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 مهما كبرت أي مشكلة، 

 رحمة اهلل أوسع  
البستاني   سليمان  اللبناني  والسياس ي  الكاتب  أن  يحكى 

عن سبعين عاما، وعن كتاب واحد ال    1925الذي توفي في العام  

اليونانية للشاعر هوميروس   امللحمة غير وهو ترجمة "االلياذة" 

صفحة    2260بيت شعر، جاء في    5000  لى العربية والذي يضم  إ

وفريد رائعة  مقدمة  وكتابة  تعريبها  أدب  استغرق  دراسة  في  ة 

. وقيل بأن  إ املقارنة نالت  
ً
 منقطع النظير سبعة عشر عاما

ً
عجابا

سأله:    أحد  واحد،  " النقاد  كتاب  على  همك  قصرت  ما  ملاذا 

"أنا   البستاني:  فأجاب  الخارقة؟"  املوهبة  هذه  عندك  دامت 

الكتابة   أردت  ولو   
ً
واحدا كتابا  فأنجزت  عقلي  حسب  كتبت 

 كتابا".  حسب جهلي لتركت ورائي خمسين 
م  بسم هللا الرحمن الرحي

كانت   لألمور  البستاني  ونظرة  تقييم  فإن  فيه  ومما ال شك 

بعيدة كل البعد عن وجهة نظر ذلك الناقد، وتجربتنا الحياتية  

بأن لألمور،    تعلمنا  البشر  نظرات  في  شاسعة  فروق  هناك 

لعشرة   توجهت  فإذا  وللحياة.  اقع  أن  أ للو  
َ
وطلبت شخاص، 

هناك  يحد   تجد  واحد،  ن  معي  موضوع  من  موقفه  منهم  كل  د 

عشرة آراء مختلفة متباينة، بعيد الواحد عن اآلخر. وإذا جلس  

تجد   أمامه،  والطبيعة  الناس  إلى  ينظر  بيته،  في شرفة  إنسان 

إذا كان هادئا مرتاح البال قنوعا، يرى أشياء أخرى تختلف  أنه،  

عن إنسان يجلس على بعد مترين منه، ويشاهد نفس املناظر،  

 
 
مطارَ لكن الش يء   د  ه  ونفس  تشغله،  كبيرة  قضية  من  ومهموم 

و في جسمه. وال  يحدث مع إنسان ثالث يعاني من ألم في رأسه، أ 

 أ يستطيع 
 
 ز  ن يترك

 
ن بما يشاهد، وهل  ما جرا. ويتمع 

م كل أمر اعتمادا على ثقافته، على ميوله،    وكل إنسان يقي 

من   تختلف  أخرى،  كثيرة  أمور  وعلى  االجتماعي،  مركزه  على 

إنسان إلنسان، ولهذا هناك تضاربات كثيرة في الرأي، وهناك  

اختالفات في العقائد، وهناك أحيانا، مشادات ونزاعات، يمكن  

اقعنا الذي نعيش به اليوم،    أن تكون عنيفة. وإذا نظرنا إلى  و

د بأخطار جسيمة، وأن   قد يتبادر إلى أحدهم، أن اإلنسان مهد 

كارثة كبرى هي على قاب قوسْين منا، فالعالم بأسره يعاني اليوم 

من أزمة الكورونا، وال أحد يعرف كيف ستنتهي ومتى، وفي نفس  

ومنها   الدول،  من  كبير  عدد  عند  الذر ي  السالح  ى 
 

تفش  الوقت 

كيف  د يعرف  أحد  وال   أحيانا،  زنين 
 
مت غير  أناس  يحكمها  ول 

فون، وهناك أزمة إقليم تستفحل أخطارها سنة بعد   سيتصر 

منها   م 
َ
العال في  عناصر  وهناك  اإلنسان،  أعمال  بسبب  سنة، 

ومنها   السياسية،  األطماع  أصحاب  منها  اإلجرام،  أصحاب 

هؤال أحد  سيقوم  متى  تعلم  وال  ش يء،  يردعهم  ال  ء  مغامرون 

بعد ما  أ متها،  بإحداث كارثة. هناك أشياء كثيرة أخرى، وفي مقد  

أنه يمكن   العاقل  ر فيه اإلنسان 
 
أن يفك ن يكون، وهو  أيمكن 

ئة والتوعية  ن يكون الدين عامال للتهدأ ف الديني، فبدل  التطر  

والتفاهم،    والتقارب 
 
ي  يت يؤد  قد  ام،  هد  البعض كعنصر  خذه 

وباإلمكان البشرية.  فناء  املخاطر    إلى  تعداد  في  االستمرار 

ال   ما  إلى  املوجودة  واملعضالت  والنزاعات  واملشاكل  واألزمات 

 نهاية.  

اقع، أود  وفي هذا الخضم   أن أقول شيئا قد    ، وأمام هذا الو

أن   وهو  اآلن،  حتى  كتبت  ما  ضوء  على  البعض،  يستغربه 

اإلنسان، أي إنسان الذي يعيش اليوم في نطاق الكرة األرضية،  

األرض منذ بدء الخليقة سعد إنسان على وجه  أ هو حتى اآلن،  

 م. حتى اليو 

والراحة،   الترفيه  ووسائل  والخيرات،  واألرزاق،  النعم،  إن 

رة بشكل كبير فائض على  وكل عناصر املع
 
يشة الضرورية، متوف

مة بالتساوي بين الجميع. إآل أن  ة ككل، لكن  البشري   ها غير مقس 

ة، بالديمقراطية،   غالبية سكان الكرة األرضية ينعمون بالحري 

 
 
ة وسائل الراحة ويمكن لكل  بالتفكير املنطقي، بالثقافة، بكاف

حياة، بحيث    أجملن يعيش  أإنسان مقابل أن يشتغل ويعمل  

ن لنفسه كل وسائل الراحة، واملعيشة، والصحة، والغذاء،   ِّ
يؤم 

وإشغال   الرياضة،  وممارسة  والتسلية،  والترفيه،  والتعليم، 

 



 

 

 
3 

 

 

 

 خمسون و والسادس العدد المائة   

 

 

ع بالتكنولوجيا الحديثة.  يمكنك أن تجلس  
 
الهوايات، والتمت

وأستراليا،   واليابان  الصين  في  يجري  ما  وتشاهد  نيويورك  في 

يرك في السعودية، وتعرف في نفس  د على سر ويمكنك أن تتمد  

آخر.   مكان  وأي  وأوروبا  روسيا  في  يحدث  ما  كل  عن  اللحظة 

ويمكنك أن تتناول فطورك في بلد، ووجبة غدائك في بلد آخر،  

غير    ث. وإذا كنت تشتهي مأكال ما، وهو ووجبة عشائك في بلد ثال

بلدك، تستطيع الحصول عليه بال مشقة. كثيرون   في  موجود 

اهدة لعبة رياضية في برشلونا، ويعودون للمبيت في  يطيرون ملش

مريكا. كل النعم، كل وسائل الراحة،  أ فريقيا و أ بيوتهم في آسيا و 

 
 
متوف الترفيه،  أدوات  لألغنياء، كل  فقط  ليس  موجودة،  رة، 

وإنما لغالبية البشر. وكل إنسان يستطيع، إذا لم يحصل عليها  

إذا كان هناك كسالى،  كلها، أن يحصل على قسم كبير منها، إال  

 محبَ 
 
دون، يرون أن الهدف من وجودهم في الحياة،  طون، معق

 هو التذم  
 
 هم!  ر، والشكوى، وندب حظ

الناضج   العاقل  اإلنسان  بخير.  كله  العالم  هلل،  الحمد 

اإليجابي يفكر بمستقبله وبتحسين شروط حياته، بالرغم من  

حدود   ال  لكن  حال،  أحسن  في  اليوم  اإلنسان  أنها  لطموح 

ر ويخترع  
 
اإليجابي الذي خلقه هللا ومنحه العقل الكامل كي يفك

ألوالده   وليبني  حياته  شروط  من  ن  ليحس  ق،  ويتعم  ويتألق 

مستقبال أفضل من مستقبله هو، وهذه هي مسيرة الحياة وهذا  

هو العامل الذي وقف وراء كل املخترعين واملكتشفين والعلماء  

رؤ  في  واملبادرين وأصحاب  واملغامرين،  مين 
 
واملنظ األموال  وس 

و  ويخترعوا  يكتشفوا  أن  مجال  نوا،  كل  ويحس  يستحدثوا 

روا كل    ش يء في العالم من أجل راحة الفرد.  ويطو 

عدم االكتفاء بما  طبيعة اإلنسان هي دائما الشكوى و لكن 

 
 
يفك ال  وهو  لديه،  موجود  تجده  هو  لذلك  بنفسه،  إال  بغيره  ر 

الطمع   محاوال  والتعد  هناك  واالستيالء  والجشع  ط 
 
والتسل ي 

امل عند  األفراد،  عند  عند والسرقة  وحتى  الصغيرة،  جموعات 

 الدول 
 
ه ينقصها ش يء، وإنما طبيعتها أال تشبع  . وهذا ليس ألن

وأال تكتفي وأال تقتنع بما حصلت عليه، وهي تريد دائما املزيد.  

عند    ء، فالطموح واألمل موجودوإرادة املزيد ليست بش يء س ي  

ل هذا الطموح إلى جنوح، وميل للتعد   ي  اإلنسان، لكن أن يتحو 

 
 
 ط فهذا أمر آخر.   والتسل

في   نفكر  الكورونا فسحة ألن  أكسبتنا ظاهرة  والحمد هلل، 

حياته،   مسيرة  وفي  معيشته،  طريقة  وفي  اإلنسان،  مصير 

وواجبنا كمسئولين ورجال دين، يؤمنون باهلل وبالقدر املحتوم،  

 وباملشيئة  
 
ة، وبالرضا والتسليم، أن نقبل ونقتنع ونكتفي  ني  الربا

ونعم،   وخيرات  أرزاق  من  وتعالى  سبحانه  إيانا هللا،  منحه  بما 

أخذنا نعتقد أنها أمر مفروغ منه، وهو محتوم الوجود، لذلك  

وإنما نسارع   ر، وال نعتبر، وال نحترم ما نحن فيه،  ِّ
د 
َ
ق
ُ
ن فإننا ال 

 
 
ة،  جاءت األديان، كل األديان تدعو للمحب  وقد    ر.ي وللتذم  للتشك

 
 
والعف والنزاهة،  والتسامح،  واالستقامة، والخير،  وعمل    ة، 

وال الغير،  ومساعدة  وبالحيوان،  ر الخير،  باإلنسان،  أفة 

ومد   وباملسكين،  القوي    وبالضعيف،  من  املساعدة  يد 

للضعيف، ونشر األمل، واملحبة، والتفاؤل بين الناس. فهناك  

ن تأكل وجبة وأنت سعيد، وأنت متفائل، وأنت  أفرق شاسع، 

مشغول   وأنت  الوجبة،  نفس  تأكل  أن  آخر،  وش يء  هادئ، 

مستقر   غير  تنعم  الفكر،  وال  صغيرة،  حركة  لكل  تنتفض   ،

بالراحة والهدوء. وما أجمل القول ألحد الشعراء: "كن جميال  

 ترى الوجود جميال" 

دين،   كرجال  واجبناونحن  اإل   من  لرؤية  ندعو  يجابي،  أن 

ب ش يء،  والطي  أي  في  اقي  والر  والناصع،  عن،   
ً
الوجه    عوضا

على ثقة  عليه السالم أنا  شعيباملعتم. ومع حلول زيارة سيدنا  

لأب بزيارة  قام  منكم،  واحد  كل  ولالشريفمقام  لن  ملر  ،  ة  و 

رحاب في  ووقف  البر  ه  واحدة،  الجميلة  باألجواء  اقة، واستمتع 

وشكر كل من ساهم في أن يبلغ اإلنسان  ه،  ه، وحمد نبي  وحمد رب  

واملتعة   الراحة  منا  واحد  لكل  رت 
 
وف إنجازات،  من  بلغه  ما 

يئن   زال  ما  اقعنا  و أن  ومع  و تحت    والرفاهية.  نتائج  وطأة 

دون  وعوارض الحرب السورية، ومع أن إخواننا في لبنان يتكب  

وأ ة،  حاد  اقتصادية  أزمة  أ  خرى عناء  حدة سياسية  ،  كثر 

 ليوأوضاعا  
ً
إيماننا أكبر،    ، مع كل هذا، يظل  ست بالسهلة بتاتا

واالكتفاء،   واإليمان،  القناعة،  أن  واعلموا  أعظم،  وتفاؤلنا 

 
 
تتغل التي  هي  اإليجابي،  اليأس،  ورؤية  وعلى  الكورونا،  على  ب 

وعلى العقد النفسية املوجودة عند البعض، الذين ال يرون إال  

 ون أنفسهم فقط. السواد، وهم بذلك يضر  

جميعا، زيارة روحانية  ى لكم  وفي هذه الظروف واألجواء نتمن  

كنف   وفي  مقاماتنا،  باحات  في  ونلتقي  نجتمع  وأن  مقبولة، 

كنا   ساتنا، لننعم بإيماننا وبعقائدنا وبمقدساتنا، التي تمس  مقد 

ألف سنة، وقامت بحمايتنا والذود عنا، ودعمنا والترويح   بها 

ء هللا صامدين، متفائلين،  إن شا  عنا، وجعلتنا نصمد، وسنظل  

 ◼بقوة إيماننا واتكالنا، إلى ما شاء هللا، وكل عام وأنتم بخير. 

 واهلل ولي التوفيق

 سميح ناطور 

 دالية الكرمل 

 2020آب 

خلفه  *   الذي  الغني  األرشيف  في  عليها  العثور  تم  هذه  العدد  كلمة  مسودة 
الشيخ سميح ناطور، والتي كان قد كتبها قبل    "العمامة"املحرر املسؤول ملجلة  

أسرة العمامة إرتأت أن تطلعكم عليها وتنشرها في هذا العدد من    .وفاته بقليل
هذه    "العمامة"مجلة   مع  يتماش ى  مضمونها  لكون   

ً
ومع  نظرا الزمنية  الفترة 

 الزيارة السنوية املباركة ملقام سيدنا شعيب عليه السالم.
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   زيارة القلوب الصافية 
 فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف بقلم 

 الرّئيس الّروحّي للّطائفة الّدرزّية ورئيس المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى 

 

 
م  بسم هللا الرحمن الرحي

املخلصين  أنبيائه  على  وصلواته  العاملين  رب  هلل  ،  الحمد 

 .الدينورسله السادة امليامين الى يوم 

ذاكرتنا  ، عد ..وب.  في  نستعيد  تجعلنا  األعياد  مناقب    إن 

وها هو شهر    . وتاريخنا املشرق بالخير والبركات،  األنبياء واألولياء

غالية علينا    نيسان يطل من جديد حامال ذكريات ومناسبات

عليه   زيارة مقام سيدنا شعيب  اال وهي ذكرى  وعليكم جميعا 

األنبياء خطيب  والهناء،  السالم  السعادة  ومناسبة  ،  ومصدر 

وحلول شهر رمضان املبارك سائلين هللا عز وجل  ،  عيد الفصح

عند    وأن يبارك تلك املناسبتين ،  أن يبارك تلك الذكرى العزيزة

مع تعدد    إخواننا جميعا في ربوع وطننا الكريم وفي العالم كله

   . طوائفهم ومذاهبهم

تكون    زيز الحكيم أن ال قد شاءت تقادير الع،  أيها األخوة      

هذا العام كاملعتاد من    في  زيارة مقام سيدنا شعيب عليه السالم

البعض بعضنا  الحكيم ،  رؤية  الذكر  املقام    واحياء  رحاب  في 

كورونا  الشريف مرض  تفش ي  القلوب    . بسبب  زيارة  تكون  بل 

ملثلها بحكمة    الصافية  للتفكر  بالحكمة  املستنير  الفكر  وزيارة 

،  والرجوع اليه بالخشوع والذل واإلستغفار ،  الواحد القهار هللا  

والتفكر بقدرة الحي الذي ال  ،  وإحياء الذكر الحكيم في البيوت

ى واتقى .يموت
َّ
وبقلبه الصافي وفكره املستنير  ، والعاقل من توق

  .ومحض الوداد إلخوانه األخيار ارتقى

األكارم      األخوة  وفي  ،  أيها  املناسبة  هذه  هذه  تدعونا 

،  برسالة نبينا شعيب عليه السالم  الظروف الراهنة أن نتفكر 

عنا والحسرات  فتزول  ومنه  ،  األكدار  به  جميعا  فينا  وتعم 

 . الخيرات والبركات

نحتاجه؛   ما  العودة  واهم  عز    هو  هللا  الى 

ونية سليم  بقلب  افر  وجل  و وعزم  ،  مخلصة 

وال يكون  ،  واألسرة واملجتمع،  واصالح ذات البين 

اإلصالح اال بالرجوع الى تقاليدنا املعروفية  هذا  

وجوارحنا   قلوبنا  على  املحافظة  من  األصيلة 

يغضب مما  والسموات  وصيانتها  األرض  ،  رب 

الصحيحة الدينية  اآلداب  على  أوالدنا  ،  وتربية 

للبنات  وإلزام والحياء  وحسن  ،  الحشمة 

،  املعامالت 

بذور   زرع  وتجنب 

والتفرقة  الفتن 

التي   في مجتمعنا 

العاداته أسوأ  من  الظروف    .ي  هذه  ظل  في  جميعا  فعلينا 

ونجعله    ،  أن نسير مع اإلصالح املذكور ،  الراهنة وفي كل األوقات

أمرنا هللا تعالى   العدل كما  أعيننا وأن نزن ذلك بميزان  نصب 

ْوِم  
َ
اَل َيا ق

َ
َعْيًبا ق

ُ
اُهْم ش

َ
خ
َ
ى َمْدَيَن أ

َ
حيث ال إفراط وال تفريط. }َوِإل

 َ وا  اْعُبُدوا َللاَّ
ُ
ْوف

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ك  ِمْن َرِبِّ

ٌ
ة
َ
ن ْم َبِيِّ

ُ
ك
ْ
ْد َجاَءت

َ
ْيُرُه ق

َ
ٍه غ

َ
ْم ِمْن ِإل

ُ
ك
َ
 َما ل

ِفي   ِسُدوا 
ْ
ف
ُ
ت  

َ
َوال َياَءُهْم 

ْ
ش

َ
أ اَس 

َّ
الن ُسوا 

َ
ْبخ

َ
ت  

َ
َوال  

َ
ان

َ
يز ِ

ْ
َوامل ْيَل 

َ
ك
ْ
ال

}
َ
ِمِنين

ْ
ْم ُمؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ْم ِإنْ ك

ُ
ك
َ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ِلك

َ
ِحَها ذ

َ
ْرِض َبْعدَ ِإْصال

َ ْ
 .  األ

املباركة    املناسبة  هذه  ظل  في  ظل ،  وكذلك  شهر    وفي 

املبارك الى هللا عز وجل      رمضان  الرجوع  اال  ما يسعنا جميعا 

كورونا  جائحة  بعد  وطلب  ،  واإلستعانة ،  لإلستغفار ،  وخاصة 

والصيانة الوقاية،  السترة  بشروط  عن  ،  واإللتزام  والصوم 

جميعها حكمةاملحرمات  اإلله  فعل  ألن  حك؛  ومن  في  ؛  مته 

واإلصالح والخضوع  بالخشوع  اليه  العودة  األقدار  ،  مجاري 

إفشاء السالم .. فلزم بنا جميعا في هذه الظروف الصعبة وفي  .و

بمصباح   جديد  من  عقولنا  وننير  أفكارنا  نحيي  أن  أوان  كل 

النصرة   منه  طالبين  تعالى  هللا  باب  على  اقفين  و الحكمة 

 هللا ال يغير  ،  ناسوالرحمة والسداد والرشاد لنا ولجميع ال
ِّ
وان

 . ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

األعياد     تلك  يجعل  أن  القدير  العلي  هللا  نسأل  وختاما 

وأن يصوننا ويصونكم جميعا  ،  واملناسبات مباركة على الجميع

الشرور كل  الصلوات  ،  من  ومنكم  منا  سبحانه  هللا  ويتقبل 

الصبر  ،  والعبادات واياكم  والقناعةويلهمنا  ، والرض ى 

 ◼ .انه رحيم كريم مستجيب الدعوات.والسالم، والتقوى 
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 والسادس وخمسون  العدد المائة   

 

 

 

 

 الّنبي   عليك سالُم اهلِل يا حضرَة
 عالي مقام النبي شعيب سيدي الغالي العظيم المعظم   لىإ

   صلى موالنا الكريم على قدره العالي وسّلم

 ع( ) بمناسبة زيارة مقام سيدنا شعيب  قصيدة خاصة لمجلة "العمامة"  

