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اللبنانّي بين النت�سار والإحباط
في العددين المزدوجين )35 � 36( ال�سادرين في 29 
ايلول )�سبتمبر( 2018م. وفقني اهلل تعالى للكتابة تحت هذا 
العنوان بمنا�سبة مرور خم�سة و�سبعين عامًا على اإ�ستقال 
اأواخ��ر  ولغاية  1943م.  الثاني  ت�سرين   22 )منذ  لبنان 
2018م.(، ُمعّددًا الإنجازات العظيمة التي حققها ال�سعب 
اللبنانّي بجي�سه وقواه الأمنّية ومقاومته ال�سعبّية وموؤ�س�ساته 
التي لم ي�سل اإليها الف�ساد من جامعات ومعاهد وموؤ�س�سات 
اأكاديمّية و�سركات ومعامل وموؤ�س�سات طبّية وا�ست�سفائّية. 
وكذلك عن نبوغ عمالقة رّواد في الأدب وال�سعر وال�سحافة 
و�سائر الفنون، واأّما الذي حققه المغترب اللبنانّي في اأكثر 
من خم�سين دولة في العالم من اإبداع ونجاح وتفّوق، فهو 
مو�سع فخر واحترام واإجال. وكذلك ما �سجّله لبنان من 
�سبعين  خال  الإ�سرائيلّي  العدو  على  عظيمة  اإنت�سارات 
عامًا من الن�سال والكفاح، حيث اأ�سبح في ما بيننا وبين 
العدو ال�سهيونّي توازن الرعب ما بعد العدوان الإ�سرائيلي 
اهلل  بف�سل  تاريخه  ولغاية  واآب 2006م.  تموز  �سهري  في 
تعالى ووحدة ال�سعب والجي�س والمقاومة. وقد تاأكدت هذه 
الأخيرة  ال�سنوات  التكفيرّي خال  العدو  الوحدة في �سدِّ 
2017م.  �سنة  واأيلول  اآب  �سهري  في  الجرود  معركة  في 
الرغم من  العظيمة على  الإنت�سارات  حيث تحققت هذه 

خال  اللبنانيين  على  ت  م��رَّ التي  والنكبات  الم�سائب 
خم�سة و�سبعين عامًا والتي تكّلمت عنها في تلك المقالة..

وم��ّم��ا ي��ج��در ذك����ره ه��و الإع���را����س ع��ن ذك���ر ه��ذه 
الإنت�سارات والتعليق عليها من بع�س رجالت ال�سحافة 
والر�سى  والإف�����س��اد  للف�ساد  بالتالي  وذك��ره��م  والإع���ام 
في الباد والتي ظهرت وتف�ّست بين الكثير في الإدارات 
ة.  والوزارات، وبين الموظفين والم�سالح الر�سمّية والخا�سّ
النفايات  وال�ستيمة، وق�سّية  وال�ستم  الت�ساوؤم  اأ�سبح  حتى 
هي ن�سرة الأخبار التي تطالعنا كلَّ يوم في منا�سبة وغير 
�سبابنا  م��ن  كثير  على  الإح��ب��اط  �سيطر  حتى  منا�سبة، 
يحلمون  واأ�سبحوا  والجامعات  الثانويات  في  و�ساباتنا 
وُت��راث  الوطن  ُت��راب  وت��رك  لبنان  عن  والهجرة  بال�سفر 
ولاأطماع  المجهول  للم�سير  ال�سالح  وال�سلف  الأج��داد 

والأحام ال�سهيونّية.
هل اأّن لبنان �سوي�سرا ال�سرق ؟

ن�ستعيد  اأن  كلبنانيين  لنا  يحقَّ  هل  وذاك،  هذا  وبعد 
ونحقق حلم الآباء والأجداد في لبنان وم�ستقبله، واأن يكون 
لبنان هو �سوي�سرا العرب وباد ال�سرق بكلِّ ما للكلمة من 
معنى. ومع احتفاظنا بجميع التقاليد والأعراف الفكرّية 
اللبنانّية  التي جرت عليها الطوائف والعائات  والثقافّية 
واحترامها منذ مئات ال�سنين، وتربّية النا�سئة على احترام 

هل يكون لبنان 

سويسرا الشرق؟

تراثهم الدينّي والثقافّي واحترام بع�سهم بع�سًا من خال 
احترام القانون ومحاربة الر�سوة والف�ساد. والوقوف �سفًا 
واحدًا بوجه اأطماع ومخططات العدو ال�سهيونّي الذي يرى 
اأنَّ ال�سيغة اللبنانّية وبما يمثله لبنان من ُتراث واإن�سان هو 

العدو الأّول له بهذا ال�سرق!!.
نظرة على تاريخ �سوي�سرا وحا�سرها

لو رجعنا اإلى موقع »غ�غل«... فاإّنه يعطينا جوابًا عن 
نريده من هذه  ما  وثاثين �سفحة، وخا�سة  ب�ست  ذلك 

ال�سفحات:
من  تتكون  فيدرالّية  جمهورّية  هو  ال�سوي�سري  الإتحاد 
الإتحادّية.  لل�سلطات  كمقر  برن  مدينة  مع  كانتونًا،   36
من  األمانيا  تحّدها  حيث  اأوروب��ا،  غرب  في  �سوي�سرا  تقع 
ال�سمال، فرن�سا من الغرب، ايطاليا من الجنوب، النم�سا 
الكونفدرالّية  ت�سكّلت  حيث  ال�سرق،  من  وليختي�ستاين 
ال�سوي�سرّية على مدى عّدة قرون، لكنها تمّيزت منذ نهاية 
الثالث ع�سر بحر�سها على الحياد. وابتعادها عن  القرن 

الدخول في حروب مع جيرانها.
�سوي�سرا الحديثة ت�سكّلت عام 1848م. ل توجد فيها لغة 
ر�سمّية واحدة، بل هناك اأربع لغات. وهي من عّدة قوميات 
هي: الألمانّية، والفرن�سّية، والإيطالّية، والرمان�سّية كما اأّن 
من  اأخ��رى  واقليات  والبروت�ستانت  الكاثوليك  من  �سعبها 

الم�سلمين واليهود والادينيين.
الأل��ب  جبال  ف��ي  جغرافيتها  وق��وع  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
وثروتها الطبيعّية والتاريخّية تتاألف من الغابات والأخ�ساب 
والأعناب  والتفاح  واللحوم  والألبان  والأجبان  والمراعّي 
والأم��ن  وال�سام  الديموقراطّية  ا�ستتباب  ف��اإنَّ  والخمور 
لمنظمة  وم��رك��زًا  الدولّية  للمنظمات  موطنًا  جعلها  بها 
ال�سليب الأحمر الدولّي ولل�سياحة ولأعظم م�سارف العالم 
المحترمة، وال�سركات المالّية الكبرى ولأرقى ال�سناعات 
اأغنى  م��ن  وه��ي  وغيرها.  ال�ساعات  واأهمها  العالم  ف��ي 
البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالّي للفرد، 
وتحتوي على اأعلى ثروة لل�سخ�س البالغ )الأ�سول المالّية 
وغير المالّية( من اأي بلد في العالم. وهي الدولة التا�سعة 
ع�سرة كاأكبر اقت�ساد في العالم من حيث الناتج الإجمالّي 

ال�سمي ورقم 36 في تعادل القوة ال�سرائّية.
م�ساحة الباد هي 41285 كيلو مترًا وعدد مواطنيها 

قرابة الثمانّية مايين ن�سمة.
في العام 1742 ت�ساَءل �سموئيل جون�سن »باأي �سيا�سة 
اأمكن تجنب  الم�سالح،  بين  �سعيد  توافق  باأي  اأو  عجيبة، 

َوُمختلف  المجتمعات  �ستى  م��ن  تتاألف  دول��ة  ف��ي  الفتن 
غم من  اأنَّ في اأهلها من ال�لع بالحرب ما  الأديان، على الرُّ

يجعل من تقرير جي�س ومن ح�صده �صيئاً واحداً؟«.
وحيث كان المجتمع ال�سوي�سري الذي تكّلم عنه جون�سن 
منذ القرن الثامن ع�سر ي�ستطيع اأن ُيجند �ستين األفًا من 
خيرة �سبابه. وكان الملوك في فرن�سا ودولة الفاتيكان في 
بحرا�سة هذا  يفتخرون  اأوروبّية،  دول  من  وغيرهما  روما 
الجي�س لهم لأمانته وم�سداقيته وان�سباطه. ول زال لغاية 
اأيامنا جي�س دولة الفاتيكان الر�سمّي يتاألف منه دون �سواه. 
وجي�س الإتحاد ال�سوي�سري هو من الجيو�س الُمحترمة في 
اأوروبا في العّدة والعديد والتكنولوجيا الع�سكرّية ال�سناعّية 

الحديثة والتقاليد الع�سكرّية المتوارثة.
لبنان الدولة الرائدة في العالم العربيِّ

كما تكّلمت اأي�سًا عن ريادة اللبنانيين في العالم العربّي 
في مقالتي الآنفة الذكر، في العدد المزدوج )35 � 36(، 
الحرب  ولغاية  الميادّي  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  منذ 
1975م.  ني�سان   13 في  حدثت  التي  الم�سوؤومة  الأهلّية 
ولغاية عام 1990م. و�سربت مثاًل على ذلك ب�سهداء لبنان 
واأبطال الإ�ستقال اّلذين اأعدمهم جمال با�سا ال�ّسفاح في 
الفكر  اأهل  من  معظمهم  كان  حيث  عام 1916م.  ايار   6
وا�سطنبول  وم�سر  لبنان  في  ال�سحافة  اأهل  ومن  والقلم 

وباري�س.
وريادة لبنان كانت اأي�سًا قبل عام 1975م. في ق�سايا 
والحديث عنها  باحث معرفتها  ي�ستطيع كل  اأخرى  كثيرة 
في  اأ�سافهم  اأمجاد  معرفة  على  الّنا�س  وح��ثِّ  لاأجيال 
و�سائل  خ��ال  م��ن  وال��ع��ل��وم،  الفنون  وُمختلف  المعرفة 
الإعام. غير اأّن الحرب الأهلّية في لبنان )1975 � 1990( 
والجو  والبحر  البرِّ  في  للبنان  الإ�سرائيلّية  والجتياجات 
واتفاقّية  2006م.  تموز  عدوان  ولغاية  1978م.  عام  منذ 
القاهرة لتنظيم المقاومة والوجود الفل�سطينّي في لبنان 
العربّية  الردع  قوات  وبالتالي دخول   1970 � عامي 1969 
اإلى لبنان بقرار من القّمة العربّية في اأواخر ال�سبعينيات 
من القرن الما�سي وما رافق ذلك من موؤامرات واأحداث 
وتهجير و�سرقات وتعّديات على الجي�س اللبنانّي وممتلكات 
المرافئ  في  الّنا�س  وحقوق  الأميرّية،  والأرا�سي  الدولة 
�سلطة  اأ�سعف  م�سائل  من  وغيرها  والمقاولت  والمطار 
المافيات  بع�س  انتهاك  بعد  يده  و�سّلت  وهيبته  الق�ساء 
لواجباتهم  ممار�ساتهم  اأثناء  الُق�ساة  لبع�س  واغتيالها 
الر�سمّية. وغيرها من ق�سايا حدثت يطول الحديث عنها.

رئي�س التحرير
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والكلمة الأخيرة
والكلمة الأخيرة هي اأنَّ الحكومة اللبنانّية 
العتيدة والمجل�س النيابّي ي�ستطيعون اأن يعيدوا 
على  المافيا  رج��ال  وي�سربون  هيبتهم  للق�ساة 
الحكومة  فعلت  كما  والجبهات  الجهات  جميع 
كما  ال�سنين.  من  عقود  ثاثة  قبل  من  الإيطالّية 
رفع  اأن يطلب  الجمهورّية  رئي�س  با�ستطاعة فخامة 
الح�سانة عن ُكلِّ ُمتهم بالر�سوة والف�ساد واأن تكون الكلمة 

الأخيرة للق�ساء.
وزارة  للبنان  ي��ك��ون  اأن  وذاك  ه��ذا  بعد  والمطلوب 
الفكر  ورج���ال  المهند�سين  خيرة  م��ن  موؤلفة  للت�سميم 
بالخطط  الف�ساد  على  للق�ساء  الخطط   ت�سع  والإب���داع 
العلمّية الحديثة ومعالجة هدر المال العام، وكذلك معالجة 
وت�سع  ق�سايا  من  وغيرها  وال��ه��واء  المياه  تلوث  ق�سايا 

بالتالي خطة خم�س �سنوات للنهو�س بلبنان الحديث.
البرلمانيين  كبار  من  برلمانّية  لجنة  تاأليف  وبالتالي 
البرلمانّي  العمل  في  طويل  باع  لهم  اّلذين  المخ�سرمين 
والمخارج  والحيل  الف�ساد  لمحاربة  والعدل  الإدارة  للجنة 
القانونّية التي تعتمدها بع�س الوزارات والإدارات الر�سمّية 
ُطرق  من  ذلك  وغير  بالترا�سي  م�ساريع  ولإعطاء  للهدر 
وحيل قانونّية، واإعطاء ال�سوء الأخ�سر للنيابة العاّمة برفع 
الح�سانة عن كل ُم�ستبه به. وبالتالي لو�سع ُخطط ت�سجع 
موظفي  جميع  وت�سجيع  لا�ستقالة  الفا�سدين  الموظفين 
الدولة الُمبدعين واأ�سحاب الوفاء على البقاء. وفتح مجال 
التوظيف لجميع المواطنين دون ا�ستثناء ح�سب ال�سروط 
تطبيق  واأخيرًا  والنزاهة.  الكفاءة  في  الإج��راء  المرعّية 
مجل�س  وح��ول  الإدارّي���ة  الامركزّية  حول  الطائف  اتفاق 

ال�سيوخ العتيد...
المراقبة  تحقيق  هو  ال�سيوخ  مجل�س  مهمات  وجعل 
ق��درات  وتعزيز  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  جميع  على  وال��ع��دال��ة 
ا�ستراتيجية  وفق  لبنان  في  والمقاومة  اللبناني  الجي�س 
للدفاع ُمتفق عليها حتى ُي�سبح الجي�س اللبنانّي ومقاومتنا 

اللبنانّية بم�ستوى ُقدرات الجي�س ال�سوي�سري في اأوروبا...
وال���س��ت��ف��ادة م��ن ث���روات لبنان ال��م��وع��ودة م��ن نفط 
وللق�ساء  والخارجّية  الداخلّية  لبنان  دي��ون  لوفاء  وغ��از 
والحرمان. ولاإ�ستفادة من  والمر�س  والجهل  الفقر  على 

ُقدرات المغتربين اللبنانيين الفنّية والعلمّية وفي مختلف 
لبنان �سوي�سرا  المجالت �سمن ُخطط علمّية حتى يكون 
القرن  في  منازع  دون  الأو���س��ط  وال�سرق  العربّية  الباد 

الواحد والع�سرين.
يحتاج  ال��ذك��ر  الآن���ف  لكامنا  ال�سرعي  والمنطلق 
بهذه  اكتفي  اأنني  ة بذلك. غير  اأطروحة خا�سّ كتابة  اإلى 
الإن�سان  لحقوق  الأولى  بالمعاهدة  بال�ست�سهاد  العجالة 
ال��ت��ي وق��ّع��ه��ا ر���س��ول اهلل ُم��ح��ّم��د ب��ن ع��ب��داهلل w، مع 
وقبائل  جهة،  من  والأن�سار  المهاجرين  من  الم�سلمين 
اليهود في المدينة والأو�س والخزرج من غير الم�سلمين 
المدينة  في  للهجرة  الأول��ى  ال�سنة  في  اأخ��رى،  جهة  من 
حقوق  على  للمحافظة  622م.  للعام  الموافق  المنّورة 
المواطنة لجميع اأهالي المدينة مع المحافظة على حقوق 
ا�ستثناء  دون  المدينة  اإلى  الجدد  المهاجرين  الم�سلمين 
اأي عدوان  واح��دة في �سدِّ  ي��دًا  الجميع  يكون  واأن  اأح��د. 
عند  اإليها  للرجوع  قواعد  وو�سع  المدينة.  على  خارجي 
ح�سول اأي نزاع اأو جريمة اأو نحو ذلك، كما اأيدَّ القراآن 
معاهدات  من  وغيرها  الوثيقة  المعاهدة  ه��ذه  الكريم 
ِبالّلِ  اآَمنَّا  )ُق�ُل�اْ  باآيات كثيرة منها قوله تعالى:  ووثائق 
ْبَراِهيَم َواإِ�ْصَماِعيَل َواإِ�ْصَحَق  َلى اإِ نِزَل اإِ َلْيَنا َوَما اأُ َوَماآ اأُنِزَل اإِ
اأُوِتَي  َوَما  َوِعي�َصى  اأُوِتَي ُم��َصى  َوَما  َواالأ�ْصَباِط  َوَيْعُق�َب 
َلُه  َوَنْحُن  ْنُهْم  مِّ اأََحــٍد  َبْيَن  ُق  ُنَفرِّ اَل  بِِّهْم  رَّ ِمن  �َن  النَِّبيُّ

ُم�ْصِلُم�َن( �سورة البقرة، اآية 136.
ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُل�ُكْم  وقوله تعالى: )اَل َيْنَهاُكُم اللَّ
وُهــْم  ــْم اأَن َتــَبــرُّ ــاِرُكـ ــن ِدَيـ ــْم ُيــْخــِرُجــ�ُكــم مِّ ــ يــِن َوَل ِفــي الــدِّ
�سورة  اْلــُمــْقــ�ــِصــِطــيــَن(  ُيــِحــبُّ   َ اللَّ اإِنَّ  اإَِلــْيــِهــْم  َوُتــْقــ�ــِصــُطــ�ا 

الممتحنة، اآية 8.
وقوله تعالى: )اإِنَّ الّلَ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواالإِْح�َصاِن َواإِيَتاء 
ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َصاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم 

ُروَن( �سورة النحل، اآية 90. َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
اأمير الم�ؤمنين علّي بن  »وكذلك العهد الذي كتبه 
اأبي طالب t، لمالك بن االأ�صتر النخعّي لما واله م�صر 
وجعلته  المتحدة  لــالأمــم  الــعــاّمــة  الجمعّية  تبنته  والـــذي 
اأٌخ لك  اإّمــا  t، والّنا�س �صنفان،  �ُصرعة لها ومنها ق�له 
اأدلة  )1(«. وغيرها من  الخلق  اأو نظيٌر لك في  الدين  في 

وتفا�سيل وا�ستدلل.

حمد  بن  المح�سن  عبد  ال�سيخ  محا�سرة  مقّدمة  في  جاء 
تحت   � المنّورة  بالمدينة  الإ�سامّية  بالجامعة  المّدر�س  اد  العبَّ

عنوان:
قوله:  الُمنتظر«  المهدّي  في  والأث��ر  ال�ُسّنة  اأه��ل  »عقيدة 
»ولكي تكون اأّيها الم�ستمع على علم ُمقدمًا بعنا�سر المحا�سرة 

اأ�سوقها لك في ما يلي:
المهدّي  اأحاديث  رووا  اّلذين  ال�سحابة  اأ�سماء  ذكر  الأّول: 

.w عن ر�سول اهلل
جوا الأحاديث والآثار  الثاني: ذكر ا�سماء الأئمة الذين خرَّ

الواردة في المهدّي في كتبهم.
من  بالتاأليف  المهدّي  م�ساألة  اأف��ردوا  اّلذين  ذكر  الثالث: 

العلماء.

وحكاية  المهدّي  اأحاديث  تواتر  حكوا  اّلذين  ذكر  الرابع: 
كامهم في ذلك.

الخام�س: ذكر بع�س ما ورد في ال�سحيحين من الأحاديث 
التي لها عاقة ب�ساأن المهدّي.

الواردة  المهدّي  �ساأن  في  الأحاديث  بع�س  ذكر  ال�ساد�س: 
في غير ال�سحيحين مع الكام عن اأ�سانيد بع�سها.

ال�سابع: ذكر بع�س العلماء اّلذين احتجوا باأحاديث المهدّي 
واعتقدوا بموجبها وحكاية كامهم في ذلك. 

الثامن: ذكر من وقفت عليه ممن حكى عنه اإنكار اأحاديث 
المهدّي اأو التردد فيها في مناق�سة كامه باخت�سار.

الواردة  التا�سع: ذكر بع�س ما يظن تعار�سه مع الأحاديث 
في المهدّي والجواب عن ذلك«. 

ة واألثر يف املهدّي امُلنتظر t  )1(عقيدة أهل الُسنَّ
اإعداد هيئة التحرير

الهوام�س:
الطبعة الأولى عام 1402 ه�. الموافق لعام 1981م. طبَع في مطابع الر�سيد بالمدينة المنّورة. المملكة العربّية ال�سعودّية.( 1)

الهوام�س:
راجع اأعمال الموؤتمر الدولي الأّول لجامعة المعارف، بيروت 12 � 13 )�سبتمبر( 2017م. الدكتور طال عتري�س، �س 8.( 1)
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هلَّ النبيَّ 
األمنُي        

الدكت�ر عاطف جميل عّ�اد

ِبـــــــَمـــــــــــــــ�ِلـــــــِدِه َمـــــــــْرحـــــــــى  اأال  االأمـــــــــيـــــــــــــــــــُن،  َهـــــــــــــلَّ 
ــٌق ــ ــ ـــ ــ ــ فـــــــــاْزداَنـــــــــِت االأْر�ــــــــــــــسُ َفـــــــــــْرحـــــى، واْزَدهــــــــــــــى اأُُف
ــــْت اُء َقــــــــــْد َلــــِبــــ�ــــصَ ـــــــــــُة« الــــــَكــــــْعــــــَبــــــُة الــــــــــَغــــــــــرَّ َو»َمـــــــــــكَّ
ــــــــْجــــــــ�ى َمـــــــالِئـــــــَكـــــــًة ــــــــــــــــــِت الــــــــنَّ َوَحــــــــْ�َلــــــــهـــــــــــــــــا َرفَّ
ــًر الـــُمـــ�ـــصـــطـــفـــى، وكـــفـــى ــ ــ ــذْي ــ ــ ــنَّ ــ ــ َفــــــْهــــــَ� الـــبـــ�ـــصـــيـــُر ال
اْرَتــــــَحــــــلــــــْت ــى  ــ ــمـ ــ ــِحـ ــ الـ ذاَك  اإلـــــــــى  ُقــــــــُلــــــــ�ٌب  َفـــــــَكـــــــْم 
ـــــَقـــــًة ــــــــمَّ نـــــــــــا�ـــــصِ ــــــــُر الـــــــــــــــــــــــَ�َجـــــــنـــــــاِت الــــــــ�ــــــــصُّ ُتــــــــَعــــــــفِّ
ــــــَرْت َنــــــ�ــــــصَ اإْذ  الـــــــَفـــــــْتـــــــِح  َزمـــــــــــــــاَن  ــــــَتــــــِعــــــيــــــُد  َوَتــــــ�ــــــصْ
ــى ــ ــًظـ ــ مــــــــــاِل َلـ ــا َوْجـــــــــــــــَه الــــــــــرِّ ــ ــهـ ــ ــُكـ ــ ــاِبـ ــ ــنـ ــ ـ ــصَ ــ ـــــ� �ـ َتـــــْكـــــ�ـــــصُ
ــــــاِئــــــِهــــــيــــــَن اإلـــــــى ـــــبـــــُح َيـــــــهـــــــدي الــــــتَّ َد الـــــ�ـــــصُّ َفــــــــــَغــــــــــرَّ
َوَرْفــــــــــــــَرَفــــــــــــــْت َراَيـــــــــــــــــــــُة الــــــّتـــــــــــــْ�ِحــــــيــــــِد ُمـــــْعـــــِلـــــَنـــــًة
ـــــٍب ــــــْقــــــ�ى ُعـــــــــــرى َنـــــ�ـــــصَ ــــــــــــــــَد بــــــالــــــتَّ والــــــــــَكــــــــــ�ُن َوحَّ
ـــــلـــــِيـــــن َغـــــــدا َفـــــــــَيـــــــــ�ُم َمـــــــــ�ِلـــــــــِد َخــــــــْيــــــــِر الـــــُمـــــر�ـــــصَ
ــــــــَرْت ـــــفـــــاِه َتــــــــــــــــــــَراَءْت َفــــــــــْرَحــــــــــًة، َو�ــــــــصَ عــــلــــى الـــــ�ـــــصِّ
ــى اأََمــــــــٍل ــلـ ــــاِبــــُر »االأْقـــــ�ـــــصـــــى« عـ ــُد الــــ�ــــصّ ــ ــِج ــ ــصْ ــ ــ� ــ ــَم ــ وال
ــاً ــ ــص ــ�ــ ــ ــِف ــ ــَت ــ ــْن ــ ـــــــــــراِء ُم َوعــــــــا�ــــــــسَ فــــــي َفـــــــــْرَحـــــــــِة االإ�ـــــــــــصْ
ــــُهــــٍب ــــــاري عــــلــــى �ــــصُ ــــَتــــْقــــِبـــــــــُل الــــــــ�اِفــــــــَد الــــــ�ــــــصّ َيــــ�ــــصْ
ــُه ــ ــ ــَت ــ ــ ــلَ ــ ــ ــْخ ــ ــ واْبـــــــــــــــــــــُن الــــــــَبــــــــُتــــــــ�ِل احـــــــتـــــــفـــــــاًء َهــــــــــــزَّ َن

ــْت  ــَنـ ــِمـ ـ ــصَ ـــــُبـــــ�ءاِت الــــــــذي  �ـ ــُس َعـــــــــْر�ــــُس الـــــنُّ ــ ــْد� ــ ــُق ــ ــال فــ
ــي َزَمـــــــــــٍن ــ ــــ ــ َفــــــيــــــا َنــــــــِبــــــــيَّ الــــــــُهــــــــدى الــــــــَمــــــــْرُجــــــــ�َّ فـ
ــا، َوَقــــــــــــــْد اِنــــــَفــــــْت ــ ــ ــ�ان ــ ــ ــْك ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ ـــــي ِب اإَلـــــــــْيـــــــــَك ُنـــــْفـــــ�ـــــصِ
ـــــــــــِة َقـــــــْد ـــــــا َزمـــــــــــــــاُن الـــــجـــــاِهـــــِلـــــيَّ ُمـــــــــــْذ ِغــــــــْبــــــــَت َعـــــــنَّ
ــــــــ�ِء، واْنـــــــــَتـــــــــَزَعـــــــــْت َقـــــــْتـــــــــــــــنـــــــا ِريــــــــــــــــاُح الــــــــ�ــــــــصُّ َوَفـــــــرَّ
ــــمــــاً ـــــْيـــــِم ُمــــْنــــَقــــ�ــــصِ فــــــــــالــــــــــّراأُي بــــــــــاَت اأمــــــــــــــاَم الـــــ�ـــــصَّ
ــــــــــاُتــــــــــُه اْنــــــــــَتــــــــــَثــــــــــَرْت ــــــــــِتــــــــــنــــــــــا َحــــــــــبَّ َوِعـــــــــــــْقـــــــــــــُد اأُمَّ
ــاً ــمــ ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــَت ــ ــْع ــ ُم ْهــــــــــراِء ،  اأبـــــــــا الــــــــــزَّ ــا  ــ ــ ــا، ي ــ ــــ ــ ــنـ ــ َلـ َفــــــُكــــــْن 
َنــــــــــَزَلــــــــــْت مـــــــحـــــــَنـــــــٌة  اإْن  مــــــفــــــزُعــــــنــــــا  َفــــــــــــــاأَْنــــــــــــــَت 
ــًة ــ ــ ــَع ــ ــ ــصِ ــ ــ ــا� ــ خــ الِل  �ــــــــصــــــــالَة  َتـــــــْتـــــــُلـــــــ�  ـــــــــا�ـــــــــسُ  والـــــــــنَّ

والـــــــــــــــــــَ�ْعـــــــــُد َحــــــــــــقَّ ِلـــــــــــــــــراٍج ُقـــــــــــــــــْرَب َمــــــــ�ِعـــــــــــــــــِدِه
ـــــــِدِه« َيـــــْتـــــُلـــــ� الـــــ�ـــــصـــــالَة عــــلــــى الـــــــهـــــــادي »ُمـــــــَحـــــــمَّ
ـــــــِدِه ـــــــهُّ َتـــــــ�ـــــــصَ فـــــــــي  ُمــــــــِطــــــــيــــــــاًل  الـــــــــُقـــــــــُلـــــــــ�ِب  ِودَّ 
ــــُفــــ� َعــــــــــــْذُب ُمـــــــــــــــْ�ِرِدِه ــَل« َيــــ�ــــصْ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــْبـ ــ ــ ووْحــــــــــــُي »ِجـ
ـــــــــِدِه َفــــــــــــْخــــــــــــراً ِبـــــــــــــــــــــذاَك ُيـــــــبـــــــاهـــــــى فـــــــــي َتـــــــــَقـــــــــلُّ
ــــــِجــــــِدِه؟! ــا ِعـــــــْنـــــــَد َمــــــ�ــــــصْ ــ ــ ــيًّ ــ ــ ــِب ــ ــ ــي َن ــ ــ ــيِّ ــ ــ ــَح ــ ــ َوْلــــــــهــــــــى، ُت
ــــــــرَّ الــــــــُخــــــــُلــــــــ�ِد ِبـــــــــــُتـــــــــــْرٍب َفـــــــــــــــ�َق َمـــــــــــْرَقـــــــــــِدِه �ــــــــصِ
َدِدِه ــــــــــ�ؤْ ــــــــــــــــــــالمــــــاً ِبــــــــــ�ــــــــــصُ ــَدِة اإ�ــــــصْ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــَعـ ــ ــ َخــــــــْيــــــــُل الـ
ــــــــــِدِه ـــــــْرًكـــــــا، وَيـــــْمـــــ�ـــــصـــــي فـــــــي َتــــــــــَ�عُّ َيـــــــْجـــــــَتـــــــثُّ �ـــــــصِ
ـــــــِدِه ِديـــــــــــــــٍن َحــــــنــــــيــــــٍف َتـــــــَجـــــــّلـــــــى ُنـــــــــْبـــــــــُل َمـــــــْقـــــــ�ـــــــصِ
ــــــِدِه َنــــــــْهــــــــَج الـــــّتـــــــــــ�ـــــصـــــاُمـــــِح فـــــــي اأْرقــــــــــــــــى َتــــــَجــــــ�ــــــصُّ
ــــــــــــــــَ�ِدِه ـــــــــِه َلـــــــــ�ًنـــــــــا َواأَ�ــــــــــــــــصْ مــــــــا َبـــــــــْيـــــــــَن اأَْبـــــــــَيـــــــــ�ـــــــــصِ
ـــــــــــــِدِه ــــــهـــــــــــــابــــــاً فـــــــــي َتـــــــــــــَ�قُّ ــــــــرى َتــــــــــِهــــــــــلُّ �ــــــصِ ُبــــــــ�ــــــــصْ
ِدِه ــــــــراِئــــــــِر ِعــــــــــْيــــــــــداً فــــــــي َتـــــــــــَجـــــــــــدُّ َعـــــــــْبـــــــــَر الــــــــ�ــــــــصَّ
ِدِه ـــــــــْي ُمــــــــــــَهــــــــــــ�ِّ ْفــــــــــــــلــــــــــــــَت ِمـــــــــــــْن َكـــــــــفَّ ــــــحــــــا، َواأَ �ــــــصَ
ِدِه ـــــــــ�راً فــــــــي َتــــــــــــَمــــــــــــرُّ ــى الـــــــــــــُغـــــــــــــزاِة، َجـــــــــ�ـــــــــصُ ــ ــــ ــ ــلـ ــ عـ
َيـــــــــــــِدِه فــــــــي  الِل  ِكـــــــــتـــــــــاُب  »الـــــــــــــــُبـــــــــــــــراِق«،  ِمـــــــــــــَن 
ِدِه ــْت ُرَطـــــــــــبـــــــــــاً َكـــــــــْرمـــــــــى َتـــــــــــــــــــــــَ�دُّ ــ ــ ــَطـ ــ ــ ــاَقـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــصَّ ــ ــ ــا�ـ ــ ــ فـ

ــــــِدِه  ــــــيِّ ـــــــالُة ر�ــــــصــــــى الــــــــبــــــــاري ُمــــــ�ــــــصَ فــــــيــــــِه الـــــــ�ـــــــصّ
ـــــــِدِه ــــــــاَق َذْرعـــــــــــــــــاً ِبــــــطــــــاِغــــــْيــــــِه َوُمـــــــْفـــــــ�ـــــــصِ َقـــــــــــْد �ــــــــصَ
ِدِه ـــــــــا الــــــــــُعــــــــــُيــــــــــ�ُن ظـــــــــــــــالمـــــــاً فـــــــــي َتـــــــــــــَمـــــــــــــدُّ ِمـــــــــنَّ
ـــــــــْ�ُت ُمـــــــْلـــــــِحـــــــِدِه ـــــمـــــانـــــا �ـــــــــصَ ـــــــــقَّ �ـــــصَ َفــــــ�ــــــصــــــا، َو�ـــــــــصَ
ــي َغــــــــــِدِه ــ ــ ــَم فـ ــ ــ ــْلـ ــ ــ ــُحـ ــ ــ ـــــــراعـــــــاً، َراأَْيــــــــــنــــــــــا الـ ــا �ـــــــصِ ــ ــ ـ ــنَّ ــ ــ ِمـ
ـــــَهـــــِدِه ـــــمـــــاً فــــــي ُقـــــــْبـــــــِح َمـــــ�ـــــصْ ـــــــْدُع ُمـــــْرَتـــــ�ـــــصِ َوالـــــــ�ـــــــصّ
ـــــْكـــــ�ى ِبـــــــُمـــــــْفـــــــَرِدِه ْمـــــــــَعـــــــــَن فــــــي الـــــ�ـــــصَّ والــــــَقــــــْلــــــُب اأَ
ـــــــــِدِه فـــــــــــــي ُكـــــــــــــــلِّ َجـــــــــــــــ�ٍّ َعـــــــــُبـــــــــ��ـــــــــسٍ فـــــــــي َتـــــــــلَـــــــــبُّ
ِدِه َوَغــــــــــــــــــــــــــ�ُث ُكــــــــــــــــلِّ طـــــــــــــــــريــــــــٍد فــــــــــي َتــــــــــ�ــــــــــصــــــــــرُّ
ِبــــــــَمــــــــ�ِلــــــــِدِه! ــــــْعــــــداً  �ــــــصّ فــــيــــا   ، ــــــــ�ٍل  �ــــــــصُ الــــــــرَّ عــــلــــى 

الإ�سالم والمراأة
َنْق�َس  ال  َوُمت�ازنة  ُمتكاملة  للمراأة،  االإ�صالم  نظرة  اإّن 
تبقى  اأن  الــمــراأة  اإلــى  يطلب  لم  فاالإ�صالم  َخــلــل...  وال  فيها 
دون  وح�صب  الـــزوج  وتــخــدم  االأطــفــال  ُتــربــي  البيت  حبي�صة 
االإجتماعّية  الق�صايا  في  خارجّية  م�صاركة  اأّي  لها  يك�ن  اأن 
اإليها  يطلب  لم  االإ�ــصــالم  اأّن  كما  وال�صيا�صّية...  والترب�ّية 
عــلــى ح�صاب  والــتــظــاهــر  للعمل  الــبــيــت  خـــارج  الــبــقــاء  اأيــ�ــصــاً 
بين  بالجمع  تق�م  اأن  منها  اأراد  بل  واأوالدها،  وزوجها  بيتها 

م�ص�ؤولة... كاإن�صانة  وبدورها  كاأنثى  وظيفتها 
�صعادة  واإّن  المجتمع  مــربــّيــة  هــي  واقــعــهــا  فــي  والـــمـــراأة 
بتربيتها  والمراأة  بالمراأة...  مرتبطتان  وتعا�صتها  ال�صع�ب 
ال�ّصليمة واأخالقها الحميدة َوُح�ْصن ت�صّرفها ُتنجب االإن�صان 
الــ�ــصــعــادة...  م�صدر  نها  ح�صْ اأنَّ  اإذ  الــبــالد،  وتبني  ال�صليم 
وح�صمتها  و�صل�كها  واأدبها  وعلمها  ونظافتها  المراأة  وعّفة 
الــمــراأة  حياء  مــجــتــمــع...واإنَّ  كــّل  فــي  لحياتها  متين  اأ�ــصــا�ــُس 
الت�ازن في �صخ�صّيتها  التق�قع، بل قّمة  وخجلها ال يعنيان 
وعال...  جّل  الل  من  وهما  والقّ�ة  الحياء  بين  تجمع  التي 

وهذا االأمر يرتبط بال�صل�ك وال�عي واالإرادة.

الُبعد الإجتماعّي لالإن�سان
مع  للعي�س  بطبعه  يميل  اإجــتــمــاعــّي،  مــخــلــ�ق  االإنــ�ــصــان 
اإبراز  على  والعمل  معهم،  والتفاعل  ومخالطتهم  االآخرين 
عملّية  العملّية،  هذه  وُت�صّمى  وطاقاته،  قدراته  وا�صتغالل 

... االجتماعّيّ التفاعل 
ورّدة  الفعل  يعني  الّتفاعل  هــذا  فـــاإّن  الــحــال،  وبطبيعة 
التي  المختلفة  المجم�عات  نتاج  هــ�  واالإنــ�ــصــان  الــفــعــل... 
اأ�ــصــرُتــه  الــمــجــمــ�عــات هــي  اإلــيــهــا وُيــمــّثــلــهــا... وهـــذه  ينتمي 
وجــيــرانــه ورفــاقــه، و�ــصــائــر الــمــجــمــ�عــات الــتــي تــتــ�اجــد في 
مــحــيــط مــجــتــمــعــه الــكــبــيــر... ويـــــ�ؤّدي كـــلُّ اإنــ�ــصــان مــا عليه 
تجعله  والــتــي  المكت�صبة  خبراته  اأ�ــصــا�ــس  على  واجــبــات  مــن 
يك�ن  وقــد  االإجــتــمــاعــّي،  اإطـــاره  فــي  مقب�ل  ب�صكل  يت�صّرف 

الكبرى... المدن  ُمتَّ�ِصعاً كما في 
وال�صر،  الخير  طريقين،  لنا  خلق  وتعالى  �صبحانه  فالل 
الذي يحفظ له  ال�صحيح  الطريق  ي�صلك  اأن  االإن�صان  وعلى 

الخير. اأي طريق  �صمعته وكرامته ويبرزه في مجتمعه، 
وبــعــد، فــال َجــْهــلٌّ بــعــد َجــْهــل االإنــ�ــصــان، وال 

معرفته. بعد  معرفة 
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:t لعلّي ،w قال النبّي
»اإّن فيك ل�صبهاً من عي�صى بن مريم 

.)1( »o
الدنيا: عظماء 

اأبنائها،  بعظمة  تقا�س  الدنيا  »عظمة 
لها،  قيمة  ول  نكهة  ل  ب��دون��ه��م  لأّن��ه��ا 
ويقد�سون  عظماءهم  الّنا�س  يقّدر  لذلك 
لأّن  منهم،  ال��وازن��ة  ال��ق��ام��ات  اأ���س��ح��اب 
معنى،  لها  وي�سبح  الحياة،  تحلو  بهم 
م�ستمر  تقدم  عنوان  تكون  �سيرتهم  ولأّن 
وحافزًا نحو الأف�سل والأكمل والأ�سمى...

بما  الّنا�س،  من  الكبيرة  فال�سخ�سّية 
الُقد�سي،  وال�سّر  الإلهي  المعنى  من  فيها 
لاإن�سانّية  ال�سبيل  تنير  العلوي،  والقب�س 
الأل��ي��ل...  الليل  وف��ي  الظلم،  حالكة  في 
وكذلك تكون في حياتها دليًا اأمينًا وبعد 

مماتها اأمثولة رائعة فيها من كل عنا�سر 
اإّنما هو  اأُمة،  كل  وتاريخ  وال�سمو.  الخلود 
ل  ف��اأُم��ٌة  عظمائها.  ت��اري��خ  الحقيقة  ف��ي 
جديرة  ولي�ست  لها  تاريخ  ل  فيها  عظيم 

بالتاريخ )2(«.
القلب،  ي��دغ��دغ��ون  ال��دن��ي��ا  فعظماء 
الّنا�س  ويرفدون  والروح  والعقل  والفكر، 
وثقافة  والإبداع  والأمل  العزم  بطاقٍة من 

الفا�سلة. الحياة 
ا�سرقت  اّلذين  العظام،  ه��وؤلء  ومن 
بهم الأر�س، واأ�ساءت لأنوارهم ال�سماء؛ 
المحّبة  ���س��ّي��د  الم�سيح،  ال�����س��ّي��د  ن��ذك��ر 
وال����وداع����ة وال�������س���ام، وع���ل���ّي ب���ن اأب���ي 
الفقراء  و�سديق  المتقين،  اإم��ام  طالب 

والزاهدين.
ه������ذان ال��ع��ظ��ي��م��ان ر����س���م ����س���ورة 

ال��وج��ود،  لوحة  على  الجليلة  اأعمالهما 
الأديب   � العربيِّ  النبيِّ  بتقاطع مع عظمة 
القدير  ال��ل��ب��ن��ان��ّي  وال��ر���س��ام  وال�����س��اع��ر 
نّقب  بعدما  ال��ذي  جبران  خليل  جبران 
ثاثة  في  فوجدها  العظمة،  عن  وبحث 
عظماُء  و���س��راح��ة:»  بثقة  ف��ق��ال  رج���ال 
الدنيا ثاثة: »الم�سيح وُمحّمد وعلّي )3(«.
الرجلين  ه��ذي��ن  عظمة  تكمن  ف��اأي��ن 
َوج��ُه  وم��ا  وع��ل��ّي(.  )الم�سيح  الخالدين 
جوانب  مختلف  بين  وال��ت��َق��اُرب  الّت�ساُبه 
قد  الأه���داف  ب���اأّن  علمًا  �سخ�سيتيهما؟ 
ت��ت��ق��اط��ع ف��ي ب��ع�����س ال���ُوج���وه، م��ع وج��ود 
ول  تحقيقها،  وو�سائل  اآليات  في  اختاف 
باأ�س بذلك ما دام الجوهر واحدًا في خانة 
التماهي والتقاُرب والن�سجام والتاقي... 
فاأين موقع هذين الرجلين من كل ذلك...

عناصر المقاربة والتماهي

لالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

معجزة الولدة والطفولة 
بين ال�سّيد الم�سيح والإمام علّي 

لم تاأِت معجزُة ال�سّيد الم�سيح عي�سى 
�سبقتها  واإن���م���ا  ف����راغ،  م��ن  م��ري��م  اب���ن 
حدوثها  من  جعلت  وم�سّوغات  اإرها�سات 

اأمرًا  اإلهيًا حتميًا.
والنفاق  الف�ساد  ا�ست�سرى  فبعدما 
ال��ي��ه��ود، وق��ت��ِل��ه��م الأن��ب��ي��اء )متى  ب��ي��ن 
30/23 و 33( ورجمهم الُمر�سلين )لوقا 
مو�سى،  �سريعة  وتحريفهم   )34  /  13
وج��ع��ل��وا ه��ّم��ه��م ج��م��ع ال��م��ال وت��ع��ّم��ق��وا 
اأنكر  ال���روح.  عن  وابتعدوا  ال��م��ادة،  في 
ُثّم  وم��ن  والح�سر،  القيامة  منهم  فريق 
فف�سدت  وال��ع��ق��اب،  ال��ح�����س��اب  اأن���ك���روا 
ُبد  يكن  ولم  الأخاق،  وف�سدت  العقيدة، 
اليهود  اأم��را���س  لمعالجة  ُم��ن��ق��ذ)4(  م��ن 
وكان  والج�سدّية.  والروحّية  الإجتماعّية 
والمخّل�س،  الُمنقذ  هو  الم�سيح  ال�سّيد 

المتتالية. الإلهّية  بالمعجزات  والموؤّيد 
ولدته  المعجزات  هذه  اأول��ى  وكانت 
ال�سّيدة  م��ن  ول��د  اأّن���ه  اإذ  ال�سخ�سّية، 
والتحريم   42  / عمران  )اآل  الطاهرة 
بنت  م��ري��م  ال��ب��ت��ول  وال��ع��اب��دة   )12  /
{ُكن  اإلهّية:  وبكلمة  اأب  دون  من  عمران 
َفَيُك�ُن} )مريم/19 و 35 واآل عمران / 
47 والبقرة / 117 واإنجيل متى 1 /18( 
ُد�س  القُّ ال��روح  بوا�سطة  اإلهي  باأمر  ُول��د 
الم�سيح  ��م��ي  و���سُ ج��ب��رائ��ي��ل(  )ال��م��اك 
وج��اء   )31/1 )ل��وق��ا  مريم  اب��ن  عي�سى 
)متى  خ��ط��اي��اه��م  م��ن  �سعبه  ليخّل�س 
الدنيا  ف��ي  وجيهًا  وي��ك��ون   )23 و   21/1
والآخرة )اآل عمران 45(. اأراد اهلل بهذه 
لليهود،  ح  يو�سّ اأن  المعجزة   / ال���ولدة 
ب���اأن ق��درت��ه ه��ي ال��ت��ي رب��ط��ت الأ���س��ب��اب 
تتجاوز هذا  اأن  ت�ستطيع  واإّنها  بم�سبباتها 

يوجد  اأن  دون  الُم�سبِّب  فيوجد  القانون، 
اأب  غير  من  عي�سى  اهلل  فخلق  ال�سبب. 
لهذا، كما خلق اآدم من دون اأب واأم )اآل 

عمران / 59(.
الروح،  اإنكارهم  اليهود،،  ومن مادية 
من  ُخلقت  مادة  الإن�سان  اإّن  واعتقادهم 
مادة، فاأراد اهلل اأَن يخلق اإن�سانًا دون اأن 

تكون المادة اأ�سا�سًا له )5(.
ال�سّيد  ولدة  ُمعجزة  ترمي  وبالتالي، 
الروحّية،  الناحّية  اإح��ي��اء  اإل��ى  الم�سيح 
التي  ال���روح  وج��ود  على  الدليل  واإق��ام��ة 
على  وترّتب   ا�سرائيل.  بني  اأكثر  اأنكرها 
خلفّية  ولدة ال�سّيد الم�سيح / المعجزة. 
مريم  ال�سّيدة  عند  اإجتماعّية  مع�سلة 
كيف  اإذ   )38/1 )لوقا  اهلل  اأَم��ة  البتول 
وهي  ال��ول��ي��د،  بطفلها  ال��ّن��ا���س  �ستواجه 
ال���ع���ذراء ال��ط��اه��رة ال��ع��ف��ي��ف��ة، ال��ت��ي لم 
 /  1 ومتى   20  / )مريم  رج��ل  يم�س�سها 
تمّنت  الح��راج،  واأم��ام هذا   .)23  / 21
ال�����س��ّي��دة م��ري��م ال��م��وت )م��ري��م / 23( 
التي  الإ���س��ك��ال��ّي��ة،  ه���ذه  م��ن  لتتخل�س 
ولكن  زانية  اأّنها  فيها  اليهود  �سيعتبرها 
كونه  الأم���ر  عليها  ه��ّون  القد�س  ال���روح 
ال�سوم  على  و�سجعها  اإل��ه��ّي��ة،  ُمعجزة 
الر�سيع  اإل���ى  والإ����س���ارة  ال���ك���ام،  ع��ن 
ولدت��ه  و���س��ب��ب  كيفّية  ع��ن  ���س��األ��وه��ا  اإذ 
الإلهّية  الإرادة  تترك  ل  ولكي  ووج��وده. 
ومتبرمة،  �سائعة  خائفة  مريم  ال�سّيدة 
المهد  في  الم�سيح  ال�سّيد  اهلل  انطق  فقد 
�سرف  ع��ن  ليدافع   )46  / ع��م��ران  )اآل 
الزنى،  تهمة  م��ن  �ساحتها  وتنزيه  اأُّم���ة 
ُنبوءته  واإ�سهار  هلل،  عبوديته  عن  وليعّبر 
 ِ وحّبه لوالدته البتول فقال:{ اإِنِّي َعْبُد اللَّ
اآَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعلَِني َنِبّياً َوَجَعلَِني ُمَباَركاً 
َكاِة َما  اَلِة َوالزَّ اِني ِبال�صَّ اأَْيَن َما ُكنُت َواأَْو�صَ

اًرا  ا ِبَ�اِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّ ُدْمُت َحّياً َوَبرًّ
�َصِقّياً}،)مريم 30 و31 و 32(.

اليهود  ا�ستهتار  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
في  ال��ف�����س��اد  وت��اأ���س��ي��ل  ال��دي��ن��ّي��ة  بالقيم 
ال�سّيد  اهلل  اأيدَّ  فقد  المري�سة،  نفو�سهم 
َيرعووا،  عّلهم  جديدة  بمعجزة  الم�سيح 
لهم  فقال  الإيمان،  حظيرة  اإلى  ويعودوا 
مريم  اب���ن  عي�سى  ر���س��ول��ه  ل�����س��ان  ع��ل��ى 
في  الإلهي  الإعجاز  بين  جمعت  بمعجزة 
الج�سدّية  اأم��را���س��ه��م  ومعالجة  خلقه، 
اهلل  ملكوت  ف��ي  والتفكير  وال��غ��ي��ب��ي��ات، 
فقال ُموّجهًا الحديث اإلى بني ا�سرائيل:» 
ــيــِن َكــَهــْيــَئــِة  ــَن الــطِّ ـ ــُكــم مِّ ــُق َل ــُلـ ــي اأَْخـ ــ ـ {اأَنِّ
ِبـــاإِْذِن  َطــْيــراً  َفَيُك�ُن  ِفيِه  َفــاأَنــُفــُخ   ْيِر  الطَّ
الّلِ َواأُْبِرىُء االأْكَمَه} )من ي�لد اأعمى( 
{واالأَْبــَر�ــَس َواأُْحــِيـــــي اْلــَمــْ�َتــى ِبـــاإِْذِن الّلِ 
ِفي  ِخــُروَن  َتــدَّ َوَمــا  َتــاأُْكــُلــ�َن  ِبَما  َواأَُنبُِّئُكم 
ُبُي�ِتُكْم })اآل عمران / 49 ومتى 8 / / 
3 و 9 / 29 و 30 و 14 / 36 ومرق�س 1 / 

40 و 42 ويوحنا 9 / 11(.
تكررت  النفخ  مفردة  وال��روح:  النفخ 
مّت�سلة  ال��ك��ري��م،  ال���ق���راآن  ف��ي  م�����رارًا 
اإَِلــى  عي�سى.{َوَر�ُص�اًل  وخلق  اآدم،  بخلق 
ن  مِّ ِبــاآَيــٍة  ِجْئُتُكم  َقــْد  ــي  نِّ اأَ اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني 
َكَهْيَئِة  يِن  الطِّ َن  مِّ َلُكم  اأَْخُلُق  ــي  اأَنِّ بُِّكْم  رَّ
ــاإِْذِن  ــْيــِر َفــاأَنــُفــُخ ِفــيــِه َفــَيــُكــ�ُن َطــْيــًرا ِبـ الــطَّ
َواأُْحِيـي  واالأَْبــَر�ــَس  االأْكــَمــَه  َواأُْبـــِرىُء  الّلِ 
َتاأُْكُل�َن  ِبَما  َواأَُنبُِّئُكم  الّلِ  ِبـــاإِْذِن  اْلَمْ�َتى 
َذِلــَك  ِفــي  اإِنَّ  ُبُي�ِتُكْم  ِفــي  ِخــُروَن  ــدَّ َت َوَمــا 
�ؤِْمِنيَن} )اآل عمران  ُكْم اإِن ُكنُتم مُّ الآَيًة لَّ
قال  مريم  ال�سّيدة  عن  وحكاية   .)49  /

تعالى:
َفَنَفْخَنا  َفــْرَجــَهــا  ــَنــْت  اأَْحــ�ــصَ ــِتــي  {َوالَّ
وِحــــَنــــا})الأن���ب���ي���اء/91 { ــن رُّ ــ ِفـــيـــَهـــا ِم

ــْت  ــَن ـــِتـــي اأَْحــ�ــصَ ــَراَن الَّ ــ ــْم ــ ــَم ْبـــَنـــَت ِع ــ ــْرَي ــ َوَم
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َفـــــــْرَجـــــــَهـــــــا َفــــَنــــَفــــْخــــَنــــا 
وِحــــــــَنــــــــا}  ِفــــــيــــــِه ِمــــــــن رُّ
والمعنى  )التحريم/12(. 
الخا�ستين  الآيتين  من 
�سبحانه  اهلل  اأن  بعي�سى 
ن��ف��خ ف���ي م���ري���م روح����ًا 
تّو�سط  بدون  )اهلل(  خلقها 
تح�سيل  النفخ  ومعنى  اأب، 
اآث�����ار ال�����روح ف���ي ال��ج�����س��م، 
وال��م��ق�����س��ود خ��ل��ق��ن��اه ب���دون 
ومثل  للخلق،  الطبيعّي  ال��ط��ري��ق 
َوَنـــَفـــْخـــُت   } اآدم  ع��ن  حكاية  ذل��ك 
وِحـــــــي } )ال��ح��ج��ر/  ِفـــيـــِه ِمــــن رُّ
 .)72 و   71  / )�����س  و   )29
ال��ت��ي هي  ال����روح  اأع��ط��ي��ت��ه  اأي 
كنهها  يعرف  ل  والتي  ملكي، 
روح  من  فالم�سيح  ���س��واي«)6( 
اهلل من خال النفخ في مريم 
)ال��ت��ح��ري��م/12 والأن��ب��ي��اء/ 
اهلل  روح  من  واآدم   )91
م��ن خ��ال ال��ن��ف��خ في 
�س/  )���س��ورة  الطين 
واخ��ت��اف  و72(   71
ي��ع��ط��ي  ل  ال���ط���ري���ق���ة 
ل����ه����ذا اإ�����س����م����ًا ول���ذل���ك 
روح  م���ن  ف��ك��اه��م��ا  اآخ������ر، 
ب�سام  اهلل.  روح  هي  واح��دة 
م��رت�����س��ى »الـــمـــ�ـــصـــيـــح بــيــن 
ال��دار  واالإنجيل«  الــقــراآن 
ط.  بيروت،   � الإ�سامّية 

2000، �سفحة 72.
وي�����ق�����ول ج���ب���ران 
بهذا  ج��ب��ران  خليل 
كتابه  في  ال�سدد 
»ي�������س���وع اإب����ن 
عن  الإن�سان« 
على  وكلماته  اهلل  روح 

ل�سان يوحنا »ُثّم تكّلم اهلل، فكان الإن�سان 
مولودة  روحًا  الإن�سان  وكان  كلماته،  من 
ج��ب��ران  خ��ل��ي��ل  ج��ب��ران  اهلل«.  روح  م��ن 
بيروت  الُمعرّبة«  الكاملة  »المجم�عة 

ط. 1964، �س 299.
وكانت حياة ال�سّيد الم�سيح محرو�سة 
فعندما  طفولته،  منذ  الإلهّية  بالعناية 
فل�سطين  على  ال��روم��ان��ي  الحاكم  اأراد 
ال�سالح،  الرجل  هذا  يو�سف  حلم  قتله، 
الطفل  خذ  ُق��ّم  ل��ه:»  يقول  ال��ّرب  بماك 
واأقم فيها حتى  اإلى م�سر  واأمه، واهرب 
اأقول لك متى تعود، لأّن هيرود�س �سيبحث 
عن الطفل ليقتله )متى2/ 13(. وعندما 
ُمجددًا  يو�سف  حلم  الحاكم،  هذا  مات 
بالعودة  وي��اأم��ره  ل��ه  يقول  ال��ّرب  بماك 
اإلى اأر�س ا�سرائيل، لأّن اّلذين اأرادوا اأن 

يقتلوا الطفل قد ماتوا«)متى 20/2(.
فا�سلًة،  مريم  ال�سّيدة  وال��دة  وكانت 
م��ت��رف��ع��ًة ع���ن ب���ذخ ال��ح��ي��اة، وراف�����س��ة 
عن  وم��داف��ع��ة  ا���س��رائ��ي��ل،  بني  لطريقة 
المادي  المجتمع   وفي  العبادة.  محراب 
المنفعة  عبادة  على  اأ�سا�سًا  يقوم  ال��ذي 
عن  للدفاع  نف�سها  ووقفت  المال.  وك�سب 
بطنها  في  ما  نذرت  اأن  بعد  ال�سماء  قيم 
 / عمران  )اآل  عبودّية  اأي��ة  من  ُم��ح��ّررًا 

.)7( )55
في  ُممّيزًا  دورًا   ،u مريم  لعبت  لقد 
�سندًا   فكانت  الم�سيح،  ال�سّيد  ابنها  حياة 
له، ومترا�سًا لثورته الجتماعّية والروحّية 
الثنائي  هذا  اهلل  اعتبر  حتى  المباركة. 
المبارك )مريم والم�سيح( اآية كبرى من 
م�ستقرة  ربوة  فا�سكنهما  المعجزة،  اآياته 
في اأر�س فل�سطين، يحيط بها جدول ماء 
َمْرَيَم  اْبــَن  {َوَجَعْلَنا  تعالى:  بقوله  جاٍر 
َقَراٍر  َذاِت  َرْبَ�ٍة  اإَِلى  َواآَوْيَناُهَما  اآَيًة  ــُه  َواأُمَّ
 24/ ومريم   ،50/ )الموؤمنون  َوَمِعيٍن} 
ال�سّيدة  وقفت  ولقد  والأنبياء/91()8(،   ،

في  وتحملت  العظيم/  اإبنها  م��ع  مريم 
والأذى  والعنت  القهر  اأن���واع  كل  �سبيله 
و  �سمنًا   20 لغاية   16 )مريم/  والإتهام 

27 و 28()9(.
اإّل  الأرب���ع���ة  الأن��اج��ي��ل  تعطنا  ول���م 
ال�سّيد  ويفاعة  طفولة  عن  الي�سير  النزر 
�سوى  الإنجيليون  يكتب  ول��م  الم�سيح، 
في   � ن�ساأ  وقد  النجارة،  ي��زاول  كان  اأّن��ه 
عهده،  في  ال�سبيان  ين�ساأ  كما   � يبدو  ما 
وبيت  النا�سرة  بين  اأُم��ه  مع  ينتقل  وكان 
يكن  فلم  وعمق،  بذكاء  وامتاز  المقد�س 
يغو�س  ك��ان  ب��ل  الأ���س��ي��اء  بمظاهر  َيهتمُّ 
المدّر�سين  ي�سمع  وك��ان  اأع��م��اق��ه��ا،  ف��ي 
بل  به،  يقولون  بما  ي�سّلم  فلم  والحكماء 
غمو�سًا  كامهم  في  راأى  كّلما  يناق�سهم 
دون  يقبلها  اأن  �سواه  تعود  مّما  الغازًا  اأو 
ونال  بالتوراة  األّم  وقد  نقا�س،  اأو  تفكير  

من العلم ق�سطًا كبيرًا )10(.
ال��ح��ك��م��ة  ب��ر���س��ال��ة  اأي������ّده اهلل  وق����د 
ع�سرة  ال��ث��ان��ّي��ة  ف��ي  ك��ان  فقد  وال��ن��ب��ّوة، 
ُمعلمّي  ُيجال�س  ك��ان  عندما  عمره،  من 
وكان  وي�ساألهم.  اإليهم  ي�ستمع  ال�سريعة 
ج��م��ي��ع ���س��ام��ع��ي��ه ف��ي ح��ي��رة م��ن ذك��ائ��ه 
وكان   )47  �  46  �  42/2 )لوقا  واأجوبته 
عند  والنعمة  والحكمة  القامة  في  ينمو 

اهلل والّنا�س ) لوقا 2/ 52(.
ر�سالته  بداأ  عمره  من  الثاثين  وفي 

)لوقا 23/3(.
ولدة الإمام علّي وطفولته:

وبموازاة معجزة ولدة ال�سّيد الم�سيح 
والمباركة.  والظافرة  النا�سجة  وطفولته 
�سيفاجاأ الباحث باأّن ولدة علّي وطفولته، 
هي اأي�سًا تحمل تاريخًا حافًا، بما حظّي 
اأو�سمة ال�سماء... بما لم يحظ به  به من 
غيره من الم�سلمين من �سابقين ولحقين 
اأن  له  الأول حينما �ساء اهلل  الو�سام  منذ 

ُيولد في بيته الحرام)11(.

ال��ول��ي��د  ه���ذا  ن��ت�����س��ور  اأن  وح�����س��ب��ن��ا 
هذا  مثل  في  اأّم��ه  و�سعته  وق��د  الجديد، 
المكان المقّد�س، ي�ستقبل اأول ما ي�ستقبل 
الم�سّرفة  القطعة  تلك  الدنيا،  هذه  من 
من الأر�س التي اختارها اهلل لتكون ِقبلة 
ال�ساة. وقطب الطواف ومحّجة القلوب 
الكنجي  ال��ح��اف��ظ  وي��ق��ول   )12( الموؤمنة 
ال�����س��اف��ع��ي ف��ي م��ا ي��روي��ه ع��ن ال��ح��اك��م 
قبل  اأي   � قبله  يولد  ول��م   » الني�سابوري 
� ول بعده مولود في بيت اهلل �سواه،  علّي 
من  لمحله  واإج����اًل  ب��ذل��ك  ل��ه  اإك���رام���ًا 

.)13( التعظيم 
اأ�سد  بنت  فاطمة  والدته  ت  ُخ�سّ كما 
ي�سبقها  فلم  المكرمة  الكعبة  بالولدة في 
في هذ المكرمة امراأة ولن تعطى بعدها 
لي�ست  علّي  بحياة  اهلل  وعناية   )14( لنثى 
حبيب  ف��ي  ُم��ح��ّب  يقولها  عاطفية  كلمة 
وبتقدير  خا�س  نمط  من  عناية  ولكنها 
لانتباه)15(.  ومثير  للنظر،  لفت  غيبي 
اإل��ه��ّي��ة خا�سة  وي����دلُّ ذل���ك ع��ل��ى ع��ن��اي��ة 
والدليل   )16( الّنا�س  من  غيره  دون  بعلّي 
اآلية ولدة علّي كانت مثار  اأن  على ذلك، 
بنت  فاطمة  اقبلت  فقد  وتعّجب،  ده�سة 
مّلة  وك��ان��ت على  وك��ان��ت ح��ام��ًا،  اأ���س��د، 
اأقبلت  الحنفّية.  الخليل  اإبراهيم  جدها 
ح��ول  وط��اف��ت  ال���ح���رام،  الم�سجد  ن��ح��و 
اهلل  داعية  باأ�ستارها.  وتعلقت  الكعبة، 
دعائها.  اإنتهاء  وبعد  ولدت��ه��ا.  لتي�سير 
الم�سمى  الجانب  من  الكعبة  جدار  ان�سقَّ 
الُم�ستجار، ودخلت جوف الكعبة، وارتاأب 
ال�سدع، وولدت فاطمة علّيًا هناك وبقيت 
الخبر في  وانت�سر  الكعبة،  اأيام في  ثاثة 
مّكة، وجعل الّنا�س يتحّدثون به حتى كان 
خرجت  قد  بفاطمة  ف��اإذا  الثالث  اليوم 
ان�سقَّ  ال���ذي  المو�سع  م��ن  ول��ي��ده��ا،  م��ع 
 )17( لينغلق  ال��ج��دار  ع��اد  ُث��ّم  لدخولها، 
على  موجودًا  ي��زال  ل  الأث��ر  اأن  والغريب 

جدار الكعبة خال هذه القرون )18(.
 � الولدة  على هذه  الر�سول  اأثنى  وقد 
لنا  ُولد  وقال:   � نبيًا  َبعُد  يومها  يكن  ولم 
مولود يفتح اهلل علينا به اأبوابًا كثيرة من 

النعمة والرحمة )19(.
وق���ب���ل ال���ت���ط���رق ف���ي ال���ح���دي���ث عن 
الإمام  اأم�ساها  التي  المباركة  الطفولة 
اأن  بنا  ي��ج��در  ال��ر���س��ول،  كنف  ف��ي  ع��ل��ّي 
الأ�سباب  ونربط  الأحداث  ت�سل�سل  نر�سد 
والأق��دار  ال��ظ��روف  لنعرف  بم�سبباتها، 
الر�سول  منزل  في  علّي  اإقامة  رتبت  التي 
مجرد  ذلك  كل  كان  اإذا  عما  ولنت�ساءل 

دفة اأم تخطيط غيبي وتدبير اإلهي؟. �سُ
ت��ح��دث��ن��ا ك��ت��ب ال�����س��ي��رة ال��ن��ب��وّي��ة اأن 
المواد  في  و�سحٍّ  بقحٍط  اأ�سيبت  ُقري�سًا 
القبيلة  �سيخ  يكون  اأن  وبديهي  الغذائّية، 
بن عبد  مناف  اأبو طالب )عبد  وزعيمها 
في  غيره  من  اأكثر  اأُ�سيب  قد  المطلب(، 
الملجاأ والمرتجى   الأَزمة، كونه كان  هذه 
اأن  قبل  لديه  ما  فنفذ  الجائعين،  للّنا�س 

ينفذ ما لدى غيره.
اأح�������سَّ ال��ق��ري��ب��ون م���ن اأب����ي ط��ال��ب 
بما  الخا�سة  اأو�ساعه  على  والمّطلعون 
قد  يكن  ولم   � اهلل  ر�سول  فتقّدم  يعانيه، 
العّبا�س،  اإلى عّمه   � بالنبوة يومذاك  بعث 
منهما  واح��د  كل  ياأخذ  اأن  عليه  واقترح 
اهلل  ر�سول  مع  طالب  اأبي  ابناء  من  اإبنًا 
ر�سول  مع  عليٍّ  بقاء  تعالى  اهلل  )و�ساء   �

اهلل(، حتى بعثه اهلل نبّيًا )20(.
ف��ه��ل ح���دوث ه���ذه الأزم�����ة ���س��دف��ة؟ 
دفة؟ واقتراح ُمحّمد  و�سيق اأبي طالب �سُ
اإّنها  اأب���دًا!  دفة؟  �سُ العّبا�س  عّمه  على 
دفة،  بال�سُ له  عاقة  ل  غيبي  تخطيط 
البيت  وليد  ون�ساأ   )21( ُمطلقًا  والحتمال. 
لمع  �سبّي  هو  فاإذا  ُمحّمد.  اأح�سان  في 
عن  الإم��ام  )يحّدثنا  عبقري)22(.  وفتى 
طفولته  م��ن  ال��م��ائ��ك��ّي��ة  ال��ح��ق��ب��ة  ت��ل��ك 

وتحت  الر�سول  كنف  في  اأم�ساها  التي 
والروحّية  الأخاقّية  مدر�سته  في  رعايته 
في  عنها  فيقول  المباركة،  والتنويرّية 
معر�س خطبته اأمام اأ�سحابه في الكوفة: 
 ،w وقد علمتم مو�سعي من ر�سول اهلل [
الخ�سي�سة،  والمنزلة  القريبة.  بالقرابة 
اإلى  واأّنا ولد ي�سّمني  و�سعني في حجره، 
ويم�س�سني  فرا�سه،  اإلى  ويكنفني  �سدره 
وكان  )َع��َرق��ُه(  عرفه  وي�سمني  ج�سده، 
لي  وجد  وما  ُيلقمنيه،  ُثّم  ال�سيء  يم�سغ 
في  )خ��ط��اأ(  ول خطلة  ق���ول،  ف��ي  ك��ذب��ة 
اأن  w، من لدن  به  فعل، ولقد قرن اهلل 
مائكته،  من  ملك  اأعظم  فطيمًا،  ك��ان 
ومحا�سن  ال��م��ك��ارم،  ط��ري��ق  ب��ه  ي�سلك 
كنت  ولقد  ون��ه��اره،  ليله  العالم  اأخ��اق 
اأثر  الناقة(،  )ولد  الف�سيل  اإتباع  اأتبعه 
اأخاقه  ي��وم م��ن  ك��ل  ف��ي  ل��ي  اأم���ه. يدفع 
كان  ولقد  به.  بالقتداء  وياأمرني  علمًا، 
قريب  )جبل  بحراء  �سنة  كل  في  يجاور 
من مّكة( فاراه ول يراه غيري. ولم يجمع 
بيت واحد يومئذ في الإ�سام غير ر�سول 
نور  اأرى  ثالثهما،  واأنا  w، وخديجة  اهلل 
الوحي والر�سالة، واأ�سّم ريح النبّوة، ولقد 
نزل  ال�سيطان )�سوته( حين  رّنة  �سمعت 
الوحي عليه w، فقلت:» يا ر�سول اهلل ما 
هذه الرّنة؟ فقال»هذا ال�سيطان قد اأي�س 
وترى  اأ�سمع،  ما  ت�سمع  اإّن��ك  عبادته  من 
ما اأرى، اإّل اأّنك ل�ست بنبّي ولكنك وزير، 

واإّنك لعلى خير )23(«.
لاإمام  الر�سول  ج��واب  ُيغرينا  اأف��ا 
كاد  علّيًا  ب��اأّن  القول  اإل��ى  ويدفعنا  هنا، 
النبّوة؟  مقام  من  قليلة  بخطوات  يدنو 
ولم يكن ينق�سه اإّل الوحي فقط للو�سول 
ال�ساأن  هذا  في  الر�سول  اأكدَّ  وقد  اإليها. 
مرة ثانّية في حديث المنزلة عندما قال 
لاإمام:» يا علّي اأنت مني بمنزلة هارون 

من مو�سى اإّل اأّنه ل نبّي بعدّي )24(«.
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وك�����ان 
ن���������������س�������وج 
الفكرّي  الإم��ام 
����ده  وال���ن���ف�������س���ّي، وت����وقُّ
طفولته،  على  ومتفوقًا  لفتًا  الذهنّي 
محمود  عّبا�س  بالأ�ستاذ  ح��دا  ما 
من  �سحَّ  ربما  يقول:»  اأن  العّقاد 
اأّن��ه  طفولته،  ف��ي  علّي  اأو���س��اف 
�سابقًا  النماء  مبّكر  طفًا  ك��ان 
لأّنه  والقدرة،  الفهم  في  لأن��داده 
اأدرك في ال�ساد�سة اأو ال�سابعة من 
التي  النبوّية  الدعوة  من  �سيئًا  عمره  
َيِدقُّ فهمها، والتنبه لها على من كان 
فكانت  المبكرة.  ال�سن  هذه  مثل  في 

له مزايا التبكير في النماء )25(«.
وا�سافة اإلى ن�سوجه المبكر، كان علّي 
من  عالية  ثقافّية  بمو�سوعة  فكره  يكنز 
الأخاق والعلم والتفكير في ملكوت اهلل، 
واأ�ساليب القيادة والريادة والحكمة. لأّنه 
كان يعي�س مع ر�سول اهلل في بيته. ي�سمع 
يوحي  حكم  وكل  عليه،  تنزل  اآية  كل  منه 
اهلل  ر�سول  من  يتعّلم  وكان  اإليه،  اهلل  به 
كيف يكون ال�سابر عندما تكون الر�سالة 
الُمتحرك  اإلى �سبر، وكيف يكون  بحاجة 
اإلى حركة، وكيف  عندما تحتاج الر�سالة 
الر�سالة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال�����س��دي��د  ي��ك��ون 
الُم�سامح  يكون  وكيف  �سّدة،  اإلى  بحاجة 
الت�سامح...  اإلى  الر�سالة  تحتاج  عندما 

ر�سول  لأخ���اق  ���س��ورة  اأخ��اق��ه  فكانت 
اهلل w )26(، وهذا ما ا�سار اإليه ال�ساعر 
رائعته  في  �سامة  بول�س  الكبير  اللبنانّي 
اأخاق  نًا  ُمثمِّ الغدير«،  »ملحمة  ال�سعرّية 

الإمام عندما قال:
ف������اإذا ل���م ي���ك���ن ع���ل���يٌّ ن��ب��ّي��ا

ف���ل���ق���د ك������ان خ���ل���ق���ه ن���ب���وي���ًا
ب��الإع��ت��زاز  علي  طفولة  تميزت  كما 
ل  ال��ت��ي  وبال�سجاعة  بالنف�س،  وال��ث��ق��ة 
يدافع  ك��ان  فكم  ح��دودًا.  للخوف  تعرف 
ال��ف��ولذي��ت��ي��ن  ب��ي��دي��ه  ر����س���ول اهلل  ع���ن 
خرج  اإذا  الر�سول  فكان  ال�سغيرتين، 
الأطفال  قري�س  كفار  به  اأغوى  بيته،  من 
فكان  ب��ال��ح��ج��ارة،  وي��رم��ون��ه  فيتبعونه 
وكان   )27( عنه  ليدفعهم  معه  علّيًا  يخرج 
اأح��اط  ي��وم  نحوها  اأو  العا�سرة  في  علّي 
وينكرونه،  ينذرونه  النبّي  قري�س  كبار 
وهو يقّلب عينيه في وجوههم وي�ساأل عن 
الن�سير ول ن�سير، ولكن، علّي كان علّيًا 
في تلك ال�سن الباكرة، كما كان علّيًا وهو 
وهم  ت��ردد،  فما  وال�ستين  الخم�سين  في 
�سيحة  ي�سيح  اأن  م�ستهزئون  �سامتون 
اأنا  ن�سيرك«)28(  اأّن��ا  الغ�سوب:»  الواثق 
اأن��ا ح��رب على م��ن ح��ارب��ت )29(  ع��ون��ك! 
الر�سول  واإي��ث��اره  ب�سجاعته،  ه��ذا  وعلّي 
على نف�سه هو الذي نام في فرا�س النبّي 
ما  علم  وق��د  المدينة،  اإل��ى  هجرته  ليلة 
على  الراقد  قتل  من  كلها  مّكة  به  تاأتمر 

ذلك الفرا�س )30(.
اأت�سلم  للر�سول:»  يومها  الإم��ام  قال 
ف��را���س��ك؟  ف��ي  ن��م��ت  اإذا  ر���س��ول اهلل  ي��ا 
اأبالي  ل  اإذن  الإم���ام:»  فقال  نعم،  ق��ال: 
والغبطة  الر�سول،  لأمر  امتثل  بالموت!«، 

تماأ نف�سه )31(.
قوله  اأّن  كلهم،  المف�سرون  روى  وقد 
َنْف�َصُه  َي�ْصِري  َمن  النَّا�ِس  َوِمــَن  تعالى:{ 
 ،207 )البقرة/  الّلِ}،  َمْر�َصاِت  اْبِتَغاء 

على  المبيت  ليلة   ،t ع��ل��ّي  ف��ي  ن��زل��ت 
الفرا�س)32(.

