّذهن  في 
اأو  اإح�سا�سات  اإلى  رّدها  يمكن  اأ�سياء  وهي  الوجود،  اأو جوهر 
للعالم  يعطي  الذي  الخّاق  المبداأ  اإلى  اأو  الّذات  انطباعات 

وجودًا.
»�ص�اد وبيا�س«  واأديبنا محمد �سعد الل �سم�س، بجديده 
على  تاأَّنى  متوّثب  قلم  ك�ساحب  قّرائه،  ثقة  ك�سب  ا�ستطاع 
�ساء  ما  الّنا�سع  قلبه  من  البيا�س  على  وَنَثَر  المعرفة،  اأناقة 
المحّبة  �سام  المجّنحة  الكلمات  على  ت�سفي  تجّليات  من 
على  المتاأّلم  األم  من  عليهم  واأَطّل  الجميل،  الّزمن  و�سفافّية 

الحّق... ينت�سر  حّتى  الأر�س  هذه 
التي  والمتكاملة  الّن�سرة  �سورتها  في  اأعماله  برزت  وقد 
في  والبراعة  الأ���س��ي��اء،  �سّر  التقاط  في  المهارة  على  ت��دل 
اللبناني  المجتمع  اأفراد  من  فرٍد  كّل  لحياة  المائم  اختيار 
في  ال�ّسّر  ه��ذا  يكتنزه  ما  واإظ��ه��ار  ة  خا�سّ والبقاعي  عاّمة 
�سوؤون  التعبير عن  في  ال�سدق  بباغة  ويج�سده  اللغة  خزائن 

و�سجونها. الحياة 
القائم  الثابت  موقعه  يبرح  لم  الل،  يارعاه  وال��م��وؤّل��ف، 
ال�سجاع،  ال��م��وق��ف  وع��ل��ى  ال��ج��ّي��د  ال��م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ًا 
فائقة  َوُقدرة  وثقافة  لغة  وعلمّية،  اأدبّية  ثروة  يمتلك  باعتباره 
التجاه  نحو  وال�سجاع  الجّيد  بالمنطق  القول،  قيادة  على 

والمثمر... ال�سحيح 
غازي  الّدكتور  الأدي��ب  ديق  ال�سّ الكتاب،  ُمقّدمة  َكَتَب 

واأَفا�س  النظر بما حواه من �سرح وتف�سيل،  اأَنعم  الذي  قي�س 
متمّيزة،  وباغة  مرهف  اإح�سا�س  من  يملك  بما  مقّدمته  في 
الأ�سياء  ا�ستنباط  على  الموؤلف  بقدرة  الّتاّمة  ثقته  ُمبديًا 

المقّدمة: في  وجاء  المعرفة...  اإلى  توؤدي  التي  ب�سورها 
االأخ�صر  ال�ّصهل  بــتــراب  يديه  ــر  َعــفَّ كــاتــب،  �صم�س  »محمد 
اإ�صمامة  تح�صن  التي  اأ�صابعه  بين  من  ينت�صر  عبيره  كاد  حّتى 
قمي�س  مثل  �صّفاف  اأديٌب  وتبر...  قمح  اأغمار  فتحيلها  االأقالم 
ال�ّصم�س  اأطــيــاف  حروفه  تمت�ّس  ما�صّي  قلم  و�صاحب  الفجر، 
عرائ�س  يديه  على  تتحّ�ل  التي  الكلمات  على  و�صاحاً  وتخلعها 
على  ينبت  نقّي،  قلب  �صاحب  وهــ�  زفــاف...  مراتب  على  بحر 
ــاً اأخــ�ــصــر، يــعــدنــا بــالــّزهــر والــّثــمــر  اأغــ�ــصــان عــمــرنــا الــيــابــ�ــس ورقـ

وال�ارفة...« الّناعمة  والظالل 
بالحياة  ينب�س  وبقلم  مبا�سر  ب�سكل  قي�س  غازي  ويخاطبه 

في�سيف: المنتقاة،  وال�سفافية 
ِزْدنـــا مــن عطر  »يا �ــصــاحــب هــذا الــقــلــم الــر�ــصــيــن الــمــبــدع، 
من  الــحــروف  بــيــن  المنت�صر  عــبــيــره  نــ�ــصــ�ة  نبلغ  ــنــا  َعــلَّ حــبــرك، 
االإبداع،  �صروح  فيه  تتهاوى  زمٍن  في  ونحن  الّطّيبة،  اأنفا�صك 
هذا  و�َصِلَم  يــداَك  �َصِلَمْت  ب..  والّتع�صّ والج�صع  الجهل  لي�ص�د 

الّروائع«. اإاّل  ي�صكب  لم  الذي  القلم 
وجاء في ال�سفحة 15 من الكتاب »�ص�اد وبيا�س« ال�سادر 

اأكتب؟«: »لماذا  عنوان  وتحت  الثقافّية،  الريف  عن حركة 
�صاأظّل  فقلُت:  تكتب؟  ــن  َوَعــمَّ تكتب  لــمــاذا  يــ�مــاً  »�صاأل�ني 
واأخطاء  الّذات  ماآ�صي  وعن  ّ�ان،  ال�صّ حجر  ُي�رق  اأَن  اإلى  اأكتب 
العالم،  هــذا  فــي  مظل�م  كــّل  عــذاب  وعــن  الفقير  وجــ�ع  الب�صر 
الح�صار  تفّك  حكمة  الفكر،  اأَهل  اأقالم  خبرات  من  و�صاأ�صتعير 

ُخ�اَءها. وتمالأُ  العق�ل  عن 
الذين  العالم  هذا  في  النا�س  من  ال�سرفاء  عن  �ساأكتب 
وقد  والجمال،  والخير  وال�سواب  الحّق  �سبيل  في  يعملون 

الخطيئة«. اإلى  وجّرته  ببريقها  الحياة  َبَهَرتُه  َمْن  يّتعظ 
له: البيا�س مّرة وقال  اأمام  ال�ّسواد  وقف 

لرمي  تدفعني  كانت  فالغيرة  ُم��ع��ت��ذرًا...  ال��ي��وم  جئتك 
البيا�س  ابت�سم  الّنا�سع...  ثوبك  وتلطيخ  بابك  اأمام  القمامة 
اإاّل  نف�صي  اإلى  تعّرفت  ما  واهلل  له:»  وقال  وقّبله،  نحوه  وتقّدم 

�ص�اُد حدقة...« اإاّل  زّين بيا�س عيٍن  بالقرب منك، وما 
الجمال  �سواعد  فوق  الخيال  ينام  اليراع،  ينطق  عندما 
مت  ال�سّ وي�سعد  الأحام،  ِم�ساحة  في  عارية  الأفكار  وتم�سي 
الجمال  وُيعانق  للحقد  المحّبة  وتبت�سم  الكام  مجال�س  في 

الجمال. اآلهة  َور  �سُ
فيجمع  المعقول  نداء  الم�ستحيل  ُيلّبي  البيان  مملكة  وفي 
الّرق�س  �ساحات  وف��ي  فنجان،  في  الجان  ملوك  »المندل« 
وعيدان  البخور  اأ�سابع  َجَدَلتها  بحباٍل  الجّنّيات  تتم�ّسك 
الملّونة  الأزاهير  وهذه  ال�ّسنابل  هذه  والزعفران.  الم�سك 
والأَلم...  الأمل  منابت  من  ثابتة  ناه�سة،  الف�سول،  باأَلوان 
والجمال..  والحق  الحلم  برحابة  الأرح��ب،  المدى  ف�ساوؤها 
الم�سرقة  الحكمة  بمناهل  ب�سائُرنا  ت�ست�سيء  اأن  اإذًا  بدَّ  فا 
الأَقبية  حنايا  في  المتوارية  المهاوي  في  الوقوع  لنتافى 

الحياة. مجاهل  وفي 
الخيال  اأ�سرعة  ترفع  حّب  ن��داءات  القلب،  من  كلمات 
وُتراق�س  وحياة،  َرْوَنًقا  الوجود  على  ُي�سفي  خافٍق  بنب�ٍس 
نب�سات  تحّرك  ونغمات  الأُن�س،  مجامع  في  القول  حروف 

نف�س. كّل  في  القلب 
وما  الجديد  الكتاب  �سفحات  كّل  ق��راأُْت  فقد  واأخيرًا، 
وما  نفي�س  كّل  فيها  وجدُت  الّتّواقة،  موؤّلفه  نف�س  به  جادت 
مملوء  الفوائد  ج��ّم  الماأخذ  �سهل  باأُ�سلوب  ال��ق��ارئ  يهّم 
عن  تك�سف  والأخ��اق��ّي��ة،  والأدب���ّي���ة  العلمّية  بالمباحث 
موؤّثرات رائدة، وعن �سعة اّطاع وخبرة وموهبة فّذة وعلم 

غزير.
�سيجد  الكتاب،  ي  اأَ اأَّنه،  اأَجزم  بل  اأعتقد،  فاإّني  ولهذا 
والجمال  الفائدة  عن  يبحثون  من  لدى  والإق��ب��ال  ال��ّرواج 
لبنانّي  مو�سوعّي  عالٌم  فائقة  بعناية  ي�سوغها  كلماٍت،  في 

رائد...
ق��ّراء  اأم��ام  تاّمة  وبثقة  اأ�سعه،  كثير،  من  قليل  وه��ذا 
وثقة  علٍم  على  الجميع  ليكون  الكاتب  اأراده��ا  كما  اأَع��ّزاء، 
وجوهها  جميع  في  الجديد  كتابه  مواد  وتفا�سيل  بحكاية 
والفعل،  ال��ق��ول  منابت  على  واأَح��ام��ًا  �سعاعًا  ال��م��وّزع��ة 

وال�ّسعادة... الفرح  اإ�ساعة  في  الّرائد  لدوره  ا�ستكماًل 
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�سدر لاأديب والموؤرخ العراقي الكبير الدكتور ال�سّيد جودت 
القزوينّي مو�سوعته الأدبّية الجديدة »الّرو�س الخميل« �سفحات 
من �سيرة اأدبّية مطّولة عن دار الخزائن لإحياء  التراث في بيروت، 
ع�سرة مجلدات،  في  الموافق 1437ه���.  الأول��ى 2016م.  الطبعة 
مجلدٌة تجليدًا فاخرًا. وجاء في مقّدمة الموؤلف:]»يمكن اأن ُيعدُّ 
كتاب »الرو�س الخميل« �سيرة ذاتية مطّولة، ولكنها ل ت�سبه ال�سير. 
فكنت اأينما تنقلت اأرى هذه الأر�س �سياجًا ُيحيط حركتي بداخله. 
لهذا من الي�سير علّي اإذا ا�ستقراأت اأيامي اأتذكر محطاتها، واإن لم 

ا�ستغرق بكتابتها. 
1392ه���.  �سنة  ب��داأت  ما  اأول  ملتقطاته  بجمع  اب��ت��داأت  فقد 
1972م. وكنت يومذاك ابن الثامنة ع�سرة، ولم اأتوقف عن الكتابة 

فيه طوال العقود الاحقة. 
الأج��زاء الثاثة الأول��ى كنت قد كتبتها يوم اإقامتي بم�سقط 
اإقامتي  اأّما الأج��زاء الاحقة فقد �سجلتها خال  راأ�سي العراق، 

الطويلة بعوا�سم البلدان، القاهرة، طهران، دم�سق، لندن، بيروت.
كما ت�سّمنت �سفحاته رحلتين اإلى اإيران والهند«.

اإلى اأن قال:» بعبارة ثانية: لي�س للكتاب عالقة بالمكان الذي 
اأحــلُّ فيه، بل بقي على ن�صيجه الخا�س به، ولم يتعّر�س ال�صتقراء 

ح�ادث البلد وبيان الحدث عنه اإاّل بما ندر.
كما  وجدتها  الخميل«  الــرو�ــس   « اأج��زاء  ف��اإّن جميع  والواقع 
كتبتها على هذه ال�ساكلة. ول اأدري لماذا تكّد�س عندي هذا الكّم 

دون غيره. اأنا ل اأعرف �سبب توافر هذه المعلومات دون غيرها.
اإّنها الرغبة الكامنة التي تمّثل �سغفي بالمجريات التي دّونتها، 
جعلني  ال��ذي  الإهمال  من  غم  الرَّ على  ت�سجيلها،  في  اأبخل  ولم 

اأتغا�سى عن حوادث مهمة كانت في ال�سميم من تاريخ المرحلة.
اأ�سفت اإلى �سفحات »الرو�س« مجموعة من الأوراق المكتوبة 
والملّفات الكثيرة التي ت�سكل ما ل يقلُّ عن الأ�سل المكتوب، اإّل اأّنها 
لم تدرج بترتيب النظام المتبع في اإخراج الأجزاء. وقد فقدتها 

جميعًا في حرب الإبادة في بيروت«. 
اأّمــا الــذي بقي لــديَّ من الكتب والم�ؤلفات فه�  اأن قال:»  اإلى 
حدائق  ورود  مــن  ــادرة  نـ ووردة  الفي�س،  ذلــك  ر�صحات  مــن  ر�صحة 

المنفى. وهذا ما بقي من ريا�ِس الخميلة )1(«[.
وقد قال في هذه المو�سوعة الأدبّية في فجرها الأّول الأديب 
q، في 13  �سّبر  ال�سّيد ج��ّواد  الكبير ف�سيلة  الخطيب  العراقي 

اأيلول 1976م(. 
ي��������ا �������س������اح������َب »ال�����������رو������������سِ ال�����خ�����م�����ي�����ِل«

ي��������������������������زدان ب������������������������������الأدب ال�������ج�������م�������ي�������ِل 
ي����������ح����������وي ال����������ب����������دائ����������ع وال���������������روائ���������������َع

ح������������������اوي������������������ًا ث�������������م�������������َر ال����������ع����������ق����������وِل
ي���������م���������ت���������از ب�������������������������������الأدب ال���������������س�������ه�������يِّ

ال������������ط������������ع������������ِم، ُم���������������������������رٍو ل������ل������غ������ل������ي������ِل 
ك�������ل�������ط�������ائ�������ف الأ�������������س������������ح������������ار م������������ّرت

ح������������ق������������وِل اأو  زه����������������������������ور  ف�����������������ي 
ف������اأن������ع�������������سَ ���������س��������رى  ك�����ال�����ن�����������س�����ي�����م  اأو 

ع�������ل�������ي�������ِل اأو  �������������س������������اك  ج�����������������س��������م 
ع���������������������ذب ال��������ت�����������������س��������ل�����������������س��������ل رق����������������ًة

 .]»)2( ك����ال���������س����ل���������س����ب����ي����ِل  ول�������ط�������اف�������ة 
ال�سيخ  ف�سيلة  العراقي  الأدي��ب  اأي�سًا  المو�سوعة  بهذه  وق��ال 

 :q محمد ر�سا اآل �سادق
ع����ذب����ًة ال����ن���������س����ائ����َم  األ�����ف�����ي�����ُت  ]»برو�سك 

�����ُر ي�����������س�����ّم�����خ�����ه�����ا ������س�����ع�����ر رق�������ي�������ق م�����ع�����طَّ
ف���ط���وب���ى ل�����رو������سٍ ك�����ان م����ن غ���ر����س )ج�������ودٍت(

���ُر ال���م���ن�������سَّ ال��������وري��������ُق  اإّل  �����ُه  غ�����ر������سُ وه��������ل 
َك م�������ا ف����ي����ه م�������ن ال���������س����ح����ر رائ�����ع�����ًا ي��������ه��������زُّ

وُيبهُر)3(«[. ال���رخ���ي���ُم  ال�������س���وُت  وي����ط����رُب����َك 
الدكتور  الموؤرخ  لاأديب  الخميل«  الرو�س   « فمو�سوعة  وبعد 
ال�سّيد جودت القزوينّي هي اأنموذج حديث وفريد في بابه ت�ستفيد 
منها الأجيال من اأهل البحث والتحقيق والأدب والم�سرح وال�سينما 
في تحقيق واخ��راج عّدة م�سرحيات واأف��ام حول الحبُّ الُعذري 

من  وغيرها  العذري«.  وحّبه  الّنجفي  علي  الّما  عبا�س  كق�سة: 
والتي  الع�سرين  القرن  خال  النجفّية  العبقرّية  وحول  ق�س�س. 
ا�ستطاعت اأن تاأخذ بيد العرب والم�سلمين نحو الإبداع في �ستى 
حقول المعرفة. واأن تكون رائدة في الدفاع عن العروبة والإ�سام 
والوحدة الإ�سامّية. وحول اأ�سرة اآل القزوينّي ورجالتها العظام 
في اإيران والعراق. وحول اأدب الرحات والمجال�س الأدبّية والتي 
كانت تعقد في العوا�سم التي زارها اأو مكث بها الم�سّنف. وحول 
كفاح ون�سال الأدباء والمفكرين العراقيين لإثبات هويتهم العربّية 
والإ�سامّية بعيدًا عن الأفكار الطائفّية والمذهبّية. وحول الفقر 
التي  ال�سيا�سّية  والرياح  والعوا�سف  وال�سجون  والحرمان  والجوع 
العراق  �سهداء  وح��ول  الع�سرين.  القرن  في  العراقيين  لحقت 
وكتابات  بحوث  من  وغيرها  وال�سعراء..  والأدب���اء  العلماء  من 

وم�ساهدات.
وحول بع�س الأمور الأدبّية النادرة التي ل يجدها المحقق اإّل 
في هذه المو�سوعة الفريدة. كاإعجاب عميد الأدب العربّي الدكتور 
�صحرور  فرقة   « اللبنانّي من خال  ال�سعبّي  بال�سعر  طه ح�سين 

ال�ادي« و »طه ح�صين«. 
]» ج�قة �صحرور ال�ادي« و » طه ح�صين«

ذكر لي ال�ساعر نزار الحر اأنَّ جوقة »�صحرور ال�ادي« الموؤلفة 
من نوابغ الزجل في لبنان، كانوا ين�سدون ال�سعر في بع�س المحافل 
الم�سرّية حيث دخل الأديب الم�سري ال�سهير طه ح�سين عليهم، 
"اأهًا  اأحدهم  �ساح  راأوه،  فعندما  لهم،  ي�ستمع  �سريرًا،  وكان 

و�سهًا ب� طه ح�سين«.  
ف�سارع �سحرور الوادي اإلى القول: 

اأه����������������������َا و����������س���������ه���������ًا ب�������ط�������ه ح���������س����ي����ن
رّب������������������������ي اأع�������������ط�������������ان�������������ي ع������ي������ن������ي������ْن

ال��������ع��������ي��������ن ال����������������واح����������������دة ب����ت����ك����ف����ي����ن����ي
خ�������������ّدل�������������ك ع���������ي���������ن وخ�������������ّل�������������ي ع�������ي�������ْن

ف�سّجت القاعة بالت�سفيق فقال علي الحاج: 
اأه����������������������ًا و����������س���������ه���������ًا ب�������ط�������ه ح���������س����ي����ن

ب��������ي��������ل��������زم��������ل��������ك ع��������ي��������ن��������ي��������ن ت�����ن�����ي�����ن 

الّروض الخميل

صفحات 
من سرية أدبّية مطّولة

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

قراءة يف كتاب
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ت��������������ك��������������ّرم ������������س�����������ح�����������رور ال�����������������������وادي
م�������������ّن�������������و ع����������ي����������ن وم���������������ّن���������������ي ع�����ي�����ن

روح�������������ان�������������ا: اأن����������ي���������������������س  واأردف 
ح�����������س�����ي�����ن ط���������������ه  ي���������������ا  ت���������ق���������ب���������ل  ل 

م������������ن ك������������ل واح��������������������د ت����������اخ����������ذ ع������ي������ُن
ب����������ق����������دم����������ل����������ك ج�����������������������وز ع��������ي��������ون��������ي

دّي����������ن ول  ق��������ر���������س��������ة،  ل  ه������������دّي������������ه، 
وخ������������ت������������م ط����������ان����������ي����������و�����������س ع����������ب����������دو: 

ال�����ع�����ق�����ل ب������ع������ي������ن  اخ��������ت�����������������س��������وا  الل 
ال������م������ْي������َل������ْي������ن َع  ف������ي������ه������ا  ب�����ي�����ق�����������س�����ع 

م�������������ا ب��������ي��������ل��������زْم��������ل��������و ط�������������ه ح�����������س�����ي�����ن
.]»)4( ع������ْي������ن  م�������ن  اأك�������ت�������ر  ول  ع������ي������ن، 
كما ت�سمنت مو�سوعته الكثير من المرا�سات الأدبّية والنوادر 
عنوان:]»مرا�صلة  تحت  كتب  حيث  العقلّية  والآحاجي  ال�سعرّية 
«كتب لي الفقيه  اأدبّية بين ال�صيخ ح�صن طــّراد وجــ�دت القزوينّي 
الأديب ال�سيخ ح�سن طّراد هذه المقطوعة بتاريخ 9 جمادى الأولى 

1423ه�. 20 تموز 2002م. 
ل�����ج�����ودت ال���ف�������س���ل ي�����ا ب����ن����َت ال�����ه�����دى ���س��ي��ري

وب������ّل������غ������ي������ه ���������س��������ذا ح��������ّب��������ي وت������ق������دي������ري
ف����������ذُّ ت����������اأّل����������َق اأن����������������������وارًا ون�������������س������َر ه�����دى

ل�����ي�����م�����اأ الأف�����������������َق ب��������الأ���������س��������ذاء وال������ن������ور
ِح����ك����م����ًا اأ�������س������ع������اره  م������ن  ُي������ر�������س������ُل  وراَح 

غ���������������ّراء ت�����ك�����������س�����ُف ع��������ن وع����������ي وت�����دب�����ي�����ر
م����ن����ه����ا ت���������ف���������ّرَع »اأ���������س��������ع��������اٌر م�����ق�����ات�����ل�����ٌة«

ك�����ي�����م�����ا ت��������ج��������يء ل������ن������ا م������ن������ه ب����ت����ح����ري����ر
وي����ن���������س����ُر ال������وع������َي ف�����ي الأج�������ي�������ال ي��ن��ق��ذه��ا

ع�������ب�������َر ال���������ق���������رون ب��������اإ���������س��������اٍح وت�����ن�����وي�����ر
م����رت����ب����ًة ال����������ج����������وزاَء  ب������ل������َغ  اأْن  غ�����������رَو  ل 

�������س������ّم������اء، ُت�����ب�����ع�����د ع�������ن وه�����������ٍن وت���ق�������س���ي���ر

������س�����ي�����اغ�����ت�����ِه  ف���������ي  دوٌر  ف��������ل��������ل��������وراث��������ِة 
ف����������������ّذًا ُي�������ح�������ّل�������ُق ف��������ي ن�������ظ�������ٍم وت�����ح�����ري�����ر

اأروم��������������ُة ال����م����ج����د ف�����ي الأج��������������داد ����س���ام���خ���ٌة
ن������ح������و ال��������ع��������اء ب�����ت�����ق�����دي�����������سٍ وت����ط����ه����ي����ر

و »ج�����������ودُت« ال����ُن����ب����ِل ف�������رٌع ق����د ����س���م���ا ن�����س��ب��ًا
ب����ت����ط����وي����ر ي��������رق��������ى  اأدٌب  ُي���������زي���������ُن���������ُه 

ل�������ه ال�������م�������دائ�������ُح م������ّن������ا ب�����ع�����������سَ ج������ائ������زٍة
وف��������ي ال�����ق�����ي�����ام�����ِة ح���������س����ن ال�������خ�������ّرد ال����ح����ور

فاأجبته بهذه الأبيات:
�سيخ الف�سيلة

�����س����ي����َخ ال���ف�������س���ي���ل���ة، ي�����ا ن����ج����م����ًا ي���������س����عُّ ���س��ن��ا
وي�������ا ������س�����راج�����ًا اأ��������س�������اَء الأف�������������َق وال����زم����ن����ا 

اأت������ي������ُت اأن�����������س�����ُج ُب������������ردًا م�����ن ُع����������اَك ت���ق���ًي 
ع�����ّل�����ي اأوّف��������������ي ث������ن������اًء وج�������َه�������َك ال���ح�������س���ن���ا

ب��غ��رب��ت��ه��م  اأوط��������ان��������ًا  ال�����ن�����ا������سُ  �����س����ّي����َع  اإْن 
.]»)5( وال����وط����ن����ا  ال����ت����اري����َخ  ب�����س��اح��ت��ك  راأوا 

جودت  ال�سّيد  للدكتور  الحديثة  الأدب��ّي��ة  فالمو�سوعة  وبعد، 
القزوينّي ل ن�ستطيع اأن نقول اأّنها ت�سابه مو�سوعة »العقد الفريد« 
لإبن عبد رّبه الأندل�سي لأّنها اأغنى منها معرفة وثقافة ودراية. ول 
ن�ستطيع اأن نقول اأّنها ت�سابه »الك�صك�ل« مو�سوعة العّامة الفيل�سوف 
ال�سيخ البهائّي العاملّي لأّن »ك�صك�ل« ال�سيخ البهائّي كان اإهتمامها 
الأكبر في الق�سايا العلمّية والنكات العرفانّية والفل�سفّية والفقهّية 
والأدبّية والريا�سّية ونحوها من م�سائل ومو�سوعة القزوينّي الأدبّية 

والعرفانّية والإغترابّية اأ�سمل واأف�سل. 
ون�ستطيع اأن نقول عن هذه المو�سوعة ما قاله العّامة الخطيب 
ال�سّيد جواد �سّبر )قده(، اأو ما قاله العّامة  الأديب ال�سيخ محمد 
ر�سا اآل �سادق )قده(، في بداية الكام. وعن �سخ�سّية الدكتور 
القزوينّي ما قاله عنه �سيخنا الأ�ستاذ اآية الل ال�سيخ ح�سن طّراد 

العاملّي )دام ظله(. قبل قليل. 
الهوام�س:

   »الرو�س الخميل« ج 1، �س 15 � 16.( 1)
   نف�س الم�سدر، �س 17 � 18.( 2)
   نف�س الم�سدر، �س 21. ( 3)

   نف�س الم�سدر، ج 9، �س 199.( 4)
   نف�س الم�سدر، �س 201 � 202.( 5)

براعمقراءة يف كتاب

براعم

رهف حمادة عمرو مواليد 8 تموز 2016م.

حوراء يامن عمرو مواليد 28 اآب 2012م.

محمد علي يامن عمرو 
مواليد 24 كانون الأّول 2015م.

براعم

براعم

براعم

براعم
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صور ووثائق

لمدينة  ال�سيعة  الحراف�سة  الأم���راء  حكم  اأن  بعد 
اأربعمائة  ُقرابة  البقاع  �سهل  من  كبير  ولق�سم  بعلبك 
من  واإيعاز  بر�سى  عليهم  العثمانّية  الدولة  وتاآمر  عام 
منهم  اأمير  ثورة  بعيد  فرن�سا.  وقن�سل  انكلترا  قن�سل 
و�سقوط  دم�سق  على  الَج�ُسور  وهجومه  محمد  الأمير 
واأ�سير  قتيل  بين  معلول  معركة  في  وقادتهم  اأمرائهم 
�سنة 1850م. وما اأعقبها من غدر م�سطفى با�سا بمن 
اأرجاء  في  البعيدة  المنافي  اإلى  وار�سالهم  منهم  تبقى 
حيث  العثمانّية.  الأمبراطوّية 
اّلذين  اأم��راوؤه��م  اأم�سى 
نجوا من القتل اأو الأ�سر 
ك�سلمان  اأي��ام��ه��م  اآخ���ر 
يواجهون  ومحمود  وحمد 

قوة ل قدرة لهم عليها. 
وقبل �سقوط الإمارة الحرفو�سّية على اأيدي الأتراك 
مجل�س  )ع�سو  همدر  ح�سن  ال�سيخ  قام  1850م.  �سنة 
القائمقامّية الم�سيحّية في جبل لبنان( بال�سعي لتعزيز 
في  ال��دروز  جيرانهم  مع  بالتحالف  الحراف�سة  موقف 
بعد عام 1850م.  العثمانّية  الدولة  لبنان، قامت   جبل 
بم�سادرة جميع اأماكهم في البقاع وتخ�سي�س رواتب 

�سهرّية لهم عو�سًا عن تلك الأماك)1(.

عن األمراء احلرافشة

الهوام�س:
  »تاريخ ال�سيعة في لبنان« للدكتور �سعدون حمادة، ج1، �س 376 � 377 � 378 � 379 ( 1)

بت�سرف.

اإعداد هيئة التحرير
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الوليات المتحدة الأمريكّية 
ومواجهة الأزمات الدولّية في �سوء القانون الدولّي

                              للدكتور نزيه علي من�سور
هذا الكتاب كان اأطروحة دكتوراه في القانون الدولّي 
من  مميز  وح�سور  الجامعيين  الأ�ساتذة  من  نخبة  اأم��ام 
المهتمين والمتابعين والأهل والأ�سدقاء، ناق�سها الموؤلف 
في الرابع من ني�سان 2012م. ونال عليها درجة جيد جدًا. 
وهو من 752 �سفحة من القطع المتو�سط � مجّلد تجليدًا 
الطبعة  بيروت،   � الحقوقّية  الحلبي  من�سورات   � فاخرًا 

الأولى �سنة 2013م. 
جاء في مقّدمة اأ�ستاذه الدكتور محمد المجذوب لهذه 
الأطروحة:» وكان الطالب )ُثّم الدكت�ر نزيه( الذي اأتحفنا 
االأمريكّية  المتحدة  الــ�اليــات  عــن  القيِّمة  الــدرا�ــصــة  بهذه 

مرحلة  في  ال�صهادات  بــاأولــى  تكتف  لم  التي  الفئة  تلك   من  كــان  ــات...  االأزمــ وم�اجهة 
المعتادة  ال�صنِّ  والم�صاغل وتجاوز  االأعباء  اأرادت، رغم  بل  الحق�ق،  العليا في  الدرا�صات 
للدرا�صة الجامعّية، اأن تع�د اإلى الكتاب والبحث من جديد، واالإّطالع على الم�صتجدات 
، بهّمة ال�صباب المتّحرر من اآفات الخم�ل واالإحباط، م��ص�ع  الفكرّية المتالحقة، وُتعدُّ
اأطروحة دكت�راه في الحق�ق تتناول بالتحليل والت�ثيق والمنهجّية الم��ص�عّية تط�ر 
�صيا�صة ال�اليات المتحدة التي بداأت بدعم م�اقع الحرّية والتحرر في كل بقاع العالم، 
وانتهت بالتاآمر على حركات التحرر. وم�صاندة االأنظمة الرجعّية واالإ�صتبدادّية. والرغبة 
الجامحة في الهيمنة وال�صيطرة على كل ثروة وتق�ي�س كل محاوالت التقارب والت�حيد 

واالإنطالق واالإ�صتخفاف بالق�انين واالأعراف والُمقّد�صات الدولّية«.
الأمريكّية  المتحدة  الوليات  اإنتهاكات  عن  ُمهّم  وثائقّي  قانونّي  كتاب  فهذا  وبعد 
الأ�سليين  مواطنيها  قتل  باإباحة  الأّول  فجرها  اأيام  منذ  الدولّية  والأع��راف  للقوانين 

اّلذين �سموهم الهنود الحمر اإلى اأيامنا هذه.
على  تعرفه اإعتمادًا  لم  والحديث  القديم  الأمريكّي  والتاريخ  الدولّية  الم�سادر 

المكتبة العربّية من قبل. يحتاجه كل باحث 
�سيا�سي  وكل  الدولي  القانون  في  ومحقق 

ُحّر ي�سعى ل�سعادة �سعبه وحريته.  