 لبنان   – الجاهلية   –   ذياب   بو علي سليمان أبو أ الشيخ    فضيلةبقلم 
 رحيم

 

 

 

   
 
    

 
 عليكككككُ هللاككككككككككككلّن ي   ككككك  ح كككككككككككك  

    ككم   كك    كك ككّ كك   
ّ
 ككيكككككك  

 
 عككلككيككككككُ   ككُّكك

 هللاكككككككككككككك      
 
هللاككككككككككككككت    رّن        ككت   قككست

اككككككككك ككككد ه   كككك كككك  ككككم   كككك  كككككك ّ  كككككك   
ْ
   

ْ
 و ثكككك

ْ د  ككككك 
 
  
 
ْس  عكككككّ اكككككت    كككككس  ّر        تشكككككككككككك  

 كككد   
ّ
قككك    ثكككّ   ككك

اككك  خكككككك   ككككككْس  ُ   ككككككسإكككْ
ْ
 و ككك  كككككك

 ّ 
 
ّر ككككككك ككككككك ّي  س  عككككككك     ككككككككككككككككككيكككككككت  

 ُ قككككككك  كككككككّ   ككككككك 

ن  
وحككككككككككك ت  ككككككككككك ككككككككككك    و ْوالّه  ككككككككككك ككككككككككك  ككككككككككككككككككككككك   

ْم  ْ ّ  كككككّ وحككككك   
 
   ككككك  ككككك ككككك ككككك 

ّ
اكككككَككككككت   ُ

ّ
ُّكككككك َكككككْ  وبككككك 

      
 
ْدل كّ كْم اكككككك    الل

 
ست  ك

 
ُّكككككك

ْ
و  ككككككككككككك   كيكككككك ّر 

حككككككك  كككككككيككككككك ككككككك  ككككككك        كككككككَككككككك ككككككك     ككككككك  ككككككك   
يكككككككْ
 
   ككككككك

 يكككك    ر ككككككككككككككك    
ْ
ق
 
ده   

 
ْ ل    شكككككككككككك ككككك  ا   وّن 

 
  

 ّ 
ّ
     ككككككت   كككككلكككككك

 
اكككككك  كككككك عكككككلكككككيككككك كككككك   ككككككّ ت 

 
 اككككك

عكل    ْ   ك 
ّ
يككككككت   ك 

 
ه    ك كككككك  كل  ك س 

ِككككككْ  عك ك   ك 

 كككل 
 ْ
ّ    ككك و َككك كككككك  ككك   

 تككك كككككك  ككك   ا ككككككّ   َككك ككك  
 

 
 ي  كككككك   إككككككخكككككك     كككككك 

ّ
 عككككككلككككككيككككككُ يكككككككككككككككككل 

و    ، و  كككككككككك     تسكككككككككككككككلكككيكككم  
 هللاككككككككككككككك ككك   كككقككك  

   
 ككككيكككككك 

 
و  ككككُّكككك اكككككك  كككك   كككككك    

ْ
كككككك اككككككت ّو  ثكككك   كككككك  

ر  كككك     كككك  
 
و  ككككككككككككككك      كككككك   كككك ككككف   ككككد ككككد   

   
   
 
اككككك  ُّككككك دسككككككككككككككككت 

ْ
 و  

ْ
  كككككس كككككك   وع ت 

    
  
 
  ككككك كككككك   كككككك   ككككك كككككف   كككككك     كككككّ 

 
 كككككْد 

 
  ككككك

 كككككككككككككككككك    
ْ
   ككككك  

عككككك ككككك   كككككك   ّه  كككككدال كككككك  
ت
 وعكككككل

   
يكككككككت
 
لّه  كككككككّ ككككككك عكككككككّ   ْ هللاككككككككككككككككككلن   ككككككك   و وفككككككك  

   
ككككككككككك  كككككككككك   

ْ
 كككككككككك

ّ
   و  ّره   ّر   كككككككككك

ت
 كككككككككك  

ّ
   كككككككككك

لكككككك   
ْ
و  ككككك  ككككك   

ر    اككككك كككككك ر    كككككوكككككف  كككككك   ككككك كككككف  

   
ت

لكككككككككك
ّ

كككككككككك ّو عكككككككككك  كككككككككك       اكككككككككك كككككككككك ل  
 
   كككككككككك ر 

    
يكككككك 
 
ّك   ُ ْ   ك كككككك اكككككك  نسككككككككككككيكم   ك   

  
ْ

شكككككككككككك
 
 ون

     
 ت
 
ّ ق   

س   كككككك   هللاكككككككككككك ككككككْ س   كككككك    
هللاككككككككككككيكككككك    كككككك  

   
يكككككككك 
 
 كككككككك

 
تكككككككك  

 
ْ     و      كككككككك كككككككك 

ر     و  ككككككككد ّر 

   
ت
    

 
س   ككك  ح كككككككككككك   ككككْ   

ْ
  د ل   َ

 
ت  وّ  كككْ

 

 لق    يس    هللاليك    اد ل   ا يل    شيخ  اد ع ل 

  ف يل  هللايس     شيخ  اد  دهللاف      ّ  ف )ر(
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 خمسون و والسادس المائةالعدد  

 

 

 الزيارة المباركة والعرس الديمقراطي 
   عضو الكنيست السابق امل نصر الدين   بقلم 

 رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية 

 

ةّملقامّالنبيّشعيبّعليهّالسالمّهذاّالزيارةّالسنويّ ّّتحل ّ

حداثّومناسباتّغايةّفيّاألهميةّبالنسبةّأالعام،ّبعدّسلسلةّّ

إسرائيل ّّّّ،لدولةّ حد  علىّ الدرزيةّ منّّّّوللطائفةّ ّ
ً
بدءا سواء،ّ

ّّ
ً
عرسا كانتّ التيّ للكنيستّ األخيرةّ االنتخاباتّ جولةّ

ّبإحياءّّ
ً
ديموقراطياّبكلّماّتحملّهذهّالكلمةّمنّمعنىّومرورا

شهداءّحروبّومعاركّإسرائيلّوعيدّاالستقاللّالثالثّّذكرىّّ

األنبياءّسيدناّّ نبيّهللاّخطيبّ بعيدّ وانتهاءّ للدولةّ والسبعينّ

ّشعيبّعليهّالسالم.

ّ فإن  فيهّ شكّ الّ ّومماّ األحداثّّّ لهذهّ الزمنيّ التقاربّ
طيّ  فيّ يحملّ رمزيّ واملناسباتّ مدىّّاتهّ تثبتّ كبيرةّ ودالالتّ ةّ

ّّ،طائفةّالدرزيةّودولةّإسرائيلعمقّالعالقةّالتيّتربطّبينّال
ّالّيتجزّ 

ً
أّّإذّأضحىّأبناءّوبناتّالطائفةّاملعروفيةّالعريقةّجزءا

منّكيانّدولتهمّومصيرها،ّينعمونّفيهاّبحياةّكريمةّومحترمةّّ

ّمنّإدراكّراسخّووعيّّ
ً
ويحافظونّعلىّأمنهاّومستقبلهاّانطالقا
ّ.كبيّربأنّذلكّيضمنّأمنهمّوسالمتهمّوعزّ 

ً
ّتهمّأيضا

ّ ّلقدّ فيّّأكد  شهدناهاّ التيّ األخيرةّ االنتخاباتّ جولةّ تّ

ّمدىّمتانةّالعالقةّّّأالثالثّوالعشرينّمنّالشهّراملاض يّّ
ً
يضا

ّ
 
بينّالطائفةّالدرزيةّعلىّكاف ةّّوالقواسمّاملشتركةّالتيّتجمعّ

وممّ  فيها،ّ املختلفةّ واألحزابّ إسرائيلّ ودولةّ يثلجّّشرائحهاّ اّ

ّالصدوّرفقدّجرتّعمليةّاالقتراعّواالنتخاب
 
ةّالقرىّّاتّفيّكاف

نسمعّّالدرزيّ  ولمّ وسلسّ ديموقراطيّ بشكلّ استثناء،ّ بدونّ ةّ

أيّّ حدوثّ عنّ

أوّّ مشاكلّ

خروقاتّّ
ّانتخابّعضويّ وتمخضّ  ّإثنينّمنّخيرةّرجاالتّالطائفةّّتّعن ن

الدرزيةّللكنيستّهماّالسيدانّفطينّمالّوحمدّعمار،ّوهذهّّ
وألتمنّ  العظيمّ وانجازهماّ انتخابهماّ ألباركّ لهمّافرصةّ ّّىّ

ّالنجاحّوالتوفيقّفيّخدمةّالطائفةّوالدولة.ّّّّ

وفيّهذاّالعامّواصلتّمؤسسةّالشهيدّالدرزيّكماّفيّكلّّ

التيّضح ّ الثكلىّ العائالتّ افقةّ مر فيّّسنةّ لديهاّ ماّ بأغلىّ تّ

سبيلّالدفاعّعنّالدولةّوالوطنّوهيّتقومّبدعمهاّوالحفاظّّ

ّ
 
كاف ّعلىّ والوقوفّ حقوقهاّ جميعّإةّ فيّ ودعمهاّ جانبهاّ لىّ

ورغمّّامل سدى،ّ تذهبّ ولنّ لمّ فالتضحياتّ الحياتية،ّ جاالتّ

ّ
 
فيّاآلونةّّبعضّالقضاياّاملتعل قةّبالطائفةّوبالدولةّالتيّيدوّر

ومكانةّّ عامّ بشكلّ جيدةّ األوضاعّ فانّ حولهاّ جدلّ األخيرةّ

ّالسعيّيتواصلّلتحقيقّاملزيدّ.ّووكرامةّالطائفةّمحفوظةّ

أتوج ّ "العمامة"ّ مجلةّ صفحاتّ علىّ ّّومنّ العائإه التّّلىّ

ّو الدرزيةّ ّإالثكلىّ
 
كاف أقد ّلىّ و الدروّز املواطنينّ التهانيّّةّ لهمّ مّ

والتبريكاتّبعيدّاالستقاللّالثالثّوالسبعينّلدولةّإسرائيلّّ

السالمّ عليهّ شعيبّ النبيّ ملقامّ السنويةّ الزيارةّ وبحلولّ

 ◼ عادهاّهللاّعلىّالجميعّبالصحةّوالخيّروالسعادةّ.ّأ
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 خمسون و والسادس العدد المائة   

 

 شعيب )ع(  سيدنا ة لمقام الزيارة السنوي  
 الشيخ أبو صالح رجا نصر الدين   بقلم

 

تتم   بنعمته  الذي  هلل  والحمد  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 

 وفي كل األحوال. 
ً
 وابدا

ً
 الصالحات، والحمد والشكر له دائما

الدرزية  ، جميعا  نحتفل الطائفة  وأبناء  هذه    ، مشايخ  في 

الرسمية  بااليام   السنوية  سيدنا شعيب  ملقام  املباركة  الزيارة 

السالم والتآلف   علية  الروحي  التعالي  من  لحظات  وسط 

الوجداني مع نظرة تفاؤلية نحو املستقبل وأمل مستمر في بلوغ  

ولتقوى  والورع  باإليمان  مفعمة  وادعة    ومجتمعنا  . حياة 

وتقاليده   عاداته  على  ويحافظ  ومتدين  مؤمن  هلل  والحمد 

الزيارة   بهذه  املتعلقة  واملعروفة  املقام  الخاصة  هذا  وباحترام 

ومن   املوحدة  قوته  حول  ومن  حوله  من  وااللتفاف  املقدس 

في   بالزيارة  واملتعلقة  املتخذة  القرارات  الظروف  هذه  حول 

في    .ة الكورونااالستثنائية التي نعيشها في أعقاب تفش ي جائح

املاض ي     العام 
ً
تتسن  أيضا الزيارة  لم  على صحة    هذه  حفاظا 

والجهات   الصحة  وزارة  تعليمات  مع  وتماشيا  الجمهور 

  نعود  ن  أ نتمنى  و   ، الرسمية
ً
وباحاسريعا ردهات  في  ت  لاللتقاء 

وتحت رعاية سيدنا وموالنا   وساحات املقام الشريف في حضرة

شيوخا   السالم،  عليه  مقد  أ شعيب  وفي  الرئيس  فاضل،  متهم 

الروحي للطائفة فضيلة الشيخ موفق طريف، ورؤساء سلطات  

متدنيين   وغير  متدنيين  وشبابا  رفيعة  مناصب  وأصحاب 

 
 
 من كاف

ً
 ة طوائف املجتمع اإلسرائيلي.  وضيوفا

ح  مثل  في  روع  أوليس أفضل و  هذه األيام املباركة من ان نسب 

شعيب   األنبياء  خطيب  نبينا،  ونذكر  القدير  العلي  هللا  بحمد 

وحكمته،   لسانه،  بفصاحة   
ً
زا ممي  كان  الذي  السالم  عليه 

 إوبالغته، وتأثيره في قومه وفي اآلخرين، وبدعوته  
 
باع درب  لى ات

 ن  أالصالح واملعروف والهداية والفضيلة ونبذ الرذيلة، و 
 
  ينصل

 ليحمي هللا عشيرتنا املعروفة  
ً
ونبتهل بشكل جماعي وفردي أيضا

ويبعد عنها املحن في كل مكان وليزيل وباء الكورونا البغيض عن  

 
 
ونت جمعاء  تعالى  البشرية  يرض ي هللا  ما  بكل  ونقوم  الهدى  بع 

أي تصر   التي  بعيدا عن  اعمال عنف كتلك  أي  او  غير الئق  ف 

والتي   أحيانا  قرانا  في  وال  نشهدها  جالله  جل  هللا  ترض ي  ال 

وشيمنا  تتقب   صفاتنا  من  هي  وال  وتقاليدنا  عاداتنا  لها 

 وسلوكياتنا. 

ومما ال شك فيه، فإن ما يثلج الصدور ويبعث على السرور  

املواطنين   جموع  مقام    ُيقدمون الذين    ن يداملوح  لدى  لزيارة 

واأل  املشاريع  هو  السالم  عليه  شعيب  الكبيرة  سيدنا  عمال 

زال  الجم  والجهود   وما  بها  قام  التي  الواسعة،  والنشاطات  ة 

على   الرئيس  إيعكف  طريف  موفق  الشيخ  فضيلة  تمامها 

عن   أثمرت  التي  الديني،  الجهاز  مع  الدرزية   للطائفة  الروحي 

املقام   مساحة  توسيع 

الشريف بمئات الدونمات  

بعد   الئق  بشكل  وتنظيمه 

عمال بناء وترميم واسعة  أ 

الستقبال    ، النطاق وتهيئته  فيه  الحراسة  الزو  آووضع  ار  الف 

و  اإوتوسيع  وتعبيد  املؤدي  نارة  الورود    ، ليهإلطريق  وغرس 

واملقاعد  ، واألشجار الطاوالت     ، ونصب 
 
كاف وسائل  وتوفير  ة 

في   أن يقض ي بضع ساعات مع عائلته  الراحة  لكل من يرغب 

املباركة  الزيارة  السنة األخرى، ففيه والحمد    ، أيام  أيام  وبقية 

الديني   واملناخ  البال  وراحة  والطمأنينة  بالهدوء  نشعر  هلل 

والعز  املناس التوحيد  ومبادئ  تعاليم  على  األبناء  لتأهيل  ة  ب 

قدسي   على  الحفاظ  مع  الصحيحة  دون  والتربية  وكرامته  ته 

 
 
نت التي  املتوارثة  بالعادات  طويلة  املساس  عقود  منذ  بعها 

ل إثر هذه األعمال والجهود  خصوصا وأن املقام الشريف تحو  

تعالى  ، املشكورة  الكريم   ،وبعونه  النبي  مرور    ، وبمباركة  مع 

مشع  إالسنين،   توحيدية  دينية  ثقافية  منارة  سماء  لى  في  ة 

 لى تعاليم سيدنا شعيب عليه السالم.إاملنطقة تستند 

 أن  وفي مثل هذا الحال وفي هذه األيام املباركة، يسر  
ً
ني جدا

راجيا  إدعو  أ  والسعادة  والصحة  بالخير  الطائفة  أبناء  كافة  لى 

  املعروفيةز شأن وكيان الطائفة  من هللا، سبحانه وتعالى أن يعز  

مكان  كل  يشمل    ، في  ورعايته أ وان  ومحبته  برحمته  فرادها 

 أو   ، وهدايته
 
ويتحق والحروب  العداوات  تزول  بين  ن  السالم  ق 

 
 
   ة الشعوب في املنطقةكاف

 
خواننا من الدول املجاورة  إن  كي يتمك

  مشاركتنا  
ً
هذا  في هذا العيد وهذه املناسبة الكريمة في  مستقبال

ال الشريف  املقدس  تحو  ذاملقام  من  إلل  ي  شامخة  قلعة  ى 

الذي  اإل  السالم،  عليه  شعيب  سيدنا  مقام  واالنتماء،  يمان 

يهدينا ويرعانا منذ آالف السنين. زيارة مقبولة للجميع وكل عام  

 ◼ وأنتم بخير.
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 مقام النبي شعيب عليه السالم 
 بيت جن – االستاذ مالك صاللحه   بقلم: 

 

،  1884عندما أشرف بناء املقام على اإلنتهاء، في نهاية عام  

وبعد   اإلفتتاح،  موعد  حول  للتشاور  بالدنا  أعيان  اجتمع 

يكون   أن  على  منهم،  الساحقة  املجموعة  رأي  استمّر  التشاور، 

والعشرين من شهر   الخامس  تاريخ  في  والتدشين،  اإلفتتاح  موعد 

 : اريخ ألسباب عّدة أهمها. وقد تّم اختيار هذا الت1885نيسان عام 

 
 (ن ارشيف توفيق حلبي)م الزيارات التاريخية للمقام من

األغلبية   - الدرزية،  الطائفة  أن  وبما  نيسان،  شهر  في 

 حصاد  
ً
الساحقة منها، تعمل في الزراعة، يكون الفالح منتظرا

لهذا،   الصيف.  مزروعات  زرع  وبانتظار  الشتاء،  مزروعات 

 يعيق املزارع. فموعد اإلفتتاح ال 

شهر نيسان ُيعتبر شهر الخير والبركة، األرض تغطيها حلة    -

 
ّ
شك التي  للحيوانات   

ً
وفيرا  

ً
طعاما تكفل  وسيلة  خضراء،  لت 

لها، ألن   لتأمين طعام  ولهذا ال حاجة  آنذاك،  الوحيدة  النقل 

طعامها األعشاب، وال تحتاج ملزيد عن ذلك. ُيضاف الى ذلك،  

كانت، وخاصة بذلك الوقت، مليئة  أن طرق املواصالت آنذاك 

وحاجة   املسافرين حاجتهم  زّودت  والتي  واملستنقعات،  بالبرك 

 حيواناتهم بما يحتاجونه من املاء. 

ال    - حيث  من  بدقة  اختير  التدشين،  موعد  أن  شك  ال 

في   املقدسة  األماكن  باقي  لزيارة  األخرى  املواعيد  مع  يتعارض 

وقبل تحديد املوعد، تّم  سوريا ولبنان. ومن الجدير ذكره، أنه  

وأخذ   واللبنانية،  السورية  الدرزية  الدينية  الزعامة  إعالم 

افقتهم. والحصول  و   كما   مو العثمانية،  السلطة  استشارة  تّم 

 
ّ
وتكف التدشين.  ليوم  افقتها  مو وحماية  على  برعاية  لت 

 اإلحتفال ورضاها باملوعد وتأييدها للمناسبة.