معرفة اهلل والعبادة 
عند ال�سّيد الم�سيح والإمام 

oعلّي
والأن���ب���ي���اء  ال���ر����س���ل  ر����س���ال���ة  اإّن 
واإر�ساد،  تبليغ  م�سروع  هي  وال�سالحين، 
اأحكام اهلل، وعبادته،  التبليغ هو لمعرفة 
المنكر،  عن  والنهّي  بالمعروف  والأم��ر 
والتخّلق  اهلل  لمعرفة  هو  الإر���س��اد  ودور 

باأخاقه.
ي��ق��ول اهلل ف��ي ال��ح��دي��ث ال��ق��د���س��ّي:» 
اأع��رف،  اأن  ف���اأردُت  مخفيًا،  كنزًا  كنُت 

فخلقُت الخلق، فبي عرفونّي«)33(.
ويرفد هذا الحديث اآية قراآنّية تقول: 
َ{َما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوااْلإِن�َس اإِال ِلَيْعُبُدوِن} 

)الذاريات/ 56(.
وتلك  الحديث،  هذا  بين  ربطنا  فاإذا 
الخلق،  من  الغاية  ب��اأّن  ل�ستنتجنا  الآي��ة 
ع���رف اهلل ح��قَّ  ف��م��ن  م��ع��رف��ة اهلل،  ه��ي 
عبادة  ع��ن  بعبادته  ا�ستغنى  المعرفة 
لمر�ساته  وعمل  والمال،  والجاه  الّنا�س 

وجّنته.
التحرر من عبادة  تعني  وعبادة اهلل، 
الإن�����س��ان ل��اإن�����س��ان، وم��ن ع��ب��ادة المال 
اأن  وال�سهوات،  الأه���واء  وجميع  وال��ج��اه 
لخير  والعمل  واأهله،  للحقِّ  اإّل  يخ�سع  ل 
الغاية  تكون  هذا  وعلى  والآخ��رة.  الّدنيا 
حياة  يحيوا  واأن  والجن  الإن�س  خلق  من 
طيبة دائمة في دار اهلل وجواره، �سريطة 
 � اهلل  لغير   � العبودّية  م��ن  ي��ت��ح��رروا  اأن 

اأنواعها ويعملوا �سالحًا)34(. ب�ستى 
قيمة  المعرفة  الإمام علّي حق  َوُيعطي 
بمعرفة  ت�سلنا  لأّنها  العظمة  منتهى  في 
نيا والآخرة فيقول بكل علم وثقة:»  خالق الدُّ

من عرف نف�سه، فقد عرف رّبه«)35(.
للمعرفة  ع��ل��ّي  الإم����ام  ت��ق��وي��م  وم���ن 

ندخل في عالم ال�سّيد الم�سيح الروحّي.
نف�سه  الم�سيح  ال�����س��ّي��د  ع���رف  ل��ق��د 
وذل��ك عندما  ولدت��ه،  ُبعيد  رّب��ه  وع��رف 
اأَنطقه اهلل بالوحدانّية، واأّيده بالنّبوة وِبّر 
الوالدة. وخدمة المجتمع واأَمره بال�ساة 
ال�سّيد  اأّن  وب��داه��ة   )31 و   30/ )مريم 
الإلهّية  بالعناية  ُمحاطًا  ك��ان  الم�سيح 
قد  لذلك  )جبرائيل(.  القد�س  وبالروح 
للفري�سيين  يقول  ون�سمعه  رّب���ه،  ع��رف 
الم�سككين الإيمان عن معرفة اهلل:» اأنتم 
اإّني  قلت  اإذا  فاأعرفه  اأنا  اأّما  تعرفونه،  ل 
ل اأعرفه كنت مثلكم كاذبًا، ولكني اأعرفه 

واأعمل بكامه« )يوحنا 55/8 و 56(.
ــْم  ــُك َوَربُّ َربِّـــي  الّلَ  {اإِنَّ  لليهود  ويقول 
ــِقــيــٌم}«  ــَت ــ�ــْص ـــَراٌط مُّ ــــــَذا �ـــصِ َفـــاْعـــُبـــُدوُه َهـ
 )51 ع���م���ران/  )واآل  )م�����ري�����م/36( 

والمائدة / 72(.
حياته  الم�سيح  ال�����س��ّي��د  ك��ّر���س  ل��ق��د 
ووج���دان���ه وق��ل��ب��ه وروح����ه ل��ع��ب��ادة رّب���ه، 
لعبادة  ليتفرغوا  الّنا�س  لإر�ساد  والتكريز 
اهلل الواحد بعيدًا عن �سهوة المال والجاه 
ول  ت�سمح  ل  اهلل  عبادة  لأّن  وال�سلطان، 
عبادة  فاإّما  المعايير.  بازدواجّية  تقبل 
حّيًا  مثًا  وُيعطي  المال.  واإّما عبادة  اهلل 
ومواعظه  ن�سائحه  معظم  في  ذلك  على 
اإّما  لأّنه  �سيدين،  يخدم  اأحد  ل  فيقول:» 
واإّم��ا  الآخ��ر،  ويحبُّ  اأحدهما  يبغ�س  اأن 
ل  فاأنتم  الآخر،  وينبذ  اأحدهما  يوالي  اأن 
تقدرون اأن تخدموا اهلل والمال )لوقا 16 
المطلقة  بوحدانيته  رّبه  ويناجي   )13  /
الإله  اأنت   » وتاأكيد  ورهبة  بخ�سوع  قائًا 

الحق وحدك )يوحنا 3/17(.
ال�سريعة  معلمي  اأحد  �سمعه  وعندما 
اّل��ذي��ن  ال�����س��دوق��ي��ن  ع��ل��ى  ال���رد  يح�سن 
ما  و���س��األ��ه:  منه  دن��ا  القيامة،  ي��ن��ك��رون 
ي�سوع:»  فاأجاب  كلها؟  الو�سايا  اأولى  هي 
ا�سرائيل  يا  ا�سمع  هي:»  الأول��ى  الو�سّية 

الأح��د،  ال��ّرب  هو  اإلهنا  ال��ّرب  )يعقوب( 
اإلهك بكل قلبك وكل نف�سك  فاأحْب الّرب 
 /  12 )مرق�س  قدرتك«  وكل  فكرك  وكل 

.)30 � 29 � 28
ُمحّمد  العربّي  الر�سول  اأح��بَّ  وكما 
عنها:»  يقول  ك��ان  وال��ت��ي  ال�ساة   ،w
ال�سّيد  »ك��ذل��ك  ال�����س��اة«.  عيني  ُق����ّرةَّ 
تطبيقًا  ونهارًا  ليًا  يوؤديها  كان  الم�سيح 
ال�سّيد  ل�سان  على  حكاية  الإلهّي  لاأمر 
َكاِة  َوالزَّ الِة  ِبال�صَّ اِني  ْو�صَ {َواأَ الم�سيح«. 
واأو�سى   .)31  / َحيًّا}.)مريم  ُدْمــُت  َما 
والجموع  وم��ري��دي��ه  تامذته  ب���دوره  ه��و 
وكيفيتها  اآدابها  بكل  بال�ساة  المرافقة 
تكونوا  فا  �سليتم  قائًا:»واإذا  وغائيتها 
قائمين  ال�ساة  يحّبون  المرائين،  مثل 
لي�ساهدهم  الطرق  ومفارق  المجامع  في 

الّنا�س )متى6/ 5 و 6(.
يوؤدي  الم�سيح  ال�سّيد  كان  ما  وكثيرًا 
ما  على  كر  ال�سُّ ب�ساة  م�سفوعة  �سلواته 
ومعجزات،  ُمكرمات  من  عليه  اهلل  اأنعم 
اآلف  خم�سة  اإطعام  بمعجزة  قام  فبعدما 
و�سمكتين  اأرغفة  خم�سة  خال  من  رجل 
�سعد اإلى الجبل لي�سّلي في العزلة �ساة 
وكان   ،)23 �  17 � ال�سكر )متى 14 / 16 
وحيدًا  لي�سّلي  البراري  في  الُعزلة  يحب 
قناة  من  غمز  وق��د   )16  /  5 )لوقا  فيها 
عندما  الدينّي  تق�سيرهم  على  تامذته 
ال��روح  ط��رد  ي�ستطيعوا  لم  لماذا  �ساألوه: 
اأمامهم  الماثل  ال�سبّي  النج�س من ج�سد 
فاأجابهم الم�سيح: هذا النج�س ل يطرد اإّل 
بال�ساة وال�سوم )مرق�س 9 / 28 � 29(.

ك��م��ا ك��ان ي��ح��ذر ت��ام��ذت��ه وال��ج��م��وع 
ال��دي��ن��ون��ة،  وي���وم  الآخ�����رة،  م�سير  م��ن 
قائًا  والعبادة  بال�ساة  لها  وال�ستعداد 
لهم:» واأّما ذلك اليوم، وتلك ال�ساعة فا 
يعرفهما اأحد،... ... )مرق�س 13/ 32(.
وع��ن��دم��ا ذه���ب اإل����ى ج��ب��ل ال��زي��ت��ون 

ليق�سي �ساة الليل هناك قال لتامذته: 
وابتعد  التجربة.  ف��ي  تقعوا  لئا  �سلوا 
على  ووق���ع  ح��ج��ر،  رم��ي��ة  م�سافة  عنهم 
فاأجهد  �سيق،  في  ووقع  و�سلى.  ركبتيه، 
مثل  ع��رق��ه  وك���ان  ال�����س��اة،  ف��ي  نف�سه 
)لوقا  الأر���س  على  تت�ساقط  دم  قطرات 
يو�سي  وك��ان   )44  �  41  �  40  �  39  /  22
ت��ام��ذت��ه وج��م��ه��وره ال��م��وؤم��ن ب��اح��ت��رام 
الإجتماعّية  وخلفياته  ال�����س��وم،  اآداب 
لوجه  خال�سة  ت��ك��ون  حتى  والإن�����س��ان��ّي��ة 
فا  �سمتم،  واإذا  ل��ه��م:»  ف��ي��ق��ول  اهلل، 
يجعلون  المرائين،  مثل  عاب�سين  تكونوا 
اأّنهم  للّنا�س  ليظهروا  كالحة  وجوههم 
اأخذوا  هوؤلء  لكم  اأقول  الحّق  �سائمون، 
فاغ�سل  �سمت  ف���اإذا  اأن��ت  اأّم���ا  اأج��ره��م 
تظهر  ل  حتى  �سعرك  واأده���ن  وج��ه��ك، 
لكم  اأق��ول  الحّق  �سائمون.  اأّنهم  للّنا�س 
هوؤلء اأخذوا اأجرهم اأّما اأنت فاإذا �سمت 
ل  حتى  �سعرك  واأده��ن  وجهك،  فاغ�سل 
لخالقك  بل  �سائم،  اأّن��ك  للّنا�س  تظهر 
الذي ل تراه العين...« )متى 6/ 16 � 17 

.)18 �
اأراد ال�سّيد الم�سيح اأن يعي�س تامذته 
الآخ���رة،  ونعيم  الدنيا  �سعادة  وم��ري��دوه 
�سريطة اأن ل يرتكبوا الفواح�س والخطايا 
ال�ساة  وترك  بالباطل  والحلف  كالزنى، 
يحذرهم  وك��ان  الخير،  وعمل  وال�����س��وم 
ويخاف عليهم من نار جهنم طالبًا اليهم 
لحماية نفو�سهم من ال�سر ترتيل ال�ساة 
)خالقنا(  اأي  اأب��ان��ا  ال��ت��ال��ّي��ة:»  اليومّية 
اّلذي في ال�سموات ليتقد�س ا�سمك، لياأت 
ملكوتك، لتكن م�سيئتك في الأر�س كما في 
اإغفر  يومنا  اأعطنا خبزنا كفاف  ال�سماء، 
لنا ذنوبنا كما غفرنا نحن للمذنبين اإلينا، 
ول تدخلنا التجربة، لكن نجّنا من ال�سرير 
الأبد،  اإلى  والمجد  والقوة  الملك  لك  لأّن 

اآمين« )متى 9 اإلى 13 �سمنًا(.
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معرفة اهلل 
o والعبادة عند الإمام علّي

لم يكن الإمام علّي اأقلُّ رغبة وع�سقًا 
لعبادة اهلل من ال�سّيد الم�سيح، ول غرابة 
اآنفًا  ذك��رن��ا  كما   � علمنا  اإذا  ذل��ك،  ف��ي 
وتلميذه  اهلل،  ر���س��ول  رب��ي��ب  ك��ان  ب��اأّن��ه   �
المتّوقد  النّير  الفكر  و�ساحب  النجيب، 
النبّي  ه��ذا  اأ���س��رك��ه  وق��د  طفولته،  منذ 
بقوله:  اهلل  معرفة  جدلّية  ف��ي  العظيم 
وما  واأنت  اأّنا  اإّل  اهلل  عرف  ما  علّي،  »يا 
عرفني اإل اهلل واأنت، وما عرفك اإل اهلل 

واأّنا«)36(.
قبل  هلل  بعبادته  يفتخر  الإم��ام  وكان 
اأعرف  ما  فيقول:»  الم�سلمين  من  غيره 
نبّينا  بعد  َعَبَد اهلل  الأُّم��ة  اأح��دًا من هذه 
اأحد من  اأن يعبده  غيري عبدُت اهلل قبل 

هذه الأُّمة �سبع �سنين )37(.
وك�������������ان ال�����وع�����ي 
ك  ا ر د لإ ا و

بالم�سوؤولّية  والتح�س�س  والتفكير  والتاأمل 
كّلها  ال��ر���س��ول،  م�ساحبته  اإل��ى  اإ���س��اف��ًة 
النقّي  اإيمانه  بلورة  في  �ساعدت  عوامل 
الغائر في اأعماق نف�سه. فن�سمعه مناجيًا 
وع�سقًا  نورًا  تقطر  وبكلمات  بخ�سوع،  رّبه 
ما عبدتك  »اإلهي  وهيبة وعظمة وجماًل: 
جنتك،  ف��ي  طمعًا  ول  ن���ارك  م��ن  خ��وف��ًا 
فعبدتك  للعبادة  اأه���ًا  وج��دت��ك  ول��ك��ن 
بل خ�سوعًا  لي�س خوفًا من عقاب  »وذلك 
الُمبّدع،  بعظمة  وعلمًا  ال��ج��ال،  لهيبة 

و�سكرًا لنعمة المنعم عّز وجل«)38(.
�ساته،  في  هلل  خ�سوعه  �سّدة  وم��ن 
وبين  اهلل  اأم���ام  واق���ف  اأّن���ه  ي�سعر  ك��ان 
ولم�س  ب��ال��ع��ي��ن  راأى  م��ن  ���س��ع��ور  ي��دي��ه، 
هذه  نورد  ذلك  على  وللتدليل   )39( باليد 
ال��درداء  اأبو  عنها  يخبرنا  التي  الحادثة 
ب��اأّن  فيقول   ، عليِّ الإم��ام  اأ�سحاب  اأح��د 
ُم�ستترًا  واختفى  اأ�سحابه،  اإعتزل  الإمام 
عليه،  مكانه  َوُب��ع��َد  اإفتقده،  بنخيات، 
�سجّية  ونغمة  ح��زي��ن��ًا،  �سوتًا  �سمع  ُث���ّم 
�ساحب  ع��ن  يبحث  راح  م��ن��اج��اة،  ف��ي 
مكانه.  ع��رف  اأن  يلبث  ول��م  ال�سوت، 
يتابع اأبو الدرداء قائًا عن الإمام: 
وخمد  باكيًا  الإم���ام  انفجر  »ُث��ّم 
فوجدته  اإل��ي��ه  ف�����س��ارع��ُت  ���س��وت��ه 
فلم  فحركته  ال��ُم��ل��ق��اة،   كالخ�سبة 
اإلى  اأنعاه  اإلى منزله  يتحرك فبادرت 
�ساأنه؟  كان  ما  ف�ساألته:  فاطمة  زوجته 
واهلل  ه��ي  فقالت:  راأى،  بما  فاأخبرها 
من  تاأخذه  التي  الغ�سية  ال���درداء  اأب��ا  يا 

خ�سية اهلل«)40(.

اأّنه كان  العبادة،  الذوبان في  به  وبلغ 
ال�ساة  عند  ج�سده  من  الّن�ساب  ُيوؤخذ 
غير  عن  نظره  لإنقطاع  ي�سعر،  اأن  دون 

اهلل بالكلية )41(.
اأُهدي للر�سولw، ناقتان فاأراد  وقد 
اأن يمتحن اإيمان اأ�سحابه قائًا لهم: من 
اأمر  من  ب�سيء  يهتمُّ  ل  ركعتين  ُي�سلي 
اأفكارها  بفكر من  قلبه  ُيحّدث  ول  نيا  الدُّ
اأهديه احدى الناقتين فلم يجروؤ اأحد اإّل 
، ف�سّلى الإمام  الإمام، فقال له: ُقم و�سلِّ
اأح�سن  ياأخذ  اأن  له  خطر  الت�سُهد  وحين 
لوجه  بها  ق  ويت�سدَّ فينحرها  الناقتين 
ال�ساة  م��ن  الإم���ام  انتهى  وحين  اهلل، 
الفكر  هذا  له:  فقال  بذلك  النبّي  اأخبر 
واأعطاه  ونف�سك،  للدنيا  ل  ولاآخرة،  هلل 
المعوزين  واأطعمهما  فنحرهما  الناقتين 

 .)42(

فراغه  اأوق���ات  معظم  يق�سي  وك���ان 
�ساة  �سيما  ول  وال��م��ن��اج��اة،  بال�ساة 
تركت  ما  ب�ساأنها:»  يقول  كان  التي  الليل 
يقول:»  النبّي  �سمعت  منذ  الليل  �ساة 

�ساة الليل نور«)43(.
مجرد  وال�����س��وم  ال�����س��اة  تكن  ول��م 
كان  اإّنما  الإم��ام  عند  ومظاهر  �سكليات 
وكيفّية  واأه��داف��ه��ا  بجوهرها  يعتبرها 
فيقول  �سروطها  بكامل  ال�سليم  اأدائ��ه��ا 
يا  زي���اد:»  ب��ن  ُكميل  المخل�س  لتلميذه 
وت�سوم  ت�سّلي  اأن  ال�����س��اأن  لي�س  ُكميل 
ال�ساة  تكون  اأن  ال�ساأن  واإنما  وتت�سدق 
بقلب نقي وعمل عند اهلل مر�سي. فاأنظر 
في ما ت�سّلي، وعام ت�سّلي، فاإّن لم يكن 
يكن  ولم   )44(« قبول  فا  وحّله  وجهه  من 
اأ�سدِّ الأوقات حراجًة،  يترك ال�ساة في 
ف��ق��د افـــتـــقـــده قـــائـــد جــيــ�ــصــه مـــالـــك بن 
الحارث االأ�صتر في معركة �صفين وهي 
ي�صّلي،  قــائــمــاً  وجـــده  ُثـــّم  اأ�ــصــّدهــا،  على 
مثل  اأفي  له:  وقال  اإنتهى  حتى  اإنتظره 
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 مو�سوعة »الإمام علّي« كتاب »ف�سائل الإمام علّي« محمد جواد مغنية، م�سدر ( 43)

�سابق، �س. 378.
� بيروت، �س. ( 44) العلم والحكمة  يا�سين، دار  »الإمام علّي ر�سالة وعدالة« خليل   

127، ط. 2010م. �س. 127.
دار مكتبة ( 45)  � التربّية  دار مكتبة  »الح�سين وبطلة كرباء« محمد جواد مغنية،   

التربّية� بيروت، ل. ت، �س. 19.
 »الإمام علّي �سوت العدالة الإن�سانّية« م�سدر �سابق، الجزء الأّول، �سفحة 53.( 46)

»نقاتل  االإمــــام  فــاأجــابــه  الــ�ــصــاعــة؟  هـــذه 
ونتركها«)45(. لأجلها 

اأجل  اإلهيًا من  و�سامًا  اهلل  وقد منحه 
والح�سين  الح�سن  اأّن  و�سبب ذلك  �سومه 
مر�سا فاأ�سار ال�سحابة على الإمام بنذر 
وزوجه  ف�سام  �سفائهما  رجاء  على  �سوم 
اي��ام.  ث��اث��ة  ف�سة  وخادمتهما  فاطمة 

يقول:  م�سكين  ج��اءه��م  الإف��ط��ار  وع��ن��د 
اأطعموني اأطعمكم اهلل من الجّنة، فاآثروه 
بطعامهم، ولم يذوقوا اإل الماء وا�سبحوا 
الثاني  اليوم  في  حدث  وهكذا  �سائمين 
والثالث عند اإفطارهم فنزلت الآية بحق 
َوَيَخاُف�َن  ِبالنَّْذِر  {ُي�ُف�َن  تقول:  الإمام 
َوُيــْطــِعــُمــ�َن  ُم�ْصَتِطيراً  ُه  �ــَصــرُّ َكـــاَن  َيــْ�ًمــا 

ــيــمــاً  ــِت ــِكــيــنــاً َوَي ــِه ِمــ�ــْص ـ ــبِّ ـــَعـــاَم َعـــلَـــى ُحـ الـــطَّ
َواأَ�ِصيراً} )الإن�سان /7 و 8(.

وا���س��ت��ح��ّق الإم������ام و����س���ام���ًا ن��ب��وّي��ًا 
م��ن ر���س��ول اهلل ُي��ث��ن��ي ف��ي��ه ع��ل��ى زه��ده 
مادحًا  فيقول  عبادته  و�سّدة  واإح�سانه 
علّي  وجه  في  »النظر  وتكريم:  باإعجاب 

عبادة«)46(.
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اللبنانّية،  المكتبات  م��ن  والمفقود  ال��ن��ادر  الكتاب  ه��ذا 
في  اإبراهيم  اأفران  اأ�سحاب  اأحفاده  عند  دفة  �سُ عليه  عثرت 
قراءة  ولكتابة  منه  ُن�سخ  لت�سوير  منهم  فاأ�ستاأذنت  الغبيري، 
الفرن�سي  الإن��ت��داب  تاريخ  على  اإطالة  من  ذلك  في  لما  له، 
جبل  وزعامات  فل�سطين،  وق�سّية  الإ�ستقال،  واأي��ام  للبنان، 
الأدب  تاريخ  عن  وكذلك  ق�سايا.  من  وغيرها  اآن��ذاك  لبنان 
عامل،  جبل  في  والر�سمّية،  القراآنّية،  والمدار�س  وال�سعر، 
في  القراآنّي  التعليم  مار�س  حيث  1928م.  عام  منذ  والبقاع 
كتاتيب قرى عدلون وال�سك�سكّية وال�سرفند والنميرّية ومن ُثّم 
في  1977م.  عام  ولغاية  1947م.  عام  منذ  الر�سمّي  التعليم 
قرى يونين، والكوثرّية، وخرطوم، والدوير حتى عام 1977م. 

حيث اأحيل اإلى التقاعد.
ال�سّيد هاني فح�س عنه في  الأديب  العّامة  جاء في كلمة 
ذكرى اأ�سبوعه التي اأُقيمت في بلدته الدوير عام 1988م:]»تينًا 
وط��اوة،  الحديث  في  ح��اوًة  الباقر:  ال�سّيد  ك��ان  كالّتين  اأو 
عدواها  تعمُّ  حتى  تترادف  ب�سمات  ال�سفتين  في  تنعقد  حاوة 
الطبخ  في  �سا�سة  �سوك.  ول  الأخ��اق  في  رخ��اٌء  الحزانى؛ 
ن اأقلَّ الّنا�س احتفاًل بالمعرفة واأعجزهم عنها من ك�سبها  تمّكْ

يٌّ ل نعرف من اأين اأتى وكيف؟!. دون عناء. وِعلٌم �ِسرِّ
نقعت  اأّن��ك  توهمت  وكلما  وعائه.  في  ه��ّزٍة  لأدن��ى  يفي�س 
ازددت ظماأً، وتخرج من  اأّنك  تبّين لك  النثر  غليًا من معينه 
ب�ستانه بوفر وندم على القناعة وعزم على المعاودة، وب�ستانه 
�سهل  التين.  مو�سم  في  التين  كب�ساتين  ناطور،  اأو  �سياج  بدون 
المتناول في ال�ساحل في ال�سرفند، وال�سك�سكّية وعدلون، كما 
يونين من قرى  والدوّير وفي  والكوثرّية وخرطوم  النميرّية  في 

البقاع)1( «[.
اأ ـ مع ال�سعر والأدب

الباغة  ونهج  ال�سريفة  ة  وال�ُسنَّ الكريم  القراآن  كان  لقد 
العلمّية  المدر�سة  في  دخوله  منذ  حياته  رفيق  والأدب  وال�سعر 
لمديرها  الإ�سامّية  المقا�سد  لجمعّية  التابعة   � النبطّية  في 
اأخذ بيده و�سجعه على  ف�سيلة ال�سيخ محمد ر�سا الزين الذي 
حبيبته  في  قائًا  اأمامه  ق�سيدة  اأول  اأن�سد  حيث  ال�سعر  قول 
النبطّية  مدر�سة  في  لل�سكن  وجاء  النميرّية  في  فارقها  التي 

الآنفة الذكر:
���رى  ال�������سُّ ب���ن���ا  ج������دَّ  ي������وم  اإل����ي����ه����ا  ن����ظ����رُت   «[

ال�������س���ح���ائ���ِب رذاذ  ت���ح���ك���ي  اأدم�������������ٌع  ول��������ي 
ف�����األ�����ف�����ي�����ت�����ه�����ا ت�������رن�������و اإل����������������يَّ وط�����رف�����ه�����ا

�����وال�����ِب ي������ج������وُد ع���ل���ي���ه���ا ب�����ال�����دم�����وع وال�����������سّ

ف����ق����ل����ت ل�����ه�����ا ُرح���������م���������اِك ي�������ا م���������يُّ اإن�����ن�����ي
اأخ����������و َدَن��������������ٍف �����س����اق����ت ع�����ل�����يَّ م����ذاه����ب����ّي

����س���ل���ي ال����ل����ي����َل ع����ن����ي ف����ه����و ي������ا م�������يُّ ع����ال����ٌم
الثواقِب)2(«[. ل���ل���ن���ج���وِم  ����س���م���ي���ٌر  ب�����اأن�����ي 

وفي  وبيروت  والبقاع  عامل  جبل  في  حياته  �سيرة  وكانت 
مواقف كثيرة حافلٌة بجميع فنون ال�سعر من َمدح ورثاٍء وجمال 

ومعاٍن اأخرى جليلة وموؤثرة.
على  لبنان  جنوب  �سباب  ت�سجيع  في  حياته  ختم  اأن  اإل��ى 
مقاومة العدوان والإحتال ال�سهيونّي الغا�سم لأر�س الأجداد 
بابًا  الدانّية  القطوف  هذه  جامع  اأفرد  حيث  ال�سالح  وال�سلف 
خا�سًا تحت عنوان:» المقاومة �سغل الباقر ال�ساغر « حيث قال 

البوا�سل: المقاومين  في 
ُح�����م�����رًا ال������م������وت  ث�����ي�����اب  ل����ب���������س����وا  ل����ق����د   «[

�����ن�����د������س�����ّي�����ِة واأم�����������������س��������وا ف��������ي ث�������ي�������اب ������سُ
ُي������������روى اهلل  ر����������س���������ول  ع���������ن  ح���������دي���������ٌث 

ال�����ب�����رّي�����ِة ربِّ  ع�������ن  ال������ُط������ه������ِر  وي�������������روى 
�����س����ه����ي����داً ال����ه����ي����ج����ا  ف�������ي  م���������ات  م�������ن  األ 

لأج������������ل  ال������دي������ن ف������ي ال�������ُغ�������رف ال����ع����ل����ّي����ِة
ه������ن������ال������ك ف��������ي ج�������ن�������ان ال������ُخ������ل������د ي���ح���ي���ا

������س�����ع�����ي�����دًا ل��������م ي����������ذق ط�����ع�����م ال�����م�����ن�����ّي�����ِة
وث��������������������ارت ت���������وق���������د ال�������ه�������ي�������ج�������اء ن����������اٌر

وت������ق������ت������ح������م ال��������خ��������ط��������وط الأول�������������ّي�������������ِة
ت������������دبُّ ال��������رع��������ب ف��������ي م�����ه�����ج الأع���������������ادي

وت�����م�����������س�����ي ف��������ي خ�����ط�����ى خ�����ي�����ر ال������ب������رّي������ِة
ف������ن������ال ال�����ن�����������س�����ر م�������ن ط�����ل�����ب ال����م����ن����اي����ا

الخيبرّيِة)3(«[. َج����ي���������سُ  ال�����خ�����زي  ون�������ال 
ب ـ اأبواب اأخرى

بالقطع  �سفحات   310 من  الموؤلف  الكتاب  ه��ذا  في  كما 
والأدي��ب  ال��م��وؤرخ  منها  ي�ستفيد  كثيرة  اأخ��رى  اأب��واب  الو�سط 
لطيفة  فكاهّية  اأبواب  وفيه  والتعليم  التربّية  ورجال  وال�ساعر 
تجربة  حمار،  رث��اء  متفرقات،  دي��ك،  ماأ�ساة  عناوين:  تحت 

، وعود وربيع و�ساي وغيرها من اأبواب جميلة ورائدة. ُحّبْ

من أحاديث 
وشعر 

وطرائف 
وسرية

األديب الشاعر 
السّيد 

حمّمد الباقر إبراهيم
جمعها وحققها 

السّيد جعفر إبراهيم

قطوف دانّية

قراءة يف كتاب

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

 »قطوف دانّية« �س 14.( 1)
 نف�س الم�سدر، �س 24.( 2)
 نف�س الم�سدر، �س 281 � 282.( 3)

مع 
التاريخ والتراث

حنا  ال�سّيد  لموؤلفه  اله�ادير«  حمى  في  »ح�صارات  كتاب  اإنَّ 
اأمين اإبراهيم. هو في الواقع كتاب تاريخ وفن وح�سارة، هو كتاب 
خ لبلدة ح�سارات الُجبيلّية منذ عام 1760م. عندما  تاريخ لأّنه يوؤرِّ
جاءها جد الكاتب الأكبر اإبراهيم القور�س الزعيم، ولغاية اأيامنا 
هذه. وعمل على توحيدها وتنميتها وبث روح الف�سيلة والرجولة في 

اأرجائها...
كما ُيعتبر هذا الكتاب كتاب فن، لأّن �ساحبه ا�ستطاع بجهده. 
وتنقيبه عن تراث ح�سارات، وعن عاداتها وتقاليدها ا�ستطاع اأن 
ر ما كان ي�ستعمله الآب��اء والأج��داد من ُمقتنياٍت في  يجمع وُي�سوِّ
منازلهم،  ومن اأدواٍت للزراعة والحقل والح�ساد، وما كان ُي�ستعمل 

في المنا�سبات الإجتماعّية في الأفراح والأتراح.
اأّما اأن يكون هذا الكتاب كتاب ح�سارٍة، فقد ح�سل ذلك بداهة 
َد الح�سارة من هذا الخليط  بعدما مزج �ساحبه التاريخ بالفن فَولَّ

. الفنيِّ
وهذا ما قام به ال�سّيد حنا اأمين ابراهيم بكلِّ جهد ودّقة اأمانة 

واإتقان.
اأحبَّ دور بلدته باإخا�س، كما اأحبَّ الّنا�س جميعًا فعمل على 
تخليدهم بال�سور التي زينت بها كتابه الجميل ُعربون ُحبِّ ووفاء 

و�سداقة...
ن�سكر ال�سّيد حنا اأمين ابراهيم على اإهدائنا كتابه الجميل، 
ُمتمنين له المزيد من الُجهد والعطاء والتوفيق في اإبراز هذا التراث 

الجبيلي الغارق في الزمن والتاريخ...

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد
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قراءة يف كتاب

اإعداد هيئة التحرير

للعام  ف��رح  ف��ري��د  م��ري��م  لل�سيدة  ج��دي��دة  ما�ستر  ر�سالة 
الإن�سانّية  والعلوم  الآداب  كلية  في   )2018  �  2017( الدرا�سي 
عليها  نالت  اللبنانّية،  الجامعة  في  التاريخ  ق�سم   � العمادة   �

درجة جيد جدًا.
بم�ساعدة  عربيد  وليد  الأ���س��ت��اذ  الدكتور  عليها  اأ���س��رف 
وهي  غملو�س،  عماد  والدكتور  قا�سم،  طارق  الأ�ستاذ  الدكتور 

موؤلفة من مقّدمة وثاثة ف�سول وخاتمة مع ملحق لل�سور.
اإبراز  وقد امتازت هذه الأطروحة عن �سواها بكامها عن 
ال�سيعّية  بالأقليات  واهتمامه  ال�سدر  ال�سّيد مو�سى  الإمام  دور 
المعي�سرة،  ولبلدة  ك�سروان  لفتوح  بزيارته  عليهم  واإطالته 
الكريم  عبد  ال�سيخ  قران  عقد  بمنا�سبة  1972/6/18م.  في 
ولباد  عمرو.  م�سلم  الحاج  ح�سين  ال�سيخ  كريمة  على  الغول 
حي  في  وح�سينّية  لم�سجد  الأ�سا�س  حجر  بو�سع  بقيامه  جبيل 
�سديقه  مع  1962م.  ع��ام  في  عم�سيت  مدينة  في  كفر�سال 
ال�سعودّية  الخايا  رئي�س  الم�سنوق  عبداهلل  ال�سابق  الوزير 

الت�سامن  ن��ادي  بتلبية  اأي�سًا  وقيامه  لبنان.  في  الإجتماعّية 
محا�سرة  لإلقاء  1965/7/16م.  بتاريخ  علمات  في  الثقافّي 

بعنوان:»الموؤثرات النف�سّية على الروح الإجتماعّية« .
الراحل مخايل بك لحود في  الجبيلّي  الزعيم  وتلبية دعوة 
عام 1964م، في بلدة طورزيا للم�ساركة والمباركة في اجتماع 
اإليها لحود في منزله وح�سرها رئي�س  الجبيلّية دعا  العائات 
دير مار مارون في عنايا الأب بطر�س خليفة و�سائر ال�سخ�سيات 
علي  والحاج  ع��ّواد  ح�سن  ال�سيخ  �سماحة  يتقّدمهم  الجبيلّية 
الها�سم وكان برفقة الإمام رفيق دربه �سماحة العّامة ال�سيخ 
اإلى بلدة  عبد الأمير قبان. كما ح�سر بتاريخ 1976/9/16. 
التوجيهّية الحاج عبد  تلبية لدعوة مدير مدر�سة م�ّسان  م�ّسان 
في  الفائزين  الطاب  الجوائز على  لتوزيع  �سم�س  علي حمود 
عّام  اأدي��ب  الرئي�س  بح�سور  الإبتدائّية  ال�سهادة  امتحانات 
باد  ووجهاء  �سعيد  نهاد  وال�سيدة  �سعيد  طوبيا  والمون�سنيور 
دعوة  الما�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  في  لّبى  كما  جبيل. 

الأ�ستاذ  ومديرها  الر�سمّية  جبيل  ثانوية 
وكذلك  تربوّية.  محا�سرة  لإلقاء  غو�س  فيكتور 

اأخرى في  المارونّية لإلقاء محا�سرة  الرهبانّية  لّبى دعوة 
كني�سة دير انط�س جبيل.

لعام  المولى  جعفر  محمود  الحاج  �سديقه  دعوة  لّبى  كما 
1970م. لعقد قران كريمته على المهند�س منير بلوط بح�سور 
النائب اأحمد ا�سبر والقا�سي هاني المولى والحاج كامل كنعان 

وبقاعّية. جبيلّية  و�سخ�سيات 
ابراهيم  منير  الأ���س��ت��اذ  �سديقه  دع���وة  اأي�����س��ًا  ل��ّب��ى  كما 
لاإجتماع بوجهاء العائات الجبيلّية في منزله ببلدة طورزيا. 
بلدة  مختار  بّرو  اأحمد  المختار  اآنذاك  الإحتفال  عريف  وكان 

الغويبة. عين 
حيث  1975م.  ع��ام  ف��ي  وف���دار  ب�ستليدا  اأه��ال��ي  زار  كما 
كنعان  كامل  ال��ح��اج  �سديقه  بناه  ال��ذي  الم�سجد  ف��ي  �سّلى 
كنعان.  الكريم  عبد  ح�سن  ال�سّيد  منزل  في  بالأهالي  واجتمع 
ردَّ  المنا�سبة،  بهذه  كلمة  كنعان  خ�سر  الأ�ستاذ  ف�سيلة  واألقى 
ومّما  ا�ستقبالهم.  ولاأهالي  له  �ساكرًا  ال�سدر  الإم��ام  عليه 
والرهبان  عنايا  مارون،  مار  دير  رئي�س  اأّن  اأي�سًا  ذكره  يجدر 
لي�ستريح  الدير  زي��ارة  منه  طالبين  اآن��ذاك  طريقه  اعتر�سوا 
وليرت�سف القهوة معهم فلّبى دعوتهم �ساكرًا لهم هذه الدعوة. 

وذلك قبل حلوله ب�سيافة اأهالي ب�ستليدا وفدار وحجول.
كما قام اأي�سًا بال�سبعينيات من القرن الما�سي بتلبية دعوة 
�سديقه المفو�س العام مدحت حيدر الحاج واأهالي المغيري، 
لفتتاح م�سجد المغيري وال�ساة به مع قا�سي جبيل ال�سرعّي 

الجعفرّي اآنذاك العّامة ال�سّيد عبداهلل �سرف الدين.
ابراهيم  منير  الأ�ستاذ  �سديقه  دعوة  بتلبية  قام  وكذلك 

واأهالي حجول لفتتاح م�سجد حجول وال�ساة به.
 21 في  المّوقع  ال�سهير  عنايا  ميثاق  عن  اأي�سًا  تكّلمت  كما 
ايلول 1975م. من قبل فعاليات ووجهاء باد جبيل من م�سلمين 
وم�سيحيين، وعن الحلقة غير المعروفة عنه م�ست�سهدة بكتاب 
ذلك  كان  حيث  التحرير.  لرئي�س  قا�ٍس  مذكرات  اأو  التّذكرة 
ب�سعي خا�س من نائب الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر اآنذاك مفتي 

بعلبك 
ّي  لجعفر ا

ال����ع����ّام����ة 
ال�����������س�����ي�����خ 

بعلبك  وم��ط��ران  ال��ي��ح��ف��وف��ّي،  �سليمان 
الماروني عبداهلل نجيم.

ال�سدر  الإم��ام  عاقة  عن  اأي�سًا  تكّلمت  كما 
وال�سيعة  ماهر(  )اأب��و  ح�سين  خليل  ال�سيخ  ب�سديقه 

ال�ُسّنة  وبالم�سلمين  العلويين،  وبالم�سلمين  لبنان  �سمال  في 
جمعية  �سر  اأمين  مع  اأجرتها  مقابلة  خال  من  وبالم�سيحيين 
القرى الخم�س الخيرّية ورئي�س قلم محكمة طرابل�س ال�سرعّية 

الجعفرّية الأ�ستاذ الحاج اأحمد ح�سين.
ال�سدر  الإم���ام  ب���راأي  المواطنة  ع��ن  اأي�����س��ًا  تكّلمت  كما 
والإمام ال�سيخ محمد مهدّي �سم�س الدين وحر�سهما على خطِّ 
اأبنائه«،  لجميع  النهائّي  »الوطن  لبنان  في  والإندماج  الوحدة 
وهو المبداأ الذي دخل في مقّدمة الد�ستور اللبنانّي بعد اإتفاق 
ل�سماحة  ك��ام  خ��ال  م��ن  بذلك  ا�ست�سهدت  حيث  الطائف 
الجعفرّي  المفتي  الدين  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة 
لرحيل  ع�سرة  ال�سابعة  ال��ذك��رى  في  وك�سروان  جبيل  لباد 
لمجلة   )33  �32( ال��م��زودج  العدد  في  الدين  �سم�س  الإم���ام 

ُجبيلّية(. )اإطالة 
ك��م��ا ت��ك��ّل��م��ت اأي�����س��ًا ع��ن وق���وف الإم�����ام ال�����س��در بوجه 
لبنان  وتق�سيم  الأه��ل��ّي��ة  وال��ح��رب  ال�سهيونّية  الُمخططات 
كانت  ق�سايا  من  وغيرها  الطائفّي  والفرز  التهجير  وعمليات 
ليبيا  في  رفيقيه  مع  اأخباره  وفقدان  عليه  التاآمر  في  ال�سبب 

اأربعين عامًا لحرمان لبنان واللبنانيين منه. منذ 
�سّباقة  بها  كانت  كثيرة  اأخ��رى  موا�سيع  عن  تكّلمت  كما 
ال�سّيد  الإم����ام  فكر  ف��ي  ال��وط��ن��ي  البعد  ومحققة  و���س��ارح��ة 
القول:»وهنا  اإلى  ر�سالتها  خاتمة  في  داعيًة  ال�سدر.  مو�سى 

 السّيد موسى الصدر

البعد 
الوطني يف فكر

)1958  ـ 1978(

1819



المواطنة  ت�سبح  �سوف  هل  ال�سوؤال،  ياأتي 
وال���م���واط���ن���ّي���ة م��ن��ه��ج��ًا ي����ّدر�����س ف��ي 

لدينا  وين�ساأ  والجامعات.  المدار�س 
على  ي��ت��رب��ى  وي�سعر ج��ي��ٌل  وال��م��واط��ن��ّي��ة.  ال��م��واط��ن��ة 

اأكبر  راأ�سه  عن  ويخلع  الوطن،  هذا  اإلى  انتمائه  بقيمة 
العي�س  على  للح�سول  ل��ل��خ��ارج  ال�سفر  وه��ي  اأح��ام��ه 

الإن�سانّية؟«. الكريم وحقوقه 
مريم  الأ�ستاذة  لل�سيدة  بالتهنئة  نتوجه  الختام  وف��ي 

باإ�سم هيئة تحرير مجلة »اإطالة ُجبيلّية« ورئي�سها  فريد فرح 
القّيمة  الأطروحة  هذه  على  والم�ست�سارين  الم�سوؤول  ومديرها 
الإمام  اإطالت  بذكر  اهتمامها  على  لها  وبال�سكر  والفريدة، 
و�سمال  وك�����س��روان  جبيل  ب��اد  على  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 
اللبنانّية  والهيئات  الطوائف  لجميع  بزياراته  و�سموله  لبنان. 
وتاأييد  ولدعم  الأهلّي  لل�سلم  الدائم  و�سعيه  اأحد  ا�ستثناء  دون 
الجي�س والمقاومة. وتاأييد حقوق ال�سعب الفل�سطينّي في وطنه 

الأم والعودة اإليها، وتحرير القد�س)1(. 

االجتماعّي 
واالقتصادّيّ

 والبلدي
بني عامي

 1950 ـ 2016 م.

 تطور 
بلدة رأس أسطا 

اإعداد هيئة التحرير

مع األستاذ 
عادل 

عاطف شقري 
يف رسالة 

املاسرت

والمباركة  بالتهنئة  ُجبيلّية«  »اإطالة  تحرير  رئي�س  توجه 
في  الما�ستر  ب�سهادة  ف��وزه  على  �سقير  عاطف  ع��ادل  لاأ�ستاذ 
التاريخ الحديث والمعا�سر من كلية الآداب والعلوم الإن�سانّية في 
باإ�سمه واإ�سم هيئة  اللبنانّية، بدرجة جيد جدًا. وذلك  الجامعة 
تحرير المجلة، ومدير وهيئة التعليم في ثانوية القا�سي الدكتور 
يو�سف محمد عمرو الر�سمّية � المعي�سرة. �سائًا اهلل تعالى له 
التوفيق والت�سديد للمزيد من العطاء ول�سهادة الدكتوراه قريبًا 
اإن �ساء اهلل تعالى. وقد اأجاب الأ�ستاذ �سقير على هذه التهنئة 

بالر�سالة الآتية:
بلدة  تطور  عنوان  تحمل  والتي  اأعددتها  التي  الر�سالة  ]»اإن 
 1950 عامي  بين  والبلدي  والإقت�سادي  الإجتماعي  اأ�سطا  راأ�س 
النواحي  من  جبيل  حول  ومو�سوعاتها  ف�سولها  تتمحور   2016 �

الإجتماعية والإقت�سادية والتنموية والروحية.
تاريخ  وا�سحة عن  اإعطاء �سورة  تركزت خالها على  ولقد 
البلدة وعائاتها، والتي تت�سكل ب�سكل اأ�سا�سي من عائلة اآل حيدر 
اأحمد، مع التركيز على اأن موقع البلدة والتي ينتمي اأبناوؤها اإلى 
الم�سلمين ال�سيعة تقع في جوار مبا�سر مع بلدات تتبع للطائفة 
من  وع��دد  �سربل  م��ار  دي��ر  وق��وع  ع��دا  ه��ذا  الكريمة  المارونّية 
الكنائ�س والمقامات الدينّية الإ�سامّية والم�سيحّية، وهذا اأعطى 
الدينّية  ال�سياحة  ت�سكله  لما  ودولّيًا  واإقليمّيًا  محلّيًا  ُبعدًا  البلدة 
البلدة  لأبناء  مهم  اقت�سادي  دخل  من  والم�سيحّية  الإ�سامّية 

وجوارها من القرى.
اأعطى  وجوارها  ذاتها  حدِّ  في  للبلدة  المميز  الموقع  هذا 
اأبنائها  و�سع  وتح�سين  الإقت�سادي  البلدة  لتطور  خا�سة  اأهمية 
وما جاورها من بلدات، فكان اأن ن�سطت فيها الأعمال التجارية 
والبيع  ال�سراء  بحركة  تتمثل  والتي  المختلفة  الم�ستويات  على 
للب�سائع والموؤن والعقارات وبناء المطاعم والمقاهي والفنادق 
يزورون  الذين  النا�س  من  الآلف  ع�سرات  حاجة  لتلبية  وذلك 
البلدة وجوارها )دير مار مارون، ومقام الخ�سر( على م�ستوى 

الخدمات الُمختلفة.
الخا�س  الو�سع  هذا  لمواكبة  بلدية  لوجود  اأي�سًا  اأدى  وهذا 
الو�سع  لتواكب  الر�سالة  هذه  كانت  هنا  من  وج��واره��ا.  للبلدة 
العمل  وه��ذا  وال��روح��ي،  والإج��ت��م��اع��ي  والتاريخي  الجغرافي 
والوثائق  المقابات  من  مجموعة  اأكملته  والتاريخي  التوثيقي 
وهذا  اأع��ددت��ه،  ما  وت��ّوث��ق  توؤكد  التي  وال�سور  والمخطوطات 

�ساعد كثيرًا في اإعداد �سورة وا�سحة عن تاريخ البلدة التاريخّي 
والإجتماعّي والإنمائّي والوطنّي.

ال�سيخ  �سماحة  ا�سكر  اأن  اإل  ي�سعني  ل  المطاف،  نهاية  وفي 
الدكتور القا�سي يو�سف محّمد عمرو الذي اأغنى الر�سالة، و�سكر 
اأهالي  عموم  واإل��ى  اأ�سطا  راأ���س  في  ال�سهداء  اأهالي  اإلى  خا�س 
البلدة الكرام وعلى راأ�سهم اأ�ستاذي الفا�سل الدكتور علي راغب 

حيدر اأحمد«[.
الآن��ف��ة  ر�سالته  ف��ي  الأخ��ي��رة  بكلمته  ه��ذه  ر�سالته  وخ��ت��م 
التي  الر�سالة  فيها:]»اإنَّ  جاء  والتي   ،176 ال�سفحة  في  الذكر، 
اأعددتها والتي تحمل عنوان تطور »بلدة راأ�س ا�سطا الإجتماعّي 
تتمحور  2016م«.   �  1950 عامي  بين  والبلدي  والإق��ت�����س��ادّي 
ف�سولها ومو�سوعاتها حول تاريخ بلدة راأ�س اأ�سطا في ق�ساء جبيل 

من النواحي الإجتماعّية والإقت�سادّية والتنموّية والروحّية.
تاريخ  عن  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  على  خالها  رك��ّزت  ولقد 
حيدر  اآل  من  ا�سا�سي  ب�سكل  تت�سكل  والتي  وعائاتها،  البلدة 
اأحمد، مع التركيز ب�سكل خا�س على اأّن موقع البلدة والتي ينتمي 
اأبناوؤها اإلى الم�سلمين ال�سيعة تقع في جوار مبا�سر مع بلدات تتبع 
للطائفة المارونّية الكريمة، هذا عدا وقوع دير مار �سربل وعدد 
من الكنائ�س والمقامات الدينّية الإ�سامّية والم�سيحّية القديمة 
لما  ودوليًا  واإقليميًا  محليًا  بعدًا  البلدة  اأعطى  وهذا  والحديثة، 
ت�سكله ال�سياحة الدينّية الإ�سامّية والم�سيحّية من دخل  اقت�سادي  

مهم لبناء البلدة وجوارها من القرى.
هذا الموقع المميز للبلدة اأعطى اأهمّية خا�سة لتطور البلدة 
الإقت�سادّي وتح�سين و�سع ابنائها وما جاورها من بلدات. لذلك 
والتي  الُمختلفة  الم�ستويات  التجارّية على  الأعمال  فيها  ن�سطت 
وبناء  والعقارات  والموؤن  للب�سائع  والبيع  ال�سراء  بحركة  تتمثل 
المطاعم والمقاهي والفنادق وذلك لتلبية حاجة ع�سرات الآلف 
من الّنا�س اّلذين يزورون البلدة وجوارها )دير مار مارون ومقام 

الخ�سر( على م�ستوى الخدمات الُمختلفة.
وهذا اأدى اأي�سًا لوجود بلدّية لمواكبة هذا الو�سع الخا�س للبلدة 
وجوارها. من هنا كانت هذه الر�سالة لتواكب الو�سع الجغرافّي 
والتاريخّي والإجتماعّي والروحّي، وهذا العمل التوثيقّي والتاريخّي 
اأكملته بمجموعة من المقابات والوثائق والمخطوطات وال�سور 
التي توؤكد وتّوثق ما اأعددته وهذا �ساعد كثيرًا في اإعداد �سورة 

وا�سحة عن التاريخ الإجتماعّي والإقت�سادّي والوطنّي للبلدة «[.

قراءة يف كتاب

الهوام�س:
في ( 1) ال�سيعّية  الإ�سامّية  الأقليات  في  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإم��ام  اإهتمام  اإّن 

محافظات جبل لبنان، وك�سروان وجبيل، و�سمال لبنان، وعكار خال ع�سرين 
اّلذين  الأ�سدقاء  ه��وؤلء  ومن  بذلك.  خا�س  كتاب  ت�سنيف  اإل��ى  بحاجة  عامًا 
رئي�س  ع��ّواد  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  �سماحة  ق��رب:  عن  ال�سدر  الإم��ام  عرفوا 
المحكمة ال�سرعّية الجعفرّية العّيا ال�سابق، الدكتور ماهر خليل ح�سين النائب 
الثاني لرئي�س المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى، القا�سي الرئي�س ح�سن ر�سا 
الحاج، والنائبان ال�سابقان الحاج محمود عّواد والحاج عّبا�س ها�سم والنائب 
الأ�ستاذ ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي، الأ�ستاذ ح�سن نجل المفتي الجعفرّي ال�سيخ 
علي من�سور وف�سيلة ال�سيخ جعفر الخليل، الدكتور عبد الحافظ �سم�س، الحاج 
الدكتور  �سم�س،  حمود  ن�سيب  علي  عبد  الأ�ستاذ  الحاج  �سم�س،  اأحمد  ا�سعد 
وفيق جميل عّام، الأ�ستاذ فادي عبداهلل نا�سر، الأ�ستاذ حكمت حيدر الحاج، 
الحاج ديب كامل كنعان، المختار اأحمد بّرو، الحاج علي كنعان )اأبو ح�سن(، 
الأ�ستاذ خ�سر كنعان، الحاج �سامي الحاج عبا�س عمرو، الحاج المحامي محمد 
علي حيدر اأحمد، الدكتور ع�سام العيتاوي، النقيب الحاج ح�سين بّرو، المحامي 
ح�سن  طعان  الحاج  المقداد،  محمود  محمد  الحاج  بّرو،  مرعي  ح�سن  الحاج 
المقداد، الحاج نزيه ح�سن عمرو، الدكتور عاطف حميد عّواد، ال�ساعر الأ�ستاذ 
علي ح�سين عّواد، ال�ساعر ا�سماعيل خليل برق، الدكتور وفيق �سهيد ابراهيم، 
المهند�س محمد محمود المولى، الحاج ر�سيد بلوط، الحاج �سمير �سقير، الحاج 
حوي�سان �سقير، الدكتور عبد الجليل عمرو، المحامي ال�سّيد ع�سمت الح�سينّي، 
الحاج  ال�سابق  الح�سون  مختار  برق،  نايف  الحاج  حيدر،  ابي  رباح  الدكتور 
اأديب ن�سر الدين، الأ�ستاذ حميد محمد علي  اأبي حيدر، الأ�ستاذ  محمد علي 
ابراهيم، الأ�ستاذ همدر همدر، المحامي محمد خليل ها�سم، المختار عفيف 
حيدر  عدنان  المختار  حماده،  علي  المحامي  دعيب�س،  علي  الدكتور  الغداف، 
اأحمد،  اأحمد، الدكتور �سمير نايف حيدر  اأحمد، الأ�ستاذ �سمير رميحي حيدر 
ال�ساعر ح�سن حماده، ال�ساعر داود حماده، حمود قبان الحّاني، �سليم عبد 

الكريم نا�سيف وغيرهم.
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هي  ولذلك  النباتات،  من  الهيكلي  الجزء  هي  الأل��ي��اف 
موجودة في جميع الأغذية النباتية. وتعرف الألياف بفوائدها 
ال�سحية العديدة العاجية على الرغم من اأنها ل تمدَّ الج�سم 

الحرارية. بال�سعرات 
فوائد الألياف :

الغذائية  � ت�ساعد في الحفاظ على �سحة الأمعاء: الحمية 
والتقرحات  بالبوا�سير  الإ�سابة  مخاطر  تقلل  بالألياف  الغنية 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  مخاطر  وتقلل  ال��ق��ول��ون  على  ال�سغيرة 

القولون.
�سغط  تعَدل  ال��دم،  في  ال�سيئ  الكول�سترول  معدل  تقلل   �

القلب. الإلتهابات فتحافظ على �سحة  الدم، وتقلل 
امت�سا�س  تخفف  حيث  ال��دم  في  ال�َسكر  م�ستوى  تعَدل   �
عاجًا  بالألياف  الغنية  الغذائية  الحمية  تعَد  لذلك  ال�سكر، 

ال�سكري. لمر�س 
الج�سم  تمد  ول  طويلة  لفترة  بال�سبع  ال�سعور  تعطي   �
خطوات  اأهم  من  الألياف  فتناول  لذلك  الحرارية  بال�سعرات 

خ�سارة الوزن الزائد.
الألياف  تناول  اأن  العلمية  والأبحاث  الدرا�سات  اأ�سارت   �
الأمرا�س  من  وغيرهما  وال�سرطان  القلب  اأمرا�س  من  يقي 

المزمنة.
عامة: ن�سائح 

 � العنب   � الخوخ  وخا�سة  المق�سرة  غير  الفاكهة  تناول   �
الع�سير. البرتقال وغيرها عو�سًا عن 

قبل  اأو  بعد  بالنهار  اأكواب   8  �7 المياه  تناول  من  الإكثار   �
الطعام. وجبات 

 � الحم�س   � الفول   � كالعد�س  الحبوب  تناول  من  الإكثار   �
البرغل.  � الفا�سولياء 

الهندباء   � البندورة   � كالخ�س  الخ�سار  تناول  من  الإكثار   �
� ال�سبانخ � اإلخ.

� تناول الخبز الأ�سمر والذرة والقمح الكامل.
اأو اأكثر. � الم�سي لمدة ن�سف �ساعة يوميا 

ل  حتى  تدريجيًا  الأطعمة  ه��ذه  ت��ن��اول  م��ن  الإك��ث��ار  ع��دم 
اأو اأوجاع البطن. يت�سبب بالإنتفاخ اأو الغازات 

الطعام الغني بالألياف :
عّدة  من  الم�سنوع  الخبز  اأو  الأ�سمر  الخبز  الن�سويات:   �
القمح  م��ن  الم�سنوع  \الب�سكويت  فليك�س  ال��ك��ورن   � حبوب 
القمح  من  الم�سنوعة  المعكرونة  الأ�سمر،  الأرز   � الكامل 

المق�سرة. الم�سوية غير  البطاطا   � الكامل 
 � � الملفوف، الجزر  البروكلي   � اللوبيا   � الهليون  � الخ�سار: 

� البندورة . � ال�سبانخ � الكو�سا  القرنبيط � الب�سل 
� الإجا�س  � البرتقال  � الم�سم�س  � الخوخ  � الفاكهة : التفاح 

� الكرز � الغريفون.
� الحبوب : عد�س � فول � حم�س � بازيلا.

بزر   � الف�ستق  زب��دة   � الجوز   � اللوز   : النيئة  المك�سرات   �
ال�سم�سم.  � اللقطين 

ما هي كمية الألياف التي يحتاجها الج�سم يوميًا:
من عمر 50 �سنة و ما دون: للرجال: 38 غرامًا \ للن�ساء: 

25 غرامًا.
للن�ساء:   \ من عمر 51 �سنة وما فوق: للرجال: 30 غرامًا 

21 غرامًا.

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

األلياف 
      الغذائية

بن  �سهل  عند  ي��وم��ًا  كنا  دع��ب��ل:  ق��ال 
البخل  �سديد  وك��ان  البليغ  الكاتب  ه��ارون 
فاأطلنا الحديث وا�سطره الجوع اإلى اأن دعا 
بغداء له فاأتى بق�سعة فيها ديك جل�س حرم 
ل تخرقه �سكين ول يوؤثر فيه �سر�س فاخذ 
ك�سرة خبز فخا�س بها مرقته وقلب جميع 
ما في الق�سعة ففقد الراأ�س فبقي ُمطرقًا 
اأي��ن  للطباخ:  وق��ال  راأ���س��ه  رف��ع  ُث��ّم  �ساعة 
قال:  ولم،  فقال:  به  رميت  فقال:  الراأ�س، 
ظننتك ل تاأكله، قال: بئ�س ما ظننت واهلل 
من  فكيف  برجليه  يرمي  من  لأمقت  اإن��ي 
يرمي براأ�سه والراأ�س رئي�س وفيه الحوا�س 
َل  ُف�سِّ لما  ول��ول �سوته  الأرب��ع ومنه ي�سيح 
وفيه عرفه الذي يتبرك به وفيه عيناه اللتان 
كعين  ���س��راب  فيقال  المثل  بهما  ي�سرب 
الديك ودماغه عجيب لوجع الكليتين ولم ير 
َعُظم قط اأَه�سُّ من عظم راأ�سه اأما علمت 
اأّنه خير من طرف الجناح ومن ال�ساق ومن 
العنق فاإن كان قد بلغ من ُنبلك اأَّنك ل تاأكله 
اأين هو  اأدري واهلل  اأين هو قال: ل  فانظر 
رميت به قال: لكني اأدري اأين هو رميت به 

في بطنك فاهلل ح�سيبك)2(.
� كان رجل من البخاء ياأتي ابن المقفع 
ول يزال َيلحُّ عليه اأن يتغدى عنده فا ُيجيبه 

ل  �سيًئ  لك  اأتكلف  اأت��ران��ي  م��رة:  له  فقال 
واهلل ل اأُقّدم اإل ما عندي فظنَّ ابن المقفع 
اإنَّه يقول ذلك ت�سهيًا لاإجابة فذهب اإليه 
ووقف  جري�س  وملح  ياب�سة  بك�سر  فجاءه 
�سائل بالباب فقال له: بورك فيك فاألح في 
ال�سوؤال فقال: واهلل لئن خرجت اإليك لأدقنَّ 
اأرح  لل�سائل:  المقفع  اب��ن  فقال  �ساقيك؟ 
نف�سك َواُنج واهلل لو علمت من �سدق وعيده 

ما اأعلم ما وقفت �ساعة !!)3(.
� قال رجل يومًا ل�سهل بن هارون: هبني 
ما ل مرزاأة عليك فيه!.. قال: وما ذاك يا 
اب��ن اأخ���ي؟. ق��ال: دره��م واح��دا ق��ال: لقد 
اأر�سه  في  اهلل  طابع  وه��و  ال��دره��م  هونت 
ع�سر  َوي��ح��ك  وال��دره��م  ُيع�سى  ل  ال���ذي 
الع�سرة والع�سرة ع�سر المائة والمائة ع�سر 
الألف دية الم�سلم األ ترى يا ابن اأخي اإلى 
اأين انتهاء الدرهم الذي هونته وهل بيوت 

المال اإل درهم على درهم !!.)4(.
ما قيل في البخاء من ال�سعر 
رغ��ي��ف اأب���ي ع��ل��ي ظ��ل خ��وف��ًا

من ال�سيفان في اأعلى ال�سماك 
اأب���ي علي رغ��ي��ف  ك�����س��روا  اذا 

ب��ك��ى ي��ب��ك��ي ب��ك��اء ف��ه��و ب��اك��ي
وقال اآخر:

لو ان ق�سرك يا ابن يو�سف ممتل
المنزل  فناء  بها  ي�سيق  اأُب���رًا 

اإبرة ي�ستعيرك  يو�سف  واأت��اك 
تفعل  ل��م  قمي�سه  ق��دَّ  ليخيط 

وقال اآخر:
ف���ي بيته ال��ج��ال�����س  اأي���ه���ا  ي���ا 

فائده  ول  معنى  م��ا  غير  م��ن 
اأ�سيافك من جوعهم �سجَّ  قد 

المائده ���س��ورة  عليهم  ف��اق��راأ 
وقال اأبو نوا�س

خ���ب���ز اإ����س���م���اع���ي���ل ك��ال��و���س���
ُي����رف����ا  �����قَّ  ������سُ م�����ا  اإذا  ي 

ع���ج���ي���ب���ًا م�����ن اأث��������ر ال�����س���
ن���ع���ِة ف���ي���ِه ك���ي���َف ُي���خ���ف���ى)5( 

وقال اآخر: 
وجيرة ل ترى في الّنا�س مثلهم

واإف��ط��ار ل��ه��م ع��ي��د  ي��ك��ون  اإذا 
اأن يوقدوا يو�سعونا من دخانهم

ولي�س يبلغنا ما تن�سج النار)6(
وقال اآخر:

ارف������ع ي��م��ي��ن��ك م����ن ط��ع��ام��ه
ك��ام��ه ف���ي  ت��رغ��ب  ك��ن��ت  اإن 

������س�����ي�����ان ك���������س����ر رغ���ي���ف���ه
عظامه)7(. من  عظم  ك�سر  اأو 

البخالء نوادر  من 
وأخبارهم املستطرفة  يف كتاب الكشكول)1(

الهوام�س:
الك�سكول لاإمام ال�سّيد مح�سن الأمين العاملّي)قده( في ثاثة اأجزاء، من�سورات ( 1)

دار المرت�سى � بيروت � الطبعة الأولى 2009م. 1430ه�. وهو مجموعة لموؤلفاته 
تجارب   � ال��ح��وادث  وعجائب  غ��رائ��ب  الإ���س��ام،  وم��ل��وك  لحكام  �سير  ح��ول 

ومذكرات، مناظرات ومفاخرات � نوادر وطرائف م�سلّية � اأ�سفار وعرفان.
   ك�سكول ال�سّيد مح�سن الأمين، ج2، �س 465 � 466.( 2)

   نف�س الم�سدر، �س 466.( 3)
   نف�س الم�سدر، �س 470.( 4)
   نف�س الم�سدر، �س 465.( 5)
   نف�س الم�سدر، �س 472.( 6)
   نف�س الم�سدر.( 7)
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اختيار الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

السلطان
وقضيب الرمان

ابن  الثاني،  محمد  ال�سلطان  هو  الفاتح  محمد  )ال�سلطان 
العثمانّية،  الدولة  �ساطين  �سابع  وهو  الثاني،  مراد  ال�سلطان 
ولد في مدينة اأدرنة، بتاريخ 1429م، وتوفي عن ُعمر 52 عامًا، 
بتاريخ 1481م. ودفن في م�سجد الفاتح في ا�سطنبول. وهو الذي 
تمكن من الق�ساء نهائيًا، على الدولة البيزنطّية العظمى، التي 

ا�ستمّر حكمها اأكثر من اأحد ع�سر قرنًا (...
ت�سبيهه  اأهمها  كثيرة  واأخبار  حكايات  حوله  انت�سرت  وقد 
عنه  تكّلم  وقد  المقدوني،  بالإ�سكندر  الموؤرخين  بع�س  قبل  من 
المحامي الدكتور منيف حمدان في �سحيفة »الديار« ال�سادرة في 
بيروت، العدد 10609 يوم الخمي�س الواقع فيه 2018/11/15م. 
�ساري  القا�سي  عنوان:»  تحت  والخام�سة  الأولى  ال�سفحة  في 
خ�سر جلبي يحكم بقطع اليد اليمنى لل�سلطان محمد الفاتح في 

دعوى المهند�س الم�سيحّي البيزنطّي اأب�سانتي«.
ال�سلطان  وال��ده  له  اأر�سل  اأما�سيا،  في  الحكم  توليه  اأثناء 
مراد الثاني عددًا من المعلمين، ليعّلموه القراآن الكريم واللغات 
الواجب اإتقانها، اإلى جانب اللغة التركّية، فلم يمتثل لأمر والده، 
رغم  الكريم،  القراآن  يختم  لم  اإّنه  �سيئًا، حتى  يقراأ  اأن  ورف�س 
اأّن هذا الأمر كان ُيَعدُّ من المهمات الُعظمى، التي كان على كل 

�سلطان اأن يّتقنها.
من  طلب  اإنَّما  يياأ�س،  لم  لكنه  الأخبار،  بهذه  والده  دم  �سُ  �
معاونيه، اأن يبحثوا له، في اأرجاء ال�سلطنة، عن ُمعلم ُمهيب، في 
منظره وت�سرفاته، في اأرجاء ال�سلطنة، فبحثوا ووجدوا ال�سخ�س 

المطلوب، فاإذا به ال�سيخ اأحمد بن اإ�سماعيل الكورانّي...

� وَلما قابله، طلب اإليه ال�سلطان، اأن يكون ُمعّلمًا لولده، و�سّلمه 
ق�سيب رَمان، لي�سربه به اإذا خالف اأمره... فذهب المعلم اإلى 
قائًا:  وخاطبه  بيده،  الرمان  ق�سيب  حامًا  ال�ساب،  ال�سلطان 
ربك بهذا الق�سيب، اإذا  لقد اأر�سلنّي والدك لأقوم بتعليمك، و�سَ

خالفت اأوامري...
لم يحمل الفتى محمد الثاني كام ال�سيخ الوقور، على محمل 
التفكير  على  يجروؤ  من  له:  وقال  وا�ستهزاأ،  �سحك  اإّنما  الجد، 
ب�سرب الحاكم، ابن ال�سلطان، وحفيد اأعظم �ساطين العالم؟! 
عن  يكفَّ  ولم  �سديدًا،  �سربًا  الرمان  بق�سيب  ال�سيخ  ف�سربه 
قد  ال�سيادة،  �ساحب  ال�ساب،  اأّن  من  تاأكد  اأن  بعد  اإّل  �سربه، 
خاف منه فعًا، واأ�سبح قابًا للتقيد بالأوامر والنواهي، ُمعّظمًا 
بعلماء  كبيرًا  تاأثرًا  وتاأثر  تطبيقها،  اإجراءات  ومدافعًا عن  لها، 

ع�سره وبمعلمه العالم اأحمد بن اإ�سماعيل الكوراني.
لغات،  ع��ّدة  ليتقن  اأمامه  ال�سبل  �سّهل  بمعلمه،  تاأثره  اإن   �
اإلى جانب لغته التركّية، ومنها: الاتينّية والفرن�سّية واليونانّية 

والفار�سّية والعربّية والعبرّية وال�سربّية.
اأعام  اأحد  ُيحّدثه،  اأي�سًا، بما كان  العتيد  ال�سلطان  وتاأثر   �
�سقل  على  حر�س  الذي  الدين،  �سم�س  اآق  ال�سيخ  الفترة،  تلك 
�سخ�سيته، ليكون مميزًا بين اأقرانه،  واأقنعه باأنه هو المق�سود 
الق�سطنطينّية...  فتح  حول  اأثبتناه  ال��ذي  ال�سريف،  بالحديث 
فيه  ليثبت  واحدًا،  عينيه هدفًا  ن�سب  وو�سع  الفكرة،  فاأعجبته 

اأّنه هو المق�سود بهذا الحديث ال�سريف.
بتنازل  العر�س  يعتلي  الثاني  محمد  الحاكم  �سعادة  ثالثًا: 

بقبول  وياأمر  العر�س،  هذا  عن  هو  يتنازل  ُثّم  ومن  له...  والده 
التنازل لأ�سباب قومّية عليا.

بتاريخ 13 تموز 1444م، اأبرم ال�سلطان مراد الثاني معاهدة 
�سام، مع اإمارة قرمان في الأنا�سول... و�ساء القدر اأن يتوفى، 
بعد ذلك اأكبر اأولد ال�سلطان العثمانّي هذا، فحزن عليه حزنًا 
و�سئم  الحياة...  �سئم  اأّنه  باكتئاب حاد... حتى  واأُ�سيب  كبيرًا، 
الحكم، فتنازل عن الملك لبنه محمد الثاني، رغم اأّن عمره كان 
في حدود الرابعة ع�سرة، و�سافر اإلى ولية ايدين، لاإقامة فيها، 

بعيدًا عن هموم الحكم والرعّية، وكل متطلبات ال�سلطنة..؟
� اإ�ستغّل ملك المجر ما جرى من اأحداث في ال�سلطنة، وقرر 
الهجوم على باد البلغار، غير مباٍل ببنود الهدنة، التي �سبق له 
واأبرمها مع ال�سلطان مراد الثاني، ُمعتّمدًا في ذلك، على تقرير 
عدم  اإّن  القول:  على  واإ���س��راره  المميزين،  الم�ست�سارين  اأح��د 
ول  حنثًا  ُيعدُّ  ل  الفاتحين  العثمانيين  مع  والعهود  الذمة  رعاية 

نق�سًا.
وقبل اأن يبداأ الهجوم، كان ال�سلطان محمد الثاني، قد َعِلَم 
من مخابراته في المجر، اأن الحاكم ُيجري الإ�ستعدادت للحرب 
اإليه الرجوع على  اإلى والده يخبره بالأمر، ويطلب  �سده، فكتب 
هذا  وال��ده  فرف�س  مكانه...  الحكم  لي�ستلم  ال�سرعة.  جناح 

التمني، واأ�سرَّ على اعتزاله الحكم... فرد عليه ابنه وقال:
»اإذا كنَت ال�سلطان فتعاَل وِقْف على قيادة جي�سك، ورئا�سة 

دولتك، واإن كنَت اأنا ال�سلطان، فاإّني اآمرك بقيادة الجي�س«.
مراد  ال�سلطان  عاد  والبليغة،  المعّبرة  الر�سالة  هذه  وبفعل 
من  وتمكن  فارنا،  معركة  في  العثمانّي  الجي�س  وق��اد  الثاني، 
في  ذل��ك  وك��ان  المعادي،  الجي�س  على  حا�سم،  ن�سر  تحقيق 

العا�سر من ت�سرين الثاني 1444م.
في  الرمان  ق�سيب  دور  هو  الق�سة  هذه  في  يعنينا  وال��ذي 
القوى  موازين  قلب  الذي  ال�سلطان  هذا  وتن�سئة  وتهذيب  تربية 
في اأوروبا وبادنا العربّية بافتتاحه للق�سطنطينّية �سنة 1453م. 
�سنة  المغول  اأي��دي  في  بغداد  �سقوط  بعد  الم�سلمين  لم�سلحة 

656ه�. الموافق ل�سنة 1258م.
وحتى ن�ستفيد من هذه الق�سّية والق�سة التاريخّية اأّن اأبناء 
اأيامنا  في  العرب  والقادة  وال��وزراء  والروؤ�ساء  والأم��راء  الملوك 
هذه، هم اأحوج ما يحتاجون اإليه هو ق�سيب الرمان في تهذيبهم 
وتعليمهم تمامًا كما حدث مع ال�سلطان محمد الثاني عندما كان 

مراهقًا �سغيرًا يكره القراءة والأدب والتعلم!!...

قال اأمير الموؤمنين 
:t الإمام علّي

 »اْل���َك���َاُم ِف��ي َوَث���اِق���َك َم��ا َل��ْم 
ِفي  ْرَت  ِبه �سِ َتَكلَّْمَت  َفاإَِذا  ِبه  َتَتَكلَّْم 
َتْخُزُن  َكَما  ِل�َساَنَك  َفاْخُزْن  َوَثاِقه، 
�َسَلَبْت  َكِلَمٍة  َفُربَّ  وَوِرَق��َك،  َذَهَبَك 

ِنْقَمًة«. وَجَلَبْت  ِنْعَمًة، 
َتْعَلُم،  َل  َما  َتُقْل  َل   :t وق��ال 
اهلَل  َف��اإِنَّ  َتْعَلُم،  َم��ا  ًك��لَّ  َتُقْل  َل  َب��ْل 
َفَراِئ�َس  ُكلَِّها  َجَواِرِحَك  َعَلى  َفَر�َس 

اْلِقَياَمِة.)1( َيْوَم  َعَلْيَك  ِبَها  َيْحَتجُّ 
ْزُق  ال���رِّ اآَدُم  ْب��َن  َي��ا   :tوقال
َيْطُلُبَك،  َوِرْزٌق  َتْطُلُبُه،  ِرْزٌق  ِرْزَقاِن: 
َهمَّ  َتْحِمْل  َفَا  َتاَك،  اأَ ِتِه  َتاأْ َلْم  َفاإِْن 
ُكلُّ  َكَفاَك  َيْوِمَك،  َهمِّ  َعَلى  �َسَنِتَك 
ِمْن  َنُة  ال�سَّ َتُكِن  َف��اإِْن  فِيِه،  َما  َي��ْوٍم 
ِتيَك  �َسُيوؤْ َتَعاَلى  اهلَل  َف��اإنَّ  ُعُمِرَك، 
َل��َك،  َق�َسَم  َم��ا  َج��ِدي��ٍد  َغ��ِد  ُك��لِّ  ِف��ي 
ُع��ُم��ِرَك،  ِم��ْن  َنُة  ال�سَّ َتُكِن  َل��ْم  َواإِْن 
َلَك؟  َلْي�َس  فِيَما  ِباْلَهمِّ  َنُع  َت�سْ َفَما 
َوَلْن َي�ْسِبَقَك اإَِلى ِرْزِقَك َطاِلٌب، َوَلْن 
ُيْبِطىَء  َوَل��ْن  َغ��اِل��ٌب،  َعَلْيِه  َيْغِلَبَك 

َر َلَك. )2( َعْنَك َما َقْد ُقدِّ

الهوام�س:
»نهج الباغة« جمع ال�سريف الر�سي، �سرح الإمام ( 1)

رقم  الكلمة   .582 �س  ج4،  عبده،  محمد  ال�سيخ 
�سرح  ف��ي  عبده  محمد  الإم���ام  ق��ال   ،381  �  380
الكلمة الأولى: الوثاق � ك�سحاب: ما ي�سدُّ به ويربط، 
اأي اأنت مالك لكامك قبل اأن ي�سدر عنك، فاإذا 
تكلمت به �سرت مملوكًا له، فاإّما نفعك اأو �سّرك، 
وَخَزَن  � كن�سر �: حفظ ومنع الغير من الو�سول اإلى 

مخزونه. والَوِرق � بفتح فك�سر �: الف�سة .
الم�سدر نف�سه، الكلمة رقم 379.( 2)
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الشعر واألدب
يعكسان 

صفاء قلبه ونقاء سريرته ووطنيته
الدكتور عبد احلافظ شمص 

واللغة العربّية 
صديقان حميمان

الهوام�س:
الكّتاب ( 1) »اتحاد  الدكتور طوني مطر، ع�سو  الكاتب 

اللبنانيين« اأ�ستاذ الأدب العربّي المقارن، من بلدة 
القاع، جارة الهرمل مدينة ال�ساعر �سم�س.

ال��ح��اف��ظ  ع��ب��د  ���س��ع��ر  ي��ق��راأ  َم���ْن  اإنَّ 
عبر  اأو  دواوينه  عبر  ي�سمعه،  اأو  �سم�س 
التي  والإذاع����ات  وال��م��ج��ات  ال�سحف 
الّنير،  ولفكره  له  ي�سهد  معها،  يتعامل 
الق�سايا  معالجة  ف��ي  ال��ّن��ادرة  وج��راأت��ه 
مخاطبة  وفي  وال�سيا�سّية،  الإجتماعّية 
ال�����س��ع��ب، وي��ل��م�����س م���ام���ح ال�����س��دق 
والأُّم��ة،  الوطن  لق�سايا  العميق  والفهم 
ال��ذي  عالمه  ل��ه  فكّونت  لديه  اجتمعت 
مثله...  كان  من  اإّل  اأحد  فيه  يناف�سه  ل 
اأ�سبحا  الإح�سا�س  وذل��ك  الطيبة  تلك 

المجتمع؛  وحياة  حياته  رموز  من  رم��زًا 
ها  واأهمُّ الح�سنة،  ب�سفاته  اأُنّوه  اإذ  واإّني 
كتب  الذي  للبنان  وحّبه  الوطنّي  التزامه 
والق�سائد  ال��م��ق��الت  م��ن  ال��م��ئ��ات  ل��ه 
ال�����س��ع��رّي��ة، وو����س���ع م���ئ���ات الأن��ا���س��ي��د 
تدعو  التي  الّناجحة  والألحان  الوطنّية 
واإل��ى  والّت�سامن،  والإل��ف��ة  المحّبة  اإل��ى 

والتفرقة. ب  التع�سّ نبذ 
وناقٌد  ُمفكٌر  �سم�س  الحافظ  عبد 
الكبير،  ال��ج��ه��د  وي��ب��ذل  ب���ذَل  وم�����وؤّرٌخ، 
لبنان  في  والعدالة  الحق  قيم  دفاعًا عن 

التي  وطوائفه  باأبنائه  الموّحد  الواحد 
اأج��ل  م��ن  َب��ْوت��ق��ٍة،  ف��ي  تن�سهر  اأن  يجب 

وازدهاره... ديمومته 
جانبه،  اإلى  جلو�سك  وبمجّرد  اإّن��ك، 
وح��ّب��ِه  ط��ب��اع��ه  اأَ وه���دوء  ���س��ف��اَءُه  تلم�س 
لأخيه الإن�سان، وتطرب ل�سعره ولحديثه، 
وهذا ما اأدخله اإلى قلوب َمْن عرفه وقراأ 

ونقده. �سعره 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ح���اف���ظ ���س��م�����س 
يجمع،  فهو  ج��ّذاب��ة،  �سخ�سّية  �ساحب 
والأنفة  الّتوا�سع  الّر�سانة،  جانب  اإل��ى 

وال���ح���ّب. ف��ق��د ح��َم��ل ت���اج ال�����س��ع��ر ُم��ن��ُذ 
واأ���س��در  واأن��ت��ج  و�سنَّف  وكتب  َيفاعتِه، 
والأعمال  ال�سعرّية  الّدواوين  من  العديد 
والتي  الّتاريخّية،  وال��ّدرا���س��ات  الأدب��ّي��ة 
مجال   � والّتاريخ  ب��الأدب  عاقته  ُتثبت 

.� �سه  تخ�سّ
هي  ال�ّسهلة  الكتابة  اأنَّ  المعروف  من 
المقبولة بين متو�ّسطي الثقافة، واأعتقد، 
ال�سديق  و�سعر  كتابة  اأنَّ  واأج����زم  ب��ل 
العزيز الدكتور عبد الحافظ �سم�س هما 
المتنّور  اللبيب  والقارىء  الطبيعّية،  فوق 
قد ي�ستطيع فهم رمزيّتها واإدراك مرامي 
اإذا  دائمًا  المترابطة  ومفرداتها  جمالها 
�سم�س  فالدكتور  الواثق.  ر  تبحُّ ر  تبحَّ ما 
هو  حميمان.  �سديقان  العربّية  واللغة 
رافق  اّل��ذي  والّنابه  اللغة  في  المت�سّلع 
قيمتها  فحفظ  الأولى  درا�سته  منذ  اللغة 
كبار  عبر  اللَّجب  ُمحيطها  ف��ي  واأب��ح��ر 
الوطن  وفي  لبنان  في  وال�سعراء  الكّتاب 
بالطبع  يدللُّ  وه��ذا  والعالم...  العربّي 
وقدرته  وثقافته  اطاعه  َو�ِسَعِة  ة  قوَّ على 
وال�ستيعاب  ��ري��ع  ال�����سَّ الإ���س��ت��ن��ت��اج  على 

المتنامي...
وق���د ا���س��ت��ط��اع اج���ت���ذاب ال���ق���ارئ، 
وَن���ْي���ل ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��وائ��ز وال�����ّدروع 
مرموقة  مكانة  وتحقيق  والميداليات، 

في عالم الأدب وال�سعر والإعام.

