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تمهيد
الفرن�سي في  الإنتداب  لبنان عن  اإ�ستقال  منذ فجر 
على  توالت  هذه  اأيامنا  ولغاية   1943 الثاني  ت�سرين   22
كثيرة  نيابّية  ومجال�س  عديدة  حكومات  اللبنانّي  ال�سعب 
كان لها الأثر الحميد في بقاء الكيان اللبنانّي والمحافظة 
الإنتداب  من  ورثناها  التي  الدولة  موؤ�س�سات  وعلى  عليه 
ال�ستينيات  في  بداأت  جديدة  موؤ�س�سات  واإيجاد  الفرن�سي 
اأيام الرئي�س فوؤاد �سهاب )1958 � 1964( وبالتالي تمثيل 
من  الرغم  على  والعربّية.  الدولّية  المحافل  في  لبنان 
غيوم كثيرة واأمواج عاتية ومن الحرب الأهلّية والأحداث 
من  لق�سم  ال�سهيوني  والجتياح  رافقتها  التي  الأليمة 
الآخر  ال�سهيوني  والجتياح  1978م.  عام  لبنان  جنوب 
اأّول  وهي  بيروت  العا�سمة  واحتال  1982م.  عام  للبنان 
في  ال�سهيوني  الجي�س  اأمام  ت�سقط  عربّية  دولة  عا�سمة 

القرن الع�سرين.
الإنت�سار اللبنانّي

عامًا  و�سبعين  خم�سة  خال  اللبنانيون  اإ�ستطاع  وقد 
ال�سيا�سّية  الأ�سعدة  �ستى  على  كبيرة  انت�سارات  ت�سجيل 
�ستى  وفي  والثقافّية  والعلمّية  والقت�سادّية  والع�سكرّية 

حقول الفنون والمعرفة اأهمها كان التالي:
والأكاديمي  العلمي  الم�ستوى  على  المحافظة  اأوًل: 
كالجامعة  القديمة  اللبنانّية  وال��م��دار���س  للجامعات 
الأمريكّية في بيروت، وجامعة القدي�س يو�سف، والجامعة 
المقا�سد  جمعية  ومدار�س  الحكمة.  وجامعة  الأنطونّية، 
الخيرّية الإ�سامّية في بيروت، ومدار�س الجمعية الخيرّية 
الإ�سامّية العاملية في بيروت، ومدار�س الجمعية الخيرّية 
وما  تربوّية.  موؤ�س�سات  من  وغيرها  �سور  في  الجعفرّية 
والأكاديمّية  العلمّية  والموؤ�س�سات  الجامعات  عن  يقال 
القديمة المتوارثة من اأواخر الع�سر العثمانّي والنتداب 
والموؤ�س�سات  الم�ست�سفيات  عن  اأي�سًا  يقال  الفرن�سّي 
الأطباء  هوؤلء  من  والُمبدعة  المتفوقة  والأجيال  الطبّية 
وجامعة  الأم��ري��ك��ّي��ة  الجامعة  م�ست�سفيات  ف��ي  ال��ك��رام 
القدي�س يو�سف وجمعية المقا�سد الخيرّية الإ�سامّية في 

بيروت وغيرها.
واأكاديمّية جديدة  اإ�ستحداث موؤ�س�سات تربوّية  ثانيًا: 
اأهمها  العربّي  والعالم  لبنان  في  والثقة  الإحترام  حازت 
كان الجامعة اللبنانّية وفروعها في المحافظات اللبنانّية 
العربّية،  بيروت  وجامعة  وفروعها،  الإ�سامّية  والجامعة 

اللبناني 

بين 

اإلنتصار واإلحباط

الإ�سامّية  للدرا�سات  المقا�سد  ومعهد  البلمند  وجامعة 
المبّرات  وجمعية  الإ�سامّية،  بيروت  وجامعة  العالّية، 
ومدار�سها  وث��ان��وي��ات��ه��ا  الحديثة  بجامعتها  ال��خ��ي��رّي��ة 
معظم  ف��ي  ال��م��وج��ودة  ومبّراتها  والمهنّية  الأك��ادي��م��ّي��ة 
الإم��ام  وجامعة  اللويزة،  �سّيدة  وجامعة  المحافظات. 
من  وغيرها  الإ�سامّية  المعارف  وجامعة  الأوزاع����ّي، 
والموؤ�س�سات  الجامعات  عن  يقال  وما  تربوّية.  موؤ�س�سات 
التربوّية والأكاديمّية الحديثة يقال اأي�سًا عن الم�ست�سفيات 
مع  لبنان  في  والمتفوقة  الحديثة  الطبّية  والموؤ�س�سات 
والتي  للبنان.  منارة  اأ�سبحوا  اّلذين  الجهابذة  اأطبائها 
واأ�سحاب  المر�سى  بالبنان وهي مهوى قلوب  اإليها  ُي�سار 
وغ��ي��ره��ا من  ال��ع��رب��ّي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال�سعبة  الأم���را����س 

موؤ�س�سات ومعاهد وجامعات.
في  ال��رائ��دة  لبنان  ف��ي  ال�سحافة  كانت  لقد  ثالثًا: 
نه�سة العالم العربّي وفي حركات التحرر العالمّية. وكان 
يدي  على  ال�سهادة  و�سام  حازت  اأّنها  الكبير  ال�سرف  لها 
ُمعظم  اأّن  حيث  1916م.  ايار   6 في  ال�سفاح  با�سا  جمال 
ال�سحافة من جميع  اأهل  كانوا من  ال�سهادة  نالوا  اّلذين 
�سقوط  وت��وال��ى  اآن���ذاك.  اللبنانّية  والأح���زاب  المذاهب 
اأيام الإنتداب الإفرن�سّي  ال�سهداء من اأهل ال�سحافة في 
العدو  مواجهة  وفي  اللبنانّية،  الأهلّية  الحرب  اأي��ام  وفي 

ال�سهيونّي والعدو التكفيري.
وو�سائل  وذاك  هذا  بعد  العاميين  من  والمطلوب 
المجيد  تاريخها  على  المحافظة  لبنان  ف��ي  الإع����ام 
ذاتّية  مراقبة  هناك  يكون  واأن  العربّي.  للعالم  وريادتها 
ومن  عليها  القيمين  م��ن  الإع����ام  وو���س��ائ��ل  لل�سحف 
ال�سحف  نقابات  عن  الم�سوؤولين  ومن  التحرير،  روؤ�ساء 
حتى  الإعام  و�سائل  في  الم�سوؤولين  وجميع  والمحررين 
ل�سحافتنا  العربي  العالم  في  والزعامة  ال��ري��ادة  تبقى 

اللبنانّية في القرن الواحد والع�سرين.
الموؤ�س�سات  وجميع  البا�سل  اللبنانّي  الجي�س  رابعًا: 
بين  الوطنّية  الوحدة  على  ومحافظتهم  اللبنانّية  الأمنّية 

اأبناء الوطن. ووقوفهم في وجه الفتنة الطائفّية والمذهبّية 
المخططات  وج��ه  ف��ي  الأه��ل��ّي��ة  اللبنانّية  ال��ح��رب  ف��ي 
الإ�سرائيلّية. ومخططات التكفيريين وطردهم من لبنان 
بعد مخا�س ع�سير في معركة فجر الجرود في �سهر تموز 
2017م. ومحافظتهم على ال�سلم الأهلي والأمن في جميع 

ربوع الوطن.
حركة  مع  وتعاونها  الإ�سامّية  المقاومة  خام�سًا: 
وال�سعب  اللبنانّية  والأح��زاب  اللبنانّي  والجي�س  »اأمـــل« 
لإف�سال ُمخطط توطين الفل�سطينيين في لبنان وتق�سيمه. 
ُثمَّ  وم��ن  و�سيدا  بيروت  من  ال�سهيوني  الجي�س  وط��رد 
الجيوب  بع�س  عدا  اللبنانّية  الأرا�سي  كامل  من  ط��رده 
ال�سغيرة وتحقيق اأول انت�سار عربي عليه واندحاره من 
وتركه   2000 عام  اأي��ار   25 في  �سرط  اأو  قيد  دون  لبنان 
اللبنانّي...  الق�ساء  اأم��ام  م�سيرهم  يواجهون  لعمائه 
في  الثالث  ال�سهيونّي  والعدوان  الإجتياح  �سدَّ  وبالتالي 
تموز عام 2006م. وبالتالي ف�سل هذا الإجتياح واندحار 
ال�سهاينة في 14 اآب 2006م. في اأعظم ملحمة �سهدها 
ال�سراع العربي � الإ�سرائيلي لغاية تاريخه وكذلك ت�سّديه 

لموؤامرات التكفيريين ومخططاتهم وطردهم من لبنان 
ومن جميع القرى والمدن ال�سورّية القريبة من 

لبنان في �سهري تموز واآب 2017م.
وتفوق  نجاح  �ساد�سًا: 

ال����م����وؤ�����س���������س����ات 
الإق��ت�����س��ادّي��ة 

في  وال���ت���ج���ارّي���ة 
ل����ب����ن����ان ورج��������ال 

اللبنانيين  الأع���م���ال 
وع�����ل�����ى راأ�������������س ه����ذه 

م�سرف  ك��ان  الموؤ�س�سات 
والموؤ�س�سات  المركزي  لبنان 

ال�سرق  طيران  و�سركة  له  التابعة 
من  وغ��ي��ره��ا   M.E.A الأو�����س����ط 
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موؤ�س�سات عريقة واقت�سادّية ُمحترمة. 
في  الم�سلمين  العلماء  تجمع  �سابعًا: 
لبنان وت�سّديه للفتنة ما بين ال�ُسّنة وال�سيعة 
منذ  الم�سلمين  ل��دم��اء  وح��ق��ن��ه  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
ال�سّيد  الإمام  يدي  على  1982م.  عام  تاأ�سي�سه 
روح اهلل المو�سوّي الخمينّي )قده(، ولغاية تاريخه. 
اللبنانيين،  بين  ما  الوطنّية  ال��وح��دة  على  ومحافظته 
ودعوته الدائمة لل�سام والوحدة بينهم. وتوجيه الّنا�س 
بالكلمة  ال�سهيونّي  العدو  �سدَّ  للجهاد  والنا�سئة 
فل�سطين.  ف��ي  ال��م��ق��اوم��ة  وم�����س��اع��دة  وب���الإع���ام 
لكّل  الأول���ى  الق�سّية  ه��ي  القد�س  ق�سّية  واعتبار 
ُم�سلم وم�سيحّي في العالم. وبالتالي محاربته لجميع 
والكيان  العربّية  ال���دول  بين  م��ا  ال�سلح  اتفاقيات 
�سرعًا  ذلك  وتحريم  لفل�سطين  الغا�سب  ال�سهيونّي 
1983م.  اأيار   17 لتفاقّية  اإ�سقاطه  وبالتالي  وقانونًا. 
ة  مرَّ لأّول  اللبنانّية  والحكومة  ال�سهيونّي  العدو  بين  ما 

بتاريخ ال�سراع العربّي � الإ�سرائيلّي.
ووقوف  اللبنانيين  عند  الدينّية  المرجعيات  ثامنًا: 
و�سدِّ  والمذهبّية  الطائفّية  الفتن  �سّد  بحزم  معظمها 
في  وال�سابات  ال�سباب  عند  الأخ��اق��ي  الف�ساد  انت�سار 
ال�سّيد مو�سى  الأولى كانت لاإمام  البي�ساء  واليد  لبنان. 
الإ�سامّية  المذاهب  بين  ما  روحّية  قمم  لعقد  ال�سدر 
الكبير  للعّامة  كانت  واآخ��ره��ا  الم�سيحّية  وال��م��ذاه��ب 
ال�سيخ عبد الأمير قبان في موؤتمر القّمة الروحي الذي 
�سباح  اللبنانّية  الطوائف  لجميع  ممثًا  بكركي  في  ُعِقَد 
يوم الخمي�س الواقع فيه 2017/12/14 حيث اعتبر هذا 
حول  ترامب  دونالد  الأمريكّي  الرئي�س  قرار  اأّن  الموؤتمر 
القد�س بجعلها عا�سمة لإ�سرائيل ي�سكل تحّديًا وا�ستفزازًا 
العالم  ف��ي  وم�سيحي  م�سلم  م��ل��ي��ارات  ثاثة  م��ن  لأك��ث��ر 
للموؤمنين  وي�سيء  الدولّية  والمواثيق  للقوانين  ومخالفًا 

وي�سكل تحّديًا لم�ساعرهم...
الثانية  العقود  خال  اللبنانّي  المواطن  نجاح  تا�سعًا: 
الحياة  وظروف  والمر�س  والفقر  الجهل  على  وانت�ساره 
للبنى  المدن  وبع�س  قرانا  معظم  افتقاد  مع  القا�سّية 

التحتّية. وخير دليل على ذلك ما نلم�سه ونراه في بع�س 
قرانا الواقعة على الحدود الفل�سطينّية والتي كانت ترزح 
ولغاية  1978م.  ع��ام  منذ  الإ�سرائيلّي  الإح��ت��ال  تحت 
مع  القرى  اأب��ن��اء  معظم  تعاون  حيث  2000م.  اأي��ار   25
مع  الغتراب  باد  وفي  و�سواحيها  بيروت  في  اخوانهم 
القائمة  والأحزاب  المخت�سة  والوزارات  الجنوب  مجل�س 
واأّما  كبيرًا.  نجاحًا  ونجحوا  بذلك،  بالقيام  الأر�س  على 
اللبنانّي  المغترب  وج��ه��اد  ن�سال  حكاية  ع��ن  الحديث 
من  اأكثر  في  العربي  العالم  ُمغتربي  �سائر  على  وتفوقه 
اإل��ى  وبحاجة  طويل  فحديث  العالم  ف��ي  دول��ة  خم�سين 

ت�سنيف كتاب خا�س بذلك.
كيف نعالج الإحباط

هذه  بعد  اللبنانّي  المواطن  لإحباط  بالن�سبة  واأّم��ا 
للمخططات  نتيجة  اأت���ى  فقد  المباركة  الإن��ت�����س��ارات 
لبنان  اأنَّ  ت��رى  والتي  الأو���س��ط  ال�سرق  في  ال�سهيونّية 
لل�سهيونّية  والم�ستقبل  التاريخ  اأع��داء  هم  واللبنانيين 
العالمّية. ونتيجة العقلّية الإنتهازّية وال�ستثمارّية الج�سعة 
عند غالبية اللبنانيين والتي جاءت نتيجة للحرب الأهلّية 
ولإبتعادهم عن الأخاق الإ�سامّية والم�سيحّية التي تاأمر 
والمحّبة.  والت�سامح  والرحمة  والوفاء  والأمانة  بال�سدق 
من  كثير  عقلّية  على  ميكافيلي  مذهب  ل�سيطرة  ونتيجة 
وخارجّية  داخلّية  اأ�سباب  من  وغيرها  لبنان.  �سيا�سيي 

يطول الحديث عنها.
يحتاج  عنه  فالجواب  الإحباط  هذا  نعالج  كيف  واأّما 
اأهل  لها  ُيدعى  موؤتمرات  خال  من  كثيرة  درا�سات  اإلى 
واإلى  والعدالة.  النزاهة  ذوي  من  والخبرة  الإخت�سا�س 
تبّني الحكومة اللبنانّية العتيدة لخا�سة هذه التو�سيات 
القراآن  في  تعالى  لقوله  م�سداقًا  تكون  اأن  نتمنى  التي 
َبًة  َكــِلــَمــًة َطيِّ َمــَثــاًل  الّلُ  ــَرَب  َكــْيــَف �ــصَ ــَر  َت ــْم  ــ {اأََل الكريم: 
ُت�ؤِْتي  َماء  ال�صَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�صْ َبٍة  َطيِّ َك�َصَجرٍة 
ِللنَّا�ِس  االأَْمَثاَل  الّلُ  ِرُب  َوَي�صْ َربَِّها  ِبــاإِْذِن  ِحيٍن  ُكلَّ  اأُُكلََها 
َخِبيَثٍة  َك�َصَجَرٍة  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  َوَمــثــُل  ــُروَن  َيــَتــَذكَّ َلَعلَُّهْم 
ــَهــا ِمـــن َقـــــَراٍر} �سورة  ْر�ــــــسِ َمـــا َل ــْت ِمـــن َفــــْ�ِق االأَ ــثَّ ــُت اْج

ابراهيم، اآية 24 -25 � 26.

�سنة 1902 في  الفرن�سي هنري كوربان في  الم�ست�سرق  ُوِلَد 
باري�س عا�سمة فرن�سا.

الفل�سفة  في  اللي�سان�س  على  ال�سوربون  جامعة  من  ح�سل 
ُثّم على دبلوم معهد  العالي عام 1926 م.  عام 1925 والدبلوم 
ودبلوم مدر�سة  عام 1928  باري�س  العليا من جامعة  الدرا�سات 
كان  الإ�ساميات،  في   1929 عام  باري�س  في  ال�سرقّية  اللغات 
تلميذًا للوي�س ما�سينيون، وقد اختير اأ�ستاذًا لكر�سي الإ�ساميات 
في مدر�سة الدرا�سات العليا بجامعة ال�سوربون خلفًا لما�سينيون 

وباإ�سرار منه، وظّل ي�سغله حتى اأحيل اإلى التقاعد.
رئي�سًا  الفرن�سّية  الخارجّية  وزارة  اختارته   1946 عام  وفي 
الموؤ�س�سين  من  وهو  بطهران،  معهدها  في  الإيرانيات  لق�سم 
من  ال��واف��ر  فيها  ن�سر  التي  الإي��ران��ي��ات  لموؤ�س�سة  الأ�سليين 

درا�ساته، وقد كافاأته اإيران بالأو�سمة والألقاب.
اآثاره وموؤلفاته

بلغت موؤلفاته 197 عنوانًا ُطبعت في طهران وباري�س، منها: 
ك�سف المحجوب � ر�سالة في المذهب الإ�سماعيلّي، ولل�سهروردي: 
الحكماء،  اعتماد  في  ور�سالة  العربي،  الّن�س  الإ�سراق  حكمة 

وكتاب جامع الحكمتين.
تاأثير العاّلمة الطباطبائّي عليه

كان لت�سال هنري كوربان بالفيل�سوف العّامة ال�سّيد محمد 

لدى  الِعرفان  تراث  ترجمة  في  وم�ساعيه  الطباطبائّي  ح�سين 
ال�سيعة للغربيين اأثر كبير عليه.

فعندما اأح�ّس بالفراغ المعنوي لدى الغرب راأى في العرفان 
اإلى  جاء  ُثّم  فاقترحه،  الفراغ  ذلك  ملء  خ�سو�سيات  ال�سيعّي 
في  والفا�سفة  العرفاء  اإلى  للتعّرف  كبيرًا  ُجهدًا  وب��ذَل  اي��ران 

المجتمع الإيرانّي.
الطباطبائّي  العّامة  المرحوم  مع  وثيقة  عاقة  اأق��ام  ُث��ّم 
وتتلمذ على يديه ُثّم نقل محا�سراته للفرن�سّية كما قام تامذته 

وم�ساعدوه بنقلها لاإنجليزّية اأي�سًا ون�سروها عالميًا.
الإ�ست�سراق والإ�سالم

اأ�سبح ل� كوربان بعد �سنوات من البحث والدرا�سة في الدين 
 ،i الأطهار  لاأئمة  وبالخ�سو�س  لاإ�سام،  ميل  الإ�سامّي 
و�سيئًا ف�سيئًا اأ�سبح بعيدًا عن الأفكار الغربّية، وعن اأ�ستاذه في 
اأوروبا لوي�س ما�سينيون. فاعتنق الدين الإ�سامّي عام 1945، ُثّم 
�سافر اإلى ايران وكان يق�سي معظم اأوقاته خال ال�سنوات التي 
وتبادل  ال�سيعة، ومباحثتهم،  بمناظرة علماء  اإيران  ق�ساها في 

وجهات النظر معهم.
واأمثال كوربان موجودون في الغرب، كال�سّيد مادلون موؤلف 
الرو�سة  قبل  من  الكتاب  ُترجم  وقد  ُمحّمد«،  »خالفة  كتاب 
تعّر�س  الكاتب  اأنَّ  اإّل  اأي�سًا.  العام  كتاب  واختير  الر�سوّية 

المهدّي الُمنتظر

واملستشرق الفرنسي 
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لنتقادات حادة من قبل الو�سط الوهابّي وغيره، وحتى من قبل 
الغربيين اأنف�سهم.

اّلذين  ولكن الم�ست�سرق الدكتور هنري كوربان من القائل 
واإن�ساف،  بنزاهة  وكتبوا  الإ���س��ام��ّي  التاريخ  حقيقة  فهموا 
واكت�سفوا حقائق كبيرة في الدين الإ�سامّي الحنيف. وقد ا�ستغلَّ 
كوربان فترة وجوده الطويلة في اإيران فاّطلع على المخطوطات 

والوثائق الإ�سامّية، واتَّ�سل بكبار رجال الفكر والدين هناك.
اأهم اأ�سباب َت�سيَّعه

ال�سيعّي  المذهب  اختار  الإ���س��ام��ّي  الدين  اعتنق  اأن  بعد 
الإثني ع�سري، مذهب اأهل البيتi، وذلك لأنَّ مذهب الت�سّيع 
 ،w ُمحّمد  بالر�سول  النبوة  ختم  بعد    � يعتقد  الذي  وحده  هو 
الباقين  الأئمة  ولي��ة  عبر  والتكميل  الهداية  رابطة  با�ستمرار 

والذي ل ُبدَّ من وجود اأحدهم حّيًا اإلى يوم القيامة.
اأي اإّن الإعتقاد بالإمام المهدّي t، في هذا الزمان كان من 
اأهم الأ�سباب لختيار الدكتور كوربان للت�سيع من بين المذاهب 
الإ�سامّية الأخرى. وقد ذكر الأ�ستاذ جال الدين اآ�ستياني في 

مقال له اأن كوربان عندما ح�سرته الوفاة كان يترنم بعبارات من 
�ساحب  على  ال�سام   ،t الزمان  ل�ساحب  المعروفة  الزيارة 
الدعوة النبوّية... وهذا يدلُّ على اأن الم�ساألة عند كوربان اأ�سمى 
جامحة  رغبة  لديه  كانت  بل  ثقافّي،  ت��راث  ترجمة  مجرد  من 

.tوذاتّية لمو�سوع الإمام المهدّي
بداية ق�سة الدكتور كوربان مع الت�سّيع

بداأت ق�سة كوربان مع فكر اأهل البيت i، عندما طلب لقاء 
الميزان«  »تف�صير  �ساحب  الطباطبائّي  ال�سّيد  الفيل�سوف  مع 
النظر  وج��ه��ات  تقبُّل  ا���س��ا���س  على  القائمة  المناق�سة  لأج���ل 
المنطقّية، وكانت النتيجة مثمرة ومفيدة في ما اأراد كوربان من 

نقاط طرحها وناق�سها مع ال�سّيد الطباطبائّي.
من  كوربان  مع  حواره  في  انطلق  الطباطبائّي  اأّن  والحقيقة 
تعرف  لم   ،i البيت  اأه��ل  وعلوم  الأ�سيل  الإ���س��ام  اأنَّ  نقطة 
طريقها اإلى العالم الغربّي، وذلك لأّن الم�ست�سرقين اّلذين در�سوا 
الإ�سام عك�سوا ُبعدًا واحدًا عن الإ�سام، من خال اعتمادهم 
على م�سادر فريق واحد واإهمالهم للفريق الآخر. فكانت نتيجة 
ذلك اأّن ال�سورة التي ت�سكّلت لدى الغرب عن الت�سّيع لم تزد عن 
ة عن الإ�سام، واختلفت مع الأكثرّية على ق�سايا  اأنَّه فرقة من�سقَّ

منها الخافة والحكم.
و�سف العاّلمة الطباطبائّي لكوربان

�سريرة  و�سفاء  عقانّية  الطباطبائّي  العّامة  و�سف  لقد 
يّت�صم  النف�س  �صليم  رجــاًل  ك�ربان  »كان  بقوله:  كوربان  هنري 
بالم��ص�عّية واالإن�صاف، وغالباً ما كان يقراأ اأدعّية ال�صحيفة 
الكريم  الــقــراآن  در�ــس  الــذي  اإّن ك�ربان  يبكّي،  المهدوّية وهــ� 
من  االإ�صالمّية  الحقائق  اإلــى  لل��ص�ل  نف�صه  وجاهد  بعمق 
خالل مدر�صة اأهل البيت i، جعلت منه اإن�صاناً ال يخ�صى في 
الحقِّ ل�مة الئم، ولي�س هذا بال�صيء الغريب، الأن الل �صبحانه 
وتعالى اأخبرنا في محكم تنزيله اأّن الذي ياأّتم بالذكر الحكيم 
الذي ال يعلم حق تاأويله اإاّل ه� �صبحانه والرا�صخ�ن في العلم 
اإلى �صاطئ االأمان )َيْهِدي  i، فاإّن الل �صيق�ده  اأئمة الهدى 
ُلَماِت  ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َ�اَنُه �ُصُبَل ال�صَّ َبَع ِر�صْ ِبِه الّلُ َمِن اتَّ
�ْصَتِقيٍم(، �ص�رة المائدة،  َراٍط مُّ �ِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم اإَِلى �صِ اإَِلى النُّ

االآية 16«.
ماذا يقول كوربان

من   ،i البيت  اأهل  مذهب  على  كوربان  اطاع  اأ�سفر  لقد 
ومن  ال�سابقين  من  المذهب  ه��ذا  رج��ال  لكبار  ق��راأ  ما  خ��ال 

الاحقين، بالإ�سافة اإلى حواراته مع العّامة الفيل�سوف ال�سّيد 
تّوجت  ونهائّية  حا�سمة  نتيجة  عن  اأ�سفر  هذا  كّل  الطباطبائّي، 
من  �سيئًا  نورد  اأن  لنا  ويمكن  النقّي،  المذهب  هذا  عن  اأبحاثه 
نف�سه عن  قاله كوربان  النتيجة معتمدين في هذا على ما  هذه 

هذا المذهب:
»في عقيدتي اأن الت�صّيع ه� المذهب ال�حيد الذي حفظ 
وعــالقــة  والــخــلــق،  الل  بــيــن  الــهــدايــة  رابــطــة  م�صتمر  ب�صكل 
ال�اقعّية  العالقة  اأنــهــْت  فاليه�دّية  االأبـــد،  اإلــى  حّية  الــ�اليــة 
ُثّم   .t النبّي م��صى  االإن�صانّي في �صخ�س  بين الل والعالم 
 ،w ُمحّمد  والنبيِّ  الم�صيح  ال�صّيد  بنّب�ة  بعدئذ  تذعن  لــم 
فقطعت الرابطة المذك�رة، والم�صيحّية ت�قفْت بالعالقة عند 
ال�صّيد الم�صيح t، اأّما اأهل ال�ُصّنة من الم�صلمين فقد ت�قف�ا 
بالعالقة المذك�رة عند النبيِّ ُمحّمدw، وباإختتام النّب�ة به 
لم يعد ثمة ا�صتمرار في رابطة العالقة )في م�صت�ى ال�الية( 
بين الخالق والخلق، الت�صّيع يبقى ه� المذهب ال�حيد الذي 
اآمن بنبّ�ة ُمحّمد w، واآمن في ال�قت نف�صه بال�الية، وهي 
العالقة التي ت�صتكمل خط الهداية وت�صير به بعد النبّي واأبقى 

عليها حية اإلى االأبد«.
عن  الم�ست�سرقون  نقلها  التي  للفكرة  كوربان  معار�سة  اإّن 
ُمتفّردًا  باحثًا  منه  جعلت  الغرب  اأبناء  اإل��ى  والت�سّيع  الإ�سام 
وعالمًا ُمتمّيزًا في طريقة البحث والدرا�سة وفي طريقة اإي�سال 
الذي  المادي  الغرب  عالم  اإلى  والبحوث  الدرا�سات  هذه  نتائج 
َت�سربَّ بالأفكار الخاطئة عن ديٍن ل يعلم عن حقيقته اإّل ما ُنقل 

هة عنه. اإليه من �سور ُم�سوَّ
ويقول كوربان في ذلك: »من هذه الجهة بذلت جه�دي على 
قدر ما ا�صتطيع لتعريف العالم الغربّي بمذهب الت�صّيع على 
و�صاأبقى  المذهب،  واقعّية هذا  ويّت�صق مع  به  يليق  الذي  النح� 

اأبذل الجه�د في هذا الطريق«.
اأن خرج  بها كوربان  قام  التي  الدرا�سات  وكان من ح�سيلة 
هذه  اأب��رز  من  ولعّل  ال�سيعّي  المذهب  عن  الكتب  من  بالعديد 
ـ  اإيــران  في  االإ�صالم  »عن  يحمل عنوان  الذي  الكتاب  الكتابات 
المو�سوي  نواف  الأ�ستاذ  قام  وقد  وفل�صفّية«.  روحّية  م�صاهد 

�سبعة  على  المذكور  الكتاب  ويتّوزع  العربّية  اللغة  اإلى  بترجمته 
ف�سول وهي:

� الت�سّيع واإيران.
� مفهوم الت�سّيع الأثني ع�سري.

� معركة الت�سّيع الروحّية.
� ظاهرة الكتاب الُمقّد�س.

� في الباطل والتاأويل.
� مبحث الّنبوة ومبحث الإمامة.

� معنى الإمام للروحانّية ال�سيعّية.
اأثر كوربان على تغيير نظرة الغرب عن الت�سّيع

ت��رك��ه الإ���س��ام ع��م��وم��ًا وال��م��ذه��ب ال�سيعّي  ال���ذي  والأث����ر 
ثاثة  يقارب  ما  اأم�سى  اأن  بعد  كوربان  هنري  على  خ�سو�سًا 
عقود من الزمن في درا�سة هذا الفكر العميق، يتجلى في تغّير 
النظرة الم�سوؤومة في العالم الغربي عن الإ�سام كدين �سماوي 

وعن المذهب ال�سيعّي كفكر اإ�سامّي اأ�سيل.
فقد  ت��وال  فران�سوا  الأ�ستاذ  بكوربان  تاأثر  من  ا�سهر  ومن 
بعنوان:»جي�ب�ليتك  كتاب  كتبه  ما  ا�سهر  ومن  بالت�سّيع،  اهتمَّ 
هنري  ب��ال��دك��ت��ور  ت��اأث��ره  م���وؤك���دًا  ــ�ال«  ــ ــ »تـ وي��ق��ول  الت�صّيع«. 
كوربان:»منذ وقت ط�يل ان�صّب اهتمامي على الت�صّيع بعد اأن 

اطلعت على م�ؤلفات هنري ك�ربان التي التهمتها كلها«.
الروحّية  بمفاهيمه  الإ�سام  اأّن  على  توال  فران�سوا  ويوؤكد 
الغرب  اأهل  نحن  نفهم  لم  ما  فهمه  يّتم  لن  العاّمة  والعقائدّية 
العالم  هــذا  �صيبقى  قائًا:»  ويوؤكد  القويم،  ال�سيعّي  المذهب 
اأو  ال�صيا�صّي  ب�صكله  كــان  �ــصــ�اء  منا  مفه�م  غير  االإ�ــصــالمــّي 
ب�صكله الجي�ب�ليتيكي اأو ب�صكل ح�ار االأديان اإذا ُكّنا ال نعرف 

الت�صّيع«.
عنه  يقول  كما  ولكّنه   1978 ع��ام  كوربان  هنري  م��ات  لقد 
�سياء الدين ده�ستري مترجم كتاب كوربان »اأر�س ملك�ت«: »اإّن 
ك�ربان اأ�صهر اإ�صالمه �صنة 1945 بعد اأن قّدم خدماته العلمّية 
الجليلة للعالم الغربي واأفنى حياته في �صبيل اإعالء ون�صرة 
الفكر ال�صيعّي المحت�صن والمقتفي لالآثار والمبادئ الفكرّية 

.»i الخالدة الأهل البيت المطهرين

الهوام�س:
هيئة التحرير في مجلة »نور الإ�سام« ال�سادرة في بيروت � ال�سنة التا�سعة ع�سرة ال�سادرة في اأيار وحزيران 2018، العددان )219 � 220(. من �س 32 ولغاية �س 36 بت�سرف.( 1)
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الجبيلي روح  اإ�سماعيل بن 
ابــن  اإ�ــصــمــاعــيــل بــن ح�صن قــالــه  الـــذي روى عــنــه 
واإبــن   405 �س  ج8،  دم�صق  تاريخ  في  ع�صاكر 

ماك�ال في االأكمال ج2، �س 259.
واإ�صماعيل هذا ه� راوية، محّدث، 
روى عـــن ُعــمــر بـــن هــا�ــصــم الــبــيــروتــي. 
وروى  ال�ص�ري،  مبارك  بن  محمد  وعن 
عنه اأب� علي محمد بن �صليمان بن حيدرة 
االأطرابل�صي، وذك�ان بن اإ�صماعيل البعلبكي 
بن  واأحمد  ال�صرفندي،  اإبراهيم  اإ�صحاق  واأب� 
عبد ال�صالم من اأهل ج�نية كما اأخبرنا، ورواه 

اإبن ع�صاكر في تاريخ دم�صق، ج8، �س 381...
ــد الــجــلــيــل الــّنــ�ــصــاخ الــّنــ�ــصــابــة  ــّي ــان الــ�ــص كــمــا كــ
محمد  بن  محمد  الــدولــة  اأمين  القا�صي  ال�صريف 
المار  الطرابل�صي،  االأفط�صي  الح�صينّي  الل  هبة  بن 
ــيـــرة  فــقــهــائــنــا االأعــــــالم ومــن  تــرجــمــتــه مــعــنــا، مـــن خـ
في  اأعالمنا  كــرام  من  و�ــصــ�اه  الط��صي  ال�صيخ  تالمذة 
بغداد. وقفنا له على كتاب نافع ومفيد عن�انه »المجم�ع 
والــفــكــر  االأدب  فـــي  تـــراثـــّيـــة  مـــخـــتـــارات  تــ�ــصــمــن  اللفيف« 
الجب�ري  وهيب  يحيى  الدكت�ر  بتحقيق  ُطبع  والح�صارة، 

�صنة  االإ�صالمّي  الغرب  دار  االأهلّية«.  »اإربد  بجامعة  اأ�صتاذ 
2005م./ 1425هـ. المت�فى بعد �صنة 515هـ. 1121م.

ماذا بعد �سنة 515هـ. 1121م؟.
وت�صلٍق  وطل�ٍع  ونــزوٍل  وهب�ٍط  �صع�ٍد  بين  االأمــ�ر  كانت 
بالك  فما  االأر�ــس  اأهــل  ُمجمل  حياة  تــالزم  حالة  واإنــحــداٍر، 
الج�اب  وياأتيك  كثيراً  يّلُح  �ص�ؤاٌل  العاّمة...  من  بالخ�ا�س 
بل  جــزءاً  وفيُت  قد  نف�صي  اأح�صُب  واإنــي  فيه  ريــب  ال  بديهة 
االأ�ــصــ�احــي  اعــالمــنــا ومنهم بيت  اأخــبــار  االأهـــم فــي  الــجــزء 
بــالــ�ــصــكــل االأو�ــــصــــع مـــن بـــيـــن عــــدد كــثــيــر مـــن الـــمـــ�ؤرخـــيـــن 
والــمــتــتــبــعــيــن وهــــم الــعــلــمــاء االأعـــــــالم مـــن بـــلـــدة حــراجــل 
ال�صّيد  دم�صق  بنقيب  تجمعهم  قــرابــة  ودرجــة  الك�صروانّية 
اأعالم ح�صبت  التهاويل بين  اإبن عدنان وما حيق ح�له من 
اأنَّه يفتر�س بهم اأن يتاأن�ا في �صرعة اإطالق الحكم عليه... 
اأدهى وتجاوزوا عنه، ولكل  وربما قد جيء من مثله بما ه� 
اأو  و�صع�د  وجــزر  مــٍد  بين  و�ــصــروراتــه...  وظــروفــه  اأحكامِه 
فل� نظرنا حالة  انحدار...  اأو  وت�صلق  ونزول وطل�ع  هب�ط 
الــالذع  ال�صيعي  وهــ�  منير  بــن  اأحــمــد  الطرابل�صي  �صاعرنا 
الخير  اأبـــي  الــديــن  تــقــي  ال�صيخ  مــع  ُمــزاحــم  اأو  مــدافــع  بــال 
وق�صائدهما  البققي)1(،  بن  يحيى  بن  �صالمة  الملك  اأمين 
المتبادلة الأخذنا نظرة عن ذلك الع�صر. ولكن اأعر�صنا عن 

بال�فيات«)2(. »ال�افي  الق�صائد لط�لها راجع  ايراد هذه 
البعلبكي الزاهد  خبر 

اأ�صحاب  مــن  الــزاهــد  البعلبكي  محم�د  بــن  �صلطان  هــ� 
�صيخ   [ االأولـــيـــاء  كــبــار  كــان مــن  الــيــ�نــيــنــي.  عــبــدالل  ال�صيخ 
�ص�في ي�ؤمن بالكرامات وعنده في ذلك اأخبار[، تقّ�ت مّدة 
�صنة  وت�في  واأحــ�ال  كرامات  وله  لبنان،  جبل  مباحات  من 

اإحدى واأربعين و�صت مائة )3(.
بيت  االأعـــالم  االأدبـــاء  وال�صجعان  والــقــادة  االأعــيــان  بيت 
الم�ؤرخ  يروي  قدم.  م�طئ  طرابل�س  مدينة  لهم  كان  منقذ 
خــلــيــل بـــن ايــبــك الــ�ــصــفــدي فـــي الـــ�افـــي بــالــ�فــيــات يــقــ�ل: 
�ــصــلــطــان بــن عــلــّي بــن مــقــّلــد بــن مــنــقــذ اأبـــ� الــعــ�ــصــاكــر، ُوِلـــَد 
بعد  �صيزر  ولــي  مــائــة،  واأربـــع  و�صتين  اأربـــع  �صنة  بطرابل�س 
ذكره في  ياأتي  و�ص�ف  ـ  ن�صر  المرهف  ابي  الدولة  اأخيه عز 
اإحدى  �صنة  ولد  تعالى،  الل  �صاء  اإن  مكانه  في  الن�ن  حرف 
وخم�س  وخم�صين  اثنتين  �صنة  وت�في  واأربعمائة،  وت�صعين 
مائة تقريباً. وكان �صجاعاً ذا �صيا�صة وريا�صة وحزم فا�صاًل، 
وه� �صاب  ]قرب حماه[  �صاعراً، روى الحديث، وولي �صيزر 
اأخيه  ابــن  حكى  ال�صبان.  و�صجاعة  الكه�ل  حكم  فــي  فكان 
ِلــَم  تعلم�ن  منهم:  هــ�  لجماعة  قــال  ع�صاكر  ابــا  اأن  اأ�صامة 
�صارت اآمال ال�صي�خ اأق�ى من اآمال ال�صباب؟ قلنا: ال! قال: 
اإدراك  اأعمارهم ف�صار لهم  اأ�صياء وطالت  اأمل�ا  ال�صي�خ  الأنَّ 
اآمالهم. ومن �صعره ما كتب به  اأِمل�ا عادًة فلذلك ق�يت  ما 
اإلى  الدمع  مفي�س  معين  في  ُمر�صد  �صالمة  اأبي  اأخيه  اإلى 

الكامل(. االأح�صاء )من 
لــــــــــــــــي مـــــــــقـــــــــلـــــــــة انــــــــــ�ــــــــــصــــــــــانــــــــــهــــــــــا َغــــــــــــــــــــــــــِرُق

َوَحــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــا بـــــــــــنـــــــــــار الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــ�ق تــــــــاأتــــــــلــــــــق
وتـــــــــفـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس انــــــــــفــــــــــا�ــــــــــصــــــــــي فـــــيـــــتـــــبـــــعـــــهـــــا

دمــــــــــــعــــــــــــي فــــــــقــــــــلــــــــبــــــــي مــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا �ــــــــــصــــــــــرُق 
يــــــــــــــا مــــــــهــــــــجــــــــة �ــــــــصــــــــغــــــــف الــــــــــــــــغــــــــــــــــرام بـــــهـــــا

َعــــــــــــجــــــــــــَبــــــــــــاً بـــــــــــمـــــــــــاء الـــــــــعـــــــــيـــــــــن تــــــــحــــــــتــــــــرُق
مــــــجــــــدكــــــم غـــــــــيـــــــــر  اأقـــــــــــــــــــــــــ�ى  كـــــــــنـــــــــت  اإن 

فـــــــــــــيـــــــــــــدي عـــــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاِء تـــــــفـــــــتـــــــرق
ــن ادعـــــــــــــــــــ�ك مــــــحــــــمــــــد الــــــــــديــــــــــن َدعـــــــــــــــــــ�ة مــ

االأرق)4(. وطـــــــــــرفـــــــــــه  الــــــــــــمــــــــــــراد  اأنـــــــــــــــــت 

الم�ل�د  الثعالبي  من�ص�ر  اأبــ�  النح�ي  العاّلمة  يق�ل 
من  �صمنه  ما  في  429هـــ.  �صنة  والمت�فى  هـ.   350 �صنة  في 
والمن�ص�ب  الم�صاف  فــي  ثمار  مــن  بابه  فــي  الفريد  كتابه 
ج1 �س374 ـ 375: اأبدال اللُّكام..... ي�صرب فيهم في الزهد 
وردت  اّلــذيــن  والعباد  الــزهــاد  وهــم  الدنيا  ورف�س  والعبادة 
يرحم  اإّنما  االأبدال[،  ]اأي  تعالى  الل  بــاأّن  االآثــار  حقهم  في 
على  يزيدون  ال  بدعائهم،  لهم  وينظر  عنهم  ويعف�  العباد 
قام  منهم  واحد  ت�في  فكلما  عنها،  ينق�ص�ن  وال  ال�صبعين، 
االأبــدال  عــّدة  ويكمل  منابه،  ويــنــ�ب  مكانه،  َي�صدُّ  عنه  بــدل 
جبل  اإاّل  تعالى  الل  اأر�س  من  مكاناً  ي�صكن�ن  وال  ال�صبعين. 
وي�صمى  ودمــ�ــصــق،  بحم�س  يت�صل  الــ�ــصــام  مــن  وهــ�  ــلــكــام،  الُّ
انطاكية  بجبال  فيت�صل  دم�صق،  من  يمتدُّ  ُثــّم  لبنان  هناك 

ال�افر:  ـ من  المتنبي  اأب� الطيب  والم�صي�صة، قال 
ــر وفــــــخــــــر ــ ــ ــخـ ــ ــ ــصـ ــ ــ بــــــــهــــــــا الـــــــــجـــــــــبـــــــــالن مـــــــــــن �ـ

ــــــــلــــــــكــــــــام الُّ وذا  الــــــــمــــــــغــــــــيــــــــِث  فــــــــــــــــــاذا  اأنــــــــــــــــــا 
اآخر يق�ل من الط�يل: وي�صيف �صاعٌر 

ّنـــــــهـــــــا وجــــــــــــــــــــاِوْر جـــــــبـــــــال الــــــ�ــــــصــــــام ُلــــــبــــــنــــــان اإ
مــــــــعــــــــادن اأبـــــــــــــــــــداٍل اإلــــــــــــى مــــنــــتــــهــــى الـــــــــَعـــــــــْرِج
ــ�ار الأنــبــيــاء بــنــي اإ�ــصــرائــيــل ال  وكــانــت مــ�ا�ــصــع �صكن وجـ
ال�صالة  اأف�صل  �صّيما م��صى وهارون وي��صع بن ن�ن عليهم 

وال�صالم...
ونقف على ن�سٍّ نادر نفي�س لياق�ت الحم�ي من معجم 
على  مطل  جبل  ولــبــنــان  فيه:»  يــقــ�ل   11 �ــس  ج5،  الــبــلــدان 
]ُيعرف الــيــ�م بــجــبــل االأربــعــيــن فــي جــزئــه الــ�اقــع  حــمــ�ــس 
مــّكــة  بــيــن  الـــذي  الـــَعـــرج  مــن  يــجــيء  ال�صنية[  مــنــطــقــة  فــي 
بال�صام، فما كان بفل�صطين فه� جبل  والمدينة حتى يت�صل 
وبدم�صق  الــجــلــيــل...  جبل  فه�  ــاالأردن  بــ كــان  ومــا  الــَحــَمــل، 
باإنطاكّية  ويت�صل  )لبنان(  وحم�س  وحماه  وبحلب  »�َصِنير« 
ملطية  اإلــى  يمتد  ــّم  ُث ــلــكــام،  الُّ هــنــاك   في�صمى  والم�صي�صة 
و�ــصــمــيــ�ــصــاط وقــالــيــقــال، اإلــــى بــحــر الـــخـــزر، فــيــ�ــصــمــى هــنــاك 

القبق...
وقيل: اإّن في هذا الجبل �صبعين ل�صاناً ال يعرف كل ق�م 

اإال بترجمان. االآخرين  ل�صان 
بحم�س  كــــ�رة  »لبنان«  بـــ  الــمــ�ــصــمــى  الــجــبــل  ــذا  هـ ومـــن 

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

احللقة الثالثة
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اأن يزرعها  الف�اكه والزرع من غير  جليلٌة، وفيه من جميع 
بن  اأحمد  وقــال  ال�صالحين.  من  االأبــدال  يك�ن  وفيه  اأحــد. 
الح�صين بن حيدرة، المعروف باإبن الخرا�صان الطرابل�صي:

دعـــــ�نـــــي لــــقــــاً فـــــي الـــــحـــــرب اأَطــــــغــــــ� واأَر�ـــــــصـــــــُب
تـــنـــ�ـــصـــب ـــــــُب  فـــــــالـــــــقـــــــ�ا�ـــــــصِ ــي  ــ ــ�نـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــنـ ــ تـ وال 

فـــ�ـــصـــائـــلـــي قــــــ�مــــــي  ُجــــــــــّهــــــــــاُل  جــــــهــــــلَــــــْت  وان 
َعــــــــــــــــــَرَفــــــــــــــــــْت فــــــ�ــــــصــــــلــــــي مــــــــــــَعــــــــــــدُّ ويــــــــعــــــــرب

مــــغــــا�ــــصــــبــــاً خـــــــرجـــــــت  اإذا  ــي  ــ ــ�نـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ وال 
ــام ُيـــغـــ�ـــصـــُب ــ ــص ــ�ــ ــل الــ ــاحـ ــصـ ــن بـــعـــ�ـــس مــــا فــــي �ـ ــمـ فـ

وكـــــــيـــــــف الـــــــــــتـــــــــــذاذي مـــــــــــاء دجـــــــلـــــــة مـــــعـــــرقـــــاً
واأمـــــــــــــــــــــــــــــــ�اه  لـــــــبـــــــنـــــــان األـــــــــــــــــــــذُّ واأْعــــــــــــــــــــــــــــَذُب

هــــــــــــــــــا، درُّ دّر  ال  ولــــــــــــــــالأيــــــــــــــــام،  فــــــــمــــــــالــــــــي 
تــــــ�ــــــصــــــرق بـــــــــي طـــــــــــــــــ�راً وطـــــــــــــــــــ�راً ُتــــــــــْغــــــــــرُب؟

ــدال نــ�اٍح  ــاد واأبــ ــاد وعــّب ومــّمــن هــ� مــعــدود فــي خــانــة زّهـ
حلية  في  االإ�صبهاني  الحافظ  نعيم  اأب�  نقله  ما  بالدنا  من 

االأولياء، ج10، �س 407.
بالن�صك  الــمــ�ــصــهــ�ريــن  مـــن جــمــاعــة  نــاجــيــة،  بـــن  عــامــر 
وا�صتعمل�ها  االآثــار،  �صمع�ا  مّمن  ال�صام  عّباد  من  والعبادة 
فــي مــدى االأيـــام والــ�ــصــاعــات فعمروها. عـــّدوا مــن الــبــدالء. 
كانت اأدعيتهم ُمجابة، ولهم يد في قل�ب ال�الة ُمهابة، وفي 
قي�س  بن  عمرو   ...108 ـ   100 �س  ج5،  االأولــيــاء،  حلية  خبر 
قي�س  نعيم  اأب�  و�صفه  الحافظ.  البزاز،  المالئي،  الك�في، 
اأهل  الث�ري بق�له: خم�صة من  المالئي واأخبر عنه �صفيان 
ــزدادون فــي كــل يــ�م خــيــراً، فــذكــر ابــن اأبــجــر، واأبــا  الك�فة يـ
�صنان...  واأبا  �ص�قة،  وابن  قي�س،  بن  وعمرو  التيمي،  حّيان 
وكـــان قـــارئ الــقــراآن َوُمــعــلِّــمــه لــلــطــالب ولــمــا مــات قــال اأبــ� 
ف�صهدت  جاءت  مالئكة  هذه  تعجب�ن؟  �صيء  اأي  من  حّيان، 

عمرو... مات في قرية من قرى ال�صام. 
اأعــالمــنــا  وكـــان فــي الــعــ�ــصــر الــعــّبــا�ــصــي االأّول مــن كــبــار 
الطرابل�صي  عــلــّي  بــن  ب�صر  بــن  الح�صين  هــ�  طــرابــلــ�ــس  فــي 
اأكثر  الع�صقالنّي وه�  ابن حجر  بالقا�صي... قال  المعروف 
ينقل  الــمــ�ؤرخــيــن  اأحـــد 

الحلبي  الــغــ�ــصــانــّي  اأبـــي طــيء  بــن  الــمــ�ؤرخ يحيى  كــتــاب  عــن 
لالآن  االأ�ــصــف  مع  وهــ�  ال�صيعة  رجــال  بتاريخ  المعن�ن  وهــ� 
في  طــي  اأبــي  ابــن  ذكــره  يــقــ�ل:  كتابه  فــي  عنه  ينقل  �صائع 
بطرابل�س،  العلم  دار  �صاحب  كان  وقال:»  ال�صيعة«  »رجال 
مع  مناظرة  ولــه  نباتة  ابــن  خطب  بها  ُي�صاهي  خطب  ولــه 
مدينة  تاريخ  »م��ص�عة  كتاب  �صاحب  البغدادي،  الخطيب 
ال�صالم ـ بغداد«، ذكرها الكراجكي في رحلته وقال: حكم له 

العلم. بالتقدم في  الخطيب  على 
بن  اأ�صعد  الف�صل  اأب�  القا�صي  ـ  علماوؤنا  اأْي  وكان منهم، 
1126م.  520هـــ،  المت�فى  االأطرابل�صي،  روح  اأبــي  بن  اأحمد 
الــذهــبــي وخــتــم عنه  لــه  تــرجــم  ــة  االإمــامــّي ال�صيعة  كــان مــن 

»وا�صياء ذكرها ابن ابي طيء في تاريخ االإمامّية«. بق�له 
اأخذ  وقــال:   ،423 �س  ج14،  النبالء«  »اأعالم  �صير  انظر 
فقتل  الفرنج،  اأخذتها  اأن  اإلى  �صيدا  و�صكن  الّبراج  ابن  عن 
بها، وكان ذا تعبد وتهجد. له كتاب »عي�ن االأدلة في معرفة 

الل«، وكتٌب في »الخالف«، وكتاب »حقيقة االآدمي«.
ـ   408( القا�صي  الحميري  من�ص�ر  اأبــ�   2113 رقم  تحت 
بن  الح�صين  بن  اأحمد  بن  الح�صين  بن  محمد  ه�  468هـــ.( 
الخطيب  القا�صي  الك�في  الحميري  من�ص�ر،  اأب�  اإ�صحاق، 

االأمين.
ون�صاأ  واأربــعــمــائــة،  ثــمــان  �صنة  حـــدود  فــي  بــالــكــ�فــة  ولـــد 
واأقــام  الحديث،  بها  و�صمع  برواياته،  الــقــراآن  بها  وقــراأ  بها 
ونــيــابــة عن  مـــّدة،  والــخــطــابــة  الق�صاء  بها  وتــ�لــى  بــهــامــّدة، 
بها  واأقــام  طرابل�س  اإلــى  خــرج  ُثــّم  الــزيــدي.  اأحمد  ال�صريف 

مّدة. قاله ابن ع�صاكر.
وقال اإبن مي�صر في ح�ادث �صنة ثمان و�صتين واأربعمائة: 
ال�صام.  ب�صاحل  المنيطرة  بح�صن  ال�صنة  هــذه  فــي  وتــ�فــي 
اأبــي عبدالل  ال�زير  وبين  بينه  وكــان  اإلــى م�صر،  قدم  وكــان 
اإنحرف  ال�زارة  الما�صّلي �صحبة متاأكدة فلما ولي  الح�صين 

]وافر[. الحميري  اإليه  عليه فكتب 
اأ�ــــــــصــــــــيــــــــدنــــــــا الـــــــــــــ�زيـــــــــــــر نــــــ�ــــــصــــــيــــــت عــــــهــــــدي

ــصــــي ــ�ــ ــمــ ــت خـــــمـــــ�ـــــصـــــك بــــــيــــــن خــ ــ ــكــ ــ ــ ــب ــ ــ ــصَّ ــ ــ وقــــــــــــد �

يـــــــ�مـــــــاً االأمـــــــــــــــــــــر  ولـــــــــــيـــــــــــُت  اإن  وقـــــــــــ�لـــــــــــك 
ــــي ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــفـ ــ ـــــــك مــــــــــثــــــــــَل نـ الأتــــــــــــــــخــــــــــــــــذنَّ نـــــــفـــــــ�ـــــــصِ

حـــــظـــــي جـــــــــعـــــــــلـــــــــَت  ولـــــــــــيـــــــــــت  اأن  فــــــــلــــــــمــــــــا 
مـــــــــن االإنـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاف َبـــــــيـــــــعـــــــَك لـــــــــي بــــبــــخــــ�ــــِس

الكبير«. »المقفى  كتاب  انظر 
وابـــن مــيــ�ــصــر مــن مــعــا�ــصــري و�ــصــيــخ مـــ�ؤرخـــي مــ�ــصــر في 
م�صر«  اأخبار  من  »المنتقى  ه�  كتاب  له  الفاطمي،  العهد 
مطب�ع، ه� تاج الدين محمد بن علّي بن ي��صف ابن مي�صر 

1278م. قا�صي طرابل�س 677هـ.  المت�فى 
جالل  واله  ال�ّصراج  نحرير  بن  العزيز  عبد  القا�صم  اأبــ� 
ــن روح من  الــمــلــك وكـــان اأ�ــصــتــاذ اأبـــي الــفــتــح الــ�ــصــيــداوي واإبـ
الـــ�ّراق  بــن  الــ�ــصــّيــد هــبــة الل  اأيــ�ــصــاً تلميذ  اأ�ــصــحــابــنــا، وهـــ� 
»فرائد  كتاب  من   276 �س  اأي�صاً،  ال�صّيد  تلميذ  الطرابل�صي 
الــفــ�ائــد فــي الـــرجـــال« تــاألــيــف الــعــالمــة الــرجــالــي الــ�ــصــّيــد 
القرن  اأعــالم  مــن  الــ�ــصــبــزوارّي  الح�صينّي  محمد  بــن  جعفر 
مهدي  ال�صّيد  تحقيق  المرع�صي،  مكتبة  طبعة  ع�صر،  الثاني 

الرجائّي.
بكر بن علّي بن ميم�ن  اأبي  بن  ال�صّيد علي بن ميم�ن  ـ 
عطاء  بن  بكر  اأبــي  بن  اإ�صماعيل  بن  ي��صف  بن  بكر  اأبــي  بن 
ــ�ن بـــن �ــصــلــيــمــان بـــن يــحــيــى بـــن نــ�ــصــر الــ�ــصــيــخ  الل بـــن حــ�ــّص
ال�صّيد  تــعــالــى  الــحــّجــة ولــي الل  الــقــدوة  الــُمــرّبــي  الــمــر�ــصــد 
الها�صمّي  اأب� الح�صن بن ميم�ن  ال�صريف  الن�صيب  الح�صيب 
غّمار،  جبل  من  اأ�صله  التبا�صي  الغماري  المغربّي  الُقر�صّي 
فا�س  مدينة  و�صكن  فا�س  معاملة  من  الُمْعجمة(،  )بالغين 
ُثّم ترك ذلك والزم  ُثّم ولّي الق�صاء  ُمّدر�صاً  وا�صتغل بالعلم 
اأي�صاً  الغزو على ال�ص�احل وكان راأ�صاً للع�صكر ُثّم ترك ذلك 
القيرواني  عرفة  ال�صيخ  منهم  ال�ص�فّية  م�صايخ  و�صحب 
ويقال  الــدبــا�ــصــي  الــتــ�زي  اأحــمــد  العبا�س  اأبـــي  اإلـــى  فــاأر�ــصــلــه 
ال�صيخ  قــال  الم�صرق،  اإلــى  تــ�جــه  ــمَّ  ُث ومــن  بالتاء  التبا�صي 
وكان  العا�صر  القرن  اأّول  في  بيروت  فدخل  الكناوي  م��صى 
ولــمــا دخل  هــنــاك  اأواًل  بــه  عــراق  بــن  �صيدي محمد  اإجــتــمــاع 
»�صذرات  )اأنــظــر  �صيئاً  يــاأكــل  لــم  اأيـــام  ثالثة  اإ�صتمّر  بــيــروت 

الذهب« مجلد 8، �س 81 ـ 82(.
وينقل الحافظ اأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
ـ  ال�صالم  مدينة  تــاريــخ  كتابه  فــي  493هــــ.   /  392 الــبــغــدادي 
بغداد ـ واأخبار محدثيها وذكر ُقّطانها العلماء من غير اأهلها 
معروف،  ع�اد  ب�صار  د.  تحقيق  الخام�س،  المجلد  ووارديها 
 164 �س  2001م.  1422هــــ.  �صنة  االإ�ــصــالمــّي،  الغرب  دار  ط. 
ُيعرف  البرتي  الح�صن  اأب�  الح�صين،  ابن  اأحمد   ،2025 برقم 
بالب�صطامي، حّدث عن اأبي ذرِّ البعلبكي، وه� �صيخ مجه�ل، 

حديثاً ُمنكراً رواه  عبدالل بن عثمان ال�صّفار. 
اأخبرني اأب� الفرج الطناجيري، قال: اأخبرنا عبدالل بن 
اأحمد بن الح�صين  اأب� الح�صن  ال�صّفار، قال: حدثنا  عثمان 
حدثنا  قال:  ببعلبك،  البعلبكي  ذرِّ  اأب�  حدثنا  قال:  الِبْرتي، 
محمد،  بن  مروان  حدثنا  قال:  الها�صمي،  محمد  بن  اأحمد 
قال: اأخبرنا َخلَف االأ�صجعي عن �صفيان الث�ري عن من�ص�ر 
قالت:»�صمعُت  عائ�صة  عن  جدته  عن  اأُمــه  عن  المعتمر  بن 
عند  لُمحبِّك ح�صرة  ما  t، ح�صبَك  لعلّي  يق�ل   ،w النبّي 

م�ته وال وح�صة في قبره، وال فزع ي�م القيامة...«.
اأحمد  بن  محمد  الدين  �صم�س  االإمــام  الذهبي  يخبرنا 
بن عثمان الذهبّي المت�فى 748 هـ/ 1374م. في كتابه »�صير 
االإمام  الجّبائي...   251 488 برقم  النبالء« ج21، �س  اأعالم 
الفرج  ابــي  بــن  ابــي الح�صن  بــن  اأبــ� محمد عــبــدالل  الــقــدوة 
طرابل�س.  اأعمال  من  الجّبة[  قرية  ]من  الُجّبائيُّ  ال�صامي 
الــقــراآن،  وحفظ  �صغره،  في  ه�  فاأ�صلم  ن�صرانياً  اأبــ�ه  كــان 
وع�صرين  اإحدى  وله  مئة  وخم�س  اأربعين  �صنة  بغداد  وقدم 
الطالية  ابــن  من  و�صمع  الــقــادر.  عبد  ال�صيخ  ف�صحب  �صنة 
وم�صع�د  الباغبان،  الخير  اأبي  من  وباأ�صبهان  نا�صر،  وابن 
ا�صبهان.  ا�صت�طن  ُثــّم  االأ�ــصــ�ل،  ــل  وحــ�ــصَّ وخــلــٍق،  الثقفي، 
ب�صّري.  ُجّبة  من  وه�  وتاأله،  و�صدق  ومنزلة  قب�ل  ذا  وكان 
مات في ُجمادى االآخرة �صنة خم�س و�صت مئة. روى الكثير.
روى  لبنان.  جبل  �صف�ح  من  م�صغرا/ة  بلدة  ت  ُعــدَّ وقــد 
 513/512 �س  ج14،  طــاّلب،  اإبــن   286 برقم  يق�ل:  الذهبي 
مــن �ــصــيــر اعـــالم الــنــبــالء يــقــ�ل: الــ�ــصــيــخ الــعــالــم الخطيب 
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الهوام�س:
  وهو �ساحب معتقد فقهي ومذهبّي مختلف عن اإبن منير الطرابل�سي.( 1)
الخام�س ( 2) ال�سفدي، ج  ايبك  بن  الدين خليل  بالوفيات«، �ساح  »الوافي  انظر   

والع�سرون، �س 559 اإلى �س 563.

 »الوافي بالوفيات«، ج الخام�س ع�سر، �س 297 برقم 415.( 3)
  نف�س الم�سدر، �س 297 � 298 بقم 416.( 4)

الــ�ــصــدوق، ابــ� الــجــهــم، اأحــمــد بن 
الــحــ�ــصــيــن بـــن اأحـــمـــد بـــن طــالب 
الم�صغراني، خطيب  ُثم  الدم�صقي 
لهيا،  بيت  قرية  من  اأَ�صله  َم�صغرا. 
اإلــى م�صغرا.  ُثــم تــحــّ�ل  وكــان يـــ�ؤدب بــهــا، 
وكـــان يــقــدم دمــ�ــصــق ويــحــّدث عــن هــ�ــصــام بــن عــّمــار 
واأحـــمـــد بـــن اأبــــي الـــحـــ�اري، وهــ�ــصــام بـــن خــالــد 
االأزرق، وعلي بن �صهل الرملي، وعّدة. 
ــرازي،  الـ الح�صين  اأبـــ�  عــنــه:  حـــّدث 
المقريء،  بن  بكر  واأبــ�  تمام،  والد 
�صليمان  وابــ�  الــحــاكــم،  اأحــمــد  واأبــ� 
ــاب الــكــالبــي  ــ�هــ بـــن زبـــــر، وعـــبـــد الــ

واآخرون.
من  اأ�صله  الرازي...  الح�صين  اب�  قال 
على  قرية  ـ  م�صغرا  اإلى  انتقل  ُثّم  بها،  يعّلم  كان  لهيا،  بيت 
اإلى  ياأتي  ما  كثيراً  وكان  خطيبها،  ف�صار  لبنان،  جبل  �صفح 

دم�صق فمات بها في �صنة ت�صعة ع�صرة وثالث مئة الخ...
روى الذهبي في �صير اأعالم النبالء، ج 16، �س 22 يق�ل: 
االأحــ�ال  �صاحب  العابد،  االأقــطــع،  التيناتي.  الخير  اأبــ�  9ـ 
والكرامات، وه� مغربي اأ�ص�د. �صكن تينات من اأعمال حلب، 
و�صكن  الجالء،  بن  عبدالل  اأبــا  �صحب  حّماد.  اإ�صمه  ُيقال: 
بن  واأحمد  عبدالل،  بن  محمد  عنه  حكى  مــّدة.  لبنان  جبل 
ال�صلمّي.  قــال  االأ�صبهانّي.  عبدالل  بن  ومن�ص�ر  الح�صن، 
كان ين�ُصُج الخ��س بيده ال�صحيحة، ال يدري كيف ين�صجه، 
اأب�  اإليه، وتاأن�س به، وقال  ـ تاأوي ال�صباُع  اآيات وكرامات  وله 
وفرا�صة  كــرامــات  لــه  الــ�ــصــاأن،  كبير  كــان  الُق�صيري  القا�صم 
براءته  ظهرت  تهمة  في  يــده  قطع  �صبب  اإن  وُيــقــال:  حــادة، 
اأن  اأّنه ا�صتهى زعروراً، فقطع غ�صناً، وكان عاهد الل  منها: 
ال يتناول لنف�صه �صه�ة. قال: فذكر عهده، فرمى بالغ�صن، 
�صبع  �صنة  ت�فى  فُقطعت.  ُع�ص�اً  َقطعْت  يٌد  يق�ل:  كان  ُثّم 

األخ... واأربعين وثالث مئة وقيل �صنة ت�صع واأربعين. 
اأعــــــالم الـــنـــبـــالء،ج 20، �ــس  يــنــقــل الـــذهـــبـــي فـــي �ــصــيــر 

لرجٍل  ومب�ص�طة  ط�يلة  �صيرة   384/383/382/381/380
تحت رقم 258 اإ�صمه اأب� الح�صين الزاهد. ه� الزاهد القدوة 
المقد�صي.  حمزة  بن  عبدالل  ابــي  بن  الح�صين  اأبــ�  ال�لي، 

ِعَبر وكان من جملة م�اطنه جبل لبنان فليراجع... فيها 
اق الطرابل�صي، روى  اأب� عبدالل محمد بن هبة الل ال�رَّ
قال:   66 �س  ج3،  العلماء،  ريا�س  كتابه  في  االأفندي  ال�صيخ 
وجدت اإجازة ال�صيخ الط��صي، اأبي جعفر محمد بن الح�صن 
ـ وه� تف�صير  التبيان  460هـ. على ظهر ن�صخة من  الط��صي 
ـ بخطه لل�صيخ اأبي ال�فاء عبد الجبار بن عبدالل المقرىء 
ـ  الجزء  هــذا  عليَّ  قــراأ  هكذا:  �ص�رتها  وكانت  هــذا  الـــرازي، 
الجبار  عبد  الــ�فــاء  اأبــ�  ال�صيخ  ـ  التف�صير  من  ال�صابع  وهــ� 
ـ اأيد الل عّزه ـ و�صمعه ال�صيخ اأب� محمد  بن عبدالل الرازي 
الل  هبة  بن  عبدالل  واأبــ�  باب�يه  بن  الح�صين  بن  الح�صن 
محمد،  بــن  الح�صن  عــلــّي  اأبـــ�  وولـــدي  الطرابل�صي  ــ�ّراق  الــ
الحّجة  ذي  في  الط��صي  علّي  بن  الح�صن  بن  محمد  وكتب 

واأربعمائة... وخم�صين  �صنة خم�س  من 
ريا�صه  فــي  االأفــنــدي )ر�ـــس(  عــبــدالل  ال�صيخ  �ــصــاق  وقــد 
�س  ج2،  في  كتابه  من  م��ص�ع  غير  في  االإجـــازة  هــذه  خبر 
بن  عــلــّي  بــن  الــداعــي  الف�صل  اأبــ�  ال�صّيد  ترجمة  عند   268
الح�صن الح�صينّي المروي. وقد نقل ال�صيخ االأفندي �ص�رة 
من  ال�صابع  الــجــزء  ظهر   على  وجــدهــا  التي  االإجـــازة،  هــذه 
بن  علّي  الح�صن  اأبــي  ال�صيخ  ترجمة  عند  البيان«،  »تف�صير 
4، �س  ج  الــرازي. كما في  المقرئ  ابن عبدالل  الجبار  عبد 
اأبي  المفيد  ال�صيخ  بخط  وجدنا  ُثــّم  يق�ل:  ريا�صه  من   85
التبيان«  »تف�صير  ظهر  على  المذك�ر  الجبار  عبد  الــ�فــاء 
الجزء،  هــذا  عليَّ  وقــراأ  �ص�رته:»  هــذه  ما  الط��صّي  لل�صيخ 
اأب�  ولدي  ـ  لقمان  �ص�رة  اآخر  اإلى  التف�صير  ال�صابع من  وه� 
وعن  عني  روايته  له  واأجــزت  الجبار،  عبد  ابن  علي  القا�صم 
بن  الح�صن  بن  محمد  جعفر  اأبــي  ال�صعيد  ال�صيخ  م�صّنفه 
ال�صّيد  لقراءته  و�صمع  واأحّب،  �صاء  كيف   ،q الط��صي  علّي 
الح�صينّي  الح�صن  بن  علي  بن  الداعي  الف�صل  اأب�  الم�فق 

)اأدام الل ت�فيقهما(«.

