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ال�سيعة  الم�سلمين  تعّلق  �سبب  عن  ي�ساأل  اأن  ل�سائل 
واأخوانهم من الم�سلمين ال�ُسّنة من اأهل  الزهد 
ب�سكل  النبوّي  البيت  لأهل  ومودتهم  والت�سوف 

بن ع�����������������ام،  علّي  بن  الح�سين  ولاإمام 
بعد  خا�س  ب�سكل  طالب  اأب��ي 
الزمن  من  قرنًا  ع�سر  اأربعة 
المودة  لهذه  واإظهارهم 
والكتابة  بالخطابة 
وال�������������س������ع������ر 
وال����زي����ارة 

واإق��ام��ة الأف���راح ف��ي ذك��رى ولدات��ه��م والأح����زان في 
ذك���رى اإ���س��ت�����س��ه��اده��م ب��اإط��ع��ام ال��ط��ع��ام وُم�����س��اع��دة 
الفقراء والأيتام والأرامل وغيرها من �سدقات جارية 
ق�سّية  وما  المنا�سبات.  هذه  في  تعالى  اهلل  اإلى  تقّربًا 

كله؟.  ذلك  في  الح�سين 
والجواب عن ذلك من خال ما يلي:

ال�سريفة  الّنبوّية  والأحاديث  القراآنّية  الآيات  اأوًل: 
ومحبتهم  م��ودت��ه��م  الم�سلمين  ع��ل��ى  اأوج��ب��ت  ال��ت��ي 
محبِّ  اأخ��رج��ه  م��ا  منها:  ب��ه��م،  والإق���ت���داء  وولي��ت��ه��م 
جبير  بــن  �صعيد  ذخائره:]»عن  في  الطبرّي  الدين 
)ر�ــصــي اهلل عــنــه(، فــي قــ�لــه تــعــالــى:{ ُقــل الَّ اأَ�ــْصــاأَُلــُكــْم 
َة ِفي اْلُقْرَبى}�ص�رة ال�ص�رى، االآية 23،  َعلَْيِه اأَْجًرا اإِالَّ اْلَمَ�دَّ
w، اأخرجه ابن ال�صرى«)1(. قال: هي ُقربى ر�ص�ل اهلل 
فينا  قــام  قال:]»  اأرق��م  بن  زيد  عن  اأي�سًا  واأخ��رج 
ُثــّم  عليه  واأثــنــى  اهلل  فحمد  خطيباً   ،w اهلل  ر�ــصــ�ل 
ياأتيني  اأن  ي��صك  ب�صر  اأنــا  ّنــمــا  اإِ الّنا�س  قال:»اأّيها 
ــي تــــارك فيكم  ــ نـ ــل فــاأجــيــبــه واإِ ــّز وجـ ــــي عـ ر�ـــصـــ�ل رّب
الــثــقــلــيــن اأولـــهـــمـــا كـــتـــاب اهلل فــيــه الـــُهـــدى والـــنـــ�ر 
فيه  وحــثَّ  بــه،  وخــذوا  وجــل  عــزَّ  اهلل  بكتاب  فتم�صك�ا 

لماذا زيارة 
اإلمام الحسين t؟

اأهل  في  اهلل  اأّذكركم  بيتي  واأهل  قال:  ُثمَّ  فيه  ورّغب 
.]»)2( بيتي ثالث مرات 

واأخ�����رج اأي�����س��ًا ع��ن اإي���ا����س ب��ن ���س��ل��م��ة ع��ن اأب��ي��ه 
الأهـــل  اأمــــان  الــنــجــ�م   «:w اهلل  ر�ـــصـــ�ل  قال:]»قال 
عمرو  اأبو  اأخرجه  الأمتي«.  اأمــان  بيتي  واأهــل  ال�صماء 
الغفاري. وعن عليِّ )ر�سي اهلل عنه(، قال: قال ر�سول 
اأهل  ذهب  فاإذا  ال�صماء  الأهل  اأمان  النج�م   «:w اهلل 

االأر�س«.  اأهل  بيتي ذهب 
النبيَّ  اأّن  اأي�سًا عن ُعمر )ر�سي اهلل عنه(:»  واأخرج 
w، قــال فــي كــل خــلــ�ف )3( مــن اأُمــتــي عـــدوٌل مــن اأهــل 
واإنتحال  الغالين  تحريف  الدين  هذا  عن  ينف�ن  بيتي 
المبطلين وتاأويل الجاهلين، اأال واإّن اأئمتكم وفدكم اإلى 
اهلل عزَّ وجل فانظروا بمن ت�فدون. اأخرجه المال )4(«[.

واأخرج اأي�سًا عن عليٍّ )ر�سي اهلل عنه(، قال:]»قال 
w:» مثل اأهل بيتي كمثل �صفينة ن�ح من  ر�ص�ل اهلل 
عنها  تخّلف  ونجا ومن  فاز  بها  تعّلق  نجا ومن  ركبها 

ُزجَّ في الّنار«. اأخرجه ابن ال�سرى )5(«[.
والأح��ادي��ث  القراآنّية  الآي��ات  ذك��ر  اأردن��ا  واإن  ه��ذا 
اأه��ل  وك��ت��ب  ال�ستة  ال�����س��ح��اح  ف��ي  ال����واردة  ال�سريفة 

ووجوب   ،i البيت  اأهل  ف�سائل  في  والجماعة  ال�ُسّنة 
اإليهم  الإ���س��اءة  َوُح��رم��ة  ووليتهم  ومودتهم  محبتهم 
ن�ستطيع  ل  وم�ستفي�سة.  ومتواترة  م�سهورة  وعداوتهم 
العّامة  لها  اأف���رد  وق��د  ال��ُع��ج��ال��ة،  ه��ذه  ف��ي  اإي��راده��ا 
مو�سوعة  اآب��ادي  الفيروز  الح�سينّي  مرت�سى  ال�سّيد 
في  الخم�سة  ف�سائل  عنوان  تحت  مجلدات  ثاثة  في 

فليراجع. المراجعة  اأراد  فمن  ال�ستة«  ال�سحاح 
:t الح�سين  للإمام  ال�سحابة  ُن�سرة 

»الديانة  كتابي  ف��ي  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  تحت  وكتبت 
يلي:]»واأخرج  م��ا  الـــّراهـــنـــة«  والــتــحــديــات  الــخــاتــمــة 
عنه(:  اهلل  )ر�صي  اأن�س  :»عن  ذخــائــره  في  الطبرّي 
اأّن ر�ص�ل اهلل w، قال:» اإّن اإبني هذا يعني الح�صين، 
فلين�صره.  اأدركه منكم  العراق فمن  باأر�ٍس من  ُيقتل 

الح�صين...)6(«. مع  اأن�س  َفُقتل  قال: 
من  غيره   ،t الح�سين  ي��دي  بين  ا�ست�سهد  كما 
الأ�سدي،  مظاهر  بن  حبيب  اأبرزهم:  كان  ال�سحابة 
ب��ن عو�سجة  َوُم�����س��ل��م  ال��ك��اه��ل��ّي،  ال��ح��ارث  ب��ن  واأن�����س 
اإ�سافة  وب��الإم��ك��ان  اأرب��ع��ة.  عددهم  فيكون  الأ���س��دي، 
اإليهم  الخزاعّي  �سرد  بن  �سليمان  الجليل  ال�سحابي 
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هاك  بلغه  اأن  وبعد  زياد،  اإبن  �سجون  في  كان  والذي 
ال�سجن  اأبواب  بخلع  اأ�سحابه  مع  قام  معاوية  بن  يزيد 
وال���خ���روج م��ن��ه وت���ّزع���م )ر���س��ي اهلل ع��ن��ه(، ح��رك��ة 
بعد  اأي  للهجرة   65 �سنة  والعراق  الكوفة  في  التوابين 
الثاأر  طالبًا   ،t الح�سين  اإ�ست�سهاد  من  �سنوات  اأربع 
اإليهم  اأن ن�سمَّ  t، وكذلك ن�ستطيع  من قتلة الح�سين 
بن  يزيد  على  ا�ستنكروا  اّلذين  ال�سحابة  من  الأحياء 
بن  زيد   �1 وهم:  عملهم،  الأم�سار  في  وولت��ه  معاوية 
2� جابر  اأرقم الذي اعتر�س على ابن زياد في الكوفة. 
اأّول �سحابّي يزور الح�سين  بن عبداهلل الأن�ساري وهو 
t، في يوم الأربعين. 3� �سهيل بن �سعد ال�ساعدي. 4� 
الخطاب.  ُعمر بن  5� عبداهلل بن  العبا�س.  عبداهلل بن 
نعى  من  اأّول  وه��ي  �سلمة  اأم  ال�سيدة  الموؤمنين  اأم   �6
�سمعته  م��ا  وحدثتهم  المدينة  لأه���ل   ،t الح�سين 
واإ�ست�سهاده   ،t الح�سين  ب�ساأن   ،w اهلل  ر�سول  من 

العراق)7(«[. في  بكرباء 
فكانوا   ،t الح�سين  يدي  بين  ال�سهداء  باقي  واأّما 
اأبي  بن  عليِّ  بن  العبا�س  كان  واأعظمهم  التابعين  من 

اأجمعين(.  وعنهم  عنه  اهلل  طالب )ر�سي 
الح�سين  للإمام  والجماعة  ال�ُسّنة  اأهل  رثاء 

t، وتاأثرهم به 
والجماعة  ال�ُسّنة  اأه��ل  نظم  ما  حول  الكام  واأّم��ا 
اأربعة  خال   ،t الح�سين  والإمام  كرباء  ملحمة  في 
فيحتاج  ذلك  في  وت�سنيفهم  به  وتاأثرهم  قرنًا  ع�سر 
محمد  الإم��ام  قاله  ما  منها  مجلدات  عّدة  اإلى  جمعه 
 t الح�سين  الإمام  ونادبًا  راثيًا  ال�سافعي  اإدري�س  بن 

بقوله:
ك���ئ���ي���ُب وال������ف�������������وؤاُد  ه����ّم����ي  َب  ]»ت�اأوَّ

َغ�����ري�����ُب وال������رق�������������اُد  ن�����وم�����ي  ق  واأرَّ
���غ ع���ن���ي ال���ُح�������س���ي���َن ر���س�����ال��ًة ف���م���ن ُم���ب���لِّ

وُق������ل������وُب اأن�����ف�����������سٌ  ك���ره���ت���ه�����������ا  واإن 
َق����ت����ي����ٌل ب�������ا ُج���������رٍم ك��������������اأن ق��م��ي�����س��ُه

����س���ب���ي���ٌغ ب�����َم�����اِء الأرج��������������واِن َخ�������س���ي���ُب
ول���ل�������س���ي���ف اأع��������������������واٌل ول�����ل�����رم�����َح رن�����ٌة

ول���ل���خ���ي���ل م����ن ب���ع���د ال�������س���ه���ي���ِل َن���ح���ي���ُب

����ٍد ُم����ح����مَّ لآل  ال��������������ُدن����ي����ا  َت���������زل����زل���������ت 
����ُم ال���ج���ب�������اِل ت�����ذوُب وك��������ادت ل���ه���م �����سُ

وَغ��������ارت ُن����ج����وٌم واق�������س���ع���ّرت َك����واك����ٌب
َوُه������ت������ك اأ�����س����ت��������������اٍر و�����س���������ق ج����ي����وُب

ه��ا���س��م اآل  م���ن  ال��م��ب��ع��وِث  ع��ل��ى  ُي�����س��ل��ى 
ل���ع���ج���ي�������ُب ذا  اإن  ب�����ن�����وه  َوُي������غ�������������زى 

���د ُم���ح���مَّ اآل  ُح�������بُّ  ذن���ب�������ي  ك�����������ان  ل���ئ���ن 
ف���ذل�����������ك ذن��������ٌب ل�������س���ت ع����ن����ه اأت��������وُب

ُه�����ُم ���س��ف��ع�����ائ��ي ي����وم ح�������س���ري وم��وق��ف��ي
ُخطوُب..)8(«[. ل��ل��ّن��اظ��ري��ن  ب��دت  م��ا  اإذا 
الح�سين بق�سّية  الأخرى  المذاهب  اأئمة  تاأثر  اأّما 
فكان  اأن�س  بن  مالك  والإمام  اأبي حنيفة  كالإمام   ،t
بن  ع��ل��يِّ  ب��ن  زي��د  ال�سهيد  الإم���ام  ل��ث��ورة  بن�سرتهما 
َهدي جده  �سار على  لأّنه  والمال  بالفتوى   ،iالح�سين
t، في ثورته �سدَّ ه�سام بن عبد الملك بن  الح�سين 
فقد  ُم�سنده  في  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام  واأَّم��ا  م��روان. 
البيت  اأه��ل  ف�سائل  في  ال�سحيحة  الأح��ادي��ث  اأخ��رج 
تكّلم  وقد  الآخرين  ال�سحاح  اأ�سحاب  يخرجه  لم  ما 
ال�صادق  »االإمام  كتابه  في  حيدر  اأ�سد  ال�سيخ  العّامة 

بالتف�سيل. ذلك  عن  االأربعة«،  والمذاهب 
بن  الباقي  عبد  بن  ح�سن  الكبير  العراق  ول�ساعر 
الموافق  1157ه���.  �سنة  المتوفى  المو�سلي  بكر  اأب��ي 
�سنة  قيامه  بعد  قالهما  ق�سيدتان  1744م.  ل�سنة 
اأوردتهما  وكرباء  الأ�سرف  الّنجف  بزيارة  1143ه���. 
في  هولندا  ام�ستردام  في  ال�سادرة  »الم��صم«  مجلة 
1412ه�. منها ما   � 1991م  ال�سادر عام  العدد )12( 

:t للح�سين  زيارته  في  قاله 
ال��ف��ي��اف��ي ق���ط���ع  ي����وم  ال�����س��ي��ر  ح���ب���ذا   «[

م�����ا اأح�����ي�����ا ال������������وداع ع����ن����د ال�����ف�����راق
واأم����������ام����������ي الإم�����������������ام ن�����ج�����ل ع����ل����ّي

ال�������س���ب���اق ي�������وم  ال����ب����ت����ول  اآل  َف������خ������ُر 
ل���������م ت������ل������د ب������ع������د ج���������������ّده واأب��������ي��������ه

ّم��������������ه��������������ات ب�������������س������ائ������ر الآف���������������اق  اأُ
ب�������س���ن���اء ال���ح�������س���ي���ن ي����ا ح����ب����ذا ال��خ��ل��ق

وي����������ا ح���������س����ن اأح�������������س������ن الأخ������������اق

ال�����زه�����راء ف����اط����م����ة  ت�����ك�����وُن  اأُّم  اأي 
����س���اق���ي ال�����ح�����و������س  ع����ل����ى  وال�����������ٌد  اأو 

اهلل خ����ل����ق  اأف�����������س�����َل  ي�����ك�����ون  ج�������ّد  اأي 
وال������م������ج������ت������ب������ى ع�������ل�������ى الإط����������������اق

ه������ل ع����ل����م����ت����م ب�����م�����ا اأه������ي������م ج����ن����ون����ًا
ول���������م���������اذا ت�����اأ������س�����ف�����ي واح������ت������راف������ي

ي������وم ق���ت���ل ال���ح�������س���ي���ن ك���ي���ف ا����س���ت���ق���رت
ه�������ذه الأر�������������س ب�����ل و�����س����ب����ع ال���ط���ب���اق

ّي�����ه�����ا الأر�����������س ه�����ل ب���ق���ى َل�������ِك ع���ي���ٌن اأ
ودم���������������اء ال�����ح�����������س�����ي�����ن ب���������الإه���������راق

ن�����س��ف��ًا ال���������س����وام����خ  ت���ن�������س���ُف  ل  ك����ي����ف 
وي���������ح���������نُّ ال�����������وج�����������ود ل������اإم������ح������اق

ل���ك���ن ف��������رع��������ون  اآل  اهلل  اأغ���������������رق 
النفاق)9(«[. ك���ه���ذا  ع��ن��ده��م  ي��ك��ن  ل���م 

اثنتين  بلغت  التي  الق�سيدة  هذه  اأبيات  اآخر  اإلى 
ة  ال�ُسنَّ اأهل  وعواطف  �سعور  عن  ر  ُتعبِّ وهي  بيتًا  و�ستين 
.i البيت  واأهل   ،t الح�سين  الإمام  نحو  والجماعة 

النه�سة  ع�سر  في  والعلماء  والأدباء  الأعيان  واأّما 
فكانوا  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنين  في  العربّية 
ال�سالح  وال�سلف  ال�سافعّي  الإم��ام  قاله  ما  يترجمون 
كرباء  وملحمة   ،t الح�سين  ف��ي  الأُّم����ة  ه��ذه  م��ن 
الإ�ستعمار  �سدَّ  ث��وري  وَف��ه��ٍم  ح��دي��ٍث  علميِّ  باأ�سلوب 
ح��ي��ث ق��ال الأدي����ب ال��م�����س��ري اإب��راه��ي��م ع��ب��د ال��ق��ادر 
ع�صر  اأربعة  بعد  الح�صين  م�صرع  يزال  المازني:]»ال 
اأعرف  ول�صت  عنيفاً  هزاً  االإ�صالمّي  العالم  يهزُّ  قرناً 
كــان لها هذا  تــاريــخ االأمــم قاطبة حــادثــة مــفــردة  فــي 
عظيمة  دول  م�صائر  فــي  الــزمــن  على  العميق  االأثــر 

�صتى)10(«[. و�صع�ب 
محمود  عبا�س  الكبير  الم�سري  الأدي���ب  وي��ق��ول 
:»ُعرفت  كرباء  عن  ال�صهداء«  »اب�  كتابه  في  العقاد 
ــمَّ �ــصــحــفــت اإلــــى كــربــالء،  ــ ــ�ر بــابــل ُث قــديــمــاً بــاإ�ــصــم كـ
يجمع  اآخـــر  لت�صحيف  ُعــر�ــصــة  الت�صحيف  فجعلها 
اإلى  ال�صعراء.  بع�س  و�صمها  كما  والبالء،  الكرب  بين 
�صنة  بها  َيعُبر  اأن  خليقاً  كــان  الزمن  فلعلَّ  قال:»  اأن 
اإ�صم،  لها  ي�صمع  اأن  دون  ع�صر  بعد  وع�صراً  �صنة،  بعد 

ب�ج�د...  لها  َيح�سُّ  اأو 
الم�صادفات  و�ــصــاءت 
َركـــُب  لــهــا  ــ�ــصــاق  ُي اأن 

اأن  بــــعــــد  الـــحـــ�ـــصـــيـــن 
ــيـــن كــل  ِحـــيـــَل بــيــنــه وبـ

جــهــة اأخــــــرى، فــاقــتــرن 
الي�م  ذلك  منذ  تاريخها 

ومن  كله  االإ�صالم  بتاريخ 
بني  بتاريخ  يقترن  اأن  حقه 

لهذا  عرفت  حيثما  االإن�صان 
بها  ت�صتحق  ف�صيلة  االإن�صان 

والتخليد.  التن�يه 
ف��ه��ي ال���ي���وم ح����رم ي����زوره 

ال��م�����س��ل��م��ون ل��ل��ع��ب��رة وال���ذك���رى، 
للنظر  الم�سلمين  غ��ي��ر  وي����زوره 

اأُعطيت  ل��و  ولكنها  وال��م�����س��اه��دة، 
ح��ق��ه��ا م���ن ال��ت��ن��وي��ه وال��ت��خ��ل��ي��د، 

لكل  م�����زارًا  ُت�����س��ب��ح  اأن  ل��ه��ا  ل��ح��قَّ 
من  ن�سيبًا  نوعه  لبني  يعرف  اآدم��ي 

ل  لأننا  الف�سيلة.  من  وحظًا  القدا�سة. 
يقترن  الأر�س  هذه  بقاع  من  بقعة  نذكر 

والمناقب  الف�سائل  م��ن  بجملة  اإ�سمها 
التي  تلك  من  الإن�سان  لنوع  واأل��زم  اأ�سمى 

الح�سين  م�سرع  بعد  كرباء  باإ�سم  اقترنت 
فيها)11(«[.

عبد  ال�سيخ  الدكتور  الأكبر  الإمام  ويقول 
في   ،q الراحل  الأزهر  �سيخ  محمود  الحليم 

العابدين«:]»وهذه  زين  »�صّيدنا  كتابه  مقّدمة 
الــجــمــاعــة هــم الــيــهــ�د اّلـــذيـــن ر�ــصــمــ�ا الإفــ�ــصــاد 

طريق  عن  تنفيذه  في  اأخــذوا  منهجاً  االإن�صانّية 
و�صائل االإعالم ودور الن�صر، وعن طريق الم�صرح 

وال�صينما، وعن طريق كل كاتب ماأج�ر، وكل كاتب 
اأن  درجــة  اإلــى  باليه�د  االأمــر  و�صل  لقد  بل  ُمغّفل، 

علم  كرا�صي  على  االإ�صتيالء  تخطيطهم  في  ر�صم�ا 
واأمريكا،  اأوروبا  جامعات  في  االإجتماع  وعلم  النف�س 
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الّنا�س  على  العلمين،  هــذيــن  طــريــق  عــن  ليف�صدوا،  وذلــك 
واأخالقهم)12(«[. عقائدهم 

في   ،w اهلل  ر�سول  عن  الأحاديث  بع�س  اأخرج  اأن  وبعد 
ر�سول  قول  ومنها  ووالدهما  واأمهما  والح�سين  الح�سن  ف�سل 
اأحبَّ  اأحبَّ اهلل من  ُح�صين،  واأنا من  ُح�صين مني   «:w اهلل 
خا�س  لقد  قال:»  االأ�صباط«)13(،  من  �صبط  ُح�صين  ح�صيناً، 
�ــصــّيــدنــا الــحــ�ــصــيــن مــعــركــة �ــصــد الــبــاطــل، وا�ــصــتــ�ــصــهــد فيها، 
و�صيق  الــبــاقــ�ن،  واأُ�ــصــر  مــعــه،  ممن  كثيرين  دمــاء  و�صفكت 
الح�صين  ن�صل  من  الــذكــ�ر  من  يبق  ولــم  اأ�ــصــرى،  البيت  اآل 
الح�صين  اإاّل عليٌّ بن  ـ  المعركة  بعد هذه  ـ  )ر�صي اهلل عنه( 

)ر�صي اهلل عنه( )14(«[.
 ،o الح�سين  بن  العابدين علّي  زين  الإمام  تكّلم عن  ُثمَّ 
الّنا�س  جميع  اإلى  وال��ده  و�سوت  ر�سالة  اإي�سال  في  وجهاده 
للّنا�س دائمًا بهدي  من خال �سيرته وهديه وكلماته وتذكيره 
اآبائه الطاهرين من خال الم�سّنفات الماأثورة عنه واأهمها: 

وغيرها.  الحقوق  ور�سالة  ال�سجادّية  ال�سحيفة 
اأطروحة  ت�سنيف  اإل��ى  يحتاج  الباب  هذا  في  والحديث 
وتقدير  اإحترام  عن  كامنا  به  نختم  ما  وخير  بذلك.  خا�سة 
ولكرباء في  الح�سين  لاإمام  والجماعة  ة  ال�ُسنَّ اأهل  وتقدي�س 
ما  لاأحرار،  ومرجعًا  كهفًا  كرباء  ولعتبار  الع�سرين  القرن 
عبداهلل  ال�سيخ  للعّامة   ،t الح�سين  الإمام  كتاب  في  جاء 

�سعره: في  جاء  العايلي حيث 
���م���ًا ُم���ج�������سّ الإب����������اِء  ك���ه���ف  ك�����رب�����اء.  ف���ي���ا   «[

وي�������ا ك������رب������اء. ك����ه����َف ال����ُب����ط����ول����ة وال����ُع����ا
وي������ا ك�����رب�����ا. وق������د ُح���������زِت ن���ف�������س���ًا ن���ب���ي���ل���ًة

����رت ب���ع���د ال����ي����وم رم�������زًا اإل������ى ال�����س��م��ا ����يِّ و�����سُ
وي�������ا ك�����رب�����ا. ق�����د ������س�����رِت ق���ب���ل���ة ك�����ل ذي

ن�����ا ال�����دُّ م����ب����دِئ����ه����ا  دون  ت���������س����اغ����ر  ن���ف�������س 
وي�������ا ك�����رب�����ا. ق�����د ُح��������زت م�����ج�����دًا ُم�����وئ�����ًا

ال����َم����دى دون  ي���ن���ق�������س���ي  ف������خ������ارًا  وُح����������زت 
ت�����ه �����س����ح����ّي����ة ف��������خ��������اٌر ل�����ع�����م�����ري ������س�����ط�����رَّ

ف����ك����ان ل���م���ع���ن���ى ال����م����ج����ِد اأع�����ظ�����م ًم���ج���ت���ل���ى
����س �����ع�����اٌر م���ق���دَّ ف���ل���ل���ُم�������س���ل���م الأ������س�����م�����ى ������سِ

������اة ول�������اإب�������ا ه������م������ا ق�����ب�����ل�����ت�����ان ل������ل�������������سَّ

����رع����ًة ف�������اأك�������رم ب����ب����ي����ت ك�������ان ل����ل����ّن����ا�����س �����سِ
وم����ن����ب����ث����ق����ًا م������ن ُخ�����ط�����ة ال����ن����ب����ل وال�����ف�����دى

ف��������������داٌء ل�����ع�����م�����ري ظ����������لَّ ت�����م�����ث�����ال ُن����ه����ي����ة
واد م�������ن ك�������ل ُم���ن���ت���ح���ى ������س�����ه ال�����������������رُّ ي�����ق�����دِّ

ي������ط������وف������ون ف��������ي اأرج����������ائ����������ه ب����ق����دا�����س����ة
ك���������اأنَّ ل���ه���ا وح�����ّي�����ًا اإل�������ى ال���ن���ف�������س وال���ن���ه���ى

����س���م���ت اإذا  ال�����ك�����ب�����ري�����اِء  ������س�����رُّ  ك�����ذل�����ك 
انت�سى...)15(«[. اإذا  ال��ع��ب��ق��ريِّ  ���س��ر  وذل����ك 

»دمعة  عنوان  تحت  اأخرى  ق�سيدة  العايلي  للعّامة  كما 
كتابه  ف��ي  بيتًا  وع�سرين  اثنين  م��ن  الح�صين«  عــلــى  �ــُصــنــي 
في  قيل  ال��ذي  العربّي  ال�سعر  عيون  من  وهي  الذكر،  الآن��ف 

.t الح�سين  رثاء 
الكلم خاتمة 

الإثني  الإمامّية  ال�سيعة  به  يقوم  ما  اإنَّ  الكام  وخاتمة 
ال�سيعة  من  واإخوانهم  الجعفرّية  بال�سيعة  المعروفة  ع�سرية 
الهند  في  البهرة  الإ�سماعيلّية  وال�سيعة  اليمن  في  الزيدّية 
والباك�ستان من زيارات لر�سول اهلل ولاأئمة الُهداة  الميامين 
ال��ع��راق  وف��ي  ال��م��ن��ّورة  المدينة  ف��ي  الطاهرين  بيته  اآل  م��ن 
الإمام   ،i البيت  اأهل  من  الثامن  الإم��ام  لمقام  اإي��ران  وفي 
في  والعزاء  للحزن  �سعائر  ومن   ،o الر�سا  مو�سى  بن  عليِّ 
في  الأربعين  وزي��ارة  عام  كّل  محّرم  �سهر  من  عا�سوراء  اأي��ام 
وفي   ،t الح�سين  لاإمام  عام  كلَّ  �سفر  �سهر  من  الع�سرين 
ر�سول  وف��اة  ذك��رى  في  ع��ام  كل  �سفر  من  والع�سرين  الثامن 
اأع���داد ال��زائ��ري��ن ف��ي ع��ام 1439ه���  w، حتى ت��ج��اوزت  اهلل 
اأو �سالة  ببدعة  لي�س  مليونًا  الع�سرين  2017م.  لعام  الموافق 
والمودة  الحبِّ  هو  بل  والكرامة  الحرية  لطلب  طريُق  هو  بل 
الح�سين  راية  ورفع  الأطهار.  بيته  ولأه��ل  ولر�سوله  تعالى  هلل 
ة والكرامة والوحدة  t، في جميع ما تقدم هو الحرية والعزِّ
اإقتداًء ب�سحابة ر�سول اهلل والتابعين لهم باإح�سان   الإ�سامّية 
اّلذين ا�ست�سهدوا تحت راية الح�سين في كرباء. بل هو طريق 
حيث  والظالمين.  الظلم  من  وا�ستنقاذها  ال�سعوب.  لتحرير 
علي  ُمحّمد  الإ�سامّية  باك�ستان  جمهورّية  وقائد  محرر  قال 
الن�صال  في  الدرو�س  ا�صتلهمنا  الح�صين  ث�رة  ]»من  جناح: 
وال�صم�د والت�صحّية... ففزنا بالن�صر، وكان اهلل في ع�ننا«.

في  النا�سر  عبد  جمال  الكبير  العربّي  الرئي�س  قاله  ولما 
افتتاحه لل�سريح الجديد المر�سل من ُم�سلمي الهند اإلى مقام 
t، في القاهرة حيث كان الرئي�س في  راأ�س �سّيدنا الح�سين 
الجديد  الذهبّي  ال�سباك  عن  ال�ستار  اأزاح��وا  اّلذين  مقّدمة 
عليك  الــ�ــصــالم  بقوله:»  الُمحتفلين  النا�سر  عبد  فخاطب 
�صدَّ  االإ�صالم  في  ثــ�رة  اأّول  اأعلن  الــذي  العظيم  القائد  اأّيها 

المت�صلطين على رقاب ال�صع�ب المظل�مة )16(«[.
الح�سين  الإمام  نهج  على  وال�سير  الإقتداء  اأنَّ  كما  وبعد، 
فيهما  بنيه  من  الطاهرين  والأئمة  واأخيه  واأُّم��ه  واأبيه  وجّده 
اهلل  اإلى  والُقربى  الكرامة  فيهما  نيا،  الدُّ في  والحرية  العّزة 
تعالى واإلى ر�سوله  ُمحّمدw، في الآخرة م�سداقًا لأحاديث 

i، منها: البيت  اأهل  اأئمة  كثيرة وردت عن 
م���ا اأخ���رج���ه اب����ن ق��ول��وي��ه ال���ُق���م���ّي ف���ي ك��ت��اب��ه »كـــامـــل 
عن  النخعّي،  الحكم  ب��ن  الح�سن  ع��ن  باإ�سناْد  ــارات«  ــزيـ الـ
في  يــقــ�ل  وهــ�   ،t الــمــ�ؤمــنــيــن  اأمــيــر  قال:]»�صمعت  رج��ل 
َماء  ال�صَّ َعلَْيِهُم  َبَكْت  االآية:]{َفَما  هذه  يتل�  وه�  الرحبة)17(، 
عليه  وخرج   .29 الدخان،  �ص�رة  ُمنَظِريَن}  َكاُن�ا  َوَما  َوااْلأَْر�ــُس 
�صُيقتل  هذا  اإّن  ا  اأمَّ فقال:  الم�صجد،  اأب�اب  بع�س  من  الح�صين 
ويحزن  يبكي  �سوف  اأي  واالأر�س)18(«[.  ال�صماء  عليه  وتبكي 

اإ�ست�سهاده. عند  والأر�س  ال�سماء  اأهل  عليه 
كما اأخرج ابن قولويه القمي اأي�سًا في كتابه الآنف الذكر 

ب��اإ���س��ن��اده ع��ن اأب����ي اأُ���س��ام��ة 
عــبــداهلل  ــا  اأبـ �ــصــمــعــت  قال:]» 
يق�ل:   ،t ال�صادق  جعفر 

فــي  يــــكــــ�ن  اأن  اأراد  مـــــن 
وجــ�ار   ،w نبّيه  جــ�ار 
عــلــيِّ وفــاطــمــة فــال يــدع 
عليٍّ  بن  الح�صين  زيارة 

.]»)19(o

وك����������م����������ا 
اأخ�������رج اب�����ن ق��ول��وي��ه 

ال��ُق��م��ي اأي�����س��ًا ف���ي ك��ت��اب��ه 
عن  باإ�سناده  الذكر  الآن��ف 
اأبي  عن  الطّحان،  عبداهلل 
ال�سادق  جعفر  ع��ب��داهلل 
�ــصــمــعــتــه  قال:]»   ،t
وهـــ� يــقــ�ل: مــا مــن اأحــد 

يتمنى  وه�  اإال  القيامة  ي�م 
بــزوار  ُي�صنُع  مــّمــا  يــرى  لما  الح�صين،  زوار  مــن  ّنـــه  اأ

تعالى)20(«[. اهلل  كرامتهم على  t، من  الح�صين 
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اأخ���رج الإم���ام ال��ح��اف��ظ ج��ال ال��دي��ن عبد ال��رح��م��ن بن 
لعام  الموافق   911ه�.  العام  في  المتوفى  ال�سيوطّي  بكر  اأبي 
محي  محمد  تحقيق  الخلفاء«  »تاريخ  كتابه  ف��ي  1505م. 
»ال�صعادة« بم�سر، الطبعة الأولى  الدين عبد الحميد، مطبعة 
1371ه�. 1952م. تحت عنوان:» ف�صل في االأحاديث ال�اردة 

في ف�صله«. من �س 168 ولغاية �س 174.
اأ�سحاب  من  لأحد  ورد  ما  بن حنبل:  اأحمد  الإمام  قال   �1
عنه،  اهلل  ر�سي  لعلّي  ورد  ما  الف�سائل  من   ،w اهلل  ر�سول 

الحاكم. اأخرجه 
ر�ص�ل  »اأن  وقا�س  اأبي  بن  �سعد  عن  ال�سيخان  واأخ��رج   �2
w، خلف علّي بن اأبي طالب في غزوة َتُب�ك، فقال: يا  اهلل 
اأّما تر�صى  ر�ص�ل اهلل تخلفني في الن�صاء وال�صبيان، فقال: 
نبّي  ال  اأنــه  غير  م��صى؟  من  هــارون  بمنزلة  مني  تك�ن  اأن 
بعدي« اأخرجه اأحمد، والبزار من حديث اأبي �سعيد الخدري، 
اأم �سلمة، حب�سي بن  اأ�سماء بنت قي�س،  والطبراني من حديث 
بن  البراء  �سمرة،  ابن  جابر  عبا�س،  ابن  ُعمر،  ابن  جنادة، 

عازب وزيد بن اأرقم.

3� واأخرجا عن �سهل بن �سعد » اأّن ر�ص�ل اهلل w، قال ي�م 
خيبر: الأُعطين الراية غداً رجاًل يفتح اهلل على يديه يحبُّ 
يدوك�ن)1(  الّنا�س  فبات  ور�ص�له،  اهلل  ويحّبُه  ور�ص�له،  اهلل 
اأبـــي طــالــب ؟  اأيـــن عــلــّي بــن  ُيــْعــَطــاهــا، فــقــال:  ليلتهم اأيــهــم 
بــه،  فــاأُتــي  اإلــيــه،  فــاأر�ــصــلــ�ا  قـــال:  عينيه،  ي�صتكي  هــ�  فــقــيــل: 
كاأن  له، فبرئ حتى  w، في عينيه، ودعا  فب�صق ر�ص�ل اهلل 

لم يكن به وجع، فاأعطاه الراية«.
ُعمر  ابن  حديث  من  الطبراني  الحديث  هذا  اأخ��رج  وقد 
حديث  من  والبزار  ح�سين  بن  وُعمران  ليلى  اأبي  وابن  وعلّي 

عبا�س. ابن 
نزلت  لما  قال:  ا�ٍس  َوقَّ اأبي  بن  �سعد  عن  ُم�سلم  واأخرج   �4
ا  w، عليَّ هذه الآية )ندعو اأبناءنا واأبناءكم( دعا ر�سوُل اهلل 

اأهلي«. اللهم ه�ؤالء  وفاطمة وح�سنًا وح�سينًا، فقال:» 
5� واأخرج الترمذي عن اأبي �سريحة، اأو زيد بن اأرقم، عن 

w، قال:» من ُكنت م�اله فعليٌّ م�اله«. النبّي 
بن  وزيد  الأن�ساري،  اأيوب  واأبي  علّي،  اأحمد عن  واأخرجه 
والطبرانّي  هريرة،  اأبي  عن  يعلي  واأبو  مر،  ذي  وعمرو  اأرقم، 

عن ابن ُعمر، ومالك بن الحويرث وحب�سي بن ُجنادة، وجرير، 
و�سعد بن اأبي وقا�س، واأبي �سعيد الخدري، واأن�س، البزار عن 
َواِل  »اللهم  زيادة  اأكثرها  وفي  وبريدة،  وعمارة،  عبا�س،  ابن 

من وااله، وَعاٍد َمْن عاداه«. 
�سنة  الّنا�س  عليٌّ  جمع  ق��ال:  الطفيل  اأب��ي  عن  ولأحمد   �6
خم�س وثاثين في الرحبة، ُثّم قال لهم: اأن�سد باهلل كل اأمرئ 
لما  قال  ما  ٌخّم  غدير  يوم  يقول   ،w اهلل  ر�سول  �سمع  ُم�سلم 
 ،w قام، فقام اإليه ثاثون من الّنا�س، ف�سهدوا اأّن ر�سول اهلل
قال:» َمن ُكنت م�اله فعلي م�اله، الّلهم واِل من وااله، وعاد 

من عاداه«.
قال:  ُبريدة  عن  و�سححه،  والحاكم  الترمذي،  واأخرج   �7
واأخبرني  اأربعة،  بحبِّ  اأمرني  اهلل  اإّن   «:w اهلل  ر�سول  قال 
ـ  ِهْم لنا، قال: عليٌّ منهم  اأّنه ُيحبّهم، قيل: يا ر�ص�ل اهلل �َصمِّ

يق�ل ذلك ثالثاً ـ واأب� ذر والمقداد و�صلمان.
بن  حب�سي  عن  ماجة  وابن  والن�سائي  الترمذي  واأخرج   �8

w: علّي مني، واأنا من علّي«. جنادة، قال: قال ر�سول اهلل 
اهلل  ر�سوُل  اآخ��ى  ق��ال:  ُعمر  ابن  عن  الترمذي  واأخ��رج   �9
ر�سول  يا  فقال:  عيناه،  َتْدَمُع  علّي  فجاء  اأ�سحابه،  بين   ،w
فقال  اأح��د،  وبين  بيني  ت��وؤاخ  ولم  اأ�سحابك،  بين  اآخيت  اهلل 

w،:» اأنت اأخي في الدنيا واالآخرة«. ر�سول اهلل 
َفلََق الحبة وَبراأ  ُم�سلم عن علّي قال:» واّلذي  10� واأخرج 
اإاّل  يحبني  ال  اأّنـــه  اإلـــيَّ  االأمـــي  الــنــبــّي  لعهد  اإّنـــه   )2( النَّ�َصمة 

اإاّل منافق«. م�ؤمن، وال يبغ�صنّي 
كنا  قال:»  الخدري،  �سعيد  اأبي  عن  الترمذي  واأخ��رج   �11

.» علّياً ببغ�صهم  المنافقين  نعرف 
بن  جابر  عن  الأو�سط  في  والطبراني  البزار،  واأخرج   �12
عبداهلل. واأخرج الترمذي والحاكم عن علّي، قال: قال ر�سول 
ح�سن  حديث  هذا  بابها«  وعلّي  العلم،  مدينة  اأنــا   «:w اهلل 
كما  مو�سوع  ول  الحاكم،  قال  كما  �سحيح  ل  ال�سواب،  على 
في  بينت حاله  وقد  والنووي،  الجوزي  ابن  منهم  قاله جماعة 

المو�سوعات. على  التعُقبات 
13� واأخرج الحاكم و�سححه عن علّي قال:» بعثني ر�ص�ل 
اإلى اليمن، فقلت: يا ر�ص�ل اهلل، بعثتني واأنا �صاب   ،w اهلل 
بيده  �صدري  ف�صرب  الق�صاء،  ما  اأدري  وال  بينهم،  اأق�صي 

اأْهــــِد قلبه،  الــلــهــم  قـــال:  ُثـــّم 
وثــّبــت لــ�ــصــانــه، فــ�الــذي فلق 
ق�صاء  فــي  �صككت  مــا  الحبة 

اثنين«. بين 
اأّنه  علّي  �سعد عن  ابن  واأخرج   �14
ر�سول  اأ�سحاب  اأكثر  لك  ما  له:  قيل 
اإذا  كنت  اإن��ي  ق��ال:  حديثًا؟   ،w اهلل 

ابتداأني. �َسَكتُّ  واإذا  اأنباأني،  �ساألته 
ر�سي  هريرة  اأبي  عن  واأخ��رج   �15
اهلل عنه، قال: قال ُعمر بن الخطاب: 

اأق�سانا. عليٌّ 
ر�سي  م�سعود  ابن  عن  الحاكم  واأخ��رج   �16

المدينة  اأه��ل  اأق�سى  اأن  نتحدث  كنا  ق��ال:  عنهما  اهلل 
علّي.

اإذا  ق��ال:  عبا�س،  اب��ن  ع��ن  �سعد  اب��ن  واأخ���رج   �17
حدثنا ثقة عن علّي بفتيا ل نعدوها)3(.

18� واأخرج عن �سعيد بن الُم�سيب قال: كان ُعمر بن 
اأبو ح�سن. لة لي�س فيها  ُمْع�سِ الخطاب يتعوذ باهلل من 

من  اأح���د  يكن  ل��م  ق���ال:  عنه  واأخ���رج   �19
اإّل علّي. »�صل�ني«  ال�سحابة يقول 

عن  ع�����س��اك��ر  اإب�����ن  واأخ������رج   �20
اأه��ل  اأف��ر���س  ق���ال:  م�سعود  اب��ن 

ابن  علّي  واأق�ساها  المدينة 
اأبي طالب.

واأخ����رج����ت   �21
اهلل  ر���س��ي  عائ�سة 

ُذِكَر  اأّن علّيًا  عنها 
فقالت:  عندها، 
اأعلم من  اإّنه  اأّما 

بال�ُسّنة. بقي 
وق�����ال   �22
اإنتهى  م�����س��روق: 
ع���ل���م اأ����س���ح���اب 

 ،w اهلل  ر����س���ول 

 
اإلمام

 السيوطي 
وفضائل 

اإلمام
 t عليِّ بن أبي طالب 

اإعداد رئي�س التحرير
89



اإل��ى 
ُع�����م�����ر 

وع����ل����ّي واب����ن 
وعبداهلل  م�سعود 

ر�سي اهلل عنهم!.
بن  ع���ب���داهلل  وق�����ال   �23
اأبي ربيعة: كان لعلّي ما �سئت من �سر�س قاطٍع في  عيا�س بن 
الإ�سام،  في  والقدم  الع�سيرة،  في  الب�سطة  له  وكان  العلم، 
في  والنجدة  ال�ُسّنة،  ف��ي  والفقه   ،w اهلل  بر�سول  والعهد 

الحرب، والجود في المال.
24� واأخرج الطبرانّي في الأو�سط ب�سند �سعيف عن جابر 
الــّنــا�ــس مــن �صجر   «:w ر�ــصــ�ل اهلل  قــال  ق��ال:»  بن عبداهلل 

�صتى، واأنا وعلّي من �صجرة واحدة«. 
قال:  عبا�س  ابن  اأبي حاتم عن  وابن  الطبرانّي  واأخرج   �25
ما اأنزل اهلل {يا ايها اّلذين اآمنوا} اإّل وعلّي اأميرها و�سريفها، 
ولقد عاتب اهلل اأ�سحاب ُمحّمد في غير مكان وما ذكر علّيًا اإّل 

بخير.
في  نزل  ما  قال:  عبا�س  اإبن  عن  ع�ساكر  اإبن  واأخ��رج   �26

اأحد من كتاب اهلل تعالى ما نزل في علّي.
27� واأخرج اإبن ع�ساكر عن اإبن عبا�س قال: نزلت في عليٍّ 

اآية. ثلثمائة 
 ،w اهلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال:  �سعد  عن  ال��ب��زار  واأخ��رج   �28

:» ال يحلُّ الأحد اأن ُيْجِنُب في هذا غيري وغيرك«. لعليٍّ
�سلمة  اأُم  عن  و�سححه،  والحاكم  الطبراني،  واأخ��رج   �29
)ر�سي اهلل عنها(، قالت:» كان ر�ص�ل اهلل w، اإذا غ�صب لم 

يجترئ اأحد اأن يكلمه اإاّل علّي«.
)ر�سي  م�سعود  ابن  عن  والحاكم  الطبراني  واأخ��رج   �30
عبادة«،  علّي  اإلــى  النظر  قال:»   ،w النبّي  اأّن  عنهما(  اهلل 

ح�سن. اإ�سناده 

اأي�سًا  والحاكم  الطبرانّي،  واأخرجه 
ين. من حديث ُعمراَن بن ُح�سَ

واأخ���رج���ه اإب���ن ع�����س��اك��ر م��ن ح��دي��ث اأب���ي بكر 
واأن�س  جبل  بن  وُمعاذ  عفان  بن  وعثمان  ال�سديق 

وثوبان وجابر ابن عبداهلل وعائ�سة، )ر�سي اهلل عنهم(!.
قال:  عبا�س  ابن  عن  الأو�سط  في  الطبراني  واأخ��رج   �31
هذه  من  لأح��د  كانت  ما   )4( َمْنقبة  ع�سرة  ثمان  لعلّي  كانت 

الأُّمة.
32� واأخرج اأبو َيْعلي عن اأبي هريرة قال: ُعمر بن الخطاب: 
اأحب  اأُعطي علّي ثاث خ�سال لأن تكون لي خ�سلة منها  لقد 
تزوُجه  قال:  هّن؟  وما  ف�سئل  النعم  ٌحُمَر  اأعطى  اأن  من  اإل��يَّ 
له،  يحلُّ  ما  فيه  لي  يحلُّ  ل  الم�سجد  و�سكناه  فاطمة،  اإبنتُه 
ُعمر  ابن  عن  �سحيح  ب�سند  اأحمد  وروى  خيبر.  يوم  والراية 

نحوه.
33� واأخرج اأحمد واأبو يعلى ب�سند �سحيح عن علّي قال: ما 
ِدْعُت منذ م�سح ر�سول اهللw، وجهي، وتَفل  َرِمْدُت )5( ول �سُ

في عيني، يوم خيبر حين اأعطاني الراية.
34� واأخرج اأبو يعلى والبراز عن �سعد بن اأبي وقا�س قال: 

قال ر�سول اهلل w:» من اآذى علّياً فقد اآذاني«.
عن  �سلمة  اأُم  عن  �سحيح  ب�سند  الطبراني  واأخ���رج   �35
ــنــّي، ومــن  w، ق��ال:» مــن اأحـــّب عــلــّيــاً فــقــد اأحــّب ر���س��ول اهلل 
اأَبغ�صنّي، ومن  اأبغ�س علّياً فقد  اأحبَّ اهلل، ومن  اأحّبني فقد 

اأبغ�س اهلل«. اأَبغ�صنّي فقد 
36� واأخرج اأحمد، والحاكم و�سححه، عن اأم �سلمة �سمعت 

w، يقول:»من �صبَّ علّياً فقد �صبَّنّي«. ر�سول اهلل 
اأبي  اب��ن  عن  �سحيح  ب�سند  والحاكم  اأحمد  واأخ��رج   �37
تقاتل  اإّنـــك  لعلّي:»  قال   ،w اهلل  ر�سول  اأّن  الخدرّي  �سعيد 

على القراآن )6( كما قاتلُت على تنزيله«.
قال:  علّي،  عن  والحاكم  يعلي  واأب��و  ال��ب��زار  واأخ���رج   �38
من  مثاًل  فيك  اإّن  علّي(  )يا  فقال:»   ،w اهلل  ر�سول  دعاني 
الن�صارى  واأحبته  اأمــه  بهت�ا  حتى  اليه�د  اأبغ�صته  عي�صى، 
ِفيَّ  يهلك  واإّن��ه  اأّل  بـــه«،  لي�س  الـــذي  بالمنزل  اأنــزلــ�ه  حتى 
)مفتٍر(  ومبغ�س  فّي،  لي�س  بما  يفرطني  مفرط  محبُّ  اثنان: 

يبهتني. اأن  �سناآني على  يحمله 

�سلمة  اأم  وال�سغير عن  الأو�سط  في  الطبراني  واأخرج   �39
قالت: �سمعت ر�سول اهلل w، يقول:» علّي مع القراآن والقراآن 

مع علّي، ال يفترقان حتى َيِرَدا عليَّ الح��س«.
40� واأخرج اأحمد والحاكم ب�سند �سحيح عن عّمار بن يا�سر 
اأّن النبّي w، قال لعلّي:» اأ�صقى الّنا�س رجالن: اأحيمر ثم�د 
يعني  ـ  هذه  على  علّي  يا  ي�صربك  والذي  الناقة،  عقر  الذي 
وقد  لحيته«  يعني  الــدم(  )مــن  هــذه  منه  تبتل  حتى  ـ  قرنه 
ورد ذلك من حديث علّي و�سهيب وجابر بن �سمرة وغيرهم. 
الخدري  �سعيد  اأب��ي  ع��ن  و�سححه  الحاكم  واأخ���رج   �41
خطيبًا  فينا   ،w اهلل  ر�سول  فقام  علّيًا  الّنا�س  ا�ستكى  قال: 
اأو  اهلل،  ذات  في  الأخ�صيّن  اإّنــه  فــ�اهلل  علّياً؛  َت�ْصك�ا  فقال:»ال 

في �صبيل اهلل«.
الأحاديث  معظم  اإنَّ  المجلة:  ه��ذه  تحرير  رئي�س  ويقول 
اإلى  ورجوع  و�سرح  تف�سير  اإلى  تحتاج  الذكر  الآنفة  ال�سريفة 
ومنها  وعلومها  العربّية  اللغة  واإل��ى  والحديث  الدراية  ِعْلمْي 
الحديث رقم: 20 عن ابن م�سعود )ر�س( حيث قال:» اأفر�س 
الإمام  اأنَّ  يعني  طالب«  اأبي  بن  عليَّ  واأق�صاها  المدينة  اأهل 
بالق�ساء   ،w اهلل  ر���س��ول  مدينة  اأه��ل  اأع��ل��م  ه��و   ،t علّي 
اأحكام  من  وغيرها  ال�سرعّي  الإرث  باأحكام  اأي  وبالفرائ�س 

وق�سايا.
اهلل  ر�سول  قال  ق��ال:  �سعد  عن   28 رق��م:  الحديث  ومنها 
:» ال يحلُّ الأحد اأن ُيجنب في هذا غيري وغيرك«.  w، لعليِّ
»ذخائر  كتاب  في  ال�سريف  الحديث  ه��ذا  �سرح  نجد  حيث 
الطبرّي.  الدين  لمحبِّ  القربى«  ذوي  مناقب  فــي  العقبى 
قــال  ق��ال:»  عنه(،  اهلل  )ر�سي  �سعيد  اأب��ي  عن  اأخ��رج  حيث 
ر�ص�ل اهلل w، يا علّي ال يحلُّ الأحد يجنب في هذا الم�صجد 
ار بن �سرد ما  غيري وغيرك«. قال عليُّ بن المنذر قلت ل�سرَّ
معنى هذا الحديث؟. قال ل يحلُّ لأحد ي�ستطرقه ُجنبًا غيري 

الترمذّي  اأخ��رج��ه  وغ��ي��رك. 
وقال: حديٌث ح�سن«.

اأي�سًا في  الطبريُّ  واأخرج 
اأرق��م )ر���س(،  ذخ��ائ��ره عن زي��د بن 
ر�سول  اأ�سحاب  م��ن  لنفٍر  ك��ان  ق��ال: 
اهلل w،  اأبواٌب �سارعة  في الم�سجد. 
وا ه��ذه  w، ي��وم��ًا: ���س��ّدْ ق���ال: ف��ق��ال 
في  فتكلم  قال   . عليِّ باب  اإّل  الأب��واب 
ذلك نا�ٌس، فقام ر�سول اهلل w: فحمد 
اهلل واأثنى عليه، ُثمَّ قال: اأّما بعد فاإنيِّ 

علّي.  ب��اب  غير  الأب���واب  ه��ذه  ب�سدِّ  اأُم��رت  ما 
�سيئًا  �سددت  ما  واهلل  واإّني  قائلكم،  فيه  فقال 

الطبرّي:  قال  فاتبعته.  ب�سيء  اأُمرت  ولكن  فتحته،  ول 
لأحد  يجوز  ل  اأّنه  تقّدم  ما  ومعنى  اأحمد«)7([  اأخرجه 
اإ�ستطراقًا  ولو  اهلل  ر�سول  م�سجد  دخول  ال�سحابة  من 
اهلل  ر�سول  غير  ُجنبًا  اأخرى  حاجة  اإلى  اأو  منزله  اإلى 
  ،w اهلل  ر�سول  اأَم��ر  لذلك   ،t علّي  والإم���ام   ،w
الم�سجد  اإل��ى  ال�سارعة  ال�سحابة  اأب��واب  جميع  ب�سدِّ 

اإّل باب منزله وباب منزل عليِّ )�سلوات اهلل 
اهلل  لأنَّ  اأجمعين(،  عليهم  و�سامه 
البيت  اأهل  عن  الرج�س  اأذهب  تعالى 

لاآية  م�سداقًا  تطهيرًا  وطهرهم 
 ُ اهللَّ ُيــِريــُد  ــَمــا  {اإِنَّ الكريمة: 

ْج�َس  الرِّ َعنُكُم  ِلــُيــْذِهــَب 
َرُكْم  اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

َتـــْطـــِهـــيـــراً} ���س��ورة 
الأح��������زاب، اآي���ة 

.33

الهوام�س:
  يدوكون: اأي يخو�سون ويتحدثون.( 1)
  براأ: خلق، والن�سمة � بفتح النون وال�سين جميعًا � كل ذي روٍح.( 2)
  ل نعدوها: ل نتجاوزها، ونقف عندها.( 3)
الخ�سلة يمدح عليها.( 4) المنقبة:    
  رمد: اأ�سيبت عينه بالرمد.( 5)
  لعل الأ�سل »تقاتل على تاأويل القراآن« اأي تف�سيره وبيان محامله.( 6)
  »ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى«، للطبرّي، �س 77. ( 7)
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ج����اء ف���ي ك���ت���اب »هـــ�يـــة 
الـــتـــ�ـــصـــيـــع« ل��ل��دك��ت��ور ال�����س��ي��خ 
الوائلّي )قده(، طباعة   اأحمد 
واإخراج دار الزهراء � بيروت 
ال��ط��ب��ع��ة الأول����ى 1400ه�����.   �
1980م. تحت عنوان »عقيدة 
ما  بالمهدي«  الــمــ�ــصــلــمــيــن 
االإمــــــام  فـــكـــرة  اإّن  يلي:]» 
العقيدة  نطاق  في  المهدّي 
عن  الــنــظــر  بغ�س  الــديــنــّيــة 
تــفــا�ــصــيــلــهــا مــ��ــصــع اتــفــاق 
ــاإّن  جــمــهــ�ر الــمــ�ــصــلــمــيــن فــ
روايــــات الــمــهــدّي واإنــتــظــار 
وظه�ره  يديه  على  الفرج 
ليمالأ االأر�س عداًل، وردت 
ــد كـــــل مـــــن الـــ�ـــصـــيـــعـــة  ــنــ عــ
من  رواها  ومّمن  وال�ُصّنة، 

ال�ُصّنة: اأئمة 
الإم���������ام اأح����م����د ف��ي 
ُم�������س���ن���ده، وال���ت���رم���ذي 
داوود  واأب����و  ��ن��ن��ه،  ���سُ ف��ي 

ُم�ستدركه،  في  والحاكم  �ُسننه،  في  ماجة  واب��ن  �ُسننه،  في 
�صاحب  اأخــبــار  فــي  »البيان  كتابه  ف��ي  ال�سافعي  والكنجي 
في  المخت�صر  »الق�ل  في  الع�سقانّي  حجر  وابن  الزمان«  
عالمات المهدّي الُمنتظر«، ويو�سف بن يحيى الدم�سقّي في 
اأخبار االإمام الُمنتظر«، واأحمد بن عبداهلل  »عقد الدرر في 
بن  ومحمد  المهدّي«،  نعت  فــي  »الحلية  �ساحب  نعيم  اأب��و 
في  وال�سمهودي  الم�صابيح«،  »ُم�صكاة  في  الحموي  اإبراهيم 
غيرهم)1(،ل  ال�ُسنة  اأعام  من  وع�سرات  العقدين«  »ج�اهر 

بذكرهم. الإطالة  اأريد 
وقد اأخرج اأئمة ال�ُسّنة اأحاديث المهدّي عن طريق الإمام 
t، وابن عبا�س وعبداهلل بن عمر وطلحة وابن م�سعود  علّي 

وغيرهم. �سلمة  واأم  الخدرّي  �سعيد  واأبي  واأبي هريرة 
النبّي  عن  ب�سنده  ُعمر  ابن  رواه  ما  الأحاديث  تلك  ومن 
كاأ�سمي  ا�سمه  ول��دي  من  رجل  الزمان  اآخ��ر  في  يخرج   :w
هو  ذلك  ج��ورًا،  ملئت  كما  عدًل  الأر���س  يماأ  كنيتي  وكنيته 
ولد  م��ن  عترتي  م��ن  المهدّي   ،w النبّي  وك��ق��ول  ال��م��ه��دّي، 
في  ورد  مّما  وغيرها  الأح��ادي��ث  ه��ذه  �سحح  وق��د  فاطمة، 
اأحمد  الإمام  ُم�سند  اإلى  ُم�ستندًا  تيمية  ابن  المهدّي:  الإمام 

داوود)2(. اأبي  و�ُسنن  الترمذي،  و�سحيح  بن حنبل 
ُمنكر  تكفير  اإل��ى  للن�سو�س  تبعًا  حجر  اإب��ن  ذه��ب  وق��د 
عمن  �سئل  حين  الحديثية  الفتاوى  في  اأجاب  فقد  المهدّي، 

عقيدة املسلمني
t بالمهدي الُمنتظر

الهوام�س:
 راجع »اأعيان ال�سيعة« ، ج4، �س 348.( 1)
 نظرية الإمامة، �س 405.( 2)
 الإمام ال�سادق، ج6، �س 146.( 3)
 اأعيان ال�سيعة، ج4، �س 388.( 4)

  اأعيان ال�سيعة، ج4، �س 389.( 5)
  تف�سير الرازي، ج3، �س 416.( 6)
 اأعيان ال�سيعة، ج4، �س 390.( 7)
 »هوية الت�سيع« للدكتور ال�سيخ اأحمد الوائلّي، �س 195 � 196� 197� 198.( 8)

المنكرون  فهوؤلء  فقال:  الُمنتظر  المهدّي  خ��روج  ينكرون 
عن  حديث  في  ورد  وق��د  ال��زم��ان  اآخ��ر  به  الموعود  للمهدّي 
بالدجال  َب  َك��ّذْ من  قال   ،w النبّي  اأّن  الإ�سكافي  بكر  اأب��ي 
ونملي  قال:  اأن  اإلى  كفر،  فقد  بالمهدّي  َب  َكّذْ ومن  كفر،  فقد 
وت�سليلهم  ه��وؤلء  بتكذيب  الُم�سّرحة  الأح��ادي��ث  من  عليك 
نعيم  اأبو  اأخرج  تدبره:  لمن  وكفاية  ُمقنع  فيه  ما  وتف�سيقهم 
ُمناٍد  ومعه  عمامة  راأ�سه  وعلى  المهدّي  يخرج  قال:   ،w اأّنه 
الأح��ادي��ث  ي��ورد  اأخ��ذ  ُث��ّم  فاتبعوه،  اهلل  خليفة  ه��ذا  ي��ن��ادي 
في  ال�ُسنّية  الماأثورات  بع�س  هذه  المهدّي)3(.  في  ال��واردة 
الإمام  مو�سوع  في  فرواياتهم  ال�سيعة  اأّما  المهدّي،  الإم��ام 
بيته،  واأهل   ،w النبّي  واردة عن  كثيرة  بكل جوانبه  المهدّي 
األفوا في ذلك كتبًا كثيرة ا�ستوفت وغطت كل الت�ساوؤلت  وقد 
بن  لمحمد  »الغيبة«  كتاب  المهدّي: مثل  الإمام  حول مو�سوع 
لمحمد  النعمة«  وتمام  الدين  و»كمال  النعماني،  اإبراهيم 
الح�سن  بن  لمحمد  »الغيبة«  وكتاب  القمّي،  بابويه  علّي  بن 
كل  بالمهدّي  فكتب  تناولها،  قد  كثير  وغيرهم  الطو�سي)4( 
»تنزيه  في  والمرت�سى  ال�صرائع«،  »علل  في  ال�سدوق  من 
الف�ص�ل وفي  والمفيد في  »البحار  في  االأنبياء« والمجل�سّي 
بالمهدّي  الموؤلفين  ع�سرات  كتب  المتاأخرين  ومن  االإر�صاد«، 
مو�سوع  ف��ي  الأدل���ة  ا�ستعر�سوا  وق��د  ال��م��و���س��وع.  واأ���س��ب��ع��وا 

فقط: دليلين  اأدلتهم  من  واأذكر  المهدّي، 
ومفاد  اللطف  دليل  اأوردوه��ا  التي  العقلّية  الأدلة  فمن   �1
تعالى  اهلل  على  اللطف  بوجوب  يحكم  العقل  اأّن  الدليل:  هذا 
ويوجب  المع�سّية  عن  ويبعد  الطاعة  اإلى  يقرب  ما  فعل  وهو 
لئا  الإلحاد  حد  اإلى  ي�سل  ل  بما  العذر  وقطع  العلة  اإزاح��ة 
بوجوب  حاكم  العقل  اأن  فكما  حجة،  اهلل  على  للّنا�س  يكون 
اهلل  اأراد  ما  للّنا�س  ليبينوا  الأنبياء  وبعثه  الر�سل  اإر���س��ال 
الإم��ام  ن�سب  يجب  كذلك  ب��ال��ع��دل:  بينهم  وللحكم  منهم 
الأر�س  ُيخلي  فاإّن اهلل ل  العّلة،  لنف�س  ليقوم مقامهم تحقيقًا 

من ُحّجة، ولي�س زمان باأولى من زمان في ذلك، اإلى اآخر 
ما اأوردوه.