ال واجتمعت  تجمهرت  ذلك،  على  في  وبناًء  الدرزية  حشود 

به   شاركت  ضخما،   
ً
اجتماعا وكان  آنذاك،  املحدد  املوعد 
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في   عاّمة  الدرزية  الدينية  الزعامة 

املقام   وعّج  وبالدنا،  ولبنان  سوريا 

الشريف بالعمائم البيضاء واملالبس الزرقاء التي تمّيز بها رجال  

الع على ما  
ّ
الدين الدروز. وفي هذا اإلجتماع الحاشد، وبعد اإلط

 
ُ
احتشدت  أ والعشرين،  الخامس  في  الصالة  ثم  هناك،  به  نِجز 

يليق   بما  مهنا طريف،  الشيخ  املرحوم  هناك، وخطب  الوفود 

الخطاب في املناسبة واملكان، واستعرض أمامها مجرى العمل،  

 إوما تّم  
ّ
ى  نجازه، وما تّم صرفه من األموال التي ُجمعت، وما تبق

لهذا   وكان   ولم يسّدد بعد. 
ً
آذان  عجزا في  الخطاب صدى كبير 

ويصادف تاريخ عيد زيارة سيدنا شعيب تأريخ عيد  .1السامعين 

بنو   تاه  التي  الفترة  ذكرى  وهي  اليهودي،  الشعب  عند  الفصح 

إسرائيل زمن النبي موس ى في صحراء سيناء مدة أربعين عاما  

 .2وكانت سبب خروجهم من العبودية إلى الحرية

ال  اسمه شعيب    سالم؟ فمن هو النبي شعيب عليه 

بن نوبه بن مدين بن إبراهيم، وهو أحد أربعة أنبياء العرب وهم:  

او   كاهن  وهو  ومحمد،  وشعيب  وصالح  وهو  أ هود  مدين،  مير 

حمو موس ى )ع( وهو نسل إبراهيم وقطوره ويتضح من ذلك انه  

ر بعيدون عن  
ُ
من القينيين، وهم شعب ممتاز ال يشربون الُسك

إلى  عبادة األصنام. يسكنون   يتنقلون من مكان  وكانوا  الخيام 

الى    وقد   .3آخر مدين  أ انتقل  من  قريب  مكان  وهو  األيكة  هل 

)واأليكة هي غيضة تنبت ناعم الشجر كانت بالقرب من مدين  

ا قومه فهم ِشْعب من مدين  مّ أ   .4تسكنها طائفة من ُعّباد هللا( 

حول   سكنوا  وقد  الحجاز.  فهو  مكانهم  وأما  )ع(  إبراهيم  بن 

مدينة معان )في األردن( من أطراف الشام قريبا من بحيرة لوط  

ويسميه املفسرون خطيب األنبياء لحسن مراجعة    .5)البحر امليت( 

 قومه وبراعته في إقامة الحجة عليهم ودحض حججهم. 

كان اهل مدين تجارا يعيشون في رغد من العيش. اال  لقد  

وامليزا  الكيل  في  ويغشون  يتالعبون  كانوا  شراء  انهم  بغية  ن. 

بضائع الناس بابخس األثمان إالانهم كانوا يبيعونها بسعر أغلى  

بكثير. وكان نبي هللا شعيب )ع( يحذرهم من غضب هللا وبأسه.  

 
ّ

وه وأهانوه  نكروا رسالته وكذبّ أ بنصائخه و   ا أنهم لم يسمعو إال

 إ  فما كان منه  نه عزيز الجانب في قومه لقتلوه.أ ولوال  
ّ

ن دعا  أ   ال

عياه  أ ن  أ فعالهم. بعد  أ منهم ويعاقبهم على رديء    ن يقتّص أهللا  

في غيّ  هم وعبادتهم لألصنام  نفورهم من سماع نصحه وتمادوا 

 ن يفعل هللا بهم ممّ أ وه  وتحّد 
ّ
 رهم من عقابه. ا حذ

 124دز عراف شكري ص –طبقات األنبياء  4
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"فدعا هللا وقال: يا رب جازهم على كفرهم وعنادهم وانزل  

أنو  عليهم  وانزل  طلبوه  الذي  العذاب  من  بهم  كثيرة  اعا 

   فاستجاب هللا لدعائه  .6العذاب" 
ّ
أيام  "اذ سل ط عليهم سبعة 

ساق    حرّ  ثم  مياههم  غلت  فاجتمعوا    إليهمحتى  غمامة 

 
ّ
بها من وهج  ليستظل علياوا  فأمطرت  نارا  هلشمس    فاحترقوا م 

بيوم  ل) الحادثة   الِظ ذا سميت 
 
دياره    .(ةل عن  موقع  إفرحل  لى 

حدى بناته  إ)ع(. والتقى بتصيبوره )ن قدم اليه موس ى  ألى  إ  خر آ

ج منها ليصبح شعيب )يترو( حماه.  فتزوّ   ي( على بئر املاء.بالتبنّ 

  إلمتثال لطلب الرب والذهاب الى مصر لع موس ى  وهو من شّج 

و  فرعون  عبودية  من  إسرائيل  بني  وإخراج  عطاه  أ لتخليص 

السحريّ  شّق العصا  التي     ة 
ّ
ليتمك البحر  مياه  العبور بها  من  ن 

 أصبح ثم    جيوش فرعون في البحر.  وأغرق رض امليعاد  أ لى  إساملا  

شعيب )ع( مرشدا ملوس ى )ع( في الشؤون القضائية إلسرائيل.  

ِبر وأبناؤه  مّ ضوهو أول الغرباء الذين ان 
ُ
وا لبني إسرائيل إذ اعت

عهد  أبناء  الصحراء    .7القينيون  في  موس ى  الى  يجيء  وكان 

نصائحه   جملة  ومن  يعيّ أوينصحه  قضاة  ن  للشعب  ن 

وروي عن رسول هللا )صلعم( اذ قال:    ليساعدوه على قيادته. 

فرد هللا عليه بصره    "لقد بكى شعيب من حب هللا حتى عمي.. 

وملا كانت الرابعة أوحى اليه هللا: الى متى يا شعيب    مرات.   أربع

جرتك وإن  أ إن يكن هذا خوفا من النار فقد  يكون هذا منك؟  

شوقا   أبحتك.إيكن  فقد  الجنة  )ع(:    لى  شعيب    إلهيفقال 

تعلم   انت  شوقا    أنىوسيدي  وال  نارك  من  خوفا  بكيت  لى  إما 

فكان رد    جنتك. ولكن عقد حبك في قلبي فلست أصبر أو أراك. 

جل هذا سأخدمك كليمي موس ى  أ هللا: أما إذا كان هكذا فمن  

د دعائم اإليمان    .8نبن عمرا
ّ
وهكذا انبرى النبي شعيب )ع( يوط

خذ بالترحال شماال حتى وصل الى  أالجديد وكان لسانه عربيا و 

ويعّد  هناك  ودفن  فتوفي  لدى    أقدسمقامه    حطين  املقامات 

)املدعوّ  املعروفية  التوحيدية  بالدرزية(الطائفة  خطأ    وقد .  ة 

وك  الرحالة  من  العديد  مقامه  مقامه  أن  اذكر  ذكر  من  ول 

عام    -الرحالة   خسرو  ياقوت    1047ناصر  ذكره  على  جاء  ثم 

)املشترك(   كتابه  في  يقول: إالحموي  عكا    ذ  بين  قرية  "حطين 

 .9وطبريه في الشام فيه قبر شعيب وابنته"

عت جيوش املسلمين بقيادة السلطان  تجمّ   1187وفي عام  

االيوبي، في وادي حطين قريبا من بحيرة طبريا، في  صالح الدين  

جيوش   لتواجه  بالسكين،  مقطوعا  يبدو  الذي  الجبل 

يستعّد   الصليبيين. الدين  صالح  بدأ  وقبل    وقد  للمعركة. 

 
ّ
ره  املعركة بعشرة أيام، كان نائما، فحلم أن شيخا قد أتاه وبش

له االنتصار، أن يترك فرسه    بالنصر، وطلب منه، بعد أن يتّم 

و  املنطقة،  في  لوحدها  تقف.  أتمش ي  حتى  وراءها  يمش ي  ن 

ن  أ ن هناك قبرا لنبي مقدس، وعليه  إوأعلمه انه عند وقوفها ف

ومقا  القبر  ببناء   يقوم 
ّ
حق فقد  كان  وهكذا  للزوار.  فوقه  ق  م 
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ه بترك فرسه تمش ي في  صالح الدين انتصارا ساحقا، وقام لتوّ 

مت حوالي  لى عين ماء، وشربت منها، ثم تقّد إاملنطقة، فوصلت 

عيّ  برأسها.  تهز  وأخذت  مرتفع،  على  ووقفت  متر،  ن  مائة 

الضريح   هناك  وبنى  وقوفها،  مكان  الدين  صالح  السلطان 

 .10واملقام فوقه 

طائفة   )مؤسس  دافيد  بن  ئيل  شمو  القّرائي  ذكره  كما 

وجاء عل    . 1641القرائين في اللد والرمله( حين زار املكان عام  

  1769حين زار املكان عام ذكره أيضا الرابي موشيه هيروشلمي 

ونهار.. "  فيكتب: ليل  القبر الحجري شمعتين تضاءان    ان على 

حجر   فيها  القبر...غرفة  غرفة  يمين  ذراع  وعن  طوله  رخام 
وفيه كسر..  ذراع  مرّ   وعرضه نصف  ة وقفز  وذلك ألنه غضب 

برْجِله..  فكسره  الحجر  الرِجل    على  هي  الِرِجل  هذه  اثر  ويقال 

اال ان بني معروف املوحدين )الدروز( يعتقدون ان    اليسرى".

ثار  آفعى فقتلها وال زالت  أ النبي شعيب عليه السالم داس على  

 . الحية ظاهرة ككسر في موطىء قدمه املطبوعة في الصخر

لل األنبياء  طبقات  كتاب  في  جاء  ما  كتور شكري  دوبحسب 

ترميم   (.129ص)عراف   عملية  نتاج  للمقام  الحالي  البناء  ان 

( حيث قام بها الشيخ  19وتجديد منذ سبعينات القرن املاض ي )

املرحوم مهنا طريف وتاله الشيخ املرحوم طريف رئيس الطائفة  

الرئيس   طريف  امين  املرحوم  الشيخ  تاله  ثم  آنذاك  الروحي 

تجديد  عملية  رحيله  بعد  ليتابع  التوحيدية  للطائفة  السابق 

كل  ، ن موفق طريفالبناء بحلته املهيبة حفيده الشيخ أبو حس

ذلك بمساعدة وتبرعات أبناء الطائفة واملؤسسات الحكومية  

   خاصة اإلسرائيلية.

اقع وأماكن عديدة في بالدنا واملنطقة لها عالقة   وهناك مو

الى الغرب من فراضية هناك رجم    بالنبي شعيب عليه السالم:

شعيب  و النبي  من  ،  الجنوب  الى  الرامه  في  شعيب  النبي  قرنة 

ا و لكاثوليك كنيسة  املغار،  قرب  شعيب  النبي  سدرة  ،  شجرة 

مقام النبي شعيب في قرية بليده اللبنانية بالقرب من كيبوتس و 

،  مع قومه في صحراء سيفه قرب نابلسن اجتماعه  امك ، و يفتاح 

)عبدات(و  عبده  مرج  قرب  عربه  وادي  في  شعيب  النبي  ، ممر 

بارتفاع  و  اليمن  شمال  شعيب  النبي  و م1760جبل  وادي  ، 

األردن غور  في  األردن يصب  في غرب  ماء جنوب  و   شعيب  بركة 

 .  السلط في األردن تدعى مقام النبي شعيب

في   جوهرية  رمزية  مركزية  شخصية  هو  )ع(  شعيب  النبي 

في   ولذا  الدروز  معتقدات  وفي  الدرزي  الشعبي  الديني    25التراث 

افد اليها أبناء الطائفة من مختلف انح اء  نيسان من كل عام يتو

بالد الشام إلقامة الشعائر الدينية وللتدوال والبحث في شؤون  

 ◼    مصيرية تهم الطائفة التخاذ قرارات تحافظ على كينونتها.

 127د. عراف شكري ص -طبقات األنبياء  9
 موقع التراث الدرزي  10



 

 10 

 

 خمسون و والسادس العدد المائة   

 

 قصص تراثية تاريخية عن النبي شعيب )ع( 
 المرحوم الشيخ سميح ناطور  بقلم

   "الذاكرة الدرزية" بعنوان:  اهلل ن شاء إسيصدر قريبا قبل وفاته  بإعداده شرع من كتاب 

 تدوين ونشر قصص من تراث وتاريخ أهل التوحيد و جمع لوهو مشروع 
 

ما هي قصة الثعبان الذي لدغ سيدنا شعيب )ع(  

 وتّم التعبير عنها في آثار الدعسة في المقام؟

مقام   يزور  من  كل  ويقف  إّن  السالم،  عليه  شعيب  النبي 

يقّبل الضريح الشريف، يرى بجانب الضريح حجرا أملس فيه  

ة هذا الثعبان تشير  آثار دعسة، وفي الدعسة آثار ثعبان. قضيّ 

درزيّ إلى قصة شعبيّ  أّن ة  تفيد  السالم   ة،  عليه  سيدنا شعيب 

عاش في منطقة مدين على شواطئ البحر األحمر، وكان يتجّول  

في بالدنا باستمرار ويدعو الناس إلى عبادة هللا وعمل الخير. وفي  

السنوات األخيرة عاش بجوار بحيرة طبريا، وكان يِرد إلى عين ماء  

بجوارها،   ويستريح  منها،  يشرب  جبلْين  مدخل  بين  موجودة 

ي فيها صلواته. وفي أحد األيام، تقّدم حوالي ثالثين مترا إلى  ويؤدّ 

األمام في سفح الجبل، ووقف يستريح متكئا على عصاه، وفجأة  

شعر بألم في رجله، فنظر وإذا قد داس على ثعبان لدغه فورا،  

كئ على عصاه.  
ّ
اقف مت اقفا مكانه، وفارق الحياة وهو و وظّل و

عّد  الحال  هذه  على  أيام،وبقي  السكان  أإلى    ة  بعض  جاء  ن 

فيه. وقد   توفي  الذي  املوقع  في  املوحدين ودفنوه  املؤمنين من 

مّد  ظّل  الحجارة  من  كوم  عن  عبارة  قبره  ونحن  كان  طويلة.  ة 

نعرف أن أول من زاره قبل بناء صالح الدين للمقام هو الرحالة  

، أي بعد ثالث  1046الفارس ي ناصر خسرو، الذي زار املكان عام  

م جّيدا سنوات  معروفا  كان  املكان  لكن  الدعوة.  إغالق  ن 

للدعاة والنشطاء في املنطقة، فقد كانت توجد حوله قرى درزية  

انتقال   هو  فيه  أهّم حدث جرى  وكان  والسافرية.  داما  أهّمها 

معركة   في  املنتصرين  الدروز  املوّحدين  والجنود  القادة 

ل والقائد بقيادة األمير رافع بن أبي اللي  1029األقحوانة عام  

للصالة   جاءوا  والذين  معضاد،  واألمير  الدزبري  أنوشتكين 

   والشكر والحمد هلل العظيم، وللنبي الكريم على انتصارهم في املعركة.

لماذا بنى السلطان صالح الدين مقام للنبي 

 شعيب عليه السالم؟

الدين   السلطان صالح  أن  الشعبية،  املصادر  بعض  تذكر 

فاصل ملعركة  يستعّد  حدود  بدأ  من  قريبا  الصليبيين  مع  ة 

يستعّد  وبدأ  جيشه،  استقّر  وعندما  وأخذ    حطين.  للمعركة، 

أن   الليالي،  إحدى  في  حلم  بها،  وكان مشغوال  ط ملسيرها، 
ّ
يخط

 
ّ
سيحق إنه  له:  قال  وجود  وحيا  بفضل  وذلك  كبيرا،  نصرا  ق 

الوادي.   مدخل  في  السالم  عليه  شعيب  هللا  لنبي  ضريح 

تحقيق االنتصار أن يرسل جواده يسرح    واملطلوب منه أنه بعد

حتى يقف فوق موقع الضريح ويهّز رأسه. وعندها عليه ان يبني  

هناك ضريحا ومقاما للنبي الكريم الذي سينصره على أعدائه.  

املقام   وبنى  الدين  صالح  وقام  بالفعل،  ذلك  كل  ق 
ّ
تحق وقد 

مكان   والقنطرة  العقد  وهو  اليوم  املوجود  املبنى  في  األساس ي 

قديم الطعام في السابق، بما في ذلك غرفة الضريح فوق. وظّل  ت

عندما قام فضيلة   1882هذا املبنى ُيستخدم للزوار حتى عام  

آنذاك،   الدرزية  للطائفة  الروحي  الرئيس  مهنا طريف،  الشيخ 

بجمع تبّرعات ورّمم املقام وأضاف إليه، وأعلن عن افتتاحه في  

ل  . وكان السلطان ص1885نيسان عام    25
ّ
الح الدين الذي وك

أحد   املقام  قّيما على  املنطقة، وعّين  التنوخيين على  واليا من 

 املواطنين الفاطميين املوّحدين لإلشراف عليه.

أين يقع أعلى جبل في الوطن العربي يحمل اسم  

 النبي شعيب عليه السالم؟ 

اقع في اليمن إلى الغرب من   هو جبل النبي شعيب )ع( الو

ويصل   العربي،  العالم  في  جبل  أعلى  هو  صنعاء،  العاصمة 

م، وهو الجبل الوحيد الذي تنزل عليه الثلوج  3760ارتفاعه إلى  

آثار   الجبل  رأس  على  تنتشر  شهرْين.  أو  شهر  ملدة  اليمن  في 

حيث السالم  عليه  شعيب  النبي  قبر  ومنها  مقام    قديمة،  ُبني 

 تحّول إلى مزار.  

من بنى ضريح النبي شعيب عليه السالم في 

 منطقة القدس؟ 

إلى   الساحل  الطريق من  في  قرية عجور  بالقرب من  يوجد 

مدينة القدس، ضريح تقول املصادر واملعتقدات الشعبية إنه 

للنبي شعيب عليه السالم. وقد نبتت فوق هذا الضريح شجرة  

ملاّرون االستظالل تحتها، وقضاء فترة في  وارفة الظالل، تعّود ا 

على   أحد  يجرؤ  ولم  املكان.  بقدسّية  ع 
ّ
والتمت العليل،  نسيمها 

بفروع   طمع  قرية عجور،  أحد سكان  لكن  منها،  فرع  أي  قطع 

الشجرة لصناعة الفحم، فقام بقطع فرع كبير منها بالرغم من  

 منه 
َ
لم يشف له. وحاال أصيب بمرض عضال  السكان  تحذير 

األيام شيخ مسّن،  بالر  أحد  في  زاره  غم من كل املحاوالت. وقد 

يؤمن   وأن  الشجرة،  تحت  الضريح  بجانب  ينام  أن  ونصحه 

يطلب   وأن  بالصالة،  ليله  كل  يقض ي  وأن  الضريح،  بصاحب 

في خالل أيام  
ُ
املغفرة ألنه قطع فرع الشجرة. وقد فعل ذلك وش

عليه    من املرض، فقام ببناء مقام فوق الضريح، وأصبح قّيما

عام   حتى  ورعايته  نظافته  عن  ترك  1948ظّل مسئوال  ، حيث 

 ◼ جميع السكان بما في ذلك القّيم البالد، وظّل املكان مهمال. 
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 لألمير سبل الخيرات  درر من كتاب 

 السيد جمال الدين عبد اهلل التنوخي 
 الشيخ يوسف زيدان حلبي   بقلم

 

فه األمير السيد عبد هللا 
ّ
سبل الخيرات هو الكتاب الذي أل

)ق(، ليرسم به ُسبل الرشد والهداية، والعلم واملعرفة، للسالك  
يد الذي يريد التوّجه إلى الطرق املوصلة إلى رض ى هللا، وإلى  املر 

ن يسلك  أالسعادة املنشودة. ولكن ال يستطيع السالك املريد  
 
ّ
 باجتياز مسالك  هذه الطرق املحفوفة باملخاطر واملشق

ّ
ات، إال

ووضوح،   ببساطة  )ق(  السيد  األمير  وّضحها  والتي  عشرة، 
بهام. تبدو في عباراتها  إسلوب سهل وهّين، ال غموض فيه وال  أوب

اب واضح. أ قّوة اإليمان وُحسن العقيدة ب
ّ
 سلوب جذ

إلى   تطّرق األمير في هذا الكتاب إلى ذكر السبل التي توصل 
ة، والسبل التي توصل إلى النار، ومجازاة الطائع والعاص ي  

ّ
الجن

د  إلى سبل الخير وتبّد والتي هي منارات تنير الطرق الوعرة وتهدي  
ظالم الجهل. ومن أروع ما وضعه األمير التنوخي في هذا الكتاب  

ومسج طويلة  بليغة  خطبة  قصيرة،  و الفريد  فقرات  ذات  عة 
األنام   خير  لصفّيه  والشكر  التقليدية،  بالتحميدة  ها 

ّ
استهل

 )صلعم(. إليك أخي القارئ بعض سطورها الروحانية: 

بال بداية، الواحد ال من    "الحمد هلل األول  نهاية،  اآلخر بال 
بالكمال،   املنعوت  بالجالل،  املنفرد  أمد،  بال  الدائم  عدد، 
املتعالي على كل حال، مبدئ كل ش يء، ومعيد كل ش يء، ومنه  
يكّيفه   وال  ش يء،  يحصره  وال  ش يء،  كل  يعود  وإليه  ش يء،  كل 
ش يء، وال يشبهه ش يء، وال يخفى عنه ش يء وليس كمثله ش يء.  