َمْرِثيَُّة 
يِِّد  الَعالََّمِة امَلْرِجع السَّ

د ُحَسْين َفْضِل اهلل )قده( حممَّ
كت�ر ال�صيخ عبَّا�س فت�ني لالأديب االأ�صتاذ الدُّ

ـــــاِهـــــي ــَد اْلـــــــِفـــــــْكـــــــِر، اأَْنـــــــــــــــَت االآِمـــــــــــــــُر الـــــنَّ ــ ــ ــيِّ ــ ــ ــصَ ــ ــ يــــــا �
َجــــــــــــْ�َهــــــــــــُرُه يــــــــــــِن،  الــــــــــــدِّ تـــــــــــــاِج  ُة  ُدرَّ َواأَْنـــــــــــــــــــــــــَت 
ــــــُقــــــُه َتــــــْعــــــ�ــــــصَ الِل  ـــــــــــــــ�ُل  َوَر�ـــــــــــــــصُ ـــــــــــٌد«،  »ُمـــــــــــَحـــــــــــمَّ
ـــْمـــ�ـــَس ُهـــــًدى ــى ِبــــــُرْغــــــِم الــــــَمــــــْ�ِت �ـــصَ ــ ــَق ــ ــْب ــ ــْ�َف َت ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ َلـ

اُن ـــــــِل ِفـــــــــــــــْكـــــــــــــــِرِه َحـــــــــــــــــــرَّ ـــــــْلـــــــ�ـــــــصَ َقـــــــــْلـــــــــِبـــــــــي ِلـــــــ�ـــــــصَ

اِهـــــــي ــــــــــ�ُر ُمــــــْنــــــَبــــــِثــــــٌق ِمــــــــــْن َوْجـــــــــِهـــــــــَك الـــــــزَّ َوالــــــــــنُّ
ــي ــ ــ ــاِه ــ ــــــيــــــِفــــــهــــــا فــ َواآَيـــــــــــــــــــــــــٌة، �ــــــــصــــــــاَق ِفــــــــــي َتــــــْ��ــــــصِ
ـــــْيـــــِن«، َعــــِظــــيــــِم اْلــــــــَقــــــــْدِر َواْلــــــجــــــاِه ِمــــــــَن »اْلـــــُحـــــ�ـــــصَ
الِل ِمــــــــــــَن  ـــــــٌل  َفـــــــ�ـــــــصْ ــــــْرِعــــــنــــــا  �ــــــصَ ِفــــــــــي  َفــــــــــــاأَْنــــــــــــَت 

ــــــــْمــــــــاآُن! وَكـــــــــــــــِم اْرَتــــــــــــــــــــــَ�ى ِمــــــــــــْن ِفـــــــــــْكـــــــــــِرِه الــــــــظَّ
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ـــــــــــًة وِهــــــــــــــداَيــــــــــــــًة َمـــــــــــــــــــــالأَ الـــــــــــَحـــــــــــيـــــــــــاَة َمـــــــــــَحـــــــــــبَّ
ــا ــقــ ــ ــنَّ ــ ــال ــ ِج ِب ـــــِل الــــــــُمــــــــَتــــــــ�َّ ُهــــــــــَ� �ــــــصــــــاِحــــــُب الـــــَفـــــ�ـــــصْ

ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــَعــــــــــــــلَــــــــــــــُم الــــــــــُمــــــــــهــــــــــاِجــــــــــْر يــــــــــــــا اأَيُّ
ِذْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَك ُبـــــــــــــــــــــــــْركـــــــــــــــــــــــــاُن الـــــــــــــــــَجـــــــــــــــــَ�ى
ـــــــــُمـــــــــ� َدى، َكـــــــــــــــــْيـــــــــــــــــَف الـــــــــ�ـــــــــصُّ يــــــــــــــا َلــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــرَّ
ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــَجـــــــــــــــــَبـــــــــــــــــُل الـــــــــــُمـــــــــــَكــــــــــــ يـــــــــــــــــا اأَيُّ
ــــــــــــَقــــــــــــى َعـــــــــــــــــْيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاَك ُعــــــــــــــــــــــــــْنــــــــــــــــــــــــــ�اُن الــــــــــــتُّ

ــــــــــــــــــًدا، َمـــــــــــــْهـــــــــــــمـــــــــــــا الــــــــــــــَيــــــــــــــرا ــــــــــــــــــيِّ يـــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــصَ
ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْذًرا، َفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإِنَّ َجـــــــــــــِلـــــــــــــيـــــــــــــَل َقـــــــــــــــْد

ــــــــلَــــــــُه اإِْنــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاُن َهــــــــــْيــــــــــهــــــــــاَت ُيــــــــــْنــــــــــِكــــــــــُر َفــــــــ�ــــــــصْ
ـــــــــــــُتـــــــــــــ�ُرُه الـــــــــــــُقـــــــــــــْراآُن ـــــــــَقـــــــــى، ُد�ـــــــــــــصْ َرْمــــــــــــــــــــُز الـــــــــتُّ

ـــــــمـــــــاِئـــــــْر ــــــــُكــــــــُن فــــــــــي الـــــــ�ـــــــصَّ مــــــــــا ِزْلــــــــــــــــــــــَت َتــــــــ�ــــــــصْ
ُتـــــــــــــــْذِكـــــــــــــــي الــــــــــَمــــــــــحــــــــــاِجــــــــــَر والــــــــَمــــــــ�ــــــــصــــــــاِعــــــــْر
�ـــــــــــــسُ َتـــــــــِغـــــــــيـــــــــُب فــــــــــي ُعــــــــــــْمــــــــــــِق الـــــــــَمـــــــــقـــــــــاِبـــــــــْر؟
ـــــــــــــُل ِبــــــــــــالــــــــــــَمــــــــــــنــــــــــــاِقــــــــــــِب والـــــــــــــــَمـــــــــــــــاآِثـــــــــــــــْر ـــــــــــــــلَـّ
ُبــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــَرْت ِبــــــــــــُنــــــــــــ�ِرِهــــــــــــمــــــــــــا الــــــــَبــــــــ�ــــــــصــــــــاِئــــــــْر

ــــــــْر قــــــــا�ــــــــصِ َيــــــــــــــَظــــــــــــــلُّ  ِفــــــــــــيــــــــــــَك  اأَ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاَد  ُع 
�ـــــــصـــــــاِعـــــــْر َمـــــــــــــــــــــــْدِح  َعـــــــــــــــــْن  ِغــــــــــًنــــــــــى  فــــــــــي  ِرَك 

ْعـــــــــــــــــــــــالِم ـــــــى ِمـــــــــــــــْن ِخــــــــــــيــــــــــــَرِة االأَ َعــــــــــلَــــــــــٌم َقـــــــ�ـــــــصَ
ـــــــًة ــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــالأَ الــــــــــُقــــــــــُلــــــــــ�َب َمـــــــَحـــــــبَّ وْهــــــــــــــــــَ� الَّ
ِذراِعـــــــــــــــــــــِه ِبـــــــــــــــــــــــــــِدْفِء  َيـــــــــْغـــــــــُمـــــــــُرنـــــــــا  زاَل  مــــــــــا 
ـــــــــِدي مـــــــــــــــاذا َتـــــــــــُخـــــــــــطُّ َيـــــــــراَعـــــــــِتـــــــــي؟ ـــــــــيِّ يـــــــــا �ـــــــــصَ
ـــــــَر ِمــــــــــــْن ُعــــــــــُيــــــــــ�ِن َمـــــــ�اِجـــــــِعـــــــي َدْمــــــــــِعــــــــــي َتـــــــَفـــــــجَّ

ُكـــــــــــْنـــــــــــَت فـــــــــي اأَْعـــــــــــــــُيـــــــــــــــِن الـــــــــِكـــــــــبـــــــــاِر َحـــــِكـــــيـــــمـــــا
اأَْنــــــــــــــــــــــــــَت بــــــــــــــــاٍق ُرْغـــــــــــــــــــــــَم الــــــــــِحــــــــــمــــــــــاِم ِمــــــــثــــــــااًل
ــــــِل، َكــــــــــْم َتـــــــــَرْكـــــــــَت َفـــــــراًغـــــــا! �ــــــصــــــاِحــــــَب الــــــَفــــــ�ــــــصْ
ُدُمــــــــــ�ِعــــــــــي يـــــــــا  ُمــــــــْنــــــــِعــــــــًمــــــــا،  الُل  ـــــــُبـــــــَك  َحـــــــ�ـــــــصْ

ــــــــــــالِم ــــــــــَرَف الــــــــَحــــــــيــــــــاَة ِلــــــــــِخــــــــــْدَمــــــــــِة االإِ�ــــــــــــصْ �ــــــــــصَ
االآالِم ــــــــــَم  َبــــــــــْلــــــــــ�ــــــــــصَ َهـــــــــــــــــــــــــــ�اُه  ـــــــــــــــــَرى  َو�ـــــــــــــــــصَ
ــــــــــــــــــــــــــــاِم َهـــــــــــْيـــــــــــهـــــــــــاَت َنـــــــــْنـــــــــ�ـــــــــصـــــــــاُه َمـــــــــــــــــــــَدى االأَيَّ
وِمـــــــــــــــــــــــــداُد ِفــــــــــــــْكــــــــــــــِرَك َخــــــــــــــْمــــــــــــــَرُة االأَْقـــــــــــــــــــــــــالِم
االأَْيــــــــــــــتــــــــــــــاِم ــــــــِن  ِلــــــــحــــــــا�ــــــــصِ اأَِحـــــــــــــــــــــــــنُّ  ْخ:  اأَرِّ

ـــــــَعـــــــِفـــــــيـــــــَن، َرِحــــــيــــــمــــــا ـــــــَتـــــــ�ـــــــصْ واأًَبــــــــــــــــــــــــا ِلـــــــْلـــــــُمـــــــ�ـــــــصْ
ــا ــ ــ ــمـ ــ ــ ــِريـ ــ ــ ــــــــَقــــــــى، َمــــــــــــــْرِجــــــــــــــَع االأَنــــــــــــــــــــــــــــــاِم، َكـ ِلــــــــلــــــــتُّ
ـــــــــــــِة الـــــــــُخـــــــــُلـــــــــ�ِد ُمــــِقــــيــــمــــا ِطــــــــــْبــــــــــَت فــــــــي َرْو�ـــــــــــــصِ
ــا ــمــ ــ ــي ــ ــِظ ــ ِخـــــــــــــــــــــــي: َقــــــــــــْد اأَْعــــــــــــطــــــــــــاَك اأَْجــــــــــــــــــــًرا َع اأَرِّ

َتاأِْريخ َوفاة 
ُه( �َس اهلُل �ِسرَّ ل اهلل )َقدَّ د ُح�َسْين َف�سْ د ُمَحمَّ يِّ َمِة الَمْرِجع �َسماَحِة ال�سَّ الَعالَّ

الهوام�س:
بمنا�سبة الذكرى الثامنة لوفاة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س( في العا�سر من �سهر تموز �سنة 2010م.( 1)

من أعالمنا 

تمهيد:
واك�����ب ال����م����وؤرخ ال���دك���ت���ور ج���ودت 
اآف��اق  عبر  العلمية  م�سيرته  القزويني 
وا���س��ع��ة و���س��ي��رة ن��ق��ي��ة، ف��ق��د ج��م��ع بين 
بها  يفّرط  ولم  والأدب،  وال�سعر  التاريخ 
ذات��ه  ف��ي  تج�ّسد  �سموخ  ح��ي��ات��ه.  ط���وال 
من  بنيانًا  له  واأ�س�س  واقعه،  مع  وت��اأّل��ق 
ما  في  لتتحّول  ال�سلبة؛  الطين  اأ���س��وار 
اأ�س�س  ق��وي��ة.  وج���دران  اأع��م��دة  اإل��ى  بعد 
دارًا �ساهقة للخزائن، يحمي من خالها 
العراق  ف��ي  والمبدعين  العلماء  ت��اري��خ 

هذه  ف��ي  تلتقي  حيث  العربي،  وال��وط��ن 
واأ�ساطينها  باأمجادها  ال�سامخة  ال��دار 
مامح الوجود المهمة وتظهر في رحاب 

ُم�سرقة. �سفحات 
�سخ�سّيته  عن  الحديث  معر�س  وفي 
العلمي،  والتفوق  بالإبداع  دومًا  المتاألقة 
ل ُبدَّ لنا من ت�سليط ال�سوء على مامحه 
الأ�سلوب  عن  بعيدًا  مو�سوعية،  ب�سورة 
من  طويلة  رح��ل��ة  خ��ال  م��ن  العاطفي، 
واأعتقد  العفوية،  والمجاملة  ال�سداقة 
بجواهره  يتعلق  اأ�سا�سي  محور  اأمام  اأننا 

وك���ن���وزه الأدب����ي����ة، ان��ه��ا ���س��ي��رة م���وؤرخ 
و���س��اع��ر ع��راق��ي م��و���س��وع��ي ت��ح��ت��اج ال��ى 
الوطنية  هويته  ت�سّخ�س  تحليلية  درا�سة 
ونحن  ال��ت��اري��خ��ي،  منهجه  وت�ستق�سي 
بال�سجاعة  يّت�سف  ال��م��وؤرخ  اأن  ن��ع��رف 
اإح�سا�س مرهف وم�ساعر  والعمق، ولديه 
النظير. ُمنقطعة  وا�سعة  وعاقات  دافئة 
واأن����ا ف��ّت�����س��ت ف��ي ���س��َي��ر ال��م��وؤرخ��ي��ن 
ال��م��وؤرخ  اإّل  وج����دت  ف��م��ا  ال��م��ب��دع��ي��ن 
ال��م��ح��ت��رف ال�����ذي ي���ق���راأ الأح������داث 
في  كبير  ُبعد  ولديه  فاح�سة،  ق��راءة 

ف�صيلة ال�صيخ �صليم الجب�ري)1(

الدكتور جودت القزويني
كما عرفته

مؤرخاً وشاعراً وعصامياً

د. القزويني مع الم�ؤرخ ال�صّيد ح�صن االأمين
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ت�سخي�س 
ن�����ف�����������س�����ي�����ة 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ت��رد 
والم�سهد  الحدث  قلب  في  اأ�سماوؤهم 
الموؤرخ  راأيت  ومتى  والثقافي،  ال�سيا�سي 
ال���دور  يعي�س  اإن���ه  اأع��ل��م  ال��ح��ال��ة  ب��ه��ذه 
، وهذا  البالغ  الإيجابي وي�سعر بالرتياح 
الواعي  للموؤرخ  الحقيقي  الت�سوير  هو 

النا�سح.
مع اأدوار حياته:

ج���ودت  ي��ك��ن  ل���م  ح��ي��ات��ه  اأدوار  ف���ي 
القزويني �ساعرًا وموؤلفًا وموؤرخًا فح�سب؛ 
ب��ل ك���ان ق��د خ��ب��ر ال��وق��ائ��ع والأح�����داث 
وعا�سهما حتى عجن وطبخ في مطابخها، 
الأح��ي��ان  بع�س  وف��ي  بنيرانها،  واك��ت��وى 
من  الكثير  راأى  ال��ذي  ال�ساهد  دور  لعب 
الخبرة  ج��راء  من  ك��ان  ذل��ك  كل  حوله، 
والتجربة والحنكة التي مّكنته من درا�سة 
ُخّيل  حتى  مو�سوعية،  ب�سورة  الأم���ور 
ه ُخِلَق ليكون في هذه الدائرة  للكثيرين اأَنَّ
بيت  ف��ي  ُول���د  فقد  العلمية،  وال�����س��روح 
ينتمي الى اأ�سرة عريقة لها ال�سدارة في 
ون�ساأ  العراق،  في  الديني  القرار  مركز 
والأدباء  بالعلماء  غنية  بيئة  في  وترعرع 
وفي  والأدب  الفكر  خ��ال  م��ن  وتنّف�س 
�سل�سلة  الإن�ساني  العقل  اأفذاذ  مجال�سها 
الثقافية  البيئة  ه��ذه  وم��ن  م��ت��وا���س��ل��ة، 
كامل  على  فكانت  معاقلهم،  نتاج  ك��ان 
وتحّر�سه  موهبته  ل�سقل  ال���س��ت��ع��داد 
الوا�سح  الطريق  نحو  قدمًا  ال�سير  دومًا 

ومواكبة 
ال���ن���ه�������س���ة 
ال���ف���ك���ري���ة، وت��اأ���س��ي�����س 

طريق وم�سروع ثقافي خا�س به.
وكان  المطالعة  على  القزويني  ُجبل 
وال��ده  مكتبة  في  طويلة  �ساعات  يق�سي 
كان مدير  الذي  القزويني،  كاظم  ال�سيد 
الوالد يواكب  معارف لواء كرباء، وكان 
يتدخل  ولم  لانتباه،  المثير  الذكي  ولده 
ف��ي و���س��ع��ه؛ لأن���ه ق���راأ ف��ي ول���ده النبوغ 
المطالعة  حرية  اأعطاه  الحاد،  والذكاء 
ليرى هذا ال�ساب الموهوب ماذا ي�سنع، 
�سديد  القزويني  ك��ان  ذل��ك  ال��ى  اإ�سافة 
عنده  ون�ساأت  الأدب���اء،  بماحقة  ال��ول��ع 
والإرث  ال��م��وروث  على  ال��ح��ف��اظ  ف��ك��رة 
الحالة  وه��ذه  ال�سريحة،  لهذه  الثقافي 
يكون  اأن  وطنية،  ثقافة  حالة  ذاتها  بحد 
�ستات  ويلملم  ل��اأدب��اء  ُم��ح��ّب��ًا  الن�����س��ان 
وال��م��ت��ن��اث��رة هنا  ال�����س��ائ��ع��ة  اأوراق����ه����م 

وهناك.
الوطنّي: الموؤرخ 

الموؤرخ الوطني وحامل الأمانة ي�سعر 
اإحياء  ف��ي  والإخ��ا���س  بالتفاني  دائ��م��ًا 
طالها  التي  العلمية  ال�سخ�سيات  تراث 
الُمتعّمد  والإق�ساء  والتهمي�س  الن�سيان 
على َمرِّ الع�سور، ولقد نال الكثير منهم 
معروفة،   لأ�سباب  التعتيم  اأو  الجتثاث 
وال��ط��م��وح  ال��ي��اف��ع  ال�����س��اب  ف���راح ذاك 
من  ت��ف��ّرق  م��ا  ويجمع  ي��وؤّم��م  المتحّم�س 
في  كفاحًا  وكافح  واأوراقهم،  �سجاتهم 

غاية الأهمية في هذا المجال.
وق����د ت���م���ّي���زت اأع���م���ال���ه ب��ال��ن�����س��اط 
اأن  وباإمكانك  الدوؤوب،  والعمل  والحيوية 
�سعيًا  ي�سعى  اهلل[،  لوجه  ]كاتبًا  ت�سميه 

ا�ستمدَّ  عنه،  ال�سكوت  تَمّ  ما  لجمع  حثيثًا 
ق���درت���ه م���ن خ���ال م�����س��ي��رت��ه ال��ط��وي��ل��ة 
في  عالية  وهّمة  والعنفوان  بالع�سامية 
�ستى  في  الُمكّثفة  والدرا�سات  التدوين 
في  الولع  �سديد  كان  اأَن��ه  اإّل  المجالت، 
ولم  ال�ساغل  �سغله  واأ�سبح  الرموز  �سَير 
ما  كل  واأعطى  حياته،  طوال  عنه  يتخلَّ 
يملك من قوة لخدمة معدن العلم، وقطع 
���س��وط��ًا ط��وي��ًا، ف��ك��ان ي��اح��ق الأدب����اء 
وي�سّجل  ��اءة  ال��و���سّ م�سيرتهم  وي���ّوث���ق 
ال��ذي  والحيف  وال��ظ��ام��ات  الن��ج��ازات 
ال�سواهد  من  الكثير  و�سّجل  له،  تعّر�سوا 
والنوادر والتراجم، وهي تعتبر عند اأهل 

ال�سحفي(. )ال�سبق  ال�سحافة 
ال�سخ�سيات  ع��ن  ك��ت��اب��ات��ه  وت����دور 
ح��ي��ث ت���ب���داأ م���ن ال���ج���ذور وال��ت��ج��رب��ة، 
�سّيق،  باأ�سلوب  ومعالمها  اأبعادها  لكلِّ 
ولقد  ال�سخ�سية،  جهوده  على  معتمدًا 
اأبدع في ما كتب وحقق، وهو لديه خبرة 
يحقق،  ال��ع��م��ال��ق��ة،  درا���س��ة  ف��ي  ط��وي��ل��ة 
المعلومات  ك��ت��اب��ة  ف��ي  وي��دق��ق  ي��ت��اأم��ل، 
في  روحية  وفرا�سة  حّية  بذاكرة  ُم�سّلحًا 

المهمة. الحالت  ت�سخي�س 
كيف عرفت جودت القزويني؟

العا�سمة  الى  و�سلت   )2004( عام 
بوابة  من  اإليها  قادمًا  بيروت  اللبنانية 
اأخفي  ول  الغتراب،  ومدار�س  المنافي 
اإذ  ربوعها،  ال��ى  والحنين  بها  اإعجابي 
الرغم  وعلى  لها،  الأول��ى  الزيارة  كانت 
الكثير  رافقتني  والبهجة  الفرحة  م��ن 
�سوارع  في  اأتجّول  وكنت  المتاعب،  من 
كتاب  وطباعة  ب��اإع��داد  م�سغوًل  بيروت 
�سيرته  ي��وّث��ق  خ��ال��د(،  ت��راث  )ال��وائ��ل��ي 
ال�سحف  في  المتناثرة  ومقالته  الذاتية 
ال��ذي  وال�سعر  وال��ل��ق��اءات،  وال��م��ج��ات 

اأر�سيف  الى  اإ�سافة  ال��دي��وان،  يحوه  لم 
اأق�سد  ي��وم��ي��ًا  كنت  وال�����س��ور،  ال��وث��ائ��ق 
باحثًا  الثقافية  والموؤ�س�سات  المكاتب 
عن وثائق ومعلومات تدعم الكتاب الذي 
كان عبارة عن اأوراق متوا�سعة، والغريب 
الأ�سدقاء كان قد اطلع عليها،  اأن بع�س 
الأوراق  هذه  ما  قائا:  بوجهي  فابت�سم 
ب��الإح��ب��اط وت��اأّل��م��ت  ي��وم��ه��ا ���س��ع��رت  ؟! 
ل  بالنهاية  يفكر  من  ل��ه:  وقلت  كثيرًا، 
ال�سدفة  ومن   ، الطريق  ُيكمل  اأن  يمكن 
في  عالقة  تزال  والتي  والرائعة  الجميلة 
التي  الن�سر  دور  اإح��دى  في  اأن��ه  ذهني، 
يملكها رجل عراقي يقيم في بيروت منذ 
زمن طويل، كّنا نتداول اأطراف الحديث 
في  والمعا�سرة  وال��ت��راث  الثقافة  ح��ول 
اقتحم  المعا�سر،  العراقي  التاريخ  �سجل 
مامحه  ف��ي  ت��ق��راأ  وق��ور  �سيد  الجل�سة 
ففوجئت  والإب����داع،  وال��ن��ب��وغ  العبقرية 
بالحا�سرين قاموا له بكل حفاوة وتقدير 
الى  القلب  من  الحارة  تحياتهم  ُمبدين 
القادم  ه��ذا  اإّن  علمت  عندها  القلب، 
ال�ساحة  دور مهم في  له  �سخ�سية علمية 
�ساحب  ق��ام  جل�س  وع��ن��دم��ا  ال��ف��ك��ري��ة، 
البحثية  بجهوده  ومنوهًا  معّرفًا  ال��دار 
والخجل  التوا�سع  بين  يجمع  وال�سيف 
والب��ت�����س��ام��ة ال��ب��ري��ئ��ة، اأّم���ا ع��ي��ن��اه فقد 
نظارته  عبر  وجهي  ف��ي  ق��ان  ُت��ح��دِّ كانتا 
�ساحب  ق��ال  ب��ال��غ؛  ب�سعور  ت��وح��ي  ال��ت��ي 
ال��دك��ت��ور  ال��ك��ات��ب  ه��و  �سديقنا  ال����دار: 
مرّحبًا  نه�ست  عندها  القزويني،  جودت 
واأتباعك  دراوي�سك  نحن  العزيز:  �سيدي 
وا�سحة في  نقراأ لك دومًا ولك ب�سمات 
الكثير  لك  قراأت  قد  واأنا  والأدب  ال�سعر 
الغريب   ، الجميل  وال�سعر  الموؤلفات  من 
حدث  قد  ك��ان  معه  اللقاء  اأن  الأم��ر  في 

اأعرفه  اأنني  �سعرت  لكنني  الأولى  للمرة 
الرجل  اأن  اكت�سفت  بل  بعيد،  زمن  منذ 
كان  واأبحاثه.  موؤلفاته  عبر  خطفني  قد 
نوعه  من  الأول  الجميل  اللقاء  هو  هذا 

الذي بقي محفورًا في ذاكرتي.
ال��رائ��ع��ة  الجل�سة  ه��ذه  ي��م��ّي��ز  وم��م��ا 
والب�ساطة  ال�سراحة  ب�سمة  المت�سمة 
وال��وداع��ة، ال��ح��وار وال��ج��دال وال��ق��راءة 
العلماء.  �سجل  وفتح  للتاريخ  الجديدة 
علي  ح�����س��ي��ن  ح���ول  ال��ح��دي��ث  دار  وق���د 
ال��وردي،  وعلي  ب�سري،  ومير  محفوظ، 
الخطيب،  الح�سيني  ال���زه���راء  وع��ب��د 
ا�ستهوى  راأي��ت��ه  ح��ي��ث  ال��وائ��ل��ي  واأح��م��د 
واإن  جوارحه  بكل  معه  واندمج  الحديث 
ويبدي  يعلق  وكان  ومت�سعبًا،  طويًا  كان 
يحافظ  الكام  قليل  والقزويني  راأي��ه، 
دائ���م���ًا ع��ل��ى ك��ي��ان��ه وت���وازن���ه ب�����س��ورة 
ونقده؛  و�سرده  في طرحه  وا�سحة، حتى 
غاية  في  تكون  بريئة  بابت�سامة  م�سفوعًا 
بها  ف��ّك��ر  ي��ك��ن  ل��م  اإن  والأه��م��ي��ة  ال��دق��ة 

ال�سعر. بحور  واأعاد �سياغتها من 
وه���و م��در���س��ة م��ت��اأ���س��ل��ة ي��ح��م��ل في 
ومن  والم�ستقبل،  الما�سي  اأخبار  طياته 
اأحاديثه يجد  راأى القزويني وا�ستمع الى 
فيه ال�سعاع الموؤثر الذي يكهرب المقابل 
جّم  بتوا�سع  ويتمتع  القّيمة،  بجواهره 
التي  الألقاب  عن  وبزهد  عالية  وترابية 
ولديه  روح��ه،  على  انعك�ست  ي�ستحقها 
عنهم  يدافع  الفقراء،  مع  خا�سة  عاقة 
على  منفتح  الطبع  اجتماعي  وهو  دومًا، 
والأم��واج  البحار  ُتغّيرُه  لم  لكنه  الآخ��ر، 
ومراكبها  باأ�سواتها  الدنيا  تهتز  التي 
بقي محافظًا  القزويني  اأن  اإّل  العميقة.. 
ومحبرته  بري�سته  م��ع��ت��زًا  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى 
الخا�س  الوفاء  لها، وهذا  وفيًا  التي بقي 

القائل،  اّل  به  يتمتع  ل  جدًا  نادر  للقلم 
والحديث طويل، وفتحت  وراأيته يحدثني 
متحدثًا  فتفجر  ذاكرته  وهاجت  قريحته 
القزويني  تاريخ  مع  الطويلة  رحلته  عن 

الخميل. والرو�س 
العلمي  تاريخه  عن  بحما�سة  يتحدث 
لينب�س  التاريخ،  �سومعة  في  واعتكافه 
اأراق���ب  كنت  ال�سخ�سيات،  ج���ذور  ف��ي 
و�سعرت  وح��رك��ات��ه،  �سكناته  واأ���س��اه��د 
ب��الأل��م وال��ل��وع��ة ل��رح��ل��ة ال��ك��ات��ب ال��ذي 
ياحق مهنة المتاعب، وهو طراز خا�س 
و�سخ�سية لها ثقلها العلمي والجتماعي، 
ي��م��ي��ل ال���ى ال��ج��دي��ة ف��ي ال��ع��م��ل وي��ث��اب��ر 
وهّمه  والنتهازية،  المنافع  عن  ُمبتعدًا 
اأع��م��ال��ه، ول��دي��ه ع�سق  ال��وح��ي��د م��واك��ب��ة 
التاريخ  اأن  اأعتقد  واأن��ا  للتاريخ،  كبير 
الع�سق  اأن��ه  وي��ب��دو  ال�سعور،  نف�س  لديه 

بينهما. الروحي 
اأع��ب��اءه  وتحّمَل  �ساقًا  طريقًا  �سلك 
ر�سالة  واأع��ط��ى  اإن��ج��اح��ه  ع��ل��ى  وراه���ن 
وا���س��ح��ة ب���اأن���ه ����س���وف ي��ك��ت��ب وي��ح��ق��ق 
ال�سعاب. متحديًا  النادرة  المخطوطات 

الألم  يعي�س  الذي  الموؤرخ  فيه  وراأيت 
عليه؛  وينت�سر  وي�ساك�سه  عليه  يتمّرد  ثم 
بكثير  اأهم  بالتاريخ  الإن�سان  عاقة  لأن 
الأخرى،  والفنون  بال�سيا�سة  عاقته  من 
�سقته  في  لزيارته  كريمة  دعوة  اإلَيّ  وّجَه 
الجنوبية،  بيروت  �ساحية  في  الكائنة 
من  �ساحبي  اأخ��ب��ر  واأن���ا  ك��ث��ي��رًا  ف��رح��ت 
واأنا غدًا �ساأكون �سيفًا عند جودت  مثلي 
اأهم  على  يدّلني  �سوَف  ال��ذي  القزويني 
ال�سيخ  حول  عنها  اأبحث  التي  الم�سادر 
عاقة  به  تربطه  كانت  باعتباره  الوائلي 
في  ول��ن��دن،  ودم�سق  النجف  م��ن  وثيقة 
ال�����س��ي��د عبا�س  ���س��ارع  اأزق����ة  م��ن  زق���اق 
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ال��م��و���س��وي ك��ان��ت 
مطلة  �سقة  هناك 
ع��ل��ى ���س��ارع ع��ام 
ال�سجيج  ت�سمع 
و�سلت   ، م��ن��ه��ا 
الى المكان كان 
ه��و ب��ان��ت��ظ��اري 
م���رح���ب���ًا ب��ك��ل 
م��ح��ب��ة و�����س����رور، 
ت���داول���ن���ا ق�����س�����س��ًا 
اأ�ساهد  واأن���ا  ون���وادر 
في  كاأنني  �سومعته 
ال���ع���راق ول�����س��ت في 
ب���ي���روت، ولح��ظ��ت 
ال��م��وروث  على  المحافظة  عليه 

العراقي. ال�سعبي 
جدًا  نادر  اأر�سيف  على  ُيطلعني  وراح 
اأُ�سرته  الى  تعود  مخطوطات  الى  اإ�سافة 
، واكت�سفت  العراق  الكريمة وبع�س رموز 
اأن الرجل لم يترك بابًا اإّل دّونه واأخ�سعه 
لاأر�سفة والتوثيق، ولقد اأُ�سْبُت بالده�سة 
غزارة  من  يمتلكه  لما  يومها  وال�سدمة 

معلومات قّيمة وطرح �سّيق.
اجتمعت  �سّيارة  مو�سوعة  والقزويني 
في رجل واحد يعمل اأكثر من الموؤ�س�سات 

الأبحاث. ومراكز 
ب��غ��دادي جميل:  ب�����س��وت  ل��ي  وق���ال 
بــقــراءة  الــ�ــصــبــا  ّيـــــام  اأ »كنت ولـــعـــاً مــنــذ 
التاريخ«، ولحظُت من خال كامه اأنه 
علمت  وهنا  باأعماله،  الع��ت��زاز  �سديد 
وفكره  لنهجه  ُيخل�س  عندما  الكاتب  اأن 

وناجحًا. مميزًا  يكون عمله 
تن�سى  متنوعًا  حديثًا  وت�سمع  تتاأمل 
ولديه  المنافي،  وم�ساكل  الدنيا  هموم 
وهو  حديثه،  ي�ستهويك  ج��ذاب  اأ�سلوب 

م��ت��ف��ّن��ن ف��ي ل��غ��ة ال���ح���وار، اإ���س��اف��ة ال��ى 
لطيف  وهو  الفائقة،  ولطافته  اأريحيته 
وحفظت  الكثير،  عنه  �سمعت  فقد  جدًا، 
من نوادره واأفكاره، وهو حالة ا�ستثنائية 
في العطاء والأداء والإباء، ع�سق الثقافة 
يعتمد  علميًا  نهجًا  و�سلك  فيها،  وذاب 
الدع��اء  ع��ن  ويبتعد  المو�سوعية  على 
حرًا  يعي�س  بهدوء،  ويعمل  وال�سو�ساء، 
الأ�سل  طبق  موا�سفات  ول��دي��ه  طليقًا، 
الحياة  في  والعلمية  ال�سلوكية  لل�سيرة 
والكتفاء  بالعطاء  تمّيز  الجتماعية، 
تجربة  ب��ع��د  ت��اري��خ��ه  ا���س��ت��م��دَّ  ال���ذات���ي، 
لندن  بين  متنقًا  وال��ت��رح��ال  ال��ح��ّل  ف��ي 
وا�ستطاع  وط��ه��ران،  وب��ي��روت  ودم�����س��ق 
في  ومحققًا  و���س��اه��دًا  رح��ال��ة  يكون  اأن 
مفا�سل  ��م  وه�����سّ ال��م��ع��ا���س��ري��ن،  ���س��َي��ر 
وا�سعًا  كان  بل  ال�سيق،  التقليدي  التاريخ 
مو�سوعته  وف���ي  ���س��ام��ًا،  وم��و���س��وع��ي��ًا 
 30( في  يقع  ال��ذي  القزويني[  ]تاريخ 
ال��ذي  الخميل[  و]الرو�س  م��ج��ل��دًا(، 
المو�سوعات  من  اأج��زاء(   10( في  يقع 
وا�سعة  ِم�����س��اح��ات  غ��ّط��ت  ال��ت��ي  القيمة 
كتب  حيث  وغ��ي��ره.  ال��ع��راق  ت��اري��خ  م��ن 
الكثير  وا�ستكتب  ال�سخ�سيات  اأهم  عن 
م��ن��ه��م، ط��ع��ّم��ه��ا ب��ت��ج��رب��ت��ه وت��ح��ل��ي��ات��ه 
يهادن  ول  يجامل  ل  فهو  البّناء،  ونقده 

العلمي. الطرح  الى  ويميل  يكتب  ما  في 
لت هذه ال�سداقة والعاقة وكان  تاأ�سّ
الكفاءة  من  وال�ستفادة  الطاع  هدفها 
العلمية، لذلك عرفت عنه الكثير وعرف 
هو عني الكثير، وكان لي �سرف مرافقته 
البحرين  مملكة  في  والح�سر  ال�سفر  في 
وجدته  وم��ا  وط��ه��ران،  وب��ي��روت  ودم�سق 
اأت��اب��ع��ه وه��و  ُم��ب��دع��ًا، وك��ن��ت  ك��ات��ب��ًا  اإّل 
التي  المعّتقة،  ال�سفراء  اأوراق���ه  يقّلب 

وهو  والأ�سالة،  التراث  عبق  فيها  ت�سمُّ 
وفي  فيها،  وي��ذوب  الأوراق  لهذه  عا�سق 
ي�ساهم في تحقيقها، وهو  الأحيان  بع�س 
يواكب  والتنقيب،  البحث  في  متوا�سل 
وي�����س��ج��ل، ف��ل��ق��د ح��ف��ظ ل��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
في  واأ�سبحت  ل�ساعت  ول��وله  ال��ن��وادر، 

الن�سيان. طّي 
خا�سعًا  ن�����س��ت  اأُ واأن���ا  كثيرًا  ت��اأّم��ل��ُت 
ب�سكل  ي�����س��رده��ا  ال��ت��ي  ذاك��رت��ه  ل�سماع 
�سديد  وه��و  وع��ن��اء،  تكّلف  دون  طبيعي 
ب��ع��ي��دًا عن  ي��ك��ون ح��دي��ث��ه  اأن  ال��ح��ر���س 
الباغية  الألفاظ  ا�ستخدام  اأو  الت�سّنع 
المنا�سب  الأ�سلوب  يختار  بل  المنمقة، 

بالعقانية. يمتاز  الذي 
وك��ل��م��ا ���س��األ��ت��ه ����س���وؤاًل اأج��اب��ك على 
عليك  يق�سُّ  الأحيان  بع�س  وفي  الفور، 
من  بها  ت�سمع  لم  التي  الق�س�س  اأح�سن 

قبل ولم تقراأها في كتاب.
�سيرة حياة اإِنَّها 

ج من عمق  اإنَّها �سيرة حياة رجل تخرَّ
وعندما  القا�سية،  والمعاناة  التجارب 
ب��الأل��م  ي�سعرك  الما�سي  ع��ن  ي��ت��ح��ّدث 
الم�سورة  التاريخ  عد�سة  وهو  والأ�سى، 
اللقطات  واأروع  ال�سور  اأج��م��ل  يلتقط 
كتبه  ف���ي  ه��ن��د���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال���م���ع���ّب���رة، 
ناق�سته  اأو  �ساهدته  وكلما  ومو�سوعاته، 
الذي  النابه  الموؤلف  فكرة  الى  تو�سلت 
مجّرد  لي�س  هو  باأفكاره،  وناأن�س  نحّبه 
اأن  ا�ستطاع  ال��ذي  هو  بل  عابر،  �سديق 
واأذهاننا  وم�ساعرنا  عقولنا  الى  يت�سلل 
كيف  يعرف  بارع  فنان  وهو  فينا،  ويوؤثر 
يلعب  وك��ي��ف  ال���ق���ّراء،  م�ساعر  ي��دغ��دغ 
ع��ل��ى م�����س��اع��ره��م م���ن خ���ال ل��م��ح��ات��ه 
وم��ع��ال��ج��ات��ه، وه��و م��اه��ر ف��ي الأ���س��ل��وب 

والتحليل. الطرح  في  ال�ساحر 

»محطات  لكتاب  �سيادته  م��ق��ّدم��ة 
ــراث الـــمـــ�ـــصـــيـــحـــّي  ــ ــ ــت ــ ــ ــصــــرقــــة فـــــي ال ــ�ــ ــ ُم
ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  لف�سيلة  االإ�ـــصـــالمـــّي« 

قي�س: محمد  اأحمد 
ل��ه��ذا  م��ق��ّدم��ة  اأخ���ط  اأن  ُي�����س��ع��ُدن��ي 
ال���ك���ت���اب »َمـــــحـــــطـــــات ُمــــ�ــــصــــرقــــة فــي 
درا�صة  ـ  االإ�ــصــالمــّي  الم�صيحّي  الــتــراث 
اإ�ـــصـــالمـــّيـــة لــحــيــاة بــعــ�ــس الــقــديــ�ــصــيــن 
محمد  اأحمد  للدكتور  الم�صيحّية«  فــي 
لإب���راز  دع���وة  م��ن  يت�سمنه  لما  قي�س. 
الديانتين  بين  المتبادلة  المعرفة  اأهمية 
ال��م�����س��ي��ح��ّي��ة والإ����س���ام���ّي���ة ك��و���س��ي��ل��ة 
وللتغّلب  ال��م�����س��ت��رك،  ال��ع��ي�����س  ل��ت��وط��ي��د 
الجهل  ثمرة  ب  والتع�سّ التطّرف  على 

الفكرّي. والتخّلف 
والإحترام  الموّدة  مفاهيم  ن�سر  اإّن 
والتاقي من خال التركيز على النقاط 
هو  الديانتين  بين  والإيجابّية  الم�ستركة 
والم�سلمين  الم�سيحيين  على  واج���ٌب 
المثقفين. هذا ما قام به الدكتور اأحمد 
التي  الدرا�سة  لنا هذه  قّدم  قي�س عندما 

التعّرف  على  والم�سيحّي  الُم�سلم  ُت�ساعد 
حياة  عن  الكريم  القراآن  يقوله  ما  اإلى 

القّدي�سين. بع�س 
كتاب  في  ن�سهده  الذي  الإنفتاح  هذا 
احترام  عن  ُيعّبر  والذي  قي�س،  الدكتور 
الكاتب للديانة الم�سيحّية، �سوف ُي�ساعد 
قبول  على  الُم�سلمين  اإخوتنا  من  الكثير 
المعرفة  على  يحّثهم  و���س��وف  الآخ���ر، 
بين  الم�ستركة  العاقة  لتثبيت  ك�سبيل 
الإن��ف��ت��اح  ه��ذا  والإ����س���ام،  الم�سيحّية 
الم�سيحّية  ث��واب��ت  م��ن  اأي�سًا  ه��و  ال��ذي 
الثاني  الفاتيكانّي  المجمع  اآباء  عّبر عنه 
الكني�سة  ع��اق��ة  ح���ول  ال��ت�����س��ري��ح  ف��ي 
المقطع  ففي  الم�سيحّية،  غير  بالديانات 
يقول:  الإ�سامّية  للديانة  �س  الُمخ�سّ
اأي�سًا  الإع��ت��ب��ار  بعين  الكني�سة  وتنظر 
الإل��ه  ي��ع��ب��دون  اّل��ذي��ن  الم�سلمين  اإل���ى 
ال�سابط  الرحيم  القيوم  الحّي  الواحد 
الموحي  والأر����س  ال�سماء  خ��ال��ق  ال��ك��ل 
يخ�سعوا  اأن  ف��ي  وي��ج��ت��ه��دون  للب�سر، 
كما  ال��خ��ف��ّي��ة،  اهلل  لأوام�����ر  ب��ك��ّل��ي��ت��ه��م 

ي��خ�����س��ع ل���ه اب��راه��ي��م 
بطيبة  اإل��ي��ه  ُي�����س��ن��د  ال���ذي 
الإ�سامّي،  الإيمان  خاطر 
كانت  ال��ت��ي  ال��ح��ق��ي��ق��ة  اإّن 
ُم��ن��ط��ل��ق��ًا ل��ت��ف��ك��ي��ر اآب�����اء 
ال��م��ج��م��ع ال���م���ذك���ور ه��ي 
واح��دة،  عائلة  الب�سر  اأّن 
اأوًل  يبّينوا  اأن  اأرادوا  لذلك 
بين  ال��م�����س��ت��رك��ة  ال��ع��ق��ائ��د 
من  والم�سيحّية  الإ���س��ام 
ناحية  ومن  الإيمان  ناحية 

مو�سوعّية  بعين  نظروا  ُثّم  الأخ��اق، 
اإلى الما�سي الذي �ساد العاقات بين 

تنا�سي  اإل��ى  ودع��وه��م  الديانتين  اأت��ب��اع 
ين�سرفوا  لكي  والمنازعات،  العداوات 
�ــصــ�ن  واإلــــى  الــمــتــبــادل  »التفاهم  اإل��ى 
والحرية«  وال�صالم  واالأخالق  العدالة 

الّنا�س.  جميع  تعاونهم  فائدة  فتعّم 
المحطات  ه��ذه  على  الإ���س��اءة  اإّن 
ال��م�����س��رق��ة ف���ي ال����ت����راث ال��م�����س��ي��ح��ّي 
الإ���س��ام��ّي ُت�����س��ّك��ل دع����وٌة اإل���ى اّل��ذي��ن  الهوام�س:

عن مجلة »النجف ال�سرف« بت�سرف.( 1)

نشـر 
مفـاهيـم 

المودة والتالقي 
بني 

الديانتني هو واجب
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ي����ق����ب����ع����ون ف������ي ظ���ل���م���ة 
اأّن  ل��ي��ع��وا  وال��ت�����س��ُدد  ��ب  ال��ت��ع�����سُ
ر في  ال��ح��ري��ة ال��دي��ن��ّي��ة ت��ت��ج��ذَّ
ومن  الب�سرّي.  ال�سخ�س  كرامة 
تجاُهُل  َيِتّم  اأن  المقبول  غير 
اهلل  لأّن  المت�سامية،  طبيعته 
وال���م���راأة على  ال��رج��َل  خ��ل��ق 
���س��ورت��ه وم��ث��ال��ه، وب��ال��ت��ال��ي 
الحق  ب�سرّي  �سخ�سٍ  لكّل 
ال��ُم��ق��ّد���س ب��ح��ي��اة ك��ام��ل��ة 
ال��روح��ّي.  الم�ستوى  على 
النفتاح  ُمِنَع من  ما  فاإذا 
على  ال����روح����ّي  ب��ك��ي��ان��ه 
م���ا ه���و ����س���اٍم، ي��ن��غ��ل��ُق 
الإن�������س���ان ف���ي ذات����ه، 
وي���������س����ب����ُح ع����اج����زًا 
ع��ن اإي��ج��اِد الأج��وب��ِة 
ع����ل����ى ت�����������س�����اوؤلت 
ق���ل���ب���ه، ع���ن م��ع��ن��ى 
ال��ح��ي��اة وام��ت��اِك 
ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادئ 
الأخ��������اق��������ّي��������ة 

الثابتة.
ال��ك��ت��ب  اإّن 

�سة  لمقّد ا
ُت���ظ���ه���ر ال��ق��ي��م��ة 
ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ك��رام��ة 
الإن���������س����ان، وه�����ذا م��ا 
الثامن  المزمور  في  ن��ق��راأُه 
حــّتــى  االإنــ�ــصــان  »مـــا  ي��ق��ول:  عندما 
تــفــَتــِقــَده؟  ـــى  حـــتَّ اآَدَم  وابـــــُن  ــَره  ــ تــــذُك
قــلــيــاًل،  ــه  َحــَطــطــتَّ االإلـــــِه  دون 
على  كلَّلَته.  والــَكــرامــِة  ِباَلجِد 
ــيــَتــه، وجــعــلــَت كــّل  ــَديــَك َوْل ــنــِع َي �ــصُ
الكرامُة  ه��ذه  َقَدميه«.  تــحــَت  �ـــَصـــيًء 
ال��م��ت�����س��ام��ي��ة، ال��ت��ي ُت��ع��ط��ي ال�����س��خ�����سَ 
ال��ب�����س��رّي ال��ق��درة ع��ل��ى ت��خ��ّط��ي م��اّدي��ة 
الأم�����ور وال��ب��ح��ث ع���ن ال��ح��ق��ي��ق��ة، هي 
اأن  ويجب  اإن�سان،  لكل  اأ�سا�سّية  قيمٌة 
الإ�ستغناُء  يمكن  ل  عالميًا  خيرًا  ُتعتبر 
كماٍل  لتحقيق  ٍه  موجَّ مجتمٍع  لبناء  عنه 

ن�سان. الإ
الآخ��ر  اإل��ى  الم�سيحّية  النظرة  اإّن 
اإن�ساٍن  لكل  العميق  الإحترام  من  تنطلق 
عندما  �سيما  ل  وخياراته  قناعاته  في 
اإليه. كما تنظر  ُتبنى على الخير وت�سعى 
عن  بحثه  في  اإن�ساٍن  كل  اإل��ى  باحترام 
اهلل في الديانة التي يختار، ايمانًا منها 
م�ساهمًة  الكبرى  العالم  ل��دي��ان��اِت  اأن 
البحثَّ  نمّو الح�سارة. هذا لأّن  ُجّلى في 
اإل��ى  ال�����س��ادق ع��ن اهلل ق���اَد ال�����س��ع��وَب 

الإن�سان. لكرامٍة  اأكبر  احتراِم 
وج����واب����ًا ع��ل��ى ال��ت��ع�����س��ِب ال��دي��ن��ّي 
وال��ع��دوان��ّي��ة ت��ج��اه ال��م��وؤم��ن��ي��ن اّل��ذي��ن 
العميقة  الإن�����س��ان  ح��ري��ة  اإل��ى  ي�سيئون 
اأن  ن��ق��ول  ال���م���دن���ّي،  ال��م��ج��ت��م��ع  واإل�����ى 
الإن�سان  يرُبُط  الذي  ال�سحيح  التّدين 
لل�سعوب  ِغ��ن��ًى  ه��و  ب��الإي��م��ان،  بخالقه 
مبادئ  على  يحتوي  لأّنه  ولأخاقياتهم، 
وقيٍم ُتعَتبر اإرثًا ل غنى عنه. وهذا الإرُث 

والن�ساء  ال��رج��ال  عند  مبا�سرًة  ُيكّلم 
بمتطّلبات  ويذّكُرهم  وال�سمير،  العقل 
تنمية  على  ويحثُّهم  الأخاقّية،  التوبة 
الواحد  يقترب  واأن  الف�سائل،  ممار�سة 
الخوة،  عامِة  تحت  بمحبة  الآخ��ر  من 
الب�سرّية  العائلة  ف��ي  اأع�����س��اًء  بكوِنهم 

الكبيرة.
ف���اأم���ام ع��ول��م��ِة ه���ذا ال���ك���ون ال���ذي 
الإتّنيات  متعّددٍة  مجتمعاٍت  على  يحتوي 
التطّرف  واأم���ام  ال��ط��وائ��ف،  وم��ت��ع��ّددة 
اإلى  َوُي�سيُّ  الديانة  جوهَر  ي�سّوُه  ال��ذي 
للديانات  يمكن  كرامته،  ف��ي  الإن�����س��ان 
للوحدة  ُمهمًا  عامًا  ُت�سّكّل  اأن  الكبرى 
فالموؤمنون،  الب�سرّية.  للعائلة  وال�سام 
ان���ط���اق���ًا م���ن ق��ن��اع��ات��ه��م ال��دي��ن��ّي��ة 
للخير  العقانّي  البحث  ومن  الخا�سة، 
يعي�سوا  اأن  اإل���ى  م��دع��وون  ه��م  ال��ع��ام، 
في  الخا�س  التزاَمهم  م�سوؤولة  بطريقة 
الإيمان  لأّن  الدينّية،  الحرية  من  اإط��اٍر 
في  الإن�سان،  ي�ساعُد  وال�سادق  العميق 
اأن  على  متنّوعة،  دينّية  ثقافاٍت  و�سط 
رج��ٍل  ك��ل  لكرامة  مخالٌف  ه��و  م��ا  ُيبعَد 
وامراأة وي�ستقبَل ككنٍز ثمين كلَّ ما يوؤوُل 

الأخوي. التعاي�س  اإلى 
ال��درا���س��ة  ه��ذه  على  للكاتب  ���س��ك��رًا 
التراث  ه��ذا  اإب��رازه��ا  في  التي  القّيمة 
التربّية  ب���اأن  ق��ن��اع��ًة  ت��زي��ُدن��ا  ال��ث��م��ي��ن، 
ال��دي��ن��ّي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة وال��ب��ع��ي��دة عن 
��ب  وج��ه��ل الآخ����ر ه���ي ط��ري��ٌق  ال��ت��ع�����سّ
اإمكانيًة  الجديدة  الأجياَل  يعطَي  مميز 
يمكنهم  واأختًا،  اأخ��ًا  الآخ��َر  يعتبروا  اأن 
بينهم،  م��ا  ف��ي  وال��ت��ع��اون  م��ع��ًا  ال�����س��ي��َر 
العائلة  في  اأع�ساًء  اأّنهم  الجميُع  لي�سعَر 
��خ  ال��ب�����س��رّي��ة ال���واح���دة. وه���ذا م��ا ي��ر���سّ
وم�سلمين  م�سيحيين  معًا،  العي�س  ويقّوي 

الأو�سط. ال�سرق  بلدان  وفي  لبنان  في 

ال���ح���وار ه���و م���ن الأم������ور ال��ب��دي��ه��ّي��ة 
الّنا�س،  قلوب  بين  ب  تقرِّ التي  والأ�سا�سّية 
للتعارف  �سالحًا  م��ن��اخ��ًا  بينهم  وتخلق 
وال��ت��اآل��ف وال��ت��اق��ي، وت��وث��ّق دع��ائ��م الثقة 
و»من  هلك،  ب��راأي��ه  ا�ستبدَّ  فمن  بينهم. 
�صاور الرجال �صاركها في عق�لها« كما قال 

الإمام علّي)1(.
د  ُي�سدِّ الأدي��ان،   بين  للحوار  وبالن�سبة 
على  ال��دي��ن  �سم�س  مهدي  محمد  الإم���ام 
الم�سيحّي،   � الإ���س��ام��ّي  ال��ِح��وار  ���س��رورة 
والكيانّية،  الوطنّية  الأولويات  من  ويعتبره 
ــيـــن الــمــ�ــصــيــحــيــيــن  ب���ق���ول���ه:» الـــــحـــــ�ار بـ
ُيمثل �صرورة كبرى لل�صعب  والم�صلمين 
والكيان اللبنانيين: لل�صعب اللبنانّي من 
اإلى تك�ين مجتمع �صيا�صي  حيث ال�صعي 
ال�طنّية،  ق�صاياه  حــ�ل  ُمتالحٍم  واحــد 
وبالن�صبة اإلى لبنان باإعتباره وطناً نهائياً 

لجميع بنيه)2(«.
ُم�سيئٍة  دينّية  اإ�سارات  على  وَي��ُدلُّ  كما 
التقارُب  �ُسُبل  ب��ال��ح��وار  تنير  وُم�ستركة 
الح�ساري بين ديانتين، تنتميان اإلى الوحي 
الحوار من  في  ينطلقا  اأن  وعليهما  الإلهّي 
هذا القدر الم�سترك بينهما، بحيث يوؤدي 

��دة  ُم��وحَّ ن��ظ��رة  تكوين  اإل���ى  ال��ح��وار  بهما 
والح�سارة  والمجتمع  الإن�سان  ق�سّية  اإلى 
عمل  اإل���ى  بترجمتها  ال��ع�����س��ر،  ه���ذا  ف��ي 
م�سار  لت�سحيح  العالم،  نحو  به  يتوجهان 

الح�سارة)3(.
الحوار  �سليبا  لوي�س  الدكتور  وي��دِخ��ُل 
المنطق  ب��اب  من  الم�سيحّي   � الإ���س��ام��ّي 
عندما يعتبر اأن من اأولى �سروط الحوار اأن 
ُتحاور  ن  ممَّ تعرف  واأن  ُتحاور،  تعِرف من 
موقفه المبدئي والأ�سا�سي منك، واإلَّ غدا 

النقا�س حوار طر�سان)4(.
مع  َيتماهى  المبدئي،  الموقف  وه��ذا 
اّلذي  المولى  �سعود  الدكتور  اإليه  ما ذهب 
اأن يكون الحوار عقانيًا  ُوج��وب  اأك��ّد على 
الحوار  يبداأ  اأن  بمعنى  وُمنتجًا،  ومنطقيًا 
» مــن �ــصــرورة  قــبــُ�ل االآخــــر كما هــ�، ال 
نت�ص�ره.  اأو  يــكــ�ن،  اأن  نحن  ُنــريــُده  كما 
ــر يــبــداأ مــن فهمه ومعرفة  وقــبــُ�ل االآخــ

حقيقته)5(«[.
الحقيقة  الدين  �سم�س  الإمام  ي  وُيَعرِّ
ب��ي��ن الأدي�����ان ب��ك��ل م��و���س��وع��ّي��ة و���س��دق 
قائًا  ب�سفافّية  عنها  ويتحّدث  وعفوّية، 
ّنـــــــه ُيـــ�جـــد  ــس اأ ــرو�ـ ــفـ ــمـ ب�����س��راح��ة:»الـ

ــالم،  ــ ــ ــصـ ــ ــ اإ�ـ
وُيـــــــــــ�جـــــــــــد 

واإنــــــــهــــــــمــــــــا مـــــ�ـــــصـــــيـــــحـــــّيـــــة، 
ــزان،  ــاٍن ُمــتــمــّي ــنـ فـــــــــــــــــال مــــــعــــــنــــــى ديـ

للمطالبة ب�حدتهما في كل �صيء، واإالَّ 
ديناً واحداً.  لكانا 

اإّن الحوار ينبغي اأن ي�ستهدف اكت�ساف 
المبادئ  تجمعهما  التي  الكبرى  المبادئ 
الكبرى في ال�سلوك، وفي احترام الإن�سان، 
الإن�����س��ان��ّي،  ال��ت��ق��ّدم  ح��رك��ة  تي�سير  وف���ي 
الثقافّية  والجماعات  الأمم  بين  والتعاي�س 

والدينّية المختلفة«)6(.
ُط الإمام �سم�س الدين لغة الحوار  وُيب�سِّ
يتناول  اأن  وه��ي  اإي��ج��اب��ّي��ة،  علمّيٍة  ب��اآل��ّي��ٍة 
والإ�سام  الم�سيحّية  بين  ُد  الموحَّ الكتاُب 
الّعامة«  والــنــبــ�ة  ــة،  الــ�حــدانــّي »ق�صايا 
والإي��م��ان باليوم الآخ���ر، وال��ع��دل الإل��ه��ّي، 
الدخول  دون  من  اأخ��رى  اإيمانّية  وق�سايا 
في التفا�سيل والخ�سو�سيات. اأّما ما يتعّلق 
ُتعطى  اأن  فيمكن  فئة،  كل  بخ�سو�سيات 
ُمعتبرًا  منف�سلة،  تعليمّية  اأُُط��ٍر  في  ن  وُتلقَّ
في  الإيمانّية  الروؤّية  ب��اأّن  عينه  الوقت  في 
الكبرى  خطوطها  ف��ي  واح���دة  ه��ي  لبنان 
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كما  الإب��راه��ي��م��ي)7(،  منطلقها  وف��ي 
على  الدين  �سم�س  الإم��ام  وينفتُح 
قاله  ما  م��وؤك��دًا  الأدي����ان،  �سائر 
اأّن  ال�سدر من  الإم��ام مو�سى 
والطائفّية  نعمة،  الطائفة 
نقمة، وقائًا بحزم وثقة 
من وجهة نظر القيادة 
ال�سيعّية،  الدينّية 
��ة  وب��ل��غ��ة ال��م��ح��بَّ
على  والإنفتاح 
الآخ���ر:» لن 
ُيــــ�ــــصــــتــــدرج 
ــى  ــ ــ الـــ�ـــصـــيـــعـــة اإل
الـــمـــ�اجـــهـــة مع 
اإخ�انهم في الدين، وال 
مع اإخ�انهم في الق�مّية، وال مع 

�صركائهم في الم�اطنّية )8(«.
ولفت الدكتور لوي�س �سليبا المتخ�س�س 
اإل���ى ���س��رورة فتح باب  الأدي����ان  ف��ي علم 
اإقفاله  لأّن  باإ�ستمرار  الدينّي  الإجتهاد 
ة بوجه تطّور الحوار، كما طلب  اإعاقة ُمهمَّ
من  والموقف  الدينّي  الفكر  في  التجديد 

الآخر عند الطرفين)9(.
وت�سجيعًا للحوار الإ�سامّي الم�سيحّي، 
ج��واد  محمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  �����سَ  ���س��خَّ
فيها،  الخلل  ومكامن  الطائفّية  داء  مغنّية 
اّلذين  الطائفّية،  ُدعاة وتجار  بين  زًا  وُمميِّ
يعملون على اإثارة الفتن والقاقل وبين من 
يعملون على وحدة الوطن، وحماية �سعبه، 
الــروابــط  اإنَّ  و�سراحة:»  ثقة  بكّل  فيقول 
ــط  روابـ والم�صيحيين  الم�صلمين  بــيــن 
الر�ص�ل،  اإلــى عهد  تاريخها  يمتُد  اإلهّية، 
ـــار الــطــائــفــّيــة يــتــجــاهــلــ�ن هــذه  لــكــن تـــجَّ
الحقيقة، وياأب�ن اإاّل النفاق وال�صقاق، 
البلد  فــي هــذا  الُمخل�ص�ن  اأّمـــا 
ــب، بــلــد الــحــرّيــة  الــطــيِّ
ــرون  ــ ــيـ ــ والــــــخــــــيــــــر. فـ

اأنف�صهم اأبناء طائفة واحدة هي الطائفة 
ب�ن،  اللبنانّية، وال �صيء �ص�اها، لها َيتع�صَّ
ــن اأجــلــهــا يــعــمــلــ�ن، الأّنـــهـــا الــطــائــفــة  ومــ
ُيباِرُكها الُل وُمحّمد  ال�احدة المحب�بة، 
ــا مــن ين�صر الــفــتــن ويــبــثُّ  ــ والــمــ�ــصــيــح. اأمَّ
النعرات. ويعمل للتفرقة بين اللبنانيين 
فملع�ن على ل�صان الل، ومالئكته وُر�ُصِلِه 

والّنا�س اأجمعين)10(«.
مو�سى  ال�سيد  الإم����ام  ك��ان  ولطالما 
ال�سدر يدُعو اإلى الُم�سارحة والُم�سالحة 
والعمل الجاد الُمنتج بين الفئات والطوائف 
واإرادة  وتاٍق  وانفتاح  محبة  بكل  اللبنانّية 
الــُمــ�ــصــالــحــة لي�صت  وي���ق���ول:»  ���س��ادق��ة، 
م�صافحة اأْيٍد« بل ُم�سافحُة قلوب، واللقاء 
ل�سنع  اإراداٍت  لقاُء  بل  اأج�ساٍد  لقاء  لي�س 
الأُ�س�س الجديدة للمجتمع الأمثل. اإنَّ الُبعد 
اأْوَرَث  حتى  الأث��ر  ق  عمَّ ُثّم  التجاهل،  خلق 
البغ�س، ول ُتبنى الأوطان بغير المحبة)11(«.
العاقة  على  ال�سدر  ال�سّيد  وُي��رك��ّز 
و�سرورة  وال��وط��ن  الإن�سان  بين  الجدلية 
ب��ق��ول��ه:»واإذا  و�سونهما  عليهما  الحفاظ 
اأردنا اأن ن�ص�ن لبنان. واأن نمار�س �صع�رنا 
اأن  فعلينا  الــديــنــّي،  واإح�صا�صنا  الــ�طــنــّي 
نحفظ اإن�صان لبنان، ُكلَّ اإن�صانه وطاقاته 
اأن  يجب  بــل  ــال:  قـ اأن  اإلـــى  بع�صها...  ال 

ُيحفظ وطننا لالإن�صانّية جمعاء)12(«.
والعي�س  ال��وط��ن��ّي��ة  ال��وح��دة  ولتدعيم 
الم�سترك والحوار اليومي المفتوح والدائم، 
زًا بين التنّوع  يقول الإمام �سم�س الدين ُمتميِّ
ع  الدينّي والإنتماء ال�سيا�سّي... نحن ل ُن�سجِّ
ر التنّوع الدينّي في الإنتماء  اإطاقًا اأن ُيوؤثِّ
ُز على اأن يكون الإنتماء  ال�سيا�سّي. نحن ُنركِّ
دًا، ولكن هذا يتوقف  ال�سيا�سّي اإنتماًء ُمجرَّ
يكون  اأن  وع��ل��ى  الم�سترك،  العي�س  على 
الحوار الإ�سامّي � الم�سيحّي حوارًا مفتوحًا 
ودائمًا ويوميًا ول ينح�سر في اإطار كني�سة 
اأو م�سجد اأو كاهن اأو �سيخ، هذا حواُر حياٍة، 

ُمنطلقة  الحوارّية  العملّية  تكون  اأن  ويجب 
ياألفون  بحيث  اليومّية،  الّنا�س  حياة  من 
بع�سهم بع�سًا، ويقبلون بع�سهم بع�سًا كما 

هم ومن دون �سروط)13(«.
ال��دي��ن  �سم�س  الإم�����ام  و���س��اي��ا  وف���ي 
ال��وح��دة  �سيانة  على  ��ُز  ُي��ركِّ وف��ات��ه  ُقبيل 
تجنُّبًا  ال��م�����س��ت��رك  وال��ع��ي�����س  ال��وط��ن��ّي��ة، 
في  ال�سيعة  رًا  وُمحذِّ والنق�سام،  للخاف 
القرارات  باأخذ  ِد  التفرُّ من  نف�سه  الوقت 
فيقول:»  بهم  خا�سة  م�ساريع  واخ��ت��راع 
االإمامّية  ال�صيعة  واخ�اني  اأبنائي  اأُو�صي 
ــي كل  ــن اأوطـــانـــهـــم، وفــ ــن مـ ــل وطــ ــي كـ فـ
يدمج�ا  اأن  مجتمعاتهم،  مــن  مجتمع 
اأقــ�امــهــم، وفــي كــل مجتمع  اأنف�صهم فــي 
واأن ال  اأوطــانــهــم،  وفــي  من مجتمعاتهم، 
واأن  تمييز خــا�ــس،  بــاأي  اأنف�صهم  ــزوا  ُيــمــيِّ
خا�صاً  مــ�ــصــروعــاً  الأنف�صهم  يخترع�ا  ال 
يميزهم عن غيرهم، الأنَّ المبداأ االأ�صا�س 
ُه اأهل  اأقـــرَّ في االإ�ــصــالم ه� المبداأ الــذي 
البيت المع�ص�م�ن i، ه� وحدة االأُّمة 
ووحـــدة  الم�صالحة،  وحـــدة  تـــالزم  الــتــي 
االأُّمة تقت�صي االإندماج وعدم التماُيز)14(.

ومن الحلول الناجعة، لتدعيم وتر�سيخ 
الوحدة الوطنّية اإ�سراُر الإمام �سم�س الدين 
بها من  ُمعترف  قانونّية  ت�سكيل هيئة  على 
قبل المرجعيات الطائفّية في لبنان، تكون 
وتراقب  تر�سد  عاّمة«التي  »اأمانة  بمثابة 
ذات  العاّمة  ال�سيا�سّية  التقلبات  وتواكب 
ى من مرجعياتها  ال�ساأن الوطنّي العام. وتتلقَّ
مجاًل  لتكون  ال�ساأن  ه��ذا  في  التوجيهات 
بينهما وتكون  وللم�ساورة في ما  للمراجعة 
القيادات  بين  ما  الُم�ساورة في  و�سيلة  هي 
ه  ُيَوجَّ اأن  ُيمكن  ُم�ستركة  لأجل تكوين روؤية 
اأو  من خالها خطاب وطنّي واحد جامع، 
اإذا لم يت�سنَّ ذلك يتمَّ الإمتناع عن اتخاذ 
وتخلق  الوطنّي  الإنق�سام  ُت�سبب  مواقف 

توترت طائفّية داخل المجتمع)15(«.

اإلَّ  ُتبنى  ل  الأوط���ان  اإنَّ  نقول  وختامًا 
وب��اإرادت��ه��م  وب�سواعدهم  اأبنائها  بعقوِل 

وعزمهم وُخبراتهم.
عن  وت��م��اُي��ُزُه  الجميل،  لبنان  وعظمة 
غيره، كما قال قدا�سة البابا بول�س ال�ساد�س 
اأّنه  الر�سولّي عام 1997م. هو  اإر�ساده  في 

اأكثر من وطن اإّنه ر�سالة.
هذه  اأو  ة،  ال���ُدرَّ ه��ذه  على  وللمحافظة 
اء،  البنَّ ال��ه��ادئ  بالحوار  يجب  الر�سالة، 
باأّنهم  ال�سعور  اإلى عدم  الم�سيحيين  دعوة 
اأن  اأقليَّة، وعلى الم�سلمين الم�ساعدة على 
كامل  الــ�ــصــرق  فــي  الم�صيحّية  »ت�صتعيد 
�صنع  فــي  ودورهــــا  وفاعليتها  حــ�ــصــ�رهــا 
واأن  التاريخ،  ت�صيير حركة  وفي  القرارت 
بين  ال�صاأن  هــذا  في  كاملًة  �صراكًة  تك�ن 
الم�صلمين والم�صيحيين)16(. والح�ار ه� 
االأُمــنــيــات، وتذليل  الكفيل بتحقيق هــذه 
اأن  �صريطة  تعتر�صها،  الــتــي  الــتــحــديــات 
الــ�عــي والحكمة  الــحــ�ار(،  ي�اكبه )هــذا 
والعمل  ال�صادقة  والنية  ــر،  االآخـ وقــبــ�ل 
ــر هــــذا الــحــ�ار  ــدّبـ ُتـ الـــجـــاد الــُمــثــمــر، واأن 
مة على االإنفتاح  عق�ل نيِّرة. وفاعلة وُم�صمِّ

والنجاح، ال�طنّي واالجتماعّي. 
ولنا من القادة العظام، ال�سّيد الم�سيح 
والمثال  وال��ق��دوة  الأ���س��وة  محّمد  والنبّي 

الخالدة  والمبادئ  المفاهيم  تلك  لتحقيق 
من  طريقه  ف��ي  وه���و  الم�سيح،  فال�سّيد 
اليهودّية اإلى الجليل، َمرَّ بقرّية �سوخار في 
بئر  قرب  �سامرّية  ام��راأة  فوجد  ال�سامرة، 
كيف  فتعجبت  م��اء  �سربة  منها  طلب  م��اء 
ُيخالطون  ل  اليهود  لأنَّ  يتحّدث معها،  اأّنه 
مع  حواره  ففي  )يوحنا 9/4(  ال�سامريين 
هذه المراأة. هدم حاجز العزل العن�سرّي 
وال�سقاق بين اليهود، وال�سامريين، وعندما 
طلب منها �سربة ماٍء قال لها باأّنه �سيعوَّ�س 
عليها ب�سربة ل تعط�س بعدها اأبدًا، لأّن هذا 
الماء يفي�س بالحياة الأبدّية )يوحنا 4 )13 

 .)14 �
بهذا  الم�سيح  ال�����س��ّي��د  ا���س��ت��ط��اع  ل��ق��د 
الحوار الهادئ، والمفعم بالإيمان وبالعمل 
ا�ستطاع   )40 و   25/4 )يوحنا  العجائبّي 
اأّن يجذَب هذه المراأة ومعظم اأهل قريتها 
من ال�سامريين وُيْدِخَلُهم في حنايا ر�سالته 

الخالدة )يوحنا 39/4 � 40 � 41(. 
ج��اَءه  عندما  العربّي،  الر�سول  كذلك 
وفر�س  وفادتهم،  اأك��رم  ن��ج��ران،  ن�سارى 
اد الأحمر في الم�سجد )الب�ساط  لهم ال�سجَّ
نحو  فيه  بال�ساة  لهم  و�سمح  الأحمدي( 
والكلمة  بالح�سنى  ح��اوره��م  ال��م�����س��رق. 
التي  ال��م��ع��اه��دات  ف��ي  واأب��ق��اه��م  الطيبة، 

كانوا  م��ا  على  بينه  اأُج��ري��ت 
ع��ل��ي��ه م���ن ال��م��ع��ت��ق��د وال��ت��ق��ال��ي��د 

ب ما  ليقرِّ اإّل  ك��ان ذل��ك  وم��ا  وال����راأي 
بين الإ�سام والم�سيحّية اّللذين ي�ستركان 

مفا�سل  من  اأ�سا�س  مف�سل  من  اأكثر  في 
ور�سله  ومائكته  ب��اهلل  والإي��م��ان  المحبة 
ال�سّيد  حديث  اأجمل  وما  الآخ��ر...  واليوم 
تعاي�س  وع��ن  ال��ح��وار  ع��ن  ال�سدر  مو�سى 
الأديان والمذاهب في مجتمع واحد. وذلك 
حين ذكر �سيغة العي�س الفريدة في لبنان 
فقال:» وقد ُوجد في لبنان نظاٌم فريٌد في 
العالم. ومجتمع متن�ع الط�ائف ُمنفتح 
على العالم، ويمكن اعتباره �صرورة دينّية 
والمذاهب  ــان  االأديــ تعاي�س  اإمــكــان  ُتثبت 
بع�صها مع بع�س في مجتمع واحد. وفي 
اأّن  حيث  ح�صارّية  �ــصــرورة  الــ�قــت  نف�س 
العالقات الدينّية بين الط�ائف المختلفة 
الــخــارج، تجعل  في  اأبناء مذاهبهم  وبين 
الــطــ�ائــف نــ�افــذ حــ�ــصــارّيــة عــلــى جميع 
العالم. وح�صاراته وثقافاته وي�صبح لبنان 

بذلك مكاناً للتالقي و�صلة للتفاهم)17(«.
ال��ح��وار  ُيعتبر  ت��ق��دم  م��ا  على  وب��ن��اًء 
ترفًا  ولي�س  لبنان  ف��ي  لزم���ة  ���س��رورة 
المغامرة  ت�ستحق  �سرورة  اإّنما  فكريًا. 