 :t قال اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب 
َعْيِب َغْيرِه، َنْف�ِسِه ا�ْسَتَغَل َعْن  َعْيِب  َنَظَر ِفي  َمْن 

َي بِرْزِق اهلِل َلْم َيْحَزْن َعَلى َما َفاَتُه، َوَمْن َر�سِ
ِبِه، ُقِتَل  اْلَبْغِي  َوَمْن �َسلَّ �َسْيَف 

َوَمْن َكاَبَد اْلأُُموَر َعِطَب  
َغِرَق،  اللَُّجَج  اْقَتَحَم  َوَمِن 

اتُِّهَم،  وِء  َوَمْن َدَخَل َمَداِخَل ال�سُّ
َكُثَر َخَطوؤُُه،  َكُثَر َكَاُمُه  َوَمْن 

َكُثَر َخَطوؤُُه َقلَّ َحَياوؤُُه،  َوَمْن 
َوَمْن َقلَّ َحَياوؤُُه َقلَّ َوَرُعُه، 
َمْن َقلَّ َوَرُعُه َماَت َقْلُبُه، 

اَر،  َقْلُبُه َدَخَل النَّ َوَمْن َماَت 
ِلَنْف�ِسه َيَها  َر�سِ ُثمَّ  َفاأَْنَكَرَها  ا�ِس  النَّ ُعُيوِب  ِفي  َنَظَر  َوَمْن 

ِبَعْيِنِه.  اْلأَْحَمُق  فَذاك 
َيْنَفُد،  َل  َماٌل  َواْلَقَناَعُة 

ِباْلَي�سيِر،  ْنَيا  ِمَن الدُّ َي  اْلَمْوِت َر�سِ ِذْكِر  ِمْن  اأَْكَثَر  َوَمْن 
َمْن َعِلَم اأَنَّ َكَاَمُه ِمْن َعَمِلِه َقلَّ َكَاُمُه اإِلَّ ِفَيما َيْعنِيِه. )1(

الهوام�س:
 »نهج الباغة« جمع ال�سريف الر�سي، و�سرح الإمام ال�سيخ محمد عبده، ( 1)

ج4، �س 574 الكلمة رقم 348.

بقلم الدكت�ر ط�ني كرم مطر)1(
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النفسي المعرفي

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

�سّحت  )اإن  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  ف��ي  ك��م��ا 
في  ف��اإن��ه  ذل���ك(.  غير  وه��ي  الت�سمية، 
للنف�س  عاج  يوجد  النف�سية،  المعرفة 
الإخت�سا�س  اأه��ل  من  نبداأ  ومعالجون، 
اهلل  ِقبل  من  والم�سطفين  المختارين 
وال��ر���س��الت  ال�سحف  لإن����زال  ت��ع��ال��ى، 
الأمانة،  لحمل  ك�سرط  عليهم،  ال�سماوية 
من  فالأعلم  الأعلم  على  نعتمد  ثم  ومن 

واأتباعهم. تامذتهم 
وه����وؤلء ه��م اأه���ل ال��ع��ل��م وال��م��ع��رف��ة 
لما  والوحيد  الأف�سل  والمرجع  الإلهية، 
يريده اهلل من اأمر التبليغ للنا�س، كذلك 
ال��ح��ال ه��م الأط���ب���اء وال��م��ع��ال��ج��ون لما 
خال  اأم��را���س  من  النفو�س  به  ت�ساب 
كل المراحل الُعمرية التي يمرُّ بها الفرد 
الجماعات  ي�سيب  وما  محيطه،  �سمن 
م��ن��ه��ا، ول��ك��ل ح��ال��ة م��ن ال��ح��الت التي 
ينبغي  خا�ٌس،  ع��اٌج  المري�س  تعتر�س 
الأخ�����ذ ب���ه م���ن ال��ق��ي��م��ي��ن وال��م��وك��ل��ي��ن 
بالقدر  تعالى،  اهلل  من  النا�س  ب�سوؤون 
يمثلون  اإر�سادات  من  به  يتقّيدون  الذي 

لل�سفاء الذي ل �سك بوقوعه وتحققه في 
الطبيعية  ال�سيرة   اإلى  والعودة  النهاية، 

الأولى.
وهنا ل بد من لفت النظر اإلى م�ساألة 
باعتبار  العاجات،  هذه  في  جدًا،  مهّمة 
واأو���س��ي��اءه��م،  وال��ُر���س��ل  الأن��ب��ي��اء  اأن 
ي��درك��ون م��ق��ا���س��د الآي����ات والأح���ادي���ث 
ويعرفون  ال��ع��اّم��ة،  بال�سحة  المتعلقة 
والم�سببة  خ��ل��ف��ه��ا  ال��ك��ام��ن��ة  الأ����س���رار 

ياأتي: اإذا ما اتبعت بدقة لما  لل�سفاء، 
النف�س  اأنَّ  ال��م��ب��داأ  حيث  م��ن  اأوًل: 
الح�س  لعالم  تنتمي  ل  روحية،  بطبيعتها 
من  للعيان  ظهورها  ك��ان  واإن  اط��اق��ًا، 
لاأج�سام،  المح�سو�سة  الحركات  خال 
على  م��ح��اف��ظ��ة  دائ���م���ًا  ت��ب��ق��ى  ���ه���ا  اأنَّ اإل 
باإعتبار  اأج�سامها،  مع  التباينية  طبيعتها 
من  فهي  عالمها.  غير  ع��ال��م  م��ن  اأن��ه��ا 
ال��م��ل��ك��وت، والأج�����س��ام م��ن عالم  ع��ال��م 

النا�سوت.
وُبعدها  ب�ساطتها،  ف��ي  ��ه��ا  اأنَّ ث��ان��ي��ًا: 
ال�سعب  من  و�سفافيتها،  التركيب،  عن 

بها،  ما  ويعرف  يدركها  اأن  اأهلها  لغير 
احتياجاتها  هي  وما  هي،  حالة  اأي  وفي 
الأولى،  �سيرتها  اإلى  لعودتها  الأ�سا�سية 
من  وهذا  عليها،  ُطبعت  التي  وطبيعتها 
واإن  واإنها  وعرفائها.  اأهلها  مخت�سات 
من  م��ج��ازًا  اأو  �سيئين  من  موؤلفة  كانت 
الق�سم  وه��ي  ال��ه��ي��ول��ى،  ه��م��ا  م��ادت��ي��ن، 
حتى  ال�سورة،  لإ�ستقبال  �سلفًا  المهّياأ 
اإ�سمًا  عليه  نطلق  ُمعّينًا،  �سكًا  ت��اأخ��ذ 
من  غ���ي���ره  ع���ن  ل��ت��م��ي��ي��زه  ع��ل��ي��ه،  داًل 
من  تجعل  التي  وال�سورة  الموجودات. 
للعيان،  الظاهر  الُمعّين  الر�سم  الهيولى، 
�سائر  من  غيره  عن  وي�سّنف  يعرف  وبه 
المخلوقات.  وال��م��رك��ب��ات  ال��م��وج��ودات 
ل  اأو  النظر،  تحت  يقع  م��ا  فكل  وعليه 
مّركب  هو  المجردة  بالعين  روؤيته  يمكن 
وي�����س��اف اإل���ى ���س��ائ��ر ال��م��رك��ّب��ات. حتى 
الكلي،  الُمبدع  والعقل  ذات��ه��ا،  النف�س 
اإط��اق  يمكن  ول  اأي�سًا،  مركبان  فهما 
ت��ع��ال��ى،  اهلل  ع��ل��ى  اإل  ال��ب�����س��ي��ط  ���س��ف��ة 
وقدراتها  العقول  اأوه��ام  تدركه  ل  الذي 

يمكن  ل  والذي  واجتمعت،  ارتقت  مهما 
الإحاطة  عن  المخيات  لعجز  ت�سّوره 

به، اأو حتى توهمه.
وال�������ذي ي���ق���ودن���ا اإل������ى ال��م��ع��رف��ة 
ب��الأ���س��ا���س، ه��ي م��ادي��ة ال��م��وج��ودات، 
وبتكرار  وجودها.  على  بها  ن�ستدل  التي 
قائمة  بديهة  اأذهاننا  في  ت�سبح  روؤيتها 
اإلى برهان، بحكم  بذاتها، غير ُمحتاجة 
عليه.  تدلُّ  وما  ورمزيتها،  روؤيتها  عادة 
بديهة  ُي�سبح  اأن  يمكن  بطبيعته  وال�سيء 
بين  يتفق  نف�سه.  على  داًل  مفهومًا  اأو 
منه  المق�سود  معرفة  ب��ه،  المتداولين 
التعابير  �سياغة  اإلى  والهتداء  باللفظ، 
ل  النف�سية،  ال�سحية  والمعرفة  القائمة، 
وما  بالنف�س  المعرفة  ت�ستدعي  اأنها  �سك 
دائمًا  اإعادتها  وكيفية  وعليها.  فيها  يوؤثر 
ومحيطها،  ومجتمعها  تفاوؤلها،  حقل  اإلى 
النظريات  ك��اف��ة  على  ال��ت��ع��ّرف  يتطلب 
ت�سّير  وال��ت��ي  وال��ق��وان��ي��ن،  وال��م��ب��ادئ 
المتوخاة  النتائج  اإل��ى  و�سوًل  المجتمع 
ف��ي ال��و���س��ول اإل����ى ف��ن ال��ق�����س��ي��د ككل 
في  الأ�سا�س  المرتكز  هو  وه��ذا  جميل. 
والقناعات  العلمية،  النقا�سات  اأ�سول 
ال�سحية  العاجات  وطرائق  اليقينية، 

والنف�سية. والإجتماعية 
ت�ستدعي  �سك  ل  ال�سحية  فالمعرفة 
بالأع�ساء  والعلم  بالمعرفة  الإخت�سا�س 
الج�سم  منها  ي��ت��األ��ف  ال��ت��ي  والأج���ه���زة 
وتاأثير  عملها  وكيفية  ك��ل��ه،  الإن�����س��ان��ي 
والعلم  والمعرفة  بع�س،  على  بع�سها 
الإج���ت���م���اع���ي ب��ال��م��ج��ت��م��ع، ي�����س��ت��دع��ي 
والمبادئ  النظريات  كافة  على  التعرف 
وال���ق���وان���ي���ن، ال���ت���ي ت�����س��ّي��ر ال��م��ج��ت��م��ع 
وت��ت��ح��ك��م ب�����ه، ف�������اإذا ع���رف���ن���اه���ا ح��ق 
الأمرا�س  معالجة  ا�ستطعنا  معرفتها، 

ج��ّراء  عليه  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  الإج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأحيانًا  وجنوحه  المتتالية،  التغييرات 
واإع��ت��ال��ه  ال�����س��واب،  ج���ادة  ع��ن  كثيرة 
النف�س،  كذلك  الإجتماعية.  باأمرا�سه 
يوؤثر  وما  وعالمها،  ماهيتها  اأدركنا  كلما 
واقع  من  بها،  يحيط  بما  تاأثرها  عليها، 
ووقائع، وطرائق �سلوكية، كلما تمّكنا من 
من  منها،  اأُري��د  ما  �سلوك  اإل��ى  اإعادتها 
مطلوب  هو  كما  دوره��ا  لتاأدية  خالقها، 
حياتها  ن��ه��اي��ة  ف��ي  ت��رج��ع  ح��ت��ى  م��ن��ه��ا، 
في  جاء  كما  مر�سية،  را�سية  رّبها  اإلى 
تعالى:  اهلل  من  اإليها  الموجه  الخطاب 
اإَِلى  اْرِجِعي  اْلُمْطَمِئنَُّة  النَّْف�ُس  ُتَها  اأَيَّ {َيا 
ِعَباِدي  ِفي  َفاْدُخِلي  ًة  يَّ ْر�صِ مَّ َيًة  َرا�صِ ــِك  َربِّ
يعني  هنا  واإرجعي   )1( ــِتــي}  َجــنَّ َواْدُخـــِلـــي 
الذي  الأول،  المحل  ذلك  في  كانت  اأنها 
اأتت منه، را�سية مر�سية، كما كانت في 
اهلل  عباد  عبادي،  في  وادخلي  اأ�سلها، 
كانت  ال��ت��ي  جنتي  وادخ��ل��ي  ك��ان��ت،  كما 
اع��ت��راه  م�سوار  بعد  ذل��ك  اأي�����س��ًا،  فيها 
لفح�س  تخ�سع  والدرا�سة،  العمل  تعب 
اإلى  مطمئنة  منه  تعود  عمرها،  اآخر  في 
الى جحيمها. م�سداقًا  اأّمارة  اأو  جنتها، 
�َصِميعاً  َفــَجــَعــْلــَنــاُه  ْبَتِليِه  {نَّ تعالى:  لقوله 
�َصاِكًرا  ــا  اإِمَّ ِبيَل  ال�صَّ َهَدْيَناُه  ــا  )اإِنَّ يراً(  َب�صِ
ــَق اْلــَمــْ�َت  ـــِذي َخــلَ ــ�راً} )2( و {الَّ ــُف ــا َك ــ َواإِمَّ
َعَماًل})3(.  اأَْح�َصُن  ُكْم  اأَيُّ ِلَيْبُلَ�ُكْم  َواْلَحَياَة 
»اأن  الوا�سحة  الر�سالة  ف��ي  ج��اء  وكما 
نزلت  ملك�تية،  واالأنبياء  النطقاء  اأرواح 
مـــن عـــالـــم الـــ�ـــصـــمـــ�ات، ومـــحـــل االأفـــــالك، 
لــخــال�ــس الــنــفــ��ــس الــجــزئــيــة )نــفــ��ــصــنــا( 
عــبــر الــهــيــ�لــى، واأ�ـــصـــر الــطــبــيــعــة، وقــيــد 
االآخرة   بطريق  لتعريفهم  والعادة،  االإلف 
الغفلة  ن�م  من  انتبه�ا  اإذا  فيها  لي�صلك�ا 

ورقدة الجهالة« )4(.

من هم اأطباء النف�س:
في العرف ال�سائع بين النا�س، الذين 
براأيهم  النف�س،  علم  ي�سمى  بما  يقولون 
يقومون  ال��ذي��ن  ه��م  النف�س  علماء  اأن 
باعتبارهم  ال��ن��ف��و���س،  ط��ب��اب��ة  ب��واج��ب 
وبح�سب علومهم، هم اأدرى الأطباء بها، 
انطاقًا من مرجعهم في هذه ال�سناعة، 
النف�س  عاج  في  اعتمد  الذي  »فرويد« 
عدل  ثم  المغناطي�سي،  التنويم  على  اأوًل 
الميدان  هذا  لكن   . الأفكار  تداعي  اإلى 
ي��ب��ق��ى ع��اج��ًا   ... الأق�����س��ى  ب��ع��ده  ف��ي 
ا�سطرابات  عاج  بالأحرى  اأو  للنف�س، 
الى  لعودتها  الدنيا،  عالم  في  ال�سلوك 
حلول  ق��ب��ل  عليه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  طبيعتها 
عاجًا  ولي�س  بها،  األَمت  التي  الم�سكلة 

كماهية. للنف�س 
ال��ن��ف��و���س  اأط���ب���اء  اأن  ب��راأي��ن��ا  اإن���م���ا 
علمًا  يعلمون  ال��ذي��ن  ه��م  الحقيقيين، 
النفو�س،  خلق  كيفية  رّب��ه��م،  من  يقينًا 
تعانيها؟  ال��ت��ي  وال��م�����س��اك��ل  ه���ي؟  وم���ا 
ُمعالجة  وه��ي  ب��اري��ه��ا؟  خلقها  ول��م��اذا 
ت��ط��ال ال��ن��ف�����س ف���ي وج���وده���ا ك��ح��رك��ة 
من  انتفاعها  ثم  ومن  للج�سم،  كة  ومحرِّ
اإلى  العاج بعد انتقالها من عالم الدنيا 
الذر  الأول في عالم  حيث ترجع لمكانها 

الأولى(. ة  )الجنَّ
الإن�سان  �سغلت  التي  الم�ساألة  وهذه 
عبر  المتعارف  كما  الخليقة،  ب��دء  منذ 
اأن  م��ن  ال��م��وؤرخ��ون،  كتبه  وم��ا  ت��ع��اق��ب، 
التاريخ  في  ُعِرفت  ح�سارة  اأول  الأجيال 
بين  م��ا  ب��اد  ه��ي ح�����س��ارة  ال��ي��وم  حتى 
العالم،  النهرين. كتاأريخ للح�سارات في 
ب��ع��د ع�سر  م��ا  ب��ح�����س��ارة  ُي��ع��رف  م��ا  اأو 
الإن�����س��ان  اأن  �سلفًا  العلم  م��ع  ال��ك��ت��اب��ة، 
وج���د ع��ل��ى ���س��ط��ح الأر������س ك��م��ا ي��ق��ول 
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النتروبولوجيون، 
م������ن������ذ م����اي����ي����ن 
الإرث  ول��ع��ل  ال�سنين. 
الأث��������ري ال��م��ت��ب��ق��ي ف��ي 
دال����ة على  ك���اآث���ار  الأر������س 
ال�����س��اب��ق��ة، ما  ال��ح�����س��ارات 
لفكرة  تخليدًا  اإل  باأغلبه  ه��و 
الموت.  بعد  النف�س  تذهب  »اأين«  
�سغل  ال����ذي  الأه����م  ال�����س��وؤال  وه���و 
ال��ب�����س��ري��ة م��ن��ذ وج���وده���ا ع��ل��ى ه��ذا 
ال��ك��وك��ب. وا���س��رب م��ث��ًا واح���دًا داًل 
�ُسيدت  ال��ت��ي  الأه���رام���ات  ذل���ك،  ع��ل��ى 
اإل  كانت  ما  الفراعنة  ملوك  عهد  في 
الأج�ساد  اإل��ى  الحياة  بعودة  لإيمانهم 
بعد حين، ما دعاهم اإلى الدعوة والأمر 
تعود  حتى  وحفظها،  الجثث  بتحنيط 
المنا�سب،  ال��وق��ت  ف��ي  نفو�سها  اإليها 
كانوا  التي  طة  الُمحنِّ المواد  اأن  علمًا 
يكت�سف  لم  �سرًا  زالت  ما  ي�ستعملونها 

اليوم. حتى 
�سغلت  التي  النف�س  هذه  اإذًا 

زالت  وما 
اذه������������ان 
ال�������ع�������ال�������م 
اأج�������م�������ع، ف��ي 
اأ�سرارها،  معرفة 
واأي�������ن ت���ذه���ب ب��ع��د 
ت��رك��ه��ا لأج�������س���ادن���ا، ل 
العالمون  اإل  يقينًا  يعلمها 
الذين  اأه��ل��ه��ا،  َوُه���م  ح��ق��ًا  بها 
وجودها  �سر  عن  رّب��ه��م،  اأخبرهم 
اأَج�سامها  موت  بعد  وخلودها  وحياتها 
وب��ن��اًء  اأوًل،  ك��ان��ت  حيث  اإل���ى  وع��ودت��ه��ا 
خالقها  اأوح���اه  ال��ذي  العلم،  ه��ذا  على 
الخبر  في  الحّق  لهم  ووح��ده��م  اإليهم. 
اأي��ن  واإل���ى  اأت��ت  حيث  م��ن  عنها  اليقين 
�سلف خلف،  لكل  اأن  نقول  وبدورنا  تعود. 
ما  علم  وي��درك��ون  ي��ق��ول��ون،  م��ا  يّتبعون 
يبّين  م��ا  ال�����س��دور،  ف��ي  لما  �سفاء  فيه 
الّدالة،  الأ���س��رار  ه��ذه  ولاآخرين،  لهم 
موؤمن  لكل  وال�سرور  الراحة  ي�سمن  ما 
ب��ه��م ف��ي ح��ي��ات��ه ال��ُدن��ي��ا، وب��ع��د م��وت��ه، 
�سعادة  في  العي�س  في  الأه��م  الأم��ر  وهو 
لما  واطمئنان  نف�سي  وا�ستقرار  دائمة، 
هذا  ع��ن  يقيني  فعل  ك��رد  ال��م��وت،  بعد 
هذه  مقدمة  في  اأث��رن��اه  ال��ذي  الت�ساوؤل 

المقالة.
ف�����اإذا ك��ان��ت ه����ذه ���س��ف��ات اأط��ب��اء 
ال��ن��ف��و���س، وه���م ال��ع��ارف��ون ب��ه��ا ح��ق��ًا، 
لمختلف  ال��ح��ل��ول  وح���ده���م  وع��ن��ده��م 
الدواء  ويملكون  وا�سكالياتها،  م�سكاتها 
هذه  تقع  لماذا  هنا  ن�ساأل  لها،  الأنجع 
وبالتالي  مري�سة،  يجعلها  بما  النفو�س، 
كل  وهل  الم�ستقيم؟  ال�سلوك  عن  بعيدة 
المقّدر  الأعمال،  بذات  ُمكّلفة  النفو�س 
والكمال؟  التمام  على  توؤدي  حتى  فهمها 
النف�سية،  القدرات  في  تفاوت  هناك  اأم 
و�سعه،  قدر  على  كٌل  التكاليف  يجعل  ما 

ُيَكلُِّف  {اَل  منه  المطلوب  بالدور  للقيام 
لأوامر  وفاقًا  ُو�ْصَعَها})5(،  اإِالَّ  َنْف�ًصا  الّلُ 
والمرونة  الثبات  �سفة  تاأخذ  ون��واه��ي، 
الظروف  بح�سب  الواحدة،  الواقعة  في 
�ُسّنة  ف��ي  ناحظه  م��ا  وه��ذا  المحيطة، 
حّدها،  عن  الخروج  يمكن  التي  التكليف 
الحياة،  م��ادة  على  المحافظة  اأج��ل  من 
لو  ما  في  الُمحّرمات  بع�س  كاأكل  مثًا 
اإن��ح�����س��ر ال��ط��ع��ام ب��ه��ا؛ ل��ك��ن ه��ل يطلق 
ال�����س��رع الإ���س��ب��اع ف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة، اأم 
فقط ما يحفظ حياة الفرد من الهاك. 
وال����ج����واب ح��ف��ظ ال��ن��ف�����س ف��ق��ط م��ن 
�سرب  في  وكذلك  الإ���س��ب��اع،  ل  الهاك 
يكفل  بما  بل  بمادته  التلذذ  ل  الحرام، 
ما  وهذا  فقط.  حياتها  ا�ستمرار  للنف�س 
العملية  الر�سائل  في  ا�ستثناءاته  ناحظ 
في  المراجع  ي�سدرها  التي  للموؤمنين، 
في  خا�سة  اجتهادهم  على  كدليل  الدين 
والجواب  ال��ع��ب��ادات.  من  الأول  ق�سمها 
تعالى{اَل  قوله  المتقدم  ال�����س��وؤال  على 
والتكليف  ُو�ــْصــَعــَهــا}  اإِالَّ  َنْف�ًصا  الّلُ  ُيــَكــلِّــُف 
باعتبار  الطاقة،  قدر  على  ل  الو�سع  على 
يقع  ل  حتى  الو�سع،  من  اأكبر  الطاقة  اأنَّ 
ويعمل  التكليف،  ح��راج��ة  ف��ي  الإن�����س��ان 

القيام به. دائمًا ما بو�سعه 
النف�سية الأمرا�س  من 

المق�سود  هنا  النف�سية  الأم��را���س 
المعرفة  تطبيق  ع��دم  اأم��را���س  منها، 
النف�سية، ولي�س الأمرا�س النف�سية وفاقًا 
الأمرا�س  النف�س« من  »علم  به  يقول  لما 
التي  المجتمعات  في  معروفة  غدت  التي 
وعلم  النف�سي  للتحليل  ذهنيتها،  تخ�سع 
الذين  النف�سيين  الأط��ب��اء  عند  النف�س 
ي��وؤم��ن��ون ب��اأف��ك��ار )ف��روي��د( و���س��واه من 
لهم؛  والتابعين  النف�سيين  المحللين 
في  نقع  ل  حتى  التنويه،  اقت�سى  لذلك 
و���س��وف  ك��ل��ي��ًا.  عنها  بالغنى  اإ���س��ك��ال��ي��ة 

في  معالجتها  ال��واج��ب  الأم����ور،  نلحظ 
كالآتي: النف�سية وهي  المعرفية  الحالت 
نحو  الإن�����س��ان  تكاليف  ع��ن  الغفلة 
جدًا،  ووا�سعة  ُمهّمة  م�ساألة  وهي  خالقه، 
ال�سادرة  وال��ن��واه��ي  الأوام���ر  ك��ل  تطال 
م�ساألة  ثم  وم��ن  لعباده،  تعالى  اهلل  عن 
غير  ع��ن  الفكر  ُت�سِغل  التي  الن�سيان، 
الأمور المطلوبة، وتلهيه عنها في ق�سايا 
ب�سلة.  الحقائق  اإل���ى  تمت  ل  جانبية 
يعتبر  ال���ف���رد،  يعي�سه  ال���ذي  وال��ج��ه��ل 
والدينية.  الجتماعية  الأم��را���س  م��ن 
الع�سات  بقوة  الآخرين  على  وطغيانه 
مراعاة  دون  لم�سلحته،  الأوامر  وفر�س 
الآخرين  واإخ�ساع  ان�ساني،  جانب  اأي 
هو  الأكبر،  الخطر  ولعل  واأنانيته.  لذاته 
واتخاذه  ال�سيطان  و�ساو�س  اإتباع  كذلك 
ال��ذي  ال��رح��م��ن، وه���و  خ��ل��ي��ًا م��ن دون 
ْيَطاَن  ال�صَّ {اإِنَّ  بقوله:  منه  تعالى  حذرنا 
ــ�  ــْدُع ــا َي ــَمـ ـ ــُذوُه َعـــــُدّواً اإِنَّ ــِخـ ـ ــاتَّ َلـــُكـــْم َعــــُدوٌّ َفـ
ِعيِر})6(  ال�صَّ َحاِب  �صْ اأَ ِمــْن  ِلَيُك�ُن�ا  ِحــْزَبــُه 
َعــُدوٌّ  َلُكْم  ــُه  اإِنَّ ْيَطاُن  ال�صَّ نَُّكُم  دَّ َي�صُ و{َواَل 
عليه  النا�س  اعتاد  ما  كذلك   )7( ِبيٌن}  مُّ
م��ن ب��ع�����س ال���ع���ادات ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ل 
الأم��را���س  م��ن  وه��ي  ب��ال��دي��ن،  لها  �سلة 
الإج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي ي�����س��ع��ب ال��ق�����س��اء 
اأنها  واعتقادها  اأذهاننا  لتملكها  عليها، 
وما  عليها،  ن�ساأتنا  باعتبار  �سحيحة، 
قابل  غير  ثابت  ُمعطى  من  لأهلنا،  تمثله 
كانت  العادات  وهذه  والرف�س.  للتغيير 

ُتمّثل العقبة الأ�سا�س اأمام جميع الأنبياء 
والر�سل والأئمة على مرِّ تاريخ الإن�سانية 
من لدن اآدم t، حتى اليوم، واإلى قيام 
العزيز،  كتابه  في  تعالى،  قال  ال�ساعة. 
ي�����س��ف ه���ذه ال��ح��ال��ة ع��ن��د ال��ن��ا���س في 
ال�ستماع  عن  �سدٍّ  كعملية  ر�سله  مواجهة 
العقل  لإ�ستعمال  منعًا  به،  جاوؤوهم  لما 
َعــلـَـى  اآَبـــاءَنـــا  َوَجـــْدَنـــا  ــا  ــ {اإِنَّ يقولون  ما  في 
وهذا   )8( ْقَتُدوَن}  مُّ اآَثاِرِهم  َعلَى  َواإِنَّا  ٍة  اأُمَّ
جديد،  لكل  وال��رف�����س  ال��ج��م��ود  ُمنتهى 
حتى لو كان ذلك من عند اهلل مبا�سرة، 
الأنبياء  ل�سان  على  به  ُينطق  وهو  فكيف 
في  الجماعة  ي��وق��ع  م��ا  وه��ذا  وال��ر���س��ل. 
ال��ج��م��ود ال��ف��ك��ري ع���ن ح��رك��ة ال��ع��ق��ل، 
والركون اإلى الذي اعتادوا عليه ويعّلمونه 
ِر فيه، غايتهم  دون م�ساءلة عنه، ول تفكُّ
مهما  ال�سلف،  خطى  على  ال�سير  منه 
ك��ان��ت اأح��وال��ه وم��اآل��ه. وه���ذا م��ا ي��وؤدي 
في  الجماعات  على  الوهم  �سيطرة  اإلى 
غيره،  دون  ال�سواب  هو  تاأتيه  الذي  اأن 
كليًا.  ذل��ك  من  تباين  على  ال��واق��ع  لكن 
وبه ينحرف الإن�سان عن �سلوك الر�ساد، 
متخذًا من ع�سبيته وجهله نبرا�سًا ذاتيًا 
به  ياأمر  ما  عن  بعيدًا  �سواه،  ما  كل  على 
لاآخر  وتقبل  وم�ساواة  عدل  من  العقل 
ف��ي م��ا ي��ط��رح��ه وي��اأت��ي ب��ه م��ن ج��دي��د. 
من  دوام���ة  ف��ي  ي�سقى  يبقى  وب��ال��ت��ال��ي 
الم�ستفحل  والمر�س  والجهل  التخلف 
�سلبًا  ينعك�س  ما  المعيو�س.  المجتمع  في 

في  وال��دراي��ة  �سلوكها  ف��ي  النف�س  على 
ال�سحيح  الحل  اإل��ى  للو�سول  اأم��وره��ا، 
وتتم�سك  التي تكمن فيها  الحالت،  لهذه 
ي��ه��ا ب�����س��دة، خ���وف���ًا م���ن ال��ت��غ��ي��ي��ر، في 
والر�سل  الأنبياء  به  اأتى  لما  ال�ستجابة 
وبياٍن،  وت��اأٍن  بروية  واأخ��ذه  ب��ه،  والعمل 
اهلل،  ر�سى  في  المتوا�سلة،  والمجاهدة 
واطمئنانها  ر�ساها  للنف�س  يتحقق  حتى 
تعالى:{ قال  اأج�سامها.  بعد مفارقة  لما 
ـــُهـــْم  ــَن َجــــاَهــــُدوا ِفــيــَنــا َلـــَنـــْهـــِدَيـــنَّ ــ ــِذيـ ــ ـ َوالَّ
اْلُمْح�ِصِنيَن})9(،  َلــَمــَع   َ اللَّ نَّ  َواإِ �ُصُبلََنا 
موته  بعد  العاقبة  ح�سن  له  والمجاهد 
في اآخرته، وهي الراحة النف�سية التاّمة، 
في  التامة،  النف�سية  المعرفة  ق�سية  في 
تعالى:  لقوله  م�سداقًا  النف�سية،  ق�سية 
َوَل�َصْ�َف  ااْلأُوَلــى  ِمَن  لََّك  َخْيٌر  {َوَلــاْلآِخــَرُة 

.)10( َفَتْر�َصى}  َك  َربُّ ُيْعِطيَك 
الثانية،  الحلقة  في  نتحدث  و�سوف 
الأمور  في  المعرفي  النف�سي  الطب  من 
في  النف�س  وق��وع  ت�سبب  التي  الأ���س��ا���س 
بذاتها،  الثقة  وع��دم  ال�سعف،  ح��الت 
باأنف�سنا.  فتكًا  الأم��را���س  اأ���س��د  وذك��ر 
ثم  ت�سل�سلي،  ب�سكل  ترتيبها  م��ح��اوًل 
ي�سمن  ب��م��ا  م��ع��ال��ج��ت��ه��ا،  ط��رائ��ق  ب��ي��ان 
بم�سكاتها  اأ�سًا  الوقوع  عدم  لاإن�سان 
واإ���س��ك��ال��ي��ت��ه��ا، ب��ط��ري��ق��ة وق��ائ��ي��ة وه��ي 
الأمرا�س،  من  الخوف  من  حتى  الأنجح 
م�سداقًا للقول الماأثور درهم وقاية خير 

من األف عاج.
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t، في  علّي  ــام  »االإمـ كتاب  في  جاء 
لاأ�ستاذ  الــمــعــا�ــصــر«  الم�صيحّي  الــفــكــر 
راج���ي اأن����ور ه��ي��ف��ا، ط��ب��اع��ة ون�����س��ر »دار 
2007م.  الأول��ى  الطبعة  بيروت،  العل�م« 

الموافق لعام 1428ه�.
االألــمــانــي  والــ�ــصــاعــر  فالفيل�ص�ف   «[
الذي  ال�صخ�س  اأّن  يرى  غ�ته(  )ي�هان 
الر�صالة  ن�صر  فــي  االأعــظــم  الــــدور  لــعــب 
االإن�صانّية العالمّية التي جاء بها ُمحّمد 
المنا�صب  الج�  وتهيئة   ،wالم�صطفى
t، وزوجته البت�ل  لها ه� االإمام علّي 
فاطمة الزهراء u، اإبنة الر�ص�ل ُمحّمد
w، �ــصــاحــب الــر�ــصــالــة و�ــصــّيــدهــا. وقــد 
اأو�صح )غ�ته( راأيه هذا باالإمام االأعظم 
عــلــيِّ اأمــيــر الــمــ�ؤمــنــيــن t، مــن خــالل 
الغر�س  لهذا  خ�صي�صاً  كتبها  م�صرحّية 

وقد اأطلق عليها )تراجيديا ُمحّمد(«[.
دور  اأّن  ال�ساعر  الفيل�سوف  هذا  ويرى 
الإمام علّي t، في ن�سر الإ�سام يتجلى 
من خال اأخاقه ال�سامية، اأي من طريق 

التي  االإ�صالمّية  الر�صالة  نطاق  »ت��صيع 
ــاء بــهــا الــمــ�ــصــطــفــى w، وتــحــ�يــلــهــا  جــ
ديــٍن  اأي   ،)1( عالمّي  ديــن  اإلـــى  بالتدريج 
االإن�صانّية  بالمعاني  غني  عــام  اإنــ�ــصــانــي 
ــة، ديــــٍن بــعــيــٍد عـــن لــغــة الــدمــاء  ــّيـ ــراقـ الـ

وال�صي�ف.
الآخر،  الألمانّي  والباحث  المفكر  اأّما 
المعا�سر  الم�سيحّي  المفكر  به  ونق�سد 
)غ���ره���ارد ك��ون�����س��ل��م��ان( ���س��اح��ب كتاب 
كتابه  في  فيرى  ال�صيعة«،  نجم  »�صط�ح 
دائمًا  كان   ،t علّيًا  الإم��ام  اأّن  المذكور 
ومحط   ،w الر�سول  �سّر  مو�سع  واأب���دًا 
�سعى  ال��ذي  الإم���ام  واأّن���ه  الكاملة،  ثقته 
اأن  اإل��ى  الإ�سامّية  الر�سالة  ولدة  منذ 
حيث  الإ���س��ام  في  الأّول  الفدائّي  يكون 
يكون ُم�ستعّدًا في كل وقٍت لفداء الر�سالة 
يملك  ما  وب��اأع��ّز  ودم��ه  بروحه  والر�سول 
في هذا الوجود، ولكي ت�ستمر هذه الروح 
الفدائّية معه من اأجل رفع لواء الحّق حتى 
w، والتحاقه  بعد رحيل الر�سول الكريم 

بالرفيق الأعلى، حيث يقوم علّي t، كما 
 w يقول كون�سلمان: »بترتيب بيت النبّي
فقد  المفاجئ،  النبّي  م�ت  بعد  ُمبا�صرة 
الــقــراآن مبعثرة على  مــن  وريــقــات  كانت 
باأّنه  علّي  اأح�ّس  وقد  والرف�ف.  الم�ائد 
م�ص�ؤول عن ترتيب وتاأمين هذه االأوراق. 
اآخر كانت ُتتخذ  اأّنه في بيت  ولم َيعرْف 

قرارات �صيا�صّية«)2(.
وي���ق���ول اأي�������س���ًا ال��م��ف��ك��ر الأل���م���ان���ّي 
»�صط�ح  كتابه  في  كون�سلمان(  )غرهارد 
اأّن الإمام علّيًا  نجم ال�صيعة« على حقيقة 
t، قد ا�ستطاع اأن يكون الإمام الإن�سانّي 
على  وولي��ت��ه  حكمه  فترة  ط��وال  الكامل 
الم�سلمين. وقد بّين المفكر )كون�سلمان( 

ذلك بقوله في كتابه المذكور: 
البالد  t، في هذه  علّي  »وا�صتطاع 
اأن يطبق مبادئ حكمه، واأن يحقق مبادئه 
المثالّية كحاكم عادل. ولم ي�صتطع اأحد 
اأن  اإاّل  بــاطــاًل.  ارتــكــب  اأّنـــه  اأن يق�ل عنه 

ا�صتقامته كانت مكمن نهايته« )3(.
الهوام�س:

اأنور هيفا، ( 1) t، في الفكر الم�سيحّي المعا�سر«  لاأ�ستاذ راجب   » الإمام علّي 
�س 193.

 نف�س الم�سدر، �س 193 � 194.( 2)
  نف�س الم�سدر، �س 223.( 3)

اإعداد هيئة التحرير

t علّي بن أبي طالب

والفالسفة 
واملفكرون األملان

اإلمام
يف املعيصرة)1(

�صعر الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س

االأَخــــــــــــــــيــــــــــــــــاِر َيــــــــــــــــــــُد  ــــــــــَبــــــــــْت  َكــــــــــ�ــــــــــصَ مــــــــــــا   ِ لِلَّ
َتــــــْنــــــَثــــــنــــــي ال  اإرادٌة  الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــاِر،  �ــــــــــــصــــــــــــاأُن 
الـــــــــمـــــــــدى تـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاوزِت  قـــــــــــــد  اأَيـــــــــــــــــــــــــــــٍد  لّلِ 
ــٌة ــ ــ ــّي ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ـــــــــْيـــــــــُخ الــــــــَمــــــــ�ــــــــصــــــــايــــــــخ، حــــــــــــــــــــ�زٌة عــ �ـــــــــصَ
َحـــــــــــــــــــــَ�ِت الــــــــــعــــــــــلــــــــــ�َم، ومــــــــنــــــــه اأثــــــــــمــــــــــن ثـــــــــــــروٍة
ـــــــــًة ـــــــــعَّ ت عـــــــلـــــــى االأُفــــــــــــــــــــــق الــــــبــــــعــــــيــــــد اأ�ـــــــــصِ َمـــــــــــــــــــدَّ
ُحــــــــيــــــــّيــــــــَت يـــــــــا قــــــمــــــر الــــــــمــــــــعــــــــارف والــــــِحــــــجــــــى
هـــــــيـــــــف عــــزيــــمــــًة ـــــيـــــف الـــــــرَّ اأَمـــــــ�ـــــــصـــــــى مــــــــن الـــــ�ـــــصَّ
ــا ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ولـ االأذى  مـــــــــن  يـــــــــــــــــداَك  ـــــــِلـــــــَمـــــــْت  �ـــــــصَ
تـــــــاُجـــــــهـــــــا كـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــرواٍن،  فــــــــــــي  ُدّرٌة  هــــــــــــي 
ــرُة االأكــــــــــــــــــــارم وارتـــــــقـــــــت ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــْيـ ــ ــ ــَعـ ــ ــ ـــــــِلـــــــَمـــــــْت ُمـ �ـــــــصَ
وبــــــــــــــــاآل َعــــــــــمــــــــــرٍو فــــــــي الـــــمـــــعـــــيـــــ�ـــــصـــــرة، االأُلـــــــــــــى
بــــــــــرجــــــــــال ديــــــــــــــــٍن جـــــــــــاهـــــــــــدوا وا�ـــــصـــــتـــــبـــــ�ـــــصـــــلـــــ�ا
ــم وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــ�ا اإلـــــــــى ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــصـ ــ ــ رفـــــــــعـــــــــ�ا �ـ
ــم ــهــ ــ ــُم ــ ــل ــــــطــــــعــــــْت ِهـــــــــداَيـــــــــتـــــــــُهـــــــــْم، َتـــــــعـــــــمـــــــمَّ عــ �ــــــصَ
هـــــــــــم اأهــــــــــــــــــــــُل عــــــــــلــــــــــٍم والـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاُة عـــــــقـــــــيـــــــدٌة
اآمــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــم كــــــــــــانــــــــــــت تـــــــــ�ـــــــــصـــــــــعُّ و�ـــــــصـــــــيـــــــئـــــــًة
مــــــــــتــــــــــكــــــــــّرمــــــــــ�ن بـــــــــمـــــــــاِلـــــــــهـــــــــم وبـــــــــــرزِقـــــــــــهـــــــــــم

بــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــمــــــــــــٍة وكــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــٍة َوَوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر
ــاِر ــ ــ ــطـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــِمـ ــ ــ ــــــنــــــا الـ ُتـــــــــجـــــــــزى َوَتـــــــــنـــــــــُعـــــــــم بــــــالــــــ�ــــــصّ
الــــــــــبــــــــــاري الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز  الل  اإلــــــــــــــــــــى  ُقــــــــــــــربــــــــــــــاً 
ديـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــٌة بـــــــــعـــــــــطـــــــــائـــــــــهـــــــــا الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدراِر
ا�ـــــــــصـــــــــتـــــــــكـــــــــبـــــــــاِر بــــــــــــــــال  ُيـــــــــــهـــــــــــديـــــــــــهـــــــــــا   ِ لِلّ
اِر... ــى الــــــــــــــــدَّ ــبــ ــقــ ــ ــِس ُتـــــ�ـــــصـــــرق، ِنــــــْعــــــَم ُع ــ�ــ ــمــ ــ ــصَ ــ�ــ ــالــ كــ
ـــــــــِنـــــــــَك الـــــــــــــــمـــــــــــــــزداُن بـــــــــاالأقـــــــــمـــــــــاِر فــــــــــي ِحـــــــــ�ـــــــــصْ
ومـــــــــــــــنـــــــــــــــاعـــــــــــــــًة كــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــِة الـــــــــــــبـــــــــــــّتـــــــــــــاِر
هـــــــــــر واالأقــــــــــــــــــــــــــــــــــداِر... َدَفــــــــــــــَعــــــــــــــْت بـــــــــــــالء الـــــــــــدَّ
اِر هــــــــــــــــــــراِء فــــــــــــي نــــــــــــــــــــ�َّ كــــــــالــــــــمــــــــا�ــــــــصــــــــِة الــــــــــــــــــــزَّ
ــخ ُيـــــــــ��ـــــــــصـــــــــَف َمــــــــــْنــــــــــَهــــــــــُل االأقـــــــــــمـــــــــــاِر ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــ� ــ ــ ــال ــ ــ ب
عــــــــثــــــــاِر اأّي  لـــــــمـــــــنـــــــع  الـــــــــجـــــــــهـــــــــ�د  بــــــــــــذلــــــــــــ�ا 
وتــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــّردوا بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــذل واالإيــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــاِر
اأَعــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــمــــــــــراتــــــــــب فـــــــــــي اأَعــــــــــــــــــــــــزِّ �ــــــصــــــعــــــاِر
بــــــــــتــــــــــالحــــــــــم االأَفــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــاِر بـــــــــــــــاالأَفـــــــــــــــكـــــــــــــــاِر
َوُهــــــــــــــــــــــــــُم الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــارى، خـــــــــــيـــــــــــرُة االأبــــــــــــــــــــــــــراِر
اَء زاهــــــــــــــيــــــــــــــًة كــــــــــــتــــــــــــاِج الــــــــــــــــغــــــــــــــــاِر... َغــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
وقـــــــــــــفـــــــــــــ�ا َمـــــــــغـــــــــانـــــــــمـــــــــُهـــــــــم َبـــــــــــــكـــــــــــــلِّ َفـــــــــــخـــــــــــاِر

آمال وأماٍن جبيلّية

الوقفّية
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المعي�سرة،  ق��ري��ة  ي��دخ��ل  م��ن  ي�سعر 
وفي  موقعها،  في  نموذجّية،  بلدة  في  ��ه  اأنَّ
الإن�سان  اإرادة  ت�ستجيب  حيث  فرادتها. 
اأعطى كل هذا  اّلذي  �سبحانه  لمحبة اهلل 
الجمال لجبٍل هو بين اهلل والأر�س كام، 
في  فتبدع  ع��ق��ل،  �سعيد  تعبير  ح��د  على 
وتواكب  وال�سجر،  ال��زرع  وتّنوع  العمران، 
هذه  اأّن  ليح�سب  حتى  تنظيمًا،  الح�سارة 
محطة  اإلى  عبور  ممر  كانت  التي  القرية 
التي  المعي�سرة  غير  هي  ن�سبيًا،  قريبة 
تده�س الزائر بعد اأكثر من ع�سرين عامًا.

مجلة  من   )36  �  35( العدد  اأّن  ومع 
�سادقة  �سهادة  قّدم  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
وُمعّبرة عن هذه البلدة الجميلة والعامرة 
ت�سكل  وتطورًا  وتاريخًا،  واإنتماًء   � �سكانًا 
ُمجتمعًا  لها  ال��م��ج��اورات  اأخ��وات��ه��ا  م��ع 
الح�سارة  ل��ب��ن��ان  ع��ن  ��غ��رًا  ُم�����سَّ وط��ن��ّي��ًا 
وال��ج��غ��راف��ي��ا، ع��ل��ى ق��اع��دة ال��م�����س��اواة 
الطموح  في  فالجميع  الحقيقّية،  والأخوة 
وطن  يحبون  لبنانيون  الواقع  وفي  واحد، 
في  الم�سترك  والعي�س  والأرز،  الإن�سان 

التاريخ. اإن�سهار وطني �سنعه 
غياب  وب��ع��د  ال��ط��ري��ق،  اإم��ت��داد  على 

اأين  اإل��ى  المطروح  ال�سوؤال  ظ��ّل  مبرر، 
العتيق.  الك�سروانّي  الجبل  تطور  و�سل 
وال������ذي ك����ان ���س��ب��اق��ًا ف���ي ال��م��ا���س��ي، 
ل��ك��ن ال���ج���واب ق��دم��ت��ه ج��ب��ي��ل. وب��ع��ده��ا 
الو�سول...  من  دقائق  بعد  المعي�سرة 
بالعين  واأن�����ا  ال��ط��ري��ق  رف����اق  ل���ن���درك 
اأنّنا  والمح�سو�س،  وبالملمو�س  الُمجرّدة 
جبًا،  جميل،  فيها  م��ا  ك��لُّ  منطقة  ف��ي 
وغابات، واأودية، و�سهوًل... وقلَّ اأن تجد 
ال�ساحل  غير  هنا  ال�ساحل  مثيًا،  لها 
يخّيل  ه��ك��ذا  وزرق����ة،  وم���وج���ًا  ���س��ف��اًء، 
اأكثر  تبدو  العتيقة  والأ���س��ج��ار  للناظر، 
والبيوت  ابراهيم،  نهر  بف�سل  ُخ�سرة 
وال��ق��رى  ب��ال��ق��رم��ي��د،  م��ت��وج��ة  بمعظمها 
مدينة  اإلى جبيل  ُمجتمعة  ترنو  الُمحيطة 
ر  �سدَّ اّل���ذي  الجميل  وال��م��رف��اأ  ال��ت��اري��خ 

اإلى الكون كله.  حروف الأبجدّية 
المعي�سرة لغة ت�سغير مع�سرة، وفي 
الزيتون  اأّن زراعة �سجر  ذلك دللة على 
جانب  اإل��ى  الكريم  القراآن  ذكرها  التي 
ُهدُهد  اأّن  قيل  وقد  ج��دًا،  قديمة  التين 
على  للدللة  منها  ورقه  حِمَل  نوح  النبّي 
االزيتون  غ�سن  واأّن  الطوفان.  اإنح�سار 

اإليه،  ويرمز  ال�سام  يدلُّ على  هو موؤ�سر 
المعي�سرة  الزيتون في  اأ�سجار  اأن  ويبدو 
ال��ج��وار م��ا زال��ت  وم��ن حولها ف��ي ق��رى 
تحتلُّ الرقم القيا�سي عددًا، وتتفوق على 
ما عداها من الأ�سجار الأُخرى المتنوعة 
يتمتع  ال��ذي  ال�سنوبر  اإّل  يناف�سها  ول 
زادت��ه��ا  وب��م��وا���س��ف��ات  خ��ا���س��ة،  بمهابة 

الإلهّية جماًل على جمال. العناية 
كما  المعي�سرة  في  والمنازل  البيوت 
ف��ي غ��ي��ره��ا م��ن ق��رى ك�����س��روان م��وزع��ة 
اأحلى  فو�سى،  في  وال�سفوح  التال  على 
اأبناء  ف�ساأن  الّنا�س،  اأّم��ا  النظام،  من 
�سامدون  يبدو،  ما  على  اأ�سداء  الجبال 
وككل  اأب���دًا  با�سمون  ق��راه��م،  كاأ�سجار 
اأق��وي��اء  كالمائكة،  طيبون  اللبنانيين 
بنية  اأحرا�سهم،  في  المقيمة  كالن�سور 
ال��ب��راءة  تبدو  �سمراء  وزن���ودًا  وع��ي��ون��ًا، 
ون�ساًء  رج��اًل،  الر�سّية،  وجوههم  على 
وكرم،  وطموح  ثقافة  تع�سدهم  واأطفاًل 

كل ذلك يّذكر بفر�سان بني حمدان.
واإلى ذلك فالمعي�سرة � وربما غيرها 
� قرية موؤ�س�سات ذكرها �سماحة القا�سي 
الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد َعمرو اأطال 

بلدة كسروانّية

كما رأيتها

المعيصرة

بقلم االأ�صتاذ الدكت�ر حبيب غانم )1(

ُهــــــــــــْم اأكــــــــــــــــرُم الــــــّنــــــا�ــــــس االأُلــــــــــــــــى نـــــبـــــغـــــ�ا َوُهــــــــــــْم
ـــــــٍد اأهـــــــــــــــــــُل الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدِة فــــــــــي ِرحــــــــــــــــــــــاِب ُمـــــــحـــــــمَّ
ـــــــــــــــُم اإ�ـــــــــــــصـــــــــــــارٍة فـــــــــــي يـــــــــــــــ�م ِعـــــــــــــــــــٍز تـــــــــــــــمَّ َر�ـــــــــــــــصْ
فـــــــــــي بـــــــــــلـــــــــــدٍة طــــــــــابــــــــــت وطــــــــــــــــــاب �ــــــــصــــــــنــــــــاوؤُهــــــــا
فـــــــــــــي كـــــــــــــ�ـــــــــــــصـــــــــــــرواٍن نـــــــــجـــــــــمـــــــــٌة مــــــــ�ــــــــصــــــــرّيــــــــٌة
ــا والــــــــَعــــــــمــــــــرو ِقــــــــــّمــــــــــُة مــــجــــدهــــا ــ ــهــ ــ ــ « ب »قـــــــيـــــــ�ـــــــسٌ
ـــــــــــــذور واأوقـــــــــــــــفـــــــــــــــ�ا اأمـــــــالكـــــــهـــــــم وّفــــــــــــــــــــ�ا الـــــــــــــنُّ
َوقــــــــــــــــَف االأُبــــــــــــــــــــــــاُة �ــــــــصــــــــروَحــــــــُهــــــــْم الإِمــــــــاِمــــــــهــــــــم
ــا ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــْيـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــــــبــــــط ُحـ الإمــــــــامــــــــنــــــــا الــــــمــــــظــــــلــــــ�م �ــــــصِ
ــــــــــــهــــــــــــا وَيــــــــــــ�ؤُمُّ فــــــــــــــريــــــــــــــدٌة  الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاِب  داُر 
ــر ُمــــــــنــــــــُذ ُنــــ�ــــصــــ�ئــــهــــا ــ ــ ــي ــ ــخــ ــ ــ ُوِقــــــــــــَفــــــــــــْت الأَهــــــــــــــــــِل ال
هــــــــــــــــــذي الـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــ�ُن وهـــــــــــــــــــــــذه اآثــــــــــــــــاُرهــــــــــــــــم

َنـــــــــــَفـــــــــــحـــــــــــاُت اأحـــــــــــــــــــــــــالٍم َوَرمــــــــــــــــيــــــــــــــــُة فـــــــــار�ـــــــــسٍ
َوُمـــــــــــعـــــــــــّلـــــــــــمـــــــــــاً عـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــاً  َك  َدرُّ لِلّ 
مــــــــــاً، خـــــــــذهـــــــــا اإلــــــــــــيــــــــــــَك َفــــــريــــــ�ــــــصــــــًة ُمــــــــــتــــــــــكــــــــــرِّ
اأاأبـــــــــــــــــــا الـــــــِحـــــــجـــــــى خــــــــــلَّــــــــــدَت ِذكـــــــــــــــــــراً َعـــــــــاطـــــــــراً
ــِس َيـــــ�ـــــصـــــطـــــُع نــــــ�ُرهــــــا ــ ــ�ـ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــلُّ مــــــثــــــَل الـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــصـ ــ �ـ

فـــــــخـــــــر االأمـــــــــــــــاجـــــــــــــــد، ِعـــــــ�ـــــــصـــــــبـــــــُة االأحــــــــــــــــــــــــراِر
مــــــــتــــــــيــــــــّقــــــــنــــــــ�ن بـــــــــرحـــــــــمـــــــــة الـــــــــــــــجـــــــــــــــّبـــــــــــــــاِر...
َعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ�ّيـــــــــــــــــٍة وٍبـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــٍة وقــــــــــــــــــــــــــــراِر
وقــــــــــــفــــــــــــْت بــــــــــ�جــــــــــه الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــرِّ واالأ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــراِر
هـــــــــــــي نـــــــعـــــــمـــــــة االأَبـــــــــــــــ�ـــــــــــــــصـــــــــــــــاِر والـــــــــــُنـــــــــــظـــــــــــاِر
ِمـــــــــــــــــــْن وائـــــــــــــــــــــــٍل والـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــُر بـــــــالـــــــِقـــــــنـــــــطـــــــاِر
لــــــــلــــــــكــــــــاظــــــــم الـــــــــمـــــــــيـــــــــمـــــــــ�ن واالأنــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــاِر
واِر مـــــــ��ـــــــصـــــــى بـــــــــــن جـــــــعـــــــفـــــــَر ِقـــــــــبـــــــــلـــــــــُة الــــــــــــــــــــــــزُّ
مــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــ�ءٌة بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــزِّ واالإكـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاِر...
اِر الــــــــــــكــــــــــــّتــــــــــــاُب والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاُء، يــــــــــــا لــــــــــــــلَــــــــــــــدَّ
ــُخ ُيـــــــ��ـــــــصـــــــف �ـــــــصـــــــاحـــــــُب االآثــــــــــــــــــــــــاِر... ــ ــ ــيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ والـ
كـــــــالـــــــ�ـــــــصـــــــمـــــــ�ـــــــس بــــــــــــــــــــــــــــــارزٌة بـــــــــــــ�جـــــــــــــِه نـــــــــهـــــــــاِر
ــــــــــــــٍد بـــــــنـــــــ�ـــــــصـــــــالـــــــه الــــــــــــــجــــــــــــــّبــــــــــــــاِر... ُمــــــــــــــَتــــــــــــــ�حِّ
لـــــــــلـــــــــّنـــــــــا�ـــــــــسِ ُطـــــــــــــــــــــــــــــّراً، زيـــــــــــنـــــــــــُة االأَطـــــــــــــــهـــــــــــــــاِر
االأَفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاِر.. ثــــــــــابــــــــــُت  راأٍي  كــــــحــــــ�ــــــصــــــيــــــِف 
نــــــــــيــــــــــا وكـــــــــــــــــــلِّ ِنــــــــ�ــــــــصــــــــاِر اأَغـــــــــــــلـــــــــــــى مــــــــــــن الــــــــــدُّ
ــــــمــــــاك ِبـــــــِقـــــــّمـــــــِة االأَ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــ�اِر...)2( فــــــــــ�ق الــــــ�ــــــصِّ

الهوام�س:
»وقف ( 1) باإ�سم  ك�سروان،  ق�ساء   � المعي�سرة  بلدة  في   523 العقار  وقفية  هي 

ال�سيعّية في  الإ�سامّية  للطائفة  َعمرو  ُمحّمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  القا�سي 
المعي�سرة«، بموجب القرار ال�سرعّي ال�سادر عن محكمة ال�سّياح الجعفرّية 
ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  عن  ال�سادر  الولية  وق��رار  2018/9/6م.  في 
الأعلى الأمانة العاّمة لاأوقاف بتاريخ 6 اأذار 2018م. قرار وقف 2018/53. 
والموؤ�س�ُسون اأع�ساء لجنة الوقف اأ�سحاب ال�سماحة: القا�سي ال�سيخ الدكتور 
عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  َعمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ  َعمرو،  محمد  يو�سف 

َعمرو، ال�سيخ الدكتور اأحمد محّمد قي�س.
»اآمال ( 2) ك�  المباركة،  الوقفّية  لهذه  المجلة  تحرير هذه  رئي�س  تعالى،  اهلل  وفق   

عن  به  يتكّلم  �سفحة  اأربعين  من  ُكتيبًا  �سماحته  �سّنف  وقد  ُجبيلّية«  واأم��اٍن 
تحت  1440ه���.  �سفر   3 الموافق  2018/10/12م.  في  �سادر  الوقفّية،  هذه 
عنوان:» نبذة موجزة عن م�سروع حوزة وكلية الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  ومكتبة  الإ�سامّية،  للدرا�سات   ،o

َعمرو في بلدة المعي�سرة فتوح � ك�سروان � لبنان«.

3435



اإّل  منها  واح���دة  ي��ت��رك  ول��م  ع��م��ره  اهلل 
واأح�ساها في مجلته الغراء، فلم يترك 
كاأحكامه  و�سهادته  لم�ستزيد  زيادة 

ل تحتمل زيادة ول ا�ستئنافًا.
ب�سيخنا  اإج��ت��م��ع��ت  ل��ق��د 
ال��ج��ل��ي��ل م��م��ي��زات ال���رج���ل � 
في  ي��ن��وب  ال���ذي  الموؤ�س�سة 
عن  اإن���ج���ازات���ه 
ج������م������اع������ة... 
ودائ������م������ًا ي���ك���ون 
ال��ن��ج��اح ب��ع��ون اهلل 
ول  ح���ل���ي���ف���ه... 
عمل  اأي  يجروؤ 
ي���ت���اأخ���ر  اأن 
عينيه  اأمام 
ل���ح���ظ���ة، 

لأّنه دائمًا على حق، ول يعمل اإّل للتي هي 
ال�سعاب.  وقهر  للعلى  خلق  وكاأّنه  اأقوم 
ف��ال��م��ع��ي�����س��رة َك���ُب���رت ب���ِه َوَك���ُب���ر ب��ه��ا. 
بالعرق  مكتوبًا  م�ستقبًا  ت�سنع  لأّن��ه��ا 
والحمدانّي  الوائلّي،  وبال�سعر  وبال�سمود 
واأبي  المتنبّي،  الطيب  باأبي  كر  يّذْ الذي 

الحمدانّي...  الدولة  و�سيف  فرا�س، 
وال��خ��ت��ام ال��ب��ه��ي ال�����س��ي��خ ال��ق��ا���س��ي 
واإلى  قيا�سها...  يمكن  قامته  طول  وعلى 
ج��ان��ب��ه ال��رج��ال ال��رج��ال م��ن اأب��ن��ائ��ه��ا. 
كان  ل��اإي��م��ان  ك��ب��رى  موؤ�س�سة  ف��ال��رج��ل 
م��وؤه��ات  ي��م��ت��ل��ك  و���س��ي��ب��ق��ى  ي����زال  ول 
ق��ي��ادّي��ة، وري���ادي���ة. وظ��ّف��ه��ا ف��ي خدمة 
بين  الحوار  وفي  واأهله.  الحنيف  الدين 

ال�سماوّية. والأديان  المذاهب 
ي��ح��ت��اج  ل  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ف���ي  اأّن  وم����ع 
المديح،  ي�ست�سيغ  ول  اأحد،  من  ل�سهادة 
ف����اإّن م��وؤل��ف��ات��ه واإن���ج���ازات���ه ت�����س��ه��د له 
وال��دع��وي  وال��ع��م��ل��ي،  ال��ع��ل��م��ّي  ول�سبقه 
ل��ه ف�سل  ال��ت��ي ك���ان  ال��م��وؤ���س�����س��ات  ك��م��ا 
ي�ستعدُّ  التي  تلك  مع  ورعايتها،  اإن�سائها 
خطوة  خطوة  تابع  اأن  بعد  لإفتتاحها. 
اأّن  تعلن  وكّلها  وقبابًا...  اأعمدة  قيامها 
هلل  نف�سه  وقف  قد  الموؤمن  العالم  هذا 
اإّل وجه  له  واختيارًا... ول هدف  تطوعًا 
ينتمي  ما  كل  اأّن  دائمًا  وقرارها  اهلل... 
اأح�سن  ف��ي  يكون  اأن  ينبغي  ال��دي��ن  اإل��ى 

معطيات  ك��ل  ل��ه  ت��ت��واف��ر  واأن  ت��ق��وي��م. 
والجمال. الإبداع 

اإل����ى ه��ن��ا ي��ب��ق��ى الأم�����ر ع���ادي���ًا في 
ت��ح��ّدث  اإذا  اإع��ت��ق��اده ح��ت��ى  راأي����ه، وف��ي 
مثلها  ع��ن  تعجز  ال��ت��ي  ال��م��ن��ج��زات  ع��ن 
اأّن���ه  ي��وؤك��د  واأح������زاب.  وج��م��ع��ي��ات  دول 
يخطط  واأّن��ه  منها.  المزيد  اإل��ى  يطمح 
بالتكنولوجيا  والموؤهل  المعا�سر  لإقامة 

اأجيال. لطموحات  ا�ستجابة 
ف�سيلة  اأّن  ذلك  كل  من  الأهم  ولكن 
واإيمان  واطمئنان  ثقة  بكل  يوؤكد  ال�سيخ 
ملكّية  ه��ي  الموؤ�س�سات  ه��ذه  اأّن  روح��ي 
بحكم  واأّن��ه��ا  الم�سلمين،  لكل  جماعّية 
ول�سائر  قريته  لأب��ن��اء  ال�سرعّي  ال��وق��ف 
الموؤمنين...  ولكل  الإ���س��ام��ّي��ة  ال��ق��رى 
عمره.  اهلل  اأط���ال  ب��ع��ده  م��ن  وللطائفة 
تّم  وق��د  الجعفرّي،  الفقه  قاعدة  وعلى 
المخت�سة  الجهات  لدى  ذلك  كل  توثيق 

وبمتابعته. وبقراره، 
ال�سيخ  القا�سي  �سماحة  �سجّل  لقد 
ي�سبقه  ل���م  ت��اري��خ��ّي��ة  ���س��اب��ق��ة  َع���م���رو، 
ملكيتها  ع���ن  ت��ن��ازل��ه  ف���ي  اأح����د  اإل��ي��ه��ا 
الح�سنة  القدوة  ُمقّدمًا  ال�سخ�سّية... 
اأّم��ا  ب��ه،  يتذرع  ُع��ذرًا  الطيبة،  والأ���س��وة 
اأمرهم، والطائفة  وليُّ  من �سبقوه، فاهلل 
اهلل...  بعد  عليهم  وبالحكم  بهم،  اأدرى 

والتاريخ. واهلل من وراء الق�سد )2(.

الهوام�س:
   رئي�س تحرير مجلة الجامعة الإ�سامّية � لندن.( 1)
بوقفيته لجميع ( 2) َعمرو  الدكتور  القا�سي  قيام  الأ�ستاذ حبيب غانم عن  يتكّلم    

الم�سلحة  �سبيل  في  وله  لهما  والديه ك�سدقة جارية  ورثها عن  التي  اأماكه 
اإلى اهلل تعالى، حيث قام بالبداية بالتعاون مع المرحوم والده  العاّمة تقّربًا 
الحاج محمد جعفر َعمرو بوقفّية العقار رقم 33 في محكمة بيروت ال�سرعّية 
للبنات.  فنّية  ومدر�سة  خيرّي  كم�ستو�سف  1983/6/28م.  في  الجعفرّية 
محمود  علي  والحاج  الإ�سامّية  الخيرّية  الجمعية  مع  بالتعاون  له  واإفتتاحه 
المرحوم  عن  ورثه  الذي  للعقار  تقديمه  وكذلك  خيرّي.  كم�ستو�سف  ع��ّواد 
كمركز  الإ�سامّية  الخيرّية  الإم��داد  لجمعية   35 رقم  المعي�سرة  في  وال��ده 

كما   . الإجتماعّية«  للرعاية   t طالب  ابي  بن  علّي  الإم��ام  مركز   « باإ�سم 
اأو مذكّرات قا�ٍس مجلد 2، �س 539 و 540 و 612 و  الّتذكرة  جاء في كتابه 
613 و 614 و 615 و 616. وكذلك تقديمه للعقار 523 في منطقة المعي�سرة 
المجل�س  في  �سرعّي،  كوقٍف  وال��دت��ه  المرحومة  عن  ورث��ه  ال��ذي  العقارّية 
محكمة  وفي  2018م.  اآذار   6 في   2018/53 رقم  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
»ال�سيخ  وق��ف  اإ�سم  تحت  2018/9/6م.  في  الجعفرّية  ال�سرعّية  ال�سياح 
المعي�سرة.  في  ال�سيعّية  الإ�سامّية  للطائفة  عمرو«  محمد  يو�سف  الدكتور 
العدد من  بهذا  الوقفّية  تكّلم عن هذه  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  اأّن  كما 

»وقفّية المعي�سرة«. المجلة تحت عنوان 

اأبو جودة ابن بلدة جل الديب في ق�ساء المتن  الدكتور بديع 
ال�سمالي، اأرزة خ�سراء من بادّي. و�سوت �سارخ في البرّية طالبًا 
من جميع اللبنانيين المحافظة على البيئة من لقاءات وموؤتمرات 
كثيرة بداية من عام 1962م. وذلك قبل اأن تخ�س�س الأمم المتحدة 
يومًا للبيئة في الخام�س من �سهر حزيران 1972م. بع�سر �سنين اأُقيم 
في لبنان يوم بيئي اأطلقه الرائد البيئي الدكتور بديع اأبو جودة. وقد 
كتبت جريدة »الهرام« الم�سرّية اآنذاك الخبر تحت عنوان: »اأول 

يوم بيئي في العالم: لبناني«.
وتخليدًا لذلك اليوم تقرر اإقامة ن�سب لهذه الذكرى بدعوة من 
رئي�س الجمهورّية اللبنانّية العماد مي�سال �سليمان: وذلك بدعوة اإلى 
اقامة م�سروع ن�سب بيئي للمنا�سبة. كما قرر وزير التربّية والتعليم 
رقم  بقرار  الإح��ال��ة  على  موافقته  دي��اب  ح�ّسان  الدكتور  العالّي 
11/4513/ بتاريخ 2013/7/10م. كما رحبت وزارة البيئة بهذا 

القرار وكذلك وزارة الداخلّية والبلديات، ووزارة الثقافة.
رجل البيئة في كل الأزمنة

اإنطاقته الأول��ى من خال موؤ�س�سته»موؤ�س�سة الجودة«  كانت 
التي ت�سمُّ معهد، ح�سانة، ثانوية وندوة الجودة لدعوة جميع بلديات 
المتن ال�سمالي ليوم النظافة والبيئة في يوم الجمعة الموافق 29 
حزيران 1962م. ول زال الدكتور اأبو جودة منذ ذلك اليوم ولغاية 
تاريخه، محافظًا على دعوته من خال و�سائل الإعام وكتبه القّيمة 

التي ناهزت الخم�سين كتابًا لغاية تاريخه. اأهمها كتبه التالّية:
� »ال�سلوكيات في الإ�سام والحداثة«، قّدم له العّامة ال�سّيد 

علي ف�سل اهلل، والقا�سي الدكتور ال�سيخ يحيى الرافعي.
� »دربك لكل قلب«.

� »البيئة ر�سمًا وتعليقًا«.
� »�سحتك بالدني«.

� »مّلخ�س الأديان ال�سماوّية والح�سارات«.
� »266 حبرًا اأعظم، 77 بطريركًا مارونيًا«. وغيرها من كتب.

وقد قام �سماحة رئي�س تحرير مجلة » اإطالة ُجبيلّية« القا�سي 

الدكتور ال�سيخ يو�سف  محمد عمرو بكتابة ر�سالة له حول كتابه 
ال�ستباهات  له  بّين  والح�سارات«  ال�سماوّية  الأدي���ان  »مّلخ�س 
والتناق�سات التي وقعت منه عند كامه عن ال�سيعة والت�سيع في 
الع�سر العبا�سّي وكان ذلك نتيجة لعدم توافر الم�سادر ال�سيعّية 

المطلوبة بين يديه!!... فتقبل تلك الر�سالة �ساكرًا.
نبذة عن بديع اأبو جودة

� يحمل اإجازة في الآداب العربّية ودرا�سات في الحقوق وال�سيا�سة 
والإقت�ساد.

� حائز دكتوراه فخرّية من منظمة »تري�ست« الأون�سكو.
بلدة  في  الجودة،  ون��دوة  ثانوية  ح�سانة،  معهد،  �ساحب   �

جل الديب.
� موؤ�س�س ندوة الجودة جل الديب )1450 لقاء( لتاريخه.

ذو  الف�سي  الو�سام  »المعارف،  الإ�ستحقاق:  و�ساَمْي  حائز   �
ال�سعف«، واأو�سمة اأخرى اأجنبّية وبركات بابوّية، ودرع اإن�سان با 

حدود، وميدالّية مجلة المواهب العالمّية � كندا.
� حقق اّول يوم نظافة وبيئة في لبنان والعالم عام 1962 ُم�ستبقًا 

الجمعّية العاّمة لاأمم المتحدة بع�سر �سنوات.

ة. � نقيب �سابق للمدار�س الإفرادّية الخا�سّ
� اأمين عام البيئة في تجمع البيوتات الثقافّية.

� رئي�س اللجنة الثقافّية في جامعة اآل اأبو جودة.
� رئي�س لجنة اإحياء يوم البيئة العالمّي الأّول.
� نائب رئي�س جمعية تكريم الأب في لبنان...

� اأقام �سبعة مهرجانات على م�ستوى الوطن برعاية �سبعة روؤ�ساء 
مهرجان  المربّي،  مهرجان  الليمون،  مهرجان  ومنها  جمهورّية، 
الحمراء،  ال��زه��ور  مهرجان  الثاني(،  )الأّول،  ال�سمالي  المتن 

مهرجان البيئة وغيرها من مهرجانات...
العربّية  بيروت  وجامعة  العالمّية«  »المواهب  مجلة  ر�سحته   �

وموؤ�س�سات ومراجع عالمّية لجائزة نوبل.
� له لتاريخه اأكثر من خم�سين موؤلفًا وبحثًا.

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

البيئة يفلبنـــــــــــــــان
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في مناجاة لطيفة لف�سل الربيع، قال اأحد المحبين وقد هاجت 
به الذكريات:

»اأَيها الربيع! ل�ست اأجمل من حبيبتي، فاإّن خ�سرة عينيها قد 
هَداأتا من روعي وقلبي، وحمرة وجنتيها هَيجتا غرامي، و�سفرة 
واأج��راأ  نرج�سك،  خ�سرة  من  اأرَق  اإّنها  عينّي.  بهرت  قد  جيدها 
من �سفرة اأزهارك الأقحوانّية واأ�سفى من زرقة �سمائك المليئة 
بالطيور. حبيبتي حّبها هادئ كلونها الزاهّي، ولكنَّ حّبي لها ثائٌر 

كوردك الأحمر ذي الأ�سواك«.
يبدو اأّن المحّب كان على دراية باألوان الطيف ال�سم�سي ال�سبعة 
التي تندرج من الأحمر اإلى البنف�سجي، والتي يتو�ّسطها الأخ�سر...
لة تزاوجهما  وبين الأزرق والأ�سفر ياأتي اللون الأخ�سر مح�سّ
اللونّي، غير اأّنه يدخل مع الأحمر في لعبة التناوب الرمزي: تزهر 

الوردة الحمراء بين الأوراق الخ�سراء.
الأخ�سر قيمٌة معتدلٌة، و�سطّيٌة بين ال�ساخن والبارد، والعالي 
والهابط، اإّنه لوٌن م�سّكن، منع�ٌس واإن�سانّي. هو لون الأمل، القّوة، 
العمر المديد. اإّنه لون الخلود الذي ترمز اإليه الغ�سون ال�سغيرة 

المخ�سو�سرة.
ول عجب كيف ينفذ هذا اللون اإلى اأعماق الإن�سان بقّوة، ويخرق 
بالقّوة عينها حياة الطبيعة، بكّل ما فيها من اأ�سجار وغابات وحقول، 
ي الفاكهة  ومزروعات، يكّلل جبين الجبال، يحر�س الأزاهير، يغذَّ

والخ�سار والحيوانات والب�سر وحّتى الهواء من حوله.
ويعود ال�سبب العلمّي لوجود اللون الأخ�سر في الطبيعة، بهذه 
يونانّية  لفظة  وهي  الكلوروفيل،  اأو  اليخ�سور  م��ادة  اإل��ى  الوفرة، 

الأ�سل، معناها النبات الأخ�سر...
والنباتات  ال�سجر  اأوراق  ك��ّل  ف��ي  م��وج��وٌد  وال��ك��ل��وروف��ي��ل 
ه النبات  والح�سائ�س، وهو يحّول بف�سل اأ�سعة ال�سم�س، ما يمت�سّ
عليها.  النبتة  تعي�س  غذائّية  مواد  اإلى  التربة،  ومن  الهواء  من 
وتجّدده وتغّذيه، وتعطيه لونه الن�سر وتترك عليه ب�سمة العمر 
المديد؛ ولذلك نرى اأّن كّل الح�سارات القديمة، قّدرت هذا اللون 
الحا�سرة،  اأيامنا  في  ن�سهد  ونحن  والإحترام.  الحب  له  َوكنَّت 
معناه  يخت�سر  ال��ذي  الأخ�سر  اللون  لحماية  نا�سطة  تحّركات 

وبعده، بمجرد روؤيته اأو حّتى التلفظ باإ�سمه. وما دفاعنا عنه اإّل 
اللون الذي يحافظ على  اأّنه  ثقٌة نابعٌة من داخلنا، وتاأكيد على 

ديمومة حياتنا.
اإّن الكثيرين من الموؤيدين لهذا اللون يحملون �سفات واأ�سماء 
ال�سجرة«...  »اأ�سدقاء  »المحمّيات«،  البيئة«،  اأ�سدقاء  مختلفة:» 
وغدت هذه التعابير في اأيامنا الحا�سرة، �سعارًا لأبرز المنظمات 
الأخ�سر  ال�سام  منظمة  اأ�سهرها،  وم��ن  والمحلّية،  العالمّية 

...)Green Peace(
وحول راأي اأ�سافنا بهذا اللون، نبداأ من م�سر، مع اأوزيري�س 
الفرعون الأخ�سر، مكت�سف القمح، و�سفته م�سر القديمة و�سّورت 

له نقو�سًا م�سبوغًة باللون الأخ�سر.
ثمة ح�سارٌة اأخرى عريقة، عّظمت هذا اللون وقد�سته ودفنت 
مع موتاها اأمتعة خ�سراء م�سنوعة من الحجارة الثمينة الخ�سراء، 
وهي ح�سارة »المايا« القديمة، وهم من �سكان اأميركا الأ�سليين...
وقد انتقل هذا التقدي�س لهذا اللون من الح�سارة عينها اإلى 

الهنود الحمر، وهم اأي�سًا من �سكان اأميركا الأ�سليين.
ة لدى  واللون الأخ�سر هو لون دين الإ�سام المحّبب، وخا�سّ
الطائفة ال�سيعية الكريمة التي تكّرم هذا اللون الجميل، وهذا يعود 
لأ�سباب عّدة اأهمها: اأّن الأخ�سر هو اللون الممّيز في الجّنة، واإّن 

المع�سومين، i،  �سوهدوا باأثواٍب وعمائم خ�سراء...
اللون  بهذا  تباركت  ق��د  الأر���س��ّي��ة  ال��ك��رة  �سعوب  معظم  اإّن 
لحمله العديد من ال�سفات الفا�سلة، فمثًا اتخذته اإيرلندا رمزًا 
الخ�سراء رمزًا في  النفل  نبات  ورقة  والحظ، وجعلت  للخ�سوبة 

الأعياد والمهرجانات الخ�سراء التي تقام كّل �سنة.
كما اأّن �سعب »الأ�ستك« في باد المك�سيك القديمة عبد الحّية 
الخ�سراء، وال�سين راأت اأّن هذا اللون هو لون القوة والعمر المديد. 
الهند عبدت »في�سنو«، اإلهًا اأخ�سر بوجه �سلحفاة، ورمزت به اإلى 

الحياة والماء والتعقل.
واإننا ن�ستعمل حاليًا ب�سورة تلقائّية تعابير كثيرة تحمل اللون 

الأخ�سر:
� اللون الأخ�سر: اإ�سارة للمرور...