العمل والتنمّية الإقت�سادّية 
للدكتور ال�سّيد محمد هادي الخر�سان

روؤّية اإ�سامّية مقارنة
كلية  من  للموؤلف  ماج�ستير  اأطروحة  هو  الكتاب  هذا 
2016م.  الثانية  الطبعة  ب��ي��روت.  في  الأوزاع���ّي  الإم���ام 
من�سورات الكواكب للتجارة والطباعة � بيروت. موؤلف من 

342 �سفحة من القطع المتو�سط مجلد تجليدًا فاخرًا، 
جاء في مقّدمة الموؤلف:» والعمل يمّثل االإدارة لتحقيق 
الحياة الطّيبة اإن كان هذا العمل وفق ال�ص�ابط ال�صرعّية. 
اإلــى  يـــ�ؤدي  ال�صرعّية  لل�ص�ابط  الُمخالف  العمل  اأّن  كما 
ال�صرعّية  الــ�ــصــ�ابــط  تحديد  والأجـــل  الــ�ــصــّنــك.  المعي�صة 
االإقت�صاديّة  الحياة  في  دوره  وتحديد  االإ�صالم  في  للعمل 
وفق روؤّية اإ�صالمّية مقارنة كانت هذه الدرا�صة التي اأُقّدمها 

في الطبعة الثانّية. طبعة مزيدة ومنقّحة«. 
وحقوق  العمل  عن  باحث  كل  يحتاجه  الكتاب  وه��ذا 
العامل في الإ�سام وعن الإقت�ساد الإ�سامّي، وعن بناء 
وفق  اإقت�ساديًا  والناجح  اإجتماعيًا  المتكافل  المجتمع 

.i الموازين الإ�سامّية في مدر�سة اأهل البيت

من 
الكتب 

التي 
وصلت

إلينا
اإعداد مدير التحرير الم�ص�ؤول

المجال�س الكاظمّية 
للدكتور ال�سيخ في�سل الكاظمي 

ال�سيخ  الدكتور  الخطيب  لف�سيلة  �سدر حديثًا 
الوائلّي  ال�سيخ  معهد  عميد   � الكاظمي  في�سل 
المحّجة  دار  عن   � الأ�سرف  الّنجف  في  للخطابة 
الكاظمّية«  »المجال�س  كتاب  بيروت،   � البي�ساء 
كتاب  1437ه���.  الموافق  2016م.  الأول��ى  الطبعة 
مجّلد  المتو�سط،  بالقطع  �سفحة   383 من  موؤلف 
تجليدًا فاخرًا. وهو موؤلف من ع�سرين مجل�سًا عن 
البيت  اأهل  اأئمة  ال�سابع من  الإمام  حياة ومواقف 
وهو   .o الكاظم  جعفر  بن  مو�سى  الإم��ام   ،i
الكتاب الثامن من كتبه في المجال�س الح�سينّية. 
ومحا�سرات العّامة الكاظمي الح�سينّية في كتبه 
باحث  وكل  ح�سينّي  خطيب  كل  يحتاجها  الثمانية 

لما فيها من مو�سوعّية واأدب َوُح�سِن اأداء. 
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منهج الر�ساد لمن اأراد ال�سداد 
ر�سالة الإمام ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء

اإلى الأمير عبد العزيز بن �سعود 
تقديم وتحقيق 

الدكتور جودت القزوينّي  
هذا الكتاب موؤلف من 192 �سفحة بالورق الأبي�س ومجلد تجليدًا فاخرًا، الطبعة الأولى 1437ه�. 

كا�سف  جعفر  ال�سيخ  الإم���ام  حياة  ع��ن  مقّدمات  وفيه  ب��ي��روت   � ال��ت��راث  لإح��ي��اء  الخزائن  2016م. 
ال�سيخ  وعن  �سعود  بن  العزيز  عبد  الأمير  وعن  1813م.  الموافق  1228ه���  �سنة  المتوفى  الغطاء)قده( 

التي  الجوابّية  الر�سالة  هذه  �سرح  وعن  بهما  الغطاء  كا�سف  الإم��ام  عاقة  وعن  الوهاب  عبد  بن  ُمحّمد 
كتبها الإمام كا�سف الغطاء والتعليق عليها. حيث كتبت هذه الر�سالة �سنة 1210ه�. الموافق ل�سنة 1795م. 
وق�ة  المعرفة،  وغزارة  وال�اقعّية،  وال�صدق،  بالم��ص�عّية،  الر�صالة  اإمتازت  13ـ  الر�سالة:]»  هذه  محقق  قال 
االإ�صتدالل، حيث نهج م�ؤلفها منهجاً عقالنياً متكاماًل ما جعلها، على رغم اأّنها نافت على القرنين من الزمن 
ـ ر�صالة فتّية طرّية االأفكار، متينة المباني، عذبة المحاججة، خالية مّما اعتاد عليه الم�ؤلف�ن من الخروج عن 

ذريعة العلم اإلى ذرائع اأخرى ال تمتُّ اإلى نهج المعرفة ب�صلة )2(«[.
ثمانين  في  الأ�سرف  الّنجف  في  الحيدرّية  بالمطبعة  1925م.  1343ه�.  �سنة  الر�سالة  هذه  ُطبعت  وقد 

التبتي. ال�سّيد عبا�س  باإهتمام  �سفحة 
على  الــّرد  في  ُكِتَب  كتاب  اأول  اإّنها  »الذريعة«:»  كتابه  في  الر�صالة  هذه  عن  الطهراني  بــزرك  اآغــا  يق�ل   «[

ال�هابّية، وقد ح�ت حقائق علمّية، وحججاً دامغة«.
وقال عنها المحقق العّامة ال�سّيد مح�سن الأمين» اإّن ر�صالة منهج الر�صاد ح�ت كثيراً مّما لم يح�ه بع�س 

ما تاأخر عنها، فهي من مفاخر ذلك الع�صر )3( «[.

كتب الحديث عند ال�سيعة الإمامّية 
العّامة الدكتور ح�سين علي محفوظ

درا�سة وتحقيق الدكتور جودت القزوينّي
الخزائن  عن  �سادر  الثانية  طبعته  في  الكتاب  هذا 
اإحياء التراث � بيروت 1437ه�. 2016م. موؤلف من 184 

�سفحة مجلد تجليدًا فاخرًا. 
ومن  قوله:]»  الكتاب  لهذا  المحقق  مقّدمة  في  جاء 
بدرا�صة  اهتمامه  الثقافّية  محف�ظ  الدكت�ر  جه�د  نماذج 
االإخــتــالف بين الــفــرق والــمــذاهــب االإ�ــصــالمــّيــة. وقــد كتب 
مقاالت وفيرة عالج فيها ُمختلف �ص�ؤون المعرفة االإن�صانّية، 
وخــ�ــسَّ االإخـــتـــالف واالإتـــفـــاق بــيــن الــمــذاهــب بــكــتــابــات لها 

اأهميتها في هذا المجال. 
الإ�سامّية  ال��م��ذاه��ب  بين  ال��وف��اق  مقالته  وتعتبر 
)ح��ق��ائ��ق ال��وف��اق ف��ي ظ��واه��ر ال��خ��اف( اأح���د الجهود 
ة  الُهوَّ ورّدم  الإخ��ت��اف،  م��وارد  ت�سخي�س  اإل��ى  ال�ساعّية 
ال�ُسبل،  بهم  قت  تفرَّ اّلذين  الواحد  الدين  اأ�سحاب  بين 

و�ساقتهم اإلى القطيعة.
م�سادر  ع��ن  كتبه  بما  وت�سوراته  اآراءه  اأث��ب��ت  وق��د 
الحديث عند الإمامّية مو�سحًا اأطروحته التوحيدّية التي 
ت�سهم من خال علم الحديث واإجازة نقل الحديث اإطارًا 

جامعًا وموحدًا )1(«[. 

مجلة » نور الإ�سام«
 ،198  �  197 ال��ع��ددان 

تموز/ اآب 2016م.
ال��م��زدوج  ال��ع��دد  �سدر 
»نـــ�ر  لمجلة   198  �  197
االإ�ـــــــــصـــــــــالم« ف����ي ���س��ن��ت��ه��ا 
اللغتين  في  ع�سرة  ال�سابعة 

العربّية والإنكليزّية.
العدد  هذا  ت�سمن  وقد 
وتحقيقات  م��ق��الت  ع���ّدة 
ع����ن: ال��ك�����س��ل م��ف��ت��اح كل 
�سر، الإ�سام دين ال�سام، 
المراأة وغيرة الرجل  غيرة 
رح��ي��ل  وراأي(،  )ق�����س��ي��ة 
الل  )اآي��ة  عامل  فقيه جبل 
ال�سيخ مفيد الفقيه، الأئمة 
�سهر  وحي  من  الل،  حجج 
وتحقيق  المبارك،  رم�سان 
الم�سلمين  تاريخ وواقع  عن 
في جمهورّية ت�ساد وغيرها 

من موا�سيع وبحوث.

من 
الكتب 

التي 
وصلت

إلينا 8687



علم الإ�ستعداد لتح�سيل ملكة الإجتهاد 
لاإمام ال�سّيد مهدي القزوينّي )قده(

تحقيق الدكتور جودت القزوينّي
واخراجه  بتحقيقه  قام  غايته  وفي  مو�سوعه  في  فريٌد  الكتاب  هذا 
المحقق العّامة الدكتور ال�سّيد جودت القزوينّي وطباعته �سنة 2005م. 
 � التراث  لإحياء  الخزائن  طباعته  اأع��ادت  ُثّم  1426ه���.  ل�سنة  الموافق 
اأربعمائة  من  موؤلف  وهو  1437ه�.   ل�سنة  الموافق  2016م.  �سنة  بيروت 
عّدة  يت�سمن  وهو  فاخرًا.  تجليدًا  ومجلد  المتو�سط.  القطع  من  �سفحة 
بن  زيد  ال�سهيد  اإلى  بن�سبها  ترجع  التي  القزوينّي  اأُ�سرة  عن  مقّدمات 
ال�سفوّية.  الدولة  اأيام  قزوين  اإلى  واإلى هجرتها   ،i الح�سين  بن  علّي 
الدولة  �سقوط  بعد  العراق  في  اأج��داده��م  دي��ار  اإل��ى  عودتهم  وبالتالي 
)قده(،  القزوينّي  مهدي  ال�سّيد  لاإمام  العلمّية  الحياة  وعن  ال�سفوّية. 
المتوفى �سنة 1300ه�، الموافق ل�سنة 1883م. وفي هذا الكتاب تاأ�سي�س 
من الإمام القزوينّي لعلم جديد حيث قال المحقق:» علماً م�صتقاًل ورتبه 
علم  عن  االإجتهاد  فيه  اأفــرد  بناءات.  تاأ�صي�س  ولكّل  تاأ�صي�صات،  ثالثة  على 
الفقه وعن علم االأ�ص�ل، وجعل له تعريفاً م�صتقاًل وم��ص�عاً وغاية على 

غرار العل�م االأخرى«.
العلمّية  الحياة  عن  باحث  وكل  لاإجتهاد.  طالب  كل  يحتاجه  كتاب 

الإمامّية. ال�سيعة  لمجتهدي 

الهوام�س:
 »كتب الحديث عند ال�سيعة الإمامّية«، للدكتور محفوظ، �س 19.( 1)
  »منهج الر�ساد لمن اأراد ال�سداد«، �س 27.( 2)
  نف�س الم�سدر، �س 48 بت�سرف. ( 3)

من 
الكتب 

التي 
وصلت

إلينا

القاهرة في 6 من مايو 2016 
تلّقينا بكل التقدير والإعزاز عدد مجلة »اإطالة جبيلية« 
كما  بمطالعته،  وقمنا   ،2016 اأبريل  في  ال�سادر  ال��غ��راء، 
اإلى مجموعة من  المجلة  اإدارة  المر�سلة من  الن�سخ  اأر�سلنا 
الكتاب والباحثين والأكاديميين والعلماء الأجّاء، وقد جاء 

انطباعهم على الوجه التالي: 
وبالذات  م�ستوى  اأعلى  على  للمجلة  الفني  الإخ���راج   �
�سانت  وج��ب��ل  مو�سى  جبل  �سمت  ال��ت��ي  ال��غ��اف  ���س��ورة 
انماط  كانت  كما   ، معّبرة  الأل��وان هادئة  كاترين، وجاءت 

العناوين وا�سحة مقروءة. 
� كانت افتتاحية العدد والتي كتبها الأ�ستاذ الدكتور يو�سف 
عمرو رئي�س التحرير مقدمة رائعة، تحدد بدقة وبعلمية موقف 
ال��خ��وارج، وكم كان رائعًا منه  t من تطرف  الإم��ام علي 
مطالبته بمعالجة تطّرف الخوارج واأ�سباههم بالحوار معهم 
بالتي هي اأح�سن، مقتدين بالإمام علي الذي لم ي�ستعمل القوة 

معهم اإل بعد اأن اأف�سدوا في الأر�س.
الدكتور  مو�سوع  النتباه  �سّدت  التي  المو�سوعات  ومن   �
وال��ذي جاء تحت عنوان: )هل عملية  العيتاوي  ع�سام علي 
جديدًا  وا�سحًا  وافيًا  العر�س  جاء  حيث  ؟(،  واح��دة  الخلق 
في  والمراأة  ال��زوج  بين  )الفرق  مو�سوع  كذلك  الطرح،  في 
القراآن الكريم(، والذي ن�سر منه الحلقة الأولى، حيث جاء 
فهمه،  للجميع  يمكن  وا�سح  وتف�سيري  لغوي  ا�ستقراء  في 
ا مو�سوع )العدالة بين الم�سلمين اإلى اأين ؟(، لاأ�ستاذ  واأي�سً
عبد الوهاب �سقير، مو�سوع جّيد واإن كان قد غلب عليه اأ�سلوب 
لم  ما  وهذا  المقالة،  الأخيرتين من  الفقرتين  في  الخطابة 

تعودنا عليه المجلة.
راآه  من  كل  به  اأ�ساد  الذي  الغاف،  مو�سوع  اإلى  وناأتي   �
الح�سارة  رم��وز  من  عريق  رمز  )م�سر  وهو  عليه،  اطلع  اأو 
مو�سى  جبل  من  اتخذ  وال��ذي   ،) الفكري  والتنوع  الإن�سانية 
الدكتور  بقلم  والمو�سوع  انموذجًا،  كاترين  القدي�سة  وجبل 
كل  بين  كبيًرا  ا�ستح�ساًنا  لقى  المو�سوع  وهذا  قي�س،  اأحمد 
القراء من اأهل العلم والثقافة وكذلك ال�سباب الذين اطلعوا 
المو�سوع  لهذا  بت�سويرها  اأو �سور خا�سة قمنا  المجلة  على 
حتى يت�سنى لنا توزيعه على اأكبر عدد لأخذ  الراأي فيه، ونف�س 
ال�سيء فعلناه مع مو�سوع )محبة اأهل البيت النبوي ال�سريف 

بعقول وقلوب م�سرية(.
� لقد تمنى العديد من الذين اطلعوا على مو�سوع م�سر رمز 
الروح  وبهذه  الحما�س،  بهذا  كّتاب من م�سر  يتناوله  اأن  عريق، 
العروبية الإ�سامية الرائعة، وكذلك اأ�سادوا باأ�سلوب العر�س في 

ال�سرد والتحليل.
علمًيا  توثيًقا  موثًقا  فكان  البيت(  اأهل  )محبة  مو�سوع  اأما   �
في  ال�سريف  النبوي  البيت  اأهل  وعك�س بحق مدى محبة  متقنًا، 
عقول وقلوب الم�سريين، كما اأ�ساد عدد ل باأ�س به بالحوار الذي 
اأجراه الدكتور اأحمد قي�س تحت عنوان )م�سجد الإمام الح�سين � 

عليه ال�سام � ال�سياح، الغبيري، منارة علم وتقوى(. 
الجذور  ذات  الهرمل  وع�سائر  عائات  مو�سوع  قابل  كما   �
الك�سروانية، للدكتور يو�سف عمرو ا�ستح�سانًا كبيرًا، حيث التوثيق 
المعتمد على وثائق تاريخية، اأغلب الظن اأن القارئ المثقف لأول 

مرة يراها وي�سمع بها.
اأثنى القراء على ال�سعر المبدع الذي جاء في المجلة،  � كما 
ي�ساف اإلى ذلك اأبوابها الثابتة من ق�سة اإلى براعم، اإلى ر�سد 

لاأخبار والن�ساطات ور�سائل ال�سادة القراء.
واأخيرًا فاإن المجلة تتقدم ب�سكل رائع اإخراجًا ومادة وتغطية 
ذيل  ف��ي  المجلة  �سفحات  ترقيم  ي��ك��ون  اأن  راج��ي��ن  �سحفية، 
ال�سفحات، فقد تعذر على العديدين تحديد ترقيم ال�سفحات... 
الدكتور  ومنهم  المجلة،  تحرير  لأ�سرة  والتقدير  ال�سكر  كل 

اأحمد قي�س.
 واإلى اللقاء في قراءة جديدة للعدد القادم بعون الل                                                      

          دكتور ي�سري عبد الغني عبد الل  

بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسائل القراء

مجلة »اإطاللة جبيلّية« الم�قرة
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وداع األحبة

الشيخ خليل حسني
وحرصه على القيم اإلنسانّية

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب َعمرو

بتاريخ 2 رم�سان 1437ه�. الموافق : 7حزيران 2016م. في 
اإحتفال تاأبينّي في بنهران � الكورة 

ي��راد  اأّن���ه  الل  ف�سل  علي  ال�سّيد  العامة  �سماحة  اإعتبر 
يملكون  الذين  لح�ساب  والدماء  الموارد  ت�ستنزف  اأن  للحروب 
نا نفتقد اإلى الح�ّس  خيوط اللعبة، م�سيرًا اإلى اأنَّ م�سكلتنا هي اأنَّ
ونمذهبه،  �سيء  كّل  واأننا نطّيف  الآخر،  المنفتح على  الإن�سانّي 

حتى على م�ستوى الألم، ونجد المبّرر لقتل الآخرين.
ال�سيخ  للمرحوم  ال�ّسنوّية  الذكرى  في  جاء  �سماحته  كام 
�سخ�سيات  بح�سور  الكورة،  في  بنهران  قرية  في  ح�سين  خليل 

اجتماعية و�سيا�سية ودينية.
ال�سيخ  المرحوم  ر�سالّية  عن  �سماحته  ث  تحدَّ البداية،  في 
خليل ح�سين اأبو ماهر، وحر�سه على القيم الإن�سانية التي حملها 

في  فارقة  ل عامة  �سكَّ اأّنه  اإلى  م�سيرًا  ن�سرها،  اأجل  من  وعمل 
الدوؤوب  وعمله  للجميع،  ومحّبته  عطاءاته  خال  من  مجتمعه، 
على التقارب والتاقي بين الجميع، �سواء بين اأبناء قريته اأو بين 

قريته ومحيطها.
د اأّن الموؤمن الَّذي يعي�س الل في قلبه، ل يمكن اأن يكون  واأكَّ
بًا اأو حاقدًا على الآخرين، فالذي يحمل ر�سالة الأنبياء، ل  متع�سّ
بّد اأن يكون منفتحًا على الآخر، ولكن مع الأ�سف، بتنا في واقعنا، 
وبا�سم الدين، نعي�س كّل هذا التمزق، وكّل هذه الع�سبيات، وكّل 

هذا النغاق.
الح�ّس  فقدنا  اأننا  �صاحاتنا  في  م�صكلتنا  �سماحته:»  واأ�ساف 
�صيء ونمذهبه،  كّل  االآخــر، بحيث نطّيف  المفت�ح على  االإن�صانّي 
الذين ينتم�ن  اإال الألم  نتاأّلم  االألــم، بحيث ال  حتى على م�صت�ى 
عندما  تهّزنا،  ال  المبرر  غير  والــدمــار  القتل  �ص�ر  وباتت  اإلينا، 
يك�ن الَّذين ُيقتل�ن من دين اآخر اأو مذهب اآخر اأو ممن نحن على 

خالف �صيا�صّي معهم«.
التزامًا  الظروف،  كانت  مهما  بالعدل،  التم�ّسك  اإلى  ودعا 
َتْعِدُلوْا  اأَلَّ  َعَلى  َقْوٍم  �َسَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ َوَل  القراآنية:{  بالقاعدة 
ال�سيا�سّي.  واقعنا  في  �سيما  ول  ِللتَّْقَوى}،  ْق���َرُب  اأَ ُه��َو  اْع��ِدُل��وْا 
والع�سبيات  التوترات  من  الكثير  نخّفف  اأن  ن�ستطيع  وعندها 

التي باتت تتحّكم بواقعنا.
هذه  في  واعين  نكون  اأن  �سرورة  اإل��ى  �سماحته  واأ�سار 
اأن  فيها،  وال��ح��روب  للفتن  ي��راد  الَّتي  الخطيرة  المرحلة 
الذين  لح�ساب  المنطقة  في  وال��دم��اء  ال��م��وارد  ت�ستنزف 
يملكون خيوط اللعبة في نهاية المطاف، وذلك تحت عناوين 

طائفية ومذهبّية وقومّية.
وقــدوًة  اأنم�ذجاً  يك�ن  اأن  للبنان  نريد  �سماحته:»  وتابع 
وعن�اناً، لي�س للعي�س فح�صب، بل للتالقي  بين كّل الديانات 
�رة الجامعة عن قدرة االأديان  والمذاهب، واأن نعك�س هذه ال�صّ

في الّتحاور والّتالقي والعي�س في ما بينها.
�سّيما  ول  البلد،  ه��ذا  في  كبيرة  م�سوؤولّيتنا  اأنَّ  وراأى 
العلماء، في العمل على تاأكيد القوا�سم الم�ستركة، والإ�ساءة 
اّلذي  الظام  هذا  و�سط  ُتن�سى  ل  حتى  الّنقاط،  هذه  على 
بعيدًا  الحقيقية،  اللقاءات  اإلى  والدعوة  المنطقة،  تعي�سه 
عن لقاءات المجاملة اأو الجتماعات التي تعقد لمجّرد اأخذ 

ور. ال�سّ
لي�س  المنطقة  اإنَّ ما يجري في  قائًا:»  �سماحته  وختم 
�صراعاً مذهبياً، بل ه� �صراع �صيا�صي ت�صتخدم فيه مفردات 

و�صعارات مذهبيَّة«. 
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الهوام�س:
   المرحومة زينب عبد ال�سام اأبي حيدر )اأم ع�سام(، زوجة �سعدالل قا�سم �سم�س، اإنتقلت اإلى رحمة الل تعالى، في 21 اأيلول 2015م. ( 1)
اأولدها: ع�سام، اأحمد، ثائر وفادي. ( 2)
بناتها: لواحظ: زوجة الدكتور �سمير محمد حيدر اأحمد، �سامية: زوجة محمد نايف حيدر اأحمد. عيدا: زوجة جميل همدر. ڤيرا: زوجة محمد ع�سيلي. ن�سرين. ( 3)

ث عنك اأيتها الغالية.  ُف �سعوري. واأنا اأتحدَّ ل اأعرُف كيف اأَ�سِ
الغائبة بج�سدها، الحا�سرة بروحها، والتي اأ�سعُر اأّنها ما زالت 
من عليائها تقوم بزيارتنا، وتحوم حول منزلنا. ُمتفقّدة اأحوالنا، 
فرحًة لفرحنا، كئيبة لأحزاننا. وكوني ُكنُت ال�سغيرة بين اإخوتي 
الأمر  بيني وبينك عاقة حميمة،  العاقة  واأخواتي، فقد كانت 
ُتعطي  بيننا.  زلت  ما  وكاأّنك  رحيلك،  بعد  اأ�سعر  جعلنّي  الذي 
د ُخطى م�سار حياتنا نحو الأف�سل  الأوامر والتوجيهات التي ُت�سدِّ

وبكلِّ م�سوؤولّية وُخلقّية.
لنا  ت�سمْح  فلم  اأعُيننا،  اأم��ام  ومن  بيننا  من  فجاأًة  اإختفيِت 
ال�سدمة القاتلة من اأن ُن�سّدق خبر غيابك، رغم اأن الموت كان 

ُف الّنا�س من حولنا بع�سوائّية.  يتخطَّ
الزمن  ذاك���رة  م��ن  ا�سترجعُت  ال�ساعق،  رحيلك  وب��ع��د 
ب�سبرها  القوية  �سخ�سيتك  عن  فيها  تخبرنا  خالدة  ذكريات 
الأوق��ات  في  �سيما  ل  اأولده���ا،  �سبيل  في  وتفانيها  وجهادها 
مهنيًا  اأب��ي  منعت  وال��ت��ي  الأه��ل��ّي��ة،  لبنان  ح��رب  ف��ي  الحرجة 
وقتها  اأنت  اأ�سهر، فكنِت  لب�سعة  اإلى منزلنا  العودة  واأمنّيًا من 
الإهتمام  على  فداأبِت  واح��د،  وقت  في  والأم  الأب  وخالها، 

الأر�س  تزرعين  فيها  وكنت  والمعي�سّية،  المدر�سّية  ب�سوؤوننا 
اأعباء  ا  عنَّ لتخففي  والبقول.  بالخ�سار  منزلنا  ح��ول  ال��ُب��ور 

ال�سعبة. المعي�سة 
اأُمي ُحبَّ الّنا�س واإحترامهم، وزيارة الأقارب  لقد عّلمِتنا يا 

والقيام بالواجبات الإجتماعّية.   
لقراءة  الحبيب  قبرك  لزيارة  ال�سوق  ي�سّدني  كان  وعندما 
ي�سغُط على  العميق  الحزن  كان  الطاهرة،  الفاتحة عن روحك 
في  يعتلج  ما  �سر  فتف�سح  بغزارة  وتت�ساقط  لتنفجر،  دموعّي 
اأّن  حينها  اأ�سعر  وكنت  الفراق  واأل��م  الُبعد،  ع��ذاب  من  داخلي 

الحياة بعدك خاوية من الحبِّ �سحيحة بالحنان...
اأعيننا  م��ن  ال��ف��رح  وم��ي�����س  خ��ط��ف  اأُم���ي  ي��ا  غ��ي��اب��ك  اإنَّ 

قلوبنا. من  وال�سعادة 
والموت  والم�سافات  القلوَب  ُب  ُيقرِّ الحبَّ  اإّن  الحبيبة!  اأُمّي 
الأحياء  بين  الو�سل  �سلة  هي  ال��روح  وتبقى  الجماعات،  ق  ُيفرِّ

والأموات وهذا ما اأ�سعُر به في غيابك الطويل.
والل  الأبدية  والراحة  والغفران  بالرحمة  الدعاء  مني  لك 

كريُم رحيم، �سميُع الُدعاء، قريُب الإجابة.

كان لرحيل المرحوم الوالد الحاج ح�سن محمد علي َعمرو 
اأولده  قلوب  في  الحزين  الأثر  اآب 2016م.  �سهر  من  الأّول  في 

واأرحامه وجيرانه. 
كان »اأب� نايف« في محبته للّنا�س ومحبتهم له وفي محفوظاته 
القرية  بق�سايا  اإهتمامه  وفي  والأج���داد  الآب��اء  عن  التاريخّية 
اأركان المعي�سرة وذاكرتها ال�سعبّية  وق�سايا الجيران ركنًا من 

الحافظة لتراثها.
المحبة  في  ت�سير على خطاه  اأ�سرة طيبة �سالحة  ترك  كما 
منيف،  ف�سل،  كامل،  نايف،  المهند�س  اأولده،  وه��م:  والخير 

فاتك، �سمير، الحاج عامر.
�سلوى  َعمرو،  الهادي  عبد  علي  الحاج  زوجة  �سلمى  بناته: 

رئي�سة جمعّية المحّبة الن�سائّية في المعي�سرة، �سميرة. 
المعي�سرة  بلدية  تاأ�سي�س  في  دوٌر  الوالد  للمرحوم  كان  كما 
وفي ع�سويتها منذ فجرها الأّول وفي الم�ساهمة والم�ساركة في 

اأعمالها. 
واحترام  والأخ���اق  والعلم  بالإيمان  وال��دي  يا  زودتنا  لقد 
الّنا�س حيث اأ�سبحنا �سبابًا واآباًء نفتخر بتربيتك وتوجيهاتك لنا 

ونفتخر بعائلتنا اآل َعمرو الوائلّية، كيف ل! وا�سمك مو�سع فخر 
و�سرف لنا ولكل من عرفنا وعرفناه. 