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

. جنبيك
انتماوؤها: 

النف�س،  ِعلْم  اإلى  ولي�س  النف�س  عالم  اإلى  تنتمي  النف�س: 
حيث  من  بعلمها،  ل  اأوًل  بعالمها  الإلمام  ت�ستدعي  ومعرفتها 
ي�ستحيل  ب��ل  ي�سعب  ج��وه��رًا  ك��ان  وم��ا  م��ادة،  ل  جوهر  ه��ي 

اأي جهة كان. اإطار التجربة، من  علمه؛ لأنه ل يقع تحت 
حركة  خال  من  المتمظهرة  النف�س  مع  يمكن  ل  وعليه 

العقل  اإحاطة  اإلى بع�سها، ل كلها، لعدم  التعرف  اإل  الج�سم، 
فمن  ولذلك  تعالى.  ال��ب��اري  قبل  من  لنا  الممنوح  الجزئي 
ل  بالمعرفة  تعريفها،  ق�سدنا  ما  اإذا  عنها،  نقول  اأن  الأولى 

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

الدالة عليه. اآثاره  خال 
فيه،  اأُب���دع���ت  ال���ذي  الأول  ال��م��ك��ان  ه��و  ال��ن��ف�����س:  ع��ال��م 
ما  زمان  دون  منه،  انبعث  الذي  المكان  قبل  ما  وبالتحديد 
من  ُمنبعثة  جعلها  في  الرحمن  م�سيئة  �ساعة  الزمان  قبل 
{َيــا  �سبحانه:  لقوله  تعالى.  عنده  الأول  الزمن  في  العقل، 
ن نَّْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق  َها النَّا�ُس اتَُّق�اْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ اأَيُّ

َزْوَجَها}«.)1( ِمْنَها  اآية اخرى {َوَجَعَل  َزْوَجَها}، وفي  ِمْنَها 
وجعل،  خلق  الفعلين  بين  التفريق  اإل��ى  يقودنا  ما  وه��ذا 

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

اآخر موجود. اإيجاد �سيء من �سيء  الجعل فهو  اأما  الوجود. 

)خلق  ال�سابقتين  الآيتين  ح��ول  الماحظة  تجدر  وهنا 
تمام  ف��ي  فهي  منها  خلق  الأول���ى  ففي  منها(،  جعل   � منها 
الكمال من حيث الخلق، الذي يختلف بين خلق الرجل )اآدم(
المخلوقة  النف�س  من  جعل  الثانية  وفي  )حواء(،  وخلق   ،t
رافق ذلك  ما  البيئة، مع  بالأول من حيث  �سبيهًا  �سابقًا خلقًا 
ا�ستمرارية  الغاية  بالتكوين بين الرجل والمراأة،  من فروقات 
خلقًا  الأولى  المرة  في  كان  اأن  بعد  وتكاثره،  الإن�سان  وجود 
ابداعيًا من تراب ونفخ الروح فيه مبا�سرة وفي ما بعد جعله 

جاله. جلَّ  بم�سيئته  والترائب،  الأ�ساب  من  ذريًا  تكاثرًا 
وهذه المعارف الربانية، اأعلم الباري بها الأنبياء والر�سل 
مع  دقائقها  في  �سواهم  ومّيزهم عمن  �سلفًا،  بها  واأو�سيائهم 
العزيز {َوَي�ْصاأَُل�َنَك  لقوله  الروح من خا�سته  ر  ب�سِّ الإحتفاظ 
اإِالَّ  اْلِعْلِم  ن  اأُوِتيُتم مِّ َوَما  َربِّي  اأَْمِر  ِمْن  وُح  ُقِل الرُّ وِح  َعِن الرُّ
اأم  فقط  عليهم  اقت�سر  علمهم  العلم  اأهل  لكن  َقِلياًل})2(. 
اأوهبوا  منهم  تخ�س�س  من  به  وتخ�س�س  غيرهم،  اإلى  انتقل 
وهُ فطرة من فاطرهم جلَّ جاله، فكان الأو�سياء  العلم اأو ُزّقْ
ممن  فالأقرب  الأقرب  بعدهم  من  وتبعهم  غيرهم  من  اأعلم 
اإلى مقا�سدهم.  للو�سول  العقل في مكانه،  ا�ستعمال  يجيدون 
الروحية  العلمية  الحركة  في  دور  والمفكرين  للفا�سفة  فكان 
الفيل�سوف  يكون  وحتى  ���س��واه��م.  عمن  بامتياز  المعرفية 
الأ�سياء  ببع�س  الإمتياز  من  بد  ل  ُمفكرًا  والمفكر  فيل�سوفًا 

: منها
الفل�سفية،  المنطقية  التحليات  في  يقال  كما  الفا�سفة: 
على  يجيب  اأن  فيل�سوفيًا  يكون  حتى  الفيل�سوف  على  يتوجب 
اأ�سئلة ثاثة كبرى ت�سغل بال الإن�سانية قاطبة وهذا ما حّدده 
الإمام علي t، معرفة: من اأين وفي اأين واإلى اأين، اأو الذي 
بعدها  وما  والحياة  الكون  معرفة  حديثًا  عنه  التعبير  يمكن 
الُبعد  طياتها  بين  تحمل  الإجابة  تكون  اأن  على  )الموت(. 

اأراد ذلك.  اإلى الفهم العام، اأي لكل من  الأقرب 
غلبت  اّلذين  والن�ساء  الرجال  اأولئك  وه��م  المفكرون: 
كلها،  الأم���ور  باطن  اإل��ى  فنظروا  �سهواتهم،  على  عقولهم 
مرِّ  على  دائمًا  المتجددة  الدالة  العبر  منها  لي�ستخل�سوا 
الإب��داع  فن  اإلى  و�سلوا  اّلذين  وبالتالي  والأجيال،  الع�سور 

الدالة  العبر  اقتبا�س  في  المميز  والعطاء 
والتحليل  الحوا�س  عليه  تقع  موجود  كل  من 

ُتغني  وواحدة  ال�سليمة،  الذوق  وقوى  العقلي 
واج��ادت��ه��ا،  الأف���ك���ار  ت�سل�سل  ف��ي  ال��ك��ل  ع��ن 
وفي  �سواه،  عمن  الفذ  المفكر  يبرز  والجمع 

من  اإيجابيًا  المتناف�سون،  فليتناف�س  هذا  مثل 
اأحيان  في  ي�سل  قد  م�ستوى  اإلى  الإن�سان  بلوغ 

ذلك،  من  اأكثر  بل  المائكية  درجة  اإلى  كثيرة، 
بها  يتمتع  ال��ت��ي  والعزيمة  الرادة  ق��وة  بح�سب 

. �ساحبها
ال��ث��ق��اف��ة: وح��ت��ى ت��ك��ون ال���ع���ب���ارات ال�����س��اب��ق��ة 

نوع  اإل��ى  النظر  لفت  من  ُب��دَّ  ل  بواقعها،  ملت�سقة 
�سبيل  وعلى  النف�س،  عالْم  مع  التعاطي  في  فهمها 
ك��ان��م��وذج  �سينا  اب���ن  ال��ط��ب��ي��ب  الفيل�سوف  ال��م��ث��ال 

في  التو�سع  واأراد  النف�س  عن  تكّلم  حينما  متقدم، 
الخلق  عالم  العلوي،  عالمها  في  جعلها  اإليها،  التعرف 

كما  يكن  لم  حيث  الأول  والمكان  الأول  والزمن  الأول 
كانت  بل  مكان  ول  زم��ان  ل  بعثها  اأو  خلقها  عند  تقدم 

�سرط،  من  تقدم  لما  تحتاج  ل  التي  وحدها،  اهلل  كلمة 
جلَّ  لدنه  من  الحكيمة  والنوامي�س  ال�سروط  وا�سع  هو  اإذ 

جاله.
ق�سيدته  في  النف�س  عن  يتحدث  �سينا  اب��ن  ن��رى  لذلك 
المكان  ف��ي  يعتبره  اّل���ذي  الخا�س  عالمها  ف��ي  الم�سهورة 

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

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

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

بقلم م�صت�صار التحرير د. ع�صام الحاج علي العيتاوي

احللقة اخلامسة

كيف
نتعّرف إلى أنفسنا
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اإل من خال هذا  اإليها  التعرف  اأو  عليها، ول يمكن معرفتها 
بالموت فقط. اإل  يمكن منعه  الذي ل  ال�سفور، 

اأحيط  لمن  اإل  كلها،  معرفتها  ي�سعب  ولهذا  معرفتها: 
متفاوتة،  فن�سب  ذلك  عدا  ما  في  اأما  خالقها،  من  بمعرفتها 
عند  بعد.  لما  كمقّدمة  هوية  با  كلها،  العقول  �سائر  بين 
بما  ولي�س  م��وج��ود  ه��و  بما  ال��وج��ود  ال��ى  ينظر  اأن  اأَراد  م��ن 
الثانية  وفي  والحقائق،  الحق  بيان  الأولى  ففي  موروث،  هو 
اثبات ما هو غير ثابت، تراث عريق كٌل يدعيه لجانبه، حتى 
منهم  وخا�سة  الكاتبين،  اأق��ام  بين  الحقيقة  ت�سيع  ك��ادت 
لم�سلحة  ول  تمول  جيوبهم  من  لي�ست  اقامًا  يحملون  الذين 

تكتب. الحقيقة 
عند  الأم��ر،  وحقيقة  )النف�س(  اليها  النظرات  وتعددت 
الح�سارات  في  الفكر  ولدة  منذ  ال�سان  بهذا  تعاطى  من  كل 
العلمي  الحياء  ولعل  كذلك،  اليوم  حتى  زالت  وما  ال�سابقة، 
من  يتخل�س  ل��م  يومنا  حتى  زال  م��ا  وال��م��وروث  الرث  م��ن 
بحد  يدعو  ما  وهذا  الموهومة  والحواجز  القديمة  الروا�سب 
التعاطي بال�ساأن العقلي  ذاته الى الجراأة الفكرية  لمن يريد 

العام دون وجل.
قول:  الى  �سقراط  اللهي  الفيل�سوف  دعا  ما  هذا  ولعل 
على  مكتوبًا  �سعارًا  زال  م��ا  ال��ذي  بنف�سك،  نف�سك  اع��رف 
مع  الحرية  عي�س  اراد  م��ن  لكل  ايطاليا،  ف��ي  دلفي  معهد  
يريد  من  كل  من  التخل�س  ال��ى  دافعًا  يعتبر  وال��ذي  الحق، 
�سماء  في  النطاق  عن  الفكر  يقيد  اأن 
من  ولي�س  العالمي،  الراأي  حرية 
ر�سول  ي�سجل  اأن  ال�سدف 
و�ساحب  كافة،  الن�سانية 
ال�سماء  ر�سالت  خاتم 
ف��ي   ،w ُم����ح����ّم����د 
دافعًا  نف�سه،  المعنى 
وح����اف����زًا ل��م��ع��رف��ة 
ر������س�����ال�����ت�����ه ح���ي���ث 
ي����ق����ول: م����ن ع���رف 
ن��ف�����س��ه ف���ق���د ع���رف 

الدعوة  م��ن  ال�سريف  الحديث  ه��ذا  يت�سمن  م��ا  م��ع  رّب���ه)3( 
المخلوقات  مع  التعاطي  في  العقل  ا�ستعمال  فن  اجادة  الى 
العظيم  الى  الو�سول  ال�سعب  من  اإذ  الخالق،  على  للتعرف 
ووقوعها  الحا�سة  عن  البعيدة  الغيب  النف�س  فكانت  مبا�سرة، 
في  الجزئي  العقل  عجلة  لتحريك  بداية  العقلي  الطار  تحت 
�سابقًا  العتراف  مع  الكلي،  العقل  لمعرفة  الحادي  التجاه 
لكنه  بالكلي،  الجزئي  اإحاطة  ل�سيق  ذلك  على  القدرة  بعدم 
المخول  الأ���س��ل��ي  المفتاح  يبقى  الأع��ل��ى،  الدن���ى  ح��ده  ف��ي 
الروحانيات  عالم  الأول���ي،  العالم  ال��ى  ال��دخ��ول  بوا�سطته 

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

القوة. الى معرفة  الو�سول  العقل في  قوة  العتماد على  في 
فقد عرف  نف�سه  w،»من عرف  الر�سول  قول  على  وبناء 
اأنف�سنا،  على  رف  نتعَّ كيف  اأو  اأنف�سنا؟  نعرف  فكيف  ربه«. 
والمعارف  ومكوناتها،  الطبيعة  ع��ن  الكثير  نعرف  ونحن 
الكثير  واأ�سرار  والأ�سدقاء،  والرفاق  الأخوة  من  ال�سخ�سية 
والجماعات  الأفراد  معرفة  اإلى  اإ�سافة  واأدواتها،  المهن  من 
وعاداتهم،  وتقاليدهم  والإجتماعية،  ال�سيا�سية  والتيارات 
ال�سداقة  �سيما  ول  ال��ُخ��لَّ�����س،  اأ�سدقائنا  اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ما  اإلى  بالخ�سو�س  بيتنا  واأه��ل  بعائاتنا  م��رورًا  الحميمة، 

هنالك...
العلوم  بفرع من  منها  كل  المتعلق  وغيرها  المعارف  فهذه 
والمرجعية  الخبرة  درجة  اإلى  معنا  ت�سل  حتى  والثقافات، 
ونود  ندر�سه  ما  في  والتعمق  التمعن  جراء  العلوم،  بع�س  في 
الأمر  من  األي�س  الفائقة،  العناية  نوليها  والتي  اإليه،  الو�سول 
الينا،  المخلوقات  اأقرب  على  باأول،  اأوًل  نتعّرف  اأن  البديهي 
اأج�سامنا،  عبر  وجودنا  ولإ�ستمرار  دونها،  لنا  حياة  ل  والتي 
وهي اأَنف�سنا التي بين جنبينا، فهل من العدل اأن نعرف الكثير 
عن الغير ول نعرف القليل عن حالنا؟. هذا ما �سوف اأتناوله 
المتعلقة بكل من الج�سد والنف�س، محاوًل  المحاور  من بع�س 

اأخرى، حتى  الروح من جهة  وبين  بينهما من جهة،  التعريف 
ع�سرنا  في  الوا�سح  من  بات  واأنَّه  خا�سة  ال�سورة،  تتكامل 
والروح  »الج�سد  اأق�سام  ثاثة  من  يتاألف  الإن�سان  اأنَّ  اليوم، 

والنف�س«.
اأن الفرد في التقييم الأول لوجوده  اأنَّه في الأ�سا�س،  وبما 
ومعنوي  )ال��ج�����س��د(  م���ادي  ج��زءي��ن،  اإل���ى  تق�سيمه  يمكن 
بوا�سطة  اإل  العي�س  له  يمكن  ل  اأنه  وبما  النف�س(،   + )الروح 
الم�ستلزمات الأولى للحياة، الغذاء والماء والهواء، وحيث اأن 
الفرق وا�سح لمحالة، بين ما ي�سمى ماديًا ومعنويًا من حيث 
غذاء  اإلى  يحتاج  فالمادي  لذلك  وال�ستمرار،  البقاء  �سروط 
به  وي�سير  يقيمه  اإلى ما  والمعنوي يحتاج كذلك  �ساكلته،  على 
تق�سيم  يمكن  اإذًا  �ساكلته.  والمعرفة على  والتقدم  الأمام  اإلى 
الغذاء الأ�سا�س لكل من الج�سد من جهة، والنف�س من طريق 
من  ممنوحة  اأوًل:  الروح،  لأن  اأخرى،  جهة  من  والروح  اآخر، 
التغذية  اإلى  محتاجة  غير  وهي  الإن�سان،  اإلى  كاملة  خالقها 
اأو الروحية حتى تكتمل، لأنها هي النفخة  �سواء المادية منها 
القراآني  للّن�س  وفاقًا  تعالى  عنه  ال�سادرة  الكاملة  الإلهية 
{َوَنَفْخُت  الإن�سان:  خلق  باب  تحت  فيه  جاء  الذي  المجيد، 
الإن�سان،  حياة  اأ�سل  هي  النفخة  وهذه  وِحي})4(.  رُّ ِمن  ِفيِه 
الأمهات  اأرحام  في  التكوين  �ُسّنة  من  طبعًا،  يرافقها  ما  مع 
الذكر  الُمختلفين،  الجن�سين  بين  ال��ت��زاوج  عمليات  ج��راء 
اأنَّ في  باإعتباره  المف�سل،  ال�سرح  اقت�سى هذا  ولقد  والأنثى، 
ذكر  من  )ذكر  المثلي  الزواج  يّجوز  من  الغرب  بلدان  بع�س 
وبناء  الن�سل  ا�ستمرار  ل�ُسّنة  مخالف  وهذا  اأنثى(  من  اأنثى   �

المجتمعات.
والنف�س  الج�سم  بين  ما  قائمة  التغذية  م�ساألة  تبقى  وعليه 
اأكثر كلما قويت النف�س، وتبقى  فقط، واإن كانت الروح ترتاح 
بح�سب  منهما  ك��ل  ف��ي  ال��ح��ي��اة  ف��ي  دوره���ا  ت��م��ار���س  ال���روح 
تعالى،  الباري  قبل  من  الممنوحة  الُعُمرية  الزمنية  الفر�سة 
الغذاء  اإل��ى  بحاجة  فالج�سم  اإذًا  الدنيا.  في  مّنا  ف��رٍد  لكل 
الأر�س  في  المخلوقة  المواد  والمادة موجودة �سمن  المادي، 
من  المّنزل  المعنوي  الغذاء  اإل��ى  بحاجة  والنف�س  والهواء، 
للخا�سة  الوحي  طريق  عن  به  تت�سل  والتي  )اهلل(  ال�سماء 

والعمل  بها  الموحى  تعاليمه  لتبليغ  اهلل،  قبل  من  المختارين 
مجتمعاتهم  وت�سلم  النا�س،  اأمور  ت�ستقيم  حتى  ونواٍه،  كاأوامر 
باأمان وب�سام،  العي�س  نهم من  والعبثية، ما يمكِّ الفو�سى  من 
جلَّ  المولى  تركه  بل  الفعل،  على  اكراههم  بعدم  يتمُّ  وذلك 

بر�ساه. يكون  واختياره  الخا�س  وقراره  اإن�سان  لكل  جاله، 
ما هي عّلة وجودنا؟

هذا  على  الإن�سان،  وجود  من  الأ�سا�س  الفكرة  تكمن  هنا 
والكواكب(.  المجرات  من  )لمتناهية  �سل�سلة  �سمن  الكوكب 
عا  مهما  عنها  العلم  من  القليل  على  معرفتنا  تقت�سر  حيث 
الإن�سان  با�ستخاف  يكمن  الوجود  �سرَّ  واأن  العلمي،  �ساأننا 
ـــي  اإِنِّ ِلــْلــَمــاَلِئــَكــِة  ـــَك  َربُّ ــاَل  َقـ {َواإِْذ  تعالى:  لقوله  الأر���س  في 
قبل  نف�سية  خافة  والخافة  َخِليَفًة})5(،  االأَْر�ِس  ِفي  َجاِعٌل 
النف�س  ات�سال  علة  من  البحث  مدار  وهنا  ج�سمية،  تكون  اأن 
الإن�سان هذه  يغتنم  لكي  »تركها  ثم  الزمن  بج�سمها فترة من 
الفر�سة، بتهذيب نف�سه ويعلو بمكانها، حتى ي�سبح من عالم 
المائكة، والمجال مفتوح له لأعلى من ذلك«)6( اأي اأعلى من 
مكان  بات  علّي حين  الإمام  مع  كما جرى  اأنف�سهم،  المائكة 
به  اهلل  ومباهاة  المدينة،  اإلى  الهجرة  ليلة   w ُمحّمد  النبيِّ 
لكل من  اأمره  وكان  المعروفة،  الرواية  المائكة كما جاء في 
وحرا�سته  الأر�س  اإلى  بالنزول  وجبرائيل  ميكائيل  الملكين، 
ليهدر دمه   ،w الر�سول  لقتل  ُدبّرت  التي  ُقري�س،  من مكيدة 

.)7( اأجبابها  بين 
ِفي  ن�َصاَن  ااْلإِ َخلَْقَنا  {َلَقْد  الكريم:  القراآن  في  جاء  ومما 
َتْقِ�يٍم})8( فاأح�سن تقويم ت�ستلزمه ال�سورة الح�سنة،  اأَْح�َصِن 
بقية  في  وهل  الإن�سان؟  من  �سورة  اأح�سن  الوجود  في  وهل 
التقويم،  في  فالُح�سن  منه؟  اأف�سل  هو  من  اهلل  مخلوقات 
والكت�ساب  للتعلم  ومهّياأة  قابلة  ونف�سه  منت�سب  قائم  اإن��ه 
ت�سل  حتى  باأول،  اأوًل  تبداأ  العلمية،  الدرجات  لنهاية  حتى 
العلوم  درجة  اأول  وهي  الإلهية،  العلوم  اإلى  معرفتها  قمة  في 
والقائمين  ال��ع��ا،  ال�����س��م��وات  ف��ي  الُم�سبحين  ال��م��ائ��ك��ي��ة 
على  الإن�سان  يتعّرف  عندما  وذل��ك  تعالى،  هلل  بالتقدي�س 
والإلهام  الوحي  عبر  والأنبياء  الر�سل  اإلى  الُموحاة  المعرفة 
بم�سمونه  والعمل  للتهذيب  الأر�س،  اإلى  ال�سماء  من  الُمْنَزل 
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كما  النف�س  بناء  �سامة  اأج��ل  م��ن 
مطمئنة،  اأولها  في  كانت  كما  عودتها  و�سامة  تقدم، 

للج�سد  الكثير، وعمل الجميل، قبل مفارقتها  قادرة على فعل 
الح�ساب  يوم  ياأتي  حتى  الزمن،  من  فترة  الموت،  باإذاقتها 
بيوم  ال�سماوية،  الأديان  جميع  في  عنه  ُيعّبر  ما  وهو  الأخير. 
لمحالة،  واق��ع  لكنه  ن��وؤم��ن،  ل��م  اأو  ب��ه  اآم��ن��ا  ���س��واء  المعاد. 

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

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

يلي: بما 
تركيب  م��ن��ف��ردًا،  ج�سدنا  اأح���وال  اإل��ى  اأوّل  ننظر  اأن   �1
عن  تمّيزنا  التي  ال�سفات  من  به  يتعلق  ما  واأغ��ل��ب  بنيته، 

اأي )مّيتًا(. النف�س  يكون خاليًا من  اأن  �سرط  غيرنا 
)اأحياء(،  متحدين  واأج�سامنا  اأنف�سنا  اإلى  ننظر  اأن   �2
نلب�س،  ماذا  نفكر،  كيف  اإلينا،  تن�سب  التي  ال�سفات  واإل��ى 
اليومية  الأمور  و�سائر  الغير  نعامل  كيف  طموحاتنا،  هي  ما 

الحياتية.
اأج�سامنا،  عن  م��ج��رّدة  وه��ي  اأنف�سنا،  اإل��ى  ننظر  اأن   �3
اإطار الت�سور والخيال، فنحدد عامات النق�س  وهذا �سمن 
في  اأكثر  عقولنا  ا�ستعملنا  لو  ننجزه  اأن  يمكن  كان  وما  فيها، 
تحت  انطوائها  على  عملنا  نركز  وبالتالي  وتهذيبها،  تربيتها 
التهلكة  اإل��ى  اأج�سامنا  قيادة  تركها  وع��دم  عقولنا،  قيادة 
تقييم  م�ساألة  اأي  وال�سواب،  الر�سد  طريق  عن  والبتعاد 

�سلفت. التي  اأعمالنا 
اإياها اهلل  اأن نقّيم في البند )3( الفر�سة التي منحنا   �4
للعمل، فهل قمنا بالواجب، اأم اأننا اأّجلنا الواجب ولم نفعله؟ 
وهل يحا�سب الن�سان من قبل خالقه، اإل على الإهمال؟ وهل 
في  اأهملنا  ما  على  ح�ساب،  دون  اهلل  يتركنا  اأن  العدل  من 
َعَبًثا  َخلَْقَناُكْم  اأَنََّما  {اأََفَح�ِصْبُتْم  النا�س؟  ومع  اأنف�سنا  جنب 

.)9( ُتْرَجُع�َن}  اَل  اإَِلْيَنا  َواأَنَُّكْم 
ُبدَّ لها من معارف اأخرى، تبلور  وهذه الأمور الأ�سا�س، ل 

ج�������وه�������ره�������ا، 
والعمل  معرفتها  اإلى  عاقل  كل  وتدعو 

ال��م��وت  ع��ن��د  ال��م��ط��اف،  اآخ���ر  ف��ي  ن��ن��دم  ل  ح��ت��ى  بموجبها، 
التي  الح�سرة،  في  والوقوع  لنا،  الممنوحة  الفر�سة  وانتهاء 
د لها، لتعوي�س ما فاتنا، فنقع مع القائلين كما جاء في  ل مرَّ
َربِّ  َقاَل  اْلَمْ�ُت  اأََحَدُهُم  َجاء  اإَِذا  َحتَّى  الكريمة:{  الآية  ن�س 
ُهَ�  َكِلَمٌة  اإِنََّها  َكالَّ  َتَرْكُت  ِفيَما  اِلًحا  �صَ اأَْعَمُل  َلَعلِّي  اْرِجُع�ِن 
فمعرفة  ُيْبَعُث�َن})10(.  َيــْ�ِم  اإَِلــى  ــْرَزٌخ  َب َوَراِئــِهــم  َوِمــن  َقاِئُلَها 
فاإنه  ال�سحيحة،  المعرفة،  على  ها  ح�سَّ عبر  تكون  النف�س 
تعالى،  باهلل  معرفتنا  زادت  باأنف�سنا،  معرفة  ازددن��ا  كلما 
زيادتها.  على  عملنا  كلما  عندنا،  تتعمق  معرفة طردية،  وهي 

�سحيح. والعك�س 
المعرفة: هذه  كيفية 

الج�سماني،  الج�سد  فارقت  اإذا  نف�سك  »اأن  تعلم  اأن  اأوًل: 
والهيكل الب�سري، ت�سير ملكًا بالفعل، وترقى اإلى عالم الروح 
المهين«)11(.  العذاب  من  وتنجو  النعيم،  وجنات  والريحان، 
الدوؤوب  والعمل  والخير  الحكمة  اتباع  �سروط  مع  هذا  اأكيد 
اأوًل  اأنف�سنا  مع  التعاطي  طريق  عن  تعالى  اهلل  مر�ساة  في 
يكون  الذي  الوالدين،  ر�سى  ثم  اأوًل،  الر�سى  بها  يك�سب  بما 
اإَِذا  {َحتَّى  الكريمة  بالآية  عمًا  اإليهما  الإح�سان  طريق  عن 
اِلًحا  ْعــَمــُل �صَ اأَ َلَعلِّي  اْرِجــُعــ�ِن  َربِّ  َقــاَل  اْلــَمــْ�ُت  اأََحــَدُهــُم  َجــاء 
ــْرَزٌخ  َب َوَراِئــِهــم  َوِمــن  َقاِئُلَها  ُهــَ�  َكِلَمٌة  ــَهــا  اإِنَّ َكــالَّ  َتــَرْكــُت  ِفيَما 
الأخوة  مع  والتعامل  التفاعل  ثم  ومن  ُيْبَعُث�َن})12(.  َيْ�ِم  اإَِلى 
�سبحانه  اهلل  وينهى  ياأمر  بما  والمجتمع.  والجيران  والعائلة 
ال���ذي ف��ي حقيقته  الإ���س��ام،  ون���واه. وه���ذا ه��و  اأوام���ر  م��ن 
الموؤمنين  اأم��ي��ر  بقول  عمًا  ع��ام��ة.  الب�سرية  بين  ال�سام 
اأو  الدين،  في  لك  اأٌخ  اإّما  �سنفان،  النا�س   .t علي  الإمام 
مالك  لواليه  له  كتاب  من  )وه��ذا  الخلق)13(.  في  لك  نظيٌر 
لّما وله ِم�سر(. فهذا يعني على  الُنخعي  بن الحارث الأ�ستر 
اآدم  اأبوا، فكلهم من  اأم  اأخوة �ساوؤوا  اأن النا�س  كلتا الحالتين 
وحواء، هذا من نظرة عامة. واإّنما في الخ�سو�س، وكما جاء 
َبْيَن  ِلُح�ا  َفاأَ�صْ اإِْخــَ�ٌة  اْلُم�ؤِْمُن�َن  ــَمــا  {اإِنَّ الكريم  القراآن  في 

اأََخَ�ْيُكم})14(. وهذا يعني اأّنه كل من اآمن باهلل تعالى اأنه رٌب 
اأخوة. الموؤمنين  فكل  وعليه  الأمور،  ترجع  واإليه 

بنيته،  ج�سدك،  على  تتعرف  اأن  هي  نف�سك:  تعرف  واأن 
اأج��ّل  ه��ي  قامته،  اإنت�ساب  ي��درك  واأن  ل��ه  المهيئة  �سورته 
باإعتبار  الخلقة)15(.  في  تقويم  واأح�سن  الحيوان  عالم  اأ�سكال 
اأن الإن�سان حيوان من حيث الجن�س، وناطق من حيث النوع. 
{َلــَقــْد  الكريم  ال��ق��راآن  في  وج��اء  ناطق،  حيوان  عنه  فيقال 
اأح�سن �سورة  اأي في  َتْقِ�يٍم})16(.  اأَْح�َصِن  ااْلإِن�َصاَن ِفي  َخلَْقَنا 
الجن،  قبله من  كانوا  لأحياء  �سواًء  لغيره،  كخليفٍة  منذ خلقه 
ثم  ومن  اأوًل،  نف�سه  على  ال�ُسنن  ليقيم  تعالى،  هلل  خليفٍة  اأو 
اأبنائه، الذين هم النا�س. وقد جعل اهلل الم�سور،  بين �سائر 
نف�سه،  مراآة  على  �سورة،  اأح�سن  في  الإن�سان  �سورة  الخالق 
ان  منذ  كاملة  وهي  نق�س،  اأي  يعتورها  ل  �سورته  اأن  بمعنى 
اأو من خال نظريات  الطبيعية،  العلوم  كان، ل كما يقال في 
»اأعرفكم  الحديث:  في  جاء  وقد  �سابه.  وما  ووال�س  داروين 
اأجهل، وعن  بربه  نف�سه فهو  برّبه« ومن جهل  اأعرفكم  بنف�سه 

اأميل. الباطل  �سراط  واإلى  اأعدل،  الحقِّ  طريق 
البنية  هذه  نعرف  اأن  هي  حق،  معرفة  اأنف�سنا  نعرف  اأن 
موتنا  بعد  ّن��ه  اأ يومًا  نعلم   واأن  اأج�سامنا،  عليها  تقوم  التي 
الأدي��ان(،  كل  في  ج��اء  ما  )وه��ذا  اأخ��رى  حياٍة  اإل��ى  �سنعود 
يقين  على  نكون  واأن  القيامة،  معنى   على  نتعرف  اأن  ومعناه 
باأن اهلل يعلم كل �ساردة وواردة عندنا، ول يخفى عليه �سيء 
ق�سدًا،  وفعلناه  عملناه  ما  كل  على  �سُنحا�سب  يومًا  واأننا  منا 
التي  القوى  ندرك  اأن  الواجب  من  كما  الح�ساب.  �سريع  واأنه 

بها،  الموكلة  المهام  ه��ي  وم��ا  اأج�سامنا،  داخ��ل  ف��ي  توجد 
ت�سجل  كقوة  موجودة،  مائكة  بداخلنا  اأن  اأي�سًا  نعلم  واأن 
هم�سة  وكل  بها،  نقوم  حركة  ُكلَّ  وال�سورة،  بال�سوت  علينا، 
خيرًا،  اأو  �سرًا  كانت  اإن  غيرنا،  ومع  اأنف�سنا،  مع  نتعاطاها 
لم  اأو  به  جهرنا  �سواء  وقلوبنا  نوايانا  في  ما  يعلم  اهلل  واأن 
اأَنُف�ِصِهْم  َعلَى  �ْصَهَدُهْم  {َواأَ جاء:  الكريم  القراآن  وفي  نعلن. 

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

المركبات. بالطبيعيات 
وح��ي��ث اأن ال�����س��وؤال ك��ي��ف ن��ع��رف اأن��ف�����س��ن��ا، وا���س��ع ج��دًا 
في  حلقات  ع��دة  يلزمنا  ه��ذا  لأج��ل  كذلك.  عليه  فالإجابة 
هنا  واأكتفي  حقه.  المو�سوع  اإيفاء  ن�ستطيع  حتى  ال�ساأن  هذا 
اأكثر من حلقة اأخرى في هذا  اأن يكون لي  بهذا المقدار على 
ورحمة  عليكم  وال�سام  حقه  المو�سوع  ي�ستوفي  حتى  المجال 

وبركاته. اهلل 
الهوام�س:

  �سورة الن�ساء، اآية 1. و�سورة الأعراف، اآية 189. وفي �سورة الزمر، اآية 6.( 1)
  �سورة ال�سراء، 17، اآية 85.( 2)
  قوة العقل في الو�سول الى معرفة القوة.( 3)
  �سورة الحجر،اآية 29.( 4)
  �سورة البقرة، اآية 30.( 5)
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الحداثة
�صعر م�صت�صار التحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س

ـــــــــــــعـــــــــــــر قــــــــــــــــــــــد تـــــــــتـــــــــحـــــــــّكـــــــــم ُلـــــــــــــــــــــــــَغـــــــــــــــــــــــــُة الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــ�ى بـــــــــــــالـــــــــــــ�ـــــــــــــصّ
والـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــّنــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا يــــــــــحــــــــــلــــــــــم
ــــــــــــــــــــُن الــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــُلــــــــــــــــــــــــــــ�ؤُْلــــــــــــــــــــــــــــ�ؤ عــــــــــطــــــــــرهــــــــــا تــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزيَّ
والـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــّب فــــــــــــــــــــــــي اآفـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا ُيـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــم...
الـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــعـــــــــــــــر خــــــــــــــــبــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــ�م، بــــــــــــــــحــــــــــــــــر درائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر
ـــــــــــــــــم لــــــــــــــلــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــاعــــــــــــــريــــــــــــــن وكـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــ�اهـــــــــــــــــــــر ُيـــــــــــــــــر�ـــــــــــــــــصَ
و�ـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــة الــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــعــــــــــــــــــراء لــــــــــــــيــــــــــــــ�ــــــــــــــس يــــــــــــــقــــــــــــــ�دهــــــــــــــا
االأعـــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــم... الــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــم  اإاّل  بــــــــــــــــزمــــــــــــــــانــــــــــــــــنــــــــــــــــا 
�ــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــان رّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، نـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــة اأُْنــــــــــــــــــــِعــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــُتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا...
يـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــّلـــــــــــم ال  ــــــــــــــــــــــــــدَق  الــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــصّ بـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــر  قـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــي 
فــــــــــــــالــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــعــــــــــــــُر ُيـــــــــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــالل قـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــدٍة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�زونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة، مـــــــــــــــــــــــــن َجـــــــــــــــــــْر�ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا نـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــّعـــــــــــــٍم
ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاً ُمــــــــــــــــــ��ــــــــــــــــــصَّ يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــ�ن  اأن  والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرّيـــــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــالغــــــــــــــــــــــــــٍة، بــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــدودهــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــّطـــــــــــــــــم..
اأوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم مـــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــتـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــابـــــــــــــــقـــــــــــــــ�ن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اأده

خــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــئــــــــــــ�ا وخـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــ�هـــــــــــــــــــــــُم والـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ�ّهـــــــــــــــــــم... 
ـــــــــــــــُج الـــــــــــقـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــدة فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــرو�ـــــــــــــــــس قــــــــــ�امــــــــــهــــــــــا َنـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصْ
وبــــــــــــــــــــــــــــــ�زنــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــّرم
مــــــــا قـــــــــــــــبـــــــــــــــل  ُتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــُل  حـــــــــــــــيـــــــــــــــث  بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــداثـــــــــــــــــــة،  ال 
ـــــــــــــــِقـــــــــــــــم... يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــاُبـــــــــــهـــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــَر�ــــــــــــــــــــــــسُ ُعــــــــــــــــ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــاُل ُمـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصْ

فــــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــثــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــيـــــــــــــ�ـــــــــــــس �ـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــراً، اإّنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 
الــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــم... الــــــــــــــنــــــــــــــثــــــــــــــار  ال  الــــــــــــــمــــــــــــــقــــــــــــــّفــــــــــــــى،  الـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــر 
فـــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــّل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ٍم ُيـــــــــــــكـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــف الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــر�ـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــذي
يــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــاب ِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــْرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــحــــــــــــــــــداثــــــــــــــــــة ُيــــــــــــــــغــــــــــــــــرم
بــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــٍة يــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــ� اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإحــــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا
ُيــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــم! فــــــــــــــــيــــــــــــــــه  الــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــعــــــــــــــر  ال  مــــــــــــــــــــــــ�قــــــــــــــــــــــــٍع  فــــــــــــــــــــــــي 
وبــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــٍة يـــــــــــــقـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــي عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى اآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َمــــــــــــــــــــــــــْن
يـــــــــ�ـــــــــصـــــــــتـــــــــلـــــــــهـــــــــمـــــــــ�ن الــــــــــــــــــــــــــــــّ�ْحــــــــــــــــــــــــــــــَي، كــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــ� مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــرم!!!
زمــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــداثــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم، �ــــــــصــــــــيــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي
م ـــــــــــــــــْيـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــرَّ �ـــــــــــــــــصَ عــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــاًل،  اأو  اآجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًل  اإّن 
�ـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــظـــــــــــــّل ُيــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــس، لـــــــــــــــــــــــن َيــــــــــــــــــــــــــِقــــــــــــــــــــــــــرَّ قــــــــــــــــــــــــــــــراره
ولـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــ�ف يـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــى فــــــــــــــــــــي الــــــــــحــــــــــ�ــــــــــصــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس ُيـــــــــهـــــــــمـــــــــهـــــــــم
فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــّنـــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــس، لـــــــــــــــــن يــــــــــلــــــــــقــــــــــى ر�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــىًّ مـــــــــــــــــن عــــــــــــاقــــــــــــٍل
هــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــ�ا اأو  رونـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــ�ا  تـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــادوا،  مــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا 
والـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــــــــــــرون، ِبـــــــــــــــــــَغـــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم و�ـــــــــــــصـــــــــــــاللـــــــــــــهـــــــــــــم
يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاثـــــــــــــــــرون ُمـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم، لـــــــــــــــــــــــن يــــــــــ�ــــــــــصــــــــــلــــــــــمــــــــــ�ا
مـــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخ، مـــــــــــــــــــــــــن اأحـــــــــــــــــكـــــــــــــــــامـــــــــــــــــه
والــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــخ حـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــٌم مـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــرم... 
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــى، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَف االأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كـــــــــيـــــــــانـــــــــهـــــــــا لـــــــــــــــغـــــــــــــــة الـــــــــــــــــــنُّ
ومــــــــــــــــــقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا االأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــرّنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ�ا
والــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّبـــــــــــــــــىُء الـــــــــــــــفـــــــــــــــحـــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــذي
افــــــــــهــــــــــمــــــــــ�ا اأال  الـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم،  الـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــر  خـــــــــــــــّلـــــــــــــــد  قــــــــــــــــــد 
وفـــــــــــــــ�ا�ـــــــــــــــصـــــــــــــــاًل اأ�ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــــــُف  ُيـــــــــــــــــــــَر�ـــــــــــــــــــــصّ َمـــــــــــــــــــــــــــــــْن  ال 
وتــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــُجــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاً، مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــجـــــــــــــــــى يـــــــــــــــتـــــــــــــــاألـــــــــــــــم
فــــــــــــــالــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــعــــــــــــــر يــــــــــــــبــــــــــــــقــــــــــــــى لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة بـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــ�هـــــــــــا
َوبــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــّرهــــــــــــــــــــــــا، والــــــــــــــــــمــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدثــــــــــــــــــ�ن تــــــــــــــــــــــ�ّهــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــ�ا...
�ــــــــــــــــصــــــــــــــــعــــــــــــــــرّيــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــــهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــٌة  الــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــداثــــــــــــــــــــــــــَة  اأنَّ 
كـــــــــــــــــــــــــــــاّل، بـــــــــــــــحـــــــــــــــّق الـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــر ُهـــــــــــــــــــــــــــــْم قــــــــــــــــــد اأَجــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــ�ا!!
يـــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادة الـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــر انـــــــــــــهـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــ�ا وتــــــــــ�ــــــــــصــــــــــامــــــــــنــــــــــ�ا
فـــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــداثـــــــــــــــــــة، واعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ�ا...
اأعـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــابـــــــــــــنـــــــــــــا اأنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــت  الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــداثــــــــــــــــــــــة  اأنَّ 
تــــــــــــــرحــــــــــــــم ال  اأَدواوؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاخـــــــــــــــــٍر 
ــــــــــــــــــَل االأُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــّطــــــــــــــــمــــــــــــــــ�ا اأوزانــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا َفــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــصِ
تـــــــــــرجـــــــــــمـــــــــــ�ا اأو  نــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــرهــــــــــــا  فــــــــــــــــــــي  �ـــــــــــــصـــــــــــــاهـــــــــــــمـــــــــــــ�ا  اأو 
فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــ�ا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــغــــــــــــــــــريــــــــــــــــــات وقـــــــــــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــــــــــ�ا
تـــــــــ�ـــــــــصـــــــــتـــــــــ�ـــــــــصـــــــــلـــــــــمـــــــــ�ا... وال  يــــــــــــطــــــــــــغــــــــــــى،  َمــــــــــــــــــــــــــــــْن  طــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــان 

الحداثة
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ِمْهَرجان
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َمْهَرجاِن)ِبَفْتِح الِميم(.

واب:ِمْهَرجاِن)ِبَك�ْسِر الِميم(. � ال�سَّ
اأَْي  »ِمهر«  بٌة ِمن  ُمَركَّ ٌة،  »الِمْهَرجان« كلمٌة فار�سيَّ يح:  َتو�سِ  �

ة؛ وِمن  َمَحبَّ
وح. وَتعني الْحِتفاَل ة الرُّ »جان« اأَْي ُروح؛ فيكوُن َمعناها َمَحبَّ

الَعِظيَم ِبِعيٍد اأَو ِذْكَرى.
. اأَمثلة: ِمْهَرجاٌن َخطاِبيٌّ

. ِمْهَرجاٌن �ِسْعِريٌّ
 . َنِويُّ يَنما ال�سَّ ِمْهَرجاُن ال�سِّ

ِة. ِمْهَرجاُن الَمَحبَّ
. يٌّ ِمْهَرجاٌنِريا�سِ

قاط  النِّ
مِّ النُّون(. �  ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: النُّقاط )ب�سَ

قاط )ِبَك�ْسِر النُّون(. واب: النِّ � ال�سَّ
قاَط عَلى الُحروِف.  َع النِّ ِمثال: َو�سَ

قاط والنَُّقط: ُمفرُدها النُّْقَطة، ِمْن َمعانيها: يح: النِّ � َتو�سِ
ُع فوَق الُحروِف  1� َعامٌة، هَي َقطرٌة ِمن ِحبٍر اأَو َنحِوه، ُتو�سَ
ا ُي�ساِبُهها، َنحَو:»ب، ت، ث، ج، خ ...«؛ اأَو  اأَو َتحَتها َتمييًزا لها َعمَّ

ُتجَعُل بيَن الُجَمِل ِللَف�سِل بيَنها.
اِئرِة: َمركُزها. 2� النُّقطُة ِمَن الدَّ

اِئرِة.      نحَو: ُهَو ِمن َقوِمه كالنُّقطِة من الدَّ
3� ما اخَتلفوا في ُنقطٍة: اأَْي في اأَمٍر.

ُل ِمن قطرِة دٍم ُت�سيُب القلَب.... 4� داُء النُّقطِة: مَر�ٌس َيح�سَ
فايات النُّ

فايات )بَك�سِر النُّون(. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: النِّ
مِّ النُّون(. واُب: النُّفايات )ب�سَ �ال�سَّ

ْيِء  � َتو�سيح: النُّفاياُت: مفرُدها النُّفاية، وهَي ما اأُْبِعَد ِمَن ال�سَّ
وُطِرَح ِلَرداَءِته. 

واِطَئ. ِمثال:النُّفاياُت َتْجتاُح ال�سَّ
يَّات النِّ

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل:َنوايا.
واب: ِنيَّات. � ال�سَّ

ة، اأَي الَق�سد. يَّ يَّات: مفرُدها النِّ يح: النِّ � َتو�سِ
ٍث �ساِلًما، ل َجمَع تك�سيٍر.  ُة َجمَع موؤَنَّ يَّ ُتجَمُع النِّ

اِتُكْم ُترَزقون«.  اِتُكْم فَعَلى ِنيَّ نحَو:»اأَح�ِسنوا ِنيَّ
يَّات.  اإِنَّما الأَعماُل ِبالنِّ

اِت الَح�سنِة. يَّ ُهَو �سفيُر النِّ
الُمعَجماِت  ِويَّة، وهَي غيُر موجودة في  النَّ وايا: مفرُدها  النَّ  �

وكتِب الأَدِب ُكلِّها.  
َويات؛  وى والنَّ وايا، بْل ُتجَمُع على النَّ واة: ل ُتجَمُع على النَّ � النَّ

وجمُع الجمِع: اأَنواء وِنِوّي وَنِوّي. 
ْمِر وَنْحِوِه، اأَْي َحبُُّه اأَو ِبزُرُه.  وهي: َعَجَمُة التَّ

َنْي�سان
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل:ِني�ساُن )ِبَك�ْسِر النُّوِن(.

واب: َنْي�ساُن )ِبَفْتِح النُّوِن(. � ال�سَّ

ِة.  ْم�ِسيَّ نِة ال�سَّ اِبُع ِمْن �ُسهوِر ال�سَّ هُر الرَّ يح: َنْي�ساُن: ُهَو ال�سَّ � َتو�سِ
اُمُه َثاُثوَن َيْوًما. اأَيَّ

ِمثال: َمْطَرُة َنْي�ساَن ُتْحيي الإِْن�ساَن.
الُهْدَنة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل:الِهْدَنة )ِبَك�ْسِر الهاِء(.
مِّ الهاِء(. واب: الُهْدَنة )ِب�سَ � ال�سَّ

َبْيَن  الِقتاِل  َوْق��ُف  وهي:  »ُه��َدَن«.  َجْمُع  يح:»الُهْدَنُة«  َتو�سِ  �
الُمَتحاِرِبيَن 

َمَع ا�ْسِتْمراِر حاَلِة الَحْرِب َبْيَنُهْم.
كون. َعُة وال�سُّ الدَّ

َت اللِّقاُء الُهْدَنَة.                         ِمثال: َثبَّ
َهِذِه ُهْدَنٌة ول �َسام.

. َنْحُن َنِعي�ُس الُهَدَن َمَع الَعُدوِّ
َه َنَظَره َوجَّ

َظِر  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َلَفَت َنَظَرُه اإَِلى َكذا. )بق�سِد َتوجيِه النَّ
اإَِليه(

َلى  اإِ َنَظَرُه  َجَلَب  اأَو  َجَذَب  َكذا.اأَو  اإَِلى  َنَظَرُه  َه  َوجَّ واب:  ال�سَّ  �
َكذا.

ْيَء: اأَداَرُه اإَِلى ِجَهٍة ما. َه ال�سَّ يح: َوجَّ � َتو�سِ
مال. َرَفه اإَِلى ذاِت اليميِن وذاِت ال�سِّ َلَفَت َنَظَرُه: اأَْي َلواُه و�سَ

َرَفه عنه.)وهو َعك�ُس الَمق�سود(. َلَفَت َراأَْيُه: اأَْي �سَ
ِمثال: قاَل اهلُل تعاَلى:

)�ُسورة  اآباَءنا}.  َعلَْيِه  َوَجْدنا  ا  َعمَّ ِلَتْلِفَتنا  اأَِجْئَتنا  {قاُل�ا 
ُيوُن�س/ الآية 78(

الَوْحَدة
ٌة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: في الِوْحَدِة ُقوَّ

ٌة. ْحَدِة ُقوَّ واب: في الَوَ �ال�سَّ
ا�ِس  َحَد ِمَن النَّ يح: الَوْحَدُة )ِبَفْتِح الواو( هَي حاَلُة ما اتَّ � َتو�سِ

ْف�ِس. اأَِو الأَ�ْسياء. وَتعِني الْنِفراَد ِبالنَّ
ٍة. اِك. طاَلَب ِبَت�ْسِكيِل َوْحَدٍة َوَطِنيَّ  اأَمثَلة: َيِعي�ُس في َوْحَدِة النُّ�سَّ

ِة. الَوْحَدُة �ِسرُّ الُقوَّ
ُة. يا�ِسيَّ الَوْحَدُة ال�سِّ

ة.  الَوْحَدُة الْقِت�ساِديَّ
ُة.  الَوْحَدُة الَعَدِديَّ
الَوْحَدُة الَفَلِكيَّة.

الِوْحَدة: )ِبَك�ْسِر الواو(: لي�َسْت َموجودًة في العربيَّة.
َوْفق

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ِوْفق )ِبَك�ْسِر الواو(.
واب: َوْفق )ِبَفْتِح الواو(. � ال�سَّ

ْيَئْين. يح:»الَوْفق« ِبَفْتِح الواو: ُهَو الُمطاَبَقُة َبْيَن ال�سَّ � َتو�سِ
ٌن لَنوِع الِفعل. وهو مفعوٌل ُمطَلٌق ُمَبيِّ

ِة الَمر�ُسوَمِة له. ر�ُس َوْفَق الُخطَّ ِمثال: َي�سيُر الدَّ
وِل. َعِمَل َوْفًقًا ِلاأُ�سُ

ُروِفه. ُيْنِفُق َوْفَق َم�سْ
يا َلالأْ�َسِف

م( � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: يا لاأَ�َسِف! )ِبَك�ْسِر الاَّ
م( واب: يا َلاأَْ�َسِف! )ِبَفْتِح الاَّ �ال�سَّ

داِء  النِّ حرِف  ِمن  ُن  َيتَكوَّ ِبيُّ  التَّعجُّ داِء  النِّ اأُ�سلوُب  يح:  َتو�سِ  �
ِب  والتَّعجُّ

ِله. ِب منه َمجروًرا باٍم َمفتوحٍة في اأَوَّ »يا«، والُمناَدى الُمَتعجَّ
َنحَو: يا َلُه ِمْن َزَمٍن!

عِر! يا َلَرْوَعِة ال�سِّ
يا َلْلَعَجِب!

وؤاِل اأَجاَب َعِن ال�سُّ
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَجاَبُه َعَلى �ُسوؤاِلِه.

واب: اأَجاَبُه َعْن �ُسوؤاِلِه. � ال�سَّ
ي َردَّ َلُه الَجواب«.  يح: اأَجاَبُه َعْن �ُسوؤاِلِه:» اأَ � َتو�سِ

و اأَجاَبه �ُسوؤاَلُه. َلى �ُسوؤاِلِه، اأَ حُّ اأَْن َنُقوَل: اأَجاَب اإِ وَي�سِ
نحَو: � قاَل اهلُل تعاَلى: 

اعي  جيُب َدع�َة الدَّ اأُ َفاإِنِّي قريٌب  {واإِذا �َصاأََلَك ِعبادي َعنِّي 
اإِذا َدعاني...}. )�سورة البقرة/الآية 186(

� ُي�سَتعَمُل الَحرُف »َعْن« بعَد الِفعِل »اأَجاَب« لإِفادِة الإِي�ساِح 
ا الَحرُف »َعَلى«  اأَمَّ والإِبانِة والَك�ْسِف، واإِزالِة الُغمو�ِس والإِبهام؛ 
َلُه  »عَلى« ل َمَحلَّ  َة وال�سِتعاَء، والتَّعليَل، ومعَنى  رفيَّ فُيفيُد الظَّ

ياَغِة. في َهِذِه ال�سِّ
ى َدْوًرا اأَدَّ

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َلِعَب َدْوًرا.
ى َدْوًرا. واب: اأَدَّ � ال�سَّ

اأَو َمثَّلَ َدْوًرا.

اأَو قاَم ِبَدْوٍر.

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

تصويبات لغوّية
احللقة الثانية
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ى اإِلى مفعوٍل به. يح: َلِعَب: ِفعٌل لِزٌم، ل َيتعدَّ � َتو�سِ
ِبيُّ ِبالُكَرِة. َنحَو: � َلِعَب ال�سَّ

اِر. � َلِعَب بالنَّ
ْيطاُن ِبِه. � َلِعَب ال�سَّ

يُح ِبالَمْنِزِل. � َلِعَبِت الرِّ
ِة. ْرِطيِّ في الَم�ْسَرِحيَّ ى َدْوَر ال�سُّ � اأَدَّ

َل َدْوَر الَبَطِل. � َمثَّ
� قاَم ِبَدْوٍرِه.

اأَذاُن الَفجر
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اآذاُن الَفجر.

واب: اأَذاُن الَفجر. �ال�سَّ
ِبَوْقِت  الإِْع��اُم  ُهَو  الَمْفُتوَحِة(:  )ِبالَهْمَزِة  الأَذاُن  يح:  �َتو�سِ

اِة ِعْنَد الُم�ْسِلِميَن.  ال�سَّ
نحو: � َرَفَع الأَذاَن.

� حاَن َمْوِعُد الأَذاَن.
عاَء ل ُيَردُّ َبيَن الأَذاِن والإقامِة. � اإِنَّ الدُّ

اِة. � ُي�ْسَتَحبُّ الأَذاُن َقْبَل ال�سَّ
َو  ا الآذاُن )ِبالأِلِف الَمْمُدوَدة( َفِهَي َجْمُع الأُُذن، وَتْعِني ُع�سْ اأَمَّ

ْمِع.   ال�سَّ
ِغَيٌة. نحو: � ُكلُّنا اآذاٌن ُم�سْ

)�ُسورُة  بها}.  َي�ْصَمُع�َن  ال  اآذاٌن  {وَلــُهــْم  تعاَلى:  اهلُل  قال   �
الأَعراف/ الآية 179(

{َجَعُل�ا اأَ�صابَعُهْم في اآذانهم}. )�ُسورُة نوح/ الآية 7(
اعُر اأَحَمُد �َسوقي، وقد َجَمَع الأَذاَن والآذاَن في بيٍت  � قاَل ال�سَّ

واِحٍد:
َم������ن������اَرِت������ِه ف������ي  اأَذاٌن  الأَذاُن  َف��������ا 

اآذاُن. الآذاُن  َول  َت������ع������اَل������ى،  اإِذا 
اأَمارات

ْه�َسة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َبَدْت عليِه اإِماراُت الدَّ
ْه�َسة. واب: َبَدْت عليِه اأَماراُت الدَّ � ال�سَّ

وهي  الإِم���ارة،  َجْمُع  ال��َه��ْم��َزِة(:  )ِبَفْتِح  يح:الأَمارات  َتو�سِ  �
الَعامة.

كاِء. نحو: � َظَهَرْت عليِه اأَماراُت الذَّ
� عَلى َوْجِهِه اأَماراُت الِب�ْسِر.

� اأَمارُة َخَطٍر.
ِم: اِعُر اْبُن الَقيِّ � قاَل ال�سَّ

����ه����ا َف����اإِنَّ �����ه�����اِر،  ال�����نَّ ����ْم���������سُ  �����سَ َط�����َل�����َع�����ْت  اإِذا 
���م���وا. ���لِّ ���ِل���ي���ِم���ي َع����َل����ْي����ُك����ْم، َف�������سَ اأَم�������������اَرُة َت�������سْ

وَتعِني:  الإِم��ارة،  َجْمُع  فهَي  الَهْمَزِة(،  )ِبَك�ْسِر  الإِم��ارات  ا  اأَمَّ
ِغيَرًة َيْحُكُمها اأَِميٌر.  َب الأَِمير، اأَو َدْوَلًة �سَ َمْن�سِ

عِر. نحَو: � اإِمارُة ال�سِّ
ُة. � الإِماراُت العربيَّ

اأَْكفاء
اٌء. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: في َمداِر�ِسنا ُمَعلِّموَن اأَِكفَّ

واب: في َمداِر�ِسنا ُمَعلِّموَن اأَْكفاٌء، اأَو اأَْكِفياُء. �ال�سَّ
الَعَمِل،  َعَلى  ال��ق��اِدُر  وه��و:  الُكُفوؤ،  اأَْك��ف��اٌء:َج��ْم��ُع  يح:  َتو�سِ  �

ِبه. الَجِديُر 
فوَن اأَْكفاٌء. نحو: � ُمَوظَّ

� اخَتْر ِلْلَوظيَفِة الأَْكفاَء.
ْعِليِم. � ُهْم اأَْكفاٌء ِبالتَّ
بوَن اأَْكفاٌء. � ُهْم ُمَدرِّ

اأَْكِفياُء: َجمُع الَكِفّي: وهو الَّذي َيْكفيَك وُيْغنيَك َعْن َغْيِره.
رف. وهَو َمْمنوٌع مَن ال�سَّ

فاِقُد  الأَْعَمى،  وهو  الَكِفيٌف،  ُمْفَرَدها  َفاإِنَّ  اء،  اأَِكفَّ َكِلَمُة  ا  اأَمَّ
ر. الَب�سَ

رف. وهَو َمْمنوٌع مَن ال�سَّ
الأُْلَفة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الإِْلَفة)ِبَك�ْسِر الَهْمزة(.
مِّ الَهْمزة(. واب: الأُْلَفة)ِب�سَ � ال�سَّ

داقُة والُموؤان�َسة. يح:الأُْلَفة: هَي ال�سَّ � َتو�سِ
ِة َكِلَمُة »الإِْلَفة«،  ول ُيوَجُد في اللَُّغِة الَعَرِبيَّ

ِديُق والُموؤاِن�ُس، اأَو  اإِنَّما َوَرَدْت َكِلَمُة الإِْلف، والآِلف: وهَو ال�سَّ
داَقُة والُموؤاَن�َسُة. ال�سَّ

َنْت اأُْلَفٌة َبْيَنُهما. نحَو: َتَكوَّ
اأَْم

ٌة؟ حٌة اأَْو ُكَرِويَّ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َهِل الأَْر�ُس ُم�َسطَّ
ٌة؟ حٌة اأَْم ُكَرِويَّ واب: َهِل الأَْر�ُس ُم�َسطَّ � ال�سَّ

يح: اأَْو : حرُف َعطف، ل ُي�ْسَتْعَمُل َبعَد ال�سِتفهاِم. �َتو�سِ

ْو َحْرٌف. نحو: � الَكِلَمُة: ا�ْسٌم اأَْو ِفْعٌل اأَ
� �َسواٌء ُوُجوُدُه اأَْو َعَدُمُه.

ْو �ساَعَتْيِن. � َدَر�ْسُت �ساَعًة اأَ
اعُر: � قاَل ال�سَّ

َوَط������ن������ي َف�������ِت�������ه�������اَم�������ٌة  ُت������ْت������ِه������ِم������ي  اإِْن 
َن������ْج������ُد. ال��������َه��������َوى  نَّ  اإِ ُت�������ْن�������ِج�������ِدي،  اأَْو 

� قال اهلُل تعاَلى: {قاُل�ا َلِبْثنا َي�ًما اأَْو َبْع�َس َي�ٍم}. )�سورُة 
الُموؤِْمنون/الآية 113(

اأَْم: حرُف َعطف، ُي�ْسَتْعَمُل َبعَد ال�سِتفهاِم.
ْحُه؟ ْحَتُه اأَْم َلْم َتْن�سَ نحَو: � �َسواٌء عَلْيِه اأََن�سَ

اأَْم  والب�صيُر  االأَْعــَمــى  َي�ْصَت�ي  َهــْل  {ُقــْل  تعاَلى:  اهلُل  قال   �
)�سورُة  �ُصَركاَء؟}.  لِل  َجَعُل�ا  اأَْم  �ُر  والنُّ ُلماُت  الظُّ َت�ْصَت�ي  َهْل 

عد/الآية 16( الرَّ
ْعلَُم اأَِم الُل؟}. )�سورُة البقرة/الآية 140( {ُقْل اأَاأَْنُتْم اأَ

ْم ُكْنَت ِمَن العاِليَن؟}. )�سورُة �س/الآية 75( {اأَ�ْصَتْكَبْرَت اأَ
الأَنبياء/الآية  ــ�َعــُدوَن؟}.)���س��ورُة  ُت ما  َبعيٌد  اأَْم  ــريــٌب  {اأََق

)109
{�َص�اٌء َعلَْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم اأَْم َلْم ُتْنِذْرُهْم؟}. )�سورُة البقرة/ 

الآية 6(
اإِْمالء

حيحٌة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اإِْماوؤُُه �سَ
حيٌح. واب:اإِْماوؤُُه �سَ � ال�سَّ

رو�ِس اأَْو َنْحِوها.  يح: الإِماء: ما ُيْمَلى ِمَن الدُّ � َتو�سِ
ٌر، كالإِ�سغاِء، والإِلقاء... وُهَو ُمَذكَّ

نحو: � اإِْماوؤُُه فيه اأَْخطاٌء كثيرٌة.
. � اإِْماٌء َعَرِبيٌّ

اِلِب اإِْماًء: اأَْي اأَلقاُه عليِه فَكَتَبه. � اأَْمَلى النَّ�سَّ عَلى الطَّ
الأَميُن العامُّ

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ُهو اأَميُن عامِّ الِحْزِب.
واب: ُهو الأَميُن العامُّ ِلْلِحْزِب؛ اأَو ُهو اأَميٌن عامٌّ ِلْلِحْزِب. �ال�سَّ

« ُهنا: َنعٌت »ِلْلُمبتداإِ المرفوِع«  : »العامُّ يح: الأَميُن العامُّ � َتو�سِ
وفي  ِة،  الإِعرابيَّ الحالِة  في  الَمْنُعوَت  َيْتَبُع  عُت  والنَّ »الأَمين«، 

التَّعريِف والتَّنكيِر... .
نحو: � الأَميُن العامُّ ِلِحْزِب اهلِل.

. ُيوِعيِّ � الأَميُن العامُّ ِلْلِحْزِب ال�سُّ
� الأَميُن العامُّ ِلاأَْمِم الُمتَِّحَدِة.

. � الُمديُر العامُّ ِلاأَْمِن العامِّ
� الأَميُن العامُّ الُم�ساِعُد ِلْلَجبَهِة.
� ا�سَتقَبْلُت الأَميَن العامَّ ِلْلُموؤَْتَمِر.

� الأَميُن العامُّ ِلْلجامعِة.
� ناِئُب الأَميِن العامِّ ِلْلَمداِر�ِس.

اأَنا�سيُد
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَنا�سيٌد ِلْلَوَطِن.

واب: اأَنا�سيُد ِلْلَوَطِن. �ال�سَّ
ُي�سِبُه  »اأَفاعيل«،  وزن  على  ن�سيد.  جمع  اأَنا�سيُد:  يح:  �َتو�سِ
ُيَجرُّ  رِف؛  ال�سَّ مَن  َممنوٌع  فهو  »َمفاعيل«،  الجموِع  ُمنَتَهى  َوزَن 

ُن، وِمْثُله »َفعاليل«. بالَفتحِة، ول ُيَنوَّ
نحو: � َمداِر�ُسنا َمياديُن ِلْلِعْلِم والُهَدى.

ْنيا ِبَم�صابيَح}. )�سورُة  ماَء الدُّ � قال اهلُل تعاَلى: {َوَزيَّنَّ ال�صَّ
َلْت/الآية 12( ُف�سِّ

ٍة}. )�سورُة الإِن�سان/الآية 16( � {َق�اريَر ِمْن ِف�صَّ
� {ِباأَْك�اٍب واأَباريَق}. )�سورُة الواقعة/الآية 18( 

اِعُر: � قاَل ال�سَّ
ِع������ْن������دي اأَع�����اج�����ي�����ُب اأَْروي��������ه��������ا ِب������ا َك��������ِذِب

����ون����ي اأَب���������ا ال����َع����َج����ِب. َع��������ِن ال�����ِع�����ي�����اِن َف����َك����نُّ
اأَْوقاًتا

ى اأَْوقاٍت �َسعيَدًة. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَْم�سَ
ى اأَْوقاًتا �َسعيَدًة. واب: اأَْم�سَ � ال�سَّ

يح: اأَْوقات: َجمُع »َوقت«، وهو َجمُع َتْك�سيٍر ولي�َس َجْمَع  � َتو�سِ
ٍث �ساِلًما. ُموؤَنَّ

ُب بالَفْتَحِة ولي�َس ِبالَك�ْسَرِة. ِلذا ُيْن�سَ
نحو: � اأَ�ْسَعَد اهلُل اأَْوقاَتُكْم.

ى اأَْوقاًتا ُمْمِتَعًة. � َق�سَ
ة الُبحَّ

ة )بَفْتح الباء(. � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَبحَّ
مِّ الباء(. ة )ب�سَ واب: الُبحَّ � ال�سَّ

اأَو  ياٍح  و �سِ اأَ وِت ِمْن َمَر�ٍس  ة: ُخ�سوَنٌة في ال�سَّ يح:الُبحَّ � َتو�سِ
َنحِوِهما، اأَو ِخلَقٍة.
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ٍة. نحو: � اأُ�سيَب ِبُبحَّ
ٌة �َسديَدٌة. � اأََخَذْتُه ُبحَّ

ُة الُحْزِن. ْوٍت ُتماِزُجُه ُبحَّ � َتَكلََّم ِب�سَ
الَبْدء

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الِبْدُء )ِبَك�ْسِر الباء(.
واب: الَبْدُء )ِبَفْتِح الباء(. � ال�سَّ

وُبُدوء.  اأَْبداٌء  والَجْمُع:  �َسيٍء.  ُكلِّ  ِمْن  ُل  الأَوَّ يح:الَبْدُء:  َتو�سِ  �
ْي َفَعَلُه  ْيِء، اأَ ْو ِبال�سَّ ْيَء اأَ وُهَو ُم�ْسَتقٌّ ِمَن الِفْعِل َبَداأَ، فُيقاُل َبَداأَ ال�سَّ

َقْبَل اأَْن َيْفَعَل َغْيَرُه.
عاَدِة. َنحَو: � ُمْنُذ الَبْدِء، والإِْن�ساُن َي�ْسَعى اإَِلى ال�سَّ

� اأَْفَعُلُه باِدَئ َبْدٍء.
� َبْدًءا ِمَن الآَن.

الَبالط
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل:الِباط )ِبَك�ْسِر الباِء(.

واب: الَباط )ِبَفْتِح الباِء(. � ال�سَّ
ْو  اأَ يح:الَباط: � الِحجاَرُة الَّتي ُتْفَر�ُس في اأَْر�ِس الَبْيِت  � َتو�سِ

ى ِبها الحيطاُن. ُت�َسوَّ
ْلَبُة الَوْجِه. � الأَْر�ُس الُم�ْسَتِوَيُة الَمْل�ساُء ال�سُّ

ُر الَمِلِك وَمْجِل�ُسُه وحا�ِسَيُتُه. � َق�سْ
الَباَطُة: واِحَدُة الَباِط ِلْلِحجارِة.

نحو: � �ُسَعراُء الَباِط.
. � الَباُط الَمَلِكيُّ
َفِة. � َباُط الأَْر�سِ

ريٍح. � َباُط �سَ
� َحَجر َباط.
� َباط ُرخام.

� َباط ُف�َسْيُف�ساء.  
اِعُر: � قاَل ال�سَّ

َلْول َرجاوؤَُك ما ُزْرنا الَباَط َول  
كاَن الَباُط َلنا اأَْهًا َول َوَطنا.