اهلل  ق��ال  يلي:  ما  ف��ذك��روا  النقلّية  الأدل��ة  من  اأّم��ا   �2
اِلَحاِت  ال�صَّ َوَعِمُل�ا  ِمنُكْم  اآَمُن�ا  الَِّذيَن   ُ اهللَّ {َوَعَد  تعالى 
َقْبِلِهْم  الَِّذيَن ِمن  ا�ْصَتْخلََف  َكَما  االأَْر�ِس  َلَي�ْصَتْخِلَفنَُّهم ِفي 
ف�سرت  فقد   ،55 النور،  �سورة  ِديــَنــُهــُم}  َلــُهــْم  ــَنــنَّ  َوَلــُيــَمــكِّ
بخروج   ،t ال�سادق  جعفر  الإم��ام  عن  كما  الآي��ة  ه��ذه 
اأن  قيل  وقد   )5( يديه  على  الأ�سياء  هذه  وتحقيق  المهدّي 
على  الأم��ور  هذه  تحقيق  اإل��ى  ي�سير  ع��اٌم  الآي��ة  هذه  ل�سان 
الأمور  هذه  اأّن  تفيد  القرائن  اأن  فاأجابوا  الم�سلمين،  اأيدي 
مجيء  من  الآي��ة  هذه  ذكرته  ال��ذي  النحو  على  تتحقق  لم 
تحقيقه،  من  ُب��ّد  ل  اهلل  ووع��د  ه��ذا،  يومنا  حتى  الإ���س��ام 
ذلك  الى  ُي�ساف  الم�ستقبل،  في  تحققه  على  قرينة  وتلك 
ب�سيغة  الخا�س  َر عن  ُيعبِّ اأن  الكريم  القراآن  اأ�ساليب  اأّن من 
وكذلك  الموارد،   من  كثير  في  بالجمع  المفرد  وعن  العام 
الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا  تعالى:  قوله  تف�سير  عند  الرازي  الفخر  قال 
ِتــي اهلّلُ ِبــَقــْ�ٍم  ــاأْ ــدَّ ِمــنــُكــْم َعــن ِديــِنــِه َفــ�ــَصــْ�َف َي ــْرَت ــ�اْ َمــن َي ــُن اآَم
اْلَكاِفِريَن  َعلَى  ٍة  اأَِعزَّ اْلُم�ؤِْمِنيَن  َعلَى  ٍة  اأَِذلَّ �َنُه  َوُيِحبُّ ُهْم  ُيِحبُّ
�سورة  الآِئــٍم}  َلــْ�َمــَة  َيَخاُف�َن  َواَل  اهلّلِ  �َصِبيِل  ِفي  ُيــَجــاِهــُدوَن 

.54 المائدة 
قاتل  ال��ذي  هو  ّن��ه  اأ بقرينة  بكر  اأب��ي  في  نزلت  اإّنها  قال 
التي  الأحاديث  ومن   ،)6( عام  الآي��ة  ل�سان  اأّن  مع  المرتدين 
في  الطو�سّي  رواه  ما  المهدّي  مو�سوع  في  ال�سيعة  بها  ا�ستدل 
رجل  اأمتي  يلي  حتى  الدنيا  تذهب  ل   :w النبّي  عن  الغيبة 

المهدّي)7(.  له  يقال  بيتي  اأهل  من 
اإج��م��اع  اإل���ى  الإ����س���ارة  ب��ه��ا  اأردت  م��وج��زة  ف��ك��رة  ه���ذه 
قيمة  تبقى  ل  وحينئذ  ال��م��ه��دّي.  مو�سوع  على  الم�سلمين 
الإ�سام  عن  الفكرة  اإبعاد  يريدون  اّلذين  المهرجين  لأقوال 

ون�سو�س)8(. اآثار  فيها من  ورد  بما  عابئين  غير 

للعاّلمة اخلطيب الدكتور 
الشيخ أحمد الوائلّي )قده(
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فر�س  وتاأمين  العام،  الإقت�سادي  الو�سع  لتح�سين  الم�ستقبل، 
البطالة. والحّد من  لل�سباب،  عمل 

ثروة  عن  العالمّية  الدرا�سات  معظم  اأّن  اإلى  همدر  وي�سير 
مليار   25 ال�  الثروة  هذه  تجاوز  عن  تتحّدث  الغاز،  من  لبنان 
متر مكعب، وبقيمة مالية قد تتجاوز ال� 600 مليار دولر، من 
اأي�سًا  همدر  وي�سير   .2040 اإل��ى   2020 من  الممتدة  الفترة 
على  لبنان  مقدرة  اإلى  اأي�سًا،  ت�سير،  الدرا�سات  هذه  اأّن  اإلى 
اإنتاج 90 األف برميل نفط يوميًا، في خال الفترة ذاتها، مّما 
يعني � وبح�سب همدر � اأّن لبنان �سيكون بلدًا واعدًا اإقت�ساديًا 
في  والغاز  النفط  قطاع  تجنيب  تّم  حال  في  واأهله،  ل�سبابه 

والهدر. الف�ساد  لبنان 
فر�سة اإقت�سادية

لبنان  في  وال��غ��از  النفط  قطاع  ���س��وؤون  عن  �سوؤالنا  وع��ن 
اأ�سبحت؟ واأين  اليوم 

خم�سين  من  اأكثر  هناك  اإن  القول  يمكننا  همدر:  اأج��اب 
لبنان:  في  والغاز  النفط  قطاع  على  تتناف�س  عالمية  �سركة 
والت�سغيل؛  الإ�ستخراج  ت�ستطيع  �سركة،  ع�سرين  من  اأقل  منها 
اأي�سًا  وهناك بع�س ال�سركات المحلية ال�سغيرة التي �ستعمل، 

في هذا القطاع.
ملحوٍظ  غياب  هناك  هذا،  كل  اأمام  اأن  اإلى  همدر  ويلفت 
للدولة اللبنانية في اإدارة هذا القطاع، مو�سحًا: هذا باإ�ستثناء 
وجود مراقب من قبل الدولة في هيئة اإدارة البترول وال�سركات، 
ثروة  من  لاإ�ستفادة  الخا�س،  للقطاع  اأعلى  �سلطة  يعطي  مّما 
الخام�سة  المادة  د في  ُحدِّ لبنان، كما  والغاز في  النفط  قطاع 
قطاع  في  تعمل  التي  البترولّية  بالأن�سطة  المتعلق  القانون  من 
اإذا  متدنّية،  ن�سبة  هذه  اإنَّ  ويقول:  لبنان.  في  والغاز  النفط 
التي  ال��دول،  من  كثير  في  بها  المعمول  بالن�سب  قورنت  ما 

فيها  تعمل 
�������س������رك������ات 

وي�سير  اأج��ن��ب��ّي��ة. 
بع�س  اأنَّ  اإل����ى  ه��م��در 

و�سعها  ُي�سبه  ال��ت��ي  ال���دول 
و����س���ع ل���ب���ن���ان ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د 

ال�سركات  تفر�س على مداخيل  البترولي، 
في   40 ال�  تتجاوز  �سريبة  والنفط  الغاز  قطاع  في  تعمل  التي 
وو�سعها  الدولة  اإي��رادات  على  كبير  بنفع  يعود  مّما  المائة، 

العام. الإقت�سادّي 
نفطّية  ث���روة  للبنان  اإنَّ  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه  ه��م��در  وخ��ت��م 
الو�سع  �سذوذ  �سُت�سحح  اإ�ستعمالها،  اأح�سن  ما  اإذا  وغازّية، 
عمل  فر�س  اإيجاد  في  وُت�سهم  للبنان،  الحالي  الإقت�سادّي 
كبير  ب�سكل  وتحّد،  الحالي،  الإقت�سادّي  ركوده  وتنهي  كثيرة، 
من  لبنان  وتفريغ  الخارج،  اإلى  اللبنانّي  ال�سباب  هجرة  من 
حقيقّية،  اإقت�سادّية  تنمية  اأي  دونها  ُي�ستحال  التي  الأدمغة 
�ستزداد  اللبنانّية  الدولة  اإي��رادات  اأّن  اإلى  الإ�سارة  مع  هذا 
ورفع  لبنان،  في  الفقر  حالت  اإحتواء  معه  ت�ستطيع  حّد  اإلى 
كما   � يعتمد  ه��ذا  وك��ل  اللبنانّي.  للفرد  المعي�سي  الم�ستوى 
لبنان،  في  والغاز  النفط  قطاع  تجنيب  على   � القول  اأ�سلفنا 

والف�ساد.  والمح�سوبيات  الهدر 
في  والغاز  النفط  قطاع  اإّن  بقوله:  اأخ��ي��رًا  همدر  وينّبه 
للنهو�س  للبنان  الأخ��ي��رة  الفر�سة  بمثابة  يكون  قد  لبنان، 
والفقر  والحرمان  والظلم  الُغبن  رفع  اأجل  من  باإقت�ساده، 
ل كثيرًا،  عن كاهل المواطن اللبنانّي، اّلذي �سبر كثيرًا وتحمَّ
وم�ستقبل  ف�سلى  حياة  في  الفعلّية  اأحقّيته  على  يوؤكد  مّما 

اأرقى)1(.

الدكتور بّسام همدر 
مع نظرة إقتصادّية 

لواقعنا النفطي
الفرصة األخرية ملستقبل 

أرقى للبنانيني

للعلوم  الأميركّية  الجامعة  في  الإقت�ساد  كلية  رئي�س  اأكدَّ 
الموارد  في  المتخ�س�س  اللبنانّي  والباحث  والتكنولوجيا، 
الو�سع  اأنَّ  همدر،  ب�ّسام  الدكتور  والطبيعّية،  الإقت�سادّية 
الو�سع  مقابل  وفي  لها،  يرثى  حالة  في  لبنان  في  الإقت�سادي 
من  واعدة،  لبنانّية  ثروة  ثمة  اللبنانّي،  لاإقت�ساد  المترّدي 
الوطني  ال�سعيد  على  ا�ستثمارها،  اأح�سن  ما  اإذا   ، �ساأنها 
العام، اأن تعمل على اإنت�سال اإقت�سادنا من ح�سي�سّيته، بو�سع 
بلدنا على �سكة بحبوحة )اأو �سبه بحبوحة( منتظرة وماأمولة.

لتبيان  لبنان  في  الو�سع  عن  اإقت�سادية  نبذة  تقديمه  في 
بلد  لبنان  اإّن  همدر:  قال  عندنا،  والغاز  النفط  قطاع  اأهمية 

لإقت�ساد  دولر،  مليار  المائة  العام،  الّدين  ثقل  من  يعاني 
العام،  ين  الدَّ اأن  يعني  مّما  دولر،  مليار   50 اإل��ى   40 بحجم 
)اأي  المائة  في   200 ال�  �سيتجاوز  الت�ساعد،  في  ا�ستمرَّ  اإذا 
واأ�ساف  العام(.  المحلّي  الناتج  �سعفي  من  اأكثر  ن�سبته  ما 
عالية،  بطالة  ن�سبة  لبنان  في  هناك  ذلك،  اإلى  اأ�سف  همدر: 
تتجاوز الثاثين في المائة عند ال�سباب، مّما يوؤدي اإلى هجرة 
الأدمغة اللبنانّية اإلى الخارج. ويتابع: وفوق هذا، هناك جمود 
�سلبيًا  توؤثر  التي  للمنطقة،  الأمنية  الأو�ساع  نتيجة  اإقت�سادي 
لبنان  ينظر  كله،  هذا  على  وبناء  اأّن��ه   : ويو�سح  لبنان،  على 
في  القطاعات  اأهم  من  ليكون  فيه،  والغاز  النفط  قطاع  اإلى 

الهوام�س:
  نقًا عن مجلة »�سوؤون جنوبّية« ال�سنة ال�ساد�سة، العدد مئة واأربعة و�ستون، �سيف 2017 � �س 17.( 1)
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تربية وتوجيه

املراهقة 
والممارسة 

الّتربوّية

ب�سكل عام،  ولاأ�سرة  ب�سكل خا�س،  للمراهق  المفيد  � من 
المراهقة  م�ساكل  اإل��ى  نتعّرف  اأن  اأع���م،  ب�سكل  وللمجتمع 
ا�ستغال  ومن  الم�ساكل  هذه  معالجة  من  لنتمّكن  واإمكاناتها، 

المجتمع. المراهق وفي خدمة  ل�سالح  الإمكانّيات  هذه 
نتَّبعها  اأن  يجب  التي  الّتربوّية  الأ�ساليب  ُنحّدد  اأن  وقبل   �
اأرى  لهم؛  نقّدمها  اأن  علينا  التي  والم�ساعدات  المراهقين  مع 
المراهقة،  فترة  على  �سريعة  نظرة  ُنلقي  اأن  روري  ال�سّ من 
والإيجابّية،  ال�ّسلبّية  موا�سفاتها  اأهم  خالها  من  ن�ستعر�س 

الّتالية: الهادفة   العناوين  �سمن 
الّزمنّية. فترتها  وتحديد  المراهقة  تعريف   �1

وم��راع��اة هذه  الإن�����س��ان  ف��ي عمر  ال��م��راه��ق��ة  اأه��م��ّي��ة   �2
الأهمّية.

اإ�ستغال  اإلى  للّتو�سل  الم�ساكل  مع  الّتعامل  يتم  كيف   �3
الإمكانات؟

4� كيف ن�ساعد المراهقين من الّنواحي الج�سدّية والعقلّية 
والإنفعالّية؟ والإجتماعّية 

5� تقويم عام
اأواًل: تعريف المراهقة 

وتحديد فترتها الزمنّية:
الثالثة  �سن  بين  ع���ادًة  ال��زم��ن��ّي��ة  ال��م��راه��ق��ة  ف��ت��رة  ت��ب��داأ 
توما  الدكتور  يقول  كما  العمر،  من  ع�سرة  الّرابعة  اأو  ع�سرة 
هذه  �سن  ولكن  الّترب�ّي«،  النف�س  »عــلــم  كتابه  في  ال��خ��وري 

مفاجئ  نمو  فترة  وه��ي  واآخ���ر.  ف��رٍد  بين  يختلف  قد  الفترة 
وروح��ي  وعقلي  ج�سدي  )نمو  ال�ّسخ�سّية  م�ستويات  كل  في 
والّدخول  الطفولة  الإن�ساخ من عالم  وانفعالي(. هي مرحلة 
هي  فيه.  قبولهم  في  يتحّفظ  زال  ما  الذي  ال�سباب  عالم  في 
مرحلة  اإلى  الحوا�س  عبر  الأمور  تج�سيد  من  الإنتقال  مرحلة 
والإنتقال من  الآخر  الأنا من  اإ�ستخراج  � هي مرحلة  الّتجريد 
ال�سّيطرة عليه  اإلى  اإلى مخالفته، ومن الإحتماء به  التقليد له 
اأزمات حاّدة وتناق�سات  اإذًا، هي فترة نمو لل�ّسخ�سّية و�سط   �
واإعادة  ال�سابقة  المفاهيم  كل  على  عام  انقاب  هي   � عنيفة 
بنائي  تراكم  عملّية  ولي�س  »فال�ن«،  يقول  كما  لل�ّسلوك  تنظيم 
والمنطقي  والفيل�سوف  النف�سي  العالم  »بياجيه«  يقول  كما 

1896م.. �سنة  المتوفى  ال�سوي�سري 
ثانيًا: اأهمّية المراهقة في عمر االإن�سان 

ومراعاة هذه االأهمّية:
اإذا كان الّربيع فتى الطبيعة ودفق حرارتها وبعث حيويتها 
ُتبعث  فيها  ال��ح��ي��اة،  رب��ي��ع  فالمراهقة  خ�سوبتها؛  وب��اع��ث 
الآمال  ن�سوة هذه  الّطموح؛ وفي  وُتزهر الأحام ويولد  الآمال 
حدود  وُتحفر  الإن�سان  م�سير  يتقّرر  الأحام  هذه  واإ�ستغراق 

. �سخ�سيته
الأ�سعدة  جميع  على  المفاجئ  نمّوها  في  المراهقة  اإذًا، 
في  قفزًة  لي�ست  والإجتماعّية  والّروحّية  والعقلّية  الج�سدّية 
ينق�س  ما  ولكن  اإمكانيات،  وزخمة  معطيات  زحمة  بل  الهواء 

وو�سعها  القدرات  هذه  لتنظيم  الكافّية  الخبرة  هو  اأ�سحابها 
المنا�سب.  مكانها  في 

هذه  وح�سا�سّية  المرحلة  ه��ذه  خ��ط��ورة  تن�ساأ  هنا  وم��ن 
عرفنا  اإذا   � احتمالتها  وتتعّدد  افترا�ساتها  فتكثر  الفترة، 
نفو�س  ف��ي  الإن��ف��ع��ال  ل��ن��ح��ّول  المعطيات  ه��ذه  ن�ستغل  كيف 
ليتحّقق  اأعمال  اإلى  الآم��ال  وتترجم  فاعلّية  اإلى  المراهقين 
�سرابًا  الإنفعال  ه��ذا  بقي  اإذا  اأّم��ا  طموحه.  المراهق  لهذا 
ال�ّسموخ  وهذا  غفلة  الّن�سوة  هذه  واأ�سبحت  طي�س  اإلى  تحّول 

م�ستقبله. وهدم  �سخ�سيته  المراهق  واأ�ساع  وورمًا  انتفاخًا 
الفترة  هذه  في  للمراهق  نعطي  اأن  علينا  وجب  هنا  من 
اأه��م��ّي��ًة ك��اف��ي��ًة ورع��اي��ًة واف��ي��ًة ون��راع��ي واق��ع��ه الإق��ت�����س��ادي 
والعقلّية  الج�سدّية  الّنواحي:  جميع  من  ون�ساعده  والإجتماعّي 

والإنفعالّية. والإجتماعّية 
ثالثًا: ما هي االأزمات النف�سّية واالإمكانيات الذاتّية 

عند المراهق وكيف يتم الّتعامل معها تربوّيًا 
لتتحّول اإلى اإيجابّيات؟

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ت��وم��ا ال��خ��وري ف��ي ك��ت��اب��ه »عـــلـــم الــنــفــ�ــس 
الّنف�سي  الّنمّو  مراحل  من  الخام�سة  المرحلة  اإنَّ  الّترب�ّي«، 
الثامنة  حتى  ع�سرة  )الثالثة  من  تمتد  التي  المراهق  عند 
يترّتب  وا�سطراب،  وحيرة  بثورة  تتمّيز  عمره(؛  من  ع�سرة 
اإنفعال  على  ينعك�س  وت���وازن  تنا�سق  ع��دم  جميعًا،  عليها 
هذه  واأهم  بعيدة.  درجة  اإلى  ح�َسا�سًا  يجعله  مّما  المراهق، 

هي: و�سوحًا  والإنفعالت  الح�سا�سّيات 
اأو  �سذوذًا  يظّنه  درجٍة  اإلى  الج�سمي  نمّوه  ب�سبب  خجٌل   � اأ 
 � واألم  بقلق  خيالته  اأ�سباَح  لياحق  الوحدة  فين�ُسُد  مر�سًا، 

تافهة. ويثور لأ�سباٍب  يفور  المزاج  زنبقيُّ 
� اإنجذاب واإهتمام بالجن�س الآخر. ب 

� نقد و�سك بالمجتمع وبالأهل. ج 
جديدة  واأم����اٍن  اأم��ن��ي��ات   � وكثيرة.د 

ودينّية  وطنّية  عواطف   � وجن�سّية.ه� 

اإلى الّتكّتم على ميوله واأفكاره. � الميل  و 
� اأحام يقظة ترّكز اإهتمامه بنف�سه اإلى درجة الغرور. ز 

هي  الفترة  هذه  في  المراهق  تنتاب  التي  العوار�س  هذه 
ونوّجهها  نعالجها  كيف  اإذا عرفنا  اإمكانيات،  ذاته  الوقت  في 
ون�سّجعهم  ن��دع��وه��م  اأن  ال��ح��ال  ه��ذه  ف��ي  علينا  ف��ي��ت��رّت��ب   �
يهّمون  ال��ذي  الجديد  الو�سط  في  بهم  ون��رّح��ب  ون�ستقبلهم 
ون�سكب  ن�سّدهم  اأن  ل  ال�سباب.  عالم  وه��و  اإليه  لاإنتقال 
فيوؤّدي  �سدورهم،  في  المتاأّججة  الحما�سة  على  البارد  الماء 
قتل  واإل��ى  نفو�سهم  في  المتحفّزة  الملكات  خنق  اإل��ى  ذل��ك 
حينئٍذ  بنا  ي�سدُق  ويكاد  كيانهم؛  في  المتوَثبة  الإمكانّيات 
بل  ي�ّجهه  من  اإلى  بحاجٍة  لي�س  نعيمة:»ال�ّصباب  ميخائيل  قول 

اإلى من يحميه من م�ّجهيه«. بحاجٍة 
الحياة  ب��اب  ومحبة  ف���رٍح  ب��ك��ّل  اأم��ام��ه��م  نفتح  اأن  يجب 
ر لهم فر�س تحمل الم�سوؤولّيات الإقت�سادّية  الإ�ستقالية، ونوفِّ
� ونحن نعرُف �سبابًا كثيرين يعملون في ال�سّيف  والإجتماعّية 
ما يوؤمن لهم م�سروفهم في الف�سل الّدرا�سي � هوؤلء ال�سباب 
غالبًا ما يكونون اأنجح من ال�ّسباب اّلذين يوؤمن لهم الأهل كل 
على  ن�سّجعهم  اأن  ويجب   � جهد  اأو  كدٍّ  غير  من  يحتاجونه  ما 
ننغلق عنهم  اأن  العاطفّية منها بدل  ًة  باأ�سرارهم وخا�سّ البوح 
فينغلقون  وال�ّسرود،  الإنحراف  من  عليهم  خوفًا  ونطّوقهم   �

مّنا.  ويهربون 
رابعًا: كيف ن�ساعدهم؟
من الناحية الج�سدّية:

يخلق  المراهقة  فترة  ف��ي  ال�ّسريع  الج�سدي  الّنمو  اإّن 
اأحيانًا  فيظهر  المراهق،  عند  الع�سوي  الّتركيب  في  اختاًل 
في  علينا  فيترّتب   � الدم  وفقر  العظام  نمو  في  �سعف  عنده 
بنيته  على  ت��وؤث��ر  مرهقة  ب��اأع��م��ال  تكليفه  ع��دم  ال��ح��ال  ه��ذه 

الكافي ال����ج���������س����دّي����ة  الغذاء  وتعوي�س ذلك بتقديم 
ل��ل��م��راه��ق، والإن���ت���ب���اه ال��م��ت��ي��ّق��ظ وال������م������ن������ّوع 
بع�س ل���������س����ّح����ت����ه  ظ��ه��ور  م���ن  خ���وف���ًا  ال��ع��ام��ة 

بقلم االأ�صتاذ داود ا�صماعيل حماده
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والإنتباه   � جديد  طوٍر  اإلى  طوٍر  من  اإنتقاله  اأثناء  الأمرا�س 
ُطرٍق  اعتياده على  اإلى طريقة جلو�سه وم�سيه خوفًا من  اأي�سًا 
معّينة توؤثر على تركيبه الج�سدي � ولكّني اأتحّفظ بالّن�سبة اإلى 
مدى هذه العناية، لأنَّ العناية الفائقة اأحيانًا توؤّدي اإلى رّدات 
حّية  ال�سّ فالّتربّية   � بنف�سه  ثقته  المراهق  وتفقد  عك�سّية  فعل 

الثقافّية. كالّتربّية  اأهميتها  لها 
من الناحّية العقلّية:

النمو  ي��راف��ق  ال��م��راه��ق��ة  ف��ت��رة  ف��ي  ال��ع��ق��ل��ي  ال��ّن��م��و  اإنَّ 
الج�سدي، وتتفّتق عند المراهق مواهب جديدة وعديدة تخلق 
اأن  يجب  وتنميتها  المواهب  هذه  ل�سقل  جديدة.  دوافع  عنده 
هذه  في  اإهمالها  لأنَّ  الّدوافع،  تلك  له  ونحّرك  عنده  نغّذيها 
اأقدر  يكون  العمر  هذا  في  فالإن�سان  عليها.  يق�سي  قد  الفترة 
وحما�سه  اندفاعه  ب�سبب  والخبرات  المهارات  ا�ستيعاب  على 
اأن  قادرًا  عقانيًا  اإن�سانًا  العمر  هذا  في  ي�سبح  كما   � ورغبته 
الّتفكير  � ففي هذه المرحلة يبداأ عنده  يحّلل ويقارن وي�ستنتج 
نقنعه  لم  اإذا  اإّتجاه  اأي  عنده  نغّير  اأن  يمكننا  فا  المنطقي، 
هذه  اأنَّ  كما  عقله.  بها  يقبل  ومنطقّية  مو�سوعّية  بحجج 
بطريقة حد�سّية  والّترابط  التوافق  بالقدرة على  تمتاز  الفترة 
من اأجل الح�سول على المعرفة التي يريدها. فينبغي والحال 
كذلك اأن نهيىء له فر�س التعّرف اإلى ُمثٍل ُعليا ي�سعى للو�سول 
اإليها وتحقيق ذاته من خال الإقتداء بها؛ فيكون هذا الهدف 

اإلى الأمام. للّن�ساط والّتحّرك  دافعًا له 
من الناحية االإجتماعّية واالإنفعالّية:

بالجماعة  والتاأثير  ال��ت��اأّث��ر  الإج��ت��م��اع��ّي  بالّنمو  يق�سد 
فهو  المراهق،  عند  الّنمو  اأّم��ا  الفرد.  نمو  خال  من  وفيها، 
ن�سجه  ب�سبب  فيحاول  الّن�سج،  مرحلة  يبلغ  المرحلة  هذه  في 
المجتمع  من  يتوّقع  وبالّتالي  المجتمع،  في  مكانه  ياأخذ  اأن 
اإلى  ينظر  تجعله  يملكها  اأ�سبح  التي  القدرات  لأنَّ  يقبله.  اأن 
فيها  مّما  اأكثر  الإدعاء  فيها  واإ�ستعاء،  اإعجاب  نظرة  نف�سه 
جديدة،  زالت  ما  تجربته  اأنَّ  اإلى  بالإ�سافة   � المو�سوعّية  من 
قد  فلذلك  الّتام،  الّنجاح  لها  يكتب  ل  الأولى  التجربة  وغالبًا 
نعالج  اأن  عندئٍذ  علينا  يجب  الأخطاء؛  بع�س  اأحيانًا  يرتكب 
ول  عميق  وتفّهم  واٍع  بهدوٍء  الخطاأ  هذا  معه 
اأمام  وخ�سو�سًا  والتاأنيب،  بالّتقريع  نواجهه 
انتماوؤه  زال  ما  الآخ���رون  ه��وؤلء  الآخ��ري��ن؛ 
اإليهم جديدًا وي�سعى جاهدًا في هذا الوقت 
نظرته  مع  يتنا�سب  بينهم  مكاٍن  لإحتال 

اإح�سا�سه  نخد�س  الموقف  ه��ذا  في  واجهناه  ف��اإذا   � لنف�سه 
ليتمّكن  و�سيلة  باأّية  لها  ينتقم  اأن  و�سيحاول  كرامته،  ونجرح 

وبالّتالي ي�سبح عدوانّيًا.  � اإليها  الو�سول  من 
كيانه،  في  ت�ستيقظ  كبيرة  طاقات  ب��اأنَّ  المراهق  ي�سعر 
واآفاقًا بعيدة تمتد اأمام خيالته، ويرى دوره لم يزل محدودًا، 
المجتمع  لأنَّ  جميعها  الإمكانات  هذه  ي�ستغل  اأن  ي�ستطيع  فا 
لم يعترف به بعد، في�سعر باأنَّ فراغًا رهيبًا يمّزقه، فيحاول اأن 
يماأ هذا الفراغ؛ وحّتى ل يماأه بممار�سات خاطئة توؤّثر على 
الّثقافّية  الّنوادي  له  نوّفر  اأن  يجب  المجتمع،  وعلى  �سخ�سه 
الجمعيات  ف��ي  ب��ال��ّدخ��ول  ال��م��ج��ال  ل��ه  ونف�سح  وال��رّي��ا���س��ّي��ة 
محيطه،  في  فعاًل  دورًا  يمار�س  بداأ  باأّنه  لي�سعر  الإجتماعّية 
وقد اأ�سبح �سخ�سًا له اأهمّية؛ فنعطيه بذلك دفعًة جديدة من 

بالّنف�س.  الثقة 
الجن�سّية،  الطاقة  عنده  ت�ستيقظ  اأي�سًا  ال�سن  ه��ذا  وف��ي 
هذا  ي�سغله  وقد  الآخ��ر،  الجن�س  اإل��ى  الّتوق  داخله  في  فتحّرك 
ويعي�س  مكبوتًا  الّتوق  هذا  بقي  ف��اإذا  اآخ��ر.  �سغٍل  اأي  عن  الّتوق 
�سائر  تعطيل  اإل��ى  ذلك  ي��وؤدي  قد  الوهم،  هذا  اأ�سير  المراهق 
طاقاته الفاعلة، لذلك يجب اأن نتركه يختلط مع الجن�س الآخر 
مزودًا بحقائق علمّية عن اأ�سرار هذا الجن�س حتى ل يبقى اأ�سير 
التعامل معه ، من خال  ذلك الوهم وليكون واعيًا ومدركًا في 
ذلك  وراء  من  توجيهه  ويكون  ومراقبتهما.  الوالدين  توجيهات 

طلب ر�سا اهلل تعالى بال�سعي للزواج وبناء اأ�سرة �سعيدة. 
خام�سًا: التقويم

ًا متكامًا في �سخ�سيته  وبهذا نكون قد وّفرنا للمراهق نموَّ
ب�سكل  حياته  ليعي�س  المجال  اأمامه  فاأف�سحنا  اأن�سفناه،  وقد 
حاجاته  جميع  ل��ه  َر  ُني�سِّ اأن  حاولنا  وق��د  و�سحيح،  طبيعي 
بذلك  فنح�سل  نق�س،  َمركب  باأي  ي�سعر  يعد  فلم  الأ�سا�سّية، 
المجتمع  ه��ذا  بناء  في  ي�ساهم  اأن  ق��ادٍر  �سويٍّ  اإن�ساٍن  على 

الب�سري.
الّدور  اّلذين �سيقومون بهذا  اأن نحّدد من هم  وبقي علينا 
الّتربوّي المهم مع هوؤلء المراهقين � اإّنهم المرّبون والمعّلمون 
اأنف�سهم  م��ن  ويجعلوا  ُمنفتحين  يكونوا  اأن  �سرط  والآب���اء، 
واإهتمامهم  بعطفهم  في�سعر  اأم��ٍر،  ولة  ل  للمراهق  اأ�سدقاء 
وبثقة ممّيزة فيهم فيتقبل منهم اأن يزّودوه بالمعلومات القيمة 
لها  احترامه  و�سرورة  المجتمع  وقيم  وتقاليد  ع��ادات  حول 
م�سكاته  مواجهة  ي�ستطيع  �سالحًا  مواطنًا  في�سبح  جميعًا، 

والمنطق.  والإيجابّية  الحوار  وحّلها عن طريق 

منذ نعومة اأظافري كنت �سديد الحر�س على الجلو�س والإ�ستماع 
اإلى �سيوخ قومي في بلدتي ال�سوانة وعلمات وجوارهما من قرى في 
باد جبيل واإلى كلماتهم واأحاديثهم الجميلة واإ�ست�سهاداتهم على 
كل حكمة وموعظة  اأو اإ�ست�سارة باآية من القراآن الكريم اأو بالحديث 
ال�سريف للنبّي w، اأو ببع�س كلمات الإمام علّي t، اأو ببع�س 

اأبيات من ال�سعر العربّي الجميل.
ومن  بلدتي  اأبناء  الحياة من  في  الناجحون  المغتربون  وكان 
�سائر المناطق اللبنانّية اّلذين ع�ست معهم في الوليات المتحدة 
الأميركّية  اأو في الخليج العربي اأو التقيت بهم في طريق العمرة 
اأو الحج اأو في الموؤتمرات اأو اللقاءات على قدر كبير من الأمانة 
وال�سدق والمحافظة على جودة الب�ساعة والم�سداقّية مع الّنا�س 
والوفاء. حتى كان اإ�سم اللبناني اأو ال�سناعة اللبنانّية اأو الإنتاج 
اللبناني في الخم�سينيات اأو ال�ستينيات من القرن الع�سرين مو�سع 

اإحترام وتقدير من جميع الّنا�س.
اللبنانّي  ال�سباب  تذكير  الأوائ��ل  ال��رواد  اأولئك  حديث  وك��ان 
في باد الإغتراب حول الأمثلة ال�سعبّية التي كانت عند اأ�سافنا 
والتعاون  والمحّبة  والت�سامح  وال��م��روءة  وال�سدق  القناعة  حول 

والإ�ست�سهاد بالحكايات والماأثورات... بين الأم�س واليوم.
الثمانين  تجاوزت  وقد  جيلي  اأبناء  به  ُيفاجاأ  الذي  وال�سيء 
من العمر هو الإنحطاط  الأخاقي عند ُمعظم �سباب اليوم من 
الوظائف  اأو  ال�سناعة  اأو  التجارة   اأو  ال�سيا�سة  يتعاطون  اّلذين 
المرعّية  القوانين  والغ�س ومخالفة  الكذب  اأ�سبح  العاّمة، حيث 
الموبقات، هي ديدنهم وخبزهم  الإجراء والر�سوة وغيرها من 
اليومّي يتفاخرون بها وي�سخرون من المحافظين على الأخاق 

والقوانين المرعّية الإجراء.

التي  والبرامج  التلفزيونّية  والم�سل�سات  الأف���ام  وج��اءت 
تدعو لاإباحة واإ�ساعة الفح�ساء والمنكر وغير الأخاقية باللغة 
العربية اأو المترجمة للغة العربّية لتزيد الطين بّلة وليكون الأبطال 

الوهميون هم المثل الأعلى.
وبعد، فنحن ن�ستطيع التخّل�س من الر�سوة في الدوائر الر�سمّية 
الموظف  يرى  البريد حيث ل  اإلى  بالرجوع في جميع معاماتنا 
كثير  في  الحال  كما  تمامًا  الق�سائّية،  الق�سايا  في  اإّل  المراجع 
من الباد الأوروبّية والأميركّية. كما ن�ستطيع التخل�س من الهدر 
المالي وال�سياع بوا�سطة ال�سركات الكبرى دون اأن نكّلف خزينة 
الدولة قر�سًا واحدًا كما هي الحال في الدول المتقّدمة، كم�سلحة 
من  اأكثر  منذ  لبنان  الحبيب  بلدنا  في  المعطّلة  الحديد  �سكك 
اأربعين عامًا، فت�ستطيع الدولة اللبنانّية بعث الحياة بها وتطويرها 
العالمّية  ال�سركات  على  وعر�سها  العاّمة  بالمناق�سة  جديد  من 
الكبرى. وال�سركة التي تفوز بالعر�س تقوم باإ�ساحها وتطويرها 
اإلى م�سلحة �سكك الحديد، بعد  ُثّم ترجع  وت�سغيلها مّدة ُمعينة 
اأن  ن�ستطيع  وهكذا  اللبنانّية.  للدولة  ملكًا  عليها،  ُمتفق  �سنوات 
نحارب الر�سوة والهدر المالي والف�ساد. كما ن�ستطيع اأن نحارب 
الكذب وال�سرقة و�سوء الأخاق عند الأجيال بالوعظ والإر�ساد من 
خال الكني�سة والم�سجد والمدر�سة والجامعة ومن خال الرقابة 
على و�سائل الإعام المرئّية والم�سموعة وعلى المطبوعات تمامًا 
كما كان الحال �سابقًا، لإننا في هذه الحياة �سيوف وعابرو �سبيل، 
ى  م�سداقًا لقوله تعالى عن النف�س الإن�سانّية {َقْد اأَْفلََح َمن َتَزكَّ
ْنَيا َواالآِخــَرُة َخْيٌر  َوَذَكــَر ا�ْصَم َربِِّه َف�َصلَّى َبْل ُت�ؤِْثُروَن اْلَحَياَة الدُّ
ْبَراِهيَم َوُم��َصى}  اإِ ُحِف  ُحِف االأُوَلــى �صُ َواأَْبَقى اإِنَّ َهَذا َلِفي ال�صُّ

�سورة الأعلى، )الآيات: 14،15،16،17،18،19(.

ُكن 
يف هذه الدنيا 

كعابر سبيل
بقلم الحاج االأ�صتاذ عبد ال�هاب �صقير

تربية وتوجيه
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 بقلم المربّية الحاجة نمرة حيدر اأحمد اأم م�صطفى

السّم   
في    

الدسم      

كنت اأ�ساهد الن�سرة الإخبارية على اإحدى المحطات المعروفة 
في بلدنا المتنوع الميول والألوان، في لحظة ا�سترخاء؟ فجذبني 
ا�سم برنامج يوحي بالحظ، فت�سّوقت لح�سور جزء منه لعتقادي 
من  ك�سب جمهور  اإلى  تهدف  التي  الخفيفة  البرامج  كباقي  اأّن��ه 
خال تقديمات وهدايا من مراكز تجارية كبرى، هدفها الإعان 
والترويج لب�سائعها. اإلى جانب بث الفرحة في نفو�س ُرّواد هذه 
المراكز. ويا ليتني ما فعلت، لأن ما راأيته اأظهر لي ترويًجا لب�سائع 
الم�ستري  بانتظار  للعر�س،  الفتيات  اآخر، مجموعة من  نوع  من 
مزايا  ويعر�س  لهذه  ي�سّوق  ال��ذي  الو�سيط  واأمامهن  المنا�سب، 
احترام  الأخاقي، وعدم  والإنحال  الإ�سفاف  اإّنه منتهى  ذاك. 
ل  بلدنا  في  اإليه  و�سلنا  ما  بئ�س  ولعقولهم،  الم�ساهدين  ل��ذوق 

ح�سيب ول رقيب. 
وتغذي  ال�سهوات،  وتثير  البيوت،  تغزو  التي  البرامج  اإن هذه 
الرغبة في نفو�س النا�سئة با�سم النفتاح وحرية الراأي. هي اأخطر 
من الحرب والر�سا�س، هي الحرب الناعمة التي ت�سعى لهدم اأهم 

معقل في مجتمعنا وهو »ال�صباب«. 
العام والأخاق  اإلى الذوق  واأمثاله، ل ي�سيء  البرنامج  فهذا 
وال�سامّية،  الم�سيحية  ال�ّسماوية  بالتعاليم  ي�سرب  بل  فح�سب، 
وبكل ما اأتت به القيم الإن�سانية، والتقاليد، والعادات الجتماعية 
تعويد  المخفّية  ر�سالتها  وكاأن  الحائط،  عر�س  التاريخ  مّر  على 
النا�س على روؤية الف�ساد والتعاي�س معه ومن ثّم �سرعنته، وجميعنا 
يعلم اأّن ما من مجتمع جعل الف�ساد ديدنه اإل  كان ن�سيبه الهاك.
قيمتها  من  ويجردها  ال��م��راأة،  ق��در  من  يحطُّ  راأي��ت��ه  ما  اإّن 

الفتيات  فهوؤلء  قديمًا،  النخا�سة  باأ�سواق  ويّذكرني  وان�سانيتها، 
ال�سخرية  من  لحظات  للم�ساهد  يوفرن  المنحرفة  باأفكارهن 
والتعليق التي �سرعان ما يعتاد على روؤيتها ويرت�سيها في مجتمعه 
النفتاح  با�سم  تح�سل  اإنها  المهزلة  هذه  في  والموؤ�سف  وبيته، 

والحّرية. 
الأ�سرية  التوعية  اأي��ن  بقوة،  اأت�ساءل  جعلني  البرنامج  هذا 
اأين منظمات  والحت�سان للمراأة كي ل ت�سيء لنف�سها ولغيرها؟ 
حقوق المراأة من �سفك كرامتها وعزتها من خال هكذا برامج؟ 

اإليها  وت�سبو  بها  تنادي  كانت  التي  الحرية  هي  ه��ذه  هل   
)التحلل من القيم والآداب(؟ 

ول  بغيبوبة  اأ�سيبت  هل  بلدنا؟  في  الإعامية  الرقابة  اأي��ن 
ت�سحو اإل باإيعاز �سيا�سي اأو بقدرة قادر. اأين العقاء والمثقفون؟ 
هل ا�ست�سلموا للذين ي�سعون ليل نهار لن�سر عادات واأفكار دخيلة 
منافية للدين والأخاق ولمنظومة القيم في مجتمعنا ال�سرقي. 
لَم ل تعلو اأ�سوات ال�سرفاء للحدِّ من اإباحة الخطيئة ون�سر الف�ساد 
والف�سائح من قبل محطات اإعامية غير م�سوؤولة، تد�سُّ ال�سم في 
ة، حتى ولو كان ذلك على ح�ساب انحراف  الد�سم لغايات خا�سّ

�سريحة من النا�سئة.
ننا�سد كّل �ساحب �سمير حّي في بلدنا، كّل �سريف وحّر من 
رفع  اإلى  والأمهات  الآباء  كّل  والتربويين،  والمثقفين  الم�سوؤولين 
اأطفالنا  لحماية  والموقف،  والقلم،  بالكلمة،  والن�سال  ال�سوت، 
� غير  الإع��ام  بيوتنا من همجّية  ولتح�سين  و�ساباتنا،  و�سبابنا 

الم�سوؤول � وخطره و�سّمه و�سيا�سته الهّدامة. 

نصائح غذائيةتربية وتوجيه

إرشادات عامة ونصائح 
غذائية يومية 

اإخت�صا�صية التغذية: غدير ال�صيخ محمد عمرو

واأ���س��ل��وب  ع��ل��م  ه��ي  ال�سليمة  ال��ت��غ��ذي��ة 
حياة، ولي�ست فترة ق�سيرة في حياتنا كي 
اإلى  نعود  ُثم  ومن  الزائد  ال��وزن  نخ�سر 

ال�سيئة.  الغذائية  عاداتنا 
اإر����س���ادات  ن��ت��ب��ع  اأن  علينا  ل��ذل��ك 

للتغذية ال�سليمة ُكلَّ يوم، منها :
•اإختيار ال�سمك كوجبة رئي�سة على 
اأو  كال�سلمون  الع�ساء،  اأو  الغداء  مائدة 
الترويت اأو القريد�س لغناها بالأوميغا 

3 والزيوت المهمة للدماغ والقلب.
 8  �  5 ت���ن���اول  ع��ل��ى  •الحر�س 
ُك��لَّ  والخ�سار  الفاكهة  م��ن  ح�س�س 

يوم.
زي��ادة  الريا�سة،  على  •المثابرة 
اإل��ى  ت��وؤدي  الج�سم  ف��ي  الع�سلية  الكتلة 
الحرارية  ال�سعرات  حرق  م�ستوى  زيادة 

.
•اأكل الفاكهة كاملة لغناها بالألياف 

عو�سًا عن �سربها كع�سائر.
والأل��ي��اف  الحبوب  م��ن  •الإكثار 
والتقليل من ال�ُسكريات والدهون.
الغني  ال��غ��ذائ��ي  •النظام 
من  يحمي  والخ�سار  بالفاكهة 

الأمرا�س ك�سرطان المعدة والقولون.
•المكمات الغذائية ل ُتغني عن الطعام ال�سحي .

والفيتامينات  الأل���ي���اف  م�����س��ادر  اأه���م  م��ن  •الخ�سار 
.A،E،C اأ�سيد وفيتامين  كالبوتا�سيوم والفوليك 
C ي�ساعد في امت�سا�س الحديد. •فيتامين 

من  وال��ح��ّد  ي��وم  ُك��لَّ  المياه  اأك���واب من   8   �  6 �سرب   •
الع�سائر والم�سروبات الغازية .

من  تقي  بالبوتا�سيوم  الغنية  والخ�سار  الفاكهة  اأكل   •
ح�سى الكلى وتمنع ترقق العظام.

•الزيوت من الم�سادر النباتية )المك�سرات والخ�سار( ل 
ترفع معدل الكول�سترول في الدم .

•طلب الفاكهة كنوع من التحلية في المطعم .
اإلى  يوؤدي   HDL الجيد  الكول�سترول  معدل  في  •الإرتفاع 

خف�س معدل اإلإ�سابة باأمرا�س القلب .
العالية  الحليب  ُم�ستقات  من  تاأتي  الم�سبعة  •الدهون 
والحب�س  الدجاج  جلدة  المعّلبة،  اللحوم  من  وكذلك  الد�سم، 

والدهون وزيت جوز الهند وزيت النخيل. 
•التقليل من الن�سويات كالأرز الأبي�س والمعكرونة والخبز 

الأبي�س والبطاطا لأّنها توؤدي اإلى خ�سارة الوزن الزائد. 
الماأكولت  عن  والإمتناع  الطازجة  الماأكولت  •تح�سير 
الجاهزة المعلبة لإحتوائها على كميات ُمرتفعة من ال�سوديوم .

المكان  ع��ن  بعيدًا  ال�سيارة  ورك��ن  ال�سالم  •ا�ستعمال 
المخ�س�س لها للتمكن من ال�سير اأكثر ُكلَّ يوم.

•التنوع في اأكل الفاكهة وذلك لإحتواء كل منها على اأنواع 
الفيتامينات. من  ُمختلفة 

اإلى  ذلك  يوؤدي  دقائق،  لع�سر  والهرولة  باكرًا  •النهو�س 
حرق 100 وحدة حرارية في النهار .

دقائق  لع�سر  ال�سالم  على  والنزول  ال�سعود  اأو  •الهرولة 
متوا�سلة لحرق 100 وحدة حرارية .

مرتفع.  م��ع��ّدُل  هو   mg\dl  240 من  اأكثر  •كول�سترول 
. mg\dl 200 الهدف هو اأقل من
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بقلم م�صت�صار التحرير د. ع�صام الحاج علي العيتاوي

خال  من  ال�سانع  بمعرفة  تكون  ما  اأ�سبه  النف�س  معرفة 
معًا،  الطرفين  معرفة  محاولة  الأمر  يتطلب  لذلك  الم�سنوع، 
اأن  وبما  ثانيًا،  الم�سنوع  ثم  ومن  اهلل(  )معرفة  اأوًل  ال�سانع 
�سواه،  ما  كل  عن  لتجرده  معرفته  الم�ستحيل  من  ال�سانع 
ول�سبقه لكل الموجودات، ولخلقه المخلوقات، ولعجز العقل 
اأوغ�ست  بتعبير  الجمعي  العقل  اأو  الأول(،  )العقل  الكلي 
كونت )موؤ�س�س علم الإجتماع في فرن�سا(، ومن اأجل هذه 
درا�سة  اإل��ى  التوجه  النا�س  على  ينبغي  مجتمعة  الأم��ور 
الم�سنوع، لي�س من خال ماديته، التي تقود في النهاية 
وفقًا  مئوية محددة،  بن�سب  مركبات  �سمن  تحليله  اإلى 
درا�سة  الأوفق  بل  حاليًا.  متوافر  وهذا  والحجم  للكم 
ال�سيء  )روح���ه(،  نف�سه  خ��ال  م��ن  الم�سنوع  ه��ذا 
 � النف�س   � الحياة   � الحركة  الإن�سان،  في  المعنوي 
غيبية،  روحيه  الم�سميات  هذه  باإعتبار   ... الروح 
ومن  عامة،  بالحياة  تتعلق  تاأثيرات  لها  اأنها  اإل 
اأن  يلبث  ل  واإنه  اأنه حي،  الإن�سان  ُيعرف  خالها 
ر الموت على جميع  يموت، واأنه مخلوق لخالق قدَّ
َبْيَنُكُم  ــا  ْرَن َقــدَّ {َنــْحــُن  تعالى:  قال  مخلوقاته. 

ِبَم�ْصُب�ِقين})1(. َنْحُن  َوَما  اْلَمْ�َت 
المقدمة  ه��ي  النف�س  درا���س��ة  ه��ن��ا  م��ن 

من  اأنه  وبما  اهلل،  معرفة  ثم  ومن  اأوًل،  الكلية  النف�س  لمعرفة 
الحوا�س  عن  لتجردها  كلية  معرفة  النف�س  معرفة  الم�ستحيل 
منفردة ومجتمعة. كذلك معرفة اهلل تبقى ن�سبية وفقًا للدرجة 
والر�سول  الأنبياء  من  المقّربون  اإليها  ي�سل  التي  الإيمانية 
حده  ف��ي  وتوجهه  طاقته  ق��در  على  وك��ل  المهديين،  والأئ��م��ة 

الأق�سى.
وتعالى  �سبحانه  اهلل  »اأن  العقل:  راحة  كتاب  في  جاء  وقد 
اأو الُمْبدع الأول  اأوالموجود الأول،  اأبدع من ذاته العقل الكلي، 
اأو ال�سابق وجعله علة للموجودات، العلوية وال�سفلية؛ لأنه عين 
ناحية  من  ال��وح��دة  وعين  ناحية،  من  المبدع  وعين  الإب���داع 

اأخرى... ثم بوا�سطة الُمْبدع الأول هذا وجدت النف�س«. 
وهي الخلق الثاني المنبج�س من الخلق الأول، واإنما �سّميت 
تنف�سها  بتواتر  ليكون  لاإ�ستفادة،  دائمًا  تتنف�س  لأنها  نف�سًا؛ 
تنتهي  واإليه  الثاني  الُمْبَدع  اأو  التالي  لها  ويقال  الخلقة،  قوام 
جوهر  من  ت�سورت  قد  النف�س  كانت  ولّما  الأم���ور...  عواقب 
والعقل:  للنف�س  يقال  كما  ال�سورة،  لها  يقال  و�سيائه  العقل 
العقل  اأو  وال��ت��ال��ي،  ال�سابق  الأ�سلين  وبوا�سطة  الأ���س��ان. 
وال�سفلية  الروحانية  العلوية  كلها  المخلوقات  وجدت  والنف�س، 

الج�سمانّية«)2(.
من  بد  ل  النف�سية،  المعرفة  من  الثالثة  الحلقة  هذه  وفي 

التطرق اإلى بع�س المفاهيم الفل�سفية، كمقدمة للدخول في ما 
المو�سوعات  �ساأتناول  لذلك  المعرفي،  الميدان  هذا  اإلى  بعد 
المق�سود  اإلى  الو�سول  اأ�ساهم في  تعريفًا مب�سطًا عّلني  الآتية 
الحول  والفعل،  القوة  المفاهيم:  هذه  وهي  الحلقات  هذه  من 
اإلى  اإ�سافة  والمعنوي،  المادي  والنف�سية،  العقلية  وال��ق��وة، 
والثاني  وال���روح.  النف�س  بين  ال��ف��رق  يظهر  الأول  جدولين 
الو�سع  وال��ذات،  الأنا  بين  وال�سورة،  ا  والج�سد،  الج�سم  بين 

والطاقة.
القوة والفعل:

ا�ستعمالها  قبل  ال�سيء  في  الموجودة  الطاقة  هي  القوة: 
القوة  وقيل  الَحْبل،  ق��وى  من  ال��واح��دة  الخ�سلة  وه��ي  واق��ع��ًا 
الطاقة الواحدة من طاقات الَحْبل اأو الوَتْر والجمع قوى. وَحبٌل 

قوي ووَتٍر قوي كاهما)3(.
نحو  ال�سيء  في  الموجود  للتهيوؤ  وتارًة  القدرة،  هي  والقوة 
اأن يكون منه  اأي متهيئ ومتر�سح  الَنوى بالقوة نخل،  ما يقال، 
ذلك، يومًا ما)4(. اإذا ما  توافرت  له الظروف طبعًا »الرطوبة، 
غيرها  وفي  الزراعة.  متعلقات  من  وهي  والظام...«.  التربة 

من القطاعات ذات ال�سيء الأول. 
اأو  بق�سد  اأودونه.  بعلم  موؤثر،  جهة  من  التاأثير  هو  الفعل: 
والجمادات)5(.  والحيوان  الإن�سان  من  كان  ولما  ق�سد.  بغير 
وخا�سة  وغيره  الإن�سان  عند  والعمل  الفعل  بين  يفّرق  لذلك 
بنية  فيكون  العمل  اأما  نية،  با  الفعل  باإعتباراأن  الجمادات. 
غير  اأو  متعٍد  عمل  ك��ل  ع��ن  كناية  بالنهاية  والفعل  �سابقة، 
الناحية  من  اأما  والفعل،  للقوة  اللغة  جهة  من  هذا  متعٍد)6(. 