األ   أول األعداد الواحد األحد ال كاآلحاد،  ونهاية  زواج واألفراد، 
الباقي   وهو  مثال،  بال  األشياء  أبدع  كاألفراد،  ال  الصمد  الفرد 
الذي ال مللكه زوال، وال يشغله حال عن حال، ال يخلو منه زمان،  
له   أقّر  فمن  شان،  عن  شأن  يشغله  وال  مكان،  نوره  من  وال 

ولرسول بالرسو   هبالوحدانّية،  فاز  الصادق  خالق  بلّية،  رض ى 
م بغير لسان، كّون األكوان،  

ّ
البرّية، فهو السميع بغير آذان، واملتكل

مه البيان، وهو اآلن على ما عليه كان". 
ّ
 وخلق اإلنسان، وعل

"اإلبداع"   قضية  كتابه  في  السيد)ق(  األمير  وأجاد  وأشاد 
الكريم   الرسول  بحديث  ومؤمنا  معتمدا  األول،  للعقل  األولى 

قال: أول ما خلق هللا العقل، فقال له: "أقِبل فأقَبل، ثم  الذي  
قال له: أدِبر فأدّبر، ثم قال له: أقعد فقعد، ثم قال له: أنطق  
وجاللي،   وعزتي  فقال:  فصمت.  أصمت  له:  قال  ثم  فنطق 
وعظمتي وكبريائي، وسلطاني وجبروتي، ما خلق خلقا أحّب إلّي  

عرف، وبك  
ُ
أ طاع،  منك، وال أكرم علّي منك، بك 

ُ
أ حمد، وبك 

ُ
أ

وعليك   الثواب  ولك  أعاتب،  وإّياك  عطي، 
ُ
أ وبك  آخذ،  وبك 

الصبر" من  أفضل  بش يء  أكرمتك  وما  كتاب  )  العقاب،  من 
"إحياء علوم الدين" للغزالي عن كتاب "عوارف املعارف لإلمام  

موجبات    .( السهروري" التائب  على  )ق(  السيد  األمير  وأوجب 
ومعاده،   ونفسه  ومذهبه  ونبّيه،  رّبه  يعرف  أن  منها:  عديدة 

هذه   جعل  وقد  ومآلها،  واآلخرة  وزوالها،  وحالها،  والدنيا 
أيها   "اعلم  بقوله:  مسلك  كل  بدأ  مسالك  عشرة  في  املوجبات 

 السالك إلى أشرف املسالك أن هللا تعالى..." 

ا املسالك  األمير  أما  جعلها  والتي  الكتاب  جوهر  هي  لتي 
السيد)ق(   في عشرة. وحتى يعرف القارئ الكريم ما يرمي إليه 
ولو  أعرض  أن  الضروري  من  رأيت  املسالك،  هذه  في  ف 

ّ
املؤل

 نموذجا واحدا من النماذج العديدة لهذه املسالك:  

األول  أيها    :المسلك  "اعلم  وتعالى:  تبارك  هللا  معرفة 
شرف املسالك أن هللا تعالى فرض معرفته وأوجب  السالك إلى أ

طاعته، فمن عرفه حق معرفته، وأطاعه بواجب طاعته، فقد  
 كسب الدين والدنيا، وُر 
ّ
ي إلى الذروة العليا، ومن ال يعرفه حق  ق

معرفته، وال يطيعه بواجب طاعته، فقد خسر الدين والدنيا.  
)املحبة   أحوال:  ثالثة  لها  املعرفة  ثمرة  أن  والخوف  واعلم 

اقبة، وثمرة   والرجاء( فثمرة املحبة املعرفة، وثمرة الخوف املر
    الرجاء حسن الظن باهلل تعالى.

الثاني  "اعلم...أن هللا    : المسلك  صلعم:  الرسول  معرفة 
وأمرهم   املعرفة  عليهم  فرض  الخلق،  خلق  ملا  وتعالى  تبارك 
بالطاعة، فعلم أنهم عاجزون عن معرفة الحقيقة، وال يمكنهم  
يهديهم   هللا  من  مؤّيد  برسول  إال  املعرفة،  هذه  إلى  الوصول 
هم إلى سبل املعرفة ويرشدهم إلى مراقي الطاعة، ويعّرفه

ّ
م  ويدل

منه.   رهم 
ّ
ويحذ الباطل  ويعّرفهم  باعه، 

ّ
ات على  هم 

ّ
ويحث الحق 

على الناس    ضفأوجد لهم الرسول الصادق األمين صلعم وفر 
بعد   الشهادة  ممعرفته  بعد  بالرسولية  والشهادة  ذاته،  عرفة 
أوجب األمير مع السالك )أن يمّيز الرسول عن بقية   بالوحدانية.

شرف  أ وأنه    الى، وأنه بشرالباب إلى هللا تع  الخلق، ويعرف أنه
معارف   أصول  وعّين  األحوال(  جميع  في  وأعالهم  هللا  خلق 
الرسول بثالثة: "ُيعرف أنه بأمر هللا نطق، ومن عند هللا ُبعث،  
النبوة   مآثر  من  تعالى  هللا  خّصه  بما  يمّيز  وأن  دعا".  هللا  وإلى 

 وخصائص الرسولية دون جميع الخلق.  

وأهله: "وعلم الرب سبحانه  معرفة العلم  :المسلك الثالث 
وتعالى أن ال سبيل للخلق بمعرفته ومعرفة رسوله إال بالعلم،  
ليقدر املريد على سلك سبل الخير، فأنزل هللا العلم املبين على  
ألسن الرسل واألنبياء واألولياء الصالحين، فتوصلوا به ومنه  
  إلى معرفة الخالق ومعرفة رسله. وبّين األمير السيد)ق( فضائل
معرفة   إلى  يبادر  أن  السالك  إلى  وطلب  أهله،  وفضائل  العلم 

واإل  واإلخالص،  العلم  ويقرن  وأهله،  باليقين،  العلم  خالص 
بالرض ى، والرض ى والتسليم، ويركب   بالصبر، والصبر  واليقين 

د بحسام ال ينبو وهو كالم الحق".  
ّ
 مطّية الصدق، ويتقل
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 مقام االمير السيد )ق( في عبيه 

معرفة النفس وحركاتها: " وعلم هللا تعالى    :المسلك الرابع 
على   نفسه  معرفة  بعد  إال  تاّمة،  معرفة  للسالك  يصّح  ال  أنه 
حقيقتها، ومعرفة حركاتها، ألن من عرف نفسه عرف رّبه، ومن  
العلم وأهله.   رّبه عرف رسوله، ومن عرف رسوله عرف  عرف 

من   أنها  معرفتها  النفس،  معرفة  موجبات  البقاء،  ومن  عالم 
حّية للشر،    وأنها  وقابلة  للخير،  قابلة  عاملة  افة، 

ّ
شف جوهرية 

منوطة بحبائل إبليس، وأنها متحّركة ال تسكن أبدا، وأن قوى  
 الخير والشر فيها متساوية في فطرتها". 

معرفة العقل ومحله: "أبدع هللا تعالى    : المسلك الخامس 
العلوم الحقيقية  العقل األول من ذاته نورا محضا، وفيه أوجد  

الفائضة على جميع الخلق، إذ لواله ما قدر اإلنسان على إدراك  
علم من العلوم" ومن تعريفات األمير السيد )ق( للعقل قوله:  
الروحانية  العلوم  النفس  درك 

ُ
ت به  روحاني،  نور  "إنه 

درك   على  النفس  تقدر  بها  روحانية  قوة  ومنه  والجسمانية، 
الُح  بين  والتمييز  والكمال،  املعارف  والنقص  والقبيح،  سن 

عرف األشياء، ال باألشياء ُيعرف العقل  
ُ
والخير والشّر. وبالعقل ت

وتدبيره واتقانه. ألن العقل هو امللك، والنفس والجسم رعّيته  
وما فيهما من الشهوات، ومتى خلت الرعية من امللك تسلطت  

العق وكذلك  والدمار.   الفساد  إلى  أمرها  وآل  األعداء  ل  عليها 
النفس ُملك  هو  النفس    الذي  خلت  فإذا  ورئيسهما،  والجسم 

لك وسياسته، كانت  
ُ
وشهواتها، والجسم وشهواته من تدبير امل

أعمالهما ومساعيهما إلى الفساد". فمتى عرف اإلنسان العقل  
بما   وعمل  الجهل،  من  سلم  اقصه،  ونو والجهل  وخصائصه، 

 أوجبه هللا تعالى عليه.  

معرفة الحالل والحرام، والخير والشّر:   :المسلك السادس 
ة التي ينبغي على السالك أشرف املسالك أن  من املعارف املهمّ 

الحالل   معرفة  والعقل...  ورسوله  هللا  معرفة  بعد  يعرفها، 
والحرام، والخير والشر والتمييز بينهما، ويعرف أن الحالل خير،  

ومعصية    ونهي  وضرّ   وأْمر، ونفع وطاعة وصدق. وأن الحرام شرّ 
ن ال ثالث لهما. كما  وكذب. وأن األعمال كلها بين هاتين الحالتيْ 

أوجب األمير على كل عامل دّيٍن فاضل الوقوف عند الشبهات  
صلة بالحرام.  

ّ
 واجتنابها فإنها مت

ا فرضه األمير  معرفة الدين وقوامه: "وممّ  : المسلك السابع 
ومعر  وقوامه،  الدين  معرفة  السالك،  على  )ق(  أن  السيد  فة 

الدين عند هللا اإلسالم، وأن املسلم من سلمت الناس من يده  
التوحيد،   باب  واإليمان  اإليمان،  باب  اإلسالم  وأن  ولسانه، 
هللا   فطاعة  ولرسوله..."  له  والطاعة  وحده،  هلل  هي  والعبادة 

و  وتقديس،  تنزيه،  وهي:  رسوله،  ت عبادة  وطاعة  وتأليه  وحيد، 

باع، وحقيقة الطاعة ا
ّ
ها السالك  يّ أ لعبادة. "فعليك  قبول وات

تعش   نظامه  وعقد  سبيله  وسلك  وقوامه،  الدين  بمعرفة 
موفقا  يقينا    ، سعيدا  املسالك  أواعلم  هذه  الدين  سبل  ن 

 العشرة املذكورة.  

الثامن  على    : المسلك  يجب  وأحوالها:  الدنيا  معرفة 
م أن يعرف أن هللا خلق الدنيا  تقّد   اإلنسان الدّين بعد معرفة ما 

هي كاملة النظام على التمام، وأن هللا أرادها على ما هي    على ما
"إلرادة له فيها، ال إلرادة له فيه". وهي الطاعة والعبادة له دون  
فيها   مساوية،  مرغوبة  مطلوبة  محبوبة  الدنيا  "وجعل  غيره. 
ما   منها  شّتى،  لها طرقا  وجعل  ومهالك،  ومسالك  ومهاٍد  مراٍق 

ال أما  ُيذّم".  ما  ومنها  ذلك  ُيحمد  مُّ 
ُ
وأ فكثيرة،  املذمومة  طرق 

طول األمل ودوام الطلب وشدة الحرص، والشح والطمع وقلة  
اإلنسان   وجعل  فتضّر،  تغري  وجعلها  اآلخرة،  ونسيان  الورع، 
به 

ّ
محتاجا إليها، وال غنى له عنها. ويعرف أن هللا أحياه فيها، فرغ

و  رحلة  محل  وهي  نعيم،  بها  يتّم  ال  دار  أنها  ويعرف  منزل  إليها، 
نقله، خيرها معروف، وشرها ظاهر مكشوف، ُسّميت دنيا ألنها  

 أ العاقل    ى دنّية. "فعل
ّ

يعتمد عليها وال يركن إليها وال يطمع فيها،    ال
 
ّ
له نفعه،    ق حالله ويظهر له خيره ويتّم بل يتناول منها ما يتحق

 
ّ
ص من آثامها  ويحسن به حاله، عندها يسلم من حرامها ويتخل

 
ّ
ويتخل تبعاتها  من  ولحق  ويسلم  اللعين  إبليس  شبكة  من  ص 

 بمنازل املطهرة".  

التاسع  معرفة اآلخرة وأعمالها: ُسميت آخرة لتأخير    : المسلك 
ما فيها من الثواب والعقاب على مستحقيها، وُسميت اآلخرة دار  

أل  األ البقاء،  على  باٍق  فهو  بها  وُحّد  فيها  ّمل 
ُ
ك ما  ال  ن جميع  بد 

يحول وال يزول، أو البقاء ما فيها من الثواب السرمد للطائع، 
كماالت   ألن  القيامة  يوم  وُسميت  للعاص ي.  املؤّبد  والعقاب 
وجب،   فيه  كُمل  وما  القيامة،  يوم  في  انتهت  اإلرادات  وجوب 

 واستحق إلى األبد". 

في إخالص األعمال، وهو موصول بثواب    :العاشر المسلك  
اآلخرة: جعل األمير هذا املسلك غزيرا في موضوعاته وتشّعباته  

يا إنارة السبل أمام سالكه، بالعلم   بٍد مُ 
ّ
رأيه في معظمها، متوخ

والهداية، واإلخالص باألعمال، والصدق في األقوال، والرض ى  
تعالى.   واملتشعّ والطاعة هلل  العديدة  املوضوعات  أهم  بة  ومن 

 ذات االعتبار التي بحثها وأدرجها في هذا املسلك: 

واج   -1 في  التسويف  خّداع    ب عدم  ألنه  األمل،  األعمال 
ة الكسل، ومواطن 

ّ
ما يسلم    ومظن

ّ
الشواغل والعوارض التي قل

امللوك   صحبة  مواطن:  ثالثة  ولها  هذا  زماننا،  في  أحد  منها 
ساع معرفة  

ّ
ورفقتهم والتصدي لطاعتهم أو خدمتهم، والثاني ات

صال حوائجهم به، والثالث هو االشتغال  
ّ
السالك بالناس وات

و  عنها  الغنى  مع  إليها.بالدنيا وحطامها  الداعية  الحاجة    عدم 
واعرف   سبيل،  كعابر  أو  كغريب  السالك  أيها  فيها  "فكن 

 خساستها ودناءتها واجتنبها فتسلم من آفاتها وتبعاتها". 

العيش:   -2 من    صفاء  الزمان  صفاء  أن  السيد  يرى 
فعل   من  الطائع  العبد  ن  ِ

ّ
يمك النفس ي،  والقلق  االضطرابات 

د صفاء العيش من أربعة أشياء دّل عليها السيد  
ّ
الخير، ويتول

اقع القضاء، والثاني جميل معاشرة   بقوله: األّول الرض ى بمو
الناس، والثالث القناعة بما فتح هللا تعالى من الدنيا الفانية،  

 الرابع تناول ما يحتاجه الجسم من األكل والشرب والراحة.  و 
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عن    -3 خاص  فصل  في  السيد  أسهب  البين:  ذات  إصالح 
إصالح ذات البين بين العبد ورّبه، وإصالح ما بينه وبين الناس  

اقبة هللا  فقال:  إن إصالح ذات البين بين العبد ورّبه يكون: بمر
اقبة م في سّره وجهره، مر أنه ال تخفى  سبحانه وتعالى  ن يعلم 

يسير   على  يجازي  وأنه  العالنّية،  في  وال  السر  في  ال  خافية  عنه 
األعمال، وأما ما بين السالك والناس فيجب إصالح ذات البين  

 مع كل األخيار واألشرار

الخالص:    -4 بقضاء هللا  عقبة  العبد  رض ي  إذا  املصائب: 
ّيا، فقد سلم م

ّ
م إليه تسليما كل

ّ
ن اآلفات،  سبحانه وقدره، وسل

القنوط   باإلنسان،  النازلة  املصيبة  فمعظم  ّجار، 
ُ
الف ومكائد 

 منها، وعدم الصبر عليها والرض ى بها. 

فمتى    املصيبة  واختبار:  امتحان  األمير  السيد  فلسفة  في 
ولم   بها،  والرض ى  التسليم  وأحسن  مصيبة،  بالعبد  نزلت 

 
ُ
ت ولم  الطاعة،  عن  خرجه 

ُ
كانت  د ت املعصية،  في  محنته  خله 

من ورض ى  وهداية،  واختبارا  قابل    امتنانا  إذا  وأّما  عليه.  هللا 
عليها،   الصبر  وعدم  والحزن  والضجر  بالقنوط  املحنة  العبد 
تعالى.   هللا  من  ونقمة  وضالل،  محنة  عليه  بالحقيقة  كانت 

 أعاذنا هللا تبارك وتعالى من ذلك. 

على طلب    -5 مسالكه  جميع  في  السيد  األمير  العلم: شّدد 
بغير عمل    علم، وجعله فريضة )ال تكمل إال بالعمل، ألن العلمال

على  السيد  األمير  وفرض  سقيم(.  علم  بغير  والعمل  عقيم، 
السالك أن يعلم )أن ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الطاعة،  

 وثمرة الطاعة العبادة واملعرفة، وثمرة املعرفة املشاهدة(.  

ث األمير السيد ة: تحّد العبادة واملشاهدة للحضرة اإللهيّ   -6
 
ّ
وف "اعلم  فقال:  العبادة  أولها  عن  العبادة  أن  وإّيانا  هللا  قك 

يكشف   والعلم  "موهبة،  وآخرها  "عمل"  وأوسطها  "علم" 

املراد، والعمل يعين على الوصول إلى املطلوب، واملوهبة غاية  
طالب،  األمل "مريد  طبقات:  ثالث  إلى  العبادة  أهل  وقّسم   .

ومن سائر،  ما  ومتوسط  االنفراد  املريد  إلى  وطلب  واصل".  تٍه 
عمال، ورض ى  استطاع عن الناس، وركوب األهوال في صالح األ 
 الرب والصدق في القول، وإيثار األدب في املقال. 

نظرة   "أنها  اإللهّية  للحضرة  املشاهدة  التنوخي  وعّرف 
روحانية، وجود بغير تحديد غاية، وتنزيه بغير تعديد وال نهاية،  

ه سب
ّ
حانه ال شريك له، وال مثيل، وال نظير وال ضد، وال كفؤ،  ألن

وال عديل له. موصوف بما وصف به نفسه، فُسّمي بما َسّمى به قدسه.  
 واحد أحد فرد صمد "لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد". 