الِبلَّة
يَن َبلًَّة اأَْو ُبلًَّة)بَفْتِح الباِء اأَو  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: زاَد الطِّ

ِمها(. �سَ
يَن ِبلًَّة )بَك�ْسِر الباِء(. واب: زاَد الطِّ � ال�سَّ

باِب؛ اأَو الِغَنى َبْعَد الَفْقر. يح: الَبلَّة: اأَي َن�سارُة ال�سَّ � َتو�سِ
ُة. البِتال. الِبلَّة: اأَي النُُّدوَّ

اُه ِبِه. ْيَء ِبالماِء َباًّ وِبلًَّة وَبَلًا: اأَْي َندَّ � َبلَّ ال�سَّ
يَن ِبلًَّة.  نحَو: زاَد الطِّ

َرُب َهذا الَمَثُل ِلَمْن زاَد الأُُموَر �ُسوًءا اأَْو ُخُطورًة، وِلَمْن زاَد  ُي�سْ
َد الأُموَر... ٍة، وِلَمْن َعقَّ ًة عَلى �ِسدَّ �ِسدَّ

الُبّن
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الِبنُّ الَمْطُحوُن )ِبَك�ْسِر الباِء(.

مِّ الباِء(. واب: الُبنُّ الَمْطُحوُن )ِب�سَ � ال�سَّ
اِئحِة، الفا�ِسُدها. ُع الُمْنِتُن الرَّ يح: الِبّن: الَمْو�سِ � َتو�سِ

في  وا�سُتِهَر  »الَحَب�َسة«،  في  ًا  �سْ اأَ ُع��ِرَف  �َسَجٍر  َحبُّ  الُبّن: 
�َسراٌب  منه  وُيعَمُل  وُيطَحُن  �ُس  ُيَحمَّ »الَبرازيل«؛  وفي  »الَيَمِن« 

ٌه ُيعَرُف بالَقهوِة. ُمَنبِّ
العاِم  في  بيروَت  و�َسِط  في  الُبنِّ  َبيَت  »َمعتوق«  افَتَتَح  نحو: 

 .1960
� َتنمو �َسجرُة الُبنِّ في اأَكَثَر ِمن �َسبعيَن َبلًدا.
َة اأَمتاٍر اأَو اأَكَثَر. � َيْبُلُغ اْرِتفاُع �َسجرِة الُبنِّ �ِستَّ

ها. ًة َبعَد َتحمي�سِ يَّ � َثَمراُت �َسجرِة الُبنِّ َحْمراُء، وُت�سِبُح ُبنِّ
� الُبنُّ الَيَمِنيُّ اأَْجَوُد اأَنواِع الُبنِّ في العاَلِم.

َزٌة. � الُبنُّ الَبرازيليُّ َنْكَهُته ُمَميَّ
هٍة. ٍة ُمَنبِّ � َيحتوي الُبنُّ عَلى مادَّ

ْفِط. َلِع َتداُوًل َبعَد النَّ � الُبنُّ ثاني اأَكَثِر ال�سِّ
وؤََدة التُّ

مِّ الَهْمَزة(. وؤَُدة )ِبَفْتِح التَّاِء و�سَ � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: التَّ
اِء وَفْتِح الَهْمَزة(. مِّ التَّ واب: التُّوؤََدة )ِب�سَ � ال�سَّ

زانة. ل، الرَّ اأَنِّي، التََّمهُّ يح:التُّوؤََدة: التَّ � َتو�سِ
نحو: � التُّوؤََدُة في ُكلِّ �َسْيٍء َخْيٌر.

ٍة. � َتَكلََّم ِبُتوؤََدٍة وَرِويَّ
� قاَبَلُه ِبُتوؤََدٍة.
َدٍة. � َم�َسى ِبُتوؤَ

ُف في الأُُموِر ِبُتوؤََدٍة. رَّ � َيَت�سَ

قراءة يف كتاب 

الفتوح،   � باتجاه ك�سروان  بيروت  تغادر 
اإبراهيم  نهر  م�سّب  محاذاة  اإل��ى  فت�سل 
اإلى  لت�سل  يميًنا  تتَّجه  وه��ن��اك،  �ساحًا. 
تتمو�سع فوق ه�سبة م�سرفة  قرية �سغيرة 
بلدة  اإنَّها  ك�سروان.  ق�ساء  في  البحر  على 
 � اإحدى قرى ك�سروان  ة  اللبنانيَّ المعي�سرة 

الفتوح.
ا�سم القرية عربي من�سوب اإلى مع�سرة 
العام  قبل  فيها.  م��وج��ودة  كانت  �سغيرة 
1975، كان في المعي�سرة ال�سغيرة بعدد 
�سكانها وبيوتها الكبيرة بم�ساحتها 61 بيتًا 
فقط. لم ت�سهد البلدة ب�سكل عام حركة بيع 
قبل  الكبيرة  العائلة  اإط��ار  لاأرا�سي خارج 
الحرب اللبنانية... بل حافظت على طابعها 
ال�سيعي الخا�س، باعتبار اأّن �سّكانها ينتمون 
اإلى عائلة واحدة هي اآل عمرو، وتقاليدها ل 
ت�سمح ب�سهولة بتزاوج بناتها واأبناء معظم 
ة الأخ��رى، ما اأبقى ملكية  العائات ال�سيعيَّ
الأرا�سي مح�سورة داخل هذه العائلة. كما 

تلك  خ��ال  ح�سلت  التي  الممار�سات  اأنَّ 
الحرب، لم ت�سّبب تهجيرًا جماعيًا لل�سّكان، 
بل �سببت نزوحًا لبع�س العائات ل يتجاوز 
اأعطاها  عقائدية  لأ�سباب  الع�سر  عددها 

النتماء الطائفي دافعًا اأكبر.
متفاوت  بعدد  ب���داأت  التي  المعي�سرة 
من البيوت، فيها اليوم اأكثر من 486 وحدة 
المزارعين،  من  �سكانها  ومعظم  �سكنيَّة، 
بدءًا بالتوت و�سناعة الحرير، مرورًا بالقمح 
انفردت  التي  وه��ي  الحبوب،  اأن���واع  و�ستى 
المجاورة.  القرى  بين  التبغ  بزراعة  قديًما 
ا�ستهرت المنطقة بزراعتها الكرمة والزيتون 
بزراعات  التبغ  ا�ستبدال  جرى  ثم  والتبغ، 
د في  اأخ��رى. وفي عهد النتداب، لم يتجدَّ
بلدة المعي�سرة �سوى زراعة التبغ التي حلَّت 
فت �سناعة الحرير  مكان التوت كليًا، اإذ توقَّ

في العام 1937.
بلدة  اأه��ال��ي  ك��ان   ،1960 ال��ع��ام  لغاية 
المعي�سرة يعتمدون في حياتهم القت�سادية 

ب�سكل  تعتمد  التي  البعلية  ال��زراع��ات  على 
اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى م��ي��اه الأم����ط����ار، وال��ث��روة 
الحرجية، والمراعي الخ�سبة… في العام 
نبع  م�����س��روع  م��ن  ال��م��ي��اه  و�سلتها   ،1956
ال�سامن )نهر الذهب(. وفي العام 1957، 
اأنارتها الكهرباء، كما ُزوِّدت في العام 1969 
اأفقا،  نبع  اإ�سافية من م�سروع  ب�سبكة مياه 
ت لها طريق و�سلتها بطريق يح�سو�س �  و�ُسقَّ

غباله في العام 1925م.
اآل  وعــ�ــصــيــرة  »المعي�صرة  كتابه  ف��ي 
والحا�صر«،  الما�صي  بين  ال�ائلية  عمرو 
يوثق ال�ساعر والأديب الدكتور عبد الحافظ 
ة من تاريخ هذه البلدة  �سم�س مرحلة مهمَّ
وتاريخ عائلة اآل عمرو الوائلية التي ت�سكنها، 
ما�سيًا وحا�سرًا... للتعّرف اإلى نمط حياة 
مع  تكيفهم  وم���دى  ومنجزاتهم  ال�سّكان 
محيطهم ونتائج تفاعلهم مع المتغّيرات التي 

طراأت على واقع حياتهم.
من خال عدة م�سادر تاريخية واأدبية 

بقلم االأ�صتاذة روؤى �صم�س الدين)1(

بلدة املعيصرة 
وعشرية 

آل عمرو الوائلّية 
بني 

املاضي واحلاضر
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و�سحافية، 
وم�������������������ن 
لقاءات  عدة  خال 
قديمة  وم��ق��اب��ات 
اأزم��ن��ة  ف��ي  وحديثة 
م��خ��ت��ل��ف��ة ج����اوزت 
م�سدًرا،  الأربعين 
اأن  �سم�س  ح���اول 
ي����ق����دم م���ق���ارب���ة 
ل���واق���ع ال��ب��ل��دة 
الما�سي  بين 
وال��ح��ا���س��ر، 
ب�����دءًا من 
و���س��ول 

اإل��ي��ه��ا  ع��م��رو  اآل  ع��ائ��ل��ة 
وحتى  فيها  وا�ستقرارهم 

اليوم.
عائات  اأبرز 

ال��م��ع��ي�����س��رة ع��م��رو، 
م��رع��ب، اأب���ي ح��ي��در، 
�سلوم، مرعي، �سواني، 

عمرو  عائلة  اأ���س��ل  وكو�سا. 
واأبناء عمهم اآل قي�س واأبي حيدر ومرعب، 

يعود اإلى اآل ال�سغير من ذرّية الأمير محمد 
جندل  بن  حاك  ال�سّ الأم��ي��ر  بن  ه��زاع  بن 
الحمداني التغلبي الوائلي من اآل ربيعة بن 

نزار بن وائل...
عدد �سّكان القرية اليوم يقارب 4 اآلف 
عمرو  اآل  من  معظمهم  اأيامنا،  في  ن�سمة 
الع�سيرة الحمدانية الوائلية التي يعود تاريخ 
وجودها في جبل لبنان وفي المعي�سرة اإلى 
اأكثر من 300 عام، وكان العتقاد ال�سائد باأن 
العامل الأ�سا�س في نزوح اآل عمرو من اأماكن 
المعي�سرة  اإل��ى  عامل  جبل  في  تواجدهم 
والهرمل ومزرعة ال�سلوقي قرب �سم�سطار 
هو العامل ال�سيا�سي والجتماعي والأمني...

الأ���س��رة  ه���ذه  اأنَّ  اإل���ى  �سم�س  ي�سير 
ال�سيعية كانت ت�سكن في اأواخر القرن الثامن 
ع�سر في بلدة فتقا، وعندما اأ�سبحت هذه 
حبي�س  اآل  �سلطة  تحت  باأكثريتها  البلدة 
الأن�سب  من  اأنَّ  هوؤلء  راأى  الدحداح..  واآل 
بقع  في  يملكونها  كانوا  عقارات  ا�ستبدال 
تعرف با�سم المعي�سرة بعقارات بني عمرو 
في فتقا اآنذاك.. وبالفعل، تمت المقاي�سة بين 
م�سايخ اآل حبي�س وبني عمرو بوجوب الإبقاء 
على كني�سة كانوا قد بنوها في المع�سيرة 
على ا�سم القدي�س يعقوب و�سركي�س، فانتقل 
بنو عمرو اإلى محلة المعي�سرة، وا�ست�سلحوا 

اأرا�سيها 
اأن  اإلى  وبنوها 
اأ�سبحت �سالحة لل�سكن كما 

ي�ساوؤون..
بلدتهم  ف��ي  ع��م��رو  بنو  عمل 
وفي  الموا�سي  تربية  في  الجديدة 
ودود  والكرمة  والتوت  الحنطة  زراعة 
القرية  اإل��ى  قدومهم  منذ  وك��ان��وا  القز، 
خافًا  الموؤّلف،  يقول  كما  اأر�سهم،  اأ�سياد 
للمبداأ الإقطاعي الذي كان �سائدًا في قرى 
الجوار. وقد بقي للبلدة طابعها القت�سادي 
عبر  ال��ج��وار  ق��رى  ع��ن  والمتميز  الخا�س 
اأمر  كان  المت�سرفية  عهد  وفي  تاريخها. 
ا�ستتباع بلدة المعي�سرة اإلى جبل لبنان اأو 
حكومة طرابل�س ال�سام مختلًفا عليه، حيث 
المترّتبة  ال�سرائب  تح�سيل  يجري  ك��ان 
ولم  طرابل�س،  حكومة  ط��رف  م��ن  عليها 
لبنان  جبل  حكومتي  بين  النزاع  هذا  يحّل 
اأن  قبل  المعي�سرة  على  ال�سام  وطرابل�س 
تعلن دولة لبنان الكبير في العام 1920، التي 

ت المنطقتين تحت حكومة واحدة. �سمَّ
يحيله  عمرو،  اآل  ع�سيرة  عن  والكام 
ثت  اإلى م�سادر عديدة تحدَّ اأي�سًا  الموؤلف 
معجم  بينها  م��ن  و�سيرتهم،  دوره���م  ع��ن 
ال�صائعة  و»الحلقة  عامل«،  جبل  »اأعالم 
الأ�ستاذ  لموؤلفه  عامل«  جبل  تــاريــخ  مــن 
االإ�صالم«،  و»علماء ثغ�ر  علي دواد جابر، 
وكتابا  المو�سوي،  عبا�س  ال�سيد  للعامة 
القا�سي الدكتور عمرو »التّذكرة اأو مذكرات 
ال�صيعة  ما�صي  مــن  »�صفحات  و  قا�ٍس« 
»اإطاللة  ومجلة  لبنان«  فــي  وحا�صرهم 

ُجبيلّية« وغيرها من م�سادر .
اأما الوجود ال�سيعي في المنطقة، فيرويه 
يو�سف  الدكتور  القا�سي  ال�سيخ  ل�سان  على 
المنطقة، في  اأع���ام  اأب���رز  اأح���د  ع��م��رو، 

الوجود  اإنَّ  فيها  يقول  توثيقيَّة،  درا���س��ة 
الإ�سامي ال�سيعي في طرابل�س وباد جبيل 
والفتوح، لي�س بالوجود الطارئ اأو الغريب في 
هذه الباد، بل هو وجود تاريخي وح�ساري 
منذ  ق��رن��ًا  ع�سر  اأرب��ع��ة  عليه  م�سى  قديم 
الفتح الإ�سامي لمدينة جبيل في �سنة 15 
من  ميادية.  للعام 636  الموافق  هجرية، 
اأيام الفاطميين، اإلى ال�سليبيين والمماليك، 
ومع اأهل طليطلة الأندل�سية، يظهر الدكتور 
ال�سيخ يو�سف عمرو اأّن » الت�صيع في بالد 
ال�صام لم يكن نــزوة عابرة، بل كان نتيجة 
كاأبي   ،w الر�ص�ل  �صحابة  بع�س  جه�د 
�صارك�ا  االأ�صتر، ممن  الغفاري ومالك  ذر 
في الفت�حات االإ�صالمية لهذه البالد… 
ا�صت�طنت  التي  العربّية  القبائل  وبع�س 
بالد ال�صام ب�صكل عام، واأيام دولة بني عّمار 

في طرابل�س ب�صكل خا�س«...
وي�سير الموؤلف اإلى اأنَّ هناك العديد من 
الأدي��رة في المنطقة التي ل تزال تحتفظ 
ك�سروان  في  بوثائق مخطوطة، وخ�سو�سًا 
تتعلق  قيمة  معلومات  تحتوي  التي  وجبيل 
بالم�سلمين ال�سيعة في المنطقة، واأهمها دير 
مار مارون في بلدة عنايا، وهي بلدة القدي�س 
واأر�سيف  جبيل،  في  البنات  ودي��ر  �سربل، 
وكان  حبوب،  ودي��ر  المارونية  البطريركية 

مركزًا للبطريركية المارونية �سابقًا.
ف��ي ج��ول��ة ف��ي رح���اب ال��ب��ل��دة، يعاين 
اأماكن تراثية مختلفة فيها، فيجد  الزائر 
جرى  التي  و�سركي�س  يعقوب  مار  كني�سة 
الع�سرين،  ال��ق��رن  اأواخ����ر  ف��ي  ترميمها 
وجامع المعي�سرة القديم من بناء ح�سن 
بك كاظم عمرو في اأيام المت�سرف نعوم 
با�سا في اأواخر القرن التا�سع ع�سر، ف�سًا 

عن العديد من الآثار الفينيقية.

تتميز الجوامع في 
واحدة.  بهند�سة  القرية 

الجامع وي����ق����ول  اإن  ال��ب��ل��دة  مختار 
الزعيترة،  بعد  البلدة  حدود  على  الواقع 
في  الأه��ال��ي  العثمانية  ال��دول��ة  �ساعدت 
بنائه، وكان �سطحه ترابًيا قبل اأن ترممه 

الدولة اللبنانية.
يلفت �سم�س اإلى اأنَّ المعي�سرة �سهدت 
�سهدته  لما  م�سابًها  كبيًرا  عمرانًيا  تطوًرا 
من  عنها  اختلفت  ها  لكنَّ المنطقة،  ق��رى 
المتدنية  الم�ساهمة  هي  الأول��ى  ناحيتين، 
لل�سّكان الأ�سليين في هذا التطور، والأخرى 
التي هي  للوافدين  الكبيرة  الم�ساهمة  هي 
العام  اأواخ����ر  وف��ي  المنطقة.  ف��ي  الأع��ل��ى 

2002، �سهدت ولدة اأول مجال�سها البلديَّة.
ث �سم�س عن  يتحدَّ اأي�سًا،  الكتاب  في 
تقاليد وعادات كانت �سائدة عند اآل عمرو 
باد  في  الوائلية  العائات  من  واأن�سبائهم 
جبيل والفتوح قبل �سنة 1960، بع�سها اندثر، 
والبع�س الآخر حافظ ال�سكان عليه، وتوارثوه 
اأنَّ  المجال  جيًا بعد جيل. يروي في هذا 
تمنع من  الأع��وام كانت  تلك  العرو�س قبل 
روؤية العري�س قبل الزواج، وكانت ُتّّزفُّ على 
فر�س اإلى بيت الزوجية مع اأحد محارمها، 
من  اأح���د  م��ع  م�ساهرة  ه��ن��اك  يكن  ول���م 
خارج ال�سجرة الوائلية اإل مع بع�س الع�سائر 
المحافظة، من مثل اآل الح�سيني، والم�سايخ 

الحمادية، واآل �سم�س، واآل همدر.
ك���ذل���ك، ي���ق���ّدم ال���ك���ت���اب ن���ب���ذة عن 
المعي�سرة في عدد من الم�سادر التاريخية، 
ق  مرفقة بعدٍد من الوثائق التاريخية، ويتطرَّ
اأبناء  زاول��ه��ا  التي  المختلفة  المهن  اإل��ى 
القرية على امتداد �سنوات، واأبرز الأحياء 

الموجودة فيها، ف�سًا

ع��ن 
اأب�������������������رز 

اأع���������ام���������ه���������ا 
والتغيرات  وفعالياتها، 

التي  والجتماعية  العمرانية 
ب�سور  م�سحوبة  ع��ل��ي��ه��ا،  ط�����راأت 

الثقافية  ون�����س��اط��ات��ه��ا  معالمها  تظهر 
والجتماعية…

عن الكتاب:
وه����و م���وؤل���ف م���ن ���س��ت��ة ف�����س��ول وم��ن 
من  �سفحة  و�سبعين  وخم�سة  خم�سمائة 
الورق الم�سقول الجميل والتجليد الفاخر. 
والف�سل ال�ساد�س منه ت�سّمن ن�ساط واأعمال 
ولغاية   2002 ع��ام  منذ  المعي�سرة  بلدّية 
2017 م. مع الحديث عن الجمعيات الأهلّية 

في البلدة مع ثاثة ماحق وخاتمة.
اآل  وع�سيرة  المعي�سرة  الكتاب:  ا�سم 
 � والحا�سر  الما�سي  بين  الوائلية  عمرو 

درا�سة توثيقية تاريخية.
الحافظ  عبد  الدكتور  وتاأليف:  اإعداد 

�سم�س.
ال��ن��ا���س��ر: ب��ل��دي��ة ال��م��ع��ي�����س��رة ف��ت��وح � 

ك�سروان، الطبعة الأولى، 2018.
عن الموؤلف:

واأدي��ب  �ساعر  �سم�س:  الحافظ  عبد 
الأدب  ف��ي  �س  متخ�سّ اإذاع�����ي  وك��ات��ب 
الكّتاب  ات��ح��اد  ع�سو  وال��ت��اري��خ.  العربي 
والكّتاب  الأدباء  اتحاد  اللبنانيين، وع�سو 
ال��ع��رب. ���س��ارك ف��ي ت��اأ���س��ي�����س ع���دد من 
الموؤ�س�سات والحركات الثقافية في لبنان. 
كتب اأكثر من 400 ن�ّس غنائي م�سّجل في 
اإذاعة  وفي  والملحنين،  الموؤلفين  جمعية 

دم�سق والقاهرة واإذاعة لندن. 

الهوام�س:
   روؤى �سم�س الدين: حائزة على اإجازة في الترجمة من الجامعة الإ�سامّية في بيروت. تعمل في مجال الترجمة في مركز اأوال awal للدرا�سات والتوثيق. تمَّ نقل المقال ( 1)

بت�سرف.
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قراءة يف كتاب 

بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو

حجوال 
كما عرفتها 

لألستاذ إسماعيل إبراهيم

عام  اأواخ���ر  في  �سادر  الكتاب  ه��ذا 
من  �سفحة   276 م��ن  م��وؤل��ف  2017م. 
الموؤلف  تعريف  في  جاء  الو�سط.  القطع 
وثيقة  ــه  اأردتـ الــكــتــاب  »هذا  قوله:  لكتابه 
م�صتمد  وه�  و�صكانّية  وتاريخّية  جغرافّية 
جــ�هــره مــن تــاريــخ حــجــ�ال ولــكــنــه لي�س 
واأدق.  واأعــمــق  اأ�صمل  فالتاريخ  تاريخها. 
اأودعته  اأني  غير  ن�صبية.  دائماً  والم�صاألة 
بــمــ��ــصــ�عــّيــة و�ــصــدق مــعــرفــتــي فــي تبيان 
مــا كــانــت عــلــيــه حــجــ�ال فــي الــتــاريــخ ومــا 
تتقدم  اأن  يــمــكــن  وكــيــف  الــيــ�م  عــلــيــه  هــي 
بــالــحــ�ــصــ�ر والـــتـــعـــاون والــتــطــلــع بــالــعــمــل 
فاعل  ودور  وا�صعة  تنمية  اأجــل  من  الجاد 
وهناء  عنها  دفــاعــاً  جـــ�ار.  ح�صن  وعــالقــة 
الأّنها  وفرح  ومحبة  برفاهّية  فيها  للعي�س 

واالأجمل«. االأف�صل  ت�صتحق 
وقد اأتى هذا الكتاب بمقدمة واأبواب 
حجول   � الجغرافيا  في  حجول  اأهمها: 
الحقبة  ع��ن  ت��ك��ّل��م  ح��ي��ث  ال��ت��اري��خ.  ف��ي 
والحقبة  الم�سيحّية،  والحقبة  الفينيقّية، 

الم�ستمرة.  الإ�سامّية 
ك���م���ا ت���ك���ّل���م ع���ن ع���ائ���ات ح��ج��ول 
ال��ع��ادات  وع��ن  الحماديين.  ن��زوح  بعد 
حجول  وعن  الجامعة.  والقيم  والتقاليد 
النزوح  وع��ن  والهجرة  البيوت  ال�سكان 
العالمّية  ال��ح��رب  ف��ي  المجاعة  ب�سبب 
والمخاتير  ال�سلح  �سيوخ  وع��ن  الأول���ى 
اأهالي  وعن  حجول.  في  البلدية  وروؤ�ساء 
حجول  وعن  العلمّي،  والتح�سيل  حجول 
وال��ح��رب ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة. وع��ن ح��ج��ول بعد 
التنمّية  خ��ط��وات  وع��ن  الأه��ل��ّي��ة  ال��ح��رب 
الجوار  وح�سن  حجول  وعن  حجول.  في 
من  وغيرها  الُجبيلّية  القرى  �سائر  مع 

اأبواب. 
�سياحّية  واآمال  اآفاق  كتابه عن  وختم 
في  المتحجرة  والأ���س��م��اك  الآث���ار  وع��ن 
حجول وعن حجول في ال�سعر على ل�سان 
اإبنها ال�ساعر ال�سعبي الحاج اأحمد ح�سن 
في  طويلة  �سنوات  اأم�سى  والذي  حماده 
المهجر ون�سر معظم ق�سائده في معظم 

�سحيفة  من  بداية  اللبنانّية  ال�سحف 
بداية  الحال« وغيرها من �سحف  »ل�صان 
من �سنة 1968م. وفي ديوانه الذي ُطبع 
لموؤلف  اأخ��رى  �سعبّية  وق�سيدة  اأخيرًا. 
اأبواب جميلة.  هذا الكتاب. وغيرها من 
�سريعة  مطالعة  خ���ال  وم���ن  ه���ذا، 
عّدة  والموؤرخ  الباحث  يجد  الكتاب  لهذا 

اأهمها: حقائق من خال هذا الكتاب 
باأر�سهم  حجول  عائات  ت�سبث  اأوًل: 
وب��ح�����س��ن ال��ج��وار م��ع ج��م��ي��ع ال��ع��ائ��ات 
م�سايخ  تهجير  بعد  الك�سروانّية  الُجبيلّية 
اأن��ه  اآل ح��م��اده ع��ن ب���اد ج��ب��ي��ل ح��ي��ث 
وب�سير  يو�سف  الأم��ي��ران  عليهم  ت��اآم��ر 
وبع�س  الفرن�سّية  ال�سفارة  مع  ال�سهابّيان 
ال��ع��ائ��ات الإق��ط��اع��ّي��ة ال��م��ع��روف��ة في 
1796م.  و  1772م.  و  1762م.  �سنوات 
اأن  حيث ق���ال:» ومـــن الــجــديــر ذكـــره هــ� 
حــجــ�ال خــالل الــحــكــم الــعــثــمــانــّي والــتــزام 
الـــ�ـــصـــرائـــب« دفعت  جــبــايــة  الــحــمــاديــيــن 
اإل��ى  دخلها  �سريبة  م��ن  �سخمًا  ق�سمًا 

ارتفعت  وق��د  ع��ب��داهلل  ب��ن  اأق��ب��اي  عائلة 
قر�س   300 اإلى  قر�س   200 من  ح�ستها 
في حكم �سليم الثاني، واإلى 1600 قر�س 

ال�ساد�س ع�سر«. القرن  اأوا�سط  في 
ت��اري��خ  ح���ول  ال�����س��ب��ه��ات  ردِّ  ث��ان��ي��ًا: 
عائات بلدة حجول عبر التاريخ واأهمها، 
ما زعمه بع�س الموؤرخين ومنهم الموؤرخ 
في  المعلوف  ا�سكندر  عي�سى  اللبنانّي 
االأ�صر  »معجم  كتابه  من  ال�سابع  الجزء 
بقتل  ح��ج��ول  اأه��ال��ي  ق��ي��ام  ال�صرقّية«، 
جبرائيل  الماروني  البطريرك  واغتيال 
الموؤلف  اأثبت  حيث  الحجولوي  خليل  بو 
المماليك  قيام  ت��ع��ال��ى(،  اهلل  )حفظه 
بالقب�س عليه واإعدامه في طرابل�س �سنة 
اإبن  كام  اإل��ى  اإ�ستنادًا  وذل��ك  1367م. 

ال�سليبي)1(.  كمال  والدكتور  القاعي 
الكارثة  بعد  ذل��ك  وق���وع  ك��ان  حيث 
ال���ك���ب���رى وال���م���ذب���ح���ة ال��ع��ظ��م��ى ال��ت��ي 
المماليك  اأي���دي  على  لل�سيعة  ح�سلت 
1305م.  �سنة  لبنان  وجبل  ك�سروان  في 
نوح  وك��رك  جزين  اإل��ى  بقيتهم  وهجرة 
واأهالي  باد.  من  وغيرها  بعلبك  وباد 
كانوا  وك�����س��روان  جبيل  و�سمال  ح��ج��ول 
ومن  ة  ال�ُسنَّ التركمان  قبائل  من  اآن��ذاك 
اإليها  نزحوا  اّلذين  لبنان  �سمال  موارنة 
اأحد  هناك  يكن  ولم  1305م.  عام  بعد 

ال�سيعة. من 

وع�����ودة ال���ع���ائ���ات ال�����س��ي��ع��ّي��ة اإل���ى 
عام  بدايتها  كانت  لبنان  وجبل  ك�سروان 
1488م. اأيام اآل ع�ّساف التركمان اأمراء 

ك�سروان)2(. 
باإبطال  ح��ج��ول  اأه��ال��ي  ق��ي��ام  ث��ال��ث��ًا: 
الر�سمّية  الجهات  بع�س  من  الُمخططات 
وبركة  جربتا  محلتي  ب�سلخ  وال��دي��ن��ّي��ة 
اإبرازهم  خال  من  بلدتهم  عن  حجول 
الإح�ساء  التاريخّية. ومن خال  للوثائق 
ومن  1932م.  ع��ام  ال�����س��ادر  ال��ر���س��م��ّي 
ب�سير  الأم��ي��ر  ع��ن  ���س��ادرة  وثيقة  خ��ال 
اأحمد اأبي اللمع في قائمقامّية الن�سارى 
في جبل لبنان �سادرة في عامي 1855 و 
1856. وكذلك اإبطال الُمخطط الم�سوؤوم 
الدين  نا�سر  خليل  جبيل  قائمقام  من  
قيد  حجول  في  الحروف  منطقة  بو�سع 
المخطط  ذل��ك  يمنعهم  حيث  ال��در���س. 
خ�س�س  وقد  عقاراتهم.  في  البناء  من 
الق�سايا،  لتلك  كتابه  من  بابًا  الموؤلف 
الج�ار  ُح�صن  بين  عنوان:»حج�ال  تحت 

االإ�صتهداف«. وتحديات 
اإط��ال��ة  ه��و  الكتاب  ه��ذا  ف���اإّن  وب��ع��د 
ت��اري��خ��ّي��ة ج��م��ي��ل��ة ع��ل��ى ت���اري���خ ح��ج��ول 
ببع�س  م��وث��ق  وح��ا���س��ره��ا  وع��ائ��ات��ه��ا 
الم�سادر التاريخّية المحترمة وبالذاكرة 
ال�سعبّية  ال��م��وؤل��ف  وب���ذاك���رة  ال�سعبّية 

لمنطقة عزيزة على قلب كل ُجبيلي.

الهوام�س:
   نف�س الم�سدر، �س 40 � 41 بت�سرف.( 2)   »حجول كما عرفتها« ، �س 26 بت�سرف.( 1)
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المنحى اللغوي في الأدب
اأَفكارنا  عن  التَّعبير  من  نتمّكن  لكي 
اختيار  ُنراعي  اأن  علينا  جّيدة،  بطريقة 
��ُه��ل على  ال��م��ف��ردات ال��ل��غ��وّي��ة ال��ت��ي َي�����سْ
في  وقعها  يح�سن  والتي  فهمها،  القارئ 
الأذن. وتكون متاحمة بحيث توؤّدي َنَغمًا 
المعنى  مع  ان�سيابه  عليه  ن�ساز  ل  َعْذبًا 
من  العربّية  اللغة  وف��ي  اأح��ّب��ه...  ال��ذي 
نتجنب  يجعلنا  ما  المفردات،  في  الثروة 
اأو  ال�سعر  في  والوح�سّي  الوح�سي منها... 
اأن  بعد  اإّل  المبتدئين  ُيفهم من  ل  الأدب 

بالقامو�س. ي�ستعين 
البعيد  اأي�سًا،  فالوح�سّي  وا�ستطرادًا، 
مثًا:  ولن�سرب  المو�سيقّية،  الّنغمة  عن 
»َتَقْلقَل«  كلمة  بين  �سا�سعًا  الفرق  األي�س 
كلمة  وب���ي���ن  »ا�ــــــصــــــطــــــرب»«...  وك��ل��م��ة 

»عقنقل« وكلمتي كثيب اأو رابية؟
اإّن كّل واحدة من هاتين الكلمتين لها 
عّدة مرادفات في اللغة، فعلينا دائمًا اأن 
نختار الكلمة الجميلة الوقع التي تن�سجم 

الأف��ك��ار...  ع��ن  الّتعبير  ف��ي  غيرها  م��ع 
والب��ت��ع��اد ع���ن  الأل���ف���اظ ال��غ��ري��ب��ة... 
ك��� ال��ح��ي��زب��ون )ال��ع��ج��وز( وال��ّدردب��ي�����س 
ال�ِسحاْب(  )ِق��َط��َع  والطخا  )ال��ّداه��ي��ة( 
والعلطبي�س  ال��ب��ارد(  )ال��م��اء  وال��ّن��ق��اع 
)الّنوق  والحراحيج  الناعم(  )الأّمل�س 
وال�سقحطب  وطويلة(  �سمينة  ناقة  جمع 
��ع��ق��ب )ال��ط��وي��ل من  )ال��ك��ب�����س( وال�����سَّ
)المراأة  والعنقفير  الأنياب(  اأو  الأبواب 
)الّناقة  والعنتري�س  الل�سان(  ال�سليطة 

الغليظة(.
المعنوي... المنحى 

الأفكار  َوَت�َسْل�ُسل  المعاني  ترابط  اإنَّ 
يجعان  الّلذان  ُهما  وال�سعر،  الأدب  في 
القطعة الأدبّية �سهلة من�سجمة في فهمها 

وتذّوقها...
قد نقراأ معنًى �ساميًا، ُنْعجُب به حين 
وقد  م�ستقّلة...  ك��وح��دة  م��ن��ف��ردًا  يكون 
اأخرى  وحدٍة  في  ذاته  المعنى  ذلك  نقراأ 
ولي�س  جماًل،  فيه  نجد  فا  منه،  اأو�سع 

ذلك اإّل لأّنه ُو�سع في غير مكانه...
عزيزي القارئ اللبيب...

ال�����س��ع��ر وال��ك��ت��اب��ة، ب��ن��اء دق���ي���ق... 
اأن  عليه  ك��ال��ب��ّن��اء،  وال��ك��ات��ب  وال�����س��اع��ر 
ي�سع  وكيف  البناء،  ير�ّس  كيف  يعرف 
ف الأديب َكَرَم رجل،  الحجر... فاإذا َو�سَ
لو�سف  فجاأة  انتقل  ُث��ّم  اأخاقه  وجمال 
اأبيه، كان ذلك نوعًا من  اأو  اأو بيته  طوله 

القلق في البيان...
الأدب  من  اإلينا  و�سل  ما  اإّن  واأخيرًا، 
الأدب  على  الدللة  قليل  القديم  العربّي 
العربّية،  الجزيرة  في  ن�ساأ  الذي  البدائّي 
وال����ذي ل ي��ت��ع��ّدى ف���ي ت��اري��خ��ه ال��ق��رن 
يقت�سر  يكاد  وه��و  الميادي،  ال�ّساد�س 
�سعرًا  ال�سخ�سي(  )اأي  الوجداني  على 
بغير  يتعّلق  ل  قيل  وم��ا  ن��ث��رًا...  اأم  ك��ان 
بما  قبيلته،  فاإلى  َت��ع��ّداه  ف��اإذا  قائله... 
المعطيات  من  كثيرًا  باأنَّ  الإعتقاد  ُيبّرر 
اإلى  ُي�ساف  وقد  ذلك،  على  تدّل  الأدبّية 

واة. ذلك اإنعدام الّتدوين والرُّ

دوره  ع���ن  ت��خ��ل��ى  ال��ع��ل��م  اأن  ي��ب��دو 
واأ�سبح  والتنجيم  للكهانة  كعلم  اليوم 
البيئة  ومتطلبات  ليتما�سى  تخطيطًا 

الحديث. الع�سر  وروح 
المحيط«  »محيط  ف��ي  ج��اء  وق��د 

الب�ستاني: بطر�س  للمعلم 
َع���ِل���َم ب��م��ع��ن��ى ع����رف، وع��ل��م الأم���ر 
وَع��ِرَف��ُه.  يتقنه  وَي��ع��َل��ُم��ُه  وَع��ِل��َم��ه  اتقنه، 
اأب��ي  ب��ن  زهير  الجاهلّي  ال�ساعر  وق��ال 

: �سلمى
واأعلم ما في اليوم والأم�س قبُلُه

ولكنني عن علم ما في غٍد َعِم
الهمم  لتن�سيط  اليوم  اأحوجنا  وم��ا 
ال�سحيح  بالعلم  لنت�سلَّح  النفو�س  و�سحذ 
بين  جلي  وال��ف��رق  الفا�سلة.  والتربّية 

والتربّية. التعليم 
ولكل  اإن�����س��ان  ل��ك��ل  تتجه  ف��ال��ت��رب��ّي��ة 
الطفولة  مع  تبداأ  وهي  المجتمع،  اأفراد 
في البيت وفي المدر�سة، ومع البيئة وفي 
والج�سد.  ال��روح  تربّية  وتعني  ال�سارع، 
حيث  من  الّنا�س  كل  لتربّية  تتجه  اإّنها 
ت��ن��م��ّي��ة ال��غ��رائ��ز وال��م��ي��ول وال��م��واه��ب، 

واللياقة  والذوق  الفن  تنمية  على  وتعمل 
اإلى  للعودة  ال��دع��وة  هنا  من  والإب���داع. 
التي  الطبيعّية  الطريق  واإل��ى  الأ�سالة، 
وال��ن��م��و عند  ال��ت��ع��ل��م  ت��راع��ي ع��م��ل��ي��ت��ي 
�سخ�سّية  لتكوين  ت�سعى  اإّنها  المتعلم. 
التطوير  اإل��ى  ت�سعى  عاطفيًا.  متوازنة 
في �سبيل حياة اأف�سل. تراعي الفروقات 
�سخ�سيات  تنمّية  اأج���ل  م��ن  ال��ف��ردّي��ة 

المجتمع. مع  ومتوافقة  متوازنة 
ّم������ا ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ه��و ي���ط���ال ب��ع�����س  اأ
اأ�سحاب  اإلى  يتوجه  اأّنه  بمعنى  الإن�سان 
عن  مواهبهم  لتنمّية  الذهنّية  الكفاءات 
العلمّية  المهارات  وك�سب  التعلم  طريق 
والإب���داع  الخلق  مرحلة  اإل���ى  للو�سول 
ال��ف��ك��رّي. وت��خ��ت��ل��ف م��ف��اه��ي��م ال��ت��رب��ّي��ة 

ال�سعوب. عند  والتعليم 
التربّية  �سيما  ول  اليونانّية  فالتربّية 
البنّية  بتربّية  تهتم  كانت  الإ�سبارطّية 
الذهنّية،  بالتربّية  منها  اأكثر  الج�سدّية 
ك��ان  الأ���س��ب��ارط��ي  ال��م��ج��ت��م��ع  اأّن  ح��ي��ث 
البنّية  ال�سعيف  فالولد  مجتمعًا محاربًا، 
»تاجيت��س«  جبل  على  م��ن  ُيلقى  ك��ان 

الأف��راد  من  المجتمع  فيتخل�س  ليموت 
وال�سعفاء. الم�سوهين 

تتجه  فكانت  اآثينا  في  التربية  اأّم��ا 
ل��ت��غ��ل��ي��ب ال��ت��ع��ق��ل وال��ف��ط��ن��ة وال��ح��ك��م��ة؛ 
المدينة  فل�سفة  ك��ان��ت  ه��ن��ا  ــ�ؤمــــن«  »تــ
يقود  ح��ي��ث  اأف���اط���ون.  ع��ن��د  الفا�سلة 
بداأ  هنا  ومن  فيها.  المجتمع  الحكماء 
ال�سعب  بم�سير  اليونانيين  عند  التاأمل 
في  للتاأمل  العزلة  اإل��ى  الحكماء  وَخ��ُل��َد 

مجتمعهم. اإ�ساح 
التعليم  ب��ي��وت  ب��ع��د  م��ا  ف��ي  وق��ام��ت 
الفطنة  ف�سائل  لتر�سيخ  دينّية  لأهداف 
والإجتهاد  وال�سدق  والرحمة  والعفة 
والإع���ت���دال. وق��ام��ت ال��م��دار���س ف��ي ما 
الفلك  ع��ل��وم  م��ن  ب��ع�����س��ًا  ل��ت��دّر���س  ب��ع��د 
والتاريخ  الأجنبّية  واللغات  والريا�سيات 

والأدب. والجغرافيا 
تقوم على  التربية فكانت  اأّما طرائق 
والو�سائل  الكتبة  وج��ود  لتعذر  الحفظ 
الآجر  على  تنق�س  التي  للكتابة  ال�سهلة 
اأو  النخيل  و�سعف  ال�سمع  �سفائح  اأو 

الم�سريين. عند  البردى  �سجر  اأوراق 

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

أَدُب اللغة
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لت�سمل  التربية  موا�سيع  وت��درج��ت 
جانب  اإل���ى  والطبيعيات  الأخ��اق��ي��ات 
ه��ن��اك  وك��ان��ت  ال�����س��ل��وك،  اآداب  ت��ع��ل��م 
تحليل  المت�سمنة  ال��ذه��ن��ّي��ة  التعاليم 
ال��ح�����س��اب وحفظ  وع��ل��م  ال��ل��غ��ة  ق��واع��د 

الخالدين. و�سيرة  التواريخ 
ال��م�����س��ي��ح��ّي��ة على  ال��ت��رب��ي��ة  وق��ام��ت 
الفرد  واعتبار  الب�سرّية،  الذات  تحقيق 
ق��ًا. وح��ي��ن قام  ع�����س��وًا اإج��ت��م��اع��ي��ًا خ��اَّ
تاميذه  اأرج��ل  بغ�سل  الم�سيح  ال�سّيد 
عمليًا  ي��ط��ّب��ق  ك���ان  الأردن،  ن��ه��ر  ع��ل��ى 
الإن�سان  وخدمة  والمحبة  التوا�سع  روح 
الم�ساواة  من  اإنطاقًا  الإن�سان،  لأخيه 
ب��ي��ن ال��ج��م��ي��ع، وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ح��رر 
العبيد في وقٍت كانت الدولة تقوم على 
والإ�ستبداد. والقهر  الظلم 

ف����ك����ان����ت اأه���������داف 
غايتها  ���س��ام��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
ت��ط��ه��ي��ر ال��ج�����س��د وال�������روح وال�����س��م��و 

نبيلة. اإن�سانّية  لغايات  بالمجتمع 
العلم  ع��ل��ى  وح�����سّ  الإ���س��ام  وج���اء 
ُمحّمد  النبّي  على  اأُن��زل��ت  �سورة  واأّول 
w، �سورة العلق في الآية 3 و4 و5: 
ـــِذي َعــلَّــَم  ــَرُم الَّ ــ ـــَك اْاَلْك ــَراأْ َوَربُّ ــ {اْق
َيْعلَْم}  َلْم  َما  اْاِلن�َصاَن  َعلََّم  ِباْلَقلَِم 
وم���ع ظ��ه��ور الإ����س���ام ب����داأ ال��ن��ب��ّي 
ال��ق��راآن  اآي���ات  وات��ب��اع��ه  اأ�سحابه  يلقن 
ومن  بعد.  ما  في  ويتناقلوها  ليحفظوها 

الماأثورة: ال�سريفة  الأحاديث 
ــهـــد اإلــــــى الـــلـــحـــد،  ــمـ ــمـــ�ا مــــن الـ ــلـ ــعـ »تـ
اأّم��ا  ال�صين«.  فـــي  ولـــ�  الــعــلــم  واطـــلـــبـــ�ا 

الثورة  قيام  وبعد  الحديث  الع�سر  في 
العالم  اتجه  فقد  اأوروب��ا  في  ال�سناعّية 
ال��م��ه��ارات  وك�سب  التعلم  �سيا�سة  اإل���ى 
ون��ق��ل ال��م��ع��ارف. وه����ذا م��ا ن��ع��ب��ر عنه 
 Planification c'est ال���  ب�سيا�سة 
 la réalization du programme
التقدم  من  معين  م�ستوى  لتحقيق  وذلك 
 Une période de وال���رف���اه���ّي���ة 

 prospérité
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  تميز  ل��ذل��ك، 
الفلك  كعلم  العلوم  في  بتطورات عظيمة 
والكيمياء،  والفيزياء  البيولوجيا  وعلم 
وال�سناعة  الزراعة  في  العلم  وتطبيق 
الحياة  جوانب  من  جانب  وك��ل  والنقل 

لعملّية. ا
الع�سرين  وقد بداأت في مطلع القرن 
وال���ت���ج���ري���دي  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  روح 
العلمّية  الطريقة  وا�سبحت  والتقني، 
الريا�سيات،  مثل  ودقيقة  مو�سوعّية 
قبل  من  تحقيقها  يمكن  مو�سبة  مختزلة 
اأو متخ�س�س. ومتعلم  كفوء  اأَّي ماحظ 

عن  تغا�ست  ق��د  الحديثة  فالتربية 
وهنا  بحتة  علمّية  واأ�سبحت  الأخاقيات 
بدورنا  نحن  ونت�ساءل  الخطورة.  تكمن 
اأين نحن من هذا العالم المتطور؟ واين 
وهكذا  العالم؟  هذا  رقي  في  م�ساهمونا 
�سحيحة  تربوّية  �سيا�سة  اإيجاد  من  ُبدَّ  ل 
ذلك  وقبل  �سحيح.  مجتمع  اإلى  للو�سول 
�سحيح،  ت��رب��وّي  بمنهج  نفكر  اأن  علينا 
فالذي ل ُيرّبي �سغيرًا ل َيْجدُّ كبيرًا. وقد 
قيل قديمًا:» ل�ال الُمرّبي ما عرفت َرّبي«.

دخلت البيت متجهمة الوجه على غير 
عادتها، لم تجل�س مع والدتها التي و�سلت 
غرفتها  اإل��ى  دخلت  بل  عملها،  من  قبلها 
ال��وال��دة  تعجبت  �سيئا.  تخفي  وك��اأن��ه��ا 
تتركها  اأن  وفكرت  بها  تلحق  لم  ولكّنها 
تفي�س  اأن  قبل  وترتاح  تهداأ  حتى  قلياأً 

عليها با�سئلتها.
من  »�صنا«  خرجت  �ساعة  رب��ع  بعد    
ولكّن  وال��دت��ه��ا،  قبالة  لتجل�س  غرفتها 
اأن  على  ي��دلن  وتجّهمه  وجهها  اح��م��رار 
هناك اأمرًا ما قد حدث. بادرتها والدتها 
تقولينه  ما  لديك  هل  اأ�سمع  اأن��ا  بالقول: 

لي؟
اأن  اأريد  بنبرة حادة: »ل، ل  اأجابتها   
�سفي  لمعّلمي  ي�سل  ل  كي  �سيئا  اأخبرك 

فيكفيني ما ح�سل«. 
ماذا تقولين يا »�صنا« لم اأفهم.

معلمة  ب����اأّن  اأخ��ب��رُت��ك  ي��وم��ي��ن  م��ن��ذ 
حول  اإج��اب��ت��ي  م��ن  �سخرت  الريا�سيات 
الم�ساألة الريا�سية، مع العلم اأّن الطريقة 
التي اعتمدتها في الحّل هي التي تعّلمتها 

اأن��ِت  ف�سارعِت  ال�ّسابقة،  مدر�ستي  ف��ي 
اأي  ولكن  ل��ذل��ك،  النتباه  منها  وطلبِت 
في  اأجل�ستني  لقد  منها؟  األ��ق��اه  ان��ت��ب��اه 
اأنني  م��ن  ال��ّرغ��م  على  الأخ��ي��ر  المقعد 
ُت�سِرُكني  تُعد  ولم  طبيَّة،  نظارات  األب�س 
اأنا  لها  اأقول  وعندما  �سّفي،  ن�ساط  باأي 
ت�سفُعني  ال��ل��وح  على  ُيكتب  م��ا  اأرى  ل 

الم�ستهزئة.  بكلماتها 
اأنا ل اأ�سعر بالأمان في هذه المدر�سة 
تعطي  ل  الأح��ي��اء  معلمة  حتى  اأم���ي.  ي��ا 
لتاميذها  اإل  الجميلة  الأدائية  الأن�سطة 
الهدايا،  لها  يح�سرون  وِلمن  المقّربين، 
ويحملون محفظتها، ويم�سحون الغبار عن 

طاولتها وماب�سها. 
األ تبالغين يا ابنتي؟ اأيعقل ما تقولين؟ 
هذا ما كنت اأخاف منه اأن ل ت�سّدقي 

ما اأقول. 
الده�سة  اأ�سابتني  ولكن  اأ�سدقك  اأنا 
م��دار���س  ف��ي  ُمعلمين  ه��ك��ذا  وج���ود  م��ن 

ُمحترمة. 
كثير  م��ن  ي�سير  ه��و  ب��ه  اأخ��ب��رت��ك  م��ا 

فجعبتي حافلة بت�سرفات بع�س المعلمين، 
ة اأ�ستاذ الفل�سفة  اأتمنى اأن تح�سري ح�سّ
و���س��ت��ري��ن ك��ي��ف ان��ع��ك�����س��ت ه���ذه ال��م��ادة 
الأمور،  اأب�سط  يفل�سف  فبات  ل�سانه  على 
والم�سكلة لي�ست هنا فاأنِت ل ت�ستطعين ان 
تقولي له لم اأفهم هذه الفكرة، لأّن �سيًا 
نخاف  التي  النابية  الأل��ف��اظ   من  عارمًا 
عدا  ه��ذا  عليك،  �سينهال  بها  نتلفظ  اأن 
الحمد  وال�ستهزاء،  وال�سراخ  التوبيخ 
ف�سيلة  الأخ��ي��ر  للمقعد  وج��دت  اأنني  هلل 
نظراته  مرمى  ع��ن  بعدي  وه��ي  واح���دة، 

و�سخريته الموؤذية اأثناء غ�سبه.
الّناظر  اأتى  بالأم�س  اأمي  يا  ت�سّوري 
ووقف بجانب الباب وقال لنا: »اأنا اأعرف 
من ينقل الكام لوالديه، وي�سكو المعلمين 
اأمام الإدارة، واأنا لن اأترك هذه الم�ساألة 
تمرُّ ب�سهولة«. �سعرت عندها اأنني المعنية 
معلمة  نظر  لفت  من  اأن��ِت  لأن��ك  بكامه، 
في  اإ�سراكي  ���س��رورة  اإل��ى  الجتماعيات 
اأن�سطة الخدمة الجتماعية واأبلغت مدير 

الحلقة بذلك.  

تربية وتعليم

حلظة   اعرتاف
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�سوؤوني  في  تتدخلي  ل  اأرج���وك  اأُم��ي 
المدر�سّية لأّّن ذلك يرتّد علّي �سلبًا، اأنا ل 
المدر�سة،  نف�سي في هذه  اأخ�سر  اأن  اريد 
يكفيني الّرعب الذي ي�سيبني من ناظرة 
�سراخ،  �ساحها  مجوقل،  ب�سابط  اأ�سبه 

وكام جارح، وعقاب جماعي.
�سخ�سية  اأّن   اأُم���ي  ي��ا  عّلمتني  اأن��ت 
منذ  اأن��ا  و  غر،  ال�سّ منذ  تبنى  الإن�����س��ان 
المعلمات  م��ن  اأَع��ّن��ف  اأظ��اف��ري  ن��ع��وم��ة 
ورفاقي ويزرعون الّرعب في نف�سي، لأنني 
ل�ست جميلة ول ا�ستطع اأن اأعّبر عن نف�سي 
اأتمكن  ول��م  ج��دًا  �سيىء  خطي  بطاقة، 

يتمّلكني  والخجل  تح�سينه،  من 
العر�س  اأردت  كّلما 

واأ�سعر  رف��اق��ي،  اأم���ام 
ب�����اأّن ق��دّم��ي 

�سوتي  ونبرة  حملي،  على  قادرتين  غير 
ومن  جبيني  من  يت�سبب  والعرق  تتغير، 
والإنهيار  الوقوع  فاأخاف من  كّل ج�سدي، 

في ال�سف اأمام الجميع.
ت�����س��األ��ي��ن��ن��ي دائ���م���ا ع���ن �سبب  اأن����ت 
ل�ست  باأنني  واعتقدت  ل��وح��دي  جلو�سي 
اأُمي، فاأنا بتُّ  يا  اجتماعية، �سحيح ذلك 
في  ل  و�سلوتي،  ماذي  الوحدة   في  اأرى 
من�سغلة  فاأنت  مدر�ستي،  في  ول  المنزل 
فيه،  غ��ارق��ة  اإل  اأراك  ول  بعملك،  عني 
واأن��ا  م��وع��د،  اإل���ى  يحتاج  معك  وال��ك��ام 
فثقتي  اأُعاني،  ما  اإليه  اأ�سكو  َم��ْن  اأج��د  ل 
بعد عدة  �سيما  ل  معدومة،  باتت  بالنا�س 
اأّن رفاقي  مواقف ح�سلت معي، يكفي 
يعيرونني دائما ببدانتي، و ي�سخرون 

من حيائي، ويتحا�سونني.
الذي حاولت  اإن هاتفي   
اأخذه مني مرارًا  بات �سديقي 
عند الفراغ، فاأنا من خاله اأجد �سداقات 

واأ�������س������م������ع ج���دي���دة، 
ع��ب��ارات 

باأنني  وت�سعرني  ب�سماعها  اأرغ��ب  جميلة 
ولي�س  ال��وج��ود،  ف��ي  ل��ه حيز  ح��ّي  ك��ائ��ن 
ل  واآراوؤه،  اأفكاره  ُتحترم  اأحد،  على  عالة 

تاحقه العيون ول تجرحه الأل�سن.
 ِعْبر الهاتف اأجُد حياة ثانية، اأجدك 
واأنت في جهادك  افتقدك  اأُمي عندما  يا 
الحكايات  الأمهات وفي  اليومي في وجوه 
الجميلة، وفي ق�س�س الأطفال التي كنت 
هذا  عبر  وتن�سر  منك  ل�سماعها  اأرن���و 

الجهاز ال�سحري. 
لأنني  و�ساِمحيني  �سراحتي،  اإعذري   
الأقرب  اأنك  مع  به  اأ�سعر  بما  اأُخبرك  لم 

الى نف�سي.
الأم  ج�سد  على  ان��ه��ال  ع��ذاب  �سوط 
ب��ال��دم��وع،  عيناها  ف��اغ��رورق��ت  وروح��ه��ا 
ها قليا عن  غمرت ابنتها بقوة عّلها تعّو�سُ
م�ساحة ُعمٍر اأهمَلتها في غمرة انغما�سها 
قالت  الحياة.  متطلبات  لتاأمين  بالعمل 
ابنتي  يا  المخنوق:»�سامحيني  ب�سوتها 
اأع���ل���م، لقد  اأك�����ن  ل���م 
متطلبات  اأنَّ  ف��ات��ن��ي 
اأهم من  والروح  النف�س 
الج�سد،   ح��اج��ات  ت��اأم��ي��ن 
على  عينّي  فتحت  اأّن��ك  والحمدهلل 

ذلك قبل فوات الآوان«.

آمال وأماٍن ُجبيلّية

أصبح المستشفى الحكومي

يف طورزيا؟؟...
بقلم االأ�صتاذ �صادي ن�صر الدين 

 أيــــــــــــــــــــــــــــــــــن

في لقاء مع المهند�س الأ�ستاذ علي محمود 
�ساهر �سم�س بمنزله في بلدة فرحت � جبيل 
علي  عبد  الحاج  عّمه  المرحوم  اأّن  اأخبرني 
ح�سين �ساهر �سم�س والمرحوم والده محمود 
عقارين  بتقديم  قاما  �سم�س  �ساهر  ح�سين 
متا�سقين في منطقة طورزيا العقارّية تحت 
رقم 502 و 321. تزيد م�ساحتهما على الأربعة 
اآلف مترًا مربعًا لوزارة ال�سحة العاّمة لي�ساد 
عليهما م�ست�سفى حكومي اأو مركز طبي ي�ستفيد 
منه اأكثر من ثاثين األفًا من المواطنين نظرًا 
الم�سروع  ل��ه��ذا  المنطقة  ولف��ت��ق��ار  للحاجة 
اأديب  اأيام القا�سي المرحوم  . وذلك  ال�سحيِّ
الهبة  هذه  �ُسجّلت  وقد  منه.  وبت�سجيع  ع��ّام 
للعقارين الآنفي الذكر عند كاتبة عدل جبيل 
الأ�ستاذة ڤيرا داود في تاريخ 22 اآذار 1997م. 
عدد 1997/1600. وقد �سدر مر�سوم جمهوري 
بقبول هذه الهبة ح�سب ال�سرط المطلوب تحت 

رقم 1755 بتاريخ 5 �سباط 1998م.
والن�سيان  والإه��م��ال  التقاع�س  وبعد  ه��ذا 
الذي ح�سل من قبل نواب المنطقة والم�سوؤولين 
في وزارة ال�سحة العاّمة بتنفيذ هذا الم�سروع 
مع  بالتعاون  الأه��ال��ي  ق��ام  الكبير،  الإن��م��ائ��ّي 
ومع مخاتير  والمرحوم عمّي  والدي  المرحوم 
المنطقة بتقديم لئحة طلب اإلى معالي وزير 
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في 2001/4/12م.  موؤرخة  العاّمة  ال�سحة 
يطالبونه بها بتنفيذ هذا الم�سروع ال�سحي 

الكبير الذي تحتاجه المنطقة!!...
هذا وبعد مرور اأكثر من ع�سرين �سنة على 
هذه الهبة الكريمة نطالب من خال مجلتكم 
الم�سروع  ه��ذا  بتنفيذ  ُجبيلّية«  »اإط��ال��ة 
هذين  اإلحاق  اأو  الكبير  وال�سحي  الإنمائّي 
العقارين الآنفي الذكر بالمر�سوم الجمهورّي 
2013/3/22م.  في  ال�سادر   10220 رق��م 
القا�سي باإن�ساء فروع للجامعة اللبنانّية في 
ق�ساء جبيل بالعقارين الّلذين تملكهما وزارة 
التربية  والتعليم العالي في بلدة اإده اإلى ملكية 
الجامعة اللبنانّية في بلدة اإده، وذلك لقرب 
العقارين في طورزيا لبلدة اإدة الُجبيلّية لت�ساد 
عليهما كلية للعلوم الطبّية كفرع ُم�ستحدث 

من فروع الجامعة اللبنانّية.
�سم�س  �ساهر  علي  المهند�س  وختم 
اإلى من  اإي�سال �سوتنا  ناأمل  كامه قائًا: 
يهمه الأمر من نواب المنطقة واإلى وزيري 
العالي.  والتعليم  والتربية  العاّمة  ال�سحة 
في  والرجاء  الأمل  هذا  تحقيق  نتمنى  كما 
عهد فخامة الرئي�س العماد مي�سال عون اإن 

�ساء اهلل تعالى.

رسائل القراء

الّم��ة،  ح��ال  ل�سان  هو  والنظيف  الحقيقي  الُمثقف 
وال��ع��ال��م ب��اأ���س��راره��ا وه��و ل��ل��وط��ن ك���الأم ال����روؤوم التي 
لهم  وترجو  �سالحة،  تربّية  تربيهم  اأبناءها،  تحت�سن 
بروحها  وُمريحًا. وتحميهم  دافئًا  ُم�سرقًا  ُم�ستقبًا 
وكم  الآخ��ري��ن.  بماآ�سي  وت�سعر  عينيها،  ون��ور 
وطنه  ي��رى  وه��و  ُم��ت��األ��م��ًا  المثقف  ي��ك��ون 
لهيبه  اإطفاء  ي�ستطيع  اأن  دون  يحترق 
اّلذي  هو  وكاأنه  ن��اره،  اإخماد  اأو 

�سخ�سيًا... يحترق 
�سعرت بلوعة هذا 
ال���م���ث���ق���ف ف��ي 
ع����ي����ن����ي 

في  اإبنه  يخاطب  وه��و  ع�ساكر  ف��وزي  الدكتور  وقلم  وقلب 
اآب   / تموز   137 رقم  العدد  تحمل  التي  »العالمّية«  مجلته 

2018م. بعنوان »اغفر لي يا ولدي«.
فوزي  الدكتور  كلمات  في  والحزن  بالإنك�سار  �سعرت  حقًا 
والغفران  المعذرة  يطلب  هو  مقالته،  من  الأخير  المقطع  في 
من ولده، لأّنه كان يخفي عنه المخازي والمفا�سد التي خّلفها 

�َسا�سُة الوطن في حقِّ الوطن والمواطن.
لكن  الحال،  باإ�ساح  النف�س  ُيمّني  ف��وزي  الدكتور  ك��ان 
القذرة،  الكبار  ُلعبة  ب�سبب  الأ�سواأ  اإلى  تذهب  كانت  الأم��ور 
الختيار  ح��رّي��ة  وُيعطيه  الحبيب،  اإب��ن��ه  ُي�����س��ارُح  جعله  مّما 
الوطن،  ومحبة  الإن�سان،  لقيمة  الإحترام  حيث  اإلى  بال�سفر 
دون  الآخر  تجاه  بالم�سوؤولّية  وال�سعور  الإجتماعّي،  والتكافل 
الُغربة  في  الغنى  وحيث  ومذهبه،  وجن�سه  لونه  اإلى  النظر 

.t وطن » كما قال الإمام علّي 
وما اأعجبني في مقالة الدكتور فوزي ع�ساكر كما 

كلماته  دبابي�س  َرمّيُه  هو  ال�سابقة  مقالته  في 
ودون  ال�سا�سة  ب��وج��ه  وال���واخ���زة  ال��اذع��ة 
اإلى  وي��ع��ودوا  ي�ستر�سدوا  َعلَّهم  ق��ف��ازات 
الوطن  اإلى م�سلحة  النظر  �سوابهم في 
مع  يقول  حاله  ل�سان  وكاأّن  والمواطن. 
هدرًا.  كفى  ُظلمًا.  »كفى  ال�سعب، 
كفى ف�سادًا. كفى فقرًا. رحمًة 
بالّنا�س والوطن قبل خراب 

الب�سرة«.       
عم�سيت في 9 اآب 2018م.

ف  َعَذاُب امُلَثقَّ
   بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد
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نصائح غذائّية 

نجده  الذي  النبات  هذا  بالبقدون�س.  �سبيهة  نبتة  الكَرف�س 
على موائد الطعام، عرفه الإن�سان منذ الأزمان الغابرة.

فقد كان الأغارقة ي�سّمونه »خ�سار القمر«. وكانوا يْعتقدون 
باأوجاع  اإ�سابتهم  وعن  الع�سبّي...  الجهاز  تهدئة  في  بفائدته 
مو�سع  على  الكرف�س  من  جاّفة  ورق��ة  ي�سعون  كانوا  الأ�سنان، 
الألم. كما كانوا ي�سعون ورقة من الكرف�س بين طّيات �سعر راأ�س 
المراأة الحامل، دون اأن ت�ْسعر، وحينما كانت تتفّوه باإ�سم اإن�ساٍن 

ذكر، كانوا يعتقدون باأّنها �ستِلُد ذكرًا، والعك�ُس بالعك�س.
ال�سائب.  التفكير  على  ي�ساعد  ق��د  الكرف�س  ت��ن��اول  اإّن 
وقد  تناوله.  من  الإ�ستزادة  على  ي�سجعون  والباحثون  والخبراء 
جاء في كتب التاريخ، اأّن »مدام دي بومبادير« الذائعة ال�سيت 
بالدهاء و�سواب الراأي وذات الحظوة والنفوذ عند ملك فرن�سا، 

لوي�س الخام�س ع�سر. كانت من المدمنات على اأكل الكرف�س.
الكرف�س، هي  بها  يمتاز  التي  والغذائّية  الطبّية  ة  الخا�سّ اإّن 
م�ساألة حقيقّية، ومنه ي�ستخرج »ملح الكرف�س« له جميع خوا�ّس 
باإ�ستعمال  موؤلفاته  في  هاوز«  »كلورد  الدكتور  ويو�سي  اأوراق��ه، 
العّطارون  وك��ان  الإعتيادي.  الطعام  ملح  من  ب��دًل  الملح  هذا 
في الأزمان ال�سالفة، يجمعون بذور هذا النبات ويو�سون بغلّيِه 

و�سْربه لمعالجة اإن�سداد المثانة.
لإزالته و�سعه في  يقت�سي  ُمّرًا،  الطبيعّي طعمًا  للكرف�س  اإّن 

الماء، وبعد تجفيفه ُيخلط مع اللبن، ليك�سبُه طعمًا لذيذًا.
ُيفيد الكرف�س كثيرًا لعاج الم�سابين بالزكام ال�سديد وَع�سر 

التنف�س والأوبئة الناتجة من الإ�سابة بالبرد...
اإليه،  الأخ�سر  الب�سل  باإ�سافة  »�َسَلطة«  ب�سورة  واأك��ل��ُه 
وع�سير الليمون ُيعّد دواًء ناجعًا لمثل هذِه الأمرا�س... كما اأّن 
الإ�سابة بالبّحة ال�سوتّية و�سيق التّنف�س وال�سعال، وا�سفرار لون 

الب�سرة وال�سحوب، ُيفيد معها الكرف�س كثيرًا.
عاج  هو  الحام�س  والليمون  الكرف�س،  بماء  الغرغرة  اإّن 

�سحرّي لأوجاع الحنجرة اأو التهاب اللوزتين.
وبعد   � الكرف�س  من  كلغ  ثاثة  حوالى  يوؤخذ  الكلية  ولآلم 
الماء  من  ليترات  �ستة  اأو  خم�سة  اإليها  ي�ساف  جّيدًا،  تنظيفها 
الن�سج،  وُيغلى الخليط حّتى درجة  الب�سل والثوم...  وقليل من 
»�سوربة«...  �سكل  على  ُيقّدم  وبعدئٍذ...  الخليط،  ُي�سّفى  ُث��ّم 
من  قطراٍت  ب�سع  اإليه  ُت�ساف  فنجان  �ساعتين،  كّل  منه  يوؤخذ 

زيت الزيتون، وع�سير الليمون الحام�س.
اأن  وفي ما يخ�ّس الكرف�س واإلتهابات المفا�سل، فاإّنه يغلب 
يكون �سبب التهاب المفا�سل وجود حام�س البوريك في الدم...

والذي يتراكم في موا�سع معّينة من الج�سم: الركبتان، العنق، 
المخلوط  الكرف�س  وتو�سع �سّمادات من  الكتفان...  الع�سات، 
ومّما  حْتمًا،  وطاأته  تخّف  الأل��م.  موا�سع  على  الم�سحوق  ب��الأرز 
مادات... هو تناول �سوربة الكرف�س لب�سعة  يزيد من تاأثير ال�سّ

اأّيام.
وفي ما يتعّلق بداء الملوك اأو »النقر�س« فاإنَّ الإبتاء به هو 
نتيجة كثرة تناول الزللّيات. ولمعالجته ينبغي اأن تْمتنع عن تناول 
الأطعمة الد�سمة، واللحوم والإكثار من تناول »�سوربة«الكرف�س، 
و�سلطة الكرف�س، وو�سع �سّمادات من الكرف�س الخام، مع ع�سير 
الليمون الحام�س، على اإبهام الِرْجِل الذي ُيعتبُر البوؤرة التي يْبداأ 
منها »النقر�س«. والإ�ستحمام بماٍء حارٍّ بداخله اأوراق الكرف�س، 

نافعة كثيرًا.
ولكن  طويًا...  عاجًا  الحاّد  اأو  المزمن  النقر�س  يتطّلب 
اأن  بمقدوره  العجيب...  ال�سحرّي  النبات  هذا  الكرف�س  نبات 

ُيعطي نتائج طبّية اإذا اإ�ستمّر العاج.

بقلم الدكت�ر قي�س غ��س

 Céleri الكرفس              
 )Célery( أو                             

الوقاية                                            هذا النبات السحرّي األخضر واحدة من طرق  نتناوله  الذي  الطعام  نوعية  تعتبر 
الإلتهابية  والتفاعات  ال�سريان  التقليل من �سغط  والعمل على 
التي  الأغذية  بع�س  فهنالك  لذلك  الدم،  في  ال�سارة  والدهون 
هذه  وم��ن  بنا  الخا�س  الغذائي  البرنامج  يت�سمنها  اأن  يجب 

الأغذية نجد:
التي   B فيتامين  ومجموعة  الفوليك  بحم�س  غني  الهليون: 
 K ت�ساعد في �سبط م�ستوى ال�سكر في الدم. وغني بالفيتامين
الذي يقي من ت�سلب ال�سرايين وال�سكتات الدماغية ، والفيتامين 

C الم�ساد لاأك�سدة لخف�س �سغط الدم.
المغنيزيوم  من  يحتويه  لما  الدم  �سغط  لتوازن  البروكلي: 

.K والكال�سيوم والبوتا�سيوم وفيتامين
القرفة: تقلل من ن�سبة الكول�سترول ال�سار ب� 25 %. الكال�سيوم 
والألياف في القرفة ت�ساعد في الق�ساء على الأماح ال�سفراء 

وبالتالي خف�س م�ستويات الكول�سترول في الج�سم.
خ�سائ�س  ب�سبب  القلب  �سحة  ي��ع��زز  ال��ه��ن��د:  ج��وز  زي��ت 
جزيئياته الدهنية التي تخف�س ن�سبة الكول�سترول ال�سيىء وترفع 
م�ستويات الكول�سترول الجيد. كما انها تدعم وظائف تخثر الدم 

وعمل م�سادات الأك�سدة.
القهوة: اأظهرت الدرا�سات الجديدة اأن القهوة تمنع اأمرا�س 
القلب وتطيل العمر، حيث اأنها توؤدي الى م�ستويات منخف�سة من 
الكول�سترول ال�سيىء وم�ستويات مرتفعة من الكول�سترول الجيد 
ن�سب  خف�س  الى  وت��وؤدي  الأك�سدة  م�سادات  خ�سائ�س  ولديها 

الإلتهابات و�سبط م�ستوى ال�سكر بالدم.
ن�سب  يخف�س  ال��ذي   3 بالأوميغا  لغناه  الدهني:  ال�سمك 
الإلتهابات ، يمنع ت�سلب ال�سرايين، يعزز �سحة القلب فيحميه 

من اأّي عوامل خطرالتجلطات.
بذور الكتان: هذا النوع من البذور غني بحام�س الفالينولينيك 

الذي يعمل على خف�س ال�سغط كما اأنه م�ساد لالتهابات.
الدهنية  ب��الأح��م��ا���س  الغنية  ال��زي��وت  م��ن  ال��زي��ت��ون:  زي��ت 
القلبية،  اللتهابات  من  الوقاية  الى  يوؤدي  الأك�سدة،  وم�سادات 

القلب  عمل  يحفز  ال�سرطان.  البدانة،  الخرف، 
وال�سرايين والوظائف الدماغية.