تفتخر بجديك  وكنت  الكريمة.  لجميع عائلتك  ُمحّبًا  كنت 
اأواخر  في  المت�سرفّية  اأّي��ام  اللبنانّي  البرلمان  في  الأع�ساء 
القرن التا�سع ع�سر الميادي: الحاج حمود �سعد الدين َعمرو 
والأفندي علي الحاج حمود َعمرو واأبناء عمومتك الحاج كاظم 
بك  وح�سن  حيدر،  اأبي  مح�سن  اأفندي  ومحمد  َعمرو  اأفندي 

كاظم َعمرو م�ست�سار نعوم با�سا مت�سرف جبل لبنان. 
كما كنت تفتخر باأعمالهم لأجل الوحدة الوطنّية واأعمالهم 
وذك��راك  ذكراهم  اأ�سبحت  حيث  الباد،  هذه  في  الخيرّية 

مو�سع اإفتخار لنا.
اأرح��ام��ك  ق��ل��وب  ف��ي  والأل����م  ال��ح��ّزن  ت��رك رحيلك  لقد 
ومحبيك ب�سكل عام. وفي قلوب اأولدك واأحفادك ب�سكل خا�س 
ولي�س لنا اإّل الت�سليم بق�ساء الل تعالى والدعاء لل تعالى لك 
وللمرحومة الوالدة الحاجة »اأم نايف « زينب عبد الهادي َعمرو 

بالرحمة والح�سر مع ُمحّمد واآل ُمحّمد. 
واإّنا لل واإّنا اإليه راجعون     

الغالية 

رِت الرحيل لقد بكَّ    

    

بقلم ن�صرين �صعداهلل �صم�س

أبو نايف 
رحيلك 

ترك احلّزن واألمل 
يف قلوب أرحامك وحمبيك

بقلم المهند�س نايف َعمرو

ُمهداة إىل روح أمي 
زينب عبدالسالم أبي حيدر )أم عصام( )1(

ي أُمِّ
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في  اأّم���ي  ي��ا  افتقدتك 
���س��ب��اح��ات��ي وف����ي ل��ي��ال��ي 
افتقدت  ال��ع��اب��رة،  عمري 
وقلبك  ال��ح��ان��ي��ت��ي��ن  ي��دي��ك 
ال���داف���ئ، ب��ع��دك يا 
للعمر  �سار  غالية 
وللحياة  واحد  لون 

طيف حزين.
اأنتظرك  اأم�سيت 
ف��ي اأح��ام��ي ك��ّل ليلة ول 
تاأتين ف�سار النتظار ديدني، 
ومو�سع  م���زاري  ب��ات  قبرك  اإّن 

�سكواي وبوح اأ�سراري . 
وكبر  اأّمي،  يا  بالعمر  كبرت  اأنا 
اأبعداني  وعملي  والم�سافات  اأولدي، 
الهاتف  عبر  �سوتك  بات  حتى  عنك 
مرارة  يخفف  لم  ذلك  وكّل  رفيقي، 

رحيلك عني.
اليتم  ب��ق�����س��اوة  ���س��ع��رت  ل��ق��د 
اأّمي واأنا في مثل هذا  واآلمه يا 
الذين  بال�سغار  فكيف  العمر، 
عاطفة  اأج��م��ل  م��ن  ح��رم��وا 
يلجوا  اأن  قبل  ال��وج��ود  ف��ي 
ما  اآه  ال���ح���ي���اة؟  م�����س��رح 

اأ�سعب  ذلك وما اأق�ساه.  
في  قدوتي  لأن��ك  حياتي  مواقف  ك��ّل  في  ا�ستح�سرك  اأن��ا 
الحياة، �سقلت فكرك  وفي مواجهة م�ساعب  والكفاح  بر  ال�سّ
ما  والن�سج  الحكمة  من  فاك�سبتك  الأي��ام  وعلمتك  التجربة، 

جعلك ح�سًنا لأ�سرتك... 
ماذا اأقول عنك يا اأّمي اإّن ما يعرفه المرء عن اأّمه ل يعرفه 
اأحد وما ي�ست�سعره منها ل يدركه مخلوق . يكفي اأن اأقول لك اأنك 
كنت المنارة التي اأ�ساءت لي دروب الحياة و الو�ساح الذي احتميت 

به من الم�ساعب والآلم، وال�سقف الذي لجاأت اإليه وقت المحن.
كان عطفك  �سربة الماء التي روتني يوم افتقدت ال�سدق 
العلم  ينابيع  من  لأنهل  رعتني  التي  والعين  الّنا�س،  محبة  في 

لخو�س غمار الحياة.
اأجل يا اأّمي اأنت كّل ما ذكرت واأكثر مّما ذكرت. 

�سامحيني اإن اأبعدتني م�ساغل الحياة عنك يومًا ما. 
ولحظة  وحدتك  �ساعات  في  بجانبك  اأك��ن  لم  اإن  �سامحيني 

وداعك للحياة ووقت رحيلك ال�سامت. 
اللحظات  اأه��ّم   من  حرمتني  التي  الحياة  لظروف  بئ�سًا 

واأقد�سها.
ل  محبة  ونبع  �ساطعًا  ن��ورًا  حياتي  في  كالثريا  ثرّيا  �ستبقين 

ين�سب حّتى بعد رحيلك.
رحمك الل يا اأّمي واأ�سكنك ف�سيح جنانه مع اآل بيت محمد ومع 

ال�سالحين والأبرار. 
ينب�س  ع��رق  ج�سدها  في  دام  ما  تن�ساك  لن  التي  ابنتك 

بالحياة... 

الرحيل الصامت )1(
بقلم المربية الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى(

الهوام�س:
  الفقيدة ثرّيا عبا�س حيدر اأحمد من مواليد  عم�سيت  �سنة 1927 م.  ( 1)

اأرملة الحاج المرحوم ح�سين محمد ابراهيم حيدر اأحمد الملقب )ح�سين اأبو قا�سم(.
توفيت بتاريخ 23 اأيار 2016  بعد اأن تجرعت مرار وفاة ولدها البكر ابراهيم 

حيدر اأحمد اأ)بو نمر( وا�ست�سهاد حفيدها ح�سين ابراهيم حيدر اأحمد. 
وا�ست�سهاد ابن حفيدتها ال�سهيد عبدالل عدنان الحيدري والدته الحاجة �سحراء.

اأولدها: بهيج، وجيه، المرحوم اإبراهيم.
بناتها: �سهام اأرملة المرحوم ال�سّيد علي المو�سوّي، المربّية الحاجة نمرة زوجة

 المربّي الحاج زهير الحيدري، الحاجة ديبة.
اأ�سقاوؤها: ن�سيب، المرحوم نجيب.

�سقيقته: المرحومة اأميرة. 

اأبي  بن  علّي  الموؤمنين  اأمير  الإمام  ولدة  ذكرى  بمنا�سبة 
يوم  ع�سر  عالية.  ق�ساء  القماطية  بلدة  في  اأُقيم   ،t طالب 
رجب   12 الموافق  2016م.  )ابريل(  ني�سان   20 في  الأربعاء 
�سارك  البلدة  ح�سينّية  ف��ي  كبير  �سعري  اإحتفال  1437ه����. 
دروز  وموحدون  وم�سيحيون  م�سلمون  دين  ورج��ال  علماء  فيه 
و�سيا�سّية  واجتماعّية  وتربوّية  ثقافّية  وفاعليات  �سعبي  وح�سور 
الها�سم،  جوزف  ال�سابق  الوزير  يتقدمهم  واختيارّية.  وبلدّية 
الدرزّية  المحاكم  رئي�س  �سلوخ،  فوزي  الدكتور  ال�سابق  الوزير 
الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي  ن�سر،  مر�سل  ال�سيخ  ال�سابق 
ال�سيد  الدكتور  �سماحة  َعمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
عريف  ال�سخ�سيات.  من  وغيرهم  الخر�سان  ه��ادي  محمد 

الإحتفال كان الحاج ح�سن النجار. 
و�سوف نقت�سر على اإيراد كلمة راعي الإحتفال وق�سيدتين 
ال�سيخ  البلدة  اإمام  الإحتفال  راعي  األقى  حيث  المنا�سبة  في 
الغروي كلمة ترحيبّية �سكر فيها الح�سور على  الدكتور مهدي 
االإمــام  كلمته:]»  في  جاء  ومّما  الإحتفال  هذا  في  م�ساركتهم 
علّي بن اأبي طالب �صخ�صّية اأده�صت العق�ل وحارت فيها االألباب 
باأبعاده  فال�ج�د  حروفها،  عند  االأقالم  رت  وتك�صَّ الفكر  وت�قف 
طّي يمينه فه� بطرق ال�صماء اأعلم منه بطرق االأر�س وقد اأ�صّر 

القماطية
إحياء ذكرى والدة 

t اإلمام علّي بن أبي طالب
اإعداد هيئة التحرير

أخبار ونشاطات
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ال  ولكن  تفقدوني...  اأن  قبل  �صل�ني  بق�له  الق�م  على 
حياة لمن تنادي. وه� القائل: اإّن ها هنا لعلماً ل� وجدت 
علم  مدينة  باب  وه�  كذلك  يك�ن  ال  وكيف  حملة...  له 
ر�ص�ل اهلل وقد عجن الحياة وخبزها بفنِّه الرائع فكانت 

ط�ع ارادته.
لم ُيخطئ الح�سابات والتقادير ولم يتحدث اإل عن 
انك�سف  فلو  يديه،  بين  رة  الم�سخَّ المك�سوفة  الحقائق 
يحجبه.  ل غطاء  لأّنه  قال  كما  يقينًا  ازداد  ما  الغطاء 
نقّية  روح  الحقائق..  كل  اإل��ى  اهتدى  تعالى  الل  بنور 
 ،t و�سفاء اأي منه �سفاء... واإذا تحّدث الإمام علّي
فاإّنه يحكي الواقع والحقيقة وي�ستوقف المفكر والعالم 
التاريخ  باأن  اإليها  لفت  التي  الحقيقة  اأمام  الإجتماعّي 
يقارب  ل  واأنه  والح�سارات  والأم��م  العلوم  مختبر  هو 

الواقع اإل بقراءة وتجارب مختبرية...
الإمام علّي t، لم يفهم الزمان اإل قيمة وجوهرة 
ثمينة ل ُيفّرط بها، وها هو يو�سي ولده الإمام الح�سن 
ُعُمَر  ــْرُت  ــِمّ ُع ــْن  ُكـ اأَ ــْم  َل ْن  َواإِ ــي  ـ ِنّ اإِ  ، ــَيّ ــَن ُب قائًا:]»اأَْي   ،t
ــْرُت ِفي  َمــْن َكــاَن َقــْبــِلــي، َفــَقــْد َنــَظــْرُت ِفــي اأَْعــَمــاِلــِهــْم، َوَفــَكّ
اأَْخــَبــاِرِهــْم، َو�ــِصــْرُت ِفي اآَثــاِرِهــْم، َحَتّى ُعــْدُت َكــاأََحــِدِهــْم، َبْل 
اأّولهم  رت مع  ُعمِّ ُمــ�ِرِهــم قد  اأُ ِمــْن  َلــَيّ  اإِ اْنَتَهى  ِبَما  ــي  َكــاأَِنّ

اإلى اآخرهم...«[.
بح�سب  العمر  من  وال�ستين  الخم�س  يتجاوز  لم  اإّنه 
الذي  للتاريخ  وقراءته  بتجربته  ولكن  والأي��ام  ال�سنين 
و�سعه بين يديه كاأّنه عا�س كل ذلك الزمان و�ساطر اأهله 
واأعمالهم  حياتهم فادرك تفكيرهم ووعيهم وحركتهم 

وها  واتفاقاتهم،  ونزاعاتهم  وخافاتهم  وح�سارتهم 
هو يو�سي ولده والب�سرّية بهذه التجربة...

والتاريخ  الحياة  يفهموا  اأن  يريدون  الذين  كّل  اإن 
اإلى  ويحولوه  و�سيرته  حياته  من  ي�ستلهموا  اأن  عليهم 
يقتنعون  فا  واأعمالهم  ووج��وده��م  لحياتهم  مختبر 
التاريخ  ي�ستح�سرون  بل  زمان  دون  زمان  في  بالعي�س 
وكاأنهم  والح�سارّية  الإجتماعّية  وعلومه  اأبعاده  بكل 
وينتجون  ويتاألمون  يفرحون  المحطات،  تلك  يعي�سون 
روا  َعمَّ قد  بالفعل  كاأّنهم  ويواجهون  ويقفون  ويبدعون 
يكون  اأن  يتطلب  وهذا  اآخره  اإلى  الزمان  اأول ذلك  من 
يقلِّب  م�ستمرة  وم��ق��ارن��ة  دائ��م��ة  ح��رك��ة  ف��ي  الإن�����س��ان 

الوجود ليدرك كنه الحقيقة. 
الأ�سياء  t، كيف ندرك  الإمام علّي  يعّلمنا  هكذا 
اأّن��ه  خ��ال  م��ن  وال��ت��اري��خ  حقائقها  معرفة  خ��ال  م��ن 
والواقع  الم�سائل  لتعُقل  الم�ستمر،  المختبرية  التجربة 
رواة  ف��اإن  ورواي���ة.  �ُسماع  عقل  ل  ورع��اي��ة  وعاية  عقل 
عقل  عقلوه  الذين  ُرعاته  ولكن  كثير  وق�س�سه  التاريخ 

اختبار وتجربة قليل.
ننطلق   ،t الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ل��يٍّ  م��در���س��ة  م��ن 
فيه  نعي�س  ال��ذي  الواقع  فهم  على  نطلُّ  تعاليمه  وم��ن 
فاإّن  اآتانا،  بما  نفرح  ول  فاتنا  ما  على  ناأ�سف  ل  لكي 
للقاعدين  فيه  مكان  ل  وعبر  وتجارب  حركة  التاريخ 
المتحركين  على  وقف  هو  بل  المنهزمين  المتقاع�سين 
مع  يتنا�سب  بما  واأح��داث��ه  ف�سوله  ال��م��ج��ّددي��ن  معه 

الإن�سان الم�ستخلف في الأر�س....«[.
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أخبار ونشاطات

ُثّم األقى معالي الوزير جوزف الها�سم الق�سيدة التالية:

اإلمام الكوين
علّي بن أبي طالب

ـــَتـــْهـــدي ِبــــه الــ�ــُصــُهــُب ــْ�ِء تـــ�ـــصْ ــ ــصَ ــ�ٌء ِمـــــَن الــــ�ــ ــ ــصَ �ــ
ــا ــمــ ــ ــُه ــ ــلُّ ــ ــ�ــــس ِظ ــمــ ــ ــص ــ�ــ الـــــــبـــــــاذخـــــــاِن: َجـــــــنـــــــاُح الــ
ــَدا ـ ــصَ ــُل،ال بـــعـــُد، فـــي بـــيـــت »الـــــحـــــرام«، �ـ ــبــ ال قــ
ــى، والــــــُكــــــْفــــــُر مـــنـــتـــ�ـــصـــٌر ــ ــغـ ــ يـــــــــ�َم الــــفــــ�ــــصــــاُد طـ
لـــهـــا »لــــــلــــــ�ــــــصــــــجــــــ�د«  ال  مــــــــــــُه،  كــــــــــــرَّ اأَهلُل 
�ــــــصــــــَجــــــَدْت مــــــــا  هلِل،  ــُه  ــ ــ ــصُ ــ ــ ــ� ــ ــفــ ــ ــ ن مــــــــــنــــــــــذورٌة 
•••                                  
ــى االإ�ـــــــــصـــــــــالم، تــــــــ�اأَُمــــــــُه ــ ــتـ ــ هــــــ� االإمــــــــــــــــــاُم، فـ
ــِه ــ ــــــَدْت كـــــــــُل اأو�ــــــــــصــــــــــاِف الـــــكـــــمـــــال بـ تــــــجــــــ�ــــــصّ
ــسٌ مــــــن مــــــاآثــــــرِه ــ ــ�ـ ــ ــعـ ــ ــُح والــــــعــــــفــــــُ� بـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ الـ
عـــــــلـــــــى مـــــــــنـــــــــابـــــــــرِه اأْرَقــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــ�اهــــــــــِره
ــُه ــُحـ ــَمـ ــْطـ الـــخـــلـــُد دنــــــيــــــاُه.. ُزْهـــــــــُد االأر�ــــــــــسِ مـ
ــ�ِع، ُمــــرتــــديــــاً ــ ــرقــ ــ ــمــ ــ ــ يـــــْخـــــَتـــــاُل فـــــي ثـــــ�ِبـــــه ال
ــقــــ�ى، فــــــــــاإِنَّ عــلــى ــتــ ــالــ ـــــَع الـــــهـــــاَم بــ َمــــــــْن ر�ـــــصَّ
•••                                   
ــَقـــْت ــا خـــفـ ــ ــًى، لـــــــــ�الُه مـ ــ ــتـ ــ �ـــصـــيـــُف الــــجــــهــــاد، فـ
ُحــــــــــٍد« ــدٍق« »اأُ ــ ــ ــَن ــ ــٍن« »خــ ــ ــي ــ ــن ــ اأيــــــــاَم »بــــــــدٍر« »ُح
ــ�ِد دمـــــاً ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــُل فـــــي حــــــــرِب الـ ــهــ ــنــ ــُل تــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
ــِه  ــرتـ ــيـ ــصـ ــ�ـ ـــــَر عـــيـــ�ـــصـــى فــــــي مـ لـــــــْ� كـــــــان عـــــا�ـــــصَ
عــلــى الـــــفـــــقـــــاِر  ذو  ــ�ي  ــ ــهـ ــ يـ كـــــالـــــرعـــــِد  ــاَر  ــ ــ ــث ــ ــ ل
وُجـــــْلـــــُجـــــلـــــٌة َجــــــــْلــــــــٌد  وال  درٌب،  كـــــــــان  مـــــــا 
•••                              
ـــــــَف الــــــــــديــــــــــَن �ـــــــصـــــــّبـــــــاقـــــــاً يـــــــــــ�ؤّرُجـــــــــــُه تـــــــلـــــــقَّ
لـــهـــا كـــــــــان  االآيـــــــــــــــــاُت  بـــــــــِه  ا�ـــــصـــــتـــــغـــــاَثـــــْت  اإن 
ــَمـــْت ــِلـ ــصـ �ـ مــــا  ــَن،  ــ ــْبـ ــ ــَغـ ــ الـ يـــ�ـــصـــتـــحـــقَّ  اأن  ــمَّ  ــ هــ مــــا 

ــُب)1( ــ ــصَ ــ ــ� ــ ــن ــ ــيــــُت وال ــبــ ــَم الــ ــ ــ ــْع ــ ــ : وِن ــيُّ ــ ــل ــعــ ــ ِنـــــْعـــــَم ال
واأَُب)2( حـــــــــــــــّرٌة  اأٌم  والــــــهــــــا�ــــــصــــــمــــــّيــــــان: 
رَجـــــــــــُب)3( ــــِمــــِه  بــــا�ــــصْ اإاَلّ  اعـــــتـــــزَّ  وال  ــٌل،  ــ ــفــ ــ ــ ِط
ـــــْرُك، واالأوثـــــــــــــاُن تــنــتــ�ــصــُب وغــــْطــــر�ــــَس الـــــ�ـــــصِ
ــــــــُب)4( ُنــــــــ�ــــــــصُ وال  اأ�ــــــــصــــــــنــــــــاٌم  ـــة  ـــّكـــ ـــمـــ ـــ ب وال 
ُرَكــــــــــــب. وانــــــــــــَطــــــــــــْ�ْت  هــــــــــــــاٌم،  ــــــــَك  لــــــــربِّ اإاّل 

•••
ــُب ــ ــ ــَق ــ ــ ــلَّ ــ ــ ومــــــــْجــــــــُد رايـــــــــتـــــــــِه، والـــــــــحـــــــــْيـــــــــَدُر ال
ـــِربـــ�ا ــصُ ـــِه الـــ�ـــصـــيـــُف، ُيـــْحـــيـــي َمـــــْن بــــِه �ـ فـــي كـــفِّ
االأدُب ـــه  بـــعـــ�ـــصِ مـــــن  اأْم   ، الـــــــِبـــــــرُّ ــه  ــ ــصُ ــ�ــ ــعــ ــ وب
ــُر الـــــكـــــُتـــــُب ــ ــِطـ ــ ــْمـ ــ ــتـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ وِمــــــــــــــْن مـــــــنـــــــاِئـــــــرِه تـ
ـــُب الـــُعـــ�ـــصُ زاِدِه  ــى  ــ ــَهـ ــ ــصـ ــ واأ�ـ َيـــــطـــــ�ي،  ــ�ُم  ــ ــص ــ�ــ يــ
االأََرُب الــــــغــــــايــــــُة  َفــــــــْهــــــــَي  اهلِل،  عــــــــــَبــــــــــاَءَة 
ــُب. ــ ــ ــذهـ ــ ــ اأقـــــــــدامـــــــــِه، ُيــــ�ــــصــــَفــــُح االإبــــــــريــــــــُز والـ
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ُقــــــــُطــــــــٌب  وال  رايـــــــــــــــــــــاٌت  اهلِل،  لـــــــــــدعـــــــــــ�ِة 
ــُل تـــحـــَت �ــصــهــيــِل الــــزْحــــِف يــنــ�ــصــحــُب)5(  ــيـ ــلـ والـ
ويــــــــــ�َم »خــــيــــبــــر« كـــــــاد الــــــمــــــ�ُت يـــــرتـــــِعـــــُب)6( 
َتـــــْنـــــَتـــــِحـــــُب  االآالِم  ُخـــــــَطـــــــى  فـــــــي  ومــــــــريــــــــٌم 
ــْن �ــصــلَــِبــ�ا  ــ ــ ــْن جــــلَــــدوا عــيــ�ــصــى، وَمـ ــ ــ ــاِق َم ــ ــنـ ــ اأعـ
ــُب. ــ ــص ــ ــ� خــ وال  ــــــْلــــــٌب  �ــــــصَ وال  ــٌب،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــصـ ــ �ـ وال 
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ــدُر الــــنــــبــــي، وَبــــــــــــــْ�َح الــــــ�حــــــِي يـــكـــتـــ�ـــصـــُب ــ ــ ــص ــ �ــ
ــا يـــهـــُب ــ ــاُه مـ ــ ــخـ ــ ــصـ ــ ــا اأ�ـ ــ روحـــــــــاً عـــلـــى الـــــــــــراح، يـ
لـــلـــمـــ�ـــصـــلـــمـــيـــن اأمــــــــــــــ�ٌر، وانـــــجـــــلـــــْت ُنــــــــــــــَ�ُب)7(

ــاِء، الـــــــــــــــــــــدرَع واقــــــــيــــــــًة ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــلـ ــ ــ فــــــــكــــــــان لـ
اإْن ــة  ــفـ ــيـ ــقـ ــصـ ــ�ـ الـ �ـــــــصـــــــاأُْن  مـــــا  ــُة،  ــفــ ــيــ ــ ــل ــخــ الــ هـــــ� 
»اأْنـــــــــــِذْر عـــ�ـــصـــيـــَرَتـــك الــــُقــــَربــــى« لـــقـــد �ــَصــِمــعــ�ا
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ــَك كــــيــــَف الـــمـــ�ـــصـــلـــمـــ�َن غــــــــَدْوا ــ ــُتـ ــ ــاأْلـ ــ ــصـ ــ اإنــــــــي �ـ
ــْت ــ ــالِم وانــــحــــرَف ــ ــ ــص ــ ــ ــْت ُخـــطـــى االإ� ــلَّـ ــصـ ــَف �ـ ــيــ وكــ
ــِه ــ والــــــــديــــــــُن تـــــــاَهـــــــْت اأحـــــــــاديـــــــــُث الـــــنـــــبـــــيِّ بـ
ــُخ دورَتــــــــــــُه ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا الـ ــ ــِرنـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــي عـ ــ ــ يــــــــــــدوُر فـ
ــَرْت ريــــُحــــُهــــْم فــــي الــــِبــــْيــــِد وانــــــدَثــــــَرْت ــ ــَث ــعــ ــبــ تــ
ــــــِتــــــهــــــْم داَنـــــــــــــــْت الإعــــــــدائــــــــهــــــــْم �ــــــصــــــاحــــــاُت اأمَّ
ــَة خــــْطــــٌب، »والــــربــــيــــُع« �ـــصـــدًى ــعــــروبــ ــى الــ ــ دهـ
ــراً ــعــ ــتــ ــ ــص ــ�ــ ــِر مــ ــ ــي ــفــ ــكــ ــ ــت ــ ــل ــ وهــــــــــــبَّ َمــــــــــــْن هـــــــــبَّ ل
ــُد االأقـــــ�ـــــصـــــى يــــــثــــــ�ُر عــلــى ــجــ ــ ــص ــ�ــ ــمــ ــَر الــ ــ ـ ــبَّ ــ ــكـ ــ فـ
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ــٌر ــ ــصِ ــ ــ� ــ ــَت ــ ــْن ــ ــا اإمــــــــــــــاُم: فـــــــــــاإنَّ الــــــــَ�ْيــــــــُل ُم ــ ــ ُقـــــــــْم ي
ـــْت ــا انـــقـــر�ـــصَ ـــَب االأوثـــــــــــاِن، مــ ـــْمـــَتـــهـــا ُنـــ�ـــصُ حـــطَّ
ــًى ــ ــ وَن ــار«  ــقــ ــفــ ــ ال »ذو  يــــاأبــــى  �ـــصـــيـــُفـــَك،  فـــــاأيـــــَن 
ــاً ــبــ ــَطــ ــا َحــ ــهــ َمــــــــْن اأوقـــــــدوهـــــــا لــــظــــًى كـــــانـــــ�ا لــ
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ــٍن ــ ــي وطــ ــ ــدل فــ ــ ــعــ ــ ــ ــنَّ ال ــ ــ ـ ــصِ ــ ـــ ــا اإمــــــــــــــاُم، و� ــ ــ ــم ي ــ قــ
ــــَطــــْ�ا ــى حـــــــقِّ الـــ�ـــصـــعـــيـــِف �ــــصَ ــلــ االأقــــــــ�يــــــــاُء عــ
مـــــــا جــــــــــــاَع مــــــّنــــــا فـــــقـــــيـــــٌر طــــــــــــــْ�َع �ـــــصـــــاعـــــِده
ومـــــا الـــــــــحـــــــــراِم  اأرزاِق  كـــــــــلَّ  ــ�ا  ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــا�ـ ــ ــقـ ــ تـ
ــاِف الــــــقــــــا�ــــــصــــــراِت ِزنـــــــــًى ــ ــفــ ــ ــعــ ــ ــ وتـــــــــاجـــــــــروا ب
ــٍع ــ ــصَ ــ�ــ تــــــ�ارثــــــ�ا قــــْر�ــــصــــنــــاِت الـــــُحـــــْكـــــِم فـــــي َجــ
اإذا ــُم  ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ــت ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ت ال  مــــــمــــــلــــــكــــــٍة  وكـــــــــــــــــلُّ 
ــا ــهـ بـ ُدكَّ  االأخــــــــــــــــــــالُق  ـــــــِت  ـــــــ�ـــــــصَ تـــــــدنَّ واإْن 
َهــــــــــــُم اأْنـــــــــــــَت االأمـــــــــيـــــــــُر، اإلــــــــــى االأخـــــــــــــــالِق ردَّ

ولـــــــلـــــــخـــــــالفـــــــِة ظــــــــــــاًل لـــــيـــــ�ـــــس يـــــْحـــــتـــــجـــــُب
ــْت عـــلـــى اأَهــــلــــهــــا االأهــــــــــــ�اُء والــــــــُرَتــــــــُب)8( ــ ــَغـ ــ طـ
كــــــِذبــــــ�ا)9( ــ�ا  ــمـ ــهـ ــفـ يـ ــم  ــ لـ اإْن  ـــــــــَك  ربُّ قـــــــاَل  ــا  ــ مـ
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ــُب ــَب ــلـــى الــ�ــص ــ�ا، واْنـــجـ ــامــ ــِدَك هــ ــ ــْعـ ــ ــِد َبـ ــ ــْع ــ ِمــــن َب
ــِن والـــــــهـــــــُدُب ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ـــــا َوقــــــــْتــــــــُه رمـــــــ��ـــــــسُ الـ عـــــمَّ
ــا رِغـــــــبـــــــ�ا ــ ــمـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ فــــــ�هــــــا �ــــــــصــــــــالاًل كـ فــــــحــــــرَّ
ــُد يـــــا َعــــــــرُب؟ ــهــ ــعــ ــ كــــِمــــْثــــِل عــــــهــــــِدَك، اأيـــــــــَن ال
ـــُب ــُم، والـــــــحـــــــقُّ مـــغـــَتـــ�ـــصَ ــ ــ ــُدُهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وانــــــــهــــــــاَر مـ
ــُب فـــيـــهـــا الــــــَعــــــْر�ــــــسُ والــــطــــلَــــُب ــعــ ــ ــل ــ فــــــــــراَح ي
ــا الـــــــمـــــــ�ُت والـــــــرُعـــــــُب ــهــ ــيــ لــــ�ــــصــــرخــــٍة لــــــــجَّ فــ
ــُب ــهـ ــتـ ــلـ تـ ــــــــــاُر  والــــــــــنَّ دٍم،  ــُر  ــ ــحــ ــ ــ ب واالأر�ــــــــــــــــــسُ 
ــُب. ــ ــُل ــ ــصُ ــ�ــ ــٍر، وَجــــْلــــجــــلَــــِت االأجـــــــرا�ـــــــسُ والــ ــ ــ ــْف ــ ــ ُك
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ــَطــــرُب ــ ــص ــ�ــ ــٌر، واالأْفــــــــــــــــَق مــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والــــــلَّــــــيــــــُل ُمـ
وِظــــــــــــــــلُّ اأ�ــــــصــــــبــــــاِحــــــهــــــا يــــــــْدنــــــــ� ويــــــقــــــتــــــِرُب
الــنــ�ــصــُر والـــطـــَرُب ــاَن  ــ كـ الــ�ــّصــيــُف  ــَم  ــَحـ ــْمـ َحـ اإْن 
الـــَحـــَطـــُب. ــَرِق  ــ ــْح ــ ــُي ــ ــْل ــ َف ــــــَجــــــْت،  اأُجِّ اإْن  ــاُر  ــ ــنـ ــ والـ

•••
والــــــــذَنــــــــُب الـــــــــــراأ�ـــــــــــسُ  اأيــــــــــــــَن  اأعــــــــلــــــــُم  اهللَّ 
ـــلَـــبـــ�ا واالأغــــــنــــــيــــــاُء َجـــــَنـــــى االأيــــــــتــــــــاِم َكــــــــْم �ـــصَ
ــ�ا)10( ــ ــ ــُب ــ ــ ــَه ــ ــ َن ــن  ــ مـ اأ�ـــــــصـــــــداُق  ــْت  ــ ــَعـ ــ ـ ــتَّ ــ ُمـ بـــمـــا  اإالَّ 
ــِر الـــتـــي �ــصــِربــ�ا ــْئـ ــبـ ــ�ا عـــن الــــرْجــــِم فـــي الـ ــ ــّف ــ َك
ــا اغـــتـــ�ـــصـــبـــ�ا ــ ــرِّ مـ ــ ــص ــ ـــــٌة مــــــْن � ــْت ِعـــــفَّ ــ ــَجـ ــ ومــــــا نـ
ــُب ــ ــ ــِك ــ ــ ــرت ــ يــــــــــــــــروُح مـــــخـــــتـــــِلـــــ�ـــــٌس يـــــــاأتـــــــيـــــــَك مــ
ــَد الــــُنــــَخــــُب ــ ــِعـ ــ ــْبـ ــ ــُتـ ــ ــصـ ــ ــا وا�ـ ــهــ �ـــــصـــــاَد الــــفــــ�ــــصــــاُد بــ
ـــَغـــُب ــاَع الـــظـــلـــُم والـــ�ـــصَ ــ ــصـ ــ مــــْجــــُد الــــعــــرو�ــــِس و�ـ
ذَهــــــبــــــ�ا«. اأخـــــالُقـــــهـــــم  ذهــــــَبــــــْت  »َمــــــــــْن  الأنَّ 

الهوام�س:
  �سوٌء من ال�سوء: قوٌل لاإمام علي:»  اأنا من الر�سول كال�سوء من ال�سوء«. ( 1)
   الإمام علّي: اأّول ها�سمّي من اأب واأم ها�سميين.( 2)
   ولد الإمام بمكة داخل بيت الل الحرام ولم يولد قبله فيه اأحٌد ول بعد � رجب: ( 3)

هو ال�سهر الذي اأب�سر فيه الإمام النور.
   كّرم الل وجهه عن ال�سجود لأ�سنام  الكعبة.( 4)
   اأ�سماء غزوات الر�سول في وجه الم�سركين.( 5)
راي��ة ( 6) ���س��اح��ب  فيها  والإم����ام  خ��ي��ب��ر،  ح�سن  ف��ي  ال��ي��ه��ود  ع��ل��ى  ال��غ��زوة     

. لم�سلمين ا

   قوٌل لاإمام يوم حرَم مَن الخافة»�سوف اأ�سكت ما �سلمت اأمور الم�سلمين وما ( 7)
دام الغبُن علي وحدي «.