كل املوضوعات العديدة التي تحّدث  ودفعا للملل لم أوجز  
مثل العاشر،  املسلك  في  األمير  وحفظ    عنها  األجل،  فسحة 

السعادة   واحتمال  والعلوم،  والحرام،  الحالل  وعن  اإلخوان، 
ة،  والشقاء، واملال اململوك، والزواج والولد، واالزدواج واملضادّ 

والجسم  النفس  الزمان    وأدوية  أوضاع  عن  مختصرا  وفصال 
من األمير السيد )ق(، وأحوال أهل العصر، وما هم  ز العجيب  

ت. فيه من غّل وغّش 
ّ
 ورياء وكذب وكبر وسّب وزال

فاض هللا عليهم  أ أّما بعد، فلّما كان األولياء أوصياء األنبياء،  
األّمة، ومشاعل   ُهداة  بهديه، فجعلهم  نوره، وهداهم  نورا من 

وجاد  ساد  منهم  ا  وليًّ بالذكر  وأخّص  األمير  أ   ، الظلمة،  وهو  ال 
بكتا  أتحفنا  الذي  التنوخي"  هللا  عبد  الدين  جمال  ب  السيد 

)سبل الخيرات( ذات القيمة العالية والنادرة، والجدير بدراسة  
التائب نحو معارج   الجليلة والسير باملريد  مستفيضة لفائدته 

واجتياز العقبات  لقه  االكمال بعد تهذيب نفسه، استشعار خ
ة ولكن 

ّ
التي قد تتصّدى له وتتحّداه في مسيرته الطويلة الشاق

   ◼املرجّوة الوصول إليها

 وفاة المرحوم الّشيخ أبو طاهر ريدان يوسف جابر شهّيب
انتقل الى رحمته في عاليه 

املرحوم    2021\ 4\ 18في تاريخ  
أبو   يخ 

ّ
ريدان  الش طاهر 

شهّيب  جابر  نجل  يوسف   ،
املرحوم   ابو  فضيلة  الشيخ 

شهّيب يوسف    أشهر ،  ريدان 
شقيقه   وفاة  بعد  قليلة 
املرحوم الشيخ أبو يحيى روزبا  

أقيمت للمرحوم جنازة في مسقط رأسه في عاليه    وقد  . شهيب
شارك فيها مئات املشايخ االفاضل في لبنان وعلى رأسهم شيخ  

طائفة الدروز   عقل  عمم    املوحدين  الذي  نعيم حسن  الشيخ 
سليم ملشيئة الباري عزَّ وجّل نعوة جاء فيها: "

َّ
فإنَّ    بالّرِض ى والت

الدروز  املوحدين  لطائفة  املذهبي  واملجلس  العقل  ،  مشيخة 
إليكم الشيوخ  ،  ينعيان  ف 

َ
خل الّدّيان،  التقّي  الجليل  الشيخ 

قاط  األبرار،  األعيان  الكرام  وسليل  في  األخيار،  الُعمر  ة  مدَّ  
ً
عا

الطلب  وجليل  كر  ِ
ّ
الذ بجميل   

ً
ومستنيرا والِعبادة،  اعِة 

َّ
الط

"  رحمه هللا.،  املرحوم الشيخ أبو طاهر ريدان شهّيب ،  واالستزادة 
وفاته   عن  اإلعالن  ق  وفور 

ّ
موف أبو حسن  يخ 

ّ
الش أبرق فضيلة 

برسالة تعزية إلى األهل  الرئيس الروحي للطائفة الدرزية  طريف  
 : جاء فيها  خ في لبنان، معّزًيا إّياهم بوفاة املرحومواملشاي
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 المرحومة الّسّت أم ألمازة هنا أمين طريف 
 

 

ا  
ً
ا، وأرعش األبدان شوق

ً
ا وشجن

ً
في موقف هّز القلوب حزن

ائفة الّدرزّية في الّسادس من شهر آذار  
ّ
ا، وّدعت الط

ً
املاض ي،  وأمل

لّسر العامر املكنون، آخر عنقود  الّدّرة اليتيمة املصون، ذات ا

يخ
ّ
الش األقدمين،    سّيدنا  رعيل  من  األتقياء  ومرجع  األمين، 

طريف،   أمين  هنا  املازة  أم  مة 
ّ
املفخ املكّرمة  الّست  املرحومة 

كر وال
ّ
سب والجذور، وخالدة الذ

ّ
 بركة والحضور. شريفة الن

يوم   يكن  والّدقائق  لم  األّيام  من  كغيره  ذاك  الثاء 
ّ
الث

بلغ اآلفاق وأدمع   بياِن نعوٍة  اس على 
ّ
الن أصبح  إذ  والّساعات، 

ائفة الّدرزّية ورئيس املجلس الّدينّي  
ّ
اآلماق، نعى فيه رئيس الط

األعلى  طريف   الّدرزّي  موفق  الشيخ      فضيلة 
ّ
الّست وفاة 

اهرة  
ّ
اعة،  قضتها على ال   عن عمر ناهز املئة عاٍم الط

ّ
خالص والط

 في الّسماء: 
ً
 في األرض مشهورة

ً
 محبوبة

بنفوٍس راضية بحكم هللا، وقلوٍب صابرٍة على ما قضاه،  "

اهرة  
ّ
الط والّدّيانة  والفضيلة،  الفضل  صاحبة  وفاة  ننعى 

وحيدّية 
ّ
الت والّدّرة  الحكيمة،  املشهورة  الّسؤدد  الجليلة، 

واملخل  العابدة،  الّصادقة  الّسابقة  لة  اليتيمة، 
ّ
املتوك صة 

املستأنسة   والعارفة  العاملة،  العاملة  العفيفة  الّزاهدة، 

الّصفّية،   الّرضّية  الوفّية  قّية، 
ّ
الت ّية 

ّ
الول قّية 

ّ
الن الواصلة، 

بالعفاف   املشهورة  والّديانة،  العرفان  ذوي  األعيان  سليلة 

عريف،  
ّ
والت والوصف  هادة 

ّ
الش الغنّية عن  والّرزانة،  واالرتقاء 

 أم أملازة هنا امين طريف". املرحومة الّس 
ّ
 ت

من   اس 
ّ
الن هرع  حّتى  واآلذان  العيون  البيان  بلغ  أن  وما 

افدين   بالو فغّصت  العظيم،  مأتمها  لحضور  القرى  مختلف 

باحات جولس وطرقاتها الفسيحة، واجتمع إليها املئات املئات  

وقد كان الجتماع   مكان.  كّل  ذين حضروا من 
ّ
ال املشاركين  من 

منظر  الحشد  في    ذلك  كان  ملا  الجماد،  ويحّرك  االكباد  يذيب 

أوجه   اهرة على 
ّ
الظ الحزن وسمات األشجان  الجّو من شعائر 

ا مقروًحا  
ً
ا وجفن

ً
 ترى قلًبا خافق

َ
الحاضرين، فكنت كيف نظرت

يستذكرون ما كان للمرحومة من أياٍد    وفؤاًدا بالحزن مجروًحا،

أهل الّدين، ومشيرين  ائفة وعموم 
ّ
إلى ما    بيضاء في خدمة الط

عند   أثبت  ذي 
ّ
ال وتقواها،  فضلها  قصص  عن  وتناقل  ُسمع 

 الّناس علّو درجتها، ورّسخ في قلوب املؤمنين أواصر تقديرها ومحّبتها. 

علي   يخ 
ّ
الش سّيدنا  مزار  في  املعّزين  وفود  اجتمعت  وقد 

الفارس رض ي هللا عنه في جولس، املحاذي لدارة سّيد الجزيرة  

يخ أبي  
ّ
يوسف امين طريف رض ي هللا عنه، فامتّدت  سّيدنا الش

أفواًجا، أفواًجا  املزار  ساحات  في  عازي    الجموع 
ّ
الت يقّدمون 

الفقد   هذا  على  مترّحمين  وذويها،  اهرة 
ّ
الط املرحومة  لعائلة 

 
ّ
ال رة 

ّ
املؤث الوداع  قصائد  ألحان  على  الكبير.  رّددتها  الّدينّي  تي 

ينها  
ّ
مستهل األخرى،  تلو  مّرة  عراء 

ّ
الش عري  أصوات 

ّ
الش بالبيت 

رحلوا   جيرٍة  عن  يخّبرني  من  "يا  وأّي    -املشهور:  استقاموا  أين 

ذي صار على  
ّ
عرّي املتوارث ال

ّ
اهد الش

ّ
األرض قد نزلوا". هذا الش

ائفة  
ّ
الط كبار  لتوديع  خالًدا  سطًرا  وحيدّي 

ّ
الت اريخ 

ّ
الت مّر 

واألخرى،  الفينة  بين  الوة 
ّ
الت تنقطع  كانت  يتقّدم  ل  وشيوخها. 

تعزيةالخطبا برقيات  اس 
ّ
الن مسامع  على  تالين  كانت    ونعي   ء 

ائفة وأ 
ّ
عالمها من سوريا  تصُل كّل لحظٍة بلحظة من شيوخ الط

  
ً
تي حضرت جلّية

ّ
ال  مشاعر حزنهم 

ً
ولبنان واألردن ودول املهجر، ناقلة

رق و وُبعد    الفاصلة  واضحة على الّرغم من الحدود
ّ
 املسافات. الط

اقتر  و الّدفن  ساعة  أزفت  ا 
ّ
مزار  ومل من  الوفود  ت 

ّ
هل بت، 

يخ األمين،  
ّ
يخ علي الفارس إلى باحة بيت سّيدنا الش

ّ
سّيدنا الش

وتعالت أصوات الّتهليل املمزوجة بالحرقة واأللم ومعه الّرض ى  

تي تهافتت لتشارك في كسب األجر  
ّ
ال سليم.  فوق األكتاف 

ّ
والت

من  وفوٍد  بين  املوكب  وتحّرك  األبيُض  عُش 
ّ
الن ُحمل  واب، 

ّ
  والث

اقفين   والو املحيط،  الجالسين  في  واألسطح  األراض ي  على 

اقبون هذا الوداع األخير ب قشعريرٍة روحّية شعر بها كّل من  ير

 حضر هذه املراسم.  

ا  
ً
صوت املكّبرات  قلتها 

ُ
ون الوفود  حضرها  تي 

ّ
ال الّصالة  بعد 

الّروحّي   الّرئيس  تقّدم  يخ  وّضاًحا جهوًرا، 
ّ
الش ائفة فضيلة 

ّ
للط

ق طريف، يشكُر باسم العائلة حضور ا
ّ
ملعّزين واملشاركين  موف

تخفيف   املشاركة  هذه  في  أّن  ًدا 
ّ
مؤك مكان،  كّل  أللم  امن 

تي كانت  املصاب بعد رحيل هذه الهامة ال و 
ّ
وحيدّية الكبيرة، ال

ّ
ت

ا للقاص ي والّداني من املوّحدين في أنحاء العالم   مقصًدا ومحجًّ

افي شّتى األم ا واجتماعيًّ  . ور والقضايا دينيًّ

لم يكن الكالم في هذا املوقف أشّد مّما شاهده البصر من  

املسّجى   عش 
ّ
الن أمام  يقف  وهو  فضيلته  على  بدا  ذي 

ّ
ال ر 

ّ
أث
ّ
الت

أن واملعارف، وفي ذات  أمامه، مودّ 
ّ
 كبيرة الش

ً
ًعا مرجعّية روحّية

ا  
ً
آخذ تربيتها  في كنف   قض ى عمره 

ً
وفّية مخلصة  

ً
الوقت خالة

الفقد   هذا  عن  فضيلته  عّبر  وقد  والحكمة.  الّسلك  خير  عنها 

أشجان   وهّيجت  الحاضرين  مشاعر  هّزت  كلمٍة  في  املضاعف 

 املستمعين جاء فيها: 
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 املجتمِع   "
َ
في مثِل هذا املوقِف الّرهيِب الحّق، نبكي خسارة

َها في سبيِل  
َ
ك
ْ
 َسل

ْ
وحيدّيِ في شّتى أنحاِء الجزيرة، ملن أخلصت

ّ
الت

طريِق   بنهِجها  رب 
ُ
الق معارَج   

ْ
ت

َ
وارتق والّسالمة،  الهدى 

 إليه  
ً
 قلَبها بذكِر هللا في الّسر والعالنّية، هاربة

ً
االستقامة، ُمعّمرة

رِب في ظلمِة   تعالى من 
ُ
 الق

َ
 مفاوز

ً
الّدنيا الفانية الّدنّية، قاِطعة

  
َ
 على تأديِب نفِسِها من أجِل نيل املعالي، كثيرة

ً
يالي، وساهرة

ّ
الل

الفضائِل    
َ
دوحة والّسمت،  لك  السَّ  

َ
عجيبة مت،  والصَّ ِر 

ّ
فك

ّ
الت

فضاِل والعطايا،  
َ
 األ

َ
جايا، كثيرة  األخالِق والسَّ

َ
واملزايا، محمودة

  
ً
الّدين،  قاطعة وأهل  الّدين  خدمِة  سبيِل  في  عمرها  من  ا 

ً
قرن

ذي أشاَر إليها  
ّ
يخ األمين، ال

ّ
 على ثقِة والِدها سّيدنا الش

ً
وحاصلة

مراًرا بالَبنان، وأوص ى عليها جميَع األهِل والخوان، متوّسًما في  

 إّياها بعدَ  
ً

 الَبصيرة، ومحّمال
َ
ّيِة وقّوة

ّ
 الن

َ
شخِصَها الكريم ِصدق

أ  ُه  رحيِلِه 
َ
بيت  

ً
فاتحة املسيرة،  إكماِل  أجِل  من  الِخدمِة  عباَء 

 بعد رحيلِه بمسؤولّياِت بيتِه الكثيرة.  
ً
ُه وقائمة

َ
 وديوان

لوَب وأبكى  
ُ
ذي هزَّ الق

ّ
 الحسرة على هذا الّرحيِل ال

ُ
فالحسرة

 يكون،  
ّ

ذي تمنّينا أال
ّ
 األسف على هذا اليوِم ال

ُ
الُعيون، واألسف

وق إلى من ك
ّ
 الش

ُ
وق

ّ
 من فيِض فضِلَها  والش

َ
ة
َ
 البرك

ُّ
ا نستِشف

ّ
ن

الِمَها، قاصديَن  
َ
 من جليِل وْعِظها وك

َ
وُدعاِئها، ونستلهُم الحكمة

 في  
َ
 إلى ما رَسخ

َ
َمْوضَع ُجلوِسها في كّل مساٍء وَصباح، وُمستمعين

قى والّصالح، وطالبين  
ُّ
ْضِل والت

َ
اقِب من سيرِة أهِل الف

ّ
ِذهِنها الث

ذي ف
ّ
ء ال

َ
الح، فإلى  منها الّدعا

َ
ه بطيِب الخيِر والف

ُ
 علينا بركت

ْ
ت

َ
اض

واليد،   العيِن  بمثابِة  لنا  نِت 
ُ
ك وقد  خالتي  يا  بعَدك  ِتنا 

ْ
َرك

َ
ت من 

لها   الجّد، فيا  الحبيِب  الّسّيِد  وآخَر نسمٍة جوهرّيٍة من ُساللة 

ب، ويا لها  
َ
ل
َّ
ْصِت لُه الط

َ
ل
ْ
ذي أخ

ّ
ِمْن ركضٍة إلى الِفرَدوِس األعلى ال

 
َ
رَ من رحلٍة ق

َ
 وأصْبِت ِمنها األ

َ
جاة

ّ
 ". بَصْدِت فيها الن

ُرفع           شييع، 
ّ
والت وديع 

ّ
الت مراسم  من  االنتهاء  بعد  ثّم 

وري   حيث  األخيرة،  للمّرة  الّدار  ساحة  قاطًعا  مجّدًدا  عش 
ّ
الن

يخ أمين طريف  
ّ
رى في غرفٍة بجانب غرفة مدفن سّيدنا الش

ّ
الث

 هنا كريمة  
ّ
يخ الوحيدة  رض ي هللا عنه، لتكون الّست

ّ
سّيدنا الش

عل تعالى  هللا  رحمة  أبيها  مدفن  قرب  دفن 
ُ
ت تي 

ّ
روحهما  ال ى 

اهرة.
ّ
أفراد  الط برفقة  فضيلته  استقبل  الية، 

ّ
الت األّيام  خالل 

  
ً
تي وصلت معّزية

ّ
عائلته مئاٍت من األفراد والوفود والبرقيات، ال

مناقبها  
ً
ومعّددة اهرة، 

ّ
الط العفيفة  الشهيرة  بالّست    الجليلة 

تي في وصفها إطالة 
ّ
 وفي تفصيلها تعب.  ال

وصلت          تي 
ّ
ال الكثيرة  الّرسمّية  عزية 

ّ
الت برقّيات  ضمن 

أّيام،   خالل  شيخنا برقّية    وردت فضيلته  أب  بعثها  يخ 
ّ
  يالش

الصّ  أمين  املرحومة  يوسف  فضل  في  وشهد  كتب  ذي 
ّ
ال ايغ 

بالحقيقة تمّسكوا  مّمن  أملازة  أم   
ّ
الّست كانت  "لقد  ،  موجًزا: 

فسلكوا طرقها الّضيقة واستناروا بالّسراج الوّهاج. لقد وهب  

 صان
ً
  ت بها إرث بيٍت توحيدّي عريق، وياهللا تعالى فقيدتنا أمانة

أقدره، وأبصره،   البيت ما أكرمه، وأكبره، وأشهره، و لهذا  عجًبا 

الكرم،   في  مذكوًرا  يزل  ولم  القدم  منذ  معطاًء  كان  كان،  يزل  لم 

  ، للّسلف فيه واخلف برحلة عطاٍء ال تنتهي". خّصه هللا عّز وجّل 

مشايخ  كذلك، فقد وصلت برقّيات معّبرة أخرى أبرقها         

 
ّ
 عقل الط

ّ
يخ  ائفة الّدرزّية في سوريا الش

ّ
يخ حكمت الهجرّي والش

الحناوي ي حمّود  يخ 
ّ
والش جربوع  "بالّرض ى    وسف  فيها:  جاء 

سليم بقدره،  
ّ
  لقضاء العزيز الحكيم والت

ّ
ينا خبر وفاة الّست

ّ
تلق

اهرة الجليلة، سليلة األعيان ذوي العرفان  
ّ
العابدة الّزاهدة الط

أمين طريف رحمها هللا   أم أملازة هنا  والّديانة املرحومة الّست 

ثراها،   الحميد  كر 
ّ
بالذ وطّيب  وااله،  من  زمرة  في  وحشرها 

 وتغّمدها هللا بواسع رحمته وفيض كرمه". 

 
 جبل الدروزفي و الشريفة للمرحومة في خلوات البياضة ةتأبينيقف امو

يوخ واألهل في األردن، إضاف  برقّية أخرى  
ّ
  وصلت من الش

ً
ة

ورثاء   تعزية  برقّية  عنإلى  املوّحدين    وردت  طائفة  عقل  شيخ 

ذي كتب معّزًيا  
ّ
ال يخ نعيم حسن 

ّ
الش لبنان سماحة  في  الّدروز 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   "يقول: 

الّد  دين  املوّحِ لطائفة  الروحي  الرئيس  روز سماحة  فضيلة 

ـق طريف الجزيل االحترام
ّ
 ،الشيخ موف

هُ   أنَّ
ٌ
ة
َ
وُبُهم َوِجل

ُ
ل
ُ
وا وق

َ
 َما أت

َ
ون

ُ
ذيَن ُيؤت

َّ
ِهم راِجُعون ﴿َوال ى رّبِ

َ
  م إل

وعهُدنا   ون﴾. 
ُ
َساِبق َها 

َ
ل وُهم  الخْيراِت  ِفي   

َ
ُيسارُعون ئَك 

َ
ول
ُ
أ  *

وحميد  األعَمال  بخاِلص  فوس 
ّ
الن زكاِة   

ُ
منارة ها  أنَّ بجولس 

في   حلَّ  التي  الغابرة  املباركة  األّيام  من  والخصال  املساِلك 

ال يخ 
َّ
الش ام  أيَّ إلى  اعة 

ّ
والط وق 

ّ
الش شهيد  العْين  أرجائها  جليل 

الرفيع املقام الفاِضل الشيخ أبي يوسف أمين طريف رحمات  

بصدق   شريفة  وصلة  وإخالص  ة 
َ
برك دار  وداركم  عليه،  هللا 

واألمانات.  األثيلة  َرضات 
َ
املفت عهود  وِحفظ  نا،    الطاعات، 

َّ
إن

سليم لقَضاء هللا، نشارككم ونشارك أهلنا في  
ّ
بِنعمِة الّرِض ى والت
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األرجاء، جليل املصاب بوفاة الفاضلة الزاهدة  الجليل وسائر  

ق الّروحي بالطاعِة التي تؤتى  
ّ
العابدة العفيفة سليلة بيت التحق

 أّم  
ّ
ثمارها الطّيبة في معبر الّدنيا وفي دار البقاء املرحومة الست

أمين هنا  عليها.   أملازة  الواسعة  هللا  رحمات  هللا    طريف  نسأل 

ة تعالى أن يتغّمدها بوسيع الرحما 
َّ
م وُيلهَمنا وكاف

ُ
ت، وأن يلهَمك

املعاني   بلطائف  النفوس  ُيحيي  بما  الجميل  بر  الصَّ الخوان 

ها بما ينفعها في  
ُ
ـ .  معراج السلوك إلى أشرف الغاياتويوصل

َّ
ا  إن

ــا إلـيه راِجُعــون 
َّ
 ". هلل وإن

يخ نصرالّدين الغريب فوردت عنه برقّية      
ّ
أّما سماحة الش

فيها: جاء  تعالى،  "بم  تعزية  ملشيئته  سليم 
ّ
والت الّرض ى  من  زيٍد 

اهرة الفاخرة والّدرة  
ّ
 الفاضلة الط

ّ
ينا نبأ وفاة الّست

ّ
 اليتيمة تلق

املكانة   كّل  لها  تي 
ّ
ال القدير،  العزيز  لرّبها  ائعة 

ّ
الط ادرة، 

ّ
الن

هنا   أملازة  أم   
ّ
الّست اهرين، 

ّ
الط املؤمنين  قلوب  في  قدير 

ّ
والت

ريف،  
ّ
الش الجليل  العالم  العفيف  كريمة  الّدّين  والعامل 

يخ أبو يوسف أمين طريف. لقد ُعرف عن  
ّ
املرحوم سّيدنا الش

وديانتها   صبرها  في  سلفها  نهج  باع 
ّ
ات الفاضلة  الفقيدة   

ّ
الّست

 وطهارتها وفضلها". 

  عن ديوان األمير لؤي األطرش ُيشار أنّ برقّيات أخرى وردت  

   واألمير طالل مجيد أرسالن. 