من  كوبين  تناول  اأن  حيث  البرتقال:  ع�سير 
البرتقال يوميًا ي�ساعد على تخفي�س �سغط  ع�سير 

على  تعمل  التي  اللتهابية  الحيثيات  ويقل�س  ال��دم 
تدمير ال�سرايين.

ال�����س��ب��ان��خ: م���ن ال��خ�����س��روات ال��غ��ن��ي��ة ب��الأل��ي��اف 
تخف�س  بالتالي  وهي  الفوليك،  وحام�س  والبوتا�سيوم 

�سغط الدم.
الكركم: يعمل على زيادة الإنزيمات المنتجة من الكبد 

ي�ساعد  الج�سم.  في  ال�سموم  من  التخل�س  الى  ي��وؤدي  مما 
في ال�سيطرة على م�ستوى ال�سكر في الدم ويقلل من م�ستوى 

الكول�سترول.
العن�سران   C وفيتامين  الايكوبين  على  يحتوي  البطيخ: 
الأهم في محاربة اأك�سدة ال�سرايين، وفيتامين A والمغني�سيوم 
احت�ساء  بمر�س  الإ�سابة  دفاعًا من خطر  ت�سكل  والبوتا�سيوم 

ع�سلة القلب.
التوت  في  المركز  التينك  حام�س  البري:  التوت 
يمنع تاأك�سد ال�سرايين و يعمل كمبيد للبكتيريا ومعَدل 
على  يق�سي  و  الجيد  الكول�سترول  فيرفع  للكول�سترول 

ال�سيىء.
والدهون  الجلوتاثيون   ،E فيتامين  على  يحتوي  الأڤوك���اد: 
الأحادية غير الم�سبعة التي تحافظ على �سحة القلب.كما واأن 
المرّكبات الموجودة بالبطيخ مثل: البوليفينول، والفافونويدات 

خطر  من  يقلل  مما  لالتهابات  م�سادة  خ�سائ�س  لها 
الإ�سطرابات الإلتهابية.

تخف�س  التي  الألي�سين  بمادة  غني  الثوم: 
ويمنع  الدهنية  التر�سبات  وتمنع  ال�سحوم 
الكبريت  محتوى  لإرت��ف��اع  ال�سرايين  ان�سداد 

فيبعد خطر تجلطات الدم داخل ال�سرايين.

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

     أغذية 
                   للحفاظ على صحة القلب
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خواطر

ارتطمت  خّط من كلمات جمعت بحروف 
القلم  زفير  مع  وارتحلت  الأبجدية  بع�سق 
فّواحًا،  ال��ورق  على  حبره  من  عبقًا  تنثر 
َحرفّية حرفية فترتقي  َتر�سم لوحات  معًا 
كاأخطوطة ع�سق واأيقونة �سام. ما اأجمل 
اأن تعلم اأن بين الهمزة والياء مداد بحار 
الحياة  ول��ذة  الكنوز  فيها  الكلمات،  من 
وماٌذ للروح اآمُن. ما اأحاها واأنقاها وما 
وجّل  عّز  ممن  اأج��ّل  وما  زّكاها  من  اأروع 
ًا باإعجازها، لنا فيها ُهدى ونحن  بعث نبيَّ
اأعجز عن مكمن �سّرها معرفًة ال ما كان 

لت�ستمر  وتبقى  دنيانا  اأم��ر  ع��ن  ينق�س 
تلتّف  فيها  الحروف  اأحببنا  لقيانا.  بعد 
من  وتعانق  بع�سها  تغازل  نف�سها،  ح��ول 
بها  فترمي  غ�سبًا  تثار  اأو  ب�سّمة  �سواها 
تتلى  تقعدها.  الياء  كر�سي  على  مك�سورة 
فتحيا  لتعي�س  باإيقاع  ونغم،  بلحن  وترّتل 
وهي  بغير �سيد،  ياأتي هذا  فكيف  ونحيا. 
رائحة  وم��ن  ت�ست�سعر  الطير  ت�سبيح  من 
نثرًا  وتر�سل  تكتب  الغار  وعبق  ال�سنوبر 
تغزل  يدي  تلك  بّحار.  يا  �سعرها  من  لك 

بغير غّي لك عند الأبيات اأنوار.

ا�ستيقظ من 
�سوت  على  ن��وم��ه 
الرعد ونظر من حوله، 
ل �سيء �سوى اأوراق الرواية 
مبعثرة على الأر�س. تفّكر قليًا 
ه��ذه  يتفقد  ب��ن��اظ��ري��ه  وج���ال  وع���اد 
واأع��اد  اأوراق���ه  اأخ���ذ   ال�سغيرة،  الغرفة 
ترتيبها. اإنها ال�ساد�سة �سباحًا في الريف 
عادته  غير  على  باكرًا  خ��رج  النكليزي، 

يحاكي نف�سه، ليتها حقيقة وما اأجملها.
ما  ك��ل  ال��ب��ري،  ال��ن��ق��ل  محطة  ع��ن��د 
ال�ستار  اأ�سدل  العجب،  على  يبعث  حوله 
لم  لكنها  الحافلة  وا�ستقلَّ  خياله  على 
تكن بانتظاره كما في كل �سباح. انه يوم 
مت�سارعة  الأر�سفة  تجري  اعتيادي،  غير 
يْمَنًة  بنظراته  يبحث  كان  عبثًا  للخلف، 
اليوم  اأب��ك��ر  لكنه  ت��اأت��ي،  عّلها  ��َرًة  وُي�����سْ

وتنطلق الحافلة ومعها الذكريات!.
النكليزية  العا�سمة  م�سارف  عند 
الى  عاد  الحلم،  الى  وعاد  ذكرياته  بكى 
حفنة التراب المبللة بعرق والده وترددت 
اأنا  اأين  نف�سه،  و�ساأل  ذهنه،  في  كلماته 
اليوم من تلك الليالي؟ واأين عذب مرارة 
القرية؟ �سوؤال لم يغب عن باله لعقود من 
الزمن، ولم تخطفه ليالي اأوروبا كما هي 
وارتحلت  �سور  ملك  من  زيو�س  خطفت 

مع اأمواج المتو�سط الى القارة ال�سقراء. 
اأ�ستراليا،  هي  اأمريكا،  هي  اأوروب��ا،  هي 
ب�سعر  م��ط��ل��ي��ة  ه��ي  واح�����دة،  ك��ّل��ه��ا  ه��ي 
في  اليها  تجذبك  �سماوية  وعيون  مذّهب 
من  اأ�سابت  ت�سبك  لم  فاإن  العمر،  ربيع 
فلذات اأكبادك، فت�سبح غافًا عن اأر�س 
يقبل  العمر  خ��ري��ف  ويفاجئك  ال��ج��ذور 
وُعُمر  �سبابك  ري��ع��ان  بالوديعة،  عليك 
تلك  القريب، على  بالأم�س  اأودعته طوعًا 

الم�سرقية... ال�سواطئ 
لكنه  عمله،  مركز  ال��ى  وتابَع  ترّجَل 
اليوم يب�سر ويعي ول وقت لديه اإّل لكوب 
هذا  خلف  واق��ف��ًا  يحت�سيه  ال��ق��ه��وة  م��ن 
القهوة،  برائحة  ويبحر  يتاأمل  ال��زج��اج 
الخ�سراء  اأر���س  وط��اأت  ما  قدميه  وك��اأن 
هذه، وكاأن عمره لم يمّر على هذا الدرب. 
و�ساأني؟  �ساأنه  ما  ي��وم؟  كل  في  باله  ما 
وي�ساألني  عين  وم�سة  ك��ل  م��ع  يتعّقبني 
تّموز  في  الم�سم�س  عن  ال�سوؤال  في  ويلّح 
ت�سرين،  في  التفاح  عن  اآب،  في  والكرز 
الح�ساد،  عن  القمح،  عن  الزيتون،  عن 
ع��ن ك��ل ال��م��وا���س��م، ع��ن ال��ق��ط��اف، عن 
النهر  عن  وال��وادي،  الجبل  عن  المعول، 
الجاري، عن قلب اأبي يتجول في الكروم، 

وجبينه المتعرق تحت �سعاع النور...
و�سغفًا  ع�سقًا  وي��ح��نُّ  قلبه  ويع�سُر 

ل��رائ��ح��ة ال��ط��ي��ن ال��م��ن��ب��ع��ث م���ع اأول����ى 
لهذه  حّقًا  الأجداد.  �سهول  في  القطرات 
راأ�سًا  ف��وؤاده  قلبت  م�سرقية  روح  الرواية 
ج��وارح��ه  ل��ه��ا  فا�ستيقظت  ع��ق��ب،  ع��ل��ى 

كال�سم�س الى ال�سرق ُت�سرق من جديد.
انتظاره،  في  كانت  العودة  طريق  في 
�سعد  ان  ف��م��ا  واع���ت���ادت،  اع��ت��اد  ك��م��ا 
��ام  ال���ى ال��ح��اف��ل��ة ح��ت��ى ب���ادرت���ه ب��ال�����سّ
اأي  عن  ال�سباح.  قطار  عن  وال�ستف�سار 
وّدع  دنيا  في  اليوم  فهو  يجيبها؟  �سباح 
يتنهد  اأغ�سانها.  بين  اأودعه  فيها،  ُه  ُحبَّ
في  جذوره  �سماء  في  ُق  ُيَحدِّ وهو  ويفكر 
خاطره  في  وي�ستر�سل  الزرقاوين  عينيها 
في  م��ا  َيع�سُف  كيف  ���س��ّره،  ف��ي  وي��ق��ول 
وكيف  المائكي  الوجه  هذا  في  وجدانه 
لها اأن تفهم روايته وحلمه، في باد لي�س 
الأجداد  اأر�س  ترابه  ل  عتيق،  بيت  فيها 
فيها  ال�سمعة  ب��ادي،  �سماء.  �سقفه  ول 
دافئة،  حالمة  رومان�سية  وجل�سة  كمان 
ال�سرق،  قلب  ف��ي  اأّم���ا  اأف���راح.  و  اأع��ي��اد 
لعنة  من  خيرًا  ت�ساء  ال�سمعة  زالت  فما 

الظام.
اأجابها و�سط �سو�ساء اأفكاره، وُحّبًا لها 
وخ�سية هجرانها وهو الذي اعتاد ال�سباح 
فرا�سها... على  والمغيب  �سروقها  على 

عزيزتي بّت في �ُسبات عميق ...

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

ل��ل��وه��ل��ة الأول�����ى 
�سوفًا  تغزل  تح�سبها 
وتن�سج  ب��ال��ع��رن��ا���س 
م����ن وح������ي خ��ي��ال��ه��ا 
يعّبر  اأنموذجيًا  �سكًا 
والع�سق  المحبة  دفق  عن 
بالن�سج.  للخطب  ال�سرمدّي 
لها  ل��ي�����س  ه���ي،  ت��ل��ك  حقيقية 
�سبيه في الحرف، �سنع يدوٌي مبتكٌر 
بينهما  ف��ّرق  م�ساف.  له  وخ��ٌط   بامتياز 
وخياًل،  فكرًا  الن�سج  من  ل  يف�سّ ح��رٌف 

غزٌل بغري غّي
رائحة الطني

خواطر
بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف
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المال في يومنا كالماء، يرويك وينع�سك 
ال��ح��ي��اة.  اإن����ه  زرع����ك،  وي�سقي 
اأم��ورن��ا.  لت�سيير  منه  ُب���دَّ  ل 
الجارف  كال�سيل  كثيره م�سّر 
ُمهلك،  قليله  وك��ذل��ك  ي��ن��ف��ع،  ل 
الحرث  على  الأن��ف��ا���س  ُي�سِقُط  فالقحط 
والن�سل. نطلبه من اهلل كما ن�ست�سقي 
لاأر�س، ن�ست�سقيه لأنف�سنا وقد 
هّياأ اهلل تعالى لنا الأر�س من 
الثروة  ملوؤها  اآب��ارًا  جوفها 
هذا  بالماء  ُت��ب��ِع��ُث  كما 
���س��اأن��ه��ا ودي���دن���ه���ا. لم 
الإن�سان.  ج�سع  اإّل  يتغير 
ُي�سْبع غرائزه �سيء ول يكتفي  الذي ل 
اأب��دًا في حالة ح��رب مع  بحاجاته، وه��و 
الماأكل  ف��ي  ي�سارعها  غ��ي��ره،  وم��ع  نف�سه 
ي�سل  اأن  يحاول  عبثًا  والمبيت.  والم�سرب 
اأكثر  القمة وكلما دنا منها بعدت عنه  الى 
فاأكثر، يخال نف�سه ُمخّلدًا واذ الموت يقهره 
قهرًا من خال نف�سه اأو بفقده لحبيب!!. ول 
ياأبه، لم يجل�س �ساعة يتفكر في اأمر ُدنياه، 
دائمًا اأبدًا �ساغًا نف�سه بالماء. هذا الماء 
الذي ا�ستعي�س عنه بالتراب ان تعّثر علينا 
اإيجاده، لكن ل بّد من الي�سير منه. المال له 
بديل اليوم األ وهو ال�سبر، انما القليل من 
المال خير. اإن قراأت على م�سامع ذي جاه 
وعّز هذا الكام، قال: ُخذ ما لدّي واأعطني 
�ساعة راحة مما لديك، واأقول في نف�سي كيف 
هذا وكيف ذاك، والخير في الو�سط بين هذا 
وذاك. لم اأقتنع يومًا ب�سبب اأو بحّجة لأ�سبح 
عظيم ال�ساأن وِلَم هذا العناء وِلَم هذا الُبعد 
ال�سكينة  ِل��َم ل نجد  ال��روح و�سفائها؟  عن 
في قلب عالمنا اليوم؟ لم تكن الحال هكذا 
والعلم  وال���زواج  وال�سكن  ال���دواء  بالأم�س! 
والعمل والليل والنهار كّلها اأمور كانت تمرُّ 
علينا بالي�سر واأ�سبحت اليوم ُع�سرًا. اأما اآن 
اأن نقف قليًا نتاأمل �سيبتنا وعمرنا؟ اإّن هذا 

�سعب على اأنف�سنا ونحن في غفلة عن ذكر 
ذلك؟ من ي�سمع هذا اأو يقراأ مثل هذا ل ُبدَّ 
اأن يفكر في يوم عن الراحة وي�ست�سهد بالقول 
المبين، لكن لي�س المطلوب اأن تذهب لتغفل 
عن م�ساق الحياة في ق�سايا الوهم وتح�سبه 
اأن  لل�سعادة  ُبدَّ  ترفيهًا وما هو بترفيه!!. ل 
النف�س.  بمحا�سبة  ال�سقاء  ل��ّذة  م��ن  تنبع 
العودة الى الطبيعة، طبيعة النف�س الب�سرية. 
اذا كنا ن�ستطيع ال�سوم عن الماء لفترة من 
لفترة  المال  عن  ن�سوم  اأن  فيجب  النهار 
اأي�سًا، ومن الم�سحك اأن ما تدّره كثرة �سرب 
الماء تّدره الموال. فما من م�سكلة في الدنيا 
المال.  كثرة  دافعها  وك��ان  ال  عنها  ن�سمع 
القليل من الماُل يغني الن�سان ويجّمل قالبه 
اأّم��ا كثرة المال  وي�سفي الرحمة الى قلبه، 
العقول  لأ�سحاب  وتوحي  القلوب  فتق�ّسي 
اأن عندهم اأقدار العي�س وهم في غفلة عن 
ق�سوتهم وجفاهم للتراب. ذاك التراب الذي 
منه ُخلقنا واليه نعود بيوم موعود. فلنحيي 
براءة الطفولة في قلوبنا فهي في انف�سال 
عن المال ال في قليل يفرحها حيث كتاب 
ن�ستمتع. ن�ستمتع بالحياة وننام قريري العين 
غير اآبهين بتكّلف اأو عناء. واأن يكون قول اهلل 

تعالى، في القراآن الكريم ن�سب اأعيننا:
َوُخــِلــَق  َعنُكْم  َف  ُيَخفِّ اأَن  الّلُ  {ُيــِريــُد   
ــِذيــَن اآَمــُنــ�اْ اَل  ــَهــا الَّ االإِنــ�ــَصــاُن �َصِعيفاً َيــا اأَيُّ
الَّ اأَن َتُك�َن  َتاأُْكُل�اْ اأَْمَ�اَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِ
نُكْم َوالَ َتْقُتُل�اْ اأَنُف�َصُكْم  ِتَجاَرًة َعن َتَرا�ٍس مِّ
َذِلــَك  َيْفَعْل  َوَمــن  َرِحيماً  ِبُكْم  َكــاَن  الّلَ  اإِنَّ 
ِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك  ُعْدَواًنا َوُظْلًما َف�َصْ�َف ُن�صْ
َعلَى الّلِ َي�ِصيراً اإِن َتْجَتِنُب�اْ َكَباآِئَر َما ُتْنَهْ�َن 
ْدَخاًل  َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ْر َعنُكْم �َصيِّ َعْنُه ُنَكفِّ
ُكْم  َل الّلُ ِبِه َبْع�صَ َكِريماً َوالَ َتَتَمنَّْ�اْ َما َف�صَّ
اْكَت�َصُب�اْ  ا  مَّ مِّ يٌب  َن�صِ َجاِل  لِّلرِّ َبْع�ٍس  َعلَى 
ُل�اْ الّلَ  ا اْكَت�َصْبَن َوا�ْصاأَ مَّ يٌب مِّ َوِللنِّ�َصاء َن�صِ
ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليماً}  َكــاَن  اإِنَّ الّلَ  ِلِه  ِمن َف�صْ
�سورة الن�ساء، الآيات 28 � 29 � 30 � 31 � 32.

ماء
 احلياة

قصة العدد خواطر

الرمادّية  القبعة  �ساحب  جلو�س  كان 
القديم،  ال��ق��ري��ة  م�سجد  ق��رب  ال��دائ��م 
تحكي  ال��ت��ي  العتيقة  ال�سنديانة  تحت 
ال��ق��راآن  معلمي  ورواي���ات  اأج��ي��ال  ت��اري��خ 
اّلذين  العربّية وتامذتهم  واللغة  الكريم 
وملعبًا  م��در���س��ة  ظ��ال��ه��ا  م��ن  اإت���خ���ذوا 
ف��ي ال��ن��ه��ار. وم���وع���دًا ل�����س��ي��وخ ال��ق��ري��ة 
الليل  ف��ي  ولل�سهر  لل�سمر  وع��ج��ائ��زه��ا 
الليالي  ف��ي  وال��ق��ه��وة  ال�����س��اي  ول�����س��رب 
على  القمر  بها  ُي�سرف  التي  الُمقمرة 
بنوره  ي�سيء  ب���درًا  بها  وي��ك��ون  قريتنا 
ه�����س��اب ال��ق��ري��ة وودي��ان��ه��ا. ح��ي��ث ك��ان 
العجوز  وزوجه  الرمادية  القبعة  �ساحب 
ه��م��ا ���س��اح��ب��ا ال�����س��ي��اف��ة وك���ذل���ك ك��ان 
الإ�ست�سارة  عند  الأخيرة  الكلمة  �ساحب 
العائلة  وتاريخ  والتقاليد  العادات  حول 
والعائات الأخرى التي تمتُّ اإلينا ب�سلة 

الرحم اأو الجوار.
كما كان اأي�سًا مرجع الأهالي في معرفة 
العادات والتقاليد والتم�سك بها في ق�سايا 

بة  لخطو ا

الخاف  وف��ي  الأولد،  وتربية  وال���زواج 
وال����ط����اق، وف����ي ال���وف���ي���ات وال��ت��ع��زي��ة 
ع����ادات جميلة  م��ن  ون��ح��وه��ا  وال���ح���داد 
الأخ��رى  الطبّية  الق�سايا  بع�س  ومنها 
حيث  ذاكرتي  في  عالقًة  زال��ت  ما  التي 
ج��دت��ي  ع��ن��د  ���س��ك  م����رة  ذات  ح�����س��ل 
فقدان  ب�سبب  الخروف  لحم  ب�ساحية 
فذهبت  القرية  ف��ي  الكهربائي  التيار 
ال��رم��ادّي��ة  القبعة  ���س��اح��ب  لإ���س��ت�����س��ارة 
ف��اإن  ال��ه��رة م��ن��ه��ا  ُت��ط��ع��َم  اأن  ف��اأم��ره��ا 
لم  واإن  للطعام  �سالحة  فهي  منها  اأكلت 
جدتي  قطة  فا�سدة،»وكاأّن  فتكون  تاأكل 
ــانـــت تــعــمــل عـــمـــل الــمــخــتــبــر  الـــ�ـــصـــقـــراء كـ
الأهالي  كان  كما  الحاجة«.  عند  الطبّي 
وفي  الُحجامة  ق�سايا  في  ي�ست�سيرونه 
الطبّية.  الأع�����س��اب  بوا�سطة  المعالجة 
وتدريبها  الحجان  تربية  في  وي�ستفتونه 
ع��ل��ى ال�����س��ي��د ح��ت��ى ي�������س���ط���ادوا ب��ه��ا 
من  وغيرها  الأخرى.  البرّية  الحجان 

بها  المعرفة  فقدنا  كثيرة  ق�سايا 
الإه��م��ال  م��ن  عالم  ف��ي  واأ�سبحت 

...q وفاته  ُبعيد  والن�سيان 

المنيطرة  منطقة  من  نائية  قرية  في 
اأبوين  من  النور  اأب�سرت  لبنان  جبل  في 
كان  الجميلة،  ال��ق��ري��ة  تلك  اأب��ن��اء  م��ن 
ومن  ون�ساط  وقوٍة  خبرٍة  �ساحُب  والدي 
بيوت  بناء  في  يعمل  والإح�سان  البرِّ  اأهل 
والدتي  واأّم��ا  المجاورة،  والقرى  القرية 
القرية  ن�ساء  بين  �ساأن  �ساحبة  فكانت 
للّنا�س  واإح�سانها  وتقواها  معرفتها  في 
واأولدها  راحة زوجها  ت�سهر على  وكانت 
وت��ه��ت��مُّ ب��ال��ب�����س��ت��ان ال��م��ح��ي��ط ب��ال��م��ن��زل 
وكان  الخ�سروات.  وبزراعة  وباأ�سجاره 
عميد ال�سن في قريتي والقرى المجاورة 
تجاوز  ال��ذي  ال��رم��ادّي��ة  القبعة  �ساحب 
اإحترام وتقدير  بقليل مو�سع  المائة عام 
وال����دي واأب���ن���اء ال��ق��رى ال��م��ج��اورة من 
ومعرفته  لخبرته  وم�سيحيين  م�سلمين 

الدينّية. الواجبات  على  ولمحافظته 
لزيارته  ب��ي  يذهبان  وال���داي  وك��ان 
اأحظى  كنت  حيث  العجوز  زوجته  وزيارة 
م��ن��ه��م��ا ب��ال��ع��ط��ف وال���ح���ن���ان و���س��ي��اف��ة 
واللوز  والجوز  المجفف  والتين  الزبيب 
القبعة  ���س��اح��ب  وك����ان  وال�����س��ك��ري��ات، 
راأ�سي  على  اليمنى  يده  ي�سع  الرمادية 
وي���ق���راأ ل��ي اآي����ات م��ن ال���ق���راآن ال��ك��ري��م 
اأه��ال��ي  ك��ان  وك��ذل��ك  وال��دع��اء.  للحفظ 
ياأتون  وم�سيحيين  ُم�سلمين  من  قريتي 
مباركتهم  منه  طالبين  اإليه  باأطفالهم 
بتامذة  وكذلك  الكريم  القراآن  وقراءة 

لهم.  والدعاء  القرية 

صاحب 
القبعة الرمادّية

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف
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قصة قصرية

عن  الفن  اأهل  اأبرع  يعجز  ق�س�سًا  توؤّلف  الحياة  اإن 
توُهم مثلها. ولكن الحياة ل تذيع »موؤلفاتها« ول تعلن 
ول  اإليها  ي�سل  ل  مخباأة  »مخطوطة«  فتبقى  عنها، 
على  َج��َل��ٍد  ذو  الب�سر،  حديد  رج��ل  اإل  يقراأها 
الأي��ام  ولكن  التنقيب.  على  و�سبر  البحث 
فوجدتها  طريقي،  في  الق�سة  هذه  األقت 
»م���ط���وي���ة« ف���ي ���س��ج��ات م��ح��ك��م��ة من 
مفّرقة  الأو�سال،  مقّطعة  المحاكم، 
الأج�������زاء، ف��األ�����س��ق��ت اأو���س��ال��ه��ا 
وجمعت اأجزاءها وبداأت بقراءة 
َوغ��ِرق��ت  المبعثرة  كلماتها 

�سطورها... بين 
ت�����زوج ال���رج���ل م��ن 
امراأة كانت كل حياته 
وح���اول اإ���س��ع��اده��ا 
بهناء  وال��ع��ي�����س 
م�������ع�������ه�������ا، 
واأن���ج���ب���ت 
فتاة  ل��ه 

ولديه  مري�س  الولد  هذا  اأن  اكت�سفوا  فترة  بعد  ولكن  وول��دًا، 
فقرر  م�ستقبله،  م��ن  تحدُّ  وال��ت��ي  الخلقية  الت�سوهات  بع�س 
له  وريثًا  يكون  ولدًا  له  تنجب  اأخرى ع�ساها  امراأة  الزواج من 

و�سندًا في حياته. ولكن اهلل �ساء اأن يرزقه باأربع بنات.
بولديه  العتراف  ورف�س  الأول��ى  زوجته  عن  الوالد  ابتعد 
اأما الزوجة الأولى والتي  وظلَّ مع زوجته الثانية وكبر الأولد، 
ابنها  وتعّلم  ولديها  مع  تجاهد  فبقيت  �سيء،  كل  على  �سبرت 

لتتحدى المجتمع به اإلى اأن اأ�سبح ُمهند�سًا.
وال��ده  من  تطلب  ان  وال��دت��ه  من  طلب  تخّرجه  حفل  وف��ي 
الح�سور لي�سعر بالفخر بابنه، لكنه رف�س م�ستنكرًا ذلك، لأنه 

يخجل من معرفة النا�س باأن هذا الولد الم�سوه هو ولده.
عندما  الحا�سرين  جميع  الولد  اأبكى  النتائج  �سدور  بعد 
�سكر  كما  النجاح،  تحقيق  على  �ساعده  من  ُك��لَّ  �ساكرًا  تكّلم 
والده لأنه رف�س الح�سور لروؤية ابنه المتفوق لأن �سكله يخجله 
اإلى منزل  اإليه... وذهب  ول يريد العتراف به، و�سمَّ والدته 
والده ليريه ال�سهادة وليقول له باأن من يريد النجاح ل يبحث 
بعد  ولكّنه  تعالى،  اهلل  على  يتوكل  ب��ل  الحياة  �سلبيات  ع��ن 

ال�سوؤال عرف باأّن والده قد اأُ�سيب بنوبة قلبية.
مّرت الأيام والولد اأ�سرَّ على البقاء في الم�سفى الى جانب 
عّدة  بعد  الوالد  ا�ستيقظ  اأن  اإلى  بجانبه  وينام  به  يهتم  والده 
الم�سهد  لهذا  عيناه  فدمعت  بيده  ُمم�سكًا  بقربه  ليجده  اأي��ام 
�سّمه  وحاول  الولد  ايقظت  التي  الكلمات  بع�س  تمتمة  وحاول 
اإلى �سدره، لكن م�سيئة القدر قد فرقت بينهما اإلى الأبد بعدما 

حاول اأن ياأخذ جرعة اأبدية من حنان فقده طيلة العمر.
ويعمل  بهم  يهتمُّ  اإخوته  جانب  الى  الوحيد  البن  ظّل 
اأحبوا الأخ الذي ُحرموا  ه الجميع،  واأحبَّ بجدٍّ ليل نهار 
نجاحه  بعد  جاء  ولكنه  ق�سرًا  طويلة  ل�سنوات  منه 
يمنع  ل  ال�سكل  باأن  للعالم  ليظهر  وتفوقه 
وتحقيق  وال��ن��ج��اح  العي�س  م��ن  الإن�����س��ان 
الإن�سان  نع  �سُ م��ن  ال�سكل  ولي�س  الأم���ل 

نع اهلل تعالى. واإنما من �سُ

مطويات القدر
بقلم المربية اأماريا برادعي �صليم

تجرُّ  ب�سنين،  الثمانين  ج��اوزت  التي  ال��م��راأة  تلك  اأن�سى  ل 
رجليها ب�سعٍف، و�سوتها الذي طرق اأُذنّي فاأدمع عينّي  وهو يردد 
في ا�ستعطاف ورجاء » اهلل ير�سى عليك « ماذا حدث في ذلك 
اليوم ل اأعلم، لكن �سيئًا ما ا�ستيقظ فجاأًة وكاأن �سوتها ال�سعيف 
اأيقظ في داخلي ُكلَّ م�ساعر الإن�سانية، اأح�س�ست باأنها  الحزين 
اأُمي، واأني اأخافها في نف�س الوقت، واأني اأريد األ يكون الموقف 
قد حدث اأ�سًا، فقد اأدركت وقتها بكل م�ساعر الحد�س الإن�ساني 
اأنني تعّلمت من ُجملة واحدة مفاهيم الحقِّ والباطل وال�سواب 
والخطاأ والظلم والعدل كلها ومن كلمة عجوز م�سكينة ومظلومة. 
بعينين  اإل���ّي  فنظرت  معها،  التكلم  اأح���اول  قربها  جل�ست 
دامعتين وا�ستهّلت ق�ستها قائلة: انا اأم لولد واحد علمته ورّبيته 
على المبادىء والأخاق ونزفت بدل الدموع دمًا لأراه اأمامي قد 
في  اإليها  ف  تعرَّ قد  بفتاة  بعدها  وتزوج  والتفوق.  النجاح  حقق 
الذي  اليوم  جاء  اأن  اإلى  بهما  لاهتمام  جاهدة  و�سعيت  عمله 
ول  ُغرفتي  األ��زم  ف�سرت  والمنزل  اإبني  عن  تبعدني  اأن  قررت 
اأخرج منها اأبدًا، ومع هذا كله بداأت تحكي لبني باأنها ل تطيق 
وجودي معها ومن الأف�سل اأن يرمي بي خارج المنزل لأنها تريد 

العي�س با�ستقالية وهذا من حّقها.
بكلمات  يواجهها  وب��داأ  كامها  من  تّذمر  الأم��ر  ب��ادىء  في 
تبكي  وتظل  طردي  على  رُّ  ُت�سِ راأيها  على  بقيت  ولكنها  ت�سكتها 

ليرق قلبه لها وين�سى اأمه التي ن�سيت نف�سها من اأجله. 
يحاول  غرفتي  اإل��ى  ليًا  ابني  ودخ��ل  الموعود  اليوم  وج��اء 
ويجيء  ي��روح  ال��ذي  اأفكاره  حبل  فقطعت  م��رات،  لعدة  الكام 
وقلت ل عليك يا ُبني �ساأتدبر اأمري، فت�سجع قائًا: »الآن يا اأُمي 

لأن زوجتي �ستغادر المنزل في حال بقائك هنا «. 
زت نف�سي للرحيل و�سرت اأُفكر اإلى اأين  حب�ست دموعي َوجهَّ
المفر واأي مكان �ساأذهب اإليه في ُمنت�سف الليل وكيف �ساأعي�س.

جل�ست الليل بكامله في مدخل العمارة مختبئة من عيون 
نظرة  اإليه  ينظروا  اأو  ب�سوء  ابني  عن  يتكّلموا  ل  لكي  النا�س 

احتقار.
اأبحث  اأخرى  اإلى  اأَتنقل من عمارة  كنت منذ ذلك الوقت 

عن ُفتات الخبز المرمي في  الطرقات.
اأفهمه، ولكن  اأن  ُي�سايقني ُمطلقًا لأنني حاولت  ُكلُّ هذا لم 
وتقبيله  معانقته  وحاولت  منه  اقتربت  اأم��ام��ي،  التقيته  اليوم 
فنظر اإلي نظرة غريب لمت�سولة في ال�سارع وابتعد عني كاأنه ل 
يعرفني؟؟. فرك�ست وراءه اأحاول الكام معه اإلى اأن و�سلت معه 
اإلى باب المنزل وعندما راأت زوجته ما راأت ظنًا منها اأنه هو من 

اأح�سرني نادمًا على ما فعل، اأدخلها اأمامه واأغلق الباب...!!.
وقْفت هنيهة اأُعيد ما ح�سل معي وعن الظلم الذي حّل بي 
وبقيت ُمنتظرة طويًا اأفكر واأفكر اإلى اأن فتح الباب وخرجا معًا 

في �سهرة  اأو ع�ساء اأو زيارة.
اأن  اأح��اول  اأتيت  حيث  من  وذهبت  البالية  اأغرا�سي  لملمت 
من  اأو  عني  ي�ساأل  من  هناك  لي�س  دة  ُم�سرَّ حياتي  باقي  اأعي�س 

ُيعينني اأو من يوا�سيني.
عينيها  ع��ن  ال��دم��وع  وتم�سح  تبكي  وظلت  ال��م��راأة  �سكتت 
وتحاول اإخفاء �سعفها ونكبتها بولدها!!. اأم�سكت يدها واأخذتها 
اإلى ُغرفتي فوق �سطح العمارة وحاولت جاهدة اأن اأعيدها اإلى 
منزل ابنها، لكنه رف�س رف�سًا قاطعًا وفي كل مرة يقول اأن اأمه 
ماتت ولم يعد يريد اأن يتذكرها وهو �سعيد في حياته بعيدًا عن 

الم�ساكل وال�سغوطات.
ولم  خ�سرتها  التي  اأُم��ي  واعتبرتها  ال��م��راأة  تلك  احت�سنت 
من  ُخلقت  اأَنني  حينها  واأَح�س�سُت  طفولتي،  منذ  عليها  اأتعرف 
�سيء  ٌكلِّ  اأُعو�سها عن  اأن  وحاولت  نيا  الدُّ ُكلُّ  اأم هي  مع  جديد 

خ�سرته وبادرتني بالحب والحنان والعطف وال�سكينة. 

غريبة هي الدنيا
بقلم المربية اأماريا برادعي �صليم
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وتن�ساق  الأحا�سي�س  كّل  تتوّهج  الفراق،  جرح  يتكّلم  حين 
فترى  والمنطق،  العقل  لموازين  تت�سّدى  �سعورّية  وحدة  في 
تقت�سر  ل  الخ�سارة  اأّن  وتعلم  جلّية،  وا�سحة  الحياة  حقائق 
التي  الإن�سانّية  الم�ساحة  اإلى  تتعّداه  بل  الفاني،  الج�سد  على 
اأم  اأعّدت بالفطرة لتلك الروح المحكومة بالنف�سال، عاجًا 
خلودها  �سّطرت  وقد  الإلهّي،  ال�سجّل  في  كينونتها  منذ  اآجًا، 

القيامة. اإلى يوم  ال�سجّل العظيم  في ذلك 
يوم اأ�سرقت �سم�س العام 1952، اأطّل على الوجود في قرية 
فدار  من  الخوري  زخيا  يو�سف  لعائلة  �سبّي  الجبيلّية،  جنجل 
فار�س  يكون  اأن  له  قّدر  لأبيه،  بجّده  تيّمنًا  زخيا  دعي  التحتا، 
الحياة  لك  يقّدم  له،  حّبك  رغم   وطن،  في  الحّقة،  البطولة 

اأظفارك، على طبق من ال�سوك والألم والمعاناة. منذ نعومة 
اأخ��وات  ث��اث  وبمعّية  وت��رع��رع،  نما  ال��وال��دي��ن  كنف  ف��ي 
اإخ���وة �سربل وري��م��ون  وث��اث��ة  ج��وزف��ي��ن وج��ورج��ي��ت وع��ي��دا، 
وجورج، انطلق يبني للم�ستقبل الموعود، ملّبيًا رغبة الوالدين 
ت�ستقيم  ل  الحياة  اأّن  بقناعة  والمعرفة،  العلم  تح�سيل  في 
احت�سنته  الجبين.  على  المر�سوم  الجهاد  ل��واء  لحاملي  اإّل 
وال�سداقة،  للثقافة  يلهف  ديناميكّيًا  طالبًا  جبيل  مدار�س 
دامت  المثّقفين،  اأترابه  من  كوكبة  مع  متينة  �سداقات  فن�سج 
نحو  وال��ط��وائ��ف  المناطق  بها  وع��ب��ر  الأخ��ي��ر،  النف�س  ح��ّت��ى 
وفي  تقهر،  ل  بعزيمة  والراقي،  المنفتح  العلمانّي  المجتمع 

وع��ادات  قا�سية،  اقت�سادّية  لعوامل  لمحدود  م�سّرف  تحّد 
الطائفّي  ب��ال��ط��اب��ع  م��م��ه��ورة  و���س��ي��ا���س��ات  ب��ال��ي��ة،  اج��ت��م��اع��ّي��ة 
الم�سوؤومة،  اللبنانّية  الحرب  اإّبان  وتر�ّسخت  ن�ساأت  البغي�س، 
النفو�س  ذوو  نيرانها  يوؤّجج  تزال،  ل  والتي  وبعدها،  وخالها، 
الحقيقّي،  ال�سراع  واقع  حجب  في  منهم  اإمعانًا  الرخي�سة، 
في  الأمور  زمام  امتاك  في  الوهمّية  عرو�سهم  على  للحفاظ 

البلد.
في ظّل هذا الواقع المرير، لم يعرف الياأ�س اإلى قلب ذلك 
والطموح  والعنفوان  التمّرد  روح  قادته  �سبيًا.  وعقله  الفار�س 
له  واأّن��ى  والأم��ان.  ال�سكينة  اأج��واء من  فيها  نا�سدًا  بيروت،  اإلى 
اأن يحظى بال�سكينة والهدوء، وهو المواطن المتاأّلم لما يتخّبط 
به اأبناء وطنه الذين مّزقتهم الموؤامرات والفتن، وقد وجد في 
فكرّي  �سام  واحة  المبتغاة:  �ساّلته  العربي«  القومّي  »المنتدى 
كّرمه  الن�سالية،  لاأمانة  وتج�سيدًا  للن�سال.  رحبًا  ومتنّف�سًا 
»المنتدى القومّي العربّي« في 2018/1/18 مقّدمًا له درع الوفاء 
�س  والتقدير. ومن بيروت، يّمم �سطر رومانيا راغبًا في التخ�سّ

في طّب الأ�سنان، وكان له ما اأراد. 
ربوع  اإل��ى  المغوار  الفار�س  عاد  م�ست،  معدودة  �سنوات 
واأ�سدقائه  اأهله  اإل��ى  جبيل،  العزيزة  مدينته  اإل��ى  ال��وط��ن، 
في  ج��ّراح  �سهادة  تاأّبط  اأّن��ه  بنف�سه  فخره  يكن  لم  واأحّبائه. 
قيا�سّية،  بع�سامّية  اأنجزه  ما  كان  بل  فح�سب،  الأ�سنان  طّب 

فارس البطولة
الدكتور 

زخيا اخلوري
بقلم االأ�صتاذ �صربل الخ�ري

اإعداد هيئة التحرير

براعم

حسينيون من بلدة المعيصرة، فتوح ـ كسروان
زهراء وفاطمة وم�صطفى ومهدي الحاج ربيع الحاج م�صطفى عمرو

وداع األحبةبراعم
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لترجمة  �سامية  و�سيلة  نظيرها،  ق��ّل  وث��ق��ة 
في  لة  المتاأ�سّ والأخاقّية  الإن�سانّية  النزعة 
كيانه. لم تكن مهنة الطّب لديه يومًا مجّرد 
كونها  ورغم  ذلك،  م�سروعّية  رغم  تك�ّسب،  اأداة 
الم�سدر الأ�سا�سّي لعي�سة كريمة لئقة، في حدودها 
كّل  يدخله  م�سّرعًا  بابًا  ذلك،  اإلى  كانت،  اإّنما  الدنيا، 
المطلوب،  العاج  تاأمين  دون  وحالت  ظ��روف��ه،  ق�ست  من 
في  له  اأخًا  لأّن  الكرامة،  موفور  الراأ�س  مرفوع  منه  يخرج  ثّم 
يده،  على  �سّد  قد  الخوري،  زخيا  الدكتور  يدعى  الإن�سانّية 
يفهمون  الذين  طبع  من  هو  القلب  من  العطاء  اأّن  له  واأظهر 

للوجود.  الحقيقّي  المعنى 
نقول،  ما  على  ت�سهد  لغيابه،  المترّنحة  الحزينة  عيادته 
معدنها  في  �سرت  اإن�سانّية  لم�سة  حباها  قد  فيها  اآل��ة  وك��ّل 
�ساقت  ولكاأّنها  ومهارة.  عاطفة  يده  من  فاكت�سبت  ال�سلب، 
به تلك العيادة، فتوّجه بفرح واندفاع، اإلى م�ستو�سفات عّدة، 
كّل  وفي  م�سم�س،  في  علمات،  ال�سّوانة  في  المعي�سرة،  في 
عميقة  لرغبة  تلبية  ال�ستعداد،  اأهبة  على  فتجده  تطلبه  حّيز 

ال�سمحاء. الطّبّية  الخدمة  في 
له  ط��اب  المرهفة،  الم�ساعر  كتلة  يختزن  القلب  ولأّن 
ودماثة  ظّلها  وخّفة  جمالها،  ا�ستهواه  فتاة  قلب  اإلى  الركون 
الحياة  وعد  بّجه،  ابنة  خليفة  هدى  ال�سّيدة  فكانت  اأخاقها، 
ثنائّيًا  ومرارتها،  بحاوتها  الظروف  واجها  معًا  المنتظر. 
الوالدين،  اختطفت  التي  ال��زم��ان  عوا�سف  يغالب  �سامدًا 
و�سقيقه ريمون فتى يافعًا في دنيا الغتراب. معا �سّيدا منزل 
والأ�سدقاء،  الأه��ل  ملتقى  غ��دا  وق��د  حبوب،  في  اأحامهما 
الجتماع  لدواعي  مرموقًا  ومقّرًا  متبادلة،  ومنا�سبات  �سهرًا 
والمحيط.  الجوار  للجماعة في  العاّمة  الم�سلحة  اإليه  تطمئّن 
ومعًا تكّرم الخالق عليهما ب� »جنى« اأجمل زروع الحّب، واأغلى 
»جنى« في ربيعها  ال�سعيدة.  المتوا�سعة  العائلة  اإليه  ما تطمح 
�سماوّية  ورودًا  اأبويها  تهدي  اأن  حلمت  كم  ع�سر،  الخام�س 
تزّين  بها  واإذ  اهلل،  حديقة  من  الواعد  والغد  بالن�سارة  تعبق 
اللهّم  � �سبحانك  بباقة من ورود �سباها نع�س والدها الحبيب 
فتقّر  عرو�سًا،  الوالدة  تزّفها  اأن  واأملنا   � الحكيم  القدير  اأنت 

الوالد في عليائه.  بها عينا 
لها  خيار  ل  ال�سلبة  وال��روح  الهمم،  ت�سحذ  ال�سعاب  اإّن 

�سوى اأن ت�ستجيب. هذا هو الدكتور زخيا، موّزعًا اأبهى عنا�سر 
المع�سر،  طيب  العطاء،  الامع:  الح�سور  ذات  ال�سخ�سّية 
والموقف  الحّر  الراأي  الوجدانّية،  الم�ساركة  الفكاهة،  ح�ّس 
الجتماعّي  العمل  ون���اداه  الحاجة  دع��ت  حيث  ال��ج��ريء... 

والمتطّلبات. الم�ستويات  المتعّدد 
لقد اأحّب فدار التحتا مهد اأجداده ومثواهم حّتى الثمالة. 
الح�سارة  مظاهر  هذه،  قريته  على  ي�ستكثروا  ان  اآلمه  ولكم 
هذه  م��ن  تحّقق  م��ا  اأّن  غير  وع��م��ران.  وك��ه��رب��اء  ط��ري��ق  م��ن 
ثّلة من  الوافر من جهود بذلها مع  الم�ساريع كان له الن�سيب 
احت�سنت  التي  حبوب  اأّما  لأجلها.  تجّندوا  الذين  المخل�سين 
نه�ستها  في  �سارك  فقد  ومعارفه،  واأق��ارب��ه  العائلّي  منزله 
من�سب  و�ساغًا  والثقافّي،  الريا�سّي  ناديها  اإل��ى  منت�سبًا 
الرئي�س فيه ردحًا من الزمن، حيث اأحيا مع رفاقه المباريات 
و�سّبابة  بالدبكة  المتمّثلة  التراثّية  والمهرجانات  الريا�سّية 
الق�سب والأغاني ال�سعبّية. ولم تكن بيبلو�س المدينة العريقة 
بمناأى عن اهتماماته وهواج�سه، فقد اأ�سهم في تاأ�سي�س اللقاء 
الوطنّي في جبيل، وكان ع�سوًا بارزًا وفّعاًل، �سغل فيه من�سب 
اإن�سانّية  فكرّية  الوطنّي حركة  واللقاء  العاّمة.  العاقات  اأمين 
الإن�سان.  وحقوق  العدالة  وق�سايا  الوطنّية  بال�سوؤون  تعنى 
فقد  اإليها،  ينتمي  التي  حّنا  الخوري  عائلة  عن  حّدث  كذلك 
وكم  ل�سنتين.  الإدارّي��ة  هيئتها  وتراأّ�س  جمعّيتها  اإلى  انت�سب 
البعيدة  الراقية  التنظيمات  م�ساف  في  تكون  اأن  يتوق  كان 
البنتاعلّية  العائات  مع  بعمق  والمتوا�سلة  الع�سائرّية،  عن 
فيها،  طبيب  اأّول  اأّن��ه  فخرًا  العائلة  هذه  وح�سب  والجبيلّية. 
�سارك  مهنته،  لأبعاد  المدرك  الطبيب  هذا  تكّر.  وال�سبحة 
له،  رئي�سًا  �سابقًا  وانتخب  جبيل«،  اأطّباء  »تجّمع  تاأ�سي�س  في 
للتجّمع  ممّثل  وخير  �سّره،  اأمين  كان  المنّية،  عاجلته  وحين 
ج�سور  مّد  عن  ناهيك  لبنان،  في  الأ�سنان«  اأطّباء  »نقابة  في 

التوا�سل مع زماء له في العديد من الدول العربّية.
وقد  التكريم،  يغريه  ل  اجتماعّيا  وفار�سًا  كنت،  طبيبًا 
نلته في حياتك بكّل جدارة. داويت الأ�سنان والقلوب وق�سايا 
الذي  قلبك  �سّج  حّتى  جميعًا  داويتها  الإن�سانّية،  المجتمع 
نم  ال�سفر.  ج��واز  لك  فاأعّد  وكثافتها،  الر�سالة  ثقل  اأنهكه 

ال�سفينة. ينتظر قدوم  الحياة  �ساطئ  فكّل منا على  هنيئًا، 
م�سحان في 2018/8/27

وداع األحبة

اإلى والدتي العزيزة
نفتقدك بعد رحيلِك من هذه الدنيا

لقد كنِت الوالدة المحّبة العطوفة الحنونة ولم تبخلي 
علينا ب�سيء طوال عمرك.

عن  النظر  ب�سرف  لاأبناء  موؤكدة  خ�سارة  الأبوين  فقدان  اإن 
العمر الذي يرحلون به. 

نيا كلها. واإن كلمة ر�ساء منهما ت�ساوي كنوز الدًّ
اإن الإن�سان يدرك قيمة اأهله بعد فقدانهم وي�سعر اأن �سيئًا ما قد 
نق�س في البيت ولم يعد موجودًا ول  تعوي�س له. لقد ع�ست حياًة مليئة 
بالعمل والمثابرة وبال�سعادة حينًا والعذاب اأحيانًا اأخرى، خ�سو�سًا 

بعد وفاة ابنك الدكتور عا�سم وهو في ريعان �سبابه.
نرجو اأن تكوني مع والدنا و�سقيقنا عا�سم في رحاب اهلل تعالى، 
طالبين ر�ساك حيث اأنت موجودة الآن في ظال رحمة اهلل ور�سوانه.

اأولدك عبداهلل وعمر وع�سام.
المرحومة ناهدة عبد المجيد الح�سامي من مواليد العام 1928 
في جبيل والدها عبد المجيد كان تاجرًا في �سوق جبيل القديم وكان 
يملك محًا مجاورًا لمدخل جبانة جبيل، وقد انتقل لل�سكن في بيروت 

في الب�سطة التحتا في اأوا�سط الثاثينيات من القرن الما�سي. 
الح�سامي،  وح�سن  و�سعيد  منير  الدكتور  المرحومون  اأ�سقاوؤها 
تزوجت من المرحوم عبداهلل الح�سامي �سنة 1951م. ورزقت منه 

اأربعة اأولد: قا�سم، منيرة، عا�سم، هبة.
اإلى والدي العزيز: 

اإّنه لمن ال�سعب جدًا اأن يكتب الإن�سان عن والده. فالكام قد 
يكون مبالغًا فيه وقد تتغلب فيه العاطفة على الحقيقة.

لكن وبكل اأمانة اأقول اأّن والدي قد عا�س حياته �سادقًا مع نف�سه 
ومع محيطه، وكان رائدًا في الواجبات الإجتماعّية وكّل من عرفه 

يعلم هذا الأمر. 
اأح��د ويحاول  العام ل يقطع الخيط مع  المثل  وك��ان كما يقول 
دائمًا اإيجاد الحلول الممكنة والواقعّية للم�ساكل التي قد تعتر�سه 

على ال�سعيد الخا�س اأو العام. 
 1921 عام  جبيل  في  الح�سامي  قا�سم  عبداهلل  المرحوم  ولد 

اأول طبيب  وكان  الح�سامي  قا�سم عبداهلل  الدكتور  والده  ميادّية. 
اأ�سنان في ق�ساء جبيل وجوارها وقد توفي العام 1943م.

الأخ��وة  معهد  في  والتكميلّية  الإبتدائّية  علومه  وال��دي  تلقى 
المريميين في جبيل وجونية وحاز بعد ذلك �سهادة في المحا�سبة من 
اأحد المعاهد في بيروت، اأم�سى ُجلَّ حياته في الوظيفة العاّمة حيث 
عمل اأوًل في م�سلحة �سكك الحديد، ُثّم اإنتقل العام 1955 اإلى وزارة 
الأ�سغال العاّمة حيث كان في الع�سرين �سنة الأخيرة من الوظيفة 
م�سوؤوًل عن دائرة �سيانة الأبنية الحكومّية في محافظة جبل لبنان 

ومركزها في الحازمّية.
اإحيل اإلى التقاعد عام 1985 وتوفي العام 1989م.

تزوج ال�سّيدة ناهدة عبد المجيد الح�سامّي واأنجب منها اأربعة 
اأولد: قا�سم، منيرة، عا�سم، هبة وقد توفي اإبنه الدكتور عا�سم عام 

1991م. اإثر حادث األيم.
من  بداية  بالوطن  ع�سفت  التي  الأليمة  الأح���داث  خال  من 
بالتعاون  وال��دي  �ساهم  تحديدًا،  جبيل  منطقة  وفي   1975 العام 
اأعيان ق�ساء جبيل في تهدئة الأو�ساع والحفاظ  مع مجموعة من 
على اأجواء العي�س الهادئ لمختلف �سرائح المجتمع الجبيلي، وقد 
�ساهمت تلك الجتماعات في الحفاظ على الروابط الم�ستركة بين 
الجبيليين من محّبة وُح�سن جوار التي كانت تربُط مختلف الطوائف 

الكريمة في جبيل. 
اإنني اأ�سكر مجلة »اإطالة ُجبيلّية« واأخ�سُّ بال�سكر ف�سيلة الدكتور 
�سداقة  تربطه  كانت  ال��ذي  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  القا�سي 
خا�سة بوالدي وله ُجهد م�سكور في الك�سف عن دور وتاريخ العائات 
الفر�سة  اإتاحتكم  على  اأ�سكركم  وك�سروان  جبيل  في  الإ�سامّية 
لن�سر اآراء اأو معلومات ت�ساهم باإلقاء ال�سوء على ُمختلف العائات 
وال�سخ�سيات، خ�سو�سًا الإ�سامّية التي �سكنت هذه المنطقة وعدم 

طم�س دورها في غياهب الأيام. 

والداي العزيزان
بقلم المهند�س قا�صم عبدالل الح�صامي
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ذكرى
 احلاج فّواز علي حسن عمرو

اإعداد الحاج بيالل وهبي عمرو

وداع األحبة

اأقام اآل عمرو واآل اأبي حيدر، واآل قي�س ذكرى اأربعين المرحوم 
الحاج فّواز علي ح�سن عمرو في مركز الإمام علّي بن اأبي طالب 
t، الثقافّي في المعي�سرة ع�سر يوم ال�سبت الواقع فيه 29 ايلول 
الذكرى جمع من  ه�. ح�سر  ُمحّرم 1440  الموافق 19  م.   2018
الأهالي وقرى الفتوح وفاعليات اإجتماعّية وبلدّية واأمنّية وتربوّية 
يتقّدمهم �سماحة رئي�س المجل�س ال�سيا�سّي في حزب اهلل العّامة 
ال�سّيد ابراهيم اأمين ال�سّيد، القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو، ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، 
ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ عبد اللطيف علي عمرو، ال�سيخ 
مهدي �سم�س، ال�سيخ ح�سن �سم�س، الحاج ابو علي اأ�سعد ممثًا 
للعّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل، العقيد ح�سن محمد عمرو، وفد من 
المنطقة الخام�سة في حزب اهلل برئا�سة ال�سيخ علي بّرو ممثًا 
لف�سيلة ال�سيخ ح�سين زعيتر، وفد من قائمقامّية ك�سروان، رئي�س 
بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، مختار المعي�سرة ال�سّيد 
عودي علي عمرو، واأ�سدقاء الفقيد من مدينة الهرمل. عريف هذه 

الذكرى كان الحاج بيال وهبي عمرو، ُثّم اآيات من القراآن الكريم 
تاها الحاج ح�سن عبا�س عمرو، ُثّم القى �سقيق الفقيد ف�سيلة ال�سيخ 
عبد اللطيف عمرو كلمة العائلة �سكر فيها الح�سور على موا�ساتهم 
لآل الفقيد، موجهًا ال�سكر الجزيل ل�سماحة العّامة ال�سّيد ابراهيم 
اأمين ال�سّيد، ُثّم تكّلم العّامة ال�سّيد ابراهيم اأمين ال�سّيد بكلمة عن 
ال�سغوط الإعامّية التي تتعر�س لها المقاومة الإ�سامّية من العدو 
عون  مي�سال  العماد  الرئي�س  فخامة  بمواقف  منّوهًا  الإ�سرائيلّي، 
الوطنّية في الجمعّية العاّمة لاأمم المتحدة ومن خال  مقاباته 
ال�سحفّية والتلفزيونّية. موؤكدًا اأنَّ الذي �ساعد لبنان على التحرر 
من الإحتال ال�سهيونّي والعدو التكفيرّي هو ايماننا باهلل تعالى  
وال�سيادة  والحرية  الوطن  ُح��ّب  واأهمها  لاأخاق  العليا  وبالمثل 

والإ�ستقال والإتحاد ما بين ال�سعب والجي�س والمقاومة. 
ُثّم ُختمت الذكرى بمجل�س عزاء ح�سينّي لف�سيلة ال�سيخ ح�سن 
�سم�س، وبدعوة من اإمام البلدة �سماحة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو 

للع�ساء على �سرف �سماحة  العّامة ال�سّيد ابراهيم اأمين ال�سّيد.

واآل  قي�س،  واآل  حيدر،  اأبي  واآل  عمرو،  واآل  مرعب،  اآل  اأق��ام 
خالد  المرحوم  ذك��رى  المعي�سرة  في  الحّاني  واآل  اللقي�س، 
ح�سين مرعب بمنا�سبة مرور اأربعين يومًا على وفاته في منزله في 
المعي�سرة ع�سر يوم ال�سبت الواقع فيه 15 اأيلول 2018 م. الموافق 
م 1440 ه�. ح�سر الذكرى جمع من  لليوم الثامن من �سهر محرَّ
يتقّدمهم  والح�سين  وزيتون  والمعي�سرة  جبيل  مدينة  اأهالي 
اأ�سحاب ال�سماحة والف�سيلة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو، ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو، 
ال�سيخ اأحمد ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج 
عمرو،  علي  ع��ودي  ال�سّيد  المعي�سرة  مختار  عمرو،  نزيه  زهير 
الحاج  تا  بداية  والبلدّية.  الإجتماعّية  الفاعليات  من  وغيرهم 
ه�سام الحّاني ما تي�سر من القراآن الكريم، كما قراأ ال�سيخ علي 
روح  عن  بطعام  الذكرى  َوُختمت  ح�سينّيًا  ع��زاء  مجل�س  ترم�س 

الفقيد ووالديه وقراءة الفاتحة.
وقد اأتحفنا الحاج بيال وهبي عمرو بالكلمة التاأبينّية الآتّية، 

تحت عنوان: 
وداعًا اأبا اأحمد

ِغبَت عنا باكرًا وتركت اأثرًا طيبًا في القلب وقلوب الأحبة.
كنت الرجل الطيب، ع�ست وترعرعت في بلدتك المعي�سرة، 
اإليها طوعًا  اأيام الأح��داث اللبنانّية وعدت  وغادرتها مع والديك 
ت اإليها عا�سقًا  لتبنّي بها بيت اأحامك مع اأ�سرتك ال�سغيرة، عدَّ

لأهلها ولترابها.
اآبائك  �سفات  فيك  راأوا  حيث  اأرح��ام��ك  جميع  ��ك  اأح��بَّ لقد 
مدينة  وفي  والح�سون  المعي�سرة  قريتي  في  الطيبة  واأج��دادك 
جبيل وقريتي زيتون والح�سين واأكبروا فيك اأخاقك ومعاملتك 
الكرام.  اآل مرعب  اأرحامنا  من  اأمثالك  اإلى  اأحوجنا  ما  للّنا�س. 
واّلذي يعّزينا بعد هذا الغياب هو البقّية الطيبة من اأ�سرتك في 

المعي�سرة.
محّمد  ومع  وال�سالحين  الأب��رار  مع  تعالى  اهلل  ح�سرك 

محّمد. واآل 
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

ذكرى 
خالد 
حسني 
مرعب

اإعداد هيئة التحرير
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نشاطات رمضانّية

غروب يوم ال�سبت الواقع فيه 26 اأيار 2018م. لّبى دعوة الحاج 
ماجد الحاج الى مائدة الإفطار في منزله الكائن في حي قرطبون، 
مدينة باط � جبيل جمع من الموؤمنين والوجهاء يتقدمهم القا�سي 
حيدر  محمود  ال�سيخ  وف�سيلة  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
اأحمد، َوُختم الإفطار بتاأدّية �ساتي المغرب والع�ساء جماعة باإمامة 
القا�سي الدكتور عمرو وبكلمة منه حول بع�س المفاهيم الأخاقّية 
والتوجيهّية التي ن�ستفيدها من �سهر رم�سان المبارك، وب�سكر خا�س 
الجميلة  الفردّية  المبادرات  ببع�س  قيامه  على  الدعوة  ل�ساحب 
الإفتتاح  دعاء  بلوط  خ�سر  الأ�ستاذ  قراأ  ُثّم  البين.  ذات  وباإ�ساح 
في خاتمة اللقاء مع قراءة الفاتحة عن روح اأموات �ساحب الدعوة 

والحا�سرين وعن �سهداء المقاومة الإ�سامّية.

إفطار 
احلاج ماجد احلاج

اإفطاره  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  اأق��ام 
ال�سنوي في مطعم »ال�صيف حبيب« في بلدته المعي�سرة، غروب 
يوم الأحد الواقع فيه 2018/6/10م. ح�سره ح�سد من الأهالي 
اآل عمرو«  لعائلة  الخيرّية  العائلّية لالأعمال  »الجمعية  واأع�ساء 
مجل�سها  واأع�ساء  عمرو  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  ورئي�س 
اأ�سحاب  يتقدمهم  البلدة  ف��ي  الأه��ل��ّي��ة  والجمعيات  ال��ب��ل��دّي، 
الف�سيلة وال�سماحة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ ع�سمت 
المتقاعد  العميد  عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س 
ح�سن محمد عمرو وولداه الأ�ستاذان علي وغيث، الأ�ستاذ حميد 
محمد  المهند�س  الر�سمّية،  عمرو  الدكتور  ثانوية  مدير  حيدر 
الحاج  الر�صمّي«،  الفني  المعي�صرة  »معهد  عبداهلل عمرو مدير 
رئي�س  عمرو،  عبا�س  الحاج  �سامي  الحاج  عمرو،  ح�سن  نزيه 
بلدية الح�سون ال�سابق الأ�ستاذ �سامي اأبي حيدر، الحاج �سعيد 
اليتيم وولده الأ�ستاذ رامز، مختار المعي�سرة عودي علي عمرو، 
المهند�س محمد خير ع�سام عمرو، مختار المعي�سرة ال�سابق 
الحاج  ب�سير عمرو،  الحاج علي محمد  الحاج م�سطفى عمرو، 
فادي غازي عمرو، اإبراهيم محمد عمرو وولده الأ�ستاذ محمد، 
الحاج ح�سن الحاج عبا�س عمرو، الحاج علي عبد الهادي عمرو، 
الحاج  ح�سين،  الأ�ستاذ  وولده  عمرو  الهادي  عبد  عو�س  الحاج 
ربيع الحاج م�سطفى عمرو، عبد المنعم محمد ب�سير عمرو والد 
يو�سف  الحاج  عمرو،  عادل  الدين  �سعد  الحاج  محمد،  ال�سهيد 
يحيى  علي  ح�سين  المرحوم  اأبناء  جعفر،  وول��ده  عمرو   جعفر 
عمرو، �سمير ح�سن محمد عمرو، هاني علي محمد عمرو، علي 
ال�سرطة  الوهاب عمرو، خليل ح�سن جعفر عمرو، مفو�س  عبد 

في بلدية المعي�سرة عبد الروؤوف عمرو، وغيرهم.
عريف الإحتفال كان الحاج بال وهبي عمرو، ُثّم قراأ القراآن 
الكريم الحاج ح�سن عبا�س الحاج عبا�س عمرو، ُثّم تكّلم القا�سي 
الدكتور عمرو )�ساحب الدعوة( مفتتحًا كامه بتقديم التهنئة 
المبارك وبمنا�سبة مرور ثمانية وخم�سين  بحلول �سهر رم�سان 
1960م.  عام  في  الخيرّية  عمرو  اآل  جمعية  تاأ�سي�س  على  عامًا 
المعي�سرة  في  الثقافّي  عليِّ  الإم��ام  مركز  اإفتتاح  وبمنا�سبة 
للمركز  الأ�سا�س  حجر  وو�سع  2018م.  ني�سان   21 فيه  الواقع 
اآل  وع�صيرة  »المعي�صرة  كتاب  وتوقيع  المعي�سرة  في  البلدي 
ال�ساعر والأديب الدكتور  لموؤلفه  َعمرو بين الما�صي والحا�صر« 
عبد الحافظ �سم�س، في التاريخ الآنف الذكر. وبمنا�سبة مرور 
جبيل  محكمة  في  عمرو  للقا�سي  الوقفّية  الو�سّية  على  عامين 
المعي�سرة  منطقة  في   523 رق��م  للعقار  الجعفرّية  ال�سرعّية 
الإج��راء.  المرعّية  الأ�سول  ح�سب  بتنفيذها  والقيام  العقارّية 
ال�سنين  من  عقود  �ستة  خ��ال  الجمعّية  اإن��ج��ازات  عن  ُمتكلمًا 
الكرام  الحا�سرين  من  طالبًا  البلدة،  اأوق��اف  لجنة  واإنجازات 
واأرحامهم في قريتي المعي�سرة والح�سون الإ�ستراك بالجمعية 
وم�ساعدة الأوقاف، ُمقّدمًا �سكره للمح�سن الكريم الحاج نزيه 
ح�سن عمرو ولأبناء المرحوم الحاج علي ح�سين مح�سن عمرو 
)اأبو رامز( ولرئي�س بلدية المعي�سرة ومجل�سها البلدي ولجميع 

المح�سنين الكرام. 
البلدة  اإم��ام  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  �سماحة  تكّلم  ُثمَّ 
�ساكرًا للقا�سي عمرو دعوته ولبلدية المعي�سرة اأعمالها طالبًا 

التعاون لأجل م�سلحة المعي�سرة العاّمة.

اأقام الوجيه الكريم الحاج ربيع حيدر اأحمد اإفطاره 
ال�سنوّي في مطعمه »كرم الخير« في بلدته راأ�س اأ�سطا 
� غروب يوم الإثنين الواقع فيه 2018/6/4م. ح�سره 
ال�سخ�سيات  من  وح�سد  الأه��ال��ي،  من  كبير  ح�سد 
الر�سمّية والدينّية والإجتماعّية ورجال الأعمال وبع�س 
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقدمهم  الوجهاء، 
ق��رداح��ي  ل��وي  ال�سابق ج��ان  ال��وزي��ر  محمد ع��م��رو، 
»رئي�س حركة الت�صامن ال�طنّي« القا�سي الجعفري 
ال�سيخ علي حيدر، ال�سيخ جمال رميحي كنعان، ال�سيخ 
اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ  ح��ي��در،  اأح��م��د  محمد 
غ�ّسان  اأحمد  ال�سيخ  �سم�س،  ح�سن  ح�سين  ال�سيخ 
نعمة  طانيو�س  الأب  ترم�س،  علي  ال�سيخ  اللقي�س، 
البريج،  � عنايا، م�سوؤول رعية  رئي�س دير مار مارون 
النائب  �سعادة،  اليا�س  العميد  ال�سابق  ال��درك  قائد 
ال�سابق الدكتور وليد خوري، الدكتور ب�ّسام الها�سم، 
ع�سو المجل�س ال�سيا�سّي في »حزب الل«الحاج محمد 
�سالح، م�سوؤول قطاع جبيل ال�سيخ علي بّرو، م�سوؤول 
الدين،  خير  علي  النقيب  »اأمــــل«  حركة  في  القطاع 
م�سوؤول موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين 
ف�سل اهلل )قده(، في باد جبيل و�سمال لبنان الحاج 
ح�سين اأ�سعد، مدير ثانوية ر�سول المحبة w، الأ�ستاذ 
ال�سّيد  المقاومة«  دعــم  »هيئة  م�سوؤول  �سليم،  محمد 
نبيل مرت�سى، الدكتور وفيق اإبراهيم، المحامي الحاج 
محمد علي حيدر اأحمد، الدكتور محمد رميحي حيدر 
المجل�س  رئي�س  اأحمد،  الدكتور محمد حيدر  اأحمد، 
الدكتور  نوفل،  نوفل  الدكتور  الثقافّي في باد جبيل 
ح�سن حيدر اأحمد، المهند�س ربيع خليفة، المهند�س 
ح�ّسان ابراهيم، الدكتور �سهاب كنعان، العميد ريا�س 
اإبراهيم، ال�سحافي في�سل عبد ال�ساتر، الحاج اأحمد 
م�سرف وبع�س روؤ�ساء البلديات ومخاتير القرى. وختَم 
الإفطار بقراءة الفاتحة عن روح ف�سيلة ال�سيخ ال�سهيد 
اأبناء  ال�سهداء من  واأرواح  اأحمد  عماد ح�سين حيدر 

بلدة راأ�س اأ�سطا.

إفطار 
احلاج ربيع حيدر أحمد

إفطار القاضي الدكتور عمرو السنوي 
يف بلدته املعيصرة
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اأقام م�سوؤول العاقات العّامة في حركة »اأمل«� جبل لبنان 
الوجيه  وال��ده  منزل  في  اإفطاره  اليتيم،  �سعيد  رامز  ال�ستاذ 
ح�سد  ح�سره  المعي�سرة،  في  اليتيم  �سعيد  الحاج  الكريم 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم  والأ�سدقاء  الأه��ال��ي  من 
منطقة  م�سوؤول  غملو�س  ح�ّسان  الحاج  عمرو،  محمد  يو�سف 
الأ�ستاذ  ال�سياح،  لبنان، الحاج علي ر�سا م�سوؤول منطقة  جبل 
بال  الحاج  المعي�سرة،  بلدية  رئي�س  نزيه عمرو  زهير  الحاج 
المعي�سرة  في  الزراعّية  المحّبة  تعاونية  رئي�س  عمرو  وهبي 
القا�سي  واألقى  والأمنّية.  الإجتماعّية  الفاعليات  من  وغيرهم 
الدكتور عمرو كلمة رحّب باإ�سمه وباإ�سم اأهالي بلدة المعي�سرة 
والعافّية  ال�سحة  لهم  تعالى  اهلل  �سائًا  الكريم،  بالح�سور 
جميع  وعلى  المبارك  ال�سهر  هذا  عليهم  تعالى  اهلل  يعيد  واأن 
عن  الفاتحة  قراأ  ُثّم  ومن  وال�سام.  واليمن  بالخير  اللبنانيين 
والمقاومة  »اأمل«  حركة  و�سهداء  اليتيم  اآل  من  ال�سهداء  روح 

الإ�سامّية.