الهوام�س:
   بع�س المراجع المتعّلقة باللون الأخ�سر والتي ا�ستفدنا منها: ( 1)

� د. توفيق الحاج يحيى، الطب البديل )الطَب الطبيعّي(، دار الفكر المعا�سر، 
بيروت � دار الفكر دم�سق، ط1، 1995م.

� ريتا طانيو�س، اإّنه اللون، دار الخّيال، بيروت، ط. 1، 2010م.
� كلود عبيد، الألوان، مراجعة وتقديم دكتور محمد حمود، الموؤ�س�سة الجامعّية 

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، ط1، 2013م.

� البطاقة الخ�سراء: ت�سير لحرية التنقل دون خوف اأو محا�سبة.
� اليد الخ�سراء: يٌد خ�سبة تح�سن الزراعة...

� الورقة الخ�سراء: ت�سير اإلى العملة المالّية.
� ال�سنة الخ�سراء: تدل على مو�سم ح�ساد وافر الغال.

اأ�سكال اللون الأخ�سر
اقترن لفظ الأخ�سر بالأ�سفر والأزرق، وهذا القتران باللونين 

المذكورين اأمر طبيعي لأّنه يقع في الو�سط بينهما...
الأخ�سر الفاتح: من ال�سباغات التي تعطينا الأخ�سر الفاتح 

ر كيميائيًا... نذكر »الكوبالت« يح�سّ
الأخ�سر العادي: �سباغه ُي�سنع من مواد كيماوّية عّدة، الأبرز 

والأقرب اإلى اللون هو الكروميوم الأخ�سر...
الأخ�سر الغامق: يوجد في كل اأوراق الخ�سرة الكبيرة، كورق 

ال�سلق، وال�سبانخ والب�سل الأخ�سر. 
الزيتون  َحب  اأو  الزيتون  زيت  اأخ�سر  هو  الزيتي:  الأخ�سر   �
المكبو�س. هو الأخ�سر عينه الذي نراه في اأوراق اأ�سجار العنب بعد 
ظهورها، اأو في حب اليان�سون... يقال له اأخ�سر الأر�س اأو الأخ�سر 

الزيتي...
اإّنه �سباغ  � الأخ�سر المّزرق: ي�سبه خ�سار البروكلي والبقلة. 
قديم ي�سمى اأخ�سر اليونان الذي عرفه الفراعنة و�سنعوه في اأوعّية 

زجاجّية �سخمة...
� الأخ�سر الف�ستقي: ي�ستعمل في الزينة والزخرفة.

ر. � الأخ�سر الرمادي: هو رمادي مخ�سّ
� الأخ�سر الكاكي: هو اأخ�سر زيتي مع اإ�سافة الأزرق.
� الأخ�سر الع�سكرّي: هو لون لبا�س القوى الع�سكرّية.

� الأخ�سر العتيق: هو اللون الذي يظهر على الأ�سياء القديمة.
� اأخ�سر البحر: هو اللون الذي نراه في بع�س المواقع البحرّية.

والطاء  الر�سم  فن  في  متداولة  اأ�سماء  لاأخ�سر  وكذلك   �
والطبيعة...

من هم محّبو اللون الأخ�سر؟
اإقبال لفت ومتفائل على الحياة.  لدى محّبي اللون الأخ�سر 
اإلى  يلجاأون  بهم.  وتعلقنا  حبنا  من  تزيد  لهم  الطويلة  مرافقتنا 
اأعمالهم وتنفيذها، فهم ل ي�ستنفدون قواهم  هدوئهم لتخطيط 

العقلّية والج�سدّية من اأجل اأ�سياء غير ذات نفٍع.

فهم  الآخ��ري��ن،  مع  تعاملهم  في  والمكر  الخبث  يعرفون  ل 
يتفاعلون مع العواطف بن�سٍج اأف�سل واأ�سرع من محّبي اللون الأزرق، 

وتتمّيز عواطفهم بالحنان والرّقة والتفاني...
اأي  قبل  لاإنت�سار  اللون  ب��رودة  من  الأخ�سر  محّبو  ي�ستفيد 
الوقت  فعامل  العمل،  م�ستوى  على  اأو  عائلّي  اأو  عاطفّي  ارتباط 

�سديقهم الدائم، وهم يحتاجونه حّتى تبقى اأذهانهم �سافّية...
يتمّتع محّبو الأخ�سر بالوقار مّما يقّرب الّنا�س اإليهم، ويجعلهم 
محط احترام وتقدير. وهم قد يتفقون على اأمور عّدة اأهّمها، اأّنهم 
محظوظون واأعمالهم مزدهرة بف�سل متابعتهم الجدّية والمتوا�سلة 

لهم...
ُثّم اأّن هناك ميزًة تجمع محبي هذا اللون، فهم يتمتعون ب�سحٍة 

جيدة ويحافظون عليها، بمزاولة الأن�سطة الريا�سّية، وتناول 
الأغذّية ال�سحّية.

اأي�سًا متابعة  اللون  ومن هوايات محّبي هذا 
بال�سحة  المتعّلقة  والأخ���ب���ار  المعلومات  مجمل 

التدابير  ي��ّت��خ��ذون  ومعها  نهم  تح�سّ لأّن��ه��ا  وال��م��ر���س، 
المائمة.

كما اأّن جميع محّبي هذا اللون قريبون من الأر�س، فهم 
اإّما محّبون للزراعة اأو يجيدونها اأو يطالعون كتبًا ومجات متعلقة 

بالزراعة، اأو يبحثون في الأمر مع المخت�سّين...
ومحّبو هذا اللون اأنا�س مّتزنون ومثقفون، ي�سعرون اأّن لهم اأدوارًا 
مهّمة في محيطهم. هم ا�سخا�س اإيجابّيون، ل يحّبون الخروج عن 

القوانين اأو اإزعاج اأنف�سهم اأو الغير.
وهذا ل يعني اأّن محّبي هذا اللون يخلون من ال�سوائب، فقد 
وفي  ق�سوتهم،  ب�سبب  الإنتقاد  اإلى  الأحيان  بع�س  في  يتعّر�سون 
اأحايين كثيرة يّتهمون بالوح�سّية والطمع والج�سع والبدائّية والظلم 

والفو�سى.
يوؤثر على حياتنا ب�سورة  الأخ�سر  اللون  اإّن  القول:  وخا�سة 
تغيير  ي�ستطيع  وه��و  مماتنا،  ي��وم  حّتى  ولدتنا  ي��وم  من  �سحرّية 
اأمزجتنا، وهو قادر على تغّيرنا فيزيولوجيًا واإجتماعيًا و�سيكولوجيًا.

ل الطبيعة وينَقي الجو وهو يعني ال�سام والطماأنينة،  اإّنه يجمَّ
الخمائل  لون  اإّن��ه  الطبيعة.  في  الموجودة  الأل���وان  اأه��م  وهو من 

والغابات. اإّنه اأحبَّ الألوان.

تاريخه، أشكاله، شخصّية حمبيه
اإعداد الدكت�ر قي�س غ��س  

اللون األخضر
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شيخ الصوفّية

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

إبراهيم بن أدهم

ال�سوفّية �سيخ  الحديث عن 
بن  اإبراهيم  ال�سوفّية  و�سيخ  الزّهاد  �سلطان  عن  الحديث 
في  ال�سوفّية  مدار�س  اأئمة  من  اإم��ام  عن  حديث  هو  اأده��م، 
وحديث  الميادّي.  الثامن  القرن  اأي  الهجرّي  الثاني  القرن 
اأو  ال�سوفّية  الهندّية  بالفل�سفات  مدر�سته  تتلوث  لم  اإمام  عن 
ال�سوفّية  المدار�س  بع�س  مع  حدث  كما  فل�سفات،  من  غيرها 

التالّية.  اليونانّية الأخرى في القرون  اأو 
وباد  العراق  في  الإ�سام  �سيوخ  كانوا  اإبراهيم  واأ�ساتذة 
ُمحّمد  بن  الإمام جعفر  كان  العراق  راأ�سهم في  وعلى  ال�سام، 
 ،q الأوزاع���ّي  الإم��ام  ك��ان  ال�سام  ب��اد  وف��ي   ،o ال�سادق 
والحديث  للرواية  يق�سدونه  العلم  طلبة  كان  كما  بيروت.  في 
اأو  جبيل  في  اأو  ُجبلة  في  ك��ان  �سواء  وذه��ب  ح��لَّ  اأينما  عنه 
هذا  ومع  ال�سامّي.  ال�ساحل  مدن  من  �سور  في  اأو  بيروت  في 
اأنَّ  حتى  جبينه  وع��رق  يمينه  كدِّ  من  لياأكل  يعمل  كان  وذاك 
ي�سارك  كان  كما  حّماًل.  اأو  فاحًا  عنه  يقول  كان  يراه  اّلذي 
في  للجهاد  معهم  ويذهب  جهادهم  الثغور  في  المرابطين 
�سبيل اهلل تعالى للغزو في البحر حتى يمنع �ُسفن البيزنطيين 
اللبنانّية. وكان  وجيو�سهم من الإقتراب والعدوان على المدن 
في  لهم  وينب�سط  الفقراء  على  المرابطة  من  براتبه  يت�سّدق 
وقد  ي�ست�سيفهم.  عندما  وال�سمن  الع�سل  ويطعمهم  الحديث 

الفقر  اأه��ل  من  تامذته  جميع  على  الأوزاع��ّي  الإم��ام  ف�سّله 
والت�سّوف.

كان  التي  وال��زاوي��ة  وم�سجدها،  جبيل  لمدينة  ك��ان  كما 
تاريخها  في  الطيب  الأثر  للطاب  درو�سه  َوُيلقي  فيها  يجل�س 

كما �سوف تعرف اإن �ساء اهلل تعالى.
اأ ـ اإبراهيم بن اأدهم و�سيخ الأزهر ال�سريف

الحليم  عبد  الدكتور  الإمام   ال�سريف  الأزهر  �سيخ  �سّنف 
ال�سوفّية  �سيخ  اأده��م  بن  اإبراهيم  حياة  عن  كتابًا  محمود 
القاهرة  في  الإ�سام«  »دار  ون�سرته  طبعته  �سفحة،   154 من 
القرن  من  ال�ستينيات  في  ب��ي��روت،  في  الع�سرّية  والمكتبة 
بن  اإبراهيم  بداأ  لقد  عنه:]»  كامه  في  جاء  ومّما  الما�سي 
فقد  الدنيا:  من  نعيم  وفي  العي�س،  من  ترف  في  حياته  اأدهم 
ون�ساأ  الملك...  بيت  من  ك��ان  بل  الميا�سير،  من  وال��ده  ك��ان 
اإبراهيم  وانغم�س  الرعاية،  اأنواع  بكلِّ  ُمحاطًا  لذلك  اإبراهيم 
منها  عبَّ  لقد  م��اذ...  من  المترفة  بيئته  تتيحه  ما  كلِّ  في 

ونهل...
وفي لحظات، ل ُتعدَّ بال�سهور ول بالأيام بل ول بال�ساعات، 
�ساب  من  فجاأة  اإبراهيم  اإنقلب  بالدقائق  تعدُّ  لحظات  في 
�سبحانه،  اهلل  اإلى  كيانه  بكّل  يتجه  �ساب  اإلى  بالدنيا  مفتون 
وي�سبح ما بين طرفة عين وانتباهتها من اأولياِء اهلل ...)1(«[.

كتاب  �ساحب  ذك���ره  م��ا  ح�سب  ترجمته،  ع��ن  تكّلم  ُث���مَّ 
ال�سريف:»  الأزه���ر  �سيخ  ق��ال  اأن  اإل��ى  ال�سوفّية«  »طبقات 
انتف�ست  التي  المجدلّية«  »مريم  عن  �سمع  قد  القارئ  ولعلَّ 
رجليه  فغ�سلت   ،t الم�سيح  اإل��ى  وذهبت  الإنتفا�سة،  هذه 
تقبيلهما  عن  تكفَّ  ولم  راأ�سها،  ب�سعر  وم�سحتهما  بالدموع، 
ال�سّيد  ل�سان  على  خطاياها  اهلل  وغفر  بالطيب...  ودهنهما 
كفتها  فرجحت  �سمعان  وبين  بينها  وازن  الذي   ،t الم�سيح 

.)2(»...
كما  الرئي�سة  اأ�سبابه  كان من  لإبراهيم  تعالى  وتوفيق اهلل 
توبته  اأدهم، قبل  اإبراهيم بن  :]» ولقد كان  الأزهر  قال �سيخ 
يتجه اإلى اهلل من حين اإلى حين ... يتجه اإليه وهو ُغمرة من 
ُذلِّ  من  انقلني  الّلهم  ويقول:»  رجاء  في  اإليه  يتجه  ملذاته... 
)َفَمن  تعالى:  بقوله  ُم�ست�سهدًا  طاعتك«...  عزِّ  اإلى  مع�سيتك 
الأنعام،  �سورة  �ــْصــاَلِم...(  ِلــالإِ ــْدَرُه  �ــصَ َي�ْصَرْح  َيْهِدَيُه  اأَن  الّلُ  ُيــِرِد 

اآية 125.
ــَراٍط  �ــصِ ــى  اإَِل ــِدَي  ُه َفــَقــْد  ــالّلِ  ِب م  َيْعَت�صِ )َوَمــن  تعالى:  وقوله 

�ْصَتِقيٍم( �سورة اآل عمران، الآية 101.)3(«[. مُّ
و�سائر  اأده��م  بن  اإبراهيم  عن  الأوزاع���ي  الإم���ام  ويقول 
بن  اإبراهيم  اأف�سل من  الفقراء  لي�س في هوؤلء  المت�سوفة:]» 

اأ�سخى القوم...«. اأدهم فاإّنه 
ي��اأك��ل من  اأده��م ك��ان  ب��ن  اإب��راه��ي��م  اأنَّ  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
وال�سمن  الع�سل  وكان  البركة،  فيه  كان  اأجره  فاإّن  يده،  عمل 
من  وارد  لكل  مبذولة  مائدته  وك��ان��ت  م��ائ��دت��ه،  على  دائ��م��ًا 

اأ�سحابه«)4([.
والل�س  فهو  عادًل،  يكون  ل  �سلطان  كلُّ   «:q كلماته  ومن 
والذئب  يكوُن ورعًا فهو  �سواء، بمنزلة واحدة... وكلُّ عالم ل 
والكلب  فهو  اهلل  ���س��وى  ي��خ��دم  م��ن  وك���لُّ  واح����دة...  بمنزلة 

�سواء«)5(.
ب ـ اإبراهيم بن اأدهم والأ�ستاذ جابر

في  ل��ه  اأّرخ  ج��اب��ر  داود  علي  الأ���س��ت��اذ  العاملّي  ال��م��وؤرخ 

من  الأّول  م���و����س���وع���ت���ه ال��ج��زء 
جبل  اأع��ام  ع��ام��ل« ح��ي��ث ق��ال »معجم 

]» م��ح��دث زاه��د  م���ن ك�����ورة ب���ل���خ، ك����ان من ع��ن��ه: 
والخدم،  المال  كثير  الأ���س��راف،  من  اأب��وه  اإذ  الملوك،  اأبناء 
وال��م��واك��ب وال��ج��ن��ائ��ب وال���ُب���زاة... وع��ن ولدت���ه ي��ق��ول غيث 
اإبراهيم،  باأم  اإبراهيم  اأبو  اأدهم  ال�سوري:»حجَّ  الأرمنازي 
على  به  تطوف  فجعلت  بمّكة،  اإبراهيم  فولدت  ُحبلى  وكانت 
رجًا  اهلل  يجعله  اأن  لبنّي  اأدعو  وتقول:  الم�سجد،  في  الخلق 

�سالحًا«[.
اأُعجب اإبراهيم بحياة ال�سوفيين، فترك الإمارة في بلده، 
ذكر  كما   .)6(  tالعابدين زين  الإمام  والتقى  البادّية  ودخل 
ال�سادق  ُمحّمد  بن  جعفر  بالإمام  اأده��م  بن  اإبراهيم  �سلة 
على  اأده��م  بن  اإبراهيم  ق��راأ  قال:]»  حيث  الكوفة  في   ،o
جعفر  اأبو  اأخبر  كما   ،o ال�سادق  محّمد  بن  جعفر  الإم��ام 
الطو�سي فقال:]» كان اإبراهيم بن اأدهم ومالك بن دينار من 

غلمان الإمام جعفر بن محّمد ال�سادق«.
اإبراهيم  قِدم  الح�سن:»  بن  الغفار  عبد  حازم  اأبو  وذكر 
بن اأدهم الكوفة واأنا معه وذلك على عهد المن�سور، وقدمها 
اإل��ى  ال��رج��وع  يريد  جعفر  فخرج  ال��ع��ل��وّي،  ُمحّمد  ب��ن  جعفر 
فيمن  وكان  الكوفة،  من  الف�سل  واأهل  العلماء  ف�سّيعه  المدينة 
�سّيعه �سفيان الثورّي واإبراهيم بن اأدهم فتقّدم الم�سّيعون له، 
اأدهم:  بن  اإبراهيم  لهم  فقال  الطريق،  على  باأ�سد  هم  فاإذا 
 ،t جعفر  فجاء  ي�سنع،  ما  فننظر  جعفر  ياأتي  حتى  قفوا 
فنّحاه  باأُُذنِه  فاأخذ  الأ�سد  من  دنا  حتى  فاأقبل  الأ�سد  فذكروا 
اأطاعوا  لو  الّنا�س  اإنَّ  اأّما  فقال:  عليهم  اأقبل  ُثّم  الطريق  عن 

اأثقالهم )7(«. اهلل حقَّ طاعته لحملوا عليه 
ال��ف��رج  اأب���و  ي��ق��ول  م��دي��ن��ة ���س��ور  ف��ي  ���س��ب��ب �سكنه  وع���ن 
ب�سور  اأده��م  بن  اإبراهيم  مولى  الفرج  الأ�سفهانّي:»حّدث 
�سنة �ست وثمانين ومائة، وكان اأ�سودًا، قال: كان اإبراهيم بن 
اأدهم راأى في المنام كاأّن الجّنة ُفتحت له، فاإذا فيها مدينتان: 

موضوع الغالف

4041



اإحداهما من ياقوتة بي�ساء، والأخرى حمراء، 
في  فاإنهما  المدينتين  هاتين  ا�سكن  له:  فقيل 

ا�سمهما؟. ما  فقال:  الُدنيا، 
راأيتهما  كما  تراهما  فاإّنك  اطلبهما  قيل 
رباطات  فراأى  يطلبهما،  فركب  الجّنة،  في 
خ��را���س��ان، ف��ق��ال: ي��ا ف���رج م��ا اأراه��م��ا، 
ُث���ّم ج���اء ب��ح��ر ق��زوي��ن، ُث���ّم ذه���ب اإل��ى 
ال�ساحل  اأتى  حتى  والثغور،  الم�سي�سة 
بالنواقير�  �سار  فلما  �سور،  ناحية  من 
داود  بن  �سليمان  نقرها  نواقير  وهي 
فلما  ال��ب��ح��ر�   على  جبل  على   ،o
يا  ف��ق��ال:  ���س��ور،  راأى  عليها  �سعد 
المدينتين، فجاء  اإحدى  فرج هذه 
حتى نزلها، فكان يغزو مع اأحمد 
ب��ن م��ع��ي��وف، ف����اإذا رج���ع ن��زل 
غ��زوة  فغزا  الم�سجد،  َي��ْم��َن��َة 
َفُحِمَل  ال��ج��زي��رة،  ف��ي  فمات 
مو�سع  في  فدفن  �سور،  اإلى 
ي���ق���ال ل���ه م���دخ���ل���ة، واأه����ل 
ت�سبيب  ف��ي  يذكرونه  �سور 
مّيتًا  يرثون  ول  ا�سعارهم، 
بن  باإبراهيم  اأوًل  بداأوا  اإّل 
اأدهم: قال القا�سم بن عبد 
قبره  راأي����ت  ق��د  ال�����س��ام، 
الأخ��رى  والمدينة  ب�سور 

ع�سقان.
وف��ي  ق������ال:»  اأن  اإل�����ى 
الغرب  اإلى  مدخلة  منطقة 
�سنة  المن�سورّي  بلدة  من 
وق��ي��ل   162 وق��ي��ل  161ه������. 

163ه�. )8(«[.

�سنة  اأو  778م.  �سنة  اأو  777م.  �سنة  وفاته  يقارب  حيث 
779م.

ج ـ اإبراهيم بن اأدهم والدكتور تدمري
»لبنان  كتابه  في  تدمري  ال�ّسام  عبد  ُعمر  الدكتور  ذكره 
الأخ�سيدّية«  الدولة  �سقوط  حتى  العبا�سّية  الدولة  قيام  من 
فقال عنه:]» اإبراهيم بن اأدهم: الزاهد الم�سهور، له �سياحة 
في  ذكره  تقدم  وقد  لبنان«   « �ساحل  في  ومجاهدة  ومرابطة 
»الرباط  عن  حديثنا  عند  الدرا�سة  ه��ذه  من  الأّول  الكتاب 
منت�سف  ح��ول  »ل��ب��ن��ان«  �ساحل  اإل���ى  اج��ت��از  فقد  ���س��ور«  ف��ي 
وعقد  مّدة،  فيها  واأقام  جبيل  فدخل  الهجرّي،  الثاني  القرن 
وكان  جامعها،  في  و�سمعوه  الطلبة  فق�سده  للحديث  مجال�س 
وقد حّدث  الدارمّي«  التميمّي  بن مالك  تميم  بن  منهم »خلف 
هنيئًا  له:  فقلت  بجبيل  اأده��م  بن  اإبراهيم  لقيت  فقال:  عنه 
ول  مرابطًا  ال�سام  قدمت  ما  فقال:  والجهاد.  ال��رب��اط  لك 
اأحمل  تراني  الحال،  لأ�سبع من خبز  واإّنما قدمتها  ُمجاهدًا، 
هذا الحطب من الجبل فاأبيعه، فا يراني اأحد اإّل قال: فاح 

اأو حّمال. 
وت��ردد  م��ّدة  فيها  فاأقام  بيروت  اإل��ى  اده��م«  »اب��ن  وانتقل 
اي�سًا  الأوزاع���ي  و�سمعه  الأوزاع����ّي،  َعمرو  اأب��ي  الإم���ام  على 
بكار  بن  علّي  الح�سن  ببيروت:»اأبو  �سمعه  وكذلك  وحكى عنه. 
مرابطًا  والم�سيِّ�سة  طرطو�س  �سكن  الذي  الزاهد  الب�سري« 
الوا�سطّي  ها�سم  بن  »�سهل  و  ه���.   208 ه���.   199 �سنتي  بين 

البيروتّي«.
حطب،  حزمة  عنقه  وعلى  ببيروت  يومًا  الأوزاع���ي  »راآه 
له:  فقال  هكذا،  يكفونك  اإخ��وان��ك  اإّن  ا�سحاق  اب��ا  يا  فقال: 
الرجل مّذلة في  اإذا وقف  اأّنه  بلغني  َعمرو، فقد  اأبا  يا  اأ�سكت 

له الجّنة«. طلب الحال وحببت 
»و�سئل الأوزاعّي يومًا: اأيُّهما اأَحبُّ اإليك: �سليمان الخّوا�س 

اأو اإبراهيم بن اأدهم؟.
بالّنا�س  يختلط  اإبراهيم  لأنَّ  اإل��يَّ  اأح��بُّ  اإبراهيم  فقال: 

.]»)9( اإليهم  وينب�سط 

ـ مع الأ�ستاذ ُعمر بهيج اللقي�س د 
بهيج  ُعمر  لاأ�ستاذ  ومواقف«  مواقع  »جبيل  كتاب  في  جاء 
ال�سفحة  في  2012م.  عام  جبيل،  بلدية  من�سورات  اللقي�س، 
قول  اأدهم«  بن  اإبراهيم  ال�سلطان  جامع  عنوان:]»  تحت   ،42
جبيل«:  جامع  »اإ���س��ام  وق��ف  لجنة  رئي�س  اللقي�س  الأ�ستاذ 
حيث  البحارة«  »ُم�سلَّى  ب�  ُيعرف  وهو  جبيل  ميناء  على  »يقع 
وارتفاع  الهوجاء،  العوا�سف  ف�سل  خال  فيه  يرتاحون  كانوا 
البحر  هدوء  وينتظرون  الأعا�سير  وجنون  العاتية،  الأم��واج 

والمغامرة«[. الإبحار  ليعاودوا 
هـ ـ م�سجد اإبراهيم بن اأدهم في مدينة جبيل

جاء  النترنت  �سفحة  على  لبنان«  »م�ساجد  عنوان  تحت 
جميلة  تاريخّية  زاوي��ة  الذكر:]»  الآن��ف  العنوان  ه��ذا  تحت 
ة  ال�ُسنَّ لوقف  تابعة  زاوية  تنتظر زيارتكم ودعمكم. عبارة عن 
ال�سلطان  »م�سجد  باإ�سم  �ُسمّيت  لماذا  اأع��رف  ل  جبيل،  في 
»�سلطان  ب�ساحبه  المق�سود  كان  اإذا  اإّل  اأدهم«  بن  اإبراهيم 
ال�سوق  نهاية  في  ويقع  مالكة،  عائلة  من  كان  لأّنه  اأو  الزّهاد« 

غربًا.  القديم 
اإبراهيم  الزاهد  العابد  اأن  تفيد  التاريخّية  والم�سادر 
الحديث،  مجال�س  جبيل  م�سجد  ف��ي  يعقد  ك��ان  اأده���م،  ب��ن 
في  الظاهرة  الزاوية  وهذه  وي�سمعونه،  الطلبة  يق�سده  فكان 

فيها«. ويرابط  يّتعبد  ال�سورة كان 
مدينة  في  دفنه  وعن  حياته  عن  ال�سفحة  هذه  تكّلمت  ُثّم 
جبلة على ال�ساحل ال�سورّي، واأ�سبح قبره هناك مزارًا. وجاء 
في معجم البلدان اأّنه مات بح�سن �سوقين بباد الروم، اأُقيم 
وهو  اإبراهيم  ال�سلطان  جامع  �سمي  م�سجد  وفاته  مو�سع  في 

اليوم. اأهم م�ساجد جبلة 
جبيل  زاوي���ة  ف��ي  وج��دت  اأّن���ه  ال�سفحة  ه��ذه  ذك��رت  كما 
ال�سطر  على  بالأ�سود  عليها  ُكِتَب  الباب  فوق  رخامّية  لوحة 
ال�سطر  وعلى  عادي،  ن�سخي  بخط  ال�سلطان«  »م�سجد  الأّول 

اأدهم« بخط رقعي غير متوازن«[. الثاني:»اإبراهيم بن 
الكالم وخال�سة 

نيا  الدُّ عن  والعزوف  الزهد  من  بلغ  اأدهم  بن  اإبراهيم  اأنَّ 
اأَطلَق  حتى  عالية  مرتبة  وال�سهرة  والرئا�سة  والتهجد  والعبادة 
عليه اأهُل ع�سره والّنا�س لقب ال�سلطان. واأّنه تتّلمذ وروى عن 
الثوري،  �سفيان  وعن   ،o ال�سادق  ُمحّمد  بن  جعفر  الإم��ام 
الأقطاب والأعيان في ع�سره.  الأوزاعّي وغيرهم من  والإمام 
وقد اأخرج اأحاديثه كبار العلماء كالبخاري في �سحيحه وُم�سلم 
الطو�سي  جعفر  اأب��ي  الإم���ام  ل��ه  ترجم  وك��ذل��ك  �سحيحه  ف��ي 
وغيرهم من الأئمة والعلماء. وكان يبتعد في حياته عن الولة 
اأتى  لذلك  وعطاياهم  اأموالهم  وع��ن  وال�ساطين  والأم���راء 
جبينه،  وعّرق  يمينه  كدِّ  من  لياأكل  عاملة  وجبال  لبنان  جبال 
خال  من  اأو  والحدائق  الب�ساتين  في  اليومّي  عمله  خال  من 
الّنا�س  من  يراه  من  كان  حتى  للّنا�س  وبيعه  للحطب  احتطابه 
حياته  في  تعالى  اهلل  اأكرمه  وقد  حّماًل.  اأو  فاحًا  عنه  يقول 
وللتخلق  وال��رواي��ة  عنه  لاأخذ  الدينّية  العلوم  طلبة  بق�سد 
وبيروت  وجبيل  جبلة  في  و�ساياه  اإل��ى  ولاإ�ستماع  باأخاقه 
اأهل  فعل  وكذلك  باإ�سمه  م�سجدًا  بنوا  جبلة  اأهل  واأّن  و�سور. 
اأ�سعارهم  ت�سبيب  في  يذكرونه  فكانوا  �سور  اأهل  واأّم��ا  جبيل. 
بن  باإبراهيم  اأوًل  بداأوا  اإّل  اأمواتهم  من  ميتًا  يرثون  ل  وكانوا 
عن  عزف  الذي  اأده��م  بن  اإبراهيم  تعالى  اهلل  فرحم  اأده��م. 
من  والحديث  وال��رواي��ة  العلم  طلب  واخ��ت��ار  والملك  الإم���ارة 
w، والعمل بطاعة اهلل تعالى، وتقوى  �سيوخه عن ر�سول اهلل 
اهلل تعالى والمرابطة والجهاد في �سبيل اهلل تعالى، من خال 
لطلب  وروايتها  ال�سريفة  ة  ال�ُسنَّ وحمل  الحال،  اللقمة  طلب 

العلم والمرابطة في بادنا تقّربًا اإلى اهلل تعالى.
مدينة  في  و�سيعة  �ُسّنة  من  بالم�سلمين  اأحرى  فما  وبعد، 
اإبراهيم  جبيل وباد جبيل بالإهتمام بم�سجد �سلطان الّزهاد 

بن اأدهم وال�ساة والدعاء به تقربًا اإلى اهلل تعالى.

الهوام�س:
 اإبراهيم بن اأدهم �سيخ ال�سوفّية، �س 44، بت�سرف.( 1)
  نف�س الم�سدر، �س 46.( 2)
 نف�س الم�سدر، �س 47.( 3)
 نف�س الم�سدر، �س 54.( 4)
 نف�س الم�سدر، �س 114.( 5)
ذلك ( 6) ومعنى  ���س68.  ج1،  جابر،  داوود  لاأ�ستاذ  عامل«  جبل  اأع��ام  معجم   «  

ُمحّمد  بن  الإمام جعفر  يخدمان  كانا  دينار  بن  ومالك  اأدهم  بن  اإبراهيم  اأّن 
ال�سادق o، عندما كان t، في الكوفة.

 نف�س الم�سدر، �س 70.( 7)
 نف�س الم�سدر، �س 70 � 71 � 72.( 8)
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ْجِرَبة التَّ
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: التَّْجُرَبة، والتَّجاُرب 

اء(. مِّ الرَّ )ِب�سَ
واب: التَّْجِرَبة، والتَّجاِرب )ِبَك�ْسِر  � ال�سَّ

اء(.  الرَّ
َجْمُع:  الْخِتبار.  التَّْجِرَبة:  يح:  َتو�سِ  �

َتجاِرب. 
ِلَتجاِرَب  ِويًرا  َت�سْ �ِسْعُرُه  ك��اَن   � نحو: 

ٍة. ٍة خا�سَّ ِوْجداِنيَّ
� َعلََّمْتُه التَّجاِرُب.
� َحْقُل التَّجاِرِب.

ُة. عِريَّ � التَّْجِرَبُة ال�سِّ

� ُهَو َتحَت التَّْجِرَبِة.
� َنَجَح في التَّْجِرَبِة.

� َتْجِرَبتي.   
َت�َسلََّم

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ا�ْسَتَلَم الِبطاَقَة.

واب: َت�َسلََّم الِبطاَقَة.  � ال�سَّ
اأَْي  َت�َسلًُّما:  ْيَء  ال�سَّ َت�َسلََّم  يح:  َتو�سِ  �

ه.  اأََخَذه، َقَب�سَ
ِديِقِه. َنْحَو: � َت�َسلََّم ِكتاًبا ِمْن �سَ

�ساَلَة.   � َت�َسلََّم الرِّ
اِتَب. � َت�َسلََّم الرَّ
� َت�َسلََّم الإِداَرَة.

ِبالُقْبَلِة  َلَم�َس  َفَيْعِني:  ا�ْسَتَلَم  الِفْعُل  ا  اأَمَّ
اأَْو ِبالَيِد. 

نحَو: ا�ْسَتَلَم الَحَجَر الأَ�ْسَوَد في الَكْعَبِة.
التَّ�سويب

ْنويُه.  التَّ ى  اقَت�سَ َيُقوُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �
)َبعَد َت�سحيِح َخَطاإٍ ما(

ويُب.   ى التَّ�سْ واب: اقَت�سَ � ال�سَّ
ِحيُح  َت�سْ ه��و  ويُب:  التَّ�سْ يح:  َتو�سِ  �

الَخَطاإِ. 
والتَّ�ْسريُف  الإِ�سادُة  فهو  ْنويُه:  التَّ ��ا  اأَمَّ

والتَّعظيُم.
ِتهاَمة

مِّ  ُت��ه��اَم��ُة )ِب�سَ َي��ُق��وُل:  َم���ْن  ُي��ْخ��ِط��ُئ   �
الهاِء(.

واب: ِتهاَمُة )ِبَك�ْسِر الهاِء(.  � ال�سَّ
هِل  ال�سَّ اأَرا�سي  هَي  ِتهاَمُة:  يح:  َتو�سِ  �
َجزيرِة  �ِسْبِه  ِمْن  الُمْمَتدِّ  ِق  يِّ ال�سَّ احليِّ  ال�سَّ
َجنوًبا،  الَيَمِن  اأَط��راِف  اإِلى  �ِسماًل  �َسْيناَء 
َة،  ���َة، وُج����دَّ وف��ي��ه��ا ُم����ُدن: َن���ج���راَن، وَم���كَّ

نعاَء. و�سَ
ِمْن  �ساِعٌر  التِّهاِميُّ  الَح�َسِن  اأَبو   � نحو: 

ِتهاَمَة.
ُه ِمْنها. ، لأَنَّ : ِتهاِميٌّ ِبيِّ � ِقيَل ِللنَّ

� يا َوْيَل َنْجٍد ِمْن َربيِع ِتهاَمة.
اِعُر: � قاَل ال�سَّ

اإِْن ُتْتِهِمي َفِتهاَمٌة َوَطني 
اأَْو ُتْنِجِدي، اإِنَّ الَهَوى َنْجُد.

َثْقب
مِّ  ُثْقُب الإِْبرِة )ِب�سَ َيُقوُل:  � ُيْخِطُئ َمْن 

الثَّاِء(.
واب: َثْقُب الإِْبرِة )ِبَفْتِح الثَّاِء(.  � ال�سَّ

اِفُذ. َجمع:  يح: � الثَّْقب: الَخْرُق النَّ � َتو�سِ
اأَْثُقب وُثُقوب واأَْثقاب.

نحو: � َثْقُب الَوِرِك.
� َثْقُب الأُُذِن.

� الثُّْقب والثَُّقب: َجمُع الثُّْقَبة. اأَي الَخْرُق 
اِفُذ.  النَّ

نحو: � ُثْقُب الإَِبِر.
� ُثْقُب الأَْوراِك.

� ُثْقُب الآذاِن.
اِلَث َع�َسَر الثَّ

اِلِث َع�َسَر  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ُوِلَد في الثَّ
ِمْن �َسْهِر َرَجٍب.

ِمْن  َع�َسَر  اِلَث  الثَّ في  ُوِل��َد  واب:  ال�سَّ  �
�َسْهِر َرَجٍب.

ُب ُيْبَنى  يح: الَعَدُد التَّرتيِبيُّ الُمَركَّ � َتو�سِ
َعَلى َفْتِح الُجْزاأَْيِن. 

اِبَع َع�َسَر. نحو: � الباُب الرَّ
ْفَحُة الخاِم�َسَة َع�ْسَرَة. � ال�سَّ

اِد�َسَة َع�ْسَرَة. ْبَعُة ال�سَّ � الطَّ
اِبَع َع�َسَر. ْر�ُس ال�سَّ � الدَّ

اِمَنَة َع�ْسَرَة.  � الَحْلَقُة الثَّ
الِجّد

َعَلى  َكاَمُه  اأََخ��َذ  َيُقوُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �
َمْحِمِل الَجدِّ )ِبَفْتِح الجيم(. 

َمْحِمِل  َعَلى  َك��اَم��ُه  اأََخ���َذ  واب:  ال�سَّ  �
الِجدِّ )ِبَك�ْسِر الجيم(.  

ِبالأَْمر؛  الْجِتهاُد  ُهو   : الِجدَّ يح:  َتو�سِ  �
�ساَنُة؛ ُمجاَنَبُة الَهْزل.  الرَّ

نحو: � َعِمَل ِبِجدٍّ وَن�ساٍط.
، وجاِنِب الَهْزَل. � ُقِل الِجدَّ

ُق بيَن الِجدِّ والَهْزِل. � ل ُيفرِّ
. يٌّ � َبْحٌث ِجدِّ

. يٌّ � ِنقا�ٌس ِجدِّ
. يٌّ � َحراٌك ِجدِّ

. يٌّ اٌح ِجدِّ � اإِ�سْ
 . : فهو اأَُبو الأَب، اأَو اأَُبو الأُمِّ ا الَجدُّ اأَمَّ

وجمُع الَجّد: اأَْجداد وُجُدود.
ي. نحو: � َبْيُت َجدِّ

ي الَحبيُب. � َجدِّ
 . � َوِرَث الِمْهَنَة اأًَبا َعْن َجدٍّ

الِجْرم
مِّ  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: ُجْرٌم �َسماِويٌّ )ِب�سَ

الجيم(.
)ِبَك�ْسِر  ��م��اِويٌّ  ���سَ ِج����ْرٌم  ��واب:  ال�����سَّ  �

الجيم(. 
ْنب. الَخَطاأ. يح: الُجْرم: الذَّ � َتو�سِ

نحو: � ارَتَكَب ُجْرًما.
� ما لي في َهذا ُجْرٌم.

الِجْرم: � الِج�ْسم.
، َنْجم. � ِج�ْسٌم �َسماِويٌّ

� اللَّون.
َبعَد  �َسماِويٍّ  ِجْرٍم  اأَْلَمُع  َهَرُة  الزُّ  � نحو: 

ْم�ِس والَقَمِر. ال�سَّ
اعُر: � قاَل ال�سَّ

غيٌر   َك ِجْرٌم �سَ اأََتْزَعُم اأَنَّ
وفيَك اْنَطَوى العاَلُم الأَْكَبُر؟

الَجنوب
الُجُنوِب  داِئ���َرُة  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �

مِّ الِجيم(. )ِب�سَ
��واب: داِئ����َرُة ال��َج��ُن��وِب )ِب��َف��ْت��ِح  � ال�����سَّ

الِجيم(. 
الِقْبَلِة  ِجَهُة  ُه��و  ال��َج��ُن��وَب:  يح:  َتو�سِ  �

ماِل. جمع َجناِئب. الُمقاِبَلُة ِلُنْقَطِة ال�سَّ
اُن َجنوِب ُلْبناَن ُبطولًة  نحو: � اأَْظَهَر �ُسكَّ

نادرًة.
ِب. َر الَجُنوُب ِمَن الَعُدوِّ الغا�سِ � َتَحرَّ

ا�ْسُم  الَيوَم  َعَليِه  ُيْطَلُق  »َجَبُل عاِمل«   �
« اأَْو » َجن�ِب ُلْبناَن«.  »ُلْبناَن الَجُن�ِبيِّ

���ا ال��ُج��ُن��وب: َف��ُم��ْف��َرُده ال��َج��ْن��ب، اأَي  اأَمَّ
اِحيُة.  الِجَهُة والنَّ

ُه. ْيِء: �ِسقُّ والَجْنُب ِمَن الإِن�ساِن اأَو ال�سَّ
نحَو: � قاَل اهلُل َتعاَلى:{الَِّذيَن َيْذُكُروَن 

ُجُن�ِبِهْم}. ــى  ــلَ وَع وُقـــُعـــ�ًدا،  ِقــيــاًمــا  اللَ 
)�ُسوَرة اآل ِعْمران/الآية 191(

ِقياًما وُقــُعــ�ًدا وَعلَى  ــاْذُكــُروا اللَ  {َف  �
�ساء/ الآية 103( ُجُن�ِبُكْم}.)�ُسورة النِّ

� { َتَتجاَفى ُجُن�ُبُهْم َعِن الَم�صاِجِع}.
جدة/ الآية 16( )�ُسورة ال�سَّ

َجْور
مِّ  ال��ُج��ْور )ب�سَ َي��ُق��وُل:  َم���ْن  ُي��ْخ��ِط��ُئ   �

الجيم(.
واب: الَجْور )بَفْتِح الجيم(. � ال�سَّ

 . الَحقِّ ع��ِن  الَمْيُل  ال��َج��ْور:  يح:  َتو�سِ  �
ْلُم. نقي�ُس الَعدِل. الظُّ

نحَو: � ُمِلَئِت الأَْر�ُس ُظْلًما وَجْوًرا.
� في ُحْكِمِه َجْوٌر.

� ل اأَ�ْسَهُد عَلى َجْوٍر.
َبناها  ب��ف��اِر���س،  َم��دي��ن��ٍة  ا���س��ُم  ُج���ور: 
َلْيه،  اإِ وُتْن�َسُب  الُفر�س،  ُمُلوِك  ِمن  »َبهرام« 
الَوْرُد  اإَِلْيها  وُيْن�َسُب  ُج�ر«،  فُيقاُل:»َبهرام 

  . الأَحَمُر الُجوِريُّ
الحاَفة

ِة  � ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: القِت�ساُد عَلى حافَّ
النِهياِر.

��واب: الق��ِت�����س��اُد ع��َل��ى ح��اَف��ِة  � ال�����سَّ
النِهياِر. 

الفاِء  )بَتخفيِف  ال��ح��اَف��ة  يح:  َتو�سِ  �
َرف. احية، الجاِنب، الطَّ الَمفتوَحِة(: النَّ

َجمع: حافات وِحيف.
ريِر.  نحو: � َجَل�َسِت الأُمُّ عَلى حاَفِة ال�سَّ

ْهِر.   � َوَقَف عَلى حاَفِة النَّ
ريِق. � َي�سيُر عَلى حاَفِة الطَّ

ُه اإَِلى حاَفِة الهاِوَيِة. � َجرَّ
� حاَفُة الَحْرِب.

� حاَفُة الَقْبِر.
� حاَفُة الَخراِب.

الَمْفتوحِة(:  الفاِء  )بت�سديِد  ة  الحافَّ
ُث الحاّف. ُموؤَنَّ

معه  ُيجَعْل  َل��ْم  اأَْي   : ح��افٌّ ُخْبٌز   � نحو: 
�سيٌء.

احللقة الثالثة
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َمْلُتوٍت  َغيُر  ياِب�ٌس  اأَْي   : حافٌّ َطحيٌن   �
ب�َسْمٍن اأَو َزْيٍت.  

َحِزيران
مِّ  )ِب�سَ ُح��َزي��ران  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �

اي(. الحاِء وَفْتِح الزَّ
الحاِء  )ِب��َف��ْت��ِح  َح��ِزي��ران  ��واب:  ال�����سَّ  �

اي(. وَك�ْسِر الزَّ
اد�ُس  ْهُر ال�سَّ يح: َحِزيران: هَو ال�سَّ � َتو�سِ
اَر  ِة؛ َيَقُع َبيَن �َسْهَرْي: اأَيَّ م�سيَّ نِة ال�سَّ مَن ال�سَّ

اُمُه ثاُثوَن.    وَز؛ اأَيَّ وَتمُّ
التَّ�ْسِمَيِة  في  ُيقاِبُلُه  َح��ِزْي��راُن   � َنحو: 

ِة �َسهُر »ُي�ني�«. الَغرِبيَّ
� َحِزْيراُن َلْفٌظ �ِسْرياِنيٌّ َيعني الِحنَطَة، 

ِلُوُقوِع َمْو�ِسِم َح�ساِدِه فيِه.
� وُيقاُل: َحِزْيراُن َيعني ال�سِتْظاَل ِمن 

م�ِس.   َحرارِة ال�سَّ
ال��واِح��ِد  ف��ي  ِب  الأَ ِع��ي��ُد  ُي�����س��اِدُف   �

والِع�ْسِريَن ِمْن �َسْهِر َحِزْيراَن.
اِد�ُس ِمْن �َسْهِر َحِزْيران ُهَو الَيْوُم  � ال�سَّ

راِت. العاَلِميُّ ِلُمكاَفَحِة الُمَخدِّ
الِحْفظ

مِّ  )ِب�سَ الُحْفظ  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �
الحاء(.

واب: الِحْفظ )ِبَك�ْسِر الحاء(.  � ال�سَّ
الحاء(،  )ِبَك�ْسِر  الِحْفظ  يح:  َتو�سِ  �
الِفْعِل  ِم���َن  م�ستقٌّ  وه��و  ��ر.  ��َذكُّ ال��تَّ َي��ْع��ن��ي: 

»َحِفَظ«. 
نحو: هذا النَّ�سُّ ِلْلِحْفِظ .

َر ِحْفًظا: اأَي َكَتَمُه.  وُيقاُل: َحِفَظ ال�سِّ
ِحْقَبة

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: الَحْقَبة اأَو الَحَقَبة اأَو 
الُحْقَبة. 

واب: الِحْقَبُة.  � ال�سَّ
��ِر ال��ح��اِء  ��ي��ح: ال��ِح��ْق��َب��ُة )ِب��َك�����سْ � َت��و���سِ

وَت�ْسِكيِن القاف(: َجْمع: ِحَقب وُحُقوب.  
َلها.  َوْق��َت  ل  ْهِر  الدَّ ِمَن  ُة  الُمدَّ وِه��َي:   

َنة.  وَتاأِْتي ِبَمْعَنى: ال�سَّ
ِحْقَبًة  ِولَي��ِت��ِه  ِح��ْق��َب��ُة  � ك��اَن��ْت  َن��ح��َو:    

ًة ِمْن اأَْزَهى الِحَقِب. تاريِخيَّ
م���اِن ح��اِف��َل��ًة  � ع��ا���َس ِح��ْق��َب��ًة م���َن ال���زَّ

ِبالأَْحداِث. 
َمِن. � �ساَحْبُتُه ِحْقَبًة ِمَن الزَّ
يَة. � ما اأَْجَمَل الِحْقَبَة الما�سِ

والُحُقب: جمع اأَحقاب.
َحتَّى  ــَرُح  اأَْبـ {ال  َتعاَلى:  اهلُل  قاَل  نحو: 
ُحُقًبا}.  َي  ْم�صِ اأَ اأَْو  الَبْحَرْيِن  َمْجَمَع  اأَْبُلَغ 

)�ُسورة الَكهف/ الآية 60(
الُحْلم

اِئُع  ال�سَّ الِحْلُم  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �
)ِبَك�ْسِر الحاِء(.

مِّ  )ِب�سَ اِئُع  ال�سَّ ال��ُح��ْل��ُم  ��واب:  ال�����سَّ  �
الحاِء(. 

اِئُم.  النَّ َي��راُه  ما  هو  الُحْلُم:  يح:  َتو�سِ  �
َجمع: اأَحام. 

َق ُحْلَمُه. نحَو: � »ِحْلمي« َحقَّ
َبَح ُحْلُمُه واِقًعا. � اأَ�سْ

� ُحْلُم الَيَقَظِة.
. � الَوْعُي الُحْلِميُّ

الِحْلُم: َجمع ُحُلوم واأَْحام؛ وهو:
ْبر، الأَناة. � ال�سَّ

� الَعقل.
� الَعفُو عنَد الَمقدرِة.

ُد الأَْخاِق. نحو: � الِحْلُم �َسيِّ
ُجُل ِحْلُمُه. � َجماُل الرَّ

� زيَنُة الَمْرِء في الِحْلِم.
� ُهَو ُذو ِحْلٍم.

اِعُر: � قاَل ال�سَّ
ْبُر َخْيُر  الِحْلُم َزْيٌن، والتَُّقى َكَرٌم َوال�سَّ

ْعِب. َمراِكِب ال�سَّ
م(:  ال��اَّ مِّ  و�سَ الحاِء  مِّ  )ِب�سَ الُحُلُم 

الُبُلوغ. الُحْلم.   
الَحْنَجَرة

مِّ  )ِب�سَ الُحْنُجَرة  َيُقوُل:  َمْن  ُيْخِطُئ   �
مِّ الِجيم(. الحاِء ِو�سَ

الحاِء  )ِبَفْتِح  الَحْنَجَرة  واب:  ال�سَّ  �
وَفْتِح الِجيم(.

الُحْلُقوم،  ِه��َي  الَحْنَجَرة:  يح:  َتو�سِ  �
والَجْمُع َحناِجر. 

َتْجِويٌف  ُهَو  الحاء(:  )ِب�سمِّ  والُحْلُقوُم 
َف�ِس  النَّ َم��ْج��َرى  ِف��ي��ِه  ال��َف��ِم،  ��ى  اأَْق�����سَ ف��ي 

عاُل؛ والَجْمُع: َحاِقُم وَحاِقيُم. وال�سُّ
نحو: � َبَلَغِت الُقُلوُب الَحناِجر.

� ا�ْسِتمراُر التَّدخيِن اأََحُد اأَ�سباِب الِتهاِب 
الَحْنَجَرة.

ْت َحْنَجرُته. � ُبحَّ
َرَخ ِمْلَء َحْنَجَرِته. � �سَ
َحواَلْي

)ِبَك�ْسِر  َح��واِل��ي  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �
م(. الاَّ

م(.  واب: َحواَلْي )ِبَفْتِح الاَّ � ال�سَّ
يح: َحواَلْي: َظرُف َمكاٍن َيُدلُّ على  � َتو�سِ

ْيء.  الِجهاِت الُمِحيَطِة ِبال�سَّ
ُعوا َحواَلْيِه.  نحَو: َتَجمَّ
ِحيال

� ُي��ْخ��ِط��ُئ َم���ْن َي���ُق���وُل: َح��ي��ال )ِب��َف��ْت��ِح 
الحاء(.

واب: ِحيال )ِبَك�ْسِر الحاء(.  � ال�سَّ
ُقباَلَتُه،  اأَي  ْيء:  ال�سَّ ِحياَل  يح:  َتو�سِ  �

اإِزاَءه، ُتجاَهُه.
َوَق���َف ال��ُم��وؤِْم��ُن ���س��اِب��ًرا ِحياَل   � ن��ح��َو: 

واِئِب. النَّ
َخَذ ِحياَلُه َمْوِقًفا ِعداِئّيًا. � اتَّ

الَحْيَرة
� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: َوَقَع في ِحيرة.

واب: َوَقَع في َحْيرة.  � ال�سَّ
ِهَي  الحاء(:  )ِبَفتِح  الَحْيرُة  يح:  َتو�سِ  �
اإَِلى  َوْجِه الهتداِء  اأَْو َعدُم معرفِة  ُد،  َردُّ التَّ
الحاء(:  »الِحيرُة«)ِبَك�ْسِر  ��ا  اأَمَّ بيل.  ال�سَّ
ٌة قديمٌة َتَقُع في َجنوِب  َفْهَي َمدينٌة تاريخيَّ
وِهَي  والُكوَفِة.  النَّجِف  بيَن  الِعراِق،  َو�َسِط 

َمُة الَمناِذَرِة، وقاِعَدُة ُمْلِكِهْم. عا�سِ
ِخْدمات

� ُيْخِطُئ َمْن َيُقوُل: اأَ�ْسَدى اإَِلْيِه َخَدماٍت 
ال(. َجليَلًة. )ِبَفْتِح الخاِء وَفْتِح الدَّ

واب: اأَ�ْسَدى اإَِلْيِه ِخْدماٍت َجليَلًة.  � ال�سَّ
ال( )ِبَك�ْسِر الخاِء وَت�ْسكيِن الدَّ

يح: الِخْدمات: ُمْفَرُدها الِخْدَمة،  � َتو�سِ
الِقياِم  في  ُم�ساَعَدٍة  ِم��ْن  ُم  ُي��َق��دَّ ما  وه��ي: 

ِبَعَمٍل اأَْو في َق�ساِء حاَجٍة. 
ُة.  نحو: � الِخْدماُت الْجِتماِعيَّ

ُة. � الِخْدماُت الإِْنماِئيَّ

ُة. يَّ حِّ � الِخْدماُت ال�سِّ
ُة. � الِخْدماُت الماِليَّ

� َرُجُل الِخْدماِت والإِْنماِء.
� �َسَكَرُه َعَلى ِخْدماِتِه.

ال��َخ��َدم��ات: ُم��ْف��َرُده��ا ال��َخ��َدَم��ة، وِم��ْن 
َمعاِنيها:

� الَحْلَقُة الُمْحَكَمة.
� الَخلخال.

اق. � ال�سَّ
� الَجماعة.

� الَقْيد.
ُر�ْسِغ  في  ُي�َسدُّ  ��ذي  الَّ الَغليُظ  ْيُر  ال�سَّ  �

الَجَمِل.
راويِل. ْجَلْيِن ِمَن ال�سَّ � َمْخَرُج الرِّ

الِخْرَبة
مِّ  )ب�سَ ال��ُخ��ْرَب��ة  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُيْخِطُئ   �

الخاِء(.
مِّ الخاِء(.  واب: الِخْرَبة )ب�سَ � ال�سَّ

يح: � الُخْرَبة: � َثْقُب الإِبَرِة. � َتو�سِ
� َثْقُب الأُُذِن.

� َثْقُب الَوِرِك.
اعي زاَدُه. � ِوعاٌء َيجَعُل فيِه الرَّ
جمع: ُخَرب واأَْخراب وُخُروب.

ُع الَخراِب.  � الِخْرَبة والَخِرَبة: َمْو�سِ
جمع: َخِربات وَخراِئب.

نحو: � ِخْرَبُة َقنافار.  
� ِخْرَبُة �ِسْلٍم. 

َوْيِر. � ِخْرَبُة الدُّ
� ِخْرَبُة الَحماِم.  

� ِخْرَبُة َغزاَلَة.  
يِن. � ِخْرَبُة التِّ

� ِخْرَبُة داُوَد.    
الِخيار

)ِبَفتِح  ال��َخ��ي��ار  َي��ُق��وُل:  َم��ْن  ُي��ْخ��ِط��ُئ   �
الخاء(.

واب: الِخيار )ِبَك�ْسِر الخاء(. � ال�سَّ
يح: الِخيار: الْخِتيار.  � َتو�سِ

ُله؛  اأَْف�سَ ُه��َو:  ْيِء،  ال�سَّ ِمَن  و»الِخياُر« 
فُيقاُل: »ِخياُر« الَقْوم. 

ما  اْخَتْر  اأَِي:  »ِبالِخياِر«،  اأَْن��َت  وُيقاُل: 
�ِسْئَت. 

مِت ُهَو الِخياُر الأَ�ْسَلُم.  نحو: � ِخياُر ال�سَّ
اِخِبيَن. � َنْدُعو اإَِلى اْحِتراِم ِخياِر النَّ

� الِحواُر ِخياُرنا.
. � ِخياٌر َعَمِليٌّ

� َح�َسَم ِخياَره.
� َلَك الِخياُر.

الثِّماِر  ِمَن  َن��ْوٌع  ُهَو  ا:  اأَْي�سً و»الِخياُر« 
ُي�ْسِبُه الِقثَّاَء. 

والِخيارُة: هي واِحدُة الِخيار. 
� ل ُيوَجُد َخياٌر في اللُّغِة العربيَّة.

َهَرة الزُّ
ْه��َرة  � ُي��ْخ��ِط��ُئ َم��ْن َي��ُق��وُل: َك��ْوَك��ُب ال��زُّ

)بَت�ْسِكيِن الهاِء(.
)بَفْتِح  َه���َرة  ال���زُّ َك��ْوَك��ُب  ��واب:  ال�����سَّ  �

الهاِء(. 
ِمْن  اٌر  �َسيَّ َك��ْوَك��ٌب  َه��َرة:  ال��زُّ يح:  َتو�سِ  �
َيقُع  �سعِة،  التِّ ِة  م�سيَّ ال�سَّ الَمجموعِة  َكواِكِب 

بيَن ُعطاِرَد والأَر�ِس.
َبعَد  �َسماِويٍّ  ِجْرٍم  اأَْلَمُع  َهَرُة  الزُّ  � نحو: 

ْم�ِس والَقَمِر. ال�سَّ
َع��َرِب  َبع�ِس  َمعبودَة  َه��َرُة  ال��زُّ كانِت   �

ِة. الجاهليَّ
َهَرُة ِعْنَد ُقَدماِء الُيوناِن اإَِلَهَة  � كانِت الزُّ

الَجماِل.
ديُد. ْهَرة: � الَبيا�ُس ال�سَّ الزُّ

فاُء اللَّوِن. � �سَ
ماِء. نحو: � ُزْهَرُة ال�سَّ

� ُزْهَرُة امراأٍَة.

� ُزْهَرُة الَغ�سيِل.
�َسال�ِسل

����ا اأَْع��َت��ْدن��ا  نَّ � ُي��ْخ��ِط��ُئ َم���ْن َي���ُق���وُل: )اإِ
ِلْلكاِفِريَن �َسا�ِسًا واأَْغاًل و�َسِعيًرا(.

ِلْلكاِفِريَن  ــْدنــا  ــَت اأَْع ــا  ــ {اإِنَّ واب:  ال�سَّ  �
ــَل واأَْغـــــــالاًل و�ـــَصـــِعـــيـــراً}. )���س��ورة  �ــَصــال�ــصِ

الإِن�سان/ الآية 4(
ِمْن  الآِخ��ِر  ِبَفْتِح  »�َصال�ِصَل«  يح:  َتو�سِ  �
ُدوِن َتْنِوين، َجْمع »�ِصْل�ِصلَة«، وهو على َوْزِن 
فهَو  ِلذا  ْرِف،  ال�سَّ ِمَن  َمْمُنوٌع  »َمفاِعل«، 
ِنياَبًة عن  ِبالَفتَحِة  وُيَجرُّ  ْنِويَن،  التَّ َيْقَبُل  ل 

الَك�سرِة.
الَفَلِك  ُعَلماُء  اكَت�َسَف   � اأُْخ��َرى:  اأَمثلٌة 

َكواِكَب َجديدًة.
اَلٍة. � ُعوِلَجْت اأَْدواٌء خبيَثٌة بَعقاقيَر َفعَّ

عَبًة. � َحَلْلُت َم�ساِئَل �سَ
ْنُت َنف�سي َعْن َمعاِيَب َكثيَرٍة. � �سُ

� َيحتاُج ُلبناُن اإَِلى َم�ساِنَع َكثيَرٍة.
ــٍن َبـــْخـــ�ـــٍس َدراِهــــــَم  ــَمـ ــَثـ ــــــَرْوُه ِبـ � {َو�ــــــصَ

َمْعُدوَدٍة}.)�سورة يو�ُسف/ الآية 20(
حافة ال�سِّ

)ِبَفْتِح  حافة  ال�سَّ َيُقوُل:  َمْن  ُيْخِطُئ   �
اِد(. ال�سَّ

اِد(. حافة )ِبَك�ْسِر ال�سَّ واب: ال�سِّ � ال�سَّ
اإِْن�ساِء  َف��نُّ  ِه��َي  حاَفة:  ال�سِّ يح:  َتو�سِ  �

ِت وِكتاَبِتها.  الَجراِئِد والَمَجاَّ
��اِدَرِة  ال�����سَّ ُحِف  ال�سُّ ط��اِئ��َف��ُة  ه��ي  اأَو 
ِمَن  ِمْنَطَقٍة  في  اأَْو  الُبْلداِن،  ِم��َن  َبَلٍد  في 

الَمناِطِق. 
ُة.  حاَفُة الَعَرِبيَّ نحَو: � ال�سِّ

ُة. حاَفُة العاَلِميَّ � ال�سِّ
حاَفُة اليوم.  � �سِ

َوزِن  عَلى  ُت�ساُغ  الِمهَنُة  كانِت  ا  َلمَّ  �
جارِة، والِفاحة،  »ِفعاَلة«، كالِحدادِة، والنِّ
اِد  والِماَحة، والِحاقِة... فاإِنَّ َحركَة ال�سَّ

حافِة« َيجُب اأَْن تكوَن َك�ْسرًة.  في »ال�صِّ
: ه��و ال��ع��اِم��ُل ف��ي َحقِل  ��ح��اِف��يُّ � ال�����سِّ

حافة. ال�سِّ

4647



صاحب 
دار "املنهل اللبنايّن" 

األستاذ حممود علي عاصي

اإعداد هيئة التحرير

أزمة 

الكتاب 

في 

لبنان

ومستقبل

 الكتاب

الأ���س��ت��اذ م��ح��م��ود ع��ل��ي ع��ا���س��ي من 
لبنان  في  اللبنانيين  النا�سرين  اأع��ام 
اإعامّية  اأُ���س��رة  وم��ن  الإغ��ت��راب،  وب��اد 
الأ�ستاذ  منهم:  النا�سرين  كبار  منها  نبغ 
»االأنــدلــ�ــس«  دار  موؤ�س�س  عا�سي  ح�سين 
النا�سرين  اإتحاد  رئي�سة  �سميرة  وكريمته 
ف��ي ل��ب��ن��ان، ك��م��ا ت��ول��ى رئ��ا���س��ة الإت��ح��اد 
عا�سي،  ح�سين  محمد  الأ���س��ت��اذ  اأي�����س��ًا 
وهو  عا�سي.  اهلل  ف�سل  اأحمد  والأ�ستاذ 
بلدة  ���س��ور،  ق�ساء  ف��ي  �سحور  بلدة  م��ن 
والطباعة  والأدب  وال�سعر  والعلماء  العلم 

والن�سر.
ك��م��ا ه��ي ب��ل��دة الإم����ام ال�����س��ّي��د عبد 
ال��ح�����س��ي��ن ���س��رف ال���دي���ن اّل�����ذي ق���اوم 
الوجود  الفرن�سّي وحافظ على  الإ�ستعمار 
ومنع  عامل  وجبل  �سور  ف��ي  الم�سيحّي 
الوحدة  على  وحافظ  عليهم.  يات  التعدِّ
��ة وال�����س��ي��ع��ة في  ��نَّ الإ���س��ام��ّي��ة ب��ي��ن ال�����سُ
بينهم  الفتنة  وقوع  ومنع  ولبنان،  �سوريا 

ماأ  وال���ذي  الفرن�سّي،  الإن��ت��داب  اأي���ام 
ومواقفه  ومحا�سراته  بكتبه  الخافقين 

الإ�سامّية. للوحدة  الداعّية 
عمله  م��ن  عا�سي  الإ���س��ت��اذ  ا�ستقال 
ثانوّية  في  الريا�سّية  للتربّية  كمّدر�س 
ال��رم��ل ال��ظ��ري��ف ال��ر���س��م��ّي��ة ف��ي ال��ع��ام 
لة  المف�سّ هوايته  اإل��ى  ليتوجه  1993م. 
وه��ي ط��ب��اع��ة ون�����س��ر ال��ك��ت��ب ال��ت��ي تدعو 
الوطنّية  ول��ل��وح��دة  الإ���س��ام��ّي��ة  للوحدة 
�سرو�س  اأهلّية  حرب  بعد  اللبنانيين  بين 
والعباد  ال��ب��اد  اأتعبت   »1990 ـ   1975«
الأر���س  م�سارق  في  اللبنانيين  و�سّردت 
واأراد  ت��م��ن��ى  م���ا  ل���ه  وك����ان  وم��غ��ارب��ه��ا. 
»الــمــنــهــل  دار  ف��ي  انطاقته  خ��ال  م��ن 
للكتاب  ون�سره  1996م.  عام  اللبنانّي« 
وللحوار  للوحدة  يدعو  اّل���ذي  اللبنانّي 
وباد  العربّي  العالم  في  الطيبة  والكلمة 
الإغ���ت���راب. ل��ذل��ك ك��ان ل��ق��اء »اإطـــاللـــة 
ُجـــبـــيـــلـــّيـــة« م��ع اأب����ي ع��ل��ي )ح��ف��ظ��ه اهلل 

اأعداد  بع�س  على  اإِطاعه  بعد  تعالى(، 
والمعرفة  لل�سداقة  ون��ظ��رًا  ال��م��ج��ل��ة، 

والوطيدة برئي�س تحريرها. القديمة 
�سخ�سّية بطاقة 

الإ�سم: محمود علي عا�سي
ق�ساء   � �سحور  ب��ل��دة  ال����ولدة:  محل 

�سور عام 1941م.
ال��م��ه��ن��ة: ���س��اح��ب وم��دي��ر ع���ام دار 
 � والن�سر  للطباعة  اللبنانّي«،  »المنهل 

بيروت.
الزوجة: ال�سّيدة حياة علي خليل.

عماد.  ع��اء،  ع��ام��ر،  علي،  الأولد: 
وجميعهم يعملون في فرن�سا.
لماذا كانت دار 

اللبنانّي«؟ »المنهل 
اأي����ام ال��درا���س��ة كانت  اأج����اب: م��ن��ذ 
اإمتاك دار ن�سر للطباعة  تراودني رغبة 
والإع�����ام، وب��م��رور الأي����ام ت��ح��ّول ه��ذا 
دار  ت��اأ���س��ي�����س  ب��ع��د  حقيقة  اإل���ى  ال��ح��ل��م 

وال�اقف قربه المرح�م الحاج ح�صين زين عا�صي المرح�م ابراهيم زين عا�صياالأ�صتاذ محم�د علي عا�صي
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والن�سر،  للطباعة  الــلــبــنــانــّي«  »الــمــنــهــل 
�سنة 1996م.

ومرجع هذه الرغبة والمحّبة للكتاب، 
يعملون  كانوا  وبلدتي  عائلتي  اأب��ن��اء  اأنَّ 
من  عقوٍد  منذ  الثقافّي  الحقل  ه��ذا  في 
في  و�سيخهم  عميدهم  وك��ان  ال�سنين، 
زين  اب��راه��ي��م  ال��ح��اج  ال��م��رح��وم  لبنان 
عا�سي من بلدة �سحور، موؤ�س�س و�ساحب 
���س��وري��ا،  ���س��ارع  ف��ي  »الـــعـــرفـــان«  مكتبة 
اأوائ���ل  ف��ي  ب��ي��روت.   � المعر�س  منطقة 
حيث  الما�سي  ال��ق��رن  م��ن  الأربعينيات 
المكتبات  اأوائل  من  اآنذاك  مكتبته  كانت 
في بيروت واأعرقها في هذا المجال. كما 
وُمعتمدًا  الم�سرّية  للمكتبات  وكيًا  كان 
ومكتباتها  الأ�سرف  الّنجف  علماء  لدى 

في ن�سر الكتاب الّنجفي.
كما تتلمذ عليه وا�ستفاد منه الأ�ستاذ 
»االأنــدلــ�ــس«  دار  �ساحب  عا�سي  ح�سين 
الحاجة رنده  ال�سيدة  ووالد  الذكر  الآنفة 
الأ�ستاذ  الرئي�س  دولة  حرم  بّري  عا�سي 
المدر�سة  مكتبة  دار  و�ساحبا  بّري.  نبيه 
ح�سن  الأ�ستاذ  اللبنانّي«  »الكتاب  ودار 
ل��ب��ي��ب ال���زي���ن وم��ح��م��د ���س��ع��ي��د ال��زي��ن. 
و�ساحبا مكتبة دار »الحياة« يحيى الخليل 
»البيان«  مكتبة  واأ�سحاب  الخليل  وكاظم 
دار  �ساحب  وكذلك  »الــطــالــب«  ومكتبة 
»الفكر العربّي« ل�ساحبه الأ�ستاذ محمد 
المكتبات  ا�سحاب  من  وغيرهم  عا�سي 
كانوا  وجميعهم  والمطابع.  الن�سر  ودور 

من اأبناء بلدة �سحور � ق�ساء �سور.
الحاج  اأّن  عنه  ال��ك��ام  يجدر  وم��ّم��ا 
في  درا�سته  كانت  عا�سي  زين  ابراهيم 
بلدته �سحور، ُمقت�سرًة على تعّلم القراآن 
والكتابة  القراءة  مبادئ  وبع�س  الكريم 
ون�سره  وم��واق��ف��ه  ب��اأع��م��ال��ه  ح��از  ول��ك��ّن��ه 
والإ�سامّي،  والم�سرّي  اللبنانّي  للكتاب 
ومفكري  اأدب��اء  من  الكثير  اإعجاب  على 
�سديقه  ومنهم  اآن����ذاك  لبنان  وع��ل��م��اء 
رئ��ي�����س ال��ق�����س��اء ال�����س��رع��ّي ال��ج��ع��ف��رّي 
العّامة ال�سيخ محمد جواد مغنية وغيره 

من الأعام.
لماذا كانت الهجرة من لبنان 

وتاأ�سي�س دار »المنهل اللبناني«؟
لبنان  ف��ي  الأه��ل��ّي��ة  ال��ح��رب  اأث���ن���اء 
)1975م �  1990( اأُ�سيب منزلي القريب 
دفعني  مّما  بالدمار  التما�س  خطوط  من 
والإقامة  عائلتي  مع  لبنان  ُم��غ��ادرة  اإل��ى 
بعيدًا  درا�ستهم  ابنائّي  ليتابع  فرن�سا  في 
اآم��ل  كنت  وق��د  اللبنانّية.  ال��ح��رب  ع��ن 
العودة اإلى بيروت. لذلك حملت معي اإلى 
للمرحلة  حتى  العربّية  باللغة  ُكتبًا  فرن�سا 
اآن���ذاك في  اأب��ن��ائ��ي  ال��ث��ان��وّي��ة حيث ك��ان 
فرن�سا  في  ومار�ست  الإبتدائّية.  المرحلة 
والأج����داد  الآب����اء  ل��غ��ة  تعليمهم  م��ه��ّم��ة 
الفرن�سّية  اللغات  اإجادتهم  اإلى  بالإ�سافة 

والإ�سبانّية. والإنكليزّية 
ومكثت في فرن�سا معهم ثاث �سنوات 
اأيام الحرب الأهلّية. وبعد العودة اإلى لبنان 

القديم  حلمي  لتحقيق  تعالى  اهلل  وفقني 
بين  الحوار  �سعار  ترفع  للن�سر  داٍر  واإن�ساء 
الأدي���ان وال��م��ذاه��ب والأح����زاب لأّن كلمة 
الر�سا�س  اأق�وى من  وال�سام كانت  الحب 

ولأّن الحروب تبقى موؤقتة وطارئة.
الحرب  ان��ت��ه��اء  بين  ال��ت��زام��ن  وك���ان 
اللبنانّي«  »المنهل  دار  وبداية  الأهلّية 
بت�سجيع من الأ�سدقاء وعلى راأ�سهم كان 
غانم.  حبيب  الأ�ستاذ  الكبير  ال�سديق 
والكتب التي وفقني اهلل تعالى لإ�سدارها 
ول  تجمع  عامًا  ع�سرين  من  اأكثر  خال 
اأكثرها  وك��ان  ُت�ستت.  ول  وت��ّوح��د  ُت��ف��ّرق 

اأكاديمّية. بحوث 
م���ع���روف هي  ه���و  ك��م��ا  ال��ن�����س��ر  ودار 
للموؤلفين وللقراء، وللمكتبات، وللمعار�س 
وجميع هوؤلِء وغيرهم كاأ�سحاب المطابع 

�سركاء مع �ساحب الدار.
على اأي نوع من الكتب كان 

الإهتمام من جانبكم؟
ترتكز  كانت  الدار  �سيا�سة  اإنَّ  اأجاب: 
الوطنّية،  ال��وح��دة  ق��واع��د  اإر���س��اء  على 
منهجًا  وال��ع��روب��ة  ب��ال��ع��رب��ّي��ة  والل���ت���زام 
ال�����س��ادر  الأّول  ال��ك��ت��اب  وك���ان  وع��م��ًا، 
ع��ن ه��ذه ال���دار » الـــحـــ�ار االإ�ـــصـــالمـــّي ـ 
المولى.  �سعود  للدكتور  الم�صيحّي«، 
الدكتور  من  كانت  ومكرمٌة  ف�سيلٌة  وهذه 
ال��م��ول��ى ال���ذي دف���ع ب��ك��ت��اب��ه ل���دار ن�سر 
المولى  �سعود  الدكتور  كان  كما  نا�سئة. 
هيئة  ف��ي  المعروفين  الم�ساهمين  م��ن 

� الم�سيحّي. الحوار الإ�سامّي 
اأي�سًا م�ست�سارًا لاإمام  كما كان يعمل 
ال�����س��ي��خ م��ح��م��د م���ه���دي ���س��م�����س ال��دي��ن 
المولى  الدكتور  م�ساعدة  وكانت  )ق��ده(، 
الأ�ستاذ  ل�سقيقي  �سداقته  من  نا�سئة  لي 
العاقات  اأحمد عا�سي، )رئي�س م�سلحة 
العاّمة للمغتربين التابعة لوزارة الخارجّية 
المولى  الدكتور  اتحفني  كما  اللبنانّية(. 
الفكر  »التجديد في  اأي�سًا بطباعة كتاب 
مهدّي  محمد  ال�سيخ  لاإمام  االإ�صالمّي« 

�سم�س الدين )قده(.
الإلتزام  على  ال��دار  عمل  تّركز  كما 
على  الجامعّية  الكتب  وت��وزي��ع  بطباعة 
نف�س  وعلم  وقانون  اإقت�ساد  من  اأنواعها 
من  ُمحترمة  لمجموعة  وف��ن��ون  واآداب 
الموؤلفين الكبار والأ�ساتذة في الجامعات 
معروفة  ال��دار  اأ�سبحت  حتى  اللبنانّية 

الأكاديمّية. ب�سفتها 
كما ت�سّرفت الدار بطباعة كتب وزير 
الأ���س��ت��اذ  ال�سابق  اللبنانّية  ال��خ��ارج��ّي��ة 
كبار  من  وغيره  ومذكراته.  �سّلوخ  فوزي 
الأ�ساتذة والأعام. وكذلك كانت معرفتي 
علي  محمد  ال�سيخ  العّامة  قريتي  باإبن 
العاملّي مدخًا لمعرفتي ب�سماحة  الحاج 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
دار  في  موؤلفاته  بع�س  وطباعته  َعمرو 
»الــمــنــهــل الــلــبــنــانــي« وم���ن اأه��م��ه��ا ك��ان 
م�اجهة  في  االإ�صالمّية  كتابه:»ال�حدة 
نم�ذجاً«،  االأ�صرف  الّنجف  ـ  التحديات 

التقوقع  زمن  في  الكتاب  هذا  جاء  حيث 
فّرق  ال��ذي  الدينّي  والتع�سب  المذهبّي 

العربّية والإ�سامّية. الأُّمة 
ما هو م�ستقبل 
العربّي؟ الكتاب 

اأجاب: من الموؤ�سف القول اأنَّ الوطن 
ك�ساد  من  يعاني  هذه  اأيامنا  في  العربّي 
اإقراأ ل  اأُّمة  اأ�سبحت  الكتاب حيث  تجارة 

تقراأ.
العربّي  العالم  اإنَّ  يقول:  اآخ��ر  وراأي 

يعاني من قّلة المهتمين بالقراءة.
كانت  والك�ساد  الإهمال  هذا  ونتيجة 
في  والعاملين  والنا�سر  الموؤلف  معاناة 
ول  بوؤ�س!!...  ونذير  حزينة  المجال  هذا 
اأ�سحاب  من  الأغلبّية  اأنَّ  بالقول:  اأغالي 
دور الن�سر يعانون في اأ�سواقهم الداخلّية 
وال��خ��ارج��ّي��ة ال��ك�����س��اد ف���ي ال��ت�����س��ري��ف 
وال�سائقة  وخارجه.  لبنان  في  والتوزيع 
دون  الجميع  منها  يعاني  التي  المالّية 
العاملين  جميع  هاج�س  باتت  ا�ستثناء. 
ن�سر  دور  وه��ن��اك  ال��م�����س��م��ار.  ه��ذا  ف��ي 
وم��ج��ات و���س��ح��ف ل��ب��ن��ان��ّي��ة ك��ث��ي��رة قد 
الأخ��ي��رة  ال�سنوات  ف��ي  اأب��واب��ه��ا  اأُق��ف��ل��ت 
ل�ساحبها  »الـــعـــرفـــان«  مجلة  واأه��م��ه��ا: 
»النهار«  ودار  الزين،  زيد  فوؤاد  الأ�ستاذ 
ــاد«  ــّيـ ــصـ ــ�ـ »الـ ودار  وال��ن�����س��ر،  ل��ل��ط��ب��اع��ة 
عنها،  ال�سادرة  والمجات  وال�سحف 
و�سحيفة  ــال«،  ــحــ الــ »لــ�ــصــان  و�سحيفة 
»ال�صفير«،  و�سحيفة  الـــ�طـــن«،  ــداء  »نــ

ل�»تجمع  االإ�ــصــالمــّيــة«  »الــ�حــدة  ومجلة 
وغيرها  لبنان،  في  الم�صلمين«  العلماء 
من دور ن�سر ومجات و�سحف، ومكتبات 
الذكر  الآنفة  العرفان  مكتبة  اأهمها  كان 
زين  اإب��راه��ي��م  ال��ح��اج  اأك���رم  ل�ساحبها 
ال�سوت  رف��ع  ي�ستدعي  وه���ذا  ع��ا���س��ي. 
العلماء  من  الأم��ر  يهمه  من  اأم��ام  عاليًا 
والأعام والأعيان والم�سوؤولين في لبنان 
لتخاذ  العتيدة  اللبنانّية  الحكومة  اأمام 
ال��ق��راءة  لت�سجيع  ���س��ج��اع��ة  م���ب���ادراٍت 
وال��م��ط��ال��ع��ة وال��ك��ت��اب��ة وو����س���ع ج��وائ��ز 
الثقافة  وزارة  مطالبة  م��ع  ت�سجيعّية. 
وال�سعراء  الأدب����اء  بت�سجيع  اللبنانّية 
في  وم�ساعدتهم  والُمبدعين  والموؤلفين 
وكذلك  والوطنّية.  الثقافّية  الأعمال  هذه 
ون�سر  طباعة  ف��ي  الن�سر  دور  م�ساعدة 
رائدًا  لبنان  يبقى  حتى  اللبنانّي  الكتاب 
عالمنا  في  وللح�سارة  والمعرفة  للعلم 
ك���ان ح���ال لبنان  ت��م��ام��ًا ك��م��ا  ال��ع��رب��ّي، 
عام  ولغاية  الع�سرين  القرن  مطلع  في 
والمعرفة  والعلم  للثقافة  ِقبلًة  1975م. 
للعلماء  وم��وط��ن��ًا  وال�سينما  وللم�سرح 
العربّي  العالمين  والأدباء والُمبدعين في 

والإ�سامّي.
لما  تتعر�س  الن�سر  دور  اإنَّ  وب��ع��د، 
ت��ت��ع��ر���س ل���ه ال�����س��ح��اف��ة ال���ت���ي ت��وج��د 
اأن  وينبغي  ولإنقاذها،  لدعمها  ُمبادرات 
نف�سها.  المعاملة  الكتاب  �سناعة  تعامل 
لأّنها بحاجة اإلى دعم خا�س من الدولة.
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تربية وتعليم

وع��ّز،  ���س��ط��وة  للكلمة  ك��ان  ي��وم  م�سى  ع��ه��دًا  اهلل  رح��م 
وتف�سيرات  تف�سيرات  »للنحنحة«  و  و�سلطان،  مهابة  وللنظرة 

الخا�س.  الجتماعي  معجمها  لها 
اأي��ام��ًا،  الأرق  لي�سيبك  ك��اف��ي��ة  ك��ان��ت  »ع��ي��ب«  فكلمة    
خطواتك  وتدر�س  ت�سرفاتك  لتراجع  الّنا�س  تعتزل  ولتجعلك 
كان  موقف  اأو  ت�سّرف  �سورة  لتمحو  جديد  من  تعود  اأن  قبل 

النا�س.  ُيعتبر عيبًا في ُعرف 
  كان المرء يجاهد و يكافح ويحر�س على كّل ما ي�سدرعنه 
يكن  لم  وال�سيت،  ال�ّسمعة  َح�َسن  ليكون  كبيرًا  اأم  كان  �سغيرًا 
اأن  همه  جّل  ولكن  وج��اه،  ومال  ثروة  �ساحب  يكون  اأن  يعنيه 
يكون كريمًا مقدامًا ووجيهًا في بيته عزيزًا بين اأهله وجيرانه. 
�سكلت  محطات  كانت  مواقف  الطفولة  اأي��ام  من  اأذك��ر   
معيارًا  لتكون  اأعماقنا  في  واأّدخرناها  و�سخ�سياتنا  حياتنا 
في  انطاقتهم  قبل  وتح�سينهم  اأطفالنا  لتربية  عليه  بنينا 

الحياة.
مجتمعنا  ف��ي  متفل�سفين  نجد  اأن  ال��ي��وم  الموؤ�سف  م��ن   
و�ساعة  وين�سون  ع��ن��ه،  ال��ّن��ا���س  اأب��ع��د  وه��م  ال��ت��ط��ور  ي��ّدع��ون 

للب�سر  الطبيعي  الخلقي  الم�سار  عن  واإنحرافها  ت�سرفاتهم 
الع�سر. هذا  متطلبات  بحجة 

وينعتونك  ن��واك��ب��ه  ون��ح��ن  ت��ط��ّور«  »ال��زم��ن  ل��ك  ي��ق��ول��ون 
وتّم�سكت  م�سارهم  غير  و�سلكت  عار�ستهم  اإن  بالتخّلف 

عليها. تربيت  التي  ومبادئك  بقيمك 
ل �سك اّن تطور التكنولوجيا الذي طال كل القطاعات من 
ة والجتماعية والمهنية  دون ا�ستثناء ودخل الى حياتنا الخا�سّ
من الباب الوا�سع وا�ستحوذ على معظم وقتنا اإن لم نقل جّله، 
ُيعتبر خير دليل على قدرة عقل الن�سان على البداع والتغيير 
في حال ركز ب�سيرته واأح�سن البحث والتفّكر، فاهلل عز وجل 
يترجم  الذي  وبل�سانه  مخلوقاته  باقي  عن  بعقله  الن�سان  مّيز 

ما في هذا العقل وما في الوجدان. 
هذا  اإ�ستثمار  اأح�سّنا  هل  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ولكن 
التطورفي حياتنا؟ وهل عك�سنا ناتجه رقيًا في اأفكارنا وت�سرفاتنا 
م�ساكلنا  لنتخطى  وّظفناه  هل  والعملية؟  الجتماعية  وعاقاتنا 
اأ�سئلة  كلها  فاأكثر؟  اأكثر  وجل  عّز  المانح  الخالق  من  ونقترب 

تحتاج اإلى تفّكر وا�ستب�سار لمعرفة معالم الطريق. 