اآخر.  الفل�سفية فلها معنى 
ال�سدة.  القدرة،  العزم،  تعني  القوة  فل�سفيًا:  والفعل  القوة 
ك��ة )الأف��ك��ار  »وق���وة ال��ف��ك��ر«، وه��ي م��ب��داأ ف��ع��ل، ِم��ك��ْن��ة م��ح��رَّ
الفاعلة(. والقوة هي ما يكون غير مح�سو�س في الأ�سياء، وهي 
مادي.  جوهر  با  قوة  ثمة  يكون  اأن  يمكن  فا  ذاتها،  الإرادة 

وبالعك�س ل يمكن وجود ج�سم با قوى تكمن فيه)7(.
بمنزلة  وه��ي  دائ��م��ًا.  اأخ��رى  لظاهرة  �سببًا  تكون  وال��ق��وة 
)اأ�سل الأ�سول( واإنما المادة والحركة تجليات للقوة م�سروطة 
التي  الأخيرة  الفكرة  هي  »فالقوة:  وعليه  مختلفة.  ب�سروط 
يقودنا اإليها التحليل، وهي بذاتها ل ُيمكن معرفتها، ول يمكن 
م�سروطة  ل  لعلة  م�سروطًا  «معلوًل  بو�سفها  اإل  اإليها  النظر 

الحقيقة  ع��ل��ى  ت��دل��ن��ا  ال��ت��ي  الن�سبية  الحقيقة  وبو�سفها   «
المطلقة«)8(.

ويمكن تلخي�س م�سطلح القوة والفعل؛ باأنه لكل قوةمعينة 
وبما  عليه،  �سابقة  قوة  اإل عن  ي�سدر  فعل  من  وما  فعل،  مبداأ 
تعتبر طبيعية من حيث  التي  القوى،  ال�سادرة عن  الأفعال  اأن 
م�سبق،  فيها  ثابت  لنظام  وفقًا  طبعًا  مخلوقة  لكنها  الوجود؛ 
ُتوجد  اأن  يمكن  ل  اإذ  العلمية،  لقانون  تخ�سع  ذاتها  بحد  وهي 
النظام.  حيث  من  ول  ال��وج��ود  حيث  من  ل  بنف�سها،  نف�سها 
تغّيره،  ول  تعدله  ل  بها،  خا�س  )عمل(  فعل  قوة  فلكل  لذلك 
التي  اهلل  )فطرة  للتغيير  قابلة  قوتها  داخل  قدرة  وجود  لعدم 
والفعل؛  القوة  ن�ستعمل م�سطلح  وعليه عندما  عليها(.  ُفطرت 
فعل  ولكل  عليها،  ي��دل  فعل  معينة  ق��وة  لكل  ذل��ك  معنى  ف��اإن 
كتازم  متازمان،  والفعل   فالقوة  فيه،  خا�سة  قوة  ن�ساهده 

ال�سم�س ونورها والنار وحرارتها. 
الَحْول والقوة:

ال�سيء:  وَحْول  غيره.  عن  واإنف�ساله  ال�سيء  تغّير  الَحْول: 
الحركة،  هو  وال��َح��ْول  اإل��ي��ه)9(.  ُل  ُي��َح��وَّ اأن  يمّكنه  ال��ذي  جانبه 
اأي  متحوٍل عن حالة.  كُل  وكذلك  تحرك،  اإذا  ال�سخ�س  وَحاَل 
لي�س  الَحْيل(  )اأي  والَحْول  اهلل)10(.  بم�سيئة  اإل  اإ�ستطاعة  ل 
لديه حيل اأو قوة اإل من اهلل تعالى، حتى ي�ستطيع الفرد مّنا اأن 
اأن الحركة بحاجة   اإل بم�سيئة اهلل. وبما  اأدنى حركة،  يتحرك 

اإلى قوة، اإذًا الَحْول مرتبط بالقوة مبا�سرًة، واإل فا حيل. 
الُخ�سلة  اأو  الَحبل  الواحدة من طاقات  الطاقة  القوة: هي 
ال��َح��ْب��ل. وجمعها ق��وى. وف��ي ح��دي��ث ابن  ُق��وى  ال��واح��دة م��ن 
قوًة  الحبُل  ُينق�ُس  كما  عروة  عروٌة  الإ�سام  »ُينق�ُس  الديلمي: 

قوة«)11(.
والطاقة: الو�سع 

ي�سع  اأنه  بمعنى  و�سعًا،  ذلك  وي�سمى  الطاقة  دون  الو�سع: 
ل  اأي  الطاقة،  دون  اإل  اهلل  يكلف  ل  عنه.  ي�سيق  ول  الإن�سان 
ياأمر ول ينهى اأحدًا اإل ما هو له م�ستطيع، وقيل اإن معنى قوله 
اإل و�سعها يعني اإل ي�سرها دون ع�سرها، ولم يكلفها طاقتها ولو 
له  تت�سع  ما  والو�سع هنا  المجهود منها)12(.  لبلغ  كلفها طاقتها 

قدرة الإن�سان، وهو فوق المجهود وا�ستفراغ القدرة.
الطاقة: اأكبر قدرة من الو�سع، ولهذا {اَل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�ًصا 
اإِالَّ ُو�ْصَعَها َلَها َما َك�َصَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَت�َصَبْت َربََّنا اَل ُت�ؤَاِخْذَنا اإِن 

احللقة الثالثة

مفاهيم 
في 

المعرفة  النفسية
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ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى  نَّ�ِصيَنا اأَْو اأَْخَطاأَْنا َربََّنا َواَل َتْحِمْل َعلَْيَنا اإِ�صْ
ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه})13(، اإل  الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َواَل ُتَحمِّ
اهلل  كلفه  ولو  محموًل،  الو�سع  يبقى  وبذلك  طاقتها.  قدر  على 
به  يقوم  مما  ومّل  التكليف،  ثقل  تحت  لرزح  طاقته  قدر  على 

ولحتاج اإلى جهوٍد كثيرٍة تقعده عن العمل في النهاية.
وللج�سد   ط��اق��ًة،  للنف�س  اإن  هنا،  النظر  لفت  من  ب��ّد  ول 
الج�سد  على  يقع  والو�سع  النف�س،  على  تقع  فالطاقة  و�سعًا، 
المادي. والتكليف ولو كان للنف�س اأوًل باعتبارها تتلقى الوحي 
اأن  اإل  لقوتها،  وفقًا  اإليها  يلقى  ما  على  القدرة  ولها  مبا�سرًة، 
يتحمله  ما  بمقدار  هي  بها،  بالقيام  الموحى  الأعمال  تنفيذ 
ولهذا  العملي  �سلوكه  تحّمل  قدر  على  اأي  و�سعه،  وعلى  الج�سد 

يتوجب علينا تحديد ال�سلوك وتعريف ماهيته.   
ال�سلوك:» هو النفاذ في الطريق في اللغة. ويطلق ال�سلوك 
على كل حركة نقوم بها �سواء كانت اإرادية اأو غير اإرادية؛ لأن 
كا الإثنين يعبران عن اإرادة في الو�سول اإلى الق�سد المعين.

المكان  و�سلك  طريقًا،  �سلك  م�سدر  ال�سلوك  و�سلك:   
�َسَلكًا و�سلوكًا )14(. ي�سلكه 

عن  عبارة  وهي  الحيوية،  الطاقة  هو  ال�سلوك  في  والأ�سل 
طلب  اإلى  يدفعان  اللذان  وهما  الع�سوية.  والحاجات  الغرائز 
العمل  اأو  بالقول  التحرك«  اإل��ى  بالإن�سان  ي��وؤدي  ما  الإ�سباع، 
هو  »وال�سلوك  مفاهيمه...  بح�سب  الإن�سان  و�سلوك  لتلبيتهما 
الميل،  غير  التفكير  فاإن  واإذًا  الفكر،  غير  وهو  الطاقة  نتيجة 
وعقل  الإ�سباع  تتطلب  طاقة  هناك  النف�سية.  غير  العقلية  واإن 
يفكر وهما اأمران مختلفان. فاإذا ارتبطا وح�سل �سلوك ح�سب 

ال�سخ�سية«)15(. كانت  الأفكار 
القويم،  ال�سلوك  اأن  تقدم،  ما  تلخي�س  ويمكن 
ه���و ال�����س��ل��وك ال����ذي ي��رت��ب��ط ب��ال��ف��ك��ر 
على  فيه  العمل  ويقوم  مبا�سرًة، 
رب���ط ال��م��ع��ل��وم��ة ال�����س��اب��ق��ة 
المعيو�سة  ب��ال��واق��ع��ة 
يحتاجها  ال��ت��ي 
ال�����ف�����رد م���ن���ا، 
وف��������اق��������ًا 

مفاهيم  اإلى  المعلومات  تتحول  وبذلك  يعتنقها،  التي  لمبادئه 
طعام  من  الأول��ي��ة  حاجاته  لق�ساء  واقعيًا،  الإن�سان  يعي�سها 
و�سراب توافق �سروط الطهارة والحلية الدينية، وكذلك تنفيذ 
والحرام،  الحال  حيث  من  ال�سرع،  مع  يتوافق  بما  غرائزه 
والمفاهيم،  المعلومات  بين  الفرق  هنا  بيّنا  قد  نكون  وبذلك 
بطريقة مخت�سرة ومعّبرة عن �سلوك الأفراد في المجتمع كل 
اأ�سبحت مفاهيم، واإن لم يتقيد  وفق معلوماته، فاإذا تقيد بها 
فهو يعلم ول ي�سلك، اأي تبقى معلومات على �سبيل العلم فقط، 
على  نحكم  اأن  ن�ستطيع  وهنا  المعيو�س.  بالواقع  لها  دخل  ول 
التي نرفعها  وال�سعارات  العلوم  بع�سنا بع�سًا في ما ندعي من 
ال�سوء  اإلقاء  اإلى  يقودنا  ما  وهذا  نعي�س.  الذي  المجتمع  في 

والنف�سية. العقلية  على مفهومي 
والنف�سية: العقلية 

للحاج �سميح  الحكم  العقلية: وهي كما جاء في كتاب لمن 
الواقع  فيها  ُيرَبُط  التي  الكيفية  العقلية هي  الزين)16(:  عاطف 
بالمعلومات، بقيا�سها اإلى قاعدة واحدة اأو قواعد معينة، ومن 
والعقلية  الإ�سامية،  كالعقلية  العقليات.  اختاف  ياأتي  هنا 
والعقلية  الفو�سوية  والعقلية  الراأ�سمالية،  والعقلية  ال�سيوعية، 

الرتيبة.
الغرائز  اإ�سباع  عليها  يجري  التي  الكيفية  فهي  النف�سية: 
ُتربط  التي  الكيفية  هي  اأخرى  وبعبارة  الع�سوية،  والحاجات 
الإرت��ب��اط  م��ن  مزيج  فهي  بالمفاهيم،  الإ���س��ب��اع  دواف��ع  فيها 
دوافعه  بين  الإن�سان،  داخل  في  طبيعيًا  يجري  الذي  الحتمي 
بمفاهيمه  مربوطة  الإ�سباع،  عن  لديه  الموجودة  والمفاهيم 

عن الحياة.
يتميز كل كائن ب�سري ب�سخ�سية معينة، تختلف عن  لذلك 
ال�سكل  حيث  ومن  عليه(  طبعت  )ما  الطبع  حيث  من  �سواها 
البيولوجي )طبيعة الَخلْق( ومن �سائر متعلقات الحياة العامة 
الخا�سة، )اللبا�س � الذوق � اللون � الحب � الكراهية... اإختيار 
كل  الب�سرية  ال�سخ�سيات  تتعدد  وبذلك  الآخ���ر(،  ال�سريك 
وكلما  وتقاليده،  عاداته  ح�سب  ثَّم  ومن  اأوًل،  معتقده  ح�سب 
تمايزت  كلما  فينا،  الداخلية  ال��ق��وى  تفا�سيل  ف��ي  تعمقنا 
المذهب  �سياق  �سمن  حتى  بع�سًا.  بع�سها  عن  ال�سخ�سيات 
التيار الواحد... وهذا بحد ذاته  اأو  اأو الحزب الواحد  الواحد 
ما  عن  يدافع  وكٌل  النا�س،  بين  التعارف  اأبواب  من  بابًا  يعتبر 

مدعاة  يعتبر  واإجتماعيًا  قوة.  من  اأعطي  ما  بكل  ويعتقد  يعمل 
الذي  الآخ��ر،  على  للتعرف  كمنطلق  الإجتماعي  التداخل  اإلى 
الذاتية  خ�سو�سيته  وله  �سواه،  عن  مميزًا  ف��ردًا  نف�سه  َيعتبر 
غيره  مع  ويتفق  ين�سرها  اأن  �سمنًا  يحاول  والتي  عليه،  الدالة 
اأ�سا�سها.  على  �سداقات  واإن�ساء  منها،  م�ستركة  قوا�سم  على 
والمفاهيم  ال�سلوك  في  يتماثلون  الأ�سدقاء  فُجلَّ  هذا  ولأجل 

ح�سب القول الماأثور: »اإّن الطيور على اأ�سكالها تقع«.
والمعنوي:  المادي 

اإلى  تنق�سم  الإن�سان  بها  يقوم  التي  الأعمال،  اإنَّ طبيعة كل 
ق�سمين. مادية ومعنوية. فالمادية ما تتقّوم للعمل الذي يحتاج 
اإلى الآلت والأدوات المعينة للقيام به، كاأي عملية �سناعية اأو 
طبيعية، تتحّول خالها المادة الخام اإلى مكّون اإنتاجي ُي�سهم 
بفعل  التي  المعادن  تحلل  كمثل  العامة  الُخلقية  حياة  �سيرورة 
نف�سها،  المادة  حركة  ج��ّراء  التربة  في  وتركيباتها  اإنحالها 
والحرارة،  والكواكب  الأف��اك  تاأثيرات  من  عليها  يطراأ  وما 
الأ�سا�س  العامل  ُت�سكل  بدورها،  التي  للنباتات،  غذاًء  فت�سبح 
)الإن��ت��اج  الناطق  الإن�����س��ان  �سمنها  وم��ن  الحيوانية  للحياة 
كمكونات  والماء  عليهما،  يعتمد  ال��ذي  النباتي+الحيواني(، 
اأولى لإ�ستمرار حياتة ونموه، باإلإ�سافة اإلى ما ينتجه هو نف�سه 
ككل  في حياته  وتنعمه  رفاهيته  في  ُت�سهم  �سناعية  اأدوات  من 
المنتج التكنولوجي واليدوي، في اإخراجه من مواده الأ�سا�سية 
اإلى  )كال�سناعات الخ�سبية، والمعدنية، والطبية...( وتحويله 

اأدوات م�ساعدة في اإ�سباع غرائزه وحاجياته.
التقديمات  مع  تترافق  التي  الأعمال  فهي  المعنوية،  واأما 
والم�ساعدات  المانحة،  الجهات  بها  تقوم  التي  الإجتماعية 
)من  النكبات  في  خا�سًة  الإن�ساني،  المجتمع  يقّدمها  التي 
�سواًء  بني جن�سه مجانًا  اإلى  � كوارث طبيعية وغيرها(  حروب 
البروتوكولت  اأن���واع  كل  اإل��ى  اإ�سافًة  وال��خ��ارج،  ال��داخ��ل  في 
الخدمات  �سّتى  ف��ي  بع�سًا  بع�سنا  ن��ك��ّرم  ال��ت��ي  والأت��ي��ك��ات، 
القراآن  في  تعالى  لقوله  م�سداقًا  الإجتماعية...  والت�سريفات 
ــُلــَهــا َثــاِبــٌت  ــَبــٍة اأَ�ــصْ ــَبــًة َكــ�ــَصــَجــرٍة َطــيِّ الكريم: { َمــَثــاًل َكــِلــَمــًة َطــيِّ
اأُُكلََها ُكلَّ ِحيٍن })17(. والمو�سوع ل  ُت�ؤِْتي  َماء  َوَفْرُعَها ِفي ال�صَّ
اأ�سبح مفهومًا  باإعتباره  اأكثرمن ذلك،  فيه  التو�سع  اإلى  يحتاج 
وظاهرة  النا�س،  جميع  عند  المتداولة  المفاهيم  ُجملة  من 

ُتفيُد وُيعمل بها في العاقات الإجتماعّية.

الروحالنف�س

1� اأب�سط1� ب�سيطة

2� هيولى + �سورة2� هيولى + �سورة

 3� هو نفخة من اهلل � ونفخة3� هي انبثاق عن العقل
 فيه من روحي �

4� يطلق عليه �سفة التذكير4� ُيطلق عليها �سفة التاأنيث

5� به الحياة والتّنف�س5� بها العلم والَنَف�ْس

6� تخرج عند كل نوم ل�ساحبها
)...الأحام، الروؤى( 

 6� يخرج مرة واحدة، ذلك
 عند الموت

 7� هي التي تحا�سب على
اأعمالها

7� هو ُيجازى على عمل النف�س

 8� هي متعددة في الأفراد كٌل
8� هو واحد في الجميع...ح�سب � بيئته، عقله، ميوله

 9� هو الحافظ للنف�س اأبدي به9� ل تموت تنتقل
البقاء

 10� لها �سفات � مطمئنة،
 لوامة، اأمارة �

10� ل �سفات له

11� دعامة التلقي للوحي11� تتلقى الوحي

                 يمكن اإ�سافة فروقات اأخرى

الجدول االأول:
بين النف�س والروح
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 الج�سد الج�سم

1� في موته يكون افقيًا1� في حياته يكون عاموديًا

 2� هو جماعة البدن، اأي كل
اأع�ساء الإن�سان

2� هو جثة الإن�سان بعد الموت

د الدم في الج�سم وج�َسَد،3� �سريان الدم في الج�سم  3� تجمُّ
اأي َج�ِسَد به الدم � يعني تجّمد �

4� دون القوى الروحانية4� مع القوى الروحانية

5� ل يعقل، مادة فقط5� يعقل، مادة ونف�س وروح

6� دليل الموت6� دليل الحياة

 7� ل يقال ناطق اإل لاإن�سان من
�سائر جن�س الحيوان

 ،7� ل يقال لغير الإن�سان ج�سد
 .من �سائر جن�س الحيوان

لأنه خلق من الأر�س
8� كل ج�سم ياأكل
وي�سرب ويتنف�س 

 8� كل ج�سد ل ياأكل ول ي�سرب
ول يتنف�س

9� فاقد الإن�س9� اأن�سه فيه

ُح �سورته الح�سنة10� �سورته ح�سنة 10� ُتقبَّ

11� يدفن في رحم الأر�س ثابتًا11� يعي�س فوق الأر�س متنقًا

12� له برودته الخا�سة12� له حرارته الخا�سة

الجدول الثاني:
بين الج�سم والج�سد

وال�سورة: الهيولي 
الإلهيون ق�سّموا الموجودات من حيث  الحكماء والفا�سفة 
يطلقون  المخلوقات  فكل  ومخلوق.  خالق  ق�سمين.  اإلى  المبداأ 
اأنها  بالمرّكبات  والمعنى  ب�سيط.  الخالق  اإل  مرّكبات،  عليها 
ومن  ال��وج��ود.  اأح��ادي  والب�سيط  اأواأك��ث��ر،  مادتين  من  تتاألف 

الم�ستحيل اأن يكون مرّكبًا لإحتياجه اإلى ب�سيٍط �سابق.
الموجودات،  كل  اأوجد  وهو  موجود،  تعالى  اهلل  اأن  وبذلك 
تركيبها  و���س��رورة  الأخ���رى،  للمخلوقات  وج��وده��ا  و���س��رورة 
اأو  وال�����س��ورة،  فالهيولى  وج��وده��ا،  باإنتهاء  تحليلها  لإع���ادة 
وال��ع��َر���س  ك��ال��ج��وه��ر  الأخ����رى،  الت�سميات  م��ن  م�سابهاتها 
واح��د،  لم�سّمى  ت�سميات  كلها  والج�سماني...  وال��روح��ان��ي 
العقل �سورة  اأن  يعني  ال�سورة،  الهيولى،  بقولهم  والذين عنوا 
واإ�سراقها  اآثاره،  لقبولها  له  هيولى  واأنها  لها،  وتماميًة  للنف�س 
الكمال.  اإلى درجة  التمام، ومبلغها  بنوره، فهو مودعها �سورة 
ال�سم�س  كنور  العقل،  عن  اإنبعاٌث  هي  النف�س  اأن  القول  ويمكن 

المنعك�س �سوًء في القمر.
معنى الهيولى وال�سورة: المخلوقات كلها تتاألف من هيولى 
و�سورة، اأي مادة ومو�سوع، ول وجود لأحدهما اإل بوجود الآخر، 
اأي ل وجود لهما اإل معًا. فا الهيولى �سابقة في وجودها على 

ال�سورة، ول ال�سورة �سابقة في وجودها على الهيولى.
بل هما ذاٌت واحدة هي في ذاتها موؤلفة من جزاأين، بهما 
المادة  من  اأ�سرف  ال�سورة،  ك��ون  على  ج�سم  الج�سم،  ذات 
لمجردها  الهيولى  الكرماني(. فا  قال  بها )كما  العقل  لتعلق 
باإعت�ساد  لكنهما  اأي�سًا،  ج�سم  لمجردها  ال�سورة  ول  ج�سم، 
كٍل منهما في الوجود بالآخر على »اأمٍر ينافي في ذاتيهما، اإذا 
الثانية عند البحث  كانتا في حالهما الأولى ل كما في حالهما 
)لإختاف ال�سورة(. اإذ هما في الأولى خاليان مما �سار لهما 
حدوث  في  كال�سبيل  عمق(.   � عر�س   � )ط��ول  من  الثانية  في 
واإل لم يكن  له حتى ي�سير،  الآخر  باإ�سافة  اإل  �سيء ل يجتمع 

باإتحادهما«)18(. اإل 
قابل  ب�سيط  جوهر  هو:  كتعريف  فالهيولى  للفهم  وت�سهيًا 
به،  يتحد  ما  لقبول  مهياأ  لأن��ه  هيولى:  عنه  ويقال  لل�سورة. 
كقبول ال�سمع اأثر النق�س والت�سوير عليه، اإذا حاولنا اأن نطبع 
اأي  ولى(  )هي  تعني:  الهيولى  دقة  اأكثر  وبمعنى  عليه.  �سيئًا 
اأن  هو له، اأي لل�سيء المتحد به ك�سورة. وهذا تعريف يحاول 
هو  للكل  فالراأ�س  وجوهنا،  ك�سورة  الذهن  اإلى  المعنى  يقرب 

ب�سورته  يختلف  منا  فرٍد  كل  وجه  لكن  المعروف،  �سكله  على 
و�سورة  هيولى   = م��ادة  مخلوق  لكل  وهكذا  ال��وج��وه.  كل  عن 
ورقة،  مثًا:)حجر،  باإ�سمها  المادة  ُتعرف  المادة  على  ُتركب 

�سجرة...(. 
جوهرة  هي:  كتعريف  الهيولى  الت�سمية  حيث  من  واأخيرًا 
قابلة  ب��ل  فّعالة  ول  ع��ّام��ة  غير  معقولة،  روح��ان��ي��ة،  ب�سيطة 
�سيء  واأول  بها،  متعلقة  لها  منفعلة  ب��ال��زم��ان،  النف�س  اآث��ار 
لكل  الثاثية  الأبعاد   � العمق   � العر�س   � الطول  الهيولى:  قِبلته 
والنف�س  العقل  من  ُرتبة  انق�س  ذاتها  بحد  وهي  الموجودات. 

لبعدها عن الباري �سبحانه. 
واهلل �سبحانه وتعالى عندما يقول لل�سيء كن فيكون، فاإنما 
)لذلك  المق�سود  لل�سيء  و�سورة  هيولى  عنه  يتولد  الأمر  هذا 
كل �سيء مركب(، الذي يبقى طوال مدته الزمنية بحاجة اإلى 
الف�سيح، وكل  الكون  واإل يتا�سى في  له حتى يبقى  اإمداد اهلل 
وال�سورة  الهيولى  اأن  القول  يمكن  »وعليه  اهلل.  بم�سيئة  ذلك 
ل  من  بهما  يبداأ  الخلق  اإنما  مح�سو�س.  بج�سم  لي�سا  كاهما 
ا�ستجابة  فهما  فيكون(  )كن  الآم��ر  فعل  تحت  ويقعان  �سيء، 

لأمر اهلل في الكينونة بعد العدم«)19(.
لبد  النف�سية  المعرفة  في  المفاهيم  بع�س  هناك  اأن  كما 
من لفت النظر اإليها، حتى ن�ستطيع اإدراك  النف�س، اأو محاولة 
مهما  الإن�����س��ان  ي�ستطيع  ل  اإذًا  اأك��ث��ر،  اأنف�سنا  على  التعرف 
اأدوات  دون  الإن�سانية  المعارف  في  يخو�س  اأن  قوة  من  اأوت��ي 
والمعرفة،  اللغة  اأهل  عليها  يتفق  دالة  ومفاهيم  وم�سطلحات 
والفهم  الإ�ستيعاب  عملية  في  اأق��رب  نكون  اأن  ن�ستطيع  حتى 

المق�سودة. للمعرفة 
بين الهيولى وال�سورة: من حيث المبداأ لكل �سورة هيولى 
على  اإل  تقوم  اأن  لل�سورة  يمكن  ل  بالأحرى  اأو  عليها،  قائمة 
ال�سورة  اأجل  من  �سلفًا  المهياأ  ال�سيء  هي  والهيولى  هيولى. 
من  الأول  المقام  في  الهيولى  جعل  ما  وهذا  عليها،  الاحقة 
ال�سورة،  مع  متازمة  بل  اأب��دًا،  وحيدة  تكون  ل  لكن  الوجود، 
كاإ�سم.  الذي يطلق عليه  للفظ  الموجود وفقًا  ين  المعَّ التي هي 
حيث  من  هي  وال�سورة،  الهيولى  بين  والتاأخر  التقدم  اإنما 
الزمن لي�س اإل، فاإنطباع ال�سورة ووجود الهيولى، �سيء واحد 
في الوجود، اإنما من حيث التركيب فقط يقال هيولى و�سورة.
التي  الحركة،  عبر  اإل  بالفعل  قائمة  ال�سورة  تكون  ول 
الخلق  عملية  على  الخالق  �سكر  من  ناتجة  الأ�سا�س  في  هي 

بالت�سبيح  له  ويقد�س  ي�سّبح  اإل  �سيء  وما من  تعالى:  قال  اأوًل: 
وبالتقدي�س هو عبارة حمد اهلل على نعمة الوجود، وهو ما يعبر 
الأ�سا�س  الق�سد  وهو  الحياة،  لواهب  والحبور  بال�سرور  عنه 
المعلوم  ال�سيء  الحياة في  الدالة على وجود  الحركة  من هذه 

ين. اإذ �سكونه يدل على موته واإنعدام الحياة فيه.  المعَّ
الحركة،  الهيولى  تهب  التي  هي  ال�سورة،  اأن  العادة  وفي 
وجود  عن  يعبر  ولذلك  له.  خلقت  ما  في  الكمال  تطلب  حتى 
الأول  ِعلمين:  اإط��ار  تحت  موجود  باأنه  الكائنات،  في  العلم 
في  نف�سه  المو�سوع  وبف�سله يحفظ  للمو�سوع،  الموهوب  العلم 
البقاء، العلم الثاني، العلم الكمال وهو الذي يتحرك بوا�سطة 
والنهائي  الثاني  الكمال  اأجل  من  النف�س،  هي  التي  ال�سورة، 
اأو  المعلم  من  الإكت�ساب  بوا�سطة  ذلك  ويكون  مخلوق،  لكل 
فل�سفيًا  عنه  يعبّر  ما  اأو  ت�سميته.  كانت  مهما  بالعلم.  القائم 
المخت�س  بعلمها  اإبداع  الأ�سياء  بوجود  فالقوة  والفعل،  بالقوة 
كقوة،  الكمال  بمعنى  ناق�سًا  ويبقى  مو�سوعها،  يحفظ  الذي 
المخلوق  وينقل  به  وتن�سغل  العلم  بطلب  النف�س  تتحرك  حتى 
المعلم.  من  التك�سب  عبر  اأو  علمها،  بعد  بالفعل  الوجود  اإلى 
فاإذا  وال�سورة )بال�سائق(  الهيولى )بال�سيارة(  ت�سبيه  ويمكن 
كليًا؛  الوجود  من  وخرجت  الفناء  اأ�سابها  اأو  ال�سيارة،  تعطلت 
فاإن ذلك ل يوؤثر على ال�سائق ب�سيء. اأو يمكن ت�سبيهها بالبيت 
كانوا  و�سكانه  الأ�سباب،  ل�سبب من  البيت  تهدم  فاإذا  و�سكانه، 

يوؤثر  ل  ذل��ك  ف���اإن  بل خ��ارج��ه،  اإطاقًا.  ب�سيء  عليهم 
على  الحياة  ي�سفي  اأ�سحابه، ال��ذي  هم  المنزل 

والحياة، ف���ت���وج���د ف��ي��ه  الحركة 
هم وال������������ن������������ور  وال����ظ����ام، 

ي���ب���ق���ون ب��ع��د اأه����ل����ه ال���ذي���ن 
زوال��ه،  اأو  عاقة هدمه  ول 

له بهم، ول عاقة 
ل���ه���م ب�����ه. ف��ك��ٌل 
ي�����س��ك��ل ���س��ورة 

دون  م��ن  م�ستقلة 
الآخ��������ر. و����س���ورة 

واح�������دة م����ن ح��ي��ث 
والتازم. المازمة 

اإذا كان ما ورد في 
فهذا  بحمده،  ي�سبح  اإل  �سيء  من  ما  باأن  ال�سابقة،  الآية  ن�س 
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والإ�ستجابة  الأم��ر،  هذا  معرفة  في  قدرة  �سيء  لكل  اأن  معناه 
قول  وم��ا  الممنوحة.  القدرة  ه��ذه  بح�سب  فيه  والغو�س  اإليه 
النا�س  نكلم  اأن  اأُِمرنا  الأنبياء  معا�سر  نحن   «  :w اهلل  ر�سول 
على قدرعقولهم«)20( اإل من هذا القبيل. فكما لكل �سيء قدرة 
خلق بها، كذلك لكل اإن�سان طاقة عقلية تنا�سبه، يتوافق معها، 
في  الطلبة  ت��درج  ذل��ك  على  مثال  وخير  بم�ستواها.  ويعي�س 
تدرجًا  اإليه  و�سل  لما  وفاقًا  يتعلم  التعليم. كل  مختلف مراحل 
التي  التعليمية  المرحلة  نهاية  حتى  اآخ��ر؛  اإل��ى  م�ستوى  من 

اإليها. الو�سول  ي�ستطيع 
اهلل  مخلوقات  كل  على  الحديث،  هذا  نحمل  اأن  ون�ستطيع 
الذي  الأول،  الُمْبَدع  اأو  الأول،  العقل  عن  وج��دت  التي  تعالى 
والت�سبيح  التقدي�س  ويختلف  وتعالى.  �سبحانه  اهلل  عن  وجد 
والإغتباط والإبتهاج لكل مخلوق بح�سب تلك القدرة التي يتمتع 
ت�سبيحًا  اأف�سل  كان  الأول،  العقل  اإلى  اأقرب  كان  ما  وكل  بها، 
وتقدي�سًا وحركة، ولهذا فالفلك المحيط بالمخلوق هو اأ�سرفها 
في  المخلوقات،  �سائر  على  ويوؤثر  وحركة  اإ�سراقًا  واأكثرها 
الوجود  ناحية  من  هذا  تعالى،  الباري  لأمر  والإمتثال  التاأ�سي 
واأعلمهم  اأف�سلهم  ك��ان  الخلق،  �سائر  بين  من  وثانيًا  اأوًل، 
والأئمة  الأو�سياء  ن��زوًل  ثم  ومن  والأنبياء،  الر�سل  واأعقلهم 
المتقون، اإلى اآخر من يملك عقًا مقدرًا على قدره في عملية 
مهما  الواحد،  ال�سف  في  الطلبة  اأن  اإذًا  والإ�ستيعاب.  الفهم 
كان عددهم، فرتبهم تتدرج بالنجاح متوافقة مع قدرتهم على 
الفهم والدر�س والحفظ في الخ�سوع لإمتحان واحد في المادة 

والمواد كلها فمنهم الأول ومنهم الأخير.
 بين الأنا والذات: الأنا تدل على �ساحبها، والكل يقول اأنا، 
ودللتها  ومنطوقها  اأحرفها،  بعدد  الجميع  عند  مت�ساوية  وهي 

على ال�سخ�س نف�سه )فالأنا نف�سية(.
الأن���ا  ك��ان��ت  ف����اإذا  ال��م�����س��م��ون،  ح��ي��ث  م��ن  تختلف  لكنها 
المعلومات  في  تختلف،  الباطن  في  فهي  ظاهريًا  الأنا  ت�ساوي 

اإطار  في  حتى  تمتلكها  التي  والتقنيات  والمفاهيم  والمعارف 
في  يتخ�س�س  ال��ذي  فالطالب  ال��واح��دة،  المهنة  اأو  ال�سنعة 
الطب ي�سمى طبيبًا، واإذا �ُسئل عن مهنته يقول اأنا طبيب، لكن 
الإخت�سا�س.  حيث  من  طبيب،  اأنا  ي�ساوي  طبيب  اأنا  كل  لي�س 
المميزة  و�سورتها  الخا�سة،  علومها  منها  لكل  فالأنوات  لذلك 
عند معارفها واأ�سدقائها. كدللة على محتواها... وباإنت�سابها 
الثاني  كماله  الإن�سان  يكت�سب  وبها  المجّرد.  النف�س  عالم  اإلى 
وهي  الأب��دي��ة.  ال�سعادة  اإل��ى  للو�سول  ال�سريعة  من  الم�ستمد 

متغيرة بالعلم... والتجربة وكل يوٍم في �ساأن.
اأما الذات: فهي التعبير عن ال�سكل الخارجي لكل مخلوق، 
وهي التي تميزه عن �سواه، وتتعدد بالت�سمية الواحدة، لكن كل 
الموجودات  كل  تختلف  كما  بها،  خا�سة  مادة  على  تدل  ذات 

بع�سها عن بع�س.
اأن الذات  اأو�سافها بمعنى  والذات ت�سبه الأنا في كثير من 
ال���ولدات  على  ت�سفي  بما  وم��ت��ع��ددة  ه��ي،  حيث  م��ن  واح���دة 
كلها، لكل منها ذات خا�سة بها، اأي �سكل ُتعرف به بين �سائر 
المخلوقات، ومن عظمة الخالق اأنه ل يوجد في العالم كله ولو 
اأكثر من مرة ذاتين مت�ساويتين في ال�سكل حتى عند  ت�ساعف 

التواأم، والذات تتغير بال�سكل، فالطفل غير الكبير...
اللفظ،  ف��ي  مت�ساويتان  كلمتان  وال���ذات،  ف��الأن��ا  وه��ك��ذا 

والم�سمون.      ال�سكل  ومختلفتان في 
في  دخ��ال��ة  لها  المفاهيم  ه��ذه  ف��اإن  ت��ق��ّدم،  مما  اأخ��ي��رًا، 
على  التعّرف  في  ُت�ستعمل  كم�سطلحات  النف�سية  المعرفة 
النظر  وجهات  لتقريب  ثمَّ  ومن  اأوًل  ومعرفتها  النف�س  وجود 
اأوع��ن��د  م��واج��ه��ًة،  النف�سية  الق�سايا  ف��ي  المتحاورين  بين 
بين  كمتو�سطات  فُتعتمد  الآن،  الحالة  هي  كما  عنها  الكتابة 
ي�سّهل  كُمعطى،  هوياتها  تو�سيح  خال  من  والقارئ  الكاتب 
والتبادل  الح�ساري  لاإحتكاك  كمقدمة  بها،  والإلمام  تناولها 
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بقلم االأ�صتاذ ال�صّيد محمد الم��ص�ّي

من جبل لبنان 

األبدال
احللقة األوىل

على  الّنا�س  اأخبار  ل�سبط  تاريخ  اأي  اأّن  القول،  نافلة  من 
حال  من  وتغّيرها  م�سالحهم  وتنوع  واأديانهم  اأعراقهم  تعدد 
اإلى حال، ل ُبدَّ له من موؤرخ يعتلي �سهوة جواده وينبري لتدوين 
يعتري  ما  عما  اللثام  واإماطة  حرب  اأو  �سلٍم  من  الأخبار  تلكم 
ِحَرف  من  لهوؤلء  حيازة  اأو  خبرًة  اأو  ثقافة  من  الّنا�س  اأولئك 
لتلكم  بما و�سلهم ومحاكاة مني  الماأثور  اأثر  اإقتفاء  وُطرٍق في 
الحيثيات كانت هذه ال�سطور محاولة مني لاإ�ساءة على تلكم 

الأخبار والآثار...
عزيزة  لبنانّية  منطقة  ع��ن  م�سبوقًا  الحديث  ك��ان  ول��ّم��ا 
الوا�سعة  الجغرافّية  المنطقة  وهي  لبنان  بجبل  قديمًا  ُتعرُف 
الممتدة على طول خريطة لبنان من ال�سمال اإلى الجنوب طوًل 
الإ�سارة  كانت  هذا  لأجل  عر�سًا...  الخريطة  تلكم  ومتو�سطة 
وباإ�سهاب عن  ُجملة من وجدناهم تحدثوا  لبنان من  اإلى جبل 

وال�سيا�سة  الدين  في  اأهاليها  وتعدد  بتداخاتها  المنطقة  هذه 
والثقافة على تنوعاتها...

ولّما كان التاريخ هو اإماء �سغور من �سطور الزمن واإماوؤه 
بتلكم الأخبار جاء الكام حول جبل لبنان تاليًا:

والطبقات  التاريخ  اأه��ل  كتب  في  ما  على  لبنان  جبل  كان 
والجماعات  الرجال  من  ومتراكم  وا�سع  عدد  ُموطُن  والباد 
اّلذين اتخذوا لأنف�سهم فيه ماذًا للراحة والإ�ستقرار واللجوء 
اإلى ما فيه من ال�سعور بالطماأنينة! واأي مكان اأمتع واأف�سل من 

جبل لبنان؟.
منذ اأن دخل الإ�سام اإلى مجموعة من الدول وانت�سر فيها 
وجد فيها اأقواٌم من الّنا�س يهتدون بهداه. ومتى وجد الماء من 
واأوفرها  الباد  بتلك  الحياة  بئر حّلت  اأو  �ساقية  اأو  نهر  اأو  نبع 

حظًا كان جبل لبنان.

 مقام ال�لّي هدوان في جرود بلدتي اأفقا وال�صا في محافظة ك�صروان وجبيل. وه� من البقع المباركة التي كان يرتادها ويتعّبَد بها االأبدال في جبل
 لبنان من القرون الهجرّية االأولى. وه� م��صع اإهتمام الم�صلمين وعنايتهم منذ القرن االأّول الهجرّي ولغاية تاريخه. وفي ال�ص�رة قا�صي جبيل
 ال�صرعّي الجعفرّي ال�صابق الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو وابن عمه العاّلمة ال�صيخ محمد ح�صين عمرو رئي�س اللقاء العلمائي في جبل لبنان

و�صماله، خريف عام 2017م
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مع العّلمة ابن الجوزي
المتوفى  ال��ج��وزي  اب��ن  ي���روي 
ل�سنة  ال��م��واف��ق  597ه������.  ���س��ن��ة 
���س��ف��ة  ك���ت���اب���ه  ف����ي  1200م، 
جماعة  اأخ��ب��ار  ع��ن  ال�سفوة 
م��ن الأ���س��م��اء ل��رج��اٍل وهم 

على �سربين )1(.
اأ � معروف 

ب � مجهول )2(
الجوزي  اإب��ن  يبتدىء 

باإ�سم:
علي الجرجرائي )3(، هذا 
اأقدامهم  وطئت  من  واأوائ��ل  قدامى  من 
ب�سر  واأّم��ا  ال��رج��ال.  خيرة  من  وم��ع��دود  لبنان  جبل 
 ،o الحافي فهو من تامذة الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم 

كما هو معروف وم�سهور.
يقول عنه:

كان من اأ�ستاِذي ب�سر الحافي. وكان ينزل جبل لبنان.
علّيًا  لقي  الحافي  ِب�سرًا  اأن  قال:بلغني  القا�سم  بن  القا�سم 
اأب�سرني  فلما  قال:  م��اٍء.  عين  على  لبنان  بجبل  الجرجرائي 
وقلت:  خلفه  ف��ع��َدوُت  اإن�سيًا.  اليوم  لقيت  مني  بذنٍب  ق��ال:» 
الِفقر،  عاِنق  اأن��ت؟  اأم�ستو�ٍس  وق��ال:  اإل��ّي  فالتفت  اأو�سني. 
بيتك  واإجعل  ال�سهوات،  وعاف  الهوى،  وعاِد  ال�سبر،  وعا�سر 
اإلى  الم�سير  طاب  هذا  على  اإليه.  ُتنقل  يوم  لحِدك  من  اأحلى 

اهلل عّز وجل...«.
لبنان  جبل  عباد  من  الأ�سماء  من  المجهولين  حالة  وفي 

يقول ابن الجوزي: 
� عابد.

اإذ  لبنان  جبل  في  اأدور  اأن��ا  بينا  ق��ال:»  ح�ّسان  بن  محمد 
َرٌث،  ِطْمٌر  عليه  والرياح،  ال�سموم  اأحرقته  قد  �ساٌب  عليَّ  خرج 
وقد �سقط. �سعر راأ�سه على حاجبيه. فلّما نظر اإليَّ ولىَّ هاربًا 

م�ستوح�سًا. فقلُت له:
اأن ينفعني بها. فالتفت  اأخي، موعظًة لعل اهلل عّز وجل  يا 
اإليَّ وهو ماٌر، فقال: يا اأخي، اإحذر الحقَّ فاإّنه غيور، ول يحب 

اأن يرى في قلب عبده �سواه «. 
عابد اآخر:

قال:»  ال�سائح،  فروة  اأبو  قال: حدثني  الُجنيد  بن  اإبراهيم 
بع�س  واأنا في  علّي  الليل  اإذ جنَّ  لبنان  �سائح في جبل  اأنا  بينا 
بقربه،  اآن�سني  من  يا  يقول:  وهو  ب�سوت محزون  فاإذا  اأوديته، 
َعْبرتي  اليوَم  ارحم  رتي  َم�سَّ عند  وكان  َخْلقه،  من  واأوح�سنّي 
فدنوت منه فاإذا �سيخ قد �سقط حاجباه على عينيه. فلما اأح�سَّ 

بي نفر وقال:
اإن�سيٌّ اأنت؟
اإن�سّي قلت: 

ي، فمنكم َفررُت. قال: اإليك عنِّ
عابد اآخر:

اأنا  بينا  يقول:  النون  ذا  �سمعت  قال:  الح�سين  بن  يو�سف 
ورق  بعري�س من  اأنا  اإذا  الليل  لبنان في جوف  اأ�سير على جبل 
اأح�سن  بوجه  العري�س  من  راأ�سه  اأخرج  قد  �ساب  واإذا  البّلوط، 

من القمر، فقال:
�سهد لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة الف�سل لك، وكيف 
غيرك؟  ياألف  اأن  بقلبي  َيْح�ُسُن  ول  بذلك  قلبي  لك  ي�سهُد  ل 
راأ�سه  اأدخ��ل  ُث��ّم  عنك.  المق�سّرون  لديك  خ��اب  لقد  هيهات 
الفجر،  اأن طلع  اإلى  اأزل واقفًا  في عري�سه وفاتني كامه، فِلم 
بنورك  اأ�سرقت  اإلهّي  فقال:  القمر،  اإلى  فنظر  راأ�سه  اأخرج  ُثمَّ 
عن  جالك  وحجبت  الظلمات،  ب��ن��ورك  واأن���ارت  ال�سموات، 
اإليك في  ُثّم قال:بالتجائي  القلوب.  العيون فو�سلت به معارف 
اإليه ف�سّلمت  اإلّي نظرة من ناديته فاأجاب. فوثبت  اأنظر  ُحزني 
عليه فرد علّي ال�سام. فقلت: رحمك اهلل اأ�ساألك عن م�ساألة؟ 
قال: ل، قلت: وِلَم ذاك؟ قال: ما خرج روعك من قلبي، قلت: 

حبيبي وما الذي اأفزعك مني؟ 
َمعادك،  ليوم  الزاد  وترُكك  �سغلك،  يوم  في  بطالتك  قال: 
فما  علّي.  مغ�سّيًا  فوقعت  النون.  ذا  يا  الظنون  على  ووقوفك 
الَعري�َس.  ول  اأَره  فلم  راأ�سي  رفعت  ُثّم  ال�سم�س.  بحرِّ  اإّل  اأفقت 

فقمت ف�ِسرت وفّي منه ح�سرة «.
»عابد اآخر:

لبنان  اأّن بجبل  بلغني  قال:   ،)4( الأول�سي  الحارث  اأبي  عن 
ف لي  رجًا ُتطوى له الأر�س من يومه اإلى بيت المقد�س. وُو�سِ
اين  من  ف�سالته  عامة  األب�س  قد  هو  فاإذا  اإليه  رت  ف�سِ مكانه 
بها  فجاَء  الجبل  في  منه  قريبًا  كانت  بظبية  فدعا  المطعم؟ 
من  و�سقاني  فحلبها  حفيرة[  بمعنى   [ ُنقرة  فيها  �سخرٍة  اإلى 

اللبن...«.

ومن عقلء المجانين بجبل لبنان.
الُم�ساب. �سيباني 

» محمد بن اأحمد بن �سلمة قال: حدثني �سالم قال: 
لي:  قال  اإذ  لبنان  جبل  في  النون  ذي  مع  �سائر  اأن��ا  بينا 

الجبل ثاثة  اإليك. فغاب عني في  اأعود  �سالم حتى  يا  مكانك 
نبات  من  اأطعمتها  النف�س  علّي  هاجت  اإذا  اأنتظره،  واأنا  اأيام 

الأر�س و�سقيتها من ماء الُغدران.
العقل.  ذاهب  اللون  متغير  اإليَّ  رجع  الثالث  بعد  كان  فلما 
فقلت له بعد اأن رجعت اإليه نف�سه: يا اأبا الفي�س اأ�َسُبُع عار�سك؟ 
من  كهفًا  دخلت  اإّن��ي  الب�سرّية،  تخويف  من  دعني  ل،  فقال: 
ا�سعث  واللحية  الراأ�س  اأبي�س  رجًا  فراأيت  الجبل  هذا  كهوف 
اأغبر نحيفًا نحيًا كاأنما اأخرج من قبره، ذا منظر مهول وهو 
اإلى  وقام  ال�سام  عليَّ  د  فرَّ �سّلم.  بعدما  عليه  ف�سّلمت  ي�سّلي. 
ال�ساة فما زال راكعًا و�ساجدًا حتى �سّلى الع�سر وا�ستند اإلى 
حجر حناء المحراب ي�سّبح، ل يكلمني، فبداأته بالكام فقلُت 
بدعوٍة.  لي  اأدُع اهلل عزَّ وجل  ب�سيِء؟  تو�سيني  له: رحمُك اهلل 
فقال: يا ُبنّي اآن�سك اهلل تعالى بقربه. ُثّم �سكت، فقلُت: زدني؟ 
ًا من  فقال: يا ُبنّي َمن اآن�سه اهلل بقربه اأعطاه اأربع خ�سال: ِعزَّ
اأُن�سًا  مال،  غير  من  وِغنًى  طلب،  غير  من  وعلمًا  ع�سيرة،  غير 
اأيام  ثاثة  بعد  اإّل  يفق  فلم  �سهقة  �سهق  ُثم  جماعة.  غير  من 
متو�ساأً  قام  اأي��ام  ثاثة  بعد  كان  فلّما  ميت.  اأّن��ه  توهمت  حتى 
ُبني كم فاتني من  اإلى جنب الكهف وقال لي: يا  من عين ماٍء 

الفرائ�س؟ �ساة اأو �ساتان اأو ثاث؟  
قلت: قد فاتتك �ساة ثاثة اأيام بلياليهّن فقال: 

�����س����وق����ي ������ج  ه������يَّ ال�����ح�����ب�����ي�����ب  ِذك��������������ْر  اإنَّ 
ُث������������مَّ ح�������ب ال������َح������ب������ي������ِب اأذه��������������ب ع���ق���ل���ي 
وقد اإ�ستوح�سُت من ماقاة المخلوقين، وقد اأن�ست بذكر ربِّ 
العالمين، اإن�سرف عني ب�سام، فقلت له: يرحمك اهلل وقفت 
عليك ثاثة اأيام رجاَء الزيادة. وبكيت فقال: اأحبب مولك ول 
َوعكم  العّباد  تيجان  هم  تعالى  هلل  فالمحبَّون  بدًل،  بحّبه  ُترد 
كته  الزّهاد، وهم اأ�سفياء اهلل واأحباوؤه... ُثمَّ �سرخ �سرخًة فحرَّ
واإذا بجماعة من  ُهنيئة  اإل  الدنيا. فما كان  فاإذا هو قد فارق 
العّباد ُمنحدرين من الجبل حتى واروه تحت التراب. ف�ساألُت:» 
�سالم:  ق��ال  الُم�ساب.   �سيبان  قالوا:  ال�سيخ؟  ه��ذا  اإ�سم  ما 
اأذى  من  خرج  مجنونًا  كان  فقالوا:  عنه  ال�سام  اأه��ل  ف�ساألت 
كلمًة  نعم،  قالوا:  �سيئًا؟  كامه  من  تعرفون  قلت:  بيان،  ال�سْ

بها  يغني  ك��ان  واح���دًة 
اإذا �سجر: )اإذا ِبَك لم اأَُجّن يا حبيبي 

ي واهلل عليكم«.  فبمن(. قال �سالم: فقلت ُعمِّ
ق��ال:  ترجمته،  �ستاأتي  ال��م��ب��ارك  اإب��ن  ع��ن   «

وٍف  �سُ ٌة  ُجبَّ عليه  برجل  ف��اإذا  لبنان  جبل  �سعدت 
ُت�سترى(،  ول  ُتباع  )ل  مكتوٌب،  عليها  الأكمام،  مفتقة 

فلما  القنوع،  بِرداِء  وات�سح  الخ�سوع،  بمئزر  ائتزر  قد 
راآني اختفى وراء �سجرٍة. فنا�سدته باهلل فظهر فقلت: 

وتقا�ُسون  الوحدة،  على  ت�سبرون  اد  العبَّ معا�سر  اإّنكم 
راأ�سه  على  ُه  ُكمَّ وو�سع  ف�سحك  الُموح�سة.  القفار  ه��ذه 

واأن�ساأ يقول:
�����واك�����ا؟ ي������ا ح����ب����ي����ب ال�����ق�����ل�����وب م������ن ل������ي ������سِ

اأرح��������������م ال�������ي�������وم ُم�������ذن�������ب�������ًا ق�������د اأت������اك������ا
�������وؤْال�������ي م���ن���ُم���ن���ي���ت���ي و�������س������روري اأن����������ت ��������سُ

�����س����واك����ا ي������ح������بَّ  اأن  ال�����ق�����ل�����ب  اأب�����������ى  ق�������د 
�������وؤال�������ي م�������ن ال�����ج�����ن�����ان ن���ع���ي���ُم ل����ي���������س ��������سُ

)5( لأراك�����������������ا  اأري����������ده����������ا  اأن���������������ّي  غ�������ي�������َر 
ُثّم غاب عني فتعاهدت ذلك المو�سع �سنة لأقَع عليه  قال: 
اإلى  ن�سبة   «[ الداراني  �سليمان  اأبي  غام  فالقيتني  اأره.  فلم 
داريا بدم�سق(، ف�ساألته عنه واأعطيته �سفته فبكى وا�سوقاه اإلى 
نظرٍة اأخرى منه، فقلُت: من هو؟ قال: ذاك عبا�س المجنون، 
الأر���س،  ون��ب��ات  ال�سجر  ثمار  م��ن  �سهٍراأكلتين  ك��ل  ف��ي  ي��اأك��ل 
اإبن  اأبو الفرج  يتعبد منذ �ستين �سنة.وجميع من اأخبرنا عنهم 
الجوزي 510 � 597 ه�. من اأهل الع�سور التي �سبقته، وهو رقم 
تعّد  اأخرى  جديدة  اأ�سماء  ولوج  اإلى  بنا  بالحري  فكم  متو�سط 
في قائمة ال�سابقين في الإقامة بالجبل اأعني جبل لبنان ونقف 
ياقوت  اأمثال  البلدان[.  علم  وعارفي  علماء   [ البلدانيين  عند 
يكون  فيه  بلبنان  الم�سمى  الجبل  في  اأّن  والقائل:»  الحموي 
الأبدال من ال�سالحين«. انظر معجم البلدان، ج5، �س 11...

والقزويني يقول:» من خوا�س ال�سام اأن ل تخلو عن الأولياء 
على  ي��زي��دون  ول  بدعائهم،  ويعفو  اهلل  يرحم  اّل��ذي��ن  الأب���دال 
ال�سبعين ول ينق�سون عنها.. وبها جبل لبنان، ياأوي اإليه الأبدال، 
اآث��ار  انظر  الحال«.  القوت  من  فيه  لما  اب��دًا  عنهم  يخلو  ول 
الباد واأخبار العباد. �س 208. تقع على اإ�سم �سلطان بن محمود 

3031



البعلبكّي الزاهد. من )اأ�سحاب ال�سيخ عبداهلل اليونيني، كان 
وله  لبنان.  مباحات جبل  من  مّدة  تّقوت  الأولياء.  كبار  من 

كرامات واأحوال. وتوفي �سنة اإحدى واأربعين و�ست مئة )6(.
يحيى  بن  المبارك  الحم�سي،  الدين  ومنهم مخل�س 
الخير  اأبو  الدين  مخل�س  الأدي��ب  ُمقِبل،  بن  مبارك  بن 
لبنان،  جبل  اإل��ى  ولجاأ  حم�س،  من  اأنجفل  الحم�سي. 
كتاب  اخت�سر  وال��ن��ث��ر،  ب����الأدب  ع��ارف��ًا  ف��ا���س��ًا  وك���ان 
ثمان  �سنة  توفي  الأن�ساب  في  الكلبّي  لإبن  »الجمهرة«، 
وخم�سين و�ست مائة، وله �سعر. وقال عنه ال�سفدي �سني 
لدى  ترجمته  لأن  المذهب  �سنّي  والمرجح  المذهب   .)7(

�سواه ناطقة بت�سيعه.
بالجماهر بين  الم�سمى  الجبل  جبل الجماهر يقع هذا 
كرخ )كرك( نوح t، وبعلبك ين�سب اإليه يو�سف بن محمد 
اأبو  اإبراهيم،  اإبراهيم بن �سالح بن  بن مقلد بن عي�سى بن 
الدم�سقّي...  ال�سوفّي  الفقيه  الجماهيرّي  التنوخّي  الحجاج 
ب��ن محمد  اأح��م��د  ب��ن  اهلل  م��ن هبة  و�سمع  ب��غ��داد  اإل��ى  ت��وج��ه 
�سهل  بن  وطاهر  الحداد.  حمزة  بن  الكريم  وعبد  الأكفانّي، 
الإ�سفراييني، واأَبوي الح�سن بن علي بن الم�سلم ال�ّسلمي، علي 
عبد  بن  محمد  بن  ون�سراهلل  الغ�سانّي،  من�سور  بن  اأحمد  بن 
الح�سين،  ابن  من  ببغداد  و�سمع  وغيرهم  ي�سي  الم�سّ القوة 
بن  والمقرب  كاد�سي،  واب��ن  ر�سوان،  بن  عبداهلل  بن  واأحمد 
البنا  بن  الح�سن  بن  واأح��م��د  اح،  الن�سَّ الح�سن  بن  الح�سين 
الأن�سارّي  الباقي  ال�سحامي ومحمد بن عبد  وزاهر بن طاهر 
وهبة اهلل بن اأحمد بن عمر الحريري وجماعة من اأ�سحاب اأبي 
العزيز  وعبد  النقور  ابن  الح�سين  واأبي  ريفييني،  ال�سّ محمد 
يقول   [ الزينبي  ن�سر  واأبي  الب�سري  القا�سم  واأبي  الأنما�سي 
قراأ  اأّن��ه  يبدو   2 رقم  حا�سيته  في  ج��رار  ماهر  الكتاب  محقق 
الزيدي،  اإبراهيم  بن  عمر  البركات  اأبي  ال�سريف  على  كذلك 

انظر معجم الأدباء 2063/5(«[.
ابن  من�سور  اأب���ي  على  النظامّية  ال��م��در���س��ة  ف��ي  وتفقه 
التخاريج  وخ��ّرج  الأ�سول  ل  وح�سَّ كثيرًا  بخطه  وكتب  ال��رزاز 

عبد  ]المق�سود  ال�سهروردي  النجيب  ال�سيخ  اإل��ى  انقطع  ُث��ّم 
كتاب  �ساحب   )668  �  563( النجيب  اأب��و  عبدالل  بن  القاهر 
اآداب المريدين )الوافي 19، 48، ون�سب له المحقق خطاأ كتاب 

عوارف المعارف وهم لإبن اأخيه ُعمر«[.
وعمل  الخلوة،  ف��ي  وجل�س  الج�سب  واأك���ل  الخ�سن  ولب�س 
اأهل  ل�سان  على  ك��اٌم  له  وظهر  والمجاهدات،  الريا�سيات 
وحّدث  والمعرفة  الزهد  في  اإليهم  الم�سار  من  و�سار  الحقيقة 
�سنة   q اأجّله،  فاأدركه  اأهله  زائرًا  دم�سق  اإلى  وعاد   � بالي�سير 
ثمان وخم�سين وخم�س مائة، ودفن بقا�سيون. وكان يناظر في 
اإلى  م�سائل الخاف ويعقد مجل�س التذكير، ويتردد من بغداد 

المو�سل للوعظ، وكان موته بعّلة الإ�ست�سقاء.
ومن �سعره )من الوافر(

اأن���������������������وٌم ب������ع������دم������ا َه�����������َج�����������َع ال�����ن�����ي�����ام
وظ���������ل���������ٌم ب������ع������دم������ا ان�����ق�����������س�����ع ال������ظ������ام

����ب����ح ف������ي األ������غ������و دي��������ن ب������اٍد ف�����ه�����ذا ال���������سُّ
الأن��������������ام ب������ق������ي  م���������ا   ]...[ ي���������ن���������ادي 

ف����������ب����������ادر ي����������ا ف�������ت�������ى ق�������ب�������ل ال�����م�����ن�����اي�����ا
ي�����ق�����ام ُع������������������ذٌر  ذا  ب�������ع�������د  ل����������ك  ف�������م�������ا 

ج�����م�����ي�����ع�����ًا م�������وق�������ف�������ن�������ا  اهلل  ف�������ع�������ن�������د 
وب�������ي�������ن ي�������دي�������ه ي����ن����ف���������س����ل ال�����خ�����������س�����ام 
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برقم 151.
فيها  نتّوج  اآتية،  �سل�سلة  �سياق  في  الأول��ى  الحلقة  هي  هذه 
الخالق  �سنعه  حقٌّ  وهو  علينا،  لبنان  لجبل  الذي  الحقِّ  بع�س 
الت�ساري�س  ذات  البقعة  هذه  الجبل،  هذا  جمال  من  وجل  عّز 
ممتدة  وعر�سًا  طوًل  لبنان  وجنوب  �سمال  طول  على  الممتدة 
بين �ساحل البحر الأبي�س المتو�سط غربًا و�سل�سلة جبال لبنان 
ال�سرقّية، وما بين ال�سل�سلتين �سوٌط وا�سع من الأخيار، ت�ستحق 
اللثام  واإماطة  ومواطنيها  �ساكنيها  بخ�سائ�س  التعريف  مّنا 
عنها ولي�س طم�سها واأغاقها اإلى اأبد اأو ل منتهى... واإلى حلقة 

مقبلة ن�ستودعكم اهلل واإلى اللقاء...