يخ لم    ذكر ي       
ّ
تي وصلت فضيلة الش

ّ
عزية ال

ّ
أنّ برقيات الت

ما  
ّ
ائفة وحسب، وإن

ّ
يوخ والقادة أبناء الط

ّ
تقتصر فقط على الش

األخرى،   وائف 
ّ
الط من  الّدين  رجاالت  كبار  عن  أيًضا  وصلت 

كر  
ّ
بالذ ثيوفيلوس  مخّصين  املقّدسة  املدينة  بطريرك  غبطة 

ال
ّ
و الث أساقفة  ث،  رئيس  ى 

متّ عبدهللا  يوسف  املطران  سيادة 

الكاثوليك امللكّيين  للّروم  الجليل  وسائر  اصرة 
ّ
والن وحيفا  ا 

ّ
  عك

ذي عزّ 
ّ
يخال

ّ
 :  كاتًبا ى فضيلة الش

 أم املازة في ثقافتها  
ّ
يخة الّست

ّ
ا ما برزت به الش

ّ
" ال يغيب عن

العها، ومعرفتها وتضامنه
ّ
ا مع  ورجاحة عقلها، ورزانة وحسن اط

هها وقيامها في واجباتها الّدينّية  
ّ
اس. بالضافة إلى تفق

ّ
سائر الن

ا   ا وإنسانيًّ على الوجه األمثل، فقد اشتهرت بكونها مرجًعا دينيًّ

ائفة املعروفّية املوّحدة وسواها". 
ّ
ا للط  واجتماعيًّ

الكثيرة   املعّبرة  البرقّيات  الوابل من  افق هذا    قامة إوقد و

رة  
ّ
مؤث عزاء  اقف  في    ُعقدت مو الّزاهرة  البّياضة  خلوات  في 

ويداء الغربّي، تخليًدا لذكرى  ريف الّس دار عرى من  حاصبيا وفي  

 املرحومة وقياًما بواجب العزاء الجماعّي عن ُبعد. 
ّ
 الّست

قد   كان  ما  أخرى  مّرة  يذكر، نستطلع  يء 
ّ

بالش  الش يء  وألّن 

صفحات   على  شر 
ُ
عددها    "العمامة"ن والّسبعين  في  اسع 

ّ
الت

أم هنا بقلم  املرحومة  من نبذة عن  2007الّصادر عام    
ّ
  الّست

  الكاتب املرحوم
ّ
   ناطور:يخ سميح الش

الّس "  كريمة يّد هي  طريف،  هنا     ة 
ّ
الش املرحوم  يخ  فضيلة 

الشيخ،    أمين طريف، وهي واحدة من خمس كريمات ُرزق بهّن 

ولكّن  ذكر،  ولد  عنده  يكون  أن  له  يتسن  لم   الّس   حيث 
ّ
أم    ت

هذه الفجوة في    بدور كبير لسّد   أملازة وأخواتها قمن بقدر المكان 

 
ّ
يخ، فقد كّن له خير املرشد واملعين واملساعد.  حياة فضيلة الش

دة أم أملازة هنا،  يّ دة أم كمال مياسة، الّس يّ : الّس والكريمات هّن 

الّس دة  يّ الّس  جوهرة،  رحاب  والّس يّ أم  منيرة  علي  أم  أم  يّ دة  دة 

الّد  هذا  في  برزت  وقد  فاطمة.  الّس نبيه  أملازة ور  أم  لثقافتها    ت 

العها، ومخالطتها وشعورها  
ّ
ورجاحة عقلها، ورزانتها وحسن اط

 
ّ
الن الّد مع  واجباتها  بكل  وقيامها  هها 

ّ
وتفق زاد  ينيّ اس،  وقد  ة. 

ة بعد  ، وزاد أكثر أهميّ 1982عام  ة بعد وفاة والدتها  دورها أهميّ 

 سّيدنا  فضيلة    وفاة والدها
ّ
. وكانت الجموع 1993يخ عام  الش

   ةرزيّ الّد 
ّ
الش فضيلة  في  ترى  أن  تعّودت  بيتهقد  وأبناء    يخ 

 العنوان واملقصد واملرجع، فكان كل من يتوّجه للّس 
ّ
  أم أملازة ت

  سّيدنا  وكأنه توجه لفضيلة
ّ
يخ، وكانت بسبب ذلك محيطة  الش

 ب
ّ
بات األمور، ولها معرفة لألوضاع  كل ما يجري، وعلى علم بتقل

واملستجّدات  االجتماعيّ  والتغّيرات   ة 
ّ
الط أوساط  وال    ائفةفي 

 
ّ
ما كان لها رأي في كثير من  نقصد بذلك شؤون املرأة فقط، وإن

العامّ  رحمته   .ةاألمور  إلى  والدها  املرحوم  انتقل  عندما  لذلك 

أهمّ  زادت  وظّل تعالى،  قيمتها،  وكبرت  يعترفون    يتها  الجميع 

 
ّ
الن جمهور  وخاصة  ومنزلتها،  الّد بمكانتها   رزيّ ساء 

ّ
الال تي  ات 

 سؤال أو فتوى أو نصيحة.   ا لكّل ا ومصدرً يعتبرنها مرجعً 

 

 سّيدنا  لقد عالج فضيلة   
ّ
 الش

ّ
الط أمور  كافة  ولم  ائيخ  فة، 

   مّماة فقط،  ينيّ يقتصر ذلك على الشؤون الّد 
ّ
دة  يّ الّس   منب  تطل

  
ّ
أملازة  الّست تلّم  أم   

ّ
ضليعة    بكّل أن كانت  فقد  األمور،  هذه 

في خضّم    جد قارئة حافظة عاملة، تستطيع أن تة،  ينيّ باألمور الّد 

الشريفة الحكمة   كّل    بحور 
ّ
والش  البراهين 

ّ
والن  واهد 

ّ
ال تي  قاط 

ي لب كان 
ّ
   سّيدنا  فضيلة  لها   تط

ّ
أجل يخ  الش الحلول    من  إيجاد 

  ى والفتاو 
ّ
 ".تي كانت تعَرض عليهللمسائل ال

تّمت   الجنازة  مراسم   
ّ
أن كر 

ّ
بالذ الجدير  على  من  بناًء 

 ◼ تعليمات وزارة الّصّحة وتوجيهاتها. 
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 اضواء على سيرة ولي من أولياء الل 

 المرحوم الّشيخ أبي محمود سليمان عبد الخالق 
   عزات عبد الخالق الشيخ   بقلم

  صهر المرحوم، ومسؤول الدائرة الدينية في مؤسسة العرفان التوحيدية
 

 
1920 - 2021 

  ،ضواء تكشف بعض جوانب من هذه السيرة العطرة أ ها ن  إ

جوهره،   في  املخبوء  الروحاني  مخزونها  من  قليلة  نواحي  وتبرز 

القليل عنه  مباركة    ، ُعرف  نفٍس  في   
ً
كامنا األكبر  القسم  وبقي 

الحياة   اقع  و املثل من خالل  بعالم  تجوهرت وصفت ولحقت 

   ، نسانيةاإل
 
اليقينوترق التوحيد  نجاة  معراج  على  وقد    ،ت 

الشريف بالعنصر  باالتحاد  اللطيفة  نفسه  ت 
 
فت  وتشر    ، شف

بقبولها منحة الخالق لخلقه بانبعاثها في بذل الجهد في العلوم  

وفهم   معانيهاإالبسيطة  مضمون  بأوامرها   ، شارات  والعمل 

وفق آيات كتاب الـ.... العزيز: "والعصِر،    ، عن نواهيها  واالنتهاء

ْسرٍ 
ُ
خ ِفي 

َ
ل نَسان 

َ
اإل اِلَحاِت،    ،إنَّ  الصَّ وا 

ُ
وَعِمل وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

َّ
ال  
َّ
إال

واَصوا بالحق، وتواصوا بالصبر " سورة العصر
َ
فأثمرت له    .وت

األ  له  العقل والرزانة والرجحان والطاعة ومكارم  وبانت  خالق 

في   وذلك  العارفين  زهد  فيها  فزهد  الدنياوية  املطالب  حقارة 

صول املباني  أة  حياته املديدة التي ما انفكت مستكشف  خضم  

نسان والتي تبعها السادة الكرام من  الروحانية التي هي غاية اإل

املرحوم   هل الفضل واإليمان.  أ السلف الصالح من  

الشيخ أبو محمود سليمان عبد الخالق هو نجل املرحوم التقي  

م، الشيخ  ن املكر  م، والطاهر الدي  الورع، صاحب الفضل املقد 

افق  1937ق )ر( املتوفى سنة  أبي فارس محمود عبد الخال م املو

معاصر  1356 بلدة  من  فياض  حسين  زهر  الست  والدته  ه، 

املرحوم    ، الشوف بيت  والدين  الطهارة  في  العريق  البيت  من 

فياض  سلمان  احمد  أبي  علمً   ، الشيخ  كان  أعالم    االذي  من 

 التقى ومن أعيان مشايخ البالد في وقته وهو عمها اخ والدها.

افق  1920محمود في مجدلبعنا سنة    ُوِلد الشيخ أبو  م املو

عامر بمعاني    ، ه التواضع وتحضنه البركة في بيت يعم    ، ه1339

األ يؤم    ، التوحيد كافة  ه  من  املوحدون  والضيوف  الكرام  هل 

للتبر   صاحبه  املناطق  من  ك 

سلكه    واالستفادة  من 

 وعلمه.

يزال  توفي   ال  وكان  والده 

يقارب   ما  الشيخ  عمر 

وكانت   عاما،  عشر  السبعة 

العائلة قد فقدت قبل ذلك  

بالتقى  يز  املم  البكر  األبن 

للا  سبيل  في    واملجاهدة 

الدينية وهو   ، والشجاعة 

حسين   ابو  الشيخ  املرحوم 

ريعان   في  توفي  الذي  فارس 

في   وهو  للا  رحمه  شبابه 

الكبير في نفسية  ثر  وكان لفقده األ  ، السابعة والثالثين من عمره

ل الشيخ سليمان األخ األ  صغر عبء املسؤولية  والده من جهة، كما حم 

للبيت املفتوح، واضطر الى ترك املدرسة بعد حوالي السنة من دخوله  

 ليها وهو لم يبلغ الثامنة من عمره. إ

وكان    ، برز فضل املرحوم الشيخ أبي فارس في ولده ُسليمان 

فكان خير خلف    ، بةالبذرة الصالحة في التربة الطي    ذلك بمثابة

سلف ترب    ، لخير  قد  تربية  إذ  والحلم  البركة  مهد  في  يمانية إى 

   ، حسنة
 
تفت كريمة  بيئة  والحياء، وفي  البراءة  على  عيناه  حت 

والرجاء قو    ، والخوف  بذلك  العفاف  واكتسب  في  املناعة  ة 

بصبغة  واصطبغت    ، والصيانة، فانجبلت بالبساطة والتواضع

النافع. وعلمه  بالزهد    التوحيد  عمره  مقتبل  في  اشتهر  وقد 

ق باأل إوالتواضع وامليل 
 
  ، ثيلةخالق الجميلة واآلداب األلى التخل

 
 
ومآثر  والتعل الحق  بمراسم  الصدقأ ق  السعي    ،هل  د  تعو  كما 

  ، فضال الجاد الكتساب لقمة الحالل ومصاحبة أهل العلم واإل 

 
 
قين العارفين. اعتاد الشيخ رحمه للا مشقة  وسلك مسالك املت

 الشيخ أبي فارس محمود عبد الخالق 

 والد املرحوم
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على   معيشتها  في  تعتمد  العائلة  كانت  إذ  الصغر،  منذ  العيش 

األرض وتثمير  الزراعة  في  لقمة   ، العمل  لتأمين  املاشية  وتربية 

 يام الصعبة بين الحربين العامليتين. الحالل في تلك األ 

ه الفاضلة وهو في حوالي العشرين من  عم    بابنةج الشيخ  تزو  

واأل أ حيث    ، عمره الديانة  في  قرينته  الحميدة  صبحت  خالق 

 ورزقا بصبي وابنتين.  ، وخدمة النهج الديني للبيت 

 

 تواضعه وزهده: 

بعيًد  رحمه للا  الشيخ  من  عم  ا  كان  الكثيرين  بال  يشغل  ا 

الدنيا أ  الدنياوية  ، مور  املظاهر  في  أية    ،زاهدا  لها  ان  يعتبر  وال 

التى   الخيرات  اكتساب  في  التوحيدي أ فائدة  الفكر    ، رساها 

  ،ولذلك فقد طبعت نفسه الشريفة بالطابع الروحاني الصرف

وقفها  أوقاف البلدة التي  أ ة من  ات عام  بحيث لم يتسلم أية مهم  

املجالس. سياسة  وال  الخير  لخدمة  الصالح  وكان    السلف 

 أ مشايخ البلدة و 
 
  هلها بشكل عام يعتبرونه املرجع الصالح في بت

صادرً األ  كونه  برأيه  ويأخذون  مشورته  ويطلبون  عن  مور  ا 

 
 
ليه في  إافة، ويقولون عندما يرجعون  قواعد راسخة ونفس شف

حتى لو قال لنا اتركوا    لشيخا القة نقبل رأي مور العاملهمات واأل 

 من آخر عمره ما يقارب خمسين  بقي الشيخ قسمً   بيوتكم.
ً
ا كبيرا

س ى  أر ا في خلوة البلدة القديمة والتي  ا مجاهًد عابًد   اسنة مختليً 

الشيخ   والده  املرحوم   أ فيها 
 
ثل مع  فارس  اإل بي  من  خوان  ة 

مر باملعروف والنهى عن املنكر  قواعد التوحيد باأل   ، الناهضين

الشريفة التوحيدية  التعاليم  مجاهدته   ، وفق  في    وكانت 

د  وكان يرد    ، ا للمثلاكتساب العلم ودراسة الكتاب العزيز مضربً 

للخلوة  : ويقول   ادائمً  خادم  سليمان  صبحت  أوقد    . ""الفقير 

والتماس  ف على الشيخ  للقاص ي والداني للتعر    ابوجوده مقصًد 

 بركته ودعائه. 

 باقة من بستان مآثره العطرة وما كان يقول: 

خوان من البلدة يرغبون في مجالسته وسماع  كان بعض اإل 

اللطيف األسئلة  فيوج    ، حديثه  بعض  له  من    لالستفادةهون 

 
 
ع بها بعض  مخزونه الروحاني، ويسألونه عن القدرات التي يتمت

الدين اإل  أمر  في  لديه معرفة وعلم  إ   : فيقول   ، خوان  البعض  ن 

نه "عاقل" وبعد االستيضاح  إوهو "يفهم" وعن البعض اآلخر  

الذي   وأنه  الجاهل  هو ضد  العاقل  بأن معنى  يقول  عن ذلك 

ويرد   نفسه  هواها.  يحبس  عن  يع  ها  بأن  وهكذا  الدرس  طي 

وهو    الفهم هو الدرجة األولى يجب أن يتبعها العمل بهذا العلم، 

الشريفة التعاليم  في  ورد  كما  منه  منكم    ، الغاية  امرىء  وكل 

بعلمه يجازى  يقل  ولم  بعمله  املسطور    .يجازى  في  ورد  وكما 

كم  أ "ليبلوكم   :الكريم  .  7 اآلية ،سورة هود  .حسن عمال"أ ي 

رةإومن مآثره الحميدة التي تضاف     أن والد  ، لى سيرته الخي 

لى والدته الست الكريمة  إبا فارس قد أوص ى  أالشيخ  املرحوم  

سليمانأ  في    ، م  املاض ي، أ املتوفية  القرن  خمسينيات    واسط 

 
 
رادت  أ وقد    ، ا مطلقا لها قطعة أرض كبيرة في البلدة لتكون حق

وكان عمره ذلك   ، الوحيد سليمان لى ابنها  إبدورها أن توص ي بها  

الشيخ   رأي  فكان  سنة.  األربعين  يقارب  ما  تبيعها  أ الوقت  ن 

مانة التي  عها زكاة في البلدة وفي سائر املناطق لتكون هذه األ وتوز  

بين يديها ذخرا لها في خزائن رب العاملين بصرف مال للا على  

  ، واضحة  ة كانت ي  مور املاد  علما أن حاجة البيت لل   ،عيال للا 

فاختار الشيخ ان    ، حيث ان البيت مفتوح للضيوف واملناسبات 

وهذه الحالة    ويجاهد لتأمين الحاجات الضرورية بنفسه.   يكد  

اقية  فأنها تدل على نظرته الصحيحة والر ت على ش يء 
 
ان دل

املادية ومبادرته في وضعها في مكانها الصحيح وذلك كان    للمور 

حياته،  آخر  الى  في    نهجه  اإلإذ  للغير  مال  يعطيه  حق  نسان 

الصالحين الد   عباده  على  بصرفه  تعالى  عند للا  وذلك    ، خاره 

د املرسلين.   مراد رب العاملين وشرع سي 

وقد اعتمد الشيخ في حياته املسلك الوسطي مع املجتمع 

الناس باالقتداء   ل  لى  إكثر من طاقتهم بحيث يدعو  أ كي ال يحم 

األ اال  ممارسة  في  واالبتعاد  حوال  عتدال  املشروع  حاللها  من 

ف في امللبس  نواع التطر  أ ا عن  وذلك بعيًد   ،ماتاملطلق عن املحر  

هل  أ لى الذات بمعايير  إا قد يسهم في النظرة  واملأكل واملشرب مم  

التوحيدي   املفاهيم  وفق  ذلك  كل  البساطة  الدنيا.  وبهذه  ة 

لتصل  الروحاني   وتالقي  إة  النقي  بجوهرها  الجميع  قلوب  لى 

 ن
 
  ، ة تقبل الحقائق باألدب الرفيع والخلق الحسن فوسا مطمئن

الجميع   بأيدي   إفيأخذ 
 
الترق البر  لى  على  والتعاون  والتسامح    ي 

   مور في نصابها السليم.التقوى ووضع األ و 

اإل  بأحد  كان  التقائهم  عند  املناطق  بعض  في  قارب  أ خوان 

ويقولون    ،يسألون عنه وعن وضعه الصحي لالطمئنان  ، الشيخ

دنا الشيخ أبي محمود سليمان.  :له م لنا على سي 
 
 سل

اإل  تحية  نبلغه  صدق  وعندما  من  بكثير  يقول  خوان 

والخشوع سليمان  :االعتراف  له!"الفقير  فنقول  هكذا    :" 

 فيجيب انهم غير دقيقين والفقير أخبر بنفس ي.   ،يقولون 

نزله للا  أ في دراسة الكتاب العزيز وما  كان الشيخ مجاهدا  

الكريم أل   على رسوله 
 
وترق في معرفتها  للنفس  ذا  إو   ، يها نه غذاء 

الجسم   يموت  كما  تموت  غذاءها  الغذاءإفارقت  فارقه    ،ذا 

في سن    وهو  درسه  في  واجتهد  على شيخ  قراءة صحيحة  فقرأه 

 
 
 امه. ي  أ ه وترحاله الى آخر مبكرة واستمر يتلوه في خلوته وفي حل

خوان وهو متأثر بها  وكان يتلو بعض املواعظ عند طلب اإل 

 
 
   : ويقول   ، لى ذاتهإه بها ه يتوج  كأن

 لوة خاملرحوم بجانب ال
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   شيئً أ ما و   ا حببت   
 
إال الدنيا   أ في 

 
ويعل مفارقه،  على  نت  ق 

 حد. أ ال بد من الفراق لكل   :هذه الجملة بالقول 

  ًو  ا وما جمعت شيئ 
 
 نت تاركه. أفي الدنيا إال

  ًفي   اوما عملت شيئ 
 
 أو  الدنيا إال

 
  :ق بالقول نت مالقيه. ويعل

افقه دائمً إن عمل اإل  ا وهو زاده بعد املوت. نسان ير

  ، نسان في هذه الدنيا عابر سبيل لى أن اإلإ  وهو بذلك يشير 

وإن كل ما    ،ه فيها من كل ش يءحب  أ له من يوم يفارق ما    وال بد  

إ ذلك  بعد  أمامه  يالقي  وال  يتركه،  الدنيا  الحياة  في  ما  يجمع   
 
ال

خيٍر   من    أ عمله 
ْ
َسَبت

َ
ك ِبَما  ٍس 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
"ك تعالى:  كقوله   ، ٍ

