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ال���ح���دي���ث ع���ن ���س��ه��ري ت��م��وز 
على  م��رَّ  اّل��ذي  2017م.  ع��ام  واآب 
في  والإ�سامّية  العربّية  ال�سعوب 
حديث  هو  وفل�سطين  والعراق  لبنان 
الخرافة،  على  العقل  اإنت�سار  �سهر  عن 
العمالة،  على  المواطنة  اإنت�سار  و�سهر 
والف�ساد  العبث  على  الوعي  اإنت�سار  و�سهر 
خال  من  ذل��ك  وبداية  الأر���س.  في  والإف�ساد 

لبنان. على  الإ�سرائيلّي  العدوان 
الإ�سرائيلي. العدوان 

بالجمهورّية  حّلت  التي  النك�سات  اأعظم  من 
نك�سة  هي  1943م.  عام  ا�ستقالها  بعد  اللبنانّية 
عام 1948م. التي اإحتلت بها الع�سابات ال�سهيونّية 
الفل�سطينّية و�سبع قرى  الأرا�سي  ق�سمًا كبيرًا من 
اإلى  �سمتها  التي  الأخرى  المزارع  وبع�س  لبنانّية 
وتهجيرها  وط��رده��ا  اإ�سرائيل  الم�سمى  كيانها 
القرى  واأبناء  الفل�سطينّي  ال�سعب  من  األف  لمئتي 
وقد  اللبنانّي.  الداخل  اإل��ى  اللبنانّية  والمزارع 
الدول  وجامعة  العربّية  الجيو�س  اآنذاك  وعدتهم 
قليلة.  اأ�سهر  خال  ديارهم  اإلى  بالعودة  العربّية 
الدول  من  المّوقعة  الهدنة  اإتفاقّية  بعد  وذل��ك 
اأنَّ  ل�سعوبهم  زاعمين  ا�صرائيل«  »دولة  و  العربّية 

ذلك التهجير وتلك الإتفاقّية كانتا اإف�ساحًا في المجال 
فل�سطين!!!. بتحرير  تقوم  حتى  العربّية  للجيو�س 

الخام�س  نك�سة  الكبرى  الماأ�ساة  تلك  �ساعف  ُثّم 
بها  اأ���س��اع��ت  التي  1967م.  ع��ام  ح��زي��ران  �سهر  م��ن 
والم�سيحّية  الإ�سامّية  المقّد�سات  العربّية  ال��دول 
اليهودّية.  اليد  تحت  وجعلتها  وفل�سطين  القد�س  في 
مرتفعات  مع  النهر  اإلى  البحر  من  فل�سطين  واأعطت 
الدولة  اإلى  ال�سوي�س  وقناة  �سيناء  و�سحراء  الجولن 

ال�سهيونّية.
وج��راح��ه،  ل��ب��ن��ان  اآلم  م��ن  زادت  النك�سة  وت��ل��ك 
اللبنانّية  الأهلّية  الحرب  اأهمها  كثيرة  اآثار  لها  وكان 
عامًا  ع�سر  خم�سة  ودام��ت  1975م.  ني�سان  �سهر  في 
ب��م��خ��ط��ط م���ن وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة 
لتق�سيم  لها  خطط  ال��ذي  كي�سنجر  هنري  الأمريكّية 
بفل�سطين  المحيطة  ال��ع��رب��ّي��ة  ال���دول  وجميع  لبنان 
المحيطة  الدول  ومن  لبنان  من  الم�سيحيين  وتهجير 
وبالتالي  والأمريكّية،  الأوروبّية  الدول  اإلى  بفل�سطين 
خ��ل��ق دوي�����ات ط��ائ��ف��ّي��ة ت��ك��ون م��رج��ع��ي��ت��ه��ا ال��دول��ة 
و�سائر  لبنان  في  الفل�سطينيين  وتوطين  ال�سهيونّية، 
لق�سم  الإ�سرائيلي  الإجتياح  اأتى  وقد  العربّية.  الباد 
1978م. لخلق دويلة �سعد حداد  لبنان عام  من جنوب 
وبعد  كي�سنجر.  مخطط  في  الدويات  لتلك  كمقّدمة 

أفراح شهري تموز وآب
في لبنان والعراق  

والقدس
رئي�س التحرير
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الثاني  الإ�سرائيلّي  الإجتياح  اأتى  الدويلة  تلك  اإخفاق 
على  للق�ساء  1982م.  عام  بيروت  وللعا�سمة  للبنان 
لبنان  يكون  وحتى  واللبنانّية  الفل�سطينّية  المقاومة 

ال�سهيونّي!!... الم�سروع  في  الحربة  راأ�س 
ومقاومته  بجي�سه  ال��ل��ب��ن��ان��ّي  ال�سعب  �سجل  وق��د 
جميع  من  وال�سيا�سيين  الدين  رجال  من  القادة  وبع�س 
2000م.  اأيار  �سهر  ولغاية  1975م.  الطوائف منذ عام 
اأروع اآيات العّزة والكرامة والن�سر الذي ح�سل بف�سل 
�سهيد  األ��ف  مائة  من  اأكثر  دم��اء  وببركات  تعالى  اهلل 
كمال  والنائب  �سعد  معروف  النائب  يتقّدمهم  لبنانّي 
والرئي�س  المو�سوّي  عبا�س  ال�سّيد  والعّامة  جنباط 
ال�سيخ  والمفتي  فرنجيه  طوني  والنائب  كرامي  ر�سيد 
الأ�سرى  مئات  اأي�سًا  نن�سى  ول  وغيرهم،  خالد  ح�سن 
يتقّدمهم  تاريخه  لغاية  والمفقودين  والمخطوفين 
العدو  ان��دح��ر  حيث  ال�����س��در،  مو�سى  ال�سّيد  الإم���ام 
اأو �سرط ولأول مرة في  الإ�سرائيلي من لبنان دون قيد 

العربّي. العالم  تاريخ 
العّامة  الإ�سامّية  المقاومة  قائد  اآنذاك  قام  وقد 
الجمهورّية  رئ��ي�����س  ب��زي��ارة  ن�����س��راهلل  ح�سن  ال�����س��ّي��د 
الحريري  رف��ي��ق  ال�سهيد  ال���وزراء  ورئ��ي�����س  اللبنانّية 
ذلك  وتقديم  الكريمة  اللبنانّية  ال��ط��وائ��ف  وروؤ���س��اء 
وللوحدة  اللبنانّي  ولل�سعب  وللجي�س  لهم  هدية  الن�سر 

لبنان.  في  والوطنّية  الإ�سامّية 
بتاريخ  الأخير  الإ�سرائيلي  العدوان  اأتى  وقد 

ك��ّرد  2006م.  ت��م��وز  �سهر  م��ن  ع�سر  ال��ث��ال��ث 
مثيًا  العربّية  المنطقة  له  ت�سهد  لم  ع�سكري 

عام  الإ�سرائيلي  الجي�س  هزيمة  على  قبل،  من 
العربّية  الأنظمة  بع�س  وبم�ساعدة  2000م. 

و�سعبه!!!. ومقاومته  لبنان  من  الخائفة 
الغربّي  والبقاع  الجنوب  اأهالي  �سمود  وك��ان 

ال�ساحية  واأب��ن��اء  ال��ه��رم��ل  بعلبك  محافظة  واأب��ن��اء 
معهم،  اللبنانيين  �سائر  وت�سامن  لبيروت  الجنوبّية 
على   ،w اهلل  ر�سول  �سحابة  من  ب��در  اأه��ل  ك��ّرد  هو 
واأربعمائة  األف  من  اأكثر  قبل  وجبروتها  قري�س  طغيان 
المرجع  العّامة  وثاثين عامًا. ح�سبما عبرَّ عن ذلك 

في  اهلل)ق���ده(،  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد 
اآنذاك. الإ�سامّية  للمقاومة  خطابه 

من  اأكثر  بعد  الإ�سرائيلي  العدو  اندحر  وقد 
خيبات  يجرُّ  وه��و  الغا�سم  ع��دوان��ه  على  �سهر 
المقاومة  اإ�ستطاعت  حيث  وال��ه��زي��م��ة  الأم���ل 
الجمهورّية  وبم�ساعدة  لبنان  في  الإ�سامّية 

توازن  حالة  تخلق  اأن  من  لها  الإيرانّية  الإ�سامّية 
الرعب بينها وبين العدو ولأّول مرة في تاريخ ال�سراع 

الإ�سرائيلّي.  � العربّي 

الإمام ال�سّيد علي الح�سينّي ال�سي�ستانّي )دام ظله(
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وق�����د 
اللبنانّي  ال�سعب  فوجئ 

�سوري  مليوني  قرابة  بنزوح  واأطيافه  طوائفه  بجميع 
اإلى لبنان منذ �ست �سنوات من تاريخه، خافًا لاأنظمة 
لقدرة  وخافًا  لبنان  في  الإج��راء  المرعّية  والقوانين 
الدولّية.  للموازين  وخافًا  الإقت�سادّية  و�سعبه  لبنان 
ح�سبما  باإ�ست�سافتهم  العربّية  الدول  من  اإهتمام  ودون 
لبنان  تاركين  العربّية  الدول  جامعة  مواثيق  تقت�سيه 

الكبرى!!!.  الإن�سانّية  الماأ�ساة  هذه  اأمام  و�سعبه 
التكفيريين  مئات  بوجود  اأي�سًا  الو�سع  تفاقم  وقد 
خا�س  ب�سكل  عر�سال  مدينة  وف��ي  ع��ام  ب�سكل  بينهم 
كما  اللبنانيين.  ولجميع  عر�سال  اأهالي  لرغبة  خافًا 
اللبناني  للجي�س  التكفيريين  بتحدي  الأمر  ت�ساعف  قد 
للبع�س  وخطفهم  باإغتيالهم  الداخلي  الأم��ن  ولقوى 
اأيديهم  على  اللبنانّي  الجي�س  من  الآخرين  واإ�ست�سهاد 
�سد  اإرهابّية  بعمليات  بالتالي  وقيامهم  وغ��درًا.  غيلة 

اللبنانّية. المناطق  جميع  في  اللبنانيين 
وقد تدخل الوجهاء من اأهالي عر�سال اأخيرًا ومنهم 
من  الإن�سحاب  اإليهم  طالبين  الفليطي،  اأحمد  ال�سهيد 
�سوريا  �سمال  ف��ي  اآم��ن��ة  مناطق  اإل��ى  ولبنان  عر�سال 
التي قامت بها المقاومة  فرف�سوا ذلك. وكانت الخطة 
وبالتن�سيق  2017م.  واآب  تموز  �سهري  في  الإ�سامّية 
م��ع ال��ج��ي�����س ال��ل��ب��ن��ان��ي وال��ج��ي�����س ال�����س��وري اإن��ت�����س��ارًا 
ولأه��ال��ي  واأط��ي��اف��ه  ط��وائ��ف��ه  بجميع  ل��ل��ب��ن��ان  ج��دي��دًا 
الفتنة  لدابر  وقطعًا  التكفيريين  على  والبقاع  عر�سال 
الإ�سامّية  المقاومة  قائد  قام  وقد  اللبنانيين.  بين 
الإنت�سار  ه��ذا  بعد  ن�سراهلل  ح�سن  ال�سّيد  العّامة 
الجي�س  اإل��ى  الجديد  الن�سر  ه��ذا  ب��اإه��داء  المبارك 

واأطيافهم.  بطوائفهم  اللبنانيين  جميع  واإلى  اللبنانّي 
ت�سامنًا  وزادتهم  ذلك  بعد  لبنان  الأفراح  �سادت  وقد 
الن�سر  يوم  اآب   28 يوم  باإعان  والمقاومة  الجي�س  مع 

للبنان. وطنيًا  وعيدًا 
العراق على  العدوان 

للعراق  حلفائه  مع  الأمريكي  الإجتياح  اأت��ى  كما 
هنري  لمخطط  اإك��م��اًل  2003م.  ني�سان  �سهر  ف��ي 
للق�ساء  وذلك  لبنان  في  الذريع  ف�سله  بعد  كي�سنجر 
العراقّية  الدولة  موؤ�س�سات  وعلى  العراقي  الجي�س  على 
وللق�ساء  العراق  في  الطبيعّية  ال��ث��روات  ولم�سادرة 
الكبار  الأ�ساتذة  و�سائر  النووّية  الفيزياء  علماء  على 
في  طائفّية  دوي��ات  ولخلق  العراقية.  الجامعات  في 
الدينّية  الأقليات  و�سائر  الم�سيحيين  ولتهجير  العراق 
لل�سيعة  العليا  المرجعّية  وق��وف  وك��ان  ال��ع��راق.  م��ن 
الح�سينّي  علي  ال�سّيد  الإم��ام  ب�سخ�سية  العالم  في 
الأ�سرف  الّنجف  علماء  مع  ظله(،  )دام  ال�سي�ستانّي 
ف��ي وج���ه ذل���ك الإج��ت��ي��اح وت��ل��ك ال��م��خ��ط��ط��ات ���س��ّدًا 
حّرم  حيث  المخططات  تلك  لإف�سال  منيعًا  وحاجزًا 
على  العراقيين  دماء  ظله(،  )دام  ال�سي�ستانّي  الإمام 
و�سائر  الم�سيحيين  وطرد  تهجير  حّرم  كما  بع�سهم. 
بع�س  اأقامت  وعندما  العراق.  من  الدينّية  الأقليات 
المو�سل  في  الُخرافة  دويلة  الإ�ستخبارّية  الأج��ه��زة 
الخافة  دول��ة  اأّنها  ُمدعية  العراق،  و�سمال  والأن��ب��ار 
وللتاريخ  للواقع  ت��زوي��رًا   ،w اهلل  لر�سول  الرا�سدة 
ال�سي�ستانّي )دام ظله(،  ال�سّيد  الإمام  اأفتى  الإ�سامّي 
بيديها  فعلت  التي  الدويلة  هذه  على  الق�ساء  بوجوب 
لم  ما  العراقّي  ال�سعب  بحقِّ  والموبقات  الجرائم  من 
656ه���.  ع��ام  ب��غ��داد  ف��ي  وه��ولك��و  جنكيزخان  يفعله 
لل�سعب  الن�سر  الختام  في  وك��ان  1258م.  الموافق 
جي�سه  خ��ال  من  وقومياته  طوائفه  بجميع  العراقي 
الخرافة  دويلة  على  الكريم  ال�سعبّي  والح�سد  البا�سل 
تعالى  اهلل  بف�سل  2017م.  واآب   ت��م��وز  �سهري  ف��ي 
الكريمة  اأط��ي��اف��ه  بجميع  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  وال��ت��ف��اف 
العراقّية  وال��ق��ي��ادات  ال�سعبّي  والح�سد  الجي�س  م��ع 
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ظله(،  )دام  ال�سي�ستانّي  ال�سّيد  الإمام  مرجعّية  حول 
الأ�سرف. والّنجف 

الأق�سى على  العدوان 
والم�سجد  الُمقد�س  بيت  �سد  اليهودي  المخطط  اإنَّ 
الأق�����س��ى ق��دي��م ج���دًا واأّول م��ن ح���ّذر م��ن ذل��ك ك��ان 
بطاركة القد�س اّلذين �سّلموا مفاتيح »اإيليا ـ اور�صليم« 
واأربعمائة  األف  اأكثر من  للخليفة ُعمر بن الخطاب قبل 
بين  المّوقعة  الوثيقة  في  جاء  كما  عليه  وا�سترطوا  عام 
ياأذن  ل  اأن  الُعمرية.:  بالوثيقة   والمعروفة  الطرفين 
اليهود  لأّن  اور�سليم  اإلى  بالدخول  لليهود  الم�سلمون 

الم�سيح. ال�سّيد  واأعداء  تعالى  اهلل  اأعداء 
الخام�س  نك�سة  في  اليهود  اأه��داف  اأهم  من  وكان 
القد�س  على  الإ�ستياء  هو  1967م،  حزيران  �سهر  من 
وب��ن��اء هيكل  ال��م��ب��ارك.  الق�����س��ى  ال��م�����س��ج��د  وه���دم 
كثيرة  بخطوات  ق��ام��وا  ذل��ك  ولأج��ل  مكانه.  �سليمان 
قبل  من  الم�سجد  اإح��راق  منها  عامًا  خم�سين  خ��ال 
مكاتب  وبناء  تحته  نفق  بناء  ومنها  الم�ستوطنين،  اأحد 
ال�سباب  الُم�سّلين  ومنع  بها.  ال�سهيونّية  للحكومة 
والم�سيحيين  الم�سلمين  وتهجير  فيه  ��اة  ال�����سّ م��ن 
م��ن ال��ق��د���س وه����دم ال��ك��ث��ي��ر م��ن ب��ي��وت��ه��م. واإف�����س��اح 
تحت  الأق�سى  الم�سجد  في  لل�ساة  لليهود  المجال 
الم�سجد  ُم��وظ��ف��ي  م��ن��ع  واأخ���ي���رًا  ج��ن��وده��م.  ح��را���س��ة 
من  اإّل  الم�سجد  اإل��ى  الدخول  من  والم�سلين  وائمته 
اج���راءات  م��ن  وغيرها  الإل��ك��ت��رون��ّي��ة  بواباتهم  خ��ال 
في  الإ�سامّية  المرجعيات  ت�سّدت  عنّدها  تع�سفّية. 
في  ال�ساة  بحرمة  لاإفتاء  وفل�سطين  المقد�س  بيت 

الإجراءات. لتلك  الر�سوخ  خال  من  الم�سجد 
اأنحاء  جميع  في  الفل�سطيني  ال�سعب  لتجاوب  وكان 
الحميد  الأث���ر  ال��ك��ري��م��ة  ال��ف��ت��وى  ه���ذه  م��ع  فل�سطين 
الجرحى.  وع�����س��رات  ال�سهداء  �سقوط  بعد  والطيب 
تموز  �سهر  اأواخ��ر  في  المبارك  الإنت�سار  ك��ان  حيث 
ال�سعب  اأمام  المبارك  الم�سجد  اأبواب  بفتح  2017م. 
عن  ال�سهيونّي  ال��ع��دو  حكومة  وت��راج��ع  الفل�سطينّي 

الأخير.  قرارها 

�سوريا على  ال�سهيونّي  العدوان 
�سوريا كان قبل خم�سين  الإ�سرائيلّي على  والعدوان 
اإغُت�سبت  حيث  حزيران  �سهر  من  الخام�س  في  عامًا 
وتال  �سبعا  ومزارع  ال�سورّية  الجولن  ه�سبة  اأرا�سي 
اأرا�ٍس  وهي  اللبنانّية،  الغجر  وقرية  وكفر�سوبا  مركبا 
للينابيع  والأ�سا�س  الأّول  الرافد  وتعتبر  بالمياه  غنّية 
والحا�سباني  والأردن  كاليرموك  فل�سطين  في  والأنهر 
وبحيرة طبريا وغيرها من م�سادر مائّية في فل�سطين. 
في   للعراق  الأميركّية  المتحدة  الوليات  اإحتال  وبعد 
كي�سنجر  ُمخطط  تطبيق  حاولت  2003م.  ني�سان  �سهر 
ما  على  �ساهد  وخير  لبنان.  في  ف�سلها  بعد  �سوريا  في 
في  طوائفهم  بجميع  الم�سيحيين  ع��دد  اأّن  هو  نقول 
يتجاوز  الأ�سد  الراحل حافظ  الرئي�س  اأيام  كان  �سوريا 
هذه  اأيامنا  في  واأّما  ن�سمة،  األف  وخم�سمائة  المليون 
التكفيريون  قام  وقد  األف.  المائة  عددهم  يتجاوز  فا 
�سوريا  ف��ي  الم�سيحّية  الآث���ار  معظم  وتخريب  بنهب 
بحقِّ  كبرى  مجازر  وارتكبوا  الأقليات.  على  والق�ساء 
من  ذل��ك  وغير  وال���راأي  العقيدة  خالفهم  م��ن  جميع 

الجبين. لها  يندى  اأعمال 
بجي�سه  ال�سقيق  ال�����س��وري  ال�سعب  اإ���س��ت��ط��اع  وق��د 
الإيرانّية  الإ�سامّية  الجمهورّية  مع  وتحالفه  وقيادته 
�سنوات  خم�س  وخال  لبنان  في  الإ�سامّية  والمقاومة 
الع�سكرّية  والقواعد  والقرى  المدن  ُمعظم  تحرير  من 
ال�سورية من اأيدي التكفيريين. كما ا�ستطاعت الحكومة 
والع�سائر  القبائل  مع  �سعبّية  م�سالحات  عقد  ال�سورّية 
وال�سرور  والفرح  ال�سام  بها  اأعادت  والكردّية  العربّية 

اإلى قلوب ال�سوريين العائدين اإلى قراهم ومدنهم. 
الإ�سامّية  الجمهورّية  ف�سل  نن�سى  ل  الختام،  وفي 
منذ  ك��ل��ه.  ذل��ك  على  الحكيمة  وق��ي��ادت��ه��ا  اإي���ران  ف��ي 
فجرها الأّول على يدي الإمام ال�سيد الخمينّي )قده(، 
بتاأييد  ظله(،  )دام  الخامنئي  ال�سّيد  الإمام  وخليفته 
عام  ب�سكل  العالم  في  الم�ست�سعفة  ال�سعوب  وم�ساعدة 
في  رغبتهم  لتحقيق  خا�س  ب�سكل  الفل�سطينّي  وال�سعب 

والكرامة. الحرية 
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نماذج من أدب 
t اإلمام علّي بن أبي طالب

بقلم د. ي�صري عبد الغني عبداهلل

وحتليلها يف مرايا: النشأة واحلياة والعوامل املؤثرة يف شخصيته 
وأدبه واألغراض واخلصائص

احللقة السابعة

طالب  اأب��ي  بن  علّي  الجليل  الإم��ام  اأن  عرفنا: 
الب�سير )علّيه  الهادي  t هو ابن عم ر�سول اهلل 
فاطمة  ال�سيدة   اإبنته  وبعل  وال�سام(،  ال�ساة 
وال�سام(  ال�ساة  )علّيه  ه  �سمَّ  ،u ال��زه��راء 
اإليه وعمره �ست �سنوات، فن�ساأ معززًا مكّرمًا في 
ورحمة  ه��دًى  المبعوث  رح��اب  وفي  النبوة،  بيت 
الأخاق  مكارم  ليتمم  اأُر�سل  واّل��ذي  للعالمين، 
خلقه،  م��ن  ينقل  وال�����س��ام(،  ال�ساة  )علّيه 
وي�ستمع اإلى اأحاديثه المطّهرة، وينهل من في�س 
المختلفة  المواقف  من  ويفيد  وحكمته،  علمه 
ال�ساة  )علّيه  الكريم  بالر�سول  َتمرُّ  التي 

وال�سام(.
اأب���ي ط��ال��ب t اأول من  ك��ان ع��ل��يُّ ب��ن 
اأ�سلم، ولزم الدعوة الإ�سامية منذ اأن بداأت 

نورها ح��������ت��������ى  وعمَّ  قويت 

في العالمين، وا�سترك في ن�سر كلمة اهلل التي هي العليا، وكافح 
من اأجل ذلك اأ�سدق كفاٍح.

وعلمنا: اأنه بويع t بالخافة �سنة 35 ه�، وبعد مقتل عثمان 
حول  ثار  الذي  الخاف  من  �سديدة  عوا�سف  و�سط  عفان،  بن 
�سفيان،  اأبي  بن  معاوية  عليه  فقد خرج  الراحل،  الخليفة  مقتل 
العوام، وق�سى فترة خافته في  والزبير بن  وخرج عليه طلحة 
الدولة،  اأمن  ا�ستقرار  على  جهده  بكلِّ  العمل  فيها  حاول  �سراع 
ق�سة  وك��ان��ت  م��اأ���س��اوي،  ب�سكل  تتطور  كانت  ال��ح��وادث  ولكن 
الخوارج،  بعدها  ان�سقَّ علّيه  والتي  نعرفها جيدًا،  التي  التحكيم 
بعد  العراقية  الكوفة  م�سجد  في  وهو  غيلة،  اأحدهم  بيد  وقتل 

�ساة الفجر �سنة 40 للهجرة.
العوامل التي اأثرت 

:t في �سخ�سيته وخطابته
الإم��ام  ن�ساأها  التي  الطاهرة  الطيبة  الن�ساأة  ه��ذه  كانت 
ع��ل��ّي ب��ن اأب���ي ط��ال��ب t، وج���واره 
ال�ساة  )علّيه  اهلل  لر�سول  الكريم 
وال�سام(، واقتبا�سه من علمه وخلقه 
اأثر  ما  اأ�سّد  من  وحكمته، 
ف����ي ���س��خ�����س��ي��ة 
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.t الإمام علّي بن اأبي طالب
اإلى  كان رجل ُخُلٍق ودين وعلم وعدل وحكمة و�سام، ينظر 
الأمور من خال ما انطبعت علّيه نف�سه من �سمو ورقي و�سفاء، 
وما ر�سمه له الدين من حدود، وما امتاأت به نف�سه من ثقافة، 
الجليل علّي بن  الإمام  الروحي، ولهذا كان  الجانب  غلب علّيها 
النظرة،  اأموره ي�سدر عن هذه  اأبي طالب في حكمه وت�سريف 

ويترفع عن كل ما يخالف الُمُثل التي ر�سمها لنف�سه.
اأثرها  t، وتوّقد ذهنه،  ثم كان لهذه العوامل، مع فطرته 
اإليه في  اأن�ساأت منه عالمًا فًذا يحتكم  الدينية، فقد  في ثقافته 

المع�سات، ويوؤخذ براأيه فيها، كما نرى في الق�سة التالية: 
الثقفي  محجن  باأبي  الحر�س(  اأو  )الجنود  الع�س�س  دخ��ل 
ف�ساألهم:  الخطاب،  بن  ُعمر  وندمائه على  وال�ساعر(  )الفار�س 
اأبو  القوم  ل�سان  فاأجابه  اأن حّرمها اهلل ؟!،  بعد  الخمر  اأ�سربتم 

محجن الثقفي: 
كتابه  في  يقول  وه��و  الموؤمنين،  اأمير  يا  اهلل  حّرمها  كيف 
ِفيَما  ُجَناٌح  اِلَحاِت  ال�صَّ َوَعِمُل�اْ  اآَمُن�اْ  الَِّذيَن  َعلَى  َلْي�َس  العزيز: { 
اِلَحاِت...} ]المائدة : اآية  اآَمُن�اْ َوَعِمُل�اْ ال�صَّ اإَِذا َما اتََّق�اْ وَّ َطِعُم�اْ 

.]93
اأبي  بن  علّي  الإم��ام  اإل��ى  فاأر�سل  الخطاب،  بن  عمر  فبادر 
فلما  الحكم(،  وفي�سل  الفتوى  ال�ّسام(، )مرجع  )علّيه  طالب 
ح�سر قال: لو كان الق�سد من الآية هو ما فهمه الثقفي وندماوؤه 
اأن  واأرى  الخنزير،  ولحم  وال��دم  الميتة  ي�ستحلوا  اأن  لهم  ل�ساغ 
يقتلوا اإن كانوا قد �سربوا الخمر ُم�ستحّلين، واأن يجلدوا اإن كانوا 
قد �سربوها وهم يعتقدون ُحرمتها، ف�ساألهم ُعمر بن الخطاب، 
رجًا  يجلدهم  فجعل  ح��رام،  اأنها  في  �سككنا  ما  واهلل  فقالوا: 

رجًا حتى انتهى اإلى اأبي محجن الثقفي ، فلما جلد قال: 
واإن�����������ي ل��������ذو �����س����ب����ر، وق��������د م��������ات اأخ�����وت�����ي

َول�����������س�����ُت ع�����ن ال���������س����ه����ب����اِء ي�����وم�����ًا ب�������س���اب���ِر
اأب��دي��ت م��ا ف��ي نف�سك، ولأزي��دن��ك عقوبة  ُع��م��ر:  ل��ه  ف��ق��ال 

لإ�سرارك! 
ة الق�ساء t: لي�س لك ذلك يا  فقال علّي بن اأبي طالب ُحجَّ

ُعمر، وما يجوز اأن تعاقب رجًا، قال �ساأفعل، وهو لم يفعل!
اأقول لكم: من نبع هذه الن�ساأة الكريمة الطيبة، وظروف 

م��ّرت  ال��ت��ي  ال�سافية  النقية  ال��ح��ي��اة 

بالإمام علّي بن اأبي طالب t جاء اأدبه، فقد قب�س من ف�ساحة 
ُمحّمد بن عبد اهلل )علّيه ال�ساة وال�سام( اإمام الخلق و�سيد 
الأخ��اق،  مكارم  ليتمم  بالحقِّ  جاء  ال��ذي  والبلغاء  الف�سحاء 
وا�ستمدَّ من روحه، وات�سل �سلة قوية بالقراآن الكريم الذي كان 
وِحَكمهم،  واأمثالهم  العرب  �سعر  الكثير من  ُكتَّابه، وحفظ  اأحد 
وعرف الكثير عن اأيامهم، وتاريخهم، فجمع بين الثقافة العربّية 
حتى ع�سره، والثقافة التي جاء بها الدين الجديد، دين الحقِّ 
والعدل والخير والجمال والمحبة والت�سامح، و�سدر في اأدبه عن 

ذلك كله.
اأغرا�س خطبه: 

لاإمام علّي بن اأبي طالب t اأدب نثري غزير، منه الخطب، 
والر�سائل، والو�سايا، والحكم، ولكن معظم دار�سي الأدب يقفون 

اأمام خطبه قبل كّل �سيء.
لقد لقب النّقاد الإمام الكريم علّي بن اأبي طالب t باإمام 
من  لكثير  ومعالجتها  خطبه،  اتجاهات  لتعدد  وذلك  الخطباء، 

الق�سايا والأمور المختلفة، ومنها:
1 ـ  الخطب ال�سيا�سية:

والمحكوم  الحاكم  بين  العاقة  مامح  تر�سم  التي  وه��ي 
)الرعية(، وحقُّ كل منهما على الآخر، ولو عاد اأهل ال�سيا�سة في 
زمننا هذا اإلى هذا النبع الثري من خطب الإمام الكريم علّي بن 
والكثير،  الكثير  �سّيد الخطباء، ل�ستفادوا منها   t اأبي طالب 
وما ارتكبوا في حقِّ الب�سر ما يرتكبونه من جرائم توؤدي بالنا�س 

اإلى التعا�سة وعدم ال�ستقرار والبعد عن الأمن والأمان.
2 ـ الخطب الدينية:

اأمور دينهم، وتحثهم على ُمراقبة  للنا�س  التي تو�سح   وهي 
العديد  نقراأ  الباغة(  )نهج  كتاب:  وفي  ال�سالح،  والعمل  اهلل 
ال�سموات والأر���س وتمجيد  ابتداء خلق  من الخطب القيمة عن 
اهلل وبيان قدرته، وخلق ال�سموات والأر�س والمائكة، و�سفة اآدم 
 ،w ُمحّمد بن عبد اهلل  والمر�سلين  الأنبياء  وبعثة خاتم   ،t

فري�سة  وذك��ر  الكريم،  القراآن  ون��زول 
ال���ح���ج، وح���دي���ث عن 
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الحمد هلل، واآل النبي w، والمنافقين و�سفاتهم ... اإلخ ...
3 ـ الخطب الحربية:

وتو�سح  الأع��داء،  �سد  الجهاد  على  الّنا�س  تحثُّ  التي  وهي 
كيفية ُمعاملة الم�سلم لعدوه اأثناء القتال، وكيفية معاملة الأ�سرى 
اأن نت�سدق بن�سو�س القانون  اأح�سن معاملة، وذلك بالطبع قبل 

الدولي، ونردد دون وعي ما ي�سمى بحقوق الإن�سان.
نماذج من اأدب الإمام علّي 

بن اأبي طالب t وتحليلها: 
 النموذج الأول ـ وياأتي الدهر بالُخطِب الفادح:

اأبي  بن  ومعاوية   t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم���ام  بين  ك��ان 
وا�ستدَّ   � كما عرفنا   � بن عفان  َقَتلة عثمان  �سفيان خاف حول 
النزاع والتقى جي�س علّي وجي�س معاوية في �سفين، وفكرَّ عمرو 
بن العا�س �ساحب معاوية في حيلة يخذل بها اأ�سحاب علّي عنه، 
اإلى كتاب اهلل المجيد، ورفعوا الم�ساحف  فنادوا باأن يحتكموا 
اأنها  طالب  اأب��ي  بن  علّي  وع��رف  وال�سيوف،  الرماح  اأ�سنة  فوق 
ُخدعة، ولكن بع�س اأ�سحابه األّحوا علّيه في قبول التحكيم فقبله، 
وكانت  الخوارج،  هم  وهوؤلء  علّيه،  وان�سقوا  اآخرون،  �سده  وثار 
ُمحنة ما بعدها محنة، تاألم لها الإمام علّي t فخطب بعد هذا 

التحكيم يقول: 
)الــ�ــصــديــد(،  الــفــادح  بــالــَخــطــِب  الــدهــر  ــى  اأتـ واإن  »الحمد هلل، 
والحدث الجلَل، واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �صريك له، لي�س 
اأمــا بعد:  ــه،  واآلـ  w اإلــه غــيــره، واأن محمداً عبده ور�ــصــ�لــه،  معه 
الندامة  وتعقب  الح�صرة،  تـــ�رث  ال�صفيق  النا�صح  مع�صية  فـــاإن 
)الح�صرة( وقد كنت اأمرتكم في هذه الحك�مة )التحكيم( اأمري، 
كان  ولــ�  خال�صته(،  علّيكم  )عــر�ــس  راأيـــي  مــخــزون  لكم  ونخلت 
الخبير  للنا�صح  ي�صرب  قــديــم،  عربي  )مثل  اأمــر  لق�صير  ُيــطــاع 
َاآباء المخالفين الُجفاة، والمنابذين  الذي ال يطاع(، فاأبيتم علّي 
الزند  بن�صحه، و�صن  النا�صح  ارتــاب  الُع�صاة، حتى  )المخالفين( 
بقدحه )اأي لم يخرج ناره، وهي كناية عن االأحجام عن اإباء الراأي 
لالقتناع بعدم جــدواه(، فكنت واإياكم كما قال اأخ� ه�ازن )دريد 
بن ال�صمة، ال�صاعر الجاهلي، الذي ن�صح ق�مه في 
تنفيذ ما ن�صحهم  حرب، فتباطاأوا في 

به ، فهزمهم اأعداوؤهم (: 

اأم�������رت�������ه�������م اأم����������������ري ب�����م�����ن�����ع�����رج ال�����ل�����وى
ال���غ���د«  ���س��ح��ى  اإل  ال���ُن�������س���ح  ي�����س��ت��ب��ي��ن��وا  ف���ل���م 
وهي � كما ترى � خطبة تفي�س ح�سرة واألمًا لما �سار اإليه اأمر 
الأُمة اإزاء هذه الفرقة وما وجد من اأ�سحابه من تخاذل واإحكام، 
وفيها بّين راأيه في التحكيم، وموقف اأ�سحابه منه واأَثرَّ ذلك في 
نف�سه، و�ساق في هذه الخطبة الحكمة والمثل، و�سّمنها ال�سعر، 
واعتمد فيها على جزالة اللفظ ومتانة الأ�سلوب، والمقاطع ذات 
اأحيانًا،  الفطري  التلقائي  بال�سجع  فيها  وجاء  القوي،  الجر�س 
ارتاب  الع�ساة،  المنابذين  الجفاة،  المخالفين  يقول:  عندما 

النا�سح بن�سحه، و�سن الزند بقدحه.
اإمام  ميزات  من  والكثير  الكثير  ت�سور  ق�سرها  على  وهي 

الخطباء علّي بن اأبي طالب t في خطبه.
النموذج الثاني ـ 

عندما يكون المتخاذل مقهورًا:
 t قلنا: اإن الخطيب الذي معنا الإمام علّي بن اأبي طالب
 ،u ابن عم ر�سول اهلل محمدw، وبعل ابنته فاطمة الزهراء 
ن�ساأ في بيت النبوة، وفي رحاب الر�سول الكريم، ينقل من ُخُلقه، 
واأدب��ه،  وعلمه  حكمته  في�س  من  وينهل  اأحاديثه،  اإل��ى  وي�ستمع 
ويفيد من المواقف المختلفة التي َتمرُّ بالر�سول )علّيه ال�ساة 

وال�سام(. 
اأعقاب مقتل ُعثمان بن عفان خروج لمعاوية  لقد حدث في 
t، حيث كان  اأبي طالب  الإم��ام علّي بن  اأبي �سفيان على  بن 
قوة  له  وكان  لعثمان،  بالثاأر  طالبًا  الخافة  اإلى  يتطلع  معاوية 
توؤيده وتنا�سره، وفي ال�سطور التالية نعر�س خطبة لاإمام علّي 
بن اأبي طالب t، ي�ستثير فيها اأ�سحابه، ويدعوهم لرد معاوية 

عن موقفه: 
)تم�ص�ا  تنفروا  اأن  اأمرتكم  اإذا  مالكم  اهلل!  يقول:»عباد   � اأ   
اأر�صيتم  اإلى االأر�ــس؟!  اأثاقلتم )تباطاأتم(  للقتال( في �صبيل اهلل 
بالحياة الدنيا من االآخرة بدال ؟ وبالذل واله�ان من العزِّ خلفا؟«.
في هذا المقطع  ي�ستثير الإمام علّي t اأ�سحابه اإلى القتال، 
فيقول: ما خطبكم؟ كلما دعوتكم اإلى الجهاد تباطاأتم، اأتراكم 
الحياة  من  ب��دًل  فجعلتموها  بمفاتنها،  الدنيا  الحياة  غرتكم 
على  ال�ستكانة  اآثرتم  اأتراكم  واأبقى؟،  اأخلد  والآخ��رة  الآخ��رة، 

حياة العّزة والكرامة.
ولكي يبلغ علّي t من 
نفو�س �سامعيه ما يريد 

8



التعجبي  اأ�سلوب ال�ستفهام  اإلى  الباغة  اإلى ما ن�سميه في  لجاأ 
حين  البالغة  الخ�سارة  اإلى  باإ�سارته  ا�ستثارهم  كما  الإنكاري، 
ير�سون بالدنيا بديًا عن الآخرة التي هي خير واأبقى، وبالذل 

بديًا من العّزة والكرامة. 
ب � ويقول: » هلل اأنتم ! ُتكادون وال تكيدون، وُتنتق�س اأطرافكم 
غفلة  فــي  واأنــتــم  عنكم  يــنــام  وال  ت�صمئزون(،  )ال  تمتع�ص�ن  فــال 
وادع،  لــذل من  وبــات  العقل،  ذو  اليقظان  الحرب  اأخــا  اإن  �صاه�ن، 

وغلب المتخاذل�ن والمغل�ب مقه�ر وم�صل�ب«.
t ُمخاطبة القوم فيظهر  اأبي طالب  يتابع الإمام علّي بن 
عجبه من اأمرهم، ويقول لقد غلب علّيكم ال�سعف، حتى لقد يقع 
علّيكم الأذى فا ترفعونه، وُيِغير المعتدون على نواحي بادكم 
غافلون،  واأنتم  بالمر�ساد  لكم  ويقفون  بغاراتهم،  ت�سيقون  فا 
ومن  والحذر،  اليقظة  بل  الغفلة  الحرب  رجل  �ساأن  من  ولي�س 
ن نف�سه على الموادعة والم�سالمة لحقته المهانة، والمتخاذل  وطَّ
م�سيره اأن ُيغلب وال�سعيف ل حول له ول قوة يدفع بها عن نف�سه 

وماله وعر�سه .
يتخلى عن  الهدوء، فهو  اإلى �سيء من  تميل  الخطبة  ولهجة 
المعّبرة،  الجميلة  الِحَكم  اإطاق  اإلى  ويجنح  العنيف،  الأ�سلوب 
ي�ستثير  الماأثورة،  اأقواله  من  بطائفة  وياأتي  الأم��ث��ال،  و�سرب 
كما  تاأثرًا..  وتزيده  رواًء،  كامه  وتك�سو  المخاطبين،  همم  بها 
وا لهم، بما  ي�ستثيرهم بالموازنة بين موقفهم وموقف من ت�سدَّ

يبعث حوافز الحمّية في نفو�سهم. 
ج � ثم يقول:» اأما بعد: فاإّن لي علّيكم حقاً، واإن لكم علّي حًقا، 
فيئكم  وت�فير  �صحبتكم،  مــا  لكم  فالن�صيحة  عــلــّي  حقكم  فــاأمــا 
وتاأديبكم كما تعلم�ا،  )العطاء( عليكم، وتعليمكم كي ال تجهل�ا، 
واأما حّقي علّيكم فال�فاء بالبيعة، والن�صح لي في المغيب والم�صهد 
اأدعــ�كــم،  واالإجــابــة حين   ،) اأم حا�صراً  عنكم  غائًبا  اأكــنــت  )�ــصــ�اء 
والطاعة حين اآمركم، فاإن يرد اهلل خيًرا تنزع�ا )تقلع�ا وتكف�ا(
، تنال�ا ما تطلب�ن، وتدرك�ا ما  اأحــبَّ اإلى ما  اأكــره، وترجع�ا  عما 

تاأمل�ن«.
ل القائد علّي بن اأبي طالب  في الق�سم الأخير من الُخطبة ُيف�سِّ
t ما له من حقوق، وما علّيه من واجبات، فلهم علّيه اأن يبذل 
بالتعلّيم  ياأخذهم  واأن  العطاء،  ن�سيبهم من  يّوفر  واأن  ُن�سحه، 
والتاأديب، وله علّيهم الوفاء بالبيعة التي في اأعناقهم، واأن يقدموا 
له ن�سحهم �ساهدًا كان اأو غائبًا، واأن يلبوا نداءه اإذا ا�ستنفرهم ، 

وذلك كله خليق باأن يحقق طلبهم، وينيلهم بغيتهم، 
اأن  ال����م����ه����م 

ي�ستمع الحاكم اإلى كل المحكومين مهما اختلفوا معه في الراأي 
اأو التوجه، بعيدًا عن اأي اإق�ساء لأية فئة.

ل يكاد الإمام علّي بن اأبي طالب t يبلغ هذا الق�سم الأخير 
يخاطب  هو  فاإذا  كامًا،  نف�سه  هدوء  ي�سترّد  حتى  خطبته،  من 
القوم بلهجة اأدنى اإلى اللين والرفق، يف�سل ما لهم وما علّيهم، 

ويرّغبهم في طاعة اإمامهم وتلبية اأوامره. 
الق�سم  ه��ذا  يبداأ   t طالب  اأب��ي  بن  علّيًا  ف��اإّن  ن��رى  وكما 
بقوله:» اأما بعد«، فن�سعر باأن ما قبلها كان تمهيدًا ينتهي به اإلى 
اأّنه يجعل ما له وما علّيه في قول  ما يق�سده من الُخطبة، كما 
ُمّركز موؤكد:» اإن لي علّيكم حّقاً، واإن لكم علّي حّقاً«، ثم ُيعقب هذا 
القول بتف�سيل دقيق جميل، ومما يعجبنا اأّنه بداأ بما علّيه ثم اأتى 
بما له، والكام ياأتي خال اأ�سلوب خبري هادئ، ياأتي من ال�سور 

الباغية واإن لم َيخُل من مراعاة المو�سيقى اللفظية.
والخطبة التي معنا مثال ُمعّبر عن ُخطب الع�سر الإ�سامي، 
ناحظ في ُي�سِر ما فيها من الإيجاز، وق�سر الفقرات، والحر�س 
بين  الأ���س��ل��وب  وت��ن��وع  الموحية،  القوية  التراكيب  تخّير  على 

ا�ستفهام، وتعّجب واإنكار.
كما ناحظ ما يتجلى فيها من قوة العاطفة، وتدفق ال�سعور، 
وتلك كلها من خ�سائ�س الأ�سلوب الخطابي، الذي يتوخى التاأثير 

في المخاطبين وتحريك م�ساعرهم.
واإلى جانب ذلك ُناحظ تاأثر هذه الخطبة بالقراآن الكريم، 
فالخطيب ي�ستمدُّ من معانيه و�سوره واألفاظه، ويتاأثر باأ�سلوبه في 
ما  تنال�ا  كقوله:»  الم�سجوعة،  الفوا�سل  نظام  اإلى  اأحيانًا  ميله 

تطلب�ن، وتدرك�ا ما تاأمل�ن«.
والمنهل  ين�سب،  ل  ال��ذي  الُمعين  الكريم  القراآن  كان  لقد 
والحكماء  والأدب����اء  البلغاء  جميع  منه  ا�ستقى  ال��ذي  ال��ع��ذب 
والخطباء ، وكان تاأثر الإمام علّي بن اأبي طالب t به وا�سحًا 

في جميع خطبه البليغة .
وفي �سوء هذه الخطبة، وغيرها من كامه t � يت�سح لنا 
اأّنه ُقمٌة �سامخة من ُقمم الخطابة العربية، يكاد ل يجاريه خطيب 
اآخر في ف�ساحة ل�سانه، وقوة اأدائه، وروعة بيانه.                                                                                
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النموذج الثالث  ـ 
خطبة لعلّي بن اأبي طالب )ر�سي اهلل عنه( في 

الجهاد: 
روى الجاحظ اأن �سفيان بن عوف الأزدي ثم الغامدي اأغارا 
بن  ح�ّسان  وعلّيها   ،t طالب  اأبي  بن  علّي  زمان  الأنبار،  على 
ًا )ر�سي اهلل عنه(،  ح�ّسان البكري فقتله، فبلغ الخبر الإمام عليَّ
على  و�سلى  علّيه  واأثنى  اهلل  فحمد  النا�س،  على  خطيبًا  فوقف 
ِة، َفَتَحُه  ْبَ�اِب اْلَجَنّ َنّ اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن اأَ ا َبْعُد، َفاإِ نبّيه، ثم قال:]»اأََمّ
يَنُة،  اْلَح�صِ اهلِل  َوِدْرُع  الَتّْق�ى،  ِلَبا�ُس  ــَ�  َوُه اأَْوِلــَيــاِئــِه،  ِة  ِلَخا�صَّ اهلُل 
ِلّ َو�َصِملَُه  ُتُه اْلَ�ِثيَقُة. َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنه، اأَْلَب�َصُه اهلُل َثْ�َب الُذّ َوُجَنّ
ِرَب َعلَى َقْلِبِه ِباالإِ�ْصَداِد، َواأُِديَل  َغاِر َواْلَقَماَءِة، َو�صُ َث ِبال�َصّ اْلَباَلُء، َوُدِيّ
ِييِع اْلِجَهاِد، َو�ِصيَم اْلَخ�ْصَف، َوُمِنَع الَنّ�َصَف.اأاََل َواإِِنّي  اْلَحقُّ ِمْنُه ِبَت�صْ
ْعاَلناً، َوُقْلُت  اً َواإِ َقْد َدَعْ�ُتُكْم اإَِلى ِقَتاِل ه�ؤاُلِء اْلَقْ�ِم َلْياًل َوَنَهاراً، َو�ِصِرّ
َقــْ�ٌم َقُطّ في ُعْقِر  ُغــِزَي  َفــَ�اهلِل َما  َيْغُزوُكْم،  اأَْن  َقْبَل  َلُكْم: اْغُزوُهْم 
اْلــَغــاَراُت،  َعلَْيُكُم  �ُصَنّْت  َحَتّى  َوَتَخاَذْلُتْم  َفَت�اَكْلُتْم  ــ�ا.  َذُلّ اإاَِلّ  َداِرِهـــْم 
َوُمِلَكْت َعلَْيُكُم االأْوَطاُن. َوهـَذا اأَُخ� َغاِمد َوَقْد َوَرَدْت َخْيُلُه ااْلْنَباَر، 
َم�َصاِلِحَها،  َعْن  َخْيلَُكْم  َواأََزاَل   ، اْلَبْكِرَيّ اَن  َح�َصّ ْبَن  اَن  َح�َصّ َقَتَل  َوَقــْد 
اْلُم�ْصِلَمِة  ِة  ــَمــْراأَ اْل َعلَى  َيــْدُخــُل  َكــاَن  ِمْنُهْم  ُجــَل  الــَرّ اأََنّ  َبلََغِني  َوَلــَقــْد 
َواالأُْخَرى اْلُمَعاَهَدِة، َفَيْنَتِزُع ِحْجلََها، َوُقْلَبَها، َوَقاَلِئِدَها َوِرَعاَثَها، َما 
َما  َواِفِريَن  اْن�َصَرُف�ا  ُثَمّ  َوااِل�ْصِتْرَحاِم،  ِبااِل�ْصِتْرَجاِع  اإاَِلّ  ِمْنُه  َتْمَتِنُع 
َماَت  ُم�ْصِلماً  اأََنّ اْمــَرءاً  اأُِريــَق َلُهْم َدٌم. َفلَْ�  َناَل َرُجاًل ِمْنُهْم َكْلٌم، َواَل 
ِمْن َبْعِد هـَذا اأَ�َصفاً َما َكاَن ِبِه َمُل�ماً، َبْل َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديراً. َفَيا 
اْلَقْ�ِم  هــ�ؤاَُلِء  اْجِتَماِع  ِمن  اْلَهَمّ  َوَيْجِلُب  اْلَقْلَب  ُيِميُت  َواهلُل  َعَجباً! 
ْرُتْم  َلُكْم َوَتَرحاً، ِحيَن �صِ ُكْم َفُقْبحاً  ِقُكْم َعن َحِقّ َعلَى َباِطِلِهْم َوَتَفُرّ
َغَر�صاً ُيْرمى ُيَغاُر َعلَْيُكْم َواَل ُتِغيُروَن، َوُتْغَزْوَن َواَل َتْغُزوَن، َوُيْع�َصى 
يف(  اِم اْلَحِرّ )ال�صّ َيّ َلْيِهْم ِفي اأَ ْيِر اإِ اهلُل َوَتْر�َصْ�َن! َفاإَِذا اأََمْرُتُكْم ِبال�َصّ
اأََمْرُتُكْم  َواإَِذا   ، اْلَحُرّ ا  َعَنّ ُخ  ُي�َصَبّ اأَْمِهْلَنا  اْلَقْيِظ،  ُة  َحَماَرّ هـِذِه  ُقْلُتْم: 
ْمهْلَنا َيْن�َصِلْخ  ؛ اأَ ُة اْلُقِرّ َباَرّ َتاِء ُقْلُتْم:” هـِذِه �صَ ْيِر اإَِلْيِهْم ِفي ال�ِصّ ِبال�َصّ
اْلَحِرّ  ُكْنُتْم ِمَن  ــاإَِذا  َف ؛  َواْلــُقــِرّ اْلَحِرّ  ِمَن  ــَراراً  ِف ُكــُلّ هَذا  اْلــَبــْرُد؛  ا  َعَنّ
َجاِل  الِرّ اأَ�ْصَباَه  َيا   . ــُرّ اأََف ْيِف  ال�َصّ ِمَن  َواهلِل  ْنُتْم  اأَ َفــاإَذا  وَن؛  َتِفُرّ َواْلُقِرّ 
ــَ�ِدْدُت  ــاِت اْلــِحــَجــاِل، َلـ ـ ــاَل! ُحــُلــ�ُم ااْلْطــَفــاِل، َوُعــُقــ�ُل َرَبّ َواَل ِرَجـ
ْت  َجَرّ َواهلِل،  َمْعِرَفًة،  ْعِرْفُكْم  اأَ َوَلْم  اأََرُكــْم  َلْم  ــي  اأَِنّ
َنَدماً َواأََعَقَبْت �َصَدماً. َقاَتلَُكُم اهلُل! 
ــْد َمـــالأُتـــْم َقــْلــِبــي  ــَق َل

ْنَفا�صاً،  اأَ الَتّْهَماِم  ُنَغَب  ْعُتُم�ِني  َوَجَرّ َغْيظاً،  ْدِري  َو�َصَحْنُتْم �صَ َقْيحاً، 
َياِن َواْلخْذاَلِن؛ َحَتّى َلَقْد َقاَلْت ُقَرْي�ٌس:  َواأَْف�َصْدُتْم َعلََيّ َراأِْيي ِباْلِع�صْ

اإَِنّ اْبَن اأَِبي َطاِلب َرُجٌل �ُصَجاٌع، َولِكْن اَل ِعْلَم َلُه ِباْلَحْرب.
هلِل اأَُبوُهْم! َوَهْل اأََحٌد ِمْنُهْم اأَ�َسُدّ َلَها ِمَرا�سًا، َواأَْقَدُم ِفيَها َمَقامًا 
ْفُت  ُت ِفيَها َوَما َبَلْغُت اْلِع�ْسِريَن، َوه�ا اأنا ذا َقْد َذَرّ ي! َلَقْد َنَه�سْ ِمِنّ

ِتّيَن! َولِكْن َل َراأَْي ِلَمْن َل ُيَطاُع )1(«[. َعَلى ال�ِسّ
التحليل: 

� ا�ستهلَّ الإمام علّي بن اأبي طالب t بالحديث عن الجهاد 
ن��راه  ث��م  اأب���واب الجنة،  ب��اب م��ن  اإذ ه��و  َق���ْدره  وب��ي��ان  وو�سفه، 
وينتقل  القتال،  عن  لتخاذلهم  الم�سلمين  تاأنيب  في  ي�ستطرد 
بن عوف  �سفيان  اإليه من خبر  نما  ما  لهم  ليروي  بحديثه هذا 
الأذى  واإلحاق  الرجال  وقتله  الأن��ب��ار،  على  واإغ��ارت��ه  الغامدي، 
في  ه��وؤلء  جّدية  من  ويتعجب  والكتابيات،  الم�سلمات  بالن�ساء 
باطلهم، وتقاع�س مخاطبيه في حقهم، وقد و�سل بهم الأمر اإلى 
درجة اأنهم اأ�سبحوا غنيمة لاأعداء، يغزون في ديارهم، ويع�سى 
اهلل على علم وب�سيرة منهم، وهم قانعون را�سون بهذا الخزي، 
وذلك العار الذي لحق بهم، واإنه كلما دعاهم اإلى الجهاد جعلوا 
حجتهم الحر والبرد، وهم في الحقيقة يفرون من ال�سيف فا 
اأمر جنوده قد تفاقم  اأن  ُيغيرون، ويبدو من الخطبة  يغزون ول 
عنده فاأخذ ي�سفهم بال�سغار وال�سعف وقّلة العقل، وقد اأ�سابه 
ذلك بالندم في نف�سه والغيظ في �سدره، خا�سة بعد اأن اأدعُت 
ُقري�س اأنَّه �ُسجاع ولكن لي�س لديه خبرة في الحرب، وكيف هذا 
وهو الذي خا�س الحروب وهو �ساب لم يبلغ الع�سرين بعد ؟، وفي 

الختام يرى اأّنه ياأمر فا ُيطاع، وينادي للجهاد فا ُيجاب.
� ا�ستهل الإمام علّي t خطبته بو�سيلة من و�سائل الترغيب، 
وذلك في قوله:» اإّن الجهاد ه� باب من اأب�اب الجّنة«، فيجب على 
الموؤمنين ال�سعي وراءه ليك�سبوا الجّنة، ثم ل يلبث اأن نراه ينتقل 
اإلى الترهيب دون �سدة، وذلك في مثل قوله:» فقبحاً لكم وترحاً، 

حين �صرتم هدفاً ُيرمى، وفيئاً ينتهب«.
وباأ�سلوبه  التعبير،  في  بالو�سوح   t علّي  الإم���ام  ات�سم   �
نف�سه  وي�سف  تمويه،  دون  �سدق  في  تابعيه  في�سف  ال�سادق، 

وحاله دون غمو�س.
� تراوحت الجمل بين الطول والق�سر، وتق�سر اأحياًنا لتو�سح 
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نفو�س  في  المعنى  لإقرار  اأخرى  اأحياًنا  وتطول  ب�سرعة،  المعنى 
الم�ستمعين.

ِجدِّ  بين  يقابل  فهو  بالمقابلة  خطبته  في  الخطيب  تو�سل   �
في  وذل��ك  حقهم،  في  اأ�سحابه  وتهاون  باطلهم،  في  خ�سومه 
عن  وف�صلكم  باطلهم  في  الق�م  هــ�ؤالء  جــدِّ  من  عجًبا  فيا  قوله:» 
حقكم«، كما يعمد الخطيب اإلى الطباق في عبارات متتالية: »ُيَغاُر 

علّيكم وال ُتَغارون، َوُتغَزون وال َتغزون، َوُيع�صى اهلل َوتُر�ص�ن«.
دون  الخاطر  عفو  ورد  ال��ذي  ال�سجع  من  الخطبة  تخل  لم   �
ويا  رجـــال،  وال  الــرجــال  اأ�صباه  قوله:»يا  في  كما  تعمد،  اأو  ق�سد 
اأحالم االأطفال، وعق�ل ربات الحجال«، ومثل قوله:» لقد مار�صتها 

وما بلغت الع�صرين، وقد َنّيفُت فيها على ال�صتين«.
ال��خ��ي��ال��ي��ة،ك��م��ا في  ال�����س��ور  ب��ع�����س  ال��خ��ط��ب��ة  ف��ي  � وردت 
عدم  عن  كناية  ذلك  وفي  ظهرياً«،  ــم  وراءكـ قوله:»واتخذتم�ه 
اهلل  األب�صه  قوله:»  في  اأي�سًا  الخيال  ونجد  يقول،  بما  اهتمامهم 

ث�ب الّذلة« فهذا ت�سوير ا�ستعاري.
� عمد الخطيب اإلى الإطناب في خطبته لتاأكيد المعاني في 
نفو�س الم�ستمعين، وهذا ما نجده في قوله:»األب�صه اهلل ث�ب الّذلة، 
الُن�صف«،  ومنع  الخ�صف،  و�صيم  غار،  ال�صِ واألزمه  البالء،  و�صمله 
من  �سيلقاه  الذي  ال�سيئ  الم�سير  على  توؤكد  كلها  الجمل  وهذه 

يعزف عن الجهاد. 
ندماً،  جرت  واهلل  قوله:»معرفة  في  اأي�سًا  الإطناب  وناحظ 
جمٌل  َفُكلَّها  اأنفا�صاً«،  الم�ت  وجرعتم�ني  غيظاً،  �صدري  وورثــت 
توؤكد على معنى الح�سرة والندم والأ�سف التي اأ�سابت الإمام علّي 
بن اأبي طالب t، من الحال التي اآل اإليها اأهل الكوفة في �ساأن 

تخاذلهم اأمام الخ�سوم والأعداء.
النموذج الرابع ـ من كلماته 
التي تجري مجرى الأمثال: 

اأن  �سبابنا  في  يو�سوننا  اهلل(  رحمة  )علّيهم  اأ�ساتذتنا  كان 
الف�سيحة البليغة   t اأبي طالب نحفظ كلمات الإمام علّي بن 
الجيد  الكام  من  نتمكن  حتى  الأم��ث��ال،  مجرى  تجري  والتي 
البليغة، ونذكر من كلماته  ال�سليمة  الكتابة  الوا�سح وكذلك من 

التي ما زلنا نحفظها ونرددها: 
� »منه�مان ال ي�صبعان: طالب علم وطالب مال«.

� »عاتب اأخاك باالإح�صان اإليه، واردد �صره باالإنعام علّيه«.
� » اإذا اأقبلت الدنيا على امرئ اأعارته محا�صن غيره، واإذا اأدبرت 

عنه �صلبته محا�صن نف�صه«.
� » اآلة الريا�صة �صعة ال�صدر«.

ُبني  يــا  فقال:»   o الح�سن  ابنه  اأو�سى  اأن��ه  و�ساياه  ومن   �
احفظ عني اأربعاً، ال ي�صرك ما عملت معهن: اأغنى الغنى العقل، 
واأكبر الفقر الحمق، واأوح�س ال�ح�س العجب، واأكرم الح�صب ُح�صن 

الُخلق«. 
الخ�سائ�س الفنية لأدب 

:t الإمام علّي
عندما ندر�س اأدب الإمام علّي بالذات ما ورد في كتاب: )نهج 
الخ�سائ�س  ناحظ  اأن  لنا  يمكن  بتذوقها،  ونقوم  الباغة(، 

التالية: 
1 � ماءمة اأدبه للموقف الذي يلقى فيه، يلين بلينه، وي�ستدُّ 
ب�سّدته، ويكون في�سًا من النور والهدى، حين يم�سُّ ناحية التوجيه 

الديني، ويعالج نواحي ال�سلوك في الحياة.
و�سع  وع���اء   t طالب  اأب���ي  ب��ن  علّي  الإم���ام  اأدب  ك��ان   �  2
جوانب ُمتعددة تنبعث من ثقافة راقية �ساملة ، ففيها الإ�سارات 

التاريخية، والِحَكم، والأمثال، والو�سايا، وال�سعر الأ�سيل.
 t اأبي طالب �سّيد الخطباء  الإم��ام علّي بن  اأدب  � جاء   3
مراآة �سادقة لنف�سه وحياته ومثله وع�سره الذي عا�س، م�سّورًا 

لها اأ�سدق الت�سوير.
4 � ظهر في اأدب الإمام علّي بن اأبي طالب t تاأثره الوا�سح 
وال�سديد بالقراآن الكريم، والحديث النبوي المطّهر، وكان ذلك 
الذكر  اآيات  من  القتبا�س  وفي  واتجاهه،  التعبير  روح  في  يبدو 

.w الحكيم، واأحاديث النبّي الأمين
t بدقة اختيار  اأبي طالب  � تميز اأدب الإمام علّي بن   5
المحكمة  ال�سافية  والتراكيب  الُمعّبر،  القوي  الوا�سح  اللفظ 
ال�سور  م��ن  كثير  م��ع  ال��ج��ر���س،  وُق���وًة  )ال��ج��ذل��ة(،  الن�سج 
وتاأثيرًا،  قوة  كامه  تزيد  التي  العفوية  ال�سادقة  الباغية 
ول  تع�ّسف،  ول  فيها،  َتَكّلف  ل  �سافية،  فطرة  عن  وت�سدر 

ا�ستكراه.   ول  تعمل 
واهلل تعالى ولي التوفيق.