   ال�سقيفة: منطقة في المدينة تمَّ فيها تن�سيب الخليفة الأّول اأبي بكر، فيما كان ( 8)
ى على فرا�س الموت. الإمام علي اإلى جانب النبّي وهو م�سجَّ

حديث ( 9) فكان   .214 ال�سعراء،  اْلأَْقَرِبيَن«  َع�ِسيَرَتَك  »َواأَن��ِذْر  تعالى:  قوله  نزل     
اأخي  »هذا  علّي:  الإم��ام  في  قال  ُثّم  واأنذرهم  ها�سم  بني  النبّي  وجمع  ال��دار، 

وو�سيّي ووزيري وخليفتي من بعدي فا�سمعوا له واأطيعوا..«.
َع بِه غنّي«.( 10)    قول لاإمام علّي:» ما جاع فقيٌر اإل بما ُمتِّ

والدة اإلمام علّي بن أبي طالب tالقماطية إحياء ذكرى 

9899



أخبار ونشاطات

ع�����ل�����يٌّ وف��������ي الإ����������س���������اِم ن�����ه�����ُج�����َك �����س����ال����ُم
، وال�����ح�����دُّ �����س����ارُم و�����س����ي����ُف����َك ����س���ي���ُف ال�����ح�����قِّ

رع���������اك ال�����ن�����ب�����يُّ ال���م�������س���ط���ف���ى و�����س����ح����اب����ٌة
ف�����اِط�����ُم ال�����ر������س�����ال�����ِة  درِب  ف������ي  وواف��������ْت��������َك 

اإم����اُم����ه����م اأن���������َت  ال����ب����ي����ِت،  اآِل  ُرك���������َن  اأي��������ا 
وروؤي������������������اَك ح��������قٌّ وال������خ������ط������اُب ُم���������س����اِل����ُم

ر������س�����ال�����ًة الأم���������ي���������ِن  روح  م�������ن  ت������وّل������ي������َت 
ال����ع����م����ائ����ُم.. ِن�����ع�����َم  ال����ب����ي����ِت،  اآَل  �������ي�������َت  وَولَّ

����ِن ا�����س����ت����وع����َت اآي�����������اِت رح���م���ٍة ف���ف���ي ال����ح���������سَ
وج��������اء ال����ُح���������س����ي����ُن ال������َف������ذُّ �����س����وت����ًا ُي�����ق�����اوُم

ُم ال����ق����د�����س����يُّ ح����ت����ى ت����ف����ّج����رْت اأُري�������������َق ال�����������دَّ
ي����ن����اب����ي����ُع����ه ال�������ح�������م�������راُء، وال��������وع��������ُد ق��������ادُم

ف�����اأع�����ط�����ى ل�������زي�������ِن ال������ع������اب������دي������َن َم�����ه�����اب�����ًة
وف��������ي ال�����ب�����اق�����ر ال����م����ع����ن����ى غ��������دا ب���ت���ع���اظ���ُم

وم���������ن ج�����ع�����ف�����ٍر �������س������قَّ ال���������زم���������اُن ط����ري����َق����ه
اإل������ى ال����ن����وِر ح���ي���ث ال����ح����قُّ ف����ي ال����ن����ور ق���ائ���ُم.

نعم، اأيُّها الأخوُة الموؤمنون، لقد كان الإمام عليُّ بن اأبي طالب 
t، ركَن اآل البيت مع الر�سول الأمين w، بما هو مدر�سٌة في 
التقوى والزهِد والعدالة والجهاد والإنت�سار للحّق على الباطل، 
قين بر�سوِلهم،  هم والم�سدِّ مجاهدًا جهاَد الأبطاِل الموؤمنين بربِّ
في  م�سروعًا  وجهادًا  النف�س  محا�سبة  على  قائمًا  اأكبَر  جهادًا 

الدفاع عن الإ�سام والأّمِة ب�سيف الحقِّ وقوة اليقين.

نهجًا  ذلك  كلِّ  في  وخّط  وخطَب،  وكتَب  الإماُم  �سرَب  لقد 
واإذا  فعلوا  قالوا  اإذا  ق��وٍم  من  اأّن��ه  مجاهرًا  �سواه،  ه  يخطَّ لم 
اأمطروا، وكاأّنه يجمع المتناق�سات  اأ�سالوا  واإذا  اأوقعوا  اأرعدوا 
في جهاده الدائم: ليٌن وحزٌم، حكمٌة وباأ�ٌس، نعمٌة وطاعة، ثقٌة 
ن�صاأُله   « وعفَوه:  الِل  ر�سى  يبتغي  ذلك  كلِّ  في  وهو  وخ��وف، 
ُر به عن  �صبحانه اأن يجعلَنا واإياكم ممن ال ُتبطُره نعمة وال تق�صِّ
وذلك  كاآبة«  وال  ندامة  الم�ت  بعد  به  َتُحلُّ  وال  غايٌة  ربِّه  طاعة 

هو التوازُن الدقيُق وتلك هي القوُة الحقيقة.
اأ�سا�ُس نظام الكون، فيما  العدَل  اأن  لقد اعتبر الإمام علّي 
اأدعى  �صيٌء  »ولي�س  الل،  ِنقمَة  وي�ستعجُل  الحياَة  يهدُم  الُظلم 
ف�  ظلم«،  على  اإقــامــٍة  من  ِنقمِته  وتعجيل  اهلل  نعمِة  تغيير  اإلــى 
»ي�ُم المظل�م على الظالم اأ�صدُّ من ي�م الظالم على المظل�م «، 
والحرمان.  للظلم  ويتاأّثر  يثور  بل  َيظلُم،  ل  الحقيقيُّ  والم�سلُم 
وحقُّ  الّنا�س،  حقوق  على  المحاَفَظُة  فعنواُنها  العدالُة  اأّم��ا 
عزيٌز  عندي  »الذليُل  ن:  ومح�سَّ الإم��ام  عند  �ٌس  مقدَّ الإن�سان 
حتى اآُخَذ الحقَّ له، والق�يُّ عندي �صعيٌف حتى اآُخَذ الحقَّ منه«.

والحكمُة  المباَركة،  الإمامِة  م�سيرُة  واإّنها  علّي،  الإمام  اإّنه 
الثاقبُة المتعالية، والمدر�سُة الأخاقّية المت�سامّية، واإّنه النهُج 
t قدوُتهم  وعليٌّ  المثل،  القدوَة  ليكونوا  البيت  اآَل  اأّهَل  الذي 

الأعلى:  ومثُلهم 
ع�����ل�����يٌّ اأم�������ي�������ُر الأم��������������ِر، وال�����������س�����رُّ اأع�����ظ�����ُم

ب���ن���ه���ِج ال����تُّ����ق����ى وال�������س���ي���ِف َي���ح���ك���ي وَي����ح����ُك����ُم

ًل اأوَّ ���������دارَة،  ال�������������������سَّ ن���������ال  ب������اإ�������س������اِم������ه 
واإي������م������اُن������ه  ف�����ي ال����ق����ل����ِب وال������������روِح ُم���ح���َك���ُم

م�������س���ى ف����ار�����س����ًا ج����ن����َب ال����ر�����س����وِل ُم����داِف����ع����ًا
���ُده���ا ال���ف���ُم ب����ك����فٍّ ع���ل���ى الأع���������������داِء، ي���ع�������سُ

ف�����ك�����ان الإم����������������اَم ال���م�������س���ت���ف���ي�������سَ ب����اغ����ًة
ُم.. َج�������ُه ال�����������دَّ وك��������ان ال�������س���ه���ي���َد ال�����ف�����ذَّ ت�������وَّ

ع����ل����ى خ��������طِّ ت��������اأوي��������ِل ال�����ر������س�����ال�����ِة ُن����خ����ب����ٌة
وح��������وَل الإم�����������اِم ال�����ب�����دِر ف����ي ال����ل����ي����ِل اأن����ج����ُم

ل���غ���اي���ٍة �������س������اروا  ال����ب����ي����ِت  اآِل  ع�����ه�����ِد  ع����ل����ى 
م����وا  وف��������ي ُم�����رت�����ق�����اه�����م ب�����ال�����ج�����ه�����اِد ت����ق����دَّ

وا وج�����اه�����دوا اإل��������ى رت�����ب�����ِة الإح�����������س�����اِن ج���������دُّ
���م���وا ����ط����َر ال���ح���ق���ي���ق���ِة ي���مَّ وف�������ي ِع����ل����ِم����ه����م �����سَ

�����س����ح����اب����ُة خ�����ي�����ٍر ف������ي ال��������زم��������اِن اأوائ������������ٌل
اأق�������ّدم�������وا ال�������َغ�������ف�������اريِّ  ذرِّ  اأب����������ي  ك����م����ث����ِل 

�����دًا ���������اُر ُت����ح����ي����ي����ه ال�������������س������ه������ادُة ������س�����يِّ وع���������مَّ
اأع�����ل�����ُم ف���������الُل  ال������م������ق������داُد،  ه�����ْم�����َه�����َم  واإْن 

ح��ك��ى اإذا  ال�����ف�����ار������س�����يُّ  ذاك  و�����س����ل����م����اُن 
ك����������اأْن ال�����ر������س�����وَل ال���ُم�������س���ط���ف���ى ي����ت����ك����لَّ����ُم..

ف���ا����س���ه���دي ال�����ر������س�����ال�����ِة  ب��������داي��������اِت  ي������ا  األ 
ب�����������اأّن ال����ف����ت����ى ال������م������ق������داَم اأق�����������وى واأق�����������وُم

، وال�������ح�������قُّ ����س���اه���ٌد ع�����ل�����يٌّ �����س����ل����ي����ُل ال�������ح�������قِّ
ه�����و ال�����ف�����ار������سُ ال�������ك�������ّراُر، وال����ف����ك����ُر ُم���ع���َج���ُم

ع����ام����ٌة ال������َف������ق������اِر  ذي  م������ن  ل������ه  ب���������س����ي����ٍف 
����ُم م����ت����ى اح����ت����اج����ه ال������دي������ُن ال����ح����ن����ي����ُف ُي����ع����لِّ

ون������ه������ٍج ب������ه م������ن اأب�������ل�������ِغ ال�������ق�������وِل ح���ك���م���ٌة
وه������ل ِم������ن ع����ل����يٍّ ف�����ي ال����ب����اغ����ِة اأح������ك������ُم؟..

�����س����رائ����ٌع ال�������زم�������اِن  ف������ي  ت������وال������ْت  م������ا  اإذا 
�����ُم واآخ����������ُره����������ا الإ�����������س����������اُم دي�����������ٌن ُم�����َت�����مَّ

وك�������ان ال����ن����ب����يُّ ال���ُم�������س���ط���ف���ى خ����ات����َم ال���ه���دى
وك��������ان اك�����ت�����م�����اُل ال������ب������دِر ُي�����رج�����ى وُي����خ����َت����ُم

ف����������اإَن ال�����ر������س�����ال�����َة ف�����ي الإم�������������اِم ت�����ج�����ّددْت
ي�����غ�����و������سُ اإل�����������ى اأع������م������اِق������ه������ا وُي������ت������رِج������ُم

وُي�����غ�����ن�����ي ع������ق������وَل ال���م�������س���ل���م���ي���َن ب���ُك���ن���ِه���ه���ا
وُي�����ح�����ي�����ي ق������ل������وَب ال�����م�����وؤم�����ن�����ي�����َن ل���ي���ن���ع���م���وا

واإّم����������ا ارت���������س����ْت م���ن���ه ال���������س����ه����ادَة وال�����ِف�����دى
، ك�����ي ي���ت���ع���لَّ���م���وا.. ُي�����ري�����ُق ال���������دَم ال����ق����د�����س����يَّ

���ع���وا اأي��������ا ����س���ي���ع���َة الإي��������م��������اِن، ي�����ا َم������ن َت�������س���يَّ
، ب�������اي�������ع�������وُه واأ������س�����ل�����م�����وا ل�����ن�����ه�����ِج ع��������ل��������يِّ

ُروي���������ُت���������م وُغ�������ّذي�������ُت�������م ������س�����ام�����ًا ورح������م������ًة
�����رُت�����ُم ������سِ ب����ال���������س����وِق  الآلِم  رح�����ل�����ة  وف�������ي 

ب����َك����ي����ُت����م م�����ن الأع��������م��������اِق ُح������ّب������ًا وح���������س����رًة
������ي������ُت������ُم �������س������وت������ًا ب���������������راُه ال�������ت�������األُّ�������ُم ول������بَّ

اإرادًة ال�����ع�����ت�����يَّ  ������ل������ِم  ال������ظُّ وق�������اوم�������ُت�������ُم 
و�������س������ب������رًا، واإي��������م��������ان��������ًا، ول��������م ت����ت����ب����ّرم����وا

������س�����ادٍة ن�����ه�����َج  ت����ن����َه����ج����وا  اأن  ب����ك����م  ح���������ريٌّ 
اأئ������م������ِة خ�����ي�����ٍر، ل���ي�������س ف�����ي ال����خ����ل����ِق اأك���������رُم

ُم�����ك�����اب�����ٌر اأو  ج�������ائ�������ٌر  م����ن����ه����م  ك���������ان  ف�����م�����ا 
واأق���������س����م����وا ال�����������س�����اَح  اإّل  ي���ق���ب���ل���وا  ول�������م 

����ِد ب��������������اأّل ي���������روم���������وا غ������ي������َر دي������������ِن م����ح����مَّ
�����ُم ت�����ت�����ق�����������سَّ اأّم���������������������ًة  ي�������ك�������ون�������وا  واأّل 

��م��وا وح���ي���ُث اق��ت�����س��ى ال���ح���قُّ ا���س��ت��ك��ان��وا و���س��الَّ
���ُم.. وح����ي����ُث اق���ت�������س���ى ك�����ان ال����ج����ه����اُد ال���ُم���ع���مَّ

وي�������ا ����س���ي���ع���َة الأوط�����������������اِن، اأن�����ت�����م ح���ي���اُت���ه���ا 
ُت����ث����َل����ُم ف����ال����ر�����س����ال����ُة  اأُ������س�����ي�����ب�����ْت  م������ا  اإذا 

اأه����ِل����ه ظ����ل����ِم  م�����ن  الإ��������س�������اُم  َي�������س���ل���ِم  واإْن 
�����س����ِل����م����ُت����م، ول����������اإره����������اِب ي����������وٌم ف�����ُي�����ه�����َزُم

اأُخ���������وًة �����َد  ال�����م�����وحَّ ال���ع���ي�������سَ  ����ن����ُت����ُم  �����سُ واإن 
ُت�����������س�����اُن الأم���������ان���������ي، وال���������ولي���������ُة ُت������ك������َرُم

ف�����ك�����ون�����وا ل�����ه�����ا ق�����ل�����ب�����ًا وروح���������������ًا وِم�����ن�����ع�����ًة
و������س�����ون�����وا ان�����ت�����م�����اًء ل����ل����ع����روب����ِة وان�����َع�����م�����وا

����ن����ًا ُم����ح���������سَّ ل���������اإم���������اِم  ولًء  وع�����ي�����������س�����وا 
��������������ا اب����ُت����ل����ي����ُت����م ب����ال����غ����ل����وِّ ف����اأح����ِج����م����وا واإمَّ

ب�������ه�������ذا ع�������ل�������يٌّ ُت����������ك����������ِرم����������وَن واأه���������َل���������ه
وف������اط������م������ٌة ت�����ر������س�����ى وُت��������وف��������ى وَت�����������س�����َل�����ُم

وه������ل غ����ي����ُرك����م َي���ح���م���ي وَي�����ح�����َف�����ُظ ع���ه���ّده���م
���ُم وه������ل غ����ي����ُره����م َي�����ه�����دي وَي������رع������ى وَي���ع�������سِ

�����دًا م���ت���ى ت���ح���َف���ظ���وا الإ��������س�������اَم ح�����ّي�����ًا م�����وحَّ
ُم�������ب�������َرُم.  وال����ن���������س����ُر  اإّله،  غ������ال������ٌب  ف������ا 

ُثمَّ األقى ف�سيلة الدكتور ال�سيخ �سامي اأبو المنى
مدير عام مدار�س العرفان التوحيدية في لبنان الق�سيدة التالية:

ذكرى والدة 
t اإلمام علّي بن أبّي طالب

والدة اإلمام علّي بن أبي طالب tالقماطية إحياء ذكرى 
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أخبار ونشاطات

اجمللس الثقايف لبالد جبيل
 t وذكرىاإلمام علّي بن أبّي طالب

ومدينة النبطّية
ظــــــــــــــــــلٌّ عـــــــــلـــــــــى االأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن واالأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء
تــــــــــــزْل ّلــــــــــمــــــــــا  ظــــــــــالُلــــــــــهــــــــــا  االإمـــــــــــــــــــــــــــام  روُح 
�ـــــــــصـــــــــنـــــــــظـــــــــلُّ نـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــرُه ونــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــُم اأّنــــــــــــــــــــه
حــــــــــــــــقَّ الـــــــــــمـــــــــــديـــــــــــُح لـــــــــــمـــــــــــ�ؤمـــــــــــٍن مـــــتـــــمـــــ�ـــــصـــــٍك
رغــــــــــــــــــــَم اّلــــــــــــــذيــــــــــــــن تـــــــ�ـــــــصـــــــتـــــــتـــــــ�ا وتــــــــــــمــــــــــــردوا
يــــنــــحــــنــــي اأن  مـــــــــــــــقـــــــــــــــدوِره  فــــــــــــي  كـــــــــــــــان  مــــــــــــا 
ُيـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــى لـــــــــبـــــــــيـــــــــت نـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــّ�ٍة عـــــــــربـــــــــّيـــــــــة
مـــــــــــــــالأت اأقــــــــا�ــــــــصــــــــي االأر�ــــــــــــــــــــــــسِ نــــــــــــ�ر هــــــدايــــــة
وهــــــــــــــــــ� الــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــبــــــــــــَد االإلـــــــــــــــــــــــــــه مــــــحــــــبــــــًة
و�ــــــــــــصــــــــــــَم الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــجـــــــــ�ُد جـــــــبـــــــيـــــــَنـــــــه بـــــــعـــــــالمـــــــٍة
وعــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاءه روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــّر�ـــــــــــــــــــــس  هلل 
ودخـــــــــــلـــــــــــُت فــــــــــي نــــــفــــــ�ــــــس االإمــــــــــــــــــــــام مـــــفـــــّتـــــ�ـــــصـــــاً
هــــــــــل اأّنـــــــــــهـــــــــــا قـــــــبـــــــ�ـــــــسُ الـــــــــنـــــــــبـــــــــّ�ة �ــــصــــعــــ�ــــصــــعــــْت

و�ـــــــــــــصـــــــــــــدى يـــــــــــــفـــــــــــــ�ُق تـــــــــــــــــــــردد االأ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــداِء
نــــــــــــــــــ�َر الــــــــــقــــــــــلــــــــــ�ِب ومــــــــــ�ــــــــــصــــــــــَدر االإيـــــــــــــحـــــــــــــاِء
�ــــــــــصــــــــــاوى الـــــــــــقـــــــــــ�يَّ بـــــــاأ�ـــــــصـــــــعـــــــف الـــــ�ـــــصـــــعـــــفـــــاِء
بــــــــــالــــــــــحــــــــــِق رغـــــــــــــــــم �ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــراوِة االأعـــــــــــــــــــــــــــــداِء
والـــــــــجـــــــــهـــــــــالِء الـــــــــجـــــــــهـــــــــِل  وراء  ومـــــــــ�ـــــــــصـــــــــ�ا 

فـــــــــعـــــــــلـــــــــيٌّ مــــــــنــــــــتــــــــ�ــــــــصــــــــٌب اإلــــــــــــــــــــــى الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــاِء 
ــــــــمــــــــحــــــــاِء مـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــ�ؤولـــــــــــٍة بــــــــ�ــــــــصــــــــريــــــــعــــــــِة �ــــــــصَ
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوٍة قــــــــــــد�ــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــة وُدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء
وبـــــــــــــــــــالِء خـــــــــ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــًة  اأو  مـــــــــطـــــــــمـــــــــعـــــــــاً  ال 
والِء و�ـــــــــصـــــــــم  الــــــــقــــــــلــــــــِب  مـــــــــثـــــــــُل  فــــــــــالــــــــــ�جــــــــــُه 
وجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاده بــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــّمــــــــــــة الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــّمــــــــــاء
عــــــــــــن �ــــــــــصــــــــــْر تـــــــــلـــــــــك الــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة الــــــــــــــغــــــــــــــّراِء
»االيــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاِء« مــــــــــــن  ارٌث  اأّنــــــــــــــهــــــــــــــا  اأم 
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ــْه ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ قـ عـــــــــّظـــــــــم  الــــــــعــــــــر�ــــــــس  ربَّ  اأّن  اأم 
كـــــّلـــــمـــــا ُيـــــــــــــغـــــــــــــِدق  الـــــــــــكـــــــــــ�ن  ربِّ  �ـــــــصـــــــبـــــــحـــــــان 
ُمــــــــــ�ؤمــــــــــٍن ثـــــــــانـــــــــي  الــــــــطــــــــفــــــــُل  ذاك  ويــــــــــكــــــــــ�ن 
�ـــــــصـــــــلـــــــ�اتـــــــه تـــــــــــــال  َمـــــــــــــــــن  اأّول  ويـــــــــــــكـــــــــــــ�ن 
يـــــــــــقـــــــــــُظ الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ�ؤاد مـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــاأٌ مـــــــتـــــــحـــــــِفـــــــٌز
ويـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــر �ــــــــــصــــــــــهــــــــــراً لـــــــلـــــــنـــــــبـــــــّي مـــــــكـــــــرمـــــــاً
�ــــــصــــــهــــــد الــــــــــمــــــــــعــــــــــارك والـــــــمـــــــ�ـــــــصـــــــاهـــــــد كـــــّلـــــهـــــا
ــه ــامــ ــ ــص ــ ــ� ــــــد حــ اأبــــــــــطــــــــــال اأهــــــــــــــل الـــــــ�ـــــــصـــــــرك حــــــ�ــــــصُ
وقــــــــــــــــَف الــــــ�ــــــصــــــمــــــيــــــُر ِحـــــــــيـــــــــالـــــــــُه مـــــتـــــعـــــجـــــبـــــاً:
فــــــــبــــــــلــــــــيــــــــغ �ـــــــــصـــــــــربـــــــــتـــــــــه كـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغ قــــــــ�لــــــــه
تــــــحــــــتــــــ�ي كـــــــــــتـــــــــــٍر  اأي  الــــــــــبــــــــــالغــــــــــة  نـــــــــــهـــــــــــَج 
الـــــُنـــــهـــــى ُدرر  ومــــــــــــن  اأدٍب  مـــــــــن  فــــــيــــــك  كـــــــــم 
ـــــــــفـــــــــٌر يـــــــــــحـــــــــــاُر الـــــــــعـــــــــقـــــــــُل فـــــــــــي اأبـــــــــــــعـــــــــــــادِه �ـــــــــصِ
ِبــــــــُجــــــــلَــــــــه ُنــــــــحــــــــيــــــــط  اأن  نـــــــــــــحـــــــــــــاوُل  عــــــــبــــــــثــــــــاً 
واحـــــــــــــــــداُ عـــــــــــمـــــــــــراً  اأن  اأ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــّدٌق  ال  اأنـــــــــــــــــا 
لـــــــــكـــــــــنـــــــــه االإيــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــاُن يــــــــــــــــبــــــــــــــــدُع اآيـــــــــــــــــــــًة
اإيـــــــــــــمـــــــــــــانـــــــــــــه نــــــــــقــــــــــل الــــــــــــجــــــــــــبــــــــــــال واأمـــــــــــــــــــــــــًة
ــاً ــ ــ ــي ــ ــامــ ــ ــ ــص ــ ــ فــــــــــــاأحــــــــــــّب كـــــــــــل الـــــــــــّنـــــــــــا�ـــــــــــسِ حـــــــــبـــــــــاً �
حــــــــــــــرّيــــــــــــــة  االإيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاِن ظــــــــــــــــّل يـــــ�ـــــصـــــ�نـــــهـــــا
اإّنــــــــــــــــــــــــــي مـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــحـــــــيٌّ اأ�ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــّرُح لـــــلـــــمـــــال
اأجـــــــــــــلـــــــــــــلـــــــــــــُت ديــــــــــــــــــن مــــــــــحــــــــــمــــــــــٍد ومــــــــحــــــــمــــــــدا
وعــــــــــــــــلــــــــــــــــيُّ مــــــــــــــــا احـــــــــبـــــــــبـــــــــتـــــــــه ِلــــــــــــــَغــــــــــــــ�ايــــــــــــــٍة
قـــــــــــــــــارنـــــــــــــــــُت بــــــــــيــــــــــن ديـــــــــــانـــــــــــتـــــــــــي وفــــــــــعــــــــــالــــــــــِه
واحـــــــــــــــٌد اأمـــــــــــــــــــــــٌر  الــــــــــــــديــــــــــــــَن  اأن  وعـــــــــلـــــــــمـــــــــُت 
جــــــــــــــالُلــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــّل  هلل  و�ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــادٌة 
ــا ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ ــصـ ــ هــــــــــــــذي الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــهـــــــــادُة يـــــــــــا عـــــــــلـــــــــيُّ �ـ
فــــــــــــــي كــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــــــرى يــــــــهــــــــتــــــــفــــــــ�ن اأعـــــــــــــــــــــــــــّزًة
ــى ــ ــ ــّت ــ فــ وال  الـــــــــفـــــــــقـــــــــار  ذو  اإاّل  �ــــــصــــــيــــــف  ال 

مـــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــ�ٍة و�ـــــــــــــصـــــــــــــجـــــــــــــاعـــــــــــــٍة وذكــــــــــــــــــــــــــــاِء
بـــــــــالـــــــــ�ـــــــــصـــــــــعـــــــــب كــــــــلــــــــفــــــــنــــــــا وبـــــــــــــــاالأعـــــــــــــــبـــــــــــــــاِء
بـــــــــعـــــــــد الــــــــــــتــــــــــــي اأعــــــــــــــطــــــــــــــت بـــــــــكـــــــــل �ــــــــصــــــــخــــــــاِء
جـــــــــنـــــــــَب الـــــــــر�ـــــــــصـــــــــ�ل و�ــــــــصــــــــاحــــــــب اال�ـــــــصـــــــغـــــــاء
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّون مــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــن اإمــــــــــــــــــــــــــالِء
بــــــــــــالــــــــــــزهــــــــــــراء �ـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــ�ُز  غـــــــــــــــيـــــــــــــــرُه  ال 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــالوؤه الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــروف خــــــــــــيــــــــــــُر بــــــــــــــالِء
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة لــــــــــلــــــــــ�ــــــــــصــــــــــربــــــــــة الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــالء
بـــــــــــطـــــــــــُل الــــــــــقــــــــــتــــــــــال و�ــــــــــصــــــــــّيــــــــــد الــــــــبــــــــلــــــــغــــــــاِء
الـــــــــقـــــــــدمـــــــــاِء وفـــــــــــــــي  بـــــــــــْعـــــــــــٍد  فـــــــــــي  �ـــــــصـــــــبـــــــه  ال 
اآراِء ومــــــــــــــــــن  ِعـــــــــــــلـــــــــــــٍم  مـــــــــــــن  فـــــــــيـــــــــك  كـــــــــــــم 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ارٍد لـــــــــلـــــــــفـــــــــقـــــــــه والــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــاِء
بـــــــــــحـــــــــــٌر خـــــــــ�ـــــــــصـــــــــٌم فـــــــــــائـــــــــــ�ـــــــــــسٌ االإثـــــــــــــــــــــــــــــــراِء
فـــــــهـــــــ� الـــــــعـــــــ�ـــــــصـــــــيُّ عـــــــلـــــــى ِحــــــــجــــــــى الـــــــُنـــــــبـــــــغـــــــاِء
يــــــــكــــــــفــــــــي لـــــــــــهـــــــــــذا الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــ�غ واالإنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاِء
تــــــــمــــــــحــــــــ� كــــــــــــــــــالل الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــِل واالإيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاِء
مـــــــــــــــن عـــــــــتـــــــــمـــــــــة لــــــــــلــــــــــ�عــــــــــي واالأ�ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــ�اء
والــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــُد قــــــــــــــــــّرَبــــــــــــــــــُه مــــــــــــــن الـــــــــفـــــــــقـــــــــراء
فــــــــــــالــــــــــــديــــــــــــن مــــــــــــكــــــــــــرمــــــــــــُة وجــــــــــــــــــــــــ�ُّ اإخــــــــــــــــــــاء
اإخـــــــــــــفـــــــــــــاء وال  وجــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــا  دون  مـــــــــــــــن 
والـــــــــــــرا�ـــــــــــــصـــــــــــــديـــــــــــــن اأوائــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــخـــــــلـــــــفـــــــاء
االأهــــــــــــــــــــــــــــ�اء مــــــــــــــن  ُعــــــــــــــــــــــــــــــــّدْت  غــــــــــــــايــــــــــــــٍة  او 
فـــــــــتـــــــــالقـــــــــيـــــــــا فــــــــــــــي رحــــــــــــــمــــــــــــــِة الـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــاِء
ـــــــهـــــــا لـــــــــبـــــــــا�ـــــــــس نـــــــــقـــــــــاِء لــــــلــــــنــــــفــــــ�ــــــس ُيـــــــلـــــــبـــــــ�ـــــــصُ
�ـــــــصـــــــكـــــــر لــــــــــــه فــــــــــــي الــــــــعــــــــ�ــــــــصــــــــِر والــــــــنــــــــعــــــــمــــــــاِء
وتــــــــــــــركــــــــــــــَت اأفــــــــــــــــــ�اجــــــــــــــــــاً مــــــــــــن الــــــــ�ــــــــصــــــــهــــــــداء
بــــــا�ــــــصــــــم الــــــــــــــذي مـــــــــا خـــــــــــاف فـــــــــي الــــــهــــــيــــــجــــــاِء:
الــــــــــمــــــــــتــــــــــرائــــــــــي. الـــــــــــغـــــــــــائـــــــــــب  عــــــــــــلــــــــــــيُّ  ااّل 

الهوام�س:
    محاٍم بالإ�ستئناف ورئي�س المجل�س الثقافي لباد جبيل من بلدة ّبجة ق�ساء جبيل. وعلم من اأعام باد جبيل ولبنان.( 1)

تكرمي 
العاّلمة الدكتور السّيد 

حممد هادي اخلرسان

اأقامت مكتبة ال�سيخ بهاء الدين العاملّي العاّمة في بيروت 
محمد  ال�سّيد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ّام��ة  ل�سماحة  تكريمية  اأم�سية 
كلية  من  ال��دك��ت��وراه  �سهادة  نيله  بمنا�سبة  الخر�سان  ه��ادي 
وهي  ج��دًا،  جّيد  بدرجة  ال�سامية،  للعلوم  الوزاع��ي  الم��ام 
�ص�ابطها  دالالتــهــا،  اال�صالمي:  المنظ�ر  في  الكلمة  بعنوان:» 
اآثارها، م�ص�ؤوليتها الجزائية« م�ساَء يوم الثاثاء في  ال�صرعية، 

2016/6/21م.)1(.
كلمة رئي�س جمعية اآل البيت i الخيرية في لبنان الأ�ستاذ 

الحاج حامد الخفاف في هذه الأم�سية التكريمية.
اأيها الخوة الكرام،

اأغتنم فر�سة احتفائنا بهذا ال�سيد الجليل، لأ�سلط ال�سوء، 
والجامعّية،  الحوزوّية  اأجوائنا  في  جدلّية  نقطة  على  باإيجاز، 
وهي اهتمام رجال الدين بالح�سول على �سهادة جامعية. فقد 
ال�سهادة  على  بالح�سول  الهتمام  تقديم  اإلى  بع�سهم  ذهب 
الجامعية حتى على درو�سه الحوزوية، فهي هدفه واأمنيته التي 
غير  بطرق  �سهادات  لمعادلة  ا�سطّر  لو  حتى  لتحقيقها  ي�سعى 

اإلى  اآخر  بع�س  وذهب  منا�سبة،  غير  �سبٍل  ل  وتَو�سُّ اأكاديمية، 
اعتبار اأن �سعي طالب العلم لهذه الأمور ملهاة في غير محلها، 
م�سيرته  وتحرف  الجاد.  الحوزوي  تح�سيله  على  توؤثر  وهي 

الخال�سة... اإلى اآخره.
والحقيقة فاإن انموذج ال�سيد هادي الخر�سان هو النموذج 
الحوزوية  الدرو�س  من  ق�سطه  اأخذ  فالرجل  الأمثل.  الو�سطي 
ا�ستاذًا  بها  من�سغًا  يزال  ول  خارج،  وبحث  و�سطوح  مقدمات 
ال�ستفتاءات  على  الج��اب��ة  م��ج��ال  ف��ي  ون��ا���س��ط��ًا  وم��دّر���س��ًا، 
من  طبيعي  ب�سكل  اأكاديميًا  ج  تدرَّ اآخر  �سعيد  وعلى  ال�سرعية، 
انتظر  ثم  الماج�ستير،  ثم  اللي�سان�س  على  فحاز  تكّلف،  دون 
اأكملها.  حتى  الدكتوراه  ر�سالته  على  عاكفًا  �سنة  ع�سرة  خم�س 
للح�سول  م�ستعجًا  الأي��ام  من  يوم  في  راأيته  اأنني  اأذك��ر  ولم 
الذين  ونحن  نح�سُّ  نكن  لم  بل  لتاأّخرها،  متذمرًا  اأو  عليها، 
نعي�س معه يوميًا اأنها تمثل له هّمًا معينًا، رغم معرفتي الأكيدة 
ومتابعة  تاأليفًا  عليها  العمل  في  م�سنية  جهودًا  يبذل  كان  انه 

للم�سادر. هذا هو النموذج ال�سالح.

أخبار ونشاطات
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ما اأريد قوله اأننا نريد رجل الدين فوق ال�سهادة الأكاديمية، 
نريده �سلوكًا يتحول درو�سًا يومية للمجتمع، ونريده �سيرة نتعّبد 
بها، فاإذا ح�سل على �سهادة الدكتوراه بعد ذلك فهي نوٌر على 
على  خ�سو�سًا  وعلومه  لمعارفه  جميلة  اإيجابية  واإ�سافة  ن��وٍر، 

م�ستوى علوم المنهج.
وحديث  للغرام  اإل  مت�سع  الليل  في  ولي�س  اأ�سهبت،  لعّلي 
الهوى، ومن اأولى به منك، اأيها ال�سيد الحبيب، يا ابن ال�سادات 

الأطايب. وقديمًا قيل:
ودي�����ن�����ا ح�����������س�����ب�����ًا  ال�����ف�����ت�����ى  ج�����م�����ع  اإذا 

ف�����������ا ت���������ع���������دل ب�����������ه اأب������������������������دًا ق�����ري�����ن�����ا
عا�سرتك  انني  الل  فاأيم  دينك  واأما  فمعروف،  ح�سبك  اأما 
حوالى الع�سرين عامًا فلم اأجدك اإل حيث مر�ساة الل. لبا�سك 
الدين  موؤتمن على  واعظ متعظ،  الن�سيحة،  التقوى، ومنطقك 
و�سمّوها،  توا�سعها،  فيك  ن��رى  النجف،  فيك  ن��رى  وال��دن��ي��ا، 
وترّفعها، وعلومها واآدابها، و�سورًا تكاد تختفي في عالم حوزوي 

تع�سف به المتغيرات.
�سيدنا المكّرم، اأيها الخوة الح�سور:

�سحيح اأننا اأُمرنا ان نحثو في وجوه المداحين التراب، ولكن 
ال�سحيح اأي�سًا اأننا اأُمرنا اأن ل نغبن النا�س حقوقهم.

وما هذا التكريم وما قلناه اإل بع�س حقك علينا.
با�سمكم  ازدان����ت  فلقد  ب��ك��م،  ال��دك��ت��وراه  ل�سهاده  اأب����ارك 

وت�سوفت، وانت بها جدير...
ولقد غالبني ال�سعر على النثر فغلبني، واأنا منه على توج�س 

دائم، فكانت هذه البيات الإخوانية: 
قب�س

���������س��������اء ال���������غ���������ري ب���������روع���������ة الإب������������������داع
ك������ل������ي������ة ت������ن������م������ى اإل������������������ى الوزاع���������������������ي

وت���������األ���������ق ال������خ������ر�������س������ان ف��������ي ج����ن����ب����ات����ه����ا
ب������ح������ث������ًا وت������ح������ق������ي������ق������ًا و�������س������ي������ل ي������������راِع

ق����ب���������سٌ م������ن ال����ن����ج����ف ال���������س����ري����ف �����س����ي����اوؤه
م���������ن م�������رك�������ز ال������ت������ن������وي������ر وال���������س��������ع��������اِع

)ك����ل����م����ة( ب�������  ال������ك������ام  ب���������س����ط  اإذا  ح����ت����ى 
واِع ب������ف������ك������ر  م������ط������ال������ب������ه  اأغ�����������ن�����������ى   

����س���ب���ر ال����م���������س����ادر وال�����م�����راج�����ع وان���ت�������س���ى
������س�����ي�����ف ال������دل������ي������ل و����������س���������ارم الق��������ن��������اِع

ي������ح������ت������ج ب����������ال����������ق����������راآن ف����������ي اأب�������ح�������اث�������ه
ب������ال������ن������ق������ل، ث��������م ال������ع������ق������ل، ب������الج������م������اِع

ه���������������ذي م��������ن��������اه��������ج ح�������������������وزة ع����ل����م����ي����ة
ر������س�����خ�����ت م����ع����ال����م����ه����ا ك���������س����خ����ر ق����������اعِ 

م������ن األ����������ف ع����������اٍم ت�����ب�����زغ ال�������س���م�������س ال���ت���ي
������س�����ّع�����ت م�������اآث�������ره�������ا ع�����ل�����ى الأ��������س�������ق�������اِع

ت������ل������ُد ال�����ف�����ط�����اح�����ل رغ���������م ك�������ل ج����راح����ه����ا
م��������ا ع������اق������ه������ا ن����������������وٌب، وط������ي�������������س ن�����������زاِع

•••••••                                      
م������ه������ًا اأب�����������ا ح�����������س�����ٍن ف�����ه�����ل م�������ن ف�������س���ح���ٍة

ك���������ي م���������ا اأب���������ث���������ك ل���������وع���������ة، اأوج���������اع���������ي
ف����������ي ك����������ل ب�������ي�������ت م����������ن ب����������������ادي اأّن�������������ة

ت������دم������ي ال�����������ف�����������وؤاد، ح�����زي�����ن�����ة الي��������ق��������اِع
وط���������ن ت����ن����اه���������س����ه ال��������ذئ��������اب وب���ع�������س���ه���م

اأه���������ل���������ي، غ������وت������ه������م خ�������م�������رة الط��������م��������اِع
وع������ل������ت خ����ف����اف����ي���������س ال��������ظ��������ام �����س����م����اءه

وه������������وت ع���������س����اف����ي����ر ال�����������س�����ح�����ى ل����ل����ق����اِع
ب�������ل�������د ت��������ح��������ّي��������رت ال��������ع��������ق��������ول ب�������دائ�������ه

وع�������������س������ت رع�������ّي�������ت�������ه ك������������ام ال��������راع��������ي
م���ن ي������ن������ّز  ع�������������راق،  ي�������ا  ج������رح������ك  اأّواه 

ق�����ل�����ب�����ي، ي������ح������ّز م�������ن الأ���������س��������ى اأ������س�����اع�����ي
ب���غ�������س���ٍة ال�����������س�����رور  ام������ت������زج  اإذا  ع������ف������وًا 

ن����اع����ي اأو  ب������ه������ج������ٍة،  م����ن���������س����د  �������س������ّي������ان 

الهوام�س:
  بداأ الحتفال التكريمي بتاوة قراآنية لل�سيخ ح�سن �سمادي، ثم كلمة ل�سماحة ال�سيد علي الح�سني ت�سمنت تعريفًا موجزًا بال�سيد الُمكّرم. ( 1)

ثم تكّلم ممثل �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاني دام ظله في لبنان، ورئي�س جمعية اآل البيتi الخيرية الأ�ستاذ الحاج حامد الخفاف،
 الذي اأ�ساد ب�سفات ال�سيد الُمكّرم الخاقية والعلمية، م�سيرًا اإلى الجدل القائم حول توجهات رجل الدين للح�سول على �سهادة اأكاديمية، اأنهاها بق�سيدة �سعرية

 من وحي المنا�سبة.
ثم تكّلم الدكتور ال�سيخ مهدي الغروي متطرقًا اإلى ر�سالة ال�سيد الُمكّرم عن )الكلمة( �سارحًا اأبوابها وف�سولها ومميزاتها واأهميتها، وختم بق�سيدة.

ثم توالى ال�سعراء باإن�ساد ق�سائدهم: ال�سيخ الدكتور ابراهيم الن�سيراوي بق�سيدة اأر�سلها لاحتفال، ال�ستاذ عبا�س عيّاد، الدكتور جودت القزويني، ال�سيخ ح�سن
 �ساهين، ال�ستاذ ح�سن معتوق.

وفي الختام، القى الدكتور ال�سيد محمد هادي الخر�سان كلمة �سكر لكل من ح�سر و�ساهم في انجاح حفل التكريم.
وقد تّم في نهاية الحتفال توزيع ر�سالة الماج�ستير لل�سيد الُمكّرم وعنوانها »العمل والتنمية االقت�صادية« على الح�سور.

حفل تخّرج الرو�سات في ثانوية الإمام علّي بن اأبي طالب t، المعي�سرة  

التابعة لجمعية الإمداد الخيرّية الإ�سامّية في 4 حزيران 2016م.

أخبار ونشاطات

بالعلم تفوقنا... 
نحن األمل اجلايي...     
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ملتقى األديان والّثقافات 
يكّرم املطران جورج خضر

فضل اهلل: على املتدّينني 
من كّل الّطوائف التصّرف كإطفائيني

 إلطفاء نار الكراهية

بتاريخ 24 �سعبان 1437ه�. الموافق 31 اأيار 2016م.
كّرم ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار، متروبوليت 
باحتفال  خ�سر،  جورج  المطران  لبنان  وجبل  والبترون  جبيل 
ال�سخ�سيات  من  جمع  ح�سره  »االأوني�صك�«،  قاعة  في  حا�سد 
والثقافّية  والدبلوما�سّية  والدينّية  والنيابّية  والوزارّية  الر�سمّية 

والجتماعّية.
الأديان  ملتقى  رئي�س  من  لكلٍّ  المنا�سبة  في  كلمات  وكانت 
العامة ال�سيد علي ف�سل الل، الدكتور ر�سوان ال�سيد، ال�سيدة 
ال�سيخ  جلخ،  مي�سال  الأب  م�سوح،  جورج  الأب  ال�سدر،  رباب 
وكلمة  �سحادة،  ح�سين  ال�سيخ  العامة  الخالق،  عبد  دانييل 
نعمة  الأب  للحفل  وقّدم  خ�سر.  جورج  المطران  به  المحتفى 

�سليبا.
الــّديــنــّي  الــغــنــى  »هـــذا  الل:  ف�سل  العامة  كلمة  في  وج��اء 
ــ� مــا يجعلك  الــمــعــرفــّي لـــدى الــمــطــران نــــادٌر فــي الــ�ــّصــرق، وهـ
ــائــدة في  تــ�ــصــعــر بــالــحــزن عــلــى �ــصــحــالــة الــّثــقــافــة الــّديــنــيــة الــ�ــّص
يلقي  خ�صر  جــ�رج  بــاأّن  ت�صعر  وهنا  بالدنا.  في  الّدينّي  ال��صط 
معين  من  للّنهل  الّدينّي،  ال�ّصاأن  في  العاملين  كّل  على  الحّجة 
المعرفة ما ا�صتطاع�ا، ودرا�صة دين االآخر والتعّمق في ن�ص��صه 

ت�ّلد  اّلــتــي  الجهل  حــالــة  مــن  للتخّل�س  الخ�ص��س،  وجــه  على 
بها  يت�صّلح  �صلبّيٍة  نمطّيٍة  مــقــ�الٍت  ثمرة  هي  واّلــتــي  الكراهية، 

اأتباع كّل طائفٍة ومذهٍب الإظهار تهافت دين االآخر...«.
االرتــقــاء  اإلـــى  يــدعــ�ك  خــ�ــصــر  »المطران  �سماحته:  وت��اب��ع 
ــْن خـــالل حــّثــك عــلــى قــــراءة مـــ�روثـــك،  بــتــفــكــيــرك وبــفــهــمــك، مـ
ــارك فــي �ــصــ�ء الـــقـــراءة الــجــديــدة  ــكـ الإعــــادة اكــتــ�ــصــاف ذاتـــك واأفـ
ــك االأ�ـــصـــلـــّي. امــتــ�ــصــق الــمــطــران �ــصــالح الــكــلــمــة لــمــ�اجــهــة  لــنــ�ــصّ
ال�ّصبيل،  هــذا  وفــي  واالنق�صام..  والتفرقة  والكراهية  ب  التع�صّ
من  للتحّرر  والــروحــّيــة،  والنف�صّية  الفكرّية  طاقاته  كــّل  �صّخر 
دينياً  خطاباً  ليقّدم  والكيانّية،  والمذهبّية  الطائفّية  زنــازيــن 
اإن�صانياً عن�انه الحّب وقاعدته االلتزام بما يراه حقاً، لذا رف�س 
ه�  عنه،  عّبر  كما   ، قبليٌّ �صع�ٌر  الأنــه  ب،  التع�صّ خ�صر  المطران 

�صع�ٌر ال يحمل اأّي م�صم�ٍن فكرٍي اأو اإن�صانٍي«.
ــْن هــذا  ــان هــّمــه اأْن يــنــقــل االإنــ�ــصــان والــجــمــاعــة مـ وق���ال:» كـ
االنتماء ال�راثي القبلي الع�صب�ي اإلى االنتماء الديني االإيماني 
كراهية  على  القائمة  الع�صبية  حالة  من  اأي  الرحب،  االأخالقي 
االآخر، اإلى حالة االإيمان المنفتحة على االآخر المت�ا�صلة معه، 
مْن  ناتجٌة  مــبــررات،  مــْن  البع�س  لها  قــّدم  مهما  الع�صبية،  الأّن 

ننفتح  اأْن  اهلل  وم�صيئة  قاتلٍة.  اأنانيٍة  ومــن  ال�ّصيطان  و�ص��صات 
فنتعاون...«. فنلتقي  فنحّب 

ب  واأردف قائًا:» ونحن هنا مع المطران خ�صر، نرى التع�صّ
المطلقة،  للحقيقة  مالكاً  نف�صك  تــرى  عندما  الحياة  م�صكلة 
دعامة  اإّن  معاً  ونق�ل  �ص�ء.  نقطة  اأّي  االآخــر  عند  ترى  ال  فيما 
والت�صامح،  والحب  المعرفّي،  الت�ا�صع  اإال  يهدمها  ال  ب  التع�صّ
ه�  االختالف  بــاأّن  والقب�ل  االإن�صانية،  الكرامة  على  والحر�س 

�صّر اهلل في خلقه...«.
واأكد اأّن الختاف حقٌّ م�سروٌع، لكن ما لي�س م�سروعًا هو اأْن 
المعنوّي،  اأو  المادّي  للعدوان  اإلى ذريعٍة  اأحٌد هذا الحّق  يحّول 
المتدّينين من  داعيًا  اأو وطنّيته،  الآخر  اإيمان  الّت�سكيك في  اأو 
الكراهية،  نار  لإطفاء  كاإطفائيين  الت�سرف  اإلى  الطوائف  كل 

واإل �ستحرق الجميع.
القائم  ال�صيا�صّي  النظام  رف�س  خ�صر  المطران  اإنَّ  وتابع:» 
ــة الــحــريــة  ــ ــة الـــمـــ�اطـــنـــة.. دول ــ عــلــى الــطــائــفــيــة، لــمــ�ــصــلــحــة دول
والقان�ن والعدالة.. دولٍة تنبذ هذا النظام الراهن اّلذي اأظهرت 
ال�صخ�س  ي�صع  وال  الحّق..  على  يق�م  ال  الأنــه  ف�صاده،  التجارب 

المنا�صب«. المكان  المنا�صب في 
ماليين  واقتالع  فل�صطين  اغت�صاب  اأحــدث  لقد  واأ�ساف:» 
عالقته  فتجاوز  المطران،  قلب  في  عميقاً  جرحاً  منها،  الب�صر 
باآالم  العميق  االإح�صا�س  عي�س  اإلــى  المقد�س،  المكان  ــ  بالقد�س 

منفرٍد  حــلٍّ  عــْن  البحث  همه  يكْن  لم  لــذا  الفل�صطينّي،  ال�ّصعب 
اإنما هي  لهذه المدينة، الأّن القد�س لي�صْت ق�صّية حجارٍة واآثاٍر، 

وراأ�صها«. فل�صطين  ح�صن 
اإال  مهما اختلْفت معه، ال ت�صتطيع  وختم �سماحته بالقول:» 

اأْن تحّبه وتحّب ال�صفاء في كيانه، والبراءة في قلبه«.
رف�س  على  التكريم،  في  األقيت  الَّتي  الكلمات  واأجمعت 
من  البعد  ك��ّل  بعيدة  �سفة  لأن��ه  ب،  للتع�سّ خ�سر  المطران 

الّدين والإن�سانّية، فالّدين، وفقًا للمطران، 
اإنفتاح ل انغاق، ورحابة ل تحّدها 

وات�سال  وت��وا���س��ل  ح���دود، 
قطع  ل  الآخ������ر،  م���ع 

م���ع���ه وع�������داوة، 
�سعي  والإي��م��ان 
دائ�����م وج��ه��اد 

 . م�ستمّر
وف��������������������ي 

�سّلم  ال��خ��ت��ام، 
ف�سل  ال���ع���ام���ة 

ال����م����ط����ران  الل 
درع��ًا  خ�سر  ج��ورج 

تكريمية.

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

أخبار ونشاطات
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اآل  لعائلة  الخيرّية  لاأعمال  العائلّية  الجمعية  برعاية 
َعمرو،  محمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  القا�سي  ورئي�سها  َعمرو 
من  ال��راب��ع  الطابق  في  الكومبيوتر  مختبر  قاعة  اإفتتاح  ت��مَّ 
ظهر  قبل  المعي�سرة  في  الر�سمّية  َعمرو  القا�سي  ثانوية  بناء 
بح�سور  2016م.  حزيران  �سهر  من  ال�ساد�س  في  الأح��د  يوم 
ومدير  َعمرو  اأ�سامة  محمد  الأ�ستاذ  ومديره  المختبر  موؤ�ّس�س 
ح�سين  محمد  ال�سيخ  والعّامة  حيدر.  حميد  الأ�ستاذ  الثانوية 
َعمرو و�ساحبّي الف�سيلة ع�سمت عبا�س َعمرو، ال�سيخ محمود 
طالب َعمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه َعمرو، 
ع��ّواد،  عاطف  الحاج  وك�سروان  جبيل  في  التربوي  الم�سوؤول 
مدير مركز الإمام علّي بن اأبي طالب t، للرعاية الإجتماعّية 

الأ�ستاذ رّواد َعمرو وح�سد من الأهالي. 
اإليها  دع��ا  الحديث  ومختبرها  الثانوية  على  جولة  بعد 
بالح�سور  بها  رحبَّ  كلمة  األقى  حيدر  حميد  الأ�ستاذ  مديرها 
من  المعاناة  وعن  الثانوّية  قطعتها  التي  المراحل  عن  متكلمًا 
الأ�ستاذ  جهود  �ساكرًا  ال�ستاء،  في  اإليها  المياه  وت�سّرب  الن�ّس 
وجهود  الحديث  المختبر  ه��ذا  باإن�ساء  َعمرو  اأ�سامة  محمد 
رئي�سها  و�سماحة  الخيرّية  َعمرو  اآل  وجمعية  المعي�سرة  بلدية 
الّلذين يرعيان هذه الأعمال، ُثّم تكّلم الأ�ستاذ اأ�سامة َعمرو عن 
مراحل هذا الم�سروع �ساكرًا الح�سور وال�سادة الم�ساهمين به 
َعمرو،  وبالأ�ستاذ ع�سام محمد خير  �سغيرة  ب�سا�سة  م�ستعينًا 
الل  �ساء  اإن  الم�ستقبل  في  تدريبّية  دورات  اإفتتاح  عن  وُمعلنًا 

مع  الت�ساور  الأولى  المحطة  كانت  كلمته:  في  جاء  وقد  تعالى. 
البذور  الثانوّية ورئي�س الجمعّية. ومع مرور الأيام كانت  مدير 
التي ُزرعت بداأت بالإزهار حتى اأ�سبحت جاهزة للقطاف بعد 
مرور ثمانية اأ�سهر. والآن اأ�سبح لدى الثانوّية احد ع�سر جهاز 
البلدة  واأبناء  الثانوّية  طاب  منها  ي�ستفيد  متطور  كومبيوتر 
والمنطقة حيث �سي�سار اإلى تنظيم دورات �سبه مجانّية لكافة 

الم�ستويات.
ُثّم األقى القا�سي َعمرو كلمة �سكر بها الأ�ستاذ حميد حيدر 
على �سهره وحر�سه على تاأهيل طاب الثانوية للنجاح وعلى رفع 
ا�سم الثانوية بين الثانويات الر�سمّية في لبنان بم�ستواها العلمي 
وقيامه  َعمرو  نزيه  الحاج  الكريم  للمح�سن  �ساكرًا  والثقافّي، 

بالتبرع بعقار خا�س للثانوية وتاأهيل رئي�س بلدية المعي�سرة لهذا 
ة لت�ستفيد منه  العقار كملعب مع اإ�سافة ق�سم من الحديقة العامَّ
لل�سيارات م�سجعًا لاأ�ستاذ  اآخر كموقف  وتاأهيل ق�سم  الثانوّية. 
محمد اأ�سامة َعمرو على متابعة طريقه وعمله في تدريب وتعليم 
الأجيال على علوم الكمبيوتر. وكانت كلمة الختام لرئي�س بلدية 
المعي�سرة الحاج زهير َعمرو الذي اأعلن فيها عن ا�ستعداد بلدية 
المعي�سرة اإ�ستبدال منجور الحديد القديم في الثانوية بمنجور 
طاب  ي�ستطيع  حتى  المياه  وت�سّرب  الن�ّس  لمنع  جديد  األمنيوم 
وبالتبّرع  العلمّية  م�سيرتهم  متابعة  واأ�ساتذتها من  الثانوية  هذه 
َوُخِتَم الإحتفال  اأمريكي.  األف دولر  بمبلغ رمزي للمختبر قدره 

بحفل كوكتيل في المنا�سبة. 

أخبار ونشاطات

إفتتاح قاعة خمترب كومبيوتر
يف املعيصرة

اإعداد هيئة التحرير

110111



إفطار
 القاضي 

َعمرو 
يف 

جبيل

إفطار 
بلدة 

املعيصرة 
العام

اأقام  2016م.  حزيران   17 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  غ��روب 
خا�سًا  اإف��ط��ارًا  َعمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
للجنة كتاب »المعي�صرة وع�صيرة اآل َعمرو ال�ائلّية بين الما�صي 
والحا�صر« في منزله في جبيل ح�سره رئي�س اللجنة الدكتور عبد 
الحافظ �سم�س واأ�سحاب الف�سيلة ال�سيخ محمد ح�سين َعمرو 
الم�سوؤول الإعامي في تجمع العلماء الم�سلمين، ال�سيخ ع�سمت 
عبا�س َعمرو رئي�س لجنة الأوقاف الجعفرّية في فتوح ك�سروان، 
الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س، الحاج زهير نزيه َعمرو رئي�س 
الحاج  َعمرو،  الوهاب  عبد  محمد  الأ�ستاذ  المعي�سرة،  بلدية 

�سعد الدين َعمرو. 
الرابع  والف�سل  الت�سحيحات  بع�س  على  الإط���اع  وبعد 
الجديد من الكتاب وم�سودات الف�سلين الخام�س وال�ساد�س منه 
الدكتور  من  موؤلفة  للكتاب  ُم�سّغرة  لجنة  هناك  تكون  اأن  تقرر 
�سم�س والقا�سي الدكتور َعمرو والحاج �سعد الدين َعمرو. واأن 
يتولى اإخراج الكتاب الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س. ب�سيغته 
قبيل  والمناق�سة  لاإطاع  اأخيرة  جل�سة  عقد  ُثمَّ  ومن  الأخيرة 
الطباعة. وختم الإفطار بكلمة �ُسكر من القا�سي َعمرو للدكتور 
�سم�س على جهوده المباركة ولأع�ساء هذه اللجنة العتيدة على 

م�ساركتهم وح�سورهم.  