إفطار 
إفطار األستاذ رامز سعيد اليتيم

بلدية جبيل

زع��رور  و���س��ام  المهند�س  ورئي�سها  جبيل  بلدية  اأق��ام��ت 
حزيران   11 فيه  الواقع  الإثنين  يوم  غروب  ال�سنوي  اإفطارها 
ال�سياحي، ح�سره ح�سد  »بيبل��س باال�س«  2018م. في مجمع 
والإجتماعّية  والر�سمّية  وال�سيا�سّية  الدينّية  الفعاليات  من 
زياد  والأ�ستاذ  الح�سينّي  م�سطفى  ال�سّيد  النائبان  يتقدمها 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي  ال��ح��ّواط، 
غ�ّسان  ال�سيخ  المفتي  نقري،  محمد  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
رئي�س  الخوري،  مرعي  نتالي  ال�سيدة  جبيل  قائمقام  اللقي�س، 
رابطة مختاري ق�ساء جبيل مي�سال جبران، اآمر ف�سيلة جبيل 
م�سوؤول  حاماتي،  كارلو�س  ال��رائ��د  الداخلي  الأم��ن  ق��وى  في 
حركة »اأمل« في ق�ساء جبيل النقيب علي خير الدين، م�سوؤول 
اأبي  �سربل  الحاج،  ماجد  الحاج  جبيل  مدينة  في  الل«  »حزب 
عقل، مهران �ساهكيان، مخاتير مدينة جبيل وق�سائها وبع�س 

اإجتماعّية. البلديات وفاعليات  روؤ�ساء 
الذي  الأ�ستاذ جورج كريم  الإعامي  الإحتفال كان  عريف 
تكّلم عن ف�سائل �سهر رم�سان وعن الوحدة الوطنّية في باد 
جاء  ومّما  زع��رور  المهند�س  الدعّوة  �ساحب  تكّلم  ُثّم  جبيل. 
والمحبة  والتعاي�س  الحوار  مدر�سة  هي  جبيل  »ان  كلمته:  في 
ال�سيقة  والزواريب  ال�سيا�سة  ُتفّرق  ولن  و�سكانها  اأبنائها  بين 
بل  لوحدنا،  نح�سده  اأن  نر�سى  لن  لأننا  اأج��دادن��ا،  زرع��ه  ما 

�سنزرع من هذه البذور الطيبة من جيل الى جيل«.
مدينتنا  �ستقطفها  ثمرة،  بمثابة  هي  »مفاجاأة  عن  واأعلن 
ال��ى  �سي�ساف  ج��دي��د  ل��ق��ب  المقبلة،  الأ���س��ه��ر  ف��ي  الحبيبة 
م�سوؤولية  معها  وحملتنا  جبيل  حملتها  التي  ال�سابقة  الألقاب 
اأن  وه��ي  ج��دي��دة«،  نجاحات  عن  البحث  ال��ى  ال��دائ��م  ال�سعي 

� الم�سيحي في العالم«. تكون:»عا�سمة للحوار ال�سامي 
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نشاطات رمضانّية

ب�ستليدا  بلدية  رئي�س  ب��رق  �سادق  الأ�ستاذ  الحاج  اأق��ام 
النائب  ل�سعادة  اإفطارًا تكريميًا  الأ�سدقاء  وفدار مع عدد من 
يوم  غ��روب  ها�سم،  ح�سين  عبا�س  الحاج  الأ�ستاذ  ال�سابق 
البحر«  »على  مطعم  في  2018/6/7م.  فيه  الواقع  الخمي�س 
القا�سي  يتقدمهم  الأ�سدقاء  من  ح�سد  فيه  �سارك  جبيل.   �
غ�ّسان  ال�سيخ  المفتي  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
اإمام  كنعان،  ال�سيخ جمال  وفدار  ب�ستليدا  بلدة  اإمام  اللقي�س، 
اأحمد  ال�سيخ  اأحمد،  حيدر  محمود  ال�سيخ  اأ�سطا  راأ���س  بلدة 
نقول،  نبيل  ال�سابق  النائب  ترم�س،  علي  ال�سيخ  اللقي�س، 
وفد  الخوري،  فادي  الأب  الأبر�سي  القيم  قزي،  طوني  الأب 
الحاج،  والحاج ماجد  اأكرم برق  الحاج  »حزب الل« �سمَّ  من 
النقيب علي خير الدين م�سوؤول قطاع جبيل في حركة »اأمل«، 
نعمة  الك�سليك،   �  AUL جامعة  مدير  �سادق  طارق  الدكتور 
الأ�ستاذ  الكبير  ال�ساعر  ال�طنّي«،  »اللقاء  رئي�س  دميان  اهلل 
اإبراهيم،  محمد  الأ�ستاذ  لبنان«  »اذاعة  مدير  �سكور،  جورج 
ال��وج��وه  م��ن  وغيرهم  اب��راه��ي��م  ح�ّسان  ال��دك��ت��ور  المهند�س 
في  والمخاتير  البلديات  روؤ�ساء  وبع�س  والأدبّية  الإجتماعّية 

جبيل. ق�ساء 
برق   �سادق  الحاج  القى  اللبنانّي   الوطنّي  الن�سيد  بعد 
عبا�س  الحاج  الأ�ستاذ  ال�سابق  النائب  بمواقف  بها  نوه  كلمة 
برق  نعمة  ال�ساعر  القى  ُث��ّم  جبيل.  لباد  وخدماته  ها�سم 
لاأب  كلمة  كانت  ُث��ّم  المنا�سبة.  وح��ي  من  �سعبّية  ق�سيدة 
لإمام  كلمة  تلتها  به،  الُمحتفى  مناقبّية  عن  الخوري  ف��ادي 
ق�سيدة  ُثم  كنعان،  جمال  ال�سيخ  ف�سيلة  وفدار  ب�ستليدا  بلدة 
تبعتها  ال��خ��ورّي،  زخيا  للدكتور  المنا�سبة  وح��ي  من  �سعبّية 
الأ�ستاذ جورج �سكور )واردة  الكبير  لل�ساعر  ق�سيدة ع�سماء 
في اآخر الخبر( ، ُثّم كانت كلمة الختام للُمحتفى به �سكر بها 

والح�سور. وال�سعراء  والخطباء  التكريم هذه  مبادرة 
�سكور: الدكتور  ق�سيدة 

إفطار تكرميي 
للنائب السابق 

احلاج عباس هاشم
 عّبا�سنا الغالي

������ْه������ُر ِع��������ب��������ادٍة َو������س�����ي�����اِم َرَم���������������س�������اُن �������سَ
�������َرٍب َوَط��������ع��������اِم وَزه���������������������اَدٍة َع�����������ْن َم���������������سْ

َي�����ْح�����ُل�����و ِب���������ِه ُل�����ب�����ن�����اُن م�������وؤَْت�������ِل�������َف ال������َه������َوى
�������اِم ����ي����ِح، َو������س�����ائ�����ُر الإ��������سْ �����ُك ال����َم���������سِ ُن�����������سْ

�����������ٌة ال���������ُك���������لُّ ِف��������ي��������ِه اإْخ�������������������������َوٌة، واأَِح�����������بَّ
ة ِل�����������ِوئ�����������اِم ��������ُع��������وَن ِب�������������َل�������������ذَّ َي��������َت��������م��������تَّ

ُه ��������رَّ ���������سِ ��������������سَ  َوَق�������������دَّ ب�������������اَرَك�������������ُه،  اهلُل 
�����م�����اُء َع�����ل�����ي�����ِه ب������الإن������ع������اِم ������َخ������ِت ال�����������سَّ �������سَ

����ْم����ُل ًم����ل����َت����ِئ����ُم ِب�����ِه َه��������ذا ال�����َم�����������س�����اُء، ال���������سَّ
�����ْي�����ٍف ُخ�������������سَّ ب���������الإْك���������راِم َي��������ْزُه��������و ِب�����������سَ

����م����ي����ُر ُق���ُل���وب���ن���ا �����ن�����ا« ال����غ����ال����ي �����سَ �����ا������سُ »َع�����بَّ
�������ائ�������ُب ال�����ح�����ال�����ي ع�����ل�����ى الأَْع�������������������واِم وال�������نَّ

�����ي�����اق�����ِة، َوال������لَّ������ب������اَق������ِة، َوال������َوف������ا َم������ِل������ُك ال�����لِّ
�����اِم ������ه������َى ال�����َه�����مَّ �����ُل الأَك�����������اِب�����������ِر، وال������نُّ َن�����������سْ

�������������������ُة ِم�����������ي�����������زٌة ِب��������ِدم��������ائ��������ه الآَدِم�������������������يَّ
��������������ُة ُم��������ْن��������َي��������ٌة ِل�����ع�����ظ�����اِم َوالأَْرَي��������������ح��������������يَّ

�����ى اأَْرَت�����������سَ َول  ِل������ْل������َح������راِم،  �����ا  َك�����فَّ َم��������دَّ  م�����ا 
������ِري������َف ال�������ُح�������رَّ َع����������فَّ ُم�����ق�����اِم َظ����������لَّ ال�������������سَّ

������دي������ِق، َب������ال�������������سَّ َغ����������������������ْدرًا  راَم  م���������ا 
ام����ي ���ي���ان���ًة ِل����ْل����َم����ْك����ُرم����اِت ول�����و َرم���������اُه ال����رَّ ����سِ

����ي����ٌح، ����س���اِم���ٌخ ����اِم����ي َف���������سِ ����ْم����ُت����ُه ال���������سَّ َوَل���������سَ
ام���������ي َب������ِل������ي������ُغ َك���������اِم َوَل���������ُج���������ْرُح���������ُه ال���������دَّ

�����وِن ِل�������س���اُن���ه �����اِن م�����ا َب������ْي������َن ال�����َم�����������سُ �����تَّ ������سَ
���������اِم �������ٍد َن���������مَّ �����������رث�����������رات ل�������ح�������ا��������سِ َوال�����������ثَّ

����������ٍة مَّ اأُ ُق�������������ْدَوة  �����ا������سِ  ال�����نَّ ُق�������ُل�������وِب  ف�����ي  ُدْم 
َدواِم َوف���������������اُء  ِل���������ي  َي�����ْح�����ل�����و  َف�������ُه�������ن�������اَك 

����ح����اُب����ُه وَل���������������س�������اِدٌق َب���������������ْرٌق، َي��������ُج��������وُد �����سَ
، واأْب��������������ُن ِك���������راِم َوْه������������َو ال�����ك�����ري�����ُم ال�������َح�������قُّ

�����ح�����اَب ق���������س����ي����دًة ِب���ِل���ق���اِئ���ن���ا َن������َظ������َم ال�����������سِّ
����������ٍة َوِن��������ظ��������اِم َه�����������ذا ال������َم�������������س������اَء، ِب����������ِدقَّ

« ال������ِم������ث������اَل ِل����ن����ائ����ٍب ������ا�������سُ �����َي�����َظ�����لُّ »ع������بَّ ������سَ
������������������اِم �����ُم�����و َم��������������َدى الأَيَّ �������������اُم�������������ُه َت�����������سْ اأَيَّ

�������ًة َوِر�������س������ال������ًة ����َة ِع�������فَّ ����ي����ا�����سَ َع�������������َرَف ال���������سِّ
ن�������ّم�������اِم ُم���������������������س����������اِوٍم  َث���������������ْرَث���������������راٍت  ل 

إفطار 
بلدية
 زيتون

ورئي�سه  زيتون  بلدة  البلدي في  المجل�س  اأقام 
الأ�ستاذ وليم دعيب�س اإفطارًا غروب يوم الثاثاء 
»بيبل��س  مطعم  في  2018/6/12م.  فيه  الواقع 
بلدة  اأب��ن��اء  م��ن  ح�سد  ح�سره  جبيل،   � باال�س« 
القا�سي  يتقدمهم  ال��م��ج��اورة  وال��ق��رى  زي��ت��ون 
الدكتورعلي  يو�سف محمد عمرو،  ال�سيخ  الدكتور 
الآن�سة  القا�سي  دعيب�س،  بهاء  ال�سيخ  دعيب�س، 
الأب  زي��ت��ون  اأبر�سّية  راع��ي  فهد،  فهد  جي�سكا 
خيراهلل،  األبير  الأ�ستاذ  زوجته،  مع  كيروز  ايلي 
رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، 
فهد،  فهد  ال�سيد  اأحمد،  حيدر  عدنان  المحامي 

الإجتماعّية.  الفاعليات  من  وغيرهم 
رئي�س  األقى  اللبنانّي،  الوطنّي  الن�سيد  بعد 
بلدية زيتون الأ�ستاذ وليم دعيب�س كلمة رحبَّ بها 
�سائًا اهلل  �ساكرًا ح�سورهم،  الكريم،  بالح�سور 
والت�سديد  التوفيق  اللبنانيين  ولجميع  لهم  تعالى 
باليمن  المبارك  ال�سهر  ه��ذا  عليهم  يعيد  واأن 

وال�سام. والخير 
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�سهر  ي��م��رُّ  ل  ع���ام  ك���ل  ك��ع��ادت��ه 
جبيل  بمدينة  ال��م��ب��ارك  رم�����س��ان 
اأب��ي  اإّل ول��ج��ام��ع الإم����ام ع��ل��ّي ب��ن 
العطاء  في  جميل  دور   ،t طالب 
والإف���������ادة. وق���ب���ل ح���ل���ول ال�����س��ه��ر 
المبارك قام اإمام الم�سجد القا�سي 
عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
حيدر  محمود  ال�سيخ  الأ�ستاذ  وف�سيلة 
في  التبليغ  دائ��رة  مع  بالتن�سيق  اأحمد، 
محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة 
بيان  بتوزيع  )ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ح�سين 
مدينة  في  والموؤمنات  الموؤمنين  لجميع 
الن�ساطات  فيه  ُيبّين  و�سواحيها  جبيل 

الرم�سانّية في هذا الم�سجد. 
� وف���ي خ��ط��ب��ت��ي ال��ج��م��ع��ة الأول�����ى من 
2018م.  اأي��ار   18 فيه  الواقع  ال�سهر  ه��ذا 
ال�سوم  حكمة   عن  عمرو  القا�سي  تكّلم 
ومن  الكريم  القراآن  من  اإنطاقًا  وفوائده 
�سهر  ا���س��ت��ق��ب��ال  ف��ي   ،w ال��ن��ب��ّي  خ��ط��ب��ة 
اإلى  والرجوع  والتوبة  بالإ�ستغفار  رم�سان 

ال��خ��ي��ر  وزرع  ت���ع���ال���ى،  لمحبة اهلل  ا و
الّنا�س و�سلة  بين  ال���رح���م، والت�سامح 

عن  تكّلم  كما  الطعام،  واإطعام  والفقراء  لاأيتام  المال  وبذل 
�سعي وتخطيط جمعية المبّرات الخيرّية الى اإن�ساء مبّرة خيرّية 
المح�سنين  مع  بالتعاون  الباقّية  الثاثة  الطوابق  في  وثانوية 

الكرام اإن �ساء اهلل تعالى. 
2018م.  اأيار   25 فيه  الواقع  الثانية  الجمعة  خطبتي  وفي   �
تكّلم القا�سي الدكتور عمرو عن ذكرى وفاة اأبي طالب عمُّ النبّي 
w، وحامي الر�سول وكافله. وعن اإيثاره لر�سول اهلل w، على 
اإيمانه  به  وُيبّين  يو�سح  الذي  �سعره  وقومه، وعن  وعياله  نف�سه 

بالإ�سام والنبيِّ ُمحّمد )عليه اأف�سل ال�ساة وال�ّسام(. 
كما تكّلم عن ذكرى وفاة �سّيدة الإ�سام الأولى اأم الموؤمنين 
وبعد  حياتها  في  لها  اهلل  ر�سول  وتكريم   ،u الكبرى  خديجة 
وفاتها وتقديمها لجميع ما تملكه في �سبيل الدعوة الإ�سامّية.

في  الواقعة  والتحرير  المقاومة  ذكرى  عن  اأي�سًا  تكّلم  كما 
من  اللبنانّي  التراب  تحرير  اإلى  اأّدت  والتي  2018م.  اأي��ار   25
رج�س العدو ال�سهيونّي عدا بع�س الجيوب ال�سغيرة في مزارع 
وذلك  الغجر  قرية  من  اللبناني  والق�سم  كفر�سوبا  وتال  �سبعا 

في 25 اأيار 2000م. 
وكان ذلك بالتوكل على اهلل تعالى واإهتداء رجال المقاومة 
وباإتحاد   ،o علّي  بن  الح�سين  الإم��ام  ال�سهداء  �سّيد  بهدي 
وقف  الذي  ال�سعب  ومع  البا�سل  اللبنانّي  الجي�س  مع  المقاومة 

بجميع طوائفه واأحراره مع المقاومة. 
طالب  اأبي  عن  مجل�سًا  ترم�س  علي  ال�سيخ  ف�سيلة  قراأ  ُثّم 

جامع 
 t اإلمام عليِّ بن أبي طالب 
جبيل ـ  املبارك  رمضان  وشهر 
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محمد  ح�سين  الأ�ستاذ  الحاج  روح  عن   ،o خديجة  وال�سّيدة 
قرية  في  الخيرّية  حيدر  اأب��ي  مبّرة  موؤ�س�س  حيدر  اأب��ي  حمد 

الح�سون � �سقي فرحت. 
اأق��ام  اأي��ار 2018م.  ال��واق��ع فيه 30  ي��وم الأرب��ع��اء  � غ��روب 
المح�سن الكريم اأبو كمال العراقي اإفطارًا لاأيتام في الم�سجد 
اأبي طالب  الأيتام في مركز الإمام علّي بن  اإليه الطاب  ُدعيَّ 
t، الإجتماعّي في المعي�سرة وبع�س اأفراد الجالية العراقّية 
وبع�س رّواد الم�سجد يتقّدمهم اإمام الم�سجد القا�سي الدكتور 
عمرو  القا�سي  تكّلم  الإفطار  بعد  عمرو.  محمد  يو�سف  ال�سيخ 
كانوا  الإن�سانّية  عظماء  معظم  واأّن  والأيتام.  اليتم  ق�سّية  عن 
اأو�سانا  ال��ذي   ،w ُمحّمد  ونبّينا  �سّيدنا  راأ�سهم  على  اأيتامًا 
 ،w الخلق  ب�سّيد  الإقتداء  العالم  في  الأيتام  وعلى  بالأيتام. 
كما �سكر مبادرة المح�سن العراقي »اأب� كمال« في هذا ال�سهر 

المبارك.
� وفي خطبتي الجمعة الواقع فيه اأّول حزيران 2018م. تكّلم 
 ،w القا�سي الدكتور عمرو عن ذكرى ولدة �سبط ر�سول اهلل 
ر�سول  اأقامها  التي  ال�ُسنن  وعن   ،o عليِّ  بن  الح�سن  الإم��ام 
اأُذنّي  في  والإقامة  الأذان  كق�سّية  المنا�سبة  هذه  في   ،wاهلل
ف�سة  بوزنه  والت�سدق  �سعره  وحلق  والعقيقة  المبارك  المولود 
 ،t وختان ال�سبيان، كما تكّلم عن ق�سّية �سلح الإمام الح�سن
وخيانة قائد جيو�سه عبيداهلل بن العبا�س له وان�سمامه مع اأكثر 
من خم�سة اآلف مقاتل اإلى معاوية بن اأبي �سفيان، وعن محاولة 
اأكثر   ،t الح�سن  الإمام  اغتيال  العراقي  الجي�س  قادة  بع�س 

من مرة ومرا�سلتهم اإلى معاوية بذلك. 
الوفاء  تمَّ  لو  كثيرة  ب�سروط  كان  الح�سن  الإم��ام  �سلح  واأن 
بها من قبل معاوية لتغير وجه التاريخ الإ�سامّي والإن�سانّي اإلى 

الأف�سل و�سلك ال�سراط الم�ستقيم. 
وع�سرين عامًا على  ت�سعة  اأي�سًا عن ذكرى مرور  تكّلم  كما 
اهلل  روح  ال�سّيد  الإمام  اإيران  في  الإ�سامّية  الثورة  قائد  وفاة 
نفو�س  في  نه�سته  تركت  وعما  )ق���ده(،  الخمينّي  المو�سوّي 
الم�سلمين في العالم وفي �سمائر الأحرار في العالم وعن تبنيه 

للق�سّية الفل�سطينّية وق�سّية القد�س ب�سكل خا�س. 
� وفي الجمعة الأخيرة من �سهر رم�سان المبارك الواقع فيه 

الدكتور عمرو عن ذكرى معركة  القا�سي  تكّلم  2018/6/8م. 
بها  يقتل  لم  والتي  المكّرمة  مّكة  فتح  ذكرى  وعن  الكبرى  بدر 
على  ذلك  يدلُّ  مّكة، حيث  اأهالي  من  الم�سركين  من  اأربعة  اإّل 
�سلمية الر�سالة الإ�سامّية وحقنها للدماء. كما تكّلم عن ذكرى 
قبل  العهد من  بولية   ،o الر�سا  مو�سى  بن  عليِّ  الإمام  بيعة 

الماأمون العبا�سي في �سهر رم�سان �سنة 201 ه�.
واأخيرًا تكّلم عن يوم القد�س العالمّي الذي دعا اإليه الإمام 
ال�سّيد روح اهلل المو�سوّي الخمينّي )قده(، قبل ثمانية وثاثين 
حول  الم�سلمين  كلمة  جمع  في  المبارك  اليوم  هذا  واآثار  عامًا 

هذه الق�سّية الكبرى. 
اإ�ست�سهاد  اأُقيم مجل�س عزاء في ذكرى  وبعد �ساة الع�سر 
الحاج  المرحوم  روح  عن   ،t علّي  الإم���ام  الموؤمنين  اأمير 

الأ�ستاذ ح�سين ابي حيدر لف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س.
اإحياء ليالي القدر

ال�سيخ  الدكتور عمرو وف�سيلة  القا�سي  تعالى  وفقَّ اهلل  كما 
لإحياء  والموؤمنات  الموؤمنين  من  وجمع  اأحمد  حيدر  محمود 
2018/6/3م.  فيه  الواقع  الأح��د  يوم  م�ساء  من  القدر  ليالي 
تخلله  2018/6/7م.  فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  م�ساء  ولغاية 
المباركة مع  الليالي  الواردة في هذه  الأدعّية وال�سلوات  بع�س 
ة ب�سهر  مجل�سي عزاء لف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س وم�سابقة خا�سّ
بالح�سور  العام  رم�سان هذا  �سهر  ليالي  تمّيزت  كما  رم�سان. 
الكريم  القراآن  وبقراءة  والموؤمنات  الموؤمنين  قبل  من  الجيد 
الحاج  ماجد  الحاج  اأع��ّده  ال��ذي  ال�سحور  وبطعام  وبال�سيافة 

وبع�س الموؤمنين عن اأرواح اأمواتهم.
�ُسنَّة الإعتكاف

في  الإعتكاف  �ُسّنة  اإحياء  على  الموؤمنين  بع�س  داأب  كما 
اأواخر �سهر رم�سان المبارك كل عام، اإقتداًء بر�سول اهلل واأهل 
الم�سجد  في  وال�سام(،  ال�ساة  اأف�سل  الأطهار)عليهم  بيته 
لعام 2006م.  الموافق  اإفتتاحه في �سهر �سعبان 1427ه�.  منذ 
ولغاية تاريخه بال�ساة والدعاء والأعمال الخا�سة بهذه ال�ُسّنة 
ال�سريفة، وكان على راأ�س المعتكفين في هذا العام ال�سّيد ُعمر 
اهلل  جزاهم  بلوط  فايز  خ�سر  والمهند�س  ب��رق  ر�سا  محمد 

تعالى خير الجزاء.
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ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سات  اأقامت 
ف�����س��ل اهلل )ق�����ده(، ذك����رى ع���ا����س���وراء ف���ي م��راك��زه��ا في 
العّامة  برعاية  عام  ُك��لَّ  كعادتها  وجبيل  ك�سروان  محافظة 
الواقع  الإثنين  يوم  م�ساء  من  بداية  اهلل.  ف�سل  علي  ال�سّيد 
فيه  ال���واق���ع  ال��خ��م��ي�����س  ي���وم  ول��غ��اي��ة  2018/9/10م.  ف��ي��ه 

2018/9/20م. وذلك في مراكزها التالّية:
o ح�سينّية عي�سى بن مريم 

 زيتون ـ فتوح ك�سروان
اآل  �سلمان  ح�سن  ال�سيخ  ف�سيلة  الح�سينّي  الخطيب  كان 
الع�سر كل من:  الليالي  الكام خال  توالى على  وقد  ع�سفور 
لباد جبيل  الجعفرّي  المفتي  اهلل،  ف�سل  علي  ال�سّيد  العّامة 
النائب  الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�سروان 
عندارّي،  نبيل  انطوان  ك�سروان  مطران  العام  البطريركي 
تجمع  من  يزبك،  محمد  ال�سيخ  روكز،  �سامل  العميد  النائب 
ال�سيخ  الف�سيلة  �ساحبا  ك��ان  لبنان  في  الم�سلمين  العلماء 
اإمام  الزعبي،  محمد  م�سطفى  ال�سيخ  الرحمن،  عبد  اأحمد 

اأحمد حيدر. ال�سيخ محمد  المركز 
الذكرى  معاني  على  كلماتهم  ف��ي  المتكّلمون  رك��زَّ  وق��د 
الوحدة  وعلى  اأخاقّية  ومبادئ  قيم  من  تمثلُّ  وما  الكريمة 

الوطنّية.
والدينّية  الإجتماعّية  الفاعليات  من  وجمع  الأهالي  ح�سر 
الح�سينّي،  ال�سّيد م�سطفى  النائب  اأبرزهم  الذكرى كان  هذه 
من  وغيرهم  كيروز  ايلي  والأب  م��راد،  نجم  والمون�سينيور 

ال�سخ�سيات.

مؤسسات 
العاّلمة املرجع السّيد 

حممد حسني فضل اهلل )قده(
وذكرى عاشوراء 
يف كسروان وجبيل

جامع الإمام علّي بن اأبي طالب tـ  جبيل
كان الخطيب الح�سينّي ف�سيلة ال�سيخ مح�سن محمد دروي�س 
وقد توالى على الكام خال الليالي الع�سر ع�سو مجل�س الأمناء في 
تجمع العلماء الم�سلمين في لبنان الدكتور ال�سيخ م�سطفى مل�س. 
ومن اأع�ساء تجمع العلماء الم�سلمين كان اأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ 
محمد  ال�سيخ  يو�سف،  الحاج  حمد  ال�سيخ  عمرو،  ح�سين  محمد 
اأحمد حيدر، واإمام المركز القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 

عمرو وف�سيلة ال�سيخ محمود حيدر اأحمد.
اأب��و علي  الحاج  ك��ان  الذكرى  الكريم وعريف  ال��ق��راآن  ق��ارئ 
ح�سين اأ�سعد. ركّز المتكلمون في كلماتهم على معاني هذه الذكرى 
العظيمة وما تمثلُّ من قيم َوُمثل عليا لاأخاق. وما يمثلُّ اختيار 
مدينة جبيل مدينة لحوار الأديان والح�سارات من خطوة جريئة 

نحو ال�سلم الأهلّي.
كما ح�سر  الإجتماعّية.  والفعاليات  الأهالي  ح�سر جمع من 
�سماحة العّامة حجة الإ�سام ال�سّيد علي ف�سل اهلل م�ساء يوم 
المغرب  الحا�سرون ل�ساتي  واأمَّ  اأيلول  الواقع فيه 13  الخمي�س 
والع�ساء، وتابع طريقه اإلى مركز بلدة بنهران � ق�ساء الكورة  لإلقاء 

كلمٍة بالمنا�سبة.
علي  ال�سيخ  وف�سيلة  ال�سيخ ح�سن حّال  العّامة  كما ح�سر 
بّرو م�ساء يوم الجمعة الواقع فيه 14 ايلول. وقاما بعد المجل�س 
مع بع�س الوجهاء بتلبية دعوة اإمام المركز على الع�ساء في منزله 

 .t القريب من جامع الإمام علّي
مركز اأهل البيت i، في �سقي فرحت ـ الح�سون

يومًا  2018م.  ايلول   15 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر  كان 
كريمًا في مركز اأهل البيت i، في �سقي فرحت � الح�سون حيث 
ح�سر جمع من اأهالي البلدة والقرى المجاورة والفاعليات البلدّية 
والإختيارّية. واألقى �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو كلمة من وحي المنا�سبة ركزَّ فيها على الإيثار والت�سحّية 
والمحّبة و�سلة الرحم التي ن�ستفيدها من معاني هذه الذكرى. كما 
تكّلم عن الأمان والآمال الُجبيلّية المعقودة على اإن�ساء الم�ست�سفى 
الحكومي في بلدة طورزيا في العقارين المقّدمين من المرحومين 
الحاج عبد علي ح�سين �ساهر �سم�س و�سقيقه الحاج محمود لما 
في هذا الم�سروع من خدمة لأكثر من ع�سرين األف مواطن. ُثّم 
ال�سيخ  الخطيب  لف�سيلة  ح�سينّي  عزاء  بمجل�س  الإجتماع  ُخِتَم 
مح�سن محمد دروي�س وب�ساة المغرب والع�ساء جماعة باإمامة 

القا�سي الدكتور عمرو في م�سجد المركز الآنف الذكر. 

اإعداد هيئة التحرير
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t، المعي�سرة ـ فتوح  ح�سينّية الإمام المهدّي 
ك�سروان

عمرو  قا�سم  ح�سن  ال�سيخ  ف�سيلة  الح�سينّي  الخطيب  كان 
محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  المركز  اإم��ام  الكام  على  توالى  وقد 
والقا�سي  عمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ  والعّامة  عمرو  طالب 
في  الخطباء  ركزَّ  وقد  عمرو.  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
الكريمة  ال��ذك��رى  معاني  على  الليالي  ه��ذه  خ��ال  كلماتهم 
الوطنّية.  الوحدة  وعلى  اأخاقّية  ومبادىء  قيم  من  تمثلُّ  وما 
البلدة  في  الإجتماعّية  والفعاليات  الأهالي  من  جمع  ح�سر 

الذكرى. هذه 

املعيصرة 
عاشوراء وذكرى 

اإ�ست�سهاد  ذكرى  ك�سروان  فتوح  في  المعي�سرة  بلدة  اأحّيت 
اأكثر من ثاثمائة  كعادتها منذ   ،o علّي  بن  الح�سين  الإمام 
عمرو  اآل  وعــ�ــصــيــرة  »المعي�صرة  كتاب  عنها  تكّلم  والتي  ع��ام 
عن  العام  هذا  في  ال�سادر  والحا�صر«  الما�صي  بين  ال�ائلّية 
بلدية المعي�سرة. وقد تقّدم الكام قبل قليل عن اإحياء ذكرى 
لجمعية  التابعة   ،t المهدّي  الإم��ام  ح�سينّية  في  عا�سوراء 

الخيرّية.  المبّرات 
ذكرى عا�سوراء في جامع اأمير الموؤمنين t، ومركز 

الإمام علّي )عليه ال�ّسالم(، الثقافّي. 
محمد  ال�سيخ  العّامة  ف�سيلة  البلدة  اإم��ام  م��ن  ب��دع��وة 
الخيرّية  عمرو  اآل  وجمعية  المعي�سرة  وبلدية  عمرو  ح�سين 
ليالي  المعي�سرة  بلدة  اأحّيت  البلدة  في  الأهلّية  والجمعيات 
من  بداية   ،t الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  جامع  في  عا�سوراء 
م. ح�سر جمع   2018 اأيلول   19 فيه  الواقع  الإثنين  يوم  م�ساء 
من الأهالي وفاعليات بلدية واإجتماعّية وكان عريف الإحتفال 
الأ�ستاذ رّواد �سبحي عمرو، وقارئ القراآن الكريم الأخ �ساح 
الخطيب  ف�سيلة  الح�سينّية  ال�سيرة  وق��ارئ  عمرو،  محمود 
للعّامة  الح�سينّية  الكلمة  وكانت  ال��ت��اوي،  ح�سين  ال�سيخ 
الح�سينّي  المنبر  �سيوف  وك��ان  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
اإمام  المقداد  كامل  ر�سوان  ال�سيخ  ف�سيلة  الليالي  بع�س  في 
الثقافي  الم�سوؤول  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ  ف�سيلة  ل�سا،  بلدة 
المجل�س  ع�سو  �سالح  محمد  الحاج  الأ�ستاذ  اهلل،  حزب  في 

ال�سيا�سّي في حزب اهلل. 
علّي  الإمام  مركز  اإلى  بعدها  العزاء  مجال�س  انتقلت  وقد 
t، الثقافّي. حيث كان خطيب الليلة العا�سرة  بن اأبي طالب 
المو�سوّي وقد ح�سر جمع  ال�سّيد طالب  العا�سر ف�سيلة  واليوم 
النائب  يتقدمهم:  الإجتماعّية  والفعاليات  الأهالي  من  كبير 
ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي واأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ ع�سمت 
عبا�س عمرو، ال�سيخ محمود طالب عمرو، ال�سيخ عبد اللطيف 
علي عمرو، م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان في حزب اهلل ال�سيخ 
في  الخام�سة  المنطقة  في  العاّمة  العاقات  م�سوؤول  بّرو،  علي 
ح�سن  المتقاعد  العقيد  المقداد،  ح�سن  المهند�س  اهلل،  حزب 

محمد عمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، 
اآل  جمعية  �سر  اأمين  عمرو،  علي  عودي  ال�سّيد  البلدة  مختار 
عمرو الخيرّية الحاج علي عبد الكريم عمرو وروؤ�ساء واأع�ساء 
البلدي  المجل�س  واأع�����س��اء  ال��ق��ري��ة،  ف��ي  الأه��ل��ّي��ة  الجمعيات 
وفعاليات اإجتماعّية. وقد تمّيزت الليلة العا�سرة بتقديم طعام 
المعي�سرة  بلدّية  رئي�س  موتى  اأرواح  عن  الحا�سرين  لجميع 

الحاج زهير نزيه عمرو.
وق��ارئ  عمرو.  وهبي  بيال  الحاج  ك��ان  الإحتفال  عريف 
التوجيهّية  والكلمة  عمرو،  ح�سن  الحاج  كان  الكريم  القراآن 

كانت لف�سيلة العّامة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو. وقد رّكزت 
المعاني  على  الثقافّي  علّي  الإمام  ومركز  الجامع  في  الكلمات 
المجيدة. وعن  الذكرى  ن�ستفيدها من هذه  التي  العليا  والُمثل 
المنطلق  تكون  اأن  يجب  التي  والأخ��وة  والمحّبة  الإيثار  معاني 

ال�سحيح لبناء لبنان والوحدة الوطنّية. 
الح�سينّية  المجال�س  ترم�س  علي  ال�سيخ  ف�سيلة  تابع  وقد 
لثاث ليال بعد اليوم العا�سر في مركز الإمام علّي t، ُعر�س 
بعد كل مجل�س فيلم �سينمائي ح�سينّي من وحي المنا�سبة على 

المجيدة. الح�سينّية  ال�سيرة  يتكلم ويحكي  المركز  �سا�سة 

اإعداد هيئة التحرير
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ذكرى 
عاشوراء 

يف 
حسينّية 
اإلمام 

t العابدين  زين 

الحاج  المنعم  عبد  الحاج  المرحوم  اأبناء  اأقام  كما 
بعد  عام  كل  كعادتهم  عا�سوراء  ذكرى  عمرو  م�سلم  علي 
�ساة الع�ساء بداية من م�ساء يوم الإثنين الواقع فيه 10 
ايلول 2018 م. ولغاية م�ساء يوم الأربعاء الواقع فيه 19 

ايلول 2018م. 
ح�����س��ر الإح��ت��ف��ال ج��م��ع م��ن الأه���ال���ي وال��ف��اع��ل��ي��ات 
ليلة  ك��ل  ال��ذك��رى  برنامج  ك��ان  وال��ب��ل��دّي��ة،  الإجتماعّية 
يّقدمه المهند�س الحاج لقمان عبد المنعم عمرو وقارئ 
العزاء  وق��ارئ  الحّاني،  ه�سام  الحاج  الكريم  القراآن 
ع�سفور.  اآل  �سلمان  ح�سن  ال�سيخ  الخطيب  ف�سيلة  كان 
�سهيل  الأ�ستاذ  الدكتور  كان  الح�سينّي  المنبر  و�سيف 
تمّيزت  كما  المنا�سبة.  وحي  من  كلمة  القى  اّلذي  اأ�سعد 
الحاج  روح  عن  الع�ساء  طعام  بتقديمهم  عا�سوراء  ليالي 

اأم ح�سام. عبد المنعم عمرو وزوجته الحاجة 

اإعداد هيئة التحرير
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في جولة ل�سماحة المفتي الجعفرّي الممتاز العّامة ال�سيخ 
بلدتي ل�سا  اأحمد قبان في باد جبيل وك�سروان زار خالها 
وبمنا�سبة  ل�سا  بلدة  اأوق��اف  لجنة  من  بدعوة  الغويبه،  وعين 
عيد الغدير الأغر يوم الأحد الواقع فيه 26 اآب 2018م. التقى 
و�سعادة  ومخاتير  بلديات  روؤ�ساء  من  البلدتين  وجهاء  خالها 
المفتي  الف�سيلة  واأ�سحاب  الح�سينّي  م�سطفى  ال�سّيد  النائب 
العيتاوي،  علي  محمد  ال�سيخ  المقداد،  علي  محمد  ال�سيخ 
ال�سيخ محمود  بّرو،  ال�سيخ علي  العيتاوي،  ب�ّسام �سلمان  ال�سيخ 
ح�سن  الأ�ستاذ  المحامي  المقداد،  اي��اد  الدكتور  المقداد، 
مرعي بّرو، المحامي الأ�ستاذ علي ح�سن بّرو، المهند�س ح�سن 
حمدان،  ح�سين  العميد  الدين،  خير  علي  النقيب  المقداد، 
ال��ح��اج زه��ي��ر ع��م��رو، الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ي��ت��اوي،  ال��دك��ت��ور ع�سام 
ر�سا  الحاج  برئا�سة  البلدة  اأوقاف  ولجنة  الدين،  زين  ح�سين 
من  وغيرهم  العيتاوي  عدنان  الأ�ستاذ  الحاج  ونائبه  المقداد 

له  كلمة  وفي  والبلدّية.  والإجتماعّية  ال�سيا�سّية  ال�سخ�سيات 
ت�سكيل  في  الإ�سراع  �سرورة  اإلى  دعا  ل�سا  بلدة  ح�سينّية  في 
ملك  قال:»وطننا  اأن  اإل��ى  الّنا�س  م�سالح  لتاأمين  الحكومة 
ال�سم�سرة  ولعبة  اأحد،  باإ�سم  مطّوبة  لي�ست  ودولتنا  �سراكتنا 
ال��ُم��ّرة  ونتائجها  اأه��وال��ه��ا  بكل  الأه��ل��ّي��ة  ال��ح��رب  �سبب  كانت 

وال�سوداء، وال�سم�سار اليوم هو ذاته كجهة«.
�سواء  ونا�سه  طوائفه  بكل  لبنان  هو  الم�ستهدف   « اأن  واأكدَّ 
اإلى  لبنان  العدو ال�سهيونّي وم�سلحتهم بتحويل  اأو  من داع�س 
خراب، ُم�سددًا على اأّن »هذا لن يح�سل بف�سل ثاثّية الجي�س 

والمقاومة«. وال�سعب 
بالقول:»عي�ص�ا  وك�سروان  جبيل  اأهل  اإلى  متوجهًا  وختم 

المحبة، انت�صروا للحق، احفظ�ا جيرة االآباء واالأجداد«. 
الغويبة  عين  بلدتي  في  زي��ارات  ع��ّدة  جولته  تخّللت  كما 

ول�سا ودعوة اإلى الغداء في منزل الحاج ماهر المقداد.

املفتي اجلعفرّي املمتاز العاّلمة الشيخ أحمد قبالن
يف زيارة لبلدتي السا وعني الغويبة

اإعداد هيئة التحرير
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الذكرى 
الثامنة 
لرحيل 

العاّلمة 
املرجع 
السّيد 

حممد حسني 
فضل اهلل )قده(

يف جبيل
اإعداد هيئة التحرير

بمنا�سبة الذكرى الثامنة لوفاة اآية اهلل العظمى ال�سّيد محمد 
جمعية  لتاأ�سي�س  الأربعين  والذكرى  )ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ح�سين 
ثانوية  طاب  بها  فاز  التي  الجيدة  والنتائج  الخيرّية،  المبّرات 
المتو�سطة  ال�سهادة  بامتحانات  جبيل  في   ،w المحبة  ر�سول 
تقديرات  طابها  من  خم�سة  ونيل   ،100/100 بن�سبة  الر�سمّية 
على  ���س��ن��وات  ع�سر  م���رور  وذك���رى  ج��ي��د.  وم�ستوى  ج���دًا  جيد 
الجمعية  ق��رار  وبمنا�سبة   ،w المحبة  ر�سول  مدر�سة  تاأ�سي�س 
وزارة  مع  بالتعاون  الإجتماعّية  للرعاية  في جبيل  فرعها  تعزيز 
ال�سوؤون الإجتماعّية، تكّلم القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو في خطبة الجمعة الثانّية ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 29 
الإم��ام علّي  حزيران 2018م. عن ذلك، من على منبر م�سجد 
بن اأبي طالب t، في جبيل بح�سور مدير عام الجمعية �سعادة 
ال�سّيد  النائب  و�سعادة  اهلل  ف�سل  باقر  محمد  ال�سّيد  الدكتور 
م�سطفى الح�سينّي وجمع من الموؤمنين والموؤمنات. ُمتكلمًا عن 
عام  منذ  عليه  وتتلمذه  له  ومعرفته  )قده(،  الموؤ�س�س  �سخ�سّية 
1967م. ولغاية اإنتقاله اإلى جوار اهلل تعالى في اوائل �سهر تموز 
2010م. وعن ال�سدقات الجارية التي تركها للم�سلمين في لبنان 
وال��دول  وا�ستراليا  واأفريقيا  واأوروب��ا  والخليج  والعراق  و�سوريا 
الدول.  تلك  في  الخيرّية  المبّرات  فروع جمعية  وعن  الأمريكّية 
حيث اننا نفتخر بهذه الجمعية وادارتها الحكيمة برئا�سة �سماحة 
مديرها  و�سعادة  اهلل  ف�سل  علي  ال�سّيد  الإ�سام  حجة  العّامة 
العام الدكتور ال�سّيد محمد ف�سل اهلل حيث نالت هذه الجمعية 
في لبنان خال اأربعين عامًا الدرجة الأولى بين جميع الجمعيات 
التربوّية والجتماعّية والثقافّية، واأعطى بع�س الأمثلة على ذلك، 
�ساندوا  اّلذين  جبيل  باد  في  الكرام  المح�سنين  جميع  �ساكرًا 
م�سطفى  ال�سّيد  النائب  �سعادة  راأ�سهم  وعلى  الجمعية  ه��ذه 
الح�سينّي وبلدية جبيل والع�سو البلدي المرحوم الحاج محمود 
ال�سابق  النائب  و�سعادة  محمد،  المهند�س  وولده  المولى  جعفر 
الحاج عبا�س ها�سم والوزير ال�سابق جان لوي قرداحي وغيرهم. 
بدعوة  عمرو  الدكتور  القا�سي  ق��ام  ال�ساة  اإنتهاء  وبعد 
�ساحبي ال�سعادة الدكتور ف�سل اهلل والنائب الح�سينّي للغداء في 
منزله بجبيل وجمع من الموؤمنين تكريمًا ل�سعادة الدكتور ال�سيد 

محمد باقر ف�سل اهلل. وقد ح�سر اإلى جانبهما كل من 
مدير ثانوية ر�سول المحبة w الأ�ستاذ محمد �سليم، 
ال�سيخ محمود حيدر اأحمد، ال�سيخ محمد جواد مح�سن، 
الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، المهند�س الدكتور �سادق 

برق، الحاج ح�سين اأ�سعد »اأب� علي«، رجل الأعمال 
الح�سينّي،  رّواد  الأ�ستاذ  الح�سينّي،  ال�سّيد محمد 

�سم�س،  اأحمد  ابراهيم  الغداف،  نادر  الأ�ستاذ 
الح�سينّي  النائب  �سعادة  تكّلم  الغداء  واأثناء 

العّامة  ع��ن  الجميلة  ذك��ري��ات��ه  بع�س  ع��ن 
المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل )قده(. 

الدكتور  القا�سي  تكّلم  الختام  وفي 
ع���م���رو ����س���اك���رًا ل�����س��اح��ب��ي ال�����س��ع��ادة 
طالبًا  للدعوة،  ا�ستجابتهم  وللحا�سرين 

العّامة  �سماحة  روح  عن  الفاتحة  ق��راءة 
اأرواح  وع��ن  )ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  المرجع 
الح�سيني  محمد  ال�سّيد  الأع��م��ال  رج��ل  وال��دي 

و�سقيقته وعن اأرواح اأموات الحا�سرين.
كما اأقام القا�سي الدكتور عمرو مجل�س 
العّامة  اأ���س��ت��اذه  روح  ع��ن  خ��ا���س��ًا  ع���زاء 

المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل 
)قده(، بعد اأن اأفا�س بالكام عنه 
في خطبتي الجمعة. ُثّم قراأ ف�سيلة 

الخطيب ال�سيخ علي ترم�س يوم الجمعة في 
م�سجد الإمام علّي بن ابي طالب w � جبيل 

الع�سر  �ساة  بعد  ع��زاء  مجل�س 
ح�سره  2018/7/6م.  فيه  الواقع 

جمع من الموؤمنين والموؤمنات.
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اإ�ستقبل رئي�س بلدية جبيل المهند�س و�سام زعرور واأع�ساء 
الوليات  من  الكاثوليك  المطارنة  من  وف��دًا  البلدي،  المجل�س 
المتحدة الأميركّية، �سّم: رئي�س اأ�ساقفة دنفر المطران �سامويل 
اأو�سكار  المطران   »Salt lake city« اأ�ساقفة  رئي�س  اأكيا، 
�سولي�س، بح�سور راعي ابر�سّية لو�س انجلو�س المارونّية المطران 
 Of hope اليا�س عبداهلل زيدان والأب اندره مهّنا رئي�س جمعية
 and mercy aspostolate of hope and mercy /
Saint Rafka mission واأع�ساء الجمعية في لبنان والوليات 
الأميركّية  المدن  بع�س  في  الموارنة  الآب���اء  وبع�س  المتحدة 

الأخرى.
الدكتور  الجعفرّي  القا�سي  �سماحة  اأي�سًا  اللقاء  ح�سر  كما 

ال�سيخ يو�سف محمد عمرو اإمام م�سجد الإمام علّي بن اأبي طالب 
t، في جبيل، ف�سيلة ال�سيخ اأحمد غ�ّسان اللقي�س اإمام م�سجد 
النور في جبيل، القا�سي الدكتور ال�سيخ محمد النقري، الدكتور 

خالد اللقي�س.
ة اأّن »جبيل  وتناول اللقاء مو�سوع الحوار بين الديان، بخا�سّ
انتخبت عا�صمة للح�ار االإ�صالمّي ـ الم�صيحّي في العالم«، و�سّدد 
الح�سور على »�صرورة العي�س الم�صترك وال�عي على اأهمية ال�صلم 

االأهلي والتعاي�س الطائفّي«.
اتحاد  رئي�س  نائب  مع  جبيل  بلدية  ورئي�س  الوفد  التقى  ُثّم 
مروان  فتري  بلدية  ورئي�س  �سدقة  خالد  الأ�ستاذ  جبيل  بلديات 
�سعيد، وقاموا في جولة في المدينة مع وفد الأكليرو�س الأميركّي.

زعرور وأعضاء بلدية جبيل 
استقبلوا 

وفداً من املطارنة الكاثوليك ورجال دين
اإعداد هيئة التحرير

t يف ذكرى والدة اإلمام الرضا
اختتام مؤمتر

 "احملّبة والعدالة يف االديان" )1(

نظمته  الذي  االأديـــان«  في  والعدالة  »المحّبة  موؤتمر  اختتم 
لبنان  في  الإ�سامية  والجامعة  الإيرانية  الثقافية  الم�ست�سارية 
اأعماله في قاعة الموؤتمرات في حرم الجامعة في الوردانية، في 
المقد�سة  الر�سوية  العتبة  برعاية  الر�سا،  الإم��ام  ولدة  ذكرى 
الر�سا  الإم��ام  عن  الدولي  للموؤتمر  التمهيدية  الندوات  و�سمن 
والتربوية  الكاديمية  ال�سخ�سيات  من  ح�سد  ح�سرها   ،t
م م�سوؤول الإعام والعاقات الّعامة  والثقافية والدينية. وقد قدَّ
في الم�ست�سارية الدكتور علي ق�سير المحا�سرين في جل�ستين. 
الر�سوية وع�سو مجل�س  العتبة  الولى، قدم ممثل  الجل�سة  ففي 
خبراء القيادة في ايران العّامة ال�سيخ ح�سن حيدري اآل كثير 
العالمي  للموؤتمر  مقدمة  الموؤتمر  ان  الى  فيها  اأ�سار  محا�سرة، 
t، الذي �سينعقد في مدينة م�سهد هذا العام  لاإمام الر�سا 
لتو�سيح  وذل��ك  ــان«،  االأديــ بين  والــحــ�ار  الر�صا  »االإمـــام  بعنوان 
اتباع  م��ع  ال��ح��وار  مجال  ف��ي  �سيرته  م��ن  العري�سة  الخطوط 
من  لاإقتبا�س  وذل��ك  الإ�سامية،  والفرق  ال�سماوية  الديانات 
وال�سلمي  المو�سوعي  البناء  الحوار  لب�سط  المنورة  ال�سيرة  تلك 
في عالمنا المعا�سر، واحاله محل النزاع والتخا�سم والحرب 

والتكفير. 
العام  المجل�س  رئي�س  محا�سرة  اهلل  رزق  م���ارون  ت��ا  ث��م 
االأديان  بين  »التقارب  بعنوان  الخازن،  وديع  لبنان  الماروني في 
ال�سماوية  الدي��ان  اأنَّ  فيها  اأك��دَّ  التحديات«،  لم�اجهة  �ــصــرورة 
كلها تدعو ب�سكل اأو باآخر الى التمثل ب�سفات اهلل، لأنه من اأجل 
مواجهة كل ما يحدث من دمار وخراب وقتل وت�سريد وتهجير، 
مح�سر  وف��ي  والتوا�سل،  الحوار  ثقافة  بناء  على  العمل  يجب 
الم�ست�سارية  ح�سرة  وفي  الإ�سامية  الجامعة  في  الأكاديميين 
على  يوؤكد  اأن  الماروني  العام  المجل�س  يهم  الإيرانية،  الثقافّية 

ي�سكل خطوة  ما  وهو  والمذاهب،  الأدي��ان  بين مختلف  التقارب 
فالمام  الم�ستركات،  واكت�ساف  العلمي  البحث  لتعزيز  مهمة 
اأديان  الر�سا كان قد قدم لنا عبر مناظراته مع ممثلي خم�سة 
مختلفة درو�سًا في فن الحوار مع الآخر الديني، عبر ا�ستخدام 
عليه  والإ�ستدلل  يعتقد  بما  الخ�سم  ومحاورة  المنطقية  الأدلة 
من م�سادره، وهنا يح�سرني كام لامام المغيب امام الوطن 
يقول  حين  الأدي���ان،  بين  التقارب  عن  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد 
ثروة  والتعاي�س  و�سامه  اللبناني  التكوين  اأ�سا�س  هو  التعاي�س 

يجب التم�سك بها. 
من جهة ثانية، ا�ستهل رئي�س موؤ�س�سة »العرفان الت�حيدية« 
روؤي��ة  والتنوع  الحوار  عن  محا�سرته  المنى  اب��و  �سامي  ال�سيخ 
الر�سا  المام  الذكرى  �ساحب  مناقب  بالحديث عن  توحيدية، 
لا�ستفادة من �سيرته، م�سيرًا الى ان الوقائع الأليمة التي حلت 
ببادنا في هذا الم�سرق العربي الإ�سامي توؤكد اأن ما نحتاجه 
في مواجهة هذا التع�سب والتطرف المقيت هو الحوار العلمي 
الر�سين، وحيث انه ل يمكن النظر الى الحوار بمعزل عن واقع 
التنوع الثقافي الموجود وعن ا�سكالت النظام ال�سيا�سي القائم 
فاإن �سيغة التنوع تق�سي بخلق ثقافة حوارية، ول �سيما ان قدرنا 
والتحدي  الم�سترك،  الواحد  العي�س  ق��در  هو  ال�سرق  ه��ذا  في 
تحويل  منع  وفي  خيار  الى  القدر  هذا  تحويل  كيفية  هو  الدائم 

النعمة الى نقمة. 
�سبل  عن  اهلل  ف�سل  جعفر  محمد  الدكتور  ال�سيد  وحا�سر 
التقارب بين الأديان في العالم المعا�سر، موؤكدًا ان التعاون هو 
بين  الو�سل  طاقة  هو  فالحب  الأدي��ان،  بين  التقارب  �سبل  اأهم 
الإن�سان وبين الموجودات، والمودة هي اأ�سا�س تعامله فا يقدم 
على الزواج مثا بدون مودة وحب، ول يتبع الإن�سان الأنبياء من 
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دون مودة وهي التي تحدد تمايز المجتمعات على قاعدة: قل ل 
تواجهنا  التي  فالتحديات  بالقربى...،  المودة  ال  عليه  ا�ساألكم 
على م�ستوى المجتمعات والأديان عديدة منها: التحدي الفكري 
البنيوي لي�س اأقلها مواجهة الأديان لخطر الإلحاد، وفيه اأمران 
اأ�سا�سيان وهما اأن الإلحاد �سابقًا كان يقوم على الت�سكيك، اأما 
ليحاول  العلمية  والختراعات  الكت�سافات  على  فيقوم  اليوم 
الآخر هو  والأم��ر  نف�سه في معطى علمي،  يعبر عن  اأن  الإلحاد 
فقط  وال�سعوب  الأف��راد  بين  الم�سافات  تقرب  لم  فهي  العولمة 
بل �سكلت م�ستوى عاليًا جدًا من تدفق المعلومات وال�سور، ما 
اأدى في البع�س الى الت�سكيك اأين هو اهلل؟ وذلك بعد روؤية �سور 

المجازر والحروب والأمرا�س على م�ستوى العالم اأجمع. 
اما الق�س الدكتور عي�سى دياب، فقال في محا�سرته بعنوان 
واأن��ا موؤمن بالطبع  اأدي��ان  »نح� ديــن بال عنف«: ب�سفتي م��وؤرخ 
اأنظر اإلى الدين كظاهرة اجتماعية، �ساأحاول الإجابة على �سوؤال 
اأ�سر�س  هام، هل العنف من مكونات الدين؟ فالحروب الدينية 
الحروب في التاريخ قد ح�سدت الكثير من ال�سحايا ول يوجد 
دين من الديانات الإبراهيمية بريء من ممار�سة العنف في وقت 
الفطرة  تنظيم  هدفها  منظمة  اجتماعية  ظاهرة  فالدين  ما، 
الدينية في الإن�سان وهذا ي�سمح لنا اأن ندعوه منظومة اجتماعية 

اأو موؤ�س�سة دينية. 
الجل�سة الثانية 

وا�ستهل عميد كلية الدرا�سات الإ�سامية في لبنان ا.د. فرح 
مو�سى، في الجل�سة الثانية، محا�سرته بالقول: ل يمكن الحديث 
بتكفير  يقولون  الإيمان  واأهل  الأديان،  في  والعدالة  المحبة  عن 
الآخر...كما اأنه ل يمكن الحديث عن ذلك واأهل القراآن يقولون 
لي�ستا  والعدالة  فالمحبة  وال�سام،  والحب  الرحمة  اآيات  بن�سخ 
اأو  مذهب  الى  متحيزين  ب�سفتهم  الإيمان  اأهل  بين  مطلوبتين 
طائفة اأو دين، واإنما ب�سفتهم ب�سرًا يجمعهم الإيمان وتوحدهم 
في  لك  اأخ  اإما  علي،  الإمام  يقول  كما  فهم �سنفان  الإن�سانية.. 
القول  من  يمنع  الإم��ام  الخلق...فكام  في  لك  نظير  اأو  الدين 
عرفت  المحبة  اأن  هنا  تكمن  فالإ�سكالية  بالن�سخ،  او  بالتكفير 
طائفيًا ومذهبيًا وحزبيًا وكذلك العدالة، في حين اأن المطلوب 
هو الإ�ستواء على حقيقة الإيمان التي تنطلق من مبداأ اأن النا�س 

هم عباد هلل تعالى، كما قال تعالى األي�س اهلل بكاف عبده. 
الفل�صفية«  للدرا�صات  الحكمية  المعارف  »معهد  والقى مدير 
ال�سيخ �سفيق جرادي محا�سرة بعنوان »الح�ار الديني بين القيم 
والم�صالح اال�صتهالكية«، فقال: ان معالجة اأي مو�سوع ديني قد 
تتداخل فيه نتائج اأكثر متقاربة اأو زاوية في البحث، وعليه فاإن 
الإ�سام  بين  والحوار  التقارب  لأخاقيات  هي  المقاربة  هذه 
النقا�س  جرى  لطالما  اليوم.  اأثيرها  ان  اأود  التي  والم�سيحية 
مع  حوار  فتح  في  الم�سيحي  الاهوت  قابلية  مدى  في  والبحث 
القيم  في  تتجلى  ال��دوام  على  حاكمة  �سرورة  هناك  الإ�سام، 

والأخاقيات الحاكمة على �سيا�سات الحوار الديني. 
ثم القى ع�سو المجل�س المركزي ل� »تجمع العلماء الم�صلمين« 
محمد  ال�سيخ  طرابل�س   � الرا�سدين  الخلفاء  م�سجد  وخطيب 
ا�ستهلها  للعدل«،  القراآني  »التاأ�صيل  بعنوان  محا�سرة  الزعبي 
والإح�سان موؤذن بدوام  العدل  ا�ستعمال  الر�سا:  الإمام  بحديث 
بل  العدالة  ل�سون  ترغيبيًا  خبرًا  لي�س  القول  اإن  وقال:  النعمة، 
ي�سود  وال�سام والزدهار  والطماأنينة  هو قانون قراآني، فالأمن 

الأمم بمقدار ما تحقق من تطبيق لمفهوم العدل. 
�سليبا،  جورج  المطران  الأرثوذك�س  ال�سريان  مطران  واكد 
�سلمهما  �سماويتان  والعدالة �سفتان  المحبة  ان  في محا�سرته، 
اهلل لاإن�سان في كل زمان ومكان و�سوًل الينا، وقال: الم�سيحية 
�سفة  وهي  محبة،  اهلل  لقب  عليه  واأطلقت  بكلمة  اهلل  ج�سدت 
منها  اأه��م  ولي�س  �سواء  حد  على  والمخلوق  الخالق  الى  تن�سب 
�سيء، تظهر في محبة اهلل للكون اإذ خلق الإن�سان ليكون وكيًا 

هلل على الأر�س. 
العاقة  زاده محا�سرة عنوانها  ال�سيد ح�سين موالي  والقى 
بين المحبة والعدالة في الكرامة الإن�سانية، اكد فيها ان الكرامة 
ال�سماوية،  الأديان  الدين الإ�سامي وكذلك  الإن�سانية يهتم بها 
وهذا  الأدي���ان،  بين  للحوار  مو�سوعًا  تجعل  اأن  ينبغي  ولهذا 
اأم  اكت�سابية عار�سة  الإن�سانية  الكرامة  �سوؤال: هل  اإلى  يو�سلنا 
موهبة الهية؟ فالقول باكت�سابيتها يعني اأن الإن�سان ل يتحلى بها 
بذاته، يقابل ذلك وجهة نظر تقول بذاتية الكرامة في الإن�سان 
وت�سمل جميع النا�س دون ا�ستثناء، وبالتاأكيد تحتاج اإلى الحفظ 

والمراقبة.

ال�سيخ  ف�سيلة  ك�سروان  فتوح  في  زيتون  بلدة  اإمام  ا�ستقبل 
محمد اأحمد حيدر، ع�سر يوم ال�سبت الواقع فيه 2018/6/2م. 
�سيادة  العام  البطريركي  النائب  البلدة،  اأهالي  مع  منزله  في 
رعية  خ��وري  مع  له  المرافق  والوفد  عنداري  نبيل  المطران 
زيتون الأب ايلي كيروز. ح�سر اللقاء �سماحة المفتي الجعفرّي 
لباد جبيل وك�سروان العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين 

الح�سينّي. ال�سّيد م�سطفى  النائب  و�سعادة 
مع  البلدة  اإم��ام  من  ترحيبّية  كلمة  اللقاء  برنامج  وك��ان 
�سادي  لل�ساعر  �سعبّية  وق�سيدة  المنا�سبة  وحي  من  ق�سيدة 
جاء  الدين  �سم�س  المفتي  العّامة  ل�سماحة  كلمة  ُثّم  اأحمد، 
وحدتنا،  وتعزيز  �صف�فنا  ر�ــسِّ  اإلــى  مــدعــ�ون  اإنــنــا  فيها:]» 
ف�ق  العظمى  ال�طنّية  م�صلحتنا  وو�صع  خالفاتنا  وتجاوز 
ال�صرِّ  م�اجهة  فــي  معاً  لنقف  واالإعــتــبــارات.  الح�صابات  كــل 

في  اأو  الــداخــل  �صياطين  فــي  متمثاًل  ال�صرِّ  هــذا  كــان  اأينما 
ولن  اأقــ�يــاء  ن�صبح  ذلــك  فعلنا  اإّن  فنحن  الــخــارج  �صياطين 
اتحدنا  اإن  الــقــّ�ة  مق�مات  كــلَّ  نمتلك  حيث  �صعفاء،  نك�ن 
وتــعــا�ــصــدنــا وتــخــلــيــنــا عــن اأنــانــيــتــنــا الــ�ــصــيــا�ــصــّيــة والــمــ�ــصــالــح 
باإ�صتمرار  نداوؤنا  وكــان  وتراثنا.  بقيمنا  والتزامنا  ال�صيقة 
ال�طنّية  ال�حدة  تكري�س  اأجل  الجميع من  يعمل  اأن  ه� في 
كل  وتتكافل  تــتــاآزر  منطلقاً  وجعلها  النف��س  في  وتعميقها 
مع  جنب  اإلــى  جنباً  لنك�ن  والــقــدرات  واالإمــكــانــيــات  الــقــ�ى 
وطننا  في  واالإ�صتقرار  ال�صالم  اأجل  من  عاملين  الخير  اأهل 

العليا«[. االإن�صان وم�صلحة لبنان  واإن�صانّية 
من  لكلِّ  تكريميين  درعين  البلدة  اإم��ام  قّدم  الختام  وفي 
العّامة  الجعفرّي  المفتي  و�سماحة  عندارّي  المطران  �سيادة 

�سم�س الدين لمنا�سبة هذه الزيارة الكريمة. الهوام�س:
عن �سحيفة »الأنوار« ال�سادرة في بيروت، الثاثاء الموافق 7 اآب 2018م. ال�سنة 59 � العدد 19871 � �س 2.( 1)

لقاء إسالمي ـ مسيحي 
يف زيتون فتوح ـ كسروان
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وادارة  ال�سياحة  لكلية  �سعبة  اللبنانية  الجامعة  افتتحت 
وزير  برعاية  جبيل،  ق�ساء  باط   � م�ستيتا  بلدة  في  الفنادق 

ال�سياحة في حكومة ت�سريف العمال اأوادي�س كيدانيان.
الكاردينال  ال��م��ارون��ي  البطريرك  ممثل  الفتتاح  ح�سر 
المارونية  جبيل  ابر�سية  راع��ي  ال��راع��ي،  بطر�س  ب�سارة  م��ار 
المطران مي�سال عون، القيم الأبر�سي الخوري فادي الخوري، 
ممثل رئي�س »التيار ال�طني الحر« وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة ت�سريف العمال جبران با�سيل النائب �سيمون اأبي 
النائب زياد  الح�سيني و�سامل روكز،  النائبان م�سطفى  رميا، 
�سمير  الدكتور  اللبنانية«  »الق�ات  رئي�س حزب  ممثا  الحواط 
�سامي  النائب  اللبنانية  الكتائب  حزب  رئي�س  ممثل  جعجع، 

القا�سي  لبنان  جبل  محافظ  ق��زي،  ج��ورج  الدكتور  الجميل 
رئي�س  الخوري،  مرعي  نتالي  جبيل  قائمقام  مكاوي،  محمد 
جبيل  اإمام  ممثل  ايوب،  فوؤاد  البروفي�سور  اللبنانية  الجامعة 
ال�سيخ غ�سان اللقي�س ال�سيخ اأحمد اللقي�س، رئي�س بلدية م�ستيتا 
- باط اندريه الق�سيفي، رئي�س رابطة مختاري ق�ساء جبيل 
مي�سال جبران، المطران منجد الها�سم، عميدة كلية ال�سياحة 
ق�ساء  من�سق  فيا�س،  اأبو  اآمال  البروفي�سورة  الفنادق  وادارة 
قائد جهاز  يون�س،  ابي  الحر« طوني  ال�طني  »التيار  في  جبيل 
تدريب امن المطار العميد زياد �ساهين، اآمر �سرية جونية في 
العقيد جوني داغر، م�ساعد قائد منطقة  الداخلي  قوى المن 
رئي�س  متى،  طوني  العقيد  المن  قوى  في  الع�سكرية  ال�سمال 
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اآمر  العقيد �سارل نهرا،  اللبناني  الجي�س  مكتب امن جبيل في 
رئي�س  حاماتي،  كارلو�س  الرائد  المن  قوى  في  جبيل  ف�سيلة 
»هدفنا«  جمعية  رئي�س  اليا�س،  ربيع  الرائد  الدولة  امن  مكتب 

الجتماعية عبدو العتيق وروؤ�ساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
اأبو فيا�س  

الإعامية  الحتفال  عريفة  وكلمة  الوطني،  الن�سيد  بعد 
اأبو  اآمال  للعميدة  الأول��ى  الكلمة  كانت  اأو�سي،  ع��ازوري  نعمت 
كلية  �صعبة  الفــتــتــاح  مــركــزاً  جــبــيــل  فقالت:»اختيرت  فيا�س، 
اأ�صعت  اأيق�نة  ال�صياحة وادارة الفنادق، هذه المدينة التي تعتبر 
منذ االلف الثامن قبل الميالد كما ك�صفت الحفريات، وهي من 
الحرف  اأبناوؤها  �صدر  لقد  التاريخ.  عبر  الماأه�لة  المدن  اأقــدم 
 1984 العام  في  »الي�ن�صك�«  منظمة  و�صنفتها  الــعــالــم،  الــى 
عليها  تعاقبت  قبلة  اأنها  جبيل  اأثبتت  عالميًا.  تراثيًا  موقعًا 
الفينيقيين  الى  تعود  تاريخية  اآث��ارًا  تحت�سن  اذ  الح�سارات، 
ومطاعم  ومتاحف  دينية  ومعالم  وال�سليبيين  والرومانيين 
يزدان  قادة  وجعلها  موقعها  اثرى  ما  المتو�سط  واجهة  على 

لبنان.  بها 
وادارة  ال�سياحة  كلية  ان��ظ��ار  توجهت  ت��ق��دم،  لما  ن��ظ��رًا 
الفنادق الى هذه المدينة ال�ساربة جذورها عميقًا في التاريخ 
بالتخ�س�س  الراغبين  الطاب  ت�ستقبل  �سعبة  فيها  تفتح  كي 

في المجال ال�سياحي والفندقي«.
»انطالقاً من ان كلية ال�صياحة وادارة الفنادق هي  اأ�سافت: 
�صمن الدائرة الكبرى، عنيت الجامعة اللبنانية، التي تاأخذ على 
ابنائه،  عاتقها م�ص�ؤولية تقديم تعليم عاٍل ذي ج�دة عالية لكل 
في  جميعاً  الطالب  لحق  تكري�صاً  جبيل  في  �صعبة  افتتاح  ياأتي 
لدور  وتعزيزاً  ال�طن،  م�صاحة  امتداد  على  طم�حاتهم  تحقيق 
والفنادق  ال�صياحة  العالي في حقلي  التدري�س  تاأمين  الكلية في 
الأكــبــر عـــدد مــن الــ�ــصــبــاب الــلــبــنــانــي. يــ�ؤمــن اال�ــصــاتــذة فــي كلية 
ال�صياحة وادارة الفنادق باأن التعليم ر�صالة، وهم يغن�ن ر�صالتهم 
العلمي ليحقق الخريج�ن لي�س  المهنية والبحث  بالخبرة  هذه 
للم�ؤ�ص�صات  قيادتهم  في  عملهم،  في  التف�ق  بل  وح�صب،  النجاح 

والفندقية«. ال�صياحية  والمرافق 
وادارة  الــ�ــصــيــاحــة  كــلــيــة  خــريــجــ�  طــالبــنــا  وتابعت:»ح�صد 
المعار�س  في  الفاعلة  م�صاركتهم  خالل  الج�ائز  اهم  الفنادق، 

والخدمات  لل�سيافة  ال�سنوي  »ه�ريكا«  كــمــعــر�ــس  الــدولــيــة 
مع  التدريبية  ال��دورات  في  المراتب  اهم  واحتلوا  الغذائية، 
المنظمة الدولية للنقل الجوي »اإياتا«. والجدير ذكره، ان كلية 
الطاب  لتوجيه  كبيرًا  اهتمامًا  تولي  الفنادق  وادارة  ال�سياحة 
والم�سمون  ال�سحيح  التخ�س�س  نحو  اأكاديميًا  وار�سادهم 
ومعا�سرة  متطورة  معايير  وفق  الخدمات  اف�سل  لهم  وتوؤمن 
�سوؤون  ق�سم  بها  يقوم  التي  الجهود  ونتيجة  لذلك  للجودة. 