الهوام�س:
الجاحظ ،»البيان والتبيين« ، 2 / 53 – 55.( 1)
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دة« للحافظ �سليمان بن اإبراهيم  جاء في كتاب »ينابيع الم�َّ
القندوزّي الحنفّي المتوفى �سنة 1294م. )1( تحت عنوان:»الباب 
»ا�صعاف  كتاب  ف��ي  م��ا  بع�س  اي���راد  ف��ي  والثمان�ن«  الــخــامــ�ــس 
ال�سّبان  ُمحّمد  اأوان��ه  وفريد  زمانه  عّامة  لل�سيخ  الراغبين« 
مرف�عاً  وغيرهما  والطبراني  الروياني  اأخــرج   «[:q الم�سري 
اإلى ر�ص�ل اهلل w: المهدّي من ولدي وجهه كالك�كب درّي الل�ُن 
ل�ٌن عربّي والج�صم ج�صم ا�صرائيلّي اأي ط�يل )2( يمالأ االأر�س عداًل 

كما ُملئت ج�راً ير�صى لخالفته �صاكن ال�صماء و�صاكن االأر�س«[.
اإلى اأن قال:]» واأخرج اأحمد والمارودي اأّنه w، قال:» اأب�صروا 
بــالــمــهــدّي رجــل مــن قري�س مــن عترتي يــخــرج فــي اخــتــالف من 
الّنا�س وزلزال فيمالأ االأر�س عداًل وق�صطاً كما ُملئت ظلماً وج�راً 
وير�صى عنه �صاكن ال�صماء و�صاكن االأر�س وُيقت�ّصم المال بال�ص�ية 
ويمالأ قل�ب اأُّمة ُمحّمد ِغنى وي�صعهم عدله...« اإلى اأن يقول: وقال 

والج�اهر«  »الي�اقيت  كتابه  في  ال�سعرانّي  الوهاب  عبد  �سيدي 
في المبحث الخام�س وال�ستين:» المهدّي من ولد االإمام الح�صن 
الن�صف من �صعبان �صنة خم�س وخم�صين  الع�صكرّي وم�لده ليلة 
اأخبرنّي  اأن يجتمع بعي�صى بن مريم هكذا  اإلى  باق  ومايتين وه� 
ال�صيخ ح�صن العراقي عن االإمام المهدّي حين اجتمع به. ووافقه 

على ذلك �صيدّي علي الخّ�ا�س )رحمهما اهلل تعالى(. 
اإلى اأن قال:» وجاء في روايات اأّنه عند ظه�ره ُينادي ف�ق راأ�صه 
ملك هذا المهدّي خليفة اهلل فاتبع�ه فُيذعن له الّنا�س وي�صرب�ن 
ه بثالثة  ُحّبه واأّنه يملك االأر�س �صرقها وغربها واأن اهلل تعالى َيُمدَّ
اآالف من المالئكة. واأن اأهل الكهف من اأع�انه واأّن جبرائيل على 
ُمقّدمة جي�صه وميكائيل على �صاقته. واأّن المهدّي ي�صتخرج تاب�ت 
ال�صكينة من غار انطاكية واأ�صفار الت�راة من جبل بال�صام ُيحاج بها 

اليه�د في�صلم كثير منهم )3(«.  

t المهديِّ الُمنتظر

اإعداد هيئة التحرير

يف عقيدة 
العاّلمة الشيخ ُمحّمد الصّبان املصرّي

الهوام�س:
»ينابيع المودة« تاأليف الحافظ �سليمان بن اإبراهيم القندوزّي الحنفّي المتوفى ( 1)

�سنة 1294 ه�. دار الكتب العراقّية � الكاظمّية � بغداد، الطبعة الثامنة � 1385 
ه� � 1966م. �س 469 � 470.

   كما جاء في �سفاته t، اأنَّ وجهه كالكوكب الدرّي واأن اللون عربّي وذلك من ( 2)
ا�سرائيلّي  واأّن الج�سم ج�سم  اأجمعين.  اآبائه �سلوات اهلل و�سامه عليهم  جهة 
و�سّي  ذرّية  من  وهي  عنها(  اهلل  )ر�سي  والدته  اأي من جهة  الطول  من جهة 
بني  من  ال�سفا  �سمعون  وهو  �سمعان  اأو  بطر�س  القدي�س  وهو  الم�سيح  ال�سّيد 

ا�سرائيل. وقد تقّدم الكام عن ذلك في العدد المزدوج لمجلة »اإطالة ُجبيلّية« 
رقم: )28 � 29( �س 8 � 9. 

   ال�سيخ الحافظ �سليمان بن اإبراهيم القندوزّي الحنفّي، وهو من �سيوخ ال�سوفّية ( 3)
ومراجعهم الأعام في ا�ستانبول وكذلك كان العّامة الم�سرّي ال�سيخ محمد 
تعالى جميعًا(،  اهلل  ال�سعرانّي )رحمهم  الوهاب  عبد  ال�سيخ  وكذلك  ال�سّبان 
وقد تكّلم الإمام ال�سهيد ال�سّيد محمد ال�سدر )قده(، في مو�سوعته ال�سهيرة 
»مو�سوعة الإمام المهدّي r« عن ذلك بالتف�سيل مع ال�سرح والتعليق، فراجع. 

بلدة 
 t النبّي شيث

في 
قضاء بعلبك  
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وحملة 
من تاريخها 

امُلضيء

قرية من بالدي

بقلم ال�صيد محمد ي��صف الم��ص�ي

بلدة 
 t النبّي شيث

في 
قضاء بعلبك  
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تتربع بلدة النبّي �سيث t، على تلة مرتفعة تعلو عن �سهل 
البقاع الأو�سط بحدود المائتي متر ونيف كحد و�سطي وعن �سطح 
وتقع  مترًا،  اإلى 1350  بين 1200  ي��وازي  و�سطي  باإرتفاع  البحر 
البلدة على تال ُمنب�سطة ت�سكل اأر�سًا تتوزع بين اإنب�ساط وحدة 
�سعود بح�سب قرب اأو بعد الم�ساحة عن التال الأولى التي تعزلها 
عن �سهل البقاع وبين الجهة ال�سرقّية من البلدة وهي ت�سّكل قمة 
البلدة �سعودًا واأعلى من م�ستوى الجهة الفا�سلة عن البقاع والتي 
بدورها تعتبر اإمتدادًا طبيعيًا ل�سل�سلة جبال لبنان ال�سرقّية، ومن 
وعر�س  ط��ول  على  المطّل  ال�سير  �سهر  يعتبر  ال�سرقّية  الجهة 
ال�سل�سلة ال�سرقّية وُم�سرف على وادي جنتا ويحفوفا الذي هو مّمر 
طبيعّي ل�سلوك القوافل تاريخيًا بين ما كان يعرف بباد ال�سام 
المجاورة،  الدولة  �سوريا،  عا�سمة  ودم�سق  المتو�سط  البحر  اأو 
ممر  او  بمعبر  ت�سمى  ما  وه��ي  ق�سيرة  م�سافة  على  تقع  والتي 
�سرغايا وهي اأول بلدة �سورية تبعد عن النبي �سيث t، بم�سافة 
الأق�سى  حدها  في  كيلومترات   9 اإل��ى  مترات  كيلو   7 تتجاوز  ل 
يقابله مرتفعان جبليان ي�سعدان اإلى علو 1800 متر في قمتيهما 
وهما جهة �سمالّية وجهة جنوبّية، ي�ستمر الوادي ممتدًا بك اإلى 
اإلى  اأرا�سي �سرغايا ومنها �سلوك نحو الجنوب مواٍز  اإ�ست�سراف 
اإمتدادًا نحو عين حور وبلودان  قمم ال�سل�سلة ال�سرقّية ال�ساهقة 
والزبداني و�سوًل اإلى م�سايا ونزوًل نحو وادي بردى اإمتدادًا نحو 
مدينة دم�سق.. هذا كان الم�سلك الطبيعّي للقوافل التجارّية التي 
اإ�ستمرت طويًا اإمتداد التاريخ... و�ساءت الأقدار اأن ي�سهد هذا 
القرن  الثمانينيات من  �سنوات  اإلى قريب  ون�سوبًا  نهو�سًا  الممر 
الع�سرين المن�سرم ولأ�سباب �سيا�سّية لي�س هناك مجال للخو�س 
فيها عنوانها العري�س ح�سول عقوبات غربية في ثمانينيات القرن 
المن�سرم اأدت لإنتعا�س مهنة التهريب بين لبنان و�سوريا اآنذاك.

قديمًا، في التاريخ َنخطُّ الم�سافات، نمدُّ اليد اإلى بطون الكتب 
القديمة، نرنو اإلى مدادها وهي تحكي لنا خبرًا ي�سوقه لنا موؤرخ 
دم�سقي بل �سيخ موؤرخي باد ال�سام واأقدمهم، هو اإبن ع�ساكر، 
الإمام العالم الحافظ اأبي القا�سم علي بن الح�سن اإبن هبة اهلل 
بن عبداهلل ال�سافعي المعروف باإبن ع�ساكر 499 � 571ه�. �ساحب 
الجميل  الطويل  �سفره  ومنها  والمو�سوعات  التاريخّية  المجاميع 
وهو  الظماأ  لنا  ي��روي  معه  نقف  في حجمه  الكبير  دم�سق  تاريخ 
ي�سير اإلى بلدة النبي �سيث t، في زمانه وع�سره يقول في �سياق 
ترجمته لَعَلم من الأعام اإ�سمه يون�س، هو يون�س بن اإبراهيم، اأبو 

الخير. اأظّنه من اأهل همذان. قدم ال�سام. وحكى عن راهب لقيه 
عند قبر �سيث بالبقاع، وقال له:

عظني، فقال الراهب:
كل اأُْن�ٍس دون اهلل َوْح�َسة، وكل طماأنينة بغير اهلل َدْه�سة، وكل 

نعيم دون دار القرار زائل، وكل �سيٍء �سوى اهلل باطل. ُثّم قال:
ثاث بثاث ل ُيدركن:

الغنى بالمنى، وال�سباب بالخ�ساب، وال�سحة بالأدوية...)1(. 
في الإ�سم والم�سادر

زارها عديٌد من الرحالة وذكرها عدٌد كبيٌر ل ُي�ستهان به من 
الموؤرخين نقف على بع�ٍس منهم في هذه الُعجالة:

اإبن جبير توفي 614 هـ / 1217م. 
لم يزر المقام لكنه و�سف له بقوله: قبر �سيث ونوح، وهما بالبقاع، 
وهي على يومين من البلد، وحدثنا من زار قبر �سيث اإبن بطوطة ركن 

الدين بن ُمحرز بن محمد الوهراني توفي 575ه�. 1179م.
كان اأحد المغاربة اّلذين رحلوا اإلى دم�سق واأقاموا فيها زمن 
وزمن  بال�سهيد  المعروف  زنكي  بن  الدين محمود  نور  ال�سلطان 
ال�سلطان الأيوبي �ساح الدين الأيوبي وجّهت اإليه خطابة م�سجد 
توفي  اإلى دم�سق فبقي في داريا حتى  ُثّم عاد  داريا وزار م�سر 
عام 575ه� اأيام �ساح الدين وُدفن في تربة اأبي �سليمان الداراني 
محّدث وراٍو له ُتربة في مدينة داريا في غوطة دم�سق... روى له 
وترجم عنه اإبن خلكان ونقل لنا قوله: اأّما بعد اأَيها الملك ال�سعيد 
اإبراهيم  اأدام اهلل جمالك، وبلَّغك في عدّوك اآمالك، فاإن مقام 
ال��دم،  من  ت�ست�سيف  ل  ال��دم  ومغارة  يهيم،  واٍد  كل  في  اأ�سبح 
وم�سهد الكهف ل يفتر من اللهف، وم�سهد هابيل قد ُرمي بطير 
اأبابيل، وم�سهد �ِسيْث قد اإ�ستاأ�سله الخبيث، وم�سهد نوح نبكي عليه 
وننوح، وقبر جيلة مالنا فيه حيلة، وقبر اإليا�س قد وقع منه اليا�س. 
فلحقت الم�ساهد باأربابها، واأم�ست رميمًا كاأ�سحابها، قد محتها 

العوادي، وحدا بها الحادي)2(...
توفي 611ه���.  المو�سلي  ال��ه��روي  بكر  اأب��ي  بن  علي  ال��م��وؤرخ 

1214م. �ساحب كتاب الإ�سارات اإلى معرفة الزيارات...
وله قول في اأّن المقام المن�سوب اإلى النبّي �سيث t، اإنما هو 

...t سيث اإبن النبّي نوح�
�سيث  م�سهد  مكرمة  على  اأك��ّد   ،q العاملّي  الثاني  ال�سهيد 

t)3(، ومن متاأخري الرحالة نقراأ اأ�سماء:
ال�سيخ عبد الغني النابل�سي في كتابه حلة الذهب الإبريز في 
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رحلة بعلبك والبقاع العزيز. زار النبّي �سيث واأقام ليلة في البلدة.
وروى اأخبارًا مهمة ذات معاٍن ت�ستحق الوقوف اأمامها، و�سجل 
اأقواله في كتاب من مجلدات ال�سيخ ابراهيم بن عرفات القطيفي 
الحجازي في كتابه  »الك�صك�ل « �سجل ماحظاته حول الم�سهد 

للنبّي �سيث t... مطبوع.
ومن الرحالة الم�ست�سرقين نقراأ اإ�سم اإدوار روبن�سون الدكتور 
في الاهوت والفل�سفة نقراأ له ن�سو�سًا دالة من كتابه )يوميات 
عن  وترجمها  اإخ��ت��اره��ا  ف�سول  وج��غ��راف��ي��ا،  ت��اري��خ  لبنان  ف��ي 
الإنكليزّية اأ�سد �سيخاني من كتاب مباحث توراتية عن فل�سطين 
والأقاليم المجاورة، ج2، �س 280 اإلى �س 282، من�سورات وزارة 
الأول �سنة 1950م. وهي رحلة  ت�سرين  الجميلة  والفنون  التربّية 
كتابه  من  المقاطع  اأحد  في  يقول  �سنة 1838م.  ف�سولها  جرت 
المذكور: ُثّم نزلنا وعبرنا واديًا عميقًا على الجانب الآخر، يمتدُّ 
الثانية ع�سرة  ال�ساعة  النبّي �سيث، فو�سلناها  اإلى  �سماًل وغربًا 
والدقيقة الخام�سة ع�سرة، اأدرنا اأنظارنا نفت�س عن مكان ظليٍل 
نرتاح قليًا عنده ونتناول طعام الظهر، فوجدنا بيتًا غير ماأهول 
وجل�سنا  ال��رواق  فاحتللنا  بالكل�س،  )الطر�س(  التبيي�س  حديث 
هانئين، راآنا �ساحب البيت واكتفى بمراقبتنا من بعيد. ويظهر اأن 
ال�سباط الأتراك يحتلون البيوت �ساعة ي�ساوؤون ويجبرون الأهالي 
على خدمتهم، ولذلك بقي �ساحب البيت بعيدًا عنا، ولكنا دعوناه 
فلّبى الدعوة وجاء يرحب بنا وُي�سعرنا اأننا في بيتنا.. وفي حا�سية 
من الكتاب يقول: »النبّي �صيت، قرية كبيرة م�قعها عند منت�صف 
اإنخفا�صاً في ه�صاب لبنان  المنحدر الغربي من المنحدر االأكثر 
اإلــى ال�صمال مبا�صرة تقع  ُبْعِد ميل ون�صف تحت النبّي �صيت  على 

قرية الرمادي كانت اإمتداداً لقرية طب�صار... « اإنتهى.
ماحظات،  عّدة  روبن�سون  اإدوار  اإنطباعات  في  اإ�ستوقفتني 
النبّي �سيث من  اإلى  َل  َو�سَ اأّنه  الرحلة  من �سياق كامه في تلك 
الجهة الجنوبّية، عبر قريتي ما�سا والنا�سرّية ودخوًل في وادي قنا 
)مجرى النهر( �سعودًا نحو البلدة متوجهًا �سماًل نحوها متجاوزًا 
مثال  بعبارته  البلدة  بيوت  اأوائ��ل  اإل��ى  و�سوًل  ال�ساعدة  التال 
با والطفولة،  بيوتات الأقدمين التي اأدركناها وقطّناها اأيام ال�سِ
روبن�سون  ل��دى  ول��د  ما  ه��و،  الأهمية  غاية  في  اأم��ر  عن  متحدثًا 
اإنطباعًا من خال َلْمِحِه لأحد الأهالي عن اأمر في غاية الأهمية 
هو، واأعطى لنا خدمة مهمة في تعّر�س البلدة مثل كثير من القرى 
وُهنا   � العثمانّي   � التركي  الع�سكر  لكب�سات  والبعيدة  المجاورة 

ة من الذاكرة الموروثة ومعا�سرة لرحلة روبن�سون  تح�سرني ق�سّ
عن اأحد المتقّدمين في العمر وكان مع قطيعه من الغنم والماعز 
فروة  لب�س  نحوه،  واتجاههم  التركي  الع�سكر  قدوم  اأدرك  وّلما 
غنم وت�سلل بين القطيع متخفيًا من عيونهم وبذلك ظفر الرجل 
بالنجاة من يد الع�سكر التركي... وكان اإ�سمه ال�سّيد زين ومعا�سر 
للمير �سليمان الحرفو�سي )للتو�سع انظر كتاب  »�صجل محررات 
وتعليق  وفهر�سة  جمع   » لبنان  جبل  في  الن�صرانّية  القائمقامّية 
الموؤرخ �سليم ح�سن ه�سي(... وتعيينه مو�سع قرية الرمادي وهي 
اإل من بع�س الب�ساتين  تقع �سمالي بلدة النبي �سيث وهي خربة 
ذكرها  وق��د  م��اء،  وعين  قديم  عمران  على  ت��ّدل  اأحجار  وبقايا 
المعلوف في »االأخبار المروية عن االأ�صر ال�صرقّية «، ج7. وتكّلم 
حولها وهي تجاور قرية طب�سار المجاورة... ول زالت هذه الأمثلة 

حا�سرة في البال والأذهان تحّدث عن اأخبارها.
ومن جملة الفوائد ما رواه الموؤرخ الحجازي ال�سيخ اإبراهيم 
بن مهدي عرفات القطيفي في ك�سكوله متحدثًا عن ماحظاته 

 .t بما يخ�ّس مقام النبّي �سيث
فيها  ُدِف��َن  التي  القرى  ُي�سّمون  اأّنهم  بعلبك  اأه��ل  ع��ادة  ومن 
و)النبّي  ر�سادي(  مثل:)النبّي  النبّي  ذلك  باإ�سم  الأنبياء  اأحد 
�سيث( وغيرهما. ووجدت م�ساهد اأنبياء كثيرة مدفونة في جبل 
اأجل ذلك العوام منهم كل مزار راآه يقول:  عاملة حتى كان من 
هذا النبّي... ول يبعد فاإّن ال�سامات ونواحيها وتوابعها هي اأمكنة 

اأنبياء بني اإ�سرائيل وهم كثيرون...
ولما زار الحقير النبّي �سيث، �ساأل خّدامه عنه كيف علمتم اأنَّ 
ولد اآدم �سيث النبّي t، قد ُدفن ُهنا، حتى طولتوا � كذا � قبره هذا 
 ،u الطول الفاح�س. وقبره يقرب في الطول من قبر اأّمنا حّواء
في باد جّدة � وقد طالت المّدة وعفاه الطوفان. فتقدم رجل من 
خدامه � يزعم اأّنه من ذرّية ال�سيخ محمد بهاء الدين العاملّي )4(، 
فقال:]» �صمعت اأّنه كان اأ�صله رجمة اأحجار. وجعل يق�ّس الق�صة، 
فقلتُّ اأ�صكت وقد فهمت وقد ح�صل في �صنة 465هـ. زلزال ق�ّيْ في 
بعلبك ف�صقطت اأ�ص�ارها واأكثر قلعتها... اأنظر ال�صي�طي في ك�صف 

ال�صل�صلة عن و�صف الزلزلة مخط�طة اعتمده د. اليا�س قطايا« [.
اآل  مهدي  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  اأ�سلوب  اأّن  الماحظ  وم��ن 
عرفات القطيفي q قد عّممه على جملة قبور وم�ساهد الأنبياء 
التي زارها وهي النبّي اأيا � ايليا t، ومقام العو�سجي هو محمد 
العو�سجّي ول يوجد نبّي اإ�سمه محمد �سوى خاتم النبيين ر�سول 
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. يقع في تمنين التحتا  اهلل w، فيكون القبر لعالم جليل اأو وليِّ
وا�ستثنى من رحلته مقام النبّي نوح t، في الكرك وتاريخ زيارته 
وقعت بالن�سبة للنبّي �سيث t، 14 �سعبان 1221ه�. والنبّي ايا 

)عليه ال�ّسام(، في 3 �سعبان �سنة 1221ه�. 
الطريقة  على  ال�سوفية  �سيخ   ،t �سيث  النبّي  بلدة  وزار 
ومعايناته  ماحظاته  و�سّجلَّ  النابل�سي  الغني  عبد  ال��ق��ادرّي��ة 
وانطباعاته في رحلة م�سماة:»حلة الذهب االإبريز في رحلة بعلبك 

والبقاع  العزيز«  
لاأبحاث  الأل��م��ان��ي  المعهد  ف��ي  الرحلة  ه��ذه  ُطبعت  وق��د 
قبل  دم�سق.  مدينة  من  تلك  الرحلة  منطلق  وك��ان  ال�سرقّية... 
طلوع الفجر من يوم الثاثاء الخام�س ع�سر من ذي القعدة 1100 
 ،t النبّي يحيى  و)30 �سبتمبر 1689م.( مبتدئًا بزيارة راأ�س 
في الجامع الأموي ُثّم توجه اإلى باب البريد، مع من معه، ليركبوا 
الخيل، وتوجه اإلى ال�سالحّية فزار قبر محيى الدين بن عربي، 
اتجه  ُثّم  القميني  يو�سف  ال�سيخ  وقبر  ال�سيخ محمد  قبر  زار  ُثّم 
نحو قبر اأبي بكر بن قوام. فمزار محمد الزغبي، ُثّم تّوجه اإلى 
ر. فقرية كفرال�سوق  قبة �سّيار في جبل قا�سيون ومنها اإلى قرية ُدمَّ
ُثّم قبر قابيل وهابيل ُثّم تكية الدورة ُثّم منبع نهر بردى ُثّم قرية � 
مدينة � الزبداني وزيارة قبر العدل ال�ُسلمي، فجامع الدلة، ومغارة 
يحيى، فقرية �سرغايا الرو�سة: هي غي�سة النبّي �سيث تت�سمن 
اأنواعها  نبع ماء غزير عذب وجنائن من الأ�سجار المثمرة على 
كالجوز والتفاح وال�سفرجل والخوخ ونحوه. فقرية نبّي اهلل �سيث، 
وقبر �سيث t، ُثّم كّرت �سّبحة القرى والأماكن ومن النبّي �سيث 
في  اليونيني  عبداهلل  فقبر  بريتال،   � بليتار  وادي  بزيارة  اإبتداأ 
يونين، فبعلبك. وفي طريق العودة من بعلبك ُثّم قرية تمنين ُثّم 
قرية النبي اأيا فقرية كرك نوح، فقرية �سعدنايل في �سهل البقاع 

وقرية تعلبايا، فقرية قب اليا�س و... و... و...
نقف على ماحظاته في خ�سو�س ما ي�سيء لنا على مجريات 
خراج  من  بها  ]ويريد  �سيث  النبّي  رو�سة  يقول:  معه  ح�سل  ما 
بلدة �سرغايا اتجاه �سمال غربي داخًا في طريق ذي حاجزين 
جبليين من الجنوب وال�سمال ومّمرهما هو في موازاة نبع الماء 
غي�سة النبّي �سيث t، ومن اأوقافه عليه التحية وال�سام وفيه 
بع�س التعرج يتخلله الجبان المذكوران وهو واٍد غني. بموارده 
الزراعّية واأ�سجاره من الحور والجوز والتفاح والإجا�س والدراق 
والخوخ والتوت البري واللوز والتين، يتخلل هذا الطريق قريتان 

مياه  بين  و�سرنا  ركبنا  ُثّم  جنتا[،  تليها  يحفوفا  هما  �سغيرتان 
كاأّنها قائد  واأزه��ار وغيا�س، وجبال و�سخور، وح�سًى  وريا�س 
النحور اإلى اأن و�سلنا اإلى قرية نبي اهلل �سيث t، وكان ذلك قبيل 
الظهر ولي�س في تلك القرية منبر ول خطيب ول اإمام. فخالفنا 
والإعظام.  الإج��ال  وجه  على  جماعة  ال�سلوات  و�سلينا  اأهلها 
اإ�سمه فحاربوه،  اإ�ستَّقوا له من  وراأينا فيها م�سجدًا فيه محراب 
وقد �سمعناهم ي�سّمونه بالتكّية. وفيه قنديٌل معلٌَّق فيه في الجهة 
ا وجدنا فيها �سيخًا  ال�سرقّية، على خاف الُمعتاد في الق�سّية اإّل اأنَّ
من اأهلها عنده اإحتفال بمن يرد عليه اإكرام، وقد تقّيد بنا وانطلق 
معنا فيما توجهنا اإليه من المرام )قبر �سيث(. وقد زرنا قبر نبّي 
عليه  قبرًا عظيمًا  فراأيناه  والإنعام.  التحية  اأبلغ  عليه  �سيث  اهلل 
مهابة وجالة واإحت�سام، ومقدار ذلك القبر نحو الأربعين ذراعًا، 
وعر�سه يبلغ باعًا وباعًا. فوقفنا عنده ودّعونا اهلل تعالى باأنواع 
الدعاء، و�سلينا هناك ما تّي�سر لنا وامتاأ بالأجور من الوعاء... 
اأبي بكر الهروي q، في كتابة  وقد ذكر ال�سيخ الإم��ام علّي بن 

الزيارات  )5(... 
بعد ذكر الكرك التي هي من اأعمال بعلبك، التي بها قبر نوح 
t، قال: وقبُر �سيث بن نوح وقيل قبر �سيث بجبل اأبي ُقَبْي�س. 
وال�سحيح اأّن الذي بجبل اأبي قبي�س هو �سيث بن اآدم t، واهلل 
النبّي  قبر  راأ���س  عند  وهناك  يقول:  النابل�سي  وي�سيف  اأعلم... 
�سيثt، قبة عجيبة على اأربعة اأركان، مبّلط اأر�سها بالأحجار. 
ُمْحَكُم الأحجار  اإلتقان. وفي و�سطها �سهريج  وهي متقنة غاية 
غاية الإحكام، يجتمع اإليه الماء من �سطح النبّي �سيثt، وفمه 
مجعول كالف�سقّية، وهو في مكاٍن مرتفع مطٌل على تلك البرّية. 
وقد نظمنا في مقام �سيثt، هذه الأبيات، بناًء على اأّنه �سيث 
بن اآدم عليهما من اهلل تعالى اأ�سرف التحّيات، وهو الذي تقت�سيه 

لوايح الإ�سارات:
ع��������ن��������ا ل��������ق��������د زال������������������������ِت ال�����������������س��������رور

وك���������������������ل اأوق����������������ات����������������ن����������������ا ������������س�����������رور
وك���������������������ل ح�����������ي�����������ن ل�����������ن�����������ا ����������س���������م���������اٌع

ح�����������������س��������ور ل������������ن������������ا  اآن  وك�����������������������ل 
���������س��������ي��������ٌث اهلل  ن��������������ب��������������ّي  ح�����������ي�����������ث 

ج��������ئ��������ن��������ا اإل�����������������������ى ح������������ّي������������ه ن�������������������زوُر
وع����������������ّم����������������ن����������������ا ب����������ال����������ع����������ط����������اي����������ا

ف�����������ك�����������ل ���������������س��������������يء ن����������������������������راه ن�����������ور
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واأث���������������م���������������رت رو��������������س�������������ُة الأم�����������ان�����������ي
ل��������ن��������ا ف����������ا�����������س����������ْت ب��������ه��������ا ال����������زه����������ور 

ن��������������ه��������������اُرن��������������ا ك�������������لُّ�������������ه ��������س�������م�������و��������س
ول����������ي����������ل����������ن����������ا ك���������������ّل���������������ه ُب�����������������������������دوُر

ون���������ح���������ن م����������ن �������س������ي������ث ال��������ن��������ب��������ّي ال��������
�������������������������ذي ك��������������م��������������الت��������������ه ب������������ح������������وُر

ن��������غ��������ت��������رف ال�������ف���������������س�������ل م������������ن ن����������������داُه
وال����������������������������درُّ ت��������������������دري ب������������ه ال�������ن�������ح�������ور

ع�������ل�������ي�������ه اأوف�������������������������ى ��������������س�������������اِة رّب�������������ي
م���������ا اب�����ت�����������س�����م�����ت م���������ن ال�������ج�������ن�������ان ح������ور

����������ذاه م������������ع ال�������������������س���������ام ال��������������������ذي �����������سَ
م�������������ن غ���������ي���������ر ط������������������يٍّ ل�������������ه ن�����������������س��������وُر

م���������ا ه������������بَّ ري���������������ُح ال�������������س������ب������ا وغ��������ّن��������ْت
ب�������������ى ط������ي������ور ع�������ل�������ى غ�������������������س���������وِن ال�������������رُّ

وقلنا اأي�سًا في ذلك:
��������س�������ي�������ُث ي���������������ا  اهلل  ن�������������ب�������������يَّ  ي���������������ا 

م���������ن���������ك ������������س�����������رُّ ال�����������ح�����������ق م������ب������ث������وث
�������س������ف������وت������ه اب�����������������ن  اهلل  �����������س����������ف����������وُة 

م���������������������وروث اهلل  ع�������������ل�������������ُم  ف�����������ي�����������ه 
ق��������������د ���������س��������ع��������دن��������ا ف��������������ي زي������������ارت������������ه

وج����������������������������������واُد ال���������������ع���������������زم م�������ح�������ث�������وث
ل������ن������ا زاد  اهلل  وث������������������������������������واب 

ح���������ي���������ث ف��������ي��������ن��������ا ك������������������ان ب�����������رغ�����������وُث
ب�����م�����ا ج��������������������������اَد  اهلل  وع���������ل���������ي���������ن���������ا 

ج�������������������������اَد، والإك��������������������������������������رام م������ب������ع������وث
وكانت ليلتنا بالنبّي �سيث t، ليلة برغوثّية، وذلك الجامع 

الذي بتنا فيه بل تلك التكية، كانت علينا بالحر محمية.
ونقف عند الموؤرخ اإبن �سّداد الحلبي هو عز الدين اأبي عبداهلل 
محمد بن علي بن اإبراهيم الم�سهور باإبن �سّداد المتوفى �سنة 684 
ه�. في كتابه »االأعالق الخطيرة في ذكر اأمراء ال�صام والجزيرة ـ 
تاريخ لبنان واالأردن وفل�صطين« �س 270 � الباب ال�ساد�س في ذكر 
ما بمجموع هذه الأجناد الثاثة من المزارات... يقول: قبر �سيث 
الذي  اأّن  وال�سحيح  قبي�س،  اأبي  بجبل  �سيث  قبر  وقيل  نوح.  بن 

بجبل اأبي قبي�س هو قبر �سيث بن اآدم t... انتهى.
اإلى معرفة  »االإ�صارات  نه عن �ساحب كتاب  قلت: ونقل ما دوَّ

الغني  ال�سيخ عبد  اآنفًا، ومروية  اإليه  الإ�سارة  ال�سابق  الزيارات«، 
اأي�سًا كما في حياة الذهب الآنفة فلياحظ. ولم  النابل�سي عنه 
المعروف في كتابه  الموؤرخ  اأيبك  يجد عند ال�سفدي، خليل بن 
الوافي بالوفيات، ج16، �س 203 منه عن مادٍة قررها تحت اإ�سم 
�سيث بل تكّلم حول 3 فقهاء جّلهم �سيث بن كمال الدين اإبراهيم 

وثاٍن باإ�سم �سيث بن اإبراهيم ونحوهما...
البقاعي  الفر�سي  يا�سين  طه  للموؤرخ  كتاب  على  وبالوقوف 
جهة  من  واأّم��ا  يقول:  ببيروت،  الأميركّية  الجامعة  في  مخطوط 
عّين  بالبقاع   ،t نوح  اهلل  لنبّي  اإب��ن  �سيث  اإ�سم  وج��ود  تدقيق 
الّن�سابة  روى  تقول:  الأن�ساب  كتب  على  نقف   ... المقام  مو�سع 
ال�سّيد جعفر الح�سينّي الأعرجّي في الجزء المخطوط من كتابه 

ر  المنثور في اأن�ساب المعارف وال�سدور، �س 2، ما يلي: الدُّ
هذا الترميم يخت�س بكتاب الأعاق الخطيرة في ذكر اأمراء 
المو�سع  هذا  من  خروجه  بالتالي  �سداد  لإبن  والجزيرة  ال�سام 

والأ�سوب اأنه حا�سية للكتاب المذكور. 
1� ُعني بن�سره وتحقيقه وو�سع فهار�سه �سامي الدهان دكتور 
دولة في الآداب من باري�س ع�سو »المجمع العلمّي العربّي« بدم�سق 
طبعة »المعهد الفرن�صّي للدرا�صات العربّيةٍ« بدم�سق �سنة 1382ه�. 
في  الخطيرة  الأع��اق  بكتاب  يخت�سُّ  الترقيم  هذا  � 1962م... 
ذكر اأمراء ال�سام والجزيرة لبن �سداد بالتالي خروجه من هذا 

المو�سع. والأ�سوب اأّنه حا�سية للكتاب المذكور.
الباب الأّول في بيان اأن�ساب بع�س الأوائل من العرب العاربة 
والم�ستعربة وبع�س العجم والترك والفر�س والروم � اليونان على 
الموفق.  اآدم فنقول واهلل  الب�سر  اأبي  وب�سرده من  الإيجاز  �سبيل 
اإعلم اإّن اآدم اأبو الب�سر وهو اأّول من خلقه اهلل منهم وقد اأهلك في 
طوفان نوحt، جميع اأبناء اآدم t، اإّل نوح بن لمك بن متو�سلح 
بن اآخنوخ بن يارد بن مهائيل بن قينان بن اأنو�س بن �سيث بن 
اآدمt، ومن جملة من معه في ال�سفينة، ول خاف بين الّن�سابين 
والموؤرخين تبعًا للكتب ال�سماوية باإنح�سار الن�سل بنوح t، واأّنه 

اأولد من ثاثة رجال 1� �سام، 2 وحام، 3� ويافت.
ومن ن�سلهم ملئت الدنيا. فاأّما يافت بن نوح فاإّنه اأولد ت�سعة 
رجال األخ... اأنظر �س 2 و 3 من »الدر المنث�ر«، الجزء المخطوط.
اأي�سًا في كتابه  ال�سّيد جعفر الأعرجّي  واأق��راأ ما دّبجه يراع 
الآخر الم�سمى الفلك ال�سائر في اأن�ساب القبائل والع�سائر �س 4.

ومثله في كتاب »الذهب في معرفة اأن�صاب العرب« �س 13 وما 
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الدم�سقي  الكردي  اأحمد  تاها مخطوطة لم�سطفى حمدي بن 
الجبورّي  �سلمان  كامل  الأ�ستاذ  بتحقيق  مطبوعة  ن�سخة  ومنه 
ويروي الّن�سابة البغدادي محمد اأمين ال�سويدي في كتابه »�صبائك 
الذهب في اأن�صاب قبائل العرب« يقول: النبّي �سيث وُيقال قبره في 
�سرعين من اأعمال بعلبك وقريٌب مّما م�سى خبره نقراأ في كتاب 
»االأن�صاب الم�صجرة« مخطوطًا ن�سر مكتبة ال�سيخ محمد ح�سين 
اآل كا�سف الغطاء، الّنجف الأ�سرف، بتحقيق وتعليق ال�سيخ عبد 
حين  ُقم،  المرع�سي،  ال�سّيد  مكتبة  طبع  الغطاء.  كا�سف  الأمير 
�س لذكر اإ�سم �سيث هبة اهلل ابن اأبي الب�سر اآدم t... كما  تعرَّ
المو�سل  t، في مدينة  �سيث  للنبّي  نن�سى خبر وجود مقام  ل 
تاريخ  كتابة  في  العمري  المو�سلي  الموؤرخ  ذكره  وقد  العراقّية، 
خيراهلل  ليا�سين  الحدباء«،  الم��صل  تــاريــخ  فــي  االأدبــــاء  »منية 
�ــصــادات  مــن  االأ�ــصــفــيــاء  وم�صرب  االأولـــيـــاء  »منهل  وكتاب  العمري 
وكاهما  العمري  خيراهلل  بن  اأمين  لمحمد  الحدباء«  الم��صل 
اأخوان وهو م�سجد قديم، ولم يبينا تاريخه تحديدًا ب�سكل يبرزه 
�سبطًا، ووجدت في رحلة ثانية لل�سيخ عبد الغني النابل�سي غير 
»حّلة الذهب االإبريز« وفي اأثناء تجواله في بع�س مناطق �سوريا 
� يحدثنا عن وجود مقام للنبّي �سيث t، وهو على راأ�س جبل، 
ويوؤكد النابل�سي اأّن الذي زاره في نواحي بعلبك والبقاع هو اأ�سبح 
من هذا... وعلى اأّنه عنده هو �سيث بن نوح t، م�سايرًا وموؤيدًا 
كام الهروي ومثله فعل اإبن �سداد على ما مّر معنا، ومعلوم بوجود 
عّدة قرى لبنانّية �سواء في الجنوب اأو �ساحل ك�سروان تحمل اإ�سم 
في  وعم�سيث  النبطية  ق�ساء  في  �سيث  وعد  جب�سيت  مثل  �سيث 

�ساحل ك�سروان.
كتاب  يلي:»  ما  فيها  وج��دُت  البلدان  كتب  نحو  الإتجاه  وعند 
بن  جعفر  بن  اإ�سحاق  يعقوب  اأبي  بن  اأحمد  »البلدان«لليعقوبّي، 
وهب بن وا�سح ال�سهير باليعقوبّي المتوفي �سنة 284ه�. ط. اأول، 
الطريق  َخ��طَّ  اإنما  وهو  منه  �س 163  �سنة 1422ه����./ 2002م. 
التي كانت تمثل حوا�سر  الكبيرة  المدن  الم�سلوك بين م�ساهير 
واأوابد مثال دم�سق والزبداني ُثّم مدينة بعلبك. واأنهى كتابه هذا 
في مثل هكذا اإجتزاء. للعّامة عبد القادر بدران «. ط. المكتب 
الإ�سامّي �  كتاب »منادمة االأطالل وم�صامرة الخيال«. م�سمونه 
يحتوي على مجموعة الآثار الدم�سقّية والمعاهد العلمّية اإ�سراف 
ما  بيروت  1985م.   � 1405ه���  �سنة  ثانية  طبعة  ال�ساوي�س  زهير 
الجغرافي،  نطاقه  لخروجه عن  بحثنا  اإلى م�سمون  فيه  تعّر�س 

ن�سدُّ  دم�سق...  مدينة  واآث��ار  واأواب���د  م�ساجد  �سمن  وح�سرها 
اأنظارنا نحو كتاب يفر�س نف�سه بقوة م�سّنفة وبراعته في مجال 
و�سف وت�سخي�س الم�ساهدات هو الموؤرخ الرحالة، اأحمد و�سفي 
زكريا وهو الأديب المحقق الباحث الخبير الّن�سابة اللبيب �ساحب 
عدد وا�سع من الكتب المفيدة والنافعة مثل: 1� ع�سائر ال�سام. 2� 
والآثار  الم�ساهد)6(   �5 الدم�سقّية.  الباد  بع�س  في  اأثرية  جولة 
في باد ال�سام، نقف على بع�س مقاطع تفيد مو�سوعنا من هذا 

الكتاب الأخير. 
الجغرافّي  ال�سلوك  طريق  لنا  ي�سف  هو  عنه  الكام  قبل 
بما ي�سبه اأي جغرافي عريق فياأتي على ِذكْر الم�سافات واأ�سماء 
والب�ساتين  والينابيع  وارتفاعها  والجبال  التال  واأ�سماء  القرى 
واأنواع الفواكه والخ�سروات. اأنظر مثاًل عليه من �سفحة 123 اإلى 

�سفحة 133. يقول كما في �سفحة 132 منه:
عودًة اإلى اإياب: يترك الطريق على الي�سار ال�سكة الحديدّية 
ويتجه نحو الغرب من يحفوفة يلحق برياق اإذا تتبع مجرى وادي 
يحفوفة الظليل الندي، واإذا مّر من اأ�سفل قرية النبّي �سيث �سكانها 
800 جعفريون واإ�سم هذه ن�ساأ من وجود �سريح فيها باإ�سم النبّي 

�سيث.
نعود اإلى اإبن ف�سل اهلل العمري، هو �سهاب الدين اأحمد بن 
يحيى المتوفى �سنة 749 هجرية في كتابه »م�صالك االأب�صار في 
والأقاليم.  والآث��ار  الم�سالك   � الأّول  المجلد  االأم�صار«.  ممالك 
كامل  الأ�ستاذ  تحقيق  العلمّية،  الكتب  دار  طبع   ،268 �سفحة 
�سلمان الجبوري يقول وهو ي�سف لنا القبور والأ�سرحة والم�ساهد 
في البقاع قبر نوح t، بقرية تعرف بالكرك، من اأعمال بعلبك.

قبر �سيث، بقرية تعرف ب�َسْرِعيَن ]وا�سح المعنى ب�سرعين[. 
بالقرب من كرك نوح. وقبر اليا�س النبّي بقرية قبر حزقيل، اأحد 
اأنبياء بني ا�سرائيل بالبقاع، غربي كرك نوح. و�سبق اأ�سماء عدد 

من الأنبياء وكاه راجع اإلى هذا الكتاب. 
في كتاب »�صبح االأع�صى في �صناعة االإن�صا« تاأليف اأحمد بن 
دار  ميادية، ط.  المتوفى 821 هجرية 1418  القلق�سندي  علي 
الكتب العلمّية، �سرحه وعّلق عليه وقابل ن�سو�سه محمد ح�سين 
»الرو�س  عن  ينقل  يقول:   ،147 �سفحة  الرابع  المجلد  الدين، 
المعطار في و�صف المعّرة« وهي معّرة النعمان من محافظة ادلب 
ال�سورّية  وجدت خبره عند الموؤرخ اآل الجندي العبا�سي في كتابه 
»تاريخ معرة النعمان« يقع في جزاأين وي�سفها بمدينة من ُجند 
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حم�س لها �سبعة اأبواب: باب حلب، والباب الكبير، وباب �سيث، 
وباب الجنان، وباب حم�س، وباب كذا. قال: وُيذكر اأن قبر �سيث 

بن اآدم t، عند الباب المن�سوب اإليه فيها. 
اإذن ونحن نقف على كام القلق�سندي وهو م�سري م�سهور 
ون�ّسابة معروف ونحوي كبير وموؤرخ بارع يجهل موا�سع الم�ساهد 
والأ�سرحة في باد ال�سام، فهو ُهنا كاأني به قد ت�سّمر في كامه 
الرحالة ال�سيخ ال�سوفي المف�ّسر والمتاأّول عبد الغني النابل�سي 
واأثبته في بع�س كتبه كما مّر معنا ولم يوؤيده، بل ذهب اإلى تاأكيد 
يخرج كامه عن هذا  ل  وعندي  عليه،  البقاع  في  اأرجحّية من 

المعنى. 
نذهب اإلى موؤرخ جديد معدود في القائمة الأولى من اأعام 
التاريخ هو ال�سيخ محمد اأديب اآل تقي الدين الح�سني في كتابه 
»منتخبات الت�اريخ لدم�صق« يقول في ج2، �س 379 / 380: نبّي 
وو�سيه  ل�سلبه  اآدم  اب��ن  هو  وال�سام  ال�ساة  عليه  �سيث  اهلل 
قال في العرائ�س ذكر اأهل التواريخ وحملة الأخبار اأّن اآدم عليه 
اإلى  واأو�سى  يومًا  ع�سر  اأحد  موته  قبل  مر�س  وال�سام  ال�ساة 
اإبنه �سيث وكتب و�سيته ُثّم دفع كتاب و�سيته اإلى �سيث واأمره اأن 
يخفيه من قابيل وولده لأّن قابيل كان قد قتل هابيل ح�سدًا منه 
فاأخ�سَّ �سيث ولده ما عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده 
والعيدان  والمزامير  الطبول  من  اللهو  فاتخذوا  به  ينتفعوا  علم 
اللهو والمعا�سي و�سرب الخمور وعبادة   والطنابير وانهمكوا في 
اأيام  بالطوفان  تعالى  اأغرقهم اهلل  والفواح�س حتى  والزنا  النار 

نوح وبقي ن�سل �سيث، انتهى.
يعني ن�سل �سيث هم اّلذين اآمنوا به فجعلهم معه في ال�سفينة 
في  قال  اهلل  هبة  معناه  �سرياني  لفظ  و�سيث  الغرق  من  فنجوا 
ومات  �سنة  ع�سرة  واثنتي  �سنة  ت�سعماية  عا�س  الجليل.  الأن�س 

لم�سي األف ومائة واثنين واأربعين �سنة من هبوط اآدم t، واإلى 
�سيث تنتهي اأن�ساب بني اآدم كلهم واختلف في مكان قبره، قيل 
دفن في قبر اأبيه وقيل دفن بقرية �سرعين من اأعمال بعلبك قلت 
القرية  اإ�سمه على  ال�سام وقد غلب  اأهل  الم�سهور بين  وهو هذا 
الآن ف�سارت ل تعرف اإّل بالنبّي �سيث وقبره م�سهور بها يق�سد 
بالزيارة من الأماكن البعيدة. ُثّم قال ال�سهاب المنيني وقد زرته 
ال�سريف �سبعًا وثاثين خطوة.  وق�ست م�ساحة ما يحاذي قبره 
الأن�س  فهو  اإليه  الم�سار  الجليل  الأن�س  كتاب  �ساحب  )واأّم���ا( 
)واأّما(  الحنبلي.  الدين  لمجير  والخليل  القد�س  بتاريخ  الجليل 
علّي  بن  اأحمد  النجاح  اأبو  الدين  �سهاب  فهو  المنيني  ال�سهاب 
المنيني  اإج��ازة   �1 له:  الحنفي ت 1172ه���.  الدم�سقي  بن عمر 
الفوائد  من  ال�سنّية  الفرائد   �2 الكويت،  جامعة  عن  مطبوعة 
النحوّية مطبوعة، 3� الأعام بف�سائل ال�سام، 4� العرف النا�سم 
النحوّية   الفوائد  من  ال�سنية  الفرائد   �5 قا�سم،  ر�سالة  على 
فتح   �7 اأج��زاء،   3 الأ�سانيد  ات�سال  ال�سديد في  القول  ج��زءان، 

القريب ب�سرح مواهب المجيب.
المقام  �ساملة حقوق  وقفية عاّمة   ،t �سيث  النبّي  ولمقام 
و�سرقًا  وي�سرة  يمنة  وا�سعة  واأرا����س  ال��زوار  وخدمة  تولية  من 
وغربًا و�سعها ال�سيخ محمد الغ�سن �سنة 517 هجري. وقد جاء 
لنا  �سبق  التي  الكركّية  الوقفّية  وثيقة  و�سف  طّيات  في  ذكرها 
�سرف الكتابة عليها في عدد �سابق من مجلة »اإطاللة ُجبيلّية«. 
يقول الموؤرخ والأديب اللبنانّي اأني�س فريحة في كتابه »معجم 

اأ�صماء المدن والقرى اللبنانّية«، �س 181، ط. مكتبة لبنان.
النبي �سيث In-Nabishit اإ�سم عبري ]رمزه[ Sheth وهو 
الإبن الثالث لآدم وحّواء وفي التوراة ُيف�َسر على اأّنه م�ستق من فعل 

 .Shith ع َو�سَ

الهوام�س:
لإبن ( 1) دم�سق«  تاريخ  »مخت�سر  و  ع�ساكر.  لإب��ن  دم�سق«  »تاريخ  كتاب  اأنظر     

ع�ساكر، فالإمام محمد بن مكرم المعروف باإبن منظور 630 � 711ه�. الجزء 
ال�سابع والع�سرون �س 102، رقم 82، طبع دار الفكر � تحقيق: روجيه النحا�س � 

محمد مطيع الحافظ.
   اأنظر كتاب »دم�سق ال�سام في ن�سو�س الرحالين والجغرافيين والبلدانيين العرب ( 2)

والم�سلمين« اإعداد اأحمد الإيب�س و د. قتيبة ال�سهابي، ج1، �س 274/273. 
   اأنظر كتاب »رو�سات الجنات« لل�سّيد محمد باقر المو�سوّي الخون�سارّي، ج2، ( 3)

�س   ، طبع الدار الإ�سامّية.
   من اأ�سرة الحاج ح�سن الهمداني. واأفخاذهم بيت الحاج محمد وبيت الحاج ( 4)

نا�سئة  اليوم بلدة  ح�سين وبيت الحاج علي وبيت �سحادي. ومعظمهم ي�سكنون 
تابعة للنبّي �سيث t، اإ�سمها حو�س النبّي.

   هو كتاب »الإ�سارات اإلى معرفة الزيارات للهروي« مطبوع.( 5)
   كتاب »الم�ساهد والآثار في باد ال�سام« د. دار ال�سام وموؤ�س�سة ر�سان للطباعة ( 6)

والن�سر والتوزيع، �سنة 2008م. دم�سق.
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بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر ع�صام الحاج علي العيتاوي 

كلمات 
مفاتيح في المعرفة 

النفسية
احللقة الثانية

ولي�س  النف�سية  المعرفة  لماذا  اأوًل: 
علم النف�س: كتبت في مجلة »اطاللة 
رقم  ال�سابق  العدد  في  جبيلية« 
تحت  م��ق��ال��ة   )29  �28(
ع��������ن��������وان: م����دخ����ل 
اإل������ى ال��م��ع��رف��ة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة. 
تّلقيت  ول��ّم��ا 
ب�������ع���������������س 
ال�����م�����اح�����ظ�����ات 
ع��ن��ه��ا ب��اأن��ه��ا 
بحتة  علمية 
وت��ق��ت�����س��ي 

بع�س التب�سيط حتى تعمَّ الفائدة اأكثر المعنيين بال�ساأن الثقافي 
اإعادة  في  النقد  ف�سل  لهم  من  تلبية  علّي  وجب  المجتمع،  في 

�سياغة هذه المقالة.
لذلك اأعود هنا لأبّين الفرق باخت�سار، لُيعلم لماذا اخترت 
تحديد النف�س، من خال معرفتها، ل من خال علمها وللبيان:

الفيل�سوف  �سقراط  ن�س  في  ج��اء  كما  تقت�سي  فالمعرفة 
اليوناني الذي قال: اأعرف نف�سك بنف�سك. وهذا ال�سعار ما زال 

مكتوبًا على معبد دلفي في اليونان حتى يومنا هذا.
عرف  من   ،wُمحُمد ر�سولنا  يقول  ان  ال�سدف  من  ولي�س 
نف�سه فقد عرف رّبه. وهذا القول الذي ياأتي من النبّي الخاتم 
w، يتوافق مع الفيل�سوف اليوناني، فهل هذا من ال�سدف؟ اأو 

اأنه توافق القرائح المعرّفية، مع الوحي المنّزل من عند اهلل؟.
الب�سرية  العقول  عند  الم�سالمات  من  اأعتبره  ت��ردد  وب��ا 
الواعية، ان تنظر الى النف�س نظرة واحدة، ياأتي التعبير عنها بعد 
الروية. منطوٌق عقلٌي داٌل على معرفة نوعية النف�س باأنها ل تقع 
تحت اطار الح�س اأي لي�ست من المح�سو�سات حتى ُتعلم. وهذا 
المنطق هو ما يعتمد عليه الفكر الغربي اليوم، الذي يعتبر اأنَّ ُكّل 
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ما ل يقع تحت اطار التجربة فهو غير موجود؛ لأّنه غير ملمو�س. 
علمية  عدم  هو  واحد  مبداأ  حول  تتاقى  الثاثة  الأق��وال  وهذه 
النف�سي  والوجود  المعنى  حيث  من  لكّنه  النف�س،  ومح�سو�سية 
 ،wفيهما اختاف، كيف ت�سّمن قول �سقراط والر�سول محمد
بعدم  يقول  الحديث  العلم  بينما  موجودة.  اأّنها  على  المعرفة 
مح�سو�سيتها، فاإذًا هي غير موجودة. وهذا ما يتفق مع ما اأ�سماه 
الجامعات  في  �س  ُتدرَّ مادتها  جعل  عندما  النف�س،  لهذه  الغرب 
واقعًا لعتباراته عن  النف�س« وهذا مخالف  »علم  تحت عنوان  
النف�س باأنها ل تخ�سع للتجربة وباأّنها غير موجودة، وهذا النقد 
النف�س، بل من  بعلم  الجامعية  الدرا�سات  ي�سمى في  لما  الأّول، 
النف�سية.  المعرفة  النف�س،  تعليم  مادة  على  نطلق  اأن  ال�سحيح 
كما جاء عند �سقراط الحكيم، والحكيم العليم الر�سول الكريم 

الذي ل ينطق اإل عن وحي يوحى.
ثانيًا:

هناك بع�س الم�سطلحات والمفاهيم الواجب �سرحها ب�سكل 
ب�سيط، حتى يعرفها من يحاول الخو�س في هذا الم�سمار ومنها 

ما ياأتي :
1 ـ الأحا�سي�س بالجمع اأو الإح�سا�س بالمفرد:

الخارجية  الظاهرة  ُيطال  �سيء  باأي  الإح�سا�س  المبداأ  في 
الموجودة في كل ما تقع عليه حا�سة، من حوا�س الإن�سان الخم�س، 
فيدركها من حيث ال�سكل، وهو دور العين، او من حيث ال�سوت 
وهو م�سوؤولية الأذن، او من حيث الذوق وهو من م�سوؤولية الل�سان 
... وهكذا حتى بقية الحوا�س. وهذا الع�سو بدوره ينقل ال�سورة 
اآلية  وفق  الدماغ،  الى  الملم�س  نوعية  اأو  الرائحة  اأو  ال�سوت  اأو 
دقيقة، ل حاجة ل�سرحها هنا بالتف�سيل ... وبعد عملية التفكير 
بما ورد الى الدماغ يدّقق ويطلق الُحكَم بما يملك من معلومات 
بذلك،  المذكور  الع�سو  وُيعلم  الُمعّين،  ال�سيء  على هذا  �سابقة 
فيعرف الإن�سان ويدرك ماهية ال�سيء الذي ي�سادفه وهكذا ...

ال�سكل، من  بهذا  يتمُّ  بنا  المحيط  الواقعي  للعالم  فادراكنا 
من   %  50 بحوالى  تعتمد  والنف�س  وتحليلها.  الحوا�س  طريق 
معلوماتها على هذه الإدراكات، وبوا�سطتها تعرف وتعلم وتدرك 
كل ما يحيط بها على قدرها، وهذا ما يوؤثر تاأثيرًا اإيجابيًا على 
�سلوك الإن�سان في الحياة، وقدرته على حلِّ ا�سكالياته وم�ساكله 
الإجتماعية وغيرها، جراء تمّعنه في الق�سايا التي تواجهه في 

كل يوم من حياته.
يتبلور  ب��ال�����س��يء  والأح�������س���ا����س 

واأف�����س��ل  ط���ردي  ب�سكل  ل�����س��اح��ب��ه، 
في  اأن�سط  العقلية  قدراته  كانت  كلما 
النتيجة  الى  والو�سول  التحليل  عملية 

ب�سكل اأ�سرع واأدق. وهنا تكمن الأهمية 
ا�ستيعاب  ف��ي  العقل  لحركة  الق�سوى 

ال��م��ع��روف  غ��ي��ر  المح�سو�س  ال��ُم��ع��ط��ى 
اأن  �ساأنه  من  وه��ذا  معلوم،  الى  وتحويله 

ي�ساف الى المعلومات والمعارف ال�سخ�سية 
ما  المجتمع،  اأف��راد  من  ف��رد  لكل  الفردية، 

يجعله يميل الى الأ�سياء الحّقة، ويف�سلُّها على 
وهذه  بتركها.  العقل  ياأمر  التي  الق�سايا  �سائر 

الميزة كلما كثرت عند النا�س، ي�سبح العي�س في 
ي�سعى  ال��ذي  المطلوب،  وهو  اأف�سل،  بينهم  ما 

اإليه كل �ساحب عقل.
في  وال�سعور  بال�سيء،  �سعر  ال�سعور: من   �  2
الغالب، ياأتي من داخل الإن�سان، ويمكن التعبير 
عنه منطقيًا بالعلم المكنون في الإن�سان الذي ل 
اأّنه ل يحتاج  يحتاج �ساحبه فيه الى ُمعّلم، كما 

يعلمها  ل  حقيقة  عن  يعّبر  فيه  وقولنا  دليل.  الى 
اأو  بالجوع  ك�سعورنا  القدرة.  من  اأُوتي  مهما  غيرنا، 
اأوج��اع  عن  الإنباء  اأو  حاجاتنا،  لق�ساء  اأو  العط�س 

جميعها  تعتبر  والتي   ... بنا  َتلمُّ  مر�سية  اأعرا�ٍس  اأو 
الى  تدعونا  التي  الداخلية،  والمدركات  الدوافع  من 
كل  لق�ساء  �سلوكيًا  تحركاتنا  عبر  الترك،  اأو  الإ�سباع 

منها في وقتها الُمعّين. لنحقق الرغبة المطلوبة.
وفي هذا الإطار، الذي يحقق به الإن�سان ما يريده، 

خال  من  يمكن  و�سعوره،  لإح�سا�ساته  الإ�ستجابة  في 
�سامة  م��دى  نعرف  اأن  م��اآرب��ه  ال��ى  الو�سول  �سلوكيات 

مفاهيمه من خال تعبيره عنها، اأو عدمه. اإذا كان ُمحّبًا 
للخير اأكثر منه لل�سر اأو العك�س من ذلك. وهذا يدعونا الى 
وبيانهما  والمفاهيم  المعلومات  م�سطلحي  على  التعرف 

باإخت�سار اأي�سًا.
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اأ � المعلومات: هي كل الأ�سكال العلمية والمعرفية والثقافية 
التي يتو�سل اإليها الإن�سان، من خال ما ي�سادفه خال مراحل 
فهو  وفاته،  حتى  المجتمع،  المدر�سة،  البيت،  عي�سه: 
وكلما  جديدة،  لحالت  تعّر�س  كلما  معرفة  ي��زداد 

َكُثرت هموم الحياة عليه الى ما هنالك ...
ب � المفاهيم: هي عبارة عن ربط الواقع 
مع المعلومة التي تعّلمها اأو عرفها في ال�ساأن 
تقيدنا  كّلما  بمعنى  حده،  على  كل  المعّين، 
�سلوكياتنا  ك��ان��ت  كلما  عمليًا،  نعلم  بما 
مرتبطة  �سلوكياتنا  كانت  وكلما  اأف�����س��ل، 
بمعلوماتنا ونفذناها حرفيًا، فالتنفيذ يحّول 
المعلومة الى مفهوم، يقيدنا في كل ت�سرفاتنا 
حاجاتنا  وق�ساء  العقل،  وف��ق  غرائزنا  تلبية  من 
الى  تنظيميًا  الدين  ي�سعى  ما  وهذا  اأي�سًا.  العقل  وفق 
وعلى  الب�سرية.  المجتمعات  بكل  المعا�س  الواقع  في  تحقيقه 
اأ�سا�سه ي�سود الأمن والعدل والم�ساواة بين النا�س، باإعتبار اأن 
الر�سالة الخاتمة الّربانية، جمعت كل الكتب ال�سابقة �سمنها، 

من اأجل �سعادة الإن�سان في الدنيا وبعد الموت في الآخرة.
والمعلومات  وال�سعور  فالإح�سا�س  نهائية:  وكنتيجة 
الفرد  قبل  من  ادارتها  وكيفية  عقلنتها  بقدر  والمفاهيم 
منا لل�سالح العام، ومنه النف�س، ت�ستحق بكل جدارة هذه 
مهما  اأّنه  اأجزم  وباليقين  )الإن�سان(.  الح�سارية  الكلمة 
من  النف�س  درا���س��ة  ال��ى  برمتها  الإن�سانية  العلوم  �سعت 
بر وال�ستنتاج وال�ستنباط، من خال  ر والتدُّ طريق التفكُّ
لن  التجارب،  خال  من  اأغوارها،  و�سبر  الحياة  مظاهر 
ت�ستطيع ذلك، اإل من خال الإنخراط بالتعرف اإليها من 
ال�سافي  ينبوعها  ومن  والحقيقي،  الأ�سا�س  م�سدرها 
العزيز  كتابه  من  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عن  والأ�سيل، 
اأي القراآن الكريم، وال�ُسّنة النبوية ال�سريفة، وتاأويات 
الأئمة من اأهل بيته، �سام اهلل عليهم اأجمعين. وذلك 
يت�سمن  الذي  الآت��ي،  للجدول  وفقًا  �ستى،  لإعتبارات 
هذه الفروقات ما بين النف�س التي تعني الحياة؛ لأنها 
يعني  ال��ذي  ال��م��وت،  يعني  ال��ذي  والج�سد  تموت،  ل 
التراب لفترة زمنية وفق م�سيئة اهلل. ثم  اإلى  عودته 

يعود ليّتحد مع النف�س من جديد، يوم الح�ساب.