بلدة  اإم��ام  َعمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  �سماحة  من  بدعوة 
اأُقيم حفل  الحاج زهير نزيه َعمرو،  بلديتها  المعي�سرة ورئي�س 
اإفطار رم�ساني غروب يوم الجمعة الواقع فيه اأّول تموز 2016م، 
مجمع الإمام الح�سن t، الريا�سي � المعي�سرة، ح�سره اأكثر 
اأجواء من الألفة والمحبة و�سلة  من خم�سمائة من الأهالي في 

الرحم.
كلمة  َعمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  الإحتفال  راعي  األقى  وقد 
اأكدَّ فيها على معاني ال�سوم وعلى مو�سوع العمل في الحقل العام 
البلدية  رئي�س  البلدي، منوهًا بجهود  العمل  والتنمّية من خال 
خال اأربعة ع�سر عامًا حيث و�سفه بالفتى الذي تراأ�س اأّول بلدية 
في المعي�سرة، حيث اأثبت هذا الفتى للّنا�س قدرته على العمل 
للحوار  معار�سيه  جميع  داعيًا  ال�سن،  كبار  من  اأف�سل  والإنتاج 
اأن تكون م�سلحة المعي�سرة فوق جميع الم�سالح  الهادئ على 
والق�سايا الخا�سة �ساكرًا جميع الأهالي على تلبيتهم الدعوة.   

إفطارات
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إفطار
 رئيس بلدية املعيصرة 

فتوح كسروان
اأقام رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه َعمرو اإفطاره 
ال�سنوي في منزله في المعي�سرة غروب يوم الخمي�س الواقع فيه 
30 حزيران 2016م. ح�سره ح�سد كبير من الأ�سدقاء يتقّدمهم 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي 
َعمرو، قائمقام ك�سروان الأ�ستاذ جوزف من�سور، قائمقام جبيل 
نجوى �سويدان فرح، النائب ال�سابق ال�سيخ من�سور غانم البون، 
محمد  ال�سيخ  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  الإعامّي  الم�سوؤول 
ح�سين َعمرو، ال�سيخ ع�سمت َعمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية 
في فتوح ك�سروان واأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، 
ال�سيخ ح�سين �سليم، ال�سيخ مهدي �سم�س، ال�سيخ محمود َعمرو 
رئي�س  �سال  ج��وزف  الأب  م��راد،  نجم  المون�سنيور  م��ن:  وك��ل 
اأ�سعد م�سوؤول  الحاج ح�سين  الكرمليين،  لاآباء  اليا�س  مار  دير 

موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سيد ف�سل الل )قده(، في باد جبيل 
و�سمال لبنان، الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول هيئة دعم المقاومة 
في باد جبيل و�سمال لبنان، وفد من حزب الل برئا�سة ال�سيخ 
ح�سين زعيتر، رئي�س اتحاد بلديات فتوح ك�سروان جوان حبي�س، 
جبل  في  العام  النائب  الح�سينّي،  م�سطفى  ال�سيد  الأ�ستاذ 
لبنان كلود غانم وروؤ�ساء البلديات طوني اأبي �سعب نائب رئي�س  
الإتحاد ورئي�س بلدية الكفور، كارل زوين رئي�س بلدية يح�سو�س، 
رئي�س  نا�سيف  محمد  العقيبة،  بلدية  رئي�س  الدكا�س  ج��وزف 
بلدية الح�سين، جورج عون رئي�س بلدية الزعيتري، ايلي غانم 
رئي�س بلدية جورة بدران، جهاد نا�سر رئي�س بلدية الغينه، �سربل 
قرقماز رئي�س بلدية جورة الترم�س، فهد ال�سدياق رئي�س بلدية 
فتقا، جورج كامل رئي�س بلدية العذراء، الأ�ستاذ مح�سن طلي�س 
رئي�س دائرة العمليات في وزارة الأ�سغال العاّمة، ابراهيم �سليبا 
م�ست�سار في وزارة الأ�سغال العاّمة، المهند�س فادي �سليبا رئي�س 
دائرة التنظيم المدني في ك�سروان، كلود عازار رئي�س م�سلحة 
مياه ك�سروان، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير ثانوية ر�سول المحبة 
w � جبيل، الأ�ستاذ ح�سين حيدر اأحمد مدير ثانوية الإمام علّي 
بن اأبي طالب t� المعي�سرة، الأ�ستاذ حميد حيدر مدير ثانوية 
الر�سمّية في المعي�سرة،  القا�سي الدكتور يو�سف محمد َعمرو 
نبيل  المقدم  جونية،  في  الم�ساحة  دائرة  رئي�س  القا�سي  فادي 
قائد  داغر  العقيد جوني  مرت�سى،  ال�سيد محمد  المقدم  فرح، 
في  الدولة  اأمن  م�سوؤول  مع�سر  اأبو  جورج  العقيد  جونية،  �سرية 
ك�سروان، الرائد زياد كامل اآمر ف�سيلة درك غزير، الرائد فوؤاد 
اللبنانّي،  الجي�س  قائد  مكتب  مدير  الحاج  جلبير  ال�سيد  عون، 
النقيب  ع��ون،  وابراهيم  َعمرو  ح�سن  المتقاعدان  العميدان 
الدكتور علي َعمرو، العميد رولي فار�س، المقدم طوني فرنجية 
اآمر مفرزة �سواطئ جبل لبنان، المازم اأّول عاء عبد اللطيف 
ال��راع��ي،  رم��زي  العقيد  ط��اي��ع،  �سيريل  اأّول  ال��م��ازم  َع��م��رو، 
بركات،  ابراهيم  خزعل،  اإبراهيم  الحاج  َعمرو،  نزيه  الحاج 
رامز  َعمرو،  ُعدي  المعي�سرة  اأحمد، مختار  ربيع حيدر  الحاج 
المعي�سرة  البلدي في  المجل�س  واأع�ساء  ابراهيم َعمرو  َعمرو، 

و�سخ�سيات اإجتماعّية اأخرى.

إفطارات
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اإفطارهم  َعمرو  المنعم  عبد  الحاج  المرحوم  اأب��ن��اء  اأق��ام 
ال�سنوي كعادتهم كل عام غروب يوم ال�سبت في الحادي ع�سر من 
حزيران 2016م. في منزل الدكتور ح�سين في المعي�سرة ح�سره 
جمع كبير من اأهالي المعي�سرة والأ�سدقاء يتقدمهم قا�سي جبيل 
ال�سرعّي الجعفرّي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد َعمرو، الم�سوؤول 
العامي في تجمع العلماء الم�سلمين ال�سيخ محمد ح�سين َعمرو، 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س َعمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية في فتوح 
ك�سروان، ال�سيخ محمود طالب َعمرو، ال�سيخ علي ترم�س، رئي�س 
بلدية المعي�سرة الحاج زهير َعمرو، ومدير متو�سطة المعي�سرة 
القا�سي  ثانوية  ال�سّواني، مدير  منيف  الأ�ستاذ  ال�سابق  الر�سمّية 
الدكتور َعمرو الر�سمّية الأ�ستاذ حميد حيدر، مدير ثانوية الإمام 
علّي بن اأبي طالب t في المعي�سرة الأ�ستاذ ح�سين حيدر اأحمد، 
 tاأبي طالب بن  علّي  الإم��ام  مركز  رئي�س  َعمرو  رّواد  الأ�ستاذ 
للتاأهيل الإجتماعّي مع جمع من الأيتام والمر�سدات لهم، مدير 
َعمرو،  اأ�سامة  محمد  الأ�ستاذ  المعي�سرة  في  الكمبيوتر  مختبر 
عبا�س  المهند�س  َعمرو،  المهند�س ح�سين  َعمرو،  اأكرم  الدكتور 
ابراهيم نا�سر، الحاج هاني جبق، الحاج نزيه َعمرو، الحاج �سامي 

َعمرو، علي محمد َعمرو »اأب� محمد«، مختار المعي�سرة ُعدي علي 
َعمرو، الحاج علي عبا�س َعمرو، الحاج مح�سن �سقر، علي �سقر 

وجمع من الأهالي والأ�سدقاء. 
وختم الإفطار بقراءة قراآن كريم لف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س 
وبكلمة للقا�سي الدكتور َعمرو تكّلم فيها عن تاريخ بيت الحاج علي 
الحاج ُم�سلم َعمرو الذي ي�ست�سيفنا اأحفاده بربوعه هذه الليلة وذلك 
منذ عام 1905م. ولغاية تاريخه في خدمة المجال�س الح�سينّية 
و�ساح ذات البين والوحدة الوطنّية �ساكرًا لهم محافظتهم على 
منيف  الأ�ساتذة:  بجهود  منوهًا  الح�سنة.  وال�ُسنن  الم�سيرة  هذه 
ال�سّواني، حميد حيدر، ح�سين حيدر اأحمد، محمد اأ�سامة َعمرو، 
رّواد َعمرو، في خدمة الطاب والطالبات في المعي�سرة والنتائج 

الجيدة التي يح�سدونها كل عام في الإمتحانات الر�سمّية.
كما تكّلم �سماحة ال�سيخ محمد ح�سين َعمرو عن معاني �سهر 

رم�سان الروحية وما تتركه في نفو�س الموؤمنين من اآثار طيبة.
ُثّم تكّلم الدكتور الحاج علي عبد المنعم َعمرو بكلمة �سكر بها 
اّلذين ا�ستجابوا لدعوته ودعوة اأ�سقائه لهذا الإفطار َوُخِتَم الإفطار 

بقراءة الفاتحة.

إفطار 
أبناء املرحوم 

احلاج عبد املنعم َعمرو

اأقام الأ�ستاذ محمد علي همدر اإفطاره ال�سنوي في منزله في 
عم�سيت � كفر�سال، غروب يوم الخمي�س الواقع فيه 16 حزيران 
اآل همدر والأ�سدقاء يتقدمهم قا�سي  2016م. ح�سره جمع من 
َعمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل 
ال�سيخ محمود حيدر اأحمد اإمام بلدة راأ�س اأ�سطا، الأ�ستاذ محمد 
�سليم مدير ثانوية ر�سول المحبة w جبيل، رئي�س بلدية ب�ستليده 
ح�سن  ال�سابق  ب�ستليده  مختار  همدر،  ح�سين  المحامي  ال�سابق 
وال�سادة:  قا�سم،  بو  فوزي  الحاج  همدر،  همدر  الأ�ستاذ  همدر، 
نجيب همدر، اأحمد همدر، جميل همدر، وخ�سر وجميل همدر، 
�سادي همدر وجمع من اآل همدر والأ�سدقاء. وتكّلم القا�سي َعمرو 

ُم�سلطًا الأ�سواء على تاريخ اآل همدر منذ اأيام العّامة ال�سيخ ح�سن 
�سالح همدر من خال بحثين جديدين له، الأّول عن عا�سوراء في 
الغبيري حيث تبّين له اأن الموؤ�س�س لهذه المجال�س ال�سيخ ح�سن 
همدر، ومن خال اأن�سبائه الق�ساة من اآل الح�سيني. والثاني عن 
العاقة التي تربط قرية المعي�سرة بالّنجف الأ�سرف خال اأكثر 
من مائة عام واأّن من اأ�سبابها كان العّامة الزاهد ال�سيخ ح�سين 
. كما تكّلم عن جمعّية المبّرات الخيرّية  همدر المعروف باأبي ذرٍّ
w، في جبيل وعن الإهتمام بذلك حتى  وثانوية ر�سول المحّبة 
يكون عندنا ثانوية في الم�ستقبل اإن �ساء الل تعالى، بالتعاون مع 

جميع العائات الجبيلّية الكريمة.

إفطار
 األستاذ حممد علي همدر ـ عمشيت

إفطارات

116117



اأقام الحاج اإبراهيم حليم خزعل اإفطاره ال�سنوي في 
منزله � جبيل، غروب يوم الإثنين الواقع فيه 27 حزيران 
قا�سي  يتقدمهم  الأ���س��دق��اء  من  جمع  ح�سره  2016م. 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل 
الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ  َعمرو، 
عبا�س  الحاج  النائب  وك�سروان،  جبيل  لأبناء  الإ�سامّية 
ال�سيخ  بلدية جبيل،  رئي�س  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ  ها�سم، 
محمود حيدر اأحمد اإمام بلدة راأ�س اأ�سطا، ال�سيخ محمود 
المعي�سرة،   �  t المهدي  الإم���ام  م�سجد  اإم��ام  َعمرو 
 t العابدين  الإمام زين  اإمام مركز  ترم�س  ال�سيخ علي 
� المعي�سرة، الحاج زهير َعمرو رئي�س بلدية المعي�سرة، 
عماد  الأ�ستاذ  ب�ستليده،  بلدية  رئي�س  برق  �سادق  الحاج 
الخوري رئي�س بلدية م�سم�س، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير 
الحاج  ماجد  الحاج  جبيل،   �w المحبة  ر�سول  ثانوية 
فار�س  ال�سيد  اأحمد عن حزب الل،  والحاج ه�سام حيدر 
خير  محمد  الحاج  م�سرف،  اأحمد  الأ�ستاذ  الح�سينّي، 
بالإنماء  الإهتمام  حول  الحديث  ودار  وغيرهم.  �سم�س 
جبيل  ب��اد  بها  تمتاز  التي  الوطنّية  وبالوحدة  البلدي 
اإبراهيم  الحاج  ب�سكر  الإف��ط��ار  وُختم  ك�سروان،  وفتوح 

خزعل على دعوته وقراءة الفاتحة عن روح والده.

إفطار
 احلاج إبراهيم خزعل 

جبيل
إفطار 

الشيخ غّسان اللقيس 
جبيل

عبد  ال�سيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  �سماحة  برعاية 
اللطيف دريان اأقام ف�سيلة ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س رئي�س المركز 
الإ�سامّي في جبيل غروب يوم الثاثاء الواقع فيه 28 حزيران 
 � ب��ال���س  بيبلو�س  اأوت��ي��ل  مطعم  ف��ي  ال�سنوي  اإف��ط��اره  2016م. 
جبيل. ح�سره ح�سد من الفعاليات الدينّية وال�سيا�سّية والأمنّية 
في  ال�ُسنّية  المحاكم  رئي�س  يتقدمهم  والثقافّية  والإجتماعّية 
الإحتفال،  لراعي  ممثًا  ع�ّساف  محمد  ال�سيخ  القا�سي  لبنان 
مطران جبيل مي�سال عون، النائب الحاج عبا�س ها�سم، النائب 
قا�سي  ف��رح،  �سويدان  نجوى  القائمقام  خ��وري،  وليد  الدكتور 
َعمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفري  ال�سرعي  جبيل 
ال�سيخ  القا�سي  عريمط،  خلدون  ال�سيخ  ال�ُسنّي  جبيل  قا�سي 
�ساهين.  غابي  القا�سي  الأيوبي،  مروان  ال�سيخ  النقري،  محمد 
ال��ح��ّواط،  ج��ان  الأ�ستاذ  المحامي  ال��ح��ّواط،  �سربل  المحامي 
رئي�س البلدية زياد الحّواط، المحامي الأ�ستاذ محمد علي حيدر 
الدكتور  العميد  اأحمد،  حيدر  رميحي  محمد  الدكتور  اأحمد، 
علي اأبي نا�سيف، العميد جان فرح، البروفي�سور جورج طربيه، 
المهند�س جوزف عبود، الأ�ستاذ �سخر الها�سم مدير �سركة مياه 
جبيل، المهند�س ايلي با�سيل رئي�س �سركة كهرباء لبنان، الدكتور 
محمد داغر م�سوؤول اقليم جبل لبنان عن حركة اأمل، ال�سيخ علي 

بّرو عن حزب الل، الأ�ستاذ �سامر مو�سى م�سوؤول التيار الوطني 
الحر في مدينة جبيل، الدكتور وديع اأبي �سبل اأمين عام حزب 
الكتلة الوطنّية، الأ�ستاذ �سربل اأبي عقل من�سق القوات اللبنانية 
في جبيل، ممثل وزير العدل اأ�سرف ريفي الأ�ستاذ فادي ال�سامي، 
الدكتور خالد اللقي�س، الدكتور �سامي اللقي�س، المهند�س قا�سم 
اأحمد،  حيدر  ح�سن  الدكتور  درغ��ام،  �سيد  الدكتور  الح�سامي، 
الأ�ستاذ  المولى،  المولى، علي �سريف  المهند�س محمد محمود 
حاماتي،  كارلو�س  الرائد  جبيل  ف�سيلة  اآم��ر  المقداد،  ط��ال 
فوزي  الأ�ستاذ  داغر،  جوني  العقيد  وك�سروان  جبيل  �سرية  اآمر 
ع�ساكر، المحامي اميل بيان ممثل نقابة المحامين في جبيل، 

العميد روبير محفوظ.
تكّلم  وقد  الدين  زين  طال  الأ�ستاذ  كان  الإحتفال  عريف 
والأب  الحّواط  الأ�ستاذ زياد  بلدية جبيل  الحفل رئي�س  في هذا 
ال�سيخ خلدون  والقا�سي  اللقي�س  غ�ّسان  وال�سيخ  �سمعان قطي�س 
عريمط وقد ركزت هذه الكلمات على القيم والمثل العليا التي 
دين  هو  الإ�سام  واأن  رم�سان،  �سهر  من  ال�سائم  ي�ستفيدها 
هي  الإرهابّية  والأعمال  المحبة  ديانة  هي  والم�سيحّية  الرحمة 
غريبة وبعيدة عن الإ�سام والم�سيحّية، كما تكّلم الخطباء عن 

الوحدة الوطنّية التي تمتاز بها باد جبيل. 

إفطارات
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إفطار 
العميد الدكتور أبي ناصيف

جبيل
اإفطاره  نا�سيف  اأب��ي  علي  الدكتور  المتقاعد  العميد  اأق��ام 
من  الثامن  في  الأربعاء  يوم  غروب  عام  كل  كعادته  الرم�سانّي 
�سهر حزيران 2016م. في مطعم البيل�سان � جبيل ح�سره ح�سد 
من الأ�سدقاء يتقدمهم قا�سي جبيل ال�سرعي الجعفرّي الدكتور 
اإمام  اللقي�س  ال�سيخ غ�سان  ال�سيخ يو�سف محمد َعمرو، ف�سيلة 
المركز الإ�سامّي في جبيل، ممثل المطران مي�سال عون الخوري 
رومانو�س �سا�سين، قائمقام جبيل ال�سيدة نجوى �سويدان فرح، 
العميد جان فرح، المحامي جان الحّواط، رئي�س البلدية الأ�ستاذ 
وول��ده  المقداد  الكريم  عبد  المتقاعد  العميد  ال��ح��ّواط،  زي��اد 
ابراهيم،  وفيق  الدكتور  المقداد،  اأحمد  العميد  اأمير،  الأ�ستاذ 
الأ�ستاذ محمد ابراهيم مدير اإذاعة لبنان، الدكتور ح�سن حيدر 
اللقي�س،  ُعمر  الأ�ستاذ  جبيل  جامع  اإ�سام  وقف  رئي�س  اأحمد، 

ح�سان  المهند�س  ك��ي��روز،  حبيب  لجبيل  ال�سابق  القائمقام 
ابراهيم مدير ال�ستثمار في موؤ�س�سة اأوجيرو لبنان، كاتبة العدل 

ال�سيدة ڤيرا داود... وممثلو بع�س الأحزاب ال�سيا�سّية.
عريف الإحتفال كان الأ�ستاذ المحامي يو�سف اأبي عقل حيث 
ُثّم  والم�سيحّية  الإ�سام  بين  ما  الروحّية  الروابط  عن  تحّدث 
األقى العميد اأبي نا�سيف كلمته �سكر بها اّلذين لّبوا دعوته منوهًا 
بالوحدة الوطنّية التي اإمتازت بها باد جبيل طوال هذه العقود 
للذود  الزكّية  الدماء  قّدمت  جبيل  بنت  مدينة  كانت  اإن  قائًا: 
باد  ف��اإّنَّ  عليها  الغا�سم  الإ�سرائيلي  العدوان  �سد  الوطن  عن 
جبيل ومدينة جبيل قد حقنت الدماء الزكّية في �سبيل الوحدة 
اإنجازاته  جبيل  بلدية  لرئي�س  �ساكرًا  حديثه  وختم  الوطنّية. 

وخدماته في المدينة ولأهلها حتى تبقى جبيل اأحلى واأجمل.

إفطار 
آل نصر الدين 

يف 
كفرساال ـ عمشيت

اإف��ط��اره  ال��دي��ن  ن�سر  نعيم  ال�سيد  اأق���ام 
عم�سيت،   � كفر�سال  في  منزله  في  ال�سنوّي 
12 حزيران  فيه  ال��واق��ع  الأح���د  ي��وم  غ��روب 
الدين  ن�سر  اآل  م��ن  جمع  ح�سره  2016م. 
ال�سرعّي  جبيل  قا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء 
الجعفرّي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد َعمرو، 
بلدة  مختار  ال��دي��ن،  ن�سر  محمد  الأ���س��ت��اذ 
اأحمد،  بزيون فوؤاد ن�سر الدين، ماهر حيدر 
�سم�س،  وليم  ناظم  ا�سكافي،  المهند�س علي 
الأ�سدقاء.  من  وغيرهم  الدين  ن�سر  ج��اد 
الإنمائّية  الق�سايا  بع�س  حول  الحديث  ودار 
في  كفر�سال  حي  يحتاجها  التي  ال�سرورّية 
دينّية  ق�سايا  م��ن  وغيرها  عم�سيت  مدينة 
�ساحب  وال���دّي  روح  ع��ن  الفاتحة  وب��ق��راءة 

الدعوة.

اأقام مختار قرية بزيون الحاج فوؤاد نايف ن�سر الدين اإفطاره ال�سنوي 
2016م.  ح��زي��ران   18 فيه  ال��واق��ع  جبيل  ق�ساء   � بزيون  في  منزله  في 
الدكتور  القا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء  الدين  ن�سر  اآل  من  ح�سره جمع 
كنعان،  جمال  ال�سيخ  الف�سيلة:  واأ�سحاب  َعمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ 
الزرقاني،  �سادق  ال�سيخ  ترم�س،  علي  ال�سيخ  قماطي،  م�سطفى  ال�سيخ 
وال�سادة الحاج ربيع ح�سين حيدر اأحمد، عماد عفيف حيدر اأحمد، و�سام 
راأفت ن�سر الدين، والحاج نايف ن�سر الدين واأولده، نعيم ن�سر الدين 
وغيرهم. وقد تحّدث القا�سي الدكتور َعمرو �ساكرًا للمختار ن�سر الدين 
للترخي�س  والأ�سدقاء  الأق��ارب  مع  والتعاون  الإهتمام  منه  طالبًا  عمله 
لإن�ساء بلدية في بزيون. وال�سعي لإي�سال طريقها العام بقرية عين الدلبه 

� َوُخِتَم الإفطار بقراءة الفاتحة.

إفطار 
آل نصر الدين يف بزيون

إفطارات
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                        إفطار 
 w مدير ثانوية رسول احملبة

جبيل
ر�سول  ثانوية  مدير  �سليم  محمد  الأ�ستاذ  اأقام 
اإفطاره  الخيرّية  المبّرات  جمعية   �  w المحّبة 
ال�سنوي في مطعم كرم الخير راأ�س اأ�سطا، غروب 
2016م.  ح��زي��ران   23 فيه  ال��واق��ع  الخمي�س  ي��وم 
يتقدمهم  والأ�سدقاء  الوجهاء  من  جمع  ح�سره 
ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي 
عبا�س  ال��ح��اج  ال��ن��ائ��ب  َع���م���رو،  م��ح��م��د  ي��و���س��ف 
المجل�س  ع�����س��و  ���س��ال��ح  م��ح��م��د  ال��ح��اج  ه��ا���س��م، 
�سليم  ح�سين  ال�سيخ  الل،  ح��زب  ف��ي  ال�سيا�سّي 
محمود  ال�سيخ  وبحبو�س،  بنهران  بلدتي  اإم���ام 
ر�سول  ثانوية  في  الديني  المر�سد  اأحمد  حيدر 
اإم��ام  ح��ي��در  اأح��م��د  محمد  ال�سيخ   ،w المحبة 
اإمام مركز الإمام  بلدة زيتون، ال�سيخ علي ترم�س 
الأ�ستاذ  المعي�سرة،   � الإ�سامّي  العابدين  زين 
لبنان،  �سمال  اأمل في  ب�ّسام �سامة م�سوؤول حركة 
باد  في  اأمل  حركة  م�سوؤول  همدر  ح�سن  الأ�ستاذ 
دعم  هيئة  م�سوؤول  الحّاني  ه�سام  الحاج  جبيل، 
الحاج  لبنان،  و�سمال  جبيل  ب��اد  في  المقاومة 
الحاج  جبيل،  في  الل  حزب  م�سوؤول  الحاج  ماجد 
لبنان،  �سمال  ف��ي  النقابي  الم�سوؤول  تامر  علي 
َعمرو،  علي  الدكتور  النقيب  ف��رح،  نبيل  العقيد 

النقيب كارلو�س حاماتي، ممثل رئي�س بلدية جبيل 
علمات  بلدية  رئي�س  المولى،  محمد  المهند�س 
ب�ستليدا  بلدية  رئي�س  عواد،  كامل  محمد  الأ�ستاذ 
الحاج �سادق برق، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج 
الأ���س��ت��اذ  الح�سين  بلدية  رئي�س  َع��م��رو،  زه��ي��ر 
الحاج  خزعل،  ابراهيم  الحاج  نا�سيف،  محمد 
زاه��ر ح��ي��در اأح��م��د، ال��ح��اج رب��ي��ع ح��ي��در اأح��م��د، 
�سليم.  دي��اب  الحاج  َع��م��رو،  الدين  �سعد  الحاج 
الأ���س��ات��ذة: ه��م��در ه��م��در، م��ح��م��د ع��ل��ي ه��م��در، 

�سليم. ابراهيم  البرادعي،  محمد 
المنا�سبة  هذه  في  َعمرو  القا�سي  تكّلم  وقد 
الطيبة  مبادرته  �سليم  محمد  لاأ�ستاذ  �ساكرًا 
الثانوية  في  التعليمّية  وللهيئة  له  و�ساكرًا  ه��ذه 
الطاب  ح�سدها  ال��ت��ي  العالية  ال��ن��ج��اح  ن�سبة 
بدر  معركة  ذكرى  في  الح�سور  ُمهنئًا  العام،  هذا 
التي  والتربوّية  التعليمّية  بالجهود  منّوهًا  الكبرى. 
ال�سّيد  الكبير  المرجع  الل  اآي��ة  �سماحة  زرع��ه��ا 
ف�سل الل)قده(، من خال جمعية  محمد ح�سين 
جعل  وفي  اللبنانّي  مجتمعنا  في  الخيرّية  المبّرات 
خدمة  ف��ي  والتعليم  للتربّية  الحديثة  المناهج 

والمحتاجين. الفقراء 

إفطارات
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إفطار احلاج ربيع 
حسني حيدر أحمد

رأس أسطا
اأقام الحاج ربيع ح�سين حيدر اأحمد اإفطاره ال�سنوي في مطعم كرم 
الخير � راأ�س اأ�سطا، غروب يوم الجمعة الواقع فيه اأّول تموز 2016م. 
ح�سره ح�سد من الأ�سدقاء يتقدمهم قا�سي جبيل ال�سرعّي الجعفرّي 
الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد َعمرو، المحامي جان الحّواط، الدكتور 
ب�ّسام الها�سم عن التيار الوطنّي الحر، الرائد علي خير الدين عن 
حركة اأمل، بيتر فخري عن حزب البعث العربّي الإ�ستراكي، الحاج 
ح�سين اأ�سعد عن موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل 
الل )قده(. اأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ اأحمد 
اللقي�س، ال�سيخ محمد نون، ال�سّيد جعفر المو�سوّي، الخوري انطوان 
جباره راعي اأبر�سية البريج، الأ�ستاذ ُعمر اللقي�س رئي�س لجنة وقف 
جامع جبيل، المحامي الحاج محمد علي حيدر اأحمد، المحامي عدنان 
ار، الدكتور وفيق اإبراهيم، المهند�س  حيدر اأحمد، القن�سل وليم ن�سّ
ح�ّسان اإبراهيم عن اأوجيرو لبنان، الدكتور حكمت الحاج، ال�سيخ �سامي 
الدحداح الرئي�س ال�سابق لل�سليب الأحمر اللبنانّي، الدكتورة ُعا حرب 
خيرالل م�ست�سارة الوزير جبران با�سيل، المهند�س الحاج جهاد حيدر 
اأحمد، المحامي يو�سف اأبي عقل رئي�س المجل�س الثقافّي لباد جبيل، 
المهند�س فخر جرمانو�س رئي�س م�سلحة مياه جبيل، الدكتور ح�سن 
حيدر اأحمد، قائد الدرك ال�سابق العميد اليا�س �سعادة، اآمر ف�سيلة 
جبيل الرائد كارلو�س حاماتي، العميد محمد راغب حيدر اأحمد، العقيد 
غالب فرن�سي�س نائب المدير العام للجمارك ريمون جبارة، مدير ثانوية 
ر�سول المحبة w � جبيل الأ�ستاذ محمد �سليم، مدير ثانوية الإمام علّي 
بن اأبي طالب t � المعي�سرة الأ�ستاذ ح�سين حيدر اأحمد، ال�سحافي 
الأ�ستاذ فوزي ع�ساكر، ال�سحافي الأ�ستاذ في�سل عبد ال�ساتر، رئي�س 
بلدية عنايا وكفربعال بطر�س عبود ومختارها ن�سيب عبود، وفد من 
اللقي�س،  والدكتور خالد  المولى  المهند�س محمد  بلدية جبيل �سمَّ 
مختار جبيل مي�سال اأبي �سبل، محمد كامل عّواد رئي�س بلدية علمات، 
الحاج عفيف الغداف مختار علمات، مختار م�ّسان المهند�س محمد 
�سم�س، رئي�س بلدية الح�سين محمد نا�سيف، جوزيف اغناطيو�س، 
ملحم الحاج، الحاج زاهر حيدر اأحمد، الحاج خليل حيدر وغيرهم 
من الفعاليات الإجتماعّية. ودار الحديث حول مفاهيم ال�سوم واآثاره 

الإن�سانّية وغيرها من ق�سايا ثقافّية واإجتماعّية.