التكنولوجيا

بقلم المربية االأ�صتاذة الحاجة نمرة حيدر اأحمد

عليكم  واأنتم  الجتماعية  حياتنا  من  ب�سيًطا  مثال  �ساآخذ 
�سيطرة  ظ��ل  ف��ي  ننحاه  ال��ذي  المنحى  على  الحكم  اإط���اق 
اأو  تلفاز  بيته  في  الجميع  يومياتنا.  تفا�سيل  في  التكنولوجيا 
اأمامه  المالية، يق�سي  اأكثر بح�سب و�سعه الجتماعي وقدرته 
وبرامج   م�سل�سات،  ي�ساهدون  بقليل،   لي�س  وقًتا  اأطفالنا 
م�سمومة م�سوهة اأبعد ما تكون عن م�سار القيم الذي ر�سمناه 
ول  فقط  الوقت  باإ�ساعة  لي�ست  الخطورة   لكن  و  لأطفالنا. 
بعدم الرقابة على ما ي�ساهدون ولكن في عدم مناق�سة اأبنائنا 
لهذه  المنحرف  ال�ّسلبي  والخلقي  الجتماعي  بالمنحى  وبناتنا 
لإثارة  الناقد  التفكير  على  تدريبهم  عدم  وفي  الم�سل�سات 
اأنظارهم  لفتنا  هل  اأوي�سمعونه؟  يرونه  ما  كل  حول  وعيهم 
يحاولون  التي  اأوالمواقف  ت�ستخدم  التي  الألفاظ  نوعية  اإلى 
تعزيزها في نفو�سهم ويحثونهم ب�سكل غير مبا�سرعلى القيام 
بها على اعتبار اأنها عادية و�سائعة حتى ولو كانت خارج اإطار 

وعاداتنا. قيمنا 
   لنتوغل في الأمر اأكثر من ذلك كم من طاب المدار�س 
على  وقتهم  يق�سون  والأم��ه��ات  الآب��اء  من  وك��م  والجامعات 
بوك(  والفاي�س  اأب  )الوات�س  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
كالنار  ال�سباب  مجتمع  في  منت�سرة  ُعنف  األعاب  يمار�سون 
باأ�سخا�س  وتربطهم  والقتل  للعنف  الميل  تعزز  اله�سيم  في 
مختلفة  اأع��راق  من  والعلمي  الأخاقي  م�ستواهم  من  لي�سوا 
وهدم  مجتمعنا  دعائم  تقوي�س  هدفهم  مند�سين  اأكثرهم 
الحياة  عن  بعيدًا  والتقوقع  الخمول  على  وتعويدهم  �سبابنا 

الجتماعية. 
اأكثر من ذلك قلة ِمَن الآباء اليوم يمكنهم التدخل في حياة 
اأولدهم ب�سكل مبا�سر من دون اأن يلقوا �سدًا منهم اأو ي�سمعوا 
مع  بت�سرفاتنا  اأحرار  ونحن  حياتنا،  في  لكم  �ساأن  ل  عبارة 
يرتعون  اأهلهم  رعاية  تحت  زالوا  ما  ال�سباب  هوؤلء  اأن  العلم 
عند  الأمر  يتجاوز  واأحيانا  تعبهم،  بثمرة  ويقتاتون  بخيرهم 
الذي  الائق  غير  وال�ّسباب  ال�ستائم  حد  اإلى  منهم  البع�س 
اأو من خال  الإلكترونية  الألعاب  به من خال  التلفظ  تعودوا 
ال�سا�سة ال�سغيرة التي تغزو كّل بيت. قلة من ال�سباب في هذا 
اأخاقهم  �سمو  تعك�س  وراقية  لئقة  باألفاظ  يتلفظون  الع�سر 

واأدبهم.

اأي��ن ال��دول��ة م��ن ك��ّل ذل��ك؟ اأي��ن دور رج��ال ال��دي��ن؟ اأي��ن 
الملتزم؟  الإع��ام  م�سوؤولية  اأين  المجتمع؟  في  الم�سلحون 
المادية  الرفاهية  اأ�سيرة  اأ�سبحت  اأم  الأ���س��وات  ُبّحت  هل 
له  مخطط  هو  اليوم  نراه  ما  هل  و�سعفها؟  خوفها  و�سجينة 
و�سوء  ودول��ة  مجتمع  تهاون  نتيجة  اأم  �سريرة  عقول  قبل  من 
في تخطيط للحفاظ على الإن�سان روًحا وعقًا، هذا الإن�سان 

الذي يعتبر اأهم ثروة في الوجود؟
فلننظر اإلى حياتنا الإجتماعية هل اأ�سبحت اأف�سل في ظل 
ن�سعر  و�سرنا  التكنولوجيا  في  والمخيف  ال�سريع  التطور  هذا 

اليومية؟  في حياتنا  والرفاهية  والطماأنينة  والأمان  بالأمن 
الحروب  كثرت  اإذ  ذلك  عك�س  كان  اأعزائي  يا  ح�سل  ما 
�سغوط  وزادت  والأمان  الأمن  افتقدنا  والجرام  العنف  وزاد 
الن�سان  �سحة  على  انعك�ست  التي  النف�سية  والم�ساكل  الحياة 
العالم وما زالت  الفقر في  ن�سبة  الف�ساد فزادت  وراحته وعّم 

اأقطاره. في  متغلغلة  الأمية 
اإن التكنولوجيا التي اأراحت اأج�سادنا وي�ّسرت اأمور حياتنا 
حلًما،  عقولنا  في  كان  ما  لعيوننا  واأباحت  بالعالم  وربطتنا 
عي�سنا،  هناءة  وق�سمت  وقتنا،  و�سرقت  �سحتنا،  من  تغذت 

بحجم  لتكون  وم�سختها  قيمنا  وطّوقت  اأ�سرنا،  وفككت 
م�������س���ال���ح الأف���������راد 

والدول. والحكام 
من  الخا�س  متى 
التكنولوجيا؟  م�ساوئ 
وك��ي��ف ي��م��ك��ن��ن��ا اأخ���ذ 
وترك  فيها  ما  اأجمل 
ك����ّل م���ا ع����دا ذل���ك؟ 
فات  اأم  اأم��ل  من  هل 

الأوان؟

نعمة 
أم 

نقمة
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رسائل القراء 

�سماحة ال�سيخ الّدكتور يو�سف محّمد َعمرو، عاِلٌم من علماء 
الّدين الّثقاة، وعّامة ل ي�سّق له غبار.

خطيٌب مفّوٌه ومحّدٌث لِبق، ورجُل موقٍف حازٍم وراأٍي حا�سم.
اأحاديثه  ثنايا  ف��ي  والف�سيلة  اأع��م��ال��ه،  وراء  م��ن  الحكمة 

ومواعظه.
ويغرف من  اأعماقه،  في  يغو�س  قرار،  العلم عنده بحر با 
�سامِعيه  ويمنح  نقاًء  نف�سه  يزيد  يكّل حّتى  ول  يمّل  خباياه؛ فا 

�سفاًء و�سعة عقل.
والّدنيا،  الّدين  �سوؤون  � مرجٌع معتبٌر في  كّل ذلك  � في  وهو 
اأبدًا.  خائَبين  عنده  من  يعودان  فا  والّداني،  القا�سي  يق�سده 
محبوبًة  �سخ�سّيًة  منه  جاعلًة  الدائمة،  ف�سمته  الّتوا�سع،  اأّم��ا 

تنطبع في الذاكرة وتنغر�س في القلب، فا تن�سى.
القا�سي  ال�سّيخ  �سماحة  ق  حقَّ فقد  العلمّي،  الم�ستوى  وعلى 
يو�سف محّمد عمرو من الإنجازات في ميادين عّدة، ما ل يت�سّنى 

لغيره اإّل في ما ندر.
وم�سوؤولّياته،  واإن��ج��ازات��ه  اأعماله  في�س  م��ن  غي�س  وه��ذا 

والمنا�سب والمهاّم اّلتي تقّلدها:
عام  منذ  الم�سلمين«  العلماء  »تجمع  في  موؤ�س�س  ع�سو    �

1982م.
�  موؤ�س�س جمعية »زهرة البقاع الخيرّية الإ�سامّية« في عام 

1982م.
� رئي�س محكمة جبيل ال�سرعّية الجعفرّية �سابقًا.

جبيل  لأب��ن��اء  الإ���س��ام��ّي��ة  الخيرّية  »الموؤ�س�سة  موؤ�س�س   �
وك�سروان«. في عام 1986م.

� موؤ�س�س »الرابطة الثقافّية لباد جبيل« في عام 1999م.
 � فتوح  المعي�سرة    � الخيرّية«  عمرو  اآل  »جمعية  رئي�س   �

ك�سروان   منذ عام 1980م.
  � ع�سو »اّتحاد الكّتاب الّلبنانيين« منذ عام 2006م.

العربّية خارج  بالّلغة  للموؤّلفين  العالمّي  »التحاد  � ع�سو في 
الوطن العربي« � باري�س � دم�سق منذ عام 2006م.

دم�سق.  العالمي  الباغة  نهج  »مجمع  ف��ي  �سرف  ع�سو   �
طهران«. منذ عام 2006م.

عام  من  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  تحرير  ورئي�س  �ساحب    �
2010م.

� اإمام م�سجد الإمام علّي بن اأبي طالب t، جبيل. منذ عام 
2006م.

� له ما يربو على اأربعين موؤلفًا وبحثًا، منها ما ُطبع اأكثر من 
طبعٍة، ومنها ما ُترجم.

� يحمل �سهادة دكتوراه في فقه الق�ساء واليراع �سادرة عن 
العربي،  الوطن  العربّية خارج  باللغة  للموؤلفين  العالمي  التحاد 

�سادرة  في 2006/1/18م.
من  والحديث  الدراية  علمي  في  اإج��ازات  ع�سر  يحمل  كما 
وت�سع  ولبنان.  واي��ران  الأ�سرف  الّنجف  في  الرواية  في  �سيوخه 
اإجازات في الأمور الح�سبّية من كبار مراجع الدين في الّنجف 

الأ�سرف واإيران ولبنان.
وي�ستمرُّ �سماحة ال�سيخ القا�سي الّدكتور يو�سف محّمد َعمرو 
م�سارات  في  ويتابع  كما  تتوّقف،  ل  اّلتي  المجيدة  حركته  في 
مباركة،  دينّيًة  الآتي ظاهرًة  للّزمان  ُم�ّسجًا  اإبطاء،  با  حياته 
ومتعّدد  القيمة  عظيم  رج��ٍل  �سيرة  الُمقِبلة  لاأجيال  وت��ارك��ًا 
ُمجتمعه، حّتى ماأت  في خدمة  متفاٍن  العلم،  وغزير  المواهب 

�سمعته الم�سّرفة كّل الآفاق.
من�سورة في »مدونة ربيع داغر«. تاريخ 2018/10/10م.

شخصّية فريدة 

للدكت�ر ربيع داغر

يف 
. لقد اأَحببُتَك عصرنا ل اأعرف ُمفردًة اأتكلمُّ بها غير الُحبِّ

وللقانون  للعلم  ُحّبك  في  بك  واقتديت  �سغري،  منذ 
الح�سنة.  القدوة  بك  راأي��ت  والإح�سان.  البرِّ  ولأعمال 
ة الم�سوؤولّية في  »الق�ساء«  وفي  »وزارة  وها اأنت في قمَّ
والنزاهة  ال��ع��دال��ة  زال��ت  ول  الإج��ت��م��اع��ّي��ة«،  ال�����س��وؤون 
�سعارك، ت�ساعد اأ�سحاب الحالت الإجتماعّية ال�سحّية 
دون  الإجتماعّية  والموؤ�س�سات  الفقراء  والمزارعين 
تمييز بين لبناني واآخر فالجميع �سوا�سية اأمام القانون، 
اأّنك  حيث  والوفاء  والعدالة  ال�سرف  ثوب  لب�ست  لقد 
والب�سمة  لهم  �سوت  ل  اّلذين  قلوب  اإلى  الفرح  اأدخلت 
والإنتظار.  ال�سبر  من  طويلة  ايام  بعد  �سفاههم  اإلى 
تعالى  اهلل  )اأط����ال  ول��وال��دت��ك   ،q ل��وال��دك  فهنيئًا 
بعمرها(، بما قّدموه للبنان من تربية �سالحة. وهنيئًا 
لنهر ابراهيم وللقرى المجاورة له ولباد جبيل برعاية 
مدير  اأحمد  ح�سين  عبداهلل  الأ�ستاذ  القا�سي  �سعادة 

وزارة ال�سوؤون الإجتماعّية.
ودمت لأخيك: هيثم عفيف الغداف

جبيل الأحد الواقع فيه 17 �سباط 2019م.

الطعام  تناولنا  ويعرفني،  اأَعرفه  �سديق،  لي 
والق�سا�س،  ال�سقاوة  ت�ساركنا  ���س��وي��ًا،  و�سربنا 
معًا،  وكبرنا  ترعرعنا  ال�سغر.  في  ولعبنا  �سحكنا 
ترافقنا الى البحر، تزحلقنا على الجليد، ترا�سقنا 
ات الثلج عند المنحدر في البلدة، دخلنا الأنفاق  ُكرَّ
اأخذنا  الغربية،  التال  قمم  واعتلينا  المياه،  تحت 
على  ال��وادي  في  المعّمرة  ال�سجرة  تحت  النعا�س 
وبحثنا  ال�سنوبر  اأ�سجار  ت�سّلقنا  النهر،  �سفاف 
الأوراق  جمعنا  الربيع،  في  الطيور  اأع�سا�س  عن 
فرح  تقا�سمنا  الخريف،  في  والحمراء  ال�سفراء 
الف�سول على مدار ال�سنة وكنا نم�سي على موعد مع 
ال�سباح لكن ذاك ال�سباح لم ُي�سرق. �سديقي كان 
على غير عادته، اأخلف بوعده وم�ست ال�سنون. منذ 
الطفل  ذاك  وبقي  يكبر  لم  �سديقي  الم�ساء،  ذاك 
الن�سمات  ال�سمع ل�سوته في هم�سات  ا�سترقُّ  الذي 
في  الع�سافير،  تغريدات  في  ال�سباح،  نغمات  مع 
ذاك  على  م��رَّ  ال��م��اآذن.  و�سدح  الأج��را���س  اأ�سوت 
الوداع الوفير من العمر حتى اذا ما اكتمل البدر في 
ال�سماء اأوماأت له بيميني، واذا ما تاألأت النجمات 
في ال�سحر ح�سبتها بريق نور عينيه المتجدد، واذا 
ما ارت�سم قو�س قزح تاأملت في ا�سراقته وكاأنه عائد 
من حيث م�سى بعد �سحاب الغيبة الطويلة. م�سى 
ذاك الطفل الذي في داخلي با عنوان وبقيت مع 

اأ�سئلة َجّمًة با جواب؟؟.

سعادُة 
بال جوابالُمحبِّ

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

وجدانيات

5455



وجدانيات

من مشرقي 
اىل مغربي    

قلمك  م��ن  ال��ح��ب��ُر  ج���فَّ  اإّن  ب��اأ���س  ل 
وفكرك يومًا وانقطعت تزرع حرفًا جديدًا. 
فغدًا َتطلُّ �سنابل اأقامك تحمل في طياتها 
ِع�سقًا  نف�سك  من  لنف�سك  خذ  اأحامك. 
اليوم  الكام.  زين  عليها  واأ�سف  وروح��ًا 
هي  الغد  وفي  ال�ستئذان  النور  من  عليك 
اأمل  فالحا�سر من حولك  اآذان.  كّلها  لك 
وفي جوارك تمتلئ الأحزان، ال�سام يو�سك 
ُيذِبُح  اليمن  لكن  النيران،  بها  ُيخمد  اأن 
م�سلوٌب  والأق�سى  والجوار،  الأخوة  با�سم 
القد�س  من  والقدا�سة  الفر�سان،  ب��اإرادة 
اإل��ى  وتتحول  ال��ّن��ا���س  اأع��ي��ن  تحت  ُت�سلب 
واأ�سقطت  الهال  فان�سطر  عالم �سهيون، 
الأجرا�س من عليائها، فالم�سرق والمغرب 
وحولها  في  النيل  وباد  جراحًا،  ينزفان 
ال�سعود  كيفية  ه��ّم��ه  وال��خ��ل��ي��ج  ت��غ��رق، 
ال��ق��م��ر، ك���ّل ه��ذا  وال��ه��ب��وط ع��ل��ى �سطح 

والغرب فينا ي�ستعمر، فاأي قلب ذا يرى ول 
يخ�سع واأي عين تلك ل تدمع.

اأن  خلت  فما  اليوم  اأّم��ا  بالأم�س،  تلك 
عبق  اأوردة  وتورد  اأ�سجان،  ف��وؤادي  يع�سر 
البال  واأره���ق  الج�سد  ك��وى  واأن��ي��ن وح��زن 
ولم  ت�سَداأ  �سلبًا  مفتاحًا  راأي���ُت  م��ا  اذا 
يمت. عتبًا تعاتبني جوارحي اأن قم وطّهر 
يبَق منه  لم  واأي باب؟ باب  الباب!..  هذا 
ون���ورًا  القلب  ف��ي  و�سمًا  َخ���طَّ  مفتاح  ال 

لاأب�سار.
هذا ما راأيت من وجه اأترابي واآبائي 
همم،  تنحني  ح��روف��ه  ع��ن��د  الأول���ي���ن. 
من  ه��و  ال���ف���راق.  ط���ول  يحكي  و����س���دوؤه 
وهو  قبلنا  َم�سوا  ر���س��ًا  ع�سقت  اأر����س 
ل�سعب  هو  ه.  ُحبِّ على  الب�سر  اأجمع  لبيت 
ت����وارث ال����ذود ع��ن راي���ت���ه، ه��و ل��ل��ف��داء 

الأر�س. ُم�ست�سعف في  لكلُّ  وللثورة، هو 

ما من ُحرٍّ في العالم ال واأَدمَع عينيه 
تموت  ل��ن  لق�سية  رم��ز  ال��م��ف��ت��اح.  ه��ذا 
مهما طال بنا الزمان فهو وعد اهلل الذي 
وبين  بيننا  ف��ارق  واذا  وع��ده،  ُيخلَف  لم 
بحبِّ  لأجيالنا  ب��اأ���س  ف��ا  ال��ح��قَّ  ال��ع��ودة 
الح�سارة،  القد�س،  علينا.  القد�س  حقِّ 
التاريخ، اليمان، الن�سان وما م�سى من 
اأ�سوارها  عند  ال  وعابد  وعالم  ر�سول 
قلبي  في  وجهها  حبيبتي،  هذه  انتحب. 

داري. تتو�سط  واأيقونتها  وفكري 
ه��ي م��ن��ّيِ اأن���ا ال�����س��رق��ّيُ ال��م�����س��رق��يُّ 
بن�سر  واأملي  ا�سراقتي  تنبعث  وهناك 
ت��ع��ال��ى.  اهلل  ���س��اء  اإن  ج��دي��د  و���س��ح��ى 
قد�س  اف��ت��دت  ال��ت��ي  الأرواح  ط��اب��ت  األ 
قلوب  ح��ن��اج��ر  ع��ا���س��ت  األ  الأق���دا����س، 
َك عهد  ا لها، اإل اأَن ُحبَّ تنب�س ِع�سقًا وحبَّ

ما بقي في الكون ليل ونهار.

ولدت ميرا بعد عذاب طويل... فرح بها الجميع... فتاة في بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف
غاية الجمال...

كبرت وتلقت اهتمام وعناية من حولها، وكان جمالها يزداد 
يومًا بعد يوم، ووالداها حبهما لها يت�ساعف اأ�سعافًا كلما نظرا 
اإليها، ولكن لون ميرا الأ�سفر كان يظهر عليها اأكثر فاأكثر كلما 

زاد في عمرها.
الى الطبيب لاطمئنان على �سحتها،  اأخذها  قّرر والداها 
وعند  الفحو�سات،  لإح�سار  وال��ده��ا  ذه��ب  اأي���ام،  ع��ّدة  وبعد 
اأحمّر  ووجهه  دامعتان  وعيناه  زوجته  راأته  المنزل  اإلى  عودته 
وبداأت  ابنتها  �سحة  عن  بال�سوؤال  اأ�سرعت  ولكنها  البكاء،  من 

تهزه يمينًا وي�سارًا قائلًة له:
�»هل اأح�سرت الفحو�سات؟ هل كل �سيء على ما يرام« ؟

�»هل ابنتي بخير؟ اأرجوك تكّلم... ِلَم اأنت �سامت « ؟
� اأجه�س بالبكاء وال�سراخ، كا... اإنها لي�ست بخير...

بها  ما  كامك،  اأو�سح  عليك  باهلل  تقول...  ما  اأفهم  لم   �
ابنتي؟

ويلزمها عملية  راأ�سها...  ُتعاني من مر�س خبيث في  اإنها   �
�سرورية ل�ستئ�سال الورم منه.

� ماذا؟!!! كيف ذلك ؟!!! ماذا ح�سل لها ؟!!!
� اأرجوك ا�سمتي قليًا ودعيني اأفكر من اأين لي المال لأقوم 

بت�سديد المطلوب لاأطباء ولغيرهم...؟.
� ل اأعرف، فُجّل ما اأعرفه هو ابنتي، اأريدها معي وبخير.

وبداأت الأم ت�سرخ وتبكي وتتو�سل اإلى اهلل تعالى طالبة من 
زوجها الإهتمام بجمع المال، وت�سمُّ ابنتها اإليها وتقبلها طوال 

الليل.
قبل  المنزل  وغ��ادر  الوالد  ا�ستيقظ  الباكر،  ال�سباح  في 

العملية  لإجراء  الكافي  المال  تاأمين  وراء  �سعّيًا  ال�سم�س  طلوع 
المطلوبة.

ومن مكان اإلى اآخر ومن اأخ اإلى �سديق اإلى قريب لم ي�ستطع 
تاأمين المبلغ.

من  زوجته  وتعبت  ابنته  وجه  على  المر�س  عوار�س  زادت 
قّرر  اأن  اإلى  اأي��ام  لعّدة  حالها  على  العائلة  وظلت  البكاء  كثرة 
اإليه  خل�سة  والدخول  لمنزله  مجاور  فخم  منزل  اإلى  الذهاب 
باأن  ال�سكان  اأحد  من  �سمع  اأن  بعد  وخ�سو�سًا  المال،  لإح�سار 

هذا المنزل فارغ في معظم الأوقات.
بعد عّدة �ساعات ذهب الوالد مع ابنته وزوجته اإلى الم�سفى 
واأنهت  توقع،  مثلما  �سيء  كل  و�سار  للعملية  يلزم  ما  كل  وجهز 
ميرا العملية بنجاح لمّدة اأربعة وع�سرين �ساعة كما قال الطبيب 

و�ستتمُّ مراقبتها في هذا الوقت.
النهو�س  تحاول  وه��ي  ميرا  ا�ستيقظت  التالي،  اليوم  في 
الوالدة  فاأ�سرعت  النهو�س  على  ت�ساعداها  لم  قدميها  ولكن 
لم�ساعدتها اإلى اأن جاء الوالد يخبرها باأن ميرا لن تم�سي بعد 
الآن، كما قال الطبيب، والمهم باأن المر�س قد زال من ج�سدها 

وهي اأمامنا ومعنا.
عاد الجميع اإلى المنزل بعد عّدة اأيام والحزن رفيقهم، غير 
اأّن حزن الوالد كان يفوق حزن زوجته اأ�سعافًا، لأن اهلل جازاه 

على �سرقته للمال!.
في اأول ال�سهر، وعند عودة الوالد من عمله، مرَّ على المنزل 
الذي �سرق منه المال وكان قد جهز مبلغًا ب�سيطًا منه مع ورقة 
ُكتب فيها: »اأرجو الم�سامحة على فعلتي ولكنني ا�سطررت لأن 
ابنتي اأُ�سيبت بمر�س خطير وكان علّي اإجراء العملية لإنقاذها، 
�سامحوني و�ساأظلُّ اأتردد في بداية كل �سهر لإعادة مبلغ ب�سيط 

بقلم المربية اأماريا برادعي �صليم
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من المال«.
وم������رت الأي������ام 
ي�سع  م��ّرة  ك��ل  ف��ي  وك��ان  وال�سهور 
المنزل،  اأ�سحاب  فيها  ي�سكر  ع��ب��ارة 
والذعر  الخوف  ينتابه  مرة  كل  في  ولكنه 
هذا  ولكن  واأذي��ت��ه،  لل�سرطة  اإباغهم  خ�سية 

من ال�������س���ه���ر  ال�ستين  ف��ي  اإم���راأة  وج��د  اأن��ه  اإذ  ُمختلفًا  ك��ان 
اإليه،  عمرها، واقفة في الخارج وكاأنها تنتظره وتريد التحّدث 
مبت�سمة  تقترب  بها  واإذ  �سيفعل،  م��اذا  يعلم  ل  برهة  فوقف 

وتقول:  »واأخيرًا التقيت بك بعد زمن طويل«.
اأنا ذلك الرجل الذي �سرق منزلك، وع�ست  اأنا هو،  - نعم 
ال�سرطة  اأن ياحقني رجال  اأيامي و�سنيني خائفًا مذعورًا من 
ولكنني لغاية هذا اليوم ل اأعرف لماذا لم ت�ستك على ال�سارق.

- انتظرت طويًا وكلما اأحاول اأن اأخبر ال�سرطة كان �سيئًا 
وه��داأت  �سيء  كل  �سيبين  ما  حدثًا  وك��اأن  قلبي  في  يختلج  ما 
من  نف�سي  فخجلت  المنزل  ب��اب  على  ورقتك  وج��دت  عندما 

الإباغ عنك.
من  اأكبر  جميًا  لك  اأردُّ  وكيف  اأ�سكرك  كيف  اأع��رف  ل   -

طاقتي؟
اأطلبه في حياتي هو ولٌد يملي علّي حياتي بعدما  ُجّل ما   -
اأغ��ادر  متى  اأعلم  ول  اأيامي  واأع��ّد  وحيدة  وبقيت  زوج��ي  رحل 

الحياة .
تملك  ما  بكل  خاطرت  التي  ابنتك  اإلى  اأتعرف  اأن  اأتمنى   

لأجلها.
- ابنتي؟

ل  ُمقعدة  واأ�سبحت  الحركة  على  قواها  فقدت  التي  ابنتي 
تتحرك وتحلم كما يحلم الكثيرون بنعمة الم�سي والرك�س.

- عّرفني عليها اأرجوك ول تخف لن اأوؤذيكم اأبدًا، كل الذي 
اأطلبه هو البقاء في ما تبّقى لي بجانب عائلة تن�سيني ما مررت 

به من هموم الحياة واأحزانها.
وابنته  زوجته  على  وعّرفها  المنزل  اإلى  معًا  الإثنان  ذهب 
الُمقعدة، ويا له من م�سهد موؤثر عندما رك�ست تلك المراأة نحو 
همومك،  كل  �ساأن�سيك  تخافي  ل  وتقول  وتبكي  ت�سمها  الفتاة 

�ساأفعل الم�ستحيل لأجعلك تم�سي.
وتحاول  ت�سمع  مما  مذهولة  زوج��ه��ا  اإل��ى  ال��زوج��ة  نظرت 

قالته  ما  لتكرار  المراأة  منها  اقتربت  اأن  اإلى  اأُذنيها  ت�سديق 
منزلهم  ترك  منهم  طالبة  لهم،  محبتها  وتوؤكد  وجدّية  بحزم 
الرجل  على  عر�ست  بعدما  منزلها  في  معها  للعي�س  والذهاب 
الأم  وعلى  بم�سداقّيته  اأح��دًا  تجد  لن  لأنها  م�سنعها  ا�ستام 
فيه  تجد  باتت  التي  الخياطة  م�سغل  اأع��م��ال  في  م�ساعدتها 

�سعوبة العمل.
باأّنهم  وكذلك  مطّوًل  يفكروا  ولم  مثلها،  يجدوا  لن  فر�سة 
�ساعدوها  حال  في  عليها  عالة  يكونوا  ولن  ويكّدون  �سيعملون 

وقدموا لها كل ما تحتاجه.
والم�سغل  تاألقه  اأوج  اإل��ى  الم�سنع  ع��اد  اأ�سهر  ع��ّدة  بعد 
م�سفى  من  المنا�سب  العاج  تتلقى  والفتاة  نجاحه  ريعان  اإلى 
المدينة والتي ت�سهر على راحتها تلك المراأة بعد اأن وهبت كل 

ما تملك لها و�سجلت كل �سيء با�سمها.
ون�ساط  بجٍد  يعمان  كانا  حيث  يومًا  ال��وال��دان  يتذمر  لم 

و�سدق واإخا�س دون معرفتهما بما عملته المراأة باأماكها.
بعد عّدة اأ�سهر قرر الطبيب اإجراء العملية للطفلة في فرن�سا 
ذات  الكبيرة  المراأة  على  الخارج  في  العاج  تفا�سيل  وكانت 
ي�ستطيعان  ل  الوالدين  لأن  الطفلة  مع  و�سافرت  الحنون  القلب 

ترك العمل.
كانت الطفلة تحادث والديها كل يوم في الم�ساء تطمئنهما 

عن �سحتها وكيف اأن المراأة ل تتركها ول تنام ُمطلقًا.
اأُجريت العملية بنجاح وعادتا معًا بعد �سهر وكم كانت فرحة 
ت�سمهما،  والديها  نحو  الإبنة  رك�ست  عندما  عظيمة  الوالدين 
لم ي�سدقا ما �ساهدا ولكن المراأة اقتربت تربت على كتفي الأم 
تم�سي  معافاة  ابنتكما  وعادت  الحلم  لكما  حققت  الآن  وتقول 
وترك�س، ولكن انتبها عليها لأنها هي الأمل في حياتي، البريق 

لأيامي المعدودة، والب�سمة والفرح.
�سمت الوالدة تلك المراأة التي ل مثيل لها و�سكرتها على كل 
اإمراأة  اأعظم  ال�سكر ل يكفي ول يفيها حقها لأنها  اأن  �سيء مع 

عرفتها بحياتها!.
باأن كل  الوالدين  المراأة  اأخبرت  المنزل  اإلى  عند و�سولهم 

ما تملك قد اأ�سبح باإ�سم ميرا ول اأحد غيرها.
�سكت الوالدان ولم يعرفا ماذا يقولن، و�سما الفتاة اإليهما 
و�سكرا اهلل على تلك النعمة التي لم يعرفها اأحد من القرويين 

في بلدتهم من قبُل.

بقلم االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف

الوادي ـ املقّدس

و�سام  يم�سي  �سباح،  كّل  في  كعادته 
يقطن  فهو  المدينة،  في  باكرًا  عمله  الى 
ف��ي ال���ري���ف، ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن ال���وادي 
�سنويًا  النا�س  يفد  بالحبِّ حيث  المقّد�س 
الح�ساد  مو�سم  م��ن  الأول  الأح���د  ي��وم 
الأم  الطبيعة  الى  والوفاء  الحبِّ  لتقديم 
يزرعها  �سغيرة  �سجرة  قادم  كل  ويحمل 
على  وي��داوم  النهر  �سفاف  من  بالقرب 

زيارتها في كل عام.
فاليوم  ب��اك��رًا،  عمله  اأن��ه��ى  و���س��ام، 
ال�سبت وغدًا يوم حافل وعليه ال�ستعداد 
واختيار ال�سجر له ولعائلته. في ال�سباح 
و�سام  ذهب  ال�سم�س،  طلوع  قبل  الباكر، 
من  بع�سًا  حاملين  وول��دي��ه  زوج��ت��ه  م��ع 
ورف�سًا  �سنوبر  �سجيرات  واأرب��ع  الطعام 
َم  وم���ع���ول. ع��ن��د اأط�����راف ال��ب��ل��دة ت��ق��دَّ
يطوي  تارًة  المنحدر،  الدرب  على  نزوًل 
الأغ�سان  يحّيُد  واأخرى  برجليه  ال�سوك 
على  يتكئ  اأو  العائلة  م�سير  عن  ال�سائكة 
تكن  لم  الزلقة.  المنحدرات  عند  رف�سه 
ُممتعة،  ك��ان��ت  لكنها  �سهلة  الم�سيرة 
بها  تبادلوا  ق�سيرة  ا�ستراحة  تخللها 
وال�سكن  المدر�سة  في  الأولد  ق�س�س 

الجديد وغيرها من كام.
جموع  و�سلت  ال�سم�س  ���س��روق  عند 
ال��ق��روي��ي��ن ال���ى ���س��ف��اف ال��ن��ه��ر ق��رب 
مرحّبًا  اأحدهم  الكام  وا�ستهلَّ  الينبوع 
و�سام  وبال�سيد  ع��ام  ب�سكل  بالقادمين 

خا�س. ب�سكل  وعائلته 
غير  ال��ُم��ع��ت��اد  عملهم  ال��ن��ا���س  ب���داأ 
حول  وتدور  ترق�س  اأخذت  منهم  �سيدة 
معّلمة  »خريف«  هي  ال�ستينية،  �سجرتها 
المو�سيقى في القرية، تقاعدت منذ زمن 
اإل  ترتبط  األ  ما م�سى  في  اختارت  وقد 
َيبَق  ولم  اآنذاك  ُح�سنها  بالمو�سيقى رغم 
اأثناء  الحور  �سجرة  ال  الما�سي  من  لها 
في  در���س��ًا  لتعطي  ع��ام  كل  تاأتي  خريف 
ب�سوت  وت�ستمتع  ل�سجرتها  المو�سيقى 
لتعزف  اأغ�سانها  وتمايل  اأوراقها  حفيف 
خريف«.  »لــحــن  �سمي  ج��دي��دًا  لحنًا  لها 
و�سام  وكذلك  طقو�سهم  الجميع  اأنهى 
وع��اء،  ف��ادي  واأولده���م  �سعاد  وزوجته 
الجميع  فتوجه  الظهيرة.  وقت  حان  وقد 
وجمعوا  و���س��رب��وا  اغت�سلوا  النهر،  ال��ى 
الجميع  وتقا�سمها  الخرمة.  اأ�سجار  ثمار 
حيث  القديمة،  ال�سجار  تحت  الظّل  في 
كانت  ل��ا���س��ت��راح��ة!!.  ق��ل��ي��ًا  ا���س��ت��ل��ق��وا 
التاأمل  م��ن  كثير  فيها  اآ���س��رة،  لحظات 
وغر�س  الحا�سر  وقطاف  الما�سي  بزرع 

لم�ستقبل. ا
عن  اأح��ده��م  ي�ساأل  و���س��ام  ذه��ب   
جّدته لأمه فهي من هذه القرية التي 

من ل��������م  يزرها 

جلو�سها،  مكان  على  يدّله  به  فاذا  قبل، 
اأولده  واأخ��ب��ر  زوجته  ال��ى  ُم�سرعًا  ع��اد 
في  كثيرًا  اأحّبها  التي  جدته  عن  بفرح 
اإّنها  اأث��م��ر،  ال��ذي  زرع��ه��ا  وع��ن  ال�سغر 
�سوت  مع  جّدته  ب�سوت  �سعر  هنا!.  ها 
الريح التي تعبث بالأوراق قادمة لل�سام 
تتدلى  الغ�����س��ان  بع�س  وبيديها  عليه 
ومزيدًا  و�سوقًا  حبًا  قلبها  ثمرة  لتعطيه 
الجدُّ  ا  واأمَّ الفرح...  ودموع  القبات  من 
الذي كان في العالم الآخر، كان حا�سرًا 
ك�سجرة  تمامًا  لهم  �سندًا  الوجدان  في 
المتين  جذعها  عند  العتيقة  ال�سنديان 
و�سام  ابت�سم  الجذور.  اأر�س  في  الرا�سخ 
ال��وادي  هنا  ق��ائ��ًا:  اأولده  ال��ى  وت��وج��ه 

. بالحبِّ الُمقّد�س 
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قصة العدد

قلبها،  �سميم  م��ن  زغ���ردة  اأط��ل��ق��ت 
وكاأنها  العنان  لنف�سها  تطلق  م��ّرة  لأول 
طويًا.  زمنًا  اأَ�َسَرْتها  قيود  من  تحررت 
من  عمرًا  الزغردة  هذه  اخت�سرت  لقد 
العذاب. اأجل ل بّد لليل الألم اأن ينجلي، 
رددت��ه��ا  ف��ي نف�سها م���رارًا ث��م دن��ت من 
تم�سها  لم  ثابتة  بخطوات  »�صفق«  ابنتها 
ات��ح��دت  ح��ت��ى  ب��ق��وة  عانقتها  ق��ب��ل،  م��ن 
دقات قلبيهما، قبلتها ومن ثم �سلمت على 
ووقفت  ال�ّسعادة  لهما  وتمنت  عري�سها 
على  و���س��ّل��م  زوج��ه��ا  لحقها  بجانبهما، 
بحرارة  �سفق  �سّلم على  ثم  ومن  العري�س 
ب��ال��ّدم��وع،  منهما  ك��ّل  عينا  واغ��رورق��ت 
ولكنها  زوج��ت��ه  ابنة  »�ــصــفــق«  اأن  �سحيح 
ترّبت في بيته واأمام عينيه وكان موجودًا 
في كّل لحظة من لحظات عمرها. وقفوا 

ورة التذكارية. جميعًا واأخذت ال�سّ
اأمام  »منى« مف�سحة المجال  ابتعدت 
ور التذكارية  رفيقات ابنتها لأخذ ال�سّ
كر�سي   اأقرب  على  وجل�ست 
وج���دت���ه اأم���ام���ه���ا. ك��ان��ت 
عليها  تلح  الما�سي  ذكريات 

فكّبلتها وغيرت في ذاكرتها م�سار الزمن 
حيث  طفولتها  اإل��ى  و���س��وًل  قادها  ال��ذي 
واأذاقها  الأربعة  اإخوتها  مع  اليتم  لحقها 
حياتها  ول��ّون  عي�سها  ونّغ�س  مرارته  من 
التي لم ت�ستطع محوها  القهر  باألوان من 
اإل بعد زواجها من »عي�صى«، هذا ال�سهم 

الذي يقف بجانب ابنتها اليوم.
اللبنانية  الحرب  في  والدها  وفاة  اإّن 
كانت عامة فارقة في حياة اأ�سرتها التي 
الجد  كنف  اإل��ى  المعيل  فقد  بعد  لذت 
احتماء من غدرات الحياة والعوز، و لكن 
دفع  الوقت  ذل��ك  في  الحال  ذات  �سيق 
للعمل في موؤ�س�سة لاأيتام حيث  بوالدتها 
تاأمين  و  بدرا�ستهم  تكّفلت  و  احت�سنتهم 

اأغلب متطلباتهم . 
مثقلة  »مــنــى«  كبرت  �سنوات،  م��ّرت 
بتعب والدتها وهمَّ اإخوتها وغارقة ب�سعور 
حرمت  اأّنها  يكفي  والوحدة،  ال�سيق  من 
في  لتحيا  تاألفه،  كانت  التي  منزلها  من 
كنف جد ت�سعر باأنها واأخوتها عالة عليه.  
بات  وجمالها  �سغيرة  تعد  لم  »منى« 
لها  �سبان ل ح�سانة  لفتًا، ومحّط عيون 
ول رادع مّما اأثار خوف الجدة والأم 
معًا. حملت الجدة �سورة حفيدتها 
ولدها  لزيارة  و�سافرت 
مع  ال��م��ه��اج��ر 
ئلته  عا

عّلها  البرتغال  اإلى  ال�سنين  ع�سرات  منذ 
تجد ح�سنًا يحمي حفيدتها. 

حفيدها  باإعجاب  ��ورة  ال�����سّ حظيت 
��رَّ اإل���ى ج��ّدت��ه ب��اأن��ه يرغب  ال��ب��ك��ر. ف��اأ���سَ
من  الجدة  فطارت  »مــنــى«.  من  ال���زواج 
الفرح وحملت معها هذا الخبر اإلى اأر�س 

الوطن كهدية لحفيدتها. 
حبًا  ل  العر�س  على  »مــنــى«  واف��ق��ت 
بابن عّمها و لكن بحثًا عن دفء افتقدته، 
بانت�سال  واأمًا  تمّلكها،  قلٍق  من  وتخل�سًا 
ع��ائ��ل��ت��ه��ا م���ن ���س��رك ع��ن��ك��ب��وت ال��ك��دح 
ابن  واأت��ى  النتظار  يطل  لم  والمعاناة. 
الباردة،  الغربة  باد  اإل��ى  وحملها  العم 
الواقع  اأم���واج  تتقاذفها  راح��ت  وه��ن��اك 
على  واآمالها  اأحامها  فتك�سرت  المرير 
ال����زواج ورع��ون��ة �سريك  ق�����س��وة  ���س��خ��ور 
كان  فما  القدر،  لها  اختاره  الذي  العمر 
وبركان  جراحاتها  تخفي  اأن  اإل  اأمامها 
التي  ثورتها عن الجميع متحّلية بالحكمة 
التي  اليتم  تجربة  نار  نف�سها  في  اأزكتها 

عا�ستها في وطنها بين اأ�سرتها.
ت�سرفات  على  »مــنــى«  �سبرت  اأج��ل 
زوجها الغريبة واأخاقه التي انحرفت عن 
م�سار الّدين والقيم التي ترّبت عليها، وعلى 
دعم والديه ال�ّسافر له، وعلى المعان في 
من  ولكن  بم�ساعرها  وال�ستهانة  اأذيتها 

ثقتها  تخ�سر  اأن  دون 
وتتنازل  بنف�سها 

عن مبادئها وقيمها.
فتاة  عمها  اب���ن  م��ن  زواج��ه��ا  اأث��م��ر 
ج��م��ي��ل��ة ���س��ّك��ل��ت ال���وث���اق ال����ذي رب��ط��ه��ا 
الأمل،  فقدت  اأن  بعد  جديد  من  بالحياة 
على  واإ�سرارها  قوتها  »منى«  وا�ستعادت 
الوطن  اأر���س  اإلى  العودة  وق��ررت  الحياة 
زوج  م��ع  ذل��ك  ال��ى  ال�ّسبيل  كيف  ول��ك��ن 
ولكن  ومعا�سها.  اأنفا�سها  عليها  يح�سب 
اإقناع  على  �ساعداها  وحنكتها  حّكمتها 
زيارة  بحجة  الوطن  اإلى  بعودتها  زوجها 

ذويها وجديها. 
و�سجونها  طفلتها  معها  تحمل  عادت 
والدتها  ح�سن  ف��ي  ج��دي��د  م��ن  لترتمي 
والمرهق  الألم  بوخزات  المدّمى  الدافئ 
ل�سدق  م�ستاقة  هي  الحياة،  ماآ�سي  من 
العاطفة وللحنان ولكّنها قوية لم تهزمها 
التجربة بل جعلتها اأكثر �سابة وحكمة.  
اأمامها  وو�سحت  ا�ستقّرت  اأن  بعد 
ال�������س���ورة، ت��اب��ع��ت درا���س��ت��ه��ا ف���ي دار 
التربية  ف��ي  ���س��ه��ادة  ون��ال��ت  للمعلمين 
الح�سانية، اأحبتها مديرة الدار واأعجبت 
معها  فتعاطفت  وذكائها  اأخاقها  ب�سمو 
النف�س  علم  م��ادة  تدري�س  منها  وطلبت 
التربوي لطالبات ال�سنة الأولى في الدار. 
فتح العمل اأمامها بابًا حرمتها الحياة 
بالطمئنان  �سعرت  زم���ن،  منذ  دخ��ول��ه 
وب��ق��درات��ه��ا،  بنف�سها  ثقتها  وت���ع���ّززت 
على  وق���ادرة  م�سوؤولة  ال��ي��وم  واأ�سبحت 
اإعالة ابنتها وم�ساعدة والدتها التي تعمل 
نف�سها  لإعالة  الم�ساء  حتى  ال�سباح  من 

ولتاأمين بع�س حاجات اإخوتها.
لم  ال��م��دة  ــى« ط���وال ه���ذه  ــنـ »مـ زوج 
منها  ي��ط��ل��ب  ك���ان  ي���ه���داأ،  ول���م  ي�ستكن 
ومرة  بالح�سنى  مرة  العودة، 
والوعيد،  بالتهديد  اأخ��رى 

ول��ك��ن��ه��ا ل��م ت��ت��راج��ع ول���م ت��ن�����س الأي����ام 
عبة والليالي الأليمة التي ق�ستها معه  ال�سّ
وكّلفت  الطاق  على  اأ���س��ّرت  اأهله،  وم��ع 
اأن  وا�ستطاعت  الق�سية  لها  يتابع  م��ن 
ابنته  لح�سانة  اأهليته  للق�ساء عدم  تثبت 
دع��وى  ورب��ح��ت  ك��زوج��ة  معها  اأوالتعامل 

الطاق. 
من  �سنوات  ثاث  بعد  حريتها  نالت 
ترمي  اأن  بعدها  وق���ررت  وال��ج��زر  ال��م��ّد 
م�سرح  ف��ي  وتنطلق  وراءه����ا     الما�سي 
ال��ح��ي��اة ل��ت��اأخ��ذ دوره���ا م��ن ج��دي��د، واأن 
اأجلها  من  لي�س  ب�سابة  الحياة  تواجه 
ــصـــفـــق« ال��ت��ي  ف��ح�����س��ب اإن���م���ا م���ن اأج����ل »�ـ
بعد  عنها  وم�سوؤولة  بعهدتها  اأ�سبحت 

طاقها من زوجها.
من  »عــيــ�ــصــى«  يطلب  اأن  ال��ق��در  �ساء 
محّط  كانت  التي  المعلمين  دار  مديرة 
تر�سى  منا�سبة  فتاة  له  تنتقي  اأن  ثقته 
بو�سعه وواقعه وهو من تربى في موؤ�س�سة 
الأيتام التي تعمل فيها والدتها مع اأخوته 
حادث  في  والديه  موت  بعد  طفولته  منذ 
الر�سد  �سن  بلوغه  ولغاية  موؤلم  �سيارة 
نف�سها  الموؤ�س�سة  في  موظفًا  عمل  حيث 

لح�سن خلقه ونباهته. 
معارفها  المديرة  ا�ستعر�ست  فعندما 
وقع اختيارها على »منى« كون �سخ�سيتها 
ت�سبه �سخ�سيته وكذلك طباعها وظروف 
على  ت��واف��ق  ك��ان��ت  اإن  �ساألتها  حياتها، 
ترددت  لها.   اختارته  �ساب  من  ال��زواج 
تجربتها  تكرار  تريد  ل  لأنها  بداية  منى 
الإيجابي  المديرة  ك��ام  ولكن  ال�ّسابقة 

ب�سرط  ول��ك��ن  ت��واف��ق  جعلها  ع��ن��ه 
اأخاقه  ودرا�سة  مقابلته 

اأي  اأخ����ذ  ق��ب��ل 

قرار يلزمها بالزواج منه.
وافقت المديرة ونقلت الخبر ال�سعيد 
ل�»عي�صى« وطلبت منه الح�سور الى الدار 
غرائب  من  ولكن  كثب  اإليها عن  للتعرف 
الى  يح�سر  ك��ان   »عي�صى«  اأن  دف  ال�سّ
ال����دار اأح��ي��ان��ا لن��ج��از ب��ع�����س الأع��م��ال 
المكتبة  في  يراها  وك��ان  منه،  المطلوبة 
تقراأ وكم تمنى لو كانت من ن�سيبه ولكنه 
كان ي�ستبعد الفكرة لعتقاده اأن ل اأمل له 

في ذلك.
وت�سارحا  وت��ع��ارف��ا  تقابا  اأن  بعد 
م�سيا  م�ستقبلهما،  طريق  �سوَيا  ور�سما 
ثاثة،  العمر  م�سيرة  وب��داأ  بيد  ي��دًا  معًا 
التي  »�صفق«  اأكبرهم  �ستة  اليوم  هم  وها 
الفرح  ل��ون  »عــيــ�ــصــى«  حياة  على  اأ�سفت 
من  الأب��ن��اء  ي��رى  اأن  قبل  الأب���وة  ومعنى 
والدها  تعرف  اليوم  »�ــصــفــق«  اإّن  �سلبه، 
اختارت  ولكّنها  وجودها  �سبب  كان  الذي 
اأن تبقى مع من احت�سنها و�سار معها في 
وتعي  لتتعلم  بيدها  واأم�سك  رحلة عمرها 
�سي�سونها  لمن  ي�سلمها  اأن  قبل  الحياة 

ويحفظ كرامتها مدى الحياة.  
�سوت  على  واقعها  اإلى  »منى«  عادت 
هدية  لتقديم  ي��دع��وه��ا  وه���و  »عــيــ�ــصــى« 

ال��زف��اف ل���»�ــصــفــق« وه��ي ع��ب��ارة عن 
اأيقونة  فيه  ذه��ب  م��ن  �سل�سال 

اإلى  »معاً  كتب عليها عبارة 
االأبد«.  

األبدمعًا إلى
بقلم المربّية االأ�صتاذة الحاجة نمرة حيدر اأحمد
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من الكتب التي وصلت إلينا

                           »القد�س تاريخًا وق�سّية« 
                      لالإعالمّي 

       الأ�ستاذ حبيب غانم

هذا الكتاب موؤلف من 270 �سفحة من القطع الو�سط، من�سورات دار المنهل 
اللبنانّي � بيروت � الطبعة الأولى 2002م. وهو موؤلف من مقّدمة وخم�سة ف�سول 

مع ماحق. 
جاء في تعريف هذا الكتاب النفي�س قول النا�سر:» من حقِّ القد�س على 

الإن�سانّية كلها، ومن واجب الإن�سانّية نحو �سّيدة عوا�سم الكون اأن ُتعطي الأولوّية 
لها ق�سّية، وم�ستقبًا، فالعالم كله. من دون الق�سد ج�سد با روح، وجغرافيا 

من دون تاريخ، وكرة اأر�سّية مقطوعة ال�سلة بال�سماء«.
اأّمــا  الــخــالــدة.  الل  مدينة  القد�س  وتبقى  تعريفه:»  خاتمة  في  ق��ال  اأن  اإل��ى 

ال�صهي�نّية وال�صهاينة فاإلى زوال �صاأن كل احتالل... ول� كره كل ُطغاة اأو ط�اغيت 
االأر�س«.

ما  ومعرفة  عليه  الإط��اع  وم�سيحّي  ُم�سلم  لكّل  ينبغي  قّيم  كتاب 
ت�سمّنه من حقائق تاريخّية و�سيا�سّية.

حرب 
الثالثة الألفّية 

لاإعامّي  اأخ��رى،  وم��اآرب  قزوين...  نفط 
الأ�ستاذ حبيب غانم

من  �سفحة   198 م��ن  م��وؤل��ف  الكتاب  ه��ذا 
اللبنانّي  المنهل  دار  الو�سط، من�سورات  القطع 
من  يتاألف  2001م.  الأول��ى  الطبعة   � بيروت   �
مقّدمة وخم�سة ابواب وخاتمة مع ماحق. تكّلم 
الموجودة  العظيمة  الثروات  عن  الكتاب  هذا 
ال��دول��ي بين ع��ّدة  ف��ي بحر ق��زوي��ن وال�����س��راع 
دول عليه، وعن تاريخ هذه المنطقة الم�ستركة 
كام  خاتمة  في  ج��اء  حيث  دول  ع��ّدة  بين  ما 
التحذير  قوله:»لي�س  الكتاب  هذا  من  النا�سر 
مــن االآتـــي االأعــظــم كــالمــاً يطلق فــي الــهــ�اء اأو 
اإلــى  دعــ�ة  ولكنه  واد...  فــي  ال�صرخة  مــن  نــ�عــاً 
الل  ن�صاأل  كارثة،  لتفادي  والحذر  الحيطة  اأخذ 
تعترف  ال  فالك�ارث  �صرورها  العالم  ُيجنب  اأن 

ال�صلبّية«. باآثارها  بالحدود، واإّنما تتجاوزها 
بهذه  ي��ه��ت��مُّ  م��ن  ل��ك��لِّ  ينبغي  ق��ّي��م  ك��ت��اب 
وم�ستقبلها  وحا�سرها  وتاريخها  المنطقة 

الإطاع عليه لمعرفة ما فيه من حقائق.

الجمعيات ال�سرّية 
»تاريخ الرمزّية والباطنّية« 
تاأليف الإعالمّي ربيع داغر، 

والإعالمّية 
فريال خوري مو�سى

كتاب يت�األف من 98 �سفحة من القطع العادي � الطبعة 
الأولى 2015م. قام الموؤلفان بجهود جيدة في الك�سف عن 
عام  األفي  منذ  والباطنّية  ال�سرّية  الجمعيات  تلك  حقائق 
الكتاب:»م��ص�ع  تعريف هذا  تاريخه وقد جاء في  ولغاية 
ال�صيا�صّية...«  )غير  ال�صرّية  الجمعيات  ه�  الدرا�صة  هــذه 
الم�سيحّية  المرحلة  مع  بالتوازي  مطردًا  نموًا  نمت  التي 

.)Christin era(
وفي  الغنو�سّية،  ظهرت  الأّول  الميادّي  القرن  فمنذ 
الأيزوتيرّية، في م�سار مده�س من  الع�سرين كانت  القرن 
التي  والفل�سفات  والأفكار  العقائد  والن�سجام في  التكامل 

. )new age( تب�ّسر بع�سر جديد
الرمزّية  بتاريخ  يهتم  من  لكلِّ  ينبغي  قّيم  كتاب 
والباطنّية والجمعيات ال�سرّية الإطاع عليه لمعرفة 

ما فيه من رموز واأ�سرار.

»نور الإ�سالم«
الإم��ام  موؤ�س�سة  عن  �سادرة  اإ�سامّية  ثقافّية  مجلة 
الح�سين t، الخيرّية الثقافّية، بيروت � �سادرة باللغتين 
العربّية والإنكليزّية. العددان )229 � 230( اآذار وني�سان 

2019م.
عن  م�����س��ورًا  ا�ستطاعًا  ال��ع��ددان،  ه���ذان  ت�سّمن 
الم�سلمين في مار�سيليا � فرن�سا. ومقالت عديدة اأبرزها:
� الأهداف ال�سرّية لمدار�س التعليم الجباري )الجزء 

الثاني )نبيل حامد(.
)د.  متنقلة  علمّية  مدر�سة  مغنية:  مو�سى  ال�سيخ   �

ال�سامي(. يحيى 
الدينّي  )ال��م��رج��ع   ،u ال��زه��راء  ال�سيدة  ع�سمة   �

الخر�ساني(. الوحيد  ال�سيخ  العّامة 
� الأئمة i، اآباء الأُّمة )ال�سّيد ح�سين نحيب محمد(.

� جوهر الحب )رجاء بيطار(.
� ال�سريك ال�سالح )ال�سّيد علي مكي(.

الآخ����ر )ح�سن  وال��م��ن��ط��ق  وال��ام��ع��ق��ول  ال��م��ع��ق��ول   �
العاملّي(.

التربوّية  والزوايا  المقالت  من  عدد  اإلى  بالإ�سافة 
و�سوؤون واأخبار الم�سلمين في العالم. 

اإعداد )مدير التحرير الم�ص�ؤول(
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وداع األحبة

ال��م��ول��ى  واآل  ج��ب��ي��ل  م��دي��ن��ة  ُف��ج��ع��ت 
ال��ك��رام وال��ع��ائ��ات ال��ُج��ب��ي��ل��ّي��ة ون��ق��اب��ة 
»اإطـــاللـــة  ومجلة  لبنان  ف��ي  المحامين 
ال�سديق  للمحامي  بفقدهم  ُجــبــيــلــّيــة« 
اأُقيم  الأ�ستاذ ر�ساد محمود المولى. وقد 
قبل ظهر  اأرب��ع��ي��ن��ه  ذك���رى  ف��ي  اح��ت��ف��اٌل 
الأّول  ت�سرين   11 فيه  الواقع  الأحد  يوم 
المرجع  ال��ع��ّام��ة  ق��اع��ة  ف��ي  م.   2018
 � )قده(  اهلل  ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد 
الفعاليات  من  كبير  ح�سد  ح�سره  جبيل، 
والبلدّية  والر�سمّية  الدينّية  والجهات 
�سماحة  يتقّدمهم  والإجتماعّية  والأمنّية 
المفتي الجعفرّي الممتاز العّامة ال�سيخ 
اأحمد قبان، مفتي باد جبيل وك�سروان 
�سم�س  الأم���ي���ر  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ  ال��ع��ّام��ة 

ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  العّامة  الدين، 
ال�����س��ي��خ محمد  ع��م��رو،  م��ح��م��د  ي��و���س��ف 
م�سطفى  ال�سّيد  النائب  عمرو،  ح�سين 
النائب  الحّواط،  زياد  النائب  الح�سينّي، 
م�سوؤول  ها�سم،  عّبا�س  الحاج  ال�سابق 
ح�سين  ال�����س��ي��خ  ال��خ��ام�����س��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة 
ح�سين  ال�سيخ  بّرو،  علي  ال�سيخ  زعيتر، 
ال�سيخ  كنعان،  جمال  ال�سيخ  �سم�س، 
محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ محمود حيدر 
ال�سيخ  قماطي،  م�سطفى  ال�سيخ  اأحمد، 
وفد  اللقي�س،  اأحمد  ال�سيخ  قان�سو،  علي 
المحامي  برئا�سة  المحامين  نقابة  من 
فادي بركات، القا�سي جوزيف �سليمان، 
ع��ّواد،  ربيع  الأ���س��ت��اذ  ال�سابق  المر�سح 
من  وح�سد  ال��م��ق��داد،  ح�سن  المهند�س 

الإجتماعّية. الفعاليات 
خ�سر  ال�سيخ  ك��ان  الإحتفال  عريف 
بّرو، البداية كانت قراءة القراآن الكريم 
الكلمة  وكانت  المقداد،  محمود  لل�سيخ 
المفتي  ل�سماحة  ال��ذك��رى  في  الرئي�سة 
اأحمد  ال�سيخ  العّامة  الممتاز  الجعفرّي 
الوطنّية  الوحدة  على  فيها  رّك��ز  قبان 
بع�سنا  وم��ح��ب��ة  ت��ع��ال��ى،  اهلل  وم��ح��ب��ة 
التاريخّي  جبيل  مدينة  دور  وعلى  بع�سًا، 

والوطنّي. 
الفقيد  لنجل  العائلة  كلمة  كانت  ُثّم 
ال��م��ح��ام��ي الأ���س��ت��اذ م��ح��م��ود ال��م��ول��ى. 
ع��زاء  مجل�س  ب��ق��راءة  ال��ذك��رى  وُختمت 
بلوط.  اإبراهيم  ال�سيخ  لف�سيلة  ح�سينّي 
 .q الفقيد  روح  ع��ن  ال��غ��داء  وب��ط��ع��ام 

الأ�ستاذ  المحامي  كلمة  في  ج��اء  ومّما 
قوله: محمود 

��ن��ون  ه��و ال��ع��م��ر ي��م�����س��ي وت��م��رُّ ال�����سّ
قلوبنا  اآل���َم  ف��ال��رح��ي��ل  ال��ب�����س��ر،  وب��ل��م��ح 
رحلت  ق��د  ه��ا  وال��ع��ي��ون،  القلوب  فبكت 
ي�سبو  والحنين  ال�سوق  فيعود  والدي  يا 
األيم،  فالفراق  ل��روؤي��اك،  الع�سق  م��رام 
العلم،  وجهاد  العلم  في  عمرك  اأم�سيت 
ال��ط��وي��ل،  درب���ك  ف��ي  ل��ن��ا  م��ن��ارة  فكنت 
ف��ال��ع��ي��ون ح��ال��م��ة ن�����س��اأت وت��رب��ي��ت على 
وعمل  والمحّبة  وال�سدق  الّنا�س  محّبة 
�سالحة،  تربية  وتربينا  فترعرعنا  الخير 
فربيتنا على ُحّب الخير وعلى ُحّب الّنا�س 
فكنت خيرًا للجميع، كنت �ساحب حق يا 
نور عينّي،  ويا  فوؤادي  قلبي ومهجة  �سعلة 
وال��دي  يا  ناديت  القلب،  من  �سرخة  يا 
يرافقه  فالحزن  الكلمات  اختنقت  لقد 
عند  لقياك  مّنا  �سرق  فرحيلك  الأنين، 
نن�ساك،  اأن  لنا  فكيف  وم�ساء  �سباح  كل 
لنا  ��ك  َوُح��بَّ عطفك  نن�سى  اأن  لنا  كيف 
حياتنا  ف��ي  ل��ن��ا  ق���دوة  فكنت  وللجميع 
في  محفورة  وذك��راك  البال  في  �ستظل 

القلب مدى الأزمان. 
ندعو  والقلب يحترق،  ن�ستودعك اهلل 
لك  ويغفر  جناته  ف�سيح  ي�سكنك  اأن  اهلل 
ن�سكر  الراحمين.  اأرح��م  اإّن��ه  ويرحمك 
الم�ساب  بهذا  ووا�سانا  �ساركنا  من  كل 
الجلل �سائلين المولى عّز وجل اأن يرحم 

واأمواتنا. اأمواتكم 
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

احملامي األستاذ رشاد حممود املوىل
 يف ذمة اهلل 

بمنا�سبة مرور خم�س �سنوات على رحيل المرحوم بهيج �سليم اإعداد هيئة التحرير
عبد الحميد اللقي�س، اأقام اأولده هذه الذكرى في منزلهم في جبيل، 
وبح�سور  الأّول 2018م.  كانون  فيه 29  الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر 
الوالدة الحاجة اأم ُعمر وجمع من الأقارب والأ�سدقاء، ُتليْت عن 
روحه اآيات بينات من ف�سيلة ال�سيخ �سادي ال�سيخ، ُثّم األقى نجله 

المحامي الأ�ستاذ محمد نديم اللقي�س هذه الأبيات التاأبينّية:
اأب���ك���ان���ا ال����وج����د  اإّن  ال������ذك������ِر،  ����س���اح���ب  ي����ا 

ُج�����َب�����ْي�����ُل ت�����زه�����و، ب���م���ا اأن���������س����َف����َت اإخ�����وان�����ا
. ت�����ه�����زُّ الأر���������������سَ ����س���ط���وُت���ه ع�����م�����اق ح���������قٍّ

وت���������م���������اأُ ال��������ج��������وَّ اآم������������������اًل واأل�������ح�������ان�������ا
ي����ا ب���ه���َج���ة ال����ق����ل����ِب ك����م داف�����ع�����َت ف����ي م���ح���ٍن

ُت�����دم�����ي ال�������ُغ�������زاَة. ب����ب����اأ�����سٍ �����س����دَّ ُع�����دوان�����ًا
����������ُه ف���������ار����������سٌ ت������رق������ى ������س�����وان�����ُح�����ُه ك����������اأنَّ

������ِة، ال�����م�����ج�����ِد. ُم���������س����ت����اق����ًا ل���ل���ق���ي���ان���ا ِل������ق������مَّ
اإل�����ي�����َك ي�������س���ب���و ������س�����واُد ال����ع����ي����ِن ف�����ي ����س���َف���ٍق

وح����ي����ن ت����ب����دو. ي�������س���ي���ُل ال�����دم�����ُع ت���ح���ن���ان���ا...
اأن�������ج�������زَت وق�����ف�����ًا ����س���ي���ب���ق���ى خ������ال������دًا اأب�������دا

اأغ�������ن�������اَك ربُّ����������َك اإي�����م�����ان�����ًا واإح�����������س�����ان�����ا...

الذكرى اخلامسة لرحيل 
عميد آل اللقيس

اإعداد هيئة التحرير
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احلاج 
عبد الوّهاب شقري

عاد إىل عذوبة األيَّام 
باحات احلانية والصَّ

بقلم م�صت�صار الّتحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س )1(

نيا  الموت لي�س مر�سَا، واإّنما هو الحدُّ الفا�سل بين الحياة الدُّ
لغة  وال��م��وت  وال��خ��ل��ود...  البقاء  حيث  تعالى  اهلل  اإل��ى  والهجرة 
الحياة اليومّية ول تبحث عن �سيٍء في فراغ ول عن مخلوق اإّل في 
ميم... والإن�سان ل يتمّكن من مقاومة ت�سللُّ فكرة الموت اإلى  ال�سّ

لبة... وعيه اإّل بكثير من الإيمان والإرادة ال�سّ
الخواطر  َنَدباِت  على  الحياة  دروب  في  ائرون  ال�سَّ اأَيُّها  فيا 
وعلى �ساآلِة الم�سافة. ها هو المرحوم الحاج الفا�سل عبد الوّهاب 
لى  �سقير قد َرَحَل كما ُكِتَب له، وتقّدم َمْن �َسَبقُه نحو الحياة الُف�سْ
ع... ويا اأيُّها الموت. يا �َسْطوَة الباغي  باإيمان كبيٍر وَطاعٍة َوَتوا�سُ
ج��دران  مخترقًة  اأحامنا،  المناحُة  َك�َسرِت  لقد  الج�سد،  على 
مت ُمتمتر�سًة بخدقات الوجوه ا�ستولت على وجودنا واأحاطت  ال�سّ

ا واحد. بتحّركاتنا.. وبين الحين والآخر ينق�س منَّ
افي q، منارَة الوجود في هذه المنطقة ُمنذ وجوده  َوْجُهُه ال�سَّ
روا من اأَرومٍة �سالحة ُموؤمنة  واإلى جانبه اإخوته الأَكارم اّلذين تحدَّ

َوُمحّبة للخير وللبناء... ولنا فيها اأ�سدقاء ومحارم...
رحلتُه لها معاٍن كثيرًة وفل�سفة اأعمق... فا فناء له ول حدود 
فاأَعماله باقّية نبرا�س نوٍر ُت�سيء القلب وت�سكب العاطفة في العقول 
الآخرين  بتكريم  يهتمُّ  كان  ما  بَقْدِر  التكريم  ي�ستحق   ،q اإّن��ُه 

من ُمحبّيه َوُمريديه كما كّل َمْن يلوُذ به ويتعّرف اإليه في حياته 
ماحة... المملوءة بالوعي والإدراك وال�سَّ

والم�سهد  الأَ�سالة...  من  الطالع  د  بالتجدُّ اإيمان  هو  تكريُمُه 
الذي ُكّنا نعي�س معه، بعد �سدور عدٍد جديد من مجّلتنا العزيزة 
لما  واإدراٍك  بوعٍي  اإيمانًا  يزيدنا  كان  وال��ذي  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة 
تقويم  اإل��ى  فيه  يدعو  كتابًة  َوُيترجمه  الواقع  اأر���س  على  يجري 
اعوجاج وتح�سين و�سع �سيا�سّي واجتماعّي واقت�سادي وتربوّي؛ ول 
غرو، فهو ابن بيئٍة حافظت على منطقة عزيزة من لبنان، كما في 

غيرها من المناطق...
كراَمتُه  و�سمنت  َمجيئُه  الحياُة  باركِت  انتمائه،  في  اأَ�سيلٌّ 

وان�سانّيَتُه وم�سيرَتُه ال�ساّقة وال�سائقة في اآن...
اإّن مراآة القلب التي كان ينظر بها المرحوم الفا�سل الحاج عبد 
ة َنَق�َسها وجداُنه واختزنتها ذاكرُته في  الوّهاب �سقير هي َوْهُج محبَّ

هر... م�سيرِة ُعمر مجيدة ُي�ْسَتنار ِبَهْدِيها وهي باقية بقاء الدَّ
»اإطــاللــة  ف�ساء  لنف�سها  تبتكر  مطبوعة،  اأو  مجّلة  ك��ْل  واإنَّ 
الم�سّوقة بموا�سيع مختلفة  ُتزّين �سفحاتها  التي كانت  ُجبيلّية« 
والتي كانت تاأخذ طريقها اإلى الّن�سر دون اأّي مراجعة اأو تعديل اأو 
حذف كلمة من جانب �ساحبها ورئي�س تحريرها �سماحة القا�سي 

كم�ست�سار  �سخ�سّيًا  منّي  اأو  عمرو  محمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ 
تحرير، لعلمي الأكيد اأّن الحاج عبد الوّهاب ل ُيخطئ في ما كان 

يراه وي�سعر به ويترجمه مقالًة يماأ فيها �سفحته الحّرة.
مت  ال�سْ الموقف ورع�سة  ُتراقب رهبة  الآهات �سامتة،  تقف 
وتتهّياأ لر�سم حروفها على �سفحات الزمن، معبّرة عن لوعة الأ�سى 
ن الحروف م�ساعر الحزن واآهات  بفقد عزيز، وت�سكب في ِح�سْ

مع. الألم واأَنهار الدَّ
ففي رحاب اهلل اأيُّها الّراحل الكبير. اأَنَت الآن ُت�سّلي وتتهّجد 
عداء لمقدمك وبح�سورك،  وت�سمع و�سو�سات المائكة المقّربين ال�سُّ
الحين ولمن  ْت للموؤمنين ال�سّ في جّنٍة تجري من تحتها الأنهار اأُِعدَّ

اأتى اهلَل بقلٍب �سليم...
اخترُت  اأَن��ي  معناه  �ساٌق،  اأم��ٌر  َلُهَو  وعليه،  له  اأكتُب  اإذ  واإنني 
منه،  تعاريفها  في  تقترُب  اإلى حقيقٍة  للو�سول  عب  ال�سّ الم�سلك 
اأَن  اإلَّ  ي�سعني  ل  ورثائي،  م�ساعري  واأنثُر  الأبدّية،  الحياة  وفيها 
لم  اأُعّبَر عن محّبتي وعما يجي�س في نف�سي وده�سة الوداع َوَحْيَرِة الأَ

وخوف الّنهايات..
حيث  ليل  وعتمة  �سم�س  غ��روب  في  ونحن  الآه���ات  تقف  لن 
ر اأمواُج واألواُن ال�سم�س في بحور الأدمع التائهة، وحيث ُيلّوُح  تتك�سَّ
ِمْلُح الفراق منارَة الوجود َوُتعازله عناكُب الخوف من الآتي في ظّل 

اأَ�سواأ مرحلٍة من تاريخنا وتاريخ المنطقة...
لقد عاد المرحوم الحاج عبد الوّهاب �سقير اإلى ُعذوبة الأَّيام 
وانة العزيزة على قلبه  باحات الحانية في بيروت وفي ال�سَّ وال�سَّ

واد وحزنت لرحيله... والتي لب�ست ال�سَّ
رحمه اهلل واأَلهمنا جميعًا اأهله ورفاقه في هيئة التحرير، نعمة 

بر وال�ّسلوان، واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون. ال�سّ

فقد اأهالي بلدة المعي�سرة م�ساء يوم الإثنين الواقع فيه 
الأم  عمرو  ن�سيب  اآمنة  مالك«،  »اأم  الحاجة  2018/10/8م. 