فروقات بين النف�س والج�سد:

االج�سد/ الموتالنف�س/ الحياة

مركبب�سيطة

فاٍن  بعد النف�سباقية بعد الج�سد

يتوقف عملهلها اأعمال جديدة

ي�سبح اأقرب الى الترابت�سبح اأقرب الى العقل

 تحنُّ الى اأ�سلها
)العقل(

نية العمل فيها

الح�ساب على النّية النف�سية

 تعرف نيتها مع اهلل
)باطن(

 الح�ساب الحقيقي عليها لأنها
الق�سد الى الفعل

يحنُّ الى اأ�سله
)التراب(

تظهر من خاله الأعمال

الغلط بالعمل قابٌل للعفو

ل يعرف ماهية العمل
)ظاهر(

 الخطاأ في التنفيذ قابل المغفرة
لأنه غير مق�سود بالفعل

 ُتثاُب دون القيام
بالعمل

 النية خير من العمل؛
لأنها %100

اآِمرة

ركة ُمحِّ

تتلقى الوحي من اهلل
)1 (

 

 ل بد من العمل من اأجل
الثواب

 عمله اأقل اأجرًا ) المراءاة (
تحت %100

ماأمور

ك ُمحرَّ

يتلقى الأمر من النف�س
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الهوام�س:
(1 ).tالنبّي نف�س  اأي 

الداّلة،  الماحظات  من  العديد  العديد  زيادة  يمكن  كما 
ال�سفات  عن  والحديث،  الماحظة  خ��ال  من  نمّيز  عندما 
الج�سد،  بها  يمرُّ  التي  الَعَر�سّية،  الأمور  وعن  للنف�س،  الذاتية 
ال��ولدة  منذ  حياته  ومراحل  اأم��ه،  رح��م  في  تكوّنه  خ��ال  من 
الحياة  له  يمكن  ل  �سعيفًا  وجوده  بداية  من  اأي  الموت،  حتى 
كان  ما  اإلى  عودته  ثم  اأ�سده،  بلوغه  حتى  متوا�سلة  برعاية  اإل 

اإلى  نقول  ل  حتى  اأوًل،  عليه 
يتقي  ل  لمن  العمر،  اأرذل 

رّبه حق تقاته.
ثالثًا:

خال  م��ن  ويمكن 
وثانيًا  اأوًل  المثلين: 
مّدعى  لنا  يتبّين  اأن 

ل  ما  كل  باأنه:  المعنى 
بوجه،  ال��ح��وا���س  ت��درك��ه 

ت��ت��خ��ي��ل��ه الأوه�������ام، وم��ا  ل 
ل  الأوه�����ام،  ه��ذه  تتخيله  ل 
العقول.  ت��ت�����س��وّره  اأن  يمكن 

فاإنه  م��ع��ق��وًل،  لي�س  ك��ان  واإن 
ب��اإع��ت��ب��ار  ب���ره���ان���ه،  ي��م��ك��ن  ل 

من  اإل  يكون  ل  ذات��ه،  البرهان 
�سرورية  ن�سية  مقّدمات  نتائج 

اأُخذت من خا�سات عقول �سابقة 
من  هي  التي  والأ���س��ي��اء  تراكمية، 

اأول����ى ال��م��ق��ّدم��ات، ال��ت��ي در���س��ت، 
اإنما هي  نتائج معتبرة،  اإلى  وو�سلت 

اأنواع واأجنا�س كان  بمثابة كليات من 
وماحظون  علماء  اإليها  تو�سل  ق��د 

���س��اب��ق��ون ب��وا���س��ط��ة ال��ح��وا���س. وه��ي 
الحكم  اإطار  في  تدخل  معرفية  و�سائل 

يزداد  والذي  باأجمعه،  للعالم  المعرفي 
العلوم  جراء  الحال  بطبيعة  اآن،  كل  في 

ي�ستفيد  وه��ك��ذا  ال��زم��ن،  عبر  وت��ط��وره��ا 
ويوا�سلون  المتقّدمين،  م��ن  المتاأخرون 

فتزداد  اأ�سافهم.  انتهى  حيث  من  البناء 
المعرفة ويعمُّ الكون الفائدة المرتجاة.

غذاوؤه الطعام وال�سرابغذاوؤها الت�سبيح

 �سورتها اأنقى
بعد مفارقتها الج�سد

 �سورته اأقبح
بعد مفارقته النف�س

يفقد الأن�س وينّفر من حوَلهيبقى الأن�س فيها دائمًا

تعود من حيث اإنبثقت
)العقل(

جوهره اأقل من النف�سجوهرها اأف�سل من الج�سد

علمها بنف�سها
)ذاتي( 

علمه من النف�س
)عر�سي(

هو �سفينة النف�س هي رّبان الج�سد

قائدته النف�سقائدها العقل

جوهره ماديجوهرها روحاني

 لها خطابها: اأيتها النف�س المطمئنة
اإرجعي اإلى ربك را�سية مر�سية

يعود من حيث اأتى
)الأر�س(

 له خطاب: منها خلقناكم وفيها
نعيدكم ومنها نخرجكم تارًة اخرى
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موضوع الغالف

النصوص 
واملؤّلفات األخالقية لدى آل البيت

)رضوان اهلل عليهم( 

بقلم د . ي�صري عبد الغني عبد اهلل

التطبيقية  الدرا�سة  في   �  i البيت  اأه��ل  اأتباع  منهج  يّتخذ 
لمختلف المناهج في ميدان الأخاق الإ�سامّية� موقعًا خا�سًا، نظرًا 

ِلما يمتاز به هذا المنهج من خ�سائ�س متفّردة.
ول ريب اأن كّل واحد من هوؤلء الأئّمة المهتدين، i، قد ُعرف 
اأقوالهم  فكانت  الأخ��اق..  ب��ارزًا في  اأ�ستاذًا  بو�سفه  في ع�سره 
الخا�سة  الإمامية  البيئَة  تاأثيراتها  تخّطت  قد  المرّبية  واأفعالهم 
اإلى البيئات الم�سلمة عامة بو�سفها تعليمات اأخاقية هادية ت�سوغ 

الإن�سان �سياغة اإن�سانية متاأّلهة �سادقة .
ومن الن�سو�س الواردة عن اأئّمة اأهل البيت i، ما ذاع �سيته 
وانت�سر انت�سارًا وا�سعًا في مختلف البيئات، من مثل ُخَطب ور�سائل 
الإمام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب t، وعّدة من الن�سو�س 
المنقولة عن الإمام زين العابدين t، مثل مواعظ الإمام التي رواها 
�سعيد بن الم�سيَّب، و» ر�صالة الحق�ق« التي رواها اأبو حمزة الثُّمالي .

ولبّد من الإ�سارة هنا اإلى اأن مختارات من خطب الإمام علّي 
t، ور�سائله وِحَكمه التي جمعها ال�سريف الر�سي ) ت 406 ه�( 
» نهج البالغة« قد امتازت باهتمام خا�س ِمن ِقبل  تحت عنوان 
وُكتبت  الأخاقي،  التعليم  في  راقيًا  مرجعًا  باعتبارها  الإمامّية، 

حولها �سروح كثيرة على امتداد القرون.
وقد امتازت تعاليم الإمام محمد الباقر t، بالتو�ّسع والتاأكيد 
على التعاطي التف�سيلي فيما يّت�سل بمكارم الأخاق وبم�ساوئها. 
وقد برز في هذه التعليمات التوجيهية � ب�سكٍل لفت � اآفاق من الأخاق 
واأ�سلوب  الموؤمنين،  ب�سوؤون  الهتمام  على  كالتركيز  الجتماعية 
تنظيم العاقة بينهم، وحّتى اأدب التحّدث.. مّما ينحو منحى ب�سط 

التعاليم المتعّلقة ب� » الحق�ق« ) لحظ مثًا: اأ�سول الكافي للكليني 
180:2 � 181. حلية الأولياء لأبي نعيم 184:3 � 187(.           

التعاليم  ف��ي عر�س   ،t ال�����س��ادق  الإم���ام جعفر  اأث���ر  اأّم���ا 
الأخاقية الإمامية فهو بّين فيما و�سل اإلينا من موؤّلفات الإمامّية، 
اإذ ا�ستملت جميع اأبوابها الأخاقية على اأحاديث منقولة عن هذا 
الإمام العظيم. ُي�ساف اإلى هذه الأحاديث الكثيرة المتناثرة عدد 
من الن�سو�س التي ن�سبها رواة الإمامية اإليهt، ِمن مثل و�سّيته 
لأ�سحابه ) اأ�سول الكافي 2:8 � 14 ( ور�سالته لعبد اهلل النجا�سي 
)رجال النجا�سي 101 ، 213. الأربعون لبن زهرة 46 � 55(.                  

وفي التحليل العام يتجّلى � لدى المقارنة بالتجاهات الأخاقية 
 ،tالمعروفة الأخرى � اأّن منهج التعليم الأخاقي لاإمام ال�سادق
واأ�سحابه ي�سدر من الروؤية التوحيدية النقّية والمعرفة الحياتّية 
العميقة التي تب�ّسر بالتوازن والعتدال في العبادة، والتعاطي ال�سليم 
مع النعم الإلهّية التي اأ�سبغها على الإن�سان، والمحافظة على حدود 

ون حقوق النا�س، ومخالفة تحريم ما حّلل اهلل. اهلل تعالى و�سَ
ومن هنا... َحِظَيت التعليمات الأخاقية والتزكية الذاتية بموقع 
مهم في الأحاديث المروّية عن الأئّمة »i، وهذه االأحاديث مّما 
روته الم�صادر االإمامّية، ونقلتهـ  اإلى حدٍّ ماـ  م�ؤلفات �صائر الم�ؤلفين 
الم�صلمين. وقد اأوردت بع�س الم�صادرـ  مثل»تحف العق�ل« للح�سن 
»نزهة  و  الهجري  الرابع  القرن  اأع��ام  من  الحّراني  �سعبة  بن 
الهجري   الخام�س  القرن  اأع��ام  من  الحلواني  للح�سين  الناظر« 
اأحاديث كّل اإمام من الأئّمة i، على حدة، وهي توؤّكد ب�سكل خا�س 

على الجانب الأخاقي.

حملة تاريخية
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ن��ق��ول: اإن����ه ل���دى ا���س��ت��ق��راء 
ينبغي  الأخ���اق،  ميدان  في  ال�سيعية  الموؤلفات 

لتدوين  الأول���ى  ال��ب��داي��ات  ع��ن  معلوماتنا  اأّن  اإل���ى  الإ���س��ارة 
المعلومات،  وهذه  وفيرة.  غير  ال�سيعية  الأخاقية  الن�سو�س 
 � الكوفة  مدر�سة  وخا�سة   � الإمامّية  اأن  على  تدّل  قّلتها،  على 
العالم  في  الأخاقية  الآث��ار  تدوين  في  ال�سّباقين  من  كانوا 
الأخاقية  الموؤلفات  اأوائ���ل  من  ع��دد  حمل  وق��د  الإ���س��ام��ّي. 
ُذكر  منها،  العديَد  الفهار�س  وتت�سمن  الزهد«،  كتاب   « عنوان 
ويحيى   ،) ه�   150 ت   ( الثمالي  حمزة  لأب��ي  كتاب  بينها  من 
وكتاب   ،) الهجري  الثاني  القرن  منت�سف   ( الكلبي  عليم  بن 
الرحمن)راأ�س  عبد  بن  يون�س  تاأليف  من  الزهد«  في  »الل�ؤل�ؤ 

الهجرية(.  الثانية  المئة 
وفي القرن الثالث ا�ستمّر نهج كتب الزهد، ومن نماذجه الباقية: 
كتاب »الزهد«للح�سين بن �سعيد الأه��وازي )اأوائ��ل القرن الثالث 
الهجري (، وهو ي�سّم � اإ�سافًة اإلى ما يتبادر من معنى الزهد � مباحث 
ِمن قبيل: ف�سيلة ُح�سن الُخلق، والمعروف والمنكر، والإح�سان اإلى 
الوالدين وذوي الُقربى، وحّق الجار، والأمر بالمعروف. وفي هذا 
القرن عمد موؤلفو الأخاق الإماميون � وفي �سمن حركة معار�سة 
لتطرف المت�سّوفة � اإلى تاأليف كتب مثل: والتجّمل والمروءة، واإلى 

جمع اأحاديث الأئّمة i، في هذا الباب .
اأن  ينبغي  المرحلة،  هذه  في  الخا�سة  النماذج  من  نموذجًا 
ن�سير اإلى الأق�سام الأخاقّية من مجموعة »المحا�صن« للبرقي ) ت 
274 اأو 280 ه� (، ومن هذه الأق�سام: كتاب اآداب النف�س، وكتاب 
مثل  موؤلفاٍت  زمنيًا  ي�سبق  الذي ذكرناه  النموذج  وهذا  التهذيب. 
»اآداب النف��س« لمحمد بن جرير الطبري ) ت 310 ه� ( و» تهذيب 

الطبع« للديمري .
وقد ظّل التاأليف الأخاقي في القرن الرابع على النهج المتقدم، 
ن�سير منها اإلى الأق�سام الأخاقية من كتاب الكافي للكليني .حّتى 
اإذا كان القرن الخام�س الهجري طراأ تحّول في طرائق تاأليف الآثار 
الأخاقّية، نظرًا للتحّولت الأ�سا�سية التي �ساهدتها البيئات الفقهية 
محدودة  الخام�س  القرن  مدّونات  اأّن  ومع  الإمامّية.  والكامية 
العدد.. اإّل اأّن تاأليفها ُياَحظ فيه خ�سائ�س واأ�ساليب جديدة. نجد 
مثًا اأّن اأبا الفتح الكراجكي في كتابه » كنز الف�ائد« الذي َي�سُعب 
تحديد مو�سوعه.. قد عالج مو�سوعاٍت اأخاقية معالجًة �سافية، 

وف����ي 
ــدن  ــعـ ك��ت��اب��ه الآخ������ر »مـ

ابن  �سنع  كان  كما  العددي،  بالترتيب  الكراجكي  ُعني  الج�هر« 
بابويه ؛ ال�سيخ ال�سدوق في كتاب »الخ�صال«. وما يمكن اأن ُيعّد من 
مزايا اآثار الكراجكي الافتة للنظر: اإيراده كلمات حكماء العرب، 
وحّتى حكماء الفر�س والهنود واليونانيين اإلى جانب اأحاديث النبّي 

.i والأئّمة ،w
الف�سل الطبر�سي  للح�سن بن  االأخـــالق«  »مكارم  وُيَعّد كتاب   
)الن�سف الثاني من القرن ال�ساد�س الهجري ( �سورًة متكاملة لكتاب 
»االآداب الدينية«الذي اأّلفه اأبوه. وخافًا لما يدّل عليه العنوان.. فاإّن 
المو�سوع الأ�سا�س لكتابه هو الآداب الدينية ل الأخ��اق بالمعنى 
الخا�س. اأّما كتاب »م�صكاة االأن�ار« الذي جمعه الح�سن بن الف�سل 
واأتّمه اأبو الف�سل علي الطبر�سي فهو كتاب اأخاقي خال�س يت�سمن 
مو�سوعات عاّمة، مثل: �سفات الموؤمن، ومحا�سن الأفعال، ومكارم 

الأخاق، وعيوب النف�س، و�سواها.
وفي القرن ال�سابع الهجري، لدى ظهور الخواجة ن�سير الدين 
الطو�سي ) ت 672 ه� ( واآثاره الأخاقية مثل »اأخالق نا�صري« بداأ 
تداول الأخاق النظرية بين الإمامّية على نهج الفا�سفة. ومع اأنه 
يقترب من الآثار الفل�سفية ال�سابقة مثل »تهذيب االأخالق« لأبي علي 
ِم�ْسَكَويه.. اإّل اأّنه امتاز بخ�سائ�س متفّردة. وقد غدا هذا الكتاب 
نموذجًا َحَذت َحذَوه اآثار لحقة، من قبيل »اأخالق جاللي« لجال 
واني، و »اخالق مح�صني«للواعظ الكا�سفي.                                الدين الدَّ

ال�سابع  القرن  بعد  الأخ��رى  الأخاقية  الإمامّية  موؤلفات  ومن 
الهجري، التي انتهجت نهجًا مغايرًا لنهج ن�سير الدين الطو�سي.. 
العارفين« لبن فهد  »التح�صين في �صفات  يمكن ذكر كتب مثل 
 ) ه�  ) ت 965  الثاني  ال�سهيد  وم��دّون��ات   ) ه�  ) ت 841  الحّلي 
يبة في اأحكام الِغيبة«  بو�سفها كتبًا  ك�»م�صّكن الف�ؤاد« و»ك�صف الرِّ
على نهج الأخاقية للمّا مح�سن الفي�س الكا�ساني ) ت 1091 ه� ( 
من مثل »المحّجة البي�صاء« في تهذيب اإحياء علوم الدين للغزالي، 

وكتاب »معراج ال�صعادة « للمّا اأحمد النراقي ) ت 1265 ه� (.
عديدة  م��وؤل��ف��ات  الاحقة  ال�سنوات  �سهدت  وق��د  ه��ذا، 
الفائدة  لتعم  اإليها  العودة  نافعة ومفيدة  في الأخاق، يمكن 

باإذن اهلل تعالى .
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ذكرى
 "أربعة أيوب" 

ذاكرة بريوت الشعبّية

يف 
الرملة البيضاء

 بريوت احملروسة )1(

ال��م��ح��رو���س��ة عبر  ب���ي���روت  ���س��ه��دت 
ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل ك��ث��ي��رًا م��ن ال��ع��ادات 
والتقاليد التي اندثر بع�سها، ولم يبق في 
الأجيال المعا�سرة من يعرف �سيئًا عنها.

وم����ن ال����ع����ادات ال��ب��ي��روت��ي��ة ال��ت��ي 
ان����دث����رت وب���ق���ي���ت ف���ي ال���ب���ال ذك���رى 
بيروت  اأه��ل  ك��ان  حينها  اأيــــ�ب«  »اأربعة 
ال��م��ح��رو���س��ة ي��ق��ي��م��ون م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل 
اأي��وب  للنبّي  تكريمًا  ال��ذك��رى  الإ���س��ام 
الم�ساعب  واحتماله  �سبره  ل�سّدة   ،t
والأم��را���س وال�����س��دائ��د ال��ت��ي م��ّرت به، 
في  يحتذى  مثًا  �سابرًا،  موؤمنًا  وا�ستمّر 
القائل  المثل  بيروت  في  و�ساع  ال�سبر، 
ْذ  اإِ ــ�َب  يُّ اأَ َعْبَدَنا  َواْذُكـــْر  اأي�ب«{  �صبر  »يا 
ٍب  ِبُن�صْ ْيَطاُن  ال�صَّ ِنَي  َم�صَّ ـــي  اأَنِّ ـــُه  َربَّ َنـــاَدى 

َوَعَذاٍب} �سورة �س، الآية 41. وفي قوله 
ِنَي  َم�صَّ نِّي  اأَ َربَُّه  َناَدى  ْذ  اإِ ــ�َب  َواأَيُّ  } تعالى: 
َفا�ْصَتَجْبَنا  َ اِحِمين  الرَّ ْرَحــُم  اأَ َواأَنــَت  رُّ  ال�صُّ
اأَْهــلـَـُه  َتــْيــَنــاُه  َواآ رٍّ  �صُ ِمــن  ِبــِه  َمــا  َفَك�َصْفَنا  َلــُه 
َوِذْكــَرى  ِعنِدَنا  ــْن  مِّ َرْحَمًة  َعُهْم  مَّ َوِمْثلَُهم 
 �  83 الآي��ة  الأنبياء،  �سورة  ِلــْلــَعــاِبــِديــَن} 
الن�ساء،  �سورة  في  ذك��ره  ورد  كما   ،84

الآية 163، و�سورة الأنعام، الآية 84.
ُن�سح   t اأي����وب  ال��ن��ب��ي  اإّن  وق��ي��ل 
ب��ال��ق��دوم م���ن ف��ل�����س��ط��ي��ن اإل����ى ب��ي��روت 
في  لا�ست�سفاء  لبنان  وجبل  المحرو�سة 
مناخه المائم. ومكث مّدة على �ساطئ 
البي�ساء  الرملة  من  المحرو�سة  بيروت 
الأوزاعي  الإمام  )منطقة  حنتو�س  حتى 
�ساطئ  على  ي�سبح  م��ّرة  وك��لُّ  ح��ال��ي��ًا(. 

�سبع  على  م��ّرات  �سبع  البي�ساء  الرملة 
الأرق��ام  م��ن  ال��رق��م )7(  لأن  م��وج��ات، 
الأدي��ان  جميع  في  والمباركة  المحّببة 
ال�سباحة  وب��ت��ك��رار  الإ����س���ام،  وم��ن��ه��ا 
من  بالقرب  العذبة  بالمياه  والغت�سال 
النبي  �ُسفي  الدعاء  مع  الدالية«  »مية 
نحو  بالتوجه  بعد  ما  في  َح  َوُن�سِ اأي��وب. 
ف�سعد  �سفائه،  ل�ستكمال  لبنان  جبل 
وجد  حيث  ال�سوف   - نيحا  منطقة  اإلى 
يغت�سل  ف��ت��رة  ف��اأق��ام  ال��م��ائ��م،  ال��م��ن��اخ 
ال�سفاء  ح�سل  ح��ت��ى  المنطقة  ب��م��ي��اه 
 . ُتوفيَّ اإلى فل�سطين حيث  التام، ثم عاد 
على  عملوا  المحرو�سة  بيروت  اأهل  وكما 
ذكراه،  باإحياء  ال�سنين  لمئات  تكريمه 
ك��ذل��ك اأه���ل م��ن��ط��ق��ة ن��ي��ح��ا اأق���ام���وا له 
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ذكرى
 "أربعة أيوب" 

يف 
الرملة البيضاء

 بريوت احملروسة )1(

اأيـــ�ب«  »النبي  باإ�سم  وم���زارًا  �سريحًا 
له  �سنويًا  عيدًا  الدرزية  الطائفة  وُتقيم 
يقومون  كما  المنطقة،  اأبناء  به  يحتفل 
المبارك،  الأ�سحى  عيد  في  بزيارته 
والجتماعّية  الدينّية  المنا�سبات  وفي 

الدروز. الموحدين  طائفة  لدى 
اإ�سابة  حالة  ف��ي  البيارتة  واع��ت��اد 
الأولد  اأو  ال�سباب  اأو  والن�ساء  الرجال 
القدرة  عدم  ال��زواج،  )عدم  �سوء  باأي 
القرينة،  الإنجاب،  عدم  ال��زواج،  على 
اإلى  يتجهوا  اأن  وغيرها...(  التلب�س، 
الم�ساب  ي�سبح  اأن  على  البحر،  �ساطئ 
اقتداء   � موجات  �سبع  على  مرات  �سبع 
الكريم  القراآن  تاوة  مع   � اأيوب  بالنبّي 

الُمبتغى. تحقيق  اأو  ال�سفاء  نية  على 
حلوى  اأيـــــ�ب«،  ب�»اأربعة  وارت��ب��ط��ت 
ي��زال��ون  ول   � طبخها  ال��ب��ي��ارت��ة  اع��ت��اد 
اأرّز  م��ن:  ّل��ف��ة  ال��م��وؤ »المفتقة«  وه��ي   �
ر�س  مع  �سفراء  وعقدة  و�سكر  وطحينة 
بها،  الممتلئة  ال�سحون  فوق  ال�سنوبر 
وت�����س��ادف ال��ذك��رى الأرب���ع���اء الأخ��ي��ر 
والمثل  �سنة،  ُكلِّ  من  ني�سان  �سهر  من 
نــيــ�ــصــان  »مية  م��ع��ل��وم  ه��و  ك��م��ا  ال�����س��ائ��ع 
البيارتة  اعتاد  كما  االإن�صان«.  بتحيي 
اعتادوا  كما  و�سربها،  ني�سان  مياه  جمع 
في  وال�����س��ط��ف  وال��م�����س��ح  الكن�س  ع��دم 
النمل،  يفور  لئا  اليوم  هذا  في  بيوتهم 

للت�ساوؤم. يدعوهم  مما 
البيارتة  يتوّجه  اأي�ب«  »اأربعة  وفي 
طليعتها  وفي  بماأكولتهم  ون�ساًء  رجاًل 

البي�ساء،  الرملة  منطقة  اإلى  المفتقة 
ط��ي��ارات��ه��م  ي��ط��ّي��رون  الأولد  اأن  ك��م��ا 
عام  قبيل  وحتى  ال�سماء،  في  الورقية 
عيتاني  ح��درج  ال�سيدة  كانت  1958م 
)ال�������س���ت ح������درج( ت���ق���ود ال��ع��ائ��ات 
ال��ب��ي��روت��ي��ة م��ن م��ن��اط��ق راأ����س ب��ي��روت 
والزيدانية  ب��ك��ار  وعائ�سة  وال��ح��م��راء 
حا�سدة  ت��ظ��اه��رة  ف��ي  ال��ظ��ري��ف  ورم���ل 
الذكرى  لإح��ي��اء  البي�ساء  الرملة  اإل��ى 
بيروت  زار  الأنبياء  من  لنبيٍّ  العظيمة 
بعد  م��ا  منذ  ذل��ك  ي�سبق  فيها،  ون��زل 
النا�س  ودع���وة  ت��ذك��ي��ر  ال��ف��ج��ر  ���س��اة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ف��ي ال���ذك���رى. ك��م��ا ت��دع��و 
�سام(  )خديجة  لب�س  خديجة  ال�سيدة 
من  الأه���ال���ي  لب�س  ح�سين  و�سقيقها 
وبرج  الفوقا،  والب�سطة  التحتا  الب�سطة 
بها  المحيطة  وال��م��ن��اط��ق  ح��ي��در  اأب���ي 
للم�ساركة  البي�ساء  الرملة  اإلى  للنزول 
منطقة  اأم��ا  اأيــــ�ب«.  »اأربعة  ذك��رى  في 
والمزرعة  �ساكر  واأبو  الجديدة  الطريق 
اأم  ال�سيدة  الدعوة  تتراأ�س  كانت  فقد 
زّكور ُبخاري )والدتها من اآل دوغان(.
البيروتيات  الن�ساء  اأن  والماحظ 
ال���ائ���ي ي��ت��م��ّي��زن ب��ال��ق��درة وال���ج���راأة 
وال���ق���وة ال�����س��ع��ب��ي��ة ه��ن م��م��ن ي��ت��راأ���س 
ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات ال�����س��ع��ب��ي��ة، لأن��ه��ن 
ن�ساء  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى  ق���درة  اأك��ث��ر 
وب���دون  والأولد،  والأط���ف���ال  الأح���ي���اء 
يمكن  ل  الجتماعية  المجموعات  هذه 
اإلى  بالإ�سافة  اإقامة مثل هذه الذكرى. 

المحرو�سة  بيروت  اأهل  كان  »المفتقة« 
والبي�س  الم�سلوقة  بالبطاطا  يتزودون 
ال��م�����س��ل��وق وال��ك��ب��ي�����س، وال��ف��ول ب���الأرز 
والنعومة  قليبانة  واأم  الأخ�سر،  والفول 
وال��ت��رم�����س وال��ك��ع��ك وغ����زل ال��ب��ن��ات 

و�سواها.
وه������ذا ال����ي����وم ي��ع��ت��ب��ر »ظـــــاهـــــرة 
المحرو�سة  بيروت  بها  �صعبية«انفردت 
ال��م��دن  ���س��ائ��ر  دون  ــة«  ــقـ ــتـ ــفـ ــمـ »الـ م���ع 
و�سهدُت  والعربّية.  اللبنانّية  والحوا�سر 
كّنا  طفًا،  كنت  لما  الحتفالت  ه��ذه 
وجيراننا  واأق��رب��ائ��ن��ا  ذوي��ن��ا  م��ع  ن��ن��زل 
م��ن ال��ط��ري��ق ال��ج��دي��دة اإل����ى ال��رم��ل��ة 
من  وال��ك��ث��ب��ان  ال��رم��ال  ع��ب��ر  البي�ساء 
عائات: المدور، حمزه، مكاري، عبود 
)ال��ع�����س��ل(، ال��م�����س��ري )ال�����س��ن��غ��ال(، 
ع�سا�سة،  الأ���س��ي��ر،  الهندي،  ب���دران، 
بليق، حميدي �سقر،  بكدا�سي،  دوغان، 
الرفاعي،  الدامرجي،  �سنو،  الغنى،  ذو 
زين،  لون��د،  الإم��ام،  الحوت،  �سعادة، 
حبلة،  قباني،  توما،  جبران  اأب��و  اأولد 
الح�سيني،  الأ���س��ي��ر  ك��ت��وع��ة،  ال��رب��ع��ة، 
ال��ج��ّم��ال، ���س��ات��ي��ا، ال�����س��و���س��ي، ف��ت��وح، 
ال�سمعة،  ال��ب��دوي،  �سام،  ال�ساوي�س، 
عيتاني،  المغربي،  العا�سي،  الجندي، 
ال��دن��ا،  المغربل،  ال��داع��وق،  منيمنه، 
���ي، ال���ط���وي���ل، ����س���وب���رة، ال��ع��ت��ر،  ال���ُك���بِّ
طّبارة،  ال�سّماك،  ال�سيداني،  العرب، 
ط���ي���ارة، ن��ع��م��ان��ي، ���س��ب��را... ال��ف��ي��ل، 
البيروتية  العائات  من  والمئات  حمد، 
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الهوام�س:
�س.م.ل. ( 1) والن�سر  لل�سحافة  اللواء  »دار  عن  ت�سدر  »اللواء«  جريدة  الم�سدر    

ال�سفحة  1438ه���.  رجب   29 الموافق  2017م.  ني�سان   26 الأربعاء  بيروت«، 
الأخيرة.

مدينة ( 2) في  الموجود  المقام  ذلك:]»  على  ُمعّلقًا  عمرو  الدكتور  القا�سي  يقول    
اأيوب الن�ساري )ر�س( الذي ا�ست�سهد  اأبي  »ا�ستانبول« هو لل�سحابي الجليل 
على اأبواب الق�سطنطينّية في ح�سار الم�سلمين لها في ال�سدر الأّول لاإ�سام. 

خ�سو�سّية  ولها  معدنية  مياه  عين  هناك  اأّن  كما  وم�سهور.  معروف  هو  كما 
ال�سير  منطقة   � منطقة خليج جونية  في  والم�سيحيين  الم�سلمين  عند  مقّد�سة 
والعين  بالكب�سة  والم�سابين  والعجزة  المر�سى  اإليها  ياأتي  بالباطية  ُتدعى   �
طلبًا  ذلك  من  اأق��لَّ  اأو  م��رات  �سبع  البحر  ومياه  بمياهها  ويغت�سلون  والجلطة 
 ،t لل�سفاء. ولعلَّ هذه العين القريبة من مدينة بيروت من بركات النبيِّ اأيوب

واهلل تعالى اأعلم.

الجديدة  الطريق  ���س��وارع  مختلف  م��ن 
وم��ن��اط��ق ب��ي��روت ال��م��ح��رو���س��ة )اأع��ت��ذر 
البيروتية  ال��ع��ائ��ات  جميع  ذك��ر  لعدم 
اأي  المنطقة  في  تكن  ولم  الم�ساركة(. 
جغرافية  تمتد  وكانت  بيوت،  اأو  اأبنية 
حتى  البي�ساء  الرملة  من  اأي�ب«  »اأربعة 
واأذكر  اليوم.  ال�صيني«  »المطعم  موقع 
بــيــروت بهذه  اأهـــل  احــتــفــل  اآخـــر مــرة  »اأن 
من  اأيــار  وفــي   ،1958 ني�صان  في  الــذكــرى 
اأحــــداث 1958، وبـــداأت  الــعــام ذاتـــه وقــعــت 
االأجمل  من  كانت  التي  الذكرى  تتال�صى 

المحرو�صة«.  بيروت  في 
»اأربعة  ذك��رى  اأن  الماحظ  والأم��ر 

اأكثر من منطقة  اأي�ب« ل تزال تقام في 
منطقة  م��ث��ل  الإ����س���ام���ي  ال��ع��ال��م  ف���ي 
فل�سطين،  مدن  وفي  الم�سرية،  العري�س 
���س��ري��ح  الآن  ح��ت��ى  ق��ائ��م��ًا  ي����زال  ول 
له  تكريمًا  ا�ستانبول  ف��ي  اأي���وب  النبي 

ولذكراه)2(.
ون����ظ����رًا لأه���م���ي���ة ه����ذه ال���ذك���رى، 
مدينتهم  اإلى  البيارتة  لنتماء  وتعميقًا 
للذاكرة  وتن�سيطًا  المحرو�سة،  بيروت 
الجمعيات  بع�س  تداعت  التاريخية، فقد 
الأ�سبق  ب��ي��روت  ن��ائ��ب  بهمة  البيروتية 
اأبناء  و»رابطة  عرقجي  عدنان  الأ�ستاذ 
الأخيرة  ال�سنوات  في  وعملت  بيروت«، 

ال��ذك��رى،  ه��ذه  اإح��ي��اء  � على  ت��زال  ول   �
بما  ال��ق��دي��م��ة  م��ظ��اه��ره��ا  اإح���ي���اء  م���ع 
تاريخية  وكلمة  »المفتقة«  توزيع  فيها 
منطقة  ف��ي  وذل��ك  مطبوعة،  ت���وّزع  ل��ي 
اأدع��و  ف��اإن��ي  ل��ذل��ك،  البي�ساء.  ال��رم��ل��ة 
و�سواها  الذكرى  ه��ذه  لإحياء  البيارتة 
على  تاأكيدًا  التراثية،  الحتفالت  من 
وتاأ�سيًا  المحرو�سة،  لبيروت  اإنتمائهم 
تنه�س  كي  الأ�سيل،  البيروتي  للتراث 
اأبية،  كريمة،  فتعود  كبوتها،  من  بيروت 
مرَّ  على  كانت  كما  محرو�سة  اأ�سيلة، 
التي ل ما�ٍس  الأمم  اأن  ة  الع�سور، خا�سّ

لها. م�ستقبل  ول  ل حا�سر،  لها 

»الّدين والعصر« 
حوار معريّف 
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بيروت  في  الثقافّي«  االإ�صالمّي  »المركز  عن  موؤّخرًا  �سدر 
»الدين والع�صر«، وهو حوار معرفّي  كتاٌب جديٌد تحت عنوان 
ديٍن  وع��ال��ُم  )ب��اح��ٌث  قا�سا  �سهيل  الدكتور  الأب  بين  عميق 
مقيم  المو�سل،  �سرق  بخديدا  بلدة  م��ن  ع��راق��ّي  م�سيحّي 
ملتقى  )رئي�س  اهلل  ف�سل  علي  ال�سّيد  والعّامة  لبنان(،  في 

لبنان(. في  الخيرية  المبّرات  وجمعية  والثقافات  الأديان 
المعرفي مع  الحوار  بداأ م�سروع هذا  الأب قا�سا قد  وكان 
حياته،  اأواخ��ر  في  اهلل  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سيد  المرجع 
اأوقفه.  المفاجئ  ورحيله  اأ�سابه  اّلذي  المر�س  ظروف  لكنَّ 
الحياة  اإل���ى  ال��م�����س��روع  ه��ذا  اإع���ادة  قا�سا  الأب  اأراد  ل���ذا، 
ال�سيد علي  العّامة  المتجددة مع  لقاءاته  مجددًا، من خال 
الع�سرية  والمو�سوعات  الق�سايا  على  لاإطالة  اهلل،  ف�سل 
اأهمية  اإلى  ونظرًا  المرحلة،  هذه  في  الإن�سان  يواجهها  التي 
ت�سيب  الَّتي  والعنف  التطّرف  موجات  مواجهة  في  الحوار 

المرحلة. هذه  في  وال�سامية  العربية  والمنطقة  العالم 
»مــ�ــصــروع  منها  م��ح��اور  �سل�سلة  على  ال��ح��وار  ع  ت���وزَّ وق��د 
االإن�صانية  الك�نية  »بين  والمعا�صرة«،  الــتــراث  بين  النه�صة 
والــعــ�لــمــة  والــعــلــمــنــة  الــديــنــي  »الــفــهــم  الدينية«،  والــتــعــدديــة 

وال�صيا�صة«. الدين  »بين  واأخيًرا  والعلم«، 
روؤيته  الكتاب  ه��ذا  في  اهلل  ف�سل  علي  ال�سيد  ق��ّدم  وق��د 
تثير  ت��زال  ل  التي  الإ�سكالية،  الق�سايا  هذه  حول  ة  الخا�سّ

والإ�سكالت  الأ�سئلة  من  الكثير 
مائة عام. منذ حوالى 

وح�����ول م�������س���روع ال��ن��ه�����س��ة 
ف�سل  العامة  يقول  وال��ت��راث، 
الــنــهــ�ــصــة  دعــــاة  قــــّدم  »لـــقـــد  االأفكار اهلل:  الكثير من 

مجمل  ت�صكيل  اإعــادة  باتجاه  ودفع�ا  الغنية، 
قــيــمــنــا عــلــى �ــصــ�ء الــتــاريــخ ومــ�ــصــكــالتــه، 

ــه،  ــاتـ ــعـ ــلـ ــطـ ــع وتـ ــ ــ�اقــ ــ ــ وعــــلــــى �ــــصــــ�ء ال
التاريخية  ال�صروط  لمجمل  ونّظروا 

وروؤى،  مــ�ــصــروعــات  وقـــدمـــ�ا  لــلــتــقــّدم، 
والع�ائق  كبيرة  كانت  ال�صع�بات  لكن 

كــثــيــرة والــمــ�ــصــكــالت كــبــيــرة، اإال اأنــنــا ال 
ت�صلح  الــتــي  الــقــ�ة  اأوراق  مــن  الكثير  نملك  زلــنــا 

اإذا ت�افرت �صروط تقديمه بم�صم�نه  االإ�صالم،  اأبرزها  للعمل، 
�صريكاً  يك�ن  اأن  اإلــى  والمتطلع  الفاعل  االإن�صاني  الح�صاري 
التيارات  م�اجهة  وفي  للب�صرية،  اأف�صل  عالمي  نظام  بناء  في 

واال�صتئ�صاليَّة«. واالإق�صائية  المتطرفة 
ال�سيد  يطرح  الدينّية،  ة  والتعدديَّ ة  الإن�سانيَّ ة  الكونيَّ وعن 
الب�صر  تجارب  ت�صّعب  حقيقة  »اإنَّ  ة:  الخا�سَّ روؤيته  اهلل  ف�سل 
بغًنى  يتمتَّع  ما  منها  واإنَّ  وا�صعة،  الروحيَّة  وخبراتهم  الدينيَّة 
اإلــى هــذه الــتــجــارب في  اإلــى النظر  خــا�ــس، وهــذا اأمــر يــدعــ�نــا 

»الّدين والعصر« 
حوار معريّف 
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وندر�س  تاريخية،  كحقيقة  لنقراأها  الخا�صة،  �صروطها  حدود 
والــخــطــاأ  الــ�ــصــ�اب  عــن  الــنــظــر  بغ�س  ومــ�ــصــاراتــهــا،  م�صامينها 
وكفاية  بــهــا،  تتمتع  الــتــي  والقيمة  واالإخــفــاق،  والــنــجــاح  فيها، 
بدائيَّة  اأكثرها  وحتى  العالم،  اأديان  كل  واإنَّ  وتعاليمها،  قيمها 
اأو  ب�صكل  تنط�ي  ومفاهيمها،  وت�صريعاتها  مبادئها  حيث  من 
باآخر على وعي المطلق لالإله، واإن اختلف وعي طبيعة هذا 
المح�ص��س  تجاوز  اأ�صكال  من  �صكل  ه�  والدين  المطلق، 
ذلك  ويتبّدى  والالمحدود،  الالمتناهي  اإلى  والمحدود 

اأتّم �ص�رة«. الكبرى على  االأديان  في 
وح���ول ال��ف��ه��م ال��ّدي��ن��ّي ف��ي ظ���لِّ ت��ح��دي��ات 
اهلل:  ف�سل  يقول  والعلم،  والعلمنة  العولمة 
»اإنَّ االنتماء الديني الي�م ي�صّكل لالإن�صان 
من  �صيئاً  ويمنحه  ا�صتقرار،  عن�صر 
االإحــ�ــصــا�ــس بـــذاتـــه، ويـــ�ؤّمـــن له 
اإليه،  واالإ�صتناد  المقيا�س 
يـــحـــّدد  اأن  ــاول  ــحــ يــ
مـــــــــ�ـــــــــصـــــــــار 

 ، ته حيا
يعّمق  واأن 

وعـــــيـــــه لـــنـــفـــ�ـــصـــه 
ــم، والــــديــــن  ــالــ ــعــ ــ ــل ــ ول

ثابتة  نقطة  االإن�صان  يمنح 
مع  يتعامل  حين  اإليها  يرتكز 

هـــذا الــكــّم الــهــائــل مــن الــتــاأثــيــرات 
وقيم  متعار�صة  قــ�ى  بفعل  الــمــ�ّلــدة 

الختالفها  حدود  ال  وت�صّ�رات  متناق�صة 
للّن�صبية  يك�ن فري�صة  اأن ال  فياأمن  وتنّ�عها، 

القيمة«. وفقدان  والالاأدرّية 
الخافة  واإق��ام��ة  وال�����ّس��ي��ا���س��ة  ال��ّدي��ن  وع��ن 

يقدم  اإ�سامّي،  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سية  والأنظمة 
والطروحات  الأفكار  من  العديد  اهلل  ف�سل  ال�سيد 

والدولة،  الدين  بين  العاقة  ر�سم  اإع��ادة  اأج��ل  من 
في  ة  الــُحــرَّ »المناطق  اأ�سماه:  عما  البحث  اإل��ى  داعيًا 
والتخطيط  والتنظيم  الإدارة  كمثل  العالقة«،  هــذه 
يجعل  ما  المدن،  وتنظيم  والتربية  والقت�ساد  لاأمن 
موقعه  ل��ل��ّدي��ن  ويحفظ  ��ة،  ال��خ��ا���سَّ مهامها  ل��ل��دول��ة 

العام.
من  الكثير  يتناول  مو�ّسع  ح��وار  الكتاب 
تلك  وخ�سو�سًا  والأ�سئلة،  التفا�سيل 

اليوم.  العالم  بها  ي�سّج  الَّتي 
اأن  ق���ا����س���ا  الأب  ي����ح����اول 
ي����ق����دم ف�����ي ه������ذا ال����ح����وار 
يطرحها  الَّتي  الإ���س��ك��الت 
والعلمانيون  الم�سيحيون 
وال����ادي����ن����ي����ون، ك��ي 
ي�����ق�����ّدم ���س��م��اح��ت��ه 
��ة  اأج��وب��ت��ه ال��خ��ا���سَّ
يجعل  م��ا  عليها، 
م�ساحة  ال��ك��ت��اب 

متنّقلة. ة  حواريَّ

الحكمة 
يف تدرُّج مراحل 

حترمي اخلمر
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بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

الحكمة 
يف تدرُّج مراحل 

حترمي اخلمر

المثّقفين  الأ�سدقاء  بع�س  وبين  بيني  الأحاديث  بت  ت�سعَّ
ب��اأّن  فقالوا  الخمر  م�ساألة  اإل��ى  قنا  وتطرَّ ع�سرّية،  ثقافة 
تكُم ودليلكم على  م الخمر فت�ساَءلُت: وما ُحجَّ الإ�سام لم ُيحرِّ
القراآنّية  الآية  الأمثلة كما في  فاأجابوا بعر�س بع�س  ٌقلُتم؟  ما 
َوَلْحَم  َم  َوالـــدَّ اْلَمْيَتَة  َعلَْيُكُم  َم  َحــرَّ ــَمــا  {اإِنَّ تقول:  التي  التالية 
َعاٍد  َواَل  َباٍغ  َغْيَر  ُطرَّ  ا�صْ َفَمِن  اهلّلِ  ِلَغْيِر  ِبِه  اأُِهــلَّ  َوَما  اْلِخنِزيِر 

َفال اإِْثَم َعلَْيِه اإِنَّ اهلّلَ َغُف�ٌر رَِّحيٌم} �سورة البقرة، الآية 173.
بُعْرفهم  يعني  وهذا  ُمطلقة،  فيها  التحريم  كلمة  اأَّن  وقالوا 

اأّنها ُمباَحة.  �
َيقَتِنعُوا  فلم  الآيات،  تلك  َتعنيه  ما  ب�سرح  اإقناعهم  حاولُت 
ة  الهمَّ �سحذ  اإل��ى  ب��ي  ح��دا  ال��ذي  الأم��ر  بموقفهم،  وت�سّبثوا 
وما  جوانبها،  ُمختلف  من  الخمر  م�ساألة  في  للبحث  والفكر، 
اإْن ُوجَدْت وبداأُت بالتفتي�س،  يدور حولها من التبا�س و�ُسُبهات 
والتمِحي�س في كل ما يُمتَّ ب�سلة اإلى الخمر من اآيات قراآنّية، 
عن  ورد  وم��ا   ،i البيت  اأه��ل  اأئمة  واأق���وال  نبوّية  واأح��ادي��ث 
والغرب... ال�سرق  اأهل  الم�ستنير من  الفكر  واأهل  ال�سحابة، 

الإ�ستفا�سة  باإ�ستطاعتي  اأ�سبح  ذل��ك،  على  وتاأ�سي�سًا 
حكم  بالقول:»كان  المو�سوع  هذا  في  الإلتبا�س  من  ر  والتحرُّ
بع�س  حكم  عن  �ُسكت  كما  طويًا،  اأمدًا  عنه  م�سكوتًا  الخمر 
الإلهّية.  الحكمة  تقت�سيه  البيان ح�سبما  وقت  اإلى  ات  الُمحرمَّ
الحكم  بيان  في  ج  وال��ت��درِّ الرفق  الحكمة  ت�ستدعي  وق��د 
وقيل: اإّن بيان حكم الخمر كان من هذا الباب، لأّن الم�سلمين 

ع��ن��ه��ا دف��ع��ة كانوا قد األفوها في الجاهلّية، فلو ُمِنُعوا 
واحدة ل�سقَّ عليهم ذلك « )1(.

الإجتماعّية  الأمرا�س  لهذه  معالجته  في  القراآن،  اأّن  كما 
في  بتلطف  ب��ل  وال��م��ف��اج��اأة،  بالعنف  ياأخذها  ل��م  الُمزمنة، 
مت�ساعدة.  ُمترتبة،  مراحل  على  ال�ساح،  اإل��ى  بها  ال�سير 
�ساأن  من  منها  ك��ان  ما  فنعرف  الغاية،  اإل��ى  بها  ي�سل  حتى 
كليًا  مه تحريمًا  لم يحرِّ بل  قلم،  ة  ُيبطله بجرَّ لم  واأّنه  الخمر، 

اإّل في المرحلة الرابعة من الوحي )2(. 
م�ساألة  ب���اأّن  ال��ق��ول  ن�ستطيع  ال��زم��ن��ي،  الترتيب  وح�سب 
اإل��ى  النهاية  ف��ي  و�سلت  حتى  م��راح��ل  ب��اأرب��ع  ت  َم���رَّ الخمر 

القطعّي. التحريم 
تقول  الُمعا�س:  الواقع  وت�سوير  الإيحاء  الأولى:  المرحلة 
ْعـــَنـــاِب  َواالأَ النَِّخيِل  ــَراِت  ــَم َث {َوِمـــن  الكريمة:  القراآنّية  الآي��ة 
َقْ�ٍم َيْعِقُل�َن}  َتتَِّخُذوَن ِمْنُه �َصَكًرا َوِرْزًقا َح�َصًنا اإِنَّ ِفي َذِلَك الآَيًة لِّ

�سورة النحل، الآية 67.
اأيام  فجر الإ�سام على  اأوائل  تُدلُّنا هذه الآية التي نزلت 

اأّن الأرزاق والخيرات هي من عند اهلل.
منذ  �سائعًة  كانت  الخمرة  �ُسرب  م�ساألة  اأَّن  اإلينا  وتوحي 
اأقدم ع�سور الب�سرّية. كما كانت معروفة في الع�سر الجاهلّي 
في باد الحجاز ل �سيما بين الأغنياء وتجار مّكة )3(، وُيومىُء 
ُيتخذ �سكرًا لي�س من الرزق الح�سن،  اأّن ما  اإلى  القراآن برفق 

دون اأن يقول اأّنه رج�ٌس واجب الإجتناب )4(.

إسالميات
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الَخمر وم�سار  منافٌع  تبياُن  الثانّية:  المرحلة 
النظر  بغ�سِّ  وج��ودّي��ة،  نظرة  الخمرة،  اإل��ى  نظرنا  اإذا 
طياتها  في  اأّن  نجد  ب�ساأنها،  القطعية  الفقهّية  الأحكام  عن 
وبمنظور  الحياة  هذه  في  الأ�سياء  ك�سائر  و�َسلبيَّات  اإيجابيات 

ن�سبّي...
تحريمها  قبل  طبعًا  وَمنافع،  م�ساٌر  اأي�سًا  فللخمر  وعليه 
بها،  الإتجار  طريق  عن  ية،  مادِّ هي  الخمر  فمنافع  القطعّي 
باللذة  ال�سعور  وه��ي  روح��ّي��ة،  ومنافع  منها،  الأرب���اح  وَجني 

يتعاطاها... لمن  الوقتّية  وال�سعادة 
الج�سدّية  الأ���س��رار  اإل��ى  بالإ�سافة  فهي  م�سارها،  اأّم��ا 
يفقُد  منها  �سكره  حال  ففي  �ساربها  ُت�سيب  التي  ة  الُمتعددِّ
الهائج  كالحيوان  فيت�سرف  واإن�سانيته،  وك��رام��ت��ه  هيبته 

اأو اإدراك. مات دون وعي  فيرتكب الهفوات والُمحرَّ
هذه  حكم  عن  ُمغنية  ج��واد  محمد  ال�سيخ  العّامة  يقول 
َيُقْل  لم  لأّن��ه  �سراحة،  الخمر  تحريم  على  تدلُّ  ل  اأّنها  الآي��ة 
الخمُر حرام، ولكنه يدل عليه بالإلتزام لقاعدة درء المف�سدة 

اأولى من جلب الم�سلحة )5(.
فاإذا كانت هذه الآية ل تدلُّ على تحريم الخمرة، واإّن كلمة 
الآية  نرى  بالُمقابل  لكن  ح�سريًا  الخمرة  َتْعِني  ل  فيها  الإثم 
َم َربَِّي اْلَفَ�اِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما  الثانية تقول: {ُقْل اإِنََّما َحرَّ

} �سورة الأعراف، الآية 33. َبَطَن َواالإِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ
اأكدَّ  وقد  الخمرة،  تعني  الآية  هذه  في  هنا  »الإثم«  فكلمة 
هذا   � العرب  دي��وان  وهو   � والإ�سامّي  الجاهلّي  ال�سعر  ذلك 
المعنى حيث يقول ال�ساعر الجاهلّي الكبير اأمروؤ القي�س الذي 
ب�سبب  �سوابه  ُفقدانه  على  بالذنب  ال�سعور  ُي�سبُه  بما  ف  تاأ�سَّ

للخمرة: معاقرته 
�������س������رب������ُت الإث���������������َم ح�����ت�����ى �������س������لَّ َع����ْق����ل����ي

ك��������������ذاك الإث�������������������ُم ت������ف������ع������ُل ب�����ال�����ع�����ق�����وِل
نهي  بعد  ثابت،  بن  ان  ح�سَّ الر�سول  �ساعر  ُيذكرنا  كما 

اأو �سرب الخمر فيقول: النبّي عن الإقتراب من الزنى 
ال���خ���م���را َن������ق������ُرَب  اأن  اهلِل  ر������س�����وُل  ن���ه���ان���ا 

ال�����وزرا)7( ُي���وج���ُب  ال���ذي   )6( الإث����م  ن�����س��رَب  واأن 
على  تدُل  ال�سعر  البيتين من  في هذين  الإثم  فكلمة  وعليه 
معنى الخمر، وبالتالي على مخاطرها واأ�سرارها التي ُتخاِمُر 

�سوابه... وُتفقده  العقل 
اأوق��ات  ف��ي  الخمر  ���س��رب  ع��ن  ال��ن��ه��ُي  الثالثة:  المرحلة 
اآَمُن�اْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا  الكريمة:  القراآنّية  الآية  تقول  ال�ساة: 

َتُق�ُل�َن}  َما  َتْعلَُم�اْ  َحتََّى  �ُصَكاَرى  َواأَنــُتــْم  اَلَة  ال�صَّ َتْقَرُب�اْ  اَل 
�سورة الن�ساء، الآية 43. 

واأغلظ،  اأ�سّد  هي  التي  المائدة،  اآية  قبل  نزلت  الآية  هذه 
على  التحريم  بيان  في  ج  الَتَدرُّ ت�ستدعي  ا  رَبمَّ هنا،  والحكمة 
حلّية  على  فيها  دللة  ل  �ُسكارى،  واأنتم  ال�ساة  تقربوا  ل  اأن 
كان  اأح��ده��م  ب��اأّن  ال��رواي��ة  وتقول  ال�ساة.  غير  في  الخمر 
اأّيها  يا  {قل  هكذا:  الآي��ة  فقراأ  �سكرانًا.  وكان  اإمامًا  ُي�سلي 
ما  اأعبُد  {ال  يقول:  اأن  من  بدل  تعبدوْن}  ما  اأعبُد  الكافرون 
واعيًا.  �ساحيًا  يكون  اأن  الُم�سّلي  تاأمر  الآية  فنزلت  تعبدون} 
بتاأثير  بع�سهم  اأّن  حيث  القطعّي  للتحّريم  تمهيدًا  هذا  وكان 

هذه الآية اإبتعد ولو اإلى حدٍّ ما عن تناول الخمر )8(.
للخمر:  القطعي  والتحريم  التهديد  الرابعة:  المرحلة 
َها الَِّذيَن اآَمُن�اْ اإِنََّما اْلَخْمُر  تقول الآية القراآنّية الكريمة: {َيا اأَيُّ
ْزاَلُم} قطع من  َواْلَمْي�ِصُر} القمار {َواالأَن�َصاُب} الأ�سنام {َواالأَ
الخ�سب على هيئة ال�سهام. كان اأهل الجاهلّية ي�ستق�سمون بها 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُب�ُه َلَعلَُّكْم  ْن َعَمِل ال�صَّ {ِرْج�ٌس} ال�سيء القذر {مِّ
اء  ْيَطاُن اأَن ُي�ِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�صَ ُتْفِلُح�َن اإِنََّما ُيِريُد ال�صَّ
اَلِة َفَهْل  ُكْم َعن ِذْكِر اهلّلِ َوَعِن ال�صَّ دَّ ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْي�ِصِر َوَي�صُ

نَتُه�َن} �سورة المائدة، الآية 90 � 91. اأَنُتم مُّ
لقد ن�سب اهلل �سرب الخمر ولعب القمار وعبادة الأ�سنام 
ذها  ُيحبِّ لأّنه  ال�سيطان  اإلى  هذه  ن�سب  بالأزلم،  والإ�ست�سقاء 
وهو  الرج�س  اإل��ى  َيُعود  »اإجتنبوه«  فعل  و�سمير  بها،  وُيغري 
بيان  عند  ة  بخا�سّ الوجوب،  على  يدلُّ  والأمر  بالإجتناب،  اأمر 
ال�سبب، وقد بيَّن هنا اأن �سبب وجوب الإجتناب هو الفاح ولو 
ُم�ساواتها مع عبادة  اإلَّ  لم يكن من دليل على تحريم الخمرة 

.)9( الأ�سنام لكفى 
والنهي  التهديد  نَتُه�َن}ظاهٌر في  اأَنُتم مُّ {َفَهْل  واأّما قوله 
قال  ول���ذا  ال��ت��ح��ري��م،  على  ي��دل  وال��ن��ه��ي  اإن��ت��ه��وا.  معناه  لأّن 

.)10( اإنتهينا  الآية:  الم�سلمون بعد �سماع هذه 
الخمر  ذكر  فيها  ورد  التي  الأربع،  القراآنّية  الآيات  وهذه 
هذه،  الإلهّية  والحكمة  المنا�سبات  بح�سب  مختلفة.  ب�سيغ 
الآيات ل َتهاُفت فيها ول تناق�س اإو اإنتقا�س اإّنما ُيكمل بع�سها 
بع�سًا  بع�سه  ُينِطق  القراآن  علّي:»  الإم��ام  يقول  وكما  بع�سًا. 