إستقباالت القاضي عمروإفطارات

� في ال�ساد�س من �سهر اأيار 2016م. اإت�سل بالقا�سي َعمرو 
الدكتور �سومط كامل رئي�س حزب البيئة العالمي مهنئًا بذكرى 
اّلذين  لبنان  في  الحرية  �سهداء  ا�ست�سهاد  على  عام  مئة  مرور 
اأعدمهم جمال با�سا ال�ّسفاح في ال�ساد�س من اأيار �سنة 1916م. 
في بيروت. وكان منهم ابن فتوح ك�سروان وع�سو محكمة التمييز 
العليا. علي اأفندي حمود َعمرو وال�سهيد ح�سن بك كاظم َعمرو 
لميوله  ال��ع��راق  في  1916م.  تموز   24 في  الأت���راك  قتله  ال��ذي 

الوطنّية والعربّية. 
وعلى  الكريمة  المبادرة  ه��ذه  على  َعمرو  القا�سي  ف�سكره 

اإهتمامه بتاريخ فتوح ك�سروان ورجالته الأعام.
حزيران  �سهر  من  الثالث  في  الواقع  الجمعة  ي��وم  �سباح   �
التكفل  دائ���رة  رئي�س  ق��ام  �سابق  م��وع��د  على  وب��ن��اء  2016م. 
عقيل  جعفر  الحاج  الخيرّية  المبّرات  جمعية  في  الإجتماعي 
وم�سوؤول مكتب التكفل في باد جبيل و�سمال لبنان الحاج اأحمد 
كنج ومهند�س جمعية المبّرات الحاج محمد خير ع�سام َعمرو 
في  َعمرو  القا�سي  بزيارة  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  وف�سيلة 
اإفطار كبير  منزله في جبيل ودار الحديث حول الإعداد لدعوة 
المبارك برعاية وح�سور  التكفل بمنا�سبة �سهر رم�سان  لدائرة 
العّامة ال�سّيد علي ف�سل الل. واتفق على اأن يكون ذلك غروب 
اأّن  غير  2016م.  تموز  �سهر  من  للثاني  الموافق  ال�سبت  ي��وم 
الظروف الأمنّية قد دفعت دائرة التكفل الآنفة الذكر لاإعتذار 

عن هذه الدعوة.  
من  الخام�س  ف��ي  ال��واق��ع  المبارك  الفطر  عيد  بمنا�سبة   �
ال�سادة:  جبيل  في  منزله  في  َعمرو  القا�سي  زار  2016م.  تموز 

بّرو،  ح�سن  علي  المحامي  ب��ّرو،  مرعي  ح�سن  الحاج  المحامي 
المحامي مرعي ح�سن بّرو، المهند�س �سمير عوا�سه، المحامي 
اأ�سعد  لينا ح�سن، الحاج ح�سين  خليل عجور وزوجته المحامية 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة  م�سوؤول 
جبيل  بلدية  ع�سو  لبنان،  و�سمال  جبيل  باد  في  )ق��ده(،  الل 
�سبل،  اأب��ي  مي�سال  المختار  المولى،  محمود  محمد  المهند�س 
المختار عماد ملحمة، وليد عبا�س الحّاني، الحاج اأ�سعد اأحمد 
اأحمد،  حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  واإبراهيم،  ح�سن  وولداه  �سم�س، 
ناظم حيدر اأحمد، ح�سين ح�سن الغداف، ال�سيخ محمد ح�سين 
َعمرو، الدكتور موري�س عماد، ال�سحافي فوزي ع�ساكر وغيرهم. 
من  ور���س��ائ��ل  ات�����س��الت  ع���ّدة  المنا�سبة  ب��ه��ذه  تلقى  كما   �
ال�سيخ عبد الأمير  ال�سادة: مفتي باد جبيل وك�سروان العّامة 
�سم�س الدين، رئي�س مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�سلمين 
عبا�س  الحاج  النائب  الزين،  اأحمد  ال�سيخ  القا�سي  لبنان  في 
زياد  الأ�ستاذ  ال��ب��ون،  غانم  من�سور  ال�سابق  النائب  ها�سم، 
قائمقام  الحّواط،  جان  المحامي  جبيل،  بلدية  رئي�س  الحّواط 
ع�سمت  ال�سيد  المحامي  ف��رح،  �سويدان  نجوى  ال�سيدة  جبيل 
وفيق عّام،  الدكتور  �سم�س،  الحافظ  الدكتور عبد  الح�سينّي، 
هيئة  م�سوؤول  الحّاني  ه�سام  الحاج  ال�سّواني،  منيف  الأ�ستاذ 
ربيع  الحاج  العاملّي،  الحاج  ال�سيخ محمد علي  المقاومة،  دعم 
م�سطفى َعمرو، الحاج ربيع ح�سين حيدر اأحمد، ح�سين محمد 
ب�سير َعمرو، المحامي جعفر �سحيمي، تجّمع العلماء الم�سلمين 
في لبنان، ُملتقى الأديان في لبنان، مجمع الزهراءu � �سيدا، 
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والعمل  قولنا  جمعية  ال�سياح،   �  t الح�سين  الإم���ام  مجمع 
ال�سيخ اأحمد القّطان، ال�سيخ با�سم دبوق، الدكتور ال�سيخ ح�سن 
النابل�سي، الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س، الدكتور نوفل نوفل، 
َعمرو،  كامل  الدكتور  الل،  ف�سل  ر�سا  محمد  ال�سّيد  الأ�ستاذ 
ال�سيخ طه زعيتر، ال�سحافي عّبا�س مرعي، زياد فوزي حمزة، 
با�سم خالد اللقي�س، نادي المحبة الريا�سي � المعي�سرة، الحاج 
ديب �سحاده برق، ال�سحافي محمد عبد الوهاب َعمرو، الحاج 
الأ�ستاذ  المقداد،  ر�سوان  علي  البلدي  الع�سو  حيدري،  عدنان 
علي  الأ�ستاذ  القر�سي،  الأمير  عبد  الحاج  المولى،  فهد  ماجد 
الأ�ستاذ  الر�سمّية  َعمرو  الدكتور  القا�سي  ثانوية  مدير  نا�سر، 
ال�سيخ  الح�سينّي،  ح�سين  ال�سيد  الدكتور  ف�سيلة  حيدر،  حميد 
جهاد كركبا، اأبو علي ال�سيد، مفيد فوزي حمزة �سم�س، �سوقي 
محمد ر�سا برق، ر�سا الخليل، ح�سن فواز َعمرو، و�سيم اأحمد 
ا�سماعيل  َعمرو،  عدنان  م�سهور  حمود،  حيدر  الكابتن  َعمرو، 
كنعان، الدكتور زخيا الخوري، الأ�ستاذ طال زين الدين، الأديب 
ال�ساعر ب�سارة ال�سّبعلي، الحاج ح�سين �سريف المولى، الم�ساعد 

الق�سائي ح�ّسان نزيه عّواد وغيرهم. 
ا�ستقبل  2016م.  تموز   20 ال��م��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ظهر   �
والحاج  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  مع  َعمرو  القا�سي 
وفدًا من  t، في جبيل  الإمام علّي  اإبراهيم خزعل في جامع 
موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل الل )قده(، 
الظهر  بهم  �سّلى  حيث  ح��ّال  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  برئا�سة 
القا�سي َعمرو والع�سر جماعة، ُثّم قاموا بجولة تفقدّية للم�سجد 
وا�ستبقاهم  )قده(،  الل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة  ولقاعة 
القا�سي َعمرو على الغداء. �ساكرًا القا�سي َعمرو للعّامة ال�سّيد 
الكريم  والوفد  اأحمد  ال�سيد  المهند�س  و�سقيقه  الل  ف�سل  علي 

التابعة لهم  المراكز  بالم�سجد والقاعة وب�سائر  اإهتمامهم  على 
العلمي  النهج  على  ومحافظتهم  وك�سروان  جبيل  ق�ساءي  في 
والر�سالي والتراث الفكري والثقافّي الذي تركه �سماحة العّامة 
لبنان  في  )ق��ده(،  الل  ف�سل  ال�سّيد  العظمى  الل  اآي��ة  المرجع 

والعالم الإ�سامّي. 
كما ح�سر اللقاء �ساحب الف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر 
لقرية  وتفقدهم  زيارتهم  للوفد  �ساكرًا  وتكّلم  زيتون  بلدة  اإمام 

زيتون وللمركز الإ�سامّي بها ولمدينة جبيل.   
ا�ستقبل  2016م.  اآب   14 فيه  الواقع  الأح��د  يوم  ظهر  قبل   �
القا�سي َعمرو في منزله في المعي�سرة مع اإبن خاله الإعامّي 
اأحمد  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  وف��دًا  َعمرو  الوهاب  عبد  محمد 
�ساحبا  وبرفقته  االإن�صان«  الأجـــل  »معاً  جمعية  رئي�س  البدوي 
الف�سيلة ال�سيخ محمد علي الحاج العاملّي وال�سيخ اأحمد غ�ّسان 
من  وغيرهم  اأحمد  حيدر  �سمير  م�سطفى  والأ�ستاذ  اللقي�س 
اأخاق  الأ�ساتذة ودار الحديث حول ما يمتاز الم�سلمون به من 
الم�سترك  العي�س  على  ومحافظتهم  المنطقة  ه��ذه  في  وقّيم 
ميثاق   « وم��ن  والإنجيل  الكريم  ال��ق��راآن  تعاليم  من  اإنطاقًا 
اأيلول  �سهر  في  جبيل  باد  وفعاليات  وجهاء  من  الموقع  عنايا« 
الطريق  هذا  في  َعمرو عن جهوده  القا�سي  تكّلم  كما  1975م. 
اللقي�س ووجهاء باد  مع علماء المنطقة وف�سيلة ال�سيخ غ�ّسان 
في   ،w المحبة  ر�سول  ثانوية  عن  تكّلم  كما  وك�سروان.  جبيل 
لأطروحة  حملها  ومن  الخيرّية  المبّرات  لجمعية  التابعة  جبيل 
الل)ق���ده(،  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  ال��ع��ّام��ة 
وال��وح��دة  الإ�سامّية  للوحدة  ال��دع��وة  ف��ي  ودوره���ا  التربوّية 
ة  ال�ُسنَّ من  وطابها  واأ�ساتذتها  اإدارت��ه��ا  خ��ال  من  الوطنّية 

والم�سيحيين.   وال�سيعة 

est assujetti au même titre qu’un homme 
du commun, et où la tolérance religieuse va 
si loin que les habitants non Musulmans du 
pays Islamique jouissent d’une complète 
autonomie juridique, judiciaire et culturelle. 
Quant aux revenus de l’Etat, le Coran en 
avait codifié la gestion: bien loin d’être la 
propriété du chef, ils servent avant tout aux 
pauvres. Ajoutons, pour finir, que le Prophète  
Mohammed (que la paix et les bénédictions 
de Dieu soient sur lui) fut un parfait pratiquant 
de son propre enseignement.

 Propagation rapide
et pacifique de l’Islam

Avant que le Prophète Mohammad ne meure, 
à l’âge de soixante-trois ans, la majeure 
partie de la Péninsule Arabe était devenue 
musulmane, et moins d’un siècle après sa 
mort, l’islam s’était propagé jusqu’en Espagne 
à l’ouest, et aussi loin qu’en Chine à l’est. Parmi 
les raisons qui expliquent la propagation 
rapide et pacifique de l’islam, il y a la vérité 
et la clarté de sa doctrine. L’islam appelle les 
gens à ne croire qu’en un seul Dieu, qui est le 
Seul qui mérite d’être adoré.

Une intégrité fondamentale
La façon dont il accepta les persécutions 
dues à ses croyances, la haute moralité des 
hommes qui vécurent à ses côtés et qui le 
prirent pour guide, la grandeur de son oeuvre 
ultime, tout cela ne fait que démontrer son 
intégrité fondamentale.
Le Prophète Mohammad (que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui) a 
été partout un modèle par excellence, non 
seulement dans le verbe et l’acte, dans sa 
vie personnelle, ses fréquentations avec les 
gens et ses proches, mais aussi dans son 
comportement avec les amis, son attitude vis-
à-vis des ennemis et des intrus, sa conduite 
envers les pauvres et les riches.

إستقباالت القاضي عمرو
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située à environ 418 
km au nord, marque 

le début du calendrier 
musulman.
 Un prophète proche

du peuple
Doux et affable, le Prophète 

Mohammad (que la paix et 
les bénédictions de Dieu 

soient sur lui) se comportait 
toujours en toute clémence 

et magnanimité avec le 
peuple. Il vivait avec le peuple, 

au sein de la population. Il la 
fréquentait, il se conduisait en 

ami des esclaves et des couches 
basses de la société, il prenait 

ses repas avec eux, il se montrait 
tolérant avec eux, le pouvoir ne 

le changea point, la richesse ne 
parvint à lui faire changer de cap; 

sa conduite fut la même au moment 
des difficultés qu’à l’époque de 

prospérité; en tout temps il était 
avec le peuple, auprès du peuple, il 

souhaitait l’équité pour le peuple. 
Lors de la bataille de Khandagh, alors 

que les musulmans étaient bloqués 
à Médine, le ravitaillement leur était 

coupé, ils n’avaient rien pour manger, 
de sorte que pendant deux ou même 

trois jours, personne ne trouvait rien à 
manger. Le Messager de Dieu creusait lui-

même les fossés pour contrer l’ennemi, 
il participait, aux côtés du peuple, aux 

différents travaux, et comme les autres il 
endurait la faim.

Un amour pour Dieu
Le prophète Mohammad (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui) était un 
parfait exemple d’un homme honnête, juste, 
clément, compatissant, véridique et brave. 
Bien qu’il fût un homme, il était très loin 
d’en avoir les mauvaises caractéristiques, et 
il luttait et faisait tous ses efforts par amour 
pour Dieu et pour Sa récompense dans l’au-
delà. De plus, dans toutes ses actions et ses 
relations avec les gens, il avait toujours la 
crainte de Dieu et le souci de Lui plaire .

 Retour à La Mecque
 et grande indulgence

Divers conquérants, dans les annales de 
l’histoire, sont connus pour avoir répandu des 
rivières de sang et accumulé des montagnes 
de cadavres. Le Prophète Mohammad (que 
la paix et les bénédictions de Dieu soient sur 
lui), était connu pour sa grande indulgence. 
Jamais il ne s’est vengé d’une personne qui lui 
avait fait du tort et il n’a jamais levé la main 
sur personne, sauf en temps de guerre et sur 
un champ de bataille. Son indulgence s’est 
clairement manifestée le jour où il est revenu 
à la Mecque en tant que conquérant, après 
huit années d’exil à Médine.
Ce jour-là, il a pardonné à tous ceux qui 
l’avaient persécuté et qui les avaient forcés, 
lui et sa famille, à s’exiler dans les montagnes 
aux premiers temps de l’islam. 
Conquérant bienveillant, il rassembla la 
population de la ville de la Mecque, et lui 
rappela ses méfaits: Persécution religieuse, 
confiscation injustes des biens des réfugiés, 
invasions répétées, vingt-ans d’hostilité 
insensée.

 Ensuite il lui posa la question: “Qu’attendez-
vous de moi?” Comme tous baissaient la 
tête avec honte, le Prophète Mohammad 
proclama: “Que Dieu vous pardonne, allez en 
paix; nulle charge contre vous aujourd’hui, 
vous êtes libres”. Il renonça même aux 
biens que les païens avaient confisqués 
aux Musulmans. Cela transforma l’état 
psychologique et lorsqu’un chef mecquois 
s’avança spontanément vers le Prophète 
Mohammad, à la suite de sa déclaration 
d’amnistie, pour se convertir à l’Islam, le 
Prophète Mohammad lui dit: “Je te nomme 
gouverneur de la Mecque”. 
Sans laisser un seul soldat médinois ou autre, 
le Prophète rentra à Médine. L’lslamisation de 
la Mecque, achevée en quelques heures, fut 
complète et sincère.

 Création d’une Constitution écrite
A Médine, le Prophète Mohammad (que 
la paix et les bénédictions de Dieu soient 
sur lui) décida  que le développement total 
de l’homme serait mieux atteint, si l’on 
coordonnait la religion et la politique, comme 
deux éléments d’un seul tout. Il appela alors les 
représentants des Musulmans, ainsi que ceux 
des non-musulmans de la région, leur suggéra 
la création d’une cité-état à Médine. D’accord 
avec eux, il la dota d’une constitution écrite, la 
première de ce genre, dans le monde, où l’on 
définit les droits et les devoirs des citoyens et 
du chef de l’état, et l’on choisit le Prophète 
Mohammad (que la paix et les bénédictions 
de Dieu soient sur lui), à l’unanimité, comme 
tel. On abolit la coutume de la justice privée, 
le soin en revenant dorénavant à l’organisme 
central de la communauté des citoyens toute 

e n ti è r e 
. On précisa 
les principes de la 
défense et de la politique 
étrangère, on établit un 
système d’assurances sociales 
pour les responsabilités trop 
lourdes, et l’on confia au Prophète 
Mohammed (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui) 
le dernier mot dans tous les litiges. 
Il n’y avait pas de limites à son 
pouvoir de législation. On reconnut 
explicitement la liberté religieuse, 
et l’acte constitutionnel  accorda 
l’égalité entre les Musulmans et les 
non-Musulmans, en tout ce qui 
concerne la vie d’ici-bas.

 Justice impartiale
et tolérance religieuse

Le Prophète Mohammad a 
légué à la postérité une religion 
de monothéisme pur; il a créé de 
toutes pièces un état délivré de 
l’anarchie de la pensée destructrice 
: «la guerre tous contre tous». Il a 
établi une coordination harmonieuse 
entre le spirituel et le temporel; il a 
laissé un nouveau système de droit, 
qui dispense une justice impartiale, 
à laquelle le chef d’Etat lui même 
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 Le Prophète
Mohammad

”un modèle” par excellence 
Fadi Ahmad Imad Khalifé

Enseignant de la langue francaise
 à l’école Rassoul Al Mahaba - Jbeil 

Un homme fidèle et sûr
À La Mecque, le Prophète Mohammad (que 
la paix et les bénédictions de Dieu soient sur 
lui) se serait distingué des gens de son âge. En 
effet, il est un modèle de perfection physique, 
intellectuelle et morale: il aurait été fort, 
judicieux dans ses propos, énergique dans ses 
expressions, fidèle à ses amis et plus encore 
à ses promesses. Il aurait évité avec un soin 
extrême tout ce qui peut faire soupçonner en 
lui quelque goût pour le vice.
Durant sa jeunesse, il est connu parmi ses 
concitoyens sous le nom de” l’homme de 
confiance “,” l’homme fidèle et sûr”. Dans ses 
occupations quotidiennes, il ne se livre jamais 
à un acte déshonnête ni ne participe à un 
culte idolâtre. Selon l’aveu de ses adversaires, 
il n’a jamais proféré un mensonge.

Les révélations
Le Prophète Mohammad (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui) effectue 
de nombreuses retraites spirituelles.
Il ressentait un besoin grandissant de solitude, 
et c’est pourquoi il prit l’habitude de se retirer 
dans les montagnes rocheuses, entourant 
la Mecque, pour aller y méditer. Il se retirait 
plusieurs jours à la fois, emportant avec lui 
des provisions.
Sous la lumière aveuglante du jour et au 
cours des nuits claires du désert, quand le 
scintillement des étoiles est si vif qu’il pénètre 
l’œil, entouré des « signes » de Dieu, sa retraite 
le préparait, sans qu’il ne le sache encore, à 
recevoir une importante révélation et à se voir 
confier une mission colossale: devenir Prophète 
et transmettre à son peuple et à l’humanité tout 
entière la vérité provenant de Dieu.
La tradition musulmane affirme que c’est en 

610 que, pour la première fois, l’archange 
Jibril lui serait apparu dans la grotte de Hira, 
où il avait coutume de se recueillir et lui 
aurait transmis, la révélation, la parole de 
Dieu. Le Prophète Mohammad  (que la paix 
et les bénédictions de Dieu soient sur lui), qui 
a alors 40 ans, commence à transmettre des 
versets qu’il déclare être révélés par Allah et 
dictés en arabe par Jibril , cette dictée aurait 
duré vingt-trois ans.
C’est là, l’origine du Coran, que le Prophète 
Mohammad aurait pris soin d’enseigner 
oralement dès le début.

Le soutien de Khadija
et de ses proches 

Khadija aurait cru en son époux et lui aurait 
apporté un soutien inconditionnel. Elle est, de 
ce fait, considérée par les musulmans comme 
la première croyante.
Le Prophète Mohammad (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui) aurait 
fait part secrètement de son message à ses 
proches, et avec eux il fonde  un groupe de 
croyants qui se feront appeler plus tard les 
musulmans: nommés ainsi en référence à 
Ibrahim (muslim, celui qui se donne, qui se 
soumet volontairement à Allah). 

Persécutions et émigration
           vers Médine 

Puis, le message devient publique et s’étend à 
l’ensemble de la population mecquoise.
Dès qu’il commença à réciter le Coran et à 
prêcher la vérité que Dieu lui avait révélée, 
il souffrit, avec son petit groupe de disciples, 
de persécutions de la part des mécréants. Les 
persécutions devinrent si acharnées qu’en 
l’an 622, Dieu leur ordonna d’émigrer. Cette 
émigration de la Mecque à la ville de Médine, 
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ِب��اْل��ِح��ْرَم��اِن،  َواْل��َح��َي��اُء  ِباْلَخْيَبِة  اْلَهْيَبُة  ُق��ِرَن��ِت   :t ق��ال 
َحاِب َفاْنَتِهُزوا ُفَر�َس اْلَخْيِر)2(. ُة َتُمرُّ َمرَّ ال�سَّ َواْلُفْر�سَ

من  يحمله  ومّما  نف�سه  من  الإن�سان  يثق  اأن  اإل��ى  الدعوة 
طاقات فّعالة في المجتمع، ول يتعّود التردد في اتخاذ المواقف 
بعدما تت�سح له حقيقة الأمر مّما ي�سّهل عليه اإتخاذ القرار وما 
فاإنَّ  الم�سوؤولّية  وتحّمل  وتنفيذ  و�سعي  اإقدام  من  ينا�سبه 
َمْن يهاب �سيئًا ويخاف من الإقدام عليه �سيخيب في 

تحقيقه وُيْحَرم من تنفيذه.
النتيجة  وم��خ��اف��ة  الإق����دام  م��ن  الهيبة  اإذن 
المقبلة يازمها الخيبة وعدم الظفر بالمطلوب 
الوراء  اإلى  خطوات  والتراجع  الأمل  واإنقطاع 
بدًل من التقدم الماأمول وهذا كفيل باإ�سقاط 
عند  وخارجيًا،  داخليًا  الإن�سان  �سخ�سّية 
ال��ت��ردد  ح��ال��ة  اإذ  الآخ���ري���ن.  وع��ن��د  نف�سه 
التلقي  ع��دم  اأو  ال��ن��ق��د  وخ���وف  وال��ت��ق��اع�����س 
عليه  يخّيم  نف�سيًا  جوًا  تهّيئ  ذلك  ونحو  المتوقع 
اللوم والندم واحتقار الذات وعدم الثقة بالنف�س 
فلم  بالتالي،  والإحباط  الو�سع  تاأّزم  اإلى  يوؤدي  ما  وهو 

من  التخل�س  محاولة  اإلى  يوؤدي  وقد  الحياة،  طريق  في  يفلح 
هذا الجو الخانق بمختلف الو�سائل.

واأي�سًا � حالة التردد � تقلِّل من فر�سة اإعتماد غيره عليه اأو 
الثقة باآرائه وم�ستويات تفكيره ومنجزاته وخطواته الإ�ساحّية 
وهو  المجتمع  الأهمّية في  الأمل وعدم  يوؤطره داخل خيبة  مّما 
المواجهة،  من  الهروب  الإن�سان  ل  يف�سّ وقد  جدًا،  ُمتعب  اأمر 

المعاي�سة، الحياة � اأحيانًا � لذلك.
اب  ُن�سَ لئا  المواقف  درا�سة  في  ندقق  اأن  يعني  مّما  وهذا 
المدرو�س  غير  والإق��دام  بالتهّور  نتورط  ول  والخيبة،  بالف�سل 
للحالة  المبدئّية  النظرة  اكتمال  وعند  وخيمة،  لعواقب  المنتج 
وقتها  في  الفر�سة  تفوته  التريث فا  اأو  الإقدام  الإن�سان  يقرر 

المنا�سب.
بلوغ  عن  الإن�سان  تثني  المفرط  الخجل  حالة  ف��اإّن  واأي�سًا 
ما  وهو  الحياة  في  يف�سل  وبالتالي  الطموح  وتحقيق  الأماني 
الإن�سان،  � لأّنه قد ي�سّيع الفر�سة على  � غالبًا  اأحد  يتجنبه كل 
�س؛ لأّن الحظ يطرق باب الإن�سان مرة واحدة  والفر�سة ل تعوَّ
� كما يقولون � فاإّن وجده ُم�ستعّدًا اأَخَذه اإلى حيث تحقيق الآمال 
والنجاح في الحياة، واإّل فهناك الكثير ممن هو اأكثر ا�ستعدادًا 

لذلك. وتلقفًا 
لاأخذ  الإ�ستعداد  اإلى   ،t الإم��ام  دعوة  ر  تقدِّ اأن  ُبدَّ  فا 
بالفر�سة في الحياة لأّن لاإن�سان دوره في التخطيط للم�ستقبل 
قراٍر  اتخاذ  اإلى  َيْلَجاأ  اأحد  ل  كما  واإرادته،  تعالى،  الل  بتوفيق 
من  ُبدَّ  ل  اإذن  التفكير  على  القدرة  منه  ُت�سحب  الذي  بال�سكل 
للف�سل  مجاًل  يترك  ل  بما  الحياة  في  �سعداء  لنكون  ن�سعى  اأن 
اأن  بمعنى  اإ�سقاطيين  نكون  لئا  اأمامنا  الأمل  اأبواب  يفتح  بل 
الحظ،  الأهل،  الن�سيب،  الق�سمة،  على  بف�سلنا  ون�سقط  نلقي 
الحالة بما  ن�ستوعب  اأن  ُبدَّ من  الغير، بل ل  الظروف، مداخلة 
يجعلنا قادرين على اتخاذ القرار المنا�سب في وقته المنا�سب 

لنتوا�سل في م�سيرة الحياة كما �سار ال�سابقون. 