الطاب ا�ستحقت الكلية اعتماد �سهادة اأيزو«.
»كل من دعم م�صيرة التط�ير والتحديث وال�صاهر  و�سكرت 
عــلــى مــ�اكــبــة كــل مــا مــن �ــصــاأنــه م�صلحة الــطــالب واال�ــصــاتــذة 
ينفك  ال  الــذي  اللبنانية  الجامعة  في  والعاملين  والم�ظفين 
يفتاأ  اخــال�ــس، وال  والــتــعــاون بكل  الت�جيه واالر�ــصــاد  كــل  يــ�ؤمــن 
الــى  بــهــا  والــ��ــصــ�ل  الــ�طــن  اإنــجــاح جــامــعــة  �صبيل  فــي  ي�صحي 

العالمية«. المناف�صة للجامعات  الكبرى  الجامعات  م�صاف 
كما �سكرت رئي�س الجامعة اللبنانية على »جه�ده ال�صادقة 
»بذل  ال��ذي  وروك��ز  �صعبة جبيل«،  دعــم الفتتاح  مــن  بــذلــه  ومــا 
واأبي  جبيل«،  منطقة  فــي  الكلية  ل�صعبة  مبنى  الإيــجــاد  جــهــ�داً 
رميا الذي »اأمن مبنى في و�صط مدينة جبيل، ولكن م�ا�صفات 

االقتراحين لم تتنا�صب مع المتطلبات االكاديمية«. 
العتيق الذي �صاهم  ال�صيد عبدو  »حالفنا الحظ مع  وقالت: 
الل�ج�صتية  الــمــتــطــلــبــات  وتــاأمــيــن  الــحــالــي  الــمــبــنــى  اإيـــجـــاد  فــي 
ال�صرورية لجعله م�ؤهاًل لبدء العام الدرا�صي 2017 ـ 2018، وما 
هذا  لتنظيم  التفا�صيل  اأدق  يتابع  تاريخه  حتى  م�صك�راً،  زال، 
المبنى.  هــذا  في  العمل  �صير  لح�صن  طلب  اي  ويلبي  االحتفال 
ولمن�صق  جه�ده،  كافة  على  بارودي  و�صام  المهند�س  الى  ا�صافة 
زيــاد  والعميد  والــمــ�ظــفــيــن،  عـــازوري  مـــروان  الــدكــتــ�ر  ال�صعبة 

�صاهين رئي�س مكتب تدريب اأمن المطار«.
اأيوب  

بدوره، قال اأيوب: »حين نك�ن في مدينة متاأ�صلة بذكرياتها، 
والتي  جبيل  في  اننا  ندرك  ال�صنين،  اآالف  الى  بتاريخها  ممتدة 
على  منق��صة  زالت  ما  التي  الفينيقية  االبجدية  انطلقت  منها 
في  ال�طني  المتحف  ج�هرة  بحق  يعتبر  الــذي  اأحيرام  ناوو�س 
باأهلها  عرفت  التي  وهي  فيها،  الي�م  نك�ن  ان  وي�صرفنا  بيروت. 
نفتتح  كنا  وان  والتراث،  لالإرث  الحافظين  وكان�ا  نبغ�ا  الذين 
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ــا لــكــلــيــة  ــهـ ــيـ �ـــصـــعـــبـــة فـ
ال�صياحة والفنادق فهذا 
فجبيل  وطبيعي،  بديهي  اأمــر 
ا�صا�صية  ومحطة  ال�صياحة  معالم  من  تاريخي  َمْعلٌم  هي 

للرواد ال�صياح ال�افدين من اقطار العالم«.
�صعبة  جبيل  فــي  يــكــ�ن  ان  خــيــارنــا  كـــان  »اإذا  اأ���س��اف: 
ان  الجامعة  فــي  ت�خينا  فــاإنــنــا  والــفــنــادق،  ال�صياحة  لكلية 
وتن�صجم  تتجان�س  اخت�صا�صات  اللبنانية  المناطق  في  نجعل 
�ص�ر  مدينة  في  �صيح�صل  كما  والغاية،  والتاريخ  الم�قع  مع 
التاريخية والم�صابهة في ال��صف لمدينة جبيل حيث �صنفتتح 
للنه��س  دائماً  نحث  اننا  نف�صه.  االخت�صا�س  في  �صعبة  اأي�صاً 
فيها  نـــرى  الأنــنــا  كــافــة،  الــ�ــصــعــد  وعــلــى  الــ�طــنــيــة  بجامعتنا 
دعمها  واإن  ال�طن،  اأبناء  بين  التالقي  يج�صد  الــذي  المكان 
وال�ق�ف الى جانبها و�ص�ن �صمعتها من ال�اجبات ال�طنية ال 
الأنها ت�ؤمن العلم البنائها فح�صب، بل الأنها تاريخ من العطاء 
الذين  للنا�صئة  اآمــن  ومــكــان  والنه��س  الــبــنــاء  مــن  وتــاريــخ 

ينظرون الى الم�صتقبل بعين الرجاء واالمل«.
ال�صياحة  كــلــيــة  �ــصــعــبــة  ولــكــم  لــنــا  وختم:»مبارك 
ــم امـــنـــاء عــلــى مــ�ــصــيــرة  ــاكـ ــنـــادق، و�ــصــنــبــقــى وايـ والـــفـ

الجامعة من اجل تاأمين ما ه� اف�صل«.
كيدانيان  

المنا�صبة  »هذه  كيدانيان:  قال  الختام،  وفي 
ــزاز والــفــخــر لــي،  ــتـ ــم لــحــظــات االعـ هـــي مـــن اأهــ
الجامعة  من  المتخرجين  احد  اأنني  خ�ص��صاً 
من  اأتكلم  اأن  لي  كبير  �صرف  وهــذا  اللبنانية، 
افــتــتــاح �صعبة  اكـــ�ن راعـــي  الــمــنــبــر، وان  عــلــى هـــذا 
ما  اللبنانية  الجامعة  اأن  اأفــتــخــر  اللبنانية.  للجامعة 
زالت تت��صع، ويجب على الدولة ككل دعم هذا ال�صرح 
الطالب  مــن  الكثيرون  لكان  لــ�اله  الــذي  الترب�ي 
�صهادة جامعية  الح�ص�ل على  حرم�ا من حق 
اهم  تناف�س  والتي  اللبنانية  الجامعة  من 

الخا�صة«. الجامعات  �صهادات 
اأ�ساف: »جبيل مهد الح�صارة واالأبجدية، ونحن 

اللبنانيين يعرف�ن  اأن غير  اال  المدينة جيداً،  نعرف قيمة هذه 
والتاريخية  الثقافية  المعالم  اهم  من  ويعتبرونها  اأكثر  قيمتها 
لبنان.  في  ل�ج�دها  محظ�ظ�ن  ونحن  العالم،  في  والعريقة 
ال�صياحة،  اللبنانية - �صعبة  باأن الجامعة  والي�م يمكن ان نعتبر 
في  �صتك�ن  جــداً   وقريباً  جبيل،  داخــل  ال�صحيح  مكانها  في  هي 

مدينة �ص�ر، في مكانها ال�صحيح اأي�صاً«.
ويتميز  ال�صياحية،  المق�مات  بجميع  لبنان  »يتمتع  وتابع: 
ال�صفة،  هــذه  معه  وت�لد  ي�لد  فه�  ال�صيافة،  بح�صن  اللبناني 
لذلك يحتل  بال�صيف،  االهتمام  كيفية  المعرفة  تمام  يعرف  اإنه 
طالبنا في الجامعة اللبنانية المراكز المرم�قة في الم�ؤ�ص�صات 
ال�صياحية خارج لبنان. نحن لدينا بلد بهذه المق�مات، ويعي�س 
العماد  الجمه�رية  رئي�س  بف�صل جه�د  واأمني  �صيا�صي  نعيم  في 
بري  نبيه  والحك�مة  النيابي  المجل�س  ورئي�صي  عــ�ن  مي�صال 
ال�صياحة  قطاع  فــي  العمل  على  ي�صاعدنا  مــا  الــحــريــري،  و�صعد 
وبما  الغير،  مع  التعامل  واتقان  فن  ال�صياحة  ال�ا�صع.  بابه  من 
النا�س  ن�صتقبل  وان  اب�ابنا  نفتح  ان  يجب  الفن  هــذا  نتقن  اننا 

لال�صتفادة من خيرات ال�صياحة في بلدنا، وهذا ما نق�م به«.
واأردف: »كنا وما زلنا نعتمد على ال�صائح الخليجي، والي�م، 
مــجــدداً  نــراهــم  اأن  نــاأمــل  قــريــب،  وقــت  فــي  الحك�مة  ت�صكلت  اذا 
لبنان.  الــى  مجيئهم  عــلــى  الــحــظــر  �صيرفع  فعندها  بــلــدنــا،  فــي 
باأعداد  ياأت�ن  فهم  االوروبيين،  وخ�ص��صاً  االجانب  ال�صياح  اأما 
الــعــالــم لــديــهــم ال�صغف  الــمــغــتــربــيــن فــي انــحــاء  اأن  كــبــيــرة، كــمــا 
تقلقهم،  معينة  �صع�بات  هــنــاك  ولــكــن  الــمــجــيء،  فــي  والــرغــبــة 

ونحن نحاول معالجتها«.
نريد  ال  الأننا  جديدة  ا�ص�اق  افتتاح  ه�  ينق�صنا  »ما  وختم: 
ان نك�ن تحت رحمة اي جهة معينة، مما دفعنا الى البحث عن 
اح�صاءات  وبح�صب  وال�صين.  ورو�صيا  الهند  في  اال�ــصــ�اق  هــذه 
�صخ�س  ملي�ن  و200  مليار  هناك  العالمية،  ال�صياحة  منظمة 
الق�صم  ن�صتقبل  ان  حقنا  ومــن  العالم،  فــي  بال�صياحة  يق�م�ن 
بجه�د  عليه  الح�ص�ل  على  قــادرون  ونحن  للبنان،  المخ�ص�س 
ال�صيا�صيين  وبجه�د  ال�صياحة  وزارة  وجه�د  اللبنانية  الجامعة 
الــ�ــصــ�رة الجميلة  نــقــل  عــلــيــهــم  اأتــمــنــى  الـــذيـــن  واالإعـــالمـــيـــيـــن 

الم�صاكل«.  والحقيقية للبنان بعيداً عن 

بلدية  نظمت   2018/8/18 فيه  ال��واق��ع  ال�سبت  ي��وم  م�ساء 
واأ�سحاب  الخيرية  عمرو  اآل  جمعية  مع  بالتعاون  المعي�سرة 
المخدرات  اآفة  حول  ار�سادية  علمية  ندوة  البلدة  في  ال�سماحة 
وخطورتها على الفرد والمجتمع، وكيفية التعاطي مع هذا المر�س 
الخبيث و�سبل مواجهته والطرق التي تمنع ال�سباب من النجرار 
وراء هذه الآفة المدمرة، وذلك بح�سور ح�سد كبير من الهالي 
وال�سباب تقدمهم �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
ال�سيخ ع�سمت  �سماحة  الخيرية،  اآل عمرو  رئي�س جمعية  عمرو 
ق�ساء  في  ال�سيعية  الطائفة  اوقاف  م�سوؤول  عمرو  عبا�س  الحاج 
الم�سوؤول  ال�سيخ محمد ح�سين عمرو  الفتوح، �سماحة   � ك�سروان 
بلدية  رئي�س  لبنان،  في  الم�سلمين«  العلماء  »تجمع  ل�  العامي 
المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، ف�سيلة ال�سيخ محمود طالب 
عمرو، ف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س، الأب مجدي العاوي م�سوؤول 
التي تعمل لمعالجة المدمنين  »�صعادة ال�صماء«  وموؤ�س�س جمعية 
واخت�سا�سّية  نا�سطة  الدكا�س  لمى  الآن�سة  المخدرات،  على 
الدكتور  المدمنين،  لمعالجة  ال�سجون  في  َوُمعتمدة  اجتماعية 
اأكرم عمرو، المهند�س محمد خير عمرو، المهند�س نايف ح�سن 
عمرو، واأع�ساء المجل�س البلدي، الحاج ه�سام الحاني م�سوؤول 
ال�سخ�سيات  من  وغيرهم  وك�سروان  جبيل  في  المقاومة  دعم 

الإجتماعّية.
عريف الإحتفال كان الحاج بال عمرو، ثم افتتحت الندوة 
بعدها  الحاني،  ه�سام  الحاج  تاها  الحكيم  الذكر  من  باآيات 
حيث  عمرو  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  المنبر  اعتلى 
الدعوة،  تلبيته  على  الح�سور  فيها  �سكر  ارتجالية  كلمة  القى 
وتطرق الى مخاطر المخدرات الكثيرة واإن البلدية �سوف تتحمل 
الو�سائل  بكافة  وجدت  حال  في  الآفة  هذه  لمكافحة  م�سوؤوليتها 

ندوة عن آفة اخملدرات
 t يف مركز اإلمام علّي 

املعيصرة ـ  الثقايّف 
اإعداد هيئة التحرير
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العلمّية والقانونّية، والبلدية على ا�ستعداد لتغطية كلفة عاج اي 
ُمدِمن �ِسرًا، كما اأعلن رفع الغطاء عن اأي �سخ�س له عاقة بهذا 
المو�سوع وجائزة خم�سة اآلف دولر اأمريكي لكل �سخ�س ُيقّدم 
البلدة في حال  او تاجر ين�سط في  اأي مروج  اأدلة وبراهين عن 
ُوِجَد ، كما قّدم رئي�س البلدية اعتذاره من ا�سحاب ال�سماء التي 
يتمُّ تداولها في البلدة باأنها على عاقة اأو ما �سابه بهذا المو�سوع 
)مع العلم باأن البلدية ورئي�سها لي�سا الم�سوؤولين عن تداول هذه 

ال�سماء(، واإنَّ كل �سخ�س بريء حتى ُيدان بالدلة القانونّية«.
ثم القى �سماحة ال�سيخ محمد عمرو كلمة مف�سّلة عن هذا 
قبل  محاربته  وكيفية  وع��وار���س��ه  ومخاطره  الخبيث  المر�س 
المجتمع  على  الكبر  الخطر  هي  الآفة  هذه  واإن  اليه،  النجرار 
والأُمة، واأهم �سبل الوقاية هو الرجوع الى التعاليم الدينية ومعرفة 
اهلل واإن كل يد في هذه البلدة لها �سلة بهذا المو�سوع �سوف ُتقطع 

ول غطاء لأحد.
�سرح  ُمداخلة  عمرو  اللطيف  عبد  اك��رم  الدكتور  القى  ثم 
وكيفية  الج�سم  وم�ستقاتها و�سررها على  المخدرات  اأنواع  فيها 

عاجها، بالطرق الطبية.
الإجتماعّية  الخت�سا�سّية  الدكا�س  لمى  الآن�سة  تناولت  ُثّم 
عملها  خال  من  المجال  هذا  في  طويلة  وخبرة  باع  لها  والتي 
تناولت هذا  تاأهيل،  وفي عدة مراكز  اللبنانّية  بال�سجون 
المو�سوع بكامل جوانبه واخت�سرت كلمتها بجمل 

م��������نَّ اإ�ستقتها من ُمدمنين بعد اأن 
عليهم  ت��ع��ال��ى  اهلل 

ب��ال�����س��ف��اء، 

اإذ كانت هذه العبارات موؤثرة جدًا وتخت�سر هذا الوباء الكبير.
ثم القى �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو 
هذه  واأه��م  المر�س  هذا  من  الوقاية  �ُسبل  على  فيها  د  �سدَّ كلمة 
ال�سبل هو التم�سك بالعلم والتعليم وملء الفراغ بالأن�سطة العلمية 
المعاهد  الى  بالإنت�ساب  ال�سباب  نا�سحًا  �سابه،  وما  والحرفية 
معهد  اإدارة  اإ�ستعداد  وعن  بالعلم،  عقولهم  وتنوير  والجامعات 
اللغة  لتعليم  دورات  لإفتتاح  الر�سمّي  المهنّي  الفنّي  المعي�سرة 
الإنكليزّية و�سائر المهن والعلوم التي يحتاجها ال�سباب وال�سابات، 
لإفتتاح  اإ�ستعداده  وعن  المجاورة.  والقرى  المعي�سرة  اأبناء  من 
ل��وزارة  تابعة  تعالى  اهلل  �ساء  اإن  قريبًا  البلدة  في  عاّمة  مكتبة 
�سكره  وعن  والب�سرّية.  ال�سمعّية  الو�سائل  جميع  تملك  الثقافة، 
المعي�سرة  في  والتربوّية  التعليمّية  للموؤ�س�سات  الكرام  للمدراء 
وهم الأب مجدي العّاوي، الأ�ستاذ حميد حيدر، الأ�ستاذ ح�سين 
حيدر اأحمد، الأ�ستاذ محمد عمرو لتعاونهم مع الأهالي والطاب 

ولإبداعهم في حقول التربّية والتعليم.
العاوي  مجدي  الأب  القاها  قّيمة  بكلمة  ال��ن��دوة  اختتمت 
المدمنين  بمعالجة  تعنى  التي  ال�صماء«  »�صعادة  جمعية  موؤ�س�س 
على المخدرات، حيث قال اأّنه ل �سبيل لل�سفاء من هذا المر�س 
�سوى التقرب اإلى اهلل �سبحانه وتعالى، كما حملَّ الدولة اللبنانية 
الم�سوؤولية عن الفلتان في اماكن ال�سهر العاّمة مّما ي�سهلُّ انت�سار 
هذا المر�س، بعدها دعا الب مجدي اثنين من مر�ساه )ر�سا 
الى  ال�صماء«  »�صعادة  جمعية  في  �سفاوؤهما  تمَّ  اللذين  وج��ورج( 
المنبر لكي يرويا لنا تجربة تعاطيهما و�سفائهما حيث تخلل هذه 
وبلدنا  لمجتمعنا  مريرًا  واقعًا  تخت�سر  موؤثرة  لحظات  الفقرة 
اأن منَّ اهلل  الحبيب يجب على الجميع الحذر والإنتباه منه بعد 
على  للق�ساء  والتحاد  التعاون  وبالتالي  بال�سفاء.  عليهما  تعالى 

هذه الآفة، واإختتمت الندوة بحفل كوكتيل.

زيارة 
اإلدارّية  الهيئة 

املسلمني"  علماء  لـ"جتمع 
لبنان  يف 

املعيصرة لبلدة 
اإعداد هيئة التحرير

حزيران   22 فيه  ال��واق��ع  الجمعة  ي��وم  ع�سر 
2018م. الموافق للثاني من �سهر �سّوال 1439ه�. 
عــلــمــاء  »تجمع  ل���  الإدارّي�����ة  الهيئة  م��ن  وف��د  زار 
الدكتور  ال��ع��ّام��ة  �سماحة  برئا�سة  الم�صلمين« 
الإدارّي���ة  الهيئة  ع�سو  ع��ب��داهلل،  ح�ّسان  ال�سيخ 
ال�سيخ  ف�سيلة  التجمع  في  الإع��ام��ّي  والم�سوؤول 
بالمعي�سرة  م��ن��زل��ه  ف��ي  ع��م��رو  ح�سين  محمد 
باإ�ستقبالهم  ف�سيلته  وك��ان  بال�سامة،  للتهنئة 
يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي  عمه  اب��ن  م��ع 
ورئي�س  ترم�س  علي  ال�سيخ  وف�سيلة  عمرو  محمد 
وقد  عمرو،  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية 
هذه  لهم  �ساكرًا  الغداء  على  ف�سيلته  ا�ستبقاهم 

الجميلة. الزيارة 
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اأبي حيدر  رباح  الدكتور  الأ�ستاذ  اأقام   2018/9/8 بتاريخ 
الدكتور  ال�سيخ  البلدة  ابن  �سرف  على  دارته  في  ع�ساء  حفل 
لاأ�سالة  الثقافي  المنتدى  رئي�س  نائب  قي�س  محمد  اأحمد 
اللبنانيين  الكّتاب  اإتحاد  وع�سو  القاهرة،   في  والمعا�سرة 
لبنان،  ف��ي  الم�سلمين  العلماء  وتجمع  ال��ع��رب،  والأدب����اء 
�سارك  ُجبيلّية«. وقد  »اإطاللة  الم�سوؤول في مجلة  والمدير 
في هذا اللقاء الأخوي �سعادة رئي�س بلدية الح�سون الأ�ستاذ 
البلدي  المجل�س  اأع�ساء  وال�سادة  حيدر  اأبي  ح�سن  رمزي 
يو�سف  الأ�ستاذ  البلدية  رئي�س  نائب  ال�سن  كبير  يتقدمهم 
مارون  الأ�ستاذ  البلدي  المجل�س  واأع�ساء  الدكا�س  ري�سا 
الدكا�س  طوني  ريمون  المهند�س  والأ�ستاذ  الدكا�س  فوؤاد 
الى  بالإ�سافة  ه��ذا  ال��دك��ا���س.  ري�سا  بطر�س  والأ���س��ت��اذ 
عادل  وال�سيد  حيدر  اأبي  رباح  غ�سان  المحامي  الأ�ستاذ 
وال�سيد  حيدر  اأبي  علي  عبد  زاهر  وال�سيد  حيدر  محمد 
حيدر.  اأبي  كامل  عامر  وال�سيد  حيدر  اأبي  علي  مروان 
البلدة  اأبناء  من  جمع  بح�سور  اللقاء  هذا  تّزين  وقد 
والأ�ستاذ  حيدر  اأب��ي  كاظم  كالأ�ستاذ  فيها  والوجهاء 
قي�س  علي  قا�سم  والأ���س��ت��اذ  ح��ي��در  اأب��ي  محمد  علي 
العزيز  عبد  والأ�ستاذ  قي�س  علي  ابراهيم  والأ�ستاذ 
والأ�ستاذ  مراد  مرعي  ملحم  والأ�ستاذ  مح�سن  �سبلي 

محمد حمد اأبي حيدر.

محمد  اأحمد  الدكتور  بال�سيخ  ترحيبية  بكلمة  اللقاء  ب��داأ 
الدكتور  الأ�ستاذ  الكريمة  والدار  الدعوة  �ساحب  األقاها  قي�س 
التقريبي  المنهج  على  كلمته  في  اأثنى  وقد   ، حيدر  اأبي  رباح 
في  قي�س  اأحمد  الدكتور  ينتهجه  ال��ذي  والوطني  وال��وح��دوي 
موؤلفاته كذلك على اأهمية الدور الذي ي�ساهم فيه لن�سر الفكر 

والثقافة الإن�سانية داخل لبنان وفي اأرجاء الوطن العربي.
دورها  واأهمية  الح�سون  قرية  حول  الكام  انتقل  وبعدها 
وب�سكل  تمثل  اأنها  وخا�سة  والك�سرواني  الجبيلي  المحيط  في 
بين  الم�سترك  العي�س  في  به  يحتذى  رائعًا  نموذجًا  حقيقي 

الم�سلمين والم�سيحيين اأبناء الوطن الواحد .
على  الكريم  والح�سور  حيدر  اأبي  رباح  الدكتور  تمنى  وقد 
اأبناء  مع  الدائم  والتوا�سل  التردد  قي�س  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ 
بلدته لما فيه من تعزيز لمفهوم الوحدة والعائلة الم�ستركة كما 
تمنوا عليه الإقامة وال�سكن بينهم في البلدة واأكدوا على دورهم 

وم�ساهمتهم لم�ساعدة الدكتور اأحمد قي�س في هذا ال�سياق.
بال�سكر  اأحمد قي�س متوجهًا  الدكتور  ال�سيخ  وبعدها تحدث 
ولرئي�س  حيدر  اأب��ي  رب��اح  الدكتور  الدعوة  ل�ساحب  الجزيل 
على  مثنيًا  الكريم  والح�سور  المحترمين  واأع�سائها  البلدية 
ل�سالح  به  يقومون  الذي  الم�سترك  الأخوي  العمل  في  دورهم 
�سور  من  رائعة  �سورة  تج�سيد  في  دوره��م  لجهة  كما  البلدة 

العي�س الم�سترك بين الم�سلمين والم�سيحيين في لبنان.

ثم انتقل �سماحته الى عر�س م�ساألة الدين ودوره في �سمّو 
النف�س الب�سرية على اعتبار اأنه عامل من عوامل الجمع ولي�س 

من عوامل الفرقة والتناحر.
وخ�ّس  الكريمة  الدعوة  هذه  على  للجميع  �سكره  كرر  ثّم 
البلدة  واأبناء  حيدر  اأبي  رباح  الدكتور  والدار  الدعوة  �ساحب 
ببذل  ووع��ده��م  بالرحمة  ولموتاهم  بالتوفيق  لهم  بالدعاء 

الجهد وال�سعي الى تحقيق ما يرغبون به باإذن اهلل.
وبعدها انتقل الجميع الى مائدة الطعام التي كان قد اأعّدها 

الدكتور رباح اأبي حيدر على �سرف �سيفه والح�سور الكريم.
اأحمد محمد  الدكتور  ال�سيخ  �سماحة  قام  اللقاء  وفي ختام 
الكريم  الح�سور  كامل  موؤلفاته على  بتوزيع مجموعة من  قي�س 

والعزيز.
رباح  للدكتور  الجزيل  بال�سكر  نتوجه  التحرير  بهيئة  ونحن 
اأبي حيدر ورئي�س واأع�ساء بلدية الح�سون واأهلها الكرام على 
على  وب�سدق  تعّبر  والتي  والمميزة  الجميلة  الإلتفاتة  ه��ذه 
وينمو  يذكو  اأن  يمكن  ل  مجال  اأي  في  وتميزه  الفرد  نجاح  اأن 
ويتطور بمعزل عن اأ�سرته واأبناء بلدته الذين ي�ساركونه الفرح 
والنجاح ويحثونه على بذل المزيد لما ي�سكل ذلك من ر�سا هلل 

باأبنائها المتميزين. للبلدة  �سبحانه ومفخرة 
وهنيئًا  الجميلة  المبادرة  على هذه  الح�سون  لبلدة  ف�سكرًا 

لها باإبنها ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اأحمد محمد قي�س.

احلصون
منوذج من مناذج القرى اللبنانية 

والعيش املشرتك
اإعداد هيئة التحرير

أخبار ونشاطات
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مجلة  ف��ي  التحرير  وهيئة  الم�ست�سارون 
يتوجهون  تحريرها  ورئي�س  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
ف�سيلة  الم�سوؤول  للمدير  والمباركة  بالتهنئة 
ال��دك��ت��ور ال�����س��ي��خ اأح��م��د م��ح��م��د ق��ي�����س ل��ف��وزه 
الثقافّي  المنتدى  بثقة  والإج��م��اع  بالتزكّية 
واإختياره  القاهرة  في  والمعا�سرة  لاأ�سالة 
عالمنا  في  العتيد  المنتدى  لهذا  رئي�س  كنائب 

العربّي 
ونرى هذا الإختيار والإجماع اأّنه اأتى و�سامًا 
والمفكرين  وللمثقفين  قي�س  الدكتور  لف�سيلة 

لبنان. في 

لبنان 
واملنتدى 

الثقايف 
لألصالة 

واملعاصرة
يف القاهرة

اإعداد هيئة التحرير

استقباالت القاضي عمروأخبار ونشاطات

� ا�ستقبل القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو بمنزله 
في جبيل بمنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد اأيام الجمعة وال�سبت والأحد 
الواقع فيه 15 و 16 و 17 حزيران 2018م. وفدًا من بلدية جبيل 
برئا�سة رئي�س البلدية المهند�س و�سام زعرور وع�سوية الأع�ساء 
محمود  محمد  المهند�س  اللقي�س،  بهيج  خالد  الدكتور  ال�سادة: 
المولى، الأ�ستاذ جوزيف ن�سر. وتكّلم القا�سي عمرو مرحبًا بهم 
و�ساكرًا رئي�س البلدية على كلمته في اإفطار  البلدية، غروب يوم 
تكون  اأن  الى  دعا خاله  الذي  فيه 2018/6/9م.  الواقع  ال�سبت 
مدينة جبيل مدينة الحوار بين الأديان والمذاهب ومرجعًا للوحدة 
الوطنّية، تمامًا كما كانت اأجمل مدينة �سياحّية في العالم العربّي، 
ُمعلنًا عن اإ�ستعداد القا�سي عمرو وجمعية المبّرات الخيرّية ورئي�سها 
الموؤتمرات  للم�ساركة في  ال�سّيد علي ف�سل اهلل  العّامة  �سماحة 

والندوات التي �سوف تقام في المدينة اإن �ساء اهلل تعالى. 
فيه  الواقع  الجمعة  يوم  �سباح  عمرو  القا�سي  اإ�ستقبل  كما   �
2018/6/15م. ال�سادة: المحامي الحاج ح�سن مرعي بّرو وولديه 
الأ�ستاذ علي والأ�ستاذ مرعي، الدكتور ع�سام علي العيتاوي، الحاج 
ح�سين اأ�سعد )اأبو علي(، الأ�ستاذ ال�سّيد رّواد الح�سينّي، الحاج اأ�سعد 
اأحمد �سم�س وولده ح�سن وا�ستبقاهم الى مائدته. ودار الحديث 
حول المّذكرة التي و�سعها القا�سي عمرو وراجعها ف�سيلة ال�سيخ 
محمد ح�سين عمرو والمحامي بّرو والدكتور العيتاوي في ملحق 
العدد المزدوج )32 � 33(، من مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« ال�سادرة 
الدكتور  من  المقّدمة  والورقة  العام.  هذا  من  الثاني  كانون  في 
ع�سام العيتاوي تحت عنوان »اآمال واأماٍن ًجبيلّية« في العدد )34( 
من المجلة الآنفة الذكر و�سرورة متابعة ذلك مع من يهمهم الأمر. 
� كما اإ�ستقبل القا�سي عمرو في منزله في جبيل ُمن�سُق »التيار 
مع  يون�س  اأب��ي  طوني  الأ�ستاذ  جبيل  ق�ساء  في  الحر«  ال�طني 
مختار جبيل الأ�ستاذ عماد ملحمة ودار الحديث حول تبني »التيار 
اإن�ساء فروع للجامعة في �ساحية مدينة  ال�طني الحر« لم�سروع 
جبيل ال�سمالّية في بلدة اإده والدعوة لإفتتاح كلية العلوم الفندقّية 
وال�سياحّية في �ساحية جبيل الجنوبّية � م�ستيتا � ع�سر يوم الثاثاء 
لهذه  الثقافة كمقّدمة  وزير  برعاية  فيه 19/ 6/ 2018م.  الواقع 

الفروع المطلوبة.
� كما اإ�ستقبل القا�سي الدكتور عمرو بمنزله في جبيل مختار 
جبيل الأ�ستاذ مي�سال اأبي �سبل والحاج جميل �سقير »اأب� وجيه« 
وتّلقى عّدة اإت�سالت ور�سائل تهنئة بالعيد من �سخ�سيات وهيئات 

دينّية و�سيا�سّية واإجتماعّية واأدبّية.
مع  ع��ّواد  خليل  ربيع  الأ�ستاذ  ال�سابق  المر�سح  اإ�ستقبل  كما 

اإعداد هيئة التحرير
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الإعامي الأ�ستاذ �سادي ن�سر الدين وبع�س ال�سباب من اأبناء بلدة 
علمات. ودار الحديث حول الغبن والحيف والحرمان الاحق بباد 
التعليم  بتعزيز  الحرمان  هذا  بمعالجة  الإهتمام  و�سرورة  جبيل 
الر�سمّي والمهنّي واإعادة الحياة اإلى المركز ال�سحي الإجتماعّي في 
علمات وفرع ثانوية جبيل الر�سمّية في علمات، وغيرها من اأحاديث. 
� بناء على موعد �سابق ا�ستقبل القا�سي الدكتور عمرو في منزله 
في الغبيري قبل ظهر يوم الخمي�س الواقع فيه 2018/7/5م. وفدًا 
من هيئة التبليغ في المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى �سمَّ ف�سيلة 
ال�سيخ علي اأحمد اأيوب والدكتورة زينب يو�سف، وقّدم الوفد هدية 
من �سماحة رئي�س هيئة التبليغ والرعاية الدينّية �سماحة الم�ست�سار 
القا�سي ال�سيخ عبد الحليم �سرارة للقا�سي عمرو، ت�سمنت الكتاب 
ال�سنوّي الثالث لن�سرة )التبليغ( وكتابًا اآخر تحت عنوان: »االإعالم 
في حركة االأنبياء« وهو عبارة عن ندوة ُعقدت في ق�سر الأوني�سكو. 
اأُريد  التي  الكريمة  المبادرة  و�سكر هذه  القا�سي عمرو  �سكرهما 
منها معرفة حاجة الم�سلمين ال�سيعة في باد جبيل والفتوح واأئمة 
الم�ساجد في ق�سايا التبليغ وللتعاون والتن�سيق حول ذلك. ُمتكّلمًا 
لهم  وق��ّدم  وحاجاتها.  المنطقة  تاريخ  ح��ول  واخت�سار  باإيجاز 
ول�سماحة القا�سي الم�ست�سار �سرارة  بع�س كتبه وبع�س الأعداد من 

مجلة »اإطاللة ُجبيلّية«.
فيه  ال��واق��ع  الأح���د  ي��وم  ظهر  وقبل  �سابق،  موعد  على  بناء   �
الثقافّية في جبيل  الرابطة  2018/8/9م. قام وفد من موؤ�س�سي 
بزيارة القا�سي الدكتور َعمرو في منزله بجبيل �سمَّ الوفد الدكتور 
المهند�س  الدكتور  اأحمد،  حيدر  ح�سن  الدكتور  اإبراهيم،  وفيق 
ح�ّسان اإبراهيم، الأ�ستاذ طال اإبراهيم. ودار الحديث حول ما�سي 
الرابطة الثقافّية في جبيل. وحاجة باد جبيل لن�ساطاتها واأعمالها 

الثقافّية.
� بمنا�سبة عيد ال�سحى المبارك الواقع فيه 21 اآب 2018م. تلقى 
القا�سي الدكتور عمرو اإت�سالت ور�سائل كثيرة من �سخ�سيات دينّية 
واإجتماعّية و�سيا�سّية. كما زاره وفد من بلدية جبيل برئا�سة رئي�سها 
المهند�س و�سام زعرور وع�سوّية الدكتور خالد اللقي�س والمهند�س 
محمد محمود المولى والأ�ستاذ طوني الخوري. ودار الحديث حول 
مدينة جبيل ودوره��ا الوطنّي في حوار الأدي��ان وفي وحدة لبنان 

وحتى تكون جبيل مدينة للحوار بين المذاهب والديان في لبنان.
معه  وكان  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ  النائب  بالمنا�سبة  زاره  كما 
الأ�ستاذ  الأ�ستاذ جورج لحود،  مختار مدينة جبيل جورج حبيب، 
الوطنّي  جبيل  دور  تعزيز  حول  الحديث  ودار  اغناطيو�س  ادوار 
في م�ستقبل لبنان وحتى تكون جبيل مدينة للحوار بين المذاهب 

والأديان في لبنان..

استقباالت القاضي عمرو

فانه  ُح�صين«،  من  واأنا  مني  w:»ح�صيٌن  اهلل  ر�سول  قال 
اأراد ان يقول باأن حركة الإمام الح�سين وثورته لي�ست ال اعادة 
لحياة ال�سام المحمدي كما جاء به ر�سول اهلل w. وال�سام 
كما جاء به الر�سول w، هو ل�سعادة الن�سان في الدنيا والآخرة 
ولإعانة  الحتكار،  وعدم  الثروات  ولتوزيع  عنه  الظلم  ولرفع 
الملهوف والمظلوم والم�سطهد ورفع الأذى عن اّلنا�س واف�ساء 
ال�سام والحّب بينهم وهدايتهم الى ال�سراط الم�ستقيم والى 
الفكر القويم حيث اإنَّ : » النا�س �صنفان اإما اخ لك في الدين اأو 

.t نظيٌر لك في الخلق«، كما قال اأمير الموؤمنين
م الإمام  وهذا هو كنه ال�سام المحمدّي اّلذي من اأجله قدَّ
بع�س  تعنت  ولكن  وا�سحابه.  بيته  واأهل  نف�سه   ،t الح�سين 
واأكلهم  وللم�ستكبرين  للظالمين  واتباعهم  وجهلهم  الّنا�س 
واعرا�سهم  النا�س  ام��وال  على  واعتداءهم  الآخ��ري��ن  حقوق 
والم��ن،  ال�ستقرار  زع��زع��ة  ال��ى  ي���وؤدي  ذل��ك  ك��ل  وحرياتهم 
وال��ح��روب.  وال��ف��ت��ن  والط��م��اع  الح��ق��اد  عندها  فت�ست�سري 
ان  حقًا  واله  ومن   ،w اهلل  ر�سول  اتباع  على  وجب  هنا  ومن 
ال��ت��وازن  يعيدوا  واأن  الخطيرة  الن��ح��راف��ات  ه��ذه  ي�سححوا 
لحياة النا�س ولو ادى ذلك الى ما ح�سل في كرباء من ماآ�ٍس   
ومثاًل  التاريخ  في  خالدًا  نموذجًا  اأ�سبحت  والتي  ووي��ات. 
وقدوة ومنهاجًا. هذه هي ر�سالة المام الح�سين عليه ال�سام 

في حركته لكلِّ الموؤمنين والحرار في العالم.
واأمر  روحه  من  فيه  ونفخ  اآدم  �سبحانه  اهلل  خلق  اأن  ومنذ 
منذ  وا�ستكبر،  اأبى  ابلي�س  ال  ف�سجدوا  له  ت�سجد  اأن  المائكة 
ذلك الوقت بداأَ �سراع عنيف بين تيارين: اآدم وذريته من جهة 
ابلي�س  وتكبر  لحقد  وذل��ك  اخ��رى،  جهة  من  واعوانه  واإبلي�س 

اأن  اللهية  العّزة  امام  )ابلي�س(  اق�سم  فقد  وذريته  اآدم  على 
)الفطرة  الم�ستقيم  ال�سراط  عن  ويخرجهم  الب�سر  ُكلَّ  يغوي 
الحقيقة  تزييف  هي  والغواية  عليها(  النا�س  اهلل  فطر  التي 

الباطل. وتزيين 
اآدم  الدنيا.  الحياة  ف��ي  ال�سراع  وماهية  ُكنه  ه��و  وه��ذا 
وابلي�س  فيها  ُخلقوا  التي  الجنة  الى  العودة  يريدون  وذريته 
ويحرموه  الجنة  الن�سان خارج هذه  يبقوا  ان  يريدون  واعوانه 
)ب�سبب  ورح��م��ت��ه  جنته  م��ن  اب��ل��ي�����س  اهلل  اأخ����رج  ك��م��ا  منها 
بعده  وما  هذا  يومنا  والى  اآدم  منذ  ابلي�س  وخط  مع�سيته(. 
والم�ستبدين  والظلمة  والملوك  والنماردة  بالفراعنة  يتمثل 
الأر���س  ف��ي  ويف�سدون  بالباطل  النا�س  م��ال  ي��اأك��ل��ون  اّل��ذي��ن 
النا�س.  بين  ويفرقون  ويظلمون  ويطغون  حّق  بغير  وي�ستكبرون 
وخطُّ النبياء والولياء وال�سهداء وال�سديقين ومن تبعهم من 
ويعملون  ور�سله  وكتبه  يوؤمنون باهلل ومائكته  الذين  الموؤمنين 
والتعدي ويعملون  �سالحًا ويرف�سون الظلم والف�سق والع�سيان 
ذلك  ادى  ولو  والملهوف  والمحتاج  المظلوم  لن�سرة  جاهدين 

ال�سهادة. الى 
�سعد  ب��ن  ُعمر  مثل  هناك  ع�سر  ك��ل  ف��ي  ف��اإِن��ه  هنا  وم��ن 
وال�سمر ويزيد بن معاوية، وهناك ِمثُل المام الح�سين وُم�سلم 
والطفل  والقا�سم  الرياحي  والحرُّ  القين  بن  َوُزهير  عقيل  بن 
ا م�سوؤوليتنا نحن وكل النا�س  الر�سيع وزينب و�سكينة و..... اأمَّ
نيا والخرة.  فهي ان نختار مع اأي طرٍف نريد ان نكون في الدُّ
ولكل طرف وطريق من الطريقين ثمٌن ونتيجة. وهذا ما �سنقف 
عليه يوم القيامة اأمام اهلل �سبحانه ) قفوهم انهم م�سوؤولون(.
والحمد هلل رب العالمين

بقلم العاّلمة ال�صيخ محمد ح�صين عمرو )1(

الهوام�س:
الم�سوؤول الإعامي في تجمع العلماء الم�سلمين في لبنان.( 1)

الصفحة األخرية

نهضة
وواقعة كربالء
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i ملحق ثقايف عن أهل البيت

والأدب���اِء  المفكرين  عند   ،t عليِّ  الإم���ام  ع��ن  الحديث 
الم�سيحيين في لبنان والعالم العربّي والعالم الغربّي، هو حديث 
عن  حديث  وهو  الإ�سامّية،  والح�سارة  الإن�سانّية  المعرفة  عن 
عن  حديث  وهو  وال�سلم،  والحرب  والعمل  الإيمان  في  ال�سدق 
النزاهة والعدالة مع ال�سديق والعدو، وهو حديث عن الزهد في 
الدنيا وحطامها، وهو حديث عن الف�ساحة والباغة والحكمة 
فنون  t، في  علّي  الإمام  والفل�سفة، وهو حديث عن مرجعّية 
الإ�سام ومعارفه وثقافته، بل هو حديث عن رحلة هوؤلء الأحرار 
ال�ساعر  قول  ديدنهم  كان  واّلذين  والإ�سام  المعرفة  عالم  اإلى 

اللبناني اإيليا اأبي ما�سي:
ُح�������������رٌّ وم���������ذه���������ُب ُك�������������لَّ ُح�������������رٍّ م����ذه����ب����ي

.. ال����ُم����ت����ع���������س����بِّ ول  ب�����ال�����غ�����اوي  ك�����ن�����ُت  م������ا 

مع بول�س �سالمة
لقد تكلَّم القا�سي والأديب اللبنانّي الكبير عن ال�سبب الذي 
العربّي تحت عنوان  التاريخ  �سعرّية في  اأول ملحمة  لنظم  دعاه 
)عيد الغدير( واأنَّ ذلك كان بت�سجيع من �سماحة الإمام ال�سّيد 
1947م.  �سنة  خريف  اأعقاب  في  الدين  �سرف  الح�سين  عبد 
بال هذا  قــال: ما  ُمعتر�س  ]» وَربَّ  بقوله:  ُثمَّ عّقب على ذلك 

الم�صيحّي يت�صدى لملحمة اإ�صالمّية بحتة؟
اأجل اإنني م�سيحي ولكن التاريخ ُم�ساع للعالمين.

�سيقة،  كوة  من  ل  رحب  اأُف��ق  من  ينظر  م�سيحّي  اإن��ي  اأج��ل 
كلهم  )الخلَق  يرى  م�سيحي  قدي�سًا،  الوثني  غاندي  في  فيرى 
ِعياُل اهلل(، ويرى اأنَّ )ل ف�سل لعربّي على اأعجمّي اإّل بالتقوى(. 
اأمام عظمة رجل يهتف با�سمه مئات المايين  م�سيحي ينحني 

من الّنا�س في م�سارق الأر�س ومغاربها خم�سًا كل يوم. رجٌل لي�س 
في مواليد حواء اأعظم �ساأنًا منه، واأبعَد اأثرًا، واأخلد ذكرًا. رجٌل 
بلواء مجيد  اأظلها  دنيا  معه  فاأطلت  الجاهلّية  غياهب  اأطلَّ من 

ُكِتَب عليه باأحرف من نور: ل اإله اإّل اهلل! واهلل اأكبر.
قد يقول قائل، ولم اآثرت علّيًا t، دون �سواه من ا�سحاب 
اإّل  ال�سوؤال  هذا  على  اأُجيب  ول  الملحمة؟.  بهذه   ،w ُمحّمد 
�سياقها  ف��ي  و�سترى  عليه،  ج��واب  كلها  بالملحمة  بكلمات، 
)ر�سي  فيقولون  الم�سلمون  يذكره  الذي  الرجل  عظمة  بع�س 
الن�سارى  وي��ذك��ره  ال�����ّس��ام(،  وعليه  وجهه،  وك��ّرم  عنه  اهلل 
به  ويتمّثل  لتقواه،  ويخ�سعون  بحكمه  فيتمّثلون  مجال�سهم  في 
اإليه  وينظر  وقنوتًا،  ُزه��دًا  ف��ي��زدادون  ال�سوامع  في  الزهاد 
الكاتب  اإليه  وَيتطّلع  الو�ساَء  القطب  بهذا  في�ست�سيُء  المفكر 
في�ست�سهد  المدرك  الفقيه  ويعتمده  ببيانه،  فياأتمُّ  الألمعي 

باأحكامه )2(«[.
ويقول الأ�ستاذ ر�ساد بول�س �سالمه 

عن حياة اأبيه: 
فخ�صع   ،t علّي  االإمـــام  نهج  �صالمه  ب�ل�س  تر�ّصم  ]»بل 
واأكبر  عدله  واأيــدَّ  ه،  لحقِّ وانت�صر  لغ�صبته،  َب  َوغ�صِ لتق�اه، 
باأحكامه،  وي�صتر�صد  ببيانه،  يــاأتــمُّ  وراح  بــه،  وتمثل  حلمه، 
ويقتدي بتعاليمه، ويتاأ�صى باآالمه التي احتلت م�صاحة حياته"، 
منذ تفتحت عيناه على الُن�ِر في الكعبة، حتى اأغم�صهما على 

الحقِّ في َم�صجِد الك�فة )3(«[.
ومّما جاء في ملحمته في عيد الغدير بعد ذكره �سعرًا رجوع 
w، لهم  w، وللم�سلمين من حّجة الوداع، ونداُء النبّي  النبيِّ 
عند ُمفترق الُطرق للحجيج في مكان ُيدعى غدير خم وخطبة 

عليِّ  ح��قِّ  في   ،w النبّي  وق��ول  المكان.  ذل��ك  في   ،w النبّي 
حينذاك » من كنت م�اله فهذا عليٌّ م�اله الّلهم واِل من وااله 

وعاِد من عاداه«.
كما تكّلم اأي�سًا �سعرًا عن اأمر النبّي w، لل�سحابة ولن�سائه 
بمبايعة عليٌّ t، باإمرة الموؤمنين وعن غير ذلك مّما جرى في 

غدير خم اإلى اأن قال:
���� ال���ُح�������سْ ي����ا ع����ل����يٌّ ع����ن  ال�������س���م���ُح  َع�����ُف�����وك   «[

������ٌد ل���ل���ب�������س���ي���ِر ��������س�������اِد ف�����ال�����ُع�����م�����ُي ُح�������������سَّ
ي�������ن�������ث�������روَن ال�������������س������ه������اَم ل����ل����ن���������س����ر ط����ع����ّن����ا

وح������������ب������������وَب ال��������ط��������ع��������ام ل����ل����ع���������س����ف����ور
ُي�������رَه�������ُب ال����ل����ي����ُث اآج������ّم������ا وال���������س����ع����ي����ُف ال�����

�������ّم�������ا ف���������ي ال������������دور ه������������رُّ ي��������غ��������دو ُم�������ن�������عَّ
ك������لَّ������م������ا ح���������������اول ال��������ك��������ري��������ُم ع��������ب��������ورًا

وق������������َف ال���������������س�������وؤُم دوَن����������������ُه ف�������ي ال����ع����ب����ور
ال�������� خ���ي���ِر ت����ل����م����ُح ظ�������لَّ  ال�����ع�����ي�����وُن  ت�����ك�����اُد  ل 

ح���������ت���������ى ت�������������ج�������������وَز ب�����������ح�����������َر ����������س���������رور
اإن��������م��������ا ال������خ������ي������ُر ف��������ل��������ذٌة م��������ن ������س�����ي�����اٍء

�����ن�����ت�����ه�����ا الأه���������������������������واُء ب������ال������دي������ج������ور ك�����فَّ
ال������ ذاك  ع������ق������َب  اآي���������������ًة  اهلُل  اأن�����������������زَل 

ي����������������وٍم خ�������ت�������ّم�������ا ل�������دي�������ن�������ه ال�������م�������ب�������رور
ك�����������اَن وه�����������ُج ال���������������س�������روِق ي�����������وَم ِح�����������راٍء

.]»)4( ال�����غ�����دي�����ِر  ي��������وَم  ال����م����غ����ي����ِب  وج����������اُل 
ُثّم يقول في اآخر ملحمته:

ف����خ����رًا ح�������س���ب���َي  الإ��������س�������ام  اأم�����ي�����ر  ي�����ا   «[
����������ن����������ي م�������ن�������َك م���������ال���������ٌئ اأ��������س�������َغ�������رّي�������ا اأنَّ

عند املفكرين
 واألدباء املسيحيني

بقلم القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو)1(

tاإلمام
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َج�����ل�����َج�����َل ال������ح������قُّ ف������ي ال����م���������س����ي����ح����يِّ ح��ت��ى
���������ِه َع������َل������وّي������ًا ��������اَر ِم���������ن َف�������������رِط ُح���������ِبّ ���������سَ

اأن����������ا َم�����������ن َي����ع���������س����ُق ال�����ب�����ط�����ول�����َة والإل��������������
�����ّي�����ا ه����������اَم وال��������ع��������دَل وال��������خ��������اَق ال�����َر������سِ

ف�����������������اإذا ل���������م ي������ك������ن َع�������ل�����������������������ٌيّ َن������ب������ّي������ًا
.]»)5( َن������ب������ّوّي������ا  ُخ������ُل������َق������ُه  ك���������اَن  َف�����َل�����َق�����د 

مع جورج جرداق
والأديب اللبناني الكبير الأ�ستاذ جورج جرداق واّلذي �سّنف 
مو�سوعته الأدبّية في خم�سة اأجزاء حول الإمام علّي t، في عام 
1958م. تحت عنوان:» االإمام علّي �ص�ت العدالة االإن�صانّية«. 
 ،t ومواقفه  وخطبه  كلماته  بع�س  �سرح  المو�سوعة  هذه  في 
الإ�سامّية  الم�سادر  و�سائر  الباغة  نهج  في  ج��اء  ما  ح�سب 
مواقف  بين  وما  والكلمات  المواقف  تلك  بين  ُمقارنًا  الأخ��رى 
و�سقراط   ،o وُمحّمد  كالم�سيح  العالم  في  العظماء  من  كثير 
�سرحه  ف��ي  ج��اء  وم��ّم��ا  وغيرهم.  الفرن�سّية  ال��ث��ورة  وفا�سفة 
اأبي طالب  بن  اأّن عليِّ  االأمرين  الكلمات:]»وثاني  تلك  لبع�س 
من االأفذاذ النادرين اّلذين اإذا عرفتهم على حقيقتهم بعيداً 
عن ال�صعيد التقليدّي الذي درجنا على اأ�صا�صه ندر�س رجالنا 
وتاريخنا، عرفَت اأّن مح�َر عظمتهم اإّنما ه� االإيمان المطلق 
ال�صريفة،  الُحّرة  الحياة  في  الُمقّد�س  وحقه  االإن�صان  بكرامة 
ــاأن الــجــمــ�د والتقهقر  ــداً، وبــ ــ وبــــاأّن هـــذا االإنــ�ــصــان ُمــتــطــّ�ر اأبـ
والت�ّقف عند حاٍل من اأح�ال الما�صي اأو الحا�صر لي�صت اإال 

نذيُر الم�ِت ودليُل الفناء.
وقليٌل جدًا من عظماء التاريخ الأقدمين هم اّلذين يبذرون 
في عقلك وُيلقون في نف�سك مثل هذه القاعدة الأ�سل من قواعد 
التطور وكاأن علّيًا ينزُع بها عن ل�سان الطبيعة وقلب الحياة:»ال 
فاإّنهم مخل�ق�ن لزمان غير  اأخالقكم  اأوالدكــم على  ُتْق�ِصروا 

زمانكم!«.
وقليٌل جدًا من عظماء الأقدمين هم اّلذين يبذرون في عقلك 
وُيلقون في نف�سك مثل هذه القاعدة العظيمة التي تطال الم�سلك 
الإن�ساني بكامله فتوّجه كل ن�ساط وتراقب كل عمل:» من ت�صاوى 
ي�ماه فه� مغب�ن«. وما يريد ابن اأبي طالب بذلك اإّل الت�سريح 
باأّن الغبن ل يلحق الجماعة من الّنا�س اإّل اإذا ا�ستوى حا�سرهم 
واأم�سهم، وباأّن الُغنم هو اأن يكون حا�سرهم خيرًا من اأم�سهم، 

ول يتمُّ ذلك اإّل بالن�سياق مع تيار الحياة الذي ل يهداأ.
وقليٌل جدًا من عظماء التاريخ الأقدمين هم اّلذين يبذرون 
في عقلك وُيلقون في نف�سك موازين العدالة الكونّية تنبثق عن 
اأ�صاء  »من  اأن  العبقرّية  ُبذور  مكت�سفين  تقوم،  وبنف�سها  نف�سها 

ُخلَقه عّذب نف�صه!«.
وقليٌل جدًا من عظماء التاريخ الأقدمين هم اّلذين وَعوا اأن 
»االحتكار جريمة « واأّنه »ما جاع فقير اإاّل بما ُمتَِّع به غنّي«. 
واأّن »الذنب الذي ال ُيغفر ه� ظلم العباد بع�صهم لبع�س« ُثّم 
هذا  اأ�سا�س  على  الد�ساتير  وينّظمون  القوانين  يخلقون  راح��وا 

الوعي الكريم!...)6(«[.
تتناق�س  ال  ف�احدة  واأعماله  اأق�اله  واأّمــا  اأي�سًا:]»  ويقول 
من  المياه  تنبع  كما  واحــد  معين  مــن  تنبع  بــل  تتعار�س  وال 
االأر�ــس، ال يتبدل طعمها بين ليل ونهار! وهي ال تتجزاأ، وال 
علّي  �صخ�صّية  »اأَن  قال:  اأن  اإلى  ببع�س«...  اإاّل  بع�صها  ر  ُيَف�صَّ
حيث  الكريم  الــقــراآن  في  لل�ص�ر  م�صابهة  تاأتي  الفريدة   ،t
اأّنها ت�صُد بع�صها بع�صاً وت�ؤيد بع�صها بع�صاً، وال يف�صر بع�صها 

اإاّل البع�س )7(«[.
مع توفيق جرداق

واأّما ال�سقيق الأكبر لاأ�ستاذ جورج جرداق الأديب وال�ساعر 
توفيق جرداق فقد كان في كل خطب وعار�س يّلُم به يجعل من 
و�سلواته،  دعائه  في  تعالى،  اهلل  اإلى  و�سيلته   ،t علّي  الإم��ام 
وفي �سّره وعانيته طالبًا اإلى اهلل عّز وجل الإ�ستجابة، وكان اهلل 
َوُيغِدُق عليه العطاء داعيًا   ،t تعالى، ي�ستجيب له ببركة علّي 

الّنا�س لل�سير على نهج علّي t، قائًا:
اأَل����������مَّ ال�����خ�����ط�����ِب  ع�������ار��������سُ  ب������ي  ]»كلَّما 

������َم������ان������ي م�������ن َع�������َن�������ا ال��������ده��������ِر اأَل�����������ْم و�������سَ
رح���������������ت ا���������س��������ك��������و ل��������ع��������ل��������يِّ ِع�������ّل�������ت�������ي

وع�����������ل�����������يٌّ م���������ل���������ج���������اأُ م�����������ن ك�����������ل َه�����������ْم
واأن��������������������������ادي ال����������ح����������قَّ ف����������ي اأع���������ام���������ه

وع����������ل����������يٌّ َع����������ل����������ُم ال����������ح����������قِّ الأ�����������س����������َم
ف�������ه�������و ل������ل������ظ������ال������م َرع��������������������ٌد ق������ا�������س������ٌف

وه������������و ل�����ل�����م�����ظ�����ل�����وم ف�����ي�����ن�����ا ُم����ع����ت���������س����م
وه������������و ل������ل������ع������دل ح��������م��������ًى ق���������د ������س�����ان�����ُه

�����������ْي�����������ٌف، وق�����ل�����م ُخ���������ل���������ٌق َف������������������ٌذ، َو������������سَ
َم������������ْن لأوط�������������������اٍن ب�����ه�����ا ال�����ع�����������س�����ُف ط���غ���ى

ولأر�����������������������سٍ ف������وق������ه������ا ال�������ف�������ق�������ُر َج�������َث�������ْم
غ��������ي��������ُر ن��������ه��������ٍج ع���������������ادل ف���������ي ُح������ك������ِم������ِه

.]»)8( َح����َك����ْم  ال���ح���ي���ُف  اذا  ال���َح���ي���َف  ي����رف����ُع 
مع الفيل�سوف اللبناني الدكتور 

�سبلي �سميل
�سميل  �سبلي  الدكتور  اللبناني  والطبيب  الفيل�سوف  ويقول 
طــالــب، عظيم  اأبـــي  بــن  عــلــّي  ــام  »االإمــ 1917م.:  �سنة  المتوفى 

�ــصــ�رة طبق  والــغــرب  ال�صرق  يــَر  لــم  ُمــفــردة  ن�صخة  العظماء، 
االأ�صل قديماً وال حديثاً)9(«[.

والدكتور �سميل له موؤلفات كثيرة، مثل ر�سالة )الحقيقة( و 
)فل�سفة  و  الفطرة(  على  )الحبُّ  و  �سينا(  ابن  اأرج��وزة  )�سرح 
الن�سوء والإرتقاء( وغيرها من كتب وبحوث. وراأي هذا المفكر 
واإّنما جاء من درا�سة  لموقف عاطفي  نتيجة  ياأت  لم  الم�سيحّي 

مو�سوعّية ل�سيرة الإمام عليِّ t، ولكلماته.
مع الأديب اللبنانّي 
جبران خليل جبران

عليِّ  الإمام  عن  اأدبائه  وكبير  لبنان  حكيم  يتحدث  وعندما 
t، وعن جوهر ذاته وعن اإن�سانيته التي ا�ستطاعت اأن تكتنف 
حياته  فقد  ال��ذي   ،t وه��و  الأر����س  في  المعّذبين  ك��ّل  ج��راح 
رّبها عدًل وحرّية  بنور  الأر�س  ُت�سِرق  اأن  اأجلهم، ومن اجل  من 
( قبل اأن ُيبلَِّغ العالم ر�صالته كاملة  وم�ساواة يقول:]» )مات عليٌّ
وافية. غير اأنني اأتمثله قبل اأن يغم�س عينيه عن هذه االأر�س.

ياأتون  اّلذين  والبا�سرين  الأنبياء  جميع  �ساأن   ) )عليٌّ مات 
لي�س  زمن  وفي  بقومهم  لي�س  قومهم  واإلى  بلدهم  لي�س  بلد  اإلى 

بك �ساأن في ذلك وهو اأعلم )10(«[. بزمنهم ولكن لرَّ
مع الفيل�سوف اللبنانّي 

اأمين الريحانّي
اأمين  ال�سهير  ال��رح��ال��ة  وفا�سفته،  لبنان  اأدب����اء  وكبير 
الريحانّي المتوفى في بلدته الفريكه � ق�ساء المتن ال�سمالي �سنة 
1940م. عندما كان الريحاني في الوليات المتحدة الأمريكّية 
كتابة  عــلــى  الــعــزم  عــقــد  فــقــد   «[ الع�سرين  ال��ق��رن  مطلع  ف��ي 
وتبحث   ،t علّي  االإمــام  و�صخ�صّية  �صيرة  تتناول  م�صرحّية 
وتناق�س المفا�صل الُمهّمة في م�صيرة حياته t، وقد ا�صت�صار 
ب�صاأن هذا  االأ�صتاذ )الريحانّي( �صديقه جبران خليل جبران 
الم�صروع الثقافّي فاأ�صار اإليه جبران بالم�صي قدماً في ذلك 

ُم�صّجعاً.
كما قد اإقترح الأ�ستاذ الريحانّي على �سديقه ال�ساعر اأمين 
الباغة  نهج  كتاب  ترجمة  تتمَّ  اأن  معه  لقاءاته  اأح��د  في  نخله 
الغربيين  �ستبهر  ترجمته  لأّن  وذلك  الأوروب��ّي��ة  اللغات  كل  اإلى 

وتذهلهم، وب�سكل خا�س الإنكليز)11(«[.
الريحانّي  اأمين  الأ�ستاذ  فيكون  الرواية  هذه  من  واإنطاقًا 
الإمام  و�سيرة  كتابة م�سرحّية عن حياة  ُمفكر عربي حاول  اأّول 
ولكن  الأوروب��ّي��ة  للغات  الباغة  نهج  لترجمة  و�سعى   ،t علّي 
عمره الق�سير وحدوث الحرب العالمّية الثانّية حال دون اإرادته 
ورغبته. كما اأّنه زار الّنجف الأ�سرف وكان له لقاء ُثّم مرا�سات 

محمد  ال�سيخ  المرجع  الإم��ام  مع  اللقاء  ذلك  بعد  ومراجعات 
ح�سين كا�سف الغطاء.