.)11( بع�سه على بع�س«  وُي�سهُد 
الآي����ات  م���ن  ف��ه��م��ه  ال��م�����س��ل��م��ي��ن  ع��ل��ى  اإل��ت��ب�����س  م���ا  واإذا 
المت�سابهات، فالر�سول يقوُم ب�سرحه وتو�سيحه، لأّن هو قراآن 

وُترُجمانه. الناطق  اهلل، 
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والأحاديث  للت�سريع،  الأّول  الم�سدر  هو  الكريم  فالقراآن 
العظيم  نبّيُه  اهلل  اأم��ر  وقد  له،  الثاني  الم�سدر  هي  النبوّية 
َما  ِللنَّا�ِس  {ِلُتَبيَِّن  تعالى:  بقوله  للنا�س  وتبيانه  القراآن  ب�سرح 

ُروَن} �سورة النحل، الآية 44. َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ُنزِّ
في  ونواهيه،  اأوامره  في  بالنبّي  بالإقتداء  الم�سلمين  اأمر 
�ُص�ُل  الرَّ اآَتاُكُم  {َوَما  تعالى:  بقوله  وتقريراته،  واأفعاله  اأقواله 

َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُه�ا} �سورة الح�سر، الآية 7.
ب�ساأن  منه  ��ذر  َوحَّ الر�سول  نُه  بيَّ ما  هو  الخطاب،  وَف�سُل 

w:» كلُّ ُم�سكِر خمٌر وكل خمر حرام«)12(. الخمر بقوله 
اأ�سخا�س  ع�سرة  لعن  حتى  الخمر  تحريم  في  د  ت�سدَّ كما 
�ساقيها،  �ساربها،  عا�سرها،  حار�سها،  غار�سها،  اأجلها:  من 

ثمنها)13(. واآكل  وُم�ستريها  اإليه،  والمحّمولة  حاملها، 
وطلبًا لاإ�ساح والخير دعا اإلى اجتنابها بقوله:» اجتنبوا 

الخمر، فاإّنها مفتاح كل �سر« )14(.
عن  �ُسِئل  الر�سول  اأّن  الموؤمنين  اأم  عائ�سة  ال�سّيدة  وقالت 

اأ�سكر فهو حرام«)15(. »ُكلُّ �سراٍب  الَبْتع )نبيذ الع�سل( قال: 
الكحول،  هي:  الإ�سام  حّرمها  التي  المعروفة  والأ�سناف 
ال�سمبانيا،  الوي�سكي،  الروم،  العرق،  الخمرة،  الم�سروبات، 

.)16( ونحوها  والنبيذ  البيرة،  الجعة، 
والعقلي  ال�سحي  ل�سررها  اإّل  الخمر  الإ�سام  م  ُيحرِّ ولم 
�ساأل  �ُسَوْيد  بن  ط��ارق  فال�سحابّي  والإجتماعّي،  والنف�سي 
اإنما  اأن ي�سنعها، فقال:  َكِرَه  اأو  النبّي عن الخمر فنهاُه عنها، 

اأّنه لي�س بدواء ولكنه داء )17(.   اأ�سنعها الدواء، فقال: 
اأدران  من  الإجتماعّية  ونظافته  المجتمع،  �سوائب  ولعاج 

الحانات،  ن�سف  اإقفلوا  �سهير:»  األماني  طبيب  يقول  الخمر 
وال�سجون«.  الم�ست�سفيات  ن�سف  عن  الإ�ستغناء  لكم  اأ�سمن 

وقد  الجاهلّية،  في  قومه  رئي�س  فردا�س  بن  العبا�س  وكان 
قال:  ذلك  في  له  قيَل  ولّما  بفطرته.  نف�سه  على  الخمرة  م  حرَّ
»ما اأنا باآخذ جهلي بيدي، فاأدخله جوفي، ول اأر�سى اأن اأ�سبح 

�سفيههم«)18(. واأم�سي  قوم  �سّيد 
ال�سرائع«،  »اأ�سول  كتابه  في  بتنام  الغربّي  المفكر  ويقول 
وفي  كالأبله  الإن�سان  يجعل  ال�سمالّية،  الأقاليم  في  النبيذ 
الأقاليم الجنوبّية ي�سير كالمجنون، وقد حّرمت ديانة ُمحّمد 

.)19( الم�سروبات وهذه من محا�سنها  جميع 
اأّنه  الح�سر  ل  المثال  �سبيل  على  الخمر  ا�سرار  بع�س  ومن 
يحدث التهابًا ُمزمنًا في الأع�ساب والكلى، وت�سلبًا في ال�سرايين، 
تحُجرًا في الكبد، و�سعفًا في القلب ويحدث �سعفًا في قوة الإرادة 

والحكم، وتزداد به الإنفعالت النف�سّية وهذا هو الخطر )20(.
وتاأ�سي�سًا على ما تقّدم، يعتبُر الإ�سام الخمر فقهًا و�سرعًا 
الخمرة  و�سارب هذه  الدين،  ب�سرورة  َثٌبت ذلك  الكبائر،  من 
عن تهاون مع العلم بتحريمها، هو فا�ِسٌق، ُيَحدُّ بثمانين جلدة 

رجًا كان اأو امراأة )21(.
مت  َحرَّ قد  الإبراهيمّية  الأدي��ان  جميع  باأّن  القول  ويمكن 
الخمر نظرًا لم�ساره، وكانت غاية الإ�سام من هذا التحريم 
وباأّنه  وُخُلقيته،  واإن�سانيته  الإن�سان  كرامة  على  الحفاظ  هي 

خليفة اهلل على الأر�س. 
وقد اأجمع الفقهاء الم�سلمون على اإختاف مذاهبهم على 

اأ�سكر كثيره فقليله حرام )22(. اأن ما 
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عر العربيُّ الشِّ

يرتبَُّع على عرِش الَفنِّ اإِلنساينِّ الرَّاقي
يخ عبَّاس فتوين كتور الشَّ اعر الدُّ ة مع الشَّ مقابلة خاصَّ

ومعاناٌة  ِوج��دان،  وُهتاف  َجنان،  وَب��وُح  اإيحاٌء  هو  عر  ال�سِّ
وثقافٌة وِمرا�س، ور�ساقُة لفٍظ وتوازُن نَغم، بْل هو لغُة الخيال 
الحياة.  فيه  فت�سري  ال��ع��دم،  ف��ي  وَح  ال���رُّ يبعُث  والعاطفة، 
عن  ُر  ُيعبِّ الَّذي  ى  المقفَّ الموزوُن  الكاُم  هو  اأُخرى،  وبعبارٍة 

الأَخيلة. واأَجمِل  َور،  ال�سُّ باأَروِع  النُّفو�س  خلجاِت 
خالد،  اٌح  ���س��دَّ وَل��ح��ٌن  اأَخ�سر،  حُلٌم  هو  الحقُّ  اعُر  وال�سَّ
اآلِمها  عن  ُر  ُيعبِّ ول�ساُنها،  الأُّم��ة  �سميُر  وهو  اأب��دًا؛  ٌد  ومجدِّ
واآماِلها؛ وهو الَّذي يتفاعُل مع الواقع، ويقوُم على الجمع بين 
وُزخرِف  الفهم،  �سعوبة  عن  بعيدًا  والمبنى،  المعنى  َجمال 
يتَّ�سُح  اعر  ال�سَّ �ِسماِت  نعِرُف  وحيَن  اللَّفظ.  وغرابِة  كل،  ال�سَّ

�ساعرًا. يعدُّ  كَتب ق�سيدًة  كلُّ من  لي�س  اأَن  لنا 
الَّتي  التَّحديَّات  واأَب��رِز  اليوم،  العربيِّ  عر  ال�سِّ واقع  حول 

فتوني: ا�س  عبَّ اعر  ال�سَّ مع  المقابلُة  هِذه  كانت  ُيواجُهها، 
اليوم؟،  العربّي  عر  ال�سِّ واقع  اإلى  كيف تنظرون 

اأيِّ مدى طراأت تغييرات عليه؟ واإلى 
الفنِّ  عر�س  على  عًا  متربِّ ي��زال  ول  العربّي،  عر  ال�سِّ ك��ان 
من  اأكان  �سواء  لدوره،  وؤية  الرُّ تفاوتت  واإن  اقي،  الرَّ الإن�سانيِّ 

الح�سور. حيث  من  اأم  الفاعليُة  حيث 
عر العربّي كحال �ساعره، وحال �ساعره  هذا، واإنَّ حال ال�سِّ
والباد  مَطمئن،  العربيِّ  عر  ال�سِّ واقع  اأنَّ  واأرى  وطنه،  كحال 
اأ�سماء  غابت  كلَّما  دائ��م��ًا،  وّلدة  تكون  اأن  دتنا  عوَّ العربيَّة 

العربيَّة،  الق�سيدة  �سماء  في  تتاألأ  جديدة،  اأخرى  ظهرت 
الوطن  في  يا�سيِّ  وال�سِّ الثَّقافيِّ  للم�سهد  جديدًا  زخمًا  وتعطي 

العربّي.
في  العربّي  الإن�سان  تواجه  الَّتي  يات،  التَّحدِّ هي  وكبيرة 
لحياة  زل��زاًل  ل  ت�سكِّ والَّتي  ن�سهدها،  الَّتي  رات  المتغيِّ ظ��لِّ 
والنُّهو�س،  وال�ستقرار  الأمن  اإلى  المتطلِّع   ، العربيِّ الإن�سان 

ام. مار والظَّ اإلى الخراب والدَّ ل 
ظروف  من  العربيَّة  المنطقة  تواجهه  ا  ممَّ غم  الرُّ وعلى 
لم  ة  عريَّ ال�سِّ الحركة  اأنَّ  نجُد  جدًا؛  �سعبٍة  يات  وتحدِّ قا�سيٍة، 
تمتين  ياأتي من خال  ب�سكل عاّم،  عر،  ال�سِّ ودور  اأبدًا،  ف  تتوقَّ
الَّذي ينقل ر�سائل  اعر هو  ال�سَّ ارع.  اعر وال�سَّ ال�سَّ العاقة بين 
اأ�سوات  يرفع  ��ذي  الَّ وه��و  كلِّها،  الم�ستويات  على  المجتمع 
الحقيقيَّة،  ور  ال�سُّ تعك�س  التي  ال��م��راآة  وه��و  عاليًا،  ا�س  النَّ
الأح��داث،  ر�سد  في  دوره  ياأتي  هنا  من  التَّزوير.  عن  بعيدًا 
دوره  يقت�سر  ل  المجتمع،  ه��ذا  من  كفرد  معها،  والتَّفاعل 
ائد في حمل ق�سايا  ور الرَّ على توثيق الحدث فقط، بل له الدَّ

عنها. فاع  والدِّ ا�س،  النَّ
فيه،  يحيا  ال��واق��ع،  ه��ذا  اب��ن  ال��ع��رب��ّي  ��اع��ر  ال�����سَّ ويبقى 
بحر  في  عليه  وم��ا  واأح��اَم��ه؛  وم�سكاِته  هموَمه  وي�سارُكه 
اإلى  ة  بالأمَّ لي�سل  التَّجديَف،  يتقن  اأن  اإل  المتاطم،  الحياة 

والأمان. الأمن  ميناِء 

اب)1( اأَجرت المقابلة االإعالميَّة فاطمة خ�صَّ
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بدليل  عالية،  تبقى  عر  ال�سِّ راية  اأنَّ  اأرى  هذا،  على  ِعاوًة 
والم�سابقاِت  المطابع،  عبر  ق  تتدفَّ الَّتي  ة  عريَّ ال�سِّ الإ�سدارات 
مة  القيِّ والجوائز  بلٍد،  ُتجَرى في غير  الَّتي  رة  المتكرِّ ة  عريَّ ال�سِّ

بيل.  ال�سَّ هذا  في  ُتر�سد  الَّتي 
العربّي،  عر  ال�سِّ على  طراأت  التي  التَّغييرات 
معًا؟ الثنين  اأم  الم�سمون،  اأم  كل  ال�سَّ اأطالت 

ول  ه�سة،  النَّ ع�سر  قبل  مجمله،  في  العربّي،  عر  ال�سِّ ظلَّ 
قبله،  وما  ع�سر،  التَّا�سع  القرن  من  ل  الأَوَّ النِّ�سف  في  �سيَّما 
الَّتي ل تم�سُّ  ة،  قة من المو�سوعات الفرديَّ يدور في حلقة �سيِّ
ة، حتَّى غرق  العامَّ �سوؤونهم  ا�س، ول  النَّ عر، ول حياة  ال�سِّ روح 
عر، غير الوزن والقافية، على ِغراِر  في َنظٍم ل عاقة له بال�سِّ
والم�ساجات  عرّي،  ال�سِّ والتَّاريخ  والألغاز،  المنا�سبات،  �سعر 
 ، يُّ الفنِّ دق  وال�سِّ الخيال  فيه  �سُعف  �سعرَ  فهو  الرتجاليَّة. 
ا�ستطاعوا  عراء  ال�سُّ بع�س  ولكنَّ  التَّجربة،  وعمق  والعاطفة، 

وفّنًا. �سهرة  لأنف�سهم  قوا  ويحقِّ بمواهبهم،  ينه�سوا  اأن 
ذات  لتجربة  اعر  ال�سَّ معاناة  من  عر  ال�سِّ هذا  ينبع  ولم 
همومهم  ع��ن  ر  يعبِّ اأو  ��ا���س،  ال��نَّ يمثِّل  ول��م  ��ة،  خ��ا���سَّ اأَج���واء 
ادر؛  النَّ القليل  في  اإل  ة  والقت�ساديَّ والثَّقافيَّة  ة  الجتماعيَّ

 . يِّ الفنِّ بالجمود  اآنذاك،  اأ�سيب،  عر  ال�سِّ اإنَّ  وباخت�سار، 

تاأثير  ه�سة  النَّ لعوامل  بدا  الحديث،  الع�سر  حلَّ  اإذا  حتَّى 
والتَّجديد  التَّغيير  في  ة  ملحَّ رغبة  نمت  اإذ  عر،  ال�سِّ في  مهمٌّ 

ع�سر،  التَّا�سع  القرن  نهاية  في  �سيَّما  ول  عراء،  ال�سُّ لدى 
عراء؛  ال�سُّ بع�س  بجهود  الع�سرين،  القرن  ومطلع 

 ، العربيِّ عر  ال�سِّ لتطوير  ة  ج��ادَّ محاولت  وقامت 
التَّجديد الحقيقيِّ في منت�سف القرن  اإلى  و�سوًل 
اأولى تلك المحاولت، ما عرف  الع�سرين، وكانت 

الماألوف  كل  لل�سَّ مغاير  ترتيب  وهو   ، الحرِّ عر  بال�سِّ
للتَّفعيات  جديد  ترتيب  هو  اأو  العمودّي«،  عر  »ال�سِّ في 

د  المحدَّ بعددها  اللتزام  عدُم  حيث  من  التُّراثيَّة،  ة  الوزنيَّ
فر�س  اأن  بعد  ال��ق��واف��ي؛  ف��ي  وتغيير  الق�سيدة،  وزن  ف��ي 
فاأ�سبح  ة،  عريَّ ال�سِّ الم�سامين  في  تغييرًا  الحديث  الع�سر 
عن  اأمثل  تعبيًرا  عر  ال�سِّ واأ�سبح  �سعريًّا،  م�سموًنا  الإن�سان 

وتغيُّراته.  العالم  هذا 
من  ع��دد  اه  تبنَّ وق��د  ثر«،  النَّ »ق�سيدة  ي�سمى  ما  وظهر 
باللُّغة  ��ج  ��وهُّ ب��ال��تَّ يتميَّز  وه��و  الثَّمانينيات،  منذ  ��ع��راء  ال�����سُّ
والأ�سلوب  ريفة،  الطَّ ة  عريَّ ال�سِّ ور  وال�سُّ المكثَّفة،  ة  عريَّ ال�سِّ
لها  ج��دي��دة، لع��اق��ة  ��ة  اإي��ق��اع��يَّ قيمة  اإح���ال  م��ع  ��ز  ال��م��ركَّ

التُّراثيَّة. بالتَّفعيات 
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ة  يَّ ِبحرِّ تكتب  وه��َي  عر،  بال�سِّ ُدعيت  خ��واط��ُر  ظهَرت  كما 
مطلقة، فا تجد معايير ت�سبط اأنفا�سها، وتر�سد زّلتها، فهي 
�سيء:  كلِّ  �سّد  وهي  عريَّة،  ال�سِّ وابط  ال�سَّ كلِّ  من  رٌة  متحرِّ
الأف��ك��ار.  و�سوح  و�سّد  والأوزان،  عر  ال�سِّ بحور  �سّد 
ر غالبه عن  يعبِّ ًة،  الق�سائد عامَّ النَّمط من  وهذا 
ر  يعبِّ اأن  يق�سد  وقد  والغمو�س؛  والَحْيرة  ياع  ال�سَّ
نف�سه،  الق�سيدة  موؤلِّف  اأنَّ  فنجد  �سيء،  الّا  عن 
عن  يبحث  ق��د  يق�سد؟  اأو  ي��ق��ول  م���اذا  ي���دري  ل 
عي  يدَّ قد  المعاني.  ات  ومت�سادَّ اللَّفظيَّة،  ات  المت�سادَّ
دين. هو يبحث عن م�سافة خارج العقل، ل  الجمع بين ال�سِّ
ر لها، ول ي�ستطيع و�سع م�سداق لها؛  ي�ستطيع اأحد و�سع ت�سوُّ

وهدفه من ذلك الإتيان بالجديد!
ل  حفظه،و  ن�ستطيع  ل  عر،  بال�سِّ ى  ي�سمَّ الَّذي  وُع  النَّ وهذا 
اأن  ن�ستطيع  ول  به،  نت�ساجل  اأن  ن�ستطيع  ول  كَمثل؛  ه  َعر�سُ
ة  عامَّ يعي�س  ول  معنا،  يعي�س  ل  فهو  محفل!  في  به  َن�ست�سهد 
بتكلُّف  �سنعت  عاجيَّة،  اأب��راج  في  يعي�س  ��ه  اإنَّ معه؛  ا�س  النَّ

اأوهام. اإلَّ مح�س  هَي  وما  فكريَّة عاجيَّة،  ِلمنا�سَب 
والق�سايا  الموا�سيع  اأبرز  هي  ما 

اليوم؟ اعر  ال�سَّ يطرحها  الَّتي 
الجماعة،  ق�سيدة  من  لت  تحوَّ ة  حراويَّ ال�سَّ الق�سيدة  اإنَّ 
وبداأ  اأخاقيَّة،  اإلى ق�سيدة ذات ر�سالة  والبادية، والأطال، 
المبالغ  الق�سيدة  اأو  المبا�سرة  الق�سيدة  من  م  يحجِّ اعر  ال�سَّ
 ، �سوليِّ الرَّ المدح  اإلى  فمالت  ون�سيبها،  تها  َطَلليَّ اأو  تها  بغزليَّ
الحياة  في  عر  ال�سِّ دور  ز  ع��زَّ ما  وه��ذا  القيم،  وا�ستح�سرت 
�سالة،  الرِّ باعتبارها جزًءا من  عر،  ال�سِّ �س وظيفة  وكرَّ يَّة،  الفنِّ
ة،  الأمويَّ ولة  الدَّ في  حدث  الَّذي  ذاك  الأخطر  النتقال  وكان 
المدينة  مامح  ل  تت�سكَّ بداأت  حينما  ا�سيَّة،  العبَّ ولة  الدَّ وفي 
يعيدوا  اأن  عراء  ال�سُّ مَن  اقَت�سى  وهذا  والثَّقافيَّة،  ة  يا�سيَّ ال�سِّ
�سمرت  ل��ذل��ك  الق�سيدة،  وروؤى  يَّة  الفنِّ الأ���س��ال��ي��ب  اإن��ت��اج 
ذات  الق�سيدة  وح�سرت  �ساليَّة،  الرِّ الوظيفة  ذات  الق�سيدة 
على  يدلِّل  وهذا  الغزليَّة،  الوظيفة  وذات  المدحيَّة،  الوظيفة 
ة  الأمويَّ المرحلة  في  انت�سرت  الَّتي   ، الغزلية  الق�سيدة  اأنَّ 
منطقة  من  التَّحوُّل  بين  ما  الو�سطى  الق�سيدة  هي  ة،  خا�سَّ
في  كان  العربيَّة  الق�سيدة  في  الأخطر  ل  التَّحوُّ لكنَّ  لل؛  الطَّ
اهرة  الظَّ نوؤا�س  اأبو  اعر  ال�سَّ هجا  حينما  ا�سيَّة،  العبَّ المرحلة 

بداأت  وهكذا  الجاهليَّة،  الق�سيدة  بها  تكتب  الَّتي  ة،  الأ�سلوبيَّ
الق�سائد. تتوالى 

وبمجموعة  مان،  والزَّ بالمكان  تتاأثَّر  اليوم  الق�سيدة  واإنَّ 
عليها؛  تنعك�س  الَّتي  رات  والمتغيِّ والمعطيات  العوامل  من 
هو  ��ه  لأنَّ ع�سره،  اأح��داث  يعي�س  المعا�سر  العربيُّ  اعر  وال�سَّ
محاولة  ه��و  ال��ي��وم  عر  وال�سِّ الع�سر؛  ه��ذا  بق�سايا  المعنيُّ 
د النفعال بها، لهذا ح�سرت الحالة  ل�ستكناه الحياة، ل مجرَّ
عراء.  ال�سُّ ُجلِّ  ق�سائد  في  والثَّقافيَّة  والوطنيَّة،  الجتماعيَّة، 

الح�سينّي؟  عر  ال�سِّ خ�سو�سيَّة  عن  ماذا 
ة؟ مميِّزات خا�سَّ له  وهل 

واأدب  المن�سود،  اللُّوؤلوؤ  كعقد  نظم  هو،  عموًما  عر  ال�سِّ اإِنَّ 
واإظهار  الإع���ام،  و�سائل  من  و�سيلة  وه��و  الم�ستوى،  رفيع 
ك�سائر  عر  ال�سِّ اإن  موجزة،  وبكلمٍة  الباطل.  واإبطال   ، الحقِّ
بالإطاق،  عليه  الحكم  يمكن  ل  الأعمال،  ك�سائر  بل  الكام، 

والأغرا�س. المعاني  من  يحتويه  ما  ح�سب  يخ�سع  فهو 
بيته  واأه���ل  الأك���رم،  ���س��ول  ال��رَّ ف��ي  النَّظم  اأنَّ  َيخفى  ول 
الإ�ساميَّة؛  �سالة  الرِّ ت�سجيعًا كبيرًا من  ا لقي  i، ممَّ الكرام 
الحال،  واقع  في  هو  العظيمة،  خ�سيَّات  ال�سَّ هذه  تخليد  لأنَّ 
تحلَّوا  الَّتي  الحميدة  والخ�سال  بها،  روا  ب�سَّ الَّتي  للقيم  تخليد 
من  ا�س  النَّ لإخراج  بها،  اأَتوا  الَّتي  محاء  ال�سَّ �سالة  والرِّ بها، 
المعرفة  ن��ور  اإل��ى  بهم  والن��ط��اق  والجهل،  لم  الظُّ ظلمات 
بن  جعفر  الإم��ام  عن  ورد  وق��د  ام.  ال�سَّ و�ساطئ  وال��ع��دل، 
يوؤيَّد  �ِسعر، حتَّى  بيَت  t:»ما قال فينا قائٌل  ادق  ال�سَّ د  محمَّ

القد�س«. بروح 
حامل  بو�سفه   ،t الح�سين  الإم��ام  في  النَّظم  ويعظم 
ياع؛  وال�سَّ التَّحريف  ومنقذها من  الإ�ساميَّة،  �سالة  الرِّ م�سعل 
لما  كرباء،  تراب  على  اأريقت  الَّتي  اكيات  الزَّ ماء  الدِّ ولول 
واأَ�سبح  الإ�سام،  اأركان  ولْنهاَرت  الباطل،  من  الحقَّ  عرفنا 
ما  يحوطونه  لعقًا،  األ�سنتهم  على  ين  الدِّ واأَ�سبح  ُهّمًا  ا�س  النَّ
من  »ما   :tادق ال�سَّ الإم��ام  عن  ورد  وقد  معاي�سهم!  دّرت 
اهلل  اأوجب  اإل  به،  واأبكى  فبكى  �سعرًا،  الح�سين  في  قال  اأحٍد 
فله  تباكى  »اأو  واي��ات:  ال��رِّ بع�س  وفي  له«.  وغفر  ة،  الجنَّ له 

ة«. الجنَّ
كثيرة،  بخ�سائ�س  يمتاز  الح�سينيَّ  عر  ال�سِّ ف��اإِنَّ  لذلَك 
ها: الإيمان بالمبادئ والقيم والعقيدة؛ فهذه الخ�سائ�س  اأهمُّ
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عر الح�سينيَّ ين�سط في كل مناحي الحياة  هي الَّتي جعلت ال�سِّ
العربّي،  عر  ال�سِّ في  زة  متميِّ ظاهرة  ل  ي�سكِّ وب��ات  ��ة؛  الأدب��يَّ
العرب  عراء  ال�سُّ معها  تفاعَل  ة  ق�سيَّ اأجد  ولم  وحديثه،  قديمه 
الح�سين  الإمام  ة  ق�سيَّ مثل  �سادق،  واإيمان  خال�س،  د  بتجرُّ
فيها،  للكتابة  عراء  ال�سُّ ا�ستجاب  الَّتي  كرباء،  وماأ�ساة   ،t

اليوم. 61 ه�جريَّة، حتَّى  منذ وقوعها، في عام 
الأثر   ،t الح�سين  الإمام  لنه�سة  اأنَّ  القول،  نافلة  ومن 
لم  ولهذا  ة؛  خا�سَّ عر  وال�سِّ ة،  عامَّ الأدب  اإنعا�س  في  الكبير 
الح�سين  الإمام  في  نظم  مثلما  �سامية،  �سخ�سيَّة  في  ينظم 
الإن�����س��ان  �سمير  ف��ي  دخ��ل��ت  الح�سينيَّة  ة  الق�سيَّ لأنَّ   ،t
وي��رى  ومعتقداته؛  ته  جن�سيَّ ع��ن  الب�سر  بغ�سِّ  ووج��دان��ه، 
فح�سب،  الإ�سام  ْن  َي�سُ لم   ،t الح�سين  الإمام  اأنَّ  بع�سهم 
الم�سريُّ  اعر  ال�سَّ ي��ق��ول  كما  ��ة،  ال��ع��رب��يَّ ال��وح��دة  ���س��ان  ب��ل 

اإبراهيم: محمود 
وح����������دُة ال��������ُع��������رِب، ك�������ْم رع������اه������ا ح�������س���ي���ٌن

م��������اُء! وغ������َذْت������ه������ا م��������َن ال����ح���������س����ي����ِن ال��������دِّ
�����ف�����و������سِ رج��������اٌء وِه������������َي ال�������ي�������وَم ف������ي ال�����نُّ

ج�������اُء؟ َوْي������������َح ق������وم������ي، م����ت����ى ي���������س����حُّ ال�������رَّ
عريَّة؟  ال�سِّ تجربتكم  خ�سو�سيَّة  عن  ماذا 

اأبرز مراحلها؟ كيف بداأت؟ وما هي 
اْلُقَرى  اإِْحَدى  �ِسلم«،  »خْربة  َبْلَدِتي  ِفي  َوَتَرْعَرعُت  َن�َساأُت 
فيها  َرْت  تفجَّ الَّتي  اِطَعِة،  ال�سَّ اِمَدِة  ال�سَّ اْلواِدَعِة،  ِة  اْلعاِمِليَّ

ها: َحقِّ ِفي  َنَظمُتُه  ا  َوِممَّ �ِسعًرا،  م�ساعري 
َم����ق����ام����ا �����ِع�����ي�����ِم  ال�����نَّ داِر  ِم���������ْن  اأَِزَف������������������ْت 

�����يِّ َت������راَم������ى َل�������������ى اْل�����َق�����������سِ ������داه������ا اإِ َو�������سَ
��ْم��� ���ن���ا اْل����ِف����ْك����ِر َك��ال�����سَّ ����وَر م����ْن ����سَ َت���ْب���َع���ُث ال����نُّ

����ام����ا ال����ظَّ َت�����ْم�����ُح�����و  ُت������ِط������لُّ  م�����ا  اإِذا  ����������سِ 
ْف������������ِق اْل������َج������م������اِل َوح������اَك������ْت َث�����َب�����َت�����ْت ِف������ي اأُ

اِه�����������راُت َب���������������ْدًرا َت����م����ام����ا ُدوُره���������������ا ال�����������زَّ
ْك�����م�����ا َج�����َم�����َع�����ْت ِف�������ي َم��������راِب��������ِع اْل��������ُج��������وِد اأَ

ْن�������������س������ام������ا م���������ًا ِع����������ذاب����������ًا، ُت����������غ����������اِزُل الأَ
ُب���������وُع َف�����ب�����اَت�����ْت �����َن�����ْت ِت������ْل������ُك������ُم ال���������رُّ َح�����������سُ

ْك��������رام��������ا �����ِن َت�����ْن�����َح�����ِن�����ي اإِ �������ُة اْل�����ُح�����������سْ ِق�������مَّ
������س�����اَدْت������ »خ������ِ�����ْرَب�����ِت�����ي« َم����ْع����َل���������ُم اْل����ِب����ن���������اِء اأَ

���َت���ق���ام���ا �����ى ا����سْ ُك�������������فُّ اْل������ِك������ف������اِح َح�����تَّ ��������ُه اأَ

���� ����سَ اأَْن  ُف��������ُل،  َي��������اأْ َه����ْي����ه����اَت  َق���������ْدٍر  َذاُت 
ْه�������ِر، �������س������اَدًة اأَْع�����ام�����ا �����ْت، َم��������َدى ال�������دَّ ������مَّ

����َي����ْت »ِخ�������ْرب�������ٌة« َوَق����������ْد َع������ُم������َرْت ِب���ال���� ����مِّ �����سُ
���ام���ا ْت ����سَ �����َت�����َدرَّ ي�����ِن َواْل������ِع������ْل������ِم، َف�����ا������سْ ������دِّ

����َن����ْت ُل����� �����ِه�����َد اْل�����خ�����اِف�����ق�����اِن َك��������ْم َح���������سَ ������سَ
����ْرغ����ام����ا �������ّب������ًا َل�����ِب�����ي�����ب�����ًا، َوف�������اِر��������س�������ًا �����سِ

، َم����ْن����ِب����ُت اْل�����َم�����ْج�����ِد، ُت���ْغ���ِن���ي َم����ْق����َل����ُع اْل������ِع������زِّ
�����َت�����ِف�����ي�����������سُ َك�����ام�����ا َع����������ْن َب��������َي��������اٍن َوَت�����������سْ

���� َول�������ِ������ٌه ِف������ي ِو�����س����اِل����ه����ا َل�����������ْم َي����������َزْل َي�������سْ
���ِط���رام���ا ����ْوُق ف����ي ُف����������وؤَادي ا����سْ ������َط�����ِرُم ال���������سَّ

َرِط������ي������ٍب �����ٍن  ُغ�����������سْ ِب�������ِظ�������لِّ  َق�����ْل�����ِب�����ي  لَذ 
َف���������������اإِذا ِن��������ْم��������ُت، ُدوَن�������������ه������ا َل���������ْن اأَن������ام������ا

�����ي�����ًدا، اإِْذم������������ا َذَك���������ْرُت���������ِك َي�����ْوم�����ًا ي�����ا َن�����������سِ
����ي����ِد ِخ���ت���ام���ا ������ُط������ُر اْل����َق���������سِ ����َق����ْت اأَ�������سْ ����فَّ �����سَ
الَِّتي  َة  عريَّ ال�سِّ المناَف�ساِت  ُب  اأَتَرقَّ اْلَحداَثِة،  ُمْنُذ  َوكنُت 
اإَِلى  َوَطِمحُت  َوَلْهَفٍة،  ِب�َسْوٍق  ْلَفَزِة،  التَّ �سا�ساِت  َعَلى  ُتْعَر�ُس 
ٍة  َثقاِفيَّ َبراِمَج  ِفي  اْلُم�ساَرَكُة  لي  َت�َسنَّت  َحتَّى  ِفيها،  اْلُم�ساَهَمِة 

. �َستَّى
الَِّذي  »ُمباَرَزة«،  َبْرناَمِج  ِفي   ،1982 �َسَنِة  ِفي  َفا�ْسَتَركُت 
.» ْعِر اْلَكا�ِسيِكيِّ ار«، ِفي ِفْقَرِة »ال�سِّ ُه الأُ�ْستاُذ »َمْرواُن َنجَّ اأََعدَّ

ُزوَن«،  »اْلُمَميَّ َبْرناَمِج  ِفي  ا�ْسَتَركُت   ،1989 �َسَنِة  َوِفي 
ِفْقَرِة  ِفي  ار«،  جَّ النَّ »َرْم��ِزي  الأُ�ْستاُذ  ُه  اأََع��دَّ ��ِذي  الَّ

.  » الْرِتجاِليِّ ْعِر  »ال�سِّ
ِفي  ��َت��َرك��ُت  ا���سْ  ،1994 و   1993 �َسَنَتْي  َوِف��ي 
الأُ�ْستاُذ  ُه  اأََعدَّ الَِّذي  ِبُجْزاأَْيِه،  ُلوَن«  »الأَوَّ َبْرناَمِج 

ا. ْعِر الْرِتجاِليِ « اأَْي�سً »اأَِميُن َخْزَعل«، ِفي ِفْقَرِة »ال�سِّ
َوَتْجُدُر الإِ�ساَرُة اإِلى اأَنَّ َهذا اْلَبْرناَمَج الأَِخيَر، كاَن َلُه 

َمعي،  َتعاُطًفا  ْبَدْوا  اأَ ِذيَن  الَّ ا�ِس،  النَّ اأَْو�ساِط  ِفي  َعِميٌق  ًدى  �سَ
جاِئَزِتي: َت�َسلُِّم  اأَْثناَء  خاَطبُتُهْم  ِلذا 

������ي ْن������ف������ا�������سِ ������ْخ������ُت اأَ ������مَّ ِب������َث������ن������اِئ������ُك������ْم �������سَ
» �������ا��������سِ »َع�������بَّ ْن�����������������س��������اَر  اأَ ُك�������ْن�������ُت�������ُم  اأَْن 

« ج�������اِئ�������َزَت�������ْي�������ِن َن�����اَل�����ُه�����م�����ا: ��������ا���������سُ »َع��������بَّ
����ا�����سِ ������َة ال����نَّ »َك��������اأْ���������سَ اْل������ُع������َل������ى«، َوَم������َح������بَّ

ة،  اْلَحما�ِسيَّ َواْلُمناَظراِت  ِة،  ْعِريَّ ال�سِّ اْلَحلقاِت  ِلَهِذِه  َوَتْوِثيًقا 
ُلوَن«.  الأَوَّ ِفي  »اْلُفُتوِني  اْلَمْو�ُسوِم:  ِكتاِبي  ِفي  ِبِطباَعِتها  قمُت 
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َحتَّى  ْعِر،  ال�سِّ َنْظِم  ِمْن  اأُْغِدُق  َطِفقُت  اْلَوْقِت،  َذِلَك  َوُمْنُذ 
اْلُكُروِم«،  »َثَمر  ِدي��وان:  ِنتاِجي،  ب��اُك��وَرِة  ِفي  ُه  َبْع�سَ َجَمعُت 

فيها. اأْقُطُن  كنُت  الَِّتي  اْلِمْنَطَقِة  ِمَن  ا�ْسَمُه  ُم�ْسَتْوِحًيا 
اأَْطَلقُت  َجِديٍد،  �ِسْعِريٍّ  ِبَمْوُلوٍد  اأَْلَحقتُه  اأَْن  َلِبثُت  ما  ُثمَّ 

�ِسْعِريَّة«. »باقات  ا�ْسَم:  َعَلْيِه 
اْلُمقاِوِم،  ْعِر  ال�سِّ ِمْهَرجاِن  ِفي  �ساَركُت  كما 
��مَّ َح���َواَل���ى ِم��َئ��ٍة َوخ��م�����س��ي��َن ���س��اِع��ًرا،  ����ِذي ���سَ الَّ
�ِسماِل  في  »ِكرماْن�ساه«  َمِديَنِة  في  ُلْبناَن،  ًا  ُمَمثِّ
ِة  الثَّقاِفيَّ ِة  اْلُم�ْسَت�ساِريَّ ِمَن  ِبَدْعَوٍة  اإِيران،  َغْرِبي 
بتاريخ  ُلْبناَن  ِفي  ِة  الإِيراِنيَّ ِة  الإِ�ْساِميَّ ِة  ِلْلُجْمُهوِريَّ

18 كانون الّثاني 2006 .
ِة،  ْعِريَّ دواِت ال�سِّ اِت َوالنَّ َكما �ساَركُت ِفي اْلَكِثيِر ِمَن الأُْم�ِسيَّ

ٍة.  ِعدَّ ٍة  اإِْعاِميَّ َو�ساِئَل  َعْبَر  ِة  الإِذاِعيَّ َواْلُمقاَباِت 
��ُح��ِف  ��َر ل��ي اْل��َع��ِدي��ُد ِم���َن اْل��َق�����س��اِئ��ِد ِف��ي ال�����سُّ َوَق����ْد ُن�����سِ

ِت. َواْلَمَجاَّ
«، لعام 2009 . ْعِريِّ ونلُت »جاِئَزَة �َسِعيد َفيَّا�س ِلاإِْبداِع ال�سِّ
ُفور،  ُع�سْ اآل  ُح�َسْين  ْيِخ  ال�سَّ َمِة  الَعاَّ َتَمِر  ُموؤْ في  و�ساَركُت 
�ُسْكٍر  �َسهاَدَة  ونلُت   .2010 ع��ام  في  الَبْحَرْين،  َمْمَلَكِة  في 

َمِة. الُمَنظِّ الُعْليا  اللَّْجَنِة  ِمَن  وَتْقِديٍر 
وبالتَّحديد  يافًعا،  عَر  ال�سِّ اأنَّني نظمُت  اإلى  الإ�سارُة  وتجدُر 
نظمُته  �ِسعٍر  اأّوَل  اأنَّ  واأذُكُر  ع�سرة.  الخام�سة  �سنَّ  بلغُت  حين 

هما: فقط  بيتْين  من  يتاألَُّف 
�����َف�����ُه اأُ������سْ ال����ح����ق����ي����َق����َة  ُق�����ل�����ُت  اإذا  ل�����ي  م�����ا 

َت����ْف����َق����ُه! ل  ����ِق����ي����َم����ًة  �����سَ ال�����ُع�����ُق�����وَل  َواأََرى 
ُدوا َي�������َت�������َزوَّ َك������ْي  ����ا�����سَ  ال����َنّ ���ح���ُت  َن�������سَ َواإِذا 

ْب��������َل��������ُه! اأَ ��������َي  نِّ ِب��������اأَ ق������اُل������وا  ال�����تُّ�����َق�����ى،  زاَد 
كبيٌر  دوٌر  والمحيط  الأهل  لت�سجيع  كان   ، �سكٍّ اأدنى  ودوَن 
وّفُروا  فقد  الأهل:  جهة  من  اأّما  والكتابة.  النَّظم  ديمومة  في 
اأتاحت  اّلتي  الُمائمة،  والأج���واء  المنا�سبة،  ��روَف  ال��ظُّ لي 
نتاج  على  اِع  لاطِّ عريَّة  ال�سِّ واوين  الدَّ باقتناء  الفر�سة  لي 

وتجاربهم. خبراتهم  من  والإفادة  عراء،  ال�سُّ
حينًا،  ال�ستح�سان  اأب��دى  فقد  المحيط،  جهة  من  اأّم��ا 
اإل��ى  دع��وت��ي  على  ح��ر���س  كما  اأح��ي��اًن��ا،  النَّ�سائَح  واأ���س��دى 
ة،  عريَّ ال�سِّ والحتفالت  الأم�سيَّات  من  العديد  في  الم�ساركة 

اأكثُر  لي  ُولَد  حتَّى   ، عريِّ ال�سِّ ر�سيدي  من  اأزيُد  جعلتني  الَّتي 
ينتظُر  م��ا  ومنها  ��ور،  ال��نُّ اأب�سَر  م��ا  منها  ك��ت��ٍب،  ع�سرة  م��ن 
جميع  اإل��ى  اأه��دي  اأْن  الوفاء،  من  وهنا  باعة.  الطِّ اإل��ى  دوَره 
والتَّقدير  والمتنان،  كر  ال�سُّ باقات  ين،  والمحبِّ عين  الم�سجِّ

والعرفان.
اإيحاء وبوح َجنان، وُهتاف  عَر هو  اأنَّ ال�سِّ اأَرى  واإِنَّني  هذا، 
نغم،  وتوازن  لفظ  ور�ساقة  ومرا�س،  وثقافة  ومعاناة  وجدان، 
العدم، فت�سري  وَح في  الرُّ لغُة الخيال والعاطفة، يبعُث  بل هو 
ى الَّذي  فيه الحياة. وبعبارٍة اأُخرى، هو الكاُم الموزوُن المقفَّ

الأخيلة. واأجمل  ور،  ال�سُّ باأروع  النُّفو�س  خلجات  عن  ُر  ُيعبِّ
ولحن  اأخ�سر،  حلٌم  هو  الحقَّ  اعَر  ال�سَّ اأنَّ  مناق�َسَة  ول 
ُر  ُيعبِّ ول�ساُنها،  الأُّمة  �سميُر  وهو  اأبًدا.  ٌد  ومجدِّ خالد،  اٌح  �سدَّ
ويقوم  ال��واق��ع،  مع  يتفاعل  ��ذي  الَّ وه��و  واآم��اِل��ه��ا.  اآلِم��ه��ا  عن 
�سعوبة  عن  بعيدًا  والمبنى،  المعنى  جمال  بين  الجمع  على 
�ِسماِت  نعِرُف  وحيَن  اللَّفظ.  وغرابة  كل،  ال�سَّ وزخرف  الفهم، 
اعر، يتَّ�سُح لنا اأن لي�س كلُّ من كتب ق�سيدة يعدُّ �ساعرًا.  ال�سَّ

�ِسْعرًا: قلُت  دد  ال�سَّ وفي هذا 
������ْع������َر م�������������راآَة ال�����خ�����واِط�����ْر ّ ْي���������������ُت ال�������������سِ راأ

�������ْح�������ُرُه ف�������ي ُك�����������لِّ ������س�����اِع�����ْر َت������َج������لَّ������ى ��������سِ
�����ع�����رًا ول�����ي�����������سَ ب�����������س�����اع�����ٍر م���������ْن ق����������اَل ������سِ

ْح����������ُرِف����������ِه ال���م�������س���اع���ْر َوَل�����������ْم َت�����رُق�����������سْ لأَ
عراء: لل�سُّ و�سفه  في  الُبحتريُّ  قاله  ما  األطف  وما 

ْرَب������������َع������������ْه: ������ع������راُء ف������اْع������َل������َم������نَّ اأَ ال�������������سُّ
َم�����َع�����ْه ُي��������ْج��������َرى  ول  َي��������ْج��������ِري  ف�����������س�����اِع�����ٌر 

������َط ال����َم����ْع����َم����َع����ْه و������س�����اِع�����ٌر َي�����ُخ�����و������سُ َو�������سْ
����َف����َع����ْه َت���������سْ اأَْن  ����َت����ِح����ي  َت���������سْ ل  و������س�����اِع�����ٌر 
�����َم�����َع�����ْه َت�����������سْ اأَْن  ��������ِه  َح��������قِّ ِم������������ْن  و��������س�������اِع�������ٌر 
»وما  يقول:  تعالى  واهلل  اإلهيَّة،  ونعمٌة  موهبٌة  َلديَّ  عُر  وال�سِّ
الَّتي  بالمقاومة  ��رُت  ت��اأثَّ ما  وكثيًرا  اهلل«؛  فمن  نعمٍة  من  بكم 
القراآن  من  الباغة  وا�ستلهمُت  عزيز،  حرٍّ  كلِّ  قلِب  في  تنب�ُس 
الَّتي تختزُن بديع  الكريم وكتاب نهج الباغة، وكتب الأدعية، 
المنا�سبات  ا�ستهوتني  ما  اأكثر  واإنَّ  البيان.  وجميل  الألفاظ 
و�ساء،  ال�سَّ عن  البعيدة  الهادئة،  والأمكنة  والوطنيَّة،  ة  ينيَّ الدِّ
عر، فهو وحٌي  د لنظم ال�سِّ ول �سيَّما المنزل. ول يوجد وقٌت محدَّ
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الكتابة  اأرغُب  اأيَّة لحظة. ول  لتي في  اأن يطرق باب مخيِّ يمكن 
ٍد وت�سميم.  فاًقا، دون �سابق تعمُّ اإلَّ عْفًوا واتِّ

اأو  اإلى تعٍب  جيَّة ل يحتاج  ال�سَّ ُينَظُم على  من ُهنا، فاإنَّ ما 
دون  انقياًدا،  اإليَّ  القافية  تنقاد  حيث  فكٍر،  واإعمال  �سعوبٍة 
عًة،  طيِّ وافرة  تكون  القافية  فاإنَّ  وبالتَّالي،  ت�سنُّع.  اأو  تكلٍُّف 

الق�سيدة. فُتبَنى 
بع،  الطَّ ياأباها  الَّتي  الغريبة  الأل��ف��اظ  هجرُت  ��ن��ي  اإنَّ ث��ّم 

قال: َمن  و�سدق  مع.  ال�سَّ منها  وينفُر 
ج���م���ي���ًا َي�������ك�������وَن  اأْن  ال������لَّ������ف������ِظ  ُم������ْت������َع������ُة 

ح���������اِف���������ًا ِب�������ال�������ُخ�������ط�������وِب ك����������الأزه����������اِر
ال����لَّ����ْف����� ����َل����َة  ����ْل���������سَ �����سَ ُي�����ج�����ي�����ُد  ل  �������ذي  ف�������اَلّ

���������ِظ ِب�����َم�����ْع�����ًن�����ى ُح�������ْل�������ٍو َب��������ِدي��������ِع الإِط�������������اِر
ال���� ���ي���َح  ي�������سِ َك������ْي ل  ���م���ِت  ب���ال�������سَّ اأح��������َرى  ُه������َو 

����م����ِع والأَب�������������س������اِر �����ا������سُ َع������ْن������ُه ِب����ال���������سَّ ������نَّ
وفي  الإي��ج��از،  فهو  ل��ديَّ  الباغة  في  الأعلى  المثل  ��ا  اأمَّ  
الأك��رم  �سول  الرَّ العالم  في  �سخ�سيَّة  اأعظم  هو  الإن�سانّية 
َلْم  ��ن��ي  اأنَّ هنا،  ِذك��ُره  َي��ج��دُر  ا  وممَّ  .w اهلل  عبد  بن  د  محمَّ
ِميَزُتُه  َلُه  َوُكلٌّ  ِمْنُهْم،  ِلْلَعِديِد  ُت  َقَراأْ اإِنَّما  ُمَعيَّن،  ِب�ساِعٍر  ْر  اأَتاأَثَّ
اِت  يَّ ْخ�سِ وال�سَّ اْلُعَلماَء  اْلَحداَثِة  ُمْنُذ  �ساَحْبُت  َوقد  َوَنْكَهُتُه. 

ِعْنَدُهْم. َنْف�ِسي  اأَِجُد  َوُكْنُت  اْلَكِبيَرة، 
منهما  ولُكلٍّ  ر�سالتي.  ينيُّ  الدِّ والتَّعليم  هوايتي،  عُر  فال�سِّ   
حيث  والغاية،  بالهدف  ويتقاطعان  يتكامان  وقد  مجاُله، 
اأ�ساليب  م��ن  واأ�سلوًبا  المعنى،  على  �ساهًدا  عُر  ال�سِّ يكون 
الق�سائد  فاإنَّ معظم  الإلهيَّة. من هنا،  عوة  الدَّ وتبليغ  اأثير  التَّ
وه��و  األ  ال��ح��ن��ي��ف،  ي��ن  ال��دِّ خ��دم��ة  ف��ي  ت�����س��بُّ  كتبُتها  ��ت��ي  الَّ

قلُت من ق�سيدة: الإ�سام. وفي هذا 
��������دي اأَ���������س��������َل��������م��������ُت َوْج������������ ��������يِّ َل��������������َك ���������سَ

���������������������������ُم �������������َه ال���������ُع���������ْم���������ِر َح���������ي���������ُث اأُوؤَمِّ
ال��������َب��������ا ُج����������������������رَح  اأَخ����������َت���������������������س����������ي  ل 

������ُم َب������ل�������������سَ ِذك�������������������������َرَك  ف����������������������اإِنَّ  ِء، 
����������������اأَذوُب ف���������ي الإِ���������������س��������������اِم ُح������� �����������������سَ

���������ا َح����������ي����������ُث َي�������ح�������ل�������و ال�������َع�������ل�������َق�������ُم ����������بًّ
ِدي�����������������������������ٌن َت�������������ك�������������لَّ�������������َل ب���������ال���������ُع���������ا

����������ُم َت����������َج���������������������سَّ ِم������������������ْن اأَج�����������������ِل�����������������ِه اأَ

َت�������������������ِزرًا ِب������َح������ْب������� ����������اأَظ����������لُّ ُم�������������������وؤْ �����������سَ
�������ُم �������َت�������ع���������������سِ �����������ِل����������َك دائ�����������م�����������ًا اأَ��������سْ

���������� ����������اأَظ����������لُّ ل��������ي��������َل َن�����������ه�����������اَر اأَ����������سْ �����������سَ
���������������اأَُم اأَ����������������سْ ل  ��������دًا  ُم��������ْن�����������������سِ �������������������َدُح 

�������َه�������ِد ال������ �������ِل�������ٌم، وْل�������َت���������������سْ َن�����������������ا ُم���������������سْ اأَ
��������ِل��������ُم �������������������َي ُم�����������������سْ نِّ ن���������ي���������ا ِب�������������������اأَ ����������دُّ

اهلل  ر�سى  ِلَنيل  اإل  اأطَمُح  ل  اإنَّني  قلُت:  ما  اإذا  اأتملَّق  ول 
ما  على  اهلُل  يجزيني  واأن  ��واب،  وال��ثَّ الأج��ر  وك�سب  تعالى، 
ن  ممَّ يجعلني  واأن  وِر�سواَنه،  ته  وَجنَّ وَريحانه،  َروَح��ه  كتبُت 

الحكيم:  فرقانِه  من  الآتية،  الكريمة  الآية  في  ا�ستثناُهم 
واٍد  ُك��لِّ  في  ��ُه��ْم  اأَنَّ َت��َر  َل��ْم  اأَ ال��غ��اُووَن.  ِبُعُهُم  َيتَّ َعراُء  وال�سُّ  «

َيْفَعُلوَن. ل  ما  َيُقوُلوَن  ُهْم  َواأَنَّ َيِهيُموَن. 
َكِثيًرا،  اهلَل  َوَذَكُروا  اِلحاِت،  ال�سَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ 
ُمْنَقَلٍب  اأَيَّ  ِذيَن َظَلُموا  َبْعِدما ُظِلُموا؛ و�َسَيْعَلُم الَّ ُروا ِمْن  واْنَت�سَ

.» َيْنَقِلُبوَن 
اليوم،  اعر  ال�سَّ يعي�سها  الَّتي  يات  التَّحدِّ اأبرز  هي  ما 

التَّحديد؟ وجه  على  الملتزم  اعر  ال�سَّ وتحديدًا 
همومهم  ��ا���س  ال��نَّ ي�����س��ارك  ���ذي  الَّ ه��و  الملتزم  ��اع��ر  ال�����سَّ
بحزم  والوقوف  الوطنيَّة،  ومواقفهم  يا�سيَّة،  وال�سِّ ة  الجتماعيَّ
�سبيل  في  ات  ال��ذَّ اإنكار  حدِّ  اإل��ى  ذل��ك،  يتطلَّبه  ما  لمواجهة 

وو�سوًحا،  �سراحة  يقت�سي  الموقف  وه��ذا  ب��ه؛  التزم  ما 
اعر لأن يحافظ  واإخا�سا و�سدًقا، وا�ستعدادًا من ال�سَّ

نف�سه. على  واأوجبه  اعتنقه  وما  التزامه،  على 
و�سيلة  ه  فنَّ اعر  ال�سَّ ي��رى  اأن  هو  والل��ت��زام 
لمجّرد  ل  الن�����س��ان،  ع��ن  معيَّنة  فكرة  لخدمة 

والجمال. المتعة  الوحيد  غر�سها  ت�سلية، 
َكِلَمَة  ــْم  ــُه ــَزَم ْل َواأَ الكريمة:{  الآي��ة  في  جاء  وقد 

)الفتح/26( َواأَْهلََها }.  ِبَها  اأََحقَّ  َوَكاُن�ا  التَّْقَ�ى، 
يكون  اأن  ب��دَّ  ل  المنظوَم  عر  ال�سِّ اأنَّ  فيه  ري��ب  ل  ��ا  وم��مَّ
يتناول  اأن  قبل  حتَّى  الق��ت��ن��اع،  عميق  ب��ه  مقتنًعا  اعُر  ال�سَّ
فاإنَّه  واإلَّ  م�سوؤوليته،  بمدى  ي�سعر  اأن  بالفعل،  عليه  اإنَّ  القلم. 
بيعيَّ  الطَّ الحليف  يكن  لم  اإذا  هدين،  الم�سطَّ مع  متواطئ 

. ين هد للم�سطَّ
في  عر  ال�سِّ يلعبه  ��ذي  الَّ الكبير،  ور  ال��دَّ اإل��ى  ن�سيُر  وهنا 
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هو  ��اع��ُر  ف��ال�����سَّ المجتمعات،  م�سير 
وكلمته  با�سمها؛  والناطق  بيئته،  ابن 
ًدا  جيِّ الهدف  تحديد  فعليه  �ساحه؛ 

بدّقة. عليه  وت�سويبها   ،
في  الل��ت��زام  ه��دف  يبرز  وهنا 
ومحاولة  الواقع،  عن  الك�سف  ة  ِجدَّ
الخير  م��ع  ي��ت��ط��اب��ق  ب��م��ا  ت��غ��ي��ي��ره، 
الَّتي  الكلمة  ط��ري��ق  م��ن  وال��ع��دل،  وال��ح��قِّ 
على  ف��ي��ه��م  فتفعل  ��ا���س،  ال��نَّ ب��ي��ن  ت�����س��ري 
على  العجين،  في  الخميرة  تفعل  ما  نحو 
والتَّنظير،  القول  عند  الل��ت��زام  يقف  األ 

ل��ي�����س  للفكرة، اإذ:  ن��ظ��ريٍّ  ت��اأي��ي��د  د  م��ج��رَّ الل��ت��زام 
الكلمات  نطلق  اأن  الغاية  فلي�ست  لتحقيقها،  �سعي  هو  واإّنما 

اإطاقها. بغاية 
 ، لمجتمعه  وين�سر  يكتب،  اأن  د  بمجرَّ م�سوؤول،  اعر  فال�سَّ

وتطلُّعاتها. واآمالها  اآلمها  عن  ر  يعبِّ اأن  يجب  فهو 
اعتبار  �سيء،  اأّول  عنه  ينفي  اأن  الم�سوؤول،  القلم  وعلى 
اأي  ال��رَّ ة  ل�سحَّ المبدئّي  رط  ال�سَّ هو  فذلك  الك�سب؛  عامل 
الحافلة  الحاليَّة،  الجتماعّية  ظروفنا  واإِنَّ  ونزاهته. 
اإلى  ة  وب�سدَّ تدعو  بالم�سكات،  والمليئة  بالقلق، 

. الملتزم  الأدب 
��ة، وم��ا اآل��ت اإل��ي��ه من  وو���س��ع ب��ادن��ا ال��ع��رب��يَّ
عليها،  وتكالبهم  الأع���داء  تاآمر  وم��ن  ت�سرذم، 
على  للعمل  ال��ج��ه��ود،  تجنيد  اإل��ى  الجميع  تدعو 
والجتماعيِّ  يا�سيِّ  ال�سِّ م�ستواها  ورفع  الباد،  تحرير 

. والفكريِّ
الواقع  عن  يتكلَّم  واأن  بدَّ  ل  �سادقًا،  عر  ال�سِّ يكون  وحتَّى 
��ر  وت��وؤثِّ ب��ه،  تحيط  ��ت��ي  الَّ ��روف  وال��ظُّ الأدي����ب،  يعي�سه  ���ذي  الَّ
ناب�سة  الكلمات  حينئذ  فتخرج  يراعه،  وعلى  ته  نف�سيَّ على 
دق، وتاأخذ طريقها مبا�سرة اإلى فكر القارئ ووجدانه. بال�سِّ
ا معنى اللتزام فعريق في الأدب، ذلك اأنَّ اللتزام في  اأمَّ
، وعن  خرف اللَّفظيِّ الأدب ل يعدو اأن يكون من�سرفًا عن الزُّ

ة الَّتي هي َوهم وخداع، واللتزام هو اأن يكون  وريَّ ينة ال�سُّ الزِّ
تجربته. وخا�سة  الإن�سان  مراآة  الأدب 

ا�س،  النَّ اعر  ال�سَّ م�ساركة  في  د  يتج�سَّ الملتزم  عر  فال�سِّ
الوطنيَّة،  ومواقفهم  يا�سيَّة،  وال�سِّ ة  الجتماعيَّ همومهم 
اإنكار  حدِّ  اإل��ى  ذل��ك،  يتطلَّبه  ما  لمواجهة  بحزم،  والوقوف 

اعر.  ال�سَّ به  يلتزم  ما  �سبيل  في  ف�س  النَّ
عر؟  ال�سِّ مع  ا�س  النَّ تعاطي  مون  تقوِّ كيف  ختاًما، 

عر؟ ال�سِّ م�ستقبل  على  تخافون  وهل 
اأَنَّ  يوحي  ما  هناك  يزاُل  ل   ، العربيِّ عريِّ  ال�سِّ الم�سهد  في 
الحالِت  بع�س  خا  ما  عر،  بال�سِّ وطيدة  عاقة  على  الجمهور 

وم�ساعرهم. اهتماماتهم  تام�ُس  ل  الَّتي 
التَّحديَّات  مَن  غِم  الرُّ على  وجوده،  في  ر  توؤثِّ لن  اأنَّها  غيَر 
ال��م��ج��الت  مختلف  ف��ي  ��ح��وُّلت  ال��تَّ م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ي��رة، 
الحديثة،  التِّ�سال  بو�سائل  عر  ال�سِّ به  يمرُّ  وم��ا  الحياتيَّة، 
التَّحري�س،  على  قادرًا  زال  ما  عر  ال�سِّ اأَنَّ  ��د  اأوؤكِّ اأن  ويمكنني 
وج��دان  ف��ي  يعي�س  ��ع��ر  ال�����سِّ لأنَّ  ال��ج��م��ه��ور،  اإل���ى  وال��و���س��ول 
قبل  اعر،  ال�سَّ من  نابعة  الأزم��ة  اأنَّ  واأخ��ال  العربّي؛  الإن�سان 
ونعيد  اإليه،  نذهب  اأن  اإلَّ  علينا  وم��ا  ق��ارئ،  اأزم��ة  تكون  اأن 
ا،  ومعنويًّ يتراجع جمالّيًا  األَّ  عِر  ال�سِّ واأن نحر�س على  اإحياءه، 
لينمو  م�س،  ال�سَّ تحت  بقعة  اإلى  يحتاج  الحياة،  كمثل  ومثُله 

ويزدهر. ويزهر 
على  الإن�ساني  عور  ال�سُّ بقي  ما  و�سيبقى  ب��اق،  عر  فال�سِّ
يمكن  حيَّة،  اللُّغة  دام��ت  وما  الم�سلَّمات،  من  ��ه  لأنَّ الأر���س، 
كما  �سليبه،  حامًا  ويم�سي  مظلَّتها،  تحت  �س  يتنفَّ اأن  عر  لل�سِّ

الكلمة. اأجل  من  ب�سرا�سة  فيها  نقاتل  الَّتي  الأزمنة  كلِّ  في 
فهو  يحت�سر،  ل  العربيَّ  عر  ال�سِّ اإنَّ  اأقوُل:  اأخرى،  وبعبارٍة 
ي العربيُّ ل  ة العربيَّة، والمتلقِّ ة الأدبيَّ حيٌّ ل يموت، وهو الُهويَّ
على  ولكن  عنه؛  يبحث  يبقى  بل  عر،  ال�سِّ عن  التَّخلِّي  ي�ستطيع 
عر قدر  ال�سِّ ويتاألَّق، ويحاول خدمة  يبدع  اأن  الألمعّي،  اعر  ال�سَّ
مقاطع  اإلى  له  ويحوِّ ويل،  الطَّ النَّ�سِّ  عن  ويبتعد  ا�ستطاعته، 
اها  فيتلقَّ خ��اط��ره،  في  يجول  ا  عمَّ ُر  تعبِّ م��ع��دودة،  اأب��ي��ات  اأو 

تعب. اأو  ملٍل  ي دون  المتلقِّ
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تحافظ  التي  الو�سائل  اأهم  من  تعتبر  الريا�سة  اأن  �سك  ل 
للريا�سة  ال�سليم.  الغذاء  جانب  اإلى  لاإن�سان  �سليم  ج�سم  على 
يعدو  كان  حيث  البدائي  الإن�سان  زمن  اإلى  يعود  قديم  تاريخ 
ريا�سة  ا�ستوحت  ومنها  العي�س  للقمة  الفري�سة  ل��م��ط��اردة 
ومنها  الطبيعية  ال��ك��وارث  لتجاوز  القفز  وال��رم��اي��ة.  ال��ع��دو 
ا�ستوحت  ومنها  الأ���س��م��اك  �سيد  ال��ق��ف��ز.  ري��ا���س��ة  ا�ستوحت 
ا�ستوحت  ومنها  للتنقل  الخيل  وا�ستعمال  ال�سباحة.  ريا�سة 
اإل��ى  اأخ��رى  ريا�سات  زم��ن  يعود  وق��د  الخيل.  �سباق  ريا�سة 
والألعاب  والم�سارعة،  كالرق�س  القدماء  الم�سريين  زمن 

القدماء.   اليونانيين  زمن  اإلى  الأولمبية 
فوائد الريا�سة البدنية:

� تزيد من الكتلة الع�سلية لاإن�سان
� ت�سفي الر�ساقة وال�سكل الجذاب للج�سم.

� تزيد من قدرة الج�سم ل�سخ الدم وبالتالي تزيد من فعالية 
وظائف اأع�ساء الج�سم.

� تنظم ال�سهية، فتزيد من قابليتها وتخفف من حدتها في حال 
اختال توازنها الطبيعي عند الإن�سان .

وزنه  اإل��ى  الج�سم  لي�سل  الحرارية  ال�سعرات  بحرق  تقوم   �
الطبيعي المثالي .

ال�سكري،  القلب،  كاأمرا�س  المزمنة  الأم��را���س  من  تقي   �
ال�سرايين و ال�سرطان، وال�سكتة الدماغية.

� تحارب ال�سمنة والبدانة وتقي منهم لزمن طويل.
من  وت��ق��ي  وم��رون��ت��ه��م  والمفا�سل  ال��ع��ظ��ام  ق��وة  م��ن  ت��زي��د   �

م�ساكلهم.
�سد  الأول  ال��دف��اع  خط  تعتبر  لذلك  المناعة  جهاز  تقوي   �

الأمرا�س.
التخل�س من  اله�سمي فت�ساعد على  والجهاز  المعدة  ت�سهل   �

الإم�ساك.
� توؤخر �سن ال�سيخوخة وتقي من اأمرا�س الزهايمر والخرف.

فوائد الريا�سة البدنية والنف�سية: 
� تزيد من قوة الذاكرة ون�ساطها والقدرة على التركيز و�سرعة 

البديهة.
� تن�سط العقل وتزيد من الذكاء.

� تزيد من الثقة بالنف�س عند الإن�سان.
والمتعة  ال�سعادة  من  وتزيد  والإكتئاب  والملل  الروتين  تقهر   �

بالحياة.
� ت�ساعدنا في التخل�س من الأرق والتفكير ال�سلبي والإح�سا�س 

بال�سغط والتوتر.
� تجلب ال�سعادة والطاقة البدنية التي تنعك�س بطاقة اإيجابية 

على كافة جوانب الحياة.
وقوة  بالنف�س  والثقة  كال�سبر  رائعة  الإن�سان خ�ساّل  تك�سب   �

المثابرة والإرادة والن�ساط.
� ت�ساعد في تكوين الأ�سدقاء كالمناف�سين والزماء في نف�س 

الفريق والمدربين.
اأنواع التمارين الريا�سية:

الطاقة  لزيادة  التنف�س،  زي��ادة  بهدف  الأك�سجين:  تمارين   �
وتح�سين وظيفة القلب وحرق ال�سعرات الحرارية.

� تمارين القوة: من اأجل بناء ع�سات الج�سم وتح�سين �سكله 
وتوازنه كرفع الأثقال .