من كلمات أمير المؤمنين
t عليِّ بن أبي طالب

في نهج البالغة

شرح العاّلمة السّيد 
حممد صادق حممد رضا اخلرسان )1(

الهوام�س:
   »اأخاق الإمام علّي t «، ج1، �س 223 � 224 � 225، من�سورات العتبة العلوية الُمقّد�سة � الّنجف الأ�سرف � الطبعة ال�ساد�سة 2009م. 1430ه�.( 1)
   الكلمة رقم: 20 من الجزء الرابع من "نهج الباغة" �س 510، �سرح الإمام محمد عبده، مفتي الديار الم�سرية، دار القارئ � بيروت.( 2)

132133



ـــــــالْم �ـــــــــصـــــــــا، يـــــــــا اإِمـــــــــــــــــــــــاَم الـــــــ�ـــــــصَّ اإِمـــــــــــــــــــــــاَم الـــــــــرِّ
اَلأَْنــــــــــــــــــــــــَت الـــــــــَغـــــــــريـــــــــُب، َواأَْنـــــــــــــــــــــــــــَت الـــــَحـــــبـــــيـــــُب
َواأَْهـــــــــــــــــُلـــــــــــــــــَك ُعـــــــــــــــــــــــْرٌب، َواأَْهـــــــــــــــــُلـــــــــــــــــَك ُعــــــــْجــــــــٌم
ــــــــــْحــــــــــُنــــــــــَك َرْحـــــــــــــــــــــٌب َيـــــــفـــــــيـــــــ�ـــــــسُ ُدعــــــــــــــــاًء َو�ــــــــــصَ
ــــــــيــــــــاًء َبـــــــِهـــــــّيـــــــاً ـــــــُمـــــــ��ـــــــسُ �ــــــــصِ ـــــــْتـــــــُه الـــــــ�ـــــــصُّ َكـــــــ�ـــــــصَ
ـــــــَك َلــــــــــْيــــــــــاًل َنـــــــــهـــــــــاراً ـــــــُمـــــــ��ـــــــصُ َو�ــــــــــــــصــــــــــــــاَءْت �ـــــــصُ
ــــــَك ُنـــــــــــــــــ�ًرا ُمــــــــدامــــــــاً ــــــُمــــــ��ــــــصُ ـــــــــــَحـــــــــــْت �ــــــصُ َواأَ�ـــــــــــصْ
ــــــــــــــالًة ِبــــــــــــلَــــــــــــْيــــــــــــٍل َوَيـــــــــــــــــــــــــــْ�ٍم ـــــــــــجُّ �ــــــــــــــصَ َيـــــــــــ�ـــــــــــصِ
َواأَْنــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الــــــــَكــــــــلــــــــيــــــــُم ِلــــــــــــــــــــــــَربِّ الــــــــَبــــــــرايــــــــا
ــــــــا�ــــــــسِ ِمــــــــــــــْن ُكــــــــــــــلِّ َفــــــــجٍّ ــــــــ�ٌد ِمــــــــــــــَن الــــــــنَّ ُحــــــــ�ــــــــصُ
َتـــــــــــــُلـــــــــــــ�ُذ ِبـــــــــــَمـــــــــــْثـــــــــــ�ًى َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلأْاَلأَ َوْر�ــــــــــــصــــــــــــاً
ــــــــُفــــــــ��ــــــــسِ الـــــــــَحـــــــــيـــــــــاَرى ِبـــــــــَدْهـــــــــٍر َغـــــــــمـــــــــاَم الــــــــنُّ
اإِمــــــــــــــــــــــــــاَم الــــــــــــَكــــــــــــرامــــــــــــاِت َوالـــــــــــَمـــــــــــْكـــــــــــُرمـــــــــــاِت
، َوَهــــــــــــــلَّــــــــــــــْت ُدُمــــــــــــــــــ�ٌع َفـــــــــطـــــــــاَبـــــــــْت ُنــــــــــُفــــــــــ��ــــــــــسٌ
ـــــــــــــــــا، َوكــــــــــــــاَنــــــــــــــْت ُجــــــــــُمــــــــــ�ٌع ــــــــــُر اأَْر�ـــــــــــــــــصً ُتــــــــــَعــــــــــفِّ
اَلأَْنــــــــــــــــــــــــــَت َمـــــــلـــــــيـــــــُك الــــــــــُمــــــــــُلــــــــــ�ِك َواأَْزَهــــــــــــــــــــــــــى
َحـــــــــــيـــــــــــاُتـــــــــــَك كـــــــــــــاَنـــــــــــــْت ُدعـــــــــــــــــــــــــاًء َوِعــــــــــْلــــــــــمــــــــــاً
ـــــــــريـــــــــَف الــــــَمــــــعــــــانــــــي ُتــــــــــــذيــــــــــــُع َحـــــــــديـــــــــًثـــــــــا �ـــــــــصَ

َحـــــــــــلَـــــــــــْلـــــــــــَت ِبــــــــــــــــــــاإِيــــــــــــــــــــراَن َخـــــــــــــْيـــــــــــــِر ُمـــــــــقـــــــــاْم
)6( الــــــــــَمــــــــــراْم  َواأَْنــــــــــــــــــــــَت  ـــــهـــــيـــــُد،  الـــــ�ـــــصَّ َواأَْنــــــــــــــــــــــَت 
ــــــــــُعــــــــــ�ِب االأَنـــــــــــــــــــــــاْم َفــــــــــــاآَخــــــــــــْيــــــــــــَت َبــــــــــــْيــــــــــــَن �ــــــــــصُ
َيــــــــــنــــــــــاْم ال  خــــــــــــــاِلــــــــــــــٍق  اإَِلــــــــــــــــــــــــــــى  َتـــــــــــعـــــــــــاَلـــــــــــى 
ـــــــــالْم الـــــــــظَّ َوذاَب  َلــــــــــــْيــــــــــــاًل،  ـــــــَع  ـــــــْعـــــــ�ـــــــصَ َفـــــــ�ـــــــصَ
ــــــــْحــــــــِنــــــــَك َنـــــــــْفـــــــــ�ـــــــــسٌ َتــــــــنــــــــاْم َفــــــــلَــــــــْيــــــــ�ــــــــسَ ِبــــــــ�ــــــــصَ
ــــــَتــــــهــــــاْم ائـــــــــــــُر الــــــُمــــــ�ــــــصْ ِبـــــــــــــــِه َيـــــــــْهـــــــــَتـــــــــدي الـــــــــــــزَّ
ـــــــــــْعـــــــــــًرا َنــــــــــــــــــــــــِديَّ الـــــــــــَكـــــــــــالْم َوَتـــــــــــــْنـــــــــــــَهـــــــــــــلُّ �ـــــــــــصِ
َحــــــكــــــيــــــُم الـــــــــــــــــــَ�َرى ُمـــــــــْنـــــــــُذ َعـــــــــْهـــــــــِد الــــــِفــــــطــــــاْم
َعـــــــــمـــــــــيـــــــــٍق، ُتــــــــنــــــــاجــــــــي َوَتــــــــــــــــْدُعــــــــــــــــ� االإِمـــــــــــــــــــــاْم
ــــــْمــــــ�ــــــسِ ُتـــــــــْزجـــــــــي الــــــَغــــــمــــــاْم ــــــــــــَج َكــــــالــــــ�ــــــصَّ َتــــــــــــَ�هَّ
َفــــــــــــَمــــــــــــْعــــــــــــُروُفــــــــــــُه ُمـــــــــــْنـــــــــــَكـــــــــــٌر ِمـــــــــــــــــْن اإِثــــــــــــــــــــاْم
)7( ــــــالْم  ِبــــــالــــــ�ــــــصَّ َنــــــــى  الــــــــدُّ َحـــــــــَبـــــــــْ�َن  الــــــلَّــــــ�اتــــــي 
ـــــــــــُجـــــــــــ�ًدا ُمـــــــــــــُلـــــــــــــ�ٌك ِعــــــــظــــــــاْم ْت �ـــــــــــصُ َوَخـــــــــــــــــــــــــــــرَّ
)8( غـــــــــــــاْم  الـــــــــــــرَّ َيـــــــــَدْيـــــــــهـــــــــا  َبــــــــــْيــــــــــَن  ـــــــــُل  ُتـــــــــَقـــــــــبِّ
ُيــــــــــــــــــراْم ال  ـــــــــــــــــُه  ِفـــــــــــــــــْرَدْو�ـــــــــــــــــصُ َوُمـــــــــــــْلـــــــــــــُكـــــــــــــَك 
)9( ــــــَتــــــهــــــاْم  الــــــُمــــــ�ــــــصْ َك  َجـــــــــــــــــدِّ َعــــــــــــْن  ُث  ُتـــــــــــَحـــــــــــدِّ
ــــــقــــــاْم ــــــــى، ُيــــــــــزيــــــــــُل الــــــ�ــــــصَّ ي َعــــــــطــــــــا�ــــــــصَ ُيـــــــــــــــــــــــَروِّ

ــــــــــُح َدْمــــــــــعــــــــــاً ُج َكــــــــــــــْرًبــــــــــــــا، َوَيــــــــــْمــــــــــ�ــــــــــصَ ُيــــــــــــــَفــــــــــــــرِّ
ـــــــــــــــ�ٍل َيـــــــفـــــــيـــــــ�ـــــــسُ ِبــــــــــــَ�ْحــــــــــــٍي َحــــــــــــديــــــــــــُث َر�ـــــــــــــــصُ
ــِح ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــَمـ ــ ـــــــْبـــــــٌط ِبــــــــــديــــــــــِن الـ اأَنــــــــــــــــا ِمــــــــــْنــــــــــَك �ـــــــصِ
َحـــــــــَبـــــــــْبـــــــــُتـــــــــَك َدْهـــــــــــــــــــــــــــًرا، َوُعــــــــــــــْمــــــــــــــري َنـــــــــــــــِديٌّ

َوُكــــــــــــْنــــــــــــُت ِبــــــــــــ »َطـــــــــــــــْهـــــــــــــــراَن« طــــــــــاِلــــــــــَب ِعـــــــْلـــــــٍم
ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــب ــ ــ »ُخـــــــــــــرا�ـــــــــــــصـــــــــــــاُن« كـــــــــــاَنـــــــــــْت ِمـــــــــــثـــــــــــااًل ِب
ـــــــِلـــــــٍم« َقــــــــْرُمــــــــهــــــــا الـــــــَعـــــــْبـــــــَقـــــــِريُّ »اأَُبــــــــــــــــــــ� ُمـــــــ�ـــــــصْ

ــــــــْيــــــــٍف ِفــــــــــــــــِرْنــــــــــــــــٍد، َتـــــــــــهـــــــــــاُب الــــــَمــــــنــــــايــــــا ِبــــــــ�ــــــــصَ
ــــــــ�اري َوِقـــــــــــــــــــــــــــْرٌن َلــــــــــــــــُه »نـــــــــــــــــــــــــــاِدٌر« َكــــــــالــــــــ�ــــــــصَّ
ــــــــــا« ِبـــــــهـــــــا َقـــــــــــــْد َتـــــــَجـــــــلَّـــــــْت َوَلــــــــــــِكــــــــــــنَّ »ُقــــــــــْد�ــــــــــصً
ـــــــمـــــــانـــــــي«، َوَفــــــــْيــــــــ�ــــــــسُ االأَمــــــــانــــــــي اإِمــــــــــــــــــاُم »الـــــــثَّ
ـــــــُيـــــــ�ِب ــي ِبــــــــــــَدْفــــــــــــِق الـــــــطُّ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــــــنــــــــابــــــــاُد« طـ »�ــــــــصَ
َبـــــــــــُنـــــــــــ�ِك َعــــــــلَــــــــى الــــــــــــَعــــــــــــْدِل �ـــــــــــصـــــــــــاُدوا ِبـــــــنـــــــاًء
ـــــــْيـــــــفـــــــاً ــــــــتــــــــاًء َو�ـــــــصَ َمــــــــاليــــــــيــــــــُن َتـــــــــــــْتـــــــــــــَرى، �ــــــــصِ
ُم ِمــــــــــــــــــْن َمـــــــــــــْكـــــــــــــُرمـــــــــــــاٍت َتـــــــــَجـــــــــلَّـــــــــْت ُتــــــــــــــــَكــــــــــــــــرَّ
ــــــــــــِك َمـــــــــــْثـــــــــــ�ًى َيــــــفــــــيــــــ�ــــــسُ ُعـــــــُلـــــــ�مـــــــاً ِبــــــــــــاأَْر�ــــــــــــصِ
» »َبـــــــــــــهـــــــــــــاٌء ِلـــــــــــــديـــــــــــــٍن« ُهــــــــــــــــَ� »الـــــــــعـــــــــاِمـــــــــِلـــــــــيُّ
َفـــــــــــــاأَْيـــــــــــــَن َمـــــــــقـــــــــاٌم ِلـــــــــــ »َمـــــــــــــــــاأُْمـــــــــــــــــ�ِن« ُمـــــــْلـــــــٍك
ـــــــريـــــــٌح ِلـــــــــــ »هــــــــــــــــــــــاروَن« ُيــــــــْعــــــــَزى َواأَْيــــــــــــــــــــــــَن �ـــــــصَ
ـــــمـــــاِء ــــــــَرحــــــــي، يـــــــا َغــــــــمــــــــاَم الـــــ�ـــــصَّ َيــــــــــُقــــــــــ�ُل: ا�ــــــــصْ
ـــــــــٌخ ِلــــــــــــِعــــــــــــزِّ الـــــــــُمـــــــــُلـــــــــ�ِك َمـــــــــــقـــــــــــاُمـــــــــــِك َنـــــــــ�ـــــــــصْ

ـــــــٌن َحـــــ�ـــــصـــــيـــــٌن اِلأَْر�ـــــــــــــــــــسٍ َو»اإيــــــــــــــــــــــــــــراُن« ِحـــــــ�ـــــــصْ

ــــــــكــــــــاَلــــــــى ِبـــــــــــــــــاأَْر�ـــــــــــــــــسٍ َحـــــــــــــــراْم ي الــــــــثَّ ُيــــــــــــَعــــــــــــزِّ
ـــــــــَتـــــــــداْم ُيـــــــــــــــــــَزْلـــــــــــــــــــِزُل ُمـــــــــْلـــــــــًكـــــــــا َبـــــــــــــــــدا ُمـــــــــ�ـــــــــصْ
)10( الــــــــــــِكــــــــــــراْم  َكـــــــــريـــــــــُم  ي  َجــــــــــــــــدِّ ـــــــــُم  َوهـــــــــا�ـــــــــصِ
حـــــــــاْم ــــــــــَط الـــــــــزِّ ـــــــــْطـــــــــَرَك َو�ــــــــــصْ ــــــــــْمــــــــــُت �ـــــــــصَ َوَيــــــــــمَّ
)11( الـــــِعـــــظـــــاْم  اأَْر�ــــــــــــــسِ  »اإِيـــــــــــــــــراَن«  ِبــــــــ  ــــُغــــ�فــــاً  �ــــصَ
ُتــــــ�ــــــصــــــاْم ال  َكــــــــــــــْي  الـــــــــُبـــــــــُطـــــــــ�َلـــــــــِة  اِلأَْر�ـــــــــــــــــــــــــــسِ 
)12( الـــــــــــَمـــــــــــراْم  َعـــــــــِتـــــــــيَّ  َعــــــــْر�ــــــــصــــــــاً  ُيــــــــــــــَزْلــــــــــــــِزُل 
)13( َقـــــــــتـــــــــاْم  فــــــــي  َنـــــــــــــى  َوالـــــــــــــدُّ َلـــــــــــــــُه،  َبـــــــريـــــــقـــــــاً 
)14( ــــــظــــــاْم  الــــــنِّ ُيـــــعـــــيـــــَد  َكــــــــــْي  الــــــــِعــــــــَدى  ــدُّ  ــ ــ ــصُ ــ ــ�ــ ــ ــ َي
ِبـــــــــــِعـــــــــــْتـــــــــــَرِة »اأَْحــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــَد« َخـــــــــــْيـــــــــــِر االأَنـــــــــــــــــــــاْم
مـــــــــــــــــــــاْم ــــــــــــرُّ االإِ «، َو�ــــــــــــصِ ــــــلــــــيــــــُل »الــــــــــــَعــــــــــــِلــــــــــــيِّ �ــــــصَ
)15( الــــــِقــــــيــــــاْم  ِلـــــــــَيـــــــــْ�ِم  ُنــــــــــــ�ٌر  ــــــَهــــــُد«  »َمــــــ�ــــــصْ َفـــــــــ 
َغـــــــــــــــدا ِقـــــــــْبـــــــــلَـــــــــَة الــــــــــــــَكــــــــــــــْ�ِن َخـــــــــــْيـــــــــــَر َمــــــــقــــــــاْم
ــــــجــــــاْم ـــــــِن اْنــــــ�ــــــصِ َربــــــــيــــــــعــــــــاً، َخــــــــريــــــــفــــــــاً، ِبـــــــُحـــــــ�ـــــــصْ
ـــــــــــــــا ُمــــــــــــــــــداْم ــــــــــفــــــــــاًء َوَعــــــــــــْطــــــــــــًفــــــــــــا َوُحـــــــــــــــبًّ �ــــــــــصِ
ــــــــْيــــــــٍخ ُيــــــــــــــــراْم َوَتــــــــــــــــْقــــــــــــــــ�ًى َوُزْهـــــــــــــــــــــــــــــــًدا ِلــــــــ�ــــــــصَ
)16( الــــــــــــِ�ئــــــــــــاْم  اأَْهــــــــــــــــــــِل  ــِة  ــ ــ ــَع ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ِل َوُرْكـــــــــــــــــــــــٌن 
ـــــــــيـــــــــاً ُيـــــــ�ـــــــصـــــــاْم؟ َل ِذْكـــــــــــــــــــــــــــراً، َوَنـــــــــ�ـــــــــصْ َتــــــــــــــَحــــــــــــــ�َّ
)17( الـــــــَغـــــــمـــــــاْم؟  ُيـــــنـــــاجـــــي  ــا  ــ ــ ــًك ــ ــ ــْل ــ ــ َم كــــــــــاَن  َوَقــــــــــــــْد 
ـــــــــــــــــى َذَهـــــــــــــــــْبـــــــــــــــــِت َخـــــــــــــراجـــــــــــــي ُيــــــــــقــــــــــاْم َفـــــــــــــــــاأَنَّ
ـــــــئــــــــاْم ــــــــــــــرِّ الــــــــــــــــُغــــــــــــــــزاِة الـــــــــــُعـــــــــــتـــــــــــاِة الــــــــلِـّ َو�ــــــــــــــصَ
َواأَْبـــــــــــــطـــــــــــــاُلـــــــــــــهـــــــــــــا َرْهـــــــــــــــــَبـــــــــــــــــٌة ِلـــــــــْلـــــــــِحـــــــــمـــــــــاْم
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ـــــــــٍم« َلـــــــــْيـــــــــَتـــــــــُه ِمـــــــــــــــْن َجــــــــديــــــــٍد »اأَبــــــــــــــــــــ� قـــــــــا�ـــــــــصِ
ِكــــــــــــــتــــــــــــــاٌب َلـــــــــــــــــــُه َلـــــــــــــــــــْم ُيــــــــــــــجــــــــــــــاَر ِبـــــــــُدْنـــــــــيـــــــــا
ـــــــــي الـــــــــَجـــــــــهـــــــــاِبـــــــــَذ َيــــــــــــــــــــــْ�َم الــــــــَفــــــــخــــــــاِر ُيـــــــــَحـــــــــيِّ
ـــــــَتـــــــقـــــــاَم َبــــــيــــــاٌن �ــــــــصــــــــا« مــــــــا ا�ـــــــصْ َفــــــــــلَــــــــــْ�ال »الــــــــرِّ
َحـــــــــــبـــــــــــاُهـــــــــــْم ِبــــــــــــَمــــــــــــْكــــــــــــُرَمــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــــْن ُعــــــــــــــالُه
ـــــــــْت ـــــــــَراأَبَّ ا�ـــــــــصْ »ُبــــــــــــخــــــــــــاَرى«   ،» »َدِريٌّ َكــــــــــــــالٌم 
ــْغ ــ ــلِّـ ــ ، َبـ َحـــبـــيـــبـــي »ِر�ـــــــصـــــــا« الــــــــُعــــــــْرِب َوالـــــــُفـــــــْر�ـــــــسِ
ــــــــَخــــــــْت ِمـــــــــــــــْن ُعــــــــراهــــــــا ــــــــــــــــــــــــٍة َفــــــــ�ــــــــصَّ اإَِلـــــــــــــــــــــى اأُمَّ
ـــــــعـــــــاراً َوُكـــــــــــــــــــــْن َعـــــــــــْبـــــــــــَر َدْهـــــــــــــــــــــٍر َدهـــــــــــيـــــــــــٍر �ـــــــصِ

)18( ُيــــــــــــقــــــــــــاْم  َجـــــــــــــديـــــــــــــًدا  ا  ِعـــــــــــــــــــزًّ ُيــــــــــَخــــــــــلِّــــــــــُد 
ِبـــــــــــــــــــِه ُلــــــــــــــَغــــــــــــــٌة اأُْحـــــــــــــــِيـــــــــــــــَيـــــــــــــــْت َوالـــــــــــــــَكـــــــــــــــالْم
)19( عــــــــــاْم  اأَْلـــــــــــــــِف  اإٍَلـــــــــــــى  َرْفــــــــ�ــــــــسَ  الــــــــدِّ َوُيــــــْعــــــلــــــي 
ـــــــــِن الـــــــِخـــــــتـــــــاْم ِلـــــــــُفـــــــــْر�ـــــــــصـــــــــاِن َقـــــــــــــــــــْ�ٍل َوُحـــــــــ�ـــــــــصْ
َفـــــــــــقـــــــــــاَم الــــــــــَبــــــــــيــــــــــاُن ِمــــــــــــــــَن الــــــــــلَّــــــــــْحــــــــــِد قــــــــــاْم
)20( ِقـــــــــيـــــــــاْم  َخـــــــــْيـــــــــَر  قــــــــــــاَم  »ُروَدكـــــــــــــــــــــــي«  َفــــــهــــــا 
ـــــــــــــْلـــــــــــــٍح ُيــــــــــــــــــــداْم ِر�ـــــــــــــصـــــــــــــاَلـــــــــــــَة ُحــــــــــــــــــــبٍّ َو�ـــــــــــــصُ
ـــــــــِل عــــــــاًمــــــــا ِبـــــــعـــــــاْم ــــــــْت ُعــــــــــــــــَرى الـــــــــَ��ـــــــــصْ َفــــــــَثــــــــبِّ
ـــــــالْم ــــــــٍر، ِلــــــــــــــــــــ�اَء الـــــــ�ـــــــصَّ ِدَرْفـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاً ِلــــــــَنــــــــ�ــــــــصْ

الهوام�س:
ِة ( 1) َع�سريَّ الثَنْي  ل�ِسلِة  ال�سِّ ِة  ِئمَّ اأَ ثاِمُن  الكاظِم(  مو�َسى  بُن  )عليُّ  �سا  الرِّ الإِم��اُم 

الَّتي َتبداأُ بالإِماِم عليِّ بِن اأبي طالٍب وَتنتهي بالإِماِم الَمهديِّ الغاِئِب الُمنَتَظِر. 
القديمِة  ُخرا�ساَن  في  َمرَو  اإِلى  ِرحلٍة  في  �سيِد  الرَّ بَن  الماأموَن  الخليفَة  راَف��َق 
الحديثِة،  ِة  الإِيرانيَّ بُخرا�ساَن  �سناباَد  في  وا�سُت�سِهَد  اليوَم(،  )اأَفغان�ستاَن، 

َيْت تلَك الَمحلَُّة ِبا�سِم َم�سَهٍد. ف�ُسمِّ
ثاث ( 2) لديه  ممتاز  جامعّي  اأ�ستاذ  لبنان،  جبل   1936 مواليد  من  الِكك  فكتور    

الفل�سفة  وفي  الفار�سيَّة  اللُّغة  وفي  العربيَّة  اللُّغة  اآداب  في  دكتوراه  �سهادات 
ة، الفرن�سيَّة(  ة لغات )العربيَّة، الفار�سيَّة، الإنكليزيَّ باللُّغة الفرن�سيَّة. يتقن عدَّ
اإ�سافة  ولبنان،  واإيران  وكندا  واأمريكا  فرن�سا  في جامعات  اللُّغات  بهذه  �س  درَّ
ًل  ًفا مطوَّ ة القديمة. له اأكثر من ع�سرين موؤلَّ ة القديمة والآريَّ اميَّ اإلى اللُّغات ال�سَّ
الفل�سفة،  اللُّغة،  )الأدب،  عة  متنوِّ مو�سوعات  في  طويل  بحث  مائة  من  واأكثر 
اإلى  ة  والإنكليزيَّ ة  والفرن�سيَّ ة  الفار�سيَّ التَّرجمات من  الكثير من  وله  الِعرفان( 

ة لغِته الأُّم. العربيَّ
ِل كُتِبه الَّتي اأ�سدَرها قبَل خم�ٍس وخم�سين �سنًة كتاب )فّن المقامات ومن اأَهمِّ واأوَّ

ة والعبريَّة(  ريانيَّ ة وال�سِّ مان الهمذانّي واأثره في اللُّغات الفار�سيَّ  في تراث بديع الزَّ
عر العربيِّ وَعرو�س بويِّ وفنون ال�سِّ والكتاب الآَخر )تاأثير القراآن والحديث النَّ

الَعرب في الثَّقافِة الإيرانيَّة(....
ِة باأَنَّه ُي�ساُغ لاإِن�ساِد، لذلَك َينبغي اأَْن  ( 3) عريَّ �سيُد َيختِلُف عِن الَمقطوعِة ال�سِّ النَّ

ا�ِس، واأَْن يكوَن اأُ�سلوُبه �َسهَل التَّناُوِل.         تكوَن معانيِه قريبًة ِمن مفهوِم النَّ
ِة ( 4)   اأ. د. فكتور الِكك: اأُ�ستاُذ الأَدِب الفار�سيِّ وح�سارِة اإِيراَن في الجامعاِت اللُّبنانيَّ

ٍة(. ة بيَن عربيَّ العريقِة، ورئي�ُس الَمجمِع الثَّقافيِّ العربيِّ )اأَكاديميَّ
(5 ).u دة العذراء مريم يِّ يمان - لبنان 2015/8/15م. يوَم عيد ال�سَّ   عيون ال�سِّ
�سا، لأَنَّه ماَت ( 6) اأَغدَقه الإِيرانيُّوَن عَلى الإِماِم عليِّ بِن مو�َسى الرِّ َلقٌب    الغريُب: 

ِل واأَهِله. غريًبا َعن وطِنه الأَوَّ
ى وما �ساَبه )153 � ( 7) �سا َكراماٌت ِل�ِسفاِء الَمر�سَ   الَكرامات: ُتن�َسُب اإِلى الإِماِم الرِّ

203 ه/ 770 � 818 م(.
غام: التُّراب.( 8)   الرَّ
بيِّ محَمٍد.( 9) �سا اأَحاديُث َرواها بالتَّ�سل�ُسِل عن النَّ   لاإِماِم الرِّ
ِة ِمن ( 10) اإِلى الأُ�سرِة الها�سميَّ اعِر  اإِلى انِتماِء ال�سَّ اإِ�سارٌة  »�ِسبٌط بِديِن الم�سيِح«:    

ِجهِة والدِته.
�سيِد ِمن جامعِة َطهراَن ( 11) كتوراه الأُوَلى الَّتي حاَزها موؤلَُّف هذا النَّ   اإِ�سارٌة اإِلى الدُّ

ِة ما بيَن )1960 - 1963(. في الأَدِب الفار�سيِّ والح�سارِة الإِيرانيَّ
يَن، ( 12) ا�سيِّ الَّذي َقهَر جي�َس الأُمويِّ : كان ركَن الجي�ِس العبَّ   اأبو ُم�سِلٍم الُخرا�سانيُّ

ُة. ا�سيَّ وبذلَك قامِت الخافُة العبَّ
وء.( 13) يِف من تموُّجاٍت ال�سَّ   �َسْيٌف ِفِرْنٌد: ما ُيَرى في ال�سَّ
اإيراَن ( 14) الَّتي عاَثْت في  ِة  الأَفغانيَّ دَّ هجوَم القباِئِل  الَّذي �سَ ناِدر: هَو نادر �ساه    

َب َنف�َسه �ساهًا  ، ُثمَّ َن�سَّ َفويِّ َفوّي ف�سادًا. كان قائدًا في الجي�ِس ال�سَّ العهد ال�سَّ
عَلى اإِيراَن.

�سا، ( 15) الرِّ الإِماُم  فيها  وا�سُت�سِهَد  الماأْموُن،  بها  نَزَل  الَّتي  القْريِة  ا�سُم  �سناباد:    
اِئِم فيها. َيْت َم�سهدًا، َتخليدًا لِذكراُه وُح�سوِره الدَّ ف�ُسمِّ

1035ه���. ( 16)  � 1574م.  )953ه����/  الح�سيِن  ب��ُن  ُد  محمَّ  : العامليُّ ي��ِن  ال��دِّ َبهاُء    
عامَل  بجبِل  ُجباع  من  اأَ�سُله   . الَبهائيِّ يِخ  بال�سَّ اإي��راَن  في  ُيعَرُف  1626م.(،   /
ِة مع  َفويَّ ولِة ال�سَّ لبناَن. ُولَد في َبعلَبكَّ وهاجَر ِمن لبناَن اإِلى اإِيراَن في عهِد الدَّ
يعيِّ  ال�سِّ الَمذهِب  لَتر�سيِخ  ولُة  الدَّ تلَك  ا�سَتدَعتهْم  الَّذيَن  يَن  العامليِّ من  كوكبٍة 
فويُّوَن. كان �ساعًرا وُمهند�َس ِمعماٍر وعاِلَم فلٍك  اُه ال�سَّ الثَنْي ع�َسريِّ الَّذي تبنَّ
َقر�َس  باِبها.  في  َم�سدًرا  لقروٍن  َظلَّْت  كتًبا  العلوِم  هِذه  في  فخلََّف  وريا�سيًّا، 
اإِيراَن. وقْد  اُته ُتذاُع ِمن و�سائِل الإعاِم في  ِة، وما تزاُل غزليَّ عَر بالفار�سيَّ ال�سِّ
. فويِّ ، تكريًما لَدوِره العظيِم خاَل الَعهِد ال�سَّ ويِّ �سَ َف بَدفِنه في الَحرِم الرَّ �ُسرِّ

هيُر، والُد الأَميِن والماأْموِن.( 17) �سيُد الخليفُة ال�سَّ   هاروُن: هو هاروُن الرَّ
هيرِة ( 18)   اأبو قا�ِسم: هَو اأبو قا�ِسم ِفردو�سي )940 - 1020 م(؛ �ساعُر الَملحمِة ال�سَّ

العتاِق  الُفر�ِس  ملوِك  �ِسيَر  بيٍت  اأَل��َف  يَن  �ستِّ َنحِو  في  فيها  َرَوى  »�ساهنامه«، 
ِة حتَّى َمجيِء الإِ�ساِم. واأَبطاَلهْم وَمعارَكهْم منُذ الُع�سوِر الأُ�سطوريَّ

ِة، َتعني ُم�سِلًحا ديوانيًّا، ُيفيُد ( 19) بٌة عن الفار�سيَّ   الجهابذة: مفرُدها جهَبذ، معرَّ
اقَد. اِع والنَّ �ساحَب ُخزانِة الكتِب والوا�سَع الطِّ

اٌد، كان َرْف�س: رايٌة اأَو َعلٌم كان لملوِك اإيراَن العتاِق، من �سنِع كاوه، وهو حدَّ الدِّ
َب بكلمِة  َي�سنُع اآلِت الَحرِب، لذلَك ُعرَف ِبا�سِم ِدَرف�س كاوياني، ن�سبًة اإليه. ُعرِّ
َف فيها اِئعِة الَّتي َو�سَ ِة الرَّ ينيَّ اعُر في ق�سيدِته ال�سِّ ِدَرْف�س وا�سَتعمَله الُبحُتريُّ ال�سَّ

ِة )225 �  ا�سانيَّ ِة ال�سَّ ِم في الَمداِئِن، عا�سمِة الإِمبراطوريَّ  اإِيواَن ِك�سَرى الُمهدَّ
641 م(. وقْد َذكَره في هذا البيِت حيُث قاَل:

���������������ْر َوال����������َم����������ن����������اي����������ا َم�������������������واِث�������������������ٌل، َواأَُن���������������و����������������سَ
. َرْف�����������������سِ ال��������دِّ َت��������ْح��������َت  ������ُف������وَف  ال�������������سُّ ُي��������ْزج��������ي  واُن 

ًنا  َرْف�ُس َرمُز تحريِر اإيراَن عَلى َيَدْي َبطِلهم الأُ�سطوريِّ اأَفريدون، وكان ُمزيَّ والدِّ
الكريمِة. بالجواهِر 

اأَو ( 20) َدر  ِمن  ٌة  ُم�ستقَّ وهي   ، الأَ�سليِّ الُم�سطَلِح  في  َة  الفار�سيَّ اللُّغَة  َتعني  َدِرّي:    
في  الآَن  حتَّى  به  ُتعَرُف  وهَي  الُملوِك،  باِط  في  َن�ساأَْت  لأَنَّها  الباب،  اأي  َدْرب 

طاجيك�ستاَن.
ْت اإِمارُتهم  مَّ يَن الَّذيَن �سَ يَن الإيرانيِّ امانيِّ ُبخاَرى: عا�سمُة الأُمراِء ال�سَّ

ِة  ِق�سًما ِمن اآ�سيا الُو�سَطى وُخرا�سان، وَغدْت عا�سمَة اللُّغِة الفار�سيَّ
وَنه�سَتها.

يَن، امانيِّ . ا�سَتقرَّ في باِط ال�سَّ ِة قبَل الِفردو�سيِّ ُروَدِكي: اأَهمُّ �ساعٍر بالفار�سيَّ
َي  عِر. )ُتُوفِّ اهنامه منِجًزا ما َيقُرُب ِمن اأَلِف بيٍت ِمن ال�سِّ  و�َسرَع بَنظِم ال�سَّ

عام 940 م(.
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