الهوام�س:
   اأي نوعين.( 1)
   �سفة ال�سفوة، ج4، �س 346، طبع دار المعرفة، تحقيق محمود فاخوري ود. ( 2)

محمد روا�س، قلعة جي. 
   بفتح الجيمين و�سكون الراء، ن�سبة اإلى جرجرايا: بلد بين وا�سط وبغداد من ( 3)

الجانب ال�سرقي، خرج منها جماعة من العلماء والكّتاب والوزراء.
   اإ�سمه في�س بن الخ�سر، تّلمذ على اإبراهيم بن �َسعد العلوّي، توفي بطرطو�س ( 4)

�سنة �سبع وت�سعين ومائتين.
   هذه الأبيات موجودة اأي�سًا عند ريحانة المجنونة العابدة الم�سهورة بالخوارق، ( 5)

نقل عنها �سالح المري...

   راجع »الوافي بالوفيات«( 6)
الألمانّي ( 7) المعهد  برقم 415. ط.   ،297 15، �س  ج  ال�سعدي،  اأيبك  بن  لخليل   

باعتناء  209م.  1430ه���./  بيروت   � يان  الرَّ موؤ�س�سة  توزيع  ال�سرقّية  لاأبحاث 
بيرند 6 برقم لكه.

   »الوافي بالوفيات«( 8)
 لل�سفدّي، ج، 25 �س 103 رقم 72، وانظر ترجمة ما قبله في رثاء اإبنه الجمال ( 9)

بن مقبل الحم�سي لمبارك بن حامد تقي الدين الحداد راأ�س الراف�سة. وكذا 
لليونيني، ج1، �س  الزمان«  »امراآة  وذيل  للذهبي«، 370،  الإ�سام  »تاريخ  في 

385..................ج1، �س 2 و 441.

نال   التي  فتونّي  علي  عّبا�س  ال�سيخ  الدكتور  ف�سيلة  اأطروحة 
عنها �سهادة الدكتوراه اللبنانّية في اللغة العربّية واآدابها من كلية 
�سن   � اللبنانّية  الجامعة  والإجتماعّية.  الإن�سانّية  والعلوم  الآداب 
ِل: د. مفيد  الفيل. وقد تاألفت لجنة المناق�سة من الأَ�ساِتَذِة الأَفا�سِ
محمد قميحة، د. مهدي علي زيتون، د. عاطف حميد عّواد، د. 

جرج�س �سكيب �سعادة، د. يو�سف علي طويل.
والمقّدمة  قراأها بها ف�سيلة الدكتور ال�سيخ فتونّي لأطروحته 
اأمام اللجنة الآنفة الذكر اعتبرناها قراءة لهذا الكتاب النفي�س. 

لذلك اأوردناها كما جاءت بقلم الم�سّنف.
ُتها اللَّجنُة المحترمة: اأَيَّ

الإ�سكاليَّة: لماذا اخترت هذا المو�سوع؟
قاُط الآتية: اعي اإلى اختياري هذا المو�سوع تبرُزه النِّ اإنَّ الدَّ

1( هو اأَديب م�سهور، لم ُيدَرج في مناهج تدري�س الأَدب العربّي 
التَّدري�س  مراحل  في  به  ُعنَي  ما  وقليًا  ة،  الثَّانويَّ المرحلة  في 

على  العربي،  العاَلم  جامعات  في  الآداب  كلِّيَّات  في  الجامعيَّة 
ة، ُلغوّيًا ومعجمّيًا و�ساعرًا وناثرًا، وعقًا  غم من مكانته الثَّقافيَّ الرُّ

مو�سوعّيًا.
2( اأ�سف، اإلى ذلك، اأثره الكبير في الحركة الثَّقافيَّة في القرن 
ابع الهجرّي؛ العا�سِر للمياد، فقد كانت ح�سرته مثابًة لاأُدباء  الرَّ

ين، وذاع �سيُته راعيًا لاآداب والثَّقافة. عراء واللُّغويِّ وال�سُّ
ة، وتبيان اأثرها  ة اإحياء هذه القيمة الح�ساريَّ 3( َمْيُلنا اإلى اأهميَّ

ة والأدبيَّة. يا�سّية والجتماعيَّ في الحياة ال�سِّ
منهج البحث:

اأنَّ طبيعَة  اأظ��نُّ  منهَجْين  اإل��ى  البحث  في هذا  ا�ستندت  وقد 
المو�سوع ت�ستدعيهما، وهما:

اأ � المنهج التَّاريخّي: وهذا المنهج يعتمد على الوثائق ونقدها، 
وتحديد الحقائق التَّاريخيَّة، ومن بعد مرحلة التَّحليل هذه تاأتي 
األيف بين الحقائق وتف�سيرها؛ وذلك   مرحلة التَّركيب، حيث يتمُّ التَّ

احب بن عّباد الصَّ

قراءة يف كتاب 

سريته التَّاريخيَّة واألدبيَّة والدينيَّة
نعة الفنِّيَّة يف ِشعِره وَتجلِّيات الصَّ
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من اأجل 
الما�سي، ومحاولة فهم ف������ه������م 

الحا�سر على �سوء الأحداث والتَّطوُّرات الما�سي�ة.
الَّتي  ��ة  الأدب��يَّ اهرة  الظَّ لت�سنيف  هنا  فُته  وظَّ المنهج  وه��ذا 
فيه،  ن�ساأْت  ��ذي  الَّ يا�سّي  ال�سِّ الع�سر  ياِئُم  ت�سنيًفا  اأعالجها، 

ى لنا الو�سل الوثيق بين التَّاريخ والأدب العربّي. ليت�سنَّ
را�سِة  الدِّ في  تطبيِقه  اأثُر  َيظهُر  الَّذي  الأُ�سلوبّي:  المنهج   � ب 

يَّة. وافِد النَّ�سِّ واهِر الإِيقاعيَّة، والرَّ يَّة، والظَّ ورِة الفنِّ ِة لل�سُّ قديَّ النَّ
البحث

مة وخم�سة ف�سول: يقع البحث في مقدِّ
وملكِته  و�سيرِته  اعِر  ال�سَّ لحياِة  فيه  عر�سُت  ُل:  الأَوَّ الف�سُل 

الأَدبيَّة. 
المعتقِد  عن  للحديِث  ا  �سً مخ�سَّ فكان  الثَّاني:  الف�سل  ��ا  اأَمَّ

ِة الم�سيرِة اإِليه.  اٍد، والأَدلَّ احِب بِن عبَّ ينيِّ في �ِسعِر ال�سَّ الدِّ
�ِسعِر  في  الَمعاني  ِعلَم  فيه  تناولُت  فقد  الثَّالث:  الف�سُل  ��ا  اأَمَّ

احِب. ال�سَّ
ًا بتجلِّياِت البياِن واأَهمِّ فنوِنه  ابع: فكاَن مخَت�سّ ا الف�سُل الرَّ اأَمَّ

احِب. في �ِسعر ال�سَّ
ا الف�سُل الخام�س: فكاَن الحديُث فيه حوَل تجلِّياِت البديِع  اأَمَّ

احِب. الموجوِد في �ِسعِر ال�سَّ
َل اإِليها الَبحُث. تاِئِج الَّتي َتو�سَّ والخاتمة: فيها اأَبرُز النَّ

تاِئِج والتَّو�سياِت الآتية: َل البحُث اإِلى النَّ وقد َتو�سَّ
، �ِسعرًا  اُء في واحاِت الأَدِب العربيِّ اٍد دوحٌة غنَّ احُب ْبُن َعبَّ ال�سَّ
المجاِل  دوَنه في  ْن هْم  بع�ٍس ممَّ ب�ُسهرِة  َيحَظ  لْم  اأَنَّه  اإِلَّ  ونثرًا، 

. ، مع اأَنَّه خا�َس في كلِّ ِعلٍم، واأَبدَع في كلِّ َفنٍّ الأَدبيِّ
ار�سيَن  قديِّ ِمن ِقبِل الدَّ لحَظ البحُث ُق�سورًا في الجانِب النَّ

احِب وموؤَلَّفاِته. الُقداَمى لأَدِب ال�سَّ
اٍد في الأَدِب  احِب ْبِن َعبَّ ِة ال�سَّ َة درا�سِة �سخ�سيَّ يَّ وَيرى البحُث اأَهمِّ
را�سِة،  ُل َمجاًل َخ�سبًا، وجانبًا ُمثرًيا ُيغري بالدِّ ، فهو ُيمثِّ العربيِّ
، اأَو  ِف، اإِْن كان ذلَك في الجانِب اللُّغويِّ وُي�سِبُع َنهَم الباحِث المتلهِّ

اأَو   ، ال���َع���رو����س���يِّ
، َف�����س��ًا عن  ال��َب��اغ��يِّ

. ثريِّ عريِّ والنَّ : ال�سِّ الأَدبيِّ
ٌة لكتَّاِب  ٌة عامَّ يَّ ْجَع �ِسمٌة فنِّ واأَثبَت البحُث اأَنَّ ال�سَّ
احِب،  ، كما اأَنَّه �ِسمٌة َل�سيقٌة بال�سَّ ابِع الهجريِّ ب�سكٍل عامٍّ الَقرِن الرَّ

راأَيناها في غالِب اأَدِبه.
وَملكٍة راِئعٍة،  ٍة،  ِة عن قدرٍة فذَّ يَّ الفنِّ احِب  َنطقْت �سورُة ال�سَّ

�سِم في لوحِتها. �سَمْت بَجماِلها، ولطافِتها، وَتما�سِك اأَلواِن الرَّ فاتَّ
اٍد َيدلُّ  احِب ْبِن َعبَّ اإِنَّ التَّنوَُّع في الجنا�ِس الَّذي �َسهَدُه اأَدُب ال�سَّ

. ر�ِس التَّحليليِّ على �سعوبٍة في الدَّ
اٍد اأَنَّه �سريُع النُّكتِة، حا�سُر الجواِب،  احِب ْبِن عبَّ ُعرَف عن ال�سَّ
عابِة، وكان ذلَك اأَثرًا من اآثاِر ثقافِته الوا�سعِة،  كثيُر الُفكاهِة والدُّ

ِد ِذهِنه، وح�سوِر بديهِته. ِر، وتجارِبه الكثيرِة، وتوقُّ وِعلِمه المتبحِّ
كان  المعرفِة،  فنوِن  في  احِب  ال�سَّ مواهِب  ِد  َتعدُّ لى  اإِ اإِ�سافًة 
في  ِة  الإِ�ساميَّ والمعارِف  واآداِبها  ِة  للعربيَّ راعيًا  نف�َسه  ُب  ُيَن�سِّ
مجال�َس  َينَتقُل،  ك��اَن  حيُث  َح�سرته،  ف��َغ��َدْت  فروِعها،  مختَلِف 

اِد من كلِّ َفجٍّ عميٍق. َيتداوُلها جميًعا، وَمجمَع الُق�سَّ
َمباَءَة  يِّ  وال��رَّ اأَ�سفهاَن  في  اٍد  َعبَّ ْبِن  احِب  ال�سَّ َرُة  َح�سْ غدْت 
ِة  اِثريَن الَّذيَن اتَّخذوا من العربيَّ عراِء والنَّ ريَن وال�سُّ للعلماِء والمفكِّ
ُب لإِنتاِج اأَدٍب ذي قيمٍة،  ُة َتتاأَهَّ ُلغَة َتعبيٍر لُهم، بيَنما كانِت الفار�سيَّ

ول�ستعادِة َدوٍر َفقَدْته ُلغاُت اإِيراَن قبَل الإِ�ساِم.
غِم من  ِة عَلى الرُّ َب للعربيَّ احُب بُتراِث العرِب، وَتع�سَّ َتعلََّق ال�سَّ

َة.  ، واإِتقاِنه الفار�سيَّ َن�َسِبه الإِيرانيِّ
في ع�سِره  �ساَع  ِلما  اأَ�ساليِبه  في  َيخ�سُع  احُب  ال�سَّ كان  وقد 
ْجِع والبديِع، وقد ا�ستهَر في ع�سِره باأَنَّه يكلُف  من ا�سِتخداِم ال�سَّ

ْجِع كلًفا �سديدًا.  بال�سَّ
اٍد اأَنَّه في المديِح لْم َيمدْح  احِب ْبِن عبَّ َظهَر لي في �ِسعِر ال�سَّ
يِه  ا�ِس غيَر اأُ�ستاِذِه ومربِّ غيَر اأَهِل البيِت؛ وكذلك لْم َيمدْح من النَّ
اْبِن العميِد؛ كما اأَنَّه لْم َيمدْح من اأَجِل العطاِء، لأَنَّه كان وزيرًا واْبَن 
ا�َس. وَيظهُر في  وزيٍر، ل حاجَة له في العطاِء، بْل هَو الَّذي ُيعطي النَّ
عوِة اإِليه.  ارِخ بُحبِّ اأَهِل البيِت اأَثٌر �سارٌخ للتَّ�سيُِّع والدَّ �ِسعِره ال�سَّ

احُب مبادَئ المعتزلِة في �ِسعِره كثيرًا. ُد ال�سَّ كما ردَّ
البيِت  اأَه��ِل  اإِل��ى  برثاِئِه  اٍد  عبَّ ْبُن  احُب  ال�سَّ ه  َتوجَّ ثاِء  الرِّ في 

. ٍة الح�سيُن بُن عليٍّ جميعًا، وما اأَ�ساَبهم ِمن َقتٍل وُظلٍم، وبخا�سَّ

ه لآِل البيِت وت�سيُِّعه لهم،  احُب بحبِّ وفي الفخر، افَتخَر ال�سَّ
ٍة الإِماُم عليُّ ْبُن اأَبي طالٍب. وبخا�سَّ

احِب ْبِن  اأُطالُب في خاِتمِة هِذه الأُطروحِة باإِدخاِل �ِسعِر ال�سَّ
لها،  اإِث��راًء  والجامعاِت،  اِت  الثَّانويَّ في  التَّدري�ِس  برامِج  في  اٍد  َعبَّ

اِد حتَّى اأَ�سبحْت ُلغَته. احِب الَّذي اْحَت�سَن ُلغَة ال�سَّ ووفاًء لل�سَّ
ْقه  احِب �سيٌء لْم ُتحقِّ وبعُد، فاإِْن كان قْد بقَي ِمن اأَمجاِد ال�سَّ
را�سُة لأَنَّه َيخرُج عن نطاِقها وطبيعِتها، فاإِنَّ هذا الباقي  هِذِه الدِّ
ِة  ِة الُملحَّ فاِته، الَّتي نح�سُّ بالحاجَّ احِب وم�سنَّ يتمثَُّل في اآثاِر ال�سَّ
ا�ِس حّتى  للنَّ ها وك�سِفها  َمظانِّ البحِث عن  الجهوِد في  اإِلى موالِة 
بما  والنتفاُع  الفاِئدُة  وَتعظَم  الحافِل،  العربيِّ  التُّراِث  اإِلى  ُت�سمَّ 
َحوْت ِمن اآثاِر المعرفِة والب�سيرِة، وما ذلَك على اأُولي العزِم بكثيٍر.

ا الم�سادُر المعتَمدُة في البحِث: فقِد اعتمدُت على موؤَلَّفاِت  اأَمَّ
ا على عدٍد كبيٍر من الم�سادِر  اٍد. واعَتمدُت اأَي�سً احِب بِن َعبَّ ال�سَّ
قِد، بَقدِر  يرِة، والباغِة، والأَدِب، والنَّ القديمِة والحديثِة في ال�سِّ

ّيًا. را�سِة لها، فكانْت بحقٍّ غذاًء ِفكرّيًا وفنِّ احتياج الدِّ
ًدا مع  ِة، مردِّ دبيَّ الأَ المكتبِة  �َسْيًئا على  قْد زدُت  كوَن  اأَ اأَْن  اآُمُل 
افعي: »اإِذا لْم َتِزْد على الحياِة �سيًئا، كنَت اأَنَت  م�سطفى �سادِق الرَّ

زاِئًدا عليها«.
ْهِلها، فاإِْن كاَن ِفيها  ياِدي اأَ ُع َهِذِه الأُطروحَة َبْيَن اأَ ي اأَ�سَ وها اإِنِّ
اهلِل  َفِمَن  ْرَحُه،  �سَ وُيْعِلي  الِعْلَم،  َيْخِدُم  الَِّذي  والُمْبَتَغى،  الَهَدُف 
ُر  ِتي ُتَعكِّ ماِل الَّ واِئِب والأَْكداِر والرِّ َتْوِفيُقُه؛ واإِْن كاَن ِفيها َبْع�ُس ال�سَّ
ُبُلوَغ الَكماِل، لأَنَّ الَكماَل هلِل  ِعي  اأَدَّ اأنِّي ل  ًدا  ي؛ موؤَكِّ ْفَوها، َفِمنِّ �سَ

َوْحَدُه.
ُل الَبْي�ساِنّي ، في ِر�ساَلِتِه اإَِلى  ي الفا�سِ واأَختُم بما قاَله القا�سِ
َفهاِنيِّ ، وهو َيعتذُر اإِليِه عن كاٍم ا�ستدرَكه عليه: يِن الأَ�سْ ِعماِد الدِّ
ُه ل َيْكُتُب اإِْن�ساٌن ِكتاًبا ِفي َيْوِمِه، اإِلَّ َوقاَل ِفي َغِدِه: ي َراأَْيُت اأَنَّ »اإِنِّ

َر َهذا َلكاَن اأَْح�َسن، َلْو ُغيِّ
َوَلْو ِزيَد َكذا َلكاَن ُي�ْسَتْح�َسن،

ل، َم َهذا َلكاَن اأَْف�سَ َوَلْو ُقدِّ
َوَلْو ُتِرَك َهذا َلكاَن اأَْجَمل،

َوَهذا ِمْن اأَْعَظِم اْلِعَبر، وهو دليٌل عَلى ا�سِتياِء النَّق�سِ عَلى 
ُجملِة الَب�َسر«.

مة. حيَّاكم  وكلِّي اآذاٌن �ساغية، لا�ستفادِة من ماحظاتكم القيِّ
اهلل وبيَّاكم، و�سكرًا جزيًا لكم.

�سا t، اأَنَّه قال:  وَرَد عن اإِمامنا الرِّ
»َمْن َلْم َي�سكِر الُمنِعَم من الَمخلوقين َلم َي�سكِر اهلَل عزَّ وَجّل«.

َه اإِليكم من اأعماق القلب  في نهايِة الَمطاف، ل ُبدَّ لي من اأْن اأُوجِّ

كر  ال�سُّ ع��ب��اراِت  اأَ�سمى  وال��وج��دان، 
مِة  القيِّ ال��م��اح��ظ��اِت  على  وال��ِع��رف��ان، 

ِتها، واأَعترُف اأَنِّي ا�ستفدُت كثيرًا  الَّتي اأُقرُّ ب�سوابيَّ
ًيا للكمال، واإِخراِج  منها، لذا �ساأَحَر�ُس على تطبيِقها، توخِّ

الأُطروحِة باأَح�سِن حال.
ة، هي عبارٌة عن  خ�سَّ كاًّ منكم بتحيَّة خا�سَّ وا�سمحوا لي اأَْن اأَ

ة متوا�سعة: باقٍة �ِسعريَّ
ويل كتور يو�سف الطَّ الدُّ

����ُف ال�������������َوْرُد ِم�������ْن اأَْط�������ي�������اِب ُخ�����ْل�����ِق�����َك َي����ْر�����سُ
وال�����َع�����ْق�����ُل ِم��������ْن َي�����ْن�����ُب�����وِع ِع�����ْل�����ِم�����َك َي�����ْغ�����ُرُف

َوْه������َل������ٍة َل  اأَوَّ َي�����ْل�����ق�����اَك  َل��������ْو  »َي�������ْع�������ُق�������وُب« 
�����ُف« �������������َك »ُي�����و������سُ َل�����َف�����َت�����ْن�����َت�����ُه، َوَل��������ق��������اَل: اإِنَّ

كتور جورج �سكيب �سعاده                         الدُّ
���ي���اَدْه �����ْدَت، ِن����ْع����َم ال�������سِّ »ُج����������ورُج« ِب���ال���ِع���ْل���ِم ������سُ

������ُم������وِح ِو��������س�������اَدْه ����ج����ًا ِم��������ْن ُن����������وِر ال������طُّ ن����ا�����سِ
�������اَم ِم�����ْث�����َل ال��َم�����س��ي��ِح��� ��������سْ اأَْن�����������َت َت�����ْه�����َوى الإِ

����ع����اَدْه« »ال���������سَّ ِن����ْل����ت  ذاَك  ْج�����������ِل  اأَ ْم�������ِن  ����ِة  �����يَّ
اد  كتور عاطف حميد َعوَّ الدُّ

������������َك واِق��������ُف �����ْرَف�����ِة الأَْم��������ج��������اِد اإِنَّ َع�����َل�����ى ������سُ
واِرُف َوِظ��������لُّ��������َك  ْن������ي������ا،  ال������دُّ َع�����َل�����ى  ُت������ِط������لُّ 

ن���اِب�������سٌ َق�����ْل�����ُب�����َك  ِب����ال����َع����ْط����ِف  اأًَب�����������ا  اأَراَك 
���ِم���َك »ع����اِط����ُف« ���اَك ُط������وَل ال���ُع���ْم���ِر َك���ا����سْ ���مَّ ُم�������سَ

د قميحة كتور مفيد محمَّ الدُّ
اأَن��������������ا ِع��������ْن��������دي َل��������������َدى ِل�������ق�������اِئ�������َك ع����ي����ُد

ن������ي اإَِل����������ْي����������َك ال����َق���������س����ي����ُد ������دَّ ط�����اَل�����م�����ا �������سَ
اأَْج������َت������ن������ي ِم��������ْن ُح�������ُق�������وِل ِع�����ْل�����ِم�����َك َق����ْم����ح����ًا

����َت����ف����ي����ٌد اأَن��������������ا، َواأَْن��������������������َت »ُم�����ف�����ي�����ُد« ُم���������سْ
كتور علي زيتون الدُّ

���ِل �����ُه اأَْح������َل������ى ِم�������َن ال���َع�������سَ ْن�����ف�����ا������سُ « اأَ »َع������ِل������يُّ
������ِة ال����َج����َب����ِل َي�����ْع�����ُل�����و َك������َزْي������ُت������وَن������ٍة ف������ي ِق������مَّ

م����������������اَم َع������ِل������ّي������ًا ف������ي َب�����اَغ�����ِت�����ِه َي�������ْح�������ُذو الإِ
����ِم »َع����ل����ي« ����اُه ِب����ا�����سْ ����مَّ م����ا خ�������اَب واِل�������������ُدُه �����سَ

رة:  ُتها اللَّجنُة الموقَّ اأيَّ
كم، واأَنَّني لن اأَن�سى ف�سَلكم  اأُعاهُدكم اأَن اأكوَن عنَد ُح�سِن ظنِّ
�سهادَة  نلُت  اأنَّني  محاباة،  دون  اأَفتخر  و�ساأبقى  الحياة،  �سحابَة 

ام.. عام. وال�سَّ كتوراه على اأيدي اأ�ساتذٍة كرام، وعلماَء اأَ الدُّ
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ـــــــدا ْنـــــــ�ـــــــصَ ــــــالِة واأَ اأَقـــــــــــــــاَم الــــــــَمــــــــَدى اأَْزَكـــــــــــــــــى الــــــ�ــــــصَّ
ُدوَنــــــــــــــــُه واِئـــــــــــــــُع  الـــــــــــــــرَّ َتـــــــْحـــــــَيـــــــا  ال  َلــــــــــَعــــــــــْمــــــــــُرَك 

ـــــــٍل ْكــــــــــــَرى اِلأَْكــــــــــــــــــــــــــَرِم ُمـــــــْر�ـــــــصَ َدِت الــــــــــــذِّ َتـــــــــــــَجـــــــــــــدَّ
ــــــــــي ُكـــــــــــــــــلَّ عـــــــــــــــــاٍم َكــــــــعــــــــاَدتــــــــي ُد ُحــــــــــبِّ اأَُجـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

ــــــدا« ــــــِبــــــيَّ »ُمــــــَحــــــمَّ ـــــــاِدي الــــــنَّ َمــــــَتــــــى َذَكــــــــــــــَر الـــــــ�ـــــــصَّ
ـــــــــَدى)1( �ـــــــــصَ َلـــــــــــُه  ـــــــــ�اُه  �ـــــــــصِ َمـــــــــــْمـــــــــــُدوٍح  ُكـــــــــــلُّ  َوال 

دا َيــــــــَتــــــــَجــــــــدَّ ْن  اأَ ــــــْعــــــِر  الــــــ�ــــــصِّ ِلـــــــِطـــــــيـــــــِب  َفـــــــــَحـــــــــقَّ 
دا« »ِلـــــــــُكـــــــــلِّ اْمــــــــــــــــــِرٍئ ِمـــــــــــْن َدْهــــــــــــــــــــِرِه مـــــــا َتـــــــــَعـــــــــ�َّ

رَّ ِمــــــــــــــْن َنـــــــَفـــــــحـــــــاِتـــــــِه ـــــــــ�ُغ الــــــــــــــــــــدُّ َهــــــــــُلــــــــــمَّ َنـــــــــ�ـــــــــصُ
ـــــــمـــــــا ــــــــْر�ــــــــسَ ُنـــــــــــــــــ�ًرا َفـــــــاإِنَّ ي الــــــــطِّ َهـــــــــُلـــــــــمَّ ُنــــــــــَغــــــــــذِّ

 
اأَفـــــــــــــــــــاَق الـــــــــُخـــــــــَزاَمـــــــــى َبـــــــــْعـــــــــَد ُطـــــــــــــــ�ِل ُرقـــــــــــــــــاِدِه
ذاِذ َتــــــــــَرْقــــــــــُرقــــــــــاً ُيــــــــــــَدْغــــــــــــِدُغــــــــــــُه َحــــــــــــــبُّ الـــــــــــــــــــــــــرَّ
ــــقـــــاً ـــــــــــــُة« َتـــــــــْرُنـــــــــ� الـــــــَعـــــــْنـــــــَدِلـــــــيـــــــَب ُمـــــَحـــــلِـّ َو»َمـــــــــــــكَّ
ـــنـــا َتــــــَجــــــْمــــــَهــــــَرِت االأَْحــــــــــــــــــــداُق ِفــــــــي َغــــــــْمــــــــَرِة الـــ�ـــصَّ

ْت َلــــــــــــــَدى الــــــــــَبــــــــــْدِر الـــــــَبـــــــِهـــــــيِّ َخــــــــــــــــــَ�اِرٌق َتــــــــــَبــــــــــدَّ
ــــــــَرى« َكـــــنـــــاَقـــــٍة َبـــــــــــــَدا َرِعـــــــ�ـــــــصـــــــاً اإِيـــــــــــــــــــــَ�اُن »ِكــــــــ�ــــــــصْ
ـــــــــنـــــــــاُم ِتـــــْلـــــقـــــا ُوُجــــــ�ِهــــــهــــــا �ـــــــــصْ ــــــــِقــــــــَطــــــــِت االأَ َواأُ�ــــــــصْ
ـــــــْت ِمــــــــَيــــــــاُه الـــــــُفـــــــْر�ـــــــسِ ِفــــــــي َفـــــلَـــــَ�اِتـــــهـــــا َوغـــــــا�ـــــــصَ
ــى َكـــــِلـــــيـــــلَـــــًة ــ ــ ــلَـ ــ ــ ــْجـ ــ ــ ــــــــــــــ�اُء َخـ ِلــــــَتــــــْنــــــَطــــــِفــــــِئ االأَ�ــــــــــــــصْ
ـــــْت ــــــاَرِة اإْنـــــَتـــــ�ـــــصَ ــــى« ِبــــــالــــــِبــــــ�ــــــصَ ـــ ــــصَ ــــ��ـــ َوَتــــــــــــــــــــْ�راُة »ُمـــ

ـــــًة ـــــِجـــــيَّ ـــــــــُد« َخـــــــــْيـــــــــُر االأَْنــــــــــــِبــــــــــــَيــــــــــــاِء �ـــــصَ »ُمـــــــــَحـــــــــمَّ
ُيــــــــَرى ْن  ِبــــــــــــــاأَ ــِم  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــَعـ ــ الـ ِلـــــْلـــــُخـــــْلـــــِق  اهلُل  ــى  ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ َقـ

ــا ــ ــ�ُرهــ ــ ــ ــُع ُن ــ ــَطـ ــ ـ ــصْ ــ ــ�ـ ــ ــــْمــــ�ــــُس الــــــَحــــــقِّ َيـ ـــــــُد« �ــــصَ »ُمـــــــَحـــــــمَّ
ــــــــــــاأَْو الـــــــــِعـــــــــزِّ َتـــــــــْحـــــــــَت َجـــــــَنـــــــاِحـــــــِه ـــــــــــــَط �ــــــــــــصَ َتـــــــــــــاأَبَّ

ِة َتـــــــــــْزَدِهـــــــــــي ــــــــــُبــــــــــ�َّ َعـــــــــلَـــــــــْيـــــــــِه اأََمـــــــــــــــــــــــــــــــــاَراُت الــــــــــنُّ
ــُه ــ ــ ــُم ــ ــ ــْج ــ ــ ْحــــــــَمــــــــِن َيـــــــْلـــــــَمـــــــُع َن ــــــــــ�ٌل ِمـــــــــــَن الــــــــرَّ َر�ــــــــــصُ

ـــــــــــــــِه َواأَْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراأَُه »ِجـــــــــــــْبـــــــــــــِريـــــــــــــُل« اآَيـــــــــــــــــــــَة َربِّ
ـــــمـــــاِتـــــِه وِح ِمــــــــــــْن َبـــــ�ـــــصَ ي َغـــــــِلـــــــيـــــــَل الـــــــــــــــــــرُّ ُتـــــــــــــــــــَروِّ

ــــــَجــــــدا)2( َوَنــــــــْنــــــــِظــــــــُم اأَْبــــــــيــــــــاتــــــــاً ُتــــــــ�ــــــــصــــــــاِرُع َعــــــ�ــــــصْ
ــُل َمـــــــْ�ِلـــــــدا)3( ــ ــِمـ ــ ــْحـ ــ ــُق َيـ ــ ــْلـ ــ ـ ــطَّ ــ ِبـــــيـــــُع الـ َتـــــــــــــَراَءى الـــــرَّ

 
ـــــــدا)4( ـــــــهَّ مـــــــــــاِن ُمـــــــ�ـــــــصَ َوبـــــــــــــــــاَت َعــــــــلَــــــــى َمــــــــــــرِّ الـــــــــــزَّ
ــــــــ�اًنــــــــا، َوَيــــــــــــــْمــــــــــــــَرُح ُمـــــــــْزِبـــــــــدا َفـــــــــَيـــــــــْرُفـــــــــُل َنــــــــ�ــــــــصْ
دا ُيــــــــــــَرْفــــــــــــِرُف ِفـــــــــي َرْو�ـــــــــــــــــسِ اْلــــــــُحــــــــُبــــــــ�ِر ُمــــــــَغــــــــرِّ
ــــــَكــــــاَة اْلـــــــــِهـــــــــداَيـــــــــِة »اأَْحـــــــــــَمـــــــــــدا« ُتــــــــَعــــــــاِنــــــــُق ِمــــــ�ــــــصْ

ــــــــغــــــــاَمــــــــِة اأُْرِعــــــــــــــــــــــدا ــا ُحــــــــــْكــــــــــُم الــــــــطَّ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــاَلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ُقـ
َتــــــــَمــــــــاَيــــــــَد ِعـــــــْطـــــــَفـــــــاَهـــــــا َعــــــــلَــــــــى َنـــــــــَغـــــــــِم الــــــُحــــــدا
ــدا ــ ــ ــَم ــ ــ ــْل ــ ــ َج اآَزَر  ْوِع  الــــــــــــــــــــرَّ ِفـــــــــي  َجـــــــْلـــــــَمـــــــٌد  َوَمـــــــــــــا 
ــــــــيــــــــراِن ِريــــــــــــــَع َفــــــــاأُْخــــــــِمــــــــدا َوَطـــــــــــــــــــــْ�ٌد ِمــــــــــــَن الــــــــنِّ
ــــــــدا َفـــــــــُنـــــــــ�ُر الـــــــــُهـــــــــَدى ِفـــــــــي الــــــخــــــاِفــــــَقــــــْيــــــِن َتــــــــَ�قَّ
ــــــِعــــــدا ـــــى« ِبــــــــــــالــــــــــــِ�الَدِة اأُ�ــــــصْ َواإِْنـــــــــِجـــــــــيـــــــــُل »عـــــيـــــ�ـــــصَ

ــــــــــــ�ؤُْددا َحـــــــــَبـــــــــاُه اإَِلــــــــــــــــــُه الــــــــــَكــــــــــْ�ِن َمـــــــــْجـــــــــًدا َو�ــــــــــــصُ
ـــــدا َفــــــــــــاأَْوَحــــــــــــى اإَِلــــــــــــْيــــــــــــِه: ُكـــــــــــــْن، َفـــــــــَكـــــــــاَن ُمـــــَحـــــمَّ

دا ـــــــــالِل َتـــــــــــَبـــــــــــدَّ ِبــــــــَطــــــــْلــــــــَعــــــــِتــــــــِه َلـــــــــــْيـــــــــــُل الـــــــــ�ـــــــــصَّ
ـــــــدا)5( ـــــــجَّ ْت ِلــــــَعــــــْيــــــَنــــــْيــــــِه الـــــــَمـــــــالِئـــــــُك �ـــــــصُ َفــــــــــَخــــــــــرَّ

ـــــدا ــــــــُم ُمـــــْنـــــ�ـــــصِ ــــــَفــــــَهــــــا اْلـــــــــَقـــــــــْلـــــــــُب اْلــــــــُمــــــــَتــــــــيَّ َتــــــلَــــــقَّ
ــــــــدا)6( ِتــــــــــِه َطــــــــــْيــــــــــُف الـــــــــــَعـــــــــــالِء َتــــــــَجــــــــ�ــــــــصَّ ِبــــــــــُغــــــــــرَّ

دا ــــــــــــــــَل اآَيـــــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــــِكــــــــــــَتــــــــــــاِب َوَجــــــــــــــــــــــــ�َّ َفــــــــــــــــَرتَّ
ـــــــِه َعـــــــَبـــــــَق الــــــُهــــــَدى ـــــــَتـــــــاُف ِمــــــــــْن اأَْنـــــــفـــــــا�ـــــــصِ َوَتـــــــ�ـــــــصْ

ِمْشكاُة الِهداَية
لف�صيلة الدكت�ر ال�صيخ عّبا�س فت�ني

د ْبِن َعْبِد اهلِل w. وقد فازْت بالجائزِة الأُوَلى في م�سابقة  يَدُة ِفي ِذْكَرى ِولَدِة خاَتِم الأَْنِبياِء، ُمَحمَّ ُنِظَمْت َهِذِه اْلَق�سِ
ة للعام 2016 م، الَّتي اأَجرْتها جامعة الم�سطَفى w العالميَّة في لبنان. نويَّ ة ال�سَّ عريَّ حمِة والُهدى w ال�سِّ ولدِة نبيِّ الرَّ
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ــُه ــ ــ ــاُم ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ ــــــِطــــــيــــــَن ُح اأَبــــــــــــــــــاَد ُعـــــــــــُرو�ـــــــــــسَ الــــــَقــــــا�ــــــصِ
ــاً ــ ــخـ ــ ــاِمـ ــ ـ ــصَ ــ ــــــــــــالِم َرْفـــــــــــــــــــَرَف �ـ ِبـــــــــــِه َبــــــــــْيــــــــــَرُق االإِ�ــــــــــــصْ

ــــــٍد! َلــــــــَكــــــــْم حــــــــــــــــاَوَل االأَْعـــــــــــــــــــــــــداُء َقــــــــْتــــــــَل ُمــــــَحــــــمَّ
ــــــــَدْت َتــــــــَجــــــــ�ــــــــصَّ ـــــــــِبـــــــــيِّ  الـــــــــنَّ ُروُح  ِبـــــــــــــــِه  َعـــــــــــِلـــــــــــيٌّ 

ــى ــ ــَجـ ــ ــِحـ ــ ــَة الـ ــ ــ ــلَـ ــ ــ ــْبـ ــ ــ ــا ِقـ ــ ــ ــــــَد االأَْكــــــــــــــــــــــ�اِن يـ ــــــيِّ اأَيــــــــــــا �ــــــصَ
ــــقــــا ــُر َواْلـــــــــُحـــــــــبُّ َوالــــنَّ ــ ــ ــْه ــ ــ ــطُّ ــ ــ ــــــُد« اأَْنــــــــــــــَت ال »ُمــــــحــــــمَّ

َرْحـــــــــَمـــــــــًة ِلـــــــْلـــــــَخـــــــْلـــــــِق  اهلِل  ـــــــــــ�َل  َر�ـــــــــــصُ اأََتــــــــــــْيــــــــــــَت 
ـــــــــذي َهــــــهــــــا الَّ ــــــ�َّ ــــــْمــــــحــــــاُء �ــــــصَ ــــــريــــــَعــــــُتــــــَك الــــــ�ــــــصَّ �ــــــصَ
» َفـــــمـــــا َبـــــــْعـــــــَد »َتــــــْكــــــفــــــيــــــٍر« َوَجـــــــــــــــــْ�ِر »َدواِعــــــــــ�ــــــــــسٍ

ــــــُبــــــِك َمــــــْنــــــَعــــــًة ـــــــــــــالِم َحــــــ�ــــــصْ ـــــــــــــــــــَة االإِ�ـــــــــــــصْ اأََيــــــــــــــــا اأُمَّ
ـــــــــُه نَّ ُقـــــــــــ�ا الـــــــــــــُقـــــــــــــْراآَن ِحـــــــــْقـــــــــًدا َفـــــــــاإِ َلــــــــِئــــــــْن َمـــــــــــزَّ
َوْحــــــــــــــــَدٍة ــــــَعــــــَل  َمــــــ�ــــــصْ اهلِل  ـــــــــــ�ُل  َر�ـــــــــــصُ َوَيــــــــْبــــــــَقــــــــى 
ْحــــــــَمــــــــٍد« »اأَ َنــــــْهــــــِج  َعـــــلَـــــى  ْنـــــيـــــا  الـــــدُّ ـــــــاَرِت  �ـــــــصَ َواإِْن 

ــــــــــاِئــــــــــِريــــــــــَن ِبـــــــعـــــــاِمـــــــٍل ِجـــــــــــهـــــــــــاُد االأُبــــــــــــــــــــــــــاِة الــــــــــثَّ
ــي َكـــــــاْلـــــــِجـــــــبـــــــاِل ُمـــــــــــــــــــــــ�ؤَاِزراً ــ ــ ــِب ــ ــ ــْع ــ ــ ــصَ ــ ــ َوَوْقـــــــــــــَفـــــــــــــُة �
ــــــهــــــا َوَنــــــْبــــــ�ــــــصُ الـــــــــــِبـــــــــــالِد  ُروُح  ُمـــــــــقـــــــــاَوَمـــــــــِتـــــــــي 
ـــــــَرُه َج َعـــــــ�ـــــــصْ ــــــِر َتـــــــــــــــــ�َّ ــــــ�ــــــصْ َلـــــــنـــــــا قــــــــــاِئــــــــــٌد، ِبــــــالــــــنَّ

ـــــــًة ــــــــــُد« يـــــــــا َخــــــــــْيــــــــــَر االأَنـــــــــــــــــــــــــاِم َتـــــــِحـــــــيَّ »ُمــــــــــَحــــــــــمَّ
ــاً ــ ــ ــحـ ــ ــ ــداِئـ ــ ــ ــــــْجــــــُت َعـــــــلَـــــــى َنــــــــــــــــْ�ِل الــــــــــــــــــَ�الِء َمـ َنــــــ�ــــــصَ
َكــــــــــْ�َكــــــــــٌب الَح  مـــــــــا  اهلِل  ــــــــــالُة  �ــــــــــصَ َعـــــــــلَـــــــــْيـــــــــَك 

)7( ـــــــــــدا  َوَعـــــــــــبَّ ـــــــالِح،  ِلـــــــلـــــــ�ـــــــصَّ َطـــــــِريـــــــقـــــــاً  ــــــــــقَّ  َو�ــــــــــصَ
ــدا ــ ــ ـ ــهَّ ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــــــلَّــــــى اْمــــــــــــــــــــــُروؤٌ َوَتـ َوَلــــــــــــــــــــــــْ�الُه َمــــــــــا �ــــــصَ

َفـــــــــكـــــــــاَن َعـــــــــِلـــــــــيٌّ فـــــــي الــــــــُخــــــــُطــــــــ�ِب َلــــــــــــُه الــــــِفــــــدا
َفـــــــُطـــــــ�َبـــــــى ِلــــــــَمــــــــْن واَلــــــــــــــى َعـــــــِلـــــــّيـــــــاً واأَْحـــــــــــَمـــــــــــدا

ـــــدا ـــــيِّ ـــــــيـــــــاَدِة �ـــــصَ َغــــــــــــــــــــَدْوَت َعـــــــلَـــــــى اأُوِلــــــــــــــــــي الـــــــ�ـــــــصِّ
َوَمـــــــْحـــــــِتـــــــدا ُخــــــْلــــــقــــــاً  اهلِل  َخــــــــْلــــــــِق  ـــــــــــــــَرُف  َواأَ�ـــــــــــــــصْ

ِبـــــالـــــُمـــــَدى اهلِل  َرْحـــــــــَمـــــــــَة  َتـــــــْفـــــــري   » َو»داِعـــــــــــ�ـــــــــــسُ
ــــــدا! ُمــــــَعــــــقَّ َيـــــــــُكـــــــــ�َن  اأَْن  اإِالَّ  يـــــــــَن  الـــــــــدِّ اأََبـــــــــــــــى 
ــِجــــدا ــ ــْن ــ « َيــــْظــــَهــــُر ُم ــَك »الــــــَمــــــْهــــــِديِّ ــِطــ ــ ــْب ــ ــصِ ــ ـــــَ�ى � �ـــــصِ

ـــــــَمـــــــِت الـــــــِعـــــــَدى اُء َحـــــــطَّ َفــــــــــَ�ْحــــــــــَدُتــــــــــِك الــــــــــــَغــــــــــــرَّ
ــى ِبــــــــــاأَْعــــــــــَمــــــــــاِق الــــــــُقــــــــُلــــــــ�ِب ُمــــــَخــــــلَّــــــدا ــ ــ ــَق ــ ــ ــْب ــ ــ ــَي ــ ــ ــصَ ــ ــ �
َوِلــــــــْلــــــــَعــــــــاِبــــــــِد الـــــــــَ�ْلـــــــــَهـــــــــاِن َمـــــــــْهـــــــــً�ى َوَمـــــــــــــــــــْ�ِردا
ــدا ــ ــ ـ ــفَّ ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ُمـ َيــــــــــــْهــــــــــــِ�ي  اهلِل  َعـــــــــــــــــــــُدوَّ  َفــــــــــــــــــــــــاإِنَّ 

دا ُمــــــــــَجــــــــــدَّ الـــــــــَفـــــــــَقـــــــــاِر  َذا  ـــــــيـــــــًكـــــــا  َو�ـــــــصِ اأَعـــــــــــــــــــــاَد 
ـــــــــــاِئـــــــــــراِت َواأَْقــــــــــــــَعــــــــــــــدا ـــــــــــراَخ الـــــــــــطَّ اأَقـــــــــــــــــــــاَم �ـــــــــــصُ
ــــــــ�اِظــــــــِر اأُْثـــــــــــــُمـــــــــــــدا)8( َجــــــــَعــــــــْلــــــــُت َثــــــــــَراهــــــــــا ِلــــــــلــــــــنَّ
دا ـــــــدَّ بِّ الـــــــَجـــــــِلـــــــيـــــــِل ُمـــــــ�ـــــــصَ َوكــــــــــــــــــاَن ِمـــــــــــــَن الــــــــــــــــــرَّ

ــــــَدى اإَِلــــــــــْيــــــــــَك، ُيـــــحـــــاِكـــــي َعـــــــــــــْذَب اأَْحـــــــُرِفـــــــهـــــــا الــــــنَّ
ـــــــفـــــــاَعـــــــُتـــــــُكـــــــْم َغـــــــــدا ــــــيــــــِنــــــي �ـــــــصَ َلـــــــــــَعـــــــــــلَّ ُتــــــَغــــــ�ــــــصِّ
ــــــــــــــــدا ــُح َوَوحَّ ــ ــ ــي ــ ــ ــصِ ــ ــ ــ� ــ ــ ــَف ــ ــ ــَح الـــــــــــَكـــــــــــْ�ُن ال ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ َومــــــــــــا �ـ
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نهضة اإلمام 
ولن متوت

ل�صاعر المقاومة والتحرير ال�صيخ ابراهيم البريدي)1 (

ِه ــدِّ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــــفــــــَ� الـــــــــــّرجـــــــــــاِل بـ َيــــــــــا َمـــــــــــــْن َحـــــــــــــــَ�ى �ــــــصَ
َرْيـــــــــــَحـــــــــــانـــــــــــُة الــــــــــهــــــــــادي واأَْجــــــــــــــــــــــــــــ�ُد ِعــــــــــْطــــــــــِرِه
ــــــــــــْهــــــــــــٌم اأبـــــــــــــــــــــــــــيٌّ مــــــــــــــــ�ؤمــــــــــــــــٌن مـــــــتـــــــعـــــــّفـــــــٌف �ــــــــــــصَ
َغـــــــــــْيـــــــــــرٍة ذو  �ـــــــــصـــــــــّيـــــــــٌد  �ـــــــــصـــــــــجـــــــــاٌع  ــــــــــْلــــــــــٌب  �ــــــــــصَ
ــٌد ــ ــ ــّيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ َعـــــــــــــــــــــــــْدٌل اإمـــــــــــــــــــــــــاٌم بــــــــــالــــــــــَجــــــــــَنــــــــــاِئــــــــــِن �ـ
ِمــــــثــــــاُلــــــهــــــا الــــــــمــــــــلــــــــ�َك  اأعـــــــــيـــــــــا  َهــــــــْيــــــــبــــــــٍة  ُذْو 
ـــــُه فــــــــــي يــــــــــــــــ�ِم عـــــــــــا�ـــــــــــصـــــــــــ�راَء اأظـــــــــــهـــــــــــَر بـــــعـــــ�ـــــصَ
ـــــــــــٌة ــــــــــــــٌة وطـــــــــــنـــــــــــيًّ هـــــــــــــــــــــَي ثــــــــــــــــــــــــــــــــ�رٌة ديــــــــــــــنــــــــــــــيَّ
ــٍة ــ ــّلـ ــ ــحـ ــ بـ الـــــحـــــ�ـــــصـــــيـــــِن  �ـــــــــصـــــــــاأَن  ــــــ�ا(  )ُتــــــلــــــبــــــ�ــــــصُ ال 
َخــــــــــــــــلَّــــــــــــــــْدَت َثــــــــــــــ�رَتــــــــــــــه كـــــــــــاأْعـــــــــــَظـــــــــــم ِمـــــــْنـــــــهـــــــٍج
ــا ــ ــ ــَت ــ ــ َع واإْن  الـــــحـــــ�ـــــصـــــيـــــِن  بـــــــــــرايـــــــــــاِت  َوارفـــــــــــــــــــــْل 
ــــــــَت مـــــــــخـــــــــّيـــــــــراً بــــــــــل واِجـــــــــــــــــٌب اإّيـــــــــــــــــــــــــــاَك لــــــــ�ــــــــصْ
اأْحــــــــــــَمــــــــــــٍد عـــــــــــتـــــــــــَرة  اهلُل  ـــــــــــَرّن  َوَلـــــــــــَيـــــــــــْنـــــــــــ�ـــــــــــصُ
وعـــــــــــــــٌد بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــديِّ  َلـــــــــــــْيـــــــــــــ�ـــــــــــــسَ  اأََو 
ــْم ــ ــ ــِه ــ ــ ــصِ ــ ــُرو�ــ ــ ــعــ ــ ــ َطـــــــــلَـــــــــَع االأَبـــــــالـــــــ�ـــــــصـــــــُة اعـــــــتـــــــُلـــــــ�ا ب

ِه َور�ـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــُة الـــــــــــّرْحـــــــــــمـــــــــــِن اأَنــــــــــــــبــــــــــــــُل َمـــــــــــــــــدِّ
ِوّدِه ِمــــــــــــــــــْن  ُه  وودُّ الـــــــــنـــــــــبـــــــــّي  ــــــــــْبــــــــــُط  �ــــــــــصِ
لـــــــــــبـــــــــــْردِه تــــــــــــــــــدّل  اأْن  الــــــــــدنــــــــــايــــــــــا  يـــــــــــاأبـــــــــــى 
ِه ِلـــــــــــــِنـــــــــــــدِّ �ـــــــصـــــــبـــــــيـــــــَل  ال  طــــــــــــهــــــــــــ�ٌر  ــــــــــٌب  َنــــــــــ�ــــــــــصَ
ـــــــــِدِه ــــــــِخــــــــيٌّ ُيــــــ�ــــــصــــــتــــــ�ــــــصــــــاُء بـــــــــُر�ـــــــــصْ َجـــــــــــْلـــــــــــٌد �ــــــــصَ
َوْرِدِه ــــــــارِة  َنــــــــ�ــــــــصَ ِمــــــــــــْن  يـــــخـــــجـــــُل  والــــــــــــّبــــــــــــْدُر 
ِه َعـــــــــــــَجـــــــــــــَزْت عـــــــــيـــــــــ�ُن الـــــمـــــجـــــتـــــلـــــي َعــــــــــــــْن عـــــــــــدِّ
ِه لــــــــــلــــــــــدهــــــــــِر بـــــــــــــل وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌة عـــــــــــــــــْن حـــــــــــــــــدِّ
ِه لــــــــلــــــــمــــــــذهــــــــبــــــــَيــــــــِة تــــــــ�ــــــــصــــــــتــــــــطــــــــاُب بـــــــــ�ـــــــــصـــــــــدِّ
ِه ــِف الـــــــــــّزمـــــــــــاِن وكــــــــــــدِّ ــ ــ ـ ــصْ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ُتـــــــْنـــــــِجـــــــْيـــــــَك ِمــــــــــــْن َعـ
ِه ــــــــــدِّ ـــــــــــــظـــــــــــــالم بـــــــــــجـــــــــــْذِبـــــــــــِه وبــــــــــ�ــــــــــصّ طــــــــــــــــــ�ُل الَّ
ِه َفـــــــــــــــــــــاأدِّ الـــــــمـــــــبـــــــيـــــــَن،  الــــــــــحــــــــــقَّ  تــــــنــــــ�ــــــصــــــَر  اأن 
عـــــــــنـــــــــِدِه ِمــــــــــــــــْن  نـــــــعـــــــمـــــــٌة  اإال  الـــــــنـــــــ�ـــــــصـــــــُر  مــــــــــا 
ِه وَيــــــــــــــُهــــــــــــــّل َنــــــــــــْجــــــــــــُم الــــــــــــعــــــــــــدِل يـــــــــــــــــ�َم مـــــــــــــــــردِّ
ِه ـــدِّ ـــ ــصـ ــــ ــ�ـ ـــ ـــا َيــــــــــِعــــــــــد الـــــــــمـــــــــلـــــــــ�ُك لــ ـــ ــمـ ــــ واأََتـــــــــــــــــــــــــــ�ا بـ
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ُثـــــــــــــــــــــّم انــــــــــــتــــــــــــَهــــــــــــ�ا لـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــّددوه بـــــــقـــــــتـــــــِلـــــــِه
َفــــــَيــــــطــــــيــــــُر �ــــــــصــــــــ�ُت الــــــــحــــــــقِّ مـــــــّنـــــــه ُمــــجــــلــــجــــاًل
َكـــــــَراَمـــــــتـــــــْي َعـــــــــِتـــــــــاَب  َتــــــــــــَطــــــــــــاأُوا  اأْن  َهـــــــْيـــــــهـــــــاِت 
هـــــــــــــ�َى وال  يـــــــــــــقـــــــــــــ�ُد  َبـــــــــــــــَطـــــــــــــــٌر  ال  واهلِل 
مـــــــــــذّلـــــــــــٍة عـــــــــــــطـــــــــــــاَء  نــــــــــعــــــــــِطــــــــــْي  ال  َواهلِل 

ِعـــــــــــــيِّ ولـــــــــــ�ؤُمـــــــــــُه  ــــــــْطــــــــُ� الـــــــــــــدَّ نـــــــــي �ــــــــصَ َمــــــــــــا هـــــــــزَّ
ــا ــ ــَهـ ــ ـ ــصِ ــ ــا�ـ ــ ــيـ ــ ــــــــهــــــــاَدَة وارتـــــــــــيـــــــــــاَد ِحـ ــــــــــَي الــــــــ�ــــــــصَّ َر�ــــــــــصِ
َوَيــــــــــــــُجــــــــــــــ�َد بــــــالــــــّنــــــفــــــ�ــــــسِ الـــــــــّزكـــــــــّيـــــــــة ُمـــــقـــــبـــــاًل
َمــــــــــــا قـــــــاتـــــــلـــــــ�ا وجـــــــــهـــــــــاً لـــــــــ�جـــــــــٍه بـــــــــل اأََتـــــــــــــــــــــْ�ا
َكــــــــــــَمــــــــــــَنــــــــــــ�ا لـــــــــــــــُه وتـــــــــــــخـــــــــــــاُف كـــــــــــــــلٌّ قـــــبـــــيـــــلـــــٍة
يـــــرى وال  الـــــــّنـــــــبـــــــّي  ـــــــْبـــــــِط  �ـــــــصِ فــــــــي  َواأُِحــــــــــــــْيــــــــــــــَط 
َمـــــــــــــا راَبـــــــــــــــــــــــُه وْهـــــــــــــــــــَ� الــــــمــــــجــــــلــــــجــــــُل عـــــــــزُمـــــــــُه
مــــــحــــــّمــــــٍد الـــــــــّنـــــــــبـــــــــّي  ديــــــــــــــــُن  يــــــــقــــــــْم  لــــــــــم  اإِْن 
َتــــــــَقــــــــّلــــــــبــــــــْي �ــــــــــصــــــــــيــــــــــ�ُف  يــــــــــــا  بــــــقــــــتــــــلــــــي  اإاّل 
ــــــراً ــــــــــــــل الـــــــبـــــــطـــــــُل الـــــــــّظـــــــــمـــــــــيُء مــــــفــــــجِّ َوَتــــــــــــــَرجَّ
ــا ــ ــاِرهــ ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ َم َدْفــــــــــــــــَن  ــر  ــ ــ ــْم ــ ــ ــصّ ــ ــ ــ� ــ ــ ال ُرْمــــــــــــــــُح  َواأَراد 
فـــــــــــــــــــــــــــاإذا بــــــــــــــه يــــــــــــــرتــــــــــــــدُّ اأعــــــــــــــــظــــــــــــــــَم ثــــــــــــــــــ�رٍة
ــ�َم عـــــلـــــى مـــــــــراحـــــــــَل عــــــــــّدٍة ــ ــ ــمـ ــ ــ ـ ــصُّ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ َطــــــــَبــــــــُخــــــــ�ا الـ
ــى ــنـ َفــــــــالــــــــّنــــــــا�ــــــــسُ قــــــــد لــــــعــــــَنــــــْت يــــــــزيــــــــَد ومـــــــــــا جـ
ــِن ُبـــــــكـــــــاوؤهـــــــا ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــحــ ــ ــ َويــــــــــــــــــــــروُق فـــــــــي ذكــــــــــــــِر ال

وعــــــــــــْهــــــــــــِدِه ــــــتــــــبــــــدِّ  بــــــالــــــمــــــ�ــــــصْ يــــــرتــــــ�ــــــصــــــي  اأو 
ِه ردِّ َرْوعـــــــــــــــــــــــــــــَة  الـــــــــــــَتـــــــــــــاريـــــــــــــُخ  لـــــــيـــــــ�ـــــــصـــــــّجـــــــَل 
مـــــــــْجـــــــــِدِه ِمـــــــــــــــْن  �ــــــــصــــــــّيــــــــداً  ــ�ا  ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ت اأن  اأو 
ِه لــــــــكــــــــْن اإلــــــــــــــــى الـــــــــــبـــــــــــاِب الـــــــــمـــــــــريـــــــــِب لـــــــ�ـــــــصـــــــدِّ
ِه ــَس فــــــــــي لــــــــْهــــــــ� الــــــــــــــَزمــــــــــــــاِن وِجـــــــــــــــــــدِّ ــ ــ ــ� ــ ــ ــي ــ ــعــ ــ ــ ــن ــ ــ ل

وقـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاوُة الـــــــــبـــــــــاغـــــــــي وكـــــــــــــثـــــــــــــُرة جـــــــــــْنـــــــــــِدِه 
ـــــــيـــــــُف قــــــــد كـــــــــــــرَه الـــــــمـــــــكـــــــ�َث بـــــــِغـــــــْمـــــــِدِه والـــــــ�ـــــــصّ
َوبــــــــــــــقــــــــــــــ�ِمــــــــــــــه وبـــــــــــــــاأهـــــــــــــــِلـــــــــــــــِه وبــــــــــــــــــــِ�ْلــــــــــــــــــــِدِه
ِه غــــــــــــــــــــــــدراً، وفــــــــــــــــــــاَق الــــــــــــغــــــــــــدُر غـــــــــــايـــــــــــَة حــــــــــــــدِّ
َزْنــــــــــــــــــــــِدِه َجــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاُرة  ُتــــــــــَجــــــــــْنــــــــــِدَلــــــــــُهــــــــــْم  اأاّل 
لـــــــــــــَ�ْحـــــــــــــِدِه اأتـــــــــــــــــــاه  بـــــــمـــــــا  ــــــــّي  الــــــــُمــــــــ�ــــــــصِ اإِاّل 
ِه َبــــــــــــحــــــــــــُر الــــــــــــــذئــــــــــــــاب بـــــــــــــــــَجـــــــــــــــــْزرِه وبــــــــــــــْمــــــــــــــدِّ
ِه ـــــــــــــــــدِّ لــــــــــيــــــــــعــــــــــ�َد وهـــــــــــــــــــــُج نــــــــــــقــــــــــــاِئــــــــــــِه الأ�ـــــــــــــــــصُ
ـــَم ديــــــــــــُنــــــــــــُه ِمـــــــــــــــــْن بـــــــعـــــــدِه ـــ ـــل ـــ ــص ــــ ـــ� ــ ـــيـ ــ ِبـــــــــــــَدمـــــــــــــْي لـ
ِه  لــــــــــلــــــــــّدهــــــــــر َثــــــــــــــــــْ�رَتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاأُّمــــــــــــــــــِة َجــــــــــــــــــــدِّ
وتــــــــــــمــــــــــــ�َت رايـــــــــــــــــــــــاُت الــــــحــــــ�ــــــصــــــيــــــِن بــــــــلــــــــْحــــــــِدِه
ِه َخـــــــــــــــــدِّ �ــــــصــــــفــــــحــــــُة  اهلِل  كـــــــــــــــــ�َن  وتـــــــــ�ـــــــــصـــــــــيُء 
ِه ـــــــــمُّ يـــــــفـــــــِتـــــــُك فـــــــــي ُعـــــــــــــــــــــروِق ُمـــــــــــِعـــــــــــدِّ والـــــــــ�ـــــــــصّ

ِه  والــــــــــّطــــــــــاعــــــــــمــــــــــيــــــــــَن بـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاِعـــــــــِه وبــــــــــــــُمــــــــــــــدِّ
ِه  َتـــــــــــــــْرُجـــــــــــــــ� الـــــــــــهـــــــــــدى ِبــــــــــــــــــَ�الِئــــــــــــــــــِه وبــــــــــــــــــــــ�دِّ
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الح�سين t،  �سّيدًا واإمامًا.