� تمارين التجبيد: يكت�سب الج�سم من خالها مرونة عالية. 
وب�سكل  ببطء  يكون  اأن  يجب  التمارين  هذه  من  ب��اأي  القيام   �
تدريجي وبمدة 15 دقيقة يوميّا اأو 30 دقيقة لخم�سة اأيام اأ�سبوعيّا. 
تو�سي الدرا�سات ب 60 دقيقة من الريا�سة يوميّا اإذا كان الهدف 
انقا�س الوزن. وهذا يوؤدي اإلى حرق ما يقارب من 500 �سعرة حرارية 
وتن�سط عملية الأي�س ل 14 �ساعة بعد الإنتهاء من الريا�سة. لذا 
فممار�سة الريا�سة لمرتين في اليوم اأي مرة كل 12 �ساعة، �ستبقي 
عملية الأي�س في ن�ساط م�ستمر خال 24 �ساعة، حتى اأثناء النوم 
مما ي�ساعدنا على خ�سارة كمية كبيرة من الدهون في فترة ق�سيرة.
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لأحد  زيارتي  خال  تقريبًا،  �سنة  منذ  بها  عاقتي  توّطّدت 
والأني�س،  الرفيق  ِنعَم  معي  كانت  حيث  المقّد�سة،  الأم��اك��ن 
لم  وت�سرفها،  قولها  بر�سانة  الممزوجة  قلبها  طيبة  جذبتني 
والم�ساعدة،  بالّن�سيحة  معنا  �سفرها  خال  اأحدنا  على  تبخل 
وبما اأك�سبتها الحياة من حكمة وخبرة. كيف ل تكون كذلك وقد 
مار�ست الّتعليم من مطلع �سبابها بعد اأن فقدت زوجها وحملت 

م�سوؤولية اإعالة طفلها الوحيد. 
لقد م�سى على وفاة زوج ال�ّسيدة وفاء ع�سرون عامًا، وها هو 
واأقواها  ال�سركات  اأرقى  في  يعمل  معماريًا  مهند�سًا  ينتج  تعبها 
محليًا وعالميًا كما اأخبرتني. كامها الجميل عن حّبه لها وعن 
ذكائه واإ�سراره على تحقيق ما ي�سبو اإليه جعلني في غاية ال�ّسوق 

للّتعّرف اإليه. 
محبتها  م��دى  عن  لتعّبر  وت��ك��رارًا  م���رارًا  لزيارتها  دعتني 
واحترامها لي، ودائما كنت اأعتذر ب�سبب ان�سغالي ب�سوؤون عملي 

ومتطلبات اأُ�سرتي. 
ل ل�ساعات  ذات يوم وجدت ُمت�سعًا من الوقت، فاأردت التن�سّ
من هموم الحياة واأعبائها، ق�سدت منزلها الكائن في حيٍّ من 
اأحياء �سيدا القديمة تلبية لدعوتها وطلبًا للترويح عن النف�س، 

ات�سلت بها واأعلمتها بح�سوري.
بعمق  اأ�سعرني  ودودًا  ا�ستقباًل  ا�ستقبلتني  و�سولي  عند 

اأجل�ستني في �سدر محبتها ونبل م�ساعرها تجاهي، 
كيف  واح����ت����ارت  مني داره������ا  تكر

وعن  ال�سفر  ذكريات  عن  الحديث  اأخذنا  �سيافتي،  وتح�سن 
المواقف الطريفة التي ح�سلت معنا، فن�سينا ل�ساعة على الأقل 

ماآ�سي الواقع وهمومه. 
الطّلة  بهّي  الطول،  فارع  �ساب  ودخل  البيت  باب  ُفتح  فجاأة 
لي  قالت  باإحترام،  الّتحية  األقى  اأن  بعد  المجاورة  الغرفة  اإلى 
باكرًا لأنني طلبت منه  تعلو وجهها: هذا ولدي عاد  والبت�سامة 
لمعرفة  �سباحًا  اأجريته  اّل��ذي  الّطبي  الفح�س  نتيجة  اإح�سار 
من�سوب ال�ّسكري في دمي، اأعتذر منك �ساأتركك لدقائق معدودة 

فقط و�ساأعود اإليِك.
على  كانت  قديمة  تربوية  مجلة  اأم�سكُت  ان�سرافها،  بعد 
طاولة في زاوية الّدار، ورحت اأقراأ عناوين مو�سوعاتها، وما هي 
اإل لحظات حتى �سمعت �سوت ال�ّساب قد عا وبنبرة حاّدة قال 
لوالدته: »ِلَم لْم ُتح�صري نتيجة الفح�س بنف�صك؟ اأال تعلمين اأن 
لّدي عماًل؟ ل�صت م�صطراً لترك عملي، كان باإ�صتطاعتك الذهاب 
اإلى المختبر واإح�صاره ع��س الجل��س مع �صديقتك. ما زال لديك 
قدرة على الم�صي ول�صت مقعدة، على ما يبدو الكالم ال يجدي معك 
نفعاً، اأح�صرت لك الّدواء اّلذي طلبته مني لكن ال تن�صيه كالعادة، 
الريا�صّية  وللتمارين  ل�صحتك،  واهمالك  للدواء  ن�صيانك  �صئمت 
ري  التي ن�صحتك بها نتيجة �صعف اإرادتــك. اإنني جائع االآن، ح�صّ
وت  لَي الطعام، اأال يكفي اأّني عّدت باكراً من عملي« .  انقطع ال�سّ
ما  �ص�تي،  ه�  »هكذا  م�سموع:  �سبه  ب�سكل  ولكن  عاد  ثم  فجاأة، 

هّمني اإن �صمعت كالمي، اأتعطينني در�صاً في اللياقة« .

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

قصة العدد
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اإح��ت��رت في  »وفــــاء« �سوتًا،  ل���  اأ�سمع  ول��م  ال��ك��ام  ك��ّل ه��ذا 
تاأتي  اأن  قبل  اأن�سرف  اأم  عودتها  اأاأنتظر  اأفعل؟  م��اذا  اأم��ري، 
وخرجت  لحظات  خال  اأمري  ح�سمت  واأخيرًا  اأُحرجها؟  كيا 
ولكن  واأقلعت،  �سيارتي  ركبت  ال�ّسرعة  وجه  وعلى  المنزل،  من 
الّذهول كان يتمّلكني، و�سورتها ا�ستحوذت على مخيلتي، وكام 
ولدها الجارح ما زال �سداه ينخر في اأذنّي، فيعت�سر قلبي عليها 
األمًا.  تذّكرت يوم كانت تحّدثني عن ولدها بكل حبِّ وفخر وكيف 
كانت تدعو له في كل مكان مقّد�س بالّتوفيق والّرفعة وال�ّسعادة. 

ولدها هذا  ت�سمع من  »وفاء« حّتى  اقترفته  اّلذي  الجرم  ما 
وظيفته  عن  عّطلته  لأّنها  هل  الخطاب؟  في  الجارح  الأ�سلوب 
ل�ساعات وكّلفته بعمل �سغير، وهي التي اأفنت عمرها واأ�ساعت 
واأهملت  لنف�سها  اأ�ساءت  لأّنها  اأم  واإ�سعاده؟  لتربيته  وقتها   كّل 
تعّلقه  من  اأكثر  الّنف�سي  بو�سعها  ُمتعّلق  الأم��ر  وه��ذا  �سحتها 

بالعقل والمنطق.
ُكلَّ  اّلتي واجهت  كيف تجّراأ على نعتها ب�سعف الإرادة وهي 
م�ساعب الحياة لت�سل به اإلى بّر الأمان. اأيقظني �سوت هاتفي 
ال�ّسا�سة  على  ب��ارز  ا�سمها  »وفـــاء«  اإّنها  دّوامتي،  من  المحمول 
غيرة،  ترّددُت في الإجابة على اّت�سالها ولكن رغبة انتابتني  ال�سّ
لإيجاد تف�سيرات ِلما �سمعته من ولدها، و�سعت هاتفي على اأذني 
وب�سوٍت خافٍت مخنوق قالت لي: »واهلل ولدي يحّبني ولكن هذا 
فلم  مــراراً  ردعــه  الت�ا�صل معي، حاولُت  وفــي  الكالم  في  اأ�صل�به 
دون  من  ولكن  اأ�صل�به،  يغّير  ان  ع�صى  الأيــام  خا�صمته  ي�صتجب، 
جدوى، كان خج�اًل في �صغره ولكّنه اأ�صبح فظَّ الكالم عندما َكُبر 
اإنه ولدي و�صاأتحّمل كّل �صيء  اأفعل؟  اأدري، ماذا  واأ�صبح يافعاً، ال 
منِك  اأعتذر  ق�صد.  غير  عن  وجرحني  معي  اأخطاأ  واإن  اأجله  من 

الأنني لم اأرافقك اأثناء خروجك من بيتي، �صامحيني«.

ومن غير اأن ت�سمع جوابي اأقفلت الخّط... ومن يومها لم اأعد 
األمحها في اأي ّمكان كانت ترتاده، ولم تعد ترّد على مكالماتي. 

�سمعت بعد �سهرين باأّنها �سافرت اإلى كندا لتعي�س مع اأخ لها 
مقيم هناك منذ زمن طويل وولدها ما زال يعمل هنا.    

قلت في نف�سي: لقد اأح�سنت القرار لأن العي�س في كنف ابن 
عطاوؤه ممزوج بالّمن، هو الذّل بعينه. وال�سّيدة وفاء ل ت�ستحق 
ذلك، ولي�س هذا هو رّد الجميل الذي تتوقعه من وحيدها الذي 

ماأت قلبها بحّبه. 
اإن الأّم اّلتي تتحّمل من الأعباء ما تعجز عنه الجبال، تكفيها 
ن�ساطها  ولت�ستعيد  تعبها،  عنها  ليزول  ولدها  من  حنان  هم�سة 

و�سحتها ورغبتها في الحياة.  
اإّن الحّب اّلذي ل يترجمه البن اإلى كلمة طيبة وت�سرف لبٍق 
بالت�سحّية  يقترن  الذي ل  والحبُّ  له.  قيمة  وم�سوؤول هو حّب ل 
والإيثار، هو حّب ل نفع منه. بئ�س الحب الذي ل ينطلق منه �سعاع 

محّبة يغمر قلوب من ُنِحبَّ بالدفء والحنان.
كيف  اأبناءهم   عّلموا  الأهل  من  الكثيرين  اأّن  الموؤ�سف  من 
في  اأداءه����م  وق��ّي��م��وا  ويحللونها،  والأرق����ام  الكلمات  ي��ق��روؤون 
ممار�ستهم  يقّيموا  لم  ولكنهم  بنجاحاتهم.  واحتفوا  المدار�س، 

للقيم اّلتي دّر�سوها لهم مع من حولهم.
له  معهم  الّت�سّرف  اأن  اأبناءهم  يعّلموا  اأن  الأه��ل  فات  لقد 
حدود تت�سم بالحبِّ والحترام والت�سحية. وباأن ت�سرف الن�سان 

ْه وعاطفته تجاه الآخرين.  مراآة تعك�س مدى ُحّبْ
ال�سّيدة وفاء اأغدقت بعاطفتها وكرمها على ولدها ولكنها لم 
البن  وبذلك خ�سرت �سورة  معها،  ت�سرفه  ر�سم حدود  ُتح�سن 
الذي كانت تطمح اأن تراه، وخ�سر هو بابًا من اأبواب رحمة اهلل 

الوا�سعة بقهرها ودفعها لل�سفر. 
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بالحديقة  المدينة  زواي���ا  م��ن  زاوي���ة  ف��ي  �ساهدتها 
العاّمة، قابعًة وحيدًة فريدًة تبكي بتح�ّسر وحرقة، وا�سعًة 

يدها على فمها حتى ل ي�سمع اأحد �سوتها. 
اإقتربت منها قليًا فوجدتها في العقد الخام�س من 

عمرها، ثيابها تدلُّ على اأّنها من اأهل العلم والمال.
�سبب  عن  اإياها  �سائلًة  قربها  وجل�ست  منها  اإقتربت 

هذه الوحدة وهذا البكاء...؟
ال�سعداء  تنف�ست  اأن  بعد  بي  وتمعنت  اإل��يَّ  نظرت 
بيدها  تحمله  كانت  قما�س  بمنديل  دموعها  ما�سحة 

اليمنى، اأجابت: 
ن�ساأت في كنف اأبوين قرويين فقيرين واأ�سقاء خم�سة. 
مع  وتعليمي  تربيتي  الحياة  هذه  من  وال��دّي  هدف  كان 
اأ�سقائي حتى ُن�سبَح ذوي �ساأن في القرية وفي المجتمع 

وعلى اأمل اأن نعو�سهما اأيام الفقر وال�سبر...
درا�ستي  في  ال��دائ��م  للتفوق  تعالى  اهلل  وفقني  وق��د 
الإبتدائّية والثانوّية ولنيل المنح الدرا�سّية كل عام ولأخذ 
منحة جامعّية للدرا�سة في عا�سمة الجمهورّية الإ�سامّية 
العزيز  وطني  اآخرين من  مع تامذة  � طهران  الإيرانّية 

لبنان.
وفي طهران وفقني اهلل تعالى لاإقتران بزميل لي من 
موافقة  بعد  وذلك  الأ�سنان  درا�سته في طب  يتابع  بلدي 

ور�سى الوالدين في لبنان ومباركتهما لهذا الزواج. 
زوجي  مع  العزيز  الوطن  اأح�سان  اإل��ى  رجعت  وق��د 

وطفلين جميلين رزقنا اهلل تعالى اإياهما، لأعمل مديرة 
للق�سم الن�سائي في اأحد م�ست�سفيات المدينة كما اإفتتحت 
عيادة خا�سة بي. واأّما زوجي فلم يتوفق للعمل اإّل ببع�س 
الم�ستو�سفات الفقيرة... وقد وفقني اهلل تعالى لل�سهرة 
وتاأثيثه  وفر�سه  المنزل  اإيجار  اأدف��ع  كنت  حتى  والمال 
وابنائي  وزوج��ي  واأ�سقائّي  وال��دّي  حاجات  بتلبية  واأق��وم 

دون تردد.
بالإهتمام  اأوق��ات��ه  معظم  يق�سي  زوج��ي  ك��ان  بينما 
غير  بذلك  م�سرورة  وكنت  الطعام  وبتح�سير  بالطفلين 
وتجاه  زوج��ي  تجاه  علّي  يجب  بما  اآب��ه��ة  وغير  ُملتفتة 
الموؤتمرات  بع�س  بح�سور  ذلك  عن  ُمن�سغلة  الطفلين، 

العلمّية والظهور بالحلقات التلفزيونّية اأو المجات...
وفوجئت ذات يوم بخبر من الجيران اأنَّ زوجي اإقترن 
والعمل   لل�سكن  الطفلين  واإنتقل معها ومع  اأخرى  بزوجة 
بمدينة اأخرى. واأقام علّي دعوة �سرعّية طالبًا م�ساكنتي 

في منزله الجديد مع تلك المراأة!!...
اأخذ مني الغ�سب مجراه اإذ �سعرت بالإهانة والتحقير 
بعد هذه ال�سنوات من الدرا�سة والعمل!!... وقد تقّدمت 
بالطاق الخلعي متنازلًة له عن جميع حقوقي ال�سرعّية 

مع حقي في ح�سانة طفلّي... وهكذا كان...
بعد   ... قلقة  تعبة...  مرهقة...  نادمًة...  انذا  وها 
ال�سنوات على تفريطي في حقوق زوجي وطفلّي...  هذه 

حيث ل ينفع الندم...

قصة قصرية

حيث ال ينفع 
الندم

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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حيث ال ينفع 
الندم

بني القلم والورقة  حوار 
     

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغّداف

التامذة تحّدث القلم اإلى رفيقته الورقة قائًا:  مايين  اإل��ى  رفيقتي  وغيرها قد تركونا وراء ظهورهم وان�سغلوا باللعب »اأُن��ظ��ري  و»الوات�ساب«  ب�»النترنت«  للمعرفة واللهو  طلبًا  حديثة  واأل��ع��اب  و�سائل  من 
اللغة لغة ال�ساد وف�ساحتها وباغتها بالألفاظ اأُنظري اإليهم يا رفيقتي وقد ا�ستبدلوا والعلم!!!. على  والدخيلة  والهجينة  واللكنات النابّية  باللهجات  وكتبوها  واإل��ى جهلهم اللبنانّية وال�سورية والم�سرّية!!!.ال��ع��رب��ّي��ة  يا رفيقتي  اإليهم  ال��ح�����س��ارات الإن�����س��ان��ّي��ة وت��ط��وره��ا عبر اأنظري 

ن�سوا التاريخ. وق��د  رفيقتي  ي��ا  اإليهم  الكعبة اأُن��ظ��ري  على  ُعلقت  التي  الع�سر  ن�سوا والق�سائد التي كانت تكتب بماء الذهب!!!.المعلقات  وق��د  رفيقتي  ي��ا  اإليهم  ال�سعراء اأُن��ظ��ري  بين  م��ا  والع�سق  ال��ُح��بِّ  واإل��ى جهلهم اأن�سدته رابعة العدوّية في الع�سق الإلهي!!!.والغيد الح�ّسان. وما بين قي�س وليلى. وما ر�سائل  يا رفيقتي  اإليهم  �سيناء والو�سايا الع�سر!!!.الألواح التي اأُنزلت على مو�سى في �سحراء اأنظري 

واإلى جهلهم  يا رفيقتي  اإليهم  �سّيدنا اأُنظري  اأُنزلت على قلب  التي  الآيات  والكتابة اأولى  ب��ال��ق��راءة  ت��اأم��ره   ،w ���س��ورة ُم��ح��ّم��د  ف��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  ق���ول  ف��ي  َخلََق بالقلم  َخــلـَـَق  ـــِذي  الَّ ـــَك  َربِّ ِبا�ْصِم  ــَرُم الَِّذي العلق:{اْقَراأْ  ْك ــَك االأَ َيْعلَْم}، ااْلن�َصاَن ِمْن َعلٍَق اْقــَراأْ َوَربُّ ــْم  َل َمــا  ااِْلنــ�ــَصــاَن  َعــلَّــَم  ِباْلَقلَِم  ل الآية 1�2�3�4�5!!!«.َعــلَّــَم  الحبيب  قلمي  »ي��ا  ال��ورق��ة:  وراح��وا وق��ال��ت  ال�سبّية  بع�س  تركك  اإن  والفا�سفة اأن اهلل تعالى قد ذكرك في ُكتبه الُمقّد�سة يعبثون بهذه الألعاب الحديثة، يكفيك فخرًا تحزن  والأول��ي��اء  الأنبياء  بك  �سجرة المعرفة اإلى عقول الّنا�س عبر التاريخ.والعلماء وال�سعراء واأّنك بحبرك قد اأدخلت وكتب  زل��ت  وم��ا  كنت  اأن���ك  الطريق ويكفيك  لنا  واأن��ارت  اأعطت  التي  المعرفة 
بل�سمًا ق����ال ال��ق��ل��م: »ي����ا ورق���ت���ي ال��ع��زي��زة عبر ال�سنين«. حبري  وك��ان  وح��ي��دة  بي�ساء  به ل��ج��راح��ات��ك، وال��ي��وم ج��فَّ ح��ب��ري وتغّير كنِت  والثقة  تعالى  باهلل  الأم��ل  لكّن  النا�سئة بيا�سك  ع��ق��ول  اإل���ى  الحياة  يعيد  ويرجعهم اإلينا بعد غياب طويل«.���س��وف 

خواطر

45



»الوطن وال�سفر بين الهجر والح�سر«
يو�سف  ال�سيخ  العلم  الحّجة  للعّامة  الكتاب  هذا 
معهد  العلمّية  الحوزة  ومدير  موؤ�س�س  �سبيتي  ح�سين 
الإ�سامّية  للدرا�سات   ،t الجواد  ُمحّمد  الإم��ام 
من  موؤلف  وهو  البراجنة.  برج   � المريجة  في  العليا 
240 �سفحة من القطع الو�سط، مجلٌد تجليدًا فاخرًا. 
النا�سر: دار الولء للطباعة والن�سر � الطبعة الأولى � 

بيروت 1437ه�. 2016م. 
وقد جاء في مقّدمة الموؤلف: ]»هذا الكتاب عبارة 
عن تعليقة على كتاب»العروة الوثقى« لفقيه الأّمة اآية 
اهلل العظمى ال�سّيد محمد كاظم الطبطبائّي اليزدّي 
)قده(، في �ساة الم�سافر وقواطعه واأحكام الوطن 

ومتعلقاته.
الطائفة  لعلماء  الفقهّية  الآراء  فيه  تناولت  وقد 
الحّقة الإمامّية، وبيّنت فيه ما هو المختار مّما نتبناه 
�سهل،  باإ�سلوب  لإخراجه  الجهد  وبذلت  اإليه.  ونميل 
فهمه  الكريم  القارئ  على  ي�سهل  مّما   � وا�سح  وبيان 
والإلمام بمطالبه. وعملت على ذكر الأدلة ال�سرعّية 
لكل م�ساألة من المنهج العلمّي الإ�ستدللي في عملّية 
المقررة  م�سادرها  من  ال�سرعّية  الأحكام  اإ�ستنباط 

في ال�سريعة الغراء)1(«[.

من الكتب التي وصلت إلينا

»نور الإ�سالم« 
مجلة اإ�سالمّية ثقافّية
�سدر العدد المزدوج 

اآب  ف��ي  ال�����س��ادر   )210  �  209(
و���س��ّوال  رم�����س��ان  ل�سهري  2017م. 

1438ه�. 
اإ�ستطاعًا  ال��ع��دد  ه��ذا  ت�سّمن 
تانزانيا  في  الم�سلمين  عن  م�سّورًا 
فل�سفة  اأب���رزه���ا:  ع��دي��دة  وم��ق��الت 
الميرزا  ال�سيخ   � والإ�ستغفار  الذنب 
 � الإت��ق��ان   � )ق���ده(  التبريزي  كاظم 
يتيم.  تمتمات   � الفا�سلة  المدينة 
المقالت  م��ن  اإل���ى ع��دد  ب��الإ���س��اف��ة 
والعلمّية  والأدبّية  التربوّية  والزوايا 
و�سوؤون واأخبار الم�سلمين في العالم.

اإعداد مدير التحرير الم�ص�ؤول
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»جماعات العنف الّتكفيري 
الجذور، البنى، العوامل الموؤثرة«

مجموعة باحثين 
النا�سر: مركز الح�سارة لتنمية الفكر الإ�سامّي

 � الأول��ى  الطبعة  والتوثيق،  للدرا�سات  الإ�ست�سارّي  المركز 
بيروت 2016م.

ل�ستة  �سفحة   524 م��ن  م��وؤل��ف  الو�سط  القطع  م��ن  ك��ت��اب 
ومذاهب  وطوائف  قوميات  عّدة  من  ومحا�سرًا  باحثًا  وع�سرين 
اأدانوا الفكر التكفيرّي والأعمال الإرهابّية التي يقومون بها في 
افغان�ستان والعراق و�سوريا وم�سر وعّدة  باد اأخرى مخالفين 

بذلك لل�سريعة الإ�سامّية ولتعاليم القراآن الكريم. 
اإّن العنف والإرهاب من   � ]»اأ  وقد جاء في كلمة النا�سرين: 
يكاد  فا  دينيتان،  ظاهرتان  هما  مّما  اأكثر  الإن�سانّية  الظواهر 
يخلو مجتمع من المجتمعات الب�سرّية من اإرهاب وعنف يمار�س 
هلل  قالوا  حين  المائكة  ع  توقِّ اأن  ويبدو  ذاك.  اأو  ال�سكل  بهذا 
�سورة  َمــاء}  الــدِّ َوَي�ْصِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِصُد  َمــن  ِفيَها  {اأََتــْجــَعــُل  تعالى: 

البقرة، اآية 30. كان توقعًا م�سيبًا. 
ب � اإنَّ العنف غير الدينّي اأعمق واأكثر اإ�سرارًا بالب�سرّية من 
العنف الممار�س تحت راية الدين، فاإذا كان كثير من الحروب 
اأو  عام  المئة  كانت حرب  �سواء  دينّية  ودواف��ع  لأ�سباب  خي�ست 
اأكثر منها اأو اقّل، فاإّنه تكفينا الإ�سارة اإلى الحربين العالمّيتين 

اللتين خي�ستا دون اأن يكون لأّي ديٍن فيهما راية.
الدين  باإ�سم  يقتل  من  اأّن  في  يكمن  الأ�سا�س  وال��ف��ارق   � ج 
ي�سّرح بدوافعه ويتلو �سعاراته الدينّية على �سحاياه، اأّما من يقتل 

لأ�سباب اأخرى فا يجد نف�سه ملزمًا بالت�سرح بهذه الدوافع.

نف�سه  ال��دي��ن  اأّن  لنا  يبدو   � د 
العنف  ���س��ح��اي��ا  م���ن  ���س��ح��ّي��ة  ه���و 

كثير  الدين في  اأّن  وذل��ك  والإره���اب، 
من الحالت يتحّول اإلى غاف ُتغّلف به �سائر 

المختزن  العنف  يتجّلى  وبالتالي  الدوافع. 
 . في النفو�س التي تمار�سه في عنٍف دينيِّ
ا يوؤّكد هذا اأّننا نجد في الدين الواحد  وممَّ

يبّرر  واآخر  الدينّية  بدوافعه  عنفه  يبّرر  من 
رف�سه للعنف بدوافع دينّية اأي�سًا.

ال��م��وؤت��م��ر وب�������������ع�������������د ع�����ق�����د 
ردود  فعال وت������ل������ّق������ي������ن������ا  اأ

اأنَّ من المفيد  مرّحبة بنتائجه وجدنا 
الأمر  فدر�سنا  كتاب.  اإلى  وقائعه  تحويل 

وقائع  تن�سر  اأّن  على  اأخيرًا  الراأي  وا�ستقّر 
التعديات  بع�س  مع  هي  كما  الموؤتمر 

الكتاب عن كونه كتاب  التي ل تخرج 
. موؤتمر �سوى تحرير لغويِّ

اإل���ى  الإ�����س����ارة  ُب�����ّد م���ن  ول 
في  ال��م�����س��ارك��ي��ن  ج��م��ي��ع  اأّن 

بة ال���م���وؤت���م���ر ق���دم���وا اأب��ح��اث��ه��م  مكتو
اإعتماد  اإل��ى  فا�سطروا  بع�سهم،  باإ�ستثناء 

الت�سجيات ال�سوتّية مع �سياغتها بما يتنا�سب 
مع طبيعة الن�س المكتوب، وقد اأ�سرنا اإلى هذا 
داخل الكتاب. والأمر نف�سه فعلناه بالن�سبة اإلى 

كلمات روؤ�ساء الجل�سات المحترمين)2(«[.
الهوام�س:

»الوطن وال�سفر بين الهجر والح�سر«، �س 9.( 1)
»جماعات العنف التكفيري« �س 10.( 2)
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صور ووثائق

المغيره  قرية  مواليد  قا�سم.  ح�سن  �ساهر  ال��ح��اج  ح�سين  المرحوم  هوية 
�سهر رجب  م��ن  ال��ث��ان��ي  ف��ي  ل��ه  اأُع��ط��ي��ت  وق��د  1868م.  ل��ع��ام  ال��م��واف��ق  1285ه�����. 
العثمانّية  للهوية  اإنت�سابه  تثبت  1914م.وه��ي  لعام  الموافق  1333ه���.  فيه  الواقع 
ح�سب  الإجباري  للتجنيد  قانونًا  خ�سوعه  عدم  وبالتالي  لبنان  جبل  ولمت�سرفّية 

العثمانيين. للرعايا  لبنان  جبل  مت�سرفّية  نظام 

الوثيقة األولى: 
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الآنف  قا�سم  ح�سن  �ساهر  الحاج  ح�سين  المرحوم  زوجة  ح�سن  عبا�س  ف�سة  المرحومة  هوية 
اأُعطيت   � � لواء جبل لبنان. حكومة لبنان الكبير  الذكر. مواليد �سم�سطار 1886م. ق�ساء ك�سروان 

1922م. الثاني  19 كانون  لها هذه التذكرة في 

الوثيقة الثانية:

قا�سم. ر�سوان  الأ�ستاذ  الوثيقتين  ل�ساحب  ال�سكر  توجيه  مع   �
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وداع األحبة

يف ذكرى السّيد رضا نريي
 العاّلمة السّيد صفي الدين: 

حيثما حلَّ السّيد نريّي حّلت الربكة معه
اإعداد هيئة التحرير

اهلل«  »حزب  في  التنفيذي  المجل�س  رئي�س  وح�سور  برعاية 
للراحل  تاأبيني  حفل  اأُقيم  الدين،  �سفي  ها�سم  ال�سّيد  العّامة 
اإمداد  للجنة  ال�سابق  العام  الُم�سرف  نيري،  ال�سّيد ر�سا  الكبير 
الإمام الخمينّي )قده(، واأمين عام »المجمع الخيرّي لل�سامة 
قّدمها  التي  وعطاءاته  لخدماته  تكريمًا  الدولي«،  وال�سحة 
وع�سرات  ولبنان  اإي��ران  في  حياته  طيلة  والأي��ت��ام  للمحرومين 
الدول التي تعّر�ست لاأزمات. ح�سره المفتي الجعفرّي الممتاز 
العّامة ال�سيخ اأحمد قبان، العّامة ال�سّيد عي�سى الطباطبائّي، 
القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ عبد الكريم 
عبيد، ال�سيخ ر�سا اأحمد، مدير عام جمعية »الإمداد« في لبنان 
محمد  الحاج  النائب  ب��رج��اوّي،  محمد  الحاج  ال�سابق  النائب 
ال�ساحلّي،  نّوار  النائب  المو�سوّي،  ح�سين  ال�سّيد  النائب  رعد، 
النائب الحاج علي عّمار، النائب ال�سّيد نّواف المو�سوّي، �سفير 
للجمهورّية  الثقافّي  الم�ست�سار  لبنان،  في  الإيرانّية  الجمهورّية 
الإ�سامّية، م�سوؤول منطقة بيروت ال�سّيد ح�سن ف�سل اهلل، ال�سّيد 
رجال  من  كبير  وجمع  زري��ق،  علي  الحاج  ن�سراهلل،  ح�سن  اأب��و 
اإجتماعّية  وفعاليات  القرى  ومخاتير  البلديات  وروؤ�ساء  الدين 

وثقافّية وعائلة الفقيد الكبير، وذلك ع�سر يوم الثاثاء الواقع 
فيه 2017/7/11م. في مجمع الإمام الح�سن الُمجتبى t، حي 

الأميركان � ال�ساحية الجنوبّية. 
البروف�سورة فاطمة نيري

الراحل  كريمة  األقت  الكريم،  القراآن  من  اآي��ات  ت��اوة  بعد 
طهران  في  الطبية  العلوم  لجامعة  ال�سابقة  الرئي�سة  الكبير 
جاء  الفقيد  اأ�سرة  كلمة  د�ستجردي  نيري  فاطمة  البروف�سورة 
هذا  في  معكم  نيري  ال�سّيد  اأُ���س��رة  نحن  ح�سورنا  لعل  فيها:» 
في  العديدة  المرا�سم  اإقامة  مع  تزامنه  من  بالرغم  التاأبين 
ول�سعب  لكم  لوالدي  الأب��وي  الع�سق  هو  كان  اي��ران  محافظات 

 .i لبنان الوفي لأهل البيت
الحاج محمد برجاوي

ُثّم األقى النائب ال�سابق برجاوي كلمته مبتدئًا ببرقية الإمام 
التي  نيري،  ال�سّيد  بوفاة  ُمعّزيًا  ظله(،  )دام  الخامنئي  القائد 
الها�سميين  ال�سادات  �سالة  ابن  رحيل  بمنا�سبة  فيها:»  جاء 
ال�سيد  الحاج  الجتماعي  ال�ساأن  في  والفاعل  القديم  المنا�سل 
محبيه  وكّل  ال�سريفة  اأ�سرته  من  اأتقدم  اهلل،  رحمه  نيري  ر�سا 
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نيري  ال�سيد  بداأ  لقد  التعازي.  بخال�س  دربه  ورفاق  واأ�سدقائه 
م�سيرته الن�سالية منذ اأيام �سبابه و�سارك في الأن�سطة الجهادية 

والثورية العديدة...«.
اأ�ساف برجاوي:» نجتمع اليوم في منا�سبة األيمة على قلوبنا 
الأيتام  اأبي  رحيل  وهي  قلوبنا،  واأفجعت  عيوننا  اأدمعت  جميعًا، 

والفقراء والم�ساكين...«.
ال�سيد ها�سم �سفي الدين

ُثّم كانت كلمة راعي الإحتفال ال�سيد �سفي الدين وجاء فيها:» 
كان الراحل الكبير ال�سيد ر�سا نيري يمثل م�سداقًا لاآيات التي 
وحياته  روحه  بذل  تقيًا  موؤمنًا  اإن�سانًا  كان  الُمتقين،  عن  تتكّلم 
ونف�سه وكل ما اأعطاه اهلل تعالى في طريق الجهاد والعطاء دون 
الذين  التقى،  اأه��ل  عامات  من  وه��ذه  �سيئًا  لنف�سه  يطلب  اأن 
يطلبون ر�سا اهلل ول يطلبون �سيئًا اآخر. وكما عرفناه جيدًا هو 
اأم�سى  وقد  والبذل  والعطاء  والكرم  والخير  الإح�سان  اأهل  من 
حياته في هذا الطريق، خادمًا لاأيتام وللفقراء وللم�ست�سعفين 
اأنه  اأو  اأنه خدم  عنه  ُيقال  اأن  اأجل  من  يخدم  لم  وللمحتاجين، 
�ساحب موقع، اإنما خدم من اأجل ر�سا اهلل عّز وجل، واأن خدمة 
الفقراء والأيتام والمحتاجين هي من الأمور التي ُتقّرب من اهلل 
عز وجل. هذا هو تكليفه وهذه هي روؤيته. ولذا كان موفقًا وكان 

م�سددًا. 
ُيدخل  اأن  اإل  يمكن  ل  اإليه  وتحّدث  نيري  ال�سيد  عرف  من 
على  ن��وره��م  ت��رى  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  م��ن  ه��و  قلبه،  ف��ي  حّبه 
جباههم، وترى ال�سدق والإخا�س والمحبة، ولذا ل يملك اأي 
ُمحّدث له اإل اأن يتعلق به، هو من هوؤلء الأ�سخا�س، وهذه نعمة 
اإلهية لإن�سان نذر حياته هلل عّز وجل، فاألقى اهلل تعالى محبته 

عا�سوا  الذين  من  وهو  هوؤلء.  من  هو  اآمنوا،  الذين  قلوب  في 
طويًا  ردح��ًا  عليه(  تعالى  اهلل  )ر�سوان  الخميني  الإم��ام  مع 
وال�سعبة  الحالكة  الأيام  وفي  الُغربة  اأيام  الجهاد،  طريق  في 
وثباتًا  واعتقادًا  اإيمانًا  النهج  هذا  على  ا�ستمروا  اّلذين  ومن 
�سدقوا  الذين  خيرة  ومن  اأ�سحابه  خيرة  من  فكان  وت�سحية، 
الإم��ام  ا�ستقبال  اأي��ام  عن  ُيحّدثنا  ك��ان  ما  كثيرًا  وه��و  معه، 
طهران،  اإلى  عاد  حينما  عليه(  تعالى  اهلل  )ر�سوان  الخميني 
�سوؤون  با�سروا  الذين  وكان من  له،  الم�ستقبلين  اأوائل  كان من 
الإمام  نزل  الذي  الأول  المكان  العلوية،  المدر�سة  في  الإم��ام 
تلك  عاٍل عن  واإح�سا�س  ولهفة  ومحبة  ب�سغف  يتحدث  كان  به، 
ال�ساعات والأيام التي اأم�ساها بقرب الإمام، لي�سهد ت�سرفاته 
كانت  الأيام  تلك  وزهده،  و�سجاعته  ودعاءه  الليل  في  و�ساته 
كان  والم�ستقبل،  الثورة  م�سير  في  وحا�سمة  و�سديدة  �سعبة 
الإمام، كما ينقل ال�سيد نيري، يتحدث بهدوئه المعتاد وبثباته 

اأنه �سيحقق ُمبتغاه. الواثق 
عزاء  مجل�س  بلوط  اإبراهيم  ال�سيخ  تا  الحفل،  ختام  وفي 
الإمداد  اأ�سرة جمعية  وتقبلت  الكبير،  الراحل  ح�سينّيًا عن روح 

التعازي بالفقيد الكبير.
ومديرها  تحريرها  ورئي�س  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  اأ�سرة 
بالعزاء  يتقّدمون  تحريرها  وهيئة  وم�ست�ساروها  الم�سوؤول 
ال�سّيد  الإم��ام  العام  وللمر�سد  الإيرانّية  الإ�سامّية  للجمهورّية 
الدين  �سفي  ها�سم  ال�سّيد  وللعّامة  ظله(،  )دام  الخامنئي 
الكبير،  بالراحل  الإ�سامّية  الخيرّية  الإم��داد  جمعية  واأ�سرة 
العزاء.  ُح�سن  ومعارفه  ولأ�سرته  الرحمة  له  تعالى  اهلل  �سائلين 

واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

اإحتفاء الأهالي واأولياء الطاب بال�سيد نيري 
في المعي�سرة في 2002/10/3م.
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وداع األحبة

مع رحيل 
العاّلمة القاضي السّيد 

أحمد شوقي األمني )قده(
بقلم العاّلمة الم�صت�صار ال�صّيد محمد ح�صن االأمين )1(
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مع رحيل 
العاّلمة القاضي السّيد 

أحمد شوقي األمني )قده(

نتوقف  تجعلنا  الأمين  �سوقي  اأحمد  ال�سّيد  العّامة  وفاة  اإّن 
للتاأّمل بين الجيل الذي ينتمي اإليه علماء جبل عامل وبين واقعنا 
الخم�سينيات  جيل  اأواخ��ر  من  هو  الفقيد  يكون  ويكاد  الراهن، 
الّنجف  ح��وزة  في  در���س��وا  ممن  وه��و  فوقها،  وم��ا  وال�ستينيات 
الأ�سرف لمدة تتجاوز الع�سر �سنوات، وكان �سلوكهم في اإبان هذه 
حظي  وقد  الوا�سعة،  وعاقاته  باأخاقه  مميزًا  �سلوكًا  المرحلة 
باإحترام وتقدير اأ�ساتذته وزمائه، وقد اكت�سب من خال مكوثه 
في حوزة الّنجف الِقيَم والتقاليد الأ�سلّية ُخلقًا ودينًا، وكان يلتّف 
حوله مجموعة من طاب العلم، ويعتبرونه اأخًا اأكبر ورائدًا لهم، 

وكان يحت�سنهم احت�سان الأخ الكبير لأخوته واأبنائه.
ال�ستينيات،  اأوائل  في  لبنان،  اإلى  الّنجف  اإنتقل من  وحينما 
هنالك  وك��ان  تقليديًا،  ج��وًا  زال  ما  العام  العلمائّي  الجو  ك��ان 
ت�سديد �سد اأنماط من ال�سلوك، كما على �سبيل المثال اأن يقود 
رجل الدين �سيارته بنف�سه، واأن يدعو لإقامة ندوات في المجال 
الفكرّي والدينّي من موقعه في اإدارة المدر�سة الدينّية في �سور، 

التابعة لآية اهلل ال�سيخ مو�سى عز الدين )قده(.
على  وفاعٍل  �سالٍح  جيٍل  تن�سئة  في  الأ�سا�س  اأّن  يرى  وك��ان 
طريق  من  اإّل  يكون  ل  الأخ��اق��ّي  والدينّي  العلمّي  الم�ستويين 
مناهج  وفق  مدنّية  مدر�سة  اإفتتاح  اإل��ى  �سارع  فلذلك  التربّية، 
الدرو�س  فيها  كّر�س  ولكّنه  الر�سمّية،  المدار�س  في  التعليم 
الأ���س��ات��ذة  م��ن  مجموعة  على  ذل��ك  ف��ي  اعتمد  وق��د  الدينّية، 
المتنورين دينيًا من رجال دين ومثقفين اإ�ساميين، والحقُّ اأننا 
لم�سنا ونلم�س في واقعنا الراهن اأهمّية النتائج التي نجمت عن 

هذا المنهج. 
فكان  الق�ساء،  في  يعمل  هذه  جهوده  اإل��ى  بالإ�سافة  وك��ان 
قا�سيًا لمدة طويلة من الزمن، لكنه لم يقت�سر في ن�ساطه على 
هذه الوظيفة التي اأك�سبته احترام الجميع، لتمتعه بمزايا القا�سي 
التي  المدار�س  ، لرعاية  تفّرغ، بعد تقاعده  ُثّم  العادل والنزيه، 
اأقامها، واأ�سبحت مجموعة بعنوان )مدار�س الأمين(، وما زالت 
هذه المدار�س قائمة، وهي تقدم اأف�سل النتائج في الإمتحانات 

الر�سمّية بالقيا�س اإلى مدار�س اأخرى. 
�سيرته،  ع��ن  ال��م��وج��ز  ال��ك��ام  ه��ذا  بعد  ب��ال��ذك��ر،  وح���ري 
الكيان  و�سد  المقاومة،  تجاه  المتميز  الدينّي  الوطنّي  موقفه 
قبل  من  لاإعتقال  الأّول  الهدف  جعله  الذي  الأمر  ال�سهيونّي، 
الإحتال الإ�سرائيلّي عام 1982م. وقد اأم�سى مّدة غير ق�سيرة 
في �سجون العدو، الذي لم ي�ستطع بعد مرور هذه المدة الطويلة 
القوي من قبل  الإحتجاح  ب�سبب  اأن يبقي عليه م�سجونًا، وذلك 
اأوذي في نف�سه،  الدين، ولكنه  اأهالي منطقته، ومن قبل رجال 
ينتمي  اأن  الجهادّي، دون  ا�ستمّر في خطه  بيته، ومع ذلك  وفي 
اإلى تنظيم اأو حزب معين، كان انتماوؤه اإلى المقاومة بكل �سورها 

واأ�سكالها.
منها،  المقاومة  حتى  الحركات،  بع�س  اأّن  الموؤ�سف  وم��ن 
لهذا  م�سروعًا  �سببًا  هناك  اأّن  اأعتقد  ول  ال��دور،  هذا  تجاهلت 
التجاهل اإل الروح الحزبّية والتع�سب للحركات والأحزاب التي 

ينتمون اإليها.
وفي �سنواته الأخيرة اأقام في بلدته مجدل �سلم، وكان بيته 
مزارًا  لوجهاء المنطقة وعلمائها، وللمحتاجين والفقراء تقديرًا 

ومحبًة واحترامًا...
ورغم تقدم �سنه ظّل ي�سارك الّنا�س في اأفراحهم واأحزانهم، 
كانت  الوقت،  ل�سيق  نذكرها  لم  التي  الماآثر  من  ولغيره  لذلك 
وفاته حدثًا لعامليًا ا�ستثنائيًا، ظهر ذلك من خال تدفق الوفود 

والجماعات زرافات ووحدانًا، لت�سييعه وكذلك كان يوم تاأبينه.
وبالتالي فهو نمط من علمائنا الكبار اّلذين تركوا ب�سماتهم 

المباركة على �سعبهم.
اإليه  ينظر  �سيظل  �سوقي  اأح��م��د  ال�سّيد  فالعّامة  وب��ع��د، 
ك�سخ�س من الرجال الإ�ستثنائيين، ومن العلماء المتميزين ومن 
قوله  عليه  ينطبق  وكان  الأعلى،  الرفيق  اإلى  �سبقوه  اّلذين  بين 
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماء} �سورة  فاطر، الآية  تعالى: {اإِنََّما َيْخ�َصى اهللَّ
اإّل بموجب ما  اأّنه كان يخ�سى اهلل تعالى، ول يعمل  28. واأ�سهد 

تمليه عليه فطرته ال�سليمة ودينه القويم.

الهوام�س:
في  عّمه  ابن  ذكرى  في  الأمين  ح�سن  محمد  ال�سّيد  العّامة  الم�ست�سار  كلمة 

2017/7/16م.   فيه  الواقع  الأحد  يوم  ق�ساء مرجعيون   � �سلم  ح�سينّية مجدل 
وم�ست�ساروها  الم�سوؤول  ومديرها  تحريها  ورئي�س  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة   �
ولمجلة  عامل  جبل  ولعلماء  الكرام  الأمين  لآل  بالعزاء  يتقّدمون  تحريرها  وهيئة 

الأمين  ح�سن  محمد  ال�سّيد  الم�ست�سار  العّامة  ومر�سدها  جن�بّية«   »�ــصــ�ؤون 
 » عاماً ع�صرين  من  الأكثر  الجعفرّي  ال�صرعي  جبيل  »وبقا�صي  الكبير  بالراحل 
واإّنا  هلل  واإّنا  العزاء.  ُح�سن  واأ�سدقائه  ولأرحامه  الرحمة  له  تعالى  اهلل  �سائلين 

راجعون. اإليه 
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وداع األحبة

إحياء ذكرى أسبوع السّيد 
جنيب فضل اهلل 

بإحتفال حاشد يف عيناثا )1(
فضل اهلل: 

لإلبتعاد عن احلساسيات الطائفّية 
واعتماد احلوار

اإعداد: االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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إحياء ذكرى أسبوع السّيد 
جنيب فضل اهلل 

بإحتفال حاشد يف عيناثا )1(
فضل اهلل: 

لإلبتعاد عن احلساسيات الطائفّية 
واعتماد احلوار

العاملي«  الفكر  لقاء  و»  عيناثا  وبلدة  اهلل  ف�سل  اآل  اأحيا 
ف�سل  نجيب  ال�سّيد  المربي  رحيل  على  اأ�سبوع  مرور  ذكرى 
اللطيف  عبد  ال�سّيد  الُمقّد�س  العّامة  نجل  ر�ص�ان«  »اأب�  اهلل 
عيناثا،  بلدة  ح�سينّية  في  حا�سد  تاأبينّي  باإحتفال  اهلل  ف�سل 
ال�سّيد محمد  الحجة  العّامة  الفقيد  اإلى جانب �سهر  ح�سره 
اللطيف  عبد  علي  ال�سّيد  ال��ل��ق��اء  ورئ��ي�����س  اهلل  ف�سل  علي 
المرجع  موؤ�س�سة  ورئي�س  الفقيد  وا�سقاء  وعائلة  اهلل  ف�سل 
ف�سل  علي  ال�سّيد  العّامة  اهلل  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد 
وفاعليات  وفل�سطينّية  لبنانّية  واأح��زاب  �سابقون  ونواب  اهلل 
واختيارّية  وبلدّية  وثقافّية  واع��ام��ّي��ة  واإجتماعّية  تربوّية 

الجنوب. قرى  ومختلف  البلدة  اأهالي  من  وح�سد 
العائلة كلمة 

العائلة،  باإ�سم  كلمة  اهلل  ف�سل  علي  ال�سّيد  العّامة  واألقى 
هــمَّ  يحمل  »كـــان  ّن��ه  اإ فقال  ال��راح��ل،  مزايا  اإل��ى  فيها  تطرق 
االإقتداء  ويمثل  وتق�اه  وانفتاحه  اأخالقه  في  االأ�صيل  االإ�صالم 
َر�ــُصــ�ٌل  َجــاءُكــْم  {َلــَقــْد  القراآني:  المنهج  ُيمثل  الــذي  بالر�ص�ل 
ِمِنيَن  ِباْلُم�ؤْ َعلَْيُكم  َحِري�ٌس  ْم  َعِنتُّ َما  َعلَْيِه  َعِزيٌز  اأَنُف�ِصُكْم  ــْن  مِّ
ال�صّيد  واأ�صاف:»كان   .128 اآيــة  الت�بة،  �ــصــ�رة  ِحــيــٌم}  رَّ َروؤُوٌف 
االأّمة  هم�م  يعي�س  للمبادئ،  وفياً  تعالى(،  اهلل  )رحمه  نجيب 
وهذه مدر�صة االآباء واالأجداد وهي امتداد لمدر�صة اأهل البيت 
i، وهذا االإتجاه يمثل المكّ�ن العاملّي االأخالقّي الح�صارّي، 
الـــذي بـــرز فــي هـــذه الــ�ــصــخــ�ــصــيــات الــعــلــمــائــّيــة الــتــي تــّركــز على 
على  المنفتح  وال�صل�كّي،  واالأخالقي  الديني  القيمي  الجانب 
»حري�ص�ن  اأننا  على  و�سدد  هم�مهم«.  يعي�س  اّلــذيــن  الّنا�س 
نحتاج  وروحياً  قيمياً  امتداداً  ت�صكل  وهي  وتتاأ�صل،  ت�صتمر  اأن 
اأخالقيات  االإبتعاد عن  الي�م في وجه ما نعانيه من  نكّر�صه  اأن 

الّنا�س  مــع  والــ�ــصــدق  التفاعل  عــن  واالإبــتــعــاد  وت�ص�يهه  الــديــن 
واأو�صاعهم«.

يــ�ــصــقــط  ال  حـــتـــى  نــحــفــظــه  اأن  يـــجـــب  مـــا  »هـــــذا  اأّن  وراأى 
تجتاح  الــتــي  والــحــ�ــصــا�ــصــيــات  الع�صبيات  فــخ  فــي  الــديــنــّي  الــجــ� 

. تنا مجتمعا
العقل  لــغــة  اإلـــى  »نحتاج  اأننا  اهلل  ف�سل  العّامة  واعتبر 
ال�صّيد  كر�صها  التي  والمنفتحة  المت�صامحة  واالإن�صانّية  الهادئ 
في  ال�صاحة  ن  نح�صّ اأن  ن�صتطيع  حتى  محمد  والنبّي  الم�صيح 
مــرحــلــة �ــصــنــاعــة الــفــتــن وفــي مــرحــلــة الــعــمــل الإ�ــصــقــاط الــ�اقــع 

وا�صتباحته.
في  قيم  م��ن  تمثله  بما  ال�سخ�سيات  ه��ذه  تمّتد  وح��ت��ى 

واقعنا«.
الح�صا�صيات  عن  االإبتعاد   « اإلى  دعا  ال�سيا�سّي  الملف  وفي 
الــطــائــفــّيــة والــمــذهــبــّيــة والــلــجــ�ء اإلــــى طـــاولـــة الـــحـــ�ار ونــقــل 

الم�ؤ�ص�صات«. اإلى  ال�صارع  من  الخالف 
يحيى  الدكتور  ال�ساعر  األقاها  بق�سيدة  الحفل  واختتم 
في�سل  الدكتور  ال�سيخ  تاه  ح�سينّي  عزاء  ومجل�س  ال�سامي 

الكاظمّي.
تعاٍز: 

طوال  بفقيدها  ال��ع��زاء  تقبلت  اهلل  ف�سل  عائلة  وكانت 
والخمي�س  عيناثا  في  والده  دارة  في  الما�سي  الأ�سبوع  اأيام 
الدار  واأّمت  الح�سنين في حارة حريك،  الإمامين  في م�سجد 
اإعامّية  وفاعليات  وروحّية  و�سيا�سّية  �سعبّية  وفود  والم�سجد 
�سقيق  تلقى  كما  معزية،  واختيارّية  وبلدّية  وحزبّية  وثقافّية 
اللطيف  عبد  علي  ال�سّيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئي�س  الراحل 
وخارجه.  لبنان  المعزّية من  الإت�سالت  �سيًا من  ف�سل اهلل 

الهوام�س:
الأ�سبوع كان يوم الأحد الواقع فيه 9 تموز 2017م. الموافق 15 �سّوال 1438ه�. ( 1)

جاء في ورقة النعّي، والده: العّامة ال�سّيد عبد اللطيف ف�سل اهلل )قده(.
والدته: المرحومة ال�سيدة فاطمة الأمين

اأ�سقاوؤه: رئي�س لقاء الفكر العاملّي اإمام بلدة عيناثا �سماحة ال�سّيد علّي، الأ�ستاذ
ال�سّيد غالب، الدكتور محمد �سادق.

اأ�سهرته: المهند�س غازي غيث، الدكتور عبا�س دياب، ال�سّيد عبا�س ف�سل اهلل، 

الأ�ستاذ علي فرحات.
العّامة  اهلل)ق��ده(،  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  عمه:  اأبناء 
ال�سّيد محمد جواد ف�سل اهلل)قده(، العّامة ال�سّيد محمد علي ف�سل اهلل، الدكتور 
ال�سّيد محمد ر�سا ف�سل اهلل، الدكتور ال�سّيد محمد باقر ف�سل اهلل، العّامة ال�سّيد 

محمد كاظم ف�سل اهلل. 
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ال��ن��زوع قبل  واحت�سب  محّمد  اأب���ا  لل�ساة،  ق��م 
ال��وج��ي��ع... للناي  النجباء،  باأفئد  الخيال  �سّج 

غ������ادرَت ُدن���ي���ان���ا ك���ب���دٍر ���س��اج��م ق��ب��ل ال��ط��ل��وع
كالنجيع عين  دم��ع  المحاجر  وف��ي  عليك  لهفي 

الوديع الَنَف�س  على  علم  فانطوى  جفنك  اأغم�سَت 
الخ�سوع ُمغالبة  وفي  الجهاد  في  عمرك  اأَفنيَت 

الربيع كندى  عبيرها  طاب  الأر�س  في  �سيرٌة  لَك 
خّلفت حزنًا في القلوب وفي الّنفو�س وفي الّربوع...

الطليعي والعي�س  والإيمان  العز  اأر�س  »بح�سون« 
الرفيع �سب  والنَّ العلم  َعمرو  والَقْي�ُس،  حيدٍر  اأُب 

ديع... ورفاقك الأخيار في اأ�سٍف على ال�سمل  ال�سَ

الهجوع طلب  في  عّجلت  ال��ث��رى،  تحت  راق���دًا  يا 
نيع ال�سّ ُح�ْسِن  وفي  الذكرى  عاطر  في  خالدًا  نم 

البقيع ط��يَّ  ناعمًا  مهدًا  ال�ّسحب  خ��دود  واف��ر���س 
الجذوع  ج��ذع  ي��ا  الح�سن  فقيد  ي��ا  اأربعينك  ف��ي 

الو�سيع ال��ع��ر���س  ق��ب��ة  ال��م��ائ��ك  ل��ل��ق��ي��اك  ف��ت��ح��ت 
م��دت اإل��ي��ك ال��ن��ائ��ح��ات ف��ل��م ت��ج��د ل��ك م��ن قريع

اأن����ت ال��م��ك��ّف��ن ب��ال�����س��ي��اء وب��ال��م��ك��ارم وال����دروع
الجميع... محبوب  ك��ان  ح��ّر  ب��ج��وار  ال��ث��رى  نعم 

ال�سموع ���س��وء  ���س��ط��وره��ا  ال��رج��ال  ت��اآب��ي��ن  ه���ذي 
ف��ي خ�سوع ع��ل��ى ح�����س��ي��ٍن  ال��ن��ائ��ح��ي��ن  رث����اء  ه���ذا 

فال�سعر يماأ خاطري والحزن ير�سف من دموعي.

رحيل املرّبي الفاضل 
اخملتار حسني 

حممد علي أبي حيدر)1(
إىل 

جوار اهلل تعاىل
�صعر الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س )2(

الهوام�س:
  جاء في ورقة النعي: ( 1)

زوجته: ي�سرى ح�سين حيدر. 
اأولده: محمد وح�سام.

اإبنته: حنين.
�سقيقه: الحاج علي محمد علي اأبي حيدر. 

ُهدى  عمرو،  نجيب  �سبحي  الحاج  المرحوم  اأرملة  زينب  الحاجة  �سقيقاته: 

زوجة ال�سيد ركان ح�سن.
يوم  ع�سر  فرحت،  �سقي   � الح�سون  في  العائلة  بجبانة  جثمانه  على  ّلي  �سُ
وح�سن  وقي�س  وعمرو  حيدر  اأبي  اآل  الآ�سفون:  2017/6/19م.  فيه  الواقع  الإثنين 

ومراد وعوا�سه.
  ق�سيدة م�ست�سار التحرير الدكتور عبد الحافظ �سم�س بمنا�سبة ذكرى اأربعين ( 2)

مختار بلدة الح�سون قبل ظهر يوم الأحد الواقع فيه 2017/7/30م.

وداع األحبة
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اأقام اآل اأبي حيدر واأهالي بلدة الح�سون قبل ظهر يوم الأحد 
الواقع فيه 2017/7/30م. ذكرى اأربعين المختار المّربي الفا�سل 
الأ�ستاذ الحاج ح�سين محمد علي اأبي حيدر ح�سره ح�سد كبير من 
اأهالي قرى باد جبيل وبلدة المعي�سرة، يتقّدمهم القا�سي الدكتور 
ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، النائب الحاج عبا�س ها�سم، النائب 
ال�سابق الدكتور الحاج محمود عّواد، ال�سيخ ح�سين �سم�س رئي�س 
الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان، ال�سيخ ع�سمت 
عّبا�س عمرو، ال�سيخ م�سطفى قماطي، الأ�ستاذ ال�سّيد م�سطفى 
الح�سينّي، الدكتور محمد حيدر اأحمد، الدكتور رباح اأبي حيدر، 
الحاج عبد الوهاب �سقير، الحاج زهير نزيه عمرو وح�سد كبير من 
مخاتير القرى وروؤ�ساء البلديات وجمع كبير من الأ�سدقاء. عريف 
القراآن  ق��راءة  اأبي حيدر،  الأ�ستاذ ح�سين مح�سن  كان  الإحتفال 
الكريم كانت للحاج ح�سن عبا�س عمرو، ُثمَّ كلمة وق�سيدة لم�ست�سار 
التحرير في مجلة »اإطالة ُجبيلّية« الدكتور عبد الحافظ �سم�س. 
ُثّم كلمة اأهالي بلدة الح�سون األقاها الأ�ستاذ جوزف عبدو ن�سار 
�سفير. ومّما جاء فيها قوله عن الراحل:]»اإّنه ح�سوني كبير ذو 
هامة عالية ومميَّزة. �ساحب ح�سور جميل، ودود وما في قلبه يبدو 
، محّب، حيث يحلُّ تحلُّ الب�سمة. غنيٌّ بتاريخه  على وجهه. وف��يٌّ
ومن  الحقيقي،  الح�سوني  الوجه  هو  الكثر.  وباأ�سدقائه  الذهبي 
ل يعرفه ل يعرف تاريخ الح�سون الأ�سيل. مواقفه ثابتة  ومخباأة 
تحت �ستار الب�ساطة والتوا�سع والإبت�سامة ال�سافية. ل�سانه من ذهب 
كما قلبه. منفتح على الآخر الُمختلف. دمث يح�سن الأداء ويحترم 
ب، حرٌّ حتى العظام، كريم بالمال ويحلم،  المحاور. يوؤمن ول تع�سّ
. قوي  وا�ستمر يحلم وغفا وهو يحلم. ل يخ�سى اللوم عند قول الحقِّ
دون اإ�ستقواء. قوّي بمحبته، فاأجمعت القرية على تزكيته موؤخرًا 
ورفعته اإلى »فوق« تر�ّسح بداية ليخدم ل لُيخدم. وتناف�س وفاز. وكان 
فوزه اإنت�سارًا للديمقراطّية وللقرية بكاملها، وبات ُمختارًا يمثل وجه 

القرية الجميل«.
اإلى اأن قال:» فيا فقيد القرية الغالي، لن يطويك زمن ولن ُيلغيك 
ن�سيان. اأنت من الكبار، والكبار ل يرحلون بل هم خالدون في �سمير 
وال�سدق  للوفاء  رايًة  الح�سون  ا�سمك على جبين  ُكِتَب  ال�سكان. 

والأمانة والخدمة...«[.

ُثمَّ تكّلم المختار مي�سال جبران رئي�س رابطة مخاتير قرى جبيل 
عن الرابطة ومّما جاء بها قوله:]» كما يختار الإن�سان اأجمل الورود 
من حديقة بيته ليزين بها داره، كذلك يختار اهلل الطيبين ليزين 

بهم جنته.
ل �سك اأّن المختار الأ�ستاذ ح�سين محمد علي اأبي حيدر q كان 
من عداد هوؤلء الّنا�س الطيبين اّلذين منَّ اهلل عليهم بمحبة الّنا�س 
لهم وقد تجّلى ذلك في منا�سبات �ستى اأهمها تن�سيبه على عر�س 
المختارّية لأربع مرات ُمتتالية بداية بالإنتخابات ومن ُثمَّ بالتزكّية.