الحنون والجارة الطيبة. 
معرفتي بالحاجة »اأم مالك« م�سى عليها اأكثر من خم�سة 
وع�سرين عامًا، من خال اأرملة المرحوم عميِّ الحاجة رقّية 
محمد ح�سين عمرو »اأم ي��صف« حيث اأخبرتني اأّنها اإبنة خالها 
و�سديقتها  الحبيبة،  وجارتها  عمرو،  م�سرف  ن�سيب  الحاج 
العزيزة، والتي كانت مع زوجها »اأبــ� مالك« ح�سين علي علي 
الحاج محمد  عّمي  المرحوم  ثقة  مو�سع  يحيى عمرو  الحاج 
جعفر عمرو »اأب� ي��صف« في اأ�سعب الأيام التي ع�سفت بالوطن 

الحبيب لبنان.
وعندما كنت اأزورها مع المرحومة الحاجة »اأم ي��صف« اأو مع 
ابن عّمي �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو 
كنت اأ�سعر بحرارة ا�ستقبالها لنا، وكاأننا قادمون لزيارتها من 
باد بعيدة. اإن ابت�سامتها وحرارة ا�ستقبالها لنا كانت تدخل 
الطيبة  المراأة  لهذه  والإحترام  والإطمئنان  ال�سرور  قلبي  اإلى 

والزوجة ال�سالحة والأم الحنون. 
لقد كانت الزهور والورود الجميلة ت�سّدنا للنظر اإليها والتي 
زرعتها في مدخل منزلها وعلى �سرفاته هو العنوان ال�سحيح 
المليئة  ال�سالحة  ال��م��راأة  لهذه  ومحبة  معرفة  زادن��ي  ال��ذي 

بالم�ساعر الح�سا�سة  وال�سفافة.
ما اأحوجنا في اأيامنا هذه اإلى ن�ساء مثيات لأم مالك في 
الإيمان وال�سبر والمحبة والتربّية والقناعة والر�سا بق�ساء اهلل 

تعالى وقدره.
رحّمك اهلل تعالى اأيتها الموؤمنة ال�سابرة والجارة الطيبة 
وح�سرك اهلل تعالى مع ُمحّمد واآل ُمحّمد، واألهم اأولدك وابنتك 

الوحيدة »ندى« ال�سبر وال�سلوان. واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.   

الهوام�س:
كلمة م�ست�سار التحرير الدكتور عبد الحافظ �سم�س، األقاها باإ�سم اأُ�سرة ( 1)

2018/12/8م.  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة 
� الرملة  من على منبر الجمعّية الإ�سامّية للتخ�س�س والتوجيه العلمّي 

البي�ساء � بيروت في ذكرى المرحوم الحاج عبد الوهاب ح�سين �سقير.

األم 
احلنون 
واجلارة 
الطيبة

بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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نلتقي اليوم في حا�سرِة ُح�سينّية ملوؤها دفٌء واإيماٌن وتقوى.
اإعامّية،  اإطالٍة  وراء  �سعيًا  اأو  بالظهور  ُحبًا  لي�س  نلتقي 
وفي  والِفتن  بالعوا�سف  المليء  ال��رديء  الزمن  هذا  في  اإّنما 
الذكرى  في  ُتقال  كلمة  من  ُب��دَّ  ل  كان  الأوف��ي��اء،  فيه  قل  زمن 
بلدة  مختار  وه��و:  األ  وخ��ل��وق،  وف��يٍّ  عزيٍز  لمختاٍر  الأربعين 

.q را�سكيدا 
ولوالدّي  للعائلة  �سديٌق  وهو  الثمانينيات،  في  اإليه   تعرفت 

q، بنوٍع خا�س.
المحبة  ح��رارة  فيها  قبلٍة  مع  الحار  �ساَمه  ي�ستوقفني  كان 

ودفُء ال�سداقة والحترام.
�ساألت من هو هذا الرجل الُممتلىُء بالعاطفة والحنان.

قيل لي يومها اإّنه من بلدة را�سكيدا الجارة العزيزة، و�ساحُب 
مركٍز ُمهم في المحكمة الجعفرّية في بيروت �سابقًا.

ُمختار.  َب  َمن�سِ تولى  اأن  اإل��ى  الم�سوار  وابتداأ  الأي��ام  م��ّرت 
فتعرفُت عليه اأكثر.

عٌب تفتيُتها. متم�سكًا بكتلِة من التهذيب َقلَّ نظيُرها و�سَ
وتوا�سلنا اأكثر في الحقلين الختياري والجتماعّي فتم�سكنا 
العاِبر  الواحد  الًمعبُر  حيث  الجامعة  الإن�سانّية  بالقيم  �سويًا 

للطوائف والمذاهب.
حقًا هكذا كان واأنا �ساهٌد على ذلك.

ال�سام حزينًا ليرتاح، ونامت ال�سداقة  َرقَد  اليوم وقد  اأّما 
في و�سادة الحقد والنق�سام، و�ساق قف�ُس الحترام في مجتمٍع 

تفكك وهرول نحو المجهول.
الغالية  الفقيد  واأيتها الأخوات عائلة  اأيها الأخوة  تقولون لي 

عن ماذا تبحث!
اأبحث عن معدٍن ل يتاآكله ال�سداأ... كما كان مختارنا الغالي.

اأبحث عن ا�سعاٍع يحطم الحقد والجهل في مجتمعاتنا.
اأفت�س عن ال�سام والإ�ستقرار الدائمين.

اأن  باأيام، رافقتُه قبل  المنية  تلتقيه  اأن  التقيته قبل  ُثّم  ومن 
تخطفه يُد المنون وهو في عِز عطائه وُنبِل ر�سالته.

اأّن �ساحب القلب الكبير  اإليه كثيرًا ولم اأكن ادري  ا�ستمعت 
والختم النظيف ي�ستعد لمغادرة هذه الفانية.

فيا اأخي علي �سجل،
فاإن تمكن الموت من اإ�سكات �سوته. لم ولن يتمكن من �سلخنا 

عن بلدته وعائلته وزمائه وعارفيه.
فيا علي �سجل،

�سنبقى حرا�سًا للوفاِء وللقيم، لأّن دفتر العداوة عنده اأبي�س 
�سفحاته  �ساقت  عنده  ال�سداقة  ودف��ت��ر  ا���س��م.  اأي  م��ن  خ��اٍل 

بالأ�سماء من كل �سنف ولون.
�سجل  قيمة م�سافة في  ال�سفات هو  اإّن مختارًا يحمل هذه 

رابطة مخاتير ق�ساء البترون.
اأّيها الغالي: نْم قرير العين في جنات الخلد فاإرثك باٍق حقًا 

وِدرِعَك اآٍت ل َمحالة.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

خماتري  رابطة 
البرتون  قضاء 

حيدر حيدر  واألستاذ 
كلمة االأ�صتاذ �ص�قي ت�فيق مرعي )1(

الهوام�س:
كلمة المختار �سوقي توفيق مرعي عن رابطة مخاتير ق�ساء البترون.( 1)

منذ  كانت  نايف حيدر  علي  ال�سيخ حيدر  بالأ�ستاذ  معرفتي 
ثاثة  من  اأكثر  خال  اأي   ،q اأيامه  اآخر  ولغاية  1984م.  عام 

عقود من ال�سنين.
جبيل  محكمة  في  ُقرب  عن  ب�سحبته  ال�سرف  لي  كان  كما 
ال�سرعّية الجعفرّية � قلم علمات منذ اأوا�سط عام 1986م. ولغاية 
عام 1992م. حيث َعِرفُت به الموظف الم�ستقيم المحافظ على 

واجباته ال�سرعّية والقانونّية.
النوائب  على  وال�سبر  وال�سهامة  بالمروءة  يتحّلى  كان  كما 
وكظم الغيظ. كما امتاز بمحبته واإخا�سه لعمله في قلم علمات 
بهذه  للعمل  الح�سور  على  يحافظ  ك��ان  حيث  ال��ذك��ر،  الآن���ف 
المحكمة كلَّ يوم �سبت. اإذ كانت اإقامته اآنذاك في بيروت، وكان 
كانت  وعندما  المتحف،  طريق  من  علمات  قلم  في  للعمل  ياأتي 
ُتغَلْق طريق المتحف ب�سبب الحرب الأهلّية كان ياأتي من طريق 
الأرز واأحيانًا اأخرى اأيام العوا�سف وال�ستاء كان ياأتي من طريق 

الهرمل � القبيات.
منزلي  في  الأهلّية  الحرب  ب�سبب  اأي�سًا  ا�ستقبله  كنت  كما 
بالغبيري ومعه بريد المحكمة، وكنت اأنتدبه في غيابي ل�ساح 
ذات البين بين خ�سمين، ولإجراء عقود الزواج، وذلك لأّنه كان 
من خريجي جامعة الأزهر ال�سريف في القاهرة. ولحيازته اأي�سًا 
ال�سيخ  العّامة  اهلل  اآية  رئي�سنا  �سماحة  من  بذلك  تكليف  على 

عبداهلل نعمه )قده(.

كما كان q، يحّدثني عن هموم الموؤمنين في �سمال لبنان 
وفي بلدته را�سكيدا وما تعّر�ست له هذه البلدة ال�سامدة 

في اأيام الحرب اللبنانّية من هموم واأحزان، وحاجتها 
مع �سائر قرى البترون الحبيبة اإلى العناية والإهتمام 

من قبل الدولة اللبنانّية وموؤ�س�ساتها. ومن قبل المجل�س 
الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى والجمعيات والموؤ�س�سات الإ�سامّية.

اأهالي را�سكيدا الإختيار في ال�سنوات الأخيرة،  اأح�سن  وقد 
الإختيار  بهذا   ،q كان  حيث  بالتزكّية  لهم  ُمختارًا  بانتخابه 
الأوراق  ُيقّدم جميع  اأن  تعالى  ال�سادق، وقد وفقه اهلل  �سوتهم 
الثبوتّية لم�سجد البلدة لوزارة الدولة ل�سوؤون المهجرين بوا�سطة 
باد  مفتي  الدين  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  �سماحة 

جبيل وك�سروان.
ُيقّدم جميع  اأن  اأي�سًا  حياته  اآخر  في  تعالى،  اهلل  وفقه  كما 
العزيزة  لبلدته  وبلدّية  بلدي  مجل�س  لإن�ساء  الثبوتّية  الأوراق 

را�سكيدا.
�سيرته  في  حيدر  حيدر  ال�سيخ  العزيز  �سديقنا  ك��ان  لقد 
لبنان  في  الجعفرّية  ال�سرعّية  المحاكم  وفي  بلدته  في  واأعماله 
التي عمل بها قرابة اأربعة عقود، ومع جميع من َعرفه عن كثب 
 ،t م�سداقًا لحديث اأمير الموؤمنين الإمام عليِّ بن اأبي طالب
حيث قال: »خالط�ا الّنا�س ُمخالطًة اإْن متم معها بك�ا عليكم، واإن 

ع�صتم حن�ا اإليكم )2(«.

األستاذ 
حيدر علي  حيدر 

فرحيل... فمختار...  قلم...  رئيس 

كلمة القا�صي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو)1(

الهوام�س:
علي ( 1) حيدر  ال�سيخ  المرحوم  اأربعين  ذك��رى  في  َعمرو  الدكتور  القا�سي  كلمة 

فيه  الواقع  الأح��د  يوم  ظهر  قبل  را�سكيدا   ،t الزهراء  ح�سينّية  في  حيدر 
2018/12/9م.

   »نهج الباغة« �سرح الإمام ال�سيخ محمد عبده، ج4، الكلمة العا�سرة.( 2)

شمعة تنطفئ...

6869



وداع األحبة

بتاريخ 2019/1/6 وحوالي ال�ساعة الخام�سة والن�سف �سباحًا 
تّرجل المرحوم الحاج اأبو ر�سا عن �سهوة جواده لينتقل الى رحمة 
رّبه، لن ين�سى اإقليم الخروب هذا الرجل الطاهر الُمحّب كما لوطنه 
لبنان، اإنَّ بلدته الوردانية حزينة، كذلك كل من عرفه في المجل�س 
اأذهاننا  في  محفورة  كلماته  زالت  ل  الأعلى،  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
الدنيا،  مالىء  هو  ال�صدر«  م��صى  الإمــامــي  ا�صتقت  ووجداننا:» 
و�ساغل النا�س، هو ع�سير العلماء وال�سيا�سيين ورجال الدين وعاّمة 

الّنا�س اأجمعين.
هو محمد بن ر�سا بن علي بن محمد اآل الحاج علي فخر الدين 
مواليد قرية �سبلين 1924حيث ترعرع فيها وق�سى طفولته، وكان 
يحتفظ بذكريات طيبة وعزيزة عن �سبلين وكان َيحنُّ اإليها دائمًا 
اأكبر  العام 1935 مع عائلته وهو  الوردانّية في  الى  انتقل  اأن  اإلى 
اأ�سقائه. تعّلَم في مدار�س �سبلين ثم في مدر�سة الوردانّية، وبعد نيله 
ال�سهادة الإبتدائّية انتقل الى مدار�س المقا�سد الخيرّية الإ�سامّية 
� البربير( وب��داأ م�سيرته العلمّية ولم  في بيروت )منطقة الحرج 
يكن قد بلغ �سن الر�سد في العام 1941 عندما انتدب للتعليم في 
مدر�سة دلهون وكان ل زال في ال�سف الثاني التكميلي في مدار�س 
المقا�سد، وفي دلهون الحبيبة تتلمذ القا�سي ح�سن الحاج على يديه 

في مدر�ستها الموؤلفة من غرفة واحدة.
اقليم  الوفاء،  اقليم  مع  وم�سواره  م�سيرته  بداأت  دلهون  ومن 
الخروب وبداأ ين�سج العاقات الجتماعّية مع القرى المجاورة الى 
اأن انتقل الى الزعرورّية للتعليم في مدر�ستها البتدائّية وهناك 
تو�سعت عاقاته بقرى ح�سروت وعانوت وداريا والعا�سمة الأبّية 

�سحيم وانخرط في حياتها الجتماعّية كفرد ل يتجزاأ من كل منها 
ن�ساطاتها ومنا�سباتها  وكّل  واأتراحها  افراحها  ي�سارك في  فكان 
الإجتماعّية، وكما كان �سائعًا وماألوفًا في منطقتنا جبل لبنان كانت 
الحزبّية على اأ�سّدها بين الكتلتين »الد�صت�رّية« و»ال�طنّية« التي 
تحّولت الى ا�ستراكّية وطنّية ود�ستورّية ثم ال�سمعونّية والجنباطّية 
وكانت عاقات عائات اإقليم الخروب منق�سمة بين هذه الحزبّية 
وتلك الفر�سية بتناف�س ديمقراطي �سليم )�سقى اهلل تلك الأيام 
خيرًا ( وكان المرحوم الراحل )اأبا الر�سا � كما كان يحلو اأن يناديه 
اأحد اأ�سدقائه( �سديقًا للجميع دون مجاملة او رياء اأو مخادعة، 
فكيف ا�ستطاع هذا الرجل اأن يوفق بين هذه العاقات الحزبية 
المتناق�سة وجميعهم يجمعون على محبته وتقديره وهو فاقع اللون 
في �سمعونيته، فمن اأي طينة ُجبَل هذا الراحل الكبير وما هو �سرُّ 
هذه ال�سخ�سّية الآ�سرة ال�ساحرة الجذابة التي كان يلتف حولها 
الجميع بتقدير وحبِّ واحترام اأينما حلَّ في قرى الإقليم وبلداته 
ُمهنئًا اأو ُمعزّيًا او موا�سيًا اأو زائرًا لمري�س اأو قا�سدًا تفريج هم 
مكروب او �ساعيًا لراأب ال�سدع بين متخا�سمين. وقد بلغ به الأمر 
اأن قام اأحد روؤ�ساء بلديات اقليم الخروب اأن تنازل عن من�سبه 

لم�سلحة اأبي ر�سا...
ويطول الحديث عن اأبي ر�سا وحكاياته الأ�سبه بالأ�ساطير عن 

عاقة مقّد�سة بين الراحل وقرى اقليم الخروب.
وا�ستنادًا الى هذه العاقة التي �َسبَر اأغوارها الإمام الروؤيوي 
والمناطق  الطوائف  عابر  الوطن  اإم���ام  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 
والمذاهب وبعد اأن عرف كنه العاقة بين اأبي ر�سا واأهل الإقليم 

بكافة فئاتهم قال له الإمام المغيب بالحرف الواحد:» حافظ يا اأبا 
الر�صا على اأوا�صر المحّبة وو�صائج القربى مع ه�ؤالء الّنا�س )اأهل 

االإقليم( فهم اأَهُل �صيمة ووفاء«.
اأما عن البقاع فقد افتتح الراحل الكبير عام 1948 اأول مدر�سة 
في بلدة النخوة والرجولة )حزرتا( الراب�سة على كتف البردوني 
التابعة لجمعّية  من قبل لجنة تعليم فقراء الم�سلمين في القرى 
المقا�سد الإ�سامّية، هذه العاقة ما تزال را�سخة وم�ستمّرة حتى 
يومنا هذا عن طريق اأوا�سر القربى والم�ساهرة وتزوج من حزرتا 

من اآل دياب.
تعّرف بعد ذلك اإلى الراحل كميل �سمعون في اأواخر الخم�سينيات 
اآن��ذاك وتوطدت العاقة معه وعين  ال�سوف  نائبًا عن  ال��ذي كان 
ُمّوظفًا في وزارة الداخلّية في م�سلحة البلديات ثم انتقل الى ماك 
ال�سّيد  المغيب  اإمامنا  اإلى  وتعرف  الجعفرّية  ال�سرعّية  المحكمة 
مو�سى ال�سدر، في بداية م�سيرته حيث كان الإمام يردد دائمًا :» 

اأب� ر�صا رافقني في م�صيرتي منذ كنت �صيخاً ب�صيطاً في �ص�ر«.
وهنا يردف القا�سي ح�سن الحاج ويقول لي :» بالل عليك، متى 
كان م��صى ال�صدر �صيخاً ب�صيطاً، فه� ُوِلــَد كبيراً وعا�س كبيراً 

واأُخفي َوغّيَب الأّنه كان وحدوّياً وعظيماً «.
في  ال�سيا�سة  اأه��ل  من  لكبير  قول  ا�ستذكار  من  ُب��دَّ  ل  وهنا 
الإم��ام  عا�سر  ال��ذي  ال�سهابي  العزيز  عبد  الأمير  وه��و  لبنان 
المخدة  و�ص��صة  ر�صا  اب�   « دائمًا  يردد  فكان  وعاي�سه  ال�سدر 

لم��صى ال�صدر«.
الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  تاأ�س�س   1969 العام  في 

ر�سا  اأب��و  الحاج  بتعيين  الإم��ام  فقام  المغيب  الإم��ام  ي��دي  على 
ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  في  العاّمة  العاقات  لدائرة  رئي�سًا 
الأعلى وهناك تو�سعت عاقاته باأهل الجنوب واأهل البقاع وبقي 
مع الإمام حتى تغييبه في العام 1978 كظله، فرافقه في ترحاله 
وجولته و�سولته في لبنان وكانت فكرة �سراء العقارات ل�سالح 
الإ�سامّية  الجامعة  لإن�ساء  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س 
في منطقة الوردانّية من وحي الحاج اأبو ر�سا، حيث �سّجع الإمام 
ال�سدر على �سراء هذه العقارات بعد اأن زار معه موقع العقارات 
الكبير  العلمي  ال�سرح  اليوم  اأقيم  حيث  بال�سراء  ر�سميًا  وكلفه 
على هذه الأر�س وكان ما زال قبل وفاته يحمل وكالة قانونّية من 
الإمام الُمغيَّب باإدارة �سوؤون العقارات التي تقام عليها الجامعة 
الإ�سامّية حاليًا باإ�سم الراحل الكبير وبا�سم دولة الرئي�س نبيه 

بري منذ اأن كان محاميًا بالإتحاد والإنفراد...
بقي الراحل في المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى حتى بلغ 
�سن التقاعد، وبقي موجودًا فيه حتى الرمق الأخير من حياته وظلَّ 
مثابرًا على عاقاته مع رجال الدين وال�سيا�سيين ثم تولى مهام 

رئي�س لجنة الوقف في الوردانّية.
كان �سيتمُّ افتتاح قاعة مجل�س الأمناء في الجامعة الإ�سامّية 
في الوردانّية باإ�سم الراحل الحاج اأبو ر�سا يوم وفاة �سقيقه المرحوم 
علي وقد عاجلته المنية بتاريخ 2019/1/6 واأرج��ئ الإفتتاح الى 

ذكرى الأربعين في القاعة ذاتها.
رحم اهلل الراحل الكبير واأ�سكنه ف�سيح جناته ولأهله ولمحبيه 

ولقرية الوردانّية والمجل�س الإ�سامّي ال�سبر وال�سلوان.

 كوكب لن يغيب عن ذاكرة ُمحبّيه
حوار مع شقيقه سعادة القاضي حسن احلاج
)مفوض احلكومة لدى جملس شورى الدولة( 

اإعداد المحامي خليل عج�ر 

حممد رضا علي احلاج 
)ابو رضا(

المرح�م »اأب� ر�صا« مت��صطا القا�صي الدكت�ر عمرو واالأ�صتاذ خليل عج�ر
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وداع األحبة

بالعمل  ُيقا�س  اإّنما  وال�ساعات،  بال�سنوات  ُيقا�س  ل  الُعمَر  اإنَّ 
الهادف والِقيَم والم�سلحة الفردّية والإجتماعّية. وهذا ما داأَب على 

تحقيقه المرحوم الحاج اأبو ب�ّسام طيلة حياته المديدة.
غم من  لقد �سّخر طفولته و�سبابه للكد والجهاد والن�ساط على الرُّ

ق�ساوِة الحياة التي كابدها مع اأهله.
الخير  ُح��بَّ  عّلمها  �سغيرة،  اأ���س��رة  بتربية  ق��ام  زواج���ه،  وبعد 
التحّية  الأ�سرة  هذه  وبادلته  ال�سالح.  والعمل  والوفاء  والم�سوؤولّية 
�سيخوخة  وتاأمين  العي�س،  وكرامة  الرعاية،  باأح�سن منها من حيث 

مريحة لكّل م�ستلزمات الحياة.
لب�سعة  الإغتراب  باد  في  ي�ست�سيفه  ب�ّسام،  الوحيد  اإبنه  وكان 
اأ�سهر من كل عام حيث كان يعمل، حتى �سارف على المائة عام من 

العمر.
ًا في حياته، وكان يحمل  كان الحاج اأبو ب�ّسام رجًا محبوبًا هنيَّ
وكانت  الحكيمة.  الوطنّية  مواقفه  في  الموت  يهاب  ل  �ُسجاعًا  قلبًا 
ابت�سامته الجميلة، وق�سمات وجهه تخبران بما تحمله �سخ�سيته من 

ر�سانٍة وهيبٍة ووقار وذكاء...
رحل الحاج اأبو ب�ّسام ب�سمٍت و�سكينة دون اإزعاج وكاأّنه م�سافر 
في رحلٍة هادئة اإلى العالم الآخر. رحمك اهلل يا اأبا ب�ّسام. فقد كنَت 
اأني�س و�سديق لكل من  هنّيًا في حياتك كما في موتك؟ وكنَت خير 

عرفك وعا�سرك، ول حول ول قوة اإّل باهلل.

فقيد 
الشباب الغايل 

املهندس 
ابراهيم 

وجدي عمرو

َرِحيُل الِكَبار
ُمهداة 

إىل روح 
احلاج حسني حممد 

حيدر أحمد 
)ابو بّسام( )1(

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

اإعداد الحاج بيالل وهبي عمرو

الهوام�س:
تاريخ الوفاة 2018/12/17م. الموافق 9 ربيع الثاني 1440ه�.( 1)

والمهجر  لبنان  ف��ي  عمرو  اآل  فجع 
علي  محمد  وجدي  اإبراهيم  بالمهند�س 
في  وه��و  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  ع��م��رو 
لجلطة  تعر�سه  اث���ر  ال�����س��ب��اب،  ري��ع��ان 
ك��ان��ون  �سهر  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  ف��ي  دم��اغ��ّي��ة 
على  وب��ن��اء  2019م.  )ي��ن��اي��ر(  ال��ث��ان��ي 
في  عمرو  واآل  وال��دي��ه  من  وطلب  رغبة 
الطاهر  الجثمان  نقل  ت��مَّ  فقد  لبنان. 
قبل  م��ن  عليه  ��ل��يَّ  ���سُ ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان  اإل���ى 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
ع�سر  الموؤمنين  من  كبير  وجمع  عمرو 
الثاني  كانون   19 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم 
2019م. في رو�سة ال�سهيدين � الغبيري، 

ثم ووري في الثرى في ماأتم مهيب.
ك��م��ا اأُق��ي��م��ت ق��ب��ل ظ��ه��ر ي���وم الأح���د 
2019م.  الثاني  ك��ان��ون   27 فيه  ال��واق��ع 

مو�سى  الإم��ام  قاعة  في  ا�سبوعه  ذك��رى 
ح�سرها  ال�سهيدين،  رو�سة  في  ال�سدر 
وال���س��دق��اء  الأق����ارب  م��ن  كبير  ح�سد 
ي��ت��ق��ّدم��ه��م ال��ع��ّام��ة ال��دك��ت��ور ال�����س��ّي��د 
ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���س��ي  ف�����س��ل اهلل،  ج��ع��ف��ر 
ال�سيخ  ع��م��رو،  م��ح��م��د  ي��و���س��ف  ال�����س��ي��خ 
ع�سمت  ال�سيخ  ع��م��رو،  ح�سين  محمد 
ع��ب��ا���س ع��م��رو، ال�����س��ي��خ ف����وؤاد خ��ري�����س، 
الح�سينّي،  م�سطفى  ال�����س��ّي��د  ال��ن��ائ��ب 
حركة  م�����س��وؤول  داغ���ر  محمد  ال��دك��ت��ور 
محمد  ح�سن  لبنلعقيد  جبل  في  »اأمـــل« 
عمرو  ع��ودي  المعي�سرة  مختار  عمرو، 
وبلدّية.  واإجتماعّية  اأمنّية  و�سخ�سيات 
عبا�س  ح�سن  للحاج  كانت  القراآن  قراءة 
فوؤاد  الحاج  الإحتفال كان  عمرو، عريف 
ل�سماحة  ك��ان��ت  العائلة  كلمة  دروي�����س، 

ال�سيخ محمد ح�سين عمرو ومن  العّامة 
الح�سور  فيها  �سكر  المنا�سبة،  وح��ي 
ُثّم  والعائلة.   الفقيد  اآل  باإ�سم  الكريم 
ع��زاء  مجل�س  ب��ق��راءة  ال��ذك��رى  ُختمت 

دكروب. ماهر  ال�سيخ  لف�سيلة  ح�سينّي 
هيئة  ع�سو  اأف���اد  المنا�سبة  وب��ه��ذه 
الحاج  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلة  تحرير 
بت�صليم  قائًا:]»  ع��م��رو  وه��ب��ي  ب��ي��ال 
عائلة  تلقت  وقــدره  تعالى  الل  بق�صاء 
ــاة �ـــصـــاب مــن  ــ ــي لــبــنــان وفـ اآل عـــمـــرو فـ
اإثــــر تعر�صه  الــعــمــر  ربــيــع  فــي  ابــنــائــهــا 

دماغّية. لجلطة 
اإبراهيم  الغالي  ال�سباب  فقيد  ُوِل��َد 
المتحدة  ال���ولي���ات  ف��ي  ع��م��رو  وج���دي 
ون�����س��اأ  1993/8/6م.  ف��ي  الأم��ي��رك��ّي��ة 
ك��ان ي�سبو  م��ا  ن��ال  ودر���س حتى  وت��رب��ى 
مهند�س  ت��خ��ّرج  ح��ي��ث  ال��ع��ل��م  ف��ي  اإل��ي��ه 
في  خلوقًا  عمله  في  ناجحًا  كان  طيران. 
من  كل  ��ُه  اأح��بَّ موؤمنًا،  متوا�سعًا  تربيته 
عرفه وكان مثال الأخاق الحميدة. كان 
فلم  اأهله  واإل��ى  وطنه  اأر���س  اإل��ى  ي�ستاق 
اأحبائه  مع  ويتوا�سل  اإل  منا�سبة  يترك 

لبنان. واأهله في 
األمت  فاجعة  وف��ات��ه  خبر  ك��ان  لقد 
وبعائلته  ال�سابرة  ال�سغيرة  باأ�سرته 
ال��ح��زن  ل���فَّ  ل��ق��د  اآل ع��م��رو.  ال��ك��ب��ي��رة 

اأبناء العائلة.  والأ�سى كل بيت من 
يا كوكبًا ما اق�سر عمره، لقد ابكيت 
فراقك  واإّنا على  القلوب  واأدميت  العيون 
يا فقيد ال�سباب لمحزونون. ول نقول اإل 

ما ُير�سي اهلل تعالى
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون«[.
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أخبار ونشاطات

برئا�سة  بلديتها  ومجل�س  الح�سين  بلدة  اأهالي  من  بدعوة 
الإمام  اأربعين  ذكرى  الأهالي  اأقام  نا�سيف،  محمد  الأ�ستاذ 
الأّول  ت�سرين   27 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  م�ساء   ،t الح�سين 
واأبناء  الأهالي  البلدية، ح�سرها ح�سد من  2018م. في قاعة 
يتقّدمهم  الأ�سدقاء  وبع�س  حّان،  المعي�سرة،  زيتون،  قرى 
عبد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  وك�����س��روان  جبيل  ب��اد  مفتي  �سماحة 
ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  المتقاعد  القا�سي  ال��دي��ن،  �سم�س  الأم��ي��ر 
ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  عمرو،  محمد  يو�سف 
بّرو  علي  ال�سيخ  �سم�س،  مهدي  ال�سيخ  حيدر،  اأحمد  محمد 
راأ���س  على  اهلل  ح��زب  ف��ي  وك�����س��روان  جبيل  منطقة  م�����س��وؤول 
جبيل  في  »اأمــل«  حركة  م�سوؤول  الدين  خير  علي  النقيب  وفد، 
ك�سروان  بلديات  اإتحاد  رئي�س  ال�سيخ جوان حبي�س  وك�سروان، 
رئي�س  عمرو،  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س  الفتوح،   �
غدرا�س  بلدية  رئي�س  دعيب�س،  وليم  الأ�ستاذ  زيتون  بلدية 
يو�سف  الأ�ستاذ  غباله  بلدية  رئي�س  مرعب،  اندريه  الأ�ستاذ 
رئي�س  كامل،  ج��ورج  الدكتور  العذرا  بلدية  رئي�س  خيراهلل، 
رئي�س  ب��رك��ات،  اب��راه��ي��م  الأ���س��ت��اذ  ال�سابق  يح�سو�س  بلدية 
النمورة  مختار  زوين،  �سربل  الأ�ستاذ  الأ�سبق  يح�سو�س  بلدية 

حكمت  الأ�ستاذ  �سكور،  جورج  ال�ساعر  الأ�ستاذ  عطاهلل،  اميل 
حيدر  م�سهور  المحامي  اأحمد،  حيدر  ح�سن  الدكتور  الحاج، 

اأحمد وجمع من الأهالي. 
عريف الإحتفال كان الأ�ستاذ ال�سيخ ماجد حيدر نا�سيف، 
قراءة القراآن الكريم كانت للقارئ الحاج ه�سام الحّاني، ثّم 
الدين حيث  �سم�س  ال�سيخ  العّامة  المفتي  �سماحة  كلمة  كانت 
اآدم  طريق  كانت   ،o علّي  بن  الح�سين  طريق  اأنَّ  فيها  بّين 
t، وطريق نوح واإبراهيم ومو�سى والم�سيح ومحّمد )�سلوات 
في  تعالى،  اهلل  خافة  وهي  اأجمعين(،  عليهم  و�سامه  اهلل 
من  وتحريره  وكرامته  الإن�سان  وحقوق  طريق  وهي  الأر���س. 
النمرود  طريق  فهي  معاوية  بن  يزيد  طريق  واأّم��ا  الفراعنة، 
ُمحّمد  اهلل  ور�سول  الم�سيح  ال�سّيد  اأع��داء  واليهود  وفرعون 

w، وهي طريق الإ�ستكبار والإ�ستعاء في الأر�س. 
ق�سيدة  �سكور  ج��ورج  الأ�ستاذ  الكبير  ال�ساعر  األقى  ث��مَّ 
بلدية  رئي�س  تكّلم  ُثّم   .o والح�سين  علّي  الإمام  في  ع�سماء 
بالحا�سرين،  مرحبًا  بكلمة  نا�سيف  محمد  الأ�ستاذ  الح�سين 
ع��زاء  بمجل�س  ال��ذك��رى  ُختمت  ُث��ّم  ح�سورهم.  لهم  �ساكرًا 

ترم�س. علي  ال�سيخ  الخطيب  لف�سيلة  بالمنا�سبة 

ذكرى 
t أربعني اإلمام احلسني

اإعداد هيئة التحرير

يف قاعة بلدية احلصني 
فتوح ـ كسروان

ندوة حول ذكرى مولد 
 w النبّي ُمحّمد

يف املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير

عمرو  اآل  وجمعية  المعي�سرة  ب��ل��دة  علماء  م��ن  ب��دع��وة 
الخيرّية وبلدّية المعي�سرة اأُقيمت في البلدة ندوة حول ذكرى 
فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  م�ساء  وذلك   ،w محّمد  النبيِّ  مولد 
 ،t طالب  ابي  بن  عليِّ  الإم��ام  مركز  في  2018/11/17م، 
الثقافّي. ح�سره ح�سد من الأهالي يتقّدمهم القا�سي الدكتور 
ال�سيخ محمد ح�سين  البلدة  اإمام  يو�سف محمد عمرو،  ال�سيخ 
ك�سروان  فتوح  في  الجعفرّية  ال�سيعّية  الأوقاف  م�سوؤول  عمرو، 
المهدّي  الإم��ام  م�سجد  اإم��ام  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ 
زين  الإم��ام  م�سجد  اإم��ام  عمرو،  طالب  محمود  ال�سيخ   ،t
المعي�سرة  بلدية  رئي�س  ترم�س،  علي  ال�سيخ   ،t العابدين 
مختار  البلدي،  المجل�س  واأع�ساء  عمرو  نزيه  زهير  الحاج 
البلدة ال�سّيد عودي علي عمرو، النقيب المتقاعد الدكتور علي 
المهند�س  المهنّي  المعي�سرة  معهد  مدير  عمرو،  المنعم  عبد 

الأهلّية  الجمعيات  روؤ�ساء  عمرو،  عبداهلل  محمد 
عمرو،  ح�سن  نزيه  الحاج  الوجهاء:  القرية  في 

عبد  ال��ح��اج  ع��م��رو،  عبا�س  �سامي  ال��ح��اج 
عمرو،  عبا�س  علي  الحاج  عمرو،  الكريم 

من  وغيرهم  عمرو  توفيق  عبداهلل  الحاج 
الإحتفال  عريف  الأهالي.  من  وجمع  ال�سخ�سيات 

الحاج  الكريم  القراآن  قارئ  عمرو،  بال  الحاج  كان 
ه�سام الحّانّي ُثّم كانت كلمة العّامة ال�سيخ محمد ح�سين 

عمرو حول خافة الإن�سان هلل تعالى في الأر�س التي ج�سدها 
اهلل  )�سلوات  وُمحّمد  والم�سيح،  ومو�سى،  واإبراهيم،  ن��وح، 
ال�سماوّية  الكتب  خال  من  وذلك  اأجمعين(،  عليهم  و�سامه 
 ،w ُمحّمد  اهلل  بر�سول  والإيمان  الإلهّية.  وال�سرائع 
هو  بل  الإ�سامّية،  وال�سريعة  الكريم  والقراآن 
والم�سيح  ومو�سى  واإب��راه��ي��م  بنوح  اإي��م��ان 
في  الإن�سان  بخافة  الإيمان  وبالتالي   ،i

الأر�س.
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احلفل 
التكرميي 
للدكتور 

ضوميط  كامل
اإعداد هيئة التحرير

ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  تحرير  هيئة  ورئي�س  الم�ست�سارون 
بالتهنئة  يتوجهون  التحرير  وهيئة  الم�سوؤول  العام  ومديرها 
والمباركة ل�سديق المجلة الدكتور �سوميط كامل رئي�س »حزب 
مرفقة  دك��ت��وراه،  �سهادة   منحه  على  الــعــالــمــّي«  البيئة  هيئة 
المفت�حة«،  العالمّية  الح�صارة  »جامعة  من  الذهبي  بالو�سام 
اعتبر  حيث  البيئة.  خدمة  ف��ي  ونجاحاته  لجهوده  ت��ق��دي��رًا 
والعالمّية.  اللبنانّية  والإذاع��ة  التلفزة  لمحطات  بيئيًا  مرجعًا 
لبنان  في  الكرام  كامل  اآل  اإلى  اأي�سًا  بالتهنئة  يتوجهون  كما 
كانوا  اّلذين  وجبيل  ك�سروان  محافظة  اأبناء  واإل��ى  والمهجر، 

�سهودًا على خدماته ونجاحاته في حقول البيئة.
 ... الأم��راء  �سالة  في  ع�ساء  حفل  اأُقيم  المنا�سبة  وبهذه 
جبيل على �سرفه، م�ساء يوم ال�سبت الواقع فيه اأّول كانون الأّول 
الجّدة  مخل�س  البروفي�سور  الجامعة  رئي�س  ح�سره  2018م. 
جهود  على  ُمثنيًا  الذهبي،  الو�سام  مع  ال�سهادة  له  قّدم  الذي 
مواقفه  خ��ال  من  البيئة  على  المحافظة  في  كامل  الدكتور 
لبنانّية  �سخ�سيات  الع�ساء  ح�سر  كما  واأع��م��ال��ه.  ول��ق��اءات��ه 
القى  ال��ذي  جحا  مي�سال  الدكتور  ال�ساعر  يتقّدمهم  وعربية 
كلمة بالمنا�سبة اأي�سًا، الدكتور بديع اأبو جودة وزوجته، رئي�س 
الم�ست�سار  ع�ساكر،  ف��وزي  الأ�ستاذ  »العالمّية«  مجلة  تحرير 
العطّية،  اأم��ي��ر  الدكتور  بيطار،  ف��وزي  ال��دول��ّي  الإق��ت�����س��ادّي 
ال�سحافّي جهاد عّواد، رئي�س »نادي ال�صرق لح�ار الح�صارات« 

الأ�ستاذ اإيلي �سرعاني وجمع من الأقارب والأ�سدقاء. 
فيها  �سكر  كلمة  ك��ام��ل  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ى  المنا�سبة  وب��ه��ذه 

الح�سور الكريم ومّما جاء بها:
رئي�س  ال��م��ح��ت��رم  ال��ج��ّدة  مخل�س  ال��ب��روف��ي�����س��ور  ���س��ع��ادة 

المفت�حة«. العالمّية  »الجامعة 

اأمير العطية المحترم ح�سرة الدكتور 
ح�سرة الدكتور مي�سال جحا المحترم

المحترمون الدولّية  العربّية  الوطنّية  الفعاليات  ال�سادة 
القيادات  من  كبير  ع��دد  الحفل  ه��ذا  ينق�س  اأّن��ه  �سك  ل 
اإلى  ووجودها  دعوتها  الواجب  من  التي  وال�سيا�سّية  الدينّية 

جانبي ولكن �سيق الوقت حال دون ذلك.
العلم  تكريم  اأج��ل  م��ن  ال��ي��وم  نجتمع  جئنا  عظيم  بفرح 
اإذا كانت ن�ساًل م�ستمرًا  الحياة  اأجمل  والثقافة وما  والمعرفة 

ومتوا�سًا من اأجل ق�سّية.
اأَج��ل  واأن��ا منا�سل دائ��م م��ن  اأك��ث��ر م��ن 45 ع��ام��ًا  لقد م��ّر 
تلتزم  ول  لها  ح��دود  ل  فالبيئة  والعالمّية،  الوطنّية  البيئة 
اأو �سيا�سّية واأي كارثة بيئّية هي عابرة للدول  بحدود جغرافّية 
و»ه�رو�صيما«.  »ت�صرن�بيل«  كارثة  مثاًل  اإذن،  دون  وللقارات 
وفي ن�سالي الطويل اأ�سبحت مرجعًا بيئيًا عالميًا اأَقدُم الحلول 

العلمّية البيئّية في مواجهة التدهور البيئي العالمّي.
رئي�س  ال��ج��ّدة  مخل�س  البروفي�سور  ���س��ع��ادة  ح�����سَّ  لقد 
الدكتوراه  �سهادة  لت�سليمي  المفت�حة«  العالمّية  »الــجــامــعــة 

الأكاديمّية حماية البيئة وعلم المناخ بدرجة امتياز.
العالمّية  الجامعة  رئي�س  اإل���ى  �سكر  واأل���ف  تحية  ف��األ��ف 
المفتوحة البروفي�سور مخل�س الجّدة على قيادته منبرًا عالميًا 
ي�سعُّ علمًا وعطاًء، واأنني فخور جدًا بنيلي �سهادة الدكتوراه بعد 
اإلى  الدكتوراه  اأُقِدم هذه  واأنني  والعلم  البحث  عناء طويل من 
قيادًة  وال�سيا�سّية  الدينّية  اأطيافه  بكل  لبنان  الحبيب  الوطن 

و�سعبًا، ومن اأجل ال�سام العالمّي.
مع محبتي واحترامي وتقديري و�سكري لجميع الموجودين. 

عا�ست البيئة، عا�س لبنان.

نشاطات تربوّية

اإعداد هيئة التحرير

مع مدير مدرسة 
 w رسول احملّبة

يف جبيل
لقاء 

عام  في  المباركة  ومؤسساتها  الخيريّة  المبرّات  جمعّية  انطالق  على  عاماً  أربعين  مرور  بمناسبة 
1978م. على يدي سماحة المؤسس العالّمة المرجع آية الله العظمى السّيد ُمحّمد حسين فضل الله 
)رض(، وبمناسبة مرور عشر سنوات على إفتتاح مدرسة رسول المحّبة w، في جبيل عام 2008م. التابعة 
لجمعية المبرّات الخيريّة كان لقاء مجلة »إطاللة ُجبيلّية« مع مدير المدرسة األستاذ الحاج محّمد سليم 

في مكتبه في المدرسة، قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 22 كانون الثاني 2019م.
ترجع  والتي  الكورة  قضاء  بحبوش،  بلدة  في  يوسف  الحاج  آل  من  هو  سليم  محمد  الحاج  واألستاذ 
جذورهم إلى آل حماده شيوخ الفتوح وبالد جبيل والمنيطرة والبترون وشمال لبنان أيام الدولة العثمانّية. 
وهو يتمتع بالسيرة الحسنة واألخالق الطيبة وبالخبرة التربويّة. وهو حائز على إجازة في إدارة األعمال ويتابع 
حالياً تحضير ماجستير في اإلدارة اإلقتصاديّة واإلجتماعّية في الجامعة اللبنانّية... كما عمل سابقاً في 
إذاعة البشائر )2001 - 2008( وفي مؤسسة العالّمة المرجع السّيد محّمد حسين فضل الله )رض( )2008  
-2011( ونادي المبرّة الرياضي )2004 - 2010( وقد شغل منصب إدارة المدرسة منذ عام 2011 ولغاية 
تاريخه. كما يشغل أيضاً منصب أمين العالقات العاّمة في جمعية كّشاف المبرّات. وكان معه هذا اللقاء:
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نبذة عن �سماحة الموؤ�س�س)ر�س( وتوجهه واهتمامه 
ببالد جبيل وباإن�ساء المركز ال�سالمّي الثقافّي 

اأو مجمع المحّبة:
الم�سجد  اإن�ساء  قرار  )ر���س(  المرجع  ال�سّيد  �سماحة  اأخذ 
والمدر�سة في جبيل حيث تمَّ و�سع حجر الأ�سا�س لم�سجد الإمام 
علّي بن اأبي طالب t، بمنا�سبة ذكرى المولد النبوّي ال�سريف 
�سنة 2000م.  16 حزيران  الموافق  1421ه�  الأّول  ربيع   15 في 
اآخر  t، في  اأبي طالب  الإمام علّي بن  اإفتتاح م�سجد  تّم  كما 
جمعة من �سهر �سعبان 1427ه�. الموافق 23 اأيلول 2006م. من 
قبل رئي�س الجمعّية �سماحة العّامة ال�سّيد علّي ف�سل اهلل. واأّما 
المدر�سة في العام  2008، وذلك انطاقًا من حر�سه واهتمامه 
المدر�سة  اأن  يعتبر  وك��ان  واأه��ل��ه��ا.  جبيل  بمنطقة  الكبيرين 
والم�سجد يمكن اأن يتكاما لتاأدية الدور ذاته وهو بناء الإن�سان. 
العام  في  اأنهت  التي  المحّبة  ر�سول  مدر�سة  كانت  هنا  من 
المبّرات  جمعّية  ور�سالة  روؤية  وفق  تعمل  العا�سر  عامها   2018
باهلل  موؤمن  مثقف  واع  ان�سان  بناء  ال��ى  تهدف  التي  الخيرّية 

وي�ساهم  للنا�س  يعطي  الآخرين  على  ُمنفتح  وبر�سالته،  تعالى 
في  الحركي  الن�سان  المتغيرات،  كل  ويواكب  المجتمع  بناء  في 
تفكيره حيث كان �سماحة المرجع يوؤكد وي�سدد على بناء الن�سان 
هي  هذه  المتجّمد.  العقل  ولي�س  المتحرك  العقل  يملك  ال��ذي 
المرتكزات التي جعلت من م�سروع المبّرات الخيرّية في جبيل 
التكفل...(،  مكتب  الثقافي،  المركز  الم�سجد،  )المدر�سة، 
ُملتقى للجميع باإختاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم حيث 

العاقة مع الكّل تتميز بالمحّبة والإحترام والتعاون والنفتاح. 
نبذة عن المدر�سة خالل ع�سر �سنوات: 

من  ب�سفوف   2008 ع��ام  المحّبة  ر�سول  مدر�سة  اإنطلقت 
الفرن�سية  هي  التدري�س  ولغة  اأ�سا�سي  الرابع  حتى  الرو�سات 
وبداأت تكبر وتنمو �سيئًا ف�سيئًا اإلى اأن و�سلت �سفوفها الى التا�سع 
اأ�سا�سي، وهي ت�سمُّ مبنيين: المدر�سة المجانية من الأّول حتى 
الرو�سات  وق�سم  الدارة  ي�سمُّ  اآخر  ومبنى  اأ�سا�سي،  ال�ساد�س 
كمبيوتر،  ريا�سيات،  علوم،  الُمختبرات:  من  وعدد  والمتو�سط 

مكتبة، ديوانية قراآن وُمحترف فنون. 

وتّم افتتاح الفرع الإنكليزي عام 2014 حيث بداأت �سفوف 
افتتاح  مع  الثانية  الحلقة  اإلى  العام  هذا  و�سل  حتى  الرو�سات 

.G 4  ال�سف الرابع اأ�سا�سي
ولأن المبّرات اأُن�سئت لتام�س هموم النا�س وتقدم الم�ساندة 
الدائمة لهم، ولأنَّ لكلِّ تلميذ الحّق في التعلم فقد تمَّ اإفتتاح ق�سم 
الدمج التربوي الذي ُيعنى بتامذة ال�سعوبات التعلمية في العام 
وق�سم  الُنطق  ق�سم عاج  مثل  العاجية  الق�سام  وبع�س   2013

عاج الح�سي الحركي.
ال�سحي  التربوي  الإر���س��اد  خدمات  المدر�سة  ُت��ق��ّدم  كما   
اإلى  اإ�سافة  والهادفة  الموجهة  البرامج  خ��ال  من  للتاميذ 
الديني  الإر�ساد  دور  نن�سى  ول  بالأهل.  خا�سة  ُمتعددة  برامج 
الذي يعمل في المدر�سة من اأجل تعزيز البناء الروحي والإيماني 

عند تاميذنا. 
 9001  �ISO اإّن مدر�سة ر�سول المحّبة تلتزم بنظام الجودة
للتدقيق  يخ�سع  وال��ذي  المبّرات  مدار�س  كل  في  به  المعمول 
تجدد  ح��ال  ف��ي  المدر�سة  يجعل  وال���ذي  المركزّية  والمتابعة 
ال�سّيد  وتوجيهات  الموؤ�س�س  المرجع  فكر  مع  ان�سجامًا  ُم�ستمر 

محّمد  ال�سّيد  الدكتور  الخيرّية  المبّرات  لجمعّية  العام  المدير 
التاألق  م�سوؤولّية  المبّرات  موؤ�س�سات  ُتحّمل  التي  اهلل  ف�سل  باقر 

والبداع الم�ستمر وعدم الإكتفاء بالنجاح فقط.
النفقات  المدر�سة  ف��ي  الطالب  دع��م  �سندوق  ي��وؤم��ن  كما 
خال  من  ماليًا  الُمتعثرين  الأم��ور  لأولياء  بالأق�ساط  المتعلقة 
الح�سومات التي ُيقّدمها مع الإ�سارة الى ان الأيتام يتمُّ ت�سجيلهم 
بالثانويات  اإلتحاقهم  بعد  حتى  مجانًا  تعليمهم  تكاليف  وتحمل 
المبّرات  لجمعّية  العاّمة  الإدارة  من  بتغطية  وذلك  والجامعات 
هي  المحّبة  ر�سول  مدر�سة  في  الأق�ساط  اأنَّ  علمًا  الخيرّية، 

ُمنا�سبة لأ�سحاب الدخل المحدود.
على  ُمتمّيزة  نتائج  �سنويًا  تحقق  المدر�سة  ان  ال��ى  نلفت 
م�ستوى ال�سهادة المتو�سطة كانت في اأغلبها ن�سبة نجاح %100 
هي  المبّرات  مدار�س  كباقي  المدر�سة  باأن  علمًا  تقديرات،  مع 
ُمختلف  على  التاميذ  لكّل  التعلم  فر�سة  تقدم  ُمرحّبة  مدر�سة 
الذي  المتمايز  التعلم  وفق  وتعمل معهم  وقدراتهم،  م�ستوياتهم 
يراعي المكانيات والقدرات المتفاوتة للتاميذ لإي�سالهم الى 

النجاح والتفوق، وهذا اأي�سًا ما ُيعطي المدر�سة قيمة م�سافة.
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نبذة عن اأهم ن�ساطات المدر�سة 
ل �سيما الم�ساركات الخارجية: 

 تاأكيدًا على ر�سالة المبّرات وان�سجامًا مع مهارات القرن21 
التي تركز على تعزيز المهارات عند المتعلمين كالتفكير الناقد، 
حّل الم�سكات، التعّلم التعاوني، التق�سي، القيادة الطابّية...، 
مثل:  المدر�سّية  الندية  من  ع��ددًا  عام  كل  في  المدر�سة  تطلق 
القدم،  كرة  نادي  الفنون،  نادي   ،Genius map،Robotex

نادي الم�سرح. 
�سلب  في  والا�سفية  ال�سفية  الأن�سطة  لحظ  الى  بالإ�سافة 
الُخطط التعليمية لتحويل التعلم من عملية تلقينية نظرّية جامدة 
واقعًا  التعليمي  الهدف  يجعل  واكت�ساف  وبحث  لعب  الى  ومملة 
ُمعا�سًا وملمو�سًا للمتعلم، مما ي�ساهم في عملية التن�سئة الجتماعّية 

للتلميذ واأي�سًا ياأتي ذلك ان�سجامًا مع ر�سالة المبّرات. 
المهم في  الدور  اأي�سًا  الك�سفي  المحّبة  لفوج ر�سول  اأن  كما 
عملية تن�سئة الفتيات والفتيان وبناء �سخ�سيتهم القيادية والذي 

يتّوج اأن�سطته ال�سنوية بالمخيم ال�سيفي المركزي. 
المدر�سة  ت�ستخدمها  التي  الو�سائل  اإحدى  هي  الن�سطة  اإنَّ 
في �سعيها للتوا�سل والتاآلف والنفتاح على كل اأطياف المجتمع. 
فاأ�سبحت على �سبيل المثال الم�ساركة ال�سنوية لفرقة المدر�سة 
الن�سادية في احتفال عيد المياد المجيد في ال�سارع الروماني 
الكثيرون  ينتظرها  �سنوية  محطة  القديمة،  جبيل  مدينة  في 
الذي  )ر�س(  الموؤ�س�س  المرجع  لفكر  العملية  الممار�سة  لتكون 

يدعو اإلى النفتاح والتقارب.

في  العاملين  لكل  الم�ستمرة  والجهود  الُمتميزة  الن�سطة  اإنَّ 
المدر�سة اأَثمرت نجاحات واإنجازات كان اآخرها في العام 2018، 
 ،International school award جائزة المدر�سة الدولية، 
التي يمنحها المركز البريطاني، و�سهادة اإعتماد المدر�سة البيئية 
الخ�سراء  والمدار�س  لاأبنّية  والكندّية  الأميركّية  المعايير  وفق 
 e - Ecosolutions �سركة  تمنحها  والتي   Green school
برعاية وزارة التربّية والتعليم العالي، والمركز الثالث على م�ستوى 
 Maths الأميركّية  الجامعة  تنظمها  التي  الم�سابقة  في  لبنان 
Science fair بالإ�سافة الى العديد من الجوائز في الم�سابقات 

والم�ساركات الخارجية. 
اأف�سل  تقديم  على  ال��دائ��م  المدر�سة  ح��ر���س  اإط���ار  وف��ي 
الخدمات والت�سهيات لأولياء المور تمَّ هذا العام اطاق خدمة 
ال� GPS في النقل حيث اأ�سبح باإمكان الأهل متابعة حركة نقل 
اأولدهم من المدر�سة اإلى المنزل وبالعك�س، وذلك عبر تطبيق 

على  الهاتف. 
وهو    online school system برنامج  اطاق  تمَّ  كما 
على  لي�ساعدهم  والأه��ل  المدر�سة  بين  للتوا�سل  تفاعلي  نظام 
متابعة اأداء اأبنائهم، وهذا التطبيق ُم�سمم مركزيًا عبر مديرية 
بمتابعة  المعنية  الخيرّية  المبّرات  جمعية  في  والتعليم  التربية 

ومواكبة �سوؤون مدار�س المبّرات.
التطلعات الم�ستقبلية 

للمركز من خالل المبّرة والقاعة: 
مواكبة  لتبقى  الإ�ستراتيجي  التخطيط  في  المدر�سة  ت�ستمر 

وتحقيق  الخدمات  اأف�سل  تقديم  على  وق��ادرة  المتغيرات  لكل 
العمال  لإن��ج��از  حاليًا  العمل  يتمُّ  لذلك  الإن��ج��ازات،  اأف�سل 
اأن  كما  المحّبة«  »قــاعــة  ت�سميتها  تقرر  التي  للقاعة  النهائية 
بالن�سبة  اأما  ُم�ستقبًا  الثانوي  الق�سم  لفتتاح  موجود  الطموح 
باإن�ساء  العامة  الإدارة  قبل  من  القرار  اتخاذ  تمَّ  فقد  للمبّرة 

»مبّرة المحّبة«. 
ما راأيكم بالقرار الخير الذي اتخذته بلدية جبيل 

وهو اأن جبيل مركز للحوار ال�سالمي - الم�سيحي 
وللحوار بين الديان في العالم. 

تعزيز  في  ي�ساهم  اإج��راء  اأو  ق��رار  اأو  خطوة  كلَّ  ندعم  اإننا 
كل  ف��ي  نلحظ  اأن��ن��ا  ال��ن��ا���س حيث  ك��ل  بين  وال��ح��وار  ال��ت��ق��ارب 
ما  وهذا  الآخر  قبول  مفهوم  تاميذنا  مع  التربوية  ممار�ساتنا 
تعك�سه م�ساركات المدر�سة الخارجية التي نذكر منها: الم�ساركة 
في الحوار الإ�سامي � الم�سيحي مع مدر�سة فتاة لبنان، الُمنظم 
من قبل الجامعة الي�سوعية، والزيارة ال�سنوية لدير �سيدة النجاة 
الفاعلة  المواطنة  برنامج  وتبني  جبيل،   - حبوب  في  للم�سنين 

حيث اأ�سبح م�سروعًا �سنوّيًا تلتزم المدر�سة به. 
�سماحة  الخيرية  المبّرات  جمعية  رئي�س  اأن  اإلى  نلفت  كما 
العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل، كان له ال�سبق في تاأ�سي�س مركز 

»اأديان« الذي ُيعنى بحوار الأديان والمذاهب.
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نشاطات تربوّية

الهوام�س:
من كلمة األقاها الدكتور عمرو رئي�س التحرير بمنا�سبة ا�ستقبال ال�سّيد ر�سا نيرّي ( 1)

رئي�س لجنة الإمداد الخيرّية الإ�سامّية والوفد المرافق له في المعي�سرة بتاريخ 
النبيل، حيث قّدم القا�سي  الوفد على هذا الإقتراح  2002/10/3م. وقد وافق 
الدكتور عمرو خم�سين األف  دولر اأمريكي من الحقوق ال�سرعّية  عن روح والديه، 
وقّدمت جمعية الإمداد المبلغ الباقي ل�سراء البناية والعقار رقم 422 في منطقة 
المعي�سرة العقارّية. وكان افتتاح المركز في العام الدرا�سي )2002 � 2003(، 

وفي العام الدرا�سي )2006 � 2007( قامت الجمعّية الآنفة الذكر ب�سراء العقار 
الأيتام وذوي  اأ�سبح عدد  للتو�سعة ونظرًا للحاجة حيث  اإليه  له و�سمه  المجاور 
الحاجات الإجتماعّية في اأيامنا هذه قرابة 150 طالبًا وطالبة يتمتعون بالرعاية 
الإجتماعّية وال�سحّية والأكاديمّية، ويتابعون درا�ستهم في ثانوية الإمام علّي بن 
اأبي طالب t، التابعة لجمعية الإمداد الخيرّية الإ�سامّية � المجاورة لهم. راجع 

الم�سدر �س 410 � 411 � 412. النا�سر، بلدية المعي�سرة 2018م.

بين  ال�ائلّية  عمرو  اآل  وع�صيرة  »المعي�صرة  كتاب  في  جاء 
دار  »وجــ�د   [ الحافظ �سم�س:  للدكتور عبد   » الما�صي والحا�صر 
حفظ  �صاأنه  مــن  الثان�ية  بهذه  ملحق  المعي�صرة،  فــي  االأيــتــام 
االأخــرى  المجتمعات  في  الذوبان  عن  الفقراء  الب�ؤ�صاء  اأطفالنا 
اأّنــه  العلم  مع  التب�صيرّية،  ومراكزهم  اأيتامهم.  دور  خــالل  من 
اأيتام ال�صيعة  ي�صتفيد من هذا الم�صروع المقترح في المعي�صرة 

في فت�ح ك�صروان، وبالد جبيل، و�صمال لبنان )1( «[  .
� توزيع الحلوى في بلدة الح�سين بمنا�سبة عيد الغدير.

� ور�سة تدريبّية )كيفّية ت�سنيع ال�سمع وال�سابون...(.
� الم�ساركة في ر�سم  »اأم ال�صهداء« في بلدية الغبيرّي مع جمعية  

»اإبداع «.
.w اإحياء ولدة الر�سول الأكرم �

� زيارة طاب الثانوّية لثكنة الجي�س في عم�سيت.
� ح�سور ق�سم ريا�س الأطفال )الحلقة الأولى( في الثانوّية لم�سرحّية 

 )La ferme de ghimwa( جونية

نشاطات ثانوية 
 tاإلمام علّي بن أبي طالب

نشاطات مركز 
 t اإلمام علّي بن أبي طالب

للرعاية اإلجتماعّية
جمعية 

اإلمداد اخلريّية اإلسالمّية 
املعيصرة ـ فتوح ـ كسروان

اإعداد هيئة التحرير
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نشاطات تربوّية

 نشاطات ثانوية 
القاضي 
الدكتور 

عمرو 
الرسمّية 

املعيصرة 
اإعداد هيئة التحرير

محمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي  ثانوية  طاب  �سارك 
ال�سنوّية  للبطولة  التح�سير  ف��ي  المعي�سرة   � ع��م��رو 

للروبوت.  الخام�سة 
تنظيم  م��ن  الريا�سيات  اأولمبياد  ف��ي  �ساركوا  كما 

المركز التربوّي للبحوث والإنماء.
واأي�سًا قاموا بزيارة اإلى دار الراحة في بلدة �سحتول 

� فتوح ك�سروان لرعاية الم�سنين.

استقباالت القاضي الدكتور عمرو

في  َعمرو  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  بناء على موعد 
منزله بجبيل ع�سر يوم الجمعة الواقع فيه 2018/11/16م. 
ر�سالة  ق��ّدم  ال��ذي  داغ��ر  رب��ي��ع  ال��دك��ت��ور  الإع��ام��ي  �سديقه 
�سفحته  على  ن�سرها  َعمرو  الدكتور  للقا�سي  تحية  �سغيرة 
العدد  ف��ي  ُتت�سر  �سوف  ــر«،  داغــ ربــيــع  د.  نـــة  »مـــدوَّ ة  الخا�سّ
تقّدم  وقد  تعالى،  اهلل  �ساء  اإن  ُجبيلّية«  »اإطاللة  من  القادم 
المبادرة.  هذه  على  ل�سديقه  الجزيل  بال�سكر  َعمرو  القا�سي 
كما قّدم الأ�ستاذ داغر كتابًا من م�سّنفاته للدكتور َعمرو وهو 

والباطنّية«. الرمزّية  تاريخ  ـ  ال�صرّية  »الجمعيات  عن 
وبناًء على موعد �سابق قام الدكتور ربيع داغر مع الأ�ستاذ 
يو�سف حيدر اأحمد بزيارة القا�سي الدكتور َعمرو بمنزله في 
اأّول كانون الّول 2018م.  الواقع فيه  ال�سبت  جبيل ع�سر يوم 
الم�سيحّي.   � الإ�سامّي  الحوار  �سرورة  حول  الحديث  وجرى 

القا�سي َعمرو هدايا من موؤلفاته. وقّدم لهما 
الدكتور  القا�سي  لزيارة  ح�سر  �سابق  موعد  على  بناء   �
في  2018/11/19م.  فيه  ال��واق��ع  الإثنين  ي��وم  ظهر  َع��م��رو 
الحاج  علي  محمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  �سماحة  بجبيل  منزله 
»الــمــنــهــل  دار  �ساحب  عا�سي  محمود  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ام��ل��ّي، 
�ساحب  غ��ان��م  علي  حبيب  الأ���س��ت��اذ  الإع��ام��ّي  الــلــبــنــانــّي«، 
ال�سّيد  المتقاعد  العميد  »ليبان�ن بر�صت االإعالمّية«  موؤ�س�سة 
الغداء.  على  َعمرو  القا�سي  وا�ستبقاهم  خلف  محمد  حمزة 
المعي�سرة  في  َعمرو  القا�سي  م�سروع  ح��ول  الحديث  ودار 
وك��ت��اب��ه ال��ج��دي��د »نــبــذة مــ�جــزة عــن مــ�ــصــروع حــــ�زة وكــلــّيــة 
o، للدرا�صات االإ�صالمّية.  االإمام م��صى بن جعفر الكاظم 
لاأ�ستاذ  �سبق  وقد  العاّمة«.  َعمرو  الدكت�ر  القا�صي  ومكتبة 
للمكتبة  هدية  م  قدَّ اأّن  تعالى(،  اهلل  )حفظه  عا�سي  محمود 
الر�سمّية  َعمرو  القا�سي  ثانوية  ولمكتبة  الذكر  الآنفة  العاّمة 
لزيارة  بدعوتهم  َع��م��رو  الدكتور  ق��ام  كما  المعي�سرة.  ف��ي 
قاموا  �سغيرة  بجولة  وللقيام  المعي�سرة  في  العاّمة  مكتبته 

الكريمة. زيارتهم  �ساكرًا  البلدة.  بها في 
قا�سم  الأ�ستاذ ح�سن  الدكتور  زار  �سابق  موعد  على  بناء   �
�سلهب ووالده، القا�سي الدكتور َعمرو في منزله بجبيل �سباح 
الدكتور  قّدم  وقد  2018/11/24م.  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم 
المعرفة«  »عالم  مجلة  من  اأع��داد  مع  موؤلفاته  بع�س  �سلهب 
مجات  من  وغيرها  الإيرانّية  »الــتــ�حــيــد«  ومجلة  الكويتية 

مع الدكت�ر ربيع داغر واالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

و اأ. حبيب غانم والقا�صي عمرو والعميد ال�صيد خلف من اليمين العاّلمة العاملي و اأ. محم�د عا�صي

مع الحاج قا�صم �صلهب ونجله الدكت�ر ح�صن
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استقباالت القاضي الدكتور عمرو

القا�سي  لمكتبة  هدية  الأخ��رى  الم�سّنفات  وبع�س  ن��ادرة، 
الدكتور  و�سكرهما  المعي�سرة.  في  العاّمة  َعمرو  الدكتور 
بع�س  َعمرو  القا�سي  وقّدم  المميزة.  الهدّية  هذه  على  َعمرو 

الفطور. على  وا�ستبقاهم  �سلهب  للدكتور  هدية  م�سّنفاته 
اأحمد  حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  زار  �سابق  موعد  على  بناء 
ع�سر  َعمرو  الدكتور  القا�سي  غو�س  قي�س  الدكتور  و�سديقه 
حول  الحديث  ودار  2018/11/24م.  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم 
ب�سكل  المعي�سرة  بلدة  في  َعمرو  الدكتور  القا�سي  م�سروع 

ب�سكل خا�س. العاّمة  والمكتبة  عام 
ال�سّيد  الأ���س��ت��اذ  ال��ن��ائ��ب  ق��ام  �سابق  م��وع��د  على  ب��ن��اء   �
المجل�س  لرئي�س  الثاني  والنائب  الح�سينّي،  علي  م�سطفى 
بزيارة  ح�سين  خليل  ماهر  الدكتور  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي 
الأحد  يوم  م�ساء  بجبيل  منزله  في  َعمرو  الدكتور  القا�سي 
حول  الحديث  ودار  2018م.  الأّول  ك��ان��ون   16 فيه  ال��واق��ع 
ومراجعة  َع��م��رو  ال��دك��ت��ور  القا�سي  م��ن  المقّدمة  ال��م��ذّك��رة 
المحامي  َع��م��رو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ  �سماحة  وتحقيق 
علي  ع�سام  ال��ح��اج  وال��دك��ت��ور  ب���ّرو  ح�سن  ال��ح��اج  الأ���س��ت��اذ 
مجلة  من   )33  �  32( المزدوجين  للعددين  كملحق  العيتاوي 
تحت  2018م.  الثاني  كانون  في  ال�سادر  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة 
ال�صيعّية  االإ�صالمّية  الطائفة  حق�ق  اأ�صبحت  »اأيــن  عنوان 
بتحقيق ذلك  البدء  وكيفّية  ك�صروان وجبيل؟«.  في محافظة 
في ظل الغياب الحكومّي وعدم ت�سكيل الحكومة العتيدة لغاية 

تاريخه؟...
اأمير  م��ولن��ا  كلمة  اإل��ى  ال��رج��وع  على  الحا�سرون  وات��ف��ق 
ما  بها:»  جاء  التي   ،t اأبي طالب  بن  علّي  الإمام  الموؤمنين 
المذّكرة  بهذه  والخبر  العلم  واأخذ  مطالب«  وراءه  حق  �صاع 
اجتماع  على  والتفاق  هو.  كما  الواقع  تحكي  والتي  التاريخّية 
جديد بعد تاأليف الحكومة العتيدة واأخذها الثقة في المجل�س 
النيابّي. وتو�سعة هذا اللقاء في الم�ستقبل اإن �ساء اهلل تعالى. 