بقلم ال�صاعر االأ�صتاذ ب�صارة ال�صبعلي

جبيل
ُمـــــــــنـــــــــذ الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة والــــــــــحــــــــــ�ــــــــــصــــــــــارُة عـــــنـــــدنـــــا
هـــــــــــــــــــذا كــــــــــــــتــــــــــــــاُب االأبــــــــــــــــجــــــــــــــــدّيــــــــــــــــة عـــــــنـــــــدنـــــــا

نــــــــــــــــ�ٌر اأ�ـــــــــــصـــــــــــعَّ الـــــــــــحـــــــــــرَف فــــــــــي كـــــــــــــلِّ الـــــــدنـــــــي
َن ُدوِّ قــــــــــــــــْد  مــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــــــــــــــراأُت  طـــــــــالـــــــــعـــــــــْتـــــــــُه 

اأخـــــــــــــــبـــــــــــــــاِرِه  فـــــــــــي  الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــُخ  َن  دوِّ ُمـــــــــــــــذ 
وذهــــــــــــبــــــــــــُت مـــــــــــع َحــــــــــــّنــــــــــــ�ن فـــــــــــي اأ�ـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــاِرِه

خــــــــــاطــــــــــرُت مــــــــع ُقـــــــــْدمـــــــــ��ـــــــــسَ فــــــــي اأخـــــــــــطـــــــــــاِرِه 
ونــــــــــــــزْلــــــــــــــُت عـــــــمـــــــق الــــــــبــــــــحــــــــِر فـــــــــــي اأغــــــــــــــــــــ�اره

ــي اأهــــــــــــــــــ�ى الـــــ�ـــــصـــــفـــــْر ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والأنـــــــــــنـــــــــــي فـــــــــي فـ
وعـــــــلـــــــى جـــــــــبـــــــــاِل الــــــــــبــــــــــدٍر ار�ــــــــصــــــــلــــــــْت الـــــنـــــظـــــْر

ــي الــــخــــطــــْر ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـــــــجـــــــ�ِّ  فــــــي االأفـــــــــــــــالِك داهـ
ــْر ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــح الـ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ حـــــــــّدقـــــــــُت فــــــــي �ـــــصـــــخـــــٍر عـــــلـــــى �ـ

ــِر الــــــثــــــقــــــافــــــِة والــــــعــــــلــــــ�ْم ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ وعــــــــرفــــــــت فــــــــي عــ
هــــــدفــــــي الــــــغــــــيــــــ�ْم ومـــــــــاأربـــــــــي �ـــــــصـــــــ�ُء الـــــنـــــجـــــ�ْم

يـــــــــدوْم الــــــدنــــــيــــــا  فـــــــي  الــــــمــــــجــــــُد  اإاّل  �ـــــــصـــــــيَء  ال 
ــا قــــــــــرب الـــــغـــــيـــــ�ْم ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــفـ ــ عــــــــمــــــــّرت بــــيــــتــــي فــــــــي الـ

والـــــــــعـــــــــمـــــــــُر يــــــ�ــــــصــــــكــــــْن فــــــــــي حـــــــمـــــــى عـــــــرزالـــــــنـــــــا
والـــــــ�ـــــــصـــــــمـــــــ�ـــــــسُ  مــــــنــــــذ الـــــــــبـــــــــدء فــــــــــــ�ق تــــاللــــنــــا

ــي عـــــــــــن مـــــــــــــــدى اآمــــــــالــــــــنــــــــا ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـــــــــــــــبـــــــــــــــدُر يـ
ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــال ــ ــ ــب ــ اأنـــــــــــــــــــ�ارهـــــــــــــــــــا حـــــــبـــــــكـــــــت جـــــــــــــمـــــــــــــاَل جــ

دقــــــــقــــــــت فـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا وفــــــــــــي ُكـــــــــــــــلِّ الــــــحــــــيــــــاْة
ــاْت ــفــ ــ ــص ــا�ــ ــقــ فــــــي الــــــبــــــرق فــــــي ُعــــــنــــــِف الــــــــريــــــــاِح الــ

ــاْت ــ ــ ــنـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ فــــــــــي كــــــــــــلِّ �ــــــــــصــــــــــيٍء فــــــــــي جــ
ــاْت ــمـ ــلـ ــظـ ــمـ ــالــــي الـ ــيــ ــ ــل فـــــي الــــــريــــــِح تـــ�ـــصـــفـــْر فـــــي الــ

اأنـــــــــــــــــِت الـــــــحـــــــ�ـــــــصـــــــارُة والـــــــكـــــــتـــــــابـــــــُة والـــــــبـــــــيـــــــاْن 
اأنــــــــــــــِت الـــــــمـــــــراكـــــــُب اأبـــــــــحـــــــــرت َعـــــــــْبـــــــــَر الـــــــزمـــــــاْن

اأَنـــــــــــــــــِت الـــــــجـــــــمـــــــاُل واأَنـــــــــــــــــــِت رمــــــــــــْز الـــــعـــــنـــــفـــــ�اْن 
اآْن  كـــــــــــلَّ  ــْت  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــا�ـ ــ ــ عـ الــــــــعــــــــّز  لـــــ�ـــــصـــــنـــــِع  َمـــــــــــــْن  يــــــــا 

ـــى الــــــــغــــــــالِف قـــــــــــــــراأُت ا�ــــــصــــــَمــــــِك يـــــــا جـــبـــيـــْل ـــ ــل ــ وعــ

وقــــــــــــــــــراأُت فـــــــي االأعـــــــــمـــــــــاق ا�ــــــصــــــَمــــــِك يـــــــا جـــبـــيـــْل

ــِر ا�ــــــصــــــَمــــــِك يـــــــا جـــبـــيـــْل ــ ــخـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ وقـــــــــــــــراأت فـــــــــ�ق الـ

ــْل ــيــ ــبــ ــم ا�ـــــــصـــــــَمـــــــِك يــــــــا جــ ــ ــ ــي ــ ــغــ ــ ــ وقــــــــــــــــــراأت فــــــــــ�ق ال

ــس ا�ـــــصـــــمـــــِك يـــــــا جـــبـــيـــْل ــ�ــ ــمــ ــ ــص ــ ــ� ــ وعــــــلــــــى جــــبــــيــــن ال

فــــــــ�جــــــــدُت ُعـــــــنـــــــَف الــــــــريــــــــِح ا�ـــــصـــــمـــــِك يـــــــا جـــبـــيـــْل

لـــــــلـــــــعـــــــزِّ واالأمــــــــــــــــجــــــــــــــــاد دومـــــــــــــــــي يـــــــــــا جـــــبـــــيـــــل.
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الـــــجـــــيـــــ�ـــــس، َوْعـــــــــــــــــُد الــــــــحــــــــّق نــــــبــــــرا�ــــــس الـــــهـــــدى
مـــنـــتـــهـــى هــــــــــــذا  االأَرز  �ـــــصـــــعـــــب  اأَجـــــــــــــــــل  ِمــــــــــــــْن 
ــس َمـــــــْن ــ ــ ــاأ� ــ ــ ــب ــ ــ يــــــرقــــــى الــــــــــــــــّذرى والـــــــّرا�ـــــــصـــــــيـــــــات ب
يــــــــــــــــروي حــــــــكــــــــايــــــــات االأُلـــــــــــــــــــــــى قــــــــــد بـــــّيـــــ�ـــــصـــــ�ا
الـــــــجـــــــيـــــــ�ـــــــس عــــــــــــنــــــــــــ�ان الـــــــــفـــــــــخـــــــــار بـــــــمـــــــ�طـــــــٍن
ــي وتــــــــــــــــــاج الــــــــّنــــــــ�ــــــــصــــــــر ُيــــــــغــــــــنــــــــي حــــلــــمــــه ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ
ــــــــــهــــــــــ�ر مـــــــــــــنـــــــــــــارة لـــــــزمـــــــانـــــــنـــــــا خـــــــــيـــــــــر الــــــــــ�ــــــــــصّ
ُمـــــــــبـــــــــاركـــــــــاً يـــــــــــــــــــــــزاُل  وال  كـــــــــــــــان  الـــــــجـــــــيـــــــ�ـــــــس 
ــا ــ ــنـ ــ ــُمـ ــ ــلـ ــ الــــــجــــــيــــــ�ــــــس فــــــــــي زمـــــــــــــن الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة حـ
ـــــــــيـــــــــادة والـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــاِر عـــــــــــمـــــــــــاُدُه رمــــــــــــــز الـــــــــ�ـــــــــصّ
فـــــــهـــــــ� االأمــــــــــــيــــــــــــن بــــــمــــــ�طــــــنــــــي وبـــــــــــــه الـــــــــّرجـــــــــا
يــــــــرى ال  لــــــــــيــــــــــٍث  كــــــــــــــــلُّ  الــــــــ�قــــــــيــــــــعــــــــة  عــــــــنــــــــد 
ــم ــ ــهـ ــ ــزمـ ــ ــعـ ــ فــــــبــــــعــــــزمــــــهــــــْم �ــــــصــــــهــــــد الــــــــــــــّزمــــــــــــــان بـ
ــــــــــَنــــــــــُن الـــــــــــــ�فـــــــــــــاء تـــــــعـــــــاظـــــــمـــــــت وتــــــكــــــّلــــــلــــــت �ــــــــــصُ
اأًْكــــــــــــــــــــــــــــِرْم بـــــــــه �ـــــــــصـــــــــدُو االإبــــــــــــــــــــاء عــــــلــــــى ر�ــــــصــــــًى
هــــــــــ�ًى لـــــــنـــــــا  ــع  ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ ــ ي ال  لـــــــــيـــــــــُل  طــــــــــــــال  اإن 
ــــــــــالم لـــــمـــــجـــــده بــــــــ�ــــــــصــــــــالم مـــــــــــن كـــــــــــــــان الــــــــــ�ــــــــــصّ
ــا الــــُمــــبــــتــــغــــى ــ ــنـ ــ ــلـ ــ فــــبــــفــــ�ــــصــــل هـــــــــــذا الـــــجـــــيـــــ�ـــــس نـ
اأهـــــــــــــــــل الـــــــعـــــــزيـــــــمـــــــة والـــــــــحـــــــــمـــــــــّيـــــــــة، جــــــنــــــُدنــــــا
ــٍر ُمـــــــقـــــــبـــــــٍل جـــــيـــــ�ـــــس الـــــُعـــــلـــــى ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــاهـــــــنـــــــاأ ب

ـــــدا َخـــــــْيـــــــُر الـــــــــ�عـــــــــ�ِد، ُيــــجــــيــــب فــــــي الــــــحــــــال الـــــنِّ
ــدى ــ ـ ــصّ ــ ــ�ـ ــ مـــــــا تــــحــــمــــل االأ�ـــــــــــصـــــــــــ�اق، مـــــــن رجـــــــــع الـ
قـــــــــــاد الـــــــــــــّزمـــــــــــــان، وقــــــــــــــام فـــــــــي وجـــــــــــه الــــــــــــــّردى
وجــــــــه الــــــــّزمــــــــان وقــــــــاومــــــــ�ا اأعـــــــــــدى الــــــــِعــــــــدى...
عــــــــــرف الـــــــعـــــــدالـــــــة والـــــــــّنـــــــــزاهـــــــــة واهــــــــــتــــــــــدى...
يـــــــــــــــتـــــــــــــــرّددا ولــــــــــــــــــــن  ال  ال  يـــــــــنـــــــــثـــــــــنـــــــــي،  ال 
يـــــــــــــــــ�ُم انــــــــبــــــــنــــــــاء الــــــجــــــيــــــ�ــــــس فـــــــيـــــــه ُيــــــقــــــتــــــدى
ــــــقــــــى، وتـــــــــجـــــــــّردا... ِمــــــــــْن كــــــــّل َمــــــــــْن َمـــــــلَـــــــَك الــــــتُّ
والــــــــقــــــــائــــــــد الــــــــــّرمــــــــــز الــــــ�ــــــصــــــجــــــاع الـــــُمـــــفـــــتـــــدى
َقـــــــــــْيـــــــــــداُمـــــــــــه، لــــــيــــــث الـــــــــ�غـــــــــى عــــــــلــــــــُم الــــــهــــــدى
اعـــــــتـــــــدى مـــــــــــن  لـــــــــــــــــردع  اأو  مـــــــــجـــــــــٍد  لـــــــبـــــــنـــــــاء 
الـــــــفـــــــدى �ــــــــصــــــــاح  فــــــــــي  االأرز  �ـــــــصـــــــمـــــــ�خ  اإاّل 
بــــــــــبــــــــــطــــــــــ�لــــــــــٍة، نـــــــــيـــــــــرانـــــــــهـــــــــا لـــــــــــــن تــــــخــــــمــــــدا
ـــــــــادي �ــــصــــدا بـــــالـــــّنـــــ�ـــــصـــــر والـــــــّتـــــــحـــــــريـــــــر والـــــــــ�ـــــــــصّ
اأَنــــــــــــعــــــــــــم بــــــــــه بـــــالـــــمـــــنـــــتـــــهـــــى والـــــــــمـــــــــبـــــــــتـــــــــدا...
ـــــعـــــدا... َيـــــ�ـــــصْ اأن  والـــــمـــــنـــــى  ــى  ــقــ ــبــ يــ الــــقــــلــــب  فــــــي 
لـــــــبـــــــنـــــــان وا�ـــــــصـــــــتـــــــقـــــــاللـــــــنـــــــا َعــــــــــــَبــــــــــــُق الـــــــــّنـــــــــدى
ـــــــعـــــــب عــــــــــــاد اإلـــــــــــــــى الـــــــحـــــــيـــــــاة ُمـــــــــجـــــــــّددا والـــــــ�ـــــــصّ
ــدى ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــــــــــــقــــــــــــاِء ولـــــــــلـــــــــهـــــــــدايـــــــــة مــ رمــــــــــــــــز الــــــــــــنَّ
ــدا... ــ ــ ــلَّـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ اأَْن  اآَن  بــــــــــتــــــــــاٍج،  ـــــــــَعـــــــــْد  وا�ـــــــــصْ

الجيشالجيش
وقد  الجميلة،  قريتي  عجائز  من  كامل  اأم  الحاجة 
ال�ساة  على  بمحافظتها  العجائز  �سائر  عن  امتازت 
ب�سكل خا�س،  الليل  ب�سكل عام و�ساة  اليومّية  والنوافل 
ال�صجادّية«  »ال�صحيفة  في  ال��واردة  لاأدعّية  وبحفظها 
بن  الح�سين  بن  عليِّ  العابدين  زين  الإم��ام  المروية عن 

.i عليِّ بن اأبي طالب
الم�سلمين  من  المجاورة  والقرى  قريتي  اأه��ل  وك��ان 
وقراءة  لهم  للدعاِء  باأطفالهم  يق�سدونها  والم�سيحيين 
بع�س ال�سور القراآنّية لل�سفاء من »اإ�صابة« العين اأو الفزع 
اأو لل�سفاء من بع�س الأمرا�س الجلدّية حيث كانت تكتب 
وكذلك  القراآنّية.  الآي��ات  بع�س  الطفل  رقبة  على  لهم 
وكانت  الخا�سة.  �سوؤونهم  بع�س  في  ي�ست�سيرونها  كانوا 
توجيهاتها للن�ساء في قريتي الإيمان باهلل تعالى، والثقُة 
به والتوكل عليه وطلب العفو والرحمة وال�ستر منه وحده 
ل �سريك له، والمحافظة على العادات والتقاليد الجميلة. 
وكانت ُتذّكر الّنا�س دائمًا بالقناعة والتوا�سع والمحافظة 
والأج��داد.  الآب��اء  ال��ذي ورثناه عن  القديم  الأث��اث  على 
حيث كانت تحتفظ في مطبخها القديم بثاثة من بوابير 
قدور  وببع�س  الكاز.  من  اأخرى  م�سابيح  وببع�س  الكاز 
اأخرى من  و�سحون  وبقدور  وال�سغيرة  الكبيرة  النحا�س 
نت�سامر  قريتي  ن�ساء  بع�س  مع  كنت  ليلة  وذات  الفخار. 
ال�سرِّ  ع��ن  ف�ساألتها  القمر.  �سوء  على  الحديث  معها 
باإحتفاظها بثاثة من بوابير الكاز التي م�سى عليها اأكثر 

من �ستين عامًا؟ 
والدتي  كانت  ُبنية  يا  قائلًة:  تبت�سم   وهي  فاأجابت 
)رحمها اهلل تعالى(، تملكها، وقد اأهدتني اإياها في ليلة 
»اأب� كامل«،  المرحوم زوجي   بيت  اإلى  واإنتقالي  زفافي 
اثنان من الحجم الكبير واآخر ب�سرائط، وهو اأحدث نوع  
في ذاك الزمن، وكان القلق ينتابني خوفًا من عودة  »اأبي 

كامل« ولم ُيعدُّ الطعام بعد. 
»الباب�ر«  و   « البابور:  عن  و�سفها  كامل  اأم  وتكمل 
ينتقي  ال��زوج  وكان  العرو�س،  جهاز  في  القطع  اأهم  من 
الزوجة الماهرة في اإعداده واإ�سعاله، وذلك لأّن اإ�سعاله 
بالكاز،  تعميره  اأوله��ا  �سهلة:  لي�ست  بمراحل  يمرُّ  كان 
بع�س قطرات  ت�سع  بعدها  بالوقود،  تماأ خزانه  اأن  اأي 
من  »ال�صبيرت�« على راأ�سه، ُثّم ت�سعل عود ثقاب وتتركه 
 » بالكبا�س  » نف�صاً  له  اأن ُتعطي  فترة حتى ي�سخن، قبل 
ويبداأ  فيه  الكاز  ن�سُخ  كي  الهواء  �سغط  من  بع�سًا  اأي 

الإ�ستعال.
هي الخزنة   » »الباب�ر  اإبنتي فمن مكونات   يا  وبعد 
بالكاز،  وت��م��اأ  ��ر  وت��ع��مَّ النحا�س  م��ن  وه��ي  ال��ب��دن،  اأو 
عليها  تو�سع  التي  تلك  حديدية،  اأرج��ل  ثاث  وتحملها 
فيه   » »الباب�ر  و   الطهّي  اأوان���ّي  تحمل  التي  الطا�سة، 
ثاث فتحات: الأولى: لتعبئة الوقود، والثانية: المحب�س 
وهو لتفريغ �سغط الهواء، وي�ستخدم لإطفائه. والثالثة: 
مكب�س الهواء، وي�ستخدم ل�سغط الهواء داخل »الباب�ر« 
الكاز  بتوزيع  تقوم  التي  وهي  »الف�نية«  اإلى  بالإ�سافة 
وتجعله م�ستمرًا في الإ�ستعال، و »الطرب��س « وهو الذي 
ي�سيطر على �سكل النيران، والإبرة » التي تحر�س �صّيدة 
مكان  في  وت�صعها  كبير،  بعدد  ت�افرها  على  المنزل 

اآمن وبحر�س �صديد، �ص�اء في درج المطبخ 
اأو خزانة االأدوات. 

ول���م اأ���س��ت��ط��ع الإ���س��ت��م��اع اإل���ى بقية 
�سيطر  حيث  »باب�ر«الكاز  عن  حكايتها 

اأم  الحاجة  تعالى  اهلل  رح��م   . ع��ل��يَّ النعا�س 
ك��ام��ل. وم��ا اأح��وج��ن��ا ف��ي اأي��ام��ن��ا ه��ذه اإل��ى 

الجميلة  حكاياتها  واإل��ى  بيننا  وج��وده��ا 
التي تاأمرنا بالقناعة واإحترام التراث.

قصة العدد

أم كامل  و "البابور" 
بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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قصة قصرية 

خواطر

بيت جدي العتيق 
عقولنا بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف اأذه��ل  ال��ذي  الراعي  هو  ذاك  باأ�سواتها،  ترعد  راجلة 

اأطلق  فقد  وذاك،  تلك  على  العجيبة  و�سيحاته  الجّرار  بجي�سه 
يمّيز  كيف  عجيب  القطيع،  كّل  على  والكواكب  النجوم  اأ�سماء 
بينهم بالأ�سماء فكّلهم باأعيننا واحد. غريبة على م�سامعنا تلك 
الكلمات فحتى يومنا لم تفك �سيفرتها ال�سرّية وبقيت لغزًا بين 
الماعز وراعيها. هناك نقف، عيوننا تلمع انتباهًا لم�سيه وب�سوق 
نعاين الحجر كّلما انطلق من يده لنرى دّقة الهدف اذا ما اأ�ساب 
راأ�س ماعزه الم�ساك�س وبراأفة ننظر الى دابته الم�سكينة مثقلة 
تت�سابك  ورائ��ه  من  التيو�س  �سراع  نترقب  وبحما�سة  بالحمولة 
بالروؤو�س، كّل يتفاخر بتاجه وهو ي�سارع لف�س ال�ستباك ي�سرب 
وال�سعادة  الجّد  لبيت  نعود  ونحن  ويم�سي  راأ�سه  على  تي�س  كل 
كلما  �سورته  الذهن  في  وتبقى  الجبلي  الم�سهد  ب��ذاك  تغمرنا 
�سمعنا في المدينة عن حكاية راٍع اأو قراأنا في ق�س�س المدر�سة 
حوله  من  الحكايات  وكل  البيت  لذاك  اأ�ستاق  الآن  الجبل.  عن 
لل�سنوبر  وال��وادي،  للجبل  حنين  وبيني  بينه  وما  وتحته  وفوقه 
للقمح  ال��ح��ج��ل،  لطير  ال�����س��ب��ار،  واأ����س���واك  للزيتون  وال��غ��ار، 
للح�ساد، لأوراق التبغ، للعري�سة، لمنف�سة ال�سجائر الحديدية، 
الكبريت،  لعود  العري�سة،  الفرن�سية  »الجيتان«  �سجائر  لعلب 
فوق  ال�ساكبة  لدمعتها  للجّدة،  للتتخيتة،  للمطبخ،  لل�سالة، 
الب�سل، للّجد وحكاياته الممازحة، لل� » القب�عة البي�صاء« على 
اأخفت الكثير من الوقار، لجبينه  �سلعته ال�سحرية التى لطالما 
المتعفر بالتراب، لبت�سامته. اأ�ستاق لذاك البيت العتيق كما كان 
بتجاعيده واأدراجه واأغ�سان الأ�سجار حوله. حبذا لو اأقدر على 
اأ�سمها  كمخطوطة  لأحفظها  ذاكرتي  من  الم�ساهد  تلك  ن�سخ 
الى �سدري كلما دخلت لفرا�سي تروي لي ظماأ اأحامي وت�سقي 
عيوني �سوقًا لبيت جدي العتيق واأعذب الم�ساعر واأرّقها وكل ما 
في وجداني له من ذكريات. رحم اهلل �ساحب هذا البيت العتيق 
واأطال اهلل بعمر وارثه الجديد وجزيل ال�سكر ليديه التي جددته 

مع المحافظة على بقاء معالم البيت العتيق...

يعّز عليه النوم 

الباحة  الى  الآخ��ر  تلو  الواحد  نرك�س  تاأهبنا  الب�سر  كلمح 
الخلفية للدار المطلة على الوادي المقابل لتّلة جّدي، فقد حان 
الآن موعد قدومه مع رفاق دربه بعد الم�سيرة ال�ساقة. طبعًا ل�ست 

اأعني ما خطر في ذهني الآن فما كنت اأق�سد في 
على  �سيرًا  البعيد  من  الآتي  جّدي  الم�سهد  هذا 

الأقدام حامًا في يديه �ساًل ومعه فتًى �سغير 
ي�ساعده. حيث كنا ن�سعى اليه كب�سي�س النور 

لنا  طاب  وما  اأ�سيائه  من  ال�سكاكر  نخطف 
بعد اأن نبعثرها اأر�سًا وننهزم للوراء تاركين 

وع��ب��ارات��ه  وابت�ساماته  ج���ّدي  �سحكات 
�صاعدوني«  �صياطين  يا  تع�ا   « المازحة 

قبل اأن ُيكمل ومعاونه لي�سلوا اإلى باب 

لنا جميعًا. لكن ما  اإلينا بفرح و�سرور  الدار حيث جّدتي تنظر 
عنيت اليوم هذا بل ذاك الذي جاء من القرية المجاورة تعّرف 
يّتقن رم��ي الح�سى  ال��ذي  رف��اق��ه، ذاك  اأج��را���س  ق��دوم��ه  ع��ن 
في�سيب من ي�ساء من حوله، ذاك الذي ترافقه فرقة م�ساك�سة 
وتبعثر  الأ�سجار حولها  روؤو�س  ترهب 
ال��ت��راب  �سفو 
م������ن ت��ح��ت��ه��ا 
بالغبار  وتبعث 
ك��ال�����س��ب��اب من 
محمية  خلفها، 
�سر�سه  بمواكبة 

وكم  المعدنية،  بالنقود  مثقلة  وجيبه  النوم  عليه  يعزُّ 
كان يتمنى اأن يخلد للنوم باكرًا هذا الم�ساء وجيبه ممتلئة 
بالعمات الورقية. �سديقي هذا لي�س تاجرًا اأو �سيخًا كبيرًا 
بل هو �ساب في مقتبل العمر حديث العهد بالعمل، يغدو مع 
ولي  على  اتكال  وكله  بالأمل  مفعمًا  الغيث  ينتظر  فجر  كل 
الطعام  عن  بال�سوؤال  عليه  يلّح  الم�سكين  قلبه  لكن  نعمته، 
والم�سكن والك�ساء. في الم�ساء ينحني كقر�س ال�سم�س على 
وجنة طفله يقبّله فت�سبقه دمعتان وب�سمة، كافية ليقاظ هذا 
الماك من حلمه »يا اأبي ما األذها من فاكهة لم اأذق طعمها 
يوما«. ك�سحب الغبار تا�ست اآماله وا�ستعلت في قلب الأب 
نيران اأيقظت غ�سبه على الدنيا ومحبيها، يحب�س الدمع في 
عينيه ويغمره بيديه ليطمئنه اأن له في الغد ما ي�ساء اإن �ساء 

اهلل تعالى.
كان اأم�سه اأحّر من الجمر يلهب كيانه عند كّل المغارب 
اأول الغيث  اأن راأى برهان رّبه.  حتى كاد يتمنى الموت لول 
كان قطرة انحدرت من رجفة يده وهي تر�سم الألم بحروف 
في  لتوّثق  ال��دار  الى  ير�سلها  بي�ساء  �سفحات  على  عربية 
كتاب عن اعتال الدرب ومرارة الع�سق عّلها تمطر عليه من 
خيرات القراء ورقًا نقديًا اأخ�سراللون ي�سّر الناظرين يكفيه 

موؤونة ال�ستاء ويقيه برده ويوؤمن قوت عياله.
وتقليم  ال�سرايين  ت�سّلب  كمحنة  مهنة  من  لها  اأٍُف 
كّله  الع�سق  ه��ذا  وِل���َم  ال���ورق  على  النق�س  م��ن  الأ���س��اب��ع 
ويمتطي  حروفها  ويع�سق  الكلمات  يهوى  ��ه  انَّ للكتابة؟؟؟ 
بني  كفار�س  وال��ج��وع  الخوف  حواجز  ف��وق  ليقفز  خياله 
قوله  في  ولّيه  من  ال�سبر  ُب�سراُه  ال�سعاب،  ياأبه  ل  عب�س 
َوَنْق�ٍس  َواْلــُجــ�ِع  اْلَخ�ْف  ــَن  مِّ ِب�َصْيٍء  تعالى:{َوَلَنْبُلَ�نَُّكْم 
اِبِريَن الَِّذيَن  ِر ال�صَّ َن االأََمَ�اِل َواالأنُف�ِس َوالثََّمَراِت َوَب�صِّ مِّ
َراِجــعــ�َن  اإَِلــْيــِه  ــا  ـــ َواإِنَّ  ِ هلِلّ ــا  نَّ اإِ َقــاُلــ�اْ  يَبٌة  �صِ مُّ اَبْتُهم  اأَ�صَ اإَِذا 
َواأُوَلـــــِئــَك ُهُم  َوَرْحــَمــٌة  ــِهــْم  بِّ ــن رَّ ــلـَـَ�اٌت مِّ اأُوَلـــــِئــَك َعلَْيِهْم �ــصَ

اْلُمْهَتُدوَن} �سورة البقرة الآية 155� 156� 157.
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خواطر

الأر�س حول  تدور كدوران  الأيام  هذه 
بالأم�س  واإياب.  والنا�س في ذهاب  ال�سم�س 
بهم  معّلق  قلبي  رحلوا.  قد  واليوم  معنا  كانوا 
اأين رحلوا؟  يا ترى  اأحوالهم،  ت�ساأل عن  وروحي 
اأجدادّي  عن  �ساألتها  ال�سماء  الى  نظرت  كّلما 
اذا  ال�سم�س  اأما  تب�سمًا.  اإل  جاوبتني  فما  واأ�سافّي 
اأفلت لحقت بها الى �ساطئ البحر، قائًا لها: يا �سم�س 
في  اأ�سرقت  ما  اذا  حتى  اأحبابي،  عن  اأخبريني  ال�سمو�س 
من  وعجبًا  اأم��رك  عجبًا  لها  قلت  الجبل  من  التالي:  اليوم 

�سوؤالي؟؟
فما  اأف�����س��ل.  ح��ي��اة  لهم  لتكن  نعمل  ال��ي��وم 
معهم؟  اأم  لهم  نعمل  اأن  لهم،  الأف�سل 
�����س����وؤال ي��ح��اك��ي ف��ل�����س��ف��ة ال��ح��ي��اة 
نحن  اأي���ن  ال�����س��رق،  ف��ي  المعا�سرة 
نعي�س  زلنا  اأما  الإ�ستغراب؟  من  اليوم 

ال�سرق؟ روح 
ت�ستكي  كما  وال�سماء  الأر���س  ت�سكو  اليوم 
ت�سكو  والبحار  الأنهر  كذلك  والوديان،  الجبال 
الأر���س  الوهمية.  وال��ح��ري��ات  الأدوار  ان��ق��اب 
ال�سماد  ب��دل  ال��ك��ي��م��اوي  ال�����س��م��اد  غ��زاه��ا 
َيُعد  ل��م  وال��ودي��ان  وجبالنا  الطبيعي 
الغنم  وقطعان  الرعيان  يزورها 
جفت  والأن����ه����ر  وال���م���اع���ز. 
م�سداقًا  تلوث  وبحرنا 

اأَْيِدي  ِبَما َك�َصَبْت  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  اْلَف�َصاُد ِفي  تعالى:{َظَهَر  لقوله 
النَّا�ِس} �سورة الروم، الآية 41.

ون�سوا  الحياة  جمال  عن  قلوبهم  عميت  قد  الّنا�س  بال  ما 
دفء  من  اأجمل  ليًا  المدفاأة  لإ�سعال  الحطب  جمع  تعب  اأن 
المجفف  والتين  واللوز  والجوز  الزبيب  اأَولي�س  الكهرباء. 

الغازّية؟. والم�سروبات  ال�سكاكر  من  اأف�سل  وال�ساي 
قلَّة  من  القرّية  وبيوت  والم�ساجد  الكنائ�س  اليوم  ت�سكو 
ليل ول بيداء  اليوم ل خيل ول  المتعبدين، ما عاد في ديارنا 
الغرب  اأّما  اأبعاده.  بكل  الغرب  نعي�س  اأ�سبحنا  اليوم  لتعرفنا، 
واأجمل  اأ�ستر  ك��ان  اأم��ا  اأف�سل،  حياة  ليحيا  ال�سرق  فدر�س 
اليوم  الممزق  البنطال  ه��ذا  من  ال�سرقيات  الن�ساء  لبا�س 
الممزق  واألب�ستنا  المعلبات  اأطعمتنا  التي  تلك  مو�سة  اأي  ؟ 
الهجينة  واأل�سنتهن  بعاداتهن  الخادمات  بيوتنا  واأقحمت 

ديارنا؟؟ في  ُغرباء  بتنا  حتى 
لاأ�سف  اليوم  ترفع،  ل  و�ساة  ينفع  ل  ِعلمًا  نرى  اليوم 
والق�سية،  الهوية  اأ�سعنا  حيث  الى  العولمة  موجة  اأخذتنا 
اأهلها  والر����س  للّنا�س  دوره���ا  الأم  العولمة  اأن�ست  ال��ي��وم 
العولمة  اأمتطي  اأن  اأري��د  �سرقي  اأن��ا  اأق��ول  اليوم  واأ�سبحت 
نحن  لهم:  لأق��ول  اأجمع  العالم  الى  ال�سرقية  روح��ي  لأو�سل 
اأنبياء  اإنبعث  اأر�سنا  من  ال�سرق،  اأهل  نحن  الح�سارة،  مهد 
هنا  م��ن  الأب��ج��دّي��ة،  الأح���رف  اإنطلقت  هنا  م��ن  كلهم،  اهلل 
الو�سايا  اإل��ى  جميعًا  نعود  هنا  وال��ى  كلها  العلوم  اإنطلقت 
التقاليد  واإلى  والإنجيل  الكريم  القراآن  في  الموجودة  الع�سر 

ال�سرقّية... والعادات 

اليوم 
أقول أنا شرقي 

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

جامع حالن األثرّي  

اأجرى الح�ار رئي�س التحرير

املنسوب ألبي ذرِّ الغفارّي )رض(
غدراس ـ فتوح كسروان

أنا 
شرقي
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لقاء مع االأ�ستاذ الحاج ه�سام الحلني 
رئي�س لجنة الوقف 

قبل ظهر يوم ال�سبت الواقع فيه 16 كانون الأّول 2017م. وفي 
منزلنا في جبيل تمَّ اللقاء مع رئي�س لجنة الأوق��اف ال�سيعّية في 

حان الأ�ستاذ الحاج ه�سام الحاني.
بطاقة �سخ�سّية

لمحة  طلبنا  ح��ان  وب��ل��دة  ح��ان  جامع  ع��ن  الحديث  وقبل 
موجزة عن �سيرته ال�سخ�سّية، فاأجاب قائًا:» اأنا من مواليد بلدة 
زيتون � فتوح ك�سروان في 1966/3/20م. رقم ال�سجل 15 - زيتون. 
والدي: منير بن قبان بن حمود بن عبا�س اآل الحانّي، حيث ترجع 
جذورنا اإلى بلدة حان«. درا�ستي المتو�سطة كانت في متو�سطة 
غبالة الر�سمّية. كما در�ست القراآن الكريم وتجويده والدرا�سات 
الإ�سامّية في معهد دار المعلمين التابع ل� »جمعية التعليم الدينّي 
الدينّي  للتدري�س  تعالى  اهلل  وفقني  حريك.  ح��ارة   � الإ�سامّي« 
وزيتون  الح�سين  ق��رى  في  الر�سمّية   المدار�س  في  قبلهم  من 
والمعي�سرة. ومن ُثمَّ من قبل »الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء 
جبيل وك�سروان«، في القرى الآنفة الذكر، وفي مركز »الموؤ�س�سة 

الخيرّية الإ�سامّية« في كفر�سال � عم�سيت. 
واأّما الحديث عن جامع حان، فقال: ]»اإختارني اأهالي بلدة 
والمعي�سرة  وزيتون  وحان  الح�سين  في  الحانّي  واآل  حان 
الإ�سامّي  المجل�س  قبل  من  حان  في  الأوق��اف  للجنة  رئي�سًا 
ال�سيعّي الأعلى على ذلك. و�سدر قرار بهذا في 2008/4/10م. 
كما رفعت اآنذاك كتابًا اإلى دائرة الأوقاف، الآنفة الذكر، طالبًا 
الخرائط  بو�سع  اأحمد  حيدر  جهاد  الحاج  المهند�س  تكليف 
لترميم الم�سجد الأثرّي القديم القائم على العقار رقم 460 في 

منطقة غدرا�س العقارّية. وقد وافقت اأمانة الأوقاف على ذلك. 
وقد زار الموقع المهند�س جهاد حيدر اأحمد الخبير المحلف لدى 
المحاكم مع ف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر اأحمد والمهند�سة 
2016م.  �سنة  ايلول  �سهر  في  الحيدرّي  عدنان  الحاج  اإ�سراء 
المفتي  الآنفة الذكر، ومن قبل �سماحة  اأمانة الأوقاف  من قبل 
الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�سروان  جبيل  لباد  الجعفرّي 
الإ�سامّي  المجل�س  اإل��ى  بذلك  تقرير  لتقديم  الدين،  �سم�س 
ال�سيعّي الأعلى واإلى وزارة الدولة ل�سوؤون المهجرين. ومّما جاء 
في تقرير المهند�س حيدر اأحمد في ال�سفحة 29 قوله: ]»يوجد 
�سقف  بدون  الطبيعّي  الحجر  من  جدًا  قديم  بناء  العقار   على 
ح�سب  ويعتبر  الحوائط.  بع�س  في  الإنهيارات  بع�س  مع  للبناء 
قول اأهل القرية والعلماء وعلماء الآثار اأّن البناء يعود اإلى اأكثر 
اأول م�سجد بناه ال�سحابّي  باأّنه كان  من �سبعمائة عام. ويعتقد 

الجليل اأبو ذرِّ الغفارّي )ر�سي اهلل عنه(«[.
وما قاله المهند�س حيدر اأحمد عن ن�سبته اإلى اأبي ذرِّ الغفارّي 
اإ�ستباه لأنَّ الفتوحات العربّية الإ�سامّية  )ر�سي اهلل عنه(، فيه 
لبادنا حدثت في القرن ال�سابع الميادّي في اأعوام 636 و 637 
اأي��ام ُعمر بن  و 638 ميادّية وما بعدها من �سنوات. وذلك في 
الخطاب. واأّما اأبو ذرِّ الغفارّي فقد �سارك في فتح قبر�س اإنطاقًا 
من مدينة طرابل�س في اأوائل اأيام عثمان، كما حقق ذلك �سماحتكم 
حيث ذهبتم اأي�سًا من باب الظنِّ والإحتمال:» اأنَّ التركمان ال�سيعة 
قد  العربّية  ربيعة  قبيلة  اإل��ى  يرجعون  واّلذين  في حان  الأوائ��ل 
بنوا هذا الم�سجد وجعلوه على اإ�سم اأبي ذرِّ الغفارّي تيمنًا باإ�سمه 

ال�سريف بعد قرون بعيدة. واهلل تعالى اأعلم«.
الموؤرخ  اأوراق  اآل الحانّي وفروعهم في  اإ�سم عائلة  كما ورد 

من  وغ��ي��ره  عمرو  كاظم  ال��ح��اج  محمد  كامل  ال�سيخ  المرحوم 
م�سادر. واأنَّ منطلقهم كان من قرية حان التي ُق�سّمت عقارّيًا 
في اأيام الم�ساحة العقارّية اأيام الإ�ستقال. ما بين بلدتي غدرا�س 
وغباله التي يف�سل بينهما نهر الح�سين في منطقة فتوح ك�سروان 
كما حققتم ذلك في وثائق و�سور من هذه المجلة عدد )32 � 33(. 
واأ�ساف قائًا: اإنَّ اأهالي بلدة حان قد حرموا من ال�ساة في 
هذا الم�سجد واإقامة ال�سعائر فيه ومنها ال�ساة على موتاهم منذ 
عقود من ال�سنين. وقد حدث عند وفاة كبيرنا المرحوم عفيف 
حمود الحانّي في 2017/3/14م. اأن ا�سطر الأهالي مع جيرانهم 
جامع  في  عليه  لل�ساة  المتوفى  لنقل  وم�سلمين  م�سيحيين  من 
الح�سين الذي يبعد عن منزل المتوفى قرابة الع�سرة كيلومترات 
وبالتالي للعودة به لدفنه في مثواه الأخير قرب م�سجدنا الأثرّي 
تحت المطر وعوا�سف ال�ستاء. مّما �سجعني و�سّجع لجنة الوقف 
في حان للحديث مع المح�سن الكريم الحاج زهير نزيه عمرو 
رئي�س بلدية المعي�سرة طالبين منه الم�ساعدة في الترميم والبناء 
�سعائرنا  واإقامة  فيه  لل�ساة  الما�ّسة  للحاجة  نظرًا  والتجهيز، 
الدينّية وال�ساة على موتانا. وقد قام بتلبية هذا الطلب ك�سّدقة 

جارية له وعن روح اأمواته.
كما قام الحاج زهير عمرو مع المين العام لاأوقاف ال�سيعّية 
هذا  بزيارة  لبنان  في  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  في 
�سريفة،  ال�سيخ  العّامة  باإمامة  فيه  جماعة  وال�ساة  الم�سجد 
ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2017/10/4م. حيث خطب فينا 
�ساكرًا الحاج زهير عمرو ولجنة الوقف والأهالي وجميع من اآزر 
و�ساعد في ترميم هذا ال�سرح الدينّي والوطنّي توطيدًا للوحدة 
الوطنّية ولل�سلم الأهلّي والتعاي�س الإ�سامّي � الم�سيحّي في هذه 

المنطقة العزيزة. 
المجل�س  لرئا�سة  �سكره  ه�سام  ال��ح��اج  وج��ه  الختام  وف��ي 
الأمير  عبد  ال�سيخ  الإمام  ول�سماحة  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
وك�����س��روان  جبيل  ل��ب��اد  الجعفرّي  المفتي  ول�سماحة  ق��ب��ان 
العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين ول�سماحة ال�سيخ ح�سن 
�سريفة اأمين عام الأوقاف ال�سيعّية في لبنان ول�سماحة العّامة 
الخيرّية  للموؤ�س�سة  ال�سابق  الرئي�س  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
اأحمد  ال�سيخ محمد  الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان ولف�سيلة 
حيدر وللمهند�س الحاج ح�سن المقداد وللمهند�س الحاج جهاد 
ال�سيا�سّية  ال�سلطات  من  و�ساعد  اآزر  من  ولجميع  اأحمد  حيدر 

والإدارّية والأمنّية في ق�ساء ك�سروان.
ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  تحرير  رئي�س  �سماحة  نن�سى  ل  كما 
وحديثه عن جامع حان في كتابه:»التذكرة اأو مذكّرات قا�ٍس« 
وعن تقديمه لطلب الترميم والم�ساعدة من وزارة الدولة ل�سوؤون 
المهجرين بوا�سطة �سماحة الإمام ال�سيخ عبد الأمير قبان في  

2000/8/21م. 
ل�سماحة  القديم  للطلب  تاأكيدًا  اآخر  لطلب  تقديمه  ُثّم  ومن 
في  الدين  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  الجعفرّي  المفتي 
عام 2016م. وقيام العّامة ال�سيخ �سم�س الدين بمتابعة الطلب 
اآنذاك  ال��وزراء  مجل�س  رئي�س  دولة  ومع  المخت�سة  ال��وزارة  في 
الوزير  ومع  �سبطيني  األي�س  الوزيرة  ومع  �سام  تمام  الرئي�س 
الأمير طال ار�سان. �سائًا اهلل تعالى لل�سيخ �سم�س الدين طول 
العمر والتوفيق لخدمة م�سجد حان و�سائر م�ساجدنا القديمة 
في اأق�سية ك�سروان وجبيل والبترون وم�ساعدتها في تاأدية دورها 

الّدينّي والأخاقّي. 
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صور ووثائق

بلدة حاّلن 
وآل احلالين وفروعهم 

يف لبنان
تحقيق القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو

الوثيقة التاريخّية:
يقول الموؤرخ الع�سائرّي المرحوم ال�سيخ كامل محمد الحاج 
كاظم عمرو المتوفى �سنة 1977 في اأوراقه:]» قال ال�سهيد الأّول 
في  �ساكن  رجل  كان  )ق��ده(  العاملّي  الجزينّي  مكي  بن  محمد 
ايفا�س  بن  ترغاي  بن  يدعى محمد  لبنان  � جبل  قرية حلين)1( 
من قبيلة تدعى قادجين من قرية ت�سمى خواحيه ايلقار وهي من 

اأعمال الك�سن قبيلة من التركمان. 
يقول الموؤرخ تخّلف المدعو محمد بعائلة لقبت باآل الحاني 

ن�سبة للقرية اّلذين كانوا �ساكنين فيها«. 
يقول الموؤرخ ال�سيخ علي بن عبد العال المي�سي قبل ال�سهيد 
الثاني:» لما ُذبحت ال�سيعة وال�سادة بدور حكومة المماليك نزحت 
ال�سيعة اإلى باد بعلبك وجبل عامل والبقاع وعكار وحم�س فبقي 

من عائلة اآل الحّاني في باد بعلبك وجبل لبنان«. 
الدين  بزين  الملقب  اأحمد  بن  علي  ال�سيخ  ال��م��وؤرخ  يقول 
تفّرع  العاملّي:»  الجبعّي  الثاني  ال�سهيد  الحّجة  باإبن  المعروف 
من اآل الحّاني اآل الدلبانّي واآل �سحادّي واآل الماح واآل �سليم«.
يقول الموؤرخ:» تفّرع من اآل الحّاني اآل الم�سنتف، اآل موعاوية 
بقرية  القاطنين  الدين  زين  واآل  بعلبك  باد  في  القاطنين   )2(

نين  يو
من اأعمال بعلبك«)3([.

ت�سكن  كانت  اأخ��رى  �سيعّية  تركمانّية  عائات  عن  تكّلم  ُثّم 
عامل  وجبل  والبقاع  بعلبك  ب��اد  اإل��ى  ونزحت  لبنان  جبل  في 
وال�سادة  ال�سيعة  بذبح  المماليك  قام  اأن  بعد  وحم�س  وعكار 
ك�سروان  من  1305م.  ل�سنة  الموافق  ه�.   605 �سنة  وتهجيرهم 
وجبل لبنان وتلك القبائل ترجع اإلى قبيلة ربيعة العربّية. وهذه 
العائات التركمانّية ال�سيعّية هي: اآل م�سطفى وكانوا ي�سكنون 
وبايزيد  قا�سم.  ح�سن  اآل  عنهم  تفّرع  وقد  )ب�سحل)4((،  بلدة 
التركماني كان ي�سكن قرية ر�سعين تفّرع عنه اآل الر�سعيني ن�سبة 
اإلى بلدة ر�سعين. وح�سين ابن قاجين التركمانّي كان ي�سكن في 

قرية الجورة )5( من جبل لبنان تخّلف بعائلة اآل الحاج ح�سين.
العال  عبد  بن  علي  ال�سيخ  الموؤرخ  كام  اإلى  َخَل�س  اأن  اإلى 
المي�سي قبل ال�سهيد الثاني عن العائات الآنفة الذكر، بقوله:» 
اّلذين  قبائل  اإلى  تابعة  العائات جميعها  اأّن هذه  الموؤرخ  يقول 
تنت�سب اإلى ربيعة بن نزار )6( كانوا اأجدادهم)7( في ك�سروان تمَّ 

كام الموؤرخ.
الهوام�س:

   حلين باللهجة العربّية العاملّية اليمنّية وهي بلدة حّان حيث يقع الق�سم الأكبر ( 1)
منها في منطقة غدرا�س العقارّية والق�سم الآخر يقع في منطقة غبالة العقارّية 

والفا�سل بينهما نهر الح�سين في ق�ساء ك�سروان � الفتوح.
   اآل موعاوية ال�ساكنين في باد بعلبك وهم فرع من اآل الم�سنتف ال�ساكنين في ( 2)

جبيل واّلذين هم اأي�سًا من اآل الحاني كما تقّدم الكام. وال�سواب هو: معاوية 
في اللغة العربّية، واأّما موعاية فهي باللهجة البعلبكّية اأو الطرابل�سّية وهم من 
العائات ال�سيعّية المعروفة بولئها لأهل البيت i، ومنهم في اأيامنا ال�سفير 

الأ�ستاذ جعفر معاوية.
ولده ( 3) عند  موجودة  عمرو،  كامل  ال�سيخ  المرحوم  الع�سائرّي  الموؤرخ  اأوراق     

الأ�ستاذ  الموؤرخ  يقوم  »قب�س«  جمعية  في  ن�سخة  ومنها  كاظم،  علي  الأ�ستاذ 
علّي داود جابر بحفظها وتحقيقها. ون�سخة اأخرى بحيازة رئي�س تحرير مجلة 

»اإطالة ُجبيلّية«، ون�سخة اأخيرة في مكتبة بلدّية المعي�سرة، مع الت�سرف.
   بلدة )ب�سحل( وال�سواب هي بلدة بزحل الواقعة جنوب نهر اإبراهيم في ق�ساء ( 4)

ك�سروان � الفتوح.
   قرية الجورة بجبل لبنان يحتمل اأّنها قرية: جورة الترم�س اأو قرية جورة بدران ( 5)

وكلتا القريتين كانتا قديمًا من مزارع بلدة غبالة في ق�ساء ك�سروان � الفتوح.
�سوريا ( 6) في  الإ�سامّية  العربّية  الفتوحات  في  �ساركت  نزار  بن  ربيعة  وقبائل     

قديم.   ،i ولأولده  طالب  اأبي  بن  علّي  لاإمام  وت�سيعها  وفل�سطين  ولبنان 
معركة  في   ،t رايته  تحت  بالجهاد  وفروعها  القبيلة  هذه  �ساركت  حيث 
القبيلة  هذه  اأرا�سي  من  ق�سم  وقع  وقد  �سفيان.  اأبي  بن  معاوية  �سدَّ  �سفين 
العبا�سّية.  وللدولة  لبغداد  الأتراك  ال�ساجقة  اأيام حكم  الأتراك  تحت حكم 
منطقة  في  التركّية  للجمهورّية  خا�سعًا  تاريخه  لغاية  منهم  ق�سم  زال  ول 

ل  اأخرى  عربّية  قبائل  يوجد  وكذلك  العراق.  �سمال  من  القريبة  ربيعة  ديار 
وانطاكية  تغلب  وديار  بكر  ديار  في  التركّية  الجمهورّية  لحكم  خا�سعة  زالت 
منها  ين�سحب  لم  عربّية  اأقاليم  من  وغيرها  والإ�سكندرونة  طورو�س  وجبال 
تلك  في  العرب  على  ويغلب  الأولى.  العالمّية  الحرب  في  الأتراك  العثمانيون 
وهم  الإمامّية  ال�سيعة  مع  الحنفّي  ال�ُسنّي  والمذهب  العلوّي  المذهب  الباد 

اأقلَّ طائفة بهذه المنطقة مع جيرانهم الم�سيحيين في اإنطاكّية.
اأ�ساف واأجداد ( 7) اأجدادهم في ك�سروان يعني: كان  اأجدادهم مع     وقوله: كان 

اآل الدلباني واآل �سحادة واآل الم�سنتف وقد تفّرع  اآل الحاني وفروعهم وهم: 
العائات  واأج��داد  ويونين،  بعلبك  باد  في  الدين  زين  واآل  موعاوية  اآل  عنهم 
م�سطفى  اآل  وهي:  بعلبك  باد  اإلى  نزحت  التي  الأخ��رى  ال�سيعّية  التركمانّية 
واآل ح�سن قا�سم واآل الر�سعيني واآل الحاج ح�سين كان اأجدادهم ي�سكنون في 
ك�سروان. وترجع جذورهم البعيدة اإلى قبيلة ربيعة بن نزار الواقعة تحت حكم 
التابعة  ربيعة  ديار  منطقة  في  تاريخه  ولغاية  ال�ساجقة  اأي��ام  منذ  التركمان 
وع�سيرة  »المعي�سرة  كتاب:  وفي  العراق.  ل�سمال  القريبة  التركّية  للجمهورّية 
قال  الحافظ �سم�س،  للدكتور عبد  والحا�سر«  الما�سي  بين  الوائلّية  اآل عمرو 
الفتوح.   � الحاني في ك�سروان  اآل  اأّنهم فرع من  المعي�سرة  �سلوم في  اآل  عن 
في  القرقمازّية«  العائلة  »�سجرة  عن  كتابه  في  عماد  يو�سف  الأ�ستاذ  اأّن  كما 
واآل  واآل لطيف  اآل قرقماز  اأكثر من ع�سرين عائلة كعائلة  فتوح ك�سروان وهم 
ك�سروان  اأمراء  التركمانّي من  قرقماز  الأمير محمد  ذرّية  وغيرهم من  غانم 
اآل  اأم��راء  كانوا  1305م.  نك�سة  بعد  ك�سروان  حكام  اأّن  كما  ال�ُسنة.  الم�سلمين 
ع�ّساف وهم تركمان م�سلمون �ُسّنة تولوا ك�سروان من قبل المماليك ُثّم من قبل 

العثمانيين وقد تفّرع عنهم عّدة عائات لبنانّية«.
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موضوع الغالف

والقد�س. المقد�س  والبيت  واإيليا 
م�ساحتها »126 كلم2« وارتفاعها عن �سطح «م.« تقع �سمن 
والطرف  المتو�سط  الأبي�س  البحر  بين  الخليل  جبال  �سل�سلة 

الميت. للبحر  ال�سمالي 
عليها،  الملوك  تنازع  ب�سبب  مرات  عّدة  للتدمير  تعر�ست 

وهي مكان ُمقّد�س لكل الأديان ال�سماوية.
توالى عليها ملوك واأُمم بدءًا من اليبو�سيين ثم الكنعانيين 
وبعدها جاء النبي داوود فحررها واتخذها عا�سمة له وكذلك 

.o فعل ولده النبي �سليمان 
وبعد فترة اأحتلها نبوخذ ن�سر الفار�سي �سنة » 586 ق.م.« 
و�سنة  ق.م.  �سنة»332«  المقدوني  الإ�سكندر  واأحتلها  عاد  ثم 
هادريانو�س  الإمبراطور  اأمر  وقد  الرومان  اأحتلها  ق.م.«   63«
�سماها»اإيليا  م�ستعمرة  مكانها  واأق����ام  معالمها  بتدمير 

كات�لينا«.
ق�سطنطين  البيزنطي  الإمبراطور  اأعتنق  »335م.«  و�سنة 
بعدها  وم��ن  القيامة.  كني�سة  ببناء  اأُم��ه  وقامت  الم�سيحية 
ب�سبب  ودم��رت  بيزنطية  وملوك  الفر�س  ملوك  عليها  تعاقب 
الم�سلمون  اف��ت��ت��ح��ه��ا  ح��ت��ى  ك��ذل��ك  وب��ق��ي��ت  ال���ح���روب  ت��ل��ك 
الخليفة  يومها  الفتح  قاد  حيث  هجرية(،  �سنة»636م.«)15 
الثاني ُعمر بن الخطاب في ق�سّية م�سهورة. وقد اأعطى اأهلها 

الآمان » وال�ثيقة العمرية خير �صاهد على ذلك«.
ال�سليبيون  جاءها  حيث  1099م.  �سنة  حتى  اآمنة  وبقيت 
الأي��وب��ي  ال��دي��ن  ���س��اح  اإ�ستطاع  وق��د  ف�����س��ادًا،  فيها  وع��اث��وا 
ال�سليبيين  م��ن  وتخلي�سها  ا�ستردادها  1187م.  �سنة  ف��ي 
�سنة  بلفور  وعد  جاء  حتى  معهم  وبقيت  اأهلها،  اإلى  واإعادتها 
اليهود  ال�سهاينة  مكن  الذي  البريطاني  والحتال  1917م. 