باكورة اأعماله كانت في الزراعة اإلى جانب والده اأُ�سوًة بباقي 
اأهالي القرى، ُثمَّ ما لبث اأن انخرط في مجال التعليم حيث عمل 
في  ال�سكن  فاختار  ببيروت.  �سيما  ل  ال�سباب  اأي��ام  منذ  مدر�سًا 
العا�سمة اإل اأّن حّبه العميق لبلدته ووفاءه لها �سكا القّوة الجاذبة 

التي دفعته اإلى الإقامة فيها اأيام العطل.
ُب القدير بنعم كثيرة، كانت اأعظمها نعمة البنين:  خ�س�سه الرَّ
محمد وح�سام. يعمل ُمحّمد في الخارج اأي في الإمارات، كما هي 
حال معظم  ال�سباب اللبنانّي، اأّما ُح�سام فهو م�ستقر في بيروت 
وقد اأثمر زواجه ال�سالح اإبنة ا�سمها حنين« اإلى اأن قال:» لقد اأبت 
»حتى  عامًا  الع�سرين  يقارب  ما  على مدى  تفارقه  اأن  المختارّية 

اأ�سبحا كيانًا واحدًا« ل�سّدة اندماجهما وان�سهارهما معًا«[.
ُثّم كانت كلمة العائلة لرئي�س بلدية الح�سون الأ�سبق الأ�ستاذ 
�سامي اأبي حيدر حيث وجه فيها ال�سكر لكلِّ من وا�سى عائلة الفقيد 
ق ُتحبُّ ول تكره،  بالتعزّية وبالح�سور اإلى اأن قال:»ُكنت تجمع ول ُتفرِّ
كنت لطيفًا مع الّنا�س تحمل هموم الآخرين وتحاول م�ساعدتهم 
اأعطيت الكثير من وقتك لهموم الّنا�س وتحمّلت متاعب الحياة منذ 
�سغرك، مت�سامحًا مع خ�سومك وفّيًا لأ�سدقائك، تكتم وجعك عن 
الآخرين كي ل ُتحرجهم، كنت ُحّرًا، نف�سك كبيرة ل تذلها لحاجة 

وحتى لأقرب المقربين اإليك. 
رحمك اهلل تعالى يا ابا محمد وح�سرك مع ال�سالحين. �سوف 
تبقى ذكراك خالدة بين من عرفتهم واأحببتهم واأحبوك، اإّنا هلل واإّنا  

اإليه راجعون، ول حول ول قوة اإّل باهلل العلّي العظيم«[.
ُثّم ُختمت الذكرى بقراءة مجل�س عزاء ح�سينّي عن روح الفقيد 

لف�سيلة الخطيب ال�سيخ اإبراهيم بلوط.
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دنيانا...  تغادر  ولم  دنياها...  اأُمي غادرت 
اأُمي تركت لنا جعبة من ر�سى وِحرزًا من دعاء... 

والمعروف...  والدين...  اهلل...  عرفت  اأُميتها  رغم  اأُمي 
المنكر...  وابتعدت عن  وال�سبر...  والت�سامح...  والمحبة... 
وجاهدت  وووال��خ....  والح�سد...  والحقد...  والع�سبّية... 

ذلك...  لتعّلمنا 
َوُن�ُصِكي  اَلِتي  �صَ نَّ  اإِ {ُقْل  تعالى...  قوله  بقلبها  قراأت  اأُمي 

ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن}... �سورة الإنعام، 162. َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلِلّ
اأمّية .!!!... اأّنها  اأُمي رحلت من يقول 

اأدائك  ال�سدق في 
بالحمد  وقلبك عامر  اأحمد... رحلت  اأنك  اهلل  اأخي حمد 

وال�سكر 
الذكر  يفارقه  لم  ...ول�سانك 

واأنت  ينتظرك  كان  ال��ذي  البعيد  اإل��ى  ترنو  وعيناك   ...
واإ�ستعداد  اإعداد  بكل  اإليه  ُم�سرع 

اأدائك  في  وال�سدق  �سجّيًة...  كان  وجودك  في  الحقُّ   ...
كان تربية... رحلت يا اأخي واأنت مطمئن لأّنك تجلببت بذكر 

القلوب. األ بذكر اهلل تطمئن  اهلل... 

وداع األحبة

خاطرة وجدانية 
إىل 

أُمي وأخي
بقلم الحاج محمد وجيه �صالح
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في  يو�سف  الحاج  واآل  الكورة  وق�ساء  بنهران  بلدة  وّدع��ت 
الإثنين  يوم  ع�سر  �سالح  وجيه  اأحمد  الحاج  والمهجر  لبنان 
الواقع فيه 2017/8/14م. ُثّم وّدعت والدته الحاجة »اأُم ُمحّمد« 
خديجة عثمان بعد اأ�سبوع من تاريخه الواقع فيه 8/21 2017م.  
ال�سالحة  ووال��دت��ه  ال�سالح  ال��رج��ل  ه��ذا  ع��ن  وال��ح��دي��ث 
� ق�ساء الكورة يدفعنا لمراجعة كتاب بنهران  وبلدتهما بنهران 
�سا�سين.  ديب  حنا  للدكتور  �صاكلة«  جغرافّية  »درا�صة   � الكورة   �
ال�سادر   )14  �  13( المزدوج  العدد  ُجبيلّية«   »اإطاللة  ولمجلة 

فيه 10 �سباط )فبراير( 2014م.
بلدة  عمرو]»  الدكتور  القا�سي  التحرير  رئي�س  ق��ال  حيث 
لــالأرز،  زائــر  كل  اأنتباه  ت�صترعي  االأرز،  جبال  في  ال�اقعة  بنهران 
االأحمر  القرميد  يعل�ها  التي  وبح�صينيتها  الجميل  بم�صجدها 
وبــيــ�تــهــا الــقــديــمــة وبــمــديــنــة الــ�ــصــيــخ خــلــيــل حــ�ــصــيــن الــريــا�ــصــّيــة 
وال�صيافة  الحاتمي  بالكرم  زائــرهــا  يفاجاأ  الــزيــتــ�ن.  ووب�صاتين 
اللبنانّية واالأخالق الفا�صلة التي يتحلى بها اأهلها. وال عجب في 
هذا ف�صكان هذه البلدة هم من البقية الباقية من �صي�خ اآل حمادة 
الكرام. من ذرّية ال�صيخ اأحمد حمادة المعروف باأبي زعزوعة. فرع 
اآل الحاج ي��صف. اّلذين حكم�ا �صمال لبنان وبالد جبيل والفت�ح 
والهرمل منذ اأيام االأمير ع�ّصاف التركمانّي والي غزير وك�صروان 
االأمير  اأيــام  ولغاية  مــيــالدّي  ع�صر  الخام�س  القرن  منت�صف  في 
ي��صف ال�صهابّي الذي كان اأميراً على هذه البالد. وقرر رفع اأيادي 
الم�صايخ الحمادّية من �صمال لبنان وبالد جبيل والفت�ح وم�صادرة 
1762م.  عــام  في  وعــدوانــاً  ُظلماً  لخ�ص�مهم  وت�صليمها  اأمالكهم 
الهرمل  اإلــى  منهم  االأكــبــر  الق�صم  نالت  تهجير  بحملة  قــام  كما 

والبقاع)1(«[.
كتابه  في  بنهران  لبلدة  �سا�سين  ديب  حنا  الدكتور  وي��وؤرخ 

عنها:
ال���������س����غ����ي����ر ال������ن������ه������ر  ق�������ري�������ة  ع  ج������ي������ت 

م�������ّي�������ت�������و واإت����������������ف����������������ّق����������������د  زورو 

ك����������������������������ان ي�����������������������������������روي الر�����������������������������س
وال�����������������س��������ه��������ل ح��������ت��������ى ت���������زي���������د غ�����ّل�����ت�����و

وك�������������������������ان الإن�������������������������������س���������������ان ِم����������ّن����������ا
ي�������ق���������������س�������دو ح��������ت��������ى ي������م������ل������ي ج��������رّت��������و

ك�����ت�����ف�����و ع  ي�������ل�������ق�������ي�������ه�������ا  م���������ن���������ه���������م 
داّب�������������ت�������������و ظ����������ه����������ر  ع  وم����������ن����������ه����������م 

وب�����������ع�����������د م�������������ا ت���������غ���������ي���������رت الأي���������������������ام
وط������������ال������������ت الإن�������������������������س������������ان ه������ج������رت������و

��������ِه��������ْر ف����������ي ال�������ج�������ام�������ع�������ة ت�������ع�������ّل�������م و���������سِ
وه������������ي������������ك اإك����������ت����������م����������ِل����������ت ف������رح������ت������و

ط��������ب��������ي��������ب، م�������ه�������ن�������د��������س واأ����������س���������ت���������اذ
ف�����������������������اح ف�����������������������اق م�����������������ن غ������ف������ل������ت������و

���������ر ح����ج����ر ح��������������رث الأر��������������������������س وك�������������������سَّ
ت������������ا ِي������������ْط������������َع������������ْم اف�����������������������راد ع����ي����ل����ت����و

ه����������ي����������ك ه����������ي����������ك ال�����������������������������ّرب ���������س��������اء
ون����������ح����������ن����������ا ِت��������ب��������ع��������ن��������ا و��������س�������ّي�������ت�������و

ل���������ل���������ع���������م���������ل، ل�������ل���������������س�������ه�������ر وال����������ك����������د
وِل������������������ِك������������������ل واح�������������������������د ِق�������������س������م������ت������و
هيئة تحرير مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« وم�ست�ساروها ومديرها 
الم�سوؤول ورئي�س تحريرها واللجنة الثقافّية لم�سجد الإمام علّي 
بن ابي طالب t في جبيل، تتوجه بالعزاء ل�سقيق الراحل الحاج 
محمد وجيه �سالح الع�سو في المجل�س ال�سيا�سي في حزب اهلل، 
ول�سعادة رئي�س الجمعية الخيرّية لإنعا�س القرى الخم�س ونائب 
الدكتور  لبنان  في  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  رئي�س 
ماهر خليل ح�سين، وللحاج ح�سين اأ�سعد ممثل موؤ�س�سة العّامة 
ولآل  وجبيل  لبنان  �سمال  في  ف�سل اهلل)ق��ده(،  ال�سّيد  المرجع 
الرحمة  للفقيدين  تعالى  اهلل  �سائلين  ال��ك��رام.  يو�سف  الحاج 
والح�سر مع ُمحّمد واآل ُمحّمد َوُح�سَن اأولئك رفيقا. ولآل الفقيد 

طول العمر َوُح�سن العزاء. واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

احلاج أحمد وجيه صالح ووالدته احلاجة أُم ُمحّمد 
وداعاً

اإعداد هيئة التحرير
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وداع األحبة

احلاج رامز 
علي ضاهر عمرو 

وداعاً
بقلم الحاج بالل وهبي عمرو

الهوام�س:
 »نهج الباغة« لاإمام ال�سيخ محمد عبده، ج4، �س 508.( 1)

����س���ب���اح ي�����وم ال���ث���اث���اء ال����واق����ع ف��ي��ه 
والوداع  الرحيل  يوم  كان  2017/7/11م. 
لجميع  م��ف��اج��ئ��ًا  ع��م��رو  م�سطفى  لأب���ي 
حيث  وم���ع���ارف���ه،  واأ����س���دق���ائ���ه  اأرح���ام���ه 
اع��ت��دن��ا اأن ن���راه ���س��ب��اح��ًا وم�����س��اًء ك��ل ي��وم 
العري�س  ح��ي  ف��ي  ال��ح��ار  ب�سامه  يتفقدنا 
ال�سادقة  واإبت�سامته  ال�سياح،  منطقة  من 
ال��ط��ي��ب والأب  ال��ج��ار  ل��ق��د ك��ن��ت  ال��ط��ي��ب��ة، 
عرفك  من  لكلِّ  الوفي  وال�سديق  ال���روؤوف 

وجيرانك.  اأرحامك  من 
ال���م���رح���وم ال���ح���اج رام����ز م���ن م��وال��ي��د 
الحاجة  من  متزوج  1932م.  ع��ام  الغبيري 
منها  ُرزق  ع��م��رو،  ت��ام��ر  اأ���س��ع��د  محمد  اآم��ن��ة 
�سبان  وثاثة  دلل  ال�سيدة  وهي  واح��دة  ببنت 
في  هاجر  وعماد،  ومحمد  م�سطفى  ه��م: 

عرفه  من  لكل  ثقة  مو�سع  وكان  الكويت  دولة  اإلى  �سبابه 
وتعامل معه، كما كان منزله في الكويت البيت الكبير لآل 
حيث  والحالت.  الظروف  اأ�سعب  في  ولاأ�سدقاء  عمرو 
اأبي  بن  عليِّ  الموؤمنين  اأمير  مولنا  لحديث  م�سداقًا  كان 
بك�ا  معها  متم  اإن  ُمخالطة  الّنا�س  »خالط�ا   :tطالب

.»)1( اإليكم  حّن�ا  واإن غبتم  عليكم 
بالألقاب  يهتمُّ  ل  وجيرانه  اأهله  بين  طيبة  �سمعة  ذا  كان 
وال��م��ظ��اه��ر ال��دن��ي��وّي��ة وج��م��ع ال��م��ال وال��ق�����س��اي��ا ال��ح��زب��ّي��ة 
و�سلة  �سميره.  ور�سا  اهلل  بر�سا  يهتمُّ  كان  بل  وال�سيا�سّية. 
اأّيها  يا ابن العم ويا  اإليك  اأحوجنا  َوُح�سن الجوار. ما  الرحم 
المروءة  اإلى  اأحوجنا  ما  الأي��ام.  هذه  مثل  في  الطيب  الجار 

بها. تتحلى  كنت  التي  للّنا�س  والمحّبة 
نفتقدك يا اأبا م�سطفى ونترحم عليك، �سائًا اهلل تعالى 
العزاء  ُح�سن  َوُمحبيك  اأ�سرتك  وُيلهم  برحمته  يتغمدك  اأن 

راجع�ن.   اإليه  واإّنا  واإّنا هلل  وال�سلوان.  وال�سبر 
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وما  وال�سماء  الأر���سَ  َخَلَق  ُق��ْدرُت��ه،  وعّلْت  �ساأنه  جلَّ  اهلل،  اإّن 
بينهما، وخلق الخلق، لحكمة بالغة اأرادها وقد َع�سيت على العقول 
والمدارك التي لم يت�َسنَّ لها اإدارك وفهم ُكنه هذا الذي ل اأوَّل له 

ول اآخر... 
هذا ال�سّر العظيم ل ُقدرة لأّي اإن�سان بلوغه، لأّن الكون اأَعظم 

ه عقل وب�سر... ِمْن اأن َيحدَّ
وعندما ينف�سل الإن�سان عن قراره المكين ويبرز اإلى هذا العالم 
ْنِعِه  اأمام دّقة �سُ الف�سيح ب�سرًا �سوّيًا، يخرُّ العقل �ساجدًا �ساجمًا 

وعجيب خ�سائ�س اأجهزته التي ُتمّيزه عن �سائر المخلوقات...
حكمة بالغة، اأراده��ا اهلُل �سبحانه وتعالى، حيث كانت الحياة 

وكان الموت، ثنائّية التكوين...
وفي العلم، فالأجنا�س الحّية تبداأ �سغيرة ُثّم تكبر، ومن ُثّم تعود 

القهقرى حيث الم�سير المحتَّم... 
والفقيد الغالي، الحاج �سالح بن عبداهلل بن خليل بن م�سرف 
بن ح�سين بن اأحمد بن الحاج علي �سم�س الذي افتقدته عائلته 
البراجنة  برج  بلدة  عته  َودَّ �سّنًا،  الع�سيرة  في  الأحياء  اأكبر  وكان 
حيث كان اتّخذها مقّرًا دائمًا له وهو في ريعان ال�سباب في اأوائل 
الخم�سينيات، وهو المولود في بلدة يح�سو�س الك�سروانّية في العام 
1921 حيث كان جّده ح�سين اأحمد الحاج علي �سم�س �سيخ �سلح 
يح�سو�س لأكثر من اأربعين عامًا باإجماع �سكان تلك البلدة والجوار، 
كما كان قريبه ال�سيخ خليل م�سرف �سم�س الذي خلفه في المن�سب 
واأوائ��ل القرن  الّتا�سع ع�سر  اأواخ��ر القرن  اأي�سًا في  ولمّدة طويلة 

الع�سرين.
كانت الإعامّية الكاتبة الّناجحة الحاّجة �سلوى اأحمد �سم�س 
عقيلة �سماحة القا�سي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو �ساحب 
مع  ُمقابلة  اأج��رت  العزيزة،  المجّلة  هذه  تحرير  ورئي�س 
المرحوم الحاج �سالح ُن�ِسر في العدد المزدوج )22 � 23( 

فيها  تحّدثت  2016م.  )اب��ري��ل(   15 بتاريخ  ال�سادر 
عن حياته الحافلة بالعمل والكّد، وعن طفولته ون�ساأته 

في يح�سو�س وفي بيروت وفل�سطين وعن خدمته في الجي�س 
الفرن�سّي اإّبان تواجده في لبنان، وعن عمله في الخليج العربّي كطاٍه 

ناجح في اأكبر المطاعم...
عا�س حياته كريمًا �سادقًا، ملتزمًا باأمور دينه ومذهبه، قريبًا 
من الجميع ويحّبه كّل من عرفه واأَِن�َس بجيرته وج��واره ومعرفته 
لاأ�سول والأن�ساب في عائلته وفي غيرها من العائات الُجبيلّية 

والك�سروانّية.
 ،q فهو  ذك���ُرُه،  يطيب  �سالح،  الحاج  نذكر  وعندما  ونحن 
في ذروة الكمال، ومن الّنخبة، �سيبقى حّيًا في ذّمة الجميع وفي 
المجتمع الذي عا�س فيه، ولن يبرح... هو الذي ارتقى فوق الأبعاد، 
و�سار في دروب الخير والبركة فاأعطى من قلبه وذاته و�سعر بجال 
و�سمولّية  العطاء  ومهابة  حياته  م�سيرة  في  الأف�سل  نحو  التطُلع 
�س بها فاأ�سافت اإلى حياته q، َمهابَة  المعرفة التي حملها وتمرَّ

التقدير والإحترام...
والإ�سهامات  العديدة  المواقف  ذاكرتنا،  في  له  ولقد حفظنا 
نفخر  ونحن  واإن�سانّي...  اإجتماعّي  مجاٍل  من  اأكثر  في  الكبيرة 
جّدًا بقرابته حيث راَفْقنا حياَتُه منذ خم�سينّيات القرن الما�سي، 

وعرفناه عن كثب ُمحّبًا وفّيًا و�ساحب طموح وطنّي واإن�سانّي...
اإلى  ونتطّلُع  نهاية...  مخلوق  ولكّل  حكاية  يوم  فلكّل  واأخيرًا، 
ة  الحياة وهي تهرب مّنا لتلحق ب�سابقاتها... َلْيٌل يعقب نهارًا، وغ�سّ
تعقب ب�سمة ول �سيء يدوم، فا حول ول قوة اإّل باهلل العلّي العظيم، 

واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون...
يرحمك  معك.  واهلل  الكريم،  الراحل  اأيُّها  الخلد  جّنة  فاإلى 
ويثيبك وُي�سّدد ُخطى اأبنائك ليكونوا على ُخطاك يعملون بهديك 

وينعم عليهم اهلل تعالى بر�ساه وتوفيقه. 

احلاج صالح 
عبداهلل شمص 

يف 
أمان اهلل

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

شهداء املقاومة اإلسالمّية 
واجليش اللبنايّن

وحترير سلسلة جبال لبنان الشرقّية )1( 
الشهيد اجملاهد حسن سمري سيف الدين

الشهيد اجملاهد علي رضا قاسم عبيد

الشهيد اجملاهد العريف امُلجّند حسني سهيل همدر

اإعداد هيئة التحرير

شهرا تموز وآب 2017م. كانا بداية اإلنتصار لتحرير جرود سلسلة جبال لبنان 
مع  اللبنانيين  لوحدة  خير  وفاتحة  »داعش«  الخرافة  دولة  تنظيم  من  الشرقّية 

مقاومتهم اإلسالمّية وجيشهم الباسل. 
وقد تكّلم سماحة رئيس التحرير القاضي الدكتور الشيخ يوسف محمد عمرو 
عن اإلنتصار المجيد الذي حصل  »إطاللة ُجبيلّية«  في إفتتاحّية هذا العدد من 
ولبلدة  الُجبيليتين  وبشتليدا  لبلدتي السا  وكان  وآب 2017م.  تموز  في شهري 
سبيل  في  أبنائهم  من  شهداء  ثالثة  بتقديم  الكبير  الشرف  العكاريّة  حبشيت 
هذا الهدف الكريم. وكان اإلحتفال الذي شهدته هذه القرى ُعرساً وطنياً جمع 
المناسبة  وبهذه  الوطنّية.  وشخصياتهم  وأحزابهم  طوائفهم  بكل  اللبنانيين 
تحريرها  رئيس  وبشخص  ُجبيلّية«  »إطاللة  مجلة  تتقدم  الوطنّية 
بهؤالء  بالمباركة  تحريرها  وهيئة  ومستشاريها  المسؤول  ومديرها 
الرحمة  للشهداء  الله  سائلين  لذويهم،  وبالتعزيّة  األبرار  الشهداء 

ولذويهم الصبر َوُحسن العزاء. والشفاء العاجل للجرحى. آمين.
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كان لحزب اهلل ولأهالي بلدة ل�سا الُجبيلّية والقرى المجاورة 
لها ولأهالي قرى باد جبيل وفتوح ك�سروان �سرف اللقاء الكبير في 
ذكرى الأ�سبوع قبل ظهر يوم الأحد الواقع فيه 30 تموز 2017م. في 

ُم�سلى رو�سة ل�سا.
كلمة ال�سيخ دعمو�س 

ال�صيخ  التنفيذي في حــزب اهلل  المجل�س  رئي�س  نائب  �صّدد   «[
علي دعم��س خالل احتفال تكريمي اأقيم لل�صهيد ح�صن �صمير �صيف 
الدين في بلدة ال�صا وح�صرته �صخ�صيات �صيا�صية وحزبية وعلمائية: 
على اأنَّ جبهة الن�صرة كانت تحتل اأر�صاً لبنانية ُمعترفاً بلبنانيتها 
ووادي  الخيل  ووادي  عر�صال  فجرود  عليها،  متنازعاً  اأر�ــصــاً  ولي�س 
حميد وقلعة الح�صن وغيرها هي ار�س لبنانية ال احد ينازعه عليها.
واأ�سار الى ان المعركة التي جرت في جرود عر�سال كانت بقرار 
لبناني لي�س له عاقة باأي جهة اإقليمية ول بما يجري من اأحداث 
بامتياز  وطنية  معركة  وه��ي  وال��دول��ي،  الإقليمي  الم�ستوى  على 
المقاومة  بين  والتكامل  وبالتعاون   ، لبنانية  وجهود  باأيٍد  اأُنجزت 
والجي�س ودفاعًا عن لبنان بكل طوائفه ومكوناته ولي�س دفاعًا عن 
طائفة بعينها او عن جهة او حزب، و�سد مجموعات ارهابية طالما 
�سكلت تهديدًا حقيقيًا للبنان ولكل اللبنانيين، لفتًا الى ان ال�سهداء 

الذين �سقطوا في هذه المعركة هم �سهداء لبنانيون قاتلوا بالنيابة 
عن الجميع وا�ست�سهدوا من اأجل �سيادة وكرامة لبنان ولي�س من 

اأجل �سيء اآخر.
و�سعبها  لبلدها  ومخل�سة  �سادقة  المقاومة  هذه  لأّن  وق��ال: 
ا�ستطاعت ان تحقق في زمن قيا�سي وباأقل الخ�سائر اإنجازًا نوعيًا 

كبيرًا ي�ساف الى �سجل اإنجازاتها وانت�ساراتها.
التي  المقاومة  جانب  الى  وقفوا  اللبنانيين  ُمعظم  ان  وراأى   
حظيت بتاأييد �سيا�سي و�سعبي وا�سع في هذه المعركة وبما ي�سبه 
النوع،  هذا  من  معارك  في  يح�سل  قلما  ال��ذي  الوطني  الإجماع 
اما الم�سككون فقد عزلوا اأنف�سهم  وكنا ناأمل ان تن�سم الأ�سوات 
ال�ساذة الى الإجماع والت�سامن الوطني الوا�سع وان ل تكون خارجه 
وان ل ت�سع نف�سها في دائرة المت�سررين من هزيمة الإرهابيين، 
المقاومة  اإن��ج��ازات  من  الإ�ستفادة  الى  اللبنانيين  جميع  داعيًا 
مواجهة  ف��ي  الوطنية  م�سوؤولياتهم  تحّمل  وال��ى  وانت�ساراتها 
الإخطار والتهديدات التي يتعر�س لها لبنان ل �سيما من ال�سهاينة 
والمقاومة  وال�سعب  الجي�س  جانب  الى  يقفوا  وان  والتكفيريين 
ويتم�سكوا بهذه المعادلة التي اأثبتت مرة جديدة انها قادرة على 

مجابهة الخطار وحماية لبنان و�سعبه «[.

الشهيد اجملاهد 
حسن سمري سيف الدين

الهوام�س:
موقع العاقات الإعامّية في حزب اهلل، بت�سرف.( 1)
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كما اأحيا حزب اهلل واآل عبيد واأهالي بلدتي حب�سيت وقرحا 
العكاريتين والقرى المجاورة لهما مجل�س فاتحة ومجل�س عزاء 
عن روح ال�سهيد علي ر�سا قا�سم عبيد الطاهرة بمنا�سبة ذكرى 

مرور اأ�سبوع على ا�ست�سهاده. 
]» ح�صر المجل�س كل من رئي�س »التجمع ال�صعبي العكاري« 
ال�سعبية"  "الحركة  رئي�س   ، البعريني  وجيه  ال�سابق  النائب 
عبد  ال�سابق  ال��وزي��ر  ح�سين،  علي  م�سطفى  ال�سابق  النائب 
في  لبنان  �سفير  م��راد،  حكمت  بال�سيد  ممثًا  م��راد  الرحيم 
هيثم  العكاري«  »ال�فاق  تيار  رئي�س   ، الح�سن  محمد  الجزائر 
عبد  ماهر  ال�سيخ  وال��وح��دة  ال���س��اح  حركة  رئي�س   ، ح���دارة 
م�سطفى  ال�سيخ  ال�سمال  في  الت�سامني  اللقاء  رئي�س  ال��رزاق، 
العلوي  الإ�سامي  المجل�س  في  ال�سرعية  الهيئة  ع�سو  مل�س، 
ف�سيلة ال�سيخ ح�سن حامد ، ع�سو الهيئة التنفيذية في المجل�س 
الإ�سامي العلوي اأحمد اله�سام، ُمن�ّسق عكار في التيار الوطني 
العربي  البعث  حزب  في  عكار  فرع  اأمين  عا�سي،  طوني  الحر 
القومي  ال�سوري  الحزب  من  وف��د   ، طعمة  مو�سى  ال�ستراكي 
في  عكار  م�سوؤول  قرحاني،  نا�سر  المنفذ  برئا�سة  الجتماعي 
ال�سمالي،  اهلل  عبد  المرابطون   � الم�ستقلين  النا�سريين  حركة 
�سقيق الأ�سير يحيى �سكاف جمال �سكاف، رئي�س اتحاد بلديات 

ال�سفت انطون عبود، الدكتور �سلفادور مطر ممثًا رئي�س اتحاد 
حنا  بقرزل  بلدية  رئي�س  بربر،  فادي  الدكتور  الجومة  بلديات 
بلدية  رئي�س  حمدان،  هيثم  الزيت  عين  بلدية  رئي�س  �سمعان، 
مح�سن  ال�سرقي  تلعبا�س  بلدية  رئي�س   ، العلي  علي  الم�سعودية 
�سالح بال�سافة الى عدد من روؤ�ساء البلديات والمخاتير وعلماء 
الدين وفاعليات و�سخ�سيات وح�سد من اأهالي البلدتين والقرى 

المجاورة.
علي  ال�سيخ  ف�سيلة  ع��ك��ار  ف��ي  اهلل  ح��زب  م�����س��وؤول  واأل��ق��ى 
الج�سام  الت�سحيات  الحزب تحّدث خالها عن  اإ�سماعيل كلمة 
الكبيرة التي قدمها اآل بيت النّبوة i، من اأجل ن�سرة دين اهلل، 
وعن ثورة المام الح�سينi، التي ت�سير على نهجها المقاومة 

في محاربة الظلم والظام والت�سلط وطواغيت الأر�س . 
حققتها  التي  النت�سارات  �سل�سلة  اإ�سماعيل  وا�ستعر�س 
حتى  و�سوًل  ال�سهيوني  العدو  على  لبنان  جنوب  في  المقاومة 

المعارك الأخيرة مع الإرهاب.
يتحدثون  اإجماع  اأي  عن  المقاومة  على  المتاآمرين  و�ساأل 
فهل في الثمانينات كان هنالك اإجماع على قتال المقاومة �سد 
العدو ال�سهيوني؟ وهل في الت�سعينيات اأي�سًا كان هنالك اإجماع 
على المقاومة في محاربة العدو؟ وهل في عام األفين و�ستة كان 

الشهيد اجملاهد 
علي رضا قاسم عبيد
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هنالك اجماع حتى تتكلموا اليوم وت�ساألوا عن الإجماع في وجه 
الرهاب والتكفيريين ؟. 

معادلة  من  تحولت  التي  بالمعادلة  تم�سكه  ا�سماعيل  وجدد 
ذهبية الى المعادلة الما�سية وهي الجي�س وال�سعب والمقاومة . 

وبالوحدة  الم�سترك  الواحد  بالعي�س  ملتزمون  نحن  وق��ال: 
ال�سامية وبالوحدة الوطنية ال�سامية � الم�سيحية وبذلك نكون 

فد فّوتنا الفر�سة على اأعدائنا من ال�سهاينة والتكفيريين . 
من جانبه األقى �سقيق ال�سهيد علي ر�سا عبيد، محمد باقر 
عبيد كلمة جدد خالها عهد العائلة الم�سي على درب ال�سهادة 
الحّق  طريق  طريقهم  على  وال�سير  اأماناتهم  وحفظ  وال�سهداء 

والنور. 
اأهالي  ال�سهيد،  رفاق  ال�سماحة،  اأ�سحاب  لكم  كلمتي  وقال: 
َوُقرَباُننا  �سهيدكم  �سهيدنا  الكريم،  والح�سور  الع��زاء  بلدتي 
تكون  هنا  وم��ن  وج��ل  ع��ّز  اهلل  كلمة  اع��اء  �سبيل  ف��ي  قدمناه 
ال�سرى  ح��ررت  التي  ال�سهيد  دم  بحفظ  ُم�ستركة  م�سوؤوليتنا 

وطهرت الر�س من رج�س ال�سهيونية واأذنابها .
وقّدم با�سم اآل ال�سهيد ال�سكر لكل من واكب و�سارك في هذا 

العر�س الح�سيني . 
من جانبه، والد ال�سهيد ف�سيلة ال�سيخ قا�سم عبيد األقى كلمة 

مقت�سبة نقل خالها تحيات �سماحة اأمين عام حزب اهلل ال�سيد 
ح�سن ن�سر اهلل للعكاريين ولكل الم�ساركين في مجل�س العزاء .

واأكدَّ اأن ولده ال�سهيد علي �سقط دفاعًا عن لبنان وعن الأُمة 
جمعاء وهو �سهيد كل لبنان والأُمة.

وختم بتوجيه ال�سكر لكل من �سارك في هذا المجل�س المقاوم 
عن روح ولده ال�سهيد.

عبد  ماهر  ال�سيخ  والوحدة  ال�ساح  حركة  رئي�س  ب��دوره، 
ولكل  لعكار  مفخرة  ه��ي  ر�سا  علي  �سهادة  ان  اعتبر  ال���رزاق 
العكاريبن واأنَّ عكار فرحة لأنها �ساركت في هذا النجاز الكبير .
في  تقام  التي  الن�سر  اأعرا�س  في  للم�ساركة  الجميع  ودعا 

لبنان لأن هذا الن�سر هو لكل لبنان . 
ال�سهادة  هذه  ال�سهيد  وعائلة  للمقاومة  الرزاق  عبد  وبارك 

وهذه الدماء التي اأ�سرقت ن�سرًا وعّزة لاأُمة . 
اعتبر  ح��دارة  هيثم  العكاري  ال��وف��اق  تيار  رئي�س  ب��دوره، 
في  واليوم  �سابقًا  �سقطت  التي  الطاهرة  الدماء  هذه  لول  اأّنه 
لل�سهيونّية  مرتعًا  اليوم  لبنان  لكان  ُعر�سال  وغير  ُعر�سال 

والإرهاب التكفيري . 
واأكّد اأن تيار الوفاق العكاري يقف خلف راية المقاومة التي 

حطمت على �سخرتها كل الموؤامرات الخارجية )1(«[.
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ذكرى الشهيد العريف امُلجّند 
حسني سهيل همدر

كلمة رئي�س بلدية ب�صتليدا االأ�صبق المحامي ح�صين همدر
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واأهالي  همدر  اآل  اأحّيا  اللبنانّي  الجي�س  عيد  بمنا�سبة 
العريف  اإ�ست�سهاد  على  �سنوات  ثاث  مرور  ذكرى  ب�ستليدا 
في  التكفيريين  اأي��دي  على  همدر  ح�سين  ال�سهيد  المجند 
ال�ستار  خ��ال��ه   اأزاح���وا  كبيرًا  اإح��ت��ف��اًل  ف��اأق��ام��وا  ُع��ر���س��ال، 
عون.  جوزيف  العماد  الجي�س  قائد  برعاية  لل�سهيد  التذكاري 
الواقع  الأحد  يوم  همدر  ح�سين  لاأ�ستاذ  العائلة  كلمة  وكانت 

30 تموز 2017م. التي جاء بها: فيه 
ما كنت اأح�سبني اأحّيا لأرثيك في ُعر�س ال�سهادة وذكراك 

الثالثة.
ومحّبي  ومحبّيك  القوم  كبار  لأرى  اأحّيا  اأح�سبني  كنت  ما 
م��ن��ه��ا، حا�سرين  ك��ن��ت  ال��ت��ي  الأول����ى  ال��وط��ن��ّي��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة 

المجيدة. وطني  اأيام  يوم من  في  لتكريمك 
لم اأكن اأعلم هل ال�سرف باإ�ست�سهادك يعود لك، لعائلتك، 

لنا جميعًا. اأم  للوطن  اأم  لبلدتك، 
لل�سرف  اأ�سبحت رمزًا  اأّنك  والموؤكد هو  الوحيد  ال�سّي  اإّن 

والوفاء. والت�سحّية 
تراب  على  �سالت  التي  الزكّية  بدمائك  تمثل  فال�سرف 

الحبيب. الوطن 
مواطنين  اأرواح  لت�سلم  بحياتك  فداءك  تمثلت  والت�سحّية 
اأّنهم يحلمون بحياة بعيدة عن ُجرم  اأبرياء ل ذنب لهم �سوى 

التكفيريين. الظاميين  وحقد 
اإرتفاع روحك  اأينعت عند  التي  النبتة  الوفاء فهو تلك  اأّما 
الجمع  هذا  بح�سور  اليوم  واأثمرت  القدير  العليِّ  اإلى  الزكّية 

قلوبنا. اإلى  والُمحبب  الرائع 
وليد  يكن  لم  اللبنانّي  الجي�س  موؤ�س�سة  اإلى  انتماءك  اإنَّ 
الأوفياء  زمن  بعيد،  اأمد  منذ  خ�سناه  م�سار  فهو  ال�سدفة، 
الموؤ�س�سة  هذه  تمثله  الذي  الوطنّي  الخط  وا�ستمّر  والكبار 

الاوطنّية.  والإنق�سامات  الفرقة  زمن  في  الوطنّية 
الموؤ�س�سة  هذه  على  ورهاننا  خيارنا  ظّل  هذا،  يومنا  اإلى 
ومحاربة  مقاومة  في  الكبيرة  الوطنّية  خياراتها  كافة  مع 
اإلى �سبط  واأدواته من تكفيريين داع�سيين  الإ�سرائيلّي  العدو 

المواطنين. وحماية  الوطن  داخل  واإر�سائه  الأمن 
الجي�س  قيادة  اإتخذته  ال��ذي  الكبير  الوطنّي  الخيار  اإّن 
اللبنانيين  تفكير  عن  الغريبة  التكفيريين  فلول  بمحاربة 

الأحرار اإلى اآخر رمٍق هو اإنعكا�س لرغبة اللبنانيين اأجمعين. 
اللحظات  ه���ذه  ف��ي  ع��ر���س��ال  ف��ي ج���رود  وق��وف��ه��م   وم���ا 
اإّل تج�سيدًا لل�سرف والت�سحّية والوفاء  التاريخّية  من الزمن 

بالقول.  ولي�س  بالفعل 
الم�ستوى  هذا  على  ليوؤخذ  كان  ما  كهذا  وطنيًا  قرارًا  اإّن 
الباد  رئي�س  فخامة  به  عنيت  الهرم،  راأ���س  توجيهات  لول 
والأخير على موؤ�س�سة  الأّول  اّلذي رهانه  العماد مي�سال عون. 
قوا�سم  من  الموؤ�س�سة  ه��ذه  به  تتميز  لما  اللبنانّي  الجي�س 
لها  ولما  لبلدهم  المخل�سين  اللبنانيين  كافة  مع  م�ستركة 
حدوده  عن  والدفاع  الوطن  عن  للذود  �سحيحة  خيارات  من 
لأخوتهم  حمايًة  الطاهرة  باأرواحهم  �سحوا  اأطهار  �سباب  مع 

الوطن. في 
د�ستورًا  واأ�سبحت  ُكّر�ست  التي  الذهبّية  المعادلة  اإّن 
ن��ه��ت��دي ب���ه، ن��ح��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، ع��ن��ي��ت ال��ج��ي�����س وال�����س��ع��ب 
جبيل  باد  ابن  ح�سين  باإ�ست�سهادك  تج�ّسدت  قد  والمقاومة 
حيث  عر�سال،  جرود  وفي  الحبيبة  البقاع  منطقة  في  الأبّية، 
اإيانا  مدخلًة  لحظة،  كل  وفي  يوميًا  الماحم  ر  وت�سطِّ �سّطرت 
الذي  الحقيقي  التاريخ  والم�سرف،  العري�س  بابه  التاريخ من 
ل  كيف  التبا�س،  اأو  �سك  اأدن��ى  دون  الخيار  ه��ذا  �سين�سف 
التي  ال�سيطانّية  الم�ساريع  وتك�سرت  المعادلت  غيرت  وقد 
وقدوة  كمدر�سة  نف�سها  فار�سة  الحبيب  لوطننا  ُتحاك  كانت 
واإنكار الذات لإحياء الأوطان. لل�سعوب العربّية في الت�سحّية 
الوطن،  �سهيد  تكريم  منبر  المنبر،  هذا  على  ومن  اإنّنا 
اأمام دماء ال�سهداء الزكّية التي �سقطت البارحة  نقف خجًا 
نفتخر  اإنــّنــا  م��اآن:»  وبفم  نقول  الغد،  في  وبالتاأكيد  واليوم 
والخن�ع  ال�صعف  مــعــادالت  فيه  انقلبت  زمــن  فــي  نعي�س  باأننا 

والكرامة«. والعّز  االإنت�صار  معادالت  الى  والهزيمة 
اإلى  همدر  ح�سين  ال�سهيد  عائلة  من  وتقدير  اإجال  تحية 
واإلى كل من  العماد جوزف عون،  راأ�سها  الجي�س وعلى  قيادة 
الكريم  الح�سور  من  الكبير  العر�س  هذا  اإنجاح  في  �ساهم 

وال�سباب. البلدي  المجل�س  واأع�ساء 
وع�سى اأن يكون اللقاء قريبًا لاإحتفال بالإنت�سار العظيم 
طالما  بيننا  له  مكان  ل  الذي  التكفيري  الظامي  الفكر  على 

همدر.  ح�سين  ال�سهيد  العريف  اأمثال  يوجد 
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اإلفطار السنوي 
ألبناء املرحوم احلاج 

عبد املنعم عمرو
اإعداد هيئة التحرير

اإفطارهم  عمرو  المنعم  عبد  الحاج  المرحوم  اأبناء  اأقام 
المعي�سرة.  في  ح�سين  الدكتور  �سقيقهم  منزل  في  ال�سنوي 
ح�سد  ح�سره  2017م.  اأيار   28 فيه  الواقع  الأحد  يوم  غروب 
القا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء  المعي�سرة  اأهالي  من  كبير 
الف�سيلة  واأ���س��ح��اب  ع��م��رو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور 
عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  عمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ  ح��ي��در،  اأح��م��د  محمد  ال�سيخ 
الأ�ستاذ  عمرو،  ح�سين  �سريف  وال�سيخ  ترم�س  علي  ال�سيخ 
طالب  اأبي  بن  علّي  الإم��ام  ثانوية  مدير  اأحمد  حيدر  ح�سين 
ال�سيخ  الكريم  القراآن  قارئ  المعي�سرة،   � ال�ّسام(  )عليه 
بلدية  من  وفد  الخليل.  اآل  من  وفد  راأ�س  على  الخليل  جعفر 
عمرو،  نزيه  زهير  الحاج  البلدية  رئي�س  برئا�سة  المعي�سرة 
ح�سين،  المهند�س  و�سقيقه  عمرو  اللطيف  عبد  اأكرم  الدكتور 
الحاج  جبق،  هاني  الحاج  عمرو،  الكريم  عبد  علي  الحاج 
الفوعاني،  في�سل  الحاج  الحاج،  جال  ال�سيد  نا�سر،  عبا�س 
عمرو،  عبا�س  الحاج  �سامي  الحاج  الحّاني،  ه�سام  الحاج 

عمرو،  عوداي  المعي�سرة  مختار  عمرو،  الكريم  عبد  الحاج 
ه�سام  عمرو،  طالب  اأحمد  عمرو،  ح�سين  م�سطفى  الحاج 
�سهاب ح�سين عمرو،  الحاج  علي عمرو، حبيب غازي عمرو، 
عمرو  الدين  �سعد  الحاج  عمرو،  ال��ه��ادي  عبد  علي  الحاج 

والأ�سدقاء. الأهالي  من  وجمع 
الحاج  ت��اه��ا  الكريم  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات  الإف��ط��ار  بعد   
وحي  كلمة من  الدكتور عمرو  القا�سي  القى  ُثّم  ح�سن عمرو، 
موؤكدًا  دعوتهم،  على  الدعوة  اأ�سحاب  فيها  �سكر  المنا�سبة 
وتكّلم  البين.  ذات  واإ�ساح  الكلمة  ووحدة  الرحم  �سلة  على 
�ساكرًا  عمرو  المنعم  عبد  علي  الحاج  الدكتور  الختام  في 

الدعوة.  تلبيتهم  على  الحا�سرين 
ب��ق��راءة ال��ف��ات��ح��ة ع��ن روح ال��م��رح��وم  َوُخ���ِت���َم الإف���ط���ار 
وعن  ح�سام  اأم  الحاجة  وزوجته  عمرو  المنعم  عبد  الحاج 
باإمامة  والع�ساء  المغرب  وب�ساة  الحا�سرين،  موتى  اأرواح 
t، وهو من  القا�سي عمرو في م�سجد الإمام زين العابدين 

عمرو. المنعم  عبد  الحاج  مبّرات 

إفطار آل همدر
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إفطار آل همدر
اإعداد هيئة التحرير

اأقام الأ�ستاذ محمد علي ح�سين همدر، غروب يوم الجمعة، 
الواقع فيه الثاني من �سهر حزيران 2017م. اإفطاره ال�سنوي في 
منزله في مدينة عم�سيت، ح�سره جمع من اآل همدر والأ�سدقاء 
اإمام  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم 
بلدة راأ�س اأ�سطا ف�سيلة ال�سيخ محمود حيدر اأحمد، مدير ثانوية 
محمد  الأ�ستاذ  الخيرّية  المبّرات  جمعية   ،w المحبة  ر�سول 
�سليم، الحاج اأبو علي اأ�سعد م�سوؤول موؤ�س�سة العّامة المرجع في 
باد جبيل و�سمال لبنان، رئي�س بلدية ب�ستليده الأ�سبق المحامي 
الأ�سبق  وف��دار  ب�ستليده  بلدة  مختار  همدر،  ح�سين  الأ�ستاذ 
همدر  واأحمد  همدر  نجيب  والأ�ساتذة:  همدر  ح�سين  الأ�ستاذ 
الأ�ستاذ  قا�سم،  بو  ف��وزي  الحاج  همدر،  وهمدر  همدر  وجميل 
جميل ح�سين همدر و�سقيقه الأ�ستاذ خ�سر و�سادي همدر وجمع 

من الأقارب والأ�سدقاء. 
الطائفة  �سيخ  �سخ�سيّة  ع��ن  عمرو  القا�سي  ت��ح��دّث  وق��د 
ال�سيعّية في جبل لبنان العّامة ال�سيخ ح�سن �سالح همدر منذ 
عام 1841م. ولغاية عام 1881م. ودوره في جمع الكلمة واإحقاق 
حقوق الطائفة. وعما كتبه في »اإطاللة ُجبيلّية« العدد المزدوج 
)26 � 27( عن تاأ�سي�س هذا ال�سيخ الجليل للمجال�س الح�سينّية 
الق�ساء  في  دوره  وعن  الجنوبّية،  بيروت  و�ساحية  الغبيري  في 
وعن  الح�سينّي.  اآل  من  الق�ساة  اأن�سبائه  خال  من  الجعفرّي 
المبّرات  التابع لجمعية  الثقافّي في جبيل  التربوّي  المركز  دور 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  وموؤ�س�سة  الخيرّية 
هذه  في  الوطنّية  والوحدة  الإ�سامّية  الوحدة  في  )ق��ده(،  اهلل 

الباد. 
ال�سادر   10221 رقم  الجمهورّي  المر�سوم  عن  تكّلم  كما 
اللبنانّية  للجامعة  فروع  باإن�ساء  القا�سي  2013/3/22م.  في 
في بلدة اإده � جبيل، ودور هذا المر�سوم في خدمة الطاب في 
اأق�سّية البترون وجبيل وك�سروان واإحياء ال�ساحل الجبيلّي ثقافيًا 

واإقت�ساديًا.
كما تكّلم الأ�ستاذ الحاج محمد �سليم عن دور ثانوية ر�سول 
النجاح  نحو  باأيديهم  والأخ��ذ  الطاب  خدمة  في   ،w المحبة 
المحامي  وتكّلم  الحديثة.  التربوّية  الأ�ساليب  باأحدث  واَلفَاْح 
الدعوة  لهذه  تلبيتهم  للحا�سرين  �ساكرًا  همدر  ح�سين  الأ�ستاذ 

وموؤيدًا لاأفكار التي ُطرحت. 
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المرحوم علي محمد علي عمرو  اأبناء  اأقام 
»اأب� محمد« في منزلهم في المعي�سرة اإفطارًا 
عن روح والديهم غروب يوم ال�سبت الواقع بتاريخ 
العا�سر من �سهر حزيران 2017م. ح�سره ح�سد 
من الأهالي واأ�سدقاء الفقيد يتقّدمهم القا�سي 
ال�سيخ  ع��م��رو،  محمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ 
عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  ع��م��رو،  ح�سين  محمد 
عمرو، ال�سيخ محمود طالب عمرو، ال�سيخ علي 
زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  ترم�س، 
عبا�س  علي  الحاج  عمرو،  �سامي  الحاج  عمرو، 
مدير  عمرو،  الكريم  عبد  علي  الحاج  عمرو، 
ثانوية القا�سي الدكتور عمرو الر�سمّية الأ�ستاذ 
منيف  الأ�ستاذ  ال�سابق  والمدير  حيدر  حميد 
المنعم  عبد  علي  الدكتور  النقيب  ال�سّواني، 
المنعم  عبد  لقمان  ال��ح��اج  المهند�س  ع��م��رو، 
محمود  عمرو،  الهادي  عبد  علي  الحاج  عمرو، 
وجمع  عمرو،  الدين  �سعد  الحاج  حيدر،  اأمين 
الفاتحة.  بقراءة  الإفطار  وُخِتَم  الأهالي.  من 
وبعدها توجه ق�سم من الحا�سرين لإداء �ساتي 
الإم��ام  م�سجد  ف��ي  جماعة  والع�ساء  المغرب 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  باإمامة   ،t المهدّي 
ال�سيخ  ف�سيلة  الم�سجد  اإم��ام  وبح�سور  عمرو، 
الهادي  عبد  علي  والحاج  عمرو  طالب  محمود 

عمرو وجمع من الأهالي.

إفطار 
أبناء املرحوم 

علي حممد علي عمرو
 »أبو حممد«

اإعداد هيئة التحرير
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إفطار 
أبناء املرحوم 

علي حممد علي عمرو
 »أبو حممد«

إفطار تكرميي 
يف منزل القاضي عمرو 

يف جبيل
اإعداد هيئة التحرير

اأقام القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو اإفطارًا في منزله في 
لبنان،  »اأمل« في جبل  لحركة  التربوّي  المكتب  في  لاأخوة  تكريمًا  جبيل 
ال�ساد�س من �سهر حزيران، ح�سره الم�سوؤول  غروب يوم الثاثاء بتاريخ 
الدين،  النقيب علي خير  الدكتور محمد غ�سن،  لبنان  التربوّي في جبل 
م�سرف  جمال  �سقير،  با�سل  اأحمد،  حيدر  وليد  همدر،  ح�سن  الأ�ساتذة: 
ثانوية  مدير  عمرو،  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  حيدر،  وعلي 
محمد  الأ�ستاذ  حيدر،  حميد  الأ�ستاذ  الر�سمّية  عمرو  الدكتور  القا�سي 

عبداهلل عمرو. 
داغر،  محمد  غ�سن،  محمد  للدكاترة:  �ساكرًا  عمرو  القا�سي  وتكّلم 
الكرام  الأخ��وة  ول�سائر  حيدر  علي  والأ�ستاذ  دياب  واأحمد  اللقي�س  ح�سن 
بموجب  الــفــنــي«  المعي�صرة  »معهد  لإن�ساء  الترخي�س  في  م�ساعدتهم 
العقد الم�سترك ما بين مديرية التعليم المهنّي والتقنّي ب�سخ�س مديرها 
الدكتور اأحمد دياب من جهة والجمعية العائلّية لاأعمال الخيرّية لعائلة اآل 
عمرو من جهة اأخرى تحت رقم 115 الواقع فيه 25 ني�سان 2017م. منوهًا 
بالإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر حيث اأّنه اأّول من �سجع الم�سلمين ال�سيعة في 
لبنان على التعلم المهني من خال الموؤ�س�سة المهنّية التي اأقامها في برج 
ال�سمالي � �سور، في ال�ستينيات من القرن الما�سي. وتكّلم الدكتور غ�سن 
المعي�سرة  في  الأجيال  بتربية  اإهتمامه  عمرو  الدكتور  للقا�سي  �ساكرًا 
ومدينة جبيل. ُثّم تكّلم النقيب خير الدين عن الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر 
م�ّسان  في  التوجيهّية  وبالمدر�سة  ك�سروان  وفتوح  جبيل  بباد  واإهتمامه 
بال�سعي  وعد  كما  الما�سي.  القرن  من  ال�ستينيات  في  طابها  وتخريج 
جبيل  باد  في  الرئي�سة  للقرى  الم�سترك  النقل  بتاأمين  ال�سوت  لإ�سماع 
والمعي�سرة  وقرطبا  وم�ّسان  وعلمات  ا�سطا  راأ�س  كقرى  ك�سروان  وفتوح 
وغيرها. وهذا مّما ي�ساعد الطاب والأ�ساتذة في العام الدرا�سي القادم 
اإن �ساء اهلل تعالى. كما تكّلم رئي�س بلدية المعي�سرة، �ساكرًا لدولة الرئي�س 

نبيه بّري ولهم اإهتمامهم بقرانا المحرومة وبق�ساياها الإنمائّية.

كما أقام أبناء املرحوم احلاج 
حسن حممد علي عمرو »أبو نايف« 
عن  اإف��ط��ارًا  المعي�سرة  في  منزلهم  في 
الرابع  بتاريخ  الأحد  يوم  والديهم غروب  روح 
الأهالي  من �سهر حزيران، ح�سره ح�سد من 
الدكتور  ال�سيخ  القا�سي  يتقّدمهم  والأ�سدقاء 
ح�سين  محمد  ال�سيخ  عمرو،  محمد  يو�سف 
ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  عمرو، 
المعي�سرة   ب��ل��دي��ة  م��ن  وف���د  ت��رم�����س،  ع��ل��ي 
من  وف��د  ع��م��رو،  نزيه  زهير  ال��ح��اج  برئا�سة 
المهند�س  �سمَّ  لبنان  لإعمار  الإيرانّية  الهيئة 
كاظم ر�سا ونجل ال�سهيد ح�سام خو�س نوي�س 
والمهند�س يا�سر الحاج محمد فني�س، مختار 
المعي�سرة عوداي علي عمرو، النقيب الدكتور 
عمرو،  ح�سن  نزيه  الحاج  عمرو،  علي  الحاج 
الحاج �سامي عمرو، الحاج �سعد الدين عمرو، 
عبا�س  علي  الحاج  عمرو،  لقمان  المهند�س 
عمرو وغيرهم من ال�سيوف الكرام والأهالي.
تكريم  عن  عمرو  الدكتور  القا�سي  وتكّلم 
بذكرى  اإحتفائنا  خال  من  للمراأة  الإ�سام 
الكبرى  خديجة  ال�سيدة  الموؤمنين  اأم  وف��اة 
ح��ي��ث ك��ان��ت اأول����ى ال��م��وؤم��ن��ات ب���اهلل تعالى 
اإم��راأة في  اأغنى  w، وكانت  وبر�سوله محمد 
تملك  ما  جميع  واأعطت  اأغدقت  وق��د  قري�س 
في �سبيل اهلل تعالى ور�سوله w، كما تحّدث 
عن دور المراأة في عائلتنا وقريتنا وخير مثال 
كريمة  ميرة  نجيب«  »اأم  ال�سّيدة  ذل��ك  على 
محمود  ح�سين  الحاج  المعي�سرة  �سلح  �سيخ 
مانع عمرو ووالدتها ال�سّيدة منى كريمة اإمام 
محفوظ.  اإبراهيم  ال�سيخ  العّامة  الهرمل 
اأدي��ب��ة و���س��اع��رة. كما  ال�����س��ّي��دة منى  وك��ان��ت 
كانت ال�سّيدة »اأم نجيب« زوجة ل�سيخ الطائفة 
جبل  مت�سرفّية  مجل�س  في  الع�سو  ال�سيعّية 
لبنان المرحوم علي اأفندي الحاج حمود �سعد 
الذي  البيت  لهذا  الأكبر  الجّد  عمرو،  الدين 

نحن فيه. وختم كامه بقراءة الفاتحة.
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إفطارات رمضانية

إفطار 
والد الشهيد 

قوصي علي عباس عمرو 
وأوالده الكرام

اإعداد هيئة التحرير

اأقام الحاج علي الحاج عبا�س عمرو واأولده في المعي�سرة 
اإفطارًا في منزلهم في المعي�سرة، غروب يوم الأحد بتاريخ 
ال�سهيد  روح  عن  2017م.  حزيران  �سهر  من  ع�سر  الحادي 
القا�سي  يتقّدمهم  الأهالي  قو�سي عمرو، ح�سره ح�سد من 
ح�سين  محمد  ال�سيخ  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
اأحمد  محمد  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  عمرو، 
ترم�س،  علي  ال�سيخ  عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ  حيدر، 
ال�سيخ �سريف ح�سين عمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج 
زهير نزيه عمرو ونائبه الأ�ستاذ رّواد عمرو، وفد من موؤ�س�سة 
المعي�سرة  مختار  الحّاني،  ه�سام  الحاج  الكريم،  القراآن 
عودي  المعي�سرة  مختار  عمرو،  م�سطفى  الحاج  ال�سابق 
علي عمرو، الحاج علي عبد الكريم عمرو، المهند�س الحاج 
المنعم  عبد  لقمان  المهند�س  عمرو،  اللطيف  عبد  ح�سين 
عمرو، والد ال�سهيد محمد ال�سيد عبد المنعم عمرو وغيرهم 
الفاتحة  بقراءة  الإف��ط��ار  وُخ��ِت��ّم  والأ���س��دق��اء.  الأه��ال��ي  من 
وبالتوجه اإلى الم�سجد لإقامة اأم�سّية قراآنّية من قبل موؤ�س�سة 
القراآن الكريم حيث قراأ عريف الإحتفال الحاج ح�سن الحاج 
عبا�س عمرو القراآن الكريم. ُثّم القى اإمام الم�سجد العّامة 
ال�سيخ محمد ح�سين عمرو كلمة من وحي المنا�سبة، متناوًل 
اآثار ال�سوم في ال�سخ�سّية الإن�سانّية. ُثّم قراأ القارئ الدولي 
الأ�ستاذ مهدي �سمعوني اآيات عطرة من القراآن الكريم، تاه 
من  عطرة  باآيات  اأحمدي  بور  ولي  الأ�ستاذ  الدولي  القارئ 
 ،u القراآن الكريم. ُثّم ُختمت الأم�سّية بفرقة ال�سّيدة زينب

للتوا�سيح الدينّية.
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إفطار 
والد الشهيد 

قوصي علي عباس عمرو 
وأوالده الكرام

إفطار 
احلاج إبراهيم خزعل

اإعداد هيئة التحرير

ال�سنوي  الرم�ساني  اإفطاره  خزعل  اإبراهيم  الحاج  اأقام 
غروب يوم الإثنين الواقع فيه 2017/6/12م. في منزله في 
الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم  الأ�سدقاء  جبيل، ح�سره جمع من 
الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  ع��م��رو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ 
�سم�س،  ح�سين  ال�سيخ  وك�سروان  جبيل  لأبناء  الإ�سامّية 
بلدية  رئي�س  ترم�س،  علي  ال�سيخ  اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ 
الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  الحّواط،  زياد  الأ�ستاذ  جبيل 
ر�سول  ثانوية  �سليم مدير  الحاج محمد  الأ�ستاذ  زهير عمرو، 
مخايل  بهاء  الأ�ستاذ  المن�سف  ثانوية  مدير   ،w المحبة 
فار�س  ال�سّيد  م�����س��رف،  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ  الأع��م��ال:  ورج���ال 
�سم�س،  خير  محمد  الحاج  الحاج،  ماجد  الحاج  الح�سينّي، 
بنك   مدير  مراد  جورج  الأ�ستاذ  ملحمة،  عماد  جبيل  مختار 
هيثم  اأح��م��د،  ح��ي��در  ه�سام  ال��ح��اج  جبيل،  ف��رع  »بيبل��س« 
الأ�ستاذ  مخايل،  بول  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  ح�ّسان  �سقير، 
في  والتعليم  التربّية  ح��ول  الحديث  ودار  مخايل،  انطوني 

ثانوية  وف��ي   ،w المحبة  ر���س��ول  ث��ان��وي��ة 
ال��م��ن�����س��ف. وت��ك��ّل��م ال��ق��ا���س��ي ع��م��رو 

مع  وال�صعي  العمل  »�صرورة  حول 
نـــ�اب بـــالد جــبــيــل والــفــعــالــيــات 

ــة  الــ�ــصــيــا�ــصــّيــة واالإجــتــمــاعــّي
ــي الــمــنــطــقــة لــتــطــبــيــق  فـ

ــ�م  ــ ــصـ ــ ــر�ـ ــ ــمـ ــ ــق الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ وتـ
 10221 رقــــــــم  الـــــجـــــمـــــهـــــ�ري 

القا�صي  2013/3/22م.  في  ال�صادر 
بــاإنــ�ــصــاء فــــروع لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــّيــة في 

اإده«، �ساكرًا لاأ�ستاذ زياد الحّواط تحقيقه 
بن  علّي  الإمام  ل�سارع  وتعبيده  ب�سقهِّ  لوعده 

�سارع  ي�سل  الذي  جبيل  في   ،t طالب  اأبي 
َوُختم  المعونات.  �سيدة  م�ست�سفى  ب�سارع   13

الفاتحة. �سورة  بقراءة  الإفطار 
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إفطارات رمضانية

إفطار بلدية املعيصرة 
فتوح ـ كسروان

كعادته اأقام رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو 
والمجل�س البلدي اإفطارهم ال�سنوّي غروب نهار الأحد الواقع فيه 
18 حزيران 2017م. وبرعاية العّامة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو 
في مجمع الإمام الح�سن t الريا�سي � المعي�سرة تر�سيخًا ل�سلة 
الح�سور  ع��دد  ف��اق  حيث  تعالى،  اهلل  �سهر  في  والقربى  الرحم 
ال�ستمائة �سخ�س من اأهالي المعي�سرة واأرحامهم واأ�سهرتهم في 
القا�سي  ال�سماحة  اأ�سحاب  يتقّدمهم  والبقاع  وال�ساحية  بيروت 
الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، ال�سيخ محمود طالب عمرو، ال�سيخ 
وروؤ�ساء  عمرو  ح�سين  �سريف  ال�سيخ  عمرو،  علي  اللطيف  عبد 
الأمن  ورجال  وال�سباط  والأ�ساتذة  والأطباء  والأندية  الجمعيات 

واآباء ال�سهداء وفعاليات اإجتماعّية. 
ح�سن  الحاج  وتا  عمرو،  بال  الحاج  كان  الإحتفال  عريف 
الحاج عبا�س عمرو اآيات من القراآن الكريم. ثم القى اإمام البلدة 
العّامة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو كلمة من وحي المنا�سبة عن 
ف�سائل ال�سوم في �سهر رم�سان المبارك، �ساكرًا لرئي�س البلدية 
اأفراد  داعيًا  الخيرّية،  اآل عمرو  تكّلم عن جمعية  كما  انجازاته، 

العائلة اإلى الإنت�ساب اإليها، �ساكرًا مبادرة القا�سي عمرو رئي�س 
رئي�س  تكّلم  ُثّم  البلدة.  في  عاّمة  مكتبة  لإفتتاح  و�سعيه  الجمعية 
البلدية �ساكرًا الح�سور على تلبيتهم الدعوة، ُمب�سرًا لهم باإنجازات 
اأربعة قامت بها البلدية �سوف تتحقق قريبًا اإن �ساء اهلل تعالى وهي: 
ال��وادي وتجهيزها تجهيزًا  ارتوازية في منطقة  بئر  � حفر   1
كامًا مع م�سخاتها و�سبكاتها و�سوًل الى الخزان الرئي�س وتو�سيعه 

وتكبيره وذلك بوا�سطة هبة المانية عبر وزارة الطاقة والمياه.
جبيل  اوتو�ستراد  من  ام��ت��دادًا  الرئي�س  الطريق  تزفيت   �  2

الرئي�س و�سوًل الى محطة عمرو للمحروقات في و�سط البلدة.
3 � تركيب محولين كهربائيين جديدين لف�سل حي ركته عن 
حي الجامع وف�سل حي العد�سة عن حي مفتاح بو ن�سير لتخفيف 

ال�سغط على ال�سبكة العاّمة وخا�سة في ف�سل ال�ستاء.
مع  الكهرباء  مولدات  �سراء  م�سروع  درا�سة  على  العمل   �  4
ال�سبكة العاملة حاليًا في البلدة لت�سبح ملك البلدية َوُت�سْغل من 

قبل البلدية مقابل �سعر التكلفة فقط.
وبعد الإنتهاء من الإفطار تمَّ اأخذ ال�سور التذكارّية في اأجواء 

من الألفة والمحّبة.