شر  و 

." سورة املدثر 
ٌ
ة
َ
 .  38اآلية  ، َرِهين

 
عبيه، املرحوم الشيخ ابو سليمان   -من اليمين: الشيخ ابو محمود سعيد فرج 

مجدلبعنا،  –بطمة، الشيخ ابو محمود سليمان عبد الخالق  –حسيب الحلبي 

 . عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسنسماحة شيخ 

 عيان مشايخ البالد: أ ما قيل عنه من بعض  

يوسف   علي  أبي  الشيخ  المرحوم  براهيم إبو  أعن 

عيان مشايخ  أ حد  أ   اما رواه تكرارً   م: 1976سنة    ىالمتوف

واملنزلة الفضل  راشيا صاحب  زال حي    ، منطقة  ما  رزق  يُ   اوهو 

نه ذكر  إ  سماء التوحيد في هذا الوقت، ته منارة في  طال للا مد  أ 

علي   أبي  الجليل  الشيخ  املرحوم  لسان  عن  مرارا  سمعه  ما 

ُسليمان إبو  أ يوسف   أبي محمود  الشيخ  املرحوم    ، براهيم عن 

و  املشايخ  اعيان  من   أأنه 
 
يستحق  ن يُ   ه  بالعمامة  تو  أن  ج 

على    سنة من وفاته وهو ما يدل    50املكولسة وذلك قبل حوالي  

 واسط عمره.  أ ه وهو في  سطوع نجم

بالذكر   هذيْ أوالجدير  بين  العالقة  العلميْ ن  الجليليْ ن  ن  ن 

ممي   روحانية  عالقة  مشايخ كانت  سائر  ومع  راشيا    زة  منطقة 

بعضها   افقت  و طبائعهم  ان  يرددون  وكانوا  الشرفة  وخلوة 

و  ومسالكه،  وآدابه  التوحيد  وقواعد  أسس  على   أ البعض 
 
  ن

 
 
الشف الروحاني  التقى  انسجامهم  إذا  الزالل  الصافي  كاملاء  اف 

وكثيرً  الواجبات    اببعضه،  في  للمناطق  زياراتهم  كانت  ما 

واحدةواملناسبات سوي   في سيارة  وحتى  قرى جبل    ، ة  في  سواء 

 و في منطقة وادي التيم.أ لبنان 

  -  مين طريفأبو يوسف  أعن المرحوم سيدنا الشيخ  

ا ما سمعناه مباشرة  م  أ   م:1993سنة    ىجولس، المتوف

اإل  الجزيرة  شيخ  صفوة  من  العامل،  العالم  الفاضل،  مام 

يوسف  األ  أبي  الشيخ  املرحوم  والزمان  العصر  وكوكب  عيان 

في  أ  زارها  التي  البياضة  خلوات  في  التقيا  عندما  طريف  مين 

املاض يأ  القرن  من  الثمانينيات  يشير    ،وائل  وهو  له  لى  إقال 

  ،"املرحوم والدك فضله على رأسنا"  :رة على رأسهاملدو  العمامة  

 
 
افا منه بأن ويتابع مخاطبا الشيخ   ، ب بتتويجهه كان املسب  اعتر

 .أبا محمود: "حضرتك شيخ ابن شيخ"

بي ريدان يوسف شهيب أ عن المرحوم الشيخ الجليل  

مع  :  م1997سنة    ىالمتوف الشيخ  بلدة  يزور  كان  انه 

األ  عاليهاملشايخ  من  اإل أذكر    ،جالء  بعض  نهج  مام  عن  خوان 

عزاز أمر الدين وإعالء مناره في  إالسلف الصالح في البلدة من  

فارس محمود األ  أبو  الشيخ  املرحوم  والنهي وخاصة  وكان    ،مر 

آنذاك املرحوم الشيخ أبو محمود ُسليمان يقيم في الخلوة منذ  

  بو ريدان العبارة أ فقال املرحوم الشيخ    ،ما يقارب ثالثين سنة

لت اإل  خوان، ولكن الشيخ أبو محمود  املأثورة: " إن الخلوة جم 

ل الخلوة."   جم 

عن المرحوم الشيخ المفضال أبي محمد جواد ولي  

المتوف بعض    م:2012سنة    ىالدين  كان  عندما  أنه 

خوان من البلدة يقومون بزيارات تبرك للمشايخ األفاضل في  اإل 

  ،بي محمد جوادأ   لى منزل املرحوم الشيخإوقد وصلوا    ، البالد

بلدهم وعلى  عليهم  تعرف  وقد  حضرته  في  جلسوا  وقد    ، وملا 

لهم فقال  الدعاء  منه  محمود    : طلبوا  أبو  الشيخ  "عندكم 

والتقوى  والديانة  العميم  الفضل  صاحب  وهو    ،سليمان 

 أ فضل  األ 
 
نكل فكم  ن تطلبوا منه الدعاء وصفاء الخاطر ونحن 

 خاطره. " السالم على حضرته وطلب دعائه وصفاء 

الشيخ   المرحوم  الحناوي  أعن  محمد  حسين   – بي 

ذكر    م: 2010سنة    ىالسويداء سهوة البالط، المتوف

اإل  الشيخ  ن  أ خوان  بعض  حضرة  من  للتبرك  زيارة  في  كانوا  هم 

الحناوي،أ املفضال   محمد  حسين  املرحوم    بي  عن  قاله  ما 

 أ الشيخ  
 
وا له  بي محمود سليمان عبد الخالق، كما كانوا سجل

األ بص هذا  املبارك  على  إعادوا  أ وقد    ،مروته  علينا  سماعها 

حينه في  الحناوي  الشيخ  قال  التالي:  خمٍس  إ  :النحو  ومنذ  نه 

الشيخ   ح 
 
رشـ قد  كان  خلت  سنة  سليمان  ا  بأ وثالثين  محمود 

افا بفضله وتقواه مم    ،رة ج بالعمامة املدو  ليتوَّ  ا قد  وذلك اعتر

الشديد على صدق    ىيخف الشيخ  الكثيرين بسبب حرص  على 

تحقيق    تواضعه في  فائدة  ذات  يراها  ال  التي  األمور  في  وزهده 

وعمله الدؤوب لوجه للا عز وجل دون سواه    ، مسيرته الدينية

 
 
ق بمراسيم الدين الحنيف من بوساطة الرسول الكريم والتعل

الل الصدقات  وبذل  الحسنة،  واآلداب  الرضية  طيفة األخالق 

لى قربه من مواله  إوذلك هو السبب املفض ي  ،وامركه باأل وتمس  

ويحصل على رض ى رب    نسان ليحيا في عز الدين، إلوهو غاية ا

 العاملين. 

علي  بي سليمان  أعن المرحوم الشيخ العالم العامل  

حد  أ كان    :م2007سنة    ىعيحا، المتوف  -القضماني  

أبي محمود  اإل  الشيخ  زيارة  قد قصد  راشيا  منطقة  من  خوان 
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ة جيدة في البلدة  سليمان في خلوته، وكان الشيخ ما زال في صح  

الخلوة  راجعً   ، وخارج  الزائر  رؤية    ارً متحس    افعاد  عدم  على 

التقى   امتر تقريبً   200ن ابتعد عن الخلوة حوالي  أالشيخ، وبعد  

يارته ونزل منها وألقى  فأوقف س ،بالشيخ ماشيا لناحية الخلوة

 أ ة على الشيخ وأخبره  التحي  
 
فطلب الشيخ منه    ، ه قصد زيارتهن

ف  عليه وقد اعتذر الزائر لضيق وقته. وبعدها تعر    العودة وألح  

 أ عليه الشيخ و 
 
با  أ تعرف الشيخ  أ  : وقال له  ،ه من منطقة راشيان

القضماني  علي  باإل   ، سليمان  مشايخ  فأجابه  من  وأنه  يجاب 

املمي   الشيخ  املنطقة  له  قال  بالفضل.  لهم  واملشهود  بو  أ زين 

عودتك    :محمود املنطقة  إعند  في  أ لى  على  إرغب  سالمي  بالغ 

الشيخ. استودع  ان  بعد  الزائر  انطلق  وقد  ولدى    حضرته. 

ر أن يقصد بيت الشيخ أبي سليمان علي لتبليغ األمانه  عودته قر  

با سليمان  أ الشيخ  لى منزله، وهكذا عندما قابل  إقبل وصوله  

له الشيخ    :قال  بزيارة  في مجدلبعنا  بي سليمان محمود  أ كنت 

 
 
فبقي الشيخ   ،لى حضرتكإفني بنقل تحياته  عبد الخالق وقد كل

 
 
متفك وقالرً برهة  الشيخ    :ا  عبد أباتقصد  سليمان  محمود  ا 

ْل سيدنا  أقال الشيخ  ف  .الخالق؟ قال: نعم
ُ
بو سليمان علي: "ق

سليمان" بو  أ الشيخ   مدى    ،محمود  على  واضحة  داللة  وذلك 

وعلو   ملوقعه  الدينية  ونظرتهم  له  املشايخ   مكانته.  احترام 

تفض   املرحوم  وفاة  الفاضل وبمناسبة  الجليل  شيخنا    ، ل 

افر  الو العلم  الزاهر  صاحب  التوحيدي  أبو    ، والعمل  الشيخ 

 أ   ، علي حسين الحلبي من دالية الكرمل
 
عنا من  طال للا بقاه ونف

  : حيث قال  ،هل واملشايخ باتصال هاتفي لتأجير األ   ،ركته وهداه ب

الشيخ    ن  إ سليمان،أ املرحوم  محمود  االفضال    با  صاحب 

السامية األ   ،واملكانة  رحمة للا    ماجد خلف عن سلف،سليل 
املفضال  الجليل  د  السي  هذا  الذي    ، على  الولي   د  السي  الشيخ 

مزو   باإل دً ذهب  واأل ا  لروحه  هنيئً   ،الصالحةعمال  يمان  ا 

  ،ر حضراتكم باملرحوم الشيخننا ومن بحوزتنا نؤج  إالطاهرة.  

العلم   د  السي  بهذا  التراب  على  لركعنا  الحضور  استطعنا  ولو 

الكريم  إو  البيت  خالصه ومجده وشرفه وعلو منزلته، وهو من 

رحمة    ،الحسب والنسب ومن العائلة الكريمة آل عبد الخالق 
الط روحه  على  تبليغ   اهرة.للا  ونأمل  في حضراتكم  للا  بارك 

  سالمنا واحتراماتنا
 
 ة املشايخ في لبنان. للجميع ولكاف

 وفاته: 

وكانت وفاة الشيخ    ، لقد نفذ قضاء الحكيم والرب الرحيم

سنة   شباط  شهر  من  الثالث  في  األربعاء  الساعة  2021نهار  م 

ائة  ربعين دقيقة ضحى النهار عن عمٍر ناهز املأ التاسعة وخمٍس و 

   ، سنة كانت زاهرة بأنوار الدين وغنية بثمار اليقين
 
ل وجهه  فتهل

وتوحيده  للا  عبادة  في  لصدقه  نفسه    ، املشرق  اكتنزته  وملا 

رب   طاعة  من  الهيبة الشريفة  تلك  وسطعت  وتمجيده،  ه 

رت. كما قيل عن بعض  لت بحسن الصورة وتنو  درت، وتجم  أبو 

الصالحينأ  وصف  في  الفضل  كسا    :هل  بالرحمن  خلوا  ا 
 
مل

ع جثمانه الطاهر ووري   الرحمن وجوههم نورا من نوره.  ي 
ُ
وقد ش

سنة   شباط  من  الرابع  في  الخميس  يوم  البركة  م  2021ثرى 

افق   ه    1442جمادى اآلخرة سنة    22املو
َّ
ه، في مأتم مهيب جلل

الحزن   ، الوقار واملوت،    ، وخالطه  الحياة  عبرة  فيه  وتنامت 

امللك وهو على كل ش يء قدير. وقد روعي في  فتبارك الذي بيده  

خاطر   عند  نزوال  وذلك  البالد  في  العام  الوضع  الرسمي  منعاه 

محمد   الفاضل  الشيخ  دنا  سي  وخاصة  الصالح  بي  أ السلف 

 كل منطقة تقوم بواجب التأجير في منطقتها.  هالل، بأن  

ة في لبنان وجبل العرب  ة واملدني  ات الديني  وقد نعته املرجعي  

على  ردن وبالد الجليل األ وكذلك في األ   ،الشيخ في سوريا   وجبل

ادة والتقى، إذ ال مجال   وجبل الكرمل بعبارات الكرامة والسي 

       : لذكرها هنا بل نذكر على سبيل املثال ال الحصر

 مشيخة عقل الموحدين الدروز في لبنان 

 

 مشيخة عقل الموحدين الدروز في سوريا
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 سماحة الشيخ موفق طريف رئيس الطائفة الدرزية 

 

الختام الصالحين  ، وفي  من  الصفوة  هذه  نفتقد  إذ    ،إننا 

 إ .ةم على نفوسهم الزكي  ونترح  
 
ما نعتبر نهجهم وسلكهم وصفاء  ن

 
ً
ن مناقبهم الشريفة  أ للقاصدين، و قلوبهم وحميد آثارهم سبيال

للهداية   القويمإنائبة عن وجودهم  الطريق  وقدوة حسنة    ،لى 

خلى للا الكريم  أفال    ملن رام االقتداء على الصراط املستقيم.

اإل وجود  املجتمع  من  العاملين أنساني  بين  هداة    ، مثالهم 

   ونسأل الكريم املنان أن يمن    مرشدين.
 
ق بمآثرهم  علينا بالتعل

 أ و 
ً
   ،لى رضاه إ  فضالهم سبيال

ً
نا لنهجهم الراقي قربان ا  ويجعل حبَّ

 إ
 
عم املولى  ه نِ ليه، وأن يعاملنا بلطفه وعطفه وكرمه ورحمته، إن

 ◼ عانة والتوفيق.عم الشفيق، وولي اإل ونِ 

 

 
 

 شيٌخ من الجرد 
 قصيدة رثاء العلم الجليل الطاهر المرحوم الشيخ "أبو محمود" سليمان عبد الخالق  

 .2021-2- 4، ُألقيت في مأتمه في مجدلبعنا بتاريخ  2021-2-3المتوفى بتاريخ 
 أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية لبنان، الشيخ د. سامي أبي المنىنظم 

 رحيم
ُب  ســــــــــــــــــَ

َّ
الن الخــــــالِق  عبــــــُد  الُجرِد،  من   

ٌ
 شــــــــــــيخ

 
ُ
ــخ ــُل   الشـــــــــــــــيـ ــيــــ ــلـ ــجـ ــاٌن،   الـ ــيــــمــــ لـ ــُ ه  ســـــــــــــ

ُ
ــ نــــ ــِ  زيـ

ُ
ــ  الــــ   تـ

 
ْ
، من خلوٍة صـــــــــــــــَدحــــت

ْ
حــــت

ُ
 من دوحــــٍة صــــــــــــل

ــِرمْ  أٍب،   أكــــــــ ــِر  ــيــــــــ ٍد   مــــــــــن  بــــــــــخــــــــ  
ــِ  وأٍب   ســــــــــــــــــــــيــــــــ

ــُل  ــِث،   الشـــــــــــــــبــــ يــــ
َّ
ــالــــلــــ ــُد   ـكـــ    والــــتــــوحــــيــــ

ٌ
ــة مــــلــــكــــ  مــــَ

 

ــا   ـــ  أبـ
ْ
ِة،  نـــــتصــــــــــــــــرت ــَّ الـــــهـــــمــــ ذا  ــا  يــــ ــِد،  ــامــــ  املـــــحــــ

 
ً
ُممتــــــِدحــــــا  

ُ
بــــــل جئــــــت ال،  رثيــــــَك، 

َ
أ  
ُ
 مــــــا جئــــــت

 
ً
ــا غـتـنـيــــ مـُ  

ُ
جـئــــــت ــد  قــــ ــل  بــــ ــَك  غـنـيــــ

ُ
أ  
ُ
جـئــــــت ــا   مــــ

ــنــــزِ   الــــجــــواهــــرُ   فــــال  ــالــــكــ ــيــــِن،   بــــ ــمــ ــثــ ــى    الــ ــتــ حــ  وال 

 
ْ
ت ــَ مـــــ ــِ ظـــــ

ُ
ــ نـــــ ــا  مـــــ ــيـــــــَك،  ــنـــــ عـــــ

َ
ــ تـــــ ال  ــُد   الـــــــقصـــــــــــــــــــائـــــ

 

 
ــو  ــِد،   أبــــ ــامــــ ــحــــ ــَم   املــــ عــــ ــِ    نــــ

ُ
ــة ــيــــ نــــ

ُ
ــ ــكــــ ُب   الــــ

َ
ــ قــــ
َّ
ــ ــلــــ  الــــ

ــداِده  تــــقــــوى،  أجــــ مــــن  ــِه  ــيــــ ــنــ غــ ــُ ُب   ويــ  الــــَحســــــــــــــــــَ

 
ُ
ــا  والشـــــــــــــــــــــيـــــــــخ ــهـــــــ ــيـــــــ    أٌخ،   فـــــــ

ٌ
دوة

ُ
ــ قـــــــ  وأُب   بـــــــــل 

 فــــــــال  ــــــــجــــــــُب   مــــــــحــــــــمــــــــوٍد،   الــــــــفــــــــوارِس   أبــــــــي

   ومنهــــــــــــــــــــــا  الرجاُل   فيهــــــــــــــــــــــا
ُ
ُجــــــــــــــــــــــُب.   الســـــــــادة

ُّ
 الن

 

لبوا 
ُ
غ قــــــد  الجــــــاِه  وأهــــــُل  ــاُل،  الخصـــــــــــــــ  فيــــــَك 

ُب 
َ
، منــَك ُيســــــــــــتلــ

ً
هــديــَك شــــــــــــعرا

ُ
 مــاضــــــــــــيــَك، أ

مــــــــاٌس  ال  ــيــــــــَك،  فــــــ ــٍر  جــــــــوهــــــ ذهــــــــُب   مــــــــن   وال 

   الـــــــجـــــــاهِ   مـــــــظـــــــاهـــــــرُ 
َ
ــنـــــــد ُب   للاِ   عـــــ حـــــــتســـــــــــــــــــَ

ُ
ــ  تـــــ

ــَك،  ــَك   ولــــــن  لــــــتــــــحــــــتــــــويــــ عــــــلــــــيــــ ــا  يــــــُ تــــــبــــــوا.   مــــ
َ
ــ  كــــ
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ــا  ــ ــــ ــِد،   أبـ ــامـــــــ ــا  املـــــــــحـــــــ    يـــــــ
ً
ــا    غـــــــــدا  إرثـــــــ

ً
ــا ــمـــــــ يـــــــ ــِ  قـــــــ

 
ُ
ــيـــــــــِش   بســـــــــــــــــــــاطـــــــــة ــعـــــــ ــ  الـــــــ ــنـــــــ ه  ال   زٌ كـــــــ

ُ
ــ لـــــــ ــِد  بـــــــ

ُ
ــ  تـــــــ

 
َ
ــِد،   فــــــي  نشــــــــــــــــــأت الــــــتــــــوحــــــيــــ ِف 

َ
   كــــــنــــــ

ً
ــا رتــــــقــــــيــــ  مــــــُ

 
ْ
   فيــك  فــأنبتــت

ً
   شــــــــــــيخــا

ً
دا َك   ســــــــــــيــِ   وتــاجــُ

ً
مــا
َ
   عل

ه  والــــــــــــــــتــــــــــــــــوحــــــــــــــــيــــــــــــــــُد   الــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــُل، 
ُ

تــــــــــــــــ  ُدرَّ
 

قـاِت ُهمـا الجردُ 
 
 الِث

َ
  َمجـداِن مجـُدَك يـا شــــــــــــيخ

   َيبكيَك، 
ُ
 الديِن   واألشــــــــواف

ُ
 مشــــــــايخ

ٌ
 شــــــــاهدة

وفـــي   ٍ ــَ صــــــــــــ
ُ
غ فـــي  يـــِن  ــَ الـــتـــيـــمـ    فـــي 

َ
ــطـــيـــن    فـــلســــــــــــ

هــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــُ مــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ــِ رنــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌق 

ألـــــٌم جـــــرُح   والصــــــــــــــــــدى  بــــــكــــي  يـــــَ ــداِء  ويــــ  الســـــــــــــــــُ

فــــــــــي  الــــــــــكــــــــــلُّ   ، زٍن   لــــــــــلــــــــــكــــــــــِل  فــــــــــرٍح   حــــــــــُ  وفــــــــــي 

ــومُ  ــقــــ ــم  والــــ هــــ ــُ ــرتــــ روي  ســــــــــــــــــيــــ
َ
ــ ــم:   تــــ هــــ ــَ ــرتــــ  مســــــــــــــــــيــــ

 

َبلـغـوا  َمن  ــاِس  النــــ في  ــل  هــــ ــاُس  النــــ  ويســــــــــــــــــأُل 

ــراِن  األقــــ ــى  ــلــــ عــــ يســــــــــــــــــوُد  هـــــــم   وهــــــل 
ُ
ــ  أبســــــــــــــــــطــــ

هــــم ــالــــقــــِ خــــ  
ب  ــُ حــــ فــــي  عــــمــــَرهــــم  وا  ــَ قضـــــــــــــ  ومــــن 