الع�ساء. على  َعمرو  القا�سي  ا�ستبقاهما  وقد 
فوؤاد  راوول  الأ�ستاذ  المحامي  زار  �سابق  بناء على موعد   �
َعمرو  الدكتور  القا�سي  �سفير  نيكول  ال�سيدة  ووالدته  �سفير 
بمنزله في جبيل م�ساء يوم الأحد الواقع فيه 30 كانون الأّول 
وعن  المعي�سرة  في  ذكرياتهما  حول  الحديث  ودار  2018م. 
الغتراب اللبنانّي. وعن اأخذ المحامي �سفير لكتاب القا�سي 

للمطالعة.  كندا  في  اإقامته  محلِّ  اإلى  قا�ٍس«  »مذكرات  َعمرو 
موؤلفاته  بع�س  باإهداء  ذلك  بعد  َعمرو  الدكتور  القا�سي  وقام 

لاأ�ستاذ �سفير. ُجبيلّية«  »اإطاللة  اأعداد مجلة  بع�س  مع 
عمرو  الدكتور  القا�سي  ا�ستقبل  �سابق  موعد  على  بناء   �
بمنزله في جبيل ع�سر يوم الجمعة الإعامّي الأ�ستاذ انطوان 
كانون   11 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  ع�سر  جبيل  في  ول  ف�سّ م. 
43 لعام 2018  الثاني 2019م. وقّدم له العدد رقم 42 ورقم 
»الدبل�ما�صّية«ال�سادرة عن منتدى �سفراء لبنان  من المجلة 
هذه  على  و�سكره  ذلك  على  فهناأه  ن�سرها،  اإدارة  تولى  والتي 

المبادرة.
جبيل  في  منزله  في  �سابق  موعد  على  بناًء  ا�ستقبل  كما   �
الأ�ستاذين حيدرة   2019/1/13 فيه  الواقع  الأحد  يوم  ع�سر 
مروة ومحمد كركي عن قناة »ال�صراط«. واأجريا مقابلة معه 
اإجراء  حول تاريخ ال�سيعة في محافظة ك�سروان وجبيل. وبعد 
في  وكتاباته  موؤلفاته  بع�س  لهما  عمرو  القا�سي  قّدم  المقابلة 

ُجبيلّية«. »اإطاللة  مجلة 
� بناء على موعد �سابق ا�ستقبل القا�سي عمرو بمنزله في 
جبيل ع�سر يوم الثاثاء الواقع فيه 2019/1/29م. الأ�ستاذ 
»ثان�ية  في  القدامى  الطاب  من  وهو  �سقير،  عاطف  عادل 
حيث  المعي�سرة.  في  الــر�ــصــمــّيــة«  عــمــرو  الــدكــتــ�ر  القا�صي 
تحت  جبيل،  ق�ساء   � اأ�سطا  راأ�س  بلدة  عن  اأطروحته  له  قّدم 
واالإقت�صادّي  االإجتماعّي  اأ�صطا  راأ�ــس  بلدة  تــطــّ�ر  عنوان:» 
الأ�ستاذ  الدكتور  ا�سراف   »2016 ـ   1950 عامي  بين  والبلدي 
للعام  اأحمد.  حيدر  راغب  علي  والدكتور  مراد،  نجيب  محمد 
ف�سكره  جدًا.  جيد  درجة  عليها  نال   .2018  �  2017 الدرا�سي 

المبارك.  اإنجازه  القا�سي عمرو على 
جبيل  ف��ي  منزله  ف��ي  ا�ستقبل  �سابق  م��وع��د  على  ب��ن��اء   �
اأبي  و�سيم  الأب  2019/2/9م.  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر 
في  مجاورة  قرى  من  وغيرها  ح�سارات  اأبر�سّية  راعي  فرام 
خليل  اأ�سد  بيارات  ال�سيدة  زوجته  اأّن  واأخبره  جبيل.  �سمال 
الدكتور  القا�سي  ثانوية  ف��ي  الجميلة  الفنون  اأ���س��ت��اذة  ه��ي 
على  عمرو  القا�سي  ف�سكره  المعي�سرة.  في  الر�سمّية  عمرو 
زوجته.  ومن  منه  الوطنّية  المبادرة  هذه  وعلى  الزيارة  هذه 
مجلة  من  الأعداد  وبع�س  موؤلفاته  من  الهدايا  بع�س  له  وقّدم 

ُجبيلّية«. »اإطاللة 

 مع الدكت�ر ماهر ح�صين

والنائب ال�صيد م�صطفى الح�صيني

مع الدكت�ر قي�س غ��س واالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

مع ال�صيدة نيك�ل �صفير وولدها المحامي راوول �صفير

مع االأ�صتاذين حيدرة مروة ومحمد كركي

مع االأ�صتاذ عاطف عادل �صقير

مع االأب و�صيم اأبي فرام
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ه�   15 العام  منذ  ع��ام  ب�سكل  لبنان  في  الإ���س��ام  انت�سر 
الموافق لعام 636 م. وذلك على اإثر الفتح العربّي الإ�سامّي 

في عهد الخليفة  الثاني ُعمر بن الخطاب.
عربية  قبائل  اللبناني  ال�ساحل  فتوحات  في  �ساركت  وقد 
عريقة وم�سهورة بت�سّيعها لاإمام علّي t، وكان من اأبرز هذه 

القبائل: ُخزاعة، وهمدان، وربيعة، وطي، واأ�سد، وغيرها.
وق��د ���س��ارك و���س��اه��م ف��ي ه��ذه ال��ف��ت��وح��ات اأي�����س��ًا بع�س 
 ،t علّي  لاإمام  بولئهم  والمعروفين  الأع��ام  ال�سحابة 
وّقا�س  اأب��ي  ب��ن  ُعتبة  ب��ن  ها�سم  المثال:  �سبيل  على  منهم 
تن�سب  ع�سائر  ذريته  من  انحدر  والذي  )بالمرقال(،  الملّقب 
الأمر  وهذا  والإ�سامية.  الم�سيحية  الديانتين  كا  من  اإليه 
المنطقة  هذه  بتاريخ  ا�ستغلوا  اّلذين  الموؤرخين  بين  معروف 

وجبيل. ك�سروان 
�سارك  قد  الغفاري  ذّر  اأب��و  الجليل  ال�سحابيِّ  ب��اأن  وقيل 
اإنطاقًا من طرابل�س،  قبر�س  وفي غزو  �سور  فتوح  في  اأي�سًا 
ا�سمه  وتحمل  قائمة  تزال  ما  اأثرية  م�ساجد  ثاثة  توجد  حيث 
اللبناني  ال�ساحل  على  وال�سرفند  الجبل،  مي�س  بلدتي  في 
حّان  مزرعة  في  �سغير  م�سجد  يوجد  كذلك  عامل،  جبل  في 

� ك�سروان. التابعة لبلدة غدرا�س في منطقة فتوح 
تولى  الذي  ال��درداء(،  )اأب��و  اأي�سًا:  ال�سحابة  ه��وؤلء  ومن 
واأب��و  �سفيان.  اأب��ي  ب��ن  معاوية  عهد  ف��ي  ب��ي��روت  ف��ي  الق�ساء 
الدرداء، وبح�سب الروايات التاريخية قد زاره �سلمان الفار�سي 

المعروف بالُمحّمدي عام 26 ه� الموافق لعام 646م.
انت�سر  قد  الإ�سامي  الوجود  يكون  تقّدم،  ما  على  وبناًء 
هجري،   15 العام  من  اعتبارًا  وجبيل  ك�سروان  محافظة  في 

بع�س  بوجود  الأولى  اأيامه  منذ  التواجد  هذا  تمّيز  وقد 
لاإمام  الموالين  لبنان.  جبال  في  والمت�سوفة  هاد  الزَّ

.t علّي 
خال  م��ن  اآن��ف��ًا،  المتقدم  المعنى  على  وي�ستدلُّ 
ال�سحابي  ا�ست�سهاد  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي  ال��رواي��ات 

البلوي  ُمحّمد  اأبي  ُعدي�س  بن  الرحمن  عبد  الجليل 
���س��م��ن��ه محافظة  ت��ق��ع  وال��ت��ي  ل��ب��ن��ان،  ج��ب��ل  ف��ي 

باأمر من معاوية. )ك�سروان وجبيل(، وذلك 
الموالين  ال�سحابة  من  هو  ال�سحابي  وهذا 
النبّي  ب��اي��ع��وا  ال��ذي��ن  وم��ن   ،t ع��ل��يِّ  ل��اإم��ام 
في  معروفة  البيعة  وه��ذه  ال�سجرة،  تحت   ،w
وقد  الر�سوان(.  بيعة   ( ب�  الإ�سامية  الأدبيات 

في  البيعة  ه��ذه  ع��ن  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  ت��ح��ّدث 
�سورة الفتح، الآية 18، بقوله تعالى:

ْذ  اإِ اْلــُمــ�ؤِْمــِنــيــَن  َعـــِن   ُ اللَّ ـــَي  ــصِ َر�ـ ــْد  ــَقـ {َلـ
ــَم َمـــا ِفــي  ــِل ــَع ــَجــَرِة َف ــَك َتــْحــَت الــ�ــصَّ ــ�َن ــُع ــاِي ــَب ُي
َواأََثــاَبــُهــْم  َعــلـَـْيــِهــْم  ِكيَنَة  ال�صَّ نــَزَل  ــاأَ َف ُقــُلــ�ِبــِهــْم 

َقِريباً}. َفْتحاً 
تع�سد  وال��ت��ي  الإ���س��اف��ي��ة،  الأدل����ة  وم���ن 

من  العديد  رواه  ما  ذك��ره،  المتقدم  المعنى 
اأهل  اأئمة  اأ�سحاب  بع�س  تردد  حول  الموؤرخين 

ونقله  رواه  ما  منها  المنطقة.  هذه  الى   ،i البيت 
الدكتور ُعمر عبد ال�سام التدمري حول زيارة ب�سر بن 
)الزاهد(  اأو  )بالحافي(  المعروف  ن�سر  اأبو  الحارث 

الى باد ك�سروان وجبيل. وب�سر )ر�س( هو من تامذة الإمام 

الصفحة األخرية

الإنحراف َوَدْور و�سائل الإعالم
بيولوجي،  واقع  الجنوح،  اأو  الإنحراف 
اأَم��ن  ُي��ه��ّدد  واجتماعّي،  نف�سي  َم��َر���س��ي، 
وغياب  ال��ّن��ا���س��ئ��ة...  وم�ستقبل  المجتمع 
الأمن الجتماعّي والأخاقّي، ُيعتبُر جريمة 
ُتوّجه  التي  والقيم  بالمبادئ  َتْعبُث  وطنّية 

�سلوك الفرد في الحياة...
عند  لوكي  ال�سُّ الّنف�سي  ف��الن��ح��راف 
البع�س، ُيعتبُر َمر�سًا اجتماعّيًا اأَ�سدُّ خطرًا 
لوك  على الحياة لأّنه ُيوّلد ا�سطرابًا في ال�سُّ
اأمن  بالتالي  َوُي��ه��ّدد  والّنف�سي  ال�سخ�سي 

المجتمع...
دور الثقافة والإعالم

ت��وج��ي��ه للفكر  اأّن���ه���ا  ب��م��ا  وال��ث��ق��اف��ة، 
الإن�ساني نحو معرفة الواقع، ل ُبدَّ اإذًا من 
الِجّدي بها وو�سع برامج ثقافّية  الإهتمام 

تربوّية ُتوؤّمن المعرفة المطلوبة.
ولي�ست  المهّمة،  الو�سيلة  والإع��ام هو 
وُتج�ّسد  الن�ساطات  ُتترجم  التي  الوحيدة 
التي  والقيم  الإتجاهات  وتحّدد  المواقف 
وجهًا  وت�سعهم  َمناعة،  الأف����راد  ُتك�سب 
ت�سود  التي  والتقاليد  العادات  اأم��ام  لوجه 
تح�سب  ل  ال��ت��ي  الأخ������رى  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

لاأخاق اأَّي ح�ساب، َفُتبّين لهم الم�ساوئ 
لو  فيما  الب�سرّية  ُت��ه��ّدد  التي  والمحاذير 
ت الحال على ما هي عليه وا�ستمّر  ا�ستمرَّ
ال�ّسير في الإتجاه المغاير والذي يتنافى مع 

اأَخاق وكرامة الإن�سان.
الم�سوؤولّية  تقع  الإع���ام  فعلى  اإذًا، 
اأن يتنّبه لكل  الأول��ى، وعلى رجل الإع��ام 
ورفع  المجتمع  ونه�سة  توعية  �سيء بهدف 
اإليه  ُي�سيء  م��ا  ك��ّل  ع��ن  واإب��ع��اده  م�ستواه 
الأ�ساليب  مراعاة  مع  المقبلة؛  ولاأجيال 
لكّل  والقت�سادّية  والجتماعّية  الح�سارّية 
من  �سعب  لكّل  اأنَّ  اإذ  ال�سعوب،  من  �سعب 
جزءًا  ُتعتبر  متوارثة،  ِقَيمًا  الأر�س  �سعوب 
جدول  في  المدرجة  ال�سمنّية  الثقافة  من 

التُّراث الإجتماعّي...
لها  لبنان  في  عندنا  الإع��ام  وق�سّية 
التاأثير البالغ على �سعيد التربية والأخاق، 
وهي م�سدر الماآ�سي على م�ستوى الوطن، اإذ 
اأنَّ الّدور الإعامّي العاجز، جعل المجتمع 
ُيواجه كارثة اأخاقّية تهّدد الجميع ب�سبب 
الخبراء  اإلى خبرة  الإعام  و�سائل  افتقار 

في ال�سوؤون التربوّية والثقافّية...
تنعدم  التي  البرامج  عر�س  وُيعتبر 

وعر�س  ال��ت��رب��وّي��ة.  الم�سطلحات  فيها 
والتي  ب��الآداب  المخّلة  والبرامج  الأف��ام 
بمعظمها  والتي  العام  وال���ّذوق  تتاءم  ل 
رقة  وال�سَّ والنحراف  الجريمة  حول  تدور 
المنحرف،  ال�ّسلوك  ُت��ت��رج��م  والإدم����ان 
الفكري  ال�سذوذ  عملّيات  َين�سُط  وبالّتالي 
الفرقة  ويزيد  �سعيد،  كل  على  والحياتي 
يقوم  ل  التي  الأخ��اق  وبين  الإن�سان  بين 
عن  عبارة  الإن�سان  لأنَّ  بدونها،  الإن�سان 
وراءه���ا  تكمن  وت�����س��ّرف��ات��ه  ت�����س��ّرف��ات، 
غ��رائ��زه وع��ادات��ه وح��اج��ات��ه، وه��ي كلُّها 
خيرًا  كانت  فاإن  وم�سيرته،  �سلوكه  تحّدد 

قادْتُه نحو الخير، والعك�س بالعك�س...
والمرء حين يجد نف�سه في فراغ  بين 
يكت�سبها،  اأو  يتعّلمها  التي  المثالّية  القيم 
ما  م��ع  والمتناق�س  المرير  ال��واق��ع  وبين 
يتعّلمه، تختلُّ اأمامه جميع الموازين وتهتّز 
في وجهه القيم ويت�سّرب اإلى نف�سه ال�سك 
فتنهار حينها ثقته حتى بنف�سه ويتحّول اإلى 
اإن�سان ُمنحرف، وهذا ما يجب اأن تت�سّدى 
له و�سائل الإعام ُمجتمعًة بكّل قّوة، وهذا 
ما يجب اأن َيتنّبه له الجميع من اأجل بناء 

اأُ�سرة كريمة ومن اأجل ُمجتمع فا�سل.

من َأجل 
حياة أفضل       

بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س
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.oمو�سى بن جعفر الكاظم
ا�سحاق  اأبو  وكنيته  من�سور  بن  اأدهم  بن  اإبراهيم  واأي�سًا، 
على  تتلمذوا  الذين  وال��ّزه��اد  المحدثين  من  وه��و  البلخي، 

.o الإمام جعفر بن ُمحّمد ال�سادق 
في جبل عامل  �سور  في مدينة  البلخي  ا�سحاق  اأبو  و�سكن 
م�سجد  جبيل  مدينة  في  يوجد  كما   ، اهلل  �سبيل  في  للمرابطة 
اإليه،  ُين�سب  حاليًا  ال�سيادين  ميناء  في  يقع  �سغير  اأث��ري 
عن  وتحديثه  وتدري�سه  ومرابطته  تواجده  على  دليل  وبهذا 
w، في مدينة جبيل في القرن الثاني  �سيوخه عن ر�سول اهلل 
الهجري وهذا ما يوؤكده الدكتور ُعمر عبد ال�سام تدمري، في 
»لبنان من قيام الدولة العّبا�صية حتى �صق�ط الدولة  كتابه 
االأخ�صيدّية«. واأبو ا�سحاق البلخي معروف اأي�سًا في الأو�ساط 

والت�سّوف. الزهد  اأعام  ال�ُسنّية كعلم من  الإ�سامية 
كما ذكر ال�سيد ُمحّمد يو�سف المو�سوي اأ�سماًء للعديد من 
الزّهاد والعّباد والرهبان. في جبل لبنان، وذلك على حلقات 
وردت في مجلة »اإطاللة جبيلية«، ل يمكن اإيرادها اأو ذكرها 
قرى  بع�س  في  الموجودة  المقامات  ولعّل  العجالة.  هذه  في 
باد جبيل توؤكد ذلك وهي: مقام النبّي هدوان في جرود بلدة 
اأفقا، ومقام النبّي �سمعون في جرود بلدة ل�سا، ومقام النبّي 
طورزيا  نبع  في  عاج  النبّي  وكهف  حجول،  بلدة  في  اإ�سماعيل 
اأّن  غير  الأوائ���ل.  الأب���دال  لأول��ئ��ك  ه��ي  علمات  لبلدة  التابع 
بالحقيقة  جهًا  الأنبياء  لقب  عليهم  اأطلقوا  الم�سلمين  عاّمة 

التاريخّية.
في  الإ���س��ام��ي  ال��وج��ود  ه��ذا  ا�ستعرا�س  اأردن���ا  م��ا  واإذا 
فيها،  ال�سيعي  ال��ت��واج��د  وت��ح��دي��دًا  جبيل،   � ك�����س��روان  ب��اد 
الإ���س��ارات  بع�س  ذل��ك  في  فيكفي  ت�ساعدي،  زمني  وب�سكل 
لبنان   ( كتابه  في  التدمري  الدكتور  نقلها  التي  والمحطات 
الأخ�سيدية(،  الدولة  �سقوط  حتى  العبا�سية  الدولة  قيام  من 
في  ال�صام  طرابل�س  في  الثقافّية  »الحياة  عن  الآخر  وكتابه 
والتواجد  الح�سور  تحّدث عن هذا  ال��صطى«. حيث  الع�ص�ر 
التاريخية،  المراحل  ُمختلف  في  وال�ُسّني  ال�سيعّي  الإ�سامي 
المعارف  دائ��رة  في  الأمين  ح�سن  ال�سّيد  العّامة  وال��م��وؤرخ 

منها: ال�سيعّية،  الإ�سامّية 
اأيام الدولة الفاطمّية: حيث امتدَّ نفوذهم وقويت �سوكتهم 
في القرنين الرابع والخام�س للهجرة، وذلك في باد ال�سام، 
ه�   462 عام  طرابل�س  في  عّمار  بني  ودولة  اإمارة  في  وخا�سة 
ال�سليبية  الجيو�س  باأيدي  �سقوطها  ولغاية  م،   1070 الموافق 

عام 502 ه� الموافق 1109 م.
الدولة  هذه  عن  الأمين  ح�سن  ال�سّيد  الموؤرخ  تكّلم  وقد 
�سملت  ح��ي��ث  ال��ج��غ��راف��ي��ة  م�ساحتها  ل��ج��ه��ة  ع��ّم��ار(  )ب��ن��ي 
وحتى  وجونية،  ال��ع��اق��ورة  جبيل،  طرابل�س،  ال��ى  بالإ�سافة 
اأمرائها  وعناية  اأحوالها  عن  تكّلم  كما  جنوبًا.  بيروت  تخوم 
اأ�سحت تعرف طرابل�س با�سم  بالمعرفة والعلوم والفنون حتى 

العلم(. )دار 
يفدون  ال�سام  �سعراء  كان  )وقد  الأمين:  ال�سيد  وي�سيف 
ب��ن��ي ع��ّم��ار، ون��ي��ل ج��وائ��زه��م، فيلقون  اأُم����راء  ل��م��دح  اإل��ي��ه��ا 
وازدحمت  فيها،  التدري�س  والتكريم، وكثرت حلقات  الترحيب 
المدينة باأ�سهر العلماء من اأدباء، وفقهاء، و�سعراء، ولغويين، 

وغيرهم من اّلذين وفدوا اإليها من كل مكان(.
عن  وذلك  فيها،  المكتبة  اأحوال  عن  اأي�سًا  الأمين  وينقل 
بالقول:»)اإنها  ريت�سمن،  �ستيفن  ال�سليبية  للحروب  الموؤرخ 
طليطلة  �صقطت  وعندما  العالم،  في  مكتبة  اأروع  اأ�صبحت 
478/هـــــ/1085م،  عــام  الق�صتاليين  اأيــدي  فــي  االأنــدلــ�ــس  فــي 
اأحمد  منهم:  وكان  طرابل�س،  الى  علمائها  من  فريق  هاجر 
عــّمــار،  بن�  فاحت�صنه  الطليطلي،  عــبــدالل  اأبــ�  ُمــحــّمــد  بــن 
من  جملة  الى  باالإ�صافة  ـ  العلم(  )دار  على  مت�لياً  وجعل�ه 
كبار العلماء، اأمثال: الح�صين بن ب�صر بن علي ب�صر، واأ�صعد 

اأبي روح، وغيرهما الكثير«. بن 
الأمين:  يقول  فيها،  وال�سناعة  ال��زراع��ة  ازده��ار  وح��ول 
»والــفــرنــج عــرفــ�ا قــ�ــصــب الــ�ــصــكــر الأول مـــرة فــي طــرابــلــ�ــس، 
كما  اإيطاليا،  وجــنــ�ب  �صقلية  جــزيــرة  الــى  غرو�صه  فنقل�ا 
الــــ�رق، حيث  اإنــ�ــصــاء م�صانع  بــنــي عــّمــار  انــجــازات  كــان مــن 
االإ�صالمي  العالم  في  الم�صه�ر  ه�  ال�صمرقندي  ال�رق  كان 

اآنذاك بج�دته، فاإذا بال�رق الطرابل�صي يف�قه ج�دة«.

اأّما بالن�سبة الى الفكر الإ�سامّي الإمامي في تلك الحقبة، 
بني عّمار،  اإمارة  الإثنا ع�سري في  الإمامي  الت�سيع  تعّزز  فقد 
المفيد  ال�سيخ  ت��ام��ذة  م��ن  ك��ب��ار  علماء  ت��واج��د  خ��ال  م��ن 
الم�سرق،  وباد  العراق  في  الإمامية  لل�سيعة  الأكبر  المرجع 
مرجعًا  ت�سكل  البويهية  الدولة  اأيام  بغداد  في  مدر�سته  وكانت 
من  ب��رز  وق��د  مذاهبهم.  اختاف  على  بغداد  علماء  لجميع 
عبد  والقا�سي  ال��ك��راك��ج��ي،  الفتح  اأب���و  المحقق  ت��ام��ذت��ه: 
اّلذين  الأعام  من  وغيرهما  الطرابل�سي،  البّراج  ابن  العزيز 

عّمار. بني  اأيام  ا�ستوطنوا طرابل�س 
اآن���ذاك:  طرابل�س  ف��ي  ك�����س��روان  علماء  اأ�سهر  م��ن  وك��ان 
ال�سيخ اأ�سعد بن ُعمر بن م�سعود الجبلي، وهو من تامذة اأبي 

الطرابل�سي. اأبي روح  اأ�سعد بن  الف�سل 
لعقائد  الت�سدّي  في  كبير  دور  الجبلّي  لل�سيخ  ك��ان  وق��د 
لوجود  عليهم  وال���رِدّ  والن�سيرية،  الإ�سماعيلية،  و�سبهات 
من  وغيرها  ك�سروان  في  ال�سيعة  بين  وانت�سارهم  بع�سهم 
ال��ذي  الجبيلي  روح  ب��ن  ا�سماعيل  ك��ان  وك��ذل��ك  المناطق. 
الطرابل�سي  حيدرة  بن  �سليمان  بن  ُمحّمد  علي  اأبو  عنه  روى 
البيروتي  ها�سم  بن  ُعمر  عن  وروى  ح�سن  بن  وا�سماعيل 
مدينة  اإلى  ينت�سبون  اّلذين  ثين  والمحدِّ ال��رواة  من  وغيرهم 
علماء  نبغ  اأي�سًا،  الفترة  تلك  وفي  وال�سيعة.  ة  ال�ُسنَّ من  جبيل 
ك�سروان،  في  العربّية  اأ�سد  بني  قبيلة  من  وهم  عود(،  )بني 

ال�سليبيين. اأيام  وذلك 
بالع�سور  ك�سروان  في  لل�سيعة  العلمائي  الوجود  تعّزز  وقد 
الو�سطى بهجرة ال�سادة الأ�سراف من ذرية الإمام مو�سى بن 
المغول  باأيدي  �سقوطها  بعد  بغداد،  من   ،o الكاظم  جعفر 
دفعتين،  على  كرباء  ومن  1258م.  الموافق  ه�،   656 �سنة 
البحر  تعلو عن �سطح  التي  الك�سروانية  بلدة قمهز  وا�ستوطنوا 

1300م.
قمهز  ببلدة  تاريخيًا  خالهم  من  قمهز  بلدة  عرفت  حيث 
الأ���س��راف، وم��ن اأع���ام ه���وؤلء ال�����س��ادة ك��ان الأم��ي��ر يو�سف 
الح�سن  اأبو  الدين  تاج  الرئي�س  وال�سيد  الحائري،  المو�سوي 
المو�سويين  الأ�سراف  لل�سادة  الأعلى  الجدُّ  وهو  المو�سوي، 

واآل  الدين،  �سرف  واآل  الح�سن،  اأبي  اآل  وهم  عامل،  في جبل 
ال�سدر، واآل نور الدين، وغيرهم.

كما انتقل ال�سّيد ُمحّمد �ساه بن علّي بن ح�سين بن ُمحّمد 
بلدة  اإل��ى  قمهز  من  الحائرّي  المو�سوّي  يو�سف  الأم��ي��ر  بن 

ذريته. مع  وا�ستوطنها  منها،  القريبة  حراجل 
الكبير  ال�سيعي  الفقيه  بح�سور  ال��وج��ود  ه��ذا  تعّزز  كما 
من  اأن�����س��اره  م��ع  البعلبكي،  الأن�����س��اري  مّلي  اب��ن  المجاهد 
وجبل  ك�����س��روان،  ات��خ��ذوا  اّل��ذي��ن  البعلبكيين،  المجاهدين 
خاله  من  وكانوا  لهم.  موؤقتًا  موطنًا  بعلبك،  وجبال  لبنان، 
الليل،  في  وبعلبك  دم�سق  احتلوا  الذين  المغول  يهاجمون 
يعملون  مجاهد  اآلف  ع�سرة  اإليه  ان�سّم  وقد  ويختطفونهم، 
اإجبار  الكفاح والجهاد  ا�ستطاعوا بعد مدة من  باأوامره، حتى 
البقاع.  الإن�سحاب من بعلبك و�سهل  اأي )التتار( على  المغول 
المهاجر  جعفر  ُمحّمد  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  ذلك  اأّرخ  كما 

اأبطال«. »�صتة فقهاء  في كتابه 
ك��م��ا ت��ع��ّزز اأي�����س��ًا ب��م��ج��يء ذري���ة ع��ل��ّي ب��ن م��ه��زي��ار من 
o، الى بلدة حراجل  اأ�سحاب الإمام علّي بن مو�سى الر�سا 
وهم  الحارثيين  الأحوا�سي  اآل  مجيء  وكذلك  الك�سروانية، 
وه�   « حراجل،  بلدة  اإلى  الهمداني  الأعور  الحارث  ذرّية  من 
�صفين«.  معركة  اأبطال  ومن   ،t عليِّ  االإمام  اأ�صحاب  من 
ال�سيخ  منهم  نبغ  وقد  اأي�سًا.  حراجل  بلدة  ا�ستوطنوا  اّلذين 
لعام  والموافق  674 ه�،  �سنة  المتوفى  الأحوا�سي  الدين  مفيد 

1275م. وغيره من الأعام.
اأيام المماليك اأّما في 

واأيام المماليك في جبل لبنان، وباد ك�سروان، وجبيل ب�سكل 
فتواه  تيمية  ابن  اأ�سدر  حيث  �سوادًا.  الأي��ام  اأ�سدُّ  كانت  خا�س، 
ال�سهيرة با�ستباحة دماء �سيعة ك�سروان وجبل لبنان، ورافق تلك 
الجيو�س الآتية من دم�سق وفل�سطين وطرابل�س، نافخًا فيهم روح 
وال�سوف  بيروت  اأمراء  ذلك  في  و�ساركهم  الجاهلية.  الع�سبية 

)الدروز( من اآل تنوخ مع ع�سائرهم واأن�سارهم.
في  العظمى  والملحمة  الكبرى  ال��واق��ع��ة  ه��ذه  وح�سلت 
الموافق  ه�،   705 �سنة  الحرام  م  ُمحرَّ �سهر  من  الإثنين  يوم 
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الإ�سامي  الوجود  على  الق�ساء  نتيجتها  وكان  1305م.  لعام 
جبال  في  عليهم(  و�سامه  اهلل  )�سلوات  ُمحّمد  لآل  الموالي 
ال�سادة  وعلى  خا�س،  ب�سكل  ك�سروان  وفي  عام،  ب�سكل  لبنان 
w. وق�سية »�صير البنات« تحكي  الأ�سراف من اآل ر�سول اهلل 
على  ع��ذراء  اأربعين  من  اأكثر  اأق��دم��ت  حيث  الماأ�ساة،  تلك 
اأن  قبل  قرقريا،  قرية  على  الُمطلُّ  المكان  ذلك  في  الإنتحار 
اهلل  وجه  يلقين  وحتى  الغا�سم،  المماليك  جي�س  اإليهن  ي�سل 

تعالى وهّن نقيات الجيوب طاهرات من العيوب.
الواقعة،  هذه  بعد  ك�سروان  في  ظّلوا  الذين  ال�سيعة  وبقية 
عا�ست  عائات  من  وغيرهما  الم�ستراح،  واآل  المقّدم،  كاآل 
اإخوانهم من  ال�سافعي )ر�س(، مع  الإمام  التقّية على مذهب 
واأ�سكنوهم  المماليك  بهم  اأت��ى  الذين  التركمانية،  القبائل 
الك�سروانية،  مدينة غزير، وال�سواحل البحرية، وبع�س القرى 

ال�سليبيين. الفرنجة  من  لها  حفظًا 
وه��اج��روا  ك�����س��روان  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  ال�سيعة  م��ن  نبغ  وق��د 
تيمية  ابن  فت�ى  في  ذكرهم  »والــ�ارد  َعود  بني  علماء  منها 
وكذلك  عامل،  جبل  في  جزين  حــ�زة  الى  ان�صم�ا  واّلذين 
اآل  االأ�ــصــراف مــن  ال�صادة  البقاع. واأمــا  نــ�ح فــي  حــ�زة كــرك 
الــمــ��ــصــ�ي، فــاأ�ــصــ�ــصــ�ا نــقــابــة االأ�ـــصـــراف فــي بــعــلــبــك. وحــ�زة 
ــرى فــي بــلــدة �ــصــكــيــك فــي جــبــل الــ�ــصــيــخ،  ديــنــيــة �ــصــغــيــرة اأخــ
ــازة لــدى  ــ الــبــقــاع الــغــربــي، و�ــصــ�اهــم مــن بــقــيــة عــلــمــاء االإجـ
الها�صمّي  الكركّي  علّي  الــديــن  نــ�ر  ال�صّيد  مثال  االإمــامــّيــة 
من  وغيرهم  وجــده  اأبيه  مع  االإجـــازة  علماء  م�صاهير  اأحــد 

الها�صميين«. ال�صادة 
وكان �سيخ المهاجرين الك�سروانيين الفقيه الكبير اأبو علي 
الك�سرواني،  يو�سف  بن  اأحمد  بن  الح�سن  ال�سيخ  الك�سرواني، 
حوزة  �سيخ  كان  والذي  الك�سرواني،  الع�سرة  بابن  المعروف 
ل�سنة  ه�.الموافق   868 �سنة  والمتوفي  البقاعية  ن��وح  ك��رك 
1457م. و�سادة المهاجرين اأي�سًا كان ال�سريف ال�سيد ح�سين 
بن مو�سى بن علي بن ح�سين بن ُمحّمد بن مو�سى ابن الأمير 
لاأ�سراف  نقيب  اأول  الك�سرواني،  الحائري  المو�سوي  يو�سف 
 o في بعلبك، وموؤ�س�س وقفية ال�سيدة زينب اإبنة الإمام علّي 
في  ول��ده  عقبه  ثم  علّي،  ال�سّيد  عقبه  ثم  دم�سق،  غوطة  في 

الإطاق. اأ�سهرهم على  ال�سيد علوان، وهو  العّامة  النقابة 

حراجل  بلدة  في  المو�سوّي  �ساه  ُمحّمد  ال�سّيد  ذرّية  واأّما 
جبل  اإلى  �سعودًا  ومنها  كفرذبيان،  مزرعة  اإلى  هاجروا  فقد 
تر�سي�س هبوطًا نحو بلدة كرك نوح في البقاع، ومنها اإلى بلدة 
ا�ستوطنوها  ا�صرائيل«، حيث  اأنبياء بني  »وه� من  النبّي ايا 
وحافظوا على وقفّية هذا المقام ال�سريف ووليته لغاية اأيامنا 
ال�سيخ  التقى  وقد  ال�سّيد.  اأمين  ب��اآل  المعروفون  وهم  ه��ذه، 
ال�سّيد عبد  ب�سيخهم  البقاعّية  رحلته  في  النابل�سي  الغني  عبد 

المو�سوّي. الكريم 
العثمانيين اأيام 

اأي  غ��زي��ر،  وال���ي  التركماني  ع�����ّس��اف  الأم��ي��ر  اأي���ام  وف��ي 
الع�سائر  اأت��ت  الميادي،  ع�سر  الخام�س  القرن  اأوا�سط  في 
في  ح��ّم��اد  ب��اد  م��ن  وه��ي  ب��ادن��ا،  ال��ى  ال�سيعية  ال��ح��م��ادي��ة 
اليمنّية  ال�سيعية  قبيلة مذحج  الى  تعود جذورها  �سوريا، حيث 
وجبة  والفتوح،  ك�سروان  وا�ستوطنت  العجم،  بخارى  باد  في 
ع�ّساف،  الأمير  من  باإذن  والبترون  جبيل،  وباد  المنيطرة، 
باد جبيل حيث  على  �سرحال حماده  ال�سيخ  بتولية  قام  اّلذي 
مائة  من  لأكثر  �سرحال  بجبال  ت�سمى  الجبال  هذه  اأ�سبحت 
ذلك  اإل��ى  ذه��ب  كما  والم�ست�سرقين  العثمانيين  عند  ع��ام 
الدكتور �سعدون تنال حمادة في اأطروحته عن تاريخ ال�سيعة.

المتحالفة  والع�سائر  ح��م��ادة،  اآل  الم�سايخ  اأي��ام  وكانت 
معهم في هذه الباد اأوا�سط القرن الخام�س ع�سر الميادي، 
ولغاية اأيام الأمير يو�سف ال�سهابي الموافق لعام 1763م، بين 
التركمان،  ع�ّساف  اآل  الأمراء  اأيام  كانت  اأف�سلها  وجزر،  مّد 

واأيام الأمراء اآل �سيفا الأكراد.
الدين  فخر  الأم��ي��ر  اأي���ام  الإط���اق  على  اأ�سعبها  وك���ان 
من  ك�سروان  م�سايخ  بع�س  اأَقدم  حيث  الكبير،  الثاني  المعني 
والقرى  وقمهز  حراجل  في  ال�سيعي  الوجود  على  بالتاآمر  قبله 
تهجير  العثماني على  بوالي دم�سق  لهما، م�ستعينين  المجاورة 
المذابح.  بع�س  وافتعال  والفتوح،  ك�سروان  من  ال�سيعة  ُمعظم 
اأح��رق  حيث  با�سا  قبان  طرابل�س  وال��ي  اأي��ام  كانت  وكذلك 
والي  با�سا  ح�سن  اأيام  وكذلك  1660م.  �سنة  ومزارعنا  قرانا 
1676م.  �سنة  اأي�سًا  ومزارعنا  قرانا  اأحرق  اّلذي  طرابل�س، 
اأقدم  1763،حيث  �سنة  ال�سهابي  يو�سف  الأمير  اأيام  وكذلك 
ممتلكاتهم،  وم�سادرة  الحمادّية،  الم�سايخ  جميع  عزل  على 

الباد. وت�سليمها لاآخرين، وطردهم من هذه 
من  وع�����س��اب��ات��ه  �ساهين  ط��ان��ي��و���س  اأي���ام  ك��ان��ت  وك��ذل��ك 
كتابّي  في  ذلك  عن  تكّلمت  وقد  1860م،  عام  في  الفاحين 
»�صفحات من ما�صي ال�صيعة وحا�صرهم في لبنان«، باإيجاز 
تنال  �سعدون  الموؤرخ  بالتف�سيل  ذلك  عن  وتكّلم  واإخت�سار. 
حماده مع ذكر الوثائق والم�سادر في اأطروحته الجامعّية في 

لبنان«. ال�صيعة في  باري�س تحت عنوان:»تاريخ 
ومن العائات العلمّية التي نبغت من باد جبيل اأوائل الع�سر 
العثمانّي وذلك اأيام اآل حماده كان اآل الجبيلي، واأ�سهرهم على 
الدين  نجيب  ال�سيخ  الرحالة  ال�ساعر  العّامة  ك��ان  الإط���اق 
اإلى باد الم�سرق والحجاز،  علي الجبيلّي، والذي دّون رحاته 
والعراق واإيران، والهند �سعرًا في 2500 بيت من ال�سعر. ذكره 
»اأعــيــان  في  العاملّي  الح�سينّي  المين  مح�سن  ال�سّيد  الإم���ام 
ال�صيعة قائاًل عنه: من اأكابر علماء ع�صره، �صاح في مختلف 
البلدان« اإلى اأن يقول عنه :»من اأ�صاتذته ال�صيخ ح�صن �صاحب 
الدين  بهاء  ال�صيخ  المدارك،  �صاحب  ُمحّمد  ال�صّيد  المعالم، 
العاملّي. تالمذته: ولده ال�صيخ ُمحّمد، ال�صّيد ُمحّمد المفتي 
ي��صف  بن  الح�صن  بن  الح�صين  اأب� عبدلل  ال�صيخ  باأ�صبهان، 

ظهير الدين العاملّي«.
الح�سينيين  ال�سادة  قدوم 

اإلى بالدنا وعائالت عاملّية اأخرى 
زه��رة  اآل  م��ن  بال�سادة  ح��م��ادة  اآل  م�سايخ  ا�ستعان  كما 
تعود  وال��ت��ي  ال��ب��ق��اع��ي��ة،  ن���وح  ك���رك  ب��ل��دة  م��ن  الح�سينيين 
كانت  وكذلك  حلب،  مدينة  �سمال  الفوعة  بلدة  اإلى  جذورهم 
واأ�سكنوهم  العراقّية،  الآخر من مدينة كرباء  بع�سهم  جذور 
المجال�س  وق��راءة  الدينّي  لاإر�ساد  الك�سروانّية  قمهز  بلدة 
ح�سين  قمهز:ال�سّيد  ب��ل��دة  ف��ي  منهم  نبغ  وق��د  الح�سينّية. 
الح�سينّي كافل اليتامى، والذي تعهد بتربّية اأيتام ال�سادة بعد 
اأن قام الع�سكر العثمانّي بذبح الأهالي وتهجيرهم عن قمهز. 
وقبره م�سهور في بلدة قمهز كان ُيزار من قبل ال�سادة، و�سائر 
اأهالي تلك الباد، طالبين من اهلّل تعالى ال�سفاء »ولعّل تلك 
االأيام كانت في عهد فخر الدين المعني الثاني الكبير« كما 

اآنفًا. تقدم 
اإلى  هاجروا  منهم  وق�سم  البقاع،  اإلى  ال�سادة  هاجر  وقد 

الدين  فخر  الأمير  اأي��ام  في  قرطبا  ق��رب  ع��وزه  دي��ر  مزرعة 
اأيام الأمير يو�سف ال�سهابي، جرى  المعني الآنفة الذكر. وفي 
لل�سيعة  مذهب  قا�سي  الح�سينّي  ح�سين  ال�سيد  العّامة  تعيين 
ال�سّيد ح�سين  في جبال ك�سروان والفتوح و�سمال لبنان. وكان 
عالمًا ُمجتهدًا واأديبًا �ساعرًا در�س في الّنجف  الأ�سرف. اإهتّم 
1856م. عن  عام  تعالى  اهلل  توفاه  الأجيال  وتربية  بالتدري�س 
واأبناء  اأولده  من  ال�سيعة  ق�ساة  وكان  عامًا.  و�سبعين  خم�سة 
و�سمال  ك�سروان  في  وللم�سيحيين  لل�سيعة  مرجعًا  عمومته، 
الكتابة  ينبغي  اّلذين  الأع��ام،  الق�ساة  ه��وؤلء  وم��ن  لبنان. 

عنهم وتحقيق ما تركوه من تراث علمي واأدبي:
و�ساعرًا. فقيهًا  كان  الح�سينّي  مو�سى  ال�سّيد  القا�سي   .2

3. القا�سي ال�سّيد علي الح�سينّي وهو من تامذة العّامة 
حوزة  ورئي�س  موؤ�س�س  البعلبكي  زغيب  ح�سين  ال�سيخ  المجتهد 

البقاعّية. يونين 
»نجل النائب ال�صّيد  4. القا�سي ال�سّيد ح�سين الح�سينّي، 

الُجبيلّية. ب�ستليدا  بلدة  من  وهما  الح�صينّي«  ي�ن�س  ُمحّمد 
الح�سينّي. ُمحّمد  ال�سّيد  القا�سي   .5

الح�سينّي. علي  ال�سّيد  القا�سي   .6
م�سطفى  اأح��م��د  ال�سّيد  وال��وزي��ر  وال��ن��ائ��ب  القا�سي   .7
العثمانّي.  العهد  في  المذهب  ق�ساة  اآخ��ر  وه��و  الح�سينّي. 
با�سا  قبل جمال  1915م. من  نائبًا في عام  بعدها  حيث عّين 

ال�ّسفاح.
8. القا�سي ال�سّيد ُمحّمد اإبراهيم الح�سينّي تولى الق�ساء 
برج  ف��ي  الجعفرّية  ال�سرعّية  ال��ب��راج��ن��ة  ب��رج  محكمة  ف��ي 

الع�سرين. القرن  من  الثاثينيات  في  البراجنة 
اآل  من  الثمانّية  الق�ساة  �سيرة  في  الإنتباه  ي�سترعي  ومّما 
لل�سيعة  مرجعًا  كانوا  اأّنهم  وجبيل،  ك�سروان  في  الح�سينّي 
وكذلك  تقّدم.  كما  والُمع�سات  الم�سكات  في  والم�سيحيين 
ك�سروان  محافظة  في  الح�سينّية  المجال�س  باإحياء  قاموا 
وبرج  ال�سياح،  وفي  البقاعّية،  �سم�سطار  بلدة  وفي  وجبيل، 
البراجنة من �ساحية بيروت الجنوبّية، وبيت �ساما وال�سعيدة 
مع  بالتعاون  البقاع  في  و�سعث  مقنة  وبلدتي  بعلبك  ومدينة 

المو�سويين. ال�سادة  اأولد عمهم من 
لبيروت  ُمفٍت جعفري ممتاز  اأول  و�ساأن  وكذلك كان ديدن 
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وجبل لبنان، العّامة ال�سّيد ح�سين ُمحّمد الح�سينّي، المتوفى 
اأوائل ال�سبعينيات من القرن الما�سي، وهو �سهر العّامة  في 
المجتهد ال�سيخ ح�سين همدر على كريمته. حيث ترجع جذوره 
با�ست�سدار  اآن���ذاك  ق��ام  وال��ذي  ال�سّياد.  م��زرع��ة  بلدة  اإل��ى 
كان  الما�سي  القرن  اأوا�سط  في  لتوظيفه  جمهوري  مر�سوم 

الح�سينّي. اأحمد م�سطفى  ال�سّيد  الوزير  ابن عمه 
اإلى  اأت��ت  التي  الأخ��رى  ال�سيعّية  العاملّية  العائات  ومن 
همدان  قبيلة  اإل��ى  جذورهم  تعود  والتي  همدر،  اآل  بادنا: 
ال�سيخ  نبغ منهم ف�سيلة  ب�ستليدا. وقد  بلدة  و�سكنوا  العراقّية، 
تولى من�سب  المتوفى �سنة 1881م. حيث  ح�سن �سالح همدر 
جبل  في  الن�سارى  قائمقامّية  مجل�س  في  ال�سيعة  عن  نائب 
لبنان في عهد الأمير ب�سير اأحمد اأبي اللمع منذ عام 1845م. 
الح�سامي  عثمان  ال�سيخ  ُعّين  وكذلك  1860م.  عام  ولغاية 
نائبًا عن الم�سلمين ال�ُسّنة في جبيل، وبقّي الأمر كذلك لغاية 
الفتنة الطائفّية ما بين الُدروز والم�سيحيين في عام 1860م. 
قام اأثناءها ال�سيخ ح�سن همدر باإبعاد ال�سيعة والناأي بالنف�س 
عن ذلك والإيعاز لل�سيعة في هذه الباد بالهجرة اإلى البقاع، 
وعاد  باإ�سطنبول،  العثمانّي  العالي  الباب  مع  للقاء  ذهب  كما 
لبنان)2(.  جبل  في  الجعفري  بالمذهب  الر�سمي  بالإعتراف 
نظام  خ��ال  م��ن  الأوروب���ّي���ة  وال���دول  العثمانّية  ال��دول��ة  م��ن 
لبنان.  لجبل  1861م.  عام  اأعلن  الذي  الجديد  المت�سرفّية 
بكتابة  وُكّلف  بعبدا  في  الجزاء  محكمة  في  ع�سوًا  ُعّيّن  كما 
تقرير عن الخ�سائر التي ُمني بها ال�سيعة في اأحداث 1860م، 

العثمانّية في بعبدا. المطبعة  و�سّنف كتابًا في ذلك ُطبع في 
ك��م��ا ُع��ي��ن ن��ائ��ب��ًا ع��ن ال�����س��ي��ع��ة ل��م��دة ع��ام��ي��ن ف��ي نظام 
نبغ  كما  1868م.  عام  ولغاية  ع��ام1866م.  من  المت�سرفّية 
كان  اأهمهم  علمائّية  �سخ�سّيات  عمومته  واأولد  ذرّيته  من 
المرجع  الإمام  �سهر  همدر،  ح�سين  ال�سيخ  المجتهد  العّامة 
في  تعالى  اهلل  توفاه  وقد  اإبنته.  على  الأمين  مح�سن  ال�سّيد 
الّنجف الأ�سرف في الأربعينيات من القرن الما�سي، كما نبغ 
غيره من الأعام كان منهم ولداه ال�سيخ نعمة اهلل، ُم�ستنٌطق 
وال�ساعر  الأدي���ب  جعفر  ُمحّمد  وال�سيخ  وال��ج��ن��وب،  �سيدا 

العراقية في حلب  لل�سفارة  والديبلوما�سي. حيث عمل قن�سًا 
�سعر  ودي��وان  ال�الدين«  »بــّر  كتاب  له  منا�سب،  من  وغيرها 
غير مجموع، وكتاب مخطوط اآخر عن تاريخ اليمن وحا�سرها 
وقبائلها. ويقول الباحث ال�سّيد ُمحّمد يو�سف المو�سوّي لعلَّ اآل 
الهمدانيين  الأحوا�سي  بيت  علماء  ذرّية  من  هوؤلء هم  همدر 

الذكر. الآنفة  الك�سروانّية  بلدة حراجل  علماء 
التي  الأخ��رى  ال�سيعّية  الوائلية  العاملّية  العائات  وم��ن 
الميادّي،  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  اأواخ��ر  في  بادنا  اإلى  اأتت 
والمعروف  ال�سغير،  علّي  اآل  الوائلّي من  المي�س  اأحمد  ال�سيخ 
ال�سيخ  مع  جبيل  باد  تولى  الذي  النم�س،  حيدر  اأبي  بال�سيخ 
با�سا  ح�سن  العثماني  طرابل�س  والي  قبل  من  الح�سامي  ح�سن 
�سنة 1676م. و�سكن قرية الح�سون في وادي علمات، وتخّلف 
وقد  اآل مرعب.  قي�س،  اآل  اأبي حيدر،  اآل  َعمرو،  اآل  بالم�سايخ 
)المعي�سرة  كتابه  في  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  تكّلم 
عن  والحا�سر(  الما�سي  بين  الوائلية  َع��م��رو  اآل  وع�سيرة 
المي�س منذ �سنة 1676م.  اأحمد  ال�سيخ  نبغوا من ذرية  الذين 
ولغاية ايامنا هذه في بلدتي المعي�سرة، والح�سون، والبقاع، 

الجنوبّية. بيروت  و�ساحّية 
واأهمها كان وجود �سهداء من اآل َعمرو منذ عام 1700م. 
وع�صيرة  »المعي�صرة  كتاب  في  كما جاء  2017م.  ولغاية عام 
وجهادًا  دفاعًا  والحا�صر«،  الما�صي  بين  ال�ائلّية  َعمرو  اآل 
في �سبيل اهلل تعالى وللمحافظة على كرامة المواطن والوطن. 
واأّول اأولئك ال�سهداء الأبرار كان ال�سهيد الحاج ح�سين الَعمرو 
المعروف في تاريخ جبل عامل بالحاج ح�سين المرجي. وكان 
باآل  تخّلف  والذي  ال�سغير.  اآل علي  لل�سيخ م�سرف من  ُمّدبرًا 
وغيرها  وبليدا  وزبدين  الج�سر  قعقعّية  في  حيدر  واآل  مرجي 
با�سا  قبان  اأو  با�سا  ر�سان  �سجن  في  اإ�ست�سهد  ق��رى.  من 
ل�سنة  الموافق  1112ه���.  �سنة  في  عكا،  في  العثماني  الوزير 
له  اأّرخ  ومعروف.  م�سهور  الج�سر  قعقعية  في  وقبره  1700م. 

قبره: بالكتابة على  ال�سعراء  اأحد 
»ل����َت����ب����ِك ُح�������س���ي���ن���ًا ُم����ق����ل����ُة ال���م���ج���د وال����ن����دى

������ُم������ر ال�����ق�����ن�����ا وال�������ب�������وات�������ُر وت������ن������دب������ه �������سُ

الهوام�س:
عن ( 1) موجزة  »نبذة  عنوان  تحت  التحرير  لرئي�س  كتيب  من  ماأخوذ  البحث  هذا 

م�سروع حوزة وكلّية الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم o، للدرا�سات الإ�سامّية، 
ومكتبة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو العاّمة« في بلدة المعي�سرة، 
وقد  3 �سفر 1440ه�.  الموافق  في 2018/10/12م.  الموؤرخ  ك�سروان،   � فتوح 
اأجريت مراجعة جديدة لهذه المقالة مع بع�س التعديات للعدد )37 � 38( من 

مجلة »اإطالة ُجبيلّية«.   
اأخبرني �سيادة المطران �سكراهلل حرب مطران بعلبك للطائفة المارونّية عندما ( 2)

في  عمرو  جعفر  محمد  الحاج  والدي  بالمرحوم  ُمعزّيًا  المعي�سرة  في  زارني 
اليد  1890م.  عام  المتوفى  م�سعد  بول�س  للبطريرك  اأّن  1990م.  عام  اأواخ��ر 
نظام  في  ال�سيعّية  الطائفة  بحقوق  العثمانّية  الدولة  اعتراف  في  البي�ساء 
لبنان  م�ستقبل  عن  كامه  اأثناء  وذل��ك  1860م.  عام  لبنان  جبل  مت�سرفّية 

وحقوق الطوائف في مقابلته لل�سلطان العثمانّي اآنذاك.
الم�سادر 

� »دائرة المعارف الإ�سامّية ال�سيعّية« للموؤرخ ال�سيد ح�سن الأمين.
 � »الحياة الثقافّية في طرابل�س ال�سام خال الع�سور الو�سطى« د. ُعمر عبد

 ال�سام تدمري.
� »لبنان من قيام الدولة العبا�سية حتى �سقوط الدولة الإخ�سيدية« د.ُعمر عبد

 ال�سام تدمري.
 � »�ستة فقهاء اأبطال« للدكتور ال�سيخ محمد جعفر المهاجر.

 � »اأعيان ال�سيعة« العّامة المرجع ال�سّيد مح�سن الأمين.
 � »تاريخ ال�سيعة في لبنان« د. �سعدون حمادة.

 � »ك�سروان في قلب التاريخ الى �سرفة الألف الثالث« من�سورات الأودو�سّية � �سربا.
 � »معجم اأعام جبل عامل« الأ�ستاذ علّي داود جابر.

 � »المعي�سرة وع�سيرة اآل َعمرو الوائلّية بين الما�سي والحا�سر« د. عبد الحافظ
 �سم�س.

 � »الم�سلمون ال�سيعة في جبيل وك�سروان« للدكتور علي راغب حيدر اأحمد. دار 
الهادي 2007م.

 � »�سفحات من ما�سي ال�سيعة وحا�سرهم في لبنان« القا�سي د. ال�سيخ يو�سف
 ُمحّمد َعمرو.

 � »الّتذكرة اأو مذكّرات قا�ٍس« القا�سي د. ال�سيخ يو�سف ُمحّمدَعمرو.
 � »الك�ّساف في مراقد ال�ّسادة الأ�سراف في بلدة قمهز« للقا�سي ال�سيخ د. يو�سف

  محمد عمرو.
� مجلة »المنهاج« )العدد الأّول 1996م(، ال�سادر في بيروت.

� اعداد متفرقة من مجلة »اإطالة ُجبيلّية«.

�����س����ق����ى َق�������ب�������رُه ف����ي���������س ال�����غ�����م�����ام ع�������س���ي���ًة
�������وٌب م������ن ال�������ُم�������زِن ه�����اِم�����ُر َوب��������اك��������رُه ��������سَ

ل����ق����د ح��������لَّ ف����ي����ه َم��������اِج��������ٌد واب�����������ُن َم�����اج�����ِد
َخ������ب������ي������ٌر ف�������ي َط��������������رِف ال������ُع������ل������ى م������اِه������ٌر

َج����������������واٌد ك�������ري�������ٌم ق�����ل�����ت ف�����ي�����ه م�������وؤرخ�������ًا
ح�������س���ي���ٌن ب�����ن َع�����م�����رو ل���ل���ك���ري���م ُم�������ج�������اوُر«.

وم��م��ا ج��اء ذك���ره م��ن الأع���ام ف��ي ك��ت��اب »ك�����س��روان في 
ال�سيخ  المعي�سرة  من  الثالث  الألف  �سرفة  اإلى  التاريخ  قلب 
عهد  ف��ي  الإدارة  مجل�س  )ع�سو  َع��م��رو  ال��دي��ن  �سعد  حمود 
الحاج  كاظم  المن�سب  هذا  في  ن�سيبه  وخلفه  المت�سرفية(، 
)اأعدمه  حمود  ال�سيخ  ابن  َعمرو  الحاج  علي  وال�سهيد  َعمرو، 
النائب  ابن  ح�سن  وال�سهيد  1916م(،  اأي��ار  في  با�سا  جمال 
العربية  الثورة  اإبان  العثمانيون  )اأعدمه  َعمرو  الحاج  كاظم 

1916م(.
اأيام  اإلى بادنا  اأتت  اأخرى  اأّن هناك عائات عاملّية  كما 
في  الطيب  الأث��ر  لها  وك��ان  ربوعنا،  في  و�سكنت  حمادة  اآل 
العيتاوي  اآل  اأهمها،  ال�سالح  والعمل  العلم  وطلب  العمران 
المغيري،  بلدة  في  حجازي  واآل  حمدان،  واآل  ل�سا،  بلدة  في 

وغيرهم من عائات كريمة.
الم�سلمين  تاريخ  في  المن�سّية  الحلقة  عن  الكام  واأّم���ا 
ال�ُسّنة في ُمدن جبيل وجونية وغزير وغيرها من قرى اإ�سامّية 
الحديث  فيحتاج  تاريخه  ولغاية  الإ�سامّي  الفتح  منذ  �ُسنّية، 
عنها اإلى مقالة اأخرى. ن�ستنبط م�سادرها من مو�سوعة علماء 
الدكتور  لف�سيلة  قرنًا  ع�سر  اأربعة  خال  لبنان  في  الم�سلمين 
ُعمر عبد ال�سام تدمرّي ومن خال وثائق المحكمة ال�سرعّية 

في طرابل�س، وغيرها من م�سادر قديمة وحديثة«.
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مؤمترعلمي يف التاريخ 
حتت عنوان:

إشكاليات كتابة تاريخ لبنان

 في تاريخ لبنان الوسيط
قراءة 

في أعمال مجموعة 
من المؤرخين الُمْحَدثين

 »الشيعة اإلمامية« 

طرابلس 23 و 24 آذار 2016

 أوالً: أصول الشيعة اإلمامية في لبنان

أ: السيد األمين والتأريخ ألصول التشيُّع اللبناني

ي والصليبي والفرضيات  المتباينة ب: المؤرخون ِحتِّي ومكِّ

ج: الشيخ المهاجر مقاربة نقدية وفرضيات جديدة.

ار وحمادة والمحاوالت المتواصلة  د: المؤرخون إسماعيل والقطَّ

هـ: خالصة عامة واستنتاجات

ثانياً: انتشار الشيعة في لبنان

أ: السيد األمين وعوامل انتشار التشيُّع اللبناني ومؤشراته

ي والبناء على مشاهدات ُخسرو وما حولها ب: ِحتِّي وحمادة ومكِّ

ج: المؤرخ تدمري والسير في االتجاه المختلف

د: الصليبي والمهاجر ودور السلطة والتاريخ في انتشار الشيعة 

هـ: مالحظات واستنتاجات ختامية
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كلمة في المو�سوع
ث��ّم��ة اخ��ت��اف ب��ي��ن م��ق��ارب��ة ت��اري��خ 
الطوائف في لبنان في الحقبة المعا�سرة 
وم���ق���ارب���ت���ه ف���ي ال��ع�����س��ور ال��و���س��ي��ط��ة 
الولى  المقاربة  كانت  واإذا  والحديثة، 
وحدة  تطال  قد  ت��ج��اوزات  على  تنطوي 
المقاربة  ف��ي  ف��اإن��ه��ا  وال��وط��ن،  ال��دول��ة 
الو�سيطة،  الع�سور  في  �سيما  ل  الثانية، 
الطائفية  الأُُطر  اأن  تبدو كذلك، حيث  ل 
التي  النواحي  �سكنت  التي  للمجموعات 
�سكلت معلمًا  الحالي،  لبنان  غدت لحقًا 
رئي�سيًا  وج��زءًا  معالمها،  من  اأ�سا�سيًا 
كتابة  بمكان  ال�سعوبة  ومن  تها،  هويِّ من 
هذه  ع��ن  بمعزل  ال��ن��واح��ي  ه��ذه  ت��اري��خ 
والموؤثرة.  المتما�سكة  والهويَّات  الأُُط��ر 
لكل  فعلية  ح�سيلة  الطوائف  هذه  اإن  ثم 
في  حدثت  التي  وال��ت��ح��وُّلت  رات  ال��ت��ط��وُّ
التاريخ  من  ق��رون  م��دى  على  المنطقة 
ال���م���ي���ادي ث���م ال���ه���ج���ري، ف��ه��ي ب��ه��ذا 
رات  التطوُّ ه��ذه  اإف���رازات  اأب��رز  المعنى 
�ساأنها  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون  ال��ت��ي  وال��ت��ح��وُّلت 
وبالتالي  الخا�سة،  وكينونتها  الخا�س 
يعني  اأن  دون  م��ن  ال��خ��ا���س،  ت��اري��خ��ه��ا 
اأو  المحيط،  عن  الكلي  ا�ستقالها  ذلك 

الدوام. على  بخ�سو�سيتها  احتفاظها 
اأننا  هو  اإليه  اللتفات  علينا  يتعّين  ما 
عندما نوؤرخ لطائفة ما من طوائف لبنان 
لأُُطر  ن��وؤرخ  فاإننا  الو�سيطة،  الع�سور  في 
كانت  دي��ن��ي  م�سمون  ذات  ومجموعات 
ملحوظ،  وبتاأثير  فعلي  ب�سكل  م��وج��ودة 
لعبت  وق��د  الم�سمون،  ه��ذا  من  اإنطاقًا 
ال�سيا�سي  الم�ستوى  على  عديدة  اأدوارًا 
تجميعيًا  دورًا  ت  اأدَّ كما  وال��ح�����س��اري، 
دة من ال�سكان،  وتوحيديًا لمجموعات محدَّ
الدموية  الرابطة  من  الإنتقال  وبالتالي 

المعنوية  الرابطة  اإل��ى  البحتة  والن�َسِبية 
والروحية المتنامية، وهي بهذا الم�سمون 
م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة وح��ل��ق��ة و���س��ي��ط��ة بين 

ة واإطار الدولة والوطن. الرابطة الن�َسِبيَّ
اأوًل: اأ�سول ال�سيعة الإمامية 

في لبنان
في  ال�سيعة  تاريخ  عن  الحديث  في 
وبداية  اأ�سولهم  مع�سلة  تطاِلُعك  لبنان 
تتعلق  فالق�سية  البلد،  هذا  في  ظهورهم 
اإن لم  بقرون من الغمو�س وندرة الآثار، 
نقل انعدامها في هذا ال�ساأن. رّبما كانت 
من  الوحيدة  الطائفة  االإمامية«  »ال�صيعة 
الأكثر  لبنان،  في  الكبرى  الطوائف  بين 
ق�سية  في  الغمو�س  اأو  لل�سياع  تعر�سًا 

وجودهم. ومنطلق  اأ�سولهم 
ف��ال��خ��اف ع��ل��ى م��ن��ط��ل��ق��ات وج���ود 
ى  يتعدَّ ل  م��ث��ًا،  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال��م��وارن��ة 
ب�سكل  ال���دروز  وكذلك  القليلة،  العقود 
ة فا خاف حول اأ�سولهم  اأقل، اأما ال�سنَّ
في  خ��ا���س��ًا  م�����س��ارًا  ي�سكلون  ل  لكونهم 
ويت�سلون  ال��ع��ام،  الإ���س��ام��ي  ال��ت��اري��خ 

للفتوح. الأولى  بالفترة 
اأ����س���ول  ع��ل��ى  ال���خ���اف  ك����ان  واإذا 
اجتهادات  من  ينطلق  الأخرى  الطوائف 
مع  فاإنه  دة  المتعدِّ التاريخية  المواد  في 
تاريخية  مواد  من  يخلو  الإمامية  ال�سيعة 
اج��ت��ه��ادات  يجعل  م��ا  وب���ّن���اءة،  اأ���س��ي��ل��ة 
اإلى  منها  التخمين  اإلى  اأقرب  الباحثين 

الموّثقة. العلمية  الآراء 
ن��ج��ري م�سحًا  ل��ن  ال��ب��ح��ث  ه��ذا  ف��ي 
هذه  ح��ول  التاريخ  ف��ي  الباحثين  لآراء 
مختلفة  نات  بعيِّ �سنكتفي  واإنما  الق�سية، 
البارزة،  التجاهات  معظم  عن  رة  ومعبِّ
ل�سدور  الزمني  الترتيب  ح�سب  وذل��ك 

هذه الآراء ون�سرها.

اأ: ال�سيد الأمين 
ع اللبناني  والتاأريخ لأ�سول الت�سيُّ

الأمين  مح�سن  ال�سيد  اآراء  �سكلت 
ف��ي ك��ت��اب��ه »خـــطـــط جـــبـــل عـــامـــل« اأول���ى 
المعا�سر  التاريخ  الجّدية في  المحاولت 
في  االإمــامــيــة«  »ال�صيعة  اأ���س��ول  لتحديد 
انتهاء  ُبعيد  اآراَءه  و���س��ع  فقد   ، لبنان 
اأ�سار  ح�سبما  الأول��ى،  العالمية  الحرب 
مة  مقدِّ في  الأمين  ح�سن  ال��م��وؤرخ  نجله 

الكتاب)1(.
في  العامليين  عراقة  يوؤكد  اأن  بعد 
�سكنت  »عـــامـــلـــة«  قبيلة  واأن  ال��ع��روب��ة، 
ذريتها  وبقيت  اللبناني  الجنوب  جبال 
اأهـــــل جــبــل  »جـــــلَّ  اإل���ى ال��ي��وم، ح��ي��ث اأن 
الأ�سل  فر�سية  يرف�س  منهم«،)2(  عامل 
من  الناحية  ه��ذه  في  لل�سيعة  الفار�سي 
لبنان، بل يراهم عربًا اأ�سيلين »عريق�ن 
في العروبة، واأعرق فيها من جميع �صكان 

تعبيره. �ص�رية«،)3( على حد 
ال��دور  مقولة  الأم��ي��ن  ال�سيد  ع��ال��ج 
الغفاري في  اأبي ذر  لل�سحابي  الأ�سا�سي 
بعبارة  لكن  عامل،  جبل  في  الت�سيُّع  ن�سر 
ع  ت�صيُّ �صحَّ  التالي:»اإن  ال�سكل  على  حذرة 
اإلى  اأبي ذر  اأهل جبل عامل من زمن نفي 
ع  الت�صيُّ اإلــى  منهم  اأ�صبق  يكن  لــم  الــ�ــصــام، 
�ص�ى بع�س اأهل الحجاز«)4(. وبعد عر�سه 
لموؤلفه  االآِمـــل«  ــُل  »اأَمـ كتاب  في  جاء  لما 
)ت.1104ه������/1693م(   العاملي  الحّر 
لم  »واإن  بقوله:  اأردف  ال�ساأن،  هذا  في 
مـــ�ؤرخ،  ذكـــره  عــلــيــه، وال  ُيعتمد  خــبــر  يــرد 
بين  ل�صي�عه  له  اال�صتئنا�س  يمكن  اأنه  اإال 
عن  لــه  الخلف  وتناقل  الــبــالد،  تلك  اأهــل 
من�ص�بين  مــ�ــصــجــديــن  وبـــ�جـــ�د  الــ�ــصــلــف، 

اإليه في تلك البالد«)5(.
وف����ي خ�����س��و���س ال��م�����س��ج��دي��ن ف��ي 

ف��ق��د راأى  ال��ج��ب��ل،  ال�����س��رف��ن��د وم��ي�����س 
اأن  اإمكانية  عامل«  جبل  »خطط  �ساحب 
في  تجّوله  عند  بناهما  قد  ذر  اأبو  يكون 
اأي��دي  على  ُبنيا  اأنَّهما  اأو  ال��ق��رى،  تلك 
هاتين  في  اإقامته  لمحل  تذكارًا  اأتباعه، 

القريتين.
بت�سيُّع  الموؤرخين  اهتمام  ع��دم  اأم��ا 
فقد  ذر،   اأب��ي  يد  على  عامل  جبل  اأه��ل 
لــعــدم  يــكــ�ن  اأن  »فــيــمــكــن  ي��ل��ي:  بما  عّلله 
يخفى  اأن  فــي  ُبــعــد  وال  عــلــيــه،  ــالعــهــم  اإطِّ
على كثير من النا�س في ذلك الع�صر، لما 
محّبة  اأو  الــخــ�ف،  من  اإخفائه  اإلــى  يدع� 
ال�سيد  ويختم  اإظهاره«)6(.  وعدم  كتمانه 
الأمين كامه بعبارة وا�سحة »واإن كنا ال 

به«)7(. الجزم  ن�صتطيع 
الإيجابي،  التفاعل  يظهر  م  تقدَّ ا  ممَّ
»خــطــط  ل�����س��اح��ب  »االإ�ـــصـــتـــئـــنـــا�ـــس«،  اأو 
الرئي�سي  ال��دور  مقولة  مع  عــامــل«  جــبــل 
ت�سيُّع  ف��ي  ال��غ��ف��اري  ذر  اأب��ي  لل�سحابي 
اأهل جبل عامل، اإل اأن ذلك لم يحل دون 
تقويمه لهذا الراأي في اأنه دون القطع اأو 

الجزم)8(.
با�ستثناء اإيراده لكتاب الحّر العاملي 
)ت.1104ه�/ 1693م(،  فقد خا راأي 
م�سدر  لأي  ذكر  اأي  من  الأمين  ال�سيد 
عدم  اإ�سكالية  عالج  وكونه   ، مرجع  اأو 
عامل  جبل  اأه��ل  لت�سُيّع  الموؤرخين  ذكر 
�سمنيًا  يعني،  ف��ه��ذا  ذر،  اأب��ي  ي��د  على 
اأو  لأي م�سدٍر  وج��ود  ل  اأن��ه  الأق��ل،  على 
والحّر  الأم��ي��ن  ال�سيد  بين  اآخ��ر  مرجع 
عن  ف�سًا   ، منه  الإف��ادة  يمكن  العاملي 
ذّر  اأب��ي  اأعقبت  التي  التاريخية  الفترة 
الغفاري حيث لم ترد معطيات حول هذا 

. العاملي  الحّر  المو�سوع قبل 
�سيوع  على  الأمين  ال�سيد  ل  ع��وَّ لقد 

حيث  عامل،  جبل  اأه��ل  بين  ال��راأي  ه��ذا 
على  اعتمد  كما  ذل��ك،  الأج��ي��ال  تتناقل 
وج����ود ال��م�����س��ج��دي��ن ال���م���ذك���وري���ن في 
بنى  اأنه  الجبل، ويظهر  ال�سرفند ومي�س 

بالتحديد. الأمرين  راأيه على هذين 
ال�سيد  م��ه  ق��دَّ م��ا  ب���اأن  ال��ق��ول  يمكن 
المتداول  ل��ل��راأي  تكري�سًا  �سكل  الأم��ي��ن 
�سندًا  �سُيعتبر  ذل��ك  واأن  زم��ان��ه،  حتى 
��ْوا ه���ذا ال�����راأي م���ن داخ���ل  ل��ل��ذي��ن ت��ب��نَّ
يتحلى  لما  خ��ارج��ه��ا،  وّرب��م��ا  الطائفة، 
ب���ه ال�����س��ي��د الأم����ي����ن م���ن ث��ق��ل ع��ل��م��ي 
في  طائفته  ل��دى  عليا  دينية  ومرجعية 
مناق�سة  م  قدَّ ذلك  ومع  وخارجه.  لبنان 
اإتاحة  �ساأنها  من  الق�سية  لهذه  مفيدة 
اأ�س�س  د  حدَّ فقد  اآخر،  راأي  لأي  الفر�سة 
تعديل  يمكن  حد  اإلى  وا�سح  ب�سكل  راأيه 
هذه  اإل��ى  النظرة  لتعديل  تبعًا  ال���راأي، 

مختلف. ب�سكل  تقويمها  اأو  الأ�س�س، 
معظم  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ل����ديَّ  ل��ي�����س 
����دوا  ال��ب��اح��ث��ي��ن ال��ُم��ْح��َدث��ي��ن، ال��ذي��ن اأيَّ
لأ�سول  التقليدي  ال���راأي  ه��ذا  نقلوا  اأو 
راأي  على  اعتمدوا  قد  لبنان،  في  ال�سيعة 
ما  اأن  الوا�سح  من  لكن  الأمين،  ال�سيد 
يكون  اأن  ي�سلح  الأم��ي��ن  ال�سيد  م��ه  ق��دَّ

كذلك، لكل العتبارات التي ذكرت.
ي  ب: الموؤرخون ِحتِّي ومكِّ

وال�سليبي والفر�سيات المتباينة
كتابه  في  ِحتِّي  فيليب  ال��م��وؤرخ  عالج 
في  ال�سيعة  اأ�سول  ق�سية  لبنان«  »تــاريــخ 
حيث  ومخت�سر،  ع��اب��ر  ب�سكل  ل��ب��ن��ان، 
لأبرز  الملجاأ«  »لبنان  فكرة  على  اعتمد 
الطوائف اللبنانية، فكما فرَّ الموارنة اإلى 
�سمالي لبنان هربًا من ا�سطهاد اليعاقبة 
جاء  وكذلك  للمياد،  ال�سابع  القرن  في 
ال�����دروز اإل����ى ل��ب��ن��ان م���ن ال��ج��ن��وب في 

ب�سبب  للمياد  ع�سر  ال��ح��ادي  ال��ق��رن 
بالهرطقة،  ال�سنة  ق��ب��ل  م��ن  اإت��ه��ام��ه��م 
لبنان  اإلـــى  ال�صيعة  جــمــ�ع  بــت  »تــ�ــصــرَّ فقد 
مختلفة،  اأماكن  ومن  مختلفة،  اأزمنة  في 
وفي  عليهم«)9(.  ال�صنَّة  �صغط  مــن  هــربــاً 
ومكان  تاريخ  اإلى  ِحتِّي  ي�سير  اآخر  مكان 
بعد  يراه  حيث  لبنان،  على  ال�سيعة  وفود 
ف��ي �سمال  ال��م��وارن��ة  وا���س��ت��ق��رار  ��ن  ت��وطُّ
الجنوبي)10(،  لبنان  في  بداأ  واأنه  لبنان، 
والجماعات  الإ�سماعيليين  جانب  اإل��ى 
ما  وعربية.  فار�سية  المختلفة،  العرقية 
الموؤرخ  معالجة  في  عنده  التوقُّف  يتعيَّن 
بت اإلى  ِحتِّي اأنه يرى ال�سيعة جموعًا ت�سرَّ
مع  يتعار�س  ما  وهذا  الخارج،  لبنان من 
انت�سر  الت�سيُّع  اأن  في  التقليدية  المقولة 
بين �سكان موجودين قبًا في جبل عامل.
ــخ لــبــنــان«  ــاريــ د ���س��اح��ب »تــ ل��م ي��ح��دِّ
لم  كما  المختلفة،  الأماكن  ول  الأزمنة 
�سوا  تعرَّ التي  ال�سغوط  اأ�سكال  يو�سح 
لها وطبيعتها، اأو اأي تف�سيل حولها. لقد 
الموارنة  من  غيرهم  اإل��ى  ال�سيعة  �سّم 
من  لكن  العامة،  الخلفيات  في  وال��دروز 
ووثيقة،  وا�سحة  تاريخية  مادة  اأية  دون 
�سائر  عن  ال���راأي  ه��ذا  في  انفرد  ولعلَّه 
اأ�سول  تاريخ  في  الُمْحَدثين  الباحثين 

�سيبدو. كما  لبنان،  في  ال�سيعة 
العربي  الــفــتــح  مــن  »لــبــنــان  كتابه  في 
حــتــى الــفــتــح الــعــثــمــانــي« ق���ارب ال��م��وؤرخ 
»ال�صيعة  اأ�سول  ق�سية  مكي  علي  محمد 
االإمـــــامـــــيـــــة« ب�����س��ك��ل ع���اب���ر وم��خ��ت�����س��ر 
والتقاليد  »االأخــبــار  على  معتمدًا  اأي�سًا، 
باأن  ال�سائع  الراأي  وموؤيدًا  ال�صعبية«،)11( 
االأمــ�ي  العهد  في  »ظهرت  الطائفة  هذه 
في جن�بي لبنان، منذ نفي اأبي ذر الغفاري 
وقد  معاوية«)12(.  عهد  فــي  الجن�ب  اإلــى 
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ر  �سا اأ
اإل�������������������ى 
ق����ري����ت����ي م���ي�������س 
وال�سرفند، حيث  الجبل 
بينهما،  الــدائــم«  »تنقله  كان 
القريتين  هاتين  باأن  راأيه  خاتمًا 
اأقـــام  الــغــفــاري  ــا ذر  اأبـ اأن  »تــعــتــقــدان 
فيهما«)13(. كما هو وا�سح فاإن مكي 
الق�سية،  بهذه  ز  ب�سكل مركَّ يعتن  لم 
دون  من  بالمتداول،  اكتفى  فقد 
اأو  ال��م�����س��در  اإل����ى  اإ����س���ارة 
عليه  بنى  الذي  المرجع 

راأيه. 
من  لنا  بد  ل  ثم 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن ظ��ه��ور 
وما  الأموي،  العهد  في  ال�سيعة 
ملحوظ  انت�سار  يعني ذلك من 
وم����وؤث����ر، وب���ي���ن ب����دء ظ��ه��ور 
وغير  هادئ  نحٍو  على  الت�سيُّع 
ال���راأي  ك���ان  واإذا  م��ل��ح��وظ، 
ال��ث��ان��ي ه���و م���ا األ���م���ح اإل��ي��ه 
فاإن  الأمين،  مح�سن  الإمام 
لحظناه  كما  الأول،  الراأي 
ف���ي ك����ام م���ك���ي، ي��ع��ت��ب��ر 
�ساحب  ذك��ره  لما  تجاوزًا 
»خـــــطـــــط جــــبــــل عـــــامـــــل«، 
ف��ال��ح��دي��ث ع���ن ال��ظ��ه��ور 
ي��خ��ت��ل��ف عن  ال��م��ل��ح��وظ 
الإنت�سار  وبداية  الن�سوء 

المغمور، كما هو معروف.
ال�سليبي  كمال  اأب��دى  ناحيته،  م��ن 
العربي  الأ�سل  على  ال�سمنية  موافقته 
باأنهم  »يق�ل�ن  بقوله:  عامل  جبل  ل�سيعة 
ــاً فـــي االأ�ـــصـــل مـــن قــبــائــل  كـــانـــ�ا هـــم اأيــ�ــص
عـــرب الــيــمــن، وحــركــة الــقــبــائــل مــن �صبه 
العه�د  فــي  ال�صام  باتجاه  الــعــرب  جــزيــرة 
معروف«)14(. اأمٌر  والبيزنطية  الرومانية 

تمثل  فقد  اأ�سافه  الذي  الجديد  اأما 
ب��رف�����س��ه ال��م��ط��ل��ق ل��م��ق��ول��ة »اأيــــــة هــجــرة 
من  عــ�ــصــريــة...  االإثــنــي  لل�صيعة  جماعية 
الي�م  هي  التي  االأرا�صي  اإلــى  منطقة  اأيــة 
اأرا�صي لبنان«)15(. وهذا الراأي يعني، في 
على  حدثت  الت�سيُّع  عملية  اأن  يعنيه،  ما 
الإتجاه  ز  يعزِّ ما  اليوم،  اللبنانية  الأر�س 
ال�سائد في اأنَّ حركًة ما، كانت وراء هذه 
ب�سكل  وانت�سرت،  تنامت  التي  العملية 
وا���س��ع وك��ث��ي��ف، م��ع م���رور ال��زم��ن. ول��م 
اإلى  اأ�سار  يكتِف ال�سليبي براأيه هذا، بل 
والرئي�صي  االأكــبــر  والــجــزء  »ال�صيعة،  اأن 
اأي  في  لبنان،  اإلى  ي�صل�ا  لم  الــدروز،  من 
لحق  �صنِّي  ا�صطهاد  مــن  هــربــاً  كــان،  زمــن 
بــهــم فــي مــكــان اآخــــــر«)16(. وف��ي ذل��ك ردٌّ 
»لبنان  ِحّتي  فيليب  مقولة  على  �سريح 
الكبرى  لبنان  لطوائف  بالن�سبة  الملجاأ« 

�سابقًا. اإليها  اأ�سرنا  التي 
ن�سوء  طبيعة  ال�سليبي  د  ي��ح��دِّ ل��م 
بتاأثير  ك��ان  اإذا  وم��ا  لبنان،  في  الت�سيُّع 
في  غ��ي��ره،  اأو  ال��غ��ف��اري  ذر  اأب���ي  ن�ساط 
عامًا  اإط��ارًا  و�سع  لكنه  اطاعي،  حدود 
جغرافيا  في  لن�سوئه  اإل��زام��ي��ًا  وم�سارًا 
الطائفة  باأن هذه  يوحي  ما  اليوم،  لبنان 
��د  اأيَّ اأن  بعد  اأ�سيل  لبناني  منبت  ذات 
اآراء  في  ق  والمدقِّ العروبة.  في  اأ�سالتها 

ال�ساأن كما في غيره،  ال�سليبي، في هذا 
بل  اإليه،  يعود  مبا�سرًا  م�ستندًا  يجد  ل 
القرائن  لغياب  الأم��ر  نفي  قبيل  من  هو 
التاريخ  في  فالهجرات  والآث��ار،   والأدلة 
كما  وقرائنها،  ملحوظة  اأحداث  العربي 
الأم��ر  ك��ان  واإذا  نة،  وبيِّ كثيرة  اآث��اره��ا، 
في  اأولى  فهو  القديمة  القرون  في  كذلك 
في  يظهر  ل��م  وه��ذا  الو�سطى،  ال��ق��رون 
اإل��ى  ال���دروز  اأو  ال�سيعة  هجرة  فر�سية 

راأي ال�سليبي. لبنان، كما يبدو من 
ق�سية  ب��اأن  القول  يمكن  الآن  لغاية 
لم  لبنان  في  االإمــامــيــة«  »ال�صيعة  اأ�سول 
م�ستفي�س،  وبحث  زة  مركَّ بعناية  تحظ 
وب��ال��رغ��م م��ن م��ق��ارب��ة ال�����س��ي��د الأم��ي��ن 
ح�سمته،  ا  ممَّ اأكثر  النقا�س  فتحت  التي 
اأ�س�سًا  و�سعت  التي  ال�سليبي  ومقاربة 
ك�سفت  اأو  دتها  حدَّ مما  اأكثر  لها  عامة 
طور  في  الق�سية  ا�ستمرت  فقد  عنها، 

والإلتبا�س)17(. الغمو�س 
ج: ال�سيخ المهاجر مقاربة نقدية 

وفر�سيات جديدة
البحث  في  م�سبوقة  غير  محاولة  ة  ثمَّ
الق�سية  ه��ذه  اإث���ارة  ف��ي  ب��ل  وال��ت��رك��ي��ز، 
على نحٍو وا�سع وعميق، تلك هي محاولة 
التي  ال��م��ه��اج��ر  جعفر  ال�سيخ  ال��م��وؤرخ 
نوعها،  من  مقاربة  ب��اأول  و�سفها  يمكن 
بنا�سية  اإم�ساكها  يعني ذلك  اأن  من دون 

اإلى الذهن. يتبادر  الحقيقة، كما قد 
ال�صيعة  لتاريخ  »التاأ�صي�س  كتابه  في 
بيروت  في  ال�سادر  و�ص�ريا«،  لبنان  في 
رًا  م ال�سيخ المهاجر ت�سوُّ عام 1992 ، قدَّ
بديًا وجديدًا لأ�سول »ال�صيعة االإمامية« 

في لبنان، يقوم على ثاث ركائز:
ال��دور  مقولة  نقد  الأول���ى:  الركيزة 

الغفاري في  اأبي ذر  لل�سحابي  الأ�سا�سي 
وجه  على  الجنوبي  اأو  اللبناني،  الت�سيُّع 

التحديد. 
لبنان  في  الت�سيُّع  الثانية:  الركيزة 
لي�س ن�سوءًا لبنانيًا داخليًا �سرفًا، بل هو 
اأو  في لحظته الأولى هجرة من الخارج، 

مختلفة.  لأ�سباب  ب  وت�سرُّ انتقال 
ت�سيُّع  في  الف�سل  الثالثة:  الركيزة 
ل��ب��ن��ان ب��ي��ن ك��ل م��ن ال��ب��ق��اع وال�����س��م��ال 
وال���ج���ن���وب، ف��ل��ك��ل واح������دة م���ن ه��ذه 
في  يبداأ  فهو  خا�سة،  بداية  عات  التجمُّ
ال��ب��ق��اع وال�����س��م��ال ف��ي اأوا����س���ط ال��ق��رن 
عامل  ج��ب��ل  ف��ي  اأم���ا  ل،  الأوَّ ال��ه��ج��ري 
الهجري،  الخام�س  القرن  اإل��ى  فيتاأخر 
هذا  ا�ستمرار  ذل��ك  يعني  اأن  دون  م��ن 