إفطار 
رئيس بلدية املعيصرة

اإعداد هيئة التحرير 74



إفطار 
رئيس بلدية املعيصرة

اأقام رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو اإفطاره 
ال�سنوي في منزله في المعي�سرة غروب يوم الإثنين الواقع فيه 19 
حزيران 2017م. برعاية وح�سور �سماحة المفتي الجعفرّي الممتاز 
العّامة ال�سيخ اأحمد قبان وبح�سور ح�سد كبير من ال�سخ�سيات 
يتقّدمهم  والع�سكرّية  والأمنّية  والإجتماعّية  وال�سيا�سّية  الدينّية 
اأ�سحاب ال�سماحة وال�سيادة وال�سعادة وهم: القا�سي الدكتور ال�سيخ 
يو�سف محمد عمرو، قائمقام ك�سروان جوزيف من�سور، قائمقام 
جبيل ال�سيدة نجوى �سويدان فرح، النائب ال�سابق ال�سيخ من�سور 
ال�سيخ جوان  الفتوح   � بلديات ك�سروان  اتحاد  البون، رئي�س  غانم 
حبي�س، مدير عام المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى الأ�ستاذ نزيه 
جّمول، وفد من »حزب اهلل« برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ ح�سين زعيتر، 
وفد من حركة »اأمل« برئا�سة الدكتور محمد غ�سن والعقيد علي 
خير الدين، الأ�ستاذ ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي، رئي�س بلدية جبيل 
الأ�ستاذ زياد الحّواط، رئي�س اتحاد بلديات ك�سروان � الفتوح ال�سابق 
الأ�ستاذ نهاد نوفل، اأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، 
ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، ال�سيخ اأحمد اللقي�س، ال�سيخ محمد 
اأحمد حيدر، ال�سيخ عبد اللطيف عمرو، والآب��اء جوزيف �سال، 
مجدي العاوي، المون�سنيور نجم مراد ورجال دين وق�ساة وروؤ�ساء 
البلديات ومخاتير قرى و�سباط من كافة الأجهزة الأمنّية وفعاليات 

من المجتمع المدني حيث قارب الح�سور اأربعمائة �سخ�س.
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إفطارات رمضانية

احلّواط يف إفطاره السنوي
جبيل العريقة يف التاريخ، 

هي منارة يف العيش املشرتك والتضامن األهلي 
بني أبنائها

اإفطارًا  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ  ورئي�سها  بلدية جبيل  اأقامت 
حزيران   20 فيه  الواقع  الثاثاء  يوم  غروب  البلدية  مبنى  في 
المطران  للموارنة  جبيل  ابر�سية  راع��ي  بح�سور  2017م. 
جبيل  قائمقام  الخوري،  ناظم  ال�سابق  الوزير  ع��ون،  مي�سال 
ال�سيخ  العّامة  وك�سروان  جبيل  باد  مفتي  �سويدان،  نجوى 
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  ال��دي��ن،  �سم�س  الأم��ي��ر  عبد 
الإ�سامّي  المركز  رئي�س  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  عمرو،  محمد 
رئي�س  ال�سيخ،  �سادي  ال�سيخ  اللقي�س،  اأحمد  ال�سيخ  جبيل،  في 
�سرية جونية العقيد جوني داغر، مدير مخابرات جبيل العقيد 
متى،  المقدم طوني  الق�سائية  اآمر مفرزة جونيه  نهرا،  �سارل 
رئي�س  اليا�س،  ربيع  الرائد  في جبيل  الدولة  اأمن  مكتب  رئي�س 
مركز  رئي�س  م�سعد،  م��ارون  النقيب  جبيل  ع��ام  اأم��ن  مركز 
الفيدار  بلدية  رئي�س  غانم،  �سكيب  جبيل  في  المدني  الدفاع 

رئي�سة  �سعيبي،  ر�ستم  بجه  بلدية  رئي�س  با�سيل،  رودري���غ 
وعدد من  اللقي�س،  لطيفة  ال�سيدة  الدولية  بيبلو�س  مهرجانات 

والفعاليات. المخاتير 
عام  ب�سكل  اللبنانيين  فيها  ه��ّن��اأ  كلمًة  ال��ح��ّواط  واأل��ق��ى 
والم�سلمين ب�سكل خا�س. وقال: »اإن جبيل العريقة في التاريخ، 
اأبنائها،  بين  االأهلي  والت�صامن  الم�صترك  العي�س  في  منارة  هي 
النبيلة  االأهــــداف  الــى  الــ��ــصــ�ل  �صبيل  فــي  ال�صحيح  والــتــعــاون 
الدولة  اأ�ص�س  وتدعيم  حقيقي،  وطن  بناء  الى  االآيلة  وال�صامية 
الع�صرية، وقد برهنت على مدى ال�صن�ات الما�صية، عن اأ�صل�ب 
جــديــد فــي الــتــعــاطــي االإنــمــائــي والــخــدمــاتــي والــديــمــ�قــراطــي 
في  قدوة  فباتت  الحجر،  قبل  الب�صر  هّمنا  كان  حيث  واالإن�صاني 
منهجية عمل �صبابية ديناميكية ت�صبُّ في والدة لبنان الجديد، 

لبنان الكرامة والعّزة والم�صاواة واحترام الحرّيات«.

اإعداد هيئة التحرير

إفطار 
معايل الوزير 
جربان باسيل
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إفطار 
معايل الوزير 
جربان باسيل

اأقام  23 حزيران 2017م.  غروب يوم الجمعة الواقع فيه 
»بترونيات«  في  المركزي  اإفطاره  الــحــر«  الــ�طــنــّي  »التيار 
الذي  با�سيل  جبران  الأ�ستاذ  الخارجّية  وزير  رئي�سه  برعاية 
لل�سوؤون  الرئي�س  نائبي  مع  الحا�سرين  ا�ستقبال  في  ك��ان 
الإدارّية  وال�سوؤون  �سحناوي  نقول  ال�سابق  الوزير  ال�سيا�سية 

�ساير. رومل 
�سعد  للرئي�س  ممثًا  الحريري  نادر  الإفطار  في  �سارك 
الحريري، محمد خواجه ممثًا رئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ 
الجمهورّية  مفتي  ممثًا  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  ب��ّري،  نبيه 
الدكتور  ال�سناعة  وزير  دريان،  اللطيف  عبد  ال�سيخ  اللبنانّية 
ل�»حزب اهلل« ال�سّيد  ح�سين الحاج ح�سن ممثًا لاأمين العام 
محمد  ال�سّيد  جعفر  ال�سّيد  الدكتور  العّامة  ن�سراهلل،  ح�سن 
حماده  ط��راد  ال��دك��ت��ور  ال�سابق  ال��وزي��ر  اهلل،  ف�سل  ح�سين 
من  وفد  الأعلى،  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  لرئي�س  ممثًا 
»تجمع  ل�  ممثًا  مل�س  م�سطفى  ال�سيخ  العلوي،  المجل�س 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الم�صلمين«،  العلماء 
عربّية  دول  و�سفراء  و�سابقون  حاليون  ونواب  وزراء  عمرو، 
المناطق  ومحافظو  اللبنانّية  الأح��زاب  من  ووف��ود  واأجنبّية 
ومن  اأم��ن��ي��ون  وم�����س��وؤول��ون  ق��رى  ومخاتير  ب��ل��دي��ات  وروؤ���س��اء 
جمعيات  وروؤ���س��اء  الداخلي  الأم��ن  وق��وى  اللبنانّي  الجي�س 

واإجتماعّية. و�سيا�سّية  دينّية  و�سخ�سيات  واأندية 
اأُ���س��ام��ة  لل�سيخ  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  م��ن  ت���اوة  ب��داي��ة 
الحفل  وق��ّدم��ت  اللبنانّي،  الوطني  والن�سيد  الرافعي 

في  الــ�طــنــّي«  العمل  »لجنة  فكلمة  �سعب،  نان�سي 
ع�ّساف. غادة  القتها  التيار 

ال�سيد  الدكتور  العاّلمة  كلمة  كانت  ُثّم 
جعفر ف�سل اهلل حيث جاء فيها:

ــصـــدق؟ ومــا  �ـ ــن دون  ــن مـ ــبــنــى وطــ ُي ان  ــا مــعــنــى  »مــ
�صفافية  دون  اأمانة ومن  دون  يبنى وطن من  ان  معنى 
ن�صت�صرف  ان  دون  ومن  الخير  على  وتعاون  واخال�س 

والع�صرية  الخم�صية  خططنا  كل  نحدد  لكي  الم�صتقبل 
فيه،  العي�س  ي�صتطيع�ن  وطناً  اأبناوؤنا  ليرث  ذلك  الى  وما 

ان�صانيتهم«. يرهق  مما  بالكثير  مثقاًل  وطناً  ال 
ــ�م اأ�ـــصـــبـــح الـــمـــ�ـــصـــلـــمـــ�ن يــــجــــدون فــي  ــ ــيـ ــ وا����س���اف:»الـ
والم�صيحي�ن  ولــتــطــلــعــاتــهــم،  لــهــم  ممثلين  الم�صيحيين 

ّنــه  اأ ذلــك  ومعنى  لهم،  ممثلين  الم�صلمين  في  يجدون 
الديني  الِقَيمي  اأ�صله  الــى  منا  واحــٍد  كــل  رجــع  اذا 

اإ�صالمياً كان اأو م�صيحياً او غير ذلك، فاإنه ال ُبدَّ 
اأعتقد  ان يجد م�صتركاً بينه وبين االن�صان. 

المنطقة  بــهــذه  عــ�ــصــفــت  الــ�ــصــيــا�ــصــة  اأن 

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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إفطارات رمضانية

عن  والدولة  اأخيه،  عن  واالأخ  االآخــر،  عن  االن�صان  وفرقت 
الطائفة،  عن  والطائفة  الجماعة،  عن  والجماعة  الدولة، 
هذه  كل  �ص�هت  فال�صيا�صة  وهكذا  المذهب،  عن  والمذهب 

اختبرناها«. التي  الجميلة  اال�صياء 
وت��اب��ع:»نــحــن نــعــتــبــر ان لــبــنــان ر�ــصــالــة وربـــمـــا تــفــر�ــس 
باأنه  فريق  كــل  فيها  ي�صعر  خــيــارات  الــيــ�م  علينا  ال�صيا�صة 
باأن يزيل بع�س اله�اج�س الم�صروعة بال �صك، ولكن  ُملزٌم 
حقيقية  جدية  عمل  ب�ر�صة  بالتفكير  ملزم�ن  اأننا  اعتقد 
و�صعبنا  الّنا�س  اختزلها  التي  الر�صالة  الــى  تنظر 
الحرب  نعي�س  الي�م  واأ�صبحنا  ال�صن�ات.   كل هذه 

االآخرين«. عن  مختلف  وب�صكل  ثقافة 
ثــقــافــة  انـــتـــاج  »اعـــــادة  ال��ى  اهلل  ف�سل  ودع���ا 
النف�صية  الــحــ�اجــز  اإزالـــة  على  قائمة  جــديــدة 
ــة  ــيــ ــزبــ ــحــ والــــطــــائــــفــــيــــة والــــمــــذهــــبــــيــــة والــ
وعلى  وال�صيا�صية  والعرقية  والمناطقية 
لهذا  ي�صلح  ال  الأنه  المنطقة،  م�صت�ى 
ال�صرق في كل نه�صة منتظرة اال ان 

ان�صانيتنا«. معنى  الى  نع�د 
للقي�س ا

ال�سيخ  ف�سيلة  واأل��ق��ى 
كلمة  اللقي�س  ��ان  غ�����سّ
المفتي  ���س��م��اح��ة 
ومّما  دري��ان، 
ج������������اء 

ــل الـــطـــ�ائـــف  ــ ــا�ـــس وكـ ــنـ ــاء يــجــمــع كــــل الـ ــقـ ــلـ ــذا الـ ف��ي��ه��ا:»هـ
الم�ال�ن  ومذاهبهم،  م�صاربهم  اختالف  على  والمذاهب 
هدف  ويجمعنا  اللقاء  هذا  في  مجتمع  الكل  والمعار�ص�ن، 
اأن  الــلــقــاء ال بــد  واحــد وهــ� الــتــ�ا�ــصــل فــي مــا بيننا. وهــذا 
التعارف  يج�صد فائدة كبيرة تتحقق في �صهر رم�صان وه� 
نجتمع  منطقة،  الى  منطقة  من  ال�احد  ال�طن  اأبناء  بين 
ــى بـــيـــروت وجــبــيــل، من  ــذا الــ��ــصــط مـــن الــجــنــ�ب الـ فـــي هـ
التعارف  وهذا  يجتمع  الكل  وعكار،  طرابل�س  الى  البترون 
وتما�صكنا  وحــدتــنــا  ويــحــفــظ  الــداخــل  مــن  الــنــفــ��ــس  يــريــح 
مــذهــب،  والـــى  ــٍن  ديـ الـــى  مــنــا  واحـــد  كــل  ينتمي  كلبنانيين 
بيننا  مــا  فــي  الــتــ�ا�ــصــل  واحـــدة وهــي  مــعــرفــة  نجتمع حــ�ل 

لبنان«. ال�طن  هذا  نبني  لكي 
�سيل با

مرحبًا  ا�ستهلها  با�سيل  الوزير  كلمة  كانت  الختام،  وفي 
�صن�ية  محطة  اأ�صبح  الذي  االفطار  وقال:»هذا  بالح�سور، 
االرهــاب  �ص�ى  يخرقها  ولم  �صن�ات  ت�صع  منذ  فيها  نلتقي 
خرقها  وقــد  االلهية،  ومعتقداتنا  اأدياننا  كل  عن  الغريب 
اإلغاء االفطار«. الى  اأدى  الذي  التهديد  الما�صي  العام  في 

ا�ساف:»نرحب باالخ�ة الحا�صرين معنا وقد اأتيتم من 
المناطق اللبنانية كافة، �صي�ف ر�صمي�ن كرام واأهل ورفاق 
بعلبك  من  خالد،  وادي  من  عكار،  من  ال�طني«  »التيار  من 
بيروت  ومن  ورا�سيا،  مرجعيون  الغربي،  البقاع  من  الهرمل، 
اليوم  وزغرتا. جئتم  ومن جبيل  والجنوب  والجبل  وال�ساحية 
من اأجل اعطاء ال�سورة الحقيقية ل� »التيار ال�طني الحر«، 
هي  فالخّوة  كلبنانيين.  ببع�سنا  تربطنا  التي  الأخّوة  �سورة 
وعندما  دمعتها،  اليد  تم�سح  العين  دمعت  اذا  واليد،  كالعين 
ما  في  العاقة  نرى  نحن  هكذا  العين،  تدمع  اليد  توجع 

اخوة«. عاقة  عاقتنا  كلبنانيين،  بيننا 
الرخاء  �صهر  هــ�  ال�صهر  »هــذا  واأ�ساف: 
ــم، هـــ� مــنــا�ــصــبــة  ــاهـ ــفـ ــتـ ــة والـ ــمـ ــرحـ والـ
معاً،  والم�صيحيين  للم�صلمين 
ــه مـــنـــا�ـــصـــبـــة  ــيــ يـــــجـــــدون فــ
ــن  ــ لــــــلــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر عـ
اإيـــــــمـــــــانـــــــهـــــــم 
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ال�احد باإله واحد، وهنا ال بد ان ن�صتذكر كبيرين من لبنان 
ج�رج  والمطران  اهلل  ف�صل  ح�صين  محمد  ال�صيد  العاّلمة 
القرن  مــن  الت�صعينيات  فــي  الــحــ�ار  �صنعا  الــلــذيــن  خ�صر 
»الــنــهــار« وت��ب��ادل الحوار  الــمــا�ــصــي عــلــى �ــصــفــحــات جــريــدة 
هو  الم�سيح  كان  اذا  خ�سر:  المطران  قال  ويومها  المكتوب، 
الُمنّزلة،  اهلل  كلمات  هو  الكريم  والقراآن  المتج�سد  اهلل  كلمة 
اللبناني  الن�سان  ُيعبرُّ  ذلك  خال  ومن  قراآننا  هو  فالم�سيح 
لبنان،  فرادة  هي  هذه  الينا،  وبالن�سبة  للبنان.  نظرته  عن 
على  القائمة  الت�ساركية  وبمفهوم  الواحد  بالعي�س  فرادته 

الروحية«. عائاتنا  بين  والت�ساوي  المنا�سفة 
في  الم�اءمة  اأكدت  بعبدا  وثيقة  بالذات،  »الي�م  وقال: 
المتن�ع  الــديــمــ�قــراطــي  الــتــعــددي  نــظــامــنــا  عــلــى  الــحــفــاظ 
من  والتدرج  ال�صاملة  المدنية  الدولة  الى  منه  واالنتقال 
في  الــروحــيــة  عائالتنا  بين  والمنا�صفة  الــتــ�ــصــاوي  تثبيت 
الطائفية  الــغــاء  هيئة  ت�صكيل  الــى  و�ــصــ�اًل  العامة  حياتنا 
فـــي لــبــنــان. هـــذه الـــفـــرادة هـــي اأ�ـــصـــا�ـــس فــكــرنــا وفــلــ�ــصــفــتــنــا 
»التيار ال�طني الحر« يدافع عن  الميثاقية. وفي حين كان 
تمثيلهم  في  الم�سيحيين  حقوق  عن  وتحديدًا  التمثيل  �سحة 
وللمنت�سبين  لأهله  اإفطارات  �سبع  يقيم  التيار  كان  النيابي، 
هذا  في  ن�سارك  واليوم  المناطق،  كافة  في  ولرفاقه  للتيار 
نحمل  ونحن  نقول،  نحن  نف�سه  الوقت  في  المركزي،  الفطار 
الو�سول  طريق  وعلى  ل��ه،  ونعمل  العلماني  المدني  الفكر 
لكي  اللبنانية  الطوائف  وطماأنينة  ا�ستكانة  على  نعمل  اليه 

البع�س«. بع�سها  ومع  بالت�ساوي  تعي�س  اأن  ت�ستطيع 
اأنـــعـــم اهلل عــلــيــنــا فـــي هــــذا الــ�ــصــهــر  ــذلــــك،  ا����س���اف: »لــ
انتخابي انتظرناه منذ  الرم�صاني بانجاز وطني ه� قان�ن 
الى  خالله  مــن  َنعُبر  اأن  ونــتــاأمــل  تمثيلنا،  لح�صن  �صن�ات 
نريده  الــذي  النظام  الــى  ن�صل  بها  التي  المدنية  الــدولــة 
يكن  لــم  اال�ــصــتــقــاللــي  الميثاقي  الــمــ�ــصــار  هــذا  لــه.  ونــطــمــح 
اللبنانيين  باإرادة  الجمه�رية  رئي�س  بانتخاب  بدءاً  ليح�صل 
قان�ن  واإقــرار  اللبنانيين  نع  �صُ من  حك�مة  بتاأليف  مروراً 
اللبناني،  الم�صار  هــذا  اأيــ�ــصــاً،  اللبنانيين  بخيار  انتخابي 
واقرار  والحك�مي  الرئا�صي  اال�صتقاللي  الميثاقي  الم�صار 
قــانــ�ن االنــتــخــاب لــم يــكــن مــمــكــنــاً لـــ�ال الــتــفــاهــمــات الــتــي 

راأ�ــصــهــم  وعــلــى  واأ�ــصــدقــائــنــا  حلفائنا  مــع  اأجــريــنــاهــا 
»الم�صتقبل...«. وتيار  اهلل«  »حزب 

هذا  نهاية  في  �صعيداً  فطراً  لكم  »اأتمنى  وتابع: 
ال�صماوية،  الِعَبر  نتعلم  منه  الذي  الف�صيل  ال�صهر 
الت�صامح،  الــخــيــر،  ــان،  االأديــ كــل  تجمع  الــتــي  الــِعــَبــر 
ــن، وكـــل مـــا ه�  والــمــحــبــة الــتــي هـــي اأ�ــصــا�ــس كـــل ديــ
عندما  واالن�صان  الدين،  خارج  ه�  للمحبة  مخالٌف 
الرم�صاني  ال�صهر  مفه�م  وهــذا  يعطي،  فه�  يحبُّ 
ُمــ�ــصــلــم وال مــ�ــصــيــحــي وال  فــيــه ال  يــخــتــلــف  ــذي ال  الــ
يفرقنا  مــا  الــديــن  لي�س  اللبنانيين  نــحــن  يــهــ�دي. 
بــل الــمــمــار�ــصــات الــتــي تــحــ�ــصــل بــا�ــصــم الـــديـــن، وهــي 
بــهــا على  نــ�ــصــتــقــ�ي  اأن  فـــاإمـــا  �ــصــيــا�ــصــيــة،  مــمــار�ــصــات 
�صيا�صية  اأمــ�ر  الإحــقــاق  بها  نت�صلح  اأن  واإمــا  بع�صنا، 
يعطي  لبنان  ه�  ها  العالم،  فيه  يت�صارع  وقت  وفي 
يك�ن  اأن  ي�صتطيع  والذي  والمميز  الفريد  النم�ذج 
ح�لنا.  من  المنطقة  في  بهما  ُيحتذى  ومثااًل  عبرة 
الــخــالفــات في  كــل  لــحــل  الــمــقــاربــة قــد تعتمد  هــذه 
منطقتنا،  كل  الى  العراق  الى  �ص�ريا  من  المنطقة، 
وعلى كل المجتمعات التي تجتاحها الخالفات وهي 
التعددي  ب�اقعها  تعترف  ان  التعددية،  على  قائمة 
والــتــمــايــز بــيــن طــ�ائــفــهــا ومــكــ�نــاتــهــا والــعــمــل على 
لــلــبــنــان مــن دونــه  قــيــامــة  الـــذي ال  الــتــكــامــل  تحقيق 
المدنية  الــدولــة  عبر  اال  بــالــدولــة  لنا  ا�صتق�اء  وال 
الجامعة وال�صاملة. وناأمل ان نحقق ذلك من خالل 

عن�انا«. تبقى  لكي ال  االنتخاب  قان�ن 
وخ��ت��م ���س��اك��رًا ال��ح�����س��ور »الــــــذي اأتـــــى مــــن كــل 
كما  عــّنــا،  الحقيقية  الــ�ــصــ�رة  ــقــّدم  ُن لــكــي  الــمــنــاطــق 
لنك�ن  اللبنانية  الــمــنــاطــق  كــل  فــي  مــ�جــ�دون  انــنــا 
طم�حنا،  وهـــذا  الــدولــة  الــى  وعــبــ�ر  تــ�ا�ــصــل  ج�صر 
ن�صل  اأن  ونطمح  ذلــك،  مــن  اكــثــر  نــكــ�ن  اأن  ونتمنى 
الـــى الــنــ�ــصــبــيــة فــيــكــ�ن لــنــا نـــ�اب مــ�ــصــيــحــيــ�ن و�ــُصــّنــة 
فنمثل  كافة،  اللبنانية  المناطق  في  ودروز  و�صيعة 
الحقيقي  لبنان  من خالل ذلك وبج�صمنا وتركيبتنا 

نريده«. الذي 
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أخبار ونشاطات

جملة 
» دراسات علمّية « 

منوذجاً

�سل�سلة  و�سمن  متميز،  ن��وع��ي  وف��ك��ري  علمائي  بح�سور 
الندوات العلمية تحت �سعار »ليبقى خير جلي�س« برعاية مكتبة 
 t � مجمع المام ال�سادق  العاّمة  العاملّي  ال�سيخ بهاء الدين 
الثقافي في بيروت، ُعقدت بعد ظهر الربعاء 2017/5/17 ندوة 
علمية تخ�س�سية تحت عنوان »الكتابة البحثية في ح�زة النجف 
ن�سف  مجلة  وهي  نم�ذجاً«،  علمية(  )درا�ــصــات  مجلة  االأ�ــصــرف، 
�سنوية ُتعنى بالأبحاث التخ�س�سية في الحوزة العلمية، ت�سدر 
عن المدر�سة العلمية )الآخوند ال�سغرى( في الّنجف ال�سرف.

ال�سيخ ح�سن  الحكيم تاها  الذكر  باآي من  الندوة  افتتحت 
ال�سيخ  الندوة  لمدير  تقديمية  بكلمة  اأعمالها  لتبداأ  ال�سمادي، 

محمد زراقط.
ثم تحدث ال�سيد جواد الغريفي الم�سرف العام على المجلة 

لحد  حققته  وما  اإ�سدارها  وهدف  وخ�سو�سياتها  ميزاتها  عن 
الآن.

تاه ال�سيخ ح�ّسان �سويدان اأ�ستاذ البحث الخارج في حوزة 
النجف  ح��وزة  اأهمية  عن  تحّدث  ال��ذي  النبطية.  في  اهلل  بقية 
الأ�سالة  بين  التي جمعت  علمية  درا�سات  وعن مجلة  الأ�سرف، 

والحداثة، طارحًا بع�س الماحظات النقدية.
العلمية  الحوزة  في  الأ�ستاذ  ترم�س  اأمين  ال�سيخ  وتحّدث 
ف��رادة  وع��ن  العلمي  وتاريخها  الأ���س��رف  النجف  حا�سرة  عن 
عّدة  وبّين  الر�سينة،  باأبحاثها  المتميزة  علمية«  »درا�صات  مجلة 

ماحظات من حيث ال�سكل والم�سمون.
وقد اأجاب ال�سيد الغريفي على ماحظات المحا�سرين ثم 

تا ذلك حوار علمّي تخلله مداخات من الح�سور. 

اإعداد هيئة التحرير

احلّواط 
يف معرض بيبلوس 
يف األمم املتحدة: 

جبيل 
مدينة العيش املشرتك)1(
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احلّواط 
يف معرض بيبلوس 
يف األمم املتحدة: 

جبيل 
مدينة العيش املشرتك)1(

بالمدينة  جبيل  عن  الحّواط  زياد  جبيل  بلدية  رئي�س  عّرف 
على  بالحياة  تنب�س  وا�ستمرت  الحياة  �سارعت  التي  الجبارة 

مدى �سبعة اآلف �سنة.
بعنوان  بيبلو�س   � جبيل  عن  معر�س  افتتاح  وف��ي  ال��ح��ّواط، 
»جبيل حيث ولد التاريخ«، في �سالة المعار�س في مبنى الأمم 
المتحدة في نيويورك، قال: »فكرة المعر�س ُم�صتّمدة من روح 
الحياة الفينيقية والفينيقيين الذين ن�صروا االأبجدية واهتم�ا 
بالعلم بداًل عن الغزوات والحروب. كان الفينيق�ن ُم�صالمين، 
اأن  الم�ؤرخين  من  العديد  اأثبت  وقــد  ومغامرين.  ن�صيطين 
الّبحار  قبل  االأميركية  الــقــارة  �ص�اطىء  و�صل�ا  الفينيقيين 
كري�صت�ف ك�ل�مب��س. وفي هذا االإطار جئنا نقدم لكم روح 
ال�صالم على  الناب�صة بالعلم، ترفع رايات  مدينتنا المغامرة، 

اأ�صرعة �صفنها«.
الكنعانية،  الــحــ�ــصــارات:  مــن  مــزيــج  »بيبل��س  واأ���س��اف: 
الــبــيــزنــطــيــة، الــرومــانــيــة، الــفــار�ــصــيــة، الــمــمــلــ�كــيــة، الــعــربــيــة، 
المعروفة  بيبل��س  �صنعت  جميعها  والعثمانية،  الم�صيحية 

الي�م بـ جبيل. كل هذه الح�صارات ال تعي�س فقط في نق��صها 
و�ــصــخــ�رهــا فــي الــمــ�اقــع الــتــاريــخــيــة، بــل تعي�س فــي وجــدان 
فجبيل  وال�صيافة.  للحياة  وحّبهم  وتقاليدهم  الجبيليين 
الم�صترك  بالعي�س  اللبنانية  االأهلية  الــحــرب  خــالل  تميزت 
على  ب�صالم،  عا�ص�ا  الذين  اأبناءها  وح�صنت  االأهلي.  وال�صلم 
لكل هارب من  وكانت ملجاأ  الطائفية،  الخالفات  الرغم من 

نيران الحرب«.
ت�صمن  ا�صتراتيجية  خطة  و�صعنا  كبلدية،  وتابع:»نحن 
االإ�صتمرارية في جبيل كي ننقلها الى االأجيال القادمة. و�صعينا 
الى تعزيز اأهمية جبيل ال�صياحية والثقافية، وجعلنا من مدينتنا 
الــعــالــم، كما فتحنا قل�بنا  اأنــحــاء  ال�صياح مــن كــل  اأنــظــار  قبلة 
ومتنزهاتنا في جبيل الأبناء وطننا اللبنانيين كي ياأت�ا للتمتع 
بم�اقعنا االأثرية. اأقمنا م�صاريع اإنمائية كبرى، طّ�رنا الحدائق 
الفنادق  قــطــاع  تن�صيط  فــي  و�صاعدنا  ريا�صية  قــريــة  واأنــ�ــصــاأنــا 
والمطاعم. وقد فــازت جبيل بثاني اأجمل �صجرة ميالدية في 

العالم. واأ�صبحنا على الئحة المدن ال�صياحية العالمية«.

اإعداد هيئة التحرير

الهوام�س:
الواقع في تاريخ 25 ني�سان 2017م.( 1)
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اجملمع اإلسالمّي يف ديربورن 
يكّرم احلّواط

اإعداد هيئة التحرير

دع��وات  ال��ح��ّواط  زي��اد  الأ�ستاذ  جبيل  بلدية  رئي�س  لبى 
المتحدة الأميركّية حيث زار  الوليات  للبنانيين في  اغترابّية 
بدعوة  مي�سيغن  ولية  في  ديربورن  مدينة  منها  وليات  عّدة 
له  اأُقيم  بّرو، حيث  هاني  ال�سيخ  الأعمال  رجل  ابن جبيل  من 
االإ�صالمّي  »المجمع  واأقام  حا�سد.  و�سعبّي  ر�سمّي  اإحتفال 
اللبنانّي،  ال�سيف  �سرف  على  ع�ساء  المدينة  في  الثقافّي« 
اللطيف  عبد  ال�سيخ  الكبير  العّامة  المجمع  رئي�س  ح�سره 
بّري، ال�سفير الدكتور علي عجمّي، رئي�س المجل�س الإغترابّي 
»اأمل«  لحركة  العام  الم�سرف  فّواز،  ن�سيب  الأعمال  لرجال 
وح�سد  دين  ورجال  بّرو  هاني  الأعمال  رجل  الحاف،  ح�سين 

المدينة.  في  اللبنانّية  الجالّية  اأبناء  من 
العام  الأمين  األقى  ُثّم  اللبنانّي،  الوطنّي  الن�سيد  بداية، 
الحّواط  بالأ�ستاذ  ترحيبّية  كلمة  بّري  ف��وؤاد  الحاج  للمجمع 
تكريم  بمثابة  هو  اليوم  اللقاء  اأّن  الى  م�سيرًا  وبالحا�سرين، 
انجازات  الأخ��ي��رة  ال�سنوات  في  قّدمت  التي  جبيل  لمدينة 

والأجانب. العرب  لل�سّياح  مق�سدًا  جعلتها  مميزة  نوعّية 

بّري اللطيف  عبد  ال�سيخ  العاّلمة 
بالحّواط،  ترحب  �سعر  باأبيات  كلمته  بّري  العّامة  اإ�ستهلَّ 
واإلى  جبيل،  مدينة  وابنتها  جبيل  ق�ساء  اإل��ى  تحية  موجهًا 
اأّن  ُم��ع��ت��ب��رًا  ع��م��رو،  يو�سف  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  جبيل  قا�سي 
لإع���ادة  ك��واح��ة  المنا�سبة  ه��ذه  اإل���ى  ي��ن��ظ��رون  الحا�سرين 
والم�سلمين  الم�سيحيين  على  واأّن  ال��وط��ن،  م��ن  ال��ت��ق��ّرب 
الإن�سان  خدمة  اأج��ل  من  بينهم  ما  في  الج�سور  ي��م��ّدوا  اأن 

والأبطال في كل مكان. 
بّرو هاني 

و�سكر بّرو الح�سور على تلبّيتهم هذه الدعوة لتكريم رجل 
وطني ناجح هو زياد الحّواط. موؤكدًا اأن جبيل تمثل روح الوحدة 
كما  المغتربين  واأّن  والأجانب،  العرب  قبلة  و�ستبقى  الوطنّية، 
والحر  ال�سّيد  الجديد  لبنان  ولدة  اإل��ى  يتطلعون  المقيمين 

والم�ستقل القائم على �سواعد �سباب الوطن المخل�سين. 
�سنة  اآلف  �سبعة  ت��ط��وي  ال��ت��ي  جبيل  اأّن  ك��ام��ه  وخ��ت��م 

العالمّية. الجوائز  اليوم  حتى  تح�سد  زالت  ما  ح�سارة 
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الهوام�س:
مجلة »الروابط« الجبيلّية، العدد 157 � ني�سان / اأيار 2017م. �س 16 � 17 � 18( 1)

الحّواط زياد  البلدية  رئي�س 
من  تكتنزه  وما  جبيل  مدينة  ميزات  عن  الحّواط  وتحّدث 
وكونها  فيها.  الم�سترك  العي�س  �سعيد  على  حميدة  �سفات 
بوجود  يكبر  لبنان  اأّن  ُمعتبرًا  الحقيقّية،  المواطنة  مدينة 
تاوينه  مختلف  ويتكامل  العالم،  في  المنت�سرين  مغتربيه 
الأ���س��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى  وال��م��ذه��ب��ّي��ة،  وال��ط��ائ��ف��ّي��ة  ال�سيا�سّية 
و�سائل  عبر  ينقل  الذي  ذاك  عن  ومختلف  اآخر  لبنان  هناك 
�سعبه  الملتزم  لبنان  والح�سارة،  الكفاءة  لبنان  هو  الإعام، 
جبيل  في  ونحن  والأخاقّية،  والإجتماعّية  الوطنّية  بالقيم 
اليومّية،  حياتنا  من  كجزء  الوطنّي  التعاي�س  على  حافظنا 
حا�سنة  جبيل  كانت  الأهلّية  الحرب  ظروف  اأ�سواأ  في  وحتى 
اأو تمييز عبر »ميثاق عنايا« اّلذي  لتكاوينها كافًة دون تفرقة 
باد جبيل،  في  الإ�سامّية   � الم�سيحّية  ال�سراكة  مفهوم  ر�ّسخ 
ويات  المنطقة  عن  اأبعد  الجبيليين  وع��ي  اأن  اإل��ى  م�سيرًا 
الجمهورّية  لكانت  جبيل  اإل��ى  الحرب  و�سلت  ولو  الحروب، 
م�سى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك��ث��ر  نتم�ّسك  ال��ي��وم  ون��ح��ن  ب��خ��ط��ر، 
م�ستوى  على  يعّمم  اأن  ونريده  الوا�سع.  الجبيلّي  بالت�سامن 

الوطن. 
لــبــنــان  الــمــ�ؤ�ــصــ�ــصــات فـــي  ــالق عــجــلــة  واأ����س���اف: »اإن اطــ
يمّثل  عــادل  انــتــخــابــّي  قــانــ�ن  اقـــرار  �ــصــيء  كــل  قبل  يتطّلب 

فر�صة  ال�صباب  ويعطي  اللبنانّي  المجتمع  �صرائح  مختلف 
التي  الــخــاّلقــة  الــطــاقــات  يمثل  قــانــ�ن  الحقيقي،  التغيير 
تــتــ�ق لــدفــع م�صار الــدولــة اإلــى االأمـــام،، وكــم اأحــ�جــنــا اإلــى 
لبنانّي  �صباب  اإلــى  بالذات،  الظروف  هذه  وفي  هــ�ؤالء  مثل 

واالأحقاد«. واالإ�صطفافات  المزايدات  اإطار  خارج عن 
ــان  ــمـ اإيـ نــتــيــجــة  اأّن »مــــا حــ�ــصــل فـــي جــبــيــل هـــ�  وت��اب��ع 
الــجــبــيــلــيــيــن بـــالـــقـــدرة عــلــى الــنــهــ��ــس بــمــنــطــقــتــهــم مــهــمــا 
االإزدهــار  لها  يّحقق  اأعــمــال  جــدول  وو�ــصــع  عاب،  ال�صّ كانت 
عــبــر مــ�ــصــاريــع اإنــمــائــّيــة و�ــصــيــاحــّيــة وثــقــافــّيــة واإجــتــمــاعــّيــة. 
كله،  ال�طن  ي�صمل  اأن  نريده  جبيل  بنه�صة  االإيمان  وهذا 
المناطق  كل  وفــي  الط�ائف  مختلف  لــدى  كفاءات  فهناك 
�ص�رة  على  لبنان  يك�ن  اأن  من  يمنع  االذي  فما  اللبنانّية، 

وجمالها؟«. جبيل 
في  اللبنانّية  الجالية  بلقاء  فرحه  ع��ن  ال��ح��ّواط  وع��ّب��ر 
ديربورن، واإجتماعه مع الم�سايخ فيها، اآمًا اأن يزوروا لبنان 
الوطن  واأن  خ�سو�سًا  اأمكن،  اأذا  اإليه  العودة  واأي�سًا  دوم��ًا، 
على  ج��دي��د  م��ن  بنائه  ف��ي  �سواعدهم  واإل���ى  اإليهم  بحاجة 
وكان  و�سبابنا.  �ساباتنا  تاأمل  كما  ونزيهة  �سّفافة  وقيم  اأ�س�س 
اميركا  في  الإ�سامّي  المركز  زار  المرافق  والوفد  الحّواط 

.)1( فيه  الم�سايخ  والتقى 
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افتتاح مصنع "ميلينيوم" للمنتوجات الورقية 
يف املنطقة الصناعية

يف بلدة احلصون قضاء جبيل
اإعداد هيئة التحرير

وبرعاية  2017م.  تموز   14 فيه  ال��واق��ع  الجمعة  ي��وم  ع�سر 
فخامة رئي�س الجمهورّية اللبنانّية العماد مي�سال عون ممثًا بوزير 
ال�سناعة الدكتور ح�سين الحاج ح�سن، تمَّ اإفتتاح م�سنع »ميليني�م« 
للمنتوجات الورقّية في المنطقة ال�سناعّية - الح�سون في ح�سور 
النائب الدكتور وليد الخوري ممثًا لرئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ 
العّامة  الأ�سبق  الجعفرّية  ال�سرعّية  المحاكم  رئي�س  بّري،  نبيه 
ال�سيخ ح�سن عّواد، مفتي باد جبيل وك�سروان العّامة ال�سيخ عبد 
الأمير �سم�س الدين، القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، 
النائب  اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل،  اللقي�س  ال�سيخ غ�ّسان 
الحاج عبا�س ها�سم، النائب ال�سابق الدكتور محمود عّواد، الأ�ستاذ 
قائمقام  حيدر،  اأب��ي  رب��اح  الدكتور  الح�سينّي،  م�سطفى  ال�سّيد 
جبيل ال�سيدة نجوى �سويدان فرح، المدير العام لأمن الدولة اللواء 
انطوان �سليبا، رئي�س دائرة جبل لبنان في الأمن العام العميد وليد 
عون ممثًا اللواء عبا�س ابراهيم، رئي�س جمعية ال�سناعيين فادي 

الجميل، رئي�س تجمع �سناعيي ق�ساء جبيل جورج خيراهلل، الأمين 
العام الأ�سبق لحزب الكتلة الوطنّية الأ�ستاذ جان الحّواط، رئي�س 
مكتب اأمن جبيل في الجي�س اللبنانّي العقيد �سارل نهرا، اآمر ف�سيلة 
جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلو�س حاماتي، المهند�س 
ح�سن المقداد وال�سيخ علي بّرو عن »حزب اهلل«، الُمقدم علي خير 
الدين عن حركة »اأمل«، الأ�ستاذ �سوقي الدكا�س وعدد من روؤ�ساء 
البلديات ومخاتير القرى الحاليين وال�سابقين وفاعليات ق�سائّية 
وع�سكرّية و�سناعّية ونقابّية وح�سد من المدعوين يتقدمهم اأهالي 
بلدتي علمات والح�سون ومدير الم�سروع الأ�ستاذ ربيع خليل عّواد 

واآل عّواد الكرام.
األقى عريف الحتفال العامي يزبك  الوطني،  الن�سيد  بعد 
وهبة كلمة تحدث فيها عن تطور ال�سناعة الورقية، م�سيرًا الى 
»اأن ال�رق ظلَّ ي�ؤكد على جدارته وه� الذاكرة الثانية لالن�صان في 

مقابل الن�صيان«.
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فيها  رح��ّب  كلمة  ع��ّواد  ربيع  الأ�ستاذ  الم�سنع  مدير  واألقى 
رعايته  الباد على  لرئي�س  والتحية  ال�سكر  بالحا�سرين، موجهًا 
ند�صنه  الــذي  ال�صناعي  الم�صروع  هــذا  وق���ال:»اإّن  الإفتتاح،  لهذا 
االأّول لنا في لبنان بعد تجربة الجزائر، فهذه الخط�ة  الي�م ه� 
لي�صت ته�راً او مجازفة كما يعتبرها البع�س بل هي تعزيز الإيماننا 
ب�طننا وبقدرتنا على اأن ما حققناه في بالد االإغتراب قادرون على 
انعا�س االإقت�صاد وتاأمين فر�س عمل  اأجــل  تحقيقه في لبنان من 
جديدة بالرغم من الظروف ال�صعبة التي يعي�صها القطاع ال�صناعي 
في لبنان في هذه االأيــام، ولكن اأملنا كبير باأن هذا القطاع اأمامه 
م�صتقبل باهر واأف�صل مما ه� عليه الي�م في ظل عهد جديد برئا�صة 
العماد مي�صال ع�ن وبدعم من وزير ال�صناعة ح�صين الحاج ح�صن«.

ثم األقى الأ�ستاذ فادي الجمّيل كلمته موجهًا التهنئة لل�سناعة 
اللبنانية باإفتتاح هذا الم�سنع، قائًا:»اننا الي�م مع رئي�س البالد 
اأمــام  الــدولــة  في  الم�ص�ؤولين  وجميع  المنتجة  للقطاعات  ودعمه 

حقبة جديدة«.
واألقى الوزير الدكتور الحاج ح�سن كلمة ا�ستهلها بتوجيه التهنئة 
والإزده���ار  التقدم  من  المزيد  اهلل  �سائًا  الم�سنع،  لأ�سحاب 
واإلى  جبيل  باد  واأبناء  وال�سناعيين  اللبنانيين  لجميع  والتفوق 
والتجارّية  والزراعّية  ال�سناعّية  الم�ساريع  من  المزيد  افتتاح 

والإقت�سادّية.
العماد  الجمه�رية  رئي�س  فخامة  »باإ�صم  قائًا:  كامه  وختم 
ال�صناعيين  وجمعية  ال�صناعة  وزارة  وباإ�صم  وباإ�صمي  ع�ن  مي�صال 
نبارك هذا االإنجاز واإلى المزيد من الم�صانع اللبنانّية وفر�س عمل 
جديدة وتكبير لحجم االإقت�صاد وتخفي�س لكل الم�ؤ�صرات ال�صلبّية 

وزيادة وارتفاع في كل الم�ؤ�صرات االإيجابّية«.
وفي ختام الإحتفال تمَّ توزيع الدروع التقديرّية لكل من الوزير 
اأرج��اء  في  الجميع  وج��ال  ال��خ��وري  وليد  والنائب  ح�سن  الحاج 

الم�سنع)1(. 
العام  ومديرها  تحريرها  برئي�س  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة 
وم�ست�ساريها وهيئة تحريرها تتوجه بالتهنئة والمباركة للحاج خليل 
عّواد ولنجله الأ�ستاذ ربيع ولأبناء بلدتي علمات والح�سون ولباد 
جبيل بالتهنئة والمباركة بهذا العمل الإنمائّي الجميل، �سائلين اهلل 

تعالى لهم التوفيق والت�سديد. اآمين.

الهوام�س:
عن »الوكالة الوطنّية لاإعام«، يوم ال�سبت 15 تموز 2017م. بت�سرف.( 1)
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�سباح يوم الإثنين الواقع فيه 23 تموز 2017م. � جبيل، وفي 
ح�سين  الوهاب  عبد  الحاج  الأ�ستاذ  اللبنانّي  المغترب  مع  لقاء 
اأتى  وال��ذي  نوعه  من  الفريد  الميكانيكي  اختراعه  حول  �سقير 
نتيجة ح�ساد من ال�سنوات والخبرة والتعب، اأجاب: من دواعي 
ميكانيكي  اختراع  عن  الق�سير  الموجز  هذا  اأق��ّدم  اأن  �سروري 
المتطورة.  والتكنولوجيا  الإختراعات  عالم  في  نوعه  من  فريد 
الإ�ستفادة  وبالإ�ستطاعة  ُم�ستعلة،  غير  بطاقة  يعمل  محرك  اإّنه 
منه في �ستى الآليات التي نحتاجها كال�سيارة، القطار، الطاقة 

الكهربائّية... األخ.
وكما اأّنه قابل للتطور في الم�ستقبل لكي ي�ستخدم للطائرات 
الف�ساء  عبر  الأر����س  م��ن  تنطلق  التي  الف�سائّية  وال��م��راك��ب 
الخارجّي وذلك لإكت�ساف المجّرات والكواكب الُمنت�سرة في هذا 

الف�ساء الذي لي�س له حدود.
اأّنا اأتنباأ واأحلم بم�ستقبله، اإذ �سوف ُيعطي اإمكانية اقت�سادّية 
تطّور  مجال  في  اإطاقًا  الب�سرّية  تاريخ  في  مثيل  لها  َي�سبق  لم 
من  وغيرها  وال�سحّية  والإقت�سادّية  الحديثة  التكنولوجيا 

مجالت.
نع من محّركات  وب�سكل ا�ستثنائّي اأّنه يتمّيز عن جميع ما �سُ
التي  الموا�سفات  بف�سل  عادية  ل�سيانة  يحتاج  ل  وهو  عادية 

يتّزود بخم�س طاقات وهي بطارّية دينمو، موتور،  اإّنه  يحتويها: 
ال�سحم  م��ن  ل��ه  ُب��ّد  ل  كما   Lanse دف��ع  دوال��ي��ب،  مغناطي�س، 
والزيت، اللذين �سيدومان طويًا، حيث يحافظ على لزوجيته. 
نريدها  قوة  ب��اأي  ت�سّغله  اأع��اه  ذكرتها  التي  الطاقات  هذه  اإّن 
باليد  ت�سنيعه  ت��مَّ  وق��د  ُن��ري��ده  ال��ذي  ال��ُم��ح��ّرك  حجم  وح�سب 
موا�سفات  واإنجاز  اإع��داد  تمَّ  الناجحة،  تجربته  وبعد  مبدئيًا، 

ة به من اأجل تنفيذه. خا�سّ
البيع  اأجل  من  ال�سوق  في  وعر�سه  الُمحّرك  هذا  اإنجاز  اإنَّ 
والإ�ستثمار �سوف ُياقي طلبًا لل�سراء لن ي�سبق له مثيل في تاريخ 

التجارة. 
اإّن هذا التقدم حتمًا �سوف يوؤدي اإلى رفع م�ستوى الإقت�ساد 
جميع  في  الّنا�س  جميع  لو�سع  ونظرًا  العالم،  بلدان  جميع  في 
باأم�سِّ  الواحد والع�سرين، نكون  اأوائل القرن  العالم وفي  اأقطار 
ومنها:  عديدة  ن��واٍح  من  لنا  ُمفيد  وهو  اختراع  لهكذا  الحاجة 
البترولّية  المحروقات  كافة  في  البيئي  التلوث  من  التخّل�س 
منه،  منا�س  ل  والذي  الأر�سّية  الكرة  اأجواء  بجميع  والمنت�سرة 
بيئتنا  بتدمير  الم�ساركة  الم�سببات  اأحد  وهو  الكربون  باأك�سيد 

وهي م�سدر حياتنا الأهم من كل �سيء...
وكما هو معروف ح�سب الن�سرات التي ت�سدر في جميع دول 

اخرتاٌع 
ميكانيكي فريٌد من نوعه

لقاء مع األستاذ احلاج 
عبد الوهاب شقري
اأجرى اللقاء: رئي�س التحرير
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المجات  في  ة  وخا�سّ اليومّية،  ال�سحف  اإعانات  من  العالم 
الطبّية التي تبّين لنا اأن ُمعظم الأمرا�س الخبيثة اأو الم�ستع�سّية 

وغيرها ناتجة من التلوث البيئي وال�سناعّي.
وما يواجه كل اإن�سان من م�ساكل �سحّية، ونحن غير ُمكلفّين 
يزداد  التلوث  هذا  اأّن  كما  اإط��اق��ًا،  منه  الهروب  ن�ستطيع  ول 
اإنحاء العالم، ومع مرور الزمن �سوف تتفاقم  بالإنت�سار في كل 
خطورته علينا. ويزيد من باء �سعوب الأر�س المعّذبة بالحروب 
وبالأ�سلحة الكيميائّية والقنابل الذرّية التي تهددنا دائمًا بالفناء.
لاإ�ستقرار  طلبًا  الأمر  يهمه  من  ينا�سدون  الّنا�س  اأّن  كما 
اإل��ى  ما�سة  بحاجة  ال�سعوب  معظم  اإّن  الحقيقي،  وال�سام 
تتحّول  اأن  والأف�سل  الأج��دى  من  ويكون  الغذائّية  ال�سناعة 
والزراعة  ال�سناعة  مجال  اإلى  ال�سخمة  الب�سرّية  الطاقة  هذه 
منها  ة  وخا�سّ الإجتماعّية  والخدمات  الطبابة  مجال  وتطوير 
على  يعتمد  لبنان  بلدنا  اأّن  حيث  والإ���س��ط��ي��اف،  ال�سياحة 
والفنّية  العاملة  اليد  تكري�س  من  اأف�سل  هذا  األي�س  الخدمات، 
تخدم  ل  التي  بائنا  �سبب  وه��ي  البترول  م��ادة  عن  للتنقيب 
تقّدر  التي  اليد  اأ�سابع  على  تعدُّ  التي  الكبيرة  الموؤ�س�سات  اإّل 
الّنا�س  لتدمير  الأ�سلحة  ل�سراء  بالمليارات  ا�سحابها  ثروات 

الأبرياء!...

كما اأّن المواد الغذائّية تت�ساءل وترتفع اأ�سعارها ب�سبب قّلة 
�سعيًا  ال�سواحل  اإلى  الأري��اف  اأهل  هجرة  اإلى  اأدى  مّما  الإنتاج، 
وراء الوظيفة والمال الي�سير. وهجر اأرا�سيهم التي كانت م�سدر 

العي�س لأجدادنا واآبائنا رحمهم اهلل تعالى.
عديدة  وتجارب  طويلة  �سنين  مني  اأخ��ذ  الإخ��ت��راع  هذا  اإّن 
وبحثًا دوؤوبًا حتى تحقق بهذه الموا�سفات الجيدة التي تحتويه. 
ت�ستفيد  حتى  له،  مثيل  ل  الذي  الُمحّرك  هذا  بتطوير  اآمل  اإّني 
الإقت�ساد  م�ستوى  من  يرفع  و�سوف  ال�سواء،  على  الب�سرّية  منه 
في �ستى المجالت في حياتنا اليومّية مّما يوؤدي اإلى اإكتفاء ذاتي 
كبير. كما اأننا ل نزال نجهل الكثير من الأ�سياء التي نحن باأ�سدِّ 

الحاجة اإليها.
اأم  الحاجة  اإّن  المجهول،  وراء  م�ستترة  تكون  ربما  وه��ي 
ي�سعى  طموحه  بحكم  دائ��م��ًا  الإن�سان  اأّن  �سيما  ل  الإخ��ت��راع، 

للم�ستوى الأف�سل لكي يحقق اأهدافه ال�سامّية.
ما  اأو�سحت  قد  اأكون  اأن  اأرجو  الب�سيطة  المقّدمة  وفي هذه 
اأق�سده حول هذا الإختراع الجديد، واأرجو من اهلل التوفيق واأن 
يجعلني مع اّلذين �سبقوني وقّدموا للّنا�س ما ينفعهم، ولاأجيال 

القادمة، خدمة لاإن�سانّية وللوطن العزيز. 
واهلل ولّي التوفيق. 
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مأدبة غداء 
يف منزل رئيس جمعية احملّبة الزراعّية 

املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير

اأقام  2017م.  اأّول �سهر تموز  الواقع في  ال�سبت  ظهر يوم 
الزراعّية«  المحّبة  »جمعية  رئي�س  عمرو  وهبي  بال  الحاج 
جمعية  رئي�س  ح�سره  المعي�سرة،  في  منزله  في  غداء  حفل 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الخيرّية  عمرو  اآل 
عمرو،  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  عمرو، 
الكريم  عبد  علي  الحاج  الخيرّية  عمرو  اآل  جمعية  �سر  اأمين 
ك�سروان  فتوح  في  الجعفرّية  الأوق��اف  لجنة  رئي�س  عمرو، 
علي  عودي  المعي�سرة  مختار  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ 
الزراعّية  والتعاونية  المعي�سرة  بلدية  من  واأع�ساء  عمرو 
القرية  وفي  العائلة  في  ال�سن  وكبار  الريا�سي  المحبة  ونادي 
اأمن  والتحاقه بجهاز  با�سل بال عمرو  بمنا�سبة نجاح  وذلك 
الدولة. وقد تحّدث القا�سي الدكتور عمرو في هذه المنا�سبة، 
الأكاديمّي  العلم  طلب  على  وال�سابات  ال�سباب  وحاثًا  ُم�سجعًا 

الر�سمّية  عمرو  الدكتور  القا�سي  بثانوية  الإلتحاق  خال  من 
ومن خال  الجديدة.  المعي�سرة  مهنية  المهني من خال  اأو 

تعالى. اهلل  �ساء  اإن  لل�سباب  العمل  فر�س  تتهياأ  ذلك 
التي  العمل  فر�س  عن  البلدي  المجل�س  رئي�س  تحّدث  كما 
وغيرها  اللي�سيه  مدار�س  مجمع  في  المعي�سرة  اأبناء  �سغلها 
من وظائف، �ساكرًا كل من �ساعد في ذلك. كما �سكر الحاج 
ال�سباب  بع�س  بتوظيف  واإهتمامه  عمرو  الكريم  عبد  علي 
بطلب  لاإهتمام  ال�سباب  داعيًا  العلمّية.  موؤهاتهم  ح�سب 

العلم. 
فيها  �سكر  ال��دع��وة  ���س��اح��ب  كلمة  ك��ان��ت  ال��خ��ت��ام  وف��ي 
على  والعافّية.  ال�سحة  لهم  متمنيًا  لها،  تلبيتهم  على  الجميع 
�سوؤون  في  والت�ساور  للتداول  قريبة  منا�سبات  في  اللقاء  اأمل 

والعائلة. البلدة 

عشاء قروي 
يف بلدة مّشان 

جبيل
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عشاء قروي 
يف بلدة مّشان 

جبيل
اإعداد هيئة التحرير

اأقام مخيم  2017م.  اآب   13 فيه  الواقع  الأحد  يوم  م�ساًء 
الإجتماعّية  ال�سوؤون  وزارة  اأقامته  اّلذي  التطوعّي  الك�سافة 
الأهالي  بح�سور  العين،  �ساحة  في  قرويًا  ع�ساًء  م�ّسان.  في 
البلدة  اإمام  الع�ساء بح�سور  وم�ساركة منهم في تح�سير هذا 
مازن  ال�سيد  البلدية  ورئي�س  �سم�س  ح�سن  ال�سيخ  ف�سيلة 
البلدة  ومختار  �سعيد  �سيمون  الأ�ستاذ  ونائبه  حمزه  ف��وزي 

�سم�س.  م�سطفى  محمد  المهند�س 
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استقباالت القاضي عمرو

يو�سف  الدكتور  القا�سي  اإ�ستقبل  �سابق،  موعد  على  بناء   �
عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  �سماحة  عمه  واب��ن  عمرو  محمد 
في جبيل، قبل ظهر يوم الجمعة، الواقع فيه 26 اآيار 2017م. 
الدكتور محمد غ�سن الم�سوؤول التربوي لحركة »اأمل« في جبل 
ثانوية  مدير  والأ�ستاذ حميد حيدر  علي حيدر  والأ�ستاذ  لبنان 
القا�سي الدكتور عمرو الر�سمّية في المعي�سرة، ودار الحديث 
للتعليم  العاّمة  المديرّية  بين  ما  الم�سترك  الإتفاق  عقد  حول 
لعائلة  الخيرّية  لاأعمال  العائلّية  والجمعية  والتقنّي  المهني 
لتنفيذه  التطبيقّية  والو�سائل  2017/4/25م.  في  عمرو  اآل 
والإ�ستفادة من توجيهات ون�سائح الأ�ستاذ علي حيدر في ذلك 
المعاهد  اإن�ساء  في  طويل  علمي  تاريخ  من  به  يتمتع  لما  نظرًا 

العلمّية والتقنّية والإ�سراف عليها في �سمال لبنان. 
� بناء على دعوة �سابقة للجمعية العائلّية لاأعمال الخيرّية 
جبيل  في  عمرو  القا�سي  منزل  اإل��ى  ح�سر  عمرو،  اآل  لعائلة 
�سهر  من  الثالث  بتاريخ  الواقع  ال�سبت  يوم  غ��روب  لاإفطار 
يتقدمهم  للجمعية  الإدارّي��ة  الهيئة  اأع�ساء  2017م.  حزيران 
اأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ ع�سمت 
عبد  علي  الحاج  عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س 
الكريم عمرو، الحاج فادي غازي عمرو، با�سل ح�سين عمرو، 
وقد اتفق الجميع على اإ�سدار بيان موجه لجميع اأفراد العائلة 
المبارك  رم�سان   �سهر  حلول  بمنا�سبة  والمهجر  لبنان  في 
عن  يتكّلم  الجمعية  تاأ�سي�س  على  عامًا  وخم�سين  �سبعة  ومرور 
عقود  �ستة  خال  والإجتماعّية  والتربوّية  الإنمائّية  اأعمالها 
الجمعّية  واآم��ال  اأماني  وعن  الكرام  المح�سنين  مع  بالتعاون 
وعن  ق�سايا،  من  وغيرها  تعالى،  اهلل  �ساء  اإن  الم�ستقبل  في 
دون  العائلة،  اأفراد  لجميع  الجمعّية  اإلى  الإنت�ساب  اأبواب  فتح 
الإ�سامّية  الأوقاف  للجنة  اأخرى  جل�سة  ُعقدت  كما  اإ�ستثناء. 
�ساحبي  وع�سوية  عمرو  القا�سي  برئا�سة  المعي�سرة  ف��ي 
عبا�س  ع�سمت  وال�سيخ  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  الف�سيلة 

عمرو وح�سور اأع�ساء الجمعية الكرام.
على  وبناء  حزيران   24 فيه  الواقع  الجمعة  ي��وم  غ��روب   �
اأ�سعد  ح�سين  والحاج  عمرو  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق،  موعد 
مدير موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل 
�سليم  محمد  الحاج  والأ�ستاذ  لبنان  و�سمال  جبيل  في  )قده(. 
عن  خزعل  ابراهيم  والحاج   ،w المحبة  ر�سول  ثانوية  مدير 

 مع المحاميين الحاج ح�صن بّرو  وولده مرعي وخليل عج�ر
والحاج ح�صين اأ�صعد والحاج اأ�صعد �صم�س