مع خليل فرحات
وقد قارن �ساعر لبنان الكبير خليل فرحات ما بين �سخ�سّية 
ال�سّيد الم�سيح و�سخ�سّية الإمام علّي عليهما ال�ّسام، في العطاء 
عن  قال  حيث  والت�سامح  المحّبة  وفي  لاأخاق،  الُعليا  والمثل 

.t ال�سّيد الم�سيح
ب���ح���ّب���ه ������س�����اق  ال�����ح�����ب  م�������س���ي���ُح  وق������ي������َل   «[

ج�����ِر َوَك����������رَّ ع���ل���ى ال����رائ����ي����ن ب���ال�������س���وط وال�����زَّ
��������اَح: دع��������وا ب����ي����ت����ي... دع�����ون�����ي ف���اإن���م���ا َو���������سَ

�����س����واك����م اأن���������ا، وال����ب����ي����ُت �����س����ردت����م ِق���ط���ري
����د وال������ه������دى ل�����ق�����د ������س�����ي�����َد ب����ي����ت����ي ل����ل����ت����ع����بُّ

���������س وال�����ف�����ج�����ر ل������ت������م������وه ل����ل����ت����ل���������سًّ ف������ح������وَّ
وَك����������ْم دا�����������سَ اأرزاق���������������ًا َوَع��������ْف��������رَّ اأوُج������ه������ًا

����ْخ����ِر ������اد ال���������دوان���������َق ب����ال���������سُّ َواأغ�����������������رَق ع������بَّ
وخاطب عليٌّ t، بقوله له:

ب��رح��م��ٍة دوم��������ًا  ال����ّن����ا�����سَ  و����س���ع���َت  واأن���������َت   «[
وق�������د اأم�������ط�������روك ال������ِوت������ر ف�����ي اآث����������ِر ال����وت����ِر

َع�������ل�������وَت وك������ن������َت ال����ن����ف���������س اأك�������ب�������ِر ق��������ادٍر
ع����ل����ى ق�����ه�����ره�����ا، ت����ل����ك ال����م����ل����ي����ئ����ة ب���ال���ك���ب���ر

�����ا������سِ ع�����ن ق���ه���ر م��ي��ِل��ه��م ����َر ع����ق����ُل ال�����نَّ وق���������سَّ
ي�ستجري)12(«[. ال��ن��ف�����ِس  ع��ل��ى  ���ارًا  ق���هَّ ف��ب��ورك��ت 

خيبر  في  اليهود  من   ،t عليٌّ  موقف  اأنَّ  ه��و:  وال�سواب 
اهلل  ر�سول  لأمر  وتنفيذه   ،w ولر�سوله  تعالى  هلل  كادوا  اّلذين 
w، بطردهم من الجزيرة العربّية. كان تمامًا كموقف ال�سّيد 
الم�سيح t، من اليهود عندما �ساهدهم في بيت المقد�س وقد 
اأقاموا به �سوقًا لاعتداء على اأموال الفقراء بوا�سطة الإحتكار 
والربا والغ�س والقمار واأعمال ال�سحر وال�سعوذة والدعارة، وعليه 

فا تناق�س بين الموقفين اأبدًا.
مع الدكتور جورج �سكور

ال�سعر  من  ملحمة  اللبنانّية  الجامعة  في  الأ�ستاذ  نظم  وقد 
t، جاء فيها عن �صراع  العربّي باإ�سم:» ملحمة االإمــام علّي 
االإ�صالم مع اليه�د في مدينة خيبر وكانت من اأعظم معاقل 

اليه�د وح�ص�نهم في بالد الحجاز:
َم�����َع�����اِق�����ُل ل�����ل�����َي�����ُه�����وٍد  ِب�����َخ�����ْي�����َب�����َر  ]»كانت 

������وٌن ك�����ال�����ِج�����ب�����اِل َت�����خ�����اَي�����ُل ف����ي����ه����ا ُح�������������سُ
������ب������يِّ َم������ك������اي������ٌد �������������ُر ل������ل������نَّ وب�������ه�������ا ُت�������������َدبَّ

������������راٌك َل�����������ُه وَح������ب������ائ������ُل وُت���������ح���������اُك اأَ�������������سْ
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�����ْح�����َب�����ُه ����َت����ه����ي����ِه و������سَ وُم�������������وؤاَم�������������راٌت َت���������سْ
�����َع�����ى ِب�������ِه�������نَّ اأَ�������س������اِف������ُل وَم�������خ�������اِت�������ٌل َي�����������سْ

������وا، ف��ق��د ����ْح����ِب����ِه: ُه������بُّ ����ب����يُّ ِب���������سَ َه�����َت�����َف ال����نَّ
ح���������اَن ال������ِج������ه������اُد، ول�����ل�����ِج�����ه�����اِد َف���������س����ائ����ُل

�����ُد َي������ْع������ُرِب �����يِّ ، ف������اأن������َت ������سَ ُق����������ْم، ي�����ا َع������ل������يُّ
م������ا ق���������اَم ِم�����ْث�����َل�����ك ف������ي ال�����ق�����ت�����ال ُم�����ق�����اِت�����ُل

ن���ا����س���رًا َي���م���ي���ن���َك  ع�����ن  "َيخِطُر  ِج�����ْب�����ري�����ُل 
������ِة م������اِئ������ُل �������ْي�������ُف ال������م������ن������يَّ �������ه ��������سَ وب�������َك�������فِّ

َع ب����اُب����ه����ا ��������رِّ �����َت�����ُف�����وُز ِب������ال������َج������ّن������اِت ���������سُ ������سَ
�������������ي ِل�����������َف�����������وِزَك ب������ال������ِج������ن������اِن َل�����ك�����اِف�����ُل اإنِّ

اأْه��������������واَك َوْح�������������َدك اأْن�����������َت َت�����ْح�����ِم�����ُل راي�������ًة
ف����ي َح���ْم���ل���ه���ا، ِم�������ْن َق������ْب������ُل، اأَْخ�������َف�������َق ح����اِم����ُل

م�������ا راَب��������ن��������ي َرَم���������������ٌد ِب������َع������ْي������ِن������َك ع�����ائ�����ٌق
زائ������ُل ����ُت����َك،  َل����َم���������سْ اإذا  ال������ُع������ُي������وِن،  َرَم����������ُد 

����ًا ُم����ن����ا�����سِ  ، َت��������ِف��������رُّ ول   ، َت��������ُك��������رُّ ف�������غ�������دًا، 
.]»)13( ��ُل  ُي��ن��ا���سِ  ) )ع���ل���يُّ ��ى  َف��َم�����سَ َغ�����ٌد،  واأََت������ى 

اإلى اآخر الأبيات...
مع الأ�ستاذ �سليمان كتاني

اأكثر  �سليمان كتاني هو من  الأ�ستاذ  الكبير  اللبنانّي  الأديب 
 ،i الأدباء الم�سيحيين كتابة وتاأليفًا وت�سنيفًا عن اأهل البيت
ومّما جاء في كلماته:]» فعلّي بن ابي طالب، ه� ركيزة االأ�صا�س، 
وه� بالن�صبة للر�صالة كل الر�صالة في تاأ�صي�صها وفي طريقة 
المحافظة عليها في ن�صرها وفي مجاالت الدفاع عنها... واأّن 
ق�ة  فه�  بها،  يتحلى  الكريمة  النع�ت  من  �صل�صلة  اأطــ�ل  له 
واإرادة و�صجاعة وبط�لة وعقل، ومعرفة وحقُّ وعدالة ومثال 

وكمال«.
وعندما يتحدث الأ�ستاذ )كتاني( عن الإمام عليِّ t، كرمز 
للحقِّ والعدل، والكمال، فاإّنه ل يكتفي عند هذه الأو�ساف التي 
ا�ستفا�س ب�سرحها والتعليق عليها اإلى اأن يقول:» ويمكن اإيجاز 
هذه الخال�صة بتاأكيد ال�صّيد )كتاني(، على اأّن د�صت�ر الحياة 
ه� د�صت�ر عليٌّ t، ونهجه، الأّن الدنيا برمتها اأ�صبحت ترجع 
الطريق،  بها  غ�سَّ  قد  باأّنه  فيها  ت�صعر  �صانحة  كل  عند  اإليه 
فــعــلــيٌّ بــن ابـــي طــالــب t، هــ� د�ــصــتــ�ر الـــ�جـــ�د وهـــ� مرجع 

االإن�صانّية ال�ثيق)14(«[.
مع الدكتور اأنطوان بارا

اإختاره  نفي�س  كتاب  بارا  اأنطوان  الدكتور  الكبير  ولاأديب 
الم�سيحيين في الإمام الح�سين  من كلمات وق�سائد المفكرين 
t، تحت عنوان »الح�صين في الفكر الم�صيحي« حيث ذهب 

الأجيال على  t«، هي معجزة  االإمــام علّي  اإن�صانّية   «: اأنَّ اإلى 
علوم  الكثير من  معرفة  يريد  الذي  وعلى  والدهور  الع�سور  مرِّ 
اأن يغو�س في  اإّل  i، ومن علّي خ�سو�سًا، ما عليه  اأهل البيت 
بطون الكتب التي اأوردت مئات الأحاديث النبوّية ال�سريفة التي 
تك�سف عن خ�سي�س مكانتهم وعلو مقامهم، وقد ذكر الأ�ستاذ 
في  �صجرة  بيتي  واأهــل  »اأنا   :w الكريم  الر�سول  قول  )ب��ارا( 
رّبه  اإلــى  اتخذ  بنا  تم�صك  فمن  الدنيا،  في  واأغ�صانها  الجّنة، 
�صبياًل«. وقد عّلق على هذا الحديث بعد اأن ذكره مبا�سرة، بقوله 
موؤكدًا على اأّن في هذا الحديث دللة كافية على حتمية التم�سك 
وتحقيق  الحياتين  فهم  اإلى  البّين  ال�سبيل  هي  التي  بال�سريعة 
التم�سك  فاإّن  وبالطبع،  الدارين.  في  اإيجابيًا  وتاأكيدها  الذات 
بال�سريعة يكون من خال التم�سك بها عمليًا عبر الإمتثال الكامل 
والفهم الواعي لتعاليم اأهل البيت i، ومبادئهم المح�سلة، هم 
ه وحّجته على خلقه. وهم حقًا كما  تراجمة وحي اهلل ومحل �سرِّ
و�سفهم ر�سول اهلل w، ر�سول الحّق اإلى �سره وحجته على خلقه، 
َما اأَنَت  بقوله:» بي اأُنذرتم ُثمَّ بعلّي بن اأبي طالب اهتديتم، { اإَِنّ

ُمنِذٌر َوِلُكِلّ َقْ�ٍم َهاٍد} �ص�رة الرعد، االآية 7.
وبه  ُت�سعدون،  وبالح�سين  الإح�����س��ان  اأُعطيتم  وبالح�سن 

ُت�سفون«.
t،الخالدة  الإمام علّي  اأّن و�سايا  الأ�ستاذ )بارا(  واعتبر 
لأبنائه ولعماله وولته على البلدان والأم�سار هي دللة الكمال 
على  المتربعة   ،t الموؤمنين  اأمير  علّي  الإم��ام  �سخ�سّية  في 

عر�س الكمال الإن�ساني )15(«[.
مع الأ�ستاذ �سعيد عقل

ولاأديب اللبناني �سعيد عقل عّدة ق�سائد ع�سماء في الإمام 
علّي t، ومن ق�سائده قوله:

ُي��ب��ي��ح��ه��ا ل���ي�������س  �������ات  مَّ ال�������ذِّ ع�����ن  َي����������ذود   «[
ب����ه ال�������س���رُق َم������دَّ ال�������س���وَت ف���ال���ت���ف���َت ال���غ���رُب

َح�����ب�����ب�����ُت َع�����ل�����ّي�����ًا ُم����������ْذ ح����ب����ب����ُت ����س���م���ائ���ل���ي
ل�����ه ال����ل����غ����ت����اِن: ال�����ق�����ول ي�������س���م���ُخ وال���ع�������س���ُب

ب��������ه��������ذاك ُي�����ع�����ل�����ي�����ه�����ا، ب�������ه�������ذا ُي�����زي�����ده�����ا
ت���ك���ب���و!  ل  الأ��������س�������ائ�������ل  اأي������ك������ب������و؟ول������ك������ن 

لأ������س�����رُف م����ن ق���ا����س���ى، واأ�����س����م����ح م����ن ���س��خ��ى
ت�����ق�����ول ع����ل����ى رم��������ل ال��������ب��������وادي ل������ه َح����������ْدُب

ب�������اغ�������ُت�������ه ال�������ل�������ب�������اُء اأ�����������������سُّ اأري��������ك��������ٍة
.]»)16( ال���وث���ُب؟  وث���ب���ُه  ال����ذي  اأب���ل���ى  ب��م��ا  ف��ك��ي��ف 

مع جوزيف الها�سم
ُيّلخ�س  الها�سم  جوزيف  اللبناني  والأدي��ب  الأ�سبق  الوزير 

وجهة نظره بعلّي t، ويراه د�ستور ال�سماء الخالد اّلذي تزول 
اأمامه كل الد�ساتير والوثائق والتو�سيات الأر�سّية الأخرى حيث 

يقول:
ف��م��ا ال�������وج�������ود،  د�����س����ت����ور  دون��������ك  ك����������اأنَّ   «[

زل�������������ت ���������س��������رائ��������ع��������ُه ف����������ي دن������ي������ّوي������ت������ه
ه������و ال�����ف�����ت�����ى، ن������ب������ويُّ ال�������َع�������ْب�������ِق، م���ح���ت���ده

تِه ق�سّ ب��ع�����س  ف��اذك��ر  الأر�������س(،  ف��ي  )ك��ال��م��ل��ح   
وكي يوؤكد لنا الأ�ستاذ الأديب جوزيف الها�سم اأن د�ستور علّي 
t، لي�س فقط لجيل دون جيل، ولي�س لأتباع دين دون اأتباع دين 
اآخر، بل هو لاإن�سان عمومًا اأينما كان وكائنًا من كان، فقد قال:

ل���ي�������س الإم�����������ام ف����ت����ى الإ��������س�������ام َوْح�������َده�������ُم
ول�����ي�����������س وق�������ف�������ًا ع�����ل�����ى اأب��������ن��������اء ����س���ي���ع���ت���ه

����ي����ِم ال�������غ�������ّراء ُم���ع���ت�������س���م���ًا م�����ن ك�������ان ب����ال���������سِّ
، ب�����ال�����رف�����ق، ب�����ال�����ت�����ق�����وى، ب���خ���ْل���ت���ه ب�����ال�����ب�����رِّ

ب����ال����ُن����ب����ل، ب�����ال�����ح�����ّق، ب�������الأخ�������اق م���ك���رم���ًة
َبْيَعتِه«[. اإب����������ن  ف�����ه�����ذا  وب����ال���������س����م����وخ 
وهذا يعني بالن�سبة لاأديب وال�ساعر جوزيف الها�سم اأّنه ما 
الُنبل  ل�سفات  جامعًا  حقيقيًا  اإن�سانًا  يكون  اأن  يريد  الذي  على 
اإمامًا له   ،t الموؤمنين علّي  اأمير  اأن يتخذ من  اإّل  والأخ��اق، 
ال�سخ�س  كان ذلك  ولو  مبايعته على ذلك حتى  اإلى  ُي�سرع  واأن 

م�سيحّيًا اأو غير م�سيحّي)17(«.
مع الم�ست�سرقين!
مع توما�س كارليل

كارليل  ت��وم��ا���س  الإن��ك��ل��ي��زي  والفيل�سوف  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
المتوفى �سنة 1881م. وله كتاب »االأبطال« وكتاب »التنظيمات 
الفتى  ذلك  االإ�صالمّية«:]»اأّما  االمبراط�رّية  في  الح�صارّية 
الُنبل منذ  ــبَّ الل في طبعه  َركَّ اأن تحّبه،  اإاّل  عليِّ فال ي�صعك 
الحداثة، َوَتجّلى في خالله الكرم ط�ال عمره، ُثّم طبعه على 
وجراأة  الفرو�صّية  واأتــاه  الباأ�س،  و�صراحة  الهمة  ونفاذ  العمل 
الليث، وكــل اأولــئــك فــي رقــة قــلــب، َو�ــصــدٍق وكـــرم فــّعــال تليق 

بالفرو�صّية الم�صيحّية )18(«[.
مع الم�ست�سرقة كارين اآر م�سترونغ 

الـــغـــرب«:»اأّن  ــراآة  مـ فــي  االإ�ــصــالم   « كتابها  في  قالت  والتي 
اً t، ه� ال��صيِّ  الر�ص�ل الكريم w، قد اأعلن اأّن االإمام عليَّ
وال�ليِّ على كل الم�صلمين منذ انبثاق الخي�ط االأولى لفجر 
الر�صالة االإ�صالمّية، وذلك في ما ُيعرف تاأريخياً ببيعة الدار 
المدع�ّين  على  الجديدة  دع�ته   ،w الر�ص�ل  عر�س  حيث 
يــ�ؤازرنــي  فاأيكم  اإلــيــه،  اأدعــ�كــم  اأن  تعالى  الل  اأمــرنــي  قائاًل:» 

اأخي وو�صيّي وخليفتي فيكم؟.  اأن يك�ن  على هذا االأمر على 
ولما �صاد ال�صمت المربك، وقف االإمام علّي t، وقال بجراأة 
وثبات واإيمان كامل: اأّنا يا نبيَّ الل اأك�ن وزيرك عليه«. وبعد 
اأن تذكر الباحثة »اآر م�صترونغ« هذا الحدث بدقة واأمانة، نراها 
ت�ستمر في عر�س الم�سهد الخير من ذلك الحدث، وهو الم�سهد 
 ،t علّي  الإمام  بجانب  يقف   ،w الكريم  النبّي  ور  ي�سّ الذي 
ويقول على م�سمع من الجميع:» اإّن هذا اأخي وو�صيي وخليفتي 

فيكم، فا�صمع�ا له واأطيع�ا)19(«[.
مع الم�ست�سرق الأمريكي )مير�سيا اإلياد( 

م��ادت��ي  واأ���س��ت��اذ  1907م.  �سنة  ب��وخ��ار���س��ت  ف��ي  ال��م��ول��ود 
الأديان في جامعة �سيكاغو، والمتوفى �سنة  وتاأريخ  الميثولوجيا 
دقة  المقارنة  والأدي��ان  الميثولوجيا  علماء  اأكبر  وهو  1986م. 
الآنفة  العلوم  في  كتابًا  اأربعين  من  اأكثر  ترك  وقد  وت�سنيفًا، 

الذكر.
]» ويعتقد )اإلياد( اأّن الر�صالة االإ�صالمّية مبنية حقاً على 
دور ال�حي االإلهّي في تبليغ محت�ى هذه الر�صالة ال�صماوّية 
الــقــراآن  ُمــقــّد�ــس هــ�  w، مــن خــالل كتاب  النبّي ُمحّمد  اإلــى 
اآمنا  واأنثى  ذكر  �صخ�صين  اأّول  اأّن  اأي�صاً  )اإلياد(  الكريم، يرى 
بالر�صالة االإ�صالمّية هما خديجة زوجة الر�ص�ل w، واالإمام 

علّي t، اإبن عمه«.
اإيثار  ع��ن  و�سراحة  ب�سدق  )اإل��ي��اد(،  العّامة  ويتحّدث 
الح�سن  ولولديها   ،u ال��زه��راء  فاطمة  لإبنته   ،w الر�سول 
والح�سين o، ويتحدث اأي�سًا بنف�س الوقت عن موقع الإمام علّي 
اأمير الموؤمنينt، بالن�سبة لكّل الموؤمنين. اإذ اإنَّ موقعه موقع 
الو�سيط بين التعاليم الإلهّية ال�ساملة وبين اأولئك الموؤمنين، فهو 
w، يكمل عمله وي�ستاأنف َمهاّمه، وم�سوؤولياته.  خليفة الر�سول 
وقد عّلق )اإلياد( على هذه النظرة الإ�سامّية ال�سيعّية لمفهوم 
ــه يترك  ــ الــمــفــهــ�م جـــريء واأ�ــصــلــي الأّن وهـــذا  الإم���ام بقوله:» 

م�صتقبل التجربة الدينّية مفت�حاً )20(«[.
مع يوهان غوته

ويرى الفيل�سوف وال�ساعر الألماني)غوته( اأّن ال�سخ�س الذي 
لعب الدور الأعظم في ن�سر الر�سالة الإن�سانّية العالمّية التي جاء 
بها ُمحّمد الم�سطفى w، وتهيئة الّجو المنا�سب لها هو الإمام 
 ،w اإبنة الر�سول ُمحّمد ،u وزوجته فاطمة الزهراء ،tعلّي
�ساحب الر�سالة و�سّيدها. وقد اأو�سح )غوته( راأيه هذا بالإمام 
كتبها  م�سرحّية  خال  من   ،t الموؤمنين  اأمير  علّي  الأعظم 
خ�سي�سًا لهذا الغر�س وقد اأطلق عليها اإ�سم )تراجيديا ُمحّمد( 
ويرى الفيل�سوف غوته اأّن دور الإمام علّي t، في ن�سر الإ�سام 
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تو�سيع نطاق  اأي عن طريق  ال�سامّية،  اأخاقه  يتجلى من خال 
وتحويلها   ،w الم�سطفى  بها  جاء  التي  الإ�سامّية  الر�سالة 
بالتدريج اإلى دين عالمي غني، بالمعاني الإن�سانّية الراقّية، واإلى 

دين بعيد عن لّغة الدماء وال�سيوف )21(«[.
مع جرهارد كون�سلمان

ويرى المفكر والباحث الألماني الآخر )جرهارد كون�سلمان( 
في كتابه »�صط�ع نجم ال�صيعة« اأّن الإمام علّيًا t، كان دائمًا 
وابدًا مو�سع �سر الر�سول w، ومحّط ثقته الكاملة، واأّنه الإمام 
الذي �سعى منذ ولدة الر�سالة الإ�سامّية اإلى اأن يكون الفدائّي 
الأّول في الإ�سام حيث يكون ُم�ستعدًا في كل وقت لفداء الر�سالة 
ولكي  الوجود،  هذا  في  يملك  ما  وباأعز  ودمه  بروحه  والر�سول 
ت�ستمر هذه الروح الفدائّية معه من اأجل رفع لواء الحقِّ حتى بعد 
علّي  يقوم  الأعلى، حيث  بالرفيق  واإلتحاقه   ،w الر�سول  رحيل 
t، كما يقول كون�سلمان »بترتيب بيت النبّيw، مبا�صرة بعد 
م�ت النبّي المفاجىء، فقد كانت وريقات من القراآن ُمبعثرة 
على الم�ائد والرف�ف وقد اأح�سَّ عليٌّ باأنَُّه م�ص�ؤول عن ترتيب 
وتاأمين هذه االأوراق ولم يعرف اأّنه في بيت اآخر كانت تتخذ 

قرارات �صيا�صّية )22(«[.
مع الم�ست�سرق الفرن�سي 

هنري كوربان
الــخــا�ــس  ــام  ــ االإمـ مــنــ�ــصــب  ]»اأنَّ  الم�ست�سرق  ه��ذا  وي���رى 
�صاحبه  يّلقب  اأن  يمكن  من�صب  ه�   ،i البيت  اأهــل  باأئمة 
الذي  المطلق  اأو  والعقل،  الحكمة  باإ�صم:»المكتمل  وحامله 

 ،w ُمــحــّمــد  الــنــبــّي  فــي  اأي  االأفــ�ــصــلــيــن،  اأربــعــة ع�صر  ي�صمل 
u، واالأئمة االثني ع�صر« وغني عن القول اأن  واإبنته فاطمة 
الم�ست�سرق )كوربان( يرى اأّن مفهوم الإمام متازم مع مفهوم 
 ،u الولية، ولهذا فقد اأراد من ذكر ال�سّيدة الزهراء فاطمة 
المحمدّي  البيت  اأف��راد  اأحد  باعتبارها  ع�سمتها  تثبيت  هنا 
الن�س  ح�سب  تطهيرًا  والمطّهرين  رج�س  كل  من  المّنزهين 

الإلهي الأقد�س )23(«[.
خاتمة المطاف!

ع�سر  ثاثة  لأراِء  اإ�ستعرا�سنا  وبعد  المطاف  خاتمة  وف��ي 
الفكر  اأه��ل  اأع��ام  من  و�ستة  عربيًا،  م�سيحيًا  واأدي��ب��ًا  ُمفكرًا 
اأوروبا والوليات المتحدة الأمريكّية في �سيرة  وال�ست�سراق في 
اأمير الموؤمنين علّي بن ابي طالب t، وهديه ونهجه ل ي�سعنا 

:t اإّل اأن نقول ونردد مع بول�س �سامه في علّي
����س���ع���ٍب ف����خ����ر  ل  ال�����ت�����اري�����خ  ف����خ����ر  ه������و   «[

����������ًا ي���������ّدع���������ي���������ه وي�������������س������ط������ف������ي������ه ول����������يَّ
ع������ل������يِّ ه����������������������واُة  ��������س�������ي�������ع�������ٌة  ت��������ق��������ل  ل 

�سيعيًا)24(«[.. ُم����ن���������س����ٍف  ُك����������لَّ  اإن 
�سائلين اهلل تعالى اأن ُيّوفق بع�س الُمبدعين من محبّي الإمام 
الأوروب��ّي��ة  اللغات  اإل��ى  الباغة  نهج  بترجمة  للقيام   ،t عليِّ 
وال�سواحل  والياباّنية،  كال�سينّية،  عالمّية  لغات  من  وغيرها 
ال�سينمائّية  والأفام  الم�سرحيات،  بع�س  يوؤلف  واأن  الأفريقّية، 
اللبنانّي  الفيل�سوف  لأمنية  تحقيقًا   ،t ومواقفه  �سيرته  عن 

اأمين الريحانّي وغيره من اأعام ال�سرق والغرب.

الهوام�س:
 ن�سر رئي�س التحرير هذه المقالة له  كملحق للعددين )35 � 36(، بمنا�سبة اإعان ( 1)

ليلة 27/  رم�سان  �سهر  اإفطار  في  زعرور  و�سام  المهند�س  بلدية جبيل  رئي�س 
1439ه�. الواقع فيه م�ساء 2018/6/11م. »جبيل عا�سمة للحوار بين الأديان«، 
نقًا عن مجلة »نور الإ�سام« العددان )133 � 134( ال�سنة الثانّية ع�سرة تموز 

� واآب 2009م. بت�سرف.
t«، تحقيق واخراج ر�ساد بول�س ( 2) t، والإمام الح�سين  »ماآثر الإمام علّي     

�سامه، �س 11� 12.
   نف�س الم�سدر، �س 7.( 3)
   نف�س الم�سدر، �س 105.( 4)
   نف�س الم�سدر، �س 330.( 5)
   »الإمام علّي �سوت العدالة الإن�سانّية« لجورج جرداق، �س 14 � 15.( 6)
   »الإمام علّي في الفكر الم�سيحي المعا�سر« لراجي اأنور هيفا، �س 179.( 7)
   نف�س الم�سدر، �س 236.( 8)
   نف�س الم�سدر، �س 252 � 253.( 9)
   نف�س الم�سدر، �س 252 � 253.( 10)
   نف�س الم�سدر، �س 569 � 570 بت�سرف.( 11)

   نف�س الم�سدر، �س 251 � 252.( 12)
   » ملحمة الإمام علّي t«، للدكتور جورج �سكور، �س 54 � 55 � 56.( 13)
   »الإمام علّي في الفكر الم�سيحي المعا�سر« لراجي اأنور هيفا، �س 212 � 213 ( 14)

بت�سرف.
   نف�س الم�سدر، �س 212 � 214.( 15)
   نف�س الم�سدر، �س 569.( 16)
   نف�س الم�سدر، �س 259، بت�سرف.( 17)
   »ل فتى اإّل علّي« لل�سيخ علّي ح�سن غلوم، �س 170.( 18)
   »الإمام علّي في الفكر الم�سيحي المعا�سر« لراجي اأنور هيفا، �س 673 � 674.( 19)
   نف�س الم�سدر، �س 678 � 679.( 20)
   نف�س الم�سدر، �س 193 بت�سرف.( 21)
   نف�س الم�سدر، �س 193 � 194.( 22)
   نف�س الم�سدر، �س 233 � 234. وبعد قيام هنري كوربان بدرا�سات وبحوث ( 23)

كثيرة اعتنق الإ�سام في عام 1945م. كما تكّلم عن ذلك مو�سوع الغاف في 
مجلة »اإطالة ُجبيلّية«.

   نف�س الم�سدر، �س 260.( 24)
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ضمري 
األديان 
إىل أبد 
الدهور

للبروفي�ص�ر الدكت�ر اأ�صعد علي)1 (

منه  يتدّفق  بل  ال�ّسرور،  بينبوع  يّت�سل  �سّرًا  »لالألم«  اإّن 
حركّية  من  بقليٍل  »االألـــم«  ح��روف  من  »االأمـــل«  ينبثُق  كما 

اأمل«.  ـ  »األم  الحروف  بين  ِل  والتوا�سُ التركيب 
... الوا�سح  اللغوّي  التركيب  م�ستوى  على  هذا 

المظاِهِر  فظاهُر  يح  كالرِّ الوا�سع  وح  الرُّ م�ستوى  على  اأّما 
الأنبياء  ��َي��ِر  ���سِ ف��ي  وِق  ال���ذَّ اأه���ُل  يكت�سُفه  ��رائ��ر..   ال�����سَّ خفيُّ 

... الحين  وال�سَّ وال�سهداء 
يُد  ال�سِّ �سلىَّ  الب�سارة،  يعني:  والإن��ج��ي��ل  الإن��ج��ي��ل،  ف��ي 

قائًا:  اهلل  وناَجى   ، ت�سليمه  َة  ع�سيَّ  t الم�سيُح 
لي�س  لكن  الكاأ�س...  هذه  عّني  َفلتعُبر  ُي�صتطاُع  كان  »اإن 
الج�صُد  واأّما   ، فم�صتعدٌّ وح  الرُّ اأّما  ؛  كم�صيئتك  بل  كم�صيئتي 
اأن  ينبغي  هــكــذا  فــاإّنــه  الكتب  تــتــمُّ  كيف  ولــكــن  فــ�ــصــعــيــٌف... 

 .)2( يك�ن 
لتنفيذ  ال��ّروح  وا�ستعداد  الأل��م...  م�سدر  الج�سِد  �سعُف 
رور الخالد ... فا موت ...  ُلها بينبوع ال�سُّ الم�سيئِة العليا: َي�سِ
التوّجه  م��ع  ان�سجامًا  اإّل  ي��ك��ون  ل  الحقيقيُّ  وال��ّن�����س��ُر 
ربَح  ولو  نف�َسه  يخ�سَر  َمن  ينت�سر  وهل   ... الطاهر  الينبوعيِّ 

العالم...؟)3(.
النت�سارّي... المقيا�ِس  بهذا 

طالب  اأبي  بن  علي  بن  الح�سين  بثورة  العاَلُم  يقوُل  ماذا 
t؟

الّطاِهر، فكان  الينبوعيِّ  ه  التوجُّ الح�سيُن مع  ان�سَجَم   هل 
بيته؟  اآل  و�سهادة  �سهادته  في  رًا  منت�سِ

الح�سينيَّة،  الثورة  ة  لرمزيَّ والباحثون  خون  الموؤرِّ فطَن 
ل��ه��ا...  ا�ستلهامًا  ة:  الح�سينيَّ يرة  ال�سِّ ت��ك��رار  وا�ستعذبوا 

...)4( �ساحبها  بروح  وا�ستقواًء 
بحثه  ف��ي  ب���ارا،  اأن��ط��ون  ال�سّيد  ال�����س��ابُّ   ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول 

خا�سته:  ما  الم�صيحّي«  الفكر  في  »الح�صين  الجديد، 
ــل الــتــاريــُخ �ــصــبــيــهــاً ال�ــصــتــ�ــصــهــاد الــحــ�ــصــيــن في  »لـــم يــ�ــصــجِّ

كربالء«. 
الثباِت  لقيمِة  �سريٌح  عنواٌن  و�سيرته:  الح�سين  فا�ست�سهاد 

وتمثُّلها. العقيدة  اأخذ  في  المثالّية  ولعظمِة  المبداأ...  على 
علينا  واجــبــاً  الــثــائــر:  الح�صين  حـــبُّ  غـــدا  لــذلــك،   ...«
كــبــ�ــصــر... وغـــدا حـــبُّ الــحــ�ــصــيــن الــ�ــصــهــيــد جـــزءاً مــن نفثات 
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االإن�صان  لبني  نبرا�صاً    ،t �صيحته  جاءت  فقد  �صمائرنا، 
اإّن  اإذ  ان�ص�ى...  عقيدة  ــِة  ّي اأ وتحت  وِم�صر،  ع�صر  كــّل  في 
لتنظيم  بالف�صائل،  ك  والتم�صُّ المحبَّة  هي  االأديان  اأهداف 

 .)5(  » ثانياً اأّواًل... وباأخيه  برّبه  الفرد  عالقة 
يوؤّكد  ف�سوله)6(  بمجمل  ب��ارا،  اأن��ط��ون  ال�سّيد  بحث  اإّن 

بقوله:  وج�ّسدها  له،  تجّلت  حقيقة 
t �ــصــمــعــة االإ�ـــصـــالم... اأ�ــصــاءت  » فــقــد كـــان الــحــ�ــصــيــن 

الده�ر«)7(.  اأبِد  اإلى  االأديان  ممّثلة �صميَر 
الما�سي  تحكم  ّن��ه��ا  لأ للغاية،  مثيرٌة  النتيجة  ه��ذه  اإّن 
الواقعيَّة...  الح�سين  ثورة  فيها  الُحكم  ومقيا�ُس  والم�ستقبل، 
الحكُم  هذا  ُج  يخرَّ فكيَف  �سخ�سّيته،  في  مز  الرَّ مثالّية  ثمَّ 
َل  مثَّ هل  ؟  الغلوِّ  حّتى  بالتاأّثر  انخطاف  ّن��ه  وك��اأ يبدو  ال��ذي 
في  ي��م��ّث��ل��ه  وه���ل  ال��م��ا���س��ي،  ف��ي  الأدي�����ان  �سمير  ال��ح�����س��ي��ن 

؟  لم�ستقبل ا
و�سّيتان:  الم�سيحّية  بمقيا�س  الأديان  �سمير 

ــك، بــكــل قــلــبــك، وكــــلِّ نــفــ�ــصــك وكـــلِّ  ــهـ ــربَّ اإلـ ــ ــب الـ ــبـ »اأحـ
وااُلولى...«.  العظمى  ال��صّية  ذهنك... هذه هي 

الثانية التي  اأحبب قريبك كنف�صك... هذه هي ال��صّية 
االأولى...«  ت�صبه 

والأنبياء...)8(.  كلُُّه،  النامو�ُس،  يتعّلُق  الو�سّيتين:  بهاتين 
ٌة هلل... وتحابٌّ بين العباد... كما  اإّن �سمير الأديان: محبَّ

الم�سيح...  ال�سّيد  عبارة  من  ُيفَهُم 
القراآن؟  عبارة  من  الأدياِن  �سميُر  ُيفهُم  فكيف 

الأدي��ان  �سمير  ت��وؤّك��ُد  الكريم  ال��ق��راآن  في  المحّبة  اآي��ات 
عن  التعبير  �سيغ  ومن   ، وتحابٌّ ٌة  محبَّ الأديان:  ف�سميُر  هذا، 

 : الحقيقة  هذه 
َف�َصْ�َف  ِديِنِه  َعن  ِمنُكْم  َيْرَتدَّ  َمن  اآَمُن�اْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا 
ٍة  اأَِعزَّ اْلُم�ؤِْمِنيَن  َعلَى  ٍة  اأَِذلَّ �َنُه  َوُيِحبُّ ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْ�ٍم  الّلُ  َياأِْتي 
َلْ�َمَة  َيَخاُف�َن  َواَل  الّلِ  �َصِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن  اْلَكاِفِريَن  َعلَى 
َعِليٌم})9(. َوا�ِصٌع  َوالّلُ  َي�َصاء  ُي�ؤِْتيِه َمن  الّلِ  ُل  َذلَك َف�صْ الآِئٍم 
ة...  المحبَّ قوم اهلل يحبُّونه، وهو لذلك يحبُّهم... فدينه: 
في  يتقاع�سون  اأو  ال��دي��ن،  ه��ذا  عن  ي��رت��ّدون  قومًا  يقبُل  ول 
ًة  و���س��دَّ رح��م��ًة...  الآي���ة:  اإليها  اأ���س��ارت  التي  اأخ��اق��ه  تنفيذ 

و�سجاعًة...)10(.  وجهادًا... 
وفي  الإ���س��ام��ّي��ة...  يغة  ال�سِّ ف��ي  الأدي����ان  �سميُر  ه��ذا 

ابقة.  ال�سَّ ة  الم�سيحيَّ يغة  ال�سِّ
، فكيف مثَّله الح�سيُن بن علّي بالثورة؟  ُة والتحابُّ اإّنه المحبَّ
والتزمته  به  َف��َه��دت  الحقِّ  اإل��ى  ُهديت  اأّم��ٌة  الأم��م:  خير 

اُلمم؟  ة خير  اُلمَّ الذي يجعُل  الحقُّ  بالعدل)11(، وما 
من  ر  المطهَّ بالمعروف  والتعاُي�ُس  هلل...  الإخا�س  ّن��ه  اإ

 .)12 المنكر)
ب�سيغة  اُلم��م  خير  مقايي�س  توؤّكد  القراآنّية  الّن�سو�س 
الح�سين  ث��ورة  كانت  فهل  والتحاّب...  الحبِّ  لدين  جديدة 

هذا؟  الأديان  ل�سمير  عملّيًا  تمثيًا 
:t الح�سين  يقول 

ي... اُريــد  ّنــمــا خــرجــُت لطلب االإ�ــصــالح فــي اُّمــة جـــدِّ » اإ
َقبلني  فَمن  المنكر...  عــن  واأنــهــى  بــالــمــعــروف...  اآمــر  اأن: 
، وَمــن ردَّ عــلــيَّ هــذا...  بــالــحــقِّ اأولـــى  ... فــالل  بقب�ل الــحــقِّ
خيُر  وه�   ، بالحقِّ الق�م  وبين  بيني  الل  يق�صَي  حّتى  اأ�صبُر 

الحاكمين«.
ال�ّسعب  م��ن  اأ���س��دق��اء  اأم����ام  م���ّرة  ال��ن�����سَّ  ه���ذا  ح��ّل��ل��ت 
الأديان  مبادئ  وناق�سنا   ،1975 �سنة   بيروت  في  والعلماء، 
يقّرُر  فالح�سين  ميدانّيًا،  تركيزها  جاء  اإّنما  فيه،  زة  المركَّ
في  لاإ�ساح  طلبًا  ثورته:  غايَة  وُيعلن  للثورة،  خروجه  واقعَة 
ثورته  اأ�سول  ُيعلن  كما  جميعًا...  للّنا�س  ُبعَث  الذي  جّده  ُاّمة 
حّتى  المنكر...  ونهٌي عن  بالمعروف  اأمٌر  فهي:  الإ�ساحّية،  
ولكي  منقو�س،  غير  كامًا  الحقِّ  مع  الإن�سان  ان�سجاُم  يكوَن 

الب�سر... بين  مراقيها  الإلهّية  الحكمة  تبلغ 
الأديان...)13(.  المعروفة في �سمير  الثورة  فما هي درو�س 
رة  والتي اأو�سَحها الح�سيُن بحبر جديٍد من دِم ال�سهادِة المحرِّ

المنِقذة ؟ 
ة:  الح�سينيَّ ال��ث��ورة  ف��ي  ال��خ��ال��دة  ال��م��ع��روف  درو����سِ  م��ن 

 . الإبداع  التطّور...  الإيثار...  الحرّية... 
الدهور؟  اأبد  اإلى  الأدي��ان  �سمير  الدرو�س  هذه  تمّثُل  األ 
علي  بن  الح�سيُن  اأرادها  كما  ع�سرنا  في  نفهمها  كيف  ولكن 

ثورته؟  في 
الح�صين«: »جامعة  من  بمقاطَع  لذلك  ُل  اأمثِّ

اأّول درو�س المعروف:)الحرّية(، ويقابلها من مظاهر 
المنكر:)العبودّية(. 

ال�ستغالّية،  اأو  الت�سّلطّية  اأو  التحكمّية  المظاهر  فكلُّ 
لها...  وزبانّيٌة  للعبودية  مظاِهُر  هي  اإّنما 

�سجون  اأع��م��اق  من  �سجاعًة  وثبًة  كانت  الح�سين  وث��ورة 
هواء  ُمطلقًا  العبودّية،  جدران  ليخترق  ع�سره  في  الت�سلُّط 
النقي  ال��ه��واء  لي�سل  ال��زم��ان  ف�ساء  ف��ي  ب��ال��ف��داء  ال��ح��رّي��ة 
طبعه  من  حرٌّ  فالهواء   ... واآٍت  وحا�سٍر  ما�ٍس  من  ببع�سه، 
ُيحيي،  الحرُّ  الهواَء  جدران.  بين  الحياة  ي�ستطيُع  ول  ية  الحرَّ

 . يقتل  الحبي�ُس:  والهواء 
النفو�ُس  �ُسه  تتنفَّ هواًء   ، ة  الفدائيَّ بوثبته  الح�سيُن،  ر  حرَّ
لاإ�ساح  طلبًا  ال��م��وت:  ع��ذوب��ة  ��د  اأكَّ ّن��ه  لأ ال�سريفة  ُة  ال��ح��رَّ

الإن�سانّي...
فلماذا  ال��ع��ذوب��ة  م��ن  الم�ستوى  ب��ه��ذا  ال��م��وُت  ك���اَن  واإن 
هم  كال�سَّ ي��ن��دف��ُع  ل  ل��م��اذا  الإن�������س���اَن...؟  ال��خ��وُف  ي�ستعبُد 

ويخترق؟  فيحترق  الملتهب، 
ال�سهادُة  اإنَّه  المذاق.  فائقُة  ُة  حريَّ الخارَق:  الحتراَق  اإّن 
عنوان  الل«:  اإاّل  اإلــه  ال  اأن  »اأ�صهد  ال�سهداء...  تثمُر  التي 
عدم  تعني:  العبارة  هذه  لأّن  ة؛  الحريَّ اأي  ال�سهادة،  جامعة 
ُع  يخ�سَ َم��ن  لأنَّ  ة؛  حريَّ هلل:  والخ�سوع  اهلل،  لغير  الخ�سوع 

بحوله.  ل  ويتحوَّ بقّوته...  ى  يتقوَّ هلل... 
الأح��رار،  ت�سنع  التي  الجامعة  هذه  يجو  خرِّ وال�سهداء: 

�سبيل)14(.  كّل  في  الحريَّة  ع�ّساَق  وتدعو 
الإيثار...  فهو:  المعروف،  درو�س  من  الثاني  الدر�ُس  اأّما 

ة.  الأنانيَّ المنكر:  مظاهر  من  الإيثار  ويقابل 
لأنا  وقفًا  واأ�سياءهم  الآخرين  تجعُل  التي  الأعمال  فكلُّ 
ثمارها  من  اأو  الأنانّية،  اأ�سواِك  من  ُتعتبر  المت�سّلط...  الفرد 

ال�سائكة. 
اأج��ل  م��ن  ُم��ح��بٌّ  خ���روٌج  ه��ي  ��م��ا  اإنَّ  t الح�سين  وث���ورة 

وحياة  بحياته  موّديًا  الثوريُّ  الخروُج  هذا  كان  ولو  الجماعة، 
ه،  جدِّ ُاّمة  في  الإ�ساح  يطلُب  الح�سين  اإّن  وبناته...  اأبنائه 
الإي��م��ان...  مواقفها:  بثاثة  للنا�س«  اأخــرجــت  ـــة  اأمَّ »خير 
التوراة  في  المكتوبة  المواقف  تلك  وال��ن��ه��ي)15(،  والأم���ر... 

والإنجيل)16(. 
الهادية  الإن�سانّية   � ه  ج��دِّ ��ة  ُامَّ �ساَح  الح�سين  اآث��ر  لقد 
كرباء؛  اإل��ى  فانطلَق  حياته،  على   � ب��ه)17(  العادلة   ، بالحقِّ
ر  المطوِّ الأدي���ان  �سمير  ال��ِف��داُء  ولَيبقى  ع��ا���س��وراء،  ليكون 

والمبدع)18(. 
وكذلك  الح�سين...  ثورة  في  التطّور  در�س  ُيفهُم  كذلك 
التحّرر  يكون  الفهم  هذا  وبمثل  فيها...  الإبداع  در�س  ُيفهم 

اأعمى.  وتقليدًا  وتخلُّفًا  جمودًا  المنكر:  مظاهر  من 
دائمًا  وتذكيرًا  م�ستمّرًا  اإيقاظًا  الأدي���اِن:  �سميُر  األي�س 

عا�سوراء؟  في  الح�سين  فداها  التي  المبادئ  بهذه 
األي�ست الحّرية والإيثار كما فهمنا هما من ثورة الح�سين، 

الُعظَمَيين؟  الإنجيل  َتي  َو�سيَّ جوهر 
لقد اأثار ال�سّيد اأنطون بارا في كتابه »الح�صين في الفكر 
من  مزيد  اإلى  المعا�سرة  الإن�سانّية  تدعو  اإثارات   » الم�صيحيِّ
الم�سيح...  ال�سّيد  ر كما يقول  ُيحرِّ الذي  الحقِّ  التاأّمل لمعرفة 

المعا�سرون)19(؟  يتاأّمل  فهل 

الهوام�س:
الكبير ( 1) العربّي  الإ�سامّي  والأدي��ب  المفكر  علي  اأ�سعد  الدكتور  البروفي�سور     

موؤ�س�س ورئي�س الإتحاد العالمي للموؤلفين باللغة العربّية خارج الوطن العربّي � 
باري�س � دم�سق. وموؤ�س�س ورئي�س مجمع نهج الباغة العالمّية � دم�سق � طهران. 
هذه المقالة هي مقّدمة لكتاب »الح�سين في الفكر الم�سيحّي« للدكتور انطوان 

بارا، ُكتبت في دم�سق الواقع فيه 1979/5/21م.
   متى 40/26 � 55.( 2)
العالم كّله وخ�سر ( 3) لو ربح  الإن�سان  فاإّنه ماذا ينفع   ،    الم�سدر نف�سه 16/ 26 

نف�سه ؟
وال�سيخ ( 4) العايلي،  وال�سيخ عبد اهلل  العّقاد،  كتبه: عبا�س محمود  ما     ياحظ 

محّمد مهدي �سم�س الدين، وكثيرون غيرهم .
   »الح�سين في الفكر الم�سيحّي«، �س 66.( 5)
  لحظ عناوين الف�سول : لَمن ثورة الح�سين ؟ ثورة الوحي الإلهي ، فداء الح�سين ( 6)

في الفكر الم�سيحي، معجزات ال�سهادة، في �سمير الإ�سام، في المجتمع، في 
الزمن، حكمة اختاف ال�سهادتين ، اأ�سباب ثورة الح�سين، قريبة وبعيدة، في 
عهد يزيد، الخروج، اآخر اأقوال �سّيد ال�سهداء ومواقفه، مقتله، الجزيرة التي 
اأ�سقطت اأمّية ، الم�سيح هل تنّباأ بالح�سين ؟ كرباء الأر�س المقّد�سة ، �سمير 

الأديان اأف�سال واألقاب، �سمو ال�سهادة في علم الجمال. 

   »الح�سين في الفكر الم�سيحّي«، �س 65.( 7)
   متى 22 � 28 � 41.( 8)
   �سورةالمائدة، الآية 54.( 9)
   تاحظ ر�سالة عبداهلل خلف حول: حقيقة الحب في القراآن.( 10)
وبه ( 11) بالحّق  يهدون  اأّمــة  { ومّمن خلقنا  الوا�سحة  الآي��ات  ن�سو�س     لحظ 

يعدل�ن}. �سورة الأعراف / 181.
اْلُمنَكِر ( 12) َعــْن  َوَتْنَهْ�َن  ِباْلَمْعُروِف  َتــاأُْمــُروَن  ِللنَّا�ِس  ْخــِرَجــْت  اأُ ــٍة  اأُمَّ َخْيَر  ُكْنُتْم   }  

ِ َوَلْ� اآَمَن اأَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم}  ) �سورة اآل عمران / 110 . َوُت�ؤِْمُن�َن ِباللَّ
 تاأّمل التفا�سيل في ) جامعة الح�سين بن علي ( / 23 � 30 وقارن بالآيات الم�سار ( 13)

اإليها ) �سورة الأعراف / 156 ، 157 ، 181( ، و�سورة اآل عمران / 110 .
   جامعة الح�سين / 26 � 27 طبعة بيروت ، 1975 .( 14)
   لحظ ن�س الآية )110( من �سورة اآل عمران .( 15)
   لحظ ن�س الآية )157( من �سورة الأعراف .( 16)
   لحظ الآية )181( من �سورة الأعراف .( 17)
   جامعة الح�سين / 27 � 28.( 18)
   لحظ مثًا كيف تنّباأ الم�سيح بالح�سين / 295 وما بعدها. اإّن هذا يثير ما ( 19)

يقال: في نبوءة �سليمان ومن قبله نوح ، فما معنى اإجماع الأنبياء على هذا ؟
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i ملحق ثقايف عن أهل البيت

للحسني 
 t ًشهيداً وملِهما
األــــــــــــــــُمــــــــــــــــلــــــــــــــــِهــــــــــــــــمــــــــــــــــ�ن �ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــذى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رود طــــــــــــريــــــــــــُقــــــــــــهــــــــــــْم
وعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُرهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــدِّ زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر اأُْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزال

ِمـــــــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة الـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــح الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّمـــــــــــــــــِق غـــــــــــــــــــــــــــــازاًل
مــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــَد الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ�لــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــًيـــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــزال

األــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ�َجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــ�ن ِقــــــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروِب، قــــــــــ�ــــــــــصــــــــــائــــــــــٌد
ــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــُغ الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــيـــــــــــــــِع َتــــــــــــــــــــــَرفَّ األــــــــــــــــــــــــ�اُنــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا ُنـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــصْ

األـــــــــــــــــقـــــــــــــــــابـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــ�ن عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الــــــــــــــــــــ�جــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِب كـــــــــــــــاأّنـــــــــــــــمـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــْم وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه الـــــــــــــحـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــن َتـــــــــــــــــــــــَزمَّ

ــــــــــــــد �ـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــاً ــــــــــــــهَّ يـــــــــــــــــــا رعـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــَة الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــِب الــــــــــــــُمــــــــــــــ�ــــــــــــــصَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــال َرتَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٍق  فـــــــــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــادِة  اآَي 

دُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــراُت وثــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُر زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْي ذابــــــــــــــــــــــــــــٌل
ذابــــــــــــــــــــــــــــــــاًل ثــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــًرا  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــريــــــــــــــــــِن  اأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َروِّ 

بـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــهـــــــــْم االأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم  عــــــــــــطــــــــــــ�ــــــــــــس  اإذا  ُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى 
ـــــــــــــــــِبـــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــيِّ ِرواوؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم قــــــــــــــــــــد اأُ�ـــــــــــــــــصْ

يـــــــــــــــــــا هـــــــــــمـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــَة الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــاِء فـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــــ�ِف الـــــــــــــجـــــــــــــ�ى
�ــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاك تـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــ� »هــــــــــــــــــــــــــل اأتــــــــــــــــــــــــــــــــى«ُمــــــــــــــــــــــــــــــــْذ اأُْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزال

ـــــــــــــــــَخـــــــــــــــــُب الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ�ِع الــــــــــــــــجــــــــــــــــاحــــــــــــــــديــــــــــــــــَن غــــــــــــــــ�ايــــــــــــــــٌة �ـــــــــــــــــصَ
لــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــُن �ــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــاهــــــــــــــــك،يــــــــــــــــا اإلــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــي، اأَْذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

تــــــــــ�ــــــــــصــــــــــبــــــــــيــــــــــُحــــــــــهــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــزدهـــــــــــــــــــــــــي  اآٍل  مـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاُة 
ـــــــــــــــال يـــــــــــــجـــــــــــــتـــــــــــــاُحـــــــــــــنـــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــــــــْرًفــــــــــــــــــــــــــــــــا، هـــــــــــــــــــــــــــــــــــًدى ُمـــــــــــــــَتـــــــــــــــَبـــــــــــــــتِّ

يــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَة الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــاِء فــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِل الـــــــــــــــــُقـــــــــــــــــرى
َنــــــــــــــــِعــــــــــــــــ�ــــــــــــــــسَ الـــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــَرى والـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــ�ُم �ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاَخ وحـــــــــــــــ�َقـــــــــــــــال

اإّنــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــ�ٍف  ال  دمــــــــــــــــــــــــــــ�َعــــــــــــــــــــــــــــك  ُتــــــــــــــــــــــــــــْجــــــــــــــــــــــــــــري 
ــــــــــــــــاًل ـــــــــــــــــــــا ِلــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــــــــــْدِي عــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــابــــــــــــــٍة ُمــــــــــــــــَتــــــــــــــــَجــــــــــــــــمِّ ُحـــــــــــــــــــــبًّ

كـــــــــــــــــــــــّفـــــــــــــــــــــــاك َنــــــــــــــــــــــــــْخــــــــــــــــــــــــــٌل والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــ�ُل عـــــــــــــــرائـــــــــــــــ�ـــــــــــــــسٌ
ــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي عــــــــــــر�ــــــــــــصــــــــــــهــــــــــــا ُرَطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب الــــــــــــــنــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــِل َتــــــــــــــــــــَرمَّ

ٌد ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــ�رِّ عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــُب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي َحـــــــــــــــــــــبُّ
ال ُتـــــــــــــــــــــــــــــْرخـــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ�ًنــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــاٍت ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّداك لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــيِّ جــــــــــــــــنــــــــــــــــائــــــــــــــــٌن
ــــــــــــــال ك قــــــــــــــبَّ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم �ــــــــــــــــصــــــــــــــــّمــــــــــــــــهــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــٌل وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

مــــــــــــحــــــــــــّمــــــــــــٍد ابـــــــــــــــــــــــــــــــــَن  يــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــِل  دوُح  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّداك 
ــــــــــــــــــــــــال ُمــــــــــــــــــــــــَرمَّ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوَت  اإذا  فــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــف  اإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه 

بـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــًة الــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــ�ِل  اإرِث  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــْن  �ــــــــــــصــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاك 
حــــــــــمــــــــــدلــــــــــه ِذْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر  اآُي  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا  �ـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــال  قـــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــْت �ـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــاك نـــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــسُّ حـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــٍة قـــــــــــــــــــــــد ُيــــــــــــــــــتِّ
بــــــــــ�ــــــــــصــــــــــمــــــــــلــــــــــه تـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــّجـــــــــــــــــــــَر  واّلٌد  والــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــُم 

حــــــــــــرُفــــــــــــهــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــاأّلـــــــــــــــــــــــــــــَق  نـــــــــــــــطـــــــــــــــقـــــــــــــــْت  اإْن  عـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْت تــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ�ُف عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــانــــــــــــــي ِمــــــــــــــْنــــــــــــــَجــــــــــــــال

عــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــ�ِب فـــــــــــــــــــــــ�ار�ـــــــــــــــــــــــسٌ
والـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــُل تـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــــــــّم ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْروى جــــــــــــــــــــــــدوال

قـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ�ك! بــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــ�ا بـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك ِمــــــــــــــــــــــْرجــــــــــــــــــــــاًل
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب الـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاَء كــــــــــــــــــــ�اكــــــــــــــــــــًبــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــاِعـــــــــــــال
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قـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ�ك! بــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــ�ا بـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك �ــــــــــصــــــــــ��ــــــــــصــــــــــنــــــــــاً
ـــــــــــال مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــَح االأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــره مـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــتـــــــــــر�ـــــــــــصِ

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَك ِمـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــ�ُل ثـــــــــــــــائـــــــــــــــٍر الـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــُف فـــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــفَّ
والـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــُف فــــــــــــــــــــي قــــــــــــبــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــاتــــــــــــهــــــــــــْم قـــــــــــــــــــــــــــْد اأعـــــــــــــــــــــــــــــــــَ�ال

اأيـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ُت اإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّمـــــــــــــــــــٍد مـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــّجـــــــــــــــداً
ويـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــ�ـــــــــــــسُ اإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــاِة عــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــًرا مـــــــــُثـــــــــقـــــــــال

هـــــــــــــــــــــــزئـــــــــــــــــــــــْت �ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ�ٌف مـــــــــــــــــــــــن اأُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِف بــــــــــــغــــــــــــاِتــــــــــــهــــــــــــا
لــــــــــــــــــ� لــــــــــــــــــم ُتـــــــــــــــــِجـــــــــــــــــْبـــــــــــــــــُهـــــــــــــــــْم مــــــــــــــــــا اأ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــابــــــــــــــــــ�ا َمــــــــــــْقــــــــــــَتــــــــــــال

يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــ�َة االأّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم تــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــُف ُبــــــــــــــــــْرُعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاً
َتــــــــــــــــَجــــــــــــــــْحــــــــــــــــَفــــــــــــــــال والــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــُع  طــــــــــــــــــــــــه  اآِل  مــــــــــــــــــــــــن 

جــــــــــــــــرى نــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــٌر  مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّمـــــــــــــــــــٍد  �ــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــط  اأوداُج 
يــــــــــ�ــــــــــصــــــــــقــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــطــــــــــــا�ــــــــــــصــــــــــــى ُمـــــــــــــــــــــــــــــــْذ غـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــٌر اأُْثــــــــــــــــــــــِكــــــــــــــــــــــال

عــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــي عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاآِن كـــــــــــــــيـــــــــــــــف تــــــــــــحــــــــــــ�طــــــــــــُه
بـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــًرا مـــــــــــــــــــــن االأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَج وَجـــــــــــــــــْلـــــــــــــــــَجـــــــــــــــــال

يــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــّيـــــــــــــــــدي ُبـــــــــــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــــــــــداً لـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــْم مــــــــــــــــــــــن اأّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة
ـــــــــــــــــــــــــــــــال ُرحَّ َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدواً  قــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــ�ك  اإذا  رجـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــ�ا 

اأوثـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــْم وال  تـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــْم  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُر  ال 
اأَْلــــــــــــــــــــــــــَيــــــــــــــــــــــــــال اإْذ  لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــْم  فــــــــــــــــــــــي  نــــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــــــْم  ال 

قــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــا لـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــْن عــــــــــــــــــــــــــدُتــــــــــــــــــــــــــْم وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرًة
وال بـــــــــــــــــــــــــــْل  جــــــــــــــــمــــــــــــــــِعــــــــــــــــَك  دوَن  جــــــــــــــــمــــــــــــــــ�ًعــــــــــــــــا  ُنــــــــــــــــْفــــــــــــــــنــــــــــــــــي 

َلــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُيــــــــــــــــْطــــــــــــــــِفــــــــــــــــئــــــــــــــــ�ا نــــــــــــــــــــــــــــــــ�َر االإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه بــــــــــبــــــــــغــــــــــِيــــــــــهــــــــــْم
اأفــــــــــــــــــــــــــالكــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا اأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اُرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــربـــــــــــــــال

�ــــــــصــــــــيــــــــفــــــــنــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأوي  الـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــ�م  بــــــــــــــــعــــــــــــــــد  غـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَد  ال 
نــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــُل الــــــــــــــــ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــ�ِف لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ�ِم نــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــٍر َهــــــــــــــّلــــــــــــــال

تأريخ استِشهاد اإلماِم
كت�ر ال�صيخ عبَّا�س فت�ني �صعر االأ�صتاذ الدُّ

ُيــــــــــــ�َلــــــــــــُد الـــــــــــــَمـــــــــــــْرُء ُثــــــــــــــمَّ َيــــــــــــاأْتــــــــــــي الـــــــِخـــــــتـــــــاُم
ـــ ــ ــي َهــــــــــــــــــــــِذِه ِرْحــــــــــــــلَــــــــــــــُة الـــــــــــَحـــــــــــيـــــــــــاِة، َفـــــــــــُكـــــــــــْن فــ
ــــــٍر ـــــــــاِئـــــــــريـــــــــَن فـــــــــي ُكـــــــــــــــلِّ َعــــــ�ــــــصْ ِقـــــــــْبـــــــــلَـــــــــُة الـــــــــثَّ
ــــــْبــــــُل »َحــــــــــــــْيــــــــــــــَدَرٍة« َدْيــــــــــ َلـــــــــــْم َيــــــــُهــــــــْن َفــــــــْهــــــــَ� �ــــــصِ
ــــــَتــــــمــــــيــــــًتــــــا اأَِبـــــــــــــّيـــــــــــــاً لَّ ُمــــــ�ــــــصْ َرَفـــــــــــــ�ـــــــــــــسَ الــــــــــــــــــــــذُّ
ُمــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــَرًدا قــــــــــــــــــاَم َبـــــــــــــْيـــــــــــــَن َقـــــــــــــــــــــــــْ�ٍم ِلـــــــــئـــــــــاٍم
ـــــــْيـــــــَف فــــــــي رقــــــــــــــــاِب االأعــــــــــــــــادي اأَْعـــــــــــــَمـــــــــــــَل الـــــــ�ـــــــصَّ
و اأَْعـــــــــــــَظـــــــــــــُم الـــــــــــُجـــــــــــ�ِد ُجـــــــــــــــــــــــ�ُدُه، َبــــــــــــــــــَذَل الـــــــــــرُّ

ــا َخــــــــــــْيــــــــــــُر فــــــــــــــــــــاٍد، َلــــــــــــــــــــْ�ال ِدمــــــــــــــــــــــــــاُه، َلـــــــــمـــــــــا قــ
ــــــْيــــــِن َذبـــــيـــــحـــــاً َلــــــــْهــــــــَف َنـــــْفـــــ�ـــــصـــــي َعـــــــلَـــــــى الــــــُحــــــ�ــــــصَ
ْمـــــــــــــِح، َوْهـــــــــــــَ� ــــــــــــــُه َعــــــــلَــــــــى الـــــــــــــرُّ َرَفـــــــــــُعـــــــــــ�ا َراأْ�ــــــــــــــصَ
ــــــــعــــــــيــــــــِد َثـــــــــالثـــــــــاً َتــــــــــــــــــَرُكــــــــــــــــــ�ُه َعـــــــــــلَـــــــــــى الــــــــ�ــــــــصَّ

ــــ ــُث َلـــــــــْم َتـــ�ـــصْ ــ ــ ــْيـ ــ ــ ــُه َحـ ــ ــ ــُب ــ ــ ــْط ــ ــ ــِب َخ ــ ــ ــْط ــ ــ ــَخ ــ ــ اأَْفـــــــــَظـــــــــُع ال
َجــــــــــــِهــــــــــــُدوا فــــــــي َمــــــــــْحــــــــــِ� االإِمـــــــــــــــــــــــــــاِم، َوَلــــــــــِكــــــــــْن
َعــــــــــــلَّــــــــــــَم الـــــــــــعـــــــــــاَلـــــــــــَم الـــــــــــــُخـــــــــــــُلـــــــــــــ�َد، َعــــــــلَــــــــْيــــــــِه

ْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا اأَ ـــــــــــــــــَنـــــــــــــــــ�اٌت َكـــــــــــــــــاأَنَّ �ـــــــــــــــــصَ
ـــــــْيـــــــُن االإِمــــــــــــــــــاُم ــا َعــــــــــــزيــــــــــــًزا، َكـــــــمـــــــا الـــــــُحـــــــ�ـــــــصَ ــ ــهــ ــ ــ ـ
َلــــــــــــــْم ُيـــــــــِخـــــــــْفـــــــــُه فـــــــــي َكــــــــــــــْرَبــــــــــــــالَء الــــــــِحــــــــمــــــــاُم؟
ــاِة ــ بـ ــالأُ ــ لُّ ِلـ ــى االإِْقــــــــــــداُم الــــــــذُّ ــ ــَ�َغـ ــ ــاِح الـ ــ ــص ــُه فــــي �ــ ــ ــَدُنـ ــ ــ
ُم ا َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
االأَْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اُم؟ َتــــــــــْنــــــــــَهــــــــــ�ــــــــــسُ  ال  َفـــــــــــِلـــــــــــمـــــــــــاذا 
ــــــ�ــــــصــــــيــــــُر الـــــُحـــــ�ـــــصـــــاُم ـــــــْبـــــــُر، َوالــــــنَّ ِدْرُعــــــــــــــــــــُه الـــــــ�ـــــــصَّ
ـــــــــــــــالُم االإِ�ـــــــــــــــصْ َبـــــــــــــــْعـــــــــــــــِدِه  ِمــــــــــــــــْن  ِلــــــــَيــــــــْحــــــــيــــــــا  َح 

َقــــــــــــــــــــ�اُم الـــــــــَحـــــــــنـــــــــيـــــــــِف  الِل  ِلــــــــــــــــِديــــــــــــــــِن  َم 
ــــْمــــ�ــــصــــاُم ِمـــــــــــْن َنـــــــــــــَدى َنــــــــــْحــــــــــِرِه اْرَتـــــــــــــــــــَ�ى الــــ�ــــصَّ
ـــــــْبـــــــُط َمـــــــــــــْن َتــــــْنــــــَحــــــنــــــي َلــــــــــــَدْيــــــــــــِه الـــــــهـــــــاُم الـــــــ�ـــــــصِّ
ــــــــــــــــــــــــــــاُم َفــــــــــَبــــــــــَكــــــــــْتــــــــــُه ُطـــــــــــــــــــــ�َل الــــــــــــــَمــــــــــــــَدى االأَيَّ

َلــــــــــــــْم َلــــــــــــــُه ِمــــــــــــــْن َر�ــــــــــــــــسِّ الـــــــــُخـــــــــُيـــــــــ�ِل ِعـــــــظـــــــاُم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم َواالأَْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اُم َخـــــــــــــــلَّـــــــــــــــَدْتـــــــــــــــُه االأَيَّ
ـــــــــــــــالُم ـــــــــــــــٌة و�ـــــــــــــــصَ ُكـــــــــــــــــــــــــلَّ َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ�ٍم َتـــــــــــــــِحـــــــــــــــيَّ

:t الح�سيِن  الإماِم  هداِء  ال�سُّ ِد  �َسيِّ َحقِّ  في  الق�سيدُة  هِذه  ُنِظَمْت 

ِقْبَلُة الثَّاِئريَن

ـــــــــْيـــــــــُن« ِلـــــــــــُكـــــــــــلِّ ُحـــــــــــــــرٍّ اأَْنــــــــــــــــــــــــَت َنــــــــْهــــــــُج »ُحـــــــــ�ـــــــــصَ
َعــــــــــلَــــــــــى ُرْغــــــــــــــــــــــِم الــــــــــِحــــــــــمــــــــــاِم َتــــــــــــَظــــــــــــلُّ َحــــــــّيــــــــاً
ـــــــِمـــــــَك االأَْجـــــــــــــيـــــــــــــاُل َجـــــــْذَلـــــــى ـــــــــَدُح ِبـــــــا�ـــــــصْ َوَتـــــــــ�ـــــــــصْ
ـــــــِتـــــــيـــــــاقـــــــاً َوَتــــــــــــــاأْتــــــــــــــيــــــــــــــَك الـــــــــَمـــــــــاليـــــــــيـــــــــُن ا�ـــــــصْ
اإَِلــــــــــــــــــــى الـــــــــَبـــــــــْيـــــــــِت الـــــــــــــَحـــــــــــــراِم َيــــــــــُحــــــــــجُّ َفــــــــــــــْ�ٌج
َوَنـــــــــــــــْحـــــــــــــــُن اإَِلـــــــــــــــــــــــى ِرحـــــــــــــــاِبـــــــــــــــَك ُكــــــــــــــــلَّ َيــــــــــــــــْ�ٍم

ـــــــــــْرُج َجـــــــــــــــــــــــــــــــ�اُدَك َثــــــــــــــــــــــــــــــــــْ�َرٌة، َوالــــــــــــــــِعــــــــــــــــزُّ �ـــــــــــصَ
َوَيـــــــــــْعـــــــــــُلـــــــــــ� َوْجــــــــــــــَهــــــــــــــَك الـــــــــــــــــَبـــــــــــــــــْدِريَّ َوْهــــــــــــــــُج
لِّ َتـــــــْنـــــــُجـــــــ� َعـــــــ�ـــــــصـــــــاهـــــــا ِمــــــــــــــــْن ُقـــــــــــــُيـــــــــــــ�ِد الــــــــــــــــــــــذُّ
َيــــــــــْرُجــــــــــ� الـــــــــــــــَكـــــــــــــــْ�ِن  َربِّ  َعــــــــــــْفــــــــــــَ�  َوُكـــــــــــــــــــــــلٌّ 
َفــــــــــــــــــــــْ�ُج َحــــــــــــــــــــــجَّ  عــــــــــــــــــــــاٌم  َمــــــــــــــــــــــرَّ  مــــــــــــــا  اإِذا 
» »َنـــــــــُحـــــــــجُّ ْخ:  اأَرِّ الــــــــــــَهــــــــــــَ�ى،  َمـــــــــْتـــــــــِن  َعــــــــلَــــــــى 

t
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Imam Said Mohammad Houssein Tabatabaii 
en traduisant l’une des œuvres de ce dernier : 
«  le patrimoine du mysticisme chiite ».
Henry Corbin a traduit le livre car il a eu la 
sensation d’un vide moral dans la société 
occidental. Ensuite, il décida de voyager en 
Iran, et il a fait des recherches approfondies 
sur le mysticisme, et la philosophie dans 
la société iranienne. Henry Corbin eut une 
relation étroite avec l’Imam Tabatabaii, et il 
devint son élève. Il traduisit les conférences 
de l’Imam Tabatabaii en Français. De même, 
les  élèves et les assistants du professeur 
Corbin traduisent à leur tour les conférences 
de l’Imam Tabatabaii du français à l’anglais, 
puis ils publièrent leur travail mondialement.
L’orientalisme et l’islam.
Après des années de recherches et d’études 
sur l’Islam, Henry Corbin se sentit attiré par 
cette religion. Il fut influencé par les douze 
Imams, au fur et à mesure il s’éloigna des 
pensées occidentales, et de son professeur 
Louis Massignon. Il se convertit à l’Islam en 
1945. Ensuite, il voyagera en Iran où il passa la 
plupart de son temps à faire des débats avec 
des savants chiites, autrement dit discuter, et 

échanger des points de vue.
Citons un autre orientaliste Monsieur 
Madelon, qui a écrit le livre « la succession du 
prophète Mohammad », qui a était traduit, et 
élu œuvre de l’année, malgré les critiques des 
wahhabites, et des occidentaux.
L’orientaliste Henry Corbin faisait partie de la 
minorité qui a compris la vérité de l’histoire 
islamique. Il écrivit avec une intégrité, une 
objectivité, et il découvrit les grandes vérités 
de l’Islam.
Il a profité de sa longue résidence en Iran, 
pour lire les grands manuscrits, et documents 
islamiques. Il est entré en relation avec 
des grands savants de la pensée religieuse 
islamique.
Les raisons majeures de sa conversion au 
chiisme.
Après sa conversion à l’Islam, il choisit de 
devenir chiite car il s’agit de la seule doctrine 
musulmane qui met en évidence le fait que 
le message religieux du prophète Mohammad 
se poursuit grâce à sa famille )Ahl ul bayt( 
dont un membre reviendra au temps voulu, 
le tant attendu Imam Mahdi. Cette pensée 
religieuse a attiré Henry Corbin. Et depuis 

il a toujours lu des récits sur l’évocation de 
l’Imam Mahdi, comme il l’a fait lorsqu’il était 
en train de mourir, d’après ce qu’à mentionné 
le professeur « Jalal Dine Achtiyani ».
Le début de l’histoire de Corbin avec le 
chiisme.
Le début de l’histoire de Henry Corbin avec le 
chiisme commence avec l’Imam Tabatabaii, 
quand Corbin l’a rencontré pour discuter 
à propos de l’Islam et du chiisme. Et dans 
cette discussion le philosophe Tabatabaii a 
démontré à Corbin que le chiisme n’était pas 
bien connu en occident car les orientalistes 
qui ont étudié l’Islam l’ont transmis d’un seul 
point de vu sans avoir recours à plusieurs 
sources, ce qui a abouti à définir le chiisme 
comme un groupe dissident de l’Islam.
Description de l’Imam Tbatabaii à Henry 
Corbin.
L’Imam Tabatabaii a décrit Henry Corbin 
comme un homme sain, objective, intègre, et 
il ajoute qu’il lisait la plupart de son temps des 
récits et des invocations en pleurant. Henry 
Corbin a étudié le Coran et il a fait des efforts 
pour atteindre les vérités de l’Islam, ce qui fait 
de lui un homme qui n’a pas peur de la vérité.
Les affirmations de Henry Corbin.
Grâce à ses recherches et des études 
islamiques Corbin a atteint les affirmations 
suivantes :
« Le chiisme est la seul doctrine qui préserve 
continuellement le lien entre Dieu et la 
création, alors que le judaïsme a mis fin à la 
vraie relation entre Dieu et l’homme en la 
personne du prophète Moise, et il n’a pas 
annoncé la continuité de cette relation par le 
prophète Jésus. Et les Chrétiens ont mis fin 
également à cette relation avec le prophète 
Jésus, et finalement les Sunnites ont mis fin à 
cette relation avec le prophète Mohammad. 
Ce qui limite la relation entre Dieu et sa 
création à la mort des prophètes, et c’est ce 
que les chiites ont réfuté par la présence de 
l’Imam Mahdi, attendu.

Henry Corbin a travaillé tout 
au long de sa vie à véhiculer 
la bonne idée du chiisme, et il dit à 
propos de cela : « Mes efforts ont été 
déployés dans le but de présenter au 
monde occidental la doctrine du chiisme, 
comme elle doit être en communion avec 
la réalité de cette doctrine, et poursuivre 
sur ce chemin. »
C’est le résultat d’études menées 
par Henry Corbin qui a publié de 
nombreux livres sur le chiisme, le livre 
le plus important étant sur «  le sujet de 
l’Islam en Iran, sur les scènes spirituelles et 
philosophique, » ce dernier a était traduit par 
le professeur  Nawaf Al Mussawi.
L’impact de l’islam en général et de la doctrine 
chiite, en particulier sur Henry Corbin, 
après avoir passé près de trois décennies 
à étudier cette pensée profonde, se reflète 
dans le changement de la vision sinistre du 
monde occidental en religion céleste,  selon 
ce dernier la doctrine  chiite est considérée 
comme une véritable pensée islamique.
L’une des personnes les plus influencés par 
Henry Corbin était le professeur François 
Toual, qui s’intéressait aux chiites, et l’un des 
livres les plus célèbres parmis ses oeuvres 
est: Géopolitiques chiismes. Toual dit : j’étais 
influencé par le Dr Henry Corbin pendant 
longtemps, je me suis concentré sur le chiisme 
après avoir lu ses œuvres.
François Toual déclare :”Ce monde islamique 
restera incompréhensible pour nous, que 
ce soit sous sa forme politique, sa forme 
géopolitique ou sous la forme d’un dialogue 
interconfessionnel si nous ne connaissons pas 
le chiisme.
Henry Corbin est mort en 1978. Citons, 
le traducteur du livre de Corbin “Terre du 
Royaume”,”Diaa Din Dahstari” : « Corbin s’est 
converti à l’Islam en 1945 après ses grandes 
recherches théologiques  qu’il a présentées 
au monde occidental sur le chiisme ».
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L’orientaliste français
Henry Corbin

et
l’Imam Mahdi tant attendu

Traduction des idées essentielles de l’article
 par le professeur Fadi Klifé

 
Henry Corbin est né à Paris en 1902. Il est 
titulaire d’une licence en philosophie de 
l’université  la Sorbonne, en 1925.il est 
diplômé de l’Institut des Hautes Educations de 
l’université de Paris, en 1928. Il est également 
diplômé de l’Ecole des langues orientales 
en rapport avec l’Islam à Paris en 1929.il fut 
l’élève de Louis Massignon, et il fut choisi en 
tant que professeur de la chaire d’études « 
islamisme et religion de l’Arabie » à l’école des 
Hautes Education de l’université  la Sorbonne. 
Il a succédé à Louis Massignon, et il est resté 
à ce poste jusqu’à sa retraite.
En 1946, il fut désigné, par le ministère 
des affaires étrangères françaises, chef du 
département d’iranologie à l’institut 
français de Téhéran. Il fut le 
fondateur de l’association de 
l’iranologie à travers laquelle il 
a publié un grand nombre de ses 
études. Il fut récompensé par l’Iran 
pour ses publications par des titres 
et des médailles.

Ses œuvres et leurs influences.
Il a écrit 197 publications qui furent 
imprimées à Téhéran ainsi qu’à 
Paris, citons quelques unes de 
ses œuvres majeures : Les Orients 
des lumières, Le Dévoilement 
des choses cachées, Trilogie 
ismaélienne, Le livre réunissant 
les deux sagesses ou Harmonie 
de la philosophie grecque et de la 
théosophie ismaélienne.
L’influence de l’Imam Tabatabaii.
Henry Corbin fut influencé par 

le philosophe et 

Henry Corbin
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