الف�سل مع مرور الوقت.
التقليدية  للمقولة  نقده  معر�س  في 
ال�سيخ  اأبي ذر يقول  حول دور ال�سحابي 
الراأي  الأول لهذا  الم�سدر  باأن  المهاجر 
ي��ع��ود ل��ل��ح��رِّ ال��ع��ام��ل��ي ال���ذي »ال يــنــ�ــِصــب 
وكذلك  عنه،  اأخــذه  اأ�صل  اإلــى  الكالم  هذا 
الــمــ�ــصــادر  ــي  فـ يــ�ــصــبــهــه  ــا  مـ اأو  ــده،  ــجـ نـ ال 
الــمــتــاأخــرة عــنــه، مما  قـــدمـــاً، وال  االأكـــثـــر 
متداولة  نق�الت  من  اأخــذه  اأنــه  على  يدل 
الم�سهدين  عن  قيل  ما  اأما  محلياً«،)18( 
فهما  ذر،  اأب��ي  لل�سحابي  المن�سوبين 
المق�ص�د  �صيعي عريق  »تقليد  �سوى  لي�سا 
يمكن  ل  تاريخي...«)19(،  اأثر  تثبيت  منه 
المذكور،  ال�سحابي  �سخ�س  في  ح�سره 
ال��م��ط��روح،  ودوره  ن�ساطه  ع��ن  ف�����س��ًا 
من  عامل  جبل  خلو  اإل��ى  ي�سير  اإذ  وه��و 
هذه  توؤكد  تاريخية  معطيات  اأو  اآثار  اأية 
الفر�سية، يذهب بعيدًا في هذا التجاه، 
اأو  خالياً،  »كــان  عامل  جبل  اأن  يرى  حيث 

عم�ما،ً  ال�صام  �صاأن  النا�س،  من  خاٍل  �صبه 
بني  التاريخيين،  �صكانه  الــتــحــاق  ب�صبب 

المهزومين«)20(.  بالرومان  عاملة، 
هذا  ف��ي  �ساقها  ال��ت��ي  الأف��ك��ار  وم��ن 
ع  الت�صيُّ انت�صار  م�صاألة  »اإن  قوله:  الإتجاه 
اأكثر  م�صاألة  هــي  ال�صامية  المنطقة  فــي 
داعية  بن�صاط  ر  تف�صَّ اأن ُ بكثير من  تعقيداً 
وحيد«)21(. ثم يخل�س اإلى اإ�سكالية اأكبر 
تعالجها،  اأن  ذر  اأب��ي  لفر�سية  يمكن  ل 
فر�س  وع��ل��ى  الفر�سية،  ه��ذه  اأن  ذل��ك 
الت�صّيع  انت�صار  �ص�ى  تف�صر  »ال  �سحتها، 
»االأردن«  باقي  اأين  ولكن  عامل،  جبل  في 
»فل�صطين« و»جبل لبنان« و»حم�س«  واأين 
البعلبكي«  و»البقاع  »دمــ�ــصــق«  و�سواحي 

من هذا...«)22(.
����ه ال�����س��ي��خ ال��م��ه��اج��ر ن��ق��دًا  ل��ق��د وجَّ
خ�سو�س  في  ال�سائعة  للمقولة  متما�سكًا 
لبنان،  ف��ي  االإمـــامـــيـــة«  »الــ�ــصــيــعــة  اأ���س��ول 
بديله  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  وم��ت��ن��ًا،  ���س��ن��دًا 
ال���م���ط���روح ي��ن��ط��وي ع��ل��ى م��اح��ظ��ات 
اأنه ا�ستطاع، ولأول مرة على  اإل  عديدة، 
ت�سليط  المعا�سر،  التاريخ  في  يبدو  ما 
في  ال�سعيفة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
الت�سّيع  لأ�سول  التقليدية  المقولة  بنية 
وجه  على  والجنوبي  ع��م��وم��ًا،  اللبناني 

الخ�سو�س.
ال���ب���دي���ل ال���ج���دي���د ط���رح���ه ب�����س��ك��ل 
فيه  افتر�س  الأخير،  كتابه  في  مخت�سر 
اليمنية  هْمدان  قبيلة  من  ق�سم  هجرة 
من الكوفة اإلى باد ال�سام، حيث هبطوا 
اأطــــراف  ــزل  نـ مــنــهــم  »قــ�ــصــم  لبنان  اأر����س 
بــعــلــبــك، والـــثـــانـــي الـــهـــ�ـــصـــاب الــمــ�ــصــرفــة 

طرابل�س«)23(. لمدينة  والمجاورة 
عليه  يعتمد  الذي  التاريخي  الم�سدر 

هو الموؤرخ اليعقوبي )ت.284ه�/897م( 
من اأعام القرن الثالث الهجري، وذلك 
من خال ن�س ق�سير على ال�سكل التالي: 
ــ�ٌم مــن الــفــر�ــس،  ــهــا قـ : واأهــُل »...وَبـــْعـــلَـــَبـــكُّ
وفي اأطرافها ق�ٌم من اليمن«)24(. اأما في 
تاريخي  ن�س  ة  فثمَّ طرابل�س  خ�سو�س 
العمري،  اهلل  ف�سل  ابن  اإلى  يعود  اأي�سًا 
749ه�/1348م(  )ت.  يحيى،  بن  اأحمد 
م��ن اأع���ام ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ال��ه��ج��ري / 
ال�سكل  على  وهو  الميادي،  ع�سر  الرابع 
بالظنيين  الــمــعــروف  »وبــالــجــبــل  التالي: 
مــن الــ�ــصــام فــرقــة مــن هــــْمــــدان«)25(. اأم��ا 
عليه  ترتكز  الذي  والأخير  الثالث  الن�س 
في  اليعقوبي،  اإلى  اأي�سًا  فيعود  فر�سيته 
حيث  ِع��رَق��ة،  مدينة  اإل��ى  اإ�سارته  مقام 
قديمة،  مدينة  ولها  ِعــرقــة:  »كــ�رة  يقول 
فــيــهــا قـــ�م ٌمــن الــفــر�ــس نــاقــلــة، وبــهــا قــ�ٌم 
على  المهاجر  بنى  لقد  ربيعة«)26(.  مــن 
هْمدان  قبيلتي  من  لكل  ال�سيعي  الإنتماء 
الأولى  الخيوط  ذلك  من  لين�سج  وربيعة، 
في  ال�سيعي  والنت�سار  الن�سوء  ل��رواي��ة 

لبنان.
في  ال�سيعة  اأ�سول  اإل��ى  بالن�سبة  اأم��ا 
ج��ب��ل ع��ام��ل ف��ق��د ان��ط��ل��ق ال��م��ه��اج��ر من 
ن�س للمقد�سي عن جبل �سّديقا في جبل 
اأ�سا�سيًا  وج��وداأً  منه  اإ�ستنتج  ع��ام��ل)27( 
عامل،  جبل  من  الناحية  هذه  في  ة  لل�سنَّ
ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى ال��م��دن ال��م��ج��اورة ذات 
الأخير  الربع  ية، وذلك في  ال�سنِّ الغالبية 
العا�سر   / للهجرة  ال��راب��ع  ال��ق��رن  م��ن 
اأن  مفادها  بفر�سية  ليخرج  للمياد، 
جبل عامل لم يكن معمورًا بال�سيعة »قبل 
للهجرة/الثاني  ال�صاد�س  الــقــرن  حــ�الــي 
عــ�ــصــر لــلــمــيــالد، بـــل الـــدلـــيـــل قـــائـــم عــلــى 
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العك�س اأنه كان �صبه خاٍل من ال�صكان...«، 
)28( من دون اأن يعني ذلك خلو الأطراف 

ال�سيعة. من  للجبل  وال�سرقية  الجنوبية 
اأما وجود ال�سيعة في جبل عامل 

فقد جاء من م�سدرين:
الأول: من �سور، في اأعقاب �سقوطها 
باأيدي ال�سليبيين عام 518 ه�/1124م، 
اإلى  منها  المدينة  �سيعة هذه  حيث خرج 

ه�ساب جبل عامل.
وقراها،  طبريا  من  الثاني: 
ح���ي���ث ك�����ان ال���م���ه���اج���ر ق��د 
اأث����ب����ت، م���ن خ����ال ن�����س 
اآخ������ر ل���ل���م���ق���د����س���ي،)29(
وج����ود ال�����س��ي��ع��ة ف��ي��ه��ا، 
في  عديدة  مناطق  وفي 
فل�سطين والأردن، بل اإن 
مدينة  اإل��ى  �سور  تحوُّل 
�سيعية  اأك��ث��ري��ة  ذات 
ق���ب���ل الح����ت����ال 
ه  مردُّ ال�سليبي، 
اأي�����������س�����ًا  اإل�����ى 

الــحــ�لــة«  »�ــصــهــل  م��ن  ال�سكانية  الحركة 
جبل  في  ح��دث  كما  طبريا«،  و»منطقة 

عامل.
بت�سيُّع  الخا�سة  فر�سيته  اأن  ي��ب��دو 
ج��ب��ل ع��ام��ل و���س��ور اأك��ث��ر ت��رج��ي��ح��ًا من 
دور  ع��ن  ال�سائعة  التقليدية  الفر�سية 
اعتماد  ب�سبب  وذل��ك  الغفاري،  ذر  اأب��ي 
مقبول  م�سدٍر  على  المهاجر  ال��م��وؤرخ 
الأخ��ذ  مع  التاريخية،  للفترة  ومعا�سر 
ال��ذي  ال��زم��ن��ي  ال��ف��ارق  الع��ت��ب��ار  بعين 
تقريبًا  ون�سف  قرون  ثاثة  قرابة  يمتد 
اأما  المقد�سي.  وزمن  ذّر  اأبي  زمن  بين 
قبل  ال�سيعة  من  عامل  جبل  خلّو  فر�سية 
تمت  فقد  للمنطقة،  ال�سليبي  الإحتال 
للمقد�سي،  �سّديقا  جبل  ن�س  على  بناًء 
للت�سيُّع  ط��رح��ه  ال���ذي  ال�����س��ي��اق  اإن  ث��م 
يرق  لم  واإن  هذه،  فر�سيته  دعم  عمومًا 

القطع. اإلى م�ستوى  بها 
المهاجر هذه محاولة  �سكلت فر�سية 
التقليدية،  الفر�سية  من  للخروج  جدية 
اأو  ب��دي��ًا،  اع��ت��ب��اره��ا  يمكن  ه��ل  ول��ك��ن 

مًا، في هذا المجال؟؟. طرحًا متقدِّ
في  ال��ذه��ن  اإل���ى  ي��ت��ب��ادر  م��ا  اأول  اإن 
ق��ي��ام��ه��ا على  ال��ف��ر���س��ي��ة  ت��ق��وي��م ه���ذه 
يكفي،  بما  ة  جليَّ وغير  وحيدة  ن�سو�س 
م�ستوى  اإل����ى  ت��رق��ى  ل  اإ����س���ارات  اإن��ه��ا 
اجتهد  ل��ق��د  ال��م��ط��روح��ة،  ال�����س��ي��اق��ات 
الموؤرخ في ا�ستخراج دللتها، واعت�سار 
م��ع��ان��ي��ه��ا، َوَح���ب���َك ح��ول��ه��ا ال��ع��دي��د من 
ال���خ���ي���وط ل��ت�����س��ك��ي��ل ����س���ورة ت��اري��خ��ي��ة 
الن�سو�س  طاقة  لكن  الغاية،  م�ستوفية 

النهاية. في  محدودة 
من  المقاربة  خلو  م  تقدَّ ما  يعني  ل 
البناء،  في  منها  الإ�ستفادة  يمكن  مواد 
فر�سية  ت�سييد  الواقعية  غير  من  لكن 
ن�سو�ٍس  على  م�سبوقة  وغير  ماألوفة  غير 

د  اأوتعدُّ للتاأويل  بالقابلة  و�سفها  يمكن 
والم�سامين. الأبعاد 

ى  يتوخَّ ل  التاريخي  البحث  منهج  في 
�سياق من معطى جزئي،  ت�سكيل  الباحث 
ولكن  نواة،  »ُمعطى«  ة  ثمَّ لديه  يكون  قد 
المعطيات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ���س��روط  م��ن 
المبا�سرة،  بدللته  �سريحًا  ي��ك��ون  اأن 
اأيَّ  اإن  ثم  المطلوب.  بم�سمونه  حا�سمًا 
اأن  يمكن  ل  التاريخ  اأح���داث  ف��ي  ت��ح��وُّل 
اأو  وث��ي��ق��ة،  م��ات  م��ق��دِّ دون  م��ن  ي�ستقيم 
القناعة  ق  وتعمِّ تكّر�سه  تداعيات وا�سحة 
لها  العربي  التاريخ  في  فالهجرات  فيه، 
والتاريخ  واآثارها،  واأ�سداوؤها  ماتها  مقدِّ
عمليات  اإذن،  لي�ست،  عنها.  ين�ساأ  الذي 
اأو  وقائعها،  تختفي  ال��ظ��ام  ف��ي  ت�سلُّل 
تهاجر  اأن  ُي��ع��ق��ل  ه��ل  اآث���اره���ا.  ت��ن��ع��دم 
المنطقة،  تلك  وفي  الحجم،  بهذا  قبيلة 
وع��ل��ى م���دى ع��ق��ود وق�����رون، م���ن دون 
ومقت�سيات  اآثارها  اأب�سط  ل  ي�سجِّ تاريخ 
في  العريق  الن�سب  هذا  اأين  وجودها؟؟. 
تكاثرت في  التي  والأعام  الرجالت  كل 
العاقات  ع��ن  م��اذا  ال��ج��دي��د،  موطنها 
لماذا  المحيط،  هذا  في  فر�ستها  التي 
ه����ذا ال�����س��م��ت ال��م��ط��ب��ق ال�����ذي ي��ل��ف 
الفرع  هذا  اإن  وق��رون؟؟  لعقود  وجودها 
ا�ستوطن  ما  اإذا  الم�سهورة  القبيلة  من 
يمكن  ل  فيه،  ونما  وتطّور  مكانًا جديدًا، 
اأن يبقى مغمورًا اإلى حدود ال�سياع، كما 
ثم  المطروح.  ال�سياق  هذا  من  ُي�ستوحى 
اأحدهما  اأمرين:  بين  نربط  اأن  لنا  كيف 
قبيلة،  م��ن  ف��رع  بهجرة  يتعلق  تحليلي 
م�سافة  وبينهما  تاريخي  ن�س  والثاني 
والربع  القرنين  حدود  اإلى  ت�سل  زمنية 
باأ�سول  ْين  الخا�سَّ اليعقوبي  ْي  ن�سَّ في 
�سيعة بعلبك وِعرقة، وقرابة �سبعة قرون 
الخا�س  العمري  اهلل  ف�سل  ابن  ن�س  في 

طرابل�س. �سيعة  باأ�سول 
بفر�سية  تتعلق  للمهاجر  اإ�سارة  تبقى 
طرابل�س،  ل�سيعة  ال��ف��ار���س��ي  الأ���س��ا���س 
الت�سيُّع  بتاريخ  جهًا  ذلك  في  راأى  فقد 
هوية  اأن  عن  ف�سًا  وانت�ساره،  الإمامي 
هم  »بــل  فار�سية،  تكن  لم  العنا�سر  تلك 
الفار�صي«)30(،  الخليج  مــن  قــدمــ�ا  عــرب 
فــكــرة  ــن  مـ »يــنــطــلــق  ع�����اء  الإدِّ ه���ذا  واأنَّ 
الما�صي،  باتجاه  الحا�صر  من  اإ�صقاطية 
�صيعة«)31( وهو  دائماً  كان�ا  الفر�س  اأن  هي 

�سحيح. غير 
ي��م��ك��ن ال��ق��ول ب��اأن��ه ل ي��وج��د دل��ي��ل 
ل�سيعة  الفار�سي  الأ�سا�س  على  تاريخي 
ط��راب��ل�����س، واإن���م���ا ه���ي ع��م��ل��ي��ات رب��ط 
ثاثة  من  اأكثر  اإل��ى  تعود  وا�سحة،  غير 
وقبله،  الأم���وي  العهد  ب��داي��ة  ف��ي  ق��رون 
والمدن  ال�سواحل  �سحن  ج��رى  عندما 
اإخاء  اإثر  الفار�سي  بالعن�سر  اللبنانية 
الفاطمي  التاأثير  اأم��ا  للمنطقة،  ال��روم 
اأخ��رى،  ت��اأث��ي��رات  اإل��ى  ين�سم  ع��اٌم  فهو 
في  دوره��ا  لها  ك��ان  وبويهية،  حمدانية 
في  ال�سام  باد  �سهدتها  التي  التحوُّلت 
خ�سو�سية  على  التاأكيد  مع  الفترة،  تلك 
ع�سري  الإثني  للت�سيُّع  التاريخي  ال�سياق 
بني  ع��ه��د  ف��ي  �سيما  ل  ط��راب��ل�����س،  ف��ي 

ار. عمَّ
ار  د: الموؤرخون اإ�سماعيل والقطَّ
وحمادة والمحاولت المتوا�سلة 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����دم ال����م����وؤرخ م��ن��ي��ر 
اإ���س��م��اع��ي��ل راأي����ه ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال في 
ن����دوة خ��ا���س��ة ب��ك��ت��اب��ة ت���اري���خ ل��ب��ن��ان، 
ال�سيعة  اأن  اعتبر  حيث   ،1993 بيروت 
اأ���س��ول عربية،  م��ن  رون  ي��ت��ح��دَّ وال���دروز 
ح�صلت  والت�حيد  ع  الت�صيُّ »عمليتي  واأن 
المقيمين  �صكانه  وبين  لبنان  اأر�ــس  على 
وبعبارة  الحركتين«)32(.  انت�صار  قبل  من 

في  وال�سيعة  ال���دروز  وج��ود  ف��اإن  اأخ��رى 
لبنان لم يتم في اإطار هجرة اإلى لبنان، 

فيه)33(. »ا�صتيطانية جديدة«  اأو حركة 
ي��م��ك��ن و���س��ف م��ق��ارب��ة اإ���س��م��اع��ي��ل 
الأ�سول  نفي  في  اإ�سافي  اإ�سهاٌم  باأنها 
تاأكيده  فمع  لبنان،  ل�سيعة  الخارجية 
في  القبلي  وجودهم  واأن  عروبتهم،  على 
�سابٍق لاإ�سام،  اإلى زمن  يعود  المنطقة 
لبنان  اإلى  ال�سيعة  هجرة  مقولة  يرف�س 
خارجي  ت�سيُّع  هو  اللبناني  الت�سيُّع  اأنَّ  اأو 
والقرى  المدن  في  وانت�ساره  ه  نموِّ قبل 

اللبنانية.
ال��ت�����س��يُّ��ع  ه��وي��ة  ت��ح��دي��د  م�����س��ار  اإن 
الأمين،  مح�سن  ال�سيد  مع  بداأ  اللبناني 
وعلى  العاملي،  الحرِّ  رواية  على  معتمدًا 
اأبي  بدور  المتعلق  ال�سق  نقد  من  الرغم 
الآخر  ال�سق  اأن  اإل  الرواية،  هذه  في  ذر 
لم  للت�سيُّع  اللبناني  بالمنبت  المتعلِّق 
النقد.  بهذا  الآن،  لغاية  جوهريًا،  يتاأثر 
ف��ق��د ت��م ال��ف�����س��ل ب��ي��ن ط��ري��ق��ة ح��دوث 
وبينما  مكانه،  وبين  اللبناني  الت�سيُّع 
التقليدية  الطريقة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  ظهر 
ومنبته  اأر���س��ه  تثبيت  ج��رى  فقد  ف��ي��ه، 

وجغرافيته.
ن��ق��ف ع��ن��د م��ق��ارب��ة اأخ����رى ل��ل��م��وؤرخ 
ال��ي��ا���س ال��ق��ط��ار ف��ي ك��ت��اب��ه »لـــبـــنـــان فــي 
ي�ستح�سر  حيث  ال��صطى«)34(،  الــقــرون 
للم�سيحيين  ــاأ«  ــجـ ــلـ ــمـ الـ ــان  ــنـ ــبـ »لـ ف��ك��رة 
مع  ين�سجموا  ل��م  ال��ذي��ن  والم�سلمين 
على  المحافظة  بغية  وذل��ك  محيطهم، 
»فــي  معّقٍد  ت��ن��ّوٍع  اإل��ى  اأدى  م��ا  ذوات��ه��م، 
الرواية  يذكر  ثم  ال�صكانية«)35(.  اأ�ص�له 
الجنوبية  الجبال  في  للت�سيُّع  التقليدية 
»بف�صل تاأثير اأبي ذر الغفاري الذي ت�صير 
اإلى تعريجه على الجن�ب  بع�س المراجع 
الجبل  بين مي�س  و�صكنه  في عهد معاوية 

وي�سيف  والــ�ــصــرفــنــد«)36(. 
ب�����اأن ع������ددًا م����ن خ���وا����س 
الت�سيُّع  ن�سروا  علي  الإم��ام 

ف����ي ال�������س���واح���ل ال�����س��ام��ي��ة 
اهلل  وعبد  الفار�سي  ك�سليمان 

م�سعود.  بن 
ب��ذل��ك،  ال��ق��ّط��ار  يكتفي  ل 

ع  الت�صيُّ اأ�صباب  من  »اأن  يعتبر  بل 
الـــهـــرب مـــن عــمــلــيــات الــقــتــل الــتــي 

كــانــت تـــطـــاول الــ�ــصــيــعــة فـــي دمــ�ــصــق 
عن  ف�صاًل  وخلفائه...  معاوية  زمــن 

ل  لكنه  الــــداخــــل«)37(،  مــن  الــهــجــرات 
ومنها  ال�سام،  باد  انتقال  على  يوافق 

العبا�سي.  العهد  قبل  الت�سيُّع  اإلى  لبنان، 
العروبي  الأ���س��ل  على  ب��ت��اأك��ي��ده  ويختم 
فار�صياً  فــعــٍل  ردَّ  يــكــن  »لــم  واأّن��ه  للت�سيُّع، 

االإ�صالمي«)38(.  الفتح  على 
منير  ال��م��وؤرخ  ل��دى  لحظناه  م��ا  اإن 

اأو  اإ���س��م��اع��ي��ل ف��ق��دن��ا ج�����زءًا م��ن��ه، 
��ار،  ب��ع�����س��ه، م��ع ال���م���وؤرخ ال��ق��طَّ

الأ�سل  بين  الأخير  جمع  فقد 
»الـــخـــارجـــي«  و  ــي«  ــ ــل ــداخــ »الــ
خ�سو�سًا  الجنوبي،  للت�سيُّع 
فهناك  ع��م��وم��ًا،  واللبناني 
ال���ن���ب���ي  ل�������س���ح���اب���ة  دور 

م��ن اأت���ب���اع الإم�����ام ع��ل��ي في 
ال�����س��واح��ل وال��ج��ن��وب، وه��ن��اك 

زمن  ف��ي  دم�سق  م��ن  لل�سيعة  ه��روٌب 
م��ع��اوي��ة، وه��ن��اك ك��ذل��ك ه��ج��رات من 
اأ�سول  تعود  ل  وبذلك  ال�سامي،  الداخل 
واحد،  اأ�سل  على  مقت�سرة  لبنان  �سيعة 

ال��م��وؤرخ��ي��ن  معظم  ع��ن��د  لح��ظ��ن��ا  ك��م��ا 
ال�سابقين.

��ار في  ل��ك��ن ال���م���وؤرخ ال��ق��طَّ
�سنوات  ب��ع��د  لح���ق،  وق���ت 

كتابه  �سدور  من  قليلة 

ملحق تاريخي
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ف����ي ���س��ن��ة 
 ،2 0 0 8
م راأي�������ًا  ق�������دِّ
بع�س  رًا  م��ت��ط��وِّ
ال�����������س�����يء ع���ن 
ال�������س���اب���ق. ف��ف��ي 
عن  بحثه  معر�س 
اأ����س���ول ال��ج��م��اع��ات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ي���ق���ول 
بالن�صبة  »اأمــــا  ح��رف��ي��ًا: 
ــة االإمــــــامــــــيــــــة  ــعــ ــيــ ــ ــص ــ�ــ ــ ــل لــ
الــتــقــلــيــد  اأو  ــات  ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ فـ
ذر  اأبــي  اإلــى  ين�صب  ال�صيعي، 
الـــغـــفـــاري اأمــــر تــهــيــئــة اأجــــ�اء 
علي  لالإمام  للمت�صيِّعين  لبنان 
الخبر  اأن  ومـــع  طــالــب.  اأبـــي  بــن 
ذكــر ل�ج�د  يــاأتــي على  الــتــاريــخ ال 
لبنان،  فــي جــنــ�ب  الــغــفــاري  ذر  اأبـــي 
فــمــن الــمــحــتــمــل اأن جــبــل عــامــل كــان 
الهاربين  عــلــي،  ــام  االإمــ لــحــزب  مــ�ئــاًل 
المركزية  االأمــ�يــة  ال�صلطة  �صغط  مــن 
ن�سبيًا،  تجاوز،  فلقد   .)39( دم�صق...«  في 
عر�سها  اأن  بعد  الغفاري  ذر  اأبي  مقولة 
بو�سوح وعناية في كتابه الأول، وما كان 
نقله في خ�سو�س �سكن اأبي ذر بين مي�س 
بتاتًا،  ذك��ره  على  ي��اأت  ل��م  وال�سرفند 
الوا�سحة  بعبارته  �سريحًا  ك��ان  فقد 
ب��اأن  كلي  ب�سكل  ال�سيعي  التقليد  ح��ول 
ممهدًا  ذل��ك،  يذكر  ل  التاريخي  الخبر 
ل  �سكَّ قد  عامل  جبل  يكون  باأن  لحتماله 
من  الهاربين  علي  الإمام  لأن�سار  موئًا 

دم�سق. في  الأمويين  �سلطة 
ال��راأي  ف���وارق  ف��ي  كثيرًا  نتوغل  ل��ن 
قد  منهما  ك���لٍّ  ف��م��ق��ام  وال��ث��ان��ي  الأول 
الوا�سح  م��ن  لكن  الآخ���ر،  ع��ن  يختلف 
الت�سيُّع  اأن  اإل���ى  يميل  ب���داأ  الت��ج��اه  اأن 
لي�س  عمومًا،  اللبناني  ثم  ومن  الجنوبي، 
�سوى ح�سيلة للفرار من ال�سلطة الأموية 
ة جديدة تعود فكرة تاريخ  في دم�سق، مرَّ

الواجهة. اإلى  الملجاأ«  »لبنان 
ال���م���وؤرخ  اأن  اأخ���ي���رًا  ال���اف���ت،  م���ن 
الجنوب  اأن  اإلى  ي�سير في كامه  ار  القطَّ
العبا�سي،  الحكم  مطلع  وفي  اللبناني، 
للمذهب  مهماً  تاريخياً  »مركزاً  �سي�سكل 
مــذاهــب  �ــصــائــر  دون  ــي  ــامــ االإمــ الــ�ــصــيــعــي 
ف  نتعرَّ لم  لكننا  ــرى«،)40(  ــ االأخـ ال�صيعة 
دفعته  التي  التاريخية  المعطيات  اإل��ى 

الراأي. لتكوين هذا 
�سياقًا  �س  نتلمَّ ��ار  ال��ق��طَّ ال��م��وؤرخ  م��ع 
والجتهاد  التحليل  على  قائمًا  مختلفًا، 
عندما  الباحث  داأب  وه��ذا  ال�سخ�سي، 
المعطيات  من  الأدن��ى  الحد  اإل��ى  يفتقر 
وت��ل��ك ه��ي محنة  ال��ازم��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

عمومًا. الو�سيط  للبنان  التاأريخ 
اآراء  اأب��رز  ا�ستعرا�س  ننهي  اأن  قبل 
اللبناني  الت�سيُّع  اأ���س��ول  ف��ي  الباحثين 
للباحث  م��ت��اأخ��رة  محاولة  عند  نتوقف 
»لم  ال�سيعة  اأن  فيها  راأى  �سعدون حمادة 
ينزح�ا اإلى هذه البالد من اأي مكان اآخر، 
واإنما هم جزء من �صكانها االأ�صليين«)41(. 
العاملي  الت�سيُّع  اأن  يرى  اآخر  مكان  وفي 
ال�سامي  الت�سيُّع  م��ن  ج���زٍء  ���س��وى  لي�س 
والقد�س،  وطبريا  »كالجليل  له  المجاور 
الفترة  بل وحتى دم�صق نف�صها، وذلك في 
الــبــ�يــهــيــة والــعــبــا�ــصــيــة الـــمـــتـــاأخـــرة«. اأم��ا 
مقولة »اإقامة اأبي ذر في رب�ع جبل عامل، 
تعدو  فال  اأ�صط�رة،  اأم  حقيقة  كانت  �ص�اء 
الت�صّيع  تــراث  من  وجدانياً  اإيماناً  ك�نها 

محبَّباً  �صعبياً  واعــتــقــاداً  عــامــل  جــبــل  فــي 
هناك  اأنَّ  ن��اح��ظ  كما  بـــنـــيـــه«)42(.  اإلــــى 
مقولة  ع��ن  للتخلٍّي  مبدئيًا  اإ���س��ت��ع��دادًا 
ال��غ��ف��اري مع  ال���دور ال��م��رك��زي لأب��ي ذّر 
للت�سيُّع  الوطني  بالمنبت  ظاهر  ك  تم�سُّ

اللبناني.
هـ: خال�سة عامة وا�ستنتاجات

الف�سل  ه��ذا  في  م  تقدَّ مما  نخل�س 
على  ق��رن  قرابة  وبعد  باأنه،  القول  اإل��ى 
الإمامية  ال�سيعة  اأ���س��ول  ق�سية  اإث���ارة 
لت،  وتبدَّ الآراء  رت  تطوَّ فقد  لبنان،  في 
اإجماع  ب�سبه  حظيت  ج��وان��ب  ة  ثمَّ لكن 
الأ���س��ل  نفي  ذل��ك  م��ن  الباحثين،  ل��دى 
الأ�سل  وتاأكيد  اللبناني  للت�سيُّع  الفار�سي 
ال��ع��رب��ي. ث��م ال��ت��راج��ع ال��م��ل��ح��وظ عن 
اأبي  لل�سحابي  الأ�سا�سي  ال��دور  مقولة 
الدليل  لغياب  العاملي،  الت�سيُّع  في  ذرٍّ 
اأما الحديث عن  ولي�س لرجحان البديل. 
الخارجي  الم�سدر  اأو  الداخلي  المنبت 
اأي  الت�سيُّع، فقد حالت دون ترجيح  لهذا 

الآثار. الم�سادر وندرة  قلة  منهما 
ال��م��ق��ارب��ات  معظم  ع��ل��ى  غ��ل��ب  ل��ق��د 
والثاني  نقلي،  تقليدي  الأول  منهجان: 
ال��م��وؤرخ  م��ق��ارب��ة  وب���دت  عقلي،  تحليلي 
بمقولتي  يتعلق  ما  في  �سيما  ل  المهاجر، 
�سيعة جبل عامل عموماً،  اأبي ذر وظهور 
اإث��ارًة.  واأعمقها  زخمًا  المقاربات  اأقوى 
الق�سية  منح  الذي  الوحيد  الموؤرخ  فهو 
الأم��ور  منطق  معتمدًا  ��زة،  م��ركَّ عناية 
وط��ب��ائ��ع الأ���س��ي��اء ك��م��ا ب���دت ل���ه، لقد 
الب�سيطة  المباني  يك�سف  اأن  ا�ستطاع 
العاملي  الحرِّ  لرواية  ال�سعيفة  والأ�س�س 
ذر  اأب��ي  ال�سحابي  ن�ساط  خ�سو�س  في 
من  قريتين  ف��ي  له  وتنقُّ عامل  جبل  ف��ي 
وغير  منفرد  وب�سكل  تمكن،  كما  ق��راه، 
الت�سيُّع  نقد  من  اطاعي،  ح�سب  م�سبوق 
تاأخيره  و طرح  ر لأهل جبل عامل،  المبكِّ

اإن��ج��اٌز  وه��ذا  الأق���ل،  على  ق��رون  لثاثة 
الهائل  الكم  هذا  في  قيمته  تكمن  علمي 
وا���س��ف��ًا  ت��ج��اوزه��ا،  ال��ت��ي  ال�سنين  م��ن 
اأح����وال ج��ب��ل ع��ام��ل خ��ال��ه��ا ب��اأن��ه خ��اٍل 
الت�سيُّع.  عن  وبعيٌد  ال�سكن،  من  ن�سبيًا 
نقد  م��ن  ج����ريء،  ب�سكل   ، ت��م��ك��ن  ك��م��ا 
وعلى  بذلك  وال��ب��وح  التقليدية  ال��رواي��ة 
تاريخيًا  اأ�سا�سًا  �سكلت  اأّنها  من  الرغم 
لهذه  ال�سحيق  الإ�سامي  الما�سي  لكل 

المنطقة. 
ي��ك��ون  اأن  ال��م��ث��ي��ر ح��ق��ًا  ل��م��ن  واإن����ه 
ال��ت��ح��دي��د ال��زم��ن��ي ب��ه��ذا ال�����س��ك��ل من 
فالختاف  المريع،  والتفاوت  ال�سعف 
ه��ذه  ف��ي  الت�سيُّع  لأ���س��ول  ال��ت��اأري��خ  ف��ي 
ي�سل  اللبناني  الجنوب  م��ن  المنطقة 
وذلك  ال�سنين،  من  المئات  ح��دود  اإل��ى 
الإ�سامي  الزمن  في  اأننا  من  بالرغم 
والوقائع  والرجال  للعهود  التاأريخ  حيث 
نقل  لم  اإن  الواحدة،  ال�سنة  وفق  يجري 

والأيام. ال�سهور  ح�سب 
في  لي  ب��دت  التي  ال�ستنتاجات  من 
اأنه ما من م�سادر كافية،  هذه المقارنة 
اأ�سول  لق�سية  فعلية،  نقل م�سادر  لم  اإن 
المقاربات  ك��ل  واإن  اللبناني،  الت�سيُّع 
ت��اأ���س�����س��ت ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ات م��ت��اأخ��رة عن 
هنا  من  المفتر�سة،  التاريخية  فترتها 
وغير  والتاأويل  والتخمين  التحليل  ف��اإن 
المح�سة  العقلية  العمليات  م��ن  ذل��ك 
المعطيات  ل�سحالة  اإلزاميًا  بديًا  كانت 
اأ�سحاب  ذلك  في  يت�ساوى  انعدامها،  اأو 

المبتكرة. اأو  التقليدية  الآراء 
هذا  في  راأي��ًا  نبدي  اأن  لنا  كان  واإذا 
نميل  فاإننا  الآراء،  من  ال�سخم  الخ�سم 
مناطق  اإلى  اللبناني  الت�سيُّع  تفكيك  اإلى 
د  تعدُّ عليه،  بناًء  ح،  نرجِّ كما  دة،  متعدِّ
والداخل،  الخارج  بين  َوَمْن�َساأِه  م�سادره 
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى وح��دت��ه ووح���دة  اأن  ذل���ك 

ومعطيات  �سروطًا  يفتر�س  م�سدره 
د  غ��ي��ر م��ت��واف��رة، ب��ي��ن��م��ا ال��ق��ول ب��ت��ع��دُّ

اأ�سكاله وم�سادره قريٌب اأكثر من الواقع 
العفوي. والم�سار  الطبيعي 

ثانيًا: اإنت�سار ال�سيعة في لبنان
من  راأي����ن����اه  م���ا  اأن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن 
الُمْحَدثين  الموؤرخين  بين  اخ��ت��اف��ات 
يكاد  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال�سيعة  اأ���س��ول  ح��ول 
اإل  اأي�سًا،  فيه  انت�سارهم  على  ين�سحب 
الحد  اإلى  تفتقر  لم  الإنت�سار  ق�سية  اأن 
الأدن����ى م��ن ال��م�����س��ادر، ك��م��ا اف��ت��ق��رت 
ننطلق  ه��ن��ا  ف��ن��ح��ن  الأ����س���ول،  ق�����س��ي��ة 
كانت  مهما  فعلية،  تاريخية  م��ادة  م��ن 

د. المتعدِّ قابلة لاجتهاد  اأو  محدودة 
اأ: ال�سيد الأمين وعوامل انت�سار 

ع اللبناني وموؤ�سراته الت�سيُّ
اأن  الأم���ي���ن  م��ح�����س��ن  ال�����س��ي��د  راأى 
ــع وكــثــرتــه وانــتــ�ــصــاره في  »انــتــ�ــصــار الــتــ�ــصــيُّ
ــصـــام، كــان  ــ�ـ ــالد الـ ــل، و�ـــصـــائـــر بــ ــامـ جــبــل عـ
اأوائل المائة الثالثة للهجرة،  ابتداوؤه من 
فما  الــثــالــثــة  الــمــائــة  ــر  ــ اأواخــ فـــي  وازداد 
ال�سام  باد  في  انت�ساره  اأما  بعدها«)43(. 
وال  عظيماً،  »انــتــ�ــصــاراً  ك��ان  فقد  عمومًا، 
حمدان  وبني  الب�يهيين  ع�صر  في  �صيما 
ــر الــقــرن  ــ والــفــاطــمــيــيــن، وذلــــك فـــي اأواخـ

»الهجري«)44(. الثالث 
ال�سيد  لعتماد  م�����س��درًا  نلحظ  ل��م 
الت�سيُّع  انت�سار  خ�سو�س  ف��ي  الأم��ي��ن 
الثالث  القرن  اأوائ��ل  في  عامل  جبل  في 
اأواخ����ره، واإذا  ال��ه��ج��ري، وزي��ادت��ه ف��ي 
يقول  حيث  ال�سابق،  كامه  اإل��ى  عدنا 
»علماء جبل عامل قبل القرن  باأن اأحوال 
اأحــ�ال  وكذلك  لدينا،  مجه�لة  ال�صاد�س 
ال�صاد�س  القرن  قبل  عم�ماً  فيه  ال�صيعة 
ــهــــ�لــــة«)45(. ف���اإن ذل��ك  ــكـــاد تـــكـــ�ن مــــجــ تـ
عامل«،  جبل  »خطط  �ساحب  ب��اأن  يعني 
تحليله  على  اعتمد  ق��د  ي��ب��دو،  م��ا  على 

ال�������ذي ي���ن���ط���ل���ق م��ن 
تتعلق  الأول��ى  جهتين: 

 ، ذرِّ اأبي  لمقولة  بتاأييده 
المعطيات  م��ن  وال��ث��ان��ي��ة 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال������واردة ح��ول 
ال��ق��رون  ف��ي  ال�سيعة  اأع����داد 

�سيما  ل  ال��اح��ق��ة،  ال��ه��ج��ري��ة 
وال�����س��اد���س،  الخام�س  القرنين 

ك���ذل���ك ف�����اإن رب���ط���ه ل��ان��ت�����س��ار 
ال�سام  ب��اد  ف��ي  العظيم  ال�سيعي 

ب��زم��ن ال��ب��وي��ه��ي��ي��ن وال��ح��م��دان��ي��ي��ن 
الثالث  القرن  اأواخر  في  والفاطميين، 

مع  يتنا�سب  ل  ق��د  ت��ح��دي��دًا،  ال��ه��ج��ري 
نفوذ  بداأ  حيث  الفعلي،  التاريخي  الواقع 
�سيما  ل  ال�سيعي،  الطابع  ذات  ال���دول 
الن�سف  ف��ي  والفاطميين،  البويهيين 
من  الهجري،  الرابع  القرن  من  الثاني 
ال�سيعي  النت�سار  عن  الحديث  فاإن  هنا 

وفي  عمومًا،  ال�سام  ب��اد  في  الكثيف 
الثالث  القرن  خال  خ�سو�سًا،  لبنان 

الأق��ل  على  لأوان���ه،  �سابٌق  الهجري 
التي  المعطيات  م��ن  ان��ط��اق��ًا 

ترد في ن�س ال�سيد الأمين.
في  ال�سيعة  ان��ت�����س��ار  اأم���ا 

ال�سيد  عر�سه  فقد  طرابل�س 
اأح��د علماء  ب��ولي��ة  م��دع��وم��ًا  الأم��ي��ن 

في  وذل��ك  الق�ساء،   لمن�سب  ال�سيعة 
مدى  وع��ل��ى  ال��ه��ج��ري  الخام�س  ال��ق��رن 
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 ،)46( ���س��ن��ة  ث��اث��ي��ن 
وه�����و ال���ق���ا����س���ي ع��ب��د 
اج  ال���ع���زي���ز اب�����ن ال����ب����رَّ
اأحد  )ت.481ه�����/1088م( 
ت���ام���ذة ال�����س��ي��د ال��م��رت�����س��ى 
كبير  )ت.436ه����������/1044م(، 
ع��ل��م��اء ال�����س��ي��ع��ة ف���ي ب���غ���داد في 
يتعلق  نف�سه في ما  والكام  زمانه، 
على  ا�ستدل  حيث  �سيدا،  بمدينة 
انت�سار ال�سيعة فيها في القرن الخام�س 
بالم�سائل ال�سيداوية التي كتبها ال�سيد 
اإلى  بالإ�سافة  �سيدا،  لأه��ل  المرت�سى 
فيها  ال�سيعي  والفيل�سوف  الفقيه  مقر 
وهو محّمد بن علي بن عثمان الكراجكي 

)ت.449ه�/1057( )47(.
في�ستدل  �سور  بمدينة  يتعلق  ما  في 
ع��ل��ى ت�����س��يُّ��ع��ه��ا ف���ي ال���ق���رن ال��خ��ام�����س 
خ�سرو  نا�سر  ن�س  خ��ال  من  الهجري 
)ت.452ه������������������/1060م( ف����ي ك��ت��اب��ه 
ال�صيعة  وج�د  اإلى  يتعرف  ثم  »�صفرنامة، 
القرن  فــي  اأي  ذلــك،  قبل  عــامــل  فــي جبل 
الـــرابـــع، بــكــثــرة عــلــمــائــهــا الــعــامــلــيــيــن بعد 
يوجد  اأن  يمكن  ال�صاد�س، حيث« ل  القرن 

في مدة ق�سيرة«)48(.
ال�سيعة  انت�سار  اأنَّ  يظهر  م  تقدَّ مما 

ف���ي ال�����س��اح��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي 
خ����ال ال���ق���رن ال��خ��ام�����س 
طرابل�س  في  �سيما  ل  الهجري، 
ب��ال��درج��ة  ي�ستند  و���س��ور،  و���س��ي��دا 
هما  كبيرين،  علمين  وج��ود  اإل��ى  الأول��ى 
بمرا�سلة  ثم  والكراجكي،  اج  ال��ب��رَّ اب��ن 
ال�����س��ي��د ال��م��رت�����س��ى لأه����ل ���س��ي��دا، ثم 
ذك��ره  وم��ا  خ�����س��رو،  نا�سر  بم�ساهدات 
قبل  ال�سيعي  الوجود  عن  الأمين  ال�سيد 
كونه  يعدو  ل  الهجري  الخام�س  القرن 
ظهور  امتناع  قاعدة  على  يرتكز  تحليًا 
عقود،  اأو  �سنوات،  في  ال�سيعية  الكثرة 

الهجري. الخام�س  القرن  في  قليلة 
ي والبناء  ب: ِحتِّي وحمادة ومكِّ
على م�ساهدات ُخ�سرو وما حولها

اأما فيليب ِحتِّي فيعتمد ب�سكل رئي�سي 
باأن  على م�ساهدات نا�سر ُخ�سرو، فيرى 
كما  ال�صيعة،  مــن  فاأكثرهم  �ص�ر  »�صكان 
يخرج  ثم  طرابل�س«،)49(  فــي  الــحــال  هــي 
ال�سيء،  بع�س  وغ��ائ��م��ة  ع��ام��ة  ب�����س��ورة 
حيث يقول باأنه في اأواخر القرن الحادي 
ــي �ـــصـــمـــال لــبــنــان،  ع�����س��ر: »الــــمــــ�ارنــــة فــ
الــمــتــاولــة  وبينهما  جــنــ�بــه،  فــي  والــــدروز 

)ال�صيعة(«)50(.
»حجباً  باأن  ِحتِّي  يقر  اآخر  مكان  وفي 
ــيــعــة فــي  كــثــيــفــة تــحــجــب عـــنـــا حـــيـــاة الــ�ــص
ة »ناحية  لبنان«)51(، لكنه ي�ستدرك باأنه ثمَّ
م�صرقة لها مغزاها البعيد تدل على اأن هذه 
انها  بــل  الــعــلــم،  اأ�ــصــبــاب  تقطع  لــم  الجالية 

احتفظت به على �صعيد عاٍل«)52(.
ل��م ي��ع��ت��ن ال���م���وؤرخ ح��ت��ي، ك��ث��ي��رًا اأو 
فقد  لبنان  في  ال�سيعي  بالنت�سار  بدقة، 
ب��دت ع��ب��ارات��ه ع��ام��ة واإج��م��ال��ي��ة، هكذا 
و�سور،  طرابل�س  في  عنهم  �سورته  بدت 
وهكذا ظهرت اأي�سًا في و�سط لبنان بين 
الثانية  ال�سورة  ولكن  والدروز،  الموارنة 

تفيده. اأكثر مما  العام  ر  الت�سوُّ تربك 

ح��م��ادة  محمد  ال��ب��اح��ث  ��ف  ُي�����سِ ل��م 
في  الأمين  ال�سيد  كتبه  ما  على  جديدًا 
لبنان  ف��ي  ال�سيعي  النت�سار  خ�سو�س 
في  الت�سيُّع  عر�س  فقد  الفاطميين،  قبل 
المرت�سى  ال�سريف  ر�سائل  عبر  �سيدا 
و»قــدوم  ال�صيداوية«،  »الم�صائل  لأهلها 
ــصـــ�ر و�ـــصـــيـــدا وكــتــابــه  الـــكـــراجـــكـــي اإلـــــى �ـ
ــفـــاع الـــمـــ�ؤمـــنـــيـــن«..  ــيــداويــيــن »انـــتـ لــلــ�ــص
راأى  فقد  الفاطمي  العهد  في  اأم��ا   .)53(

اللبناني،  ال�صاحل  كــلُّ  »كــان  باأنه  حمادة 
ع  بالت�صيُّ الجن�بي، متعلقاً جداً  وباالأخ�س 
وبــالــدولــة الــفــاطــمــيــة«،)54( وج��ري��ًا على 
بين  حمادة  رب��ط  فقد  الباحثين،  ع��ادة 
الت�سيُّع  و���س��ول  وب��ي��ن  الفاطمي  العهد 
ة  القمَّ اإل���ى  ���س��وري��ا  ف��ي  ع�����س��ري  الإث��ن��ي 
ار في طرابل�س  )55(، فكانت دولة بني عمَّ

في  الحمدانية  وال��دول��ة  الأول،  الكيان 
الثاني. كيانهم  �سوريا  �سمال 

لم يخرج محمد علي مكي عن النظرة 
ال�سيعي  بالوجود  يتعلق  ما  في  التقليدية 
في لبنان، معتمدًا على م�ساهدات نا�سر 
�سور  مدينتي  على  ومقت�سرًا  ُخ�سرو، 
تحديده  اإط���ار  وف��ي  لكنه،  وط��راب��ل�����س، 
ع الطائفي في لبنان ع�سية الحروب  للتوزَّ
في  ال�سيعة  مناطق  ي��ح��دد  ال�سليبية، 
»ال�صيعة  التالي:  ال�سكل  على  الفترة  هذه 
وطرابل�س،  الــبــقــاع،  وبع�س  الــجــنــ�ب،  فــي 
ــيـــات  ــلـ ــال، ومــنــطــقــة جـــبـــيـــل، واأقـ ــمـ ــصـ ــ�ـ والـ
الــــمــــنــــاطــــق«)56(. لقد  بـــقـــيـــة  ــي  فــ مـــنـــهـــم 
اإلى  �سور  من  ال�سيعي  الح�سور  ع  تو�سَّ
ال�سمال،  اإل��ى  طرابل�س  وم��ن  الجنوب، 
جبيل.  ومنطقة  البقاع  بع�س  في  وظهر 
ال�ساأن،  هذا  في  م�سادره  يذكر  لم  واإْذ 
الطبيعي  ر  التطوُّ على  معتمدًا  بدا  فقد 
في  التو�ّسع  حتمية  قاعدة  على  لاأمور، 
عن  الحديث  لكن  ال��م��وؤات��ي��ة.  ال��ظ��روف 
منهم  واأقليات  البقاع،  بع�س  في  ال�سيعة 

هو  تحديد،  دون  من  المناطق،  بقية  في 
فهمه  في  مكي  ُي�سعفنا  لم  جديد  حديٌث 

اأو الركون اإليه.
ج: الموؤرخ تدمري 

وال�سير  في الإتجاه المختلف
ع  م ع��م��ر ت���دم���ري ل��وح��ة ل��ل��ت��وزَّ ق����دَّ
لواء  تحت  »لــبــنــان«  دخ��ول  مع  الطائفي 
ال�سيعة  ك��ان  حيث  الفاطمية،  ال��دول��ة 
طرابل�س،  ِعرقة،  مثل  المدن:  بع�س  »في 
البقاع  ال�صنيَّة،  عكار،  من  ن�اٍح  في  �ص�ر، 
اإلى  هنا  الإ���س��ارة  تجدر  والــجــنــ�ب«)57(. 
العهد  م�ستهل  في  ك��ان  ع  ال��ت��وزُّ ه��ذه  اأن 
قبله،  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  ال��ف��اط��م��ي، 
ال�سائع.  التقليد  هو  كما  بفعله،  ولي�س 
ي بالإجمال،  اأن ما ذكره مكِّ ناحظ هنا 
فال�سمال  تدمري،  مع  تحديدًا  اأكثر  جاء 
من  نواٍح  طرابل�س،  ِعرقة،  هو  مكي  عند 
الجنوب  ب��ق��ي  وف��ي��م��ا  ��ة،  وال�����س��ن��يَّ ع��ك��ار 
في  الوجود  حجم  تقريبًا  ر  وتكرَّ عامًا، 
حول  مكي  اإ���س��ارة  فقدنا  فقد  ال��ب��ق��اع، 
بقية  ف��ي  ال�سيعة  م��ن  اأق��ل��ي��ات  ت��واج��د 

المناطق.
الإ�سارة  هو  عنده  التوقف  يتعين  ما 
من  ك��ل  عند  ع��ام،  ب�سكل  الجنوب  اإل��ى 
م��ك��ي وت���دم���ري، وم���ن ال��راج��ح اأن��ه��ا ل 
الأقل  على  و�سيدا،  �سور  مدينتي  تعني 
الجنوب،  قبل  �سور  لذكره  تدمري  عند 
الموؤرخ  اأن  ذلك  من  نفهم  اأن  يمكن  هل 
الت�سيُّع  انت�سار  حول  الراأي  يوؤيد  تدمري 
ما  وهو  الفترة،  هذه  في  عامل  جبل  في 
�سيدا  ا�ستخراج  بعد  الجنوب  من  تبقى 
حه لأننا لم نعثر على  و�سور، هذا ما نرجِّ
خ�سو�س  في  نف�سه  للموؤرخ  مختلف  راأي 

عامل. جبل 
اللوحة  تاريخ هذه  اأن  نن�سى  األ  يجب 
ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ان��ي  الن�سف  اإل���ى  ي��ع��ود 
الن�سف  اإل���ى  ولي�س  ال��ه��ج��ري،  ال��راب��ع 

ال��ه��ج��ري،  ال��خ��ام�����س  ال��ق��رن  م��ن  الأول 
خ�سرو،  ن��ا���س��ر  ل��وح��ة  ع��ل��ى  نعثر  ح��ي��ث 
وبالتالي،  اعتمادًا،  الأكثر  اللوحة  وهي 
للمناطق  الطائفي  ال��ت��وزي��ع  ف��ي  رواج���ًا 
لدينا  تظهر  لم  الباحثين.  عند  اللبنانية 
هذه  لفهم  يكفي  بما  ت��دم��ري،  م�سادر 
اعتمد  فقد  يبدو،  ما  على  لكن،  اللوحة، 
في  الهجري  الرابع  القرن  تطوُّرات  على 
اأن  ح��اول  كما  ���س��وري��ا،  و�سمال  ال��ع��راق 
الاحق،  القرن  لتطوُّرات  ئًا  مهيَّ يكون 
في  التدريجي  الم�سار  بمبداأ  اإل��ت��زام��ًا 

للمنطقة. ال�سكاني  التاريخ 
خ�سرو  ن��ا���س��ر  م�����س��اه��دات  ح��ظ��ي��ت 
لبنان  ف��ي  ال�ساحلية  للمدن  الق�سيرة 
نها في كتابه »�صفرنامة« باهتماٍم  التي دوَّ
وقبوٍل من معظم الباحثين في تاريخ هذه 
المدن في العهد الفاطمي، وذلك ب�سبب 
جهة  من  وفرادتها  جهة،  من  و�سوحها 
ذو  الفاطمي،  الداعية  كان  فقد  ثانية. 
ت�سجيل  على  الفار�سية، حري�سًا  الأ�سول 
دللتها،  في  والغنية  المثيرة  المعطيات 
الم�ساهدات،  توقيت هذه  اأنَّ  ناهيك عن 
فريٌد  عمٌل  العام )438ه���/1047م(  في 
من  اأحٌد  يبدو،  ما  على  فيه،  ي�ساركه  لم 
ي�ساهه  لم  بل  الجغرافيين،  اأو  الة  الرحَّ
الو�سوح  م��ن  الم�ستوى  ه��ذا  ف��ي  م���وؤرخ 
كما  ِرها  ِق�سَ من  غم  الرُّ على  والتدقيق، 

�سلفنا. اأ
م�ساهدات  لبع�س  مقاربة حديثة  ة  ثمَّ
خ�����س��رو اخ��ت��ل��ف��ت ب��ع�����س ال�����س��يء عن 
مقاربة  ه��ي  المجال،  ه��ذا  ف��ي  ال�سائد 
اأن  راأى  حيث  تدمري،  الدكتور  الموؤرخ 
اللبنانية  المدن  في  ال�ساحقة  الأكثرية 
ال�صنة  الأهل  »كانت  الفاطمي  العهد  ان  اإبَّ
ال�سيعة  �سم  اأن  وبعد  والــجــمــاعــة«،)58( 
وو�سفهما  ال�سنة  اأه���ل  اإل���ى  الإم��ام��ي��ة 
ب��� »الــقــاعــدة الــ�ــصــكــانــيــة الــعــريــ�ــصــة«،)59( 
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ع��م��د اإل����ى ال��ق��ول 
ب�������اأن »الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــتــي نــخــلــ�ــس اإلــيــهــا 
ــــر  ــّي ــغــ ــ فــــــي الــــبــــحــــث ُت
الــكــثــيــر مـــن الــمــقــ�الت 
الــتــي اأُطــلــقــت عــن اأكــثــريــة 
والمناطق  المدن  في  ال�صيعة 
ــصـــة مــقــ�لــة  ــا�ـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبـــخـ
�سكان  اإن  خــ�ــصــرو«  »نــا�ــصــر  ــالــة  الــرحَّ

�سيعة«)60(. كلهم  طرابل�س 
نتيجة  على  راأي���ه  ت��دم��ري  بنى  لقد 
ث��ي��ن،  اإح�����س��ائ��ي��ة ل��ل��ق�����س��اة، وال��م��ح��دِّ
وال��م��وؤل��ف��ي��ن، وال�����س��ع��راء، والأدب����اء في 
اأ�سل  فمن  الفترة،  تلك  خال  طرابل�س 
تراجمهم،  ا�ستعر�س  ه���وؤلء  م��ن  مائة 
االأعــالم  مــن  اثنين  على  »�ــصــ�ى  يقف  لم 
من  ال�صاحقة  واالأكثرية  االإ�صماعيليين، 
وال  االإمامية،  ال�صيعة  هم  وقليل  ال�صنَّة، 
بالمائة«)61(.  الــعــ�ــصــرة  ن�صبتهم  تــتــجــاوز 
تعبِّر  الن�صبة  »هــذه  ب��اأن  بالقول  علَّق  ثم 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، عـــن حــقــيــقــة الــمــجــتــمــع 
والمذهبية«)62(. الدينية  وفئاته  ال�صكاني 
مجتمع  اأي  في  نخبة  اأية  باأن  �سك  ل 
ال��ح��الت  وف���ي  ب��ع��ي��د،  ح���دٍّ  اإل���ى  تعك�س 
المجتمع  ه��ذا  ���س��ورة  ع���ادًة،  الطبيعية 
لكن  واتجاهاته،  وتقاليده  قناعاته  في 
الركون  يمكن  ل  التاريخي  البحث  ف��ي 
اإذا ما توافرت لدينا  اإلى هذه الطريقة، 
نتائجها  مع  تتعار�س  �سريحة  ن�سو�س 
�سعف  اإثبات  حال  في  اإل  ح�سيلتها،  اأو 
الماحظة  اإن  الن�سو�س.  هذه  زيف  اأو 
لم�ساهدات  تدمري  الموؤرخ  مخالفة  على 
اعتمد  ك��ون��ه  م��ن  ت��اأت��ي  ن��ا���س��ر خ�����س��رو 
ن�س  يوجد  حيثما  والجتهاد،  التحليل 
جلي و�سريح، ومن غير تف�سيل منهجي، 
الة  الرحَّ �سدقية  من  تنال  اأدل��ة  ��ة  اأيَّ اأو 
اإن  م�����س��اه��دات��ه.  ���س��ع��ف  اأو  ال��م��ذك��ور، 

ومخالفة  التاريخي،  الن�س  على  الخروج 
ي�ستقيم  ل  والباحثين،  الموؤرخين  معظم 
اإل بن�س تاريخي اآخر، اأو ما هو بمنزلته، 
ولكن ل يمكن اأن يتم بمقاربة تحليلية اأو 
لأن  ودللتها،  اأهميتها  على  اإح�سائية، 
بغير  المبا�سر  للدليل  مقارعة  ذلك  في 
بالقرينة  ال�سريح  وللن�س  المبا�سر، 

الظرفية.
هوية  على  الإعتماد  اإن  حال،  اأي  في 
اإنما  العامة،  مذاهب  تحديد  في  النخبة 
والطبيعية،  العادية  الظروف  في  ي�سلح 
الفترة  تلك  في  اأن��ه  المعروف  من  لكن 
م����ن ت����اري����خ ب�����اد ال�������س���ام، وال���م���دن 
ت��ح��وُّلت  ��ة  ث��مَّ خ��ا���س،  ب��وج��ه  اللبنانية 
من  الكثير  ��رت  غ��يَّ وع�سكرية  �سيا�سية 
لل�سكان،  الطائفي  والتوزيع  الجغرافيا 
حاكم  اأن  المجال  هذا  في  الافت  ومن 
وهو  الحقبة،  ه��ذه  ف��ي  وقا�سيها  �سور 
الأكثرية  بينما  يًا  �سنِّ اأبي عقيل، كان  ابن 
�سيعة  ك��ان��وا  ال�سوريين  م��ن  ال�ساحقة 
هذه  تدمري  الموؤرخ  ل  تقبَّ ولقد  اإمامية، 
فلماذا  تعديل)63(.  دون  من  الم�ساهدة 
�سور،  في  خ�سرو  معطيات  قبول  ج��رى 
للمعادلة  مخالفتها  م��ن  غ��م  ال��رُّ ع��ل��ى 
تم  بينما  ت��دم��ري،  ل��ل��م��وؤرخ  المعتمدة 
حال  اأي  ف��ي  لطرابل�س؟؟  ذل��ك  رف�����س 
الإعتماد عليها  يمكن  اأخرى،  قاعدة  ة  ثمَّ
العادية  وغير  الإ�ستثنائية  الظروف  في 
لمعرفة  بل  العامة،  لمعرفة مذاهب  لي�س 
ع،  وت�سجِّ ت��دع��م  ال��ت��ي  ال�����س��ل��ط��ة،  ه��وي��ة 
العلمية  النخبة  هوية  على  ف  التعرُّ عبر 
والأدبية فيها. ففي الظروف ال�ستثنائية 
النخبة �سورة عن  لتغدو  المعادلة  تنقلب 
رة اأكثر من كونها �سورة عن  الجهة الموؤثِّ

القائم. المجتمع 
ه��ذه دون  ت��دم��ري  م��ق��ارب��ة  ل��م تحل 
في  م��ت��ق��دم��ة  اآراء  تحقيق  م��ن  ��ن��ه  ت��م��كُّ

ان  اإبَّ تاريخ ال�سيعة الإمامية في طرابل�س 
ار  عمَّ بني  زم��ن  وف��ي  الاحقة،  الفترة 

تحديدًا.
من  العديد  تحا�سي  من  غم  الرُّ فعلى 
الهوية  لمقاربة  والموؤرخين  الباحثين 
ط��راب��ل�����س،  ف��ي  ع��ّم��ار  لبني  ال��م��ذه��ب��ي��ة 
اإنجازاتهم  قيمة  في  التوّغل  عن  ف�سًا 
مذهبيًا  مختلفين  كونهم  م��ع  العلمية 
كانت  ���س��واء  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  ع��ن 
الموؤرخ  كتب  فقد  فاطمية،  اأم  �سلجوقية 
ار  عمَّ بني  اأن  وا�سحة  بعبارة  ت��دم��ري 
كبار  بع�س  د  ع��دَّ ثم  اإم��ام��ي��ة)64(.  �سيعة 
اأمثال:  طرابل�س  في  وفقهائهم  علمائهم 
بن  الــعــزيــز  و»عبد  ب�صر«،  بــن  »الــحــ�ــصــيــن 
و»الن�ّصابة«،  روح«،  اأبـــي  ــن  و»ابـ اج«،  الـــبـــرَّ
»ابــن  وال�ساعر  العل�ي«،  ملقطة  و»ابـــن 
ــبـــد الــمــحــ�ــصــن  مــنــيــر الــطــرابــلــ�ــصــي«، و»عـ
ــ�ري«، وال��ف��ي��ل�����س��وف »اأبــــــ� الــفــتــح  ــ ــص ــ�ــ الــ

الكراجكي«)65(.
تكمن  الموؤرخ تدمري، هنا،  اإن ميزة 
التاريخية  بالحقيقة  م��ه  ت��ب��رُّ ع��دم  ف��ي 
و�سريحة،  وا�سحة  اأمامه  لحت  ما  اإذا 
اأو  للماألوف  مخالفة  ذل��ك  في  ك��ان  واإن 
د،  ت���ردُّ دون  م��ن  ق،  ���س��دَّ لقد  ال�����س��ائ��د. 
بع�س  في  التاريخي،  طرابل�س  مجد  اأنَّ 
ال�سيعة  من  يًا  متاأتِّ اته،  ومحطَّ ف�سوله 
الإمامية، حيث تتقارب مذاهب الإ�سام 
ر  والتطوُّ النهو�س  لحظات  لحظة من  في 
الموؤرخ  اأ�سار  ولقد  والح�ساري.  العلمي 
��زات هذا  ت��دم��ري اإل��ى واح���دة م��ن م��م��يِّ
��ر عن  ال��ت��ق��ارب وال��ت��ف��اه��م، ع��ن��دم��ا ع��بَّ
»حادثة  اأية  الفترة من  لخلوِّ هذه  تقديره 
بين  خطيرة  طائفية  حتى  وال  مذهبية، 
رغم  الع�سر،  ذل��ك  ف��ي  »لــبــنــان«  �ــصــكــان 
ديني  منطلق  م��ن  ت��ح��ك��م  ال�سلطة  اأن 

ومذهبي«)66(.
ولم يكتف بذلك بل انبرى لمدح بني 

رين  متحرِّ »كان�ا  باأنهم  وو�سفهم  ار،  عمَّ
ومــنــفــتــحــيــن غــيــر مـــتـــزمـــتـــيـــن«)67(، وق��د 
دار  على  القيِّم  ب��اأن  ذل��ك  على  ا�ستدّل 
ال�سيعي  الفقيه  وه��و  قبلهم،  من  العلم 
�سات  المخ�سَّ ع  ي��وزِّ كان  روح،  اأب��ي  ابن 
ة  ال�سنَّ م��ن  ال��ع��ل��م  طلبة  ع��ل��ى  ال��م��ال��ي��ة 
غفل  م��ا  واإذا  ال�����س��واء،  ع��ل��ى  وال�سيعة 
ال�ساعر  وهو  ة،  ال�سنَّ اأهل  من  واحٍد  عن 
عتابه في  و�سمع  الخيَّاط،  ابن  الدم�سقي 
ذلك، �سارع اإلى الإعتذار منه، و»اأدى له 

الخا�س«)68(. من ماله 
الإنجازات  هذه  في  تدمري  يجد  لم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ا ي��ت��ع��ار���س م���ع اأ���س��ال��ة 
وعقيدتها،  بدينها  كها  وتم�سُّ طرابل�س، 
��ات  ب��ل وج���د ف��ي��ه��ا واح����دة م��ن ال��م��ح��طَّ
التي  وال��وط��ن��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة  التاريخية 
في  بها  ي  والتاأ�سِّ اإليها،  الرجوع  يح�سن 

العجاف. ال�سنين 
د: ال�سليبي والمهاجر ودور 

ال�سلطة والتاريخ في اإنت�سار ال�سيعة 
بعيدًا  فيذهب  ال�سليبي  كمال  اأم��ا 
التا�سع  القرنين  بين  الت�سيُّع  انت�سار  في 
ال�سام،  ب��اد  في  المياديين  والعا�سر 
راأى  فقد  اللبنانية،  المدن  �سمنها  ومن 
�سد  المنطقة  اأه��ل  من  موقفًا  ذلك  في 
اأك��ث��ر م��ن كونه  ال��ع��ب��ا���س��ي،)69(  ال��ح��ك��م 
يبق  لم  واأن��ه  الفاطمي،  بالحكم  متاأثرًا 
�صكان  »بــيــن  العبا�سية  ال�سلطة  لمذهب 
اإال  الم�صلمين  والمناطق من  المدن  �صائر 

متفرقة«)70(. جي�ب 
اأم���ا ال��م�����س��ل��م��ون ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ك��ان��وا 
لــيــن اإلــــى الــمــذاهــب  »فــــي جــمــلــة الــمــتــحــ�ِّ
ال�سليبي  يكون  بذلك  ال�صيعية...«)71(. 
مختلفًا  �سيا�سيًا  عن�سرًا  افتر�س  ق��د 
عمومًا،  ال�سام  باد  في  الت�سيُّع  لإنت�سار 
ما  وه��ذا  خ�سو�سًا،  اللبنانية  وال��م��دن 
بتاتًا.  تدمري  ال��م��وؤرخ  عنده  يتوقف  لم 

في  ال�سليبي،  ب���راأي  اللبناني  الت�سيُّع 
ن���وٌع م��ن الإن��خ��راط  بع�س وج��وه��ه، ه��و 
بالتّيار الجارف الذي تعر�ست له منطقة 
باد ال�سام قاطبًة، وبذلك فاإن ال�سليبي 
يفتر�س اأ�سوًل غير تقليدية لن�سوء الت�سيُّع 
انت�ساره،  اآلية  ف��اإنَّ  وبالتالي  اللبناني، 
الطروحات  األفناه في  ا  تمامًا عمَّ مختلفة 
»بعد  له  وا�سحًا  توقيتًا  ويعّين  ال�سابقة، 
�سدد  في  نحن  اإذن  المت�كل«)72(.  عهد 
اأعقاب  في  اللبناني  الت�سّيع  لظهور  بداية 
ال�سيا�سة التي اعتمدها الخليفة العبا�سي 
المتوكل مع المذاهب والأديان المخالفة، 
والتفاعل  خ��ارج��ي،  الأ���س��ل  اأن  يعني  ما 

خارجي وداخلي.
عّمار  بني  باأن  الراأي  ال�سليبي  يوؤيد 
اإث��ن��ي  اإم��ام��ي��ة  �سيعة  ه��م  ط��راب��ل�����س  ف��ي 
الإمامي  ال�سيعي  الإنت�سار  ويرى  ع�سرية، 
ال�سلجوقي  العهد  م�ستهل  في  لبنان  في 
االإمامية  »وال�صيعة  التالي:  ال�سكل  على 
وك�صروان،  بعلبك،  وبالد  عاملة،  جبل  في 
ــنــــاطــــق اأخــــــــرى يـــ�ـــصـــعـــب تـــحـــديـــدهـــا،  ومــ
ــاحـــل عــلــى  ــصـ ــ�ـ ــا فـــيـــهـــا بـــعـــ�ـــس مـــــدن الـ ــمـ بـ

االأقل...«)73(.
يكفي،  ب��م��ا  ال�����س��ل��ي��ب��ي،  ي��ح��ّدد  ل��م 
المدن  ف��ي  ال�سيعي  الإن��ت�����س��ار  خريطة 
الخام�س  ال��ق��رن  اأوا���س��ط  ف��ي  اللبنانية 
لكنه  الميادي،  ع�سر  والحادي  الهجري 
فتح مجاًل غير محدود بقوله "ومناطق 
اأن  يعني  م��ا  تحديدها،  ي�سعب  اأخ��رى 
المبداأ،  حيث  من  مر�ّسٌح،  الإنت�سار  هذا 
لبنان،  وم��دن  نواحي  معظم  في  ليكون 
هذا  اليوم،  لبنان  محافظات  معظم  اأي 
وب��اد  عاملة،  جبل  م��ن  ن�ستخل�سه  م��ا 
بعلبك، وك�سروان، وبع�س مدن ال�ساحل، 

تحديدها. ي�سعب  اأخرى  ومناطق 
يحافظ  الت�سيُّع  لنت�سار  مقاربته  في 
ال�سابقة  فر�سياته  على  المهاجر  الموؤرخ 
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وال�سمال،  البقاع  في  �سواء  منها،  لينطلق 
اأو في الجنوب، حيث �ستكون مدينة بعلبك 
ومدينة  الأول،  الإن��ت�����س��ار  ف��ي  م��ق�����س��دًا 
في  ���س��ور  ومدينة  ال��ث��ان��ي،  ف��ي  طرابل�س 
الإنت�سار الثالث، وذلك تحت تاأثير عوامل 
وتاريخية  ودي��م��وغ��راف��ي��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة، 
غير  تاريخية  ف��ت��رات  وف��ي  ع��ة،)74(  م��ت��ن��وِّ
تبدو  الطريقة  بهذه  بال�سرورة.  متزامنة 
دون  من  متنا�سقة،  المهاجر  افترا�سات 
معطيات  اإلى  م�ستندة  اأنها  ذلك  يعني  اأن 

تاريخية وا�سحة وكافية.
���ة غير ج��ازم��ة في  اأدلَّ اأن���ه  ب��دا  وم��ا 
وال�سمال،  البقاع  في  الأولى  المنطلقات 
ع،  والتو�سُّ الإنت�سار  في  لزمًا  �سياقًا  غدا 
الرئي�سة  مهمته  اعتبر  الموؤرخ  اأن  حيث 
اأم��ا  اأن��ج��زه،  وق��د  التاأ�سي�س  ف��ي  تكمن 
لطبائع  متروكة  فهي  الاحقة  التطوُّرات 

التاريخ. ومنطق  الأمور، 
النت�سار  مرحلة  في  فاإننا  هنا  من 
والنادرة  الفريدة  الن�سو�س  حتى  فقدنا 
فقد  المفتر�سة،  الفعلية  العملية  ع��ن 
اأول��ه��م��ا  م�سهدين،  ب��ي��ن  الإن��ت��ق��ال  ك��ان 
خياليًا  عمًا  م��وّث��ق،  وال��ث��ان��ي  مفتر�س 
الم�سادر  من  وخاليًا  خال�سًا،  وعقليًا 
رواي��ة  اإنها  ال�سلة،  الوثيقة  التاريخية 
لي�ست  ولكنها  بذاتها،  منطقية  تاريخية 
بالوقائع  زًا  ومعزَّ مدعومًا  تاريخيًا  �سياقًا 

الثابتة. والحقائق 
الفاطمي  بالأثر  تتعلق  اإ�سارة  تبقى 
ل��ت�����س��يُّ��ع اأه����ل ط��راب��ل�����س، ف��ه��و ي��رف�����س 

بين  المذهبي  ال��خ��اف  باعتبار  ذل��ك 
ط��راب��ل�����س،  ���س��ك��ان  الإم��ام��ي��ة،  ال�سيعة 
واأن  الفاطميين،  مذهب  والإ�سماعيلية، 
قائم  المذهبين  بين  الفكري  ال�سدام 
اإلــــى حــدِّ  ف��ي تلك ال��ف��ت��رة، و»كــــان يــ�ــصــل 
باطنية  ب�سبب  ثم  والقتل«)75(،  البط�س 
يكن  لم  مذهبهم  »اأن  حيث  الفاطميين، 

تب�صيرية«)76(. دع�ة  ي�ماً 
ال��ق��ول ب���اأن ال��م��ذه��ب ال��ف��اط��م��ي لم 
الواقع  يعك�س  تب�سيرية ل  يومًا دعوة  يكن 
التاريخي، من الناحية النظرية والفكرية 
على الأقل، ول يمكن اإثبات هذه الفر�سية 
بالمذهب  الملتحقين  اأو  المنتمين  بقلة 
الإ�سماعيلي، فهذا اأمٌر ل يتعلق بالمذهب 
اإن  ث��م  ف��ق��ط،  ال��م��ط��روح  اأو  ال��م��ع��رو���س 
يكون  اأن  قبل  دع��وة  الفاطمي  المذهب 
عقودًا،  النحو  ه��ذا  على  وا�ستمر  دول��ة، 

قبل اأن تتقّدم الدولة على الدعوة.
هـ: مالحظات 

وا�ستنتاجات ختامية
بدت  فقد  الأ�سول  مقاربات  بخاف 
واأوث���ق  تباينًا  اأق���ل  الإن��ت�����س��ار  م��ق��ارب��ات 
بناًء، فقداإعتمد ال�سيد الأمين على بروز 
ال�سيد  وم��را���س��ات  ال�سيعية،  الأع���ام 
بنى  كما  ُخ�سرو،  وم�ساهدات  المرت�سى، 
اإط��اق  ف��ي  ال�سيعية  ال��دول  ظهور  على 
في  لل�سيعة  العظيم  الإنت�سار  عن  مقولته 
باد ال�سام. اأما ِحتِّي وحمادة ومكي فقد 
من  ُخ�سرو،  نا�سر  بم�ساهدات  ا�ستغرقوا 
التطابق.  اإلى حد  اآراوؤهم  ت�سل  اأن  دون 

اختلف  ق��د  ت��دم��ري  ال��م��وؤرخ  ك��ان  واإذا 
في  �سيما  ل  اأق��ران��ه،  عن  ال�سيء  بع�س 
اأن  اإل  ُخ�سرو  م�ساهدات  ببع�س  راأي���ه 
انت�سار  لجغرافية  الإجمالية  ح�سيلته 
متقاربة  بدت  الو�سيط  لبنان  في  ال�سيعة 

الُمْحَدثين. للموؤرخين  العام  الإتجاه  مع 
فقد  ال�سليبي  مقاربة  خ�سو�س  وفي 
من  ينطلق  لديه  �سيا�سيًا  تعليًا  لحظنا 
بمفعوله  وي�سمل  العبا�سيين،  �سيا�سة 
ما  وه���ذا  ال�����س��ام،  ب��اد  مناطق  معظم 
��رن��ا ب��م��ق��ول��ة ال�����س��ي��د الأم���ي���ن عن  ي��ذكِّ
ال�سام  باد  في  لل�سيعة  العظيم  الإنت�سار 
ب���دءًا م��ن اأواخ���ر ال��ق��رن ال��ث��ال��ث وحتى 
ال�سيخ  تابع  الهجري.  الخام�س  القرن 
لل�سيعة  افتر�سه  الذي  م�ساره  المهاجر 
وعلى  وال��ج��ن��وب  وط��راب��ل�����س  بعلبك  ف��ي 
غم من اإفادته من م�ساهدات ُخ�سرو،  الرُّ
وم�ستغنيًا  حينًا،  له  متجاوزًا  بدا  اأنه  اإّل 
فر�سياته  بفعل  الأح���ي���ان،  بع�س  ع��ن��ه 
يقطع  التاريخ  وكاأن  ظهر  ما  التاأ�سي�سية، 

وطبيعية. تلقائية  ب�سورة  مراحله 
العر�س  هذا  باأن  القول  يمكن  اأخيرًا 
الُمْحَدثين  الموؤرخين  لمقاربات  د  المتعدِّ
وانت�سارهم  الإم��ام��ي��ة  ال�سيعة  لأ���س��ول 
ف���ي ت���اري���خ ل��ب��ن��ان ال��و���س��ي��ط، م���ع ه��ذا 
قد  والتعليقات،  الماحظات  من  الكم 
بحثية  لأعمال  ا�ستطاعية  مادة  ي�سلح 
تاريخ  في  ًا،  توغُّ واأعمق  م�ساحة،  اأو�سع 
ال��ع��ائ��ات  و���س��ائ��ر  خ�����س��و���س��ًا،  ال�سيعة 

العموم. وجه  على  اللبنانية  الروحية 
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