مع الحاج محمد �صاهر اب� حيدر وولده الدكت�ر علي

مع العاّلمة ال�صيخ ح�صن البغدادّي
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جبيل،  في  عمرو  القا�سي  منزل  في  الم�سجد،  اأ�سدقاء  لجنة 
ب�ستليده  بلدية  ورئي�س  ها�سم  عبا�س  الحاج  الأ�ستاذ  النائب 
خالها  تحّدث  �سغيرة.  اإفطار  مائدة  على  برق  �سادق  الحاج 
ولأ�سقائه  ها�سم  عبا�س  الحاج  للنائب  �ساكرًا  عمرو  القا�سي 
في  الثقافّي  الإ�سامّي  المركز  بم�سروع  م�ساهمتهم  الكرام 
ال�سّيد  المرجع  العّامة  �سماحة  اأي��ام  الأّول  فجره  منذ  جبيل 
اإهتمامه بالتعاون مع جمعية المبّرات  ف�سل اهلل )قده(، وعن 
من  وغيرها  اإجتماعّي  �سحي  مركز  اإن�ساء  ق�سّية  في  الخيرّية 
ومحبته  النائب  جّد  ها�سم  علي  الحاج  عن  ُمتكّلمًا  ق�سايا، 
اأ�سعب  في  لجامع طورزيا  بنائه  وعن  له  الّنا�س  ومحبة  للّنا�س 
ول�سقيقه  برق  ح�سن  �سادق  للحاج  �ساكرًا  والظروف،  الأي��ام 
الحاج اأكرم تعاونهما مع جمعية المبّرات الخيرّية منذ البداية، 
طالبًا متابعة م�سيرة جمعية المبّرات الخيرّية والتعاون معها. 
� بمنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد زار القا�سي عمرو في 
حزيران   25 فيه  الواقع  الأح��د،  يوم  �سباح  جبيل،  في  منزله 
الأ�ستاذ  الحاج  المحامي  �سابق  موعد  على  وب��ن��اًء  2017م. 
ح�سن مرعي بّرو وولده المحامي مرعي والمحامي خليل عجور 
مكتب  م�سوؤول  اأ�سعد  ح�سين  الحاج  لينا،  المحامية  وزوجته 
جبيل  في  )قده(،  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة 
اأحمد  اأ�سعد  الحاج  حيدر،  اأبي  ح�سن  العقيد  لبنان،  و�سمال 
المختار  �سقير،  جميل  جمال  وابراهيم،  ح�سن  وولديه  �سم�س 
العراقي  الخطيب  �سبل،  اأبي  وديع  الدكتور  �سبل،  اأبي  مي�سال 
ح�سين  ال�سيخ  ال��ع��راق��ي  الخطيب  ال��ع��ب��ادي،  يا�سين  ال�سيخ 
المولى،  محمود  محمد  المهند�س  البلدي  الع�سو  ال�سياوي، 

فاروق ن�سر الدين وغيرهم. 
ح�ّسان  ال�سيخ  العّامة  بالمنا�سبة  هاتفيًا  به  اإت�سل  كما   �
العّامة  لبنان،  في  الم�سلمين«  العلماء  »تجمع  رئي�س  عبداهلل 
البهادلي،  باقر  محمد  الدكتور  الفقيه،  ج��واد  محمد  ال�سيخ 
مجمع ال�سيدة فاطمة الزهراء u، �سيدا، النائب الحاج عبا�س 
ها�سم، النائب والوزير ال�سابق ناظم خوري، الأب غ�ّسان عون، 
ابراهيم  الها�سم،  ب�ّسام  الدكتور  بّرو،  ح�سين  الحاج  النقيب 
الزبحاوي  �سفاء  ال�سيد  كنعان،  كامل  دياب  الدكتور  �سقير، 
فتوني،  عبا�س  ال�سيخ  الدكتور  الجواهري،  ال�سيخ  الح�سينّي، 
اإبنة  الدكتور علي ق�سير، جورج الخوري يو�سف زوين،  الحاج 
 مع د. عبد الحافظ �صم�س و�صاحبي الف�صيلة ال�صيخ ع�صمت عمروالرئي�س فيليب خيراهلل، الحاج �سادق برق، خليل برق، ال�سيخ 

وال�صيخ محم�د عمرو والحاج �صعد الدين عمرو

مع المفتي الجعفرّي العاّلمة �صم�س الدين والحاج اأ�صعد �صم�س وولده اإبراهيم

مع المفتي الجعفرّي العاّلمة �صم�س الدين والحاج اأ�صعد �صم�س وولده ح�صن
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محمود حيدر اأحمد، الحاج نزيه ح�سن عمرو، المختار عودي 
طالب  محمود  ال�سيخ  �سحيمي،  جعفر  المحامي  عمرو،  علي 
عمرو،  محمد  عدنان  الحاج  عمرو،  لقمان  المهند�س  عمرو، 
الأ�ستاذ  خمي�س،  ح�سين  علي  الأ�ستاذ  ع��ّواد،  ح�سين  الحاج 
وائل  رامي  الأ�ستاذ  كنعان،  رامي  الأ�ستاذ  الدين،  ن�سر  اأديب 
عمرو،  اأحمد  ايهاب  المهند�س  ب�ساره،  نبيل  المهند�س  عمرو، 
المحامي جواد عوا�سة، �سربل خليل، ال�ساعر ب�ساره ال�سبعلّي، 
المهند�س  الح�سنّي،  اهلل  ف�سل  المهدي  محمد  ال�سّيد  ال�ساعر 
جوزيف  طوني  فيا�س،  علي  رفيق  الدكتور  الدين،  خير  ها�سم 
الدكتور موري�س  اأّول ح�سن قطايا،  المعاون  عون، خليل كامل، 
مجلة  تحرير  �ساحب  كريم  جورج  الأ�ستاذ  ال�سحافي  عماد، 
ورئي�س  �ساحب  ع�ساكر  فوزي  الأ�ستاذ  ال�سحافي  »الروابط«، 
حبيب  الحاج  القر�سي،  الأمير  عبد  الحاج  »العالمّية«،  مجلة 
فا�سل، الحاج ديب كامل كنعان، المهند�س زيد محمد عمرو، 
اأحمد،  حيدر  ماجد  ح�سن،  الحاج  محمد  كنج،  اأحمد  الحاج 
الأ�ستاذ عي�سى ال�ساعر، مازن فوزي حمزة، ال�سحافي محمد 
عبد  محمد  الأ�ستاذ  ال�سحفي  ور  الم�سّ عمرو،  ر�سى  علي 
محمد  الدكتور  �سقير،  الوهاب  عبد  الحاج  عمرو،  الوهاب 
المختار  اأح��م��د،  حيدر  ربيع  الحاج  المولى،  �سريف  غ�ّسان 
كنعان،  مهدي  العميد  عمرو،  الروؤوف  عبد  الدين،  ن�سر  فوؤاد 
الدكتور زخيا  اأحمد ح�سن خليل برق،  اأبو  ال�سيخ زهير جعيد، 
الدين  �سعد  الحاج  �سم�س،  الحافظ  عبد  الدكتور  الخوري، 

اأحمد �سم�س، م�سطفى ح�سين  الأ�ستاذ محمد ح�سين  عمرو، 
ربيع  الحاج  المقداد،  ر�سوان  ال�سيخ  علي  الحّاني،  ابراهيم 

م�سطفى عمرو وغيرهم.
القا�سي عمرو، في منزله في  زار  �سابق  بناء على موعد   �
جبيل، ظهر يوم الأحد، الواقع فيه 2017/7/2م. الحاج محمد 
الغبيري  اأبناء مدينة  الدكتور علي من  وولده  اأبو حيدر  �ساهر 
ول�سلة  للتعاون  بعلبك،  ق�ساء   � التحتا  تمنين  بلدة  و�سكان 
اآل  عمنا  اأبناء  اإلى  انت�سابهم  حول  الحديث  دار  كما  الرحم. 
اأبي حيدر الوائليين في بلدة الح�سون. وقد رحب بهم القا�سي 
اأبي  كاظم  رباح  الدكتور  الموؤرخ  مع  موعدًا  لهم  واأخ��ذ  عمرو 
ولأّن  ولاإي�ساح  للمعرفة  طلبًا  الح�سون  في  منزله  في  حيدر 
اأبي حيدر هو المرجع التاريخّي للعائات الوائلّية في  الدكتور 

لبنان. 
في  القا�سي عمرو في منزله  زار  �سابق،  بناء على موعد   �
العّامة  2017/7/6م.  فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ظهر  جبيل، 
 ،t ال�سادق  الإم��ام  جمعية  رئي�س  البغدادي  ح�سن  ال�سيخ 
لإحياء التراث العلمائّي. وا�ستبقاه القا�سي عمرو على الغداء، 
ودار الحديث حول التراث العلمائي للم�سلمين ال�سيعة في جبل 
بع�س  عمرو  للقا�سي  البغدادي  العّامة  وقّدم  و�سماله.  لبنان 
الدورات والكتب التي هي من اإنجازات جمعيته الثقافّية. وقّدم 
بع�س  مع  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلته  اأع��داد  ب��دوره  القا�سي  له 
التاريخّية  الثقافّية  الإحتفالت  عن  الأف��ام  وبع�س  موؤلفاته 

استقباالت القاضي عمرو

 مع والدي ال�صهيدين حمد وعلي يا�صين حمد وولدهما طه
مع الحاج االأ�صتاذ عبد ال�هاب �صقيرومحمد ح�صين عمرو وخليل عمرو وربيع عمرو
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الإهتمام  الثقافّي، طالبًا منه  للما�سي والحا�سر  تتعر�س  التي 
1881م.  �سنة  المتوفى  همدر  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  ب�سخ�سّية 
الح�سينّي  م�سطفى  اأحمد  ال�سّيد  الوزير  القا�سي  وب�سخ�سّية 
المتوفى في اأوائل ال�ستينيات من القرن الما�سي وعقد موؤتمر 

ثقافّي لذلك بالتعاون مع اآل همدر واآل الح�سينّي. 
وك�سروان  جبيل  لباد  الجعفري  المفتي  �سماحة  ق��ام   �
الجمعة،  يوم  ع�سر  الدين  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة 
القا�سي عمرو في منزل  بزيارة  تموز 2017م.   14 فيه  الواقع 
وك��ان  م�����ّس��ان.  ف��ي  �سم�س  اأح��م��د  نجيب  اأ���س��ع��د  ال��ح��اج  عمه 
في  واإبراهيم  ح�سن  وولديه  اأ�سعد  الحاج  مع  عمرو  القا�سي 
الطائفة  بحقوق  الاحق  الُغبن  حول  الحديث  ودار  ا�ستقباله. 
قام  بما  والتنويه  والفتوح.  جبيل  باد  في  ال�سيعّية  الإ�سامّية 
في  الورقّية  للمنتوجات  ميلينيوم  م�سنع  وموؤ�س�س  �ساحب  به 
عمل  ُفر�س  اإيجاد  من  عّواد  خليل  الحاج  ال�سناعّية  المنطقة 

وال�سابات. لل�سباب 
القا�سي عمرو في منزله  ا�ستقبل  بناًء على موعد �سابق،   �
2017م.  تموز   15 فيه  الواقع  ال�سبت  ي��وم  ع�سر  جبيل،  في 
و�ساحبي  �سم�س  ال��ح��اف��ظ  عبد  ال��دك��ت��ور  الأدي���ب  ال�ساعر 
طالب  محمود  وال�سيخ  عمرو  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  الف�سيلة 
الف�سيلة  �ساحبا  وغ��اب  ع��م��رو.  ال��دي��ن  �سعد  وال��ح��اج  عمرو 
محمد  اأح��م��د  ال�سيخ  وال��دك��ت��ور  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
بلدية  ورئي�س  عمرو  ال��وه��اب  عبد  محمد  وال�سحافي  قي�س 

لإن�سغالهم  الح�سور  عن  عمرو  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة 
الأخيرة  اللم�سات  و�سع  حول  الحديث  ودار  اأخرى.  بموا�سيع 
الما�سي  بين  الوائلّية  عمرو  اآل  وع�سيرة  »المعي�سرة  لكتاب 
والحا�سر« وحول غاف هذا الكتاب. وتقديم ال�سكر ل�ساحب 

وموؤلف هذا الكتاب الدكتور عبد الحافظ �سم�س.
يوم  ظهر  جبيل  في  منزله  في  عمرو  القا�سي  ا�ستقبل   �
حمد  ال�سهيدين  والدي  2017م.  تموز   18 فيه  الواقع  الثاثاء 
جعفر  ح�سن  عايده  والحاجة  حمد  يا�سين  الحاج  وهما  وعلي 
ح�سين  محمد  وال�سادة  طه  ولدهما  ب�سحبتهما  وك��ان  عمرو 
وابقاهم  عمرو  �سميح  وربيع  عمرو  ح�سن  وخليل  عمرو  الحاج 

القا�سي عمرو على الغداء.
� بناء على موعد �سابق، زار الأديب اللبنانّي ب�سارة ال�سبعلّي 
القا�سي عمرو في منزله في جبيل، ع�سر يوم الخمي�س الواقع 
وكتابات  موؤلفات  حول  الحديث  ودار  2017م.  تموز   20 فيه 
وترجمتها  الخم�سين  قاربت  والتي  الأدبّية  ال�سبعلّي  ال�ساعر 
جائزة  لجنة  على  وعر�سها  والإنكليزّية  الفرن�سّية  للغتين 
اأثنى القا�سي عمرو على جهود  ال�سويد. وقد  نوبل لاآداب في 
»اإطالة  في  كتاباته  وعلى  والأدبّية  الثقافّية  ال�سبعلّي  الأ�ستاذ 
ُجبيلّية«، اإنطاقًا من قول الإمام علّي t، ُمخاطبًا الإن�سان:

اأت������������زع������������ُم اأَن������������������ك ُج������������������رٌم �����س����غ����ي����ٌر
وق���������د ان�������ط�������وى ب���������َك ال������ع������ال������ُم الأك�������ب�������ُر

ح�سين  الوهاب  عبد  الحاج  ق��ام  �سابق  موعد  على  بناء   �

 مع العاّلمة الحّجة ال�صيخ ي��صف �صبيتي وال�صيخ علي ترم�س
 مع الحاج ح�صين اأ�صعد وال�صيخ محم�د حيدر اأحمد والخطيب ال�صّيد اأب� عقيل

والحاج ه�صام الحاّلني والحاج ابراهيم خزعل
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بزيارة  �سمير  الحاج  ال�سابق  ال�سوانة  مختار  و�سقيقه  �سقير 
القا�سي عمرو في منزله بجبيل قبل ظهر يوم الأحد الواقع فيه 
اآيتام  23 تموز 2017م. وقدما كفالتهما ال�سرعّية ليتيمين من 
في  الكهرباء  تقوية  في  وم�ساهمتهما  الخيرّية  المبّرات  جمعية 
م�سجد الإمام علّي t � جبيل، لتكييف الم�سجد وم�ساهمتهما 
لم�سيرة  دعمهما  على  عمرو  القا�سي  �سكرهما  وقد  المعتادة. 
ولغاية  الأّول  فجره  منذ  جبيل  في  الإ�سامّي  الثقافّي  المركز 
الحاج  اأ�سقائهم  مع  البي�ساء  اأياديهما  �سكر  وكذلك  تاريخه 
يو�سف، الحاج ح�سن، الحاج �سامي في قرى ال�سوانة وعلمات 
في  والت�سديد  التوفيق  جميعًا  لهم  تعالى  اهلل  �سائًا  وفرحت 

الُدنيا والآخرة. 
� كما زار القا�سي عمرو في منزله في جبيل قبل ظهر يوم 
الحجة  العّامة  �سماحة  2017م.  تموز   23 فيه  الواقع  الأح��د 
حوزة  ومدير  موؤ�س�س  العاملّي  �سبيتي  ح�سين  يو�سف  ال�سيخ 
 � العالّية  الإ�سامّية  للدرا�سات   ،t الجواد  الإم��ام  ومعهد 
المريجة، مع ولديه �ساحبي الف�سيلة ال�سيخ م�سطفى وال�سيخ 
ح�سن والحاج اإبراهيم خزعل. وقد تحّدث القا�سي عمرو عن 
حاجة باد جبيل و�سمال لبنان لوجود حوزة دينّية حديثة تعيد 
لها مجدها الغابر اأيام مكتبة دار العلم في طرابل�س والق�ساة 
بلدته  في  يملكه  ال��ذي  العقار  اأوق��ف  قد  واأّن��ه  ع��ّم��ار.  اآل  من 
الإ�سامّية.  للدرا�سات  ومعهد  عاّمة  مكتبة  لإن�ساء  المعي�سرة 
�سماحة  رح��بَّ  وق��د  الطويل.  الطريق  ه��ذا  في  اأول��ى  كخطوة 

العّامة �سبيتّي بهذه الخطوة.
الر�سا  مو�سى  ب��ن  ع��ل��ّي  الإم���ام  ولدة  ذك��رى  بمنا�سبة   �

عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي  اأق���ام   ،o
هذه  جبيل   �  t طالب  اأب��ي  ب��ن  عليِّ  الإم���ام  م�سجد  ولجنة 
فيه  الواقع  الجمعة  يوم  الع�سر  �ساة  بعد  ال�سريفة  الذكرى 
القعدة  �سهر ذي  للحادي ع�سر من  الم�سادف  2017/8/4م. 
عقيل  اأبو  ال�سّيد  الخطيب  العّامة  ف�سيلة  اأحياها  1438ه���. 
المو�سوّي. وبعد الإنتهاء من الذكرى لبى دعوة القا�سي عمرو 
للغداء ال�سّيد اأبو عقيل المو�سوّي، الحاج اأبو علي اأ�سعد، ال�سيخ 
اأ�سطا، الحاج ابراهيم  راأ�س  اإمام م�سجد  اأحمد  محمود حيدر 
المقاومة  دعم  هيئة  م�سوؤول  الحّاني  ه�سام  الحاج  خزعل، 

الإ�سامّية في باد جبيل وك�سروان.
وبناء  2017م.  اآب   22 فيه  الواقع  الثاثاء  ظهريوم  قبل   �
منزله  في  عمرو  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على 
في جبيل المحامي الأ�ستاذ جان الحّواط، ودار الحديث حول 
المر�سوم الجمهوري رقم: 10221 ال�سادر في 2013/3/22م. 
القا�سي باإن�ساء فروع للكليات في الجامعة اللبنانّية في العقار 
م�ساحته  تبلغ  الذي  العالي  والتعليم  التربّية  وزارة  تملكه  الذي 

قرابة الخم�سة وع�سرين األف متر مربع. 
زار  اأيلول  اأول  فيه  الواقع  المبارك  الأ�سحى  عيد  بمنا�سبة 
جبيل  بلدية  رئي�س  منهم  عديدة  �سخ�سيات  عمرو  القا�سي 
المهند�س  البلديين  الع�سوين  مع  زع��رور  و�سام  المهند�س 
�سكر  وق��د  اللقي�س  خ��ال��د  وال��دك��ت��ور  ال��م��ول��ى  محمود  محمد 
�سارع  تعبيد  وتبنيها  واإهتمامها  جبيل  بلدية  عمرو  القا�سي 
ب�سارع   13 �سارع  ي�سل  الذي   ،t طالب  اأبي  بن  علّي  الإم��ام 
»�سّيدة المعونات« مّما ي�ساعد في حلِّ اأزمة ال�سير في المدينة.

استقباالت القاضي عمرو

مع رئي�س البلدية م. و�صام زعرور والع�ص�ين م. محمد الم�لى ود. خالد اللقي�س

مع االأ�صتاذ المحامي جان الحّ�اط
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رسائل القراء

الإن�سانّية، عندما  باإطالته  ابو جودة دائمَا  بديع  يتحفنا 
فكتب  واأحّبها.  وعا�سرها  عرفها  التي  ال�سخ�سيات  يتّذكر 

والوازنة.  الطيبة  القامات  بتلك  يليق  بما  عنها 
البيئة  ورائد  ومفكر،  اأديب  هو  جودة  ابو  بديع  اأّن  �سحيح 
لكن  الما�سي،  القرن  �ستينيات  منذ  والعالم  لبنان  في  الأول 
والإن�سانية  والوفاء  المحّبة  في  رائد  اأّنه  هو  اأي�سًا  ال�سحيح 

لاآخرين. والإخا�س 
والذي  الرحيل«  بعد  »اأحياٌء  ال�سيق  كتابه  ْمُت  َقوَّ وعندما 
ُمعددًا  رحلوا  ومعارف  اأ�سدقاء  عن  وحنان  بحبِّ  فيه  تحّدث 
وعرفان  ال��وف��اء،  ك��ان  »اذا  باأنَّه  يومها  له  ذك��رت  ماآثرهم، 
فالأجمل  وعظيمًا،  جميًا  لاأموات  الأحياء  وتذكار  الجميل، 
كيما  اأحياء،  وهم  وتذّكِرهم،  بتكريمهم  يكون  والأعظم  منه 
اذا  اأّنهم  اأو في �سيخوختهم،  ي�سعروا، وهم في عزِّ عطائهم، 
حياتهم  اأنَّ  على  مطمئنين،  رحلو  العالم،  هذا  عن  رحلوا  ما 

اأو عبثية.  �سديمية  تكن  لم  الدنيا  في هذه 
اأ�سرت  يوؤكد ويطبق ما  اأبو جودة،  اليوم، بديع  وها هو ذا 
بعطر  والم�سّمخ  الم�سرق،  الآخر  الوجه  لنا  فيبرز  اآنفًا،  اليه 
الأحياء،  والأ�سدقاء  الأحباب  تكريم  في  والإخا�س  الوفاء 
الى  بديع  دع��ا  ال��ذي  حجل،  اأ�سعد  الأ�ستاذ  مقّدمتهم  وف��ي 
في  �سبيه   � للموؤتمرات  لحود  اإميل  العماد  ق�سر  في  تكريمه 

.2017 ني�سان   20
هو  ح��ج��ل،  م�سعد  الأ���س��ت��اذ  ب��ه  فالُمحتفى  ي��ذك��ر،  ك��م��ا 
لأّنه  بجدارة،  التكريم  ت�ستحق  ُم�ستنيرة،  كارزمية  �سخ�سّية 

معطاء.  واإن�ساني  اإجتماعي  وطني  ع�سامي،  مثقف  رجل 
حجل  الأ�ستاذ  ع�سقها  التي  الزراعّية  الهند�سة  وكانت 

الحميمة  عاقته  خ��ال  من  اهلل،  اإل��ى  قّربته  قد  وامتهنها 
الجميلة  الخ�سراء  الزراعية  والم�ساريع  والأ�سجار  بالأزهار 
مخلوقاته  في  اهلل  عظمة  في  والتفكر  التاأمل  على  �سته  وحرَّ
عن  اأب��ع��ده  اهلل،  م��ع  اكتنزه  ال��ذي  ال��داخ��ل��ي  ال�سام  وه��ذا 

البغي�سة.  المذهبية  و�سراعاتها  الطائفية 
اأ�سا�س ُكلِّ �سراع وتنازع، موؤكدًا على  معتبرًا ان الطائفية 

اأي نزاع، اهلل هو للجميع«.  ذلك بقوله »لي�س اهلل طرفًا في 
وعمله  ح��ج��ل  الأ���س��ت��اذ  ع�سامية  ب���اأن  ب��دي��ع،  وي��ذّك��رن��ا 
جعله  مهام،  من  باأدائه  يقوم  ما  كل  في  واإخا�سه  الدوؤوب، 
فمن  الإجتماعي،  ال�ُسلَّم  في  الوظيفية  المراتب  اأعلى  م  يت�سنَّ
عام  اأمين  الى  والأن�سطة،  المواهب  ُمتعدد  زراعي  مهند�س 
ورئي�سًا  له.  رئي�سًا  ثم  الإجتماعي،  القومي  ال�سوري  للحزب 
ال�سليب  رئي�س  ونائب  العالم،  في  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
الجّمة،  ع��ط��اءات��ه  على  ن��ال  وق��د   � ال��ك��ام��ي��رون  ف��ي  الأح��م��ر 
الجمهوريات  روؤ���س��اء  م��ن  الأو���س��م��ة  م��ن  وال��ع��دي��د  التكريم 

ال�ساد�س.  بول�س  البابا  قدا�سة  ومباركة 
وبين  بينه  تربط  م�ستركة  مفاهيم  ثمة  باأن  بديع  وي�سعر 
»اأنت  قائًا  نف�سه  يخاطب  وكاأنما  فيخاطبه،  حجل،  الأ�ستاذ 

يتكرر«.  لن  ربما  الذي  الكبير 
والعطاء  والت�سامح  الإنفتاح  في  روح  وحدة  وبيني  بينك 

الأخاق.  و�سمو  القيم  وع�سق  البيئي، 
والإج��ال  التقدير  هذا  ي�ستحق  به،  الُمحتفى  كان  فاذا 
المحّبة  دام��ت  ما  وتكريمًا،  قيمة  عنه  يقلُّ  ل  مه،  مكرِّ ف��اإن 
والعطاء  البيئة،  وح��بُّ  والع�سامّية،  والوطنّية  والإن�سانّية 

القطبين. هذين  بين  وتوحد  توؤاخي  قيم  كّلها  هي  المتجدد، 

تكرمي األحباء
لالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد
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ملحق خاص

اإفطاره  يو�سف محمد عمرو  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  اأقام 
ك�سروان،   � فتوح  المعي�سرة،  بلدته  في  منزله  في  ال�سنوي 
غروب يوم الأربعاء الواقع فيه 21 حزيران 2017م. بمنا�سبة 
اأهل  ُجبيلّية«، ح�سره ح�سد من  »اإطاللة  لمجلة  ال�سابع  العيد 
وبلدّية  واإجتماعّية  �سيا�سّية  وفاعليات  والقلم  والدين  العلم 
الإم��ام  العالم،  في  لل�سيعة  الأعلى  المرجع  ممثل  يتقدمهم 
حامد  الحاج  الأ�ستاذ  ظله(  )دام  ال�سي�ستاني  علي  ال�سّيد 
المجل�س  الح�سني، ممثل  ال�سيد علي حيدر  والعّامة  الخّفاف 
الإ�سامّي ال�سيعي الأعلى مفتي باد جبيل وك�سروان العّامة 
العام  الأمين  �سماحة  ممثل  الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ 
الدكتور  العامة  ن�سراهلل  ال�سّيد ح�سن  العّامة  اهلل«  ل�»حزب 
ال�سيد علي ف�سل اهلل  الإ�سام  ال�سيخ علي جابر، ممثل حجة 
اإم��ام  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  ح��ّال،  ح�سن  ال�سيخ  العّامة 
من�سور  ال�سيخ  ال�سابق  النائب  جبيل،  في  الإ�سامّي  المركز 
المون�سنيور  الحّواط،  جان  الأ�ستاذ  المحامي  البون،  غانم 
راعي  عون  غ�ّسان  الأب  الزعيتره،  ابر�سية  راعي  مراد  نجم 
ال�سيخ  الدكتور  الف�سيلة:  اأ�سحاب  غزير.  جديدة  اأبر�سّية 
جمال  ال�سيخ  المقداد،  ر�سوان  ال�سيخ  قي�س،  محمد  اأحمد 
حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  �سم�س،  ح�سن  ال�سيخ  كنعان، 
عمرو،  محمود  ال�سيخ  اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ  اأحمد، 
حركة  من  وف��ٌد  نا�سيف،  ماجد  ال�سيخ  ترم�س،  علي  ال�سيخ 
النقيب  غ�سن،  محمد  الدكتور  �سّم  لبنان  جبل  في  »اأمـــل« 
التيار  م��ن  وف��د  م�����س��رف،  ج��م��ال  ال�سيد  ال��دي��ن،  خير  علي 

الحّر.  الوطنّي 

العيد 
السابع جمللة 

»إطاللة ُجبيلّية«
اإعداد الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

96



محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة  عن  ح�سر  كما 
التكفل  دائ��رة  عن  ا�سعد،  علي  ابو  الحاج  اهلل  ف�سل  ح�سين 
مختار  ك��ن��ج،  اأح��م��د  ال��ح��اج  الخيرّية  ال��م��ب��ّرات  جمعية  ف��ي 
جبيل  ب���اد  م��خ��ات��ي��ر  ع��ن  ع��م��رو،  ع��ل��ي  ع���ودي  المعي�سرة 
ال��غ��داف،  عفيف  ال��ح��اج  ملحمة،  عماد  �سبل،  اأب��ي  مي�سال 
فار�س  الزعيتره  مختار  يتقّدمهم  الفتوح  مخاتير  من  وفد 
رئي�س  يتقّدمهم  الفتوح  في  البلديات  روؤ�ساء  من  وفد  عون، 
كريم  جورج  الأ�ستاذ  عون،  جورج  المهند�س  الزعيتره  بلدية 
ف��وزي  الأ���س��ت��اذ  »الـــروابـــط«،  مجلة  تحرير  ورئي�س  �ساحب 
الثانويات  مدراء  »العالمّية«،  مجلة  ورئي�س  �ساحب  ع�ساكر 
الأ�ستاذ  اأح��م��د،  حيدر  ح�سن  الدكتور  والخا�سة  الر�سمّية 
حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ  حيدر،  حميد  الأ�ستاذ  �سليم،  محمد 
المحامي  والأ���س��ات��ذة:  ال�����س��ّوان��ي،  منيف  الأ���س��ت��اذ  اأح��م��د، 
وفيق  الدكتور  العيتاوي،  ع�سام  الدكتور  بّرو،  ح�سن  الحاج 
ع���ّام، ال��دك��ت��ور ���س��وم��ط ك��ام��ل، ال��دك��ت��ور زخ��ي��ا ال��خ��وري، 
ب�سارة  ال�ساعر  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  رميحي  محمد  الدكتور 
حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  كميل  الأ�ستاذ  ال�سبعلي، 
�سقير،  �سمير  ال��ح��اج  �سقير،  ال��وه��اب  عبد  ال��ح��اج  اأح��م��د، 
عمرو،  علي  الدكتور  النقيب  ع���ّواد،  كامل  محمد  الأ�ستاذ 
عمرو،  ح�سين  المهند�س  المولى،  محمود  محمد  المهند�س 
جورج  الأ�ستاذ  عمرو،  رّواد  الأ�ستاذ  الغداف،  هيثم  الدكتور 
باد  في  القرى  ومخاتير  البلديات  روؤ�ساء  من  وجمع  زوين 

و�سيا�سّية.  اإجتماعّية  وفاعليات  وك�سروان  جبيل 
عريف الإحتفال كان الحاج بال عمرو، البداية كانت مع 
تحرير  م�ست�سار  القى  ُثّم  للحاج ح�سن عمرو.  الكريم  القراآن 
»اإطاللة ُجبيلّية« الأديب ال�ساعر الدكتور عبد الحافظ �سم�س 
ال�سلم  على  محافظتها  من  اإنجازاتها  ُمعددًا  المجلة،  كلمة 
تع�سق  التي  ال�سابة  الأقام  وت�سجيع  الوطنّية  والوحدة  الأهلي 
واإلقاء  العربّية.  واللغة  الوطنّية  والوحدة  والكرامة  الحرية 
عام،  ب�سكل  المنطقة  وحا�سر  ما�سي  على  ال�سوء  المجلة 
اأمثال  الما�سين  الأدب��اء  وعلى  خا�س.  ب�سكل  جبيل  ومدينة 
عماد،  يو�سف  بركات،  داود  القروي،  ال�ساعر  عبود،  مارون 
علي الحاج، علي نجيب حيدر اأحمد، الكونت ر�سيد الدحداح، 

العيد 
السابع جمللة 

»إطاللة ُجبيلّية«
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 الشاعر واألديب واملؤرخ 
الدكتور 

عبد احلافظ شمص

وعلى  وغيرهم.  كنعان  ديب  محمد  علي  حماده،  �سالح  علي 
اأحمد  ال�سّيد  القا�سي  الوزير  اأمثال  الوطنّية  الوحدة  رجال 
مح�سن  الحاج  افندي  محمد  اإده،  ريمون  العميد  الح�سينّي، 
المقداد،  عو�س  الحاج  عمرو،  كاظم  بك  ح�سن  حيدر،  اأبي 
مع  وغيرهم.  نا�سر  عبداهلل  القا�سي  عام،  اأديب  القا�سي 
للدكتور  والأدب  والتراث  بالبيئة  خا�سة  �سفحات  تخ�سي�س 
علي  ال�ستاذ  ع��ّواد،  حميد  عاطف  الدكتور  كامل،  �سومط 
ح�سين عّواد، الدكتور حيدر خير الدين، الدكتور علي زيتون، 
بّرو،  ح�سين  الأ�ستاذ  المحامي  العيتاوي،  ع�سام  الدكتور 
منيف  الأ�ستاذ  ع��ّواد،  محمد  الأ�ستاذ  ع��ّام،  وفيق  الدكتور 
حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  ح�سن  الدكتور  ال�سّواني، 
اللقي�س  نديم  المحامي  الدين،  ن�سر  �سادي  الأ�ستاذ  اأحمد، 
الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  كالمفتي  وللعلماء  وغيرهم. 
ال�سيخ  العّامة  اللبابيدي،  �سليم  ال�سيخ  الدكتور  المفتي 
قي�س،  محمد  اأحمد  ال�سيخ  الدكتور  عمرو،  ح�سين  محمد 
ي�سري  الدكتور  العاملّي،  الحاج  علي  محمد  ال�سيخ  العّامة 
المو�سوّي  يو�سف  محمد  ال�سّيد  الأ�ستاذ  عبداهلل،  الغني  عبد 
اأخ��رى  �سفحات  مع  وغيرهم.   البريدي  اإبراهيم  وال�سيخ 
نهج  i، ومقاماتهم في م�سر وعن  البيت  اأهل  للحديث عن 
بالمخّل�س  الكتاب  واأه��ل  الم�سلمين  عقيدة  وعن  الباغة. 
بجهود  ُمنوهًا  درا�سات،  من  وغيرها  الزمان  اآخر  الموعود 
مع  وتعاونه  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلة  تحرير  ورئي�س  �ساحب 
والأ�ستاذين  جــبــيــل«  لــبــالد  الــثــقــافــي  »الــمــجــلــ�ــس  ف��ي  الأدب���اء 
عن  بق�سيدة  كامه  خاتمًا  ع�ساكر،  وف��وزي  كريم  ج��ورج 

ورجالتها.  المعي�سرة 
ال�سيخ  الدكتور  الم�سوؤول  المجلة  تحرير  مدير  تكّلم  ُثّم 
طالبًا  تحريرها،  ورئي�س  �ساحبها  بجهود  منوهًا  قي�س  اأحمد 
الأدبّية  ومقالتهم  بكتاباتهم  المجلة  م�ساعدة  الح�سور  من 

الوطنّية. الوحدة  اإلى  تدعو  التي  والإجتماعّية  والتاريخّية 
منوهًا  ج��اب��ر،  علي  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ّام��ة  تكّلم  ُث��ّم 
الذي  وبال�سوم  الكريم  الإجتماع  وبهذا  الدعوة  ب�ساحب 
الكريم  الإجتماع  بهذا  علينا  انعك�س  والذي  الأنبياء  �ُسّنُة  هو 
بهذا  خيرًا  ُم�ستب�سرًا  لبنان،  في  الوطنّية  الوحدة  يمثل  الذي 
الإنتخابات.  قانون  على  الإتفاق  بعد  لبنان  وبم�ستقبل  العهد 

المعي�سرة  بلدية  لرئي�س  �سكر  بكلمة  الإحتفال  َوُخ��ِت��َم 
المنا�سبة.  وحي  من  نزيه عمرو  زهير  الحاج 
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الكون  مو�ّسية  البّينات  اآياته  بهدي  هدانا  الذي  هلل  الحمد 
المعجز كاأّنما ت�ستعل هنالك نظرات الأر�س في وجه ال�سباب 
والليل... ويهدر ال�سوت كاأّنما هدير الّروح... وتنب�س الأرجاء 
باأ�سرار الخلق التي ل يدرك كنهها اإّل الرا�سخون في العلم... 

وت�سعد الم�سافات الُم�سنية من الّده�سة ومن اآفاق القلوب.
بالمحبة  قلوبهم  العامرة  الأج��اء،  ال�ّسادة  اأّيها  اأحّييكم 
في  المباركة،  الكريمة  ال��ّدار  هذه  في  بكم  واأرَح��ب  والإيمان، 
�سهر كريم، بدعوة كريمة من ح�سرة �ساحب ال�ّسماحة العّامة 
قلمه  حبر  من  عمرو،  محمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  القا�سي 
ا�ستحال عاجًا حّيًا داوى جراحات األهبت نفو�س الموؤمنين... 
الذي اأراد باأفكاره الّرائدة اأن ي�سع حّدًا لكل من يحاول عرقلة 
الم�سيرة اأو ن�سر الزيف في هذه المنطقة الغالية على كل قلٍب 
الجبارة  الجهود  بذل  وقد  فيها،  والمقيمين  اأبنائها  قلوب  من 
من اأجل تقويم كّل اعوجاج... والذي حا�سر ف�سَحَر وقد غم�س 
قلبه  من  واأعطى  ال�ّسمحاء،  العقيدة  اأعماق  عمق  في  يراعه 
وذاته، وِنعَم البذل والعطاء... وتوا�سع، فِنعَم التوا�سع... وهو 
حب  ن�سر  اإيمانه  وُنبِل  بعظمة  الم�سطرد  النجاح  م�سيرة  في 

الحقيقة وقاد اإلى م�سارف العرفان بنتاج قلمه وفكره النّير.
ودرره��ا  ذخ��ائ��ره��ا  تزهر  م��ع��ارف  ك��دائ��رة  ونتاجه  علمه 
اإلى الإخاء والم�ساواة  ع تيجان العلماء، وتدعو  المكنونة وتر�سّ
وُتْغني عقول الموؤمنين اّلذين اأحّبوا واأخل�سوا وعملوا على ن�سر 

المعرفة وبنوا �سروح العلم.

وعمله  بعلمه  اأ���س��ه��م  الإ���س��ام��ّي،  الفكر  اأع���ام  م��ن  ه��و 
وحكمته في النهو�س بالواقع، وتح�سين ظروف العي�س في هذه 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  يعّبرون  جانبه  اإلى  والكل  المنطقة، 
اإل��ى  قّربته  تاجّية،  دّرًة  ك��ن��وزه  اإل��ى  اأ���س��اف  وق��د  وامتنانهم 
اليوم  نحتفل  التي  الجامعة  المجلة  ُجبيلّية«  »اإطاللة  القلوب 
وتنطق  ال�ّسامّية  اأفكاره  وتعك�س  تحمل  والتي  ال�سابع،  بعيدها 
يزّينها  وتعّبر عن طموحاتهم،  ال�سرفاء،  المنطقة  اأبناء  باإ�سم 
ابن  وكاأّنه  العميم.  بالخير  ويعود  يليق  بما  الممّيز  باأ�سلوبه 
جلدتها المتمّر�س ب�سياغة المقالت والدرا�سات والّنقد البّناء 
حملة  من  فا�سلة  مجموعة  جانبه  واإلى  والّتزيين...  والتبويب 
وموا�سيعهم  بكتاباتهم  فياأن�س  منطلقه  من  ينطلقون  الأقام، 
المختلفة التي لقيت وتاقي كل الت�سجيع من قّرائها الأعزاء.

اأن��واع  لت�سجيل  اإدراك  حركة  ال�سحافة  اأّن  وال��م��ع��روف 
مكّبرات  من  وهي  العلمّية...  والمعرفة  الثقافة  من  مختلفة 
اأفعال  ردود  اأي�سًا  التقّدم... وهي  تتيح  التي  الب�سرّية  الحوا�س 
عالية  ب��اأخ��اق  الحياة  ولطريقة  لل�سلوك  واإرادّي����ة  انتقالّية 

واإيمانيًا. ودينّيًا  والب�سرّية علميًا  المجتمع  لتح�سين 
ومو�سع المعرفة التي هي نور القلب معجزة اهلل تعالى التي 
والعالم  ال��ذات...  نور  من  اأو  العقل  من  ينبثق  بثمن،  تقّدر  ل 
في مظهره المح�سو�س هو نتيجة اآلّيات، تحّول الوعي اإلى ماّدة 
تنبئ عن ال�سعور... وهي قابلة للتماثل والتكامل، وترتكز على 
اإلى  لت�سل  مراحل  ع��ّدة  في  وتمّر  واإجتماعّي...  علمي  وعي 
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الهدف عبر و�سائل متعددة تخرج الإن�سان من ماألوفه وتّزوده 
مطارح  على  وتدّله  وا�سع  ف�ساء  في  يتحّرك  تجعله  بطبيعة 

النجوم ي�ست�سيء بنورها الذي هو نور اهلل تعالى. 
تفي  اأن  ا�ستطاعت  اأّنها  فخرًا  يكفيها  ُجبيلّية«  و»اإطاللة 
لأبنائها  وما  حقها  الفتوح  وك�سروان  ومنطقتها  جبيل  مدينة 
الزمن...  في  وال�سارب  العريق  الّتاريخ  في  عظيمة  ماآثر  من 
والأم��ج��اد...  بالقيم  الدنيا  ومالئة  للحرف  كنا�سرة  وجبيل، 
اأبناوؤها.  بها  ق��ام  واإن��ج��ازات  م�ساريع  على  المجلة  اأ���س��اءت 
التقدير  ك��ّل  يلقى  ال��ذي  فيها  البلدي  المجل�س  وخ�سو�سًا 
�سخ�سياتها  وع��ل��ى  ا�ستثناء،  دون  الجميع  م��ن  والإح���ت���رام 
في  وكيانها  �ساأنها  اأعلوا  اّلذين  والمعنوّية،  والدينّية  الر�سمّية 
وللمحبة  الكريمة،  الحّرة  للحياة  نموذجًا  كانت  حيث  العالم، 

الم�سترك. والعي�س 
ق�ساءي  ف��ي  البيئة  ق�سايا  على  المجلة  اهتمام  وت��رّك��ز 
العديدة  الموا�سيع  لن�سر  ال�سّباقة  فكانت  وك�سروان.  جبيل 
ك��ام��ل،  ���س��وم��ط  ال��دك��ت��ور  ال��ك��رام  الأ���س��ات��ذة  ال��ت��ي عالجها 

عاطف حميد عّواد، الأ�ستاذ علي ح�سين ال���دك���ت���ور 
الدين،  خير  حيدر  الدكتور  ع��ّواد، 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي زي���ت���ون، ال��دك��ت��ور 
ح�سن  المحامي  العيتاوي،  ع�سام 
عّام،  وفيق  الدكتور  ب��ّرو، 
ع���ّواد،  محمد  الأ���س��ت��اذ 
ال�سّواني،  منيف  الأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور ح�����س��ن ح��ي��در 
اأح���م���د، الأ����س���ت���اذ ي��و���س��ف 
ن�سر  �سادي  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر 
بهيج  ن��دي��م  المحامي  ال��دي��ن، 
وللعلماء  وغيرهم،  اللقي�س 
الأمير  عبد  ال�سيخ  الجعفري  كالمفتي 
�سم�س الدين، المفتي الدكتور ال�سيخ 
ال�سيخ  العّامة  اللبابيدي،  �سليم 
الدكتور  ع��م��رو،  ح�سين  محمد 
ال�����س��ي��خ اأح���م���د م��ح��م��د ق��ي�����س، 
العاملي،  الحاج  علي  محمد  ال�سيخ  العّامة 
الأ�ستاذ  عبداهلل،  الغني  عبد  ي�سري  الدكتور 
اإبراهيم  ال�سيخ  المو�سوّي،  يو�سف  محمد  ال�سّيد 
المجلة  بها  قامت  التي  التحقيقات  وبع�س  البريدي. 

ومنها،  لبنان  وخ��ارج  اللبنانّية.  وال��ق��رى  ال��م��دن  معظم  ف��ي 
المن�سوبة  الأ���س��رح��ة  ح��ول  التحقيقية  ال��م��ق��الت  خ��ال  م��ن 
التحرير  مدير  بقلم  المحرو�سة  م�سر  في   ،i البيت  لآل 
الق�س�س  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف  قي�س،  اأحمد  الدكتور  الم�سوؤول 
العلمي  ال��ت��راث  على  والإ���س��اءة  الهادفة،  والثقافّية  الأدب��ّي��ة 
كداود  والأعيان  وال�سعراء  والأدباء  للعلماء  والتاريخّي  والأدبّي 
والكونت  القروي  وال�ساعر  ومارون عّبود  ويو�سف عماد  بركات 
وعلي  كنعان  ديب  محمد  وعلي  حيدر  ونجيب  الدحداح  ر�سيد 
همدر  �سالح  ح�سن  وال�سيخ  ح��م��ادة  وح�سين  ح��م��ادة  �سالح 
ومحمد  عمرو  حمود  الحاج  اأفندي  وعلي  عمرو  كاظم  والحاج 
اأفندي الحاج مح�سن اأبي حيدر وح�سن كاظم عمرو والقا�سي 
ال�سّيد  الوزير  والقا�سي  نا�سر  عبداهلل  والقا�سي  عّام  اأديب 
اأبي  العزيز  وعبد  خيراهلل  فيليب  والقا�سي  الح�سينّي  اأحمد 
الوحدة  اأع��ام  م��ن  وغيرهم  الكك  فيكتور  وال��دك��ت��ور  حيدر 
عو�س  وال��ح��اج  ماهر(  )اأب��و  ح�سين  ماهر  كال�سيخ  الوطنّية 
ع��ّواد،  محمود  علي  والحاج  المولى  محمود  والحاج  المقداد 
كنعان  كامل  والحاج  علي  الحاج  و�سقيقه  ها�سم  خليل  وال�سيخ 
باإنماء  تهتمُّ  التي  الم�ساريع  بع�س  على  والإ���س��اءة  وغيرهم. 
والتاريخي  والأدبي  ال�سعبّي  التراث  واإحياء  المحرومة  القرى 
وغير  ال�سائعة...  الحلقات  عن  بالتحقيق  وذلك  لبنان،  لجبل 

ذلك من ق�سايا اإنمائّية وثقافّية.
وتقّدم  وا�ستمرار  دوام  على  الحر�س  منطلق  ومن  ونحن، 
ورئي�س  �ساحبها  اإل���ى  ننظر  ــة«  ــّي ُجــبــيــل ــة  »اإطــــاللــ وازده�����ار 
ت�ستاأن�س  الذي  الدكتور يو�سف عمرو  القا�سي  ال�سيخ  تحريرها 
لاأر�س  يقول  والذي  اأينما وجد  الأيام  وم�ساءات  به �سباحات 
��وؤدد،  وال�����سُ الخير  ومنهل  الأح���رار  منبت  اأن��ت  ال��م��ب��ارك��ة... 
ويماأ  الإ�سعاع  كنوز  ير�سد  والجمال،  والحّب  الحّق  منجم 
ال�سم�س،  جبين  على  وراأ�سه  النوراني،  التوهّج  ب�سكب  الدنيا 
الوقار  و�سموخ  المجد  مقامات  اإل��ى  �سعينا  اإليه  ن�سعى  ال��ذي 
الكلمة،  ودفء  الّنبرة  وان�سياب  الحديث  ة  ورقَّ المعرفة  وكنوز 
ن�ستجلي، برغبة تامة وقوية في ال�ّسكون هداأة المفكر، ونرغب 
في تحري�سه على الحديث حيث يمتزج الح�سُّ الّرقيق وال�سعور 
والموعظة  الحكمة  �سماحته  من  ون�ستوحي  والهادف،  ال�سّفاف 

الح�سنة، ونلتزم خّطه الإيماني والّداعي اإلى الحق وال�سام. 
حفظه اهلل و�سّدد خطاه لما فيه الخير وال�سعادة والهناء... 
والوطن  واأنتم  المبارك  ال�سهر  هذا  جميعًا  عليكم  اهلل  اأع��اد 

العزيز لبنان باألف خير واأمٍن و�سام. واهلل الموّفق.
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كلمات 
في الحبِّ

 مبناسبة الذكرى السابعة 
لرحيل 

العاّلمة املرجع 
السّيد فضل اهلل )قده(

من كلمات 
t اإلمام علّي بن أبي طالب

للعاّلمة السّيد 
حمّمد صادق اخلرسان املوسوّي)1(

اإعداد هيئة التحرير

:t قال 
ِرَواَيٍة،  َعْقَل  َل  ِرَعاَيٍة  َعْقَل  �َسِمْعُتُموُه  اإَِذا  اْلَخَبَر  »اْعِقُلوا 

َقِليٌل«)2(. َوُرَعاَتُه  َكِثيٌر،  اْلِعْلِم  ُرَواَة  َفاإِنَّ 
وخ�سو�سًا  الأخبار،  نقل  عند  والتدّبر  التاأمل  اإلى  الدعوة 
ال��ك��رام  بيته  واأه���ل   ،w الأع��ظ��م  ال��ن��ب��ّي  ع��ن  ال���واردة  تلك 
هو  نحوه  ال�سعي  من  ُب��دَّ  ل  ال��ذي  الأ�سمى  الهدف  لأّن   ،i
والترديد،  الحفظ  مجرد  ل  الأخبار  من  العملّية  الإ�ستفادة 
ليكون  والفهم  الإ�ستيعاب  يكون  والترديد  للحفظ  م�سافًا  بل 
فيه،  مّما  معتبرًا  منه،  م�ستفيدًا  ينقله،  لما  واعيًا  الناقل 
والتفكر  عندها  التوقف  ت�ستحق  التي  المحطات  عند  متوقفًا 

العملّي. مجاله  في  به  ويتاأثر  الخير  على  ليتطبع  فيها 
الناقل بالحفظ والترديد فيكون حاله حال  واأّما لو اكتفى 
الطلب  عند  وتكرره  ال�سوت  تحفظ  التي  ال�سوتّية  الأجهزة 
التوثيقّي،  الغر�س  لهذا  اأ�سا�سًا  ة  لأّنها معدَّ ا�ستيعاب  من دون 
قد   � �سخم  اإ�سامّي  ت��راث  من  له  اأُع��ّد  بما   � الإن�سان  بينما 
ُهيئ له اأن يكون ع�سوًا �سالحًا في المجتمع من خال تاأثيره 
المكت�سبة  ومعلوماته  ق��راءات��ه  خ��ال  م��ن  حواليه  َم��ْن  ف��ي 
والفكري  الثقافّي  الم�ستوى  فيرتفع  غيره  وتنفع  تنفعه  التي 
التي  الب�سيطة  البداية  ه��ذه  خ��ال  م��ن  للمجتمع  وال��دي��ن��ّي 
ليتعلم  فينقله  ي�سمعه  اأو  يقراأه  لما  التام  الوعي  على  تبتني 

والإلتزام. الدقة  تدريجيًا 
والإي��م��ان  اأك��ث��ر  الحكمة  ه��ذه  فهم  على  ي�ساعدنا  وم��ّم��ا 
من  ال��ي��وم��ّي��ة  حياتنا  ف��ي  نعاي�سه  م��ا  وج��دواه��ا  باأهميتها 
كان  ب��ل  ال��خ��ب��ر،  يتفهموا  ل��م  اّل��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  اإخ��ب��ارات 
ح�ساب  دون  م��ن  الم�سجل  اأو  كالببغاء  ال��ت��رداد  ن�سيبهم 

�سلبّية.  اأو  اإيجابّية  تحدث  اأن  يمكن  التي  للنتائج 
باب  ن��ت��رك  ب��ل  ه���وؤلء  على  نعتمد  ل  اأَن��ن��ا  ال��م��وؤك��د  وم��ن 
العك�س،  يمكن  كما  الخبر  �سحة  فيمكن  مفتوحًا  الإحتمال 
ال�سهل  من  لكان  الأ�سا�س  هما  والتفهم  التثبت  كان  لو  بينما 
ا�ستوعبوا  قد  لأّنهم  ال�سخا�س  اإخبارات  على  الإعتماد  جدًا 

مانع. وعندها فا  وعيًا �سحيحًا  ووعوه  نقلوا  ما 
والحافظين  للعلم  الرعاة  من  لنكون  ن�سعى  اأن  ُب��ّد  فا 
نكون  ب��اأن  نكتفي  ول  الّنا�س  ح��ال  يتح�سن  فبذلك  لمحتواه 
كثيرًا  يغّير  ل  ذلك  لأّن  لألفاظه  والناقلين  للعلم  الرواة  من 
ب�  التعبير  لكان  بالنقل  َيتمُّ  الغر�س  كان  لو  اإذ  الواقع.  من 
يعلم  اعقلواُ  على  التاأكيد  فمن  )اعقلوا(  ولي�س  )انقلوا( 
واعين،  ومثقفين  علماء  جيل  لين�ساأ  والتفهم  التركيز  اأهمية 
العلماء  عدد  كان  بعدما  و�سعهم  ويتح�سن  الّنا�س  فيتكامل 
حاجة  فا  اأكثر  غيرهم  عدد  بينما  غيرهم  من  اأق��لَّ  دائمًا 

اإكثارهم. اإلى 

الهوام�س:
   »اأخاق الإمام علّي t« ، لل�سّيد محمد �سادق ال�سّيد محمد ر�سا الخر�سان، من�سورات العتبة العلوية الُمقّد�سة، ط.6، الّنجف الأ�سرف 1430ه�. 2009م. ج1، �س 89 � 90.( 1)
  »نهج الباغة« ، �سرح الإمام ال�سيخ محمد عبده، ج4، الكلمة رقم 98، �س 523.( 2)
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ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  كلمات  من 
اهلل )قده(، في الحّب: 

ُذرى حلم الحياة انطاقًا في  اأهوى 
اإيمان الوحي  لحياة  ي�سّدُه 

طامعٍة غير  ودنيا  ب�سيٌط  َعي�ٌس 
يزدان الحرِّ  بال�ّسعور  وعاَلُم 

اأحّب  اأن   ،w اهلل  ر�ص�ل  تعّلمت من  لقد  اأقواله:]»  ومن 
معه...  واأتــعــاون  الم�ؤمن  االإن�صان  اأحــّب  جميعاً...  الّنا�س 
من  كثير  على  معه  الأنــفــتــح  الــمــ�ؤمــن  غير  االإنــ�ــصــان  واأحـــّب 

الق�صايا.
ويموت  يت�ساقط  محبوب  كل  لأّن  اهلل  نحّب  اأن  الأ�سا�س 
حبِّ  كيفّية   ،t عليٍّ  من  فلنتعّلم  بحّبه،  الإح�سا�س  ونفقد 

اهلل.
الروحّي،  والفرح  والأم��ن  والطماأنينة  بال�سكينة  ون�سعر 
الّنا�س، ويبغ�سنا اهلل، وما قيمة  اأن يحّبنا  ومن هنا، ما قيمة 

لنا؟.. الّنا�س  وبغ�س  اهلل  محبة 
يعي�سوا  اأن  ون�ساًء  رجاًل  جميعًا  للّنا�س  يريد  الإ�سام  اإّن 

الإن�سان  مع  يتعاطف  الإن�سان  يجعل  اّل��ذي  الإن�سانّي  الحبَّ 
في  به  تربطه  اّلتي  بالّرابطة  ي�سعر  اّلتي  بالّدرجة  الآخ��ر 

اإن�سانّيته. دائرة 
في  الآخ��ر  لاإن�سان  ال��ح��ّب  يعي�س  اأن  الإن�����س��ان  على  اإّن 
جعفر  الإمام  عن  الحديث  في  ورد  وقد  الإن�سانّية،  الم�ساألة 
وهل  فقال:  الحّب  الّنا�س عن  بع�س  �ساأله  وقد   ،t ال�سادق 

.] اإّل الحّب«)1(  الدين 
واحــدة..  لعملة  وجهان  والكراهّية  الحبَّ  اأنَّ  ُيقال  »قد 
به  نقرَّ  اأن  الخطاأ  َومن  الحقيقة.  ُيجافي  الكالم  هذا  لكنَّ 

االإن�صانّية... عالقاتنا  في  نعتمده  اأو 
على  حتى  يحّب...  اأن  ي�ستطيع  ل  ب�سّدة،  يكره  الذي  اإنَّ 
فاإّنها  اإن�سانة،  الإن�سان  يحبُّ  عندما  ال�سخ�سّي  الم�ستوى 
رّبما  اإذ  يكرهها...  ل  ّن��ه  ف��اإ اأغ�سبته،  اأو  ب��ه  غ��درت  مهما 
والكراهّية...  الغيظ  بين  فرق  وهناك  منها...  بالغيظ  ي�سعر 
يوؤّدي  اأن  يمكن  الغيظ  لكن  ال�سّر...  نتيجتها  تكون  فالكراهّية 
اإلى الإح�سا�س بالإ�ستفزاز ولي�س اإلى فعل ال�سّر... والكراهّية 
ت اإلى حروب طاحنة،  تفعل فعلها... ففي التاريخ نجد اأّنها اأدَّ

كلمات 
في الحبِّ

 مبناسبة الذكرى السابعة 
لرحيل 

العاّلمة املرجع 
السّيد فضل اهلل )قده(

الصفحة األخرية

م�صت�صار التحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س
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الصفحة األخرية

الهوام�س:
لكام ال�سّيد الحلقة )6( اإعداد وتن�سيق ال�سّيد �سفيق محمد المو�سوّي، للفقيه المجدد العّامة المرجع ال�سّيد ( 1)

عبد  الدكتور  التحرير  م�ست�سار  المقالة من  وكانت هذه   .346 � ف�سل اهلل )قده(، �س 345  محمد ح�سين 
الحافظ �سم�س بمنا�سبة مرور ذكرى �سبع �سنوات على وفاة �سماحته )قده(، هيئة التحرير.

اإلى كّل ال�سرور في العالم... اأّدت  وهي: با �سك، 
ُي�سعد  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء  وهو  الملجاأ،  هو  اإذًا  فالحّب 
غ�سا�سة  يجد  ل  ب�سّدة،  به  يتم�ّسك  والذي  الحياة...  في  النف�س 
واأب��ن��اء مجتمعه  اأه��ل��ه ورف��اق��ه وج��ي��ران��ه  ف��ي ع��اق��ات��ه الإن�����س��ان��ّي��ة م��ع 
التي  ال�ّسوائب  وخالية من  الإن�سان في ظروف هادئة  ولو عا�س  ووطنه... 

الدرجة... بهذه  للحّب  يحتاج  لن  فاإّنه  باإ�ستمرار،  عي�سه  ُتنّغ�س 
الآخرين...  لإخ�ساع  القّوة  اإلى  بحاجة  لي�س  الّرجل  اأنَّ  اإلى  ُن�سير  َوُهّنا 
وحينما  الّنا�س...  جميع  الخير  ي�سمل  اأن  دواِفُعُه  تكون  اإبجابّيًا،  يكون  فعندما 

الغير!!!. وكراهّية  الذات  الآخر، حّب  الجانب  يكون من  �سلبيّا  يكون 
؟...  اإّن وزن الكراهّية في هذه الحالة، ثقيل جدًا، فهل يوؤثر اأكثر من الحبَّ
ووراءه  اإّل  تاأثير  اأو  عمل  من  ما  اأّن  قوله  يمكن  وما   ُمحّيرة...  الم�ساألة  تبقى 
كّلما  ّن��ه  اأ نقول  اأن  ن�ستطيع  فقد  َن��ِزُن��ُه��م��ا؟...  كيف  ولكن  ك��راه��ّي��ة...  اأو  ح��بٌّ 
ومع  �سحيح...  والعك�س  الحّب...  انت�سر  المجتمع.  في  والبناء  اح  ال�سَّ غلب 
والإ�ستهتار  بالأنانّية  ال��ذات  في  ينح�سر  ّن��ه  لأ اّل���ذات،  ح��ّب  هناك  الكراهّية 

قوط... وال�سُّ الكفر  منتهى  وهذا  بالآخرين... 
هناك  اأنَّ  يظن  والحاقد  الفا�سل...  فتا  �سِ والكراهّية  الحقد  اأّن  القول  يبقى 
ينطلق  لن  فهو  ولذلك  يحاربه،  َمْن  هناك  واأنَّ  �سّده،  يعملون  مجهولين  جنودًا 

يتقّدم... ولن 
ق�سيرة  واأعمارهم  يموتون  والحاقدون  العمر...  ُيطيل  فالحّب  وا�ستطرادًا، 
الإن�سان  ُي�ساعد  ل  والخوف  والكراهّية!!!.  بالحقد  قلوَبهم  ُي�سعفون  لأّنهم  جدًا، 
وهذا  يخدعه...  قد  ُيحبُّه  َمْن  اأن  في  احتمالته  ي�سع  الخائف  لأّن  الحّب،  على 
ُيحيي  ال�سكَّ  اأّن  �سحيحًا  ولي�س  ثقة...  الحّب  بينما  �سيء،  كّل  في  ي�سك  يجعله 
 ... للحبِّ مكان  فيه  يبقى  ل  بالكراهّية  يمتلئ  الذي  والقلب  يقتله...  بل  الغرام، 
ال�سخ�س  ُيعاِقَب  اأَن  قبل  نف�سه  ُيعاِقُب  الذي  هو  جّيدًا،  ينام  ل  الذي  فالإن�سان 

نائم... الآخر  بينما  الليل،  يتاألم طوال  يظّل  اإن�سانًا،  يمقت  والذي  الآخر... 
ل�سخ�س...  عاطفة  وهي  القلب  ومركزها  الظلم  من  نوع  فالكراهّية  واأخيرًا، 

اأو مك�سور... اأو حا�سد،  اإّما مهزوم 
الحّب،  هو  حياته  في  الإن�سان  وُي�ساعد  ويبني  يبقى  ال��ذي  ف��اإّن  واأخ��ي��رًا... 

المقدرة«. عند  والعفو  والتَّ�سامح 
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