من ال�ستياء على المدينة �سنة 1936م.
وقد عمل ال�سهاينة مذ ذاك التاريخ واإلى الآن على تغيير 
المامح التاريخية للمدينة واإزالة الآثار واختراع تاريخ جديد 
وو�سعوا  الأ�سليين،  �سكانها  من  الأكبر  الجزء  ط��ردوا  وق��د 

اأ�سقاع الأر�س الأربعة. مكانهم م�ستوطنين جاوؤوا بهم من 
الم�سلمين: المقد�س في عهدة  بيت 

اأذه��ان  في  ومقّد�سة  ج��دًا  خا�سة  مكانة  المقد�س  لبيت 

القبلة الأولى وفيه الم�سجد الأق�سى وهو  الم�سلمين كافة فهو 
وم�سرى  ال�سخرة  قبة  وفيه  الرحال  اإليه  ُي�سدُّ  الذي  الم�سجد 

.t w ومعراجه و�سعود الم�سيح  النبيُّ ُمحّمد 
العبادة  واأماكن  القد�س  بمدينة  جميعًا  الم�سلمون  اأهتم 
فيها واآثارها من الأمويين وحتى العثمانيين، اهتموا بالترميم 

بها عناية جيدة. وال�سيانة واعتنوا  والبناء 
واإداري  ق�سائي  مركز  اإل��ى  الُقد�س  الم�سلمون  ح��ّول  وقد 

وبنوا فيه الكتاتيب والتكايا والأربطة )جمع رباط(.
التابعين،  وتابعي  والتابعين  ال�سحابة  من  الكثير  اأّمه  وقد 
ففي �سنة 34ه�. اأ�ستلم ال�سحابي ُعبادة بن ال�سامت الق�ساء 
ه�.(،   58 )�سنة  اأو���س  بن  �سّداد  ال�سحابي  وكذلك  والتعليم 

وقد دفنا هناك في مقبرة باب الرحمة.
وبرز من العلماء الذين عملوا ورابطوا في القد�س:

المف�ّسر. �صليمان«  بن  »ُمقاتل 
الإمام الأوزاعي بن عبد الرحمن بن عمرو.

الثوري. الإمام �سفيان 

الإمام الليث بن �سعد.
ال�سنة  اأهل  اأئمة  )اأحد  ال�سافعي  اإدري�س  بن  محمد  الإمام 

الكثير. الكثير  وغيرهم  الأربعة( 
وقد كانت اأزقة وحارات القد�س اأماكن للعبادة والعتكاف 
والم�ساجد  والتكايا  الزوايا  من  الكثير  فيه  َوُبني  والت�سوف 

والأربطة.
المقد�س  وبيت  الأق�سى  و�سيعود  حٌق  اهلل  وعد  اإن  واأخيرًا 

الأ�سليين. اأ�سحابها  اإلى  الُم�سلمة  الأرا�سي  وكل 
 ،t ال�سيد الم�سيح  r ويهبط  القائم المهدّي  و�سيخرج 
ليماأ الأر�س مع المهدّي الُمنتظر ق�سطًا وعدًل وُيطّهر الأر�س 

والطواغيت. الم�ستكبرين  رج�س  من 
وقد وعدنا اهلل ور�سوله بدخول تلك الأر�س الُمقّد�سة وقد 
ــِتــي َعــلـَـى اْلــَحــقِّ َظــاِهــِريــَن  ــَزاُل َطــاِئــَفــٌة ِمــْن اأُمَّ w:» ال َتـ قال 
اأَْمُر  َياأِْتَيُهْم  َحتَّى  َخاَلَفُهْم  َمْن  ُهْم  رُّ َي�صُ ال  َقاِهِريَن  ِهْم  َلَعُدوِّ
ُهْم؟  َواأَْي��َن   ، ِ اهللَّ َر�ُسوَل  َيا  َقاُلوا:  َكَذِلَك«.  َوُهــْم  وجّل  عّز   ِ اهللَّ

اْلَمْقِد�ِس«. َبْيِت  ْكَناِف  َواأَ اْلَمْقِد�ِس  َقاَل: »ِبَبْيِت 
والحمد هلل رب العالمين.

بقلم: ال�صيخ محمد ح�صين عمرو

الأول��ى  القبلة  االأق�صى«  »الم�صجد  اأو  المقد�س«  »بيت 
د  ُت�سَّ التي  الم�ساجد  م��ن  وه��و  الحرمين  وث��ال��ث  للم�سلمين 

اإليها. الرحال 
ال�سّيد  �سعد  فمنها  وب��اب��ه��ا،  ال�سماء  عا�سمة  ال��ق��د���س 
w t اإلى ال�سماء الأولى واإليها اأُ�سريَّ بر�سول اهلل  الم�سيح 
اأدنى"  اأو  قو�سين  "قاب  اإلى  فو�سل  ال�سماء  اإلى  عرج  ومنها 
ومنزلهم  محطتهم  وكانت  اإليها  وجوههم  الأنبياء  م  يمَّ وفيها 
الديانات  كل  ل��دى  المقّد�س  المكان  هي  القد�س  ومدفنهم، 
اأر�س مباركة هي ومن حولها، وبح�سب الّن�س  ال�سماوية لأّنها 

النبوي. والحديث  القراآني 
الملوك  عليها  تكالب  ولهذا  الأدي���ان  مجمع  هي  القد�س 
وطردًا  وتدميرًا  ف�سادًا  فيها  وعاثوا  والم�ستكبرون  والفراعنة 
هيمن  وقد  هذا  تاريخنا  وحتى  ال�سنين  اآلف  منذ  ل�سكانها، 
اإنبثاق  ليمنع  ومحيطها  القد�س  رب��وع  على  وجنده  ال�سيطان 

الكهنة  مقابل  في  الحقيقيين  المتدينين  ووحدة  الدين  فجر 
للقد�س  د  اأعَّ اهلل  ولكن  والم�ستكبرين،  والملوك  الدين  وتجار 
الحنيف  الدين  �سم�س  منه  �ست�سرق  بحيث  زاه��رًا  ُم�ستقبًا 
اأر�سه  في  اهلل  بقية  لُياقي   t الم�سيح  ال�سّيد  يهبط  عندما 
لينيرا  الأق�سى  الم�سجد  من  وينطلقان   r المهدّي  الإم��ام 
ف�ساد  ويمحوان  و�سامه  وعدله  اهلل  بنور  الأر���س  كل  الأر���س 

الطائفيين. الدين  وتجار  والطواغيت  والم�ستكبرين  الملوك 
لنراه  ��ا  واإنَّ وال��ق��راآن،  والإنجيل  التوارة  في  اهلل  وعد  هذا 

قريبًا.
البيت المقد�س عبر التاريخ:

اإلى  تاريخها  يعود  حيث  العالم  في  المدن  اأق��دم  من  هي 
اأكثر من )4500( �سنة.

اإل��ى  ن�سبة  »يب��س«  اأول��ه��ا  متعددة  باأ�سماء  �ُسميت  وق��د 
اأور�سليم  داوود  مدينة  ثم  العرب،  اأج��داد  وه��م  اليبو�سيين 

بيت المقدس 

تاريخًا وحاضراً  
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ُت������ع������ات������ب������ن������ي دم����������������������اوؤك ي����������ا �����س����ه����ي����ُد
ُت�����ن�����ي�����ُب اإْذ  ع�������ب�������ي�������ُرك  وي�������اأ��������س�������رن�������ي 

ن������اأًْي������ا  ِذك����������������راَك  ع��������ْن  ُرْم��������������ُت  م������ا  اإذا 
ت�����ح�����ا������س�����رن�����ي رم�������و��������س�������ك ي���������ا ح����ب����ي����ُب

ه����ن����ا ر�������س������َم������ْت �����س����ف����اه����ك األ������������َف ����س���ط���ٍر
ه����ن����ا ح�������ف�������َرْت ج��������راُح��������َك ي������ا َخ�������س���ي���ُب

روْي��������������������َت ل������ن������ا ح������ك������اي������ا م���������ن ط������ف������وٍف
ِج����������م����������اُر ح�������روف�������ه�������ا ت��������ك��������وي ُت��������ذي��������ُب

ه����������و ال�����������ت�����������اأري�����������ُخ ت��������ت��������ل��������وُه ج��������ه��������اًدا
ال�����خ�����ط�����ي�����ُب ي������ت������ل������و  ك�������م�������ا  ت������ت������ل������و  ول 

ف������ك������ْم ِم�����������ْن م�������اج�������ٍد َق������������������ْدًرا ت�������س���ام���ى
وك������������ْم ِم������������ْن م��������وَج��������ٍع ق�������ْه�������ٌر ُي���������س����ي����ُب

اأق�����ْم�����ن�����ا  ن���������ادان���������ا  ال���������������س�������وُق  م��������ا  اإذا 
ع������ل������ى ُج�������������������ْرٍح ُي�����غ�����ال�����ب�����ن�����ا ال����ن����ح����ي����ُب

ول������ي�������������س ال�������ب�������ع�������ُد ي�����ج�����ف�����ون�����ا ف���ن���ن�������س���ى
ول�����ي�����������س ال���������ج���������رُح ي�������ب�������رُح�������ُه ال����ل����ه����ي����ُب

ول������ي�������������س ال����������ك����������وُن ي������ق������ه������ُرن������ا واإّن���������������ا 
ي���������س����ي����ُب ل  �������ا  ب�������اأ��������سً ال�����������ك�����������ّراِر  ِم�������������َن 

ط�������غ�������اُة الأر������������������سِ ق���������ْد َخ���������ِب���������روا ع����ان����ا 
ُذران�������������ا ال�����م�����ْج�����ُد وال�������������س������رُف ال���ن�������س���ي���ُب

ِب���������ُت���������ْرٍب ب������ي������ارُق������ن������ا  خ������ف������َق������ْت  اإذا 
ي���������ع���������وُد ال���������ع���������زُّ وال����������ح����������قُّ ال���������س����ل����ي����ُب

ن���������س����ٍر ب��������األ��������ِف  ن�������ع�������وُد  ُع��������ْدن��������ا  واإْن 
��������ِم��������َك ي��������ا ت������ري������ُب ����������ُن����������ُه ِب��������َو���������سْ ُن����������ّزيِّ

ف��������ك��������لُّ ال�����������ك�����������وِن ي������ع������رُف������ن������ا ِب�����������اأَّن�����������ا 
����ن����ا ن���������س����ت����ري����ُب اأ����������س���������وُد ال�������������س������وِح ل���������سْ

ق����������ائ����������ُد ع���������ْزِم���������ن���������ا ف����������ي ك�������������لِّ َف����������جٍّ
ت����غ����ي����ُب ل  �������س������م������و�������سٌ  ُره���������ا  ���������وِّ ُت�������������������سَ

ُي�������ق�������ام اإذ  ت�������������������راٌب  ي��������زه��������و  ِب��������ن��������ا 
ع������ل������ى اأوداِج���������������ن���������������ا ح��������ف��������ٌل َم�����ه�����ي�����ُب

ول����������ك����������ْن اإّن�����������م�����������ا ه����������ي ح�������������س������رج������اٌت
ن�����������س�����ي�����ُج ال������ق������ل������ِب ي������دم������ي������ِه ال�����وج�����ي�����ُب

ف������ي������ا ��������س�������ه�������داءن�������ا ل��������ك��������ُم ال������ج������ن������اُن
ي�����خ�����ي�����ُب ل  دع����������������������اٌء  ط�����������ه  وِم����������������������ْن 

َل��������ِئ��������ْن ن����ن���������س����ى ف������ل������ْن ن����ن���������س����ى ������س�����ذاك�����ْم
لأن�����������ت�����������ْم ف��������خ��������ُرن��������ا ع��������ط��������ٌر وط�������ي�������ُب

كل  من  المحبوب  الّنا�س،  لكل  والمحّب  وال�سديق  الأخ  اإّنه 
قرية  في  كريمين  اأبوين  من  علّي  الكبير  ال�سديق  ُوِل��َد  الّنا�س. 
يومًا  فكان   1952/8/14 يوم  فجر  الجميلة  الُجبيلّية  طورزيا 

ُم�سرقًا ومجيدًا لعائلته وقريته ولمعارفه.
والده: المرحوم الحاج ح�سين نجل الوجيه الكبير الحاج علي 

محمد اآل ها�سم.
الحاج  الكريم  الوجيه  اإبنة  اآمنة  الفا�سلة  الحاجة  والدته: 

�سهيد اآل اإبراهيم اأطال اهلل تعالى بعمرها.
الحاج عبا�س  النائب  الأربعة:  الحاج علي لأ�سقائه  لقد كان 
والمهند�س الحاج جمال والحاج مالك والحاج محمد ول�سقيقته 
�سهام الأب والراأ�س المدّبر والموجه لكل خير و�ساح. ومو�سوعة 
في المعلومات والأخ الحنون والعطوف والمحبِّ وذلك بعد رحيل 
الحاج عبا�س )حفظه  النائب  �سقيقه  q، كما قال عنه  الوالد 
اهلل تعالى(، كان منزل والدته في طورزيا اأو منزله القريب منها 

َوُملتقى  والمراجعات  والمراجعين  الحاجات  اأ�سحاب  ُملتقى 
الأ�سدقاء من اأبناء باد جبيل وك�سروان.

الفا�سلة  اأرملته  من  كريمة  اأُ���س��رة  علي  الحاج  لنا  ت��رك 
اإنعام ال�سيد عطية وهم: ح�سين ومحمد ومي�ساء ووعد واإيمان 
واإف�ساِء  المحّبة  في  ور�سالته  الطاهرة  الطيبة  اأنفا�سه  يحملون 

ال�سام.
اأبو ح�سين لقد عرفتك منطقة جبيل باإندفاعك نحو الخير 
واجباتك  بكامل  والقيام  وو�سوحك  وعطاءاتك  وت�سحياتك 
اأم��ًا  الأحبة  ُدنيا  ومالئ  الّنا�س  �ساغُل  ُكنت  حتى  الّنا�س  مع 
كبرى  خ�سارة  الحبيب  ال�سديق  اأيها  غيابك  اإنَّ  واإ���س��راق��ًا... 
لباد جبيل ولعائلتك ولأ�سدقائك ومعارفك ول ي�سعنا اأمام هذا 
اإّل الر�سا بق�ساء اهلل تعالى، �سائلين اهلل تعالى  الحدث الجلل 
لك الرحمة والح�سر مع ُمحّمد واآل ُمحّمد َوَح�ُسَن اأولئك رفيقًا. 

واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون. 

وداع األحبة

احلاج 
علي حسني هاشم 

وداعاً )1(
بقلم رئي�س بلدية ب�صتليدا االأ�صتاذ الحاج �صادق برق

الهوام�س:
   مما جاء في ورقة النعي: توفاه اهلل تعالى يوم الخمي�س الواقع فيه 2017/11/16م. و�سّلي ( 1)

الواقع فيه 2017/11/17م.  على جثمانه الطاهر في جامع طورزيا ظهر يوم الجمعة 
الآ�سفون: اآل ها�سم، اآل اإبراهيم، اآل المقداد، اآل ال�سّيد عطية، اآل اأبي حيدر، اآل عبد 

الملك، اآل عبداهلل، اآل �سرور، اآل الدايخ وعموم اأهالي طورزيا وحجول.

أربعينية 
الشهيد 
حكمت 
حيدر 

أحمد)1(
لف�صيلة ال�صيخ االأ�صتاذ محمد اأحمد حيدر

الهوام�س:
فيه ( 1) الواقع  الأح��د  يوم  ظهر  قبل  جبيل   � اأ�سطا  راأ���س   ،t الباقر  الإم��ام  ح�سينّية  في  اأحمد  حيدر  علي  الحاج  حكمت  ال�سهيد  اأربعين  ذكرى  في  الق�سيدة  هذه  اأُلقيت   

2017/12/3م.
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وداع األحبة

فقد خطيب المنبر الح�سينّي �سماحة ال�سّيد جعفر المو�سوّي 
والدته المكّرمة )رحمها اهلل تعالى(، زوجة ال�سّيد الوجيه ال�سّيد 
حيدر،  ال�سّيد  جعفر،  ال�سّيد  من:  كل  ووال��دة  المو�سوّي  �سادق 
ال�سّيد علّي، اأخوتها: المرحوم ال�سّيد محمود المو�سوّي، المرحوم 
ال�سّيد هادي المو�سوّي، ال�سّيد اإبراهيم المو�سوّي، ال�سّيد محمد 
اللهيبي،  ف��اح  العّامة  ال�سيخ  �سماحة  اأ�سهرتها:  المو�سوّي، 

الأ�ستاذ �سعد الربيعّي. 
العزاء  له  ق��ّدم  من  جميع  اإل��ى  بال�سكر  �سماحته  توجه  وق��د 
والموا�ساة في لبنان والعراق عبر �سفحته الر�سمّية على »الفي�س 
بوك« ونحن ننقل الجزء الخا�س بلبنان اإذ توجه بال�سكر الجزيل 

اإلى جميع الموؤمنين اّلذين قدموا له العزاء، وخ�سَّ منهم بالذكر 
ال�سيخ  �سماحة  العظمى  اهلل  اآية  وال�سماحة:  الف�سيلة  اأ�سحاب 
محمد ال�سند )دام ظله، والذي اأّم ال�ساة على جثمان المرحومة 
)رحمها اهلل تعالى(، واإلى مكتب المرجع الدينّي الكبير اآية اهلل 
بيروت  في  ظله(،  )دام  الحكيم  �سعيد  محمد  ال�سّيد  العظمى 
حيدر  ال�سّيد  العّامة  والم�سلمين  الإ�سام  حجة  بنجله  ممثًا 
اآية  الأعلى �سماحة  الدينّي  المرجع  الحكيم )دام عّزه(، وممثل 
العّامة  دم�سق  في  ظله(  )دام  ال�سي�ستانّي  ال�سّيد  العظمى  اهلل 
حامد  الحاج  الفا�سل  الأ�ستاذ  بيروت  وف��ي  البهباني،  ال�سيخ 
الخفاف. واإلى العّامة �سماحة ال�سيخ علي بح�سون العاملّي مدير 

رحيل والدة 
خطيب املنرب احلسينّي 

سماحة السّيد

جعفر صادق املوسوّي 

املشعشعّي

اىل جوار 

  tأمري املؤمنني

يف 29 صفر 1439هـ.

اإعداد رئي�س التحرير

مكتب المرجع الدينّي اآية اهلل العظمى ال�سيخ ب�سير النجفّي )دام 
ظله(، في بيروت واإلى جناب ال�سّيد الوجيه �سالح الحكيم )دام 
ال�سيخ  العّامة  الممتاز  الجعفرّي  المفتي  �سماحة  واإل��ى  ع��ّزه(، 
اأحمد قبان و�سماحة العّامة ال�سّيد علي عبد ال�ساحب الحكيم، 
و�سماحة العّامة ال�سيخ قا�سم قبي�سي، و�سماحة العّامة الخطيب 
غالب  ال�سيخ  المفتي  العّامة  و�سماحة  الع�سيلّي،  علي  ال�سيخ 
الع�سيلّي، و�سماحة ال�سيخ علي طّراد ممثًا والده اآية اهلل ال�سيخ 
رزق،  خليل  ال�سيخ  العّامة  و�سماحة  ظله(،  )دام  ط��ّراد  ح�سن 
اأ�سحاب  العلوم وغيرهم من  الوجيه مهدي بحر  ال�سّيد  وجناب 

ال�سماحة والف�سيلة. 
كما توجه بال�سكر اإلى جيرانه من اأهالي جبيل عاّمة وخ�سَّ 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  العّامة  بال�سكر: 
وف�سيلة ال�سيخ ح�سين زعيتر م�سوؤول المنطقة الخام�سة، وجناب 
الحاج  اهلل«  »ح��زب  في  ال�سيا�سّي  المكتب  ع�سو  الوجيه  الحاج 
محمد �سالح، وف�سيلة ال�سيخ علي قان�سو، و�سماحة ال�سيخ ر�سا 
اأحمد، و�سماحة العّامة ال�سيخ جمال كنعان، و�سماحة العّامة 
�سم�س  ح�سين  ال�سيخ  العّامة  و�سماحة  حيدر،  محمد  ال�سيخ 
الم�سوؤول الثقافّي في المنطقة الخام�سة، وجناب ال�سيخ علي بّرو، 
وف�سيلة الخطيب ال�سيخ علي ترم�س، وجناب الحاج الوجيه ماجد 
الوجيه  والحاج  قا�سم،  بو  الوجيه ح�سين  الحاج  الحاج، وجناب 
هاني بو قا�سم، والحاج الوجيه اإبراهيم خزعل، والحاج الوجيه 
ب�ستليدا  بلدية  رئي�س  برق  �سادق  والحاج  القر�سي،  الأمير  عبد 
اأحمد،  ال�سيخ محمود حيدر  والحاج ديب برق، وف�سيلة  وف��دار، 
المعي�سرة  ثانوية  مدير  اأحمد  حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ  وجناب 
اأو عبر  اأو ات�سل هاتفيًا  النموذجّية الحديثة، وجميع من ح�سر 

»الفي�س بوك« من اأهلنا من باد جبيل وك�سروان وال�سمال. 
الت�سهيات  ق����ّدم  م��ن  ج��م��ي��ع  اإل����ى  ب��ال�����س��ك��ر  ت��وج��ه  ُث����ّم 
ح�سينّية  وفي   ،w الأعظم  الر�سول  م�ست�سفى  في  والخدمات 
t، في �ساحية بيروت الجنوبّية واإلى اّلذين  اأمير الموؤمنين 
�ساركوا في ت�سييع الجثمان الطاهر اإلى مطار رفيق الحريري 
عزيزي،  حامد  الوجيه  الحاج  منهم:  بالذكر  وخ�ّس  الدولّي 
محمد  الحاج  ُعرابي،  محمد  الحاج  العذاري،  اأُ�سامة  ال�سّيد 
في  العراقية  الجمهورية  �سفارة  في  العاملين  واإلى  ال�سمرّي 

بيروت.

والخطباء  والف�ساء  العلماء  اإل��ى  بال�سكر  توجه  وبعدها 
والأمانات العاّمة للعتبات الُمقّد�سة في العراق.

ُثمَّ ختم قائًل:
اأمي يا حجر الحنان والأمان اّلذي اآوي اإليه فاأرتاح من �سخب 
نيا القا�سّية، ويا قلبًا ما عرف الملل وال�سجر  و�سو�ساء هذه الدُّ
الحياة،  قلق  عني  يبدد  وجهًا  وي��ا  وكبيرًا،  �سغيرًا  �سكواي  من 
الخطوب  اأدلهمت علي  كلما  الأي��ام  تم�سح عني هموم  ب�سمًة  ويا 
وازدحمت على قلبي الكروب، ويا دعاًء طالما ا�ستنزل علّي من 
اهلل �سبحانه الرحمة وا�ستمطر علّي غيث البركة ويا دمعًة عبرى 
اأراها عند كل قدوم ورحيل مّما اأ�سرع اإ�سكابها واأغزر ان�سبابها، 
الح�سين  لغير  الجزع  ُحرمة  ولول  واأحمل  ايمن  وال�سبر  واه  واه 
الرزّية  الثكلى على عظيم  t، لجزعت عليك ولأعولت اعولل 
وفادح البلّية فكيف يطيب العي�س لي واأنت تحت الثرى، ال اإن لي 
في ح�سن عاقبتك وعلمي بما اأعدَّ اهلل للمتقين وجوارك لحامي 
وجودك  بركة  فقدان  من  بنا  المَّ  لما  فنحن  تعز  مو�سع  الحمى 

لمفجوعون ولفراقك لمحزونون. اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.
اأُم�����������������ي ول�����ل�����ق�����ل�����م ال�����ي�����ت�����ي�����م ن������زي������ُف������ُه

ي���������س����ك����و ل������واع������ج������ه اإل�������������ى ال�����ق�����رط�����ا������سِ
ن������ف������ذت م������ق������ادي������ُر ال�����ق�����������س�����اء وب���������س����ره

الأن������ف������ا�������سِ ع�����ل�����ى   � ب�����واب�����ل�����ه�����ا   � ف����ج����ث����ت 
ق��������د ج����������ّف �������س������ري������ان ال���������م���������داد ب�����ع�����وده

)1( الآ��������������سِ  ع��������ود  راأي�����������ت ج�����ف�����اف  اأف������ه������ل 
وال�������ح�������رف ِم��������ن ����س���ف���ت���ي���ِك اأح������ي������ا ����س���وت���ه

ف�����������س�����رت ب���������س����م����ع����ي م������ن������ُة الإح�����������س�����ا������سُ
م�����������راده؟ ال��������ج��������زوع  ال�������َك�������ِل�������ُم  ي����ب����ل����غ  اأو 

)2( ف����ي و�����س����ف ق����د�����سٍ م����ن ����س���ن���ا الأق��������دا���������سِ
اأم����������ي وه��������ل ف������ي ال����ع����ي���������س ب�����ع�����دك �����س����ل����وٌة

م������ا ال����ع����ي���������سُ ب�����ع�����دك ي������ا اأع�����������َز ال����ّن����ا�����س؟
الم�ست�سارون وهيئة تحرير مجلة »اإطالة ُجبيلّية« ورئي�سها 
ال��ع��ّام��ة  ل�سماحة  ب��ال��ع��زاء  ي��ت��وج��ه��ون  ال��م�����س��وؤول  وم��دي��ره��ا 
فاطمة  م�سجد  اإمام  المو�سوّي  �سادق  جعفر  ال�سّيد  الخطيب 
اهلل  �سائلين  كفرزبونا،  حي  ب��اط  مدينة  في   ،u ال��زه��راء 
الخطيب  وللعّامة  والريحان  وال��روح  الرحمة  للفقيدة  تعالى 

طول العمر والتوفيق والنجاح.

الهوام�س:
  اإ�سارة الى قدا�سة الأمومة.( 2)  الآ�س: نبات دائم الخ�سوة.( 1)
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وداع األحبة

لعبة القدر القاتلة

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

ما اأحلى م�سهد الوردة بن�سارتها و�سبابها واألوانها واأريجها 
ية  وهي تتمايل بغنٍج ودلٍل مع الن�سيم في اأح�سان الطبيعة، ُم�سوِّ

اأرجاء الكون عطرًا وجماًل وروعة.
ى تحت �سربات  وما اأ�سعب واأق�سى م�سهدها وهي َتئنُّ وتتلوَّ

العا�سفة قبل اأن تتا�سى وتلفظ اأنفا�سها الأخيرة... 
في  والحزن  الفرح  م�سهّد   � المتناق�سان  الم�سهدان  هذان 
� تنازعت فيهما م�سيئة الأقدار التي تطفُو على  �سيرورة الوردة 

�سطحها لعبة ال�سراع بين الحياة والموت...
هذا ال�سراع، اّلذي ين�سحب على جميع الكائنات الحيَّة. وفي 
� هو  � هذا ال�سراع  ه وعَظمِته، هو نف�سه  طليعتها الإن�سان ب�ُسُموِّ
اّلذي اإنعك�س على م�سيرة فقيد ال�سباب عاء اأحمد حيدر اأحمد 

والذي اأودى بحياته الق�سيرة بعد حادثة �سير ُموؤ�سفة.
كان عاء اّلذي حمل اأحام اإثنين وع�سرين ربيعًا على كتفيه، 

كان �ُسعلًة متوهجة من الحيوية والعنفوان والن�ساط.
والإنكما�س  العزلة  يكرُه  و�سلوكه،  بطبعه  اإجتماعيًا  وك��ان 
واأترابه  اأهله  بين  والدعابة  المرح  من  ج��وًا  حوله  من  ويخلق 

يه. وُمحبِّ

اأو  الِنفاق  اأو  الخداع  تعرف  ل  المحبوبة  �سخ�سيته  وكانت 
دائم،  وتفاوؤل  اأمل  نظرة  للحياة  الحالمة  نظرته  وكانت  الُعنف 
لت باإختزال ربيع  لكن القدر الغام�س دّبر له حادثة ُمفجعة عجَّ

�سبابه....
حادثة اأدخلته الم�سفى حيث رقد فيه ما ُيقارب الثاثة اأ�سهر 
كان القدر خالها يلعب لعبته العبثّية والُمكت�سبة والُمتقلبة بحيث 
كان يوحي باأّن �سحة عاء في طريقها اإلى ال�سفاء، ُثّم ليفاجئ 
الناظر بعد حين باإنتكا�سة قريبة لم تكن بالح�سبان وقال القدر 

كلمته وانطفاأت �ُسعلة الحياة الُمتوهجة...
والأحباب  الأهل  لها  يتقبَّ لم  ُمرعبة،  فاجعة  كان موت عاء 
وعدم  تقاوم  ل  ودم��وع  واإنهيار  رعب  حالة  عا�سوا  بل  بب�ساطة 

ت�سديق ما حدث...
لقد ر�سم القدر نقطة النهاية، وكان ل ُبدَّ مّما لي�س منه ُبد، 

والر�سا والت�سليم بق�ساء اهلل تعالى.
واأحبابه  ولأهله  والغفران  الرحمة  اهلل  من  نطلب  فلعاء 

ال�سبر وال�سلوان.
ول حول ول قوة اإّل باهلل )1(.

إىل روح فقيد الشباب 
املرحوم 

عالء أحمد حيدر أحمد

الهوام�س:
مّما جاء في ورقة ذكرى الأ�سبوع ما يلي:( 1)

والده: رئي�س لجنة وقف كفر�سال � عم�سيت � اأحمد الحاج حيدر حيدر اأحمد.
�سقيقته: �سارة حيدر اأحمد.
اأعمامه: الحاج وليد، مالك.

عماته: �سمية حيدر زوجة ناظم كنعان، �سعاد حيدر زوجة عفيف حيدر. 
اأخواله: ع�سام، محمد، �سم�س، تامر، ب�ّسام، حيدر.

الآ�سفون: اآل حيدر اأحمد، اآل �سم�س، اآل ن�سر الدين، اآل �سقير، اآل كنعان، 
اآل برق.

اأ�سحاب الهمم العالّية ل يرحلون ب�سهولة. هكذا كان ابن  الرجال 
الرجل  ه��ذا  كاظم.  كامل  محمد  الحاج  الأ�ستاذ  و�سم�سطار  بعلبك 
الّبار الذي لم ُيردَّ �سائًا ولم ُيعر�س عن تقديم يد العون لكل محتاج 
وم�سكين ولم يتوان عن دروب الخير يومًا من الأي��ام. بداأ درا�سته في 
اأكمل  اأن  مدر�سة متوا�سعة في تمنين وت��ّدرج في م�سيرته المهنية بعد 
»دار المعلمين «. اتقن اللغتين العربّية والفرن�سّية وزاول المهنة الأحبَّ 
اإلى قلبه و�ساهم بتعليم اأجيال من اأهالي  محافظة بعلبك الهرمل اأمثال 
رئي�س بلدية بدنايل الحالي الأ�ستاذ علي محمد �سليمان وغيره من خيرة 

�سباب المنطقة. 
لقد تركت برحيلك »اأبا رائد« ذكرى غالية لكل من عرفك اأو �سمع 
عن مناقبك، وا�ستحققت الثناء من الجميع دون اإ�ستثناء، فقد كنت من 
الرجال الموؤمنين الفا�سلين ال�ساعين لأعمال الخير. اإّنك رحمك اهلل 
من الرجال القائل اّلذين تركوا ُحزنًا كبيرًا اأبديًا في قلوب ُمحبيهم، 
وقد تركت ُحزنًا كبيرًا في قلوب محبيك رغم ت�سابق العبرات في ُمنحدر 
اأ�سًى  الهائمة  الكلمات  الدموع في �سباب  تدافع  ورغم  الكبير.  الغياب 

ولوعة... نقول: الحمد هلل على كل حال. واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.
الم�ست�سارون في مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« ورئي�س التحرير ومديرها 
الم�سوؤول وهيئة التحرير يتوجهون ل�سقيقه الحاج علي والمهند�س عدنان 

ولأولد الفقيد ولآل عمرو في البقاع والمعي�سرة بالعزاء.

احلاج حممد كامل كاظم عمرو
 من أصحاب الهمم العالية

بقلم المهند�س اأحمد علي كاظم 

في  حيوّية  في�سبح  الأُمهات  اأرواح  من  ينبع  الإيمان 
اأج�ساد الأبناء، ومن خا�سته يتغذون بماء قلب اأمهاتهم 
بلبان العطف والمحبة وال�سجاعة والمفادات، فالأمهات 

هن الكل بالكل والأبناء عناوين اأخاقهّن.
الأُم رمز الت�سحّية تبذل ذاتها في �سبيل زوجها واأبنائها 
وت��ذوب في هيكل المحبة والعطف كما تذوب ال�سمعة ل 
لأنَّ  وال�سعاب  للعذاب  تبت�سم  لكنها  تتململ،  ول  ت�سكو  
دافعًا خفيًا يقويها وي�سدد عزيمتها. ويوحي اإليها اأّن ر�سالة 

الأمومة ل ُتخط اإل بمداد هو مزيج من دموع ودماء.
اأحببت اأُمي المائكية )رحمها اهلل تعالى(، وف�سلتها 
على كل اإن�سان حيث حملتني جنينًا واأر�سعتني طفًا وحنَّت 
علّي يافعًا وهّذبتني وزرعت في نف�سي بذور المحبة �سابًا 
وكهًا، وعندما لّبت نداء رّبها ا�ستمطرت عليها �ساآبيب 
الرحمة وناديتها اأيتها الماك الطاهر يا اأُمي مريم �سالح.
لي�س كثيرًا عليك اأن تكون الجّنة تحت اأقدامك، كما 

قال ال�ساعر:
ل������ك ال�����ج�����ن�����ات و������س�����ط ك�����������راِم ق������وٍم

ال������ق������دي������ُر اهلل  ������ر  ب�������������سَّ ب�������ذل�������ك 
و�����س����ي����رت����ك ال�����م�����ن�����ارة ������س�����وف ت��ب��ق��ى

رج�����������اًء ي�������س���ت�������س���يء ب��������ِه ال�������س���م���ي���ُر
كفانا بالموت واعظًا

فيا للموت من وعٍد ما اأَ�سدقُه ومن حاكم ما اأَعدُله، 
وُمفّرقًا  للعيون  َوُمبكيًا  للقلوب  حًا  ُمقرِّ بالموت  كفى 
قال  كما  لاأُمنيات،  وقاطعًا  للّذات  وهادمًا  للجماعات 

ال�ساعر:
اأَن���ن���ي  ال���ّن���ا����س  اإل�����ى  اأ����س���ك���و ل  اإل�����ى اهلل 

َت���ذه���ُب والأخ��������اء  ت��ب��ق��ى  الأر��������س  اأرى 
اأخ���������اِء ل����و َغ����ي����ُر ال���ح���م���ام اأَ����س���اب���ك���م 

َع���ت���ب���ُت ول���ك���ن م����ا ع���ل���ى ال����م����وَت م��ع��ت��ُب 
فا حول ول قوة اإّل باهلل العلّي العظيم، واإّنا هلل واإّنا 

اإليه راجعون.

كلمات 
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وداع األحبة

اخملتار 
علي حسني خري الدين

يف ذمة اهلل 
لل�صاعر االأ�صتاذ علي ح�صين عّ�اد )1(

ع���������ل���������يٌّ ف������������ار�������������سُ الأخ���������������������������اِق ي�������غ�������ُدو
م�������������س������ى ن�������ه�������ج ال������ح������ق������ي������ق������ة ف����������ي ت�����ج�����لٍّ
َخ�����ط�����اه�����ا درٌب  اأّن����������ه����������ا  َوَح�����������������س��������ُب��������ُه 
َب������َك������ي������ُت������َك ي��������ا اأخ������������ي ال������غ������ال������ي واأب������ك������ي
اإل��������������ى زم��������������ِن ال���������درا����������س���������ة ف���������ي ق������ران������ا
ف��������ف��������ي واح����������������������ات ب��������ل��������دَت��������ن��������ا رب�����ي�����ن�����ا
َل��������َع��������م��������ري اإِن����������ه����������ا ف��������ي ال��������ب��������ال ذك��������رى
زم����������������������اٍن ع����������ا�����������س����������ِف، ب���������������رق ورع���������������ٌد
ف�����ل�����ن ن�����خ�����������س�����اِك م�������ن ق�����������س�����ٍف وع���������س����ٍف
ب��������ي��������وٌت ل��������و َدَه���������������ى الإْع�������������������س���������اُر ت����ق����وى
ف������ف������ي اأرك���������ان���������ه���������ا رب�����������������س ال�������غ�������ي�������اَرى
������ف������وًا ُح����������م����������اٌة ي��������األ��������ف��������ون ال�����ع�����ي�����������س �������سَ
ب����������ي����������وُت الأه�������������������ل والأب�����������������������������رار ك�����ان�����ت
ف�����ق�����دن�����ا م��������ن ه����������وى ُك��������ب��������رى ال����َق���������س����اي����ا
ف�����ف�����ي ال���������ن���������ادي ال�����ث�����ق�����اف�����ي وال�����ري�����ا������س�����ي 
ف���������اأدي���������ن���������ا ال�������ر��������س�������ال�������ة ف����������ي اأَم�������������������اٍن
ه���������و ال������م������خ������ت������ار وال��������ج��������اب��������ي ال������ع������ق������اري
ف�������������دائ�������������رُة ال�������ن�������ف�������و��������س وف�������������ي ج�����ب�����ي�����ٍل
اأَم�������������ي�������������ُن ف����������ي غ��������م��������ار ال����������ح����������قِّ ع�����ي�����ٌن
����������ُد م���������وق���������ٍف ف���������ي ك������������لِّ ���������س��������اأٍن ����������يِّ َو�����������سَ
َم��������������������اٌك ه��������������������ادٌي ع���������ال���������ي ال�������م�������زاي�������ا
اأع��������������������زي ال�������م�������وؤم�������ن�������ي�������ن ب���������ك���������لِّ ب�����ي�����ٍت
ي ال�����ن�����ا������س ف������ي َع������ْل������م������اِت واأه�����ل�����ي اأَُع������������������زِّ
ع�����������س�����ى ف���������ي ج��������ن��������ِة ال��������رح��������م��������ان ت���ل���ق���ى

وال�����������رج�����������اِء ال�����ف�����������س�����ي�����ل�����ة  درِب  ع������ل������ى 
اأب�����������������و ح���������������س�������ان ُع������������ن������������وان الإِب������������������������اِء
�����م�����اِء �������اُق ال�����������سَّ اأُوُل������������������و الأل���������ب���������اب ُع���������������سَّ
ع�������ل�������ى ع��������ه��������ٍد ج�������م�������ي�������ٍل ف����������ي ال�������ل�������ق�������اِء
اأُح�������ي�������ل�������ى ف��������ت��������رٍة َح�������������س������ن������ّتْ َه�����ن�����ائ�����ي
�������س������ه������رن������ا ح�������������ول ك�����������ان�����������وِن ال�������������س������ت������اِء
ُم���������������س�������اِء ال����������ظ����������لِّ  واِرِف  زم��������������������اِن 
ف������ه������ب������ي ي����������ا ع���������وا����������س���������ُف م����������ا ت���������س����ائ����ي
ع�����ن�����اٍء م�������ن  ال������ع������وا�������س������ِف  ل������زم������ج������رِة  ول 
ال�������َب�������اِء َرْدِع  ف�������ي  الإع�����������������س��������اِر  ع�����ل�����ى 
رج������������������اٌل ق���������د اأج������������������������ادوا ف���������ي ال��������ع��������اِء
ب��������ري��������ئ��������ًا ِم�������������ن ��������س�������ع�������اي�������اِت ال����������ع����������داٍء
َم�����������������������������اذًا ل�������ل�������م�������ح�������ب�������ِة وال�������������وف�������������اء
وت���������اب���������ع���������ه���������ا ب�����������ج�����������دِّ الأق�����������������وي�����������������اِء

الإن����������ت����������م����������اٍء  ����������س���������ري���������ُف  اإداريٌّ 
ب������ال������ث������ن������اِء  الأواِدُم  ف������ن������ا  ي�������������س������رِّ
وج��������������������واُل ال������م������ح������اك������م ف���������ي ال�����ق�����������س�����اِء
ع������ن������اه������ا ال�������������س������وق م��������ن ُب��������ع��������ِد ال������ل������ق������اِء
ي�����������اِء اأَب����������������������يٌّ راف�����������������������سٌ ُع����������ق����������َم ال�����������رِّ
��������يٌّ ل���������م َي���������ُك���������ن ي���������وم���������ًا ُم�������رائ�������ي َع�����������������سِ
���������ع ف�����اع�����ت�����ل�����ى ع�������ر��������س ال������ه������ن������اِء َت���������َوا����������سَ
ف��������اأم��������ر ال��������م��������وت م��������ن ع�������������دِل ال�����ق�����������س�����اِء
�����ب�����ر ب�����ع�����������سٌ م�������ن ع���������زاِء ل�����ه�����م ف�������ي ال�����������سَ
وف������������������������اًء ي������������ا اأع������������������������زَّ الأوف����������������ي����������������اِء

الهوام�س:
اأبيات من ق�سيدة لاأ�ستاذ ال�ساعر علي ح�سين عّواد، األقاها في ذكرى الأ�سبوع الموافق ..... 2017م. مركز العّامة ال�سيخ ح�سين عّواد الإ�سامّي � برج البراجنة � تحويطة ( 1)

الغدير. وقد �سارك المختار خير الدين في اإدارة »نادي علمات الريا�سي الثقافّي« واأن�سطته الثقافّية والريا�سّية بالتعاون مع �سديقه ال�ساعر عّواد وفي ق�سايا خيرّية اأخرى.

الذكرى األوىل لرحيل 
فقيد الشباب

حّسان علي حسني عّواد

ي�����������������ا اأح���������������ب���������������ائ���������������ي اع�����������������ذرون�����������������ي
اإّن������������������������������������������ي ب�����������������������������������اٍق ل����������دي����������ك����������م
��������س�������ب�������اب�������ي ت����������ب����������ك����������ي  ل  اأم����������������������������ي 
ب���������������ل اأب������������������������ي ال������������غ������������ال������������ي م�������ث�������ال�������ي
اأخ�����������������������وت�����������������������ي ب�������������ع�������������د رح���������ي���������ل���������ي
اح�����������ب�����������������������س�����������وا دم���������������������ع ال�����������م�����������اآق�����������ي
ب��������������ل��������������دت��������������ي ع��������������ل��������������م��������������ات ح�������ب�������ي
ح����������ي����������ث اأت��������������������راب��������������������ي ال����������غ����������ي����������ارى
م�����������وط�����������ن�����������ي ل�����������ب�����������ن�����������ان ����������س���������ون���������وا
ف��������������ي �����������س����������م����������اء ال�����������������������س�����������رق ف�������ج�������ٌر
ك��������������������������اَن ُح�����������ل�����������م�����������ي ن��������رج�����������������س��������ي��������ًا
اأي�����������������������َن�����������������������َع ال��������������ح��������������ل��������������ُم ل�����������������ديَّ
ى َرْه�����������������������������������َن ل����������ب����������ن����������ان ال����������م����������ف����������دَّ
ف��������������ي ق������������������وى الأم���������������������������ن ان�������ت�������م�������ائ�������ي
ب�����������������ذل�����������������ًة ف����������ي����������ه����������ا اع������������ت������������ران������������ي
ك������������ن������������ُت ِم��������������ط��������������واع��������������ًا ��������س�������ري�������ف�������ًا
واأرزي ل�����������ب�����������ن�����������ان�����������ي  ن�������������ع�������������م 

م������������������وؤل������������������ٌم َوْق�����������������������������������ُع ال��������م��������ن��������اي��������ا
َم����������������������������اذي اهلُل  ع���������������������ف���������������������ّوك 
اأن������������������������������ت ع������������������������������ّام ال���������خ���������ف���������اي���������ا
اأن����������������������������������َت رح��������������������م��������������������اٌن رح������������ي������������ٌم
َرْح�����������������������م�����������������������ًة ِم�����������������ن�����������������َك اإل������������ه������������ي
����������������راٌب ن��������������ي��������������ا �����������������سَ ه��������������������������ذِه ال��������������دُّ
غ��������������ي��������������ُر م����������������اأ�����������������س����������������وٍف ع������ل������ي������ه������ا

اإي���������������������������������ٍه ي�����������������ا ي����������������������������وَم وداع����������������������ي
ق�������������������د ب�������������������������دا ي�������������������������������وَم زف�������������������������اٍف

ق�����������������د اأت���������������������������ى ح�����������ك�����������م ال���������م���������ن���������ون
ب��������������ي��������������ن ط�����������������ي�����������������ات ال������������ج������������ف������������ون
ق������������������������دوة ف���������������ي ال�������������������س���������ب���������ر ك��������ون��������ي
ك�������������ن�������������ت ي��������������������ا ن��������������������������ور ع���������ي���������ون���������ي
اأَغ�������������������ف�������������������رو ل�������������������ي، ��������س�������ام�������ح�������ون�������ي
ف�������������������ي ج�������������ن�������������ان�������������ي ب�������������ارك�������������ون�������������ي
ف������������������ي ث������������������راه������������������ا اأودع���������������������ون���������������������ي
ف�����������������ي ا������������س�����������ت�����������ي�����������اق ي�������ل�������ت�������ق�������ون�������ي
م����������������ج����������������ده ي�����������ح�����������ي�����������ي ���������س��������ك��������ون��������ي
م���������������������ن ث��������������ن��������������ي��������������ات ال������������������ق������������������رون
ُغ�������������س������ون������ي ت������ق�������������س������م������و  اأن  ق����������ب����������َل 
����������ف����������ون����������ي ف��������������رت��������������ي��������������ب��������������ًا �����������س����������نَّ
ع��������������ون��������������ي ع�������������������������س������������ك������������ري������������ًا ط��������������وَّ
ث���������������������������وَب ف��������������خ��������������ٍر األ���������ب�������������������س���������ون���������ي
������ن������ي������ن������ي ِع�������������������س���������ُق���������ه���������ا ق����������ب����������ل �������سِ
خ������������������ادم������������������ًا م����������������ن َي���������رئ�������������������س���������ون���������ي
م�������������������وه�������������������م، ت����������ك����������رم����������ون����������ي ك�������������������رَّ

����������ل����������ون����������ي ف��������������ي َح���������������������س����������ا َم�����������������������ْن دلَّ
اأن���������������������������ت م����������������ن ي��������������وف��������������ي دي�����������ون�����������ي
وال�������������ُم�������������ن�������������اج�������������ى ف���������������ي ُرك�������������ون�������������ي
����������������وؤوِن م����������������ال����������������ٌك ك���������������������لَّ ال���������������������������������سّ
����������ُن ال��������ُح�����������������س��������وِن ح������ي������ث������م������ا ُح���������������������سْ
���������ج���������وِن م����������ل����������وؤه����������ا َرْج�����������������������������ُع ال�������������������سُّ
َع�����������ل�����������ق�����������م�����������ًا ع���������ن���������ه���������ا َذرون���������������������������ي

ف������������������ي اب����������������ت����������������ه����������������اٍج ودع���������������ون���������������ي
��������ع��������ون��������ي ف������������������ي ِح����������������������������������������داٍء ���������س��������يَّ

أحّيت بلدة علمات الذكرى السنوية األولى لرحيل المرحوم الرقيب األّول في قوى األمن الداخلّي، 
حّسان علي حسين عّواد، قبل ظهر يوم األحد الواقع فيه 2017/9/25م. في حسينّية علمات الجنوبّية.

بداية، آي من الذكر الحكيم للمقرئ طّعان زعرور. قّدم اإلحتفال الشاعر الدكتور عاطف جميل 
عّواد، فألقى قصيدة مع مداخلة عّدد فيها خصال الفقيد ومناقبيته وحبِّه للّناس. ثُمَّ ألقى شقيقه 

المهندس حسين قصيدة تحت عنوان "رسالة المرحوم حّسان" مؤلفة من قرابة ستين بيتاً من الشعر 
سوف نقتطف منها هذه األبيات الجميلة: 

••••• 

••••• 
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وداع األحبة

احلاجة مريي 
احلاج مصطفى عمرو 

)أم قاسم(
يف 

رحاب اهلل تعاىل

النف�س المطمئنة ارجعي الى ربك را�سية مر�سية  اأيتها  يا 
الحاجة  قا�سم  اأم  رحلت  جنتي.  وادخلي  عبادي  في  فادخلي 
اأول  ك��ان��ون   1 الموافق  الجمعة  ليلة  عمرو  م�سطفى  ميري 
عامان  بينها  عامًا  وثاثون  خم�سة  ال��زه��ور،  عمر  في   2017
والإبت�سامة  ال�سحكة  ب�ساح  المر�س  ت�سارع  العام  ون�سف 
المر�س  على  للتغلب  بالحياة  والأم��ل  وجهها،  تفارق  لم  التي 
في  تفارقها  لم  التى  وال�ساة  والإيمان  بالتقوى  الجرثومي. 
قا�سم  اأم  نعم  والآلم،  الأوج��اع  رغم  المر�س  مراحل  اأ�سعب 
فري�ستها،  لتوؤدي  العاج  فرا�س  في  وهي  وت�سلي  تتيمم  كانت 
ولكن فتك المر�س بج�سدها ولكن لم تفارق وجهها الإبت�سامة 
يتعجب  الم�ست�سفى،  في  زاره��ا  من  كل  مع  المرحة  وال���روح 
اأم  ان  يعلم  ل  ولكن  قا�سم(  اأم  يا  �سي  )مابكي  ويقول  الجميع 
والمزاح!  وال�سحك  بالإبت�سامة  المر�س  ت�سارع  كانت  قا�سم 
�سّره  من  بيتًا  يترك  لم  ال��ذي  المر�س  خطفها  لاأ�سف  ولكن 
في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اختارها  المقابل  في  ولكن  وخبثه، 
منية  يوم  كان  الجمعة  وليلة   w محمد  نبّينا  ال�سادق  مولد 
وروحها  قا�سم  لأم  الدنيا  في  حقيقيًا  تكريمًا  ليكون  قا�سم  اأم 

الطاهرة واإيمانها باهلل واأهل بيته الطاهرين.

الطيبة  ال�سمعة  تركت  جميلة،  ب�سمات  )ميرا(  تركت   
والمحبة والمودة، تركت الكرم وح�سن ال�سيافة، تركت خلفها 
موطنها،  في  اأو  الغربة  في  عرفها  من  كل  بين  حلوة  ذكريات 
ليكونوا  و�سم�س  وقمر  وجواد  قا�سم  محمد  في  زرعتهم  ولكن 
اهلل.  �ساء  ان  �سنعته  ما  وليكملوا  ليجملوا  لها  م�سرقة  �سورة 
هي من تعبت و�سهرت و�سحت لأجلهم.. هم اأولدها الذين ما 
كانت ترى غيرهم في حياتها.. حرمت نف�سها كثيرًا لإ�سعادهم 
الحياة ول  لها مظاهر  تعِن  لم  على ح�ساب �سحتها وج�سدها، 
على  وال�سعادة  والإبت�سامة  الراحة  ترى  اأن  فقط  الكماليات 

وجوه اأولدها، وهكذا فعلت رحمها اهلل.
كان في و�سيتها حكمة لم يفهمها الكثيرون، في �سخ�سيتها 
قوة عظيمة ي�سعب و�سفها وهي وح�سة القبر ل تريد )توني�سة( 
ول  وال�سراب  الكل  تريد  ول  باهلل جيدًا..  اإيمانها  وال�سبب هو 
ذكرى الأربعين ... تريد فقط رحمة اهلل في )كفالة يتيم( اأي 
�سدقة جارية في الدنيا وهذا ما �سعت اليه اأم قا�سم في الدنيا 

ولي�س ملذات الحياة.
رحمك اهلل يا اأم قا�سم واأدخلك ف�سيح جناته. 

   اإنا هلل واإنا اليه راجعون

بقلم زوجها: الحاج ع�صام قا�صم عمرو

الذكرى السابعة عشر 
لرحيل اإلمام الشيخ 

حممد مهدي 
شمس الدين )قده(

ال�سيخ  الإمام  رحيل  على  عامًا  ع�سر  �سبعة  مرور  بمنا�سبة 
الإ�سامّي  المجل�س  رئي�س  الدين )قده(،  �سم�س  محمد مهدي 
ال�سيعّي الأعلى في العا�سر من كانون الثاني عام 2001م. تكّلم 
باد  مفتي  الدين  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  �سماحة 
جبيل وك�سروان في خطبتي الجمعة الواقع فيه 2018/1/12م. 
ال�سادق  محمد  بن  جعفر  الإمام  جامع  الأعظم  الم�سجد  في 
o، عن الراحل الكبير. ومّما جاء في كامه:»... فعمل على 
لبنان  في  ال�صيعة  للم�صلمين  االأ�صيل  التاريخي  الخط  تاأكيد 
النهائي لجميع  »ال�طن  لبنان  في  واالإندماج  ال�حدة  وه� خطُّ 
الأخير  الد�ستور  مقّدمة  في  دخ��ل  ال��ذي  المبداأ  وه��و  اأبــنــائــه« 
على   � و�ساياه  في  كما   � عّممه  ُث��مَّ  الطائف  اإتفاق  بعد  للبنان 
جميع الم�سلمين ال�سيعة في كل الإقطار لياأخذوا به مندمجين 
�سعيد  كل  على  مواطنيهم  �سائر  مع  متعاونين  مجتمعاتهم  في 
 ،q لقيادته  كان  »نعم  ومناعتها«.  المجتمعات  تلك  نه�سة  في 
ال�صدر  م��صى  ال�صّيد  االإمام  انتهجه  الذي  الخط  نف�س  منتهجاً 
كان  م�صتقبله.  و�صالمة  لبنان  وحــدة  حفظ  فــي  االأكــبــر  ــّدور  الـ
الدائم  والح�ار  االإعتدال  خّط  ال�صيا�صّية  حركته  في   ،q خطه 
والــبــحــث عــن مــفــا�ــصــل ثــابــتــة يــنــعــقــد عــلــيــهــا االإجـــمـــاع والــ�فــاق 
محمد  ال�صيخ  الــراحــل  االإمــــام  عمل  مرتكز  هــ�  ذلــك  الــ�طــنــّي، 
الفئ�ّية  والع�صبيات  التطرف  اأج�اء  و�صط  الدين  �صم�س  مهدي 

وحروب ُمختلفة االأهداف والدوافع.
تبني  في  الجريئة  الإقتحامّية  )قده(،  ريادته  اإلى  ُم�سافًا 
تنباأ  ال��ذي  الكامل  التحرير  حتى  الإ�سرائيلّي  العدو  مقاومة 
اإكتحلت عيناه  القيادات الأخرى. وقد  بح�سوله قبل غيره من 
واإعتزاز قبل  التحرير بروؤيته له حقيقة معا�سة بكل فخر  بهذا 
وفاته... نجد التعبير عن ذلك كله في كتبه وخطبه ومقاباته 

ي�سعب  ال��ت��ي  وك��ت��اب��ات��ه  وت�����س��اري��ح��ه  وال��ف�����س��ائ��ّي��ة  المحّلية 
اإح�ساوؤها...«. 

ُثّم تكّلم )حفظه اهلل تعالى(، عن ال�سدقات الجارّية التي 
الجامعة  واأهمها:  الدين)قده(،  �سم�س  الإمام  �سماحة  تركها 
وكلياتها  خلدة  �ساحل  متن  على  القائمة  لبنان.  في  الإ�سامّية 
وفروعها في �سور وبعلبك والوردانّية حيث ناف�ست هذه الجامعة 
و�سهره  رعايته  خال  من  واأعرقها  اللبنانّية  الجامعات  اأرقى 
في   ،t ال�سادق  الإمام  م�سجد  الأعظم  الم�سجد   �2 عليها. 
معهد  العلمّية  الحوزة  مبنى  وبجاوره  بيروت.  �ساتيا�  منطقة 
ال�سهيد الأّول للدرا�سات الإ�سامّية. المعهد الفني الإ�سامّي. 

ثانوية ال�سحى. قاعة المحا�سرات الكبرى. 
مدر�سة  جب�سيت.  في  لاأيتام   ،u زينب  ال�سّيدة  مّبرة 
وب��اد  لبنان  ف��ي  موؤ�س�سات  م��ن  وغيرها  البقاع  ف��ي  الغدير 

الإغتراب كان ي�ساعدها ويرعاها. 
وختمَّ خطبته م�ست�سهدًا بكلمة �سماحة الأمين العام لحزب 
اهلل العّامة ال�سّيد ح�سن ن�سراهلل التي قالها في ذكرى مرور 
�صم�س  االإمـــام  وكــان  بها:»  جاء  والتي  وفاته  على  يومًا  اأربعين 
نت�قعه  كنَّا  مّما  واأقـــرب  اأكــثــر  المقاومة  اإنت�صار  يت�قع  الــديــن 
نحن. كان يت�قع اإنت�صارها وينتظره بلهفة. وقد وفقه اهلل تعالى 
لبنان  ال�صهاينة في  الكبير على  االإلهّي  الن�صر  �صعادة  يعي�س  اأن 
ل  الّدامي«.  ال�صراع  عا�صها ط�ال هذا  التي  االآالم  تلك  كل  بعد 
اأي�سًا  �سكَّ  ل  ولكن  واأحامه   اآماله  العديد من  اأّنه حقق  �سك 
اأّنه غادرنا وفي قلبه ح�سرات، فالعديد من الآمال بحاجة اإلى 
جهد كبير وبع�سها ما يزال في دائرة المجهول واأهّمها ق�سّية 
اأخيه ورفيق دربه الإمام القائد ال�سّيد مو�سى ال�سدر ورفيقيه 

اأعادهم اهلل علينا بخير«.  

اإعداد هيئة التحرير
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راأى العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل اأنَّ م�سكلتنا في هذا ال�سرق 
اأننا نثير نقاط الختاف في ما بيننا ونتنا�سى الم�ستركات، داعيًا 
والر�سالية. جاء  الإن�سانية  باأبعادها  لتقديم عا�سوراء  العمل  اإلى 
� فتوح ك�سروان، في ح�سينية  ذلك في محا�سرة في قرية زيتون 
اأبناء البلدة والمنطقة  عي�سى بن مريم o، بح�سور ح�سد من 
لليلة  الموافق  2017/9/27م.  فيه  الواقع  الأرب��ع��اء  ي��وم  غ��روب 

ال�سابع من �سهر ُمحّرم 1439ه�.
بعد كلمة ترحيبية من اإمام البلدة ال�سيخ محمد حيدر، اأ�ساد 
والر�سالي  الإن�ساني  الإ�سامي  البيت  لهذا  الكبير  بالدور  فيها 
المتمثل بالمرجع الراحل ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(، 
ونجله العّامة ال�سيد علي ف�سل اهلل، األقى �سماحة العّامة ف�سل 
عا�سوراء،  نعي�س  عندما  اأننا  على  بدايتها  في  �سدد  كلمة  اهلل 
ون�ستعيد كّل هذا التاريخ المخ�سب بالدماء والجراحات والبطولة 
والعنفوان، ل بّد من اأن نقدم عا�سوراء بكّل اأبعادها، ل اأن نحب�سها 
القوة  هذه  بكلِّ  نعي�سها  اأن  من  بدَّ  ل  بل  والمعاناة،  الماأ�ساة  في 
التي عا�سها الح�سين واأهل بيته واأ�سحابه، لأّننا غالبًا ما ن�ستهلك 
عف  هذه ال�سيرة في الجانب الماأ�ساوي ونطبع �سخ�سياتها بال�سّ

والهزيمة.
الإ�سامية  والمنطلقات  الأه����داف  اإل���ى  �سماحته  وت��ط��رق 
ثورته،  في  الح�سين  الإم���ام  انطلق  اأجلها  من  التي  والإن�سانية 
ُم�سيرًا اإلى اأّنه وارث لخط الأنبياء والر�سل جميعًا، موؤكدًا الوحدة 
الروحية والأخاقية التي تلتقي عليها الأديان، واإن تنوعت اأ�ساليبها 
وتعددت، ولكن هدفها واحد، فهي جاءت من اأجل خدمة النا�س 

عاشوراء 
بأبعادها اإلنسانّية 

والرسالّية
للعاّلمة 

السّيد علّي فضل اهلل

وتعزيز قيم الحرية والعدالة.
ًا، يملك قراره بيده، ل  د اأنَّ اهلل يريد لاإن�سان اأن يكون ُحّرْ واأكَّ
عبدًا ل�سهواته واأطماعه وغرائزه، ول ُبدَّ من اأن نعمل على تطهير 
اأنف�سنا من الخ�سوع لأية عبودية، �سواء كانت �سخ�سية اأو لجهة 

دولية اأو اإقليمية.
د  ولفت اإلى �سرورة اأن يكون اهلل مرجعنا جميعًا، لأننا نتوحَّ
في  العدالة  على  نحر�س  اأن  �سرورة  على  م�سّددًا  عليه،  ونلتقي 
واقعنا، لأنه ل يمكن اأن نكون ُمنتمين اإلى م�سيرة الأنبياء والر�سل 
وعبق الر�سالت ال�سماوية ونعي�س الظلم، فالعدالة ل تتجزاأ، وهوؤلء 
اّلذين يعملون على تطييفها اأو مذهبتها ي�سيئون اإلى القيم واإلى 
م�سالح الوطن، ُمجددًا الّدعوة اإلى اأن يطالب الم�سلمون بحقوقهم 
وحقوق الآخرين، كذلك الم�سيحيون، الأمر الذي ي�سمح باأن نبني 

وطن العدالة والقيم والأخاق والم�ستقبل.
رق تكمن في اأننا نفّت�س  وراأى �سماحته اأنَّ م�سكلتنا في هذا ال�سَّ
الم�ستركات،  كّل  ونن�سى  دائمًا عن مواقع الختاف والخاف،  
ونخلق الحواجز النف�سّية بين بع�سنا بع�سًا، ما ي�سّهل على القوى 

الخارجية تق�سيم �سعوبنا واأوطاننا، والذي بداأت بوادره بالظهور.
وختم �سماحته م�سيدًا بقرية زيتون؛ هذه القرية الك�سروانية 
اّلتي تمثل نموذجًا في التعاي�س والنفتاح ومّد الج�سور، وهي خير 
دليل على قدرة هذه الأديان والر�سالت على الّتعاي�س مع بع�سها 

بع�سًا، وعلى ف�سل كّل م�ساريع التق�سيم التي ت�ستهدف هذا البلد.
وفي محا�سرة عا�سورائّية اأخرى في م�سجد الإمام علّي بن اأبي 
طالب t، جبيل م�ساء يوم الجمعة الواقع فيه 2017/9/29م. 
الموافق لليلة ال�سبت التا�سع من �سهر ُمحّرم 1439ه���. ح�سرها 
ح�سد من اأبناء المدينة يتقّدمهم اإمام الم�سجد القا�سي الدكتور 
ال�سيخ يو�سف محمد عمرو والنائب الحاج عّبا�س ها�سم وف�سيلة 
من  وغيرهم  حيدر  ح�سن  والدكتور  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ 
الأعيان، دعا العامة ال�سيد ف�سل اهلل الى الإهتمام بالمثل العليا 
والقيم الأخاقّية التي تركها لنا اأئمة العترة الطاهرة i، داعيًا 
لاإهتمام بها في درا�ساتنا وفي اأعمالنا، �سارحًا وُم�ستدركًا على 
القول الم�سهور »ُكلَّ ي�م عا�ص�راء وُكلَّ اأر�ٍس كربالء« لإّن المطلوب 
الإهتمام بجميع تراث الأئمة الثني ع�سر i، دون اإ�ستثناء وما 
تركوه لنا من ُتراث ح�ساري وفكري واأخاقي في �ستى الحقول. 
في  الطيب  النموذج  يمثلون  اّلذين  واأهلها  جبيل  بمدينة  ُم�سيدًا 

التعاي�س والإنفتاح ومدِّ الج�سور. 
َوُخِتم الإحتفال بمجل�س عزاء ح�سينّي للقارئ الخطيب ال�سيخ 
 t جعفر ع�ّساف ومن ُثمَّ بالدعوة للع�ساء عن روح الإمام الح�سين

برعاية العّامة ال�سّيد ف�سل اهلل.

أخبار ونشاطات

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو
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سّيداً وإماماً
للجهاد وهو في مواجهة العدو ال�سهيوني وكل من يعمل في خدمته 

فيثير الكره والبغ�ساء بين الم�سلمين. 
واأخيرًا، ُم�ستح�سرًا �سخ�سيتك يا �سيدي ومولي الإمام الح�سين 
اأقول لك، طبت حّيًا و�سهيدًا، وزكى كيانك دنيا واآخ��رة. اإننا واإن 
اأحزننا ما اأ�سابك، اإل اأننا نفرح ويحقُّ لنا اأن نفرح با�ست�سهادك، 
وال�سبر،  الت�سحية  معاني  األهمتنا  فقد  اإلى محبتك،  وبانت�سابنا 
وفهّمتنا درو�س الجهاد والعّزة ولنا فيك الأ�سوة والقدوة، عليك يا 

�سيدي من اهلل ومائكته ور�سله ومنا اأزكى تحية ومحبة و�سام.
الأع��ل��ى  ال�سيعي  الإ���س��ام��ي  المجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  وق���دم 
العّامة القا�سي ال�سيخ علي الخطيب محا�سرته بعنوان:» اإمامة 

الح�صين)عليه ال�ّصالم( ومعيارية الحكم« ومما جاء فيها:
هذا  هو  المبارك  المجل�س  هذا  في  الح�سور  اإل��يَّ  حببَّ  مما 
بالوحدة  يوحي عنوانه  الذي  الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  العنوان 
ة وال�سيعة، اللذين ي�سكان جناحي هذه  بين علماء فريقي ال�ُسنَّ
م�سوؤولية  الحالية،  الظروف  في  وخ�سو�سًا  ويتحمان،  الأُم���ة 
كبرى في مواجهة موؤامرات كبرى على العالم العربي وعلى العالم 
الإ�سامي ُي�ستخدم فيه ا�سم الت�سّيع والت�سّنن للو�سول اإلى اأهداف 
خطيرة ولئيمة عبر هذه المذهبية البغي�سة واللئيمة التي تتنافى 
مع ر�سالتنا ر�سالة الإ�سام ومع ديننا ومع قيمنا، واإن كان تاريخنا 
فيه الكثير من ال�سواذات والأخطاء التي يجب علينا نحن الآن اأن 
نتجاوزها بالعقل والوعي، فاإن الخطر كبير والم�سوؤولية على قدر 

هذه الأخطار التي تتهدد هذه الأمة.
من هذه الخلفية، ونحن في عا�سوراء، التي حاول البع�س من 
خالها اأي�سًا ا�ستخدامها لغير اأهدافها من الفريقين، من بع�س 
ل  لأ�سباب  المنا�سبة،  هذه  يحِيون  الذين  بع�س  ومن  المنتقدين 
النتيجة وفي ال�سورة  النا�س ولكن في  اأدخ��ل في قلوب  اأن  اأُري��د 

اأن المق�سود اأو اأن النتيجة هي زيادة الت�سرذم واإحياء المذهبية 
العربية  اأُمتنا  تمرُّ فيه  الذي  بالذات  الظرف  والع�سبية في هذا 

والإ�سامية باأخطر مرحلة مرت بها.
العلماء  ب�»تجمع  بارك اهلل  المهمة،  الندوات  ندوة من  وهذه 
الم�صلمين» الذين ي�جه�ن االأم�ر وي�صع�ن النقاط على الحروف 
ويهتم�ن بهذه الم�ا�صيع، بهذه الق�صايا، اأن ن�َّجه االأم�ر باتجاهها 
ال�صحيح واأن ن�اجه هذه الفئات التي ال تعمل ل�صالح ال�صيعة وال 
ــة واحـــدة، االأخــطــار واحـــدة، االأخــطــار على  ـ ل�صالح ال�ٌصنة. نحن اأُّمْ
دون  مــن  ال�ٌصنة  وحدتنا،  على  الم�صالح،  على  االأخــطــار  العقيدة، 
تطير  كاأمة  يعني  ال�ُصنة  دون  من  ال�صيعة  ناق�س،  اجتماع  ال�صيعة 
بجناح واحد. اأنا اأق�ل اأن اأمام هذه االأخطار التي تتهددنا، فل�صطين 
�صاعت، الم�صاريع ال�حدوية انتهت اإلى الف�صل، الم�صاريع الفئ�ية 
انتهت اإلى الخ�صران، و�صلنا اإلى اأنَّ الذي اأ�صبح في يد االإ�صرائيليين 
اأكثر من فل�صطين، وال�صعب الفل�صطيني زادت ف�قه �صع�ب اأخرى 
من عالمنا العربي في النزوح، وحتى انظمتنا في هذه الدول )اهلل 
ي�صلحهم وي�صلحنا وي�صلح �صع�بنا جميعاً( ف�صل�ا اأي�صاً حتى في 

الحفاظ على ال�حدة ال�طنية. 
اأنا اأطلقت نداء في المجل�س الإ�سامي ال�سيعي الأعلى في يوم 
العا�سر من �سهر ُمحّرم على وجوب التركيز لإيجاد م�سروع نه�سوي 
وحدوي ح�ساري نخاطب به اأنف�سنا ونخاطب به العالم، اأمام هذا 
الخطاب وهذه ال�سورة الب�سعة التي �سّوهت الإ�سام و�سّوهتنا وهي 
خ�سناها  التي  الحروب  كل  من  اإ�سرائيل  ارتاحت  حيث  النتيجة 

نحن على اأنف�سنا بدل الإرهاب.
وفي ختام الندوة قّدم رئي�س مجل�س الأمناء القا�سي ال�سيخ 
اأحمد الزين ورئي�س الهيئة الإدارية ال�سيخ الدكتور ح�سان عبد اهلل 

دروعًا تكريمية للم�ساركين.

اإعداد هيئة التحرير

أخبار ونشاطات

اأقام »تجمع العلماء الم�صلمين« في مركزه في حارة حريك، 
ندوة فكرية بمنا�سبة ذكرى عا�سوراء بعنوان: »الح�صين t �صّيداً 
واإماماً« ع�سر يوم الثاثاء الواقع فيه 2017/10/3م. الموافق 12 
ُمحّرم 1439ه�. ح�سرها ح�سد من العلماء �ُسنة و�سيعة وعدد من 

ال�سخ�سيات.
اأدار الندوة اأمين �سر مجل�س الأمناء في التجمع العّامة ال�سيخ 
علي خازم فقال: في �ستينيات و�سبعينيات القرن الما�سي تحركت 
ال�ستقالي  ال�سيا�سي  الإ���س��اح  م�سار  لدعم  الثقافية  النخب 
والجتماعي في تحقيق الكرامة والعّزة والعدل والم�ساواة، فكانت 
من ثمارها موؤلفات ككتاب »اليمين والي�صار في االإ�صالم » وكتاب« 
عبد  كتبه  ما  كان  واأهمها  الزاهد«  ال�ستراكي  الغفاري  ذر  اأب��و 

الرحمن ال�سرقاوي »الح�صين ثائراً و�صهيداً«.
وفي اأيامنا هذه ت�ستدُّ الحاجة اإلى مثل هذه ال�سور والمنارات، 
ُمغت�سبة،  فل�سطين  ببقاء  منقو�سًا  التحرر  ع��ن��وان  بقاء  فمع 
وبقاء الظلم والف�ساد في حكوماتنا ودولنا، لي�س لنا ومع انبعاث 
الجماعات التي عبثت بالدين وجعلته ُغُلّوًا في العتقاد وفي العمل 
الهتداء  اإل  لنا  لي�س  والَفَجرة  الَف�َسقة  الَظَلمة  للحكام  وت�سويقًا 
الإمام  النجاة.  ومن مثل  �سفينة  اإلى  واللتجاء  الهدى  بم�سباح 

الح�سين بن علي o لمثل هذا المقام؟
عا�سوراء  وح��ي  من  ق�سيدة  بريدي  اإبراهيم  ال�سيخ  واألقى 

»طالعتك قبل قليل« في هذه المجلة.
ثم حا�سر المدير العام ال�سابق لاأوقاف الإ�سامية العّامة 
ال�سيخ ه�سام خليفة بعنوان:» الح�صين t �صبط النبّي w واأحد 

�صيدي �صباب اأهل الجنة« وجاء في محا�سرته:

اأيها الأخوة الكرام، ل ي�ستطيع العاقل المن�سف اإل اأن يتلم�س 
الحكمة والغاية من تازم �سخ�س الإمام الح�سين مع هذه الواقعة؛ 
واقعة كرباء ويوم عا�سوراء. لأن من كان بمقام الإمام الح�سين 
ومن كان بمكانة الإمام الح�سين، ومن كان يملك عقًا كعقله وقلبًا 
كقلبه وحكمًة كحكمته ل ُبدَّ واأن يكون له غاية مهمة وهدٌف عظيٌم 
وحكمٌة بالغٌة لما قام به وفعله في عا�سوراء وكرباء. لذلك ونحن 
نقراأ ون�ستلهم العبر من ذكرى كرباء لن ي�ستقيم الأمر، هنا جئنا 
لق�سية الإم��ام الح�سين �سّيدًا واإمامًا. فقد كان الإم��ام الح�سين 
مدركًا  قيمه،  في  �ساميًا  مقاماته،  في  راقيًا  اأو�سافه،  في  كامًا 
لت�سرفاته، وكيف ل يكون كذلك وهو ب�سعة من الكلِّ الكامل، قال 
جّده ر�سول اهلل w: »ح�صين مني واأنا من ح�صين«. وتابع قائًا: 
»اأحبَّ اهلل من اأحبَّ ح�صيناً«، فكان الح�سين بذلك جالبًا لمحبة اهلل 
ه، فهنا تجلت وحدة الأ�سل والفرع والجزء مع الكلِّ التي  لمن اأَحبَّ
اأثمرت محبًة اإلهية لكل من ينظر ويرى الح�سين كما ينظر ويرى 
اإلى جّده ر�سول اهلل w، ولكل من يرعى ُحرمة الح�سين كما يرعى 

ُحرمة جّده �سلوات رّبي و�سامه عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.
اإننا نحن الم�سلمين، اليوم وخا�سة في لبنان، باأم�س الحاجة 
في  و�سحى  اأجلها  من  عمل  التي  والإ���س��اح  الوحدة  اإرادة  اإل��ى 
الإيماني  الُبعد  جميعًا  ن�ست�سعر  واأن  الح�سين،  الإم���ام  �سبيلها 
لحركته، ون�ستلهم من هذه الحركة العظيمة مناه�سته للظلم، واأن 
نعمل على مدِّ ج�سور التعاون والتاآخي والتاآلف في ما بيننا جميعًا، 
راف�سين اأي�سًا كل اأ�سكال �سرب ال�سف الإ�سامي با�سم الإرهاب 
والتكفير،  والفئوية  والتفجير  والتع�سب  والع�سبية  والتطرف 
ولنجعل من ا�ست�سهاده وت�سحياته دافعًا نحو الوجهة ال�سحيحة 
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أخبار ونشاطات

كتبت �سحيفة »االأن�ار« تقول: اأعلن روؤ�ساء الطوائف الإ�سامّية 
والم�سيحّية في قمتهم ب�سرح بكركي اأم�س »ي�م الخمي�س ال�اقع 
فيه 12/14 /2017م:]» اأّن قرار الرئي�س االأميركي دونالد ترامب 
ح�ل القد�س ي�صكل تحدياً وا�صتفزازاً الأكثر من 3 مليارات من 
الب�صر«. وطالبوا »بالرج�ع عن هذا القرار الذي يخالف الق�انين 
تحدياً  وي�صكل  الم�ؤمنين  ــى  اإلـ ويــ�ــصــيء  الــدولــيــة،  والــمــ�اثــيــق 

لم�صاعرهم«. 
وجاء في البيان الذي اأذيع بعد القمة الروحية: اأنَّ دول العالم 
و�سائر  القد�س  تعتبر  التي  المّتحدة  الأمم  بقرارات  اإلتزمت  كلها 
القانوني  اأر�سًا ُمحتّلة. واإعرابًا عن هذا الإلتزام  الغربّية  ال�سفة 
لها في  �سفارات  اإقامة  ال��دول عن  امتنعت هذه  والأخ��اق��ي فقد 
القد�س المحتلة. و�ساركت الوليات المّتحدة المجتمع الدولي بهذا 
الإلتزام الى اأن خرقه الرئي�س ال�سّيد ترامب بالقرار الم�سوؤوم الذي 

اأعلنه يوم ال�ساد�س من كانون الأّول 2017. 
وقال البيان: اإّن اأ�سحاب القدا�سة والغبطة وال�سماحة يرف�سون 
هذا القرار ويطالبون بالرجوع عنه ويعتبرون اأّنه، ف�سًا عن مخالفته 
اإليه مدينة  القوانين والمواثيق الدولية، فاإنه ي�سيء الى ما ترمز 
القد�س كمدينة روحّية جامعة يذكر فيها اإ�سم اهلل عاليًا في اأماكنها 
الُمقّد�سة، وهي ت�سكل بذلك موقع اإلتقاء للر�سالت التوحيدّية كافة. 
وت�سويه  للقد�س،  النبيلة  ال�سورة  ه��ذه  تغيير  اإّن  وا���س��اف: 

ر�سالتها الروحّية من خال هذا القرار والتعامل معه كاأمر واقع، 
ي�سيء الى الموؤمنين، وي�سّكل تحديًا لم�ساعرهم الدينية وحقوقهم 
الوطنية، ويعّمق جراحاتهم التي تنزف حزنًا ودمًا بدًل من العمل 
على معالجتها بالعدل والحكمة، تحقيقًا ل�سام ي�ستجيب لحقوق 
الأط��راف جميعًا، وخا�سة ال�سعب الفل�سطيني الم�سّرد منذ اأكثر 
من �سبعة عقود. ونا�سدوا المرجعيات ال�سيا�سّية العربّية والدولّية 
للعمل معًا بغية ال�سغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا 
القرار الذي يفتقد الى الحكمة التي يحتاج اليها �سانعو ال�سام 
الحقيقيون. كما ينا�سدون الراأي العام الأميركي بمنظماته الأهلية 
والدينية اأن يرفع ال�سوت عاليًا لتنبيه الرئي�س ترامب وادارته الى 
مخاطر القرار الجائر الذي يزّج ال�سرق الأو�سط في دورة جديدة 

من دورات العنف التي عانى منها كثيرًا)1(«[.
القمة  اأعــلــنــت  الــ�طــنــّيــة لالعالم:]»  »الــ�كــالــة  ف��ي  وج���اء 
رف�س  الختامي  بيانها  في  بكركي  في  الم�صيحية  ـ  اال�صالمية 
قرار الرئي�س االميركي دونالد ترامب وطالبته بالرج�ع عنه، 
معتبرة اأنه ي�صيء الى ما ترمز اليه مدينة القد�س وه� مبني على 

ح�صابات �صيا�صية وي�صكل تحدياً الأكثر من 3 مليارات �صخ�س.
ودعت »المرجعيات ال�صيا�صية العربية والدولية للعمل معاً 
بغية ال�صغط على االإدارة االأميركية للتراجع عن هذا القرار الذي 
يفتقد الى الحكمة التي يحتاج اليها �صانع� ال�صالم الحقيقي�ن«.

الُقّمة اإلسالمّية ـ املسيحّية 
يف بكركي

اإعداد هيئة التحرير

وقد ن�س البيان الذي تاه المين العام للجنة الوطنية الم�سيحية 
- ال�سامية للحوار الدكتور محمد ال�سماك على ما يلي:

وال�صيادة  وال�صماحة  والغبطة  الــقــدا�ــصــة  اأ�ــصــحــاب  »اأعــــرب 
والف�صيلة عن �صع�رهم بال�صدمة ب�صبب اإعالن الرئي�س االأميركي 
هي  التي  القد�س،  باعتبار  الجائر  قــراره  ترامب  دونالد  ال�صيد 
عا�صمة للدولة الفل�صطينية، عا�صمة لالحتالل اال�صرائيلي ونقل 

مقر �صفارة بالده اإليها.
روحية  قمة  لعقد  تنادوا  وتداعياته،  القرار  لخطورة  ونظرًا 
م�سيحية � اإ�سامية لإعان موقفهم الموحد من هذه الق�سية التي 

تهمهم جميعًا، واأ�سدروا البيان التالي:
اأوًل: اإن القد�س التي تزخر بمواقع تاريخية ُمقّد�سة لدى الديانات 
التوحيدية ككني�سة القيامة والم�سجد الأق�سى، لي�ست مجرد مدينة 
�سمائر  في  مميزًا  موقعًا  لها  ان  العالم.  مدن  من  كغيرها  عادية 
موؤمني هذه الديانات. وبالتالي فاإن قرار الرئي�س الأميركي المبني 
على ح�سابات �سيا�سية خا�سة، ي�سكل تحديًا وا�ستفزازًا لأكثر من 

ثاثة مليارات من الب�سر، ويم�س عمق اإيمانهم.
ثانيًا: اإدراكًا من المجتمع الدولي لهذه الحقيقة واحترامًا لها، 
فقد التزمت دول العالم كلها بقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر 
القد�س و�سائر ال�سفة الغربية اأر�سًا محتلة. واإعرابًا عن هذا الإلتزام 
القانوني والأخاقي فقد امتنعت هذه الدول عن اإقامة �سفارات لها 
في القد�س المحتلة، و�ساركت الوليات المتحدة المجتمع الدولي 
بهذا اللتزام الى اأن خرقه الرئي�س ال�سيد ترامب بالقرار الم�سوؤوم 

الذي اأعلنه يوم ال�ساد�س من كانون الأول 2017.
ثالثًا: اإن اأ�سحاب القدا�سة والغبطة وال�سماحة يرف�سون هذا 
القرار ويطالبون بالرجوع عنه ويعتبرون اأنه، ف�سًا عن مخالفته 
القوانين والمواثيق الدولية، فاإنه ي�سيء الى ما ترمز اليه مدينة 
في  عاليًا  اهلل  ا�سم  فيها  يذكر  جامعة  روحية  كمدينة  القد�س 
للر�سالت  التقاء  موقع  بذلك  ت�سكل  وه��ي  المقد�سة،  اأماكنها 

التوحيدية كافة.
رابعًا: اإن تغيير هذه ال�سورة النبيلة للقد�س، وت�سويه ر�سالتها 
الروحية من خال هذا القرار والتعامل معه كاأمر واقع، ي�سيء الى 
الموؤمنين، وي�سكل تحديًا لم�ساعرهم الدينية وحقوقهم الوطنية، 
ويعّمق جراحاتهم التي تنزف حزنًا ودمًا بدًل من العمل على معالجتها 
بالعدل والحكمة، تحقيقًا ل�سام ي�ستجيب لحقوق الأطراف جميعًا، 

وخا�سة ال�سعب الفل�سطيني الم�سرد منذ اأكثر من �سبعة عقود.

خام�سًا: يتوجه المجتمعون بالتقدير الكبير لل�سعب الفل�سطيني 
القد�س ل�سمودهم وت�سديهم ومقاومتهم الحتال  اأهل  وخا�سة 

ومحاولت تغيير الهوية الدينية والوطنية لمدينة القد�س.
والغبطة  القدا�سة  اأ�سحاب  ينا�سد  ذل��ك،  اأج��ل  من  �ساد�سًا: 
وال�سماحة المرجعيات ال�سيا�سية العربية والدولية للعمل معًا بغية 
ال�سغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار الذي يفتقد 

الى الحكمة التي يحتاج اليها �سانعو ال�سام الحقيقيون.
كما ينا�سدون الراأي العام الأميركي بمنظماته الأهلية والدينية 
اأن يرفع ال�سوت عاليًا لتنبيه الرئي�س ترامب واإدارته الى مخاطر 
القرار الجائر الذي يزج ال�سرق الأو�سط في دورة جديدة من دورات 

العنف التي عانى منها كثيرًا.
�سابعًا: ُيعرب المجتمعون عن قلقهم ال�سديد من اأن يوؤدي التفرد 
الأميركي بالنقاب على قرار ُمهّم من قرارات ال�سرعية الدولية 
التي تتعلق بالق�سية الفل�سطينية، الى النقاب على قرارات اأخرى 
بما في ذلك القرار الذي يتعلق بالاجئين الفل�سطينيين لمحاولة 
فر�س تقرير م�سيرهم خارج اإطار العودة الى بادهم المحتلة، وهو 
اأمر ي�سكل اعتداء على اأمن و�سامة ووحدة لبنان الذي ي�ست�سيف 
حوالى ن�سف مليون لجئ فل�سطيني منذ عام 1948، والذي اأكد في 

ميثاقه الوطني وفي د�ستوره على رف�س التوطين �سكًا وم�سمونًا.
العي�س  ب�سيغة  تم�سكهم  ي��وؤك��دون  اإذ  المجتمعين  اإن  ثامنًا: 
في  مت�ساوين  مواطنين  والم�سيحيين  الم�سلمين  بين  الم�سترك 
الحقوق والواجبات، وعلى تم�سكهم بالمبادئ الوطنية التي اأقرها 
دعمهم  عن  يعربون  الوطني،  ال��وف��اق  ووثيقة  اللبناني  الد�ستور 
الموقف اللبناني الر�سمي الراف�س لقرار الرئي�س الميركي الجائر، 
كما يعربون عن تاأييدهم للم�سروع الذي طرحه رئي�س الجمهورية 
اأم��ام الأم��م المتحدة باعتبار لبنان مركزًا دوليًا للحوار  اللبنانية 
بين اأهل الأديان والثقافات المختلفة. وذلك تكامًا مع �سيغة عي�سه 

الم�سترك ور�سالته باحترام التعدد الديني والثقافي.
وبمنا�سبة عيد المياد المجيد، بادر اأ�سحاب ال�سماحة والف�سيلة 
اإلى تقديم التهاني لأ�سحاب القدا�سة والغبطة وال�سيادة وتوجهوا معًا 
اإلى اأهلهم واأحبائهم في لبنان وفي العالم العربي والعالم، وبخا�سة 
الى ال�سامدين في القد�س المحتلة، داعين اهلل اأن يجعل من هذا 
العيد المبارك بداية لمرحلة جديدة من العمل الم�سترك من اأجل 

توطيد اأوا�سر الأخوة والمحبة وال�سام بين جميع النا�س)2( «[.
الم�سدر: »ال�كالة ال�طنية لالعالم«.

الهوام�س:
   جريدة »الأنوار« العدد 19685 ال�سادر في 2017/12/15م. �س 1 � 6.( 1)
  القمة كانت في 14 /12/ 2017م. جريدة »الأنوار«، ال�سنة التا�سعة والخم�سون � � بيروت، 15 كانون الأّول 2017م. العدد 19685، ال�سفحة الأولى. والتتمة �س 6.( 2)
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املعيصرة 
وذكرى 

أربعني 
t اإلمام احلسني

اإعداد هيئة التحرير

ورئي�س  المعي�سرة  بلدة  اأحيت  ع��ام  كل  عادتها  على  جريًا 
بلديتها ذكرى اأربعين الإمام الح�سين t، ع�سر يوم الخمي�س 
بثاث  ال��ذك��رى  ه��ذه  تمّيزت  وق��د  2017/11/8م.  فيه  ال��واق��ع 

ق�سايا:
الأولى: اإفتتاح المرحلة الأولى من مركز الإمام عليِّ بن اأبي 
لألف  تت�سع  بم�ساحة  طابقين  من  الموؤلف  الثقافّي   ،t طالب 
تابع  المركز  وه��ذا  لل�سيارات.  مواقف  مع  �سخ�س  وخم�سمائة 

للجمعية العائلّية لاأعمال الخيرّية لعائلة اآل عمرو.
الدين في هذه  ال�سّيد ها�سم �سفّي  العّامة  اإطالة  الثانية: 
عمرو  اآل  وجمعية  البلدة  ُعلماء  من  بدعوة  الوطنّية،  المنا�سبة 
الخيرّية وبلدية المعي�سرة و»حزب اهلل« اإنت�سارًا لر�سالة الوحدة 
الوطنّية التي يمثلها العهد الجديد برئا�سة فخامة الرئي�س العماد 

مي�سال عون.
هذه  في  �ساركوا  لّلذين  وال�سيا�سّي  الطائفّي  التنوع  الثالثة: 
الذكر.  الآنفو  الدعوة  اأ�سحاب  يتقدمهم  ال�سريفة  المنا�سبة 
وال�سادة العميد �سامل روكز، النائب الحاج عبا�س ها�سم، اأ�سحاب 
الف�سيلة: ال�سيخ جمال كنعان، ال�سيخ ح�سين زعيتر، ال�سيخ محمد 
اأحمد حيدر، ال�سيخ ح�سين �سم�س، ال�سيخ ر�سا محمد، ال�سيخ 
محمود حيدر اأحمد، ال�سيخ علي قان�سو، ال�سيخ علي بّرو، ال�سيخ 
خ�سر بّرو، ال�سيخ عقيل الجعفرّي، الحاج محمد �سالح، الدكتور 
محمد حيدر اأحمد، الدكتور حكمت الحاج، المهند�س ربيع عّواد، 
قائمقام  م�سرف،  اأحمد  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر  جهاد  المهند�س 
ك�سروان الأ�ستاذ جوزيف من�سور، قائمقام جبيل ال�سيدة نجوى 

�سويدان فرح، الأ�ستاذ حميد حيدر، الأ�ستاذ ح�سين حيدر اأحمد، 
اأحمد،  حيدر  علي  الحاج  الأ�ستاذ  ع��ّواد،  كامل  محمد  الأ�ستاذ 
مختار المعي�سرة عودي علي عمرو وجمع من روؤ�ساء بلديات قرى 
الفتوح وق�ساء جبيل ومخاتير وفعاليات حزبية واأمنية واإجتماعّية.
عريف الإحتفال كان ال�سيخ خ�سر بّرو، وكانت البداية اآيات 
من القراآن الكريم تاها الحاج ح�سن عمرو وكلمة ترحيبّية باإ�سم 
بها  رح��بَّ  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  العّامة  األقاها  الأهالي 

ب�سماحة العّامة �سفي الدين وبالح�سور. 
الدعوة  لأ�سحاب  �ساكرًا  ال��دي��ن  �سفي  العّامة  تكّلم  ُث��ّم 
باد  منطقة  بها  تمتاز  التي  الوطنّية  بالوحدة  منوهًا  دعوتهم. 

جبيل وك�سروان.
تمثُل  وما   ،t الح�سين  الإم��ام  اأربعين  ذك��رى  وتحدث عن 
للمقاومة الإ�سامّية من قَيٍم وُمثٍل، واأنَّ �سعارنا بالن�سبة للتحديات 
القائمة هو قول ال�سّيدة زينب اإبنة عليِّ بن ابي طالب o، ليزيد 
ْب ُجْهَدَك، ف�اهلِل ال  بن معاوية » فِكْد َكْيدَك وا�ْصَع �َصْعَيَك ونا�صِ
ُترِح�ُس  اأَمَدنا، وال  ُتــدِرُك  َوحَينا، وال  ُتميُت  ِذكَرنا، وال  َتمْح� 
عنك عاَرها؛ وهل َراأُيك اإاّل َفَند، واأّياُمك اإاّل َعَدد، وَجْمُعك اإاّل 

اِلِميَن«. ِ َعلَى الظَّ َبَدد، ي�َم ُينادي المناِدي اأاَلَ َلْعَنُة اهللَّ
العدو  على  الإنت�سار  في  وديدنهم  اللبنانيين  اإتفاق  اأّن  ُث��مَّ 
المقاومة  اإتحاد  خ��ال  من  ك��ان  التكفيرّي  والعدو  الإ�سرائيلّي 
والجي�س وال�سعب، اإلى اأن خل�س للقول:» اأّن لبنان البلد المتين 
بجي�صه و�صعبه ومقاومته ورئي�صه فخامة العماد مي�صال ع�ن ال 

ُيمكن اأن ُيحكم بقرار من اأمير من هنا اأو اأمير من هناك!!«.

اآب   11 فيه  الواقع  الإثنين  يوم  ع�سر  جبيل  بلدية  اأقامت 
و�سط  الروماني  ال�سارع  في  حا�سدًا  �سعبيًا  اإحتفاًل  2017م. 
الركن  العميد  الجرود«  » فجر  لقائد معركة   تكريمًا  المدينة، 
فادي داوود و�سباط وعنا�سر اأبناء ق�ساء جبيل الذين �ساركوا 
ج��وزاف  العماد  الجي�س  قائد  ممثل  ح�سور  في  المعركة،  في 
جبيل  ابر�سية  راعي  ممثل  ابراهيم،  با�سل  الركن  العميد  عون 
جبيل  قائمقام  زيادة،  جوزف  عون  مي�سال  المطران  المارونية 
نجوى �سويدان، فرح الخوري، مفتي جبيل ال�سيخ غ�سان اللقي�س، 
ممثل القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف عمرو الأ�ستاذ فادي حيدر، 
م�ست�سار وزير الدولة ل�سوؤون الف�ساد مارك بخعازي، رئي�س دير 
�سيدة المعونات الأب جان بول الحاج، رئي�س البلدية المهند�س 
و�سام زعرور واأع�ساء المجل�س البلدي، الرئي�س ال�سابق لبلدية 
جبيل زياد الحّواط ومخاتير المدينة وعدد من روؤ�ساء البلديات 
وفاعليات �سيا�سية، اجتماعية وحزبية ونقابية وع�سكرية وح�سد 

من اأبناء ق�ساء جبيل.
بداية، الن�سيد الوطني اللبناني، ثم ن�سيد الجي�س عزفتهما 
نائب رئي�س  واألقى  الماروني مفو�سية جبيل،  الك�ساف  مو�سيقى 
»من  التحية  فيها  وجه  كلمة  زغيب  جوليان  المحامي  البلدية 
وفجر  اللبناني  الجي�س  الــى  االأبجدية  الحروف  فجر  جبيل 
باإبنها  بيبل��س  تحتفي  عندما  م�صاعفة  والتحية  الــجــرود 

االأغر اّلذي علم االإرهاب اأبجدية البط�لة والحرية«. 

ثم األقى رئي�س البلدية المهند�س و�سام زعرور كلمة قال فيها: 
»اإّنه ل�صرف عظيم لي اأن يك�ن اأول خطاب األقيه بعد ت�صلمي 
بجي�صنا  واالإعــتــزاز  ال�صهادة  ه�  جبيل،  بلدية  رئا�صة  مقاليد 
ال�طني البا�صل، الذي حقق في معركة »فجر الجرود« ن�سرًا 
العالمية.  والديبلوما�سّية  الع�سكرّية  المراكز  له  �سهدت  عظيمًا 
الى  داوود،  فادي  البطل  الركن،  العميد  �سيادة  يا  اأ�سفنا  لقد 
�سعاركم كلمة »انت�صار« حيث اأ�سبح �سعاركم: �سرف، ت�سحية، 

وفاء، انت�سار.
واأ���س��اف:»جـــبـــيـــل لــيــ�ــصــت فــقــط مــديــنــة الــثــقــافــة والــعــلــم 
العالم،  في  المدن  اأقــدم  اإحــدى  لي�صت فقط  والتاريخ، جبيل 
جبيل لم ت�صل بال�صدفة الى العالمية في العامين 2014 حين 
عا�صمة  انتخبت  حين   2016 و  الذهبية  التفاحة  جائزة  نالت 
بلديتها  مجل�س  يراأ�س  كــان  عندما  وذلــك  العربية،  ال�صياحة 
ال�صديق زياد الحّ�اط الذي نتمنى له اأن ي��صل ق�صاء جبيل 

الى العالمية في �صنة 2018 من خالل الندوة البرلمانية«.
با�سل  ال��رك��ن  العميد  الجي�س  قائد  ممثل  القى  ذل��ك  بعد 
الجي�س  تكريم  الــى  تداعيكم  »اإن  فيها:  ج��اء  كلمة  ابراهيم، 
و�صهدائه واأبطاله الذين خا�ص�ا معركة »فجر الجرود«، هو في 
الحقيقة تكريم منكم ولكم، فما نحن ال جزء من �سعبنا الوفي 
التي  الر�سالة  النهائية من  الغاية  وما  واأنتم في طليعته،  الأبي، 
يعتنقها الجي�س، اإل الدفاع عن الوطن و�سون كرامة اأبنائه...«، 

بلدية جبيل 
تكّرم قائد معركة 

"فجر اجلرود"
العميد الركن 
فادي داوود 

وضباط وعناصر 
أبناء قضاء جبيل

اإعداد هيئة التحرير
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لعملية  الميداني  القائد  تكريم  الى  تبادروا  ان  اأّما  واأ�ساف:» 
المدينة  هذه  ابن  داوود،  فادي  الركن  العميد  الــجــرود«  »فجر 
هو  فهذا  المعركة،  في  الباهرة  لنجازاته  تقديرًا  الحبيبة، 
الوفاء بعينه لأن حالكم هو حال ذلك القائل »من البيت اأحببت 
اأحببت  القرية  ومــن  الــقــريــة،  اأحببت  العائلة  ومــن  العائلة، 

ال�طن باأ�صره«.
»فجر  :»معركة  فيها  قال  كلمة  داوود  الركن  العميد  واألقى 
الحمر  الخطوط  ك��ل  تخطى  ج��دًا  �سجاع  ق��رار  ه��ي  الـــجـــرود« 
اإتخذه رئي�س الجمهورية، وهذا القرار عّبر عن الثقة بالموؤ�س�سة 
الع�سكرية وهو العارف قبل غيره والقائل منذ �سنوات باأن الع�سكر 
قائد  راأ�سها  على  كان  المعركة  وهذه  التكتية،  المعادلت  قلب 
الوطن  الت�سحية وخدمة  واإياه على ُخطى  تربينا  �سجاع مقدام 
والجي�س اللبناني، قبل التحدي واثبت بقيادته الجي�س اللبناني 
الوطن  اأط��ي��اف  جميع  ت�ستوعب  التي  الوطنية  الموؤ�س�سة  اأنَّ 
الوطن  حماية  على  القادرة  الموؤ�س�سة  هي  اأبنائه  لكل  والممثلة 
عجزت  والتي  الأر�سية  الكرة  روع��وا  الذين  الإرهابيين  ودح��ر 
عنهم دول العالم فكانت نهايتهم على يد الجي�س اللبناني وهذا 

�سرف وفخر لنا«.
وخ��ت��م:»هـــذا الــتــكــريــم هـــ� لــكــل الـــ�حـــدات الــتــي �ــصــاركــت 
وواكبت هذه المعركة واأهدي هذا الن�صر اأواًل لفخامة رئي�س 
الجمه�رية العماد مي�صال ع�ن ولقائد الجي�س العماد ج�زف 
ع�ن ولكل ال�صباط والع�صكريين اّلذين خدم�ا تحت اإمرتي 
وال�صكر للمجل�س البلدي رئي�صاً واع�صاًء ولكل الم�صاركين في 
�صيرافق  جــداً  والمقّدر  الغالي  التكريم  وهــذا  االإحتفال  هــذا 
�صميري ووجداني ما حييت، ونحن عائلة واحــدة في خدمة 

ال�طن«.
تمَّ  ثم  المنا�سبة.  وحي  من  �سعر  اأبيات  اأُلقيت  الختام  وفي 

تبادل الدروع التذكارية.

اللقاء العلمائي 
يف 

حمافظة 
كسروان وجبيل 

اإعداد هيئة التحرير

ع�������س���ر ي������وم الأرب�������ع�������اء ال�����واق�����ع ف��ي��ه 
ال�����س��اب��ع  ل��ل��ي��وم  ال���م���واف���ق  2017/12/6م. 
وبمنا�سبة  1339ه����.  الأّول  ربيع  ل�سهر  ع�سر 
 ،w ُمحّمد  ونبّينا  �سّيدنا  مولد  ذك��رى  حلول 
ُمحّمد  بن  جعفر  الإم��ام  �سبطه  مولد  وذك��رى 
ا�ستقبل  �سابقة  دعوة  على  وبناء   ،o ال�سادق 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
ف��ي م��ن��زل��ه ف��ي ال��غ��ب��ي��ري ك���ًا م��ن اأ���س��ح��اب 
لباد  الجعفري  المفتي  والف�سيلة  ال�سماحة 
الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�سروان  جبيل 
ح��ّال  ح�سن  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  ال��دي��ن،  �سم�س 
ال��ع��ّام��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ف��ي  التبليغ  مكتب  رئ��ي�����س 
راأ�س  على  )ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع 
رئي�س  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ  المكتب،  من  وفد 
جبيل  لأب��ن��اء  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة 
رئي�س  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  وك�سروان، 
ال�سيخ  و�سماله،  لبنان  جبل  في  العلمائّي  اللقاء 
في  الخام�سة  المنطقة  رئي�س  زعيتر  ح�سين 
ال�سيخ  ع��م��رو،  ع�سمت  ال�����س��ي��خ  اهلل،  ح���زب 
ال�سيخ  كنعان،  جمال  ال�سيخ  المقداد،  ر�سوان 
ح��ي��در،  اأح��م��د  محمد  ال�����س��ي��خ  ق��ب��ان،  م��اه��ر 
محمد  حمد  ال�سيخ  ال��ع��ي��ت��اوّي،  ب�ّسام  ال�سيخ 
المهند�س  قان�سو،  علي  ال�سيخ  يو�سف،  الحاج 
حيدر  جهاد  المهند�س  المقداد،  ح�سن  الحاج 
وبع�س  ك��ن��ع��ان  ج��م��ال  محمد  ال�سيخ  اأح��م��د، 
القا�سي عمرو عن  تكّلم  وقد  الف�ساء.  الأخوة 

الإمام  �سبطه  وعن   ،w ُمحّمد  ونبّينا  �سّيدنا 
عن  تكّلم  ُث��مَّ   ،o ال�سادق  ُمحّمد  بن  جعفر 
الجريدة  في  ال�سادر   2017/50 رقم:  القانون 
الر�سمّية، العدد 42 الواقع فيه 2017/9/14م.
اّلذي ق�سى اأن يكون ق�ساءا ك�سروان وجبيل 
تحت  اللبنانّية  الجمهورّية  في  جديدة  محافظة 
اإ���س��م م��ح��اف��ظ��ة: ك�����س��روان وج��ب��ي��ل، ُث���ّم ق��ّدم 

عنوان:  تحت  مذكرة جديدة 
»اأيـــن اأ�ــصــبــحــت حــقــ�ق الــطــائــفــة االإ�ــصــالمــّيــة 
ــي مــحــافــظــة كـــ�ـــصـــروان وجـــبـــيـــل؟«.  الــ�ــصــيــعــّيــة فـ
الأّول  كانون  �سهر  من  الرابع  في  عنه  �سادرة 
الوجود  عن  تاريخّية  لمحة  وت�سمنت  2017م. 
من  المحافظة  ه��ذه  ف��ي  ال�سيعّي  الإ���س��ام��ّي 

مذكرات.  �سبع  خال 
كملحق  قديمة  مذكرات  �ست  بها  األحق  كما 
تكّلم  وقد  جبيل.  لق�ساء  تاريخّي  كتيب  مع  لها 
ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  ال��ج��ع��ف��رّي  المفتي  �سماحة 
القا�سي  قّدمه  ما  اإعتبار  طالبًا  الدين  �سم�س 
مذكرة  لكتابة  طريق  خارطة  وثائق  من  عمرو 
تعالى.  اهلل  ���س��اء  اإن  الم�ستقبل  ف��ي  ج��دي��دة 
اللقاءات  ه��ذه  تكرار  الأخ��وة  بع�س  طلب  وق��د 
وقد  جيدة.  بنتائج  للخروج  �سهر  كل  المباركة 
اللقاءات  ه��ذه  ت��ك��رار  على  الحا�سرون  واف��ق 

دعوته. عمرو  للقا�سي  �ساكرين 
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نشاطات تربوّية  

اأقامت   ،w ُمحّمد  الرحمة  نبيِّ  ولدة  ذك��رى  بمنا�سبة 
الإم����داد  t، جمعية  ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  ع��ل��ّي  الإم����ام  ث��ان��وي��ة 
بالمولد  ال�سنوي  اإحتفالها  المعي�سرة،   � الإ�سامّية  الخيرّية 
الواقع فيه  ال�سريف في قاعة الإحتفالت الكبرى يوم الأربعاء 
الأّول،  ربيع  �سهر  من  ع�سر  لل�سابع  الموافق  2017/12/6م. 
بن  علّي  الإم��ام  مركز  وطلبة  الثانوية،  ط��اب  جميع  ح�سره 
الإدارّي��ة  الهيئتين  مع  الإجتماعّية  للرعاية   ،t طالب  اأب��ي 
د  ُمحمَّ »حـــبُّ  عنوان  تحت  الذكر  الآنفي  للمركز  والتعليمّية 

يجمعنا«.
ُثّم  ال�ساعدّي.  ح�سين  للتلميذ  كريم  قراآن  الإحتفال  تخلل 
عن  فيها  تكّلم  �سم�س  مهدي  ال�سيخ  لف�سيلة  توجيهّية  كلمة 
والإقتداء  التمثل  وكيفّية   ،w الكريم  الر�سول  واأخاق  مزايا 
مدح  في  �سعرًا  المو�سوّي  باقر  محمد  التلميذ  األقى  ُث��ّم  ب��ه. 
وتوزيع  فنّية  اأن�سطة  الإحتفال  راف��ق  كما   .w ُمحّمد  النبّي 
نموذج ر�سم وتلوين على الوجه لق�سم ريا�س الأطفال. واختتم 

الن�ساط بتوزيع الحلوى والهدايا لكافة الم�ساركين.

طالب ثانوية 
القاضي الدكتور عمرو 

الرسمّية ـ املعيصرة 
يف أواخر عام 2017م

بالن�ساطات  عمرو  الدكتور  القا�سي  ثانوية  طاب  �سارك 
التالية:

بيروت. ماراثون  في  الثانوية  �سارك طاب 
الأنطونّية  مدر�سة  من  ريا�سّية  فرق  مع  اأي�سًا  و�ساركوا 

غزير. مدينة  في 
في  الموؤتمرات  ق�سر  قاعة  في  الجامعات  معر�س  وفي 

الحدث. في  اللبنانية  الجامعة 
 � البيال  في  الكتاب  معر�س  زيارة  في  اأي�سًا  �ساركوا  كما 

بيروت.
الثانوية  تزيين  وفي  ال�سريف  النبوّي  المولد  ذكرى  وفي 

ال�سريفة. المنا�سبة  بهذه 

tثانوية اإلمام علّي بن أبي طالب
املعيصرة

wوذكرى والدة النبّي ُمحّمد
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نشاطات تربوّية

عيد املولد النبوّي الشريف
يف ثانوية 

رسول احملبة w ـ جبيل
المبّرات  جمعية   � المحبة  ر�سول  ثانوية  تاميذ  اإحتفل 
زينوا  فقد  ب��ال��ف��رح،  ال�سريف  ال��ن��ب��وي  بالمولد  ال��خ��ي��رّي��ة، 
مولد  اقامة  ال��ى  بال�سافة  الحلوى.  واأح�����س��روا  ال�سفوف 

بالمنا�سبة.
ت��ام��ذة  زار  ك��م��ا 

كوراًل  وقّدموا  للم�سنين،  النجاة  �سّيدة  دار  الرابع،  ال�سف 
الم�سنين. عند  والبهجة  الفرح  من  جوًا  وَخلقوا  ُمميزًا 

w كورال ثانوية ر�سول المحبة
المجيد  والمياد  ال�سريف  النبوّي  المولد  عيدي  بمنا�سبة 
من  باقة  جبيل  في   ،w المحبة  ر�سول  ثانوية  ك��ورال  م  ق��دَّ
جبيل  بلدية  اأع�ساء  بح�سور  المنا�سبة  وحي  من  الأنا�سيد 

الأهالي. من  وح�سد 
عيد اال�ستقلل

ر�سول  مدر�سة  تاميذ  نفذَّ  ال�ستقال،  عيد  بمنا�سبة 
ك��ورال  ���س��ارك  كما  ُم��م��ي��زة.  �سيفية  اأن�سطة   ،w المحبة 
المدر�سة  اأقامته  الذي  ال�ستقال  عيد  اإحتفال  في  المدر�سة 
ك��وراًل  وق��دم��وا  �سكا،  ف��ي  المارونية  للرهبانية  الوطنية 

لبنان«. يا  بحبك  »�ص�  بعنوان 
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نشاطات تربوّية

بال�سكر  يتوجهون  تحريرها  ورئي�س  الم�سوؤول  ومديرها  تحريرها  وهيئة  بم�ست�ساريها  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة 
الفاعليات  بالذكر  ون  ويخ�سّ المجيدة.  الإنطاقة  هذه  واأي��دَّ  واآزر  �ساعد  من  لجميع  الطيب  والثناء  الجزيل 

ولبنان. الإن�سان  لخدمة  والت�سديد  التوفيق  لهم  تعالى  اهلل  �سائلين  والإجتماعّية.  وال�سيا�سّية  التربوّية 
بخير  واأنتم  وكل عام 

مبارك 
ملعهد املعيصرة الفني الرسمّي

انطالقته 
للعام الدراسي 2017 ـ 2018م.

اإعداد هيئة التحرير

براعم

وفاطمة  زهراء 
ومهدي  ومصطفى 

عمرو  مصطفى  الحاج  ربيع  الحاج 
التحرير  رئيس  مع  براعم
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في  منزله  في  عمرو  القا�سي  زار  �سابق  موعد  على  بناء   �
ف�سيلة  2017/11/8م.  فيه  الواقع  الإثنين  يوم  ع�سر  جبيل 
ال�سيخ اأحمد عا�سي من جبل مح�سن � طرابل�س والآن�سة حنان 
دكتوراه  اأطروحة  ر  ُتح�سّ اللبنانّية  الجامعة  في  طالبة  مطر 
ع�سرّية  الإث��ن��ي  الإم��ام��ّي��ة  ال�سيعة  فقهاء  راأي  معرفة  وت��ري��د 
بحثًا  عمرو  القا�سي  لها  قّدم  وقد  وال�سحر.  ال�سعوذة  باأعمال 
»اإطاللة ُجبيلّية« في عددها الثاني  له كتبه حول ذلك لمجلة 
ال�سادر في كانون الثاني 2011م. وم�ستعينًا بكام الإمام فخر 
محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  اأجوبة  وببع�س  ال��رازي  الدين 
»الــنــدوة«  مو�سوعته  في  ذلك  حول  اهلل)ق��ده(،  ف�سل  ح�سين 
من المجلدين الثامن والتا�سع. كما قّدم لهما هدايا من بع�س 

كتبه مع بع�س اأعداد مجلة »اإطاللة ُجبيلّية«. 
� بناء على موعد �سابق زار القا�سي الدكتور عمرو في منزله 
2017/10/12م.  فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ع�سر  جبيل  في 
التوجيه  م�سوؤول   مح�سن  جواد  محمد  الأ�ستاذ  ال�سيخ  ف�سيلة 
 �  ،w المحبة  ر���س��ول  ثانوية  ف��ي  الجديد  الدينّي  والإر���س��اد 
جبيل، و�سديقه الأ�ستاذ محمد م�سلماني اأ�ستاذ المو�سيقى في 
الثانوية الآنفة الذكر. ودار الحديث حول ف�سيلة �ساة الجمعة 
لهما  عمرو  القا�سي  قّدم  كما  التربوّية  الق�سايا  بع�س  وحول 

بع�س موؤلفاته وبع�س الأعداد من مجلة »اإطاللة ُجبيلّية«.
الإم��ام  اأربعين  ذك��رى  وبمنا�سبة  �سابق  موعد  على  بناء   �
العّامة  المعي�سرة  بلدة  اإم��ام  م��ن  وب��دع��وة   ،t الح�سين 
�سفي  ها�سم  ال�سّيد  العّامة  لبَّى  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
فيه  ال��واق��ع  الخمي�س  ي��وم  ظهر  ال��غ��داء  على  دع��وت��ه  ال��دي��ن 
دع��وة  لبىَّ  كما  المعي�سرة  ف��ي  منزله  ف��ي  2017/11/9م. 
في  ال�����س��اي  ل�سرب  ع��م��رو  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي 
في  المقرر  الإحتفال  قبل  اأي  ذلك  بعد  المعي�سرة  في  منزله 
المعي�سرة  في  الثقافّي   ،tطالب اأبي  بن  علّي  الإمام  مركز 
ووج��ه��اء  الأه��ال��ي  م��ن  جمع  ح�سر  وق��د  ال��ي��وم.  ذل��ك  ع�سر 
عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  الف�سيلة  اأ�سحاب  يتقّدمهم  المنطقة 
ال�سيخ  زعيتر،  ح�سين  ال�سيخ  كنعان،  جمال  عمرو،ال�سيخ 
الحاج  ع��م��رو،  ط��ال��ب  محمود  ال�سيخ  ح��ي��در،  اأح��م��د  محمد 
ال�سيخ علي  بّرو،  ال�سيخ خ�سر  بّرو،  ال�سيخ علي  محمد �سالح، 
الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  ترم�س،  علي  ال�سيخ  قان�سو، 
زهير عمرو، ال�سيخ ح�سين �سم�س، ال�سيخ ر�سا محمد، ال�سيخ 
الحاج  عمرو،  عودي  المعي�سرة  بلدة  مختار  الجعفرّي،  عقيل 

استقباالت القاضي عمرو

رّواد  الأ�ستاذ  الحّاني،  الحاج ه�سام  الكريم عمرو،  علي عبد 
عمرو وغيرهم من الوجوه. 

منزله  في  عمرو  القا�سي  اإ�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
في جبيل يوم الإثنين الواقع فيه 2017/12/18م. على مائدته 
المبّرات  جمعية  رئي�س  اهلل  ف�سل  علي  ال�سّيد  العّامة  �سماحة 
الخيرّية وموؤ�س�سات العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل )قده(. 
خري�س  فوؤاد  وال�سيخ  حّال  ح�سن  ال�سيخ  الف�سيلة  واأ�سحاب 
ح�سين  والحاج  �سليم  محمد  والأ�ستاذ  الح�سنّي  غالب  وال�سّيد 
وبع�س  عمرو  محمد  ال�سحفّي  والم�سّور  علي(،  )اأب��و  اأ�سعد 

الأخوة الكرام.
ل�سماحة  البي�ساء  الأي���ادي  �ساكرًا  عمرو  القا�سي  تكّلم 
الم�سلمين  على  اهلل)ق���ده(،  ف�سل  ال�سّيد  المرجع  العّامة 
ال�سيعة في باد جبيل وك�سروان و�سمال لبنان وللعّامة ال�سّيد 
المحرومة  المنطقة  لهذه  الكريمة  التفاتته  اهلل  ف�سل  علي 

ورعايته لها وللمركز الثقافّي الإ�سامّي ولغيره من مراكز.
المجل�س  في  ال�سيعّية  لاأوقاف  العاّمة  الأمانة  مكتب  في   �
ع�سمت  ال�سيخ  ف�سيلة  وب�سحبة  الغبيري  في  الأعلى  ال�سيعّي 
مرت�سى  اأح��م��د  ال�سّيد  ف�سيلة  م��ع  اللقاء  ت��مَّ  عمرو  عبا�س 
�سم�س  قا�سم  ح�سين  ال�سيخ  وف�سيلة  حرب  علي  والمهند�س 
2017/12/21م.  فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ظهر  قبل  وذل��ك 

الجديدة  مذكرته  عمرو  القا�سي  لهم  ق��ّدم 
ال�سيعّية  الإ���س��ام��ّي��ة  الطائفة  ح��ق��وق  ح��ول 

فيها  طالبًا  وجبيل  ك�سروان  محافظة  في 
العدالة والإن�ساف لأبناء هذه المحافظة.

فيه  ال���واق���ع  الأرب���ع���اء  ي���وم  ع�����س��ر   �
2018/1/9م. وبناء على موعد �سابق 
ف�سّول  انطون  الأ�ستاذ  الإعامي  زار 
القا�سي  جحا  يعقوب  جوي  والأ�ستاذ 

الدكتور عمرو في منزله في جبيل، ودار 
بال�سيعة  للتعريف  الحاجة  ح��ول  الحديث 

وال��ت�����س��ي��ع م���ن خ���ال الإع�����ام ال��ح��دي��ث 
ف�سّول  الأ�ستاذ  يخ�سُّ  اّلذي  والموقع 

ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الآن���ت���رن���ت. وط��ل��ب 
مقابلة  اإج���راء  ف�سّول  الأ���س��ت��اذ 
القا�سي  مع  المنطلق  ه��ذا  من 
ع��م��رو. رح����بَّ ال��ق��ا���س��ي ع��م��رو 

تح�سير  ال��ي��ه  ط��ال��ب��ًا  بالطلب 
الأ����س���ئ���ل���ة وال���ل���ق���اء ف��ي 
�ساء  اإن  ال��ق��ادم  ال�سهر 

تعالى. اهلل 

مع ف�صيلة االأ�صتاذ ال�صيخ محمد ج�اد مح�صن

مع ف�صيلة االأ�صتاذ ال�صيخ اأحمد عا�صي واالآن�صة حنان مطر

مع االإعالمي االأ�صتاذ انط�ن ف�صّ�ل

 مع �صاحبي الف�صيلة ال�صّيد اأحمد مرت�صى وال�صيخ ع�صمت عمرو

 مع العاّلمة ال�صّيد علي ف�صل اهلل و�صاحبي الف�صيلة
 ال�صيخ ح�صن حاّلل وال�صيخ ف�ؤاد خري�س

واالأ�صتاذ الحاج محمد �صليم والحاج ح�صين اأ�صعد

8081



تعريفات إنسانّية
صالة للوطن       

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

ول�سعبه  له  يوؤَِّمُن  ما  لبنان  الغالي  الوطن  هذا  على  وخيراتك  ُحّبك  في�س  من  اأجزل  الّلهم 
وال�سكر  الحمد  واجعل  باأنف�سهم...  ثقتهم  لأبنائه  ويعيد  وال�سعادة،  والإيمان  ال�سام 
ولحلول  والحقد،  الكيد  ولنبذ  النعمة،  لدوام  اأبنائه،  واأعمال  اأقوال  فاتحة 

القيم. من  الرفيع 
اأن  ن�ستطيع  لكي  �سعبنا،  واحفظ  خطانا  و�سّدد  عزائمنا،  اأ�سدد  الّلهم 
�سيادته  ولنحمي  �سراطنا،  باإ�ستقامة  عماده  ونرفع  اإيماننا،  بقوة  وطننا  نبني 

والإخا�س. والوفاء  الأمانة  باأداء واجب  وكيانه 
تربتك  المعرفة، وعلى  بكمالك، بك تجّلت  العظيم  ال�سامّي بجمالك.  الوطن،  اأّيها 
والمجد، وحملوا في قلوبهم حّب  العّز  اّلذين ُفطروا على  الميامين  اأبنائك  نبوغ  اأزدهى 

وتطّورك. وتقّدمك  ازدهارك  الحياة وحب 
ادقة في قلوب الجميع. والهمنا يا رّب الأمان والنعمة، لكي تتج�ّسد الروح الوطنّية ال�سّ

الحبُّ
يحيا  ل  بدونه  الحياة،  نامو�س  وهو  والقلوب،  النفو�س  كّل  في  الدفء  ين�سر  الذي  هو  الحبُّ 
جميل  هو  ما  بكّل  النظر  واأنعم  محّبًا  فكن  وال�سّر،  الخير  بين  يفّرق  ول  الإن�سان 

حياتك. طوال  واإطمئنان  باأمان  لتحيا  وجّذاب 
العمل

والذهنّية،  الفكرّية  الإن�سان  طاقة  ينّمي  اّلذي  هو  النافع  العمل 
وكل  الدهر...  غوائل  من  ماأمن  في  ويجعله  مجتمعه،  في  ويبرزه 
فا  ن��اف��ع...  عمل  هو  الإن�سان  حاجة  و�سّد  الربح  ِلجني  عمل 
اإ�ستجداء  وفي  تركه،  في  العيب  كّل  العيب  واإّنما  بالعمل،  عيب 

عياله... وحياة  لحياته  الغير  من  يلزم  ما 
التفاوؤل

التفاوؤل والت�ساوؤم من الأمور التي ل يوؤمن بها العلم ول الطّب، 
الإن�سان منذ ُوجد... فهناك  الرغم من تكري�سها من قبل  على 
متفائلون  لأّنهم  التفاوؤل،  على  يجبرونك  الّنا�س،  من  جماعة 
هوؤلء  الت�ساوؤم...  على  يجبرك  من  هناك  اأنَّ  كما  دائمًا... 

اأ�سعبها. اإّل  اّلذين ل يرون من الأمور 
قناعة  على  نحن  والت�ساوؤم،  التفاوؤل  م�ساألة  عن  وبعيدًا 
والت�ساوؤم  ال�سّك  تدع  فا  زاه��رًا،  �سيكون  الم�ستقبل  باأّن  تامة 
من  به  تقوم  اأو  به  ُتفّكر  ما  بكّل  ُمتفائًا  كن  ذات��ك...  اإل��ى  يت�سّربان 

وللمجتمع... لك  اأف�سل  فذلك  ومفيدة،  ناجحة  اأعمال 
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تاريخّية: مقّدمة 
المحافظة  ه��ذه  ف��ي  ال�سيعي  الإ���س��ام��ّي  ال��وج��ود  حكاية 
في  ال�سادر   2017/50 رق��م:  القانون  بموجب  الم�ستحدثة 
2017/9/14م.  فيه  الواقع   42 العدد:  الر�سمّية  الجريدة 
الباد  ل��ه��ذه  الإ���س��ام��ّي  ال��ع��رب��ّي  الفتح  منذ  ب��داي��ت��ه  ك��ان��ت 
بن  ُعمر  الخليفة  عهد  في  636م.  لعام  الموافق  15ه���.  عام 
هذه  في  �ساركت  حيث  �سفيان،  اأبي  بن  يزيد  بقيادة  الخطاب 
اأبي  بن  عليِّ  لاإمام  بت�سيعها  معروفة  عربّية  قبائل  الفتوحات 
كما  وربيعة،  وهمدان  ُخزاعة  قبائل  اأبرزها  كان   ،t طالب 
ال�سحابة  من  الأعام  بع�س  الجيو�س  تلك  قيادة  في  �سارك 
ُعتبة  بن  ها�سم  منهم   ،t عليِّ  لاإمام  بت�سيعهم  المعروفين 
النخعّي  الأ�ستر  بن  ومالك  الكندي  ُعدي  بن  وُحجر  المرقال 
اأبي طالب. كما �سارك  وبال بن رباح وعبداهلل بن جعفر بن 
ُعثمان  الخليفة  عهد  اأوائل  قبر�س  اإفتتاح  في  الغفارّي  ذر  اأبو 
ال�سحابّي  وا�ستوطن  طرابل�س.  مدينة  من  اإنطاقًا  عفان  بن 
للق�ساء  مرجعًا  وكان  فيها  ورابط  بيروت  مدينة  الدرداء  اأبو 

في باد ال�سام. 
بيروت  مدينة  اإل��ى  الفار�سي  �سلمان  ال�سحابي  اأت��ى  وقد 
وقد  الخطاب.  بن  ُعمر  الخليفة  عهد  في  الدرداء  اأبي  لزيارة 
كان:  اأهمها  وم��راج��ع  كثيرة  م�سادر  في  ال��وج��ود  ه��ذا  ذك��ر 
للدكتور  العثمانّي«  الفتح  حتى  العربّي  الفتح  منذ  »لبنان 
ال�صيعّية«  االإ�ــصــالمــّيــة  المعارف  و»دائـــرة  مكّي،  علي  محمد 
لبنان«  فــي  ال�صيعة  و»تــاريــخ  الأم��ي��ن،  ح�سن  ال�سّيد  للموؤرخ 
ال�صيعة  مــا�ــصــي  مــن  و»�صفحات  ح��م��ادة،  �سعدون  للدكتور 
الدكتور يو�سف محمد عمرو،  للقا�سي  وحا�صرهم في لبنان« 
علي  للدكتور  وجــبــيــل«  كــ�ــصــروان  فــي  ال�صيعة  و»الم�صلم�ن 
القرنين  بين  جبيل  وبــالد  و»ك�صروان  اأحمد،  حيدر  راغ��ب 
�سويدان  محمود  اأحمد  للدكتور  ع�صر«  والثامن  ع�صر  الرابع 

وغيرها من م�سادر قديمة وحديثة. 
منذ  المنطقة،  ه��ذه  ف��ي  ال�سيعة  ع��ن  مو�سوعنا  واأّم����ا 
ق��دوم��ه��م ول��ت��اري��خ��ه ه��و ح��ف��اظ��ه��م ع��ل��ى ال��وح��دة ال��وط��ن��ّي��ة 
وكذلك  لهم.  العون  وتقديم  بهم  ي�ستنجد  لمن  وحمايتهم 
عليها  لتبني  المارونّية  ل��اأوق��اف  الكثيرة  ال��ع��ق��ارات  وهبة 
كنائ�س واأديرة لهم توطيداأً للوحدة الوطنّية، كما ح�سل ذلك 
في قرى حراجل وغباله وميفوق وغيرها من ُقرى. واإعفائهم 
بهم  ا�ستجار  كما  الأميرّية.  ال�سرائب  المارونّية من  لاأوقاف 

روما  من  عودته  بعد  1713م.  �سنة  ع��ّواد  يعقوب  البطريرك 
حمادة   ا�سماعيل  ال�سيخ  اأيام  يح�سو�س  في  �سيافتهم  في  وحلَّ 
اأكرمهم  وق��د  ك�سروان.  في  ال��خ��ازن  اآل  خ�سومه  من  هربًا 
الإنتخابات  على  ُي�سرفون  وجعلهم  ذلك  بعد  عّواد  البطريرك 
اأو بكركي  البطريركّية �سمن ال�سرح البطريركي في الديمان 

مع الم�سايخ من اآل الخازن )1(.
وبقي هذا التقليد الماروني ُمّتبعًا و�ساريًا حتى عهد رئي�س 

الراحل �سبري بك حمادة. اللبنانّي  النواب  مجل�س 
ثقة  مو�سع  واأ�سافه  حمادة  ا�سماعيل  ال�سيخ  اأيام  وكانوا 
ال�سيعة  م�سايخ  بتولية  قاموا  اّلذين  الأت��راك  طرابل�س  ل��ولة 
البترون،  جبيل،  المنيطرة،  الفتوح،  باد  على  حمادة  اآل  من 
�سم�سطار  الهرمل،  عكار،  ال�سنية،  ب�سري،  زغرتا،  الكورة، 
ال�سيخ  اأي���ام  قبل  ودي��دن��ه��م  �ساأنهم  ك��ان  وه��ك��ذا  وغ��ي��ره��ا. 
ا  واأمَّ �سيفا.  واآل  اآل ع�ّساف  الأمراء  اإ�سماعيل حمادة في عهد 
الأمير  عهد  في  بدايتها  فكانت  ب�ساحتهم  حّلت  التي  الغيوم 
بين  اأ�سافنا  عا�س  حيث  الكبير،  الثاني  المعني  الدين  فخر 
يو�سف  الأمير  ولية  اأي��ام  الكبرى  الطاّمة  وكانت  وج��زر.  مدٍّ 
اأقدم  حيث   ،1763 �سنة  لبنان  و�سمال  جبيل  على  ال�سهابّي 
اق�سائهم  على  الكردي  با�سا  عثمان  دم�سق  والي  مع  بالتعاون 
من جميع ولياتهم وم�سادرة اأماكهم، وبقي الأمر على ذلك 
�سنة  لبنان  جبل  مت�سرفّية  اأي��ام  بزغت  حتى  وجزر  مدٍّ  بين 
الأوروب��ّي��ة  ال��دول  اعترفت  حيث  1915م.  عام  ولغاية   1861

ر�سميًا. لبنان  جبل  مت�سرفّية  بطوائف  العثمانّية  والدولة 
المت�سرفّية: اأيام  نظرة على 

ـ الق�ساء الجعفرّي اأ 
قا�سي  مركز  على  ال�سيعة  حافظ  المت�سرفّية  ظ��ل  ف��ي 
ثّم  من  ال�سهابّي،  يو�سف  الأمير  اإياه  منحهم  الذي  المذهب، 
منهم  قا�ٍس  اأول  وكان  الكبير.  الثاني  ال�سهابّي  ب�سير  الأمير 
1856م.  �سنة  المتوفى  الح�سينّي  ح�سين  ال�سّيد  العّامة  هو 
نح�  ال�صّياد  المعلوف:]»اإلى مزرعة  ا�سكندر  عي�سى  عنه  قال 
القا�صي  ح�صين  ال�صّيد  المزرعة  في  ا�صتهر  بي�ت.  ثمانية 
الأّنه كان يق�صي قبل تنظيم العدلّية لق�صاء ك�صروان واأكثر 
الّنجف  فــي  در�ــس  وال�صيعة.  للم�صيحيين  ال�صمالي  لبنان 
75 �صنة.  25 �صنة ت�في نح� �صنة 1856م. عن  االأ�صرف نح� 
وله  النح�،  فــي  لبنان  فــي  ال�صيعة  مــن  تعّلم  مــن  اأّول  وهــ� 
نا�صئة  بع�س  عليه  ودر�ــس  �صاعراً  وكــان  الفقه،  في  م�ؤلفات 

.)2( القا�صي  بن�ه ببني  ال�صيعة وُعرف 
وكان معظم ُق�ساة المذهب الجعفرّي في عهد المت�سرفّية 
من ذرّية ال�سّيد ح�سين، الآنف الذكر، اأو من اأبناء عمومتهم، 

وهم:]» 
و�ساعرًا. فقيهًا  وكان  الح�سينّي  مو�سى  ال�سّيد  1.القا�سي 

2.القا�سي ال�سّيد علي الح�سينّي وهو من تامذة المجتهد 
البعلبكي. زغيب  ح�سين  ال�سيخ  العّامة 

ال�صّيد  النائب  الح�سينّي،»نجل  ح�سين  ال�سّيد  3.القا�سي 
ب�ستليده. بلدة  من  وهما  الح�صينّي«.  ي�ن�س  محمد 

الح�سينّي. محمد  ال�سّيد  4.القا�سي 
الح�سينّي. علي  ال�سّيد  5.القا�سي 

م�سطفى  اأح��م��د  ال�سّيد  وال��وزي��ر  وال��ن��ائ��ب  6.ال��ق��ا���س��ي 
ناحية  م��دي��ر  وظيفة  اأم���ره  ب��داي��ة  ف��ي  اأوًل  عمل  الح�سينّي 
مجل�س  في  ع�سو  ُث��ّم  مذهب،  قا�سي  وظيفة  ُث��ّم  �سم�سطار، 
اإدارة مت�سرفّية جبل لبنان عام 1915م. من قبل جمال با�سا 

ال�ّسفاح.
عهد  وفي  الح�سينّي.  اإبراهيم  محمد  ال�سّيد  7.القا�سي 
ال�سرعّية  المحكمة  ف��ي  الق�ساء  تولى  الفرن�سي  الإن��ت��داب 
الجنوبّية.  بيروت  �ساحية  من  البراجنة  برج  في  الجعفرّية 
مزرعة  اإل��ى  ج��ذوره  ترجع  الح�سينّي  اآل  من  قا�ٍس  اآخ��ر  وهو 

.]»)3( ال�سّياد 
ال�سبعة  الق�ساة  �سيرة  في  الإنتباه  ي�سترعي  ال��ذي  وم��ا 
كانوا  و�سماله  لبنان  جبل  في  الم�سيحيين  اأّن  الذكر،  الآنفي 

اإليهم في الُمع�سات والم�سكات. وكان لهم الف�سل  يرجعون 
لبنان  جبل  مت�سرفّية  مجل�س  في  النائب  مع  بالتعاون  الكبير 
ال�سيخ ح�سن �سالح همدر المتوفى في برج البراجنة  العّامة 
�سم�سطار  في  الح�سينّية  المجال�س  اإحياء  في  1881م.  عام 
اأيام  البراجنة  وبرج  والغبيري  ال�سياح  وفي  والفتوح  وجبيل 
الغبيرّي  في  الح�سينّية  المجال�س  عن  ورد  كما  المت�سرفّية. 
27 من مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« ال�سادرين   �  26 العددين  في 

في 2017/1/16م.
اإدارة المت�سرفّية  ـ نواب الطائفة في مجل�س  ب 

ُع���ّي���َن ف��ي ق��ائ��م��ق��ام��ّي��ة ال��ن�����س��ارى ف��ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان عن 
من  �سالح همدر  ال�سيخ ح�سن  ك�سروان  في  ال�سيعة  الم�سلمين 
ة  ال�ُسنَّ الم�سلمين  عن  الح�سامّي  عثمان  وال�سيخ  ب�ستليده.  بلدة 

في جبيل من �سنة 1845م. ولغاية وقوع فتنة 1860م.
ال�سيخ  ُعّيَن  لبنان  جبل  مت�سرفّية  اإدارة  مجل�س  في  ُث��مَّ 
ح�سن �سالح همدر لمدة عامين وفي عهد داود با�سا من �سنة 

1866م. ولغاية �سنة 1868م.
وَعّين داود با�سا بموجب قانون المت�سرفّية الأّول ع�سوين 
من ال�سيعة وهما ال�سيخ عبداهلل بّرو عن ال�سيعة في الريحان، 
عن  ب�ستليده  من  الح�سينّي  يون�س  محمد  ال�سّيد  كان  والثاني 
ا�ستقال  1863م.  �سنة  وف���ي  1862م.  �سنة  ف��ي  ك�����س��روان 
طورزيا  من  ملحم  عبا�س  ال�سيخ  مركزه  في  فُعيِّن  الح�سينّي 

وك�سروان. الح�سين  في  ال�سيعة  عن 
وجزين  الريحان  عن  ال�سيعي  الع�سو  من�سب  الغاء  وبعد 

بقايا ق�صر ح�صن بك كاظم عمرو قبل ترميمه ـ المعي�صرة
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في عام 1866م. بقّي من�سب ال�سيعة عن ك�سروان حيث �سغله 
دينّية  لأ�سباب  ا�ستقال  ُثّم  عمرو،  الدين  �سعد  حمود  الحاج 
ف�سغل المن�سب ابن عمه الحاج كاظم الحاج علي عمرو بدءًا 
د اإنتخابه لمدة ثاث دورات لغاية �سنة  من �سنة 1867م. وُجدَّ
علي  ال�سّيد  انتخب  ُثّم  المعي�سرة،  بلدة  من  وهما  1885م. 
علي  بعده  انتخب  واحدة  لدورة  ال�سّياد  مزرعة  من  الح�سينّي 
اأفندي الحاج حمود عمرو من المعي�سرة وبقي لعام 1903م. 
قرية  من  حيدر  اأبي  مح�سن  الحاج  افندي  محمد  انتخب  ُثمَّ 
الح�سون من �سنة 1903م. ولغاية �سنة 1915م. عندما اأقدم 
جمال با�سا ال�ّسفاح بحلِّ هذا المجل�س. فيكون مجموع �ساغلي 

.)4( اأيام المت�سرفّية  النّواب  هذا المركز ت�سعة من 
ج ـ موظفون اآخرون

وك���ان م��ن اأك��ب��ر م��وظ��ف��ي ال��ط��ائ��ف��ة ال�����س��ي��ع��ّي��ة ف��ي عهد 
المت�سرفّية:

دائ��رة  محكمة  في  ع�سوًا  همدر  �سالح  ح�سن  ال�سيخ   �1
بعبدا. في  الجزائّية  الإ�ستئناف 

الحاج  اأف��ن��دي  علي   �2
ع�سوًا  ع��م��رو  ح��م��ود 

ف�����ي م��ح��ك��م��ة 
دائ����������رة 

ولغاية  1903م.  ع��ام  من  بعبدا.  في  الجزائّية  الإ�ستئناف 
ال�ّسفاح  با�سا  جمال  عليه  حكم  الذي  تقريبًا.  1916م.  عام 

العرفّية في عاليه. بالإعدام في محكمة الأحكام 
لوالي  لل�سر  اأميٍن  من�سب  �سغل  عمرو  كاظم  بك  ح�سن   �3
ُث��ّم  لبنان،  جبل  ُمت�سرف  با�سا  لنعوم  وم�ست�سار  ب��ي��روت 

العثمانّية.  الداخلّية  وزارة  قائمقاٍم في ماك 
اأب��ي  لناحية  م��دي��رًا  عمرو  ُم�سلم  ال��ح��اج  علي  ال��ح��اج   �4

الب�سرة. ُثّم مديرًا ل�سرطة  العراق،  �سخير في جنوب 
من�سب  �سغل  همدر  ح�سين  ال�سيخ  اهلل  نعمة  ال�سيخ   �5

�سيدا.  في  ُم�ستنطق 
والبترون  ك�سروان  محاكم  في  اأع�ساًء  �سغلوا  اّلذين  واأّما 
ال�سيد   �3 حمادة.  �سرحان  ال�سيخ   �2 الفقيه.  ح�سن   �1 فهم: 
علي  ال�سيخ   �5 الح�سينّي.  ا�سماعيل  ال�سّيد   �4 الح�سينّي.  علي 
كاظم  الحاج   �7 كاظم عمرو.  الحاج  اأفندي  6� محمد  همدر. 
الحاج علي عمرو قبيل انتخابه ع�سوًا في مجل�س المت�سرفّية. 
8� حمود اأفندي نا�سر. 9� ال�سيخ ح�سين 
الحاج   �10 ي��و���س��ف.  ال��ح��اج 
علي اأفندي الحاج كاظم عمرو. 
الزين.  حمود  ح�سن   �11

اأبي حيدر  اأ�سعد  ال�سيخ محمد الحاج   �13 12� محمد حاطوم. 
من  وغيرهم  المنيطرة  لناحية  مدير  بمن�سب  يعّين  اأن  قبل 

الموظفين.)5(
كما كان لهم مديرّية خا�سة بهم هي مديريُة 

بلدة م�سان. المنيطرة في 
المت�سرفّية كل من:  اأيام  المديرّية  وتقلد من�سب 

]» 1ـ الحاج علي اآل الحاج علي �صم�س من بلدة يح�ص��س.
ال�سيخ ح�سن حمادة  �2

ال�سيخ ح�سين حمادة.  �3
ال�سيخ قرقماز حمادة.  �4

اأبي حيدر من الح�سون. اأ�سعد ح�سن  5� الحاج 
اأبي حيدر من الح�سون. اأ�سعد  6� ال�سيخ محمد الحاج 

اأهالي مجدل العاقورة. 7� ال�سيخ محمود حمادة من 
اأفندي نا�سر من بلدة الح�سين)6(«[. 8� حمود 

مديرًا  اأحمد  حيدر  راغ��ب  علي  الدكتور  لهم  واأ�ساف   �9
اآخر وهو: ال�سيخ علي افندي عبا�س 1898م)7(.

اأفندي  المنيطرة فهم:» ح�صين  العدل في  ُكّتاب  واأّما   �10
�صاهر من فرحت، جبيل، رفيق محرر مقاالت 1902 )8(«[.

�سقي  من  حيدر  اأب��ي  الحاج  علي  حمد  محمد  ال�سيخ   �11
� الح�سون.  فرحت 

اأ�سهرهم  العثمانّية  الدولة  في  وجنود  �سباط  منهم  وكان 
الحاج  ح�سين  وال�سيخ  علمات  من  ع��ّواد  حيدر  ال�سيخ  ك��ان 
لح�سن  ع�سكريًا  مرافقًا  كان  اإذ  المعي�سرة،  من  عمرو  م�سلم 
ُم�سلم عمرو، كان مديرًا  الحاج  الحاج علي  بك كاظم عمرو. 
لناحية اأبي �سخير في جنوب العراق ومديرًا ل�سرطة الب�سرة. 
كان  المعي�سرة،  من  عمرو  كاظم  الحاج  اأفندي  علي  الحاج 

بيروت، وغيرهم. ل�سرطة ولية  مديرًا 
د ـ خدمات مت�سرفّية جبل لبنان: 

جبل  في  المت�سرفّية  نظام  قّدمها  التي  الخدمات  واأه��م 
هي: لمواطنيه  لبنان 

للمواطنين  م��رج��ع��ًا  ت��ك��ون  مكتوبة  ق��وان��ي��ن  اإي��ج��اد  اأوًل: 
المدنّية  المحاكم  خ��ال  م��ن  واآخ���ر  م��واط��ن  بين  ت��ف��ّرق  ول 
الدولة  اع��ت��راف  خ��ال  م��ن  وذل��ك  المت�سرفّية  وموؤ�س�سات 
جبل  لطوائف  الوطنّي  بالن�سيج  الأوروبّية  وال��دول  العثمانّية 

لبنان. 
الإجبارّي. التجنيد  الإعفاء من  ثانيًا: 

المنت�سبين  يقبل  اللبنانّية  لل�سرطة  نظام  وج��ود  ثالثًا: 

على  المحافظة  غايته  الإج����راء،  المرعّية  بال�سروط  اإل��ي��ه 
والموؤ�س�سات  والمحاكم  المواطنين  اأمن  وعلى  العام.  الأمن 

الر�سمّية.
التوت  وزراع��ة  والتنباك  التبغ  بزراعة  الإهتمام  راب��ع��ًا: 
وتربية دود الحرير وبال�سناعات اليدوّية القروّية وت�سديرها 

للخارج.
اإقليم  ومنطقة  وج��واره��ا  الهرمل  منطقة  �سمَّ  خام�سًا: 
اإلى منطقة  التفاح وق�ساء جزين ومنطقة �سم�سطار وجوارها 
بين  ال�سيعة منهم، ممن هم ما  اأ�سبح عدد  المت�سرفّية حيث 
في  الأ�سود  بك  ابراهيم  يقول  كما  �سنة  و60  �سنة   15 ال�  �سن 
للذكور:  اإح�ساء  1906م.  عام  اإح�ساء  لبنان«،  »دليل  كتابه 
ال�سرائب  للقادرين منهم على دفع  اإح�ساء  ن�سمة وهو   5524

دون �سواهم، فيكون المجموع: 5524×5= 27720 ن�سمة.
كما  مذهبّية،  ومحاكم  لهم  �سرع  ُق�ساة  تاأمين  �ساد�سًا: 

تقّدم الكام عن ذلك في محله.
خــالل  ومــن  بــا�ــصــا  نــعــ�م  المت�صرف  عــهــد  فــي  �سابعًا:]» 
ــي مــطــلــع الــقــرن  ــك كـــاظـــم عـــمـــرو وفــ مــ�ــصــتــ�ــصــاره حــ�ــصــن بـ
واإلى  علمات،  بلدة  في  ر�صمّية  مدر�صة  ببناِء  قام  الع�صرين 
القرى  ة م�صاجد في  �صيَّد عدَّ الم�صجد. كما  بناء  تمَّ  جانبها 
�صم�صطار،  ال�صّياد،  مزرعة  الح�ص�ن،  المعي�صرة،  االآتــيــة: 
اأن�صبائه  عــنــد  الــتــفــاح  اإقــلــيــم  فــي  التحتا  حــ�مــيــن  الــهــرمــل، 
الكثيرة  الأخ��رى  المت�سرفّية  خدمات  واأّم��ا  همدر)9(«[.  اآل 
كتابه  في  اأحمد  حيدر  راغب  علي  الدكتور  عنها  ث  تحدَّ فقد 
موؤرخي  وغيره من  ك�صروان وجبيل«  في  ال�صيعة  »الم�صلم�ن 

لبنان. جبل  مت�سرفّية 
التباين  اإظ��ه��ار  ه��و  المقدمة،  ه��ذه  م��ن  فالغاية  وب��ع��د، 
�سغلها  التي  المراكز  هذه  اإ�سمحال  من  واليوم  الأم�س  بين 
الراهن  الوقت  حتى  الما�سّية  الزمنّية  الفترة  طيلة  ال�سيعة 
الطائفة،  حقوق  بع�س  اإلى  نتعر�س  �سوف  خالها  من  والتي 
من  وجبيل،  ك�سروان  محافظة  في  الوظيفّي  ال�سعيد  على 

خال هذه المذكرات:
االأولى: المذكرة 

حول الوظائف االإدارّية
الوظائف  ع��ن  بال�سوؤال  ال��ح��قُّ  لنا  ت��ق��ّدم،  م��ا  خ��ال  م��ن 
ال�سيعة  الم�سلمون  ي�سغلها  التي  الدرجات  �ستى  من  الر�سمّية 
اللبنانّية،  اأو فروع للجامعة  الإدارات من مدار�س ر�سمّية،  في 
اأو  العقارّية،  الدوائر  اأو  جونيه،  في  لبنان  م�سرف  فرع  اأو   ق�صر �صيخ بالد جبيل ال�صيخ جهجاه حمادة بعد ترميمه، حيث �صمّي الحي في مدينة جبيل

باإ�صمه. وهذا الق�صر �ُصيَِّد في  اأواخر القرن ال�صابع ع�صر الميالدي واهلل تعالى اأعلم
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اأو ق�سري العدل  دوائر النفو�س في ق�ساءي ك�سروان وجبيل، 
في جونية وجبيل، اأو محكمة قرطبا العدلّية، اأو ثكنات الجي�س 
اللبنانّي في �سربا وجونيه وعم�سيت، اأو دوائر الأمن الداخلي، 
اأو الأمن العام، اأو اأمن الدولة، اأو مركز بث »اإذاعة لبنان« في 
ميفوق  م�ست�سفى  اأو  الحكومي،  البوار  م�ست�سفى  اأو  عم�سيت، 
المياه،  اأو م�سالح  الحكومي،  قرطبا  م�ستو�سف  اأو  الحكومّي، 
التنظيم  اأو  والإجتماعّي،  ال�سحّي  ال�سمان  اأو  الكهرباء،  اأو 
اأو  جونية،  مرفاأ  اأو  الت�سالت،  وزارة  م�سالح  اأو  الُمدنّي، 
اأو  ر�سمّية  موؤ�س�سات  من  وغيرها  والكهرباء  المياه  م�سالح 
اللبنانّية  ال��دول��ة  موظفي  ع��دد  يتجاوز  حيث  ر�سمّية.  �سبه 
عدد  يتجاوز  ول  موظف  اآلف  الأرب��ع��ة  المحافظة  ه��ذه  ف��ي 
الأربعين  تاريخه  لغاية  ال�سيعة  الم�سلمين  م��ن  الموظفين 

موظفًا. 
عهد  ف��ي  ك�����س��روان  قائمقام  وظيفة  �سغل  اأّن���ه  العلم  م��ع 
هولو  توفيق  �سمعون  وكميل  الخورّي،  ب�سارة  ال�سيخ  الرئي�سين 
في  لل�سر  اأمينًا  انتدابه  قبل  اإ�سبر  اأحمد  �سغلها  كما  حيدر، 
ال�ستينيات.  في  النواب  مجل�س  في  نائب  ُثّم  النواب.  مجل�س 

ع��ّدة  الح�سينّي  اأح��م��د  ال�سّيد  وال��وزي��ر  النائب  �سغل  كذلك 
وزارات في الدولة في عهد الإنتداب الفرن�سي وال�سيخ ب�سارة 
العدل،  ووزارة  العاّمة  الأ�سغال  وزارة  كانت  اأهمها:  الخوري، 
وظيفة  الح�سين  بلدة  م��ن  نا�سر  اأف��ن��دي  حمود  �سغل  كما 
الإنتداب  عهد  في  مرجعيون  في  ُث��ّم  �سور  في  عدلي  قا�سي 
الأ�ستاذ  الخورّي  ب�سارة  الرئي�س  �سغل في عهد  الفرن�سّي، كما 
�سليم  مح�سن  الأ�ستاذ  بيروت  نائب  �سقيق  �سليم  الكريم  عبد 
الح�سينّي من  اأحمد  وال�سّيد علي  اآنذاك  وقرطبا  لجبيل  قا�ٍس 

ال�سنغال.  في  للبنان  �سفيرًا  كان  ال�سّياد  مزرعة 
�سهاب،  ف���وؤاد  �سمعون،  كميل  ال��روؤ���س��اء  عهد  ف��ي  و�سغل 
الح�سين  من  نا�سر  حمود  عبداهلل  القا�سي  الحلو،  �سارل 
عّام  اأديب  والقا�سي  لبنان،  جبل  في  العليا  المحكمة  رئا�سة 
عبد  والأ�ستاذ  لبنان  �سمال  في  عامًا  نائبًا  ج��ران  عين  من 
�سمال  محافظ  ل�سر  اأمينًا  الح�سون  من  حيدر  اأب��ي  العزيز 
كذلك  بالوكالة.  نف�سها  للمحافظة  محافظًا  ُثّم  ومن  لبنان، 
�سغل الأ�ستاذ علي برق من ب�ستليده � فدار، من�سب ُقن�سٍل في 
والأ�ستاذ  الها�سمّية،  الأردنّية  المملكة  في  اللبنانّية  ال�سفارة 

للبنان  �سفيٍر  من�سب  �سغل  الح�سين  من  نا�سر  حمود  حكمت 
مياه  لم�سلحة  رئي�سًا  حمادة  مهدي  وال�سيخ  نيجيريا.  في 
اأمين  فرنجية،  �سليمان  الرئي�سين  عهدي  وف��ي  ك�����س��روان. 
قائمقام  من�سب  الدين  نا�سر  خليل  الأ�ستاذ  �سغل  الجميل، 
الح�سينّي  علي  وال�سّيد  جبيل،  قائمقام  ُث��ّم  ال�سمالي  المتن 
في  للمرفاأ  رئي�ٍس  من�سب  ال�سّياد  مزرعة  من  ع�سمت(  )ابو 
�سكا، والأ�ستاذ عبد الجليل نا�سر من الح�سين من�سب رئي�ٍس 
اأمين  الروؤ�ساء  عهد  وفي   . المالّية  وزارة  في  الدخل  ل�سريبة 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  �سغل  ولحود  وال��ه��راوي  الجميل 
ح�سن  وال�سيخ  جعفري  �سرع  قا�سي  من�سب  المعي�سرة  من 
جبيل  لباد  جعفري  ُمفٍت  من�سب  علمات  من  ع��ّواد  ح�سين 
كما  الجعفرّية.  ال�سرعّية  للمحاكم  رئي�سًا  ُثمَّ  ومن  وك�سروان 
قا�سي  من�سب  ب�ستليده  من  كنعان  علي  محمد  ال�سيخ  �سغل 
بالإنتداب.  الجعفرّية  للمحاكم  رئي�سًا  ُثمَّ  ومن  جعفري  �سرع 
قا�سيًا  م�ّسان  اأحمد من  الأ�ستاذ عبداهلل ح�سين  ُعّين  وكذلك 
عامًا  مديرًا  لي�سغل  اإنتدب  كما  العدلّية  المحاكم  ماك  في 
الحاج من  والعقيد مدحت حيدر  الإجتماعّية.  ال�سوؤون  لوزارة 

المغيري مفو�سًا عامًا في الأمن العام والدكتور عاطف حميد 
في  الطب  لكلية  الأّول  للفرع  لل�سر  اأمينًا  علمات  من  ع��ّواد 
الفرع  في  الآداب  كلية  في  اأ�ستاذًا  ُثّم  ومن  اللبنانّية  الجامعة 
الماج�ستير  ر�سائل  ومراجعة  مناق�سة  على  وم�سرفًا  الرابع 
كاظم  رب��اح  والدكتور  العربّية.  اللغة  اآداب  في  وال��دك��ت��وراه 
اللبنانّية  الجامعة  لرئي�س  م�ست�سارًا  الح�سون  من  حيدر  اأبي 
المتفرغين  الأ�ساتذة  لرابطة  ورئي�سًا  دي��اب  اأ�سعد  الدكتور 
حجول  من  اإبراهيم  محمد  والأ�ستاذ  اللبنانية.  الجامعة  في 
عين  من  ع��ّام  جميل  وفيق  والدكتور  لبنان.  لإذاع��ة  مديرًا 

جران مديرًا لدائرة الآثار في ق�ساء �سور وغيرهم.
في  النيابّي  للمجل�س  المر�سح  واجبات  اأدن��ى  فمن  وبعد، 
الجعفرّي  المفتي  �سماحة  ومن  الم�ستحدثة،  المحافظة  هذه 
�سم�س  الأم��ي��ر  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�����س��روان  جبيل  لباد 
الكريمة،  الطائفة  اأب��ن��اء  م��ن  الأم���ر  يهمه  م��ن  وك��ل  ال��دي��ن، 
الإ�سامّية  الطائفة  بحقوق  الاحق  والحيف  الُغبن  ت��دارك 
الطوائف  ب�سائر  اأ���س��وة  تاريخه،  لغاية  الجعفرّية  ال�سيعّية 
اللبنانّية الأخرى في هذه المحافظة. وعلى اأن يكون لنا وزير 

 محمد افندي الحاج مح�صن اأبي حيدر واأنجاله الخم�صة واإلى يمينهحم�د افندي نا�صرح�صن بك كاظم عمرو
معالي ال�زير ال�صّيد اأحمد الح�صينّي�صهره كاتب العدل محمد حمد علي الحاج اأبي حيدر
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ال�سيعة  عن  للنائب  المخ�س�س  النيابّي  المقعد  اإلى  م�سافًا 
الباد  ه��ذه  في  وتاريخنا  حا�سرنا  على  وحر�سًا  اإح��ت��رام��ًا 
والحرمان  الحيف  تخفيف  خاله  من  بالتالي  ن�ستطيع  وحتى 
اأجيالنا التي فقدت العدد الأكبر من مراكزها الوظائفّية  عن 

في هذه المحافظة .
الثانية:  المذكرة 

االإنمائّية  الجمهورّية  المرا�سيم  بتنفيذ  المطالبة 
التي م�سى عليها عقود من ال�سنين ولم تنفذ لغاية 

والموا�سلت بالطرق  معظمها  ويتعلق  تاريخه، 
ها�سم  ح�سين  عبا�س  الحاج  النائب  �سعادة  ا�ستعر�س  لقد 
 132 2003م.  اأيلول  في  ال�سادر  وتطلعات«  »م�صاٍع  كتابه  في 
القرن  من  ال�ستينيات  في  �سادرًا  اإنمائيًا  جمهوريًا  مر�سومًا 
المدن  لجميع  �ساملة  وه��ي  2000م.  ع��ام  ولغاية  الما�سي 
اإن  المرا�سيم  هذه  �ساأن  ومن  تمييز.  دون  الجبيلّية  والقرى 
ميولهم  بمختلف  واأه��ل��ه  جبيل  ق�ساء  م��ن  تجعل  اأن  ُطبقت 
بم�سوؤولية  والع�سرين  ال��واح��د  القرن  يواجهون  وتوجهاتهم 

واحترام.
ح�سن  الحاج  المهند�س  الكريمين  الأخوين  من  والمطلوب 
من  ب�سفتهما  اأحمد  حيدر  جهاد  الحاج  والمهند�س  المقداد 

االإ�صالمّية  الخيرّية  »الم�ؤ�ص�صة  في  الإدارّية  الهيئة  اأع�ساء 
الذكر،  الآنفة  المرا�سيم،  مراجعة  وك�صروان«  جبيل  الأبناء 

المنا�سب. الإجراء  لإتخاذ 
الَعَلْم  العّامة  �سماحة  قيام  به  والتنويه  ذكره  يجدر  ومّما 
المفتي الجعفرّي ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين بالتعاون مع 
جهاد  والمهند�س  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  الف�سيلة  �ساحب 
اأربعة  من  تقرير  بتقديم   2016  �  2015 عامي  اأحمد  حيدر 
م�سجدًا  ثاثين  عن  المهجرين  ل�سوؤون  الدولة  لوزارة  اأجزاء 
اأق�سّية  في  ال�سالحين  الأولياء  لبع�س  ومقامات  وح�سينّية 
الحرب  اأيام  العابثين  اأيدي  نالتها  والبترون  وجبيل  ك�سروان 
الأ�سول  ح�سب  والم�ساعدة  للترميم  حاجتها  وعن  اللبنانّية. 
وفي  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  في  الإجراء  المرعّية 
وزارة المهجرين. جزاهم اهلل تعالى خير الجزاء وبارك اهلل 

الجارّية. ال�سدقة  وبهذه  بهم،  تعالى 
الثالثة:  المذكرة 

اإلى مجال�س بلدّية: القرى التي تحتاج 
ومن  اإنمائّية  فوائد  من  البلدية  للمجال�س  ما  خاٍف  َغيُر 
غير  الب�سرّية،  التنمّية  على  والم�ساعدة  البيئة  على  محافظة 
ولغاية  المجال�س  هذه  اإل��ى  تفتقر  الم�سلمين  قرى  بع�س  اأّن 

ال�سيعة  الم�سلمين  ُمختلطة من  وهي  ق�ساء جبيل  في  تاريخه، 
التالية: القرى  والموارنة وهي 

 �5 بزيون.   �4 الدلبة.  عين   �3 جرين.  عين   �2 اأدوني�س.   �1
يدعونا  ما  وهذا  المزاريب.   �8 يانوح.   �7 طورزيا.   �6 فرحت. 
اإلى  الآيلة  المرا�سيم  باإ�سدار  الداخلّية،  وزارة  مطالبة  اإلى 
هذه  في  القرى  بكل  اأ���س��وة  منها  كل  في  بلديات  اإ�ستحداث 

الجديدة. المحافظة 
بقيام مخاتيرها  القرى  اأهالي هذه  بم�ساعدة  ويكون ذلك 
في  الم�سوؤولة  الإدارات  اإلى  طلبات  بتقديم  الأمر  يهمه  ومن 

المرعّية الإجراء. الداخلّية ح�سب الأ�سول  وزارة 
الرابعة: المذكرة 

والتعليمّية التربوّية  الم�ساألة 
هذه  في  اللبنانّية  للجامعة  جديدة  فروع  اإفتتاح  اإنَّ  اأوًل: 
اإلى بيروت و�سواحيها  الهجرة  الحدَّ من  �ساأنه  المحافظة من 
ياأخذ  واأن  الأجيال،  عند  والعلمي  الثقافّي  الوجود  ُيعزز  واأن 
ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  وهذا  المتوازن  الإنماء  نحو  اأبنائها  بيد 
واأّن  و�سواحيها،  العا�سمة  في  وال�سكن  ال�سير  اأزمة  بتخفيف 

َيفي بالحاجة وهي: وجود الفروع القديمة للجامعة ل 
الزراعّية في مدينة غزير الهند�سة  1� كلية 

2� كلية الطب البيطري في مدينة غزير 
3� كلية العلوم �سنة اأولى للغة الفرن�سّية في ثانوية عم�سيت 

الر�سمّية
� م�ستيتا  4� كلية ال�سياحة واإدارة الفنادق في باط 

لل�سعّي  جبيل«  لــبــالد  الثقافّي  »المجل�س  دفع  ما  وه��ذا 
في  ال�����س��ادر   10220 رق��م:  ج��م��ه��ورّي  مر�سوم  لإ�ست�سدار 
للجامعة  اأخ���رى  ف���روع  ب��اإن�����س��اء  القا�سي  2013/3/22م. 
والتعليم  التربّية  وزارة  تملكهما  اللذين  العقارين  في  اللبنانّية 
العالي في بلدة اإده اإلى ملكية الجامعة اللبنانّية. وقد ُعر�ست 
بناء  على  فوافق  الكويتّي  الإ�سامّي  ال�سندوق  على  الق�سّية 
ال�سروط  �سمن  ال��ذك��ر،  الآن��ف��ي  العقارين  في  كليات  خم�س 
هذا  وتطبيق  تنفيذ  في  الم�ساعدة  والأمل  الإجراء.  المرعّية 
المر�سوم الجمهورّي لما في ذلك من خدمة للمواطن والوطن 

المحدود. الدخل  واأ�سحاب 
ثانوية  باإن�ساء  جمهورّي  مر�سوم  لإ�ست�سدار  ال�سعي  ثانيًا: 
يت�سع  ل  القديم  الثانوية  بناء  لأّن  جبيل،  في  للبنات  ر�سمية 
لاإعداد الجديدة من الطاب. ُمحافظة على القيم والأخاق 
المفتي  ف�سيلة  اأّن  كما  والم�سيحّية.  الإ�سامّية  والتقاليد 
لتقديم  ت��ام  اإ�ستعداد  على  وجمعيته  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ 

االأ�صتاذ عبد العزيز بك اأبي حيدرالرئي�س عبداهلل حم�د افندي نا�صرالرئي�س اأديب بك عاّلمنعمة اهلل افندي همدر جال�صاً واإلى جانبه واقفاً محمد حمد را�صد برق
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الذي  البناء  لإ�ستئجار  العالي  والتعليم  التربّية  لوزارة  عر�س 
ح�سب  للبنات،  ر�سمّية  كثانوّية  ب��اط.  منطقة  في  يملكونه 

الأ�سول المرعّية الإجراء بعد �سدور هذا المر�سوم.
المجل�س  مع  بالتعاون  جمهورّي  مر�سوم  اإ�ست�سدار  ثالثًا: 
اإلى  الر�سمّية  علمات  متو�سطة  لتحويل  علمات  في  البلدي 
محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  بثانوية  اأ�سوة  ر�سمّية  ثانوية 

المعي�سرة.   � الر�سمّية  عمرو 
الر�سمّية  ل���س��ا  متو�سطة  ب��ن��اء  لإك��م��ال  ال�سعي  راب��ع��ًا: 

اليها. الجردّية  المنطقة  لحاجة  نظرًا  وفر�سها،  وتجهيزها 
بموجب  الم�سترك  الم�سروع  باإنجاح  الم�ساعدة  خام�سًا: 
مع   2017/4/25 فيه  ال��واق��ع   115 رق��م:  الم�سترك  العقد 
باإن�ساء  القا�سي  والتقنّي،  المهنّي  للتعليم  العاّمة  المديرّية 
من  بداية  المراحل.  لكافة  الر�سمّي  الفنّي  المعي�سرة  معهد 

العام الدرا�سّي 2017 � 2018م.. 
الر�سمّية  مدار�سنا  في  الإنكليزّية  اللغة  تكون  اأن  �ساد�سًا: 
م�ساعدة  وذلك  الفرن�سّية.  كاللغة  تمامًا  اأولى  لغة  والخا�سة 
من  المحافظة  ه��ذه  اأب��ن��اء  م��ن  المحدود  ال��دخ��ل  لأ�سحاب 
اإلى قراهم وال�سكن  �سكان بيروت و�ساحيتها الجنوبّية للعودة 

فيها.

الخام�سة: المذكرة 
واالإجتماعّي ال�سحّي  الو�سعان 

االإ�ــصــالمــّيــة  الــخــيــرّيــة  »الم�ؤ�ص�صة  تعالى  اهلل  وف��قَّ  لقد 
اأثناء  ال��ري��ادي  ب��دوره��ا  للقيام  وكـــ�ـــصـــروان«،  جــبــيــل  الأبـــنـــاء 
المواطنين  ن��ح��و  واج��ب��ات��ه��ا  ت��اأدي��ة  ف��ي  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة  ال��ح��رب 
المحافظة من وزارة  ل�سبعة م�ستو�سفات في هذه  بالترخي�س 
ال�سحة العاّمة، عامي 1991 � 1992 وهذه الم�ستو�سفات هي: 
م�ستو�سف   �3 م�ّسان.  م�ستو�سف   �2 المعي�سرة.  م�ستو�سف   �1
م�ستو�سف   �5 اأ�سطا.  راأ�س  م�ستو�سف   �4 عم�سيت.   � كفر�سال 

اأفقا.  م�ستو�سف   �7 ل�سا.  م�ستو�سف   �6 ب�ستليدا. 
في  االإ�صالمّية«  الخيرّية  »الجمعّية  م�ستو�سف  ويعتبر 
�سماحة  من  وتاأييد  بدعم  1982م.  عام  تاأ�س�س  الذي  علمات 
العّامة المفتي الجعفرّي الممتاز ال�سيخ عبد الأمير قبان في 
الجمعية  تلك  ورئي�س  المنطقة.  م�ستو�سفات  اأقدم  من  حينه، 
المعي�سرة  وم�ستو�سف  عّواد.  محمود  علي  الحاج  المرحوم 
عّواد  محمود  علي  والحاج  عمرو  القا�سي  قبل  من  الخيرّي 
واإفتتاحه عام 1985م. واأّما م�ستو�سف علمات فقد توقف عن 
العمل كما توقفت تلك الم�ستو�سفات عن العمل ولم يبق منها 

عم�سيت.   � كفر�سال  وم�ستو�سف  المعي�سرة  م�ستو�سف  غير 
وال���م���ط���ل���وب ه���و اإح����ي����اء ت��ل��ك 

ملحق

ال�ساد�سة: المذكرة 
والزراعّية االإ�سكانّية  التعاونيات 

زراع��ّي��ة  ت��ع��اون��ي��ات  تاأ�سي�س  ع��ل��ى  الأه���ال���ي  ت�سجيع  اإنَّ 
يربط  اأن  �ساأنه  من  المحرومة،  قرانا  في  اإ�سكانّية  وتعاونيات 
ال�سباب بالأر�س ويبعدهم عن الهجرة اإلى المدن اأو اإلى باد 
التعاونيات  وت�سجيع  وتاأييد  دعم  خال  من  وذلك  الإغتراب. 
منذ  قرانا  من  قرى  عّدة  في  والموجودة  المّرخ�سة  الزراعّية 
الخبرة  نحو  عنها  الم�سوؤولين  بيد  والأخذ  ال�سنين  من  عقود 

وتجديدها.
لغاية  م��وج��ودة  غير  فهي  الإ���س��ك��ان��ّي��ة  ال��ت��ع��اون��ي��ات  واأّم����ا 
العمل  ه��ذا  ل�سلوك  ال�سباب  ت�سجيع  يتطلب  وه��ذا  تاريخه، 
الوطنّي ال�سالح. كما اأنَّ الم�سكلة الكبرى التي تواجه الزراعة 
وا�ست�ساح  وتوفرها  المياه  ق�سية  هي  قرانا  في  والمزارعين 
الأرا�سي، من خال تقديم طلبات اإلى وزارة الزراعة وغيرها 
بالم�ساريع  الإه��ت��م��ام  نحو  التوجه  وت�سجيع  ال����وزارات.  م��ن 
الزراعّية ال�سيفّية التي تعتمد الري بالتنقيط. وت�سجيع زراعة 
وتربّية  البا�ستيكية  الخيم  خال  من  والفطر  والورود  الزهور 

النحل واإعادة اإنتاج الحرير الحيوانّي من دود القز.

الخيرّية  »الم�ؤ�ص�صة  خ��ال  من  جديد،  من  الم�ستو�سفات 
الّنا�س  وتفعيل دورها مع  االإ�صالمّية الأبناء جبيل وك�صروان« 
ومحا�سرات  ال�سحّية  الوقاية  في  خا�سة  ل��دورات  ب�سمولها 
ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  منه  والوقاية  الثدّي  �سرطان  في 
ونحو  والخياطة  وللتطريز  الأُمّية  محو  دورات  واإقامة  العاّمة، 
ذلك، من اإهتمام، بالتعاون مع اأطباء واأ�ساتذة الجامعات من 

وغيرها. المحافظة  اأبناء هذه 
وبالتالي التعاون مع لجنة الوقف الجعفرّي في المعي�سرة 
عمرو  محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  م�ستو�سف  لتحويل 
محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  مركز  اإل��ى  المعي�سرة  في 
الوقف  لجنة  مع  اأي�سًا  والم�ساعدة  ال�ساملة.  للخدمات  عمرو 
الجعفرّي في علمات وبلدية علمات لتحويل م�ستو�سف علمات 

لذلك.  الما�ّسة  للحاجة  نظرًا  ال�ساملة  للخدمات  اإلى مركز 
الهيئة  في  لاأخوة  والإح��ت��رام  بال�سكر  نتوجه  الختام  وفي 
ال�سحّية الإ�سامّية لرعايتهم الم�ستو�سفات الآنفة الذكر. كما 
نتوجه بالتحية وال�سكر للحركة الإنمائّية لباد جبيل ولموؤ�س�سها 
�سقير  ولآل  اأحمد  حيدر  علّي  محمد  الأ�ستاذ  الحاج  المحامي 
في  والطفل  الأم  رعاية  مركز  واإدارة  بتاأ�سي�س  لقيامهم  الكرام 

ال�سوانة منذ ثاثين عامًا ولغاية تاريخه خير قيام.

ق�صر ال�زير ال�صّيد اأحمد الح�صينّي ـ مزرعة ال�صّياد قام بترميمه عام 1937م. م�صجد بلدة مزرعة ال�صّياد �ُصّيَد في  اأيام المت�صرفّية
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ملحق

فت�ستطيع  بالمياه  عليها  تعالى  اهلل  منَّ  التي  القرى  واأّم��ا 
مار  وجنة  اأفقا،  كقرى  الأ�سماك  لتربّية  خا�سة  مزارع  اإن�ساء 
وتجميلها  الأرا�سي  وا�ست�ساح  وغيرها.  وقرقريا  �سركي�س، 

الإنتاج. لزيادة 
ال�سابعة:  المذكرة 
الفردّية المبادرات 

اأو  ال�سغيرة  الإقت�سادّية  ال��ف��ردّي��ة  ال��م��ب��ادرات  ت�سجيع 
»اإتفاقّية  بعد  المحافظة  ه��ذه  اأبناء  بها  ق��ام  التي  الكبيرة 
اأبناء  وم�ساعدة  والعمل  بالقول  تاريخه  ولغاية  الــطــائــف« 
�ساأنه  م��ن  اأخ��رى  ب��م��ب��ادرات  للقيام  الطامحين  المحافظة 
الأجداد  باأر�س  للبقاء  وال�سابات  لل�سباب  عمل  فر�س  اإيجاد 
الناجحة  المبادرات  تلك  اأ�سحاب  ودعوة  عليها.  والمحافظة 
بيروت  �سكان  من  اأو  الإغتراب  باد  في  المحافظة  اأبناء  من 

قراهم. اإلى  للعودة  الجنوبّية  و�ساحيتها 

قربها  اأهمها:  كثيرة  باإمتيازات  المحافظة  تمتاز هذه  كما 
عيون  طريقي  خال  من  البقاع،  ومن  بيروت.  العا�سمة  من 

بعلبك. � حدث  والمنيطرة   � ال�سيمان 
�سوريا  اإلى  وال�سناعي  الزراعي  الإنتاج  ت�سدير  واإمكانّية 

والعراق ودول الخليج دون المرور بمدينة بيروت. 
�سالحة  فيها  معدنّية  مياه  بوجود  المحافظة  هذه  وتمتاز 
قرى  في  الحديثة  العلمّية  الو�سائل  وفق  والت�سدير  للتعبئة 

واأفقا وغيرها. ول�سا  وبزيون  وقرقريا  الح�سين 
ويمتاز اأهل هذه المحافظة عن �سائر المحافظات اللبنانّية 
النظيفة  المياه  وم�سادر  البيئة  على  بالمحافظة  الأخ���رى. 
وعلى الأمن وال�سام والمحّبة والتعاون والحر�س على الوحدة 

الوطنّية منذ فجر المت�سرفّية عام 1861م. ولغاية تاريخه. 
 15 الموافق:  2017/12/4م.  فيه  الواقع  الثنين  جبيل، 

ربيع الأول 1439ه�.

الهوام�س:
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فائدة ملحقة بهذا الملحق 
الجمهورّية  المرا�سيم  حول  الثانّية  المذكرة  في  ذكرها  ورد  والتي 

تاريخه،  لغاية  ُتنّفذ  ولم  ال�سنين  من  عقود  عليها  م�سى  التي 
جبيل. ق�ساء  في  والموا�سات  بالطرق  معظمها  ويتعلق 

البطريرك الماروني عري�صة مع بع�س المطارنة في زيارة تهنئة لل�زير ال�صّيد اأحمد الح�صينّي بمنا�صبة تجديد دارته في مزرعة ال�صّياد عام 1937م
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ملحق

مدينة جبيل في حفل و�صع حجر االأ�صا�س ل�صرايا جبيل عام 1947م ال�صّيد اأحمد الح�صينّي والنائب الدكت�ر �صهيد الخ�ري وبع�س اأعيان الروؤ�صاء ب�صارة الخ�ري، ريا�س ال�صلح، �صبري بك حمادة وال�زير
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