 مـــــــــتـــــــــى  الـــــــــنـــــــــفـــــــــوِس،   بـــــــــمـــــــــرآةِ   وشــــــــــــــــــــاهـــــــــدوهُ 

ــوا ــأدركــــــــ ـــ ــــ ــَل   أنَّ   فـ ــيــــــــ ــوزِ   نــــــــ ــفــــــــ ٌن   الــــــــ ــَ هــــــــ ــَ رتــــــــ ــُ  مــــــــ

ــْل  بــــ ــاِه،  والــجــــ ــاِل  ــاملــــ بــــ نــًى  غــِ لــيــس  ــُد  ــعــــ  والســـــــــــ
 

مـــــــرةٍ  كـــــــم  هـــــــا  الـــــــنـــــــاُس،  هـــــــا  أيـــــــُّ    يـــــــا 
ْ
عـــــــت مـــــــِ

 جـــــــُ

 
ْ
عـــــــت

َ
ســـــــــــــــطــــ ــٍة  نــــجــــمــــ كــــم   ،

ْ
عــــــت

َ
ملــــ دعــــوٍة   كــــم 

 
ٌ
نـــــــا ـــــــرة واألبصـــــــــــــــــــاُر  الـــــــبصـــــــــــــــــــائـــــــُر،  عـــــــمـــــــى 

َ
 تـــــــ

ــي،   وال  ــالــــــــــــ بــــــــــــ
ُ

ــ ــى  وال   نــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــ
َ
ــرةٍ   ن  آلخــــــــــــ

ــــس ـــ ــيـ ــ ـــ ــا  ولـ نــــــ
ُ
ــ ظــــــ ــِ وقــــــ

ــُ ــا  مــــــــن  يــــــ نــــــ ــِ ــٌر   نــــــــومــــــ ــبــــــ  خــــــ

مـــــــا
َّ
   لـــــــكـــــــنـــــــ

ُ
   عـــــــمـــــــَره  أفـــــــنـــــــى  الشــــــــــــــــــيـــــــخ

ً
ظـــــــا قـــــــِ

 يـــــــَ
 

ذاَك  ــِ ــا  لــــ نــــ
َ
ــيـــــخـــــ شــــــــــــــ ــا  أســــــــــــ ـــــى  يــــ

َ
ــ كــــم   نــــ رقـــــتـــــِ

ُ
 لـــــفـــــ

ــاِء  لــــــمــــ
َّ
الــــــظــــــ فــــــي  وِء  ــَّ الضـــــــــــــــ ــِد  ــاقــــ ه  وفــــ ــُ بــــ

ُ
طــــــلــــــ  يــــــَ

رويــــــــــنــــــــــا  ِذكــــــــــَرَك   لــــــــــكــــــــــنَّ  نــــــــــا  يــــــــــَ
ُ

ــ نــــــــــِعشـــــــــــــــــــ ــُ  ويــــــــ

 
َ
ــأنـــــــــت    فـــــــ

ٌ
ر ـــــــــى،   مـــــــــدرســـــــــــــــــــــة
ُ
ــ ــا   تـــــــ ؤهـــــــ

َ
ــبـــــــــد  ومـــــــ

ٍر كم  
َ
غ ــِ  من صــــ

َ
 عهَدَك و ســــــتبســــــلت

َ
 صــــــدقت

ــا  ــهــــــ ــقــــــ ــلــــــ أقــــــ  
ُ
والشــــــــــــــــــــوق  ،

ْ
ت نــــــــهضــــــــــــــــــــَ ٍة  ــَّ ــمــــــ  هــــــ

 
ْ
قـــــــت ســــــــــــــــــابـــــــَ

َ
قـــــــى  ت

ُّ
الـــــــتـــــــ مـــــــيـــــــاديـــــــِن  مـــــــٌم   فـــــــي   هـــــــِ

 

هــــــــــاُدكــــــــــم ــِ    زاَدكــــــــــم  جــــــــ
ً
   خــــــــــوفــــــــــا

ً
 ومــــــــــعــــــــــرفــــــــــة

هــــــــا ــَ ظــــــــتــــــ    حــــــــفــــــــِ
ً
فــــــــانــــــــيــــــــٍة   مــــــــن  خــــــــلــــــــوة  شـــــــــــــــــــِر  

ُررٍ  ســـــــــــــــُ ــلـــى  عـ  
ً
ــا مـــحـــفـــو ــــ ــِز  الـــُـــجـ فـــي   

َ
ــنــــــت  فـــكـ

يرحِم  
ْ
دقوا ول يرحِم الرَّحمُن َمن صــــــــــــَ

ْ
ل
َ
 تقوُل: ف

ــلــــــــــــــــوا َرحــــــــــــــ ن  ــَ ومــــــــــــــ ــانــــــــــــــــوا  بــــــــــــــ ن  ــَ مــــــــــــــ  للُا 
 

ُب  ــِ جــــ
َّ
الــلــ ــُل  الــ ــحــفــــ  

ُ
حــيــــــث َك  ــِ ذاتــــ مــِق 

عــُ  مــن 

غـــــــــريـــــــــَك  يـــــــــُ هـــــــــٌد   ولـــــــــيـــــــــس 
َ

ــ شــــــــــــــــــ ُب   وال   ال 
َ
 ُرطـــــــــ

ــُب  الـــــكـــــتــــ َك  ــَ زرعــــ روي 
َ
تـــــ والـــــفـــــكـــــِر،  كـــــِر  ِ

 
ــذ ــالــــ  بــــ

واألدُب   ثــــــــــــمــــــــــــاُرَك  واإلخــــــــــــالُص   
ُ
 الســـــــــــــــــــــــدق

ُب.
َ
ــ تــــ الـــرُّ ــا  جــــ الـــ ـــِ تـــقـــوى  عـــلـــى  قـــوى 

َ
تـــ  ولـــيـــس 

 

ُب 
َ
تـــــــ
َ
كـــــــتـــــــ يـــــــُ مـــــــنـــــــَك  ومـــــــجـــــــٌد  املــــــــكــــــان،   مـــــــجـــــــُد 

ُب واملــــــتــــــُن   كــــــتــــــ ـــــــِ
مــــــُ اِر  ــَّ ــحــــ ــالشـــــــــــــــ ـكـــ ــالــــــغــــــرِب،     ـكـــ

كبوا  ســــــــــــَ قـــــد  الحـــــِب   الشــــــــــــيِخ دمَع   وفي قرى 

ــٌد  بــــعــــيــــ ُب   صـــــــــــــــوٌت  خــــتضــــــــــــــــــِ يــــَ ِب   ــُ الــــحــــ  بــــلــــوِن 

عــــــــيــــــــُده
ُ
   تــــــــ

ُ
بــــــــة والِن   َهضــــــــــــــــــــْ ُب   أو   الــــــــجــــــــَ

َ
 حــــــــلــــــــ

ُب  مــى غضــــــــــــــــــَ الــحــِ وِن 
صــــــــــــــَ فــي  ــلَّ  الــكــــ جــمــُع   ويــَ

ــِل   ــكــــ الــــ ــُن  ــيــــ ــعــــ فــــ ــٌن  ــيــــ عــــ ــاَب  غــــ ــُب.   إْن  ــحــــ ــتــــ نــــ
َ
ــ  تــــ

 

ُب 
َ
ــ صـــــــــــــــــخــــ هـــــم  عـــــيشـــــــــــــــــِ فـــــي  ــا  ومــــ  ، عـــــٍز  ــاَم   مـــــقــــ

  ،
ً
ــاال ــِربــــوا حــــ شـــــــــــــ ــا  مــــ ــداَح،  األقــــ ركــــوا 

َ
تــــ ن   ومــــَ

ِد   ــَ والــــــجــــ د   ــِ ــالــــــجــــ ِد    بــــ
َ
ــ الــــــكــــ ــَل  بــــــوا   خــــــيــــ َركــــــِ ــد   قــــ

ى، 
َّ
تـــــــجـــــــلـــــــ عـــــــنـــــــهـــــــُم   لـــــــهـــــــم   

ْ
ُب   فـــــــزالـــــــت جـــــــُ  الـــــــ ـــــــُ

الســـــــــــــــــــبـــــــُب   للِا،   بـــــــطـــــــاعـــــــِة  هـــــــي   والـــــــتـــــــقـــــــوى 

ه،  ــِ  بــــــ
ــُ حــــــ الــــــــقصــــــــــــــــــــُد   فــــــــي  ــنــــــــاَك  ــهــــــ  واألَرُب.  فــــــ

 

بــــوا  َرغــــِ ــا  مــــ الــــقــــوُم،   
دَّ فصــــــــــــــــــَ  ،

ُ
الــــفــــراخ ــَك   تــــلــــ

ــا   مــــ ــاُس  والــنــــ  ،
ْ
عــــــت ســــــــــــــمــِ ــا  مــــ  

ذنُ
ُ
لــبــواواأل

َ
 طــ

،   والـــــــــعـــــــــيـــــــــنُ 
ٌ
قـــــــــتـــــــــرُب   والـــــــــوعـــــــــُد   حـــــــــائـــــــــرة  يـــــــــَ

داري 
ُ
نــــــــــــ نــــــــــــهــــــــــــى  وال   وال 

َ
 ونــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــُب   نــــــــــــ

نــــــــــــــا  وال 
ُ

كــــــــــــــ حــــــــــــــِر 
ُ

َوُب   األهــــــــــــــواُل   تــــــــــــــ
ُّ

 والــــــــــــــنــــــــــــــ

 
َ
ن ــتــــوازُ الــ ــا  ــيــــ ويــــكــــتســــــــــــــــــُب.   يــــحــ ــنــــي   َيســــــــــــــــتــــغــ

 

لــــــتــــــهـــــــُب  يــــــَ ــحــــــراِء  الصـــــــــــــــ فــــــي  يِء 
َ
الــــــفــــــ ــِد  ــاقــــ  كــــــفــــ

َيضــــــــــــــــــطـــــــرُب  الـــــــرَّمضــــــــــــــــــاِء  فـــــــي  املـــــــاِء   وفـــــــاقـــــــِد 

أوي 
َ
مــــــــــا  إلــــــــــيــــــــــه  نــــــــــ نــــــــــا  إذا 

َ
ــ ُب   حــــــــــاقــــــــ ــَ  تــــــــــعــــــــ

ْن  
ُ
ــ ــِذُب كـ ــكــــ الـ ــِة  ــبــــ يـ

َ
ــ ــخـ الـ رأَس   

إنَّ  ،
ً
ــا  صــــــــــــــــــادقــــ

ُب  ــِ رحـــــــ واملـــــــــدى   ،
ً
نـــــــــهـــــــــارا  

ً
لـــــــــيـــــــــال  

َ
 جـــــــــاهـــــــــدت

هـــــــا، 
َ
ــ أحـــــــرقـــــ  

ُ
ُب   والـــــــخـــــــوف

َ
قـــــــ
َ
رتـــــــ مـــــــُ  والـــــــوعـــــــُد 

 
َ
هــــــــــا،   وأنــــــــــت

ُ
ــ لــــــــ ُب.   أنــــــــــتــــــــــُم   بــــــــــل  أوَّ

َ
خــــــــــ

ُّ
 الــــــــــنــــــــــ

 

مــــــــنــــــــه  
َ
دت َك   وفــــــــي  فــــــــعــــــــُ  الــــــــطــــــــَرُب   أعــــــــمــــــــاقــــــــِ

ُب  ــِ جـــــ
يـــــــَ مـــــــا  اآليـــــــاِت  مـــــــن  فـــــــيـــــــهـــــــا   

َ
ظـــــــت فـــــــِ

 حـــــــَ

ُب  ــُ هــــ
ُّ

الشـــــــــــــــ نــــحــــوَك  تــــهــــفــــو  ــادِة،  الســـــــــــــــعــــ  مــــن 

يــــــــرحــــــــِم 
ْ
لــــــــوةِ   للاُ   ولــــــــ

َ
لــــــــلــــــــخــــــــ ن  دبــــــــوا   مــــــــَ

ُ
  نــــــــتــــــــ

ــُب. بــــ ــِ ــقــــ الــــ ُع 
َ
ــ رفــــ

ُ
ــ تــــ ــا  ــايــــ ــنــــ الــــــحــــ فــــــي  ــهــــــم  لــــ ن  ــَ  ومــــ
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 خمسون و سسادوال العدد المائة   

 

 ةبو حمود فارس كاتب أالمرحوم الشيخ   -رحيل شيخ جرمانا
 

 

فقدت الطائفة الدرزية في سوريا في السابع والعشرين من  

كبير مشايخ مدينة جرمانا ورئيس الهيئة الروحية الشهر املاض ي  

حمود وإمام   أبو  الجليل  والشيخ  العالم  فيها،  الذكر  مجلس 

كاتبة حمود  عمر    فارس  عاما. يعن  والثمانين  السادسة    ناهز 

بحضور  ي  شوقد   الطاهر  جثمانه  واملشاركين    املشايخ  الف آع 

واملعزين وفي مقدمتهم مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا  

شؤون   وزير  األسد،  بشار  السوري  الرئيس  رئاسة  وممثل 
تقدمه   لبنان  من  وفد  الى  باإلضافة  عزام  منصور  الجمهورية 

أبو   الشيخ  الغريب،  الدين  نصر  الطائفة  عقل  شيخ  ممثل 

ال رئيس  وممثل  الصايغ  حسين  الديموقراطي   زب حمصطفى 

 اللبناني طالل أرسالن، الوزير السابق صالح الغريب وآخرون.  

إسر      في  الدرزية  للطائفة  الروحي  الرئيس  ائيل  وعمم 

موفق طريف فور نشر نبأ وفاة الشيخ املرحوم    خفضيلة الشي

 أبو حمود فارس كاتبة اعالن تعزية جاء فيها: 

 "بسم هللا الر حمن الر حيم 

﴿ 
ً
ة َمْرِضيَّ  

ً
َراِضَية ِك  ِ

َرب  ى 
َ
ِإل اْرِجِعي   

ُ
ة
َّ
َمِئن

ْ
ط
ُ ْ
امل ُس 

ْ
ف
َّ
الن ُتَها  يَّ

َ
أ َيا 

ِلي فِ 
ُ
اْدخ

َ
ِتي ي ِعَباِدي ف

َّ
ِلي َجن

ُ
 صدق هللا العظيم   ﴾َواْدخ

ذي ال مرد  لحكمه إن أراد، وال دوام لغيره من  
 
الحمد هللا ال

شكوى   وال  حكمه  على  اعتراَض  ال  والعباد،  املخلوقات  سائر 

 لسواه، ال إله غيره وال معبود سواه. 

ينا نبأ  
 
تلق سليم لحكم هللا وقضاه، 

 
باملزيد من الر ض ى والت

املشهور  وفاة   العامل،  العالم  والعلم  الفاضل،  قي  
 
الت يخ 

 
الش

عي للفوز عند قيام   اعة، املجد  في الس 
 
بإخالصه في الوالء والط

اغبة، املرحوم   ة الر  وحيدي 
 
فس املؤمنة الت

 
اعة، صاحب الن الس 

رحمته،   بواسع  هللا  ه  تغمد  كاتبة،  فارس  ود  حم  أبي  يخ 
 
الش

ه وكرمه رياَض فضله  
 
ته. وأسكنه بمن

 
 وجن

ر ما وصلنا من سيرة هذا  
 
، نتذك في مثل هذا املوقف الحق 

في   مخلًصا  عمره  قض ى  إذ  بركاته،  ونفحات  الجليل  الر احل 

ًزا عن أقرانه،   ا إلخوانه، متمي 
ً
ين، حافظ ين وأهل الد  خدمة الد 

المة في   نيا ألهلها بما فيها من حطام، ومنتهًجا ُسبل الس  ا الد 
ً
تارك

 . مرضاة رب  األنام

م بخالص    عن األهل واملشايخ في البالد، نتقد 
ً
عليه، ونيابة

ادقة إلى أصحاب السماحة مشايخ العقل   ة الص  عازي القلبي 
 
الت

، وآل  
ً
ة الكرام وإلى عموم املشايخ واألهل واإلخوان في سوريا عام 

، مشاطرينكم هذا الحزن  
ً
ة كاتبه وأهالي جرمانا األفاضل خاص 

 
 
تي سنفتقدها جميًعا. والفقد لهذه الهامة الت

 
ة ال  وحيدي 

بسالمة حضراتكم   ض  نتعو  أن   
 

إال لنا  يبَق  لم  الختام،  في 

في   الر ضا  اكم على  وإي  رنا 
يقد  أن  عز  وجل  جميًعا، سائلين هللا 

يان برحمٍة ومغفرٍة   موقع القضا، وأن يشمل فقيدنا الر احل الد 

ا إليه راجعون  وإحسان. 
 
ا هلل وإن

 
 ".إن

الشيخ أبو حمود فارس كاتبة شيخ جرمانا    تلقى املرحوم   

في حلقات   الديني  الديني واالجتماعي تعليمه  وسائس مجلسها 

زاروا   الذين  املوحدين  مشايخ  كبار  يد  على  جرمانا  في  الكتاب 

 
 
وعل بها،  أقاموا  و جرمانا،  بحق   قرية  فكان  مجلسها،  في  موا 

املعرف أغوار  سبر  على  واملواظب  واملثابر  امللتزم  ة  الطالب 

والحكمة، والتزم منذ صغره طريق الحق والصواب، وقد كان  

ذا خلق رفيع، ودماثة في التعامل، وصدق في اللسان، وحفظ  

الديني منذ زمن بعيد، تناوب  وكان لجرمانا مجلسها     لإلخوان.  

   على رئاسته
 
مهام قيادة سياسة    واعدد من املشايخ الذين تول

ل كاتبة عدد  آ موره الدنيوية والدينية. وكان ملشايخ  أ املجلس و 

األ  تداولو من  الذين  املهم    افاضل  الدينيةهذه  من     .ة  وكان 

 آ وائل املشايخ من  أ 
 
ة هو فضيلة  وا هذه املهم  ل كاتبة الذين تول

ثم   ،  بو عباس حسين كاتبة في ثالثينيات القرن املاض ي أ الشيخ  

 
 
اتبة والذي استمر في مهامه  بو فارس حمود ك أ ة الشيخ  ى املهم  تول

العام    29ة  الديني   في  وفاته  تقليد    تم    بعدها  ،1971عاما حتى 

جرماناأ الشيخ   مشيخة  عباءة  كاتبة  فارس  حمود  ومهام    ، بو 

الدكتور هيثم علي      .سائس مجلسها  الشيخ  وقد تم تنصيب 

 ملدينة  
ً
 للمرحوم الشيخ أبو حمود فارس كاتبة شيخا

ً
كاتبة خلفا

مدينة   وأهالي  ومشايخ  العقل  مشايخ  من  بمباركة  جرمانا 

 ◼ جرمانا.
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 وخمسون  والسادس العدد المائة 

 

 ِمْن َمَشاِيِخ    1908ِرَساَلٌة ناِدَرٌة ِمن عام  

 َخْلَواِت الَبيَّاَضِة ِإلى ُعُموِم ُدُروِز الجليلِ 
  البروفيسور علي الصغيَّر   بقلم

 

بنان،  
ُ
ِبل ا  َحاْصَبيَّ ِببلدِة  ْوِب، 

ُ
ل
ُ
الق اَضِة  َبيَّ اَضِة،  الَبيَّ  

ُ
ايخ

َ
َمش

ُهوا في رسالٍة نادرٍة لُهم ِمن تاريخ     1323كانون ثاٍن عام    30توجَّ

  
َ
كان ذي 

َّ
ال  ِ

الُعثماني   ِ
ْومي  الرُّ قويِم 

َّ
الت تاريٌخ حسَب  وهو  هجري، 

  
ُ
ُه تاريخ

ُ
 به في ذلَك الوقِت، وُيقابل

ا
  1908شباط عام    12معُموًل

هِذه   في  يدُعونهم  ذيَن 
َّ
ال الجليل،  ُدُروِز  ُعُموِم  ِإلى  ميالدي، 

د"، 
َ
ِسالِة باسِم "ُدُروز  بالد َصف

ا في حيِنِه، في    الر  َبعا
َّ
 ُمت

َ
كما كان

عقاِب زيارٍة  
َ
 في  لهم ِبقراهمأ

َ
ْوا، كما يقولون

َ
ها، َوَرأ ِ

 
ل
ُ
و ك

َ
، بعِضها أ

وِمْن   ُيرضْيهم،  لم  ما  اِس 
َّ
الن بعِض  مسلِك  ِمْن  هِذِه  رسالِتِهم 

ُه  
َّ
ن
َ
 ِلُدُروِز الجليِل أ

َ
 يقولون

ُ
عماِلهم ما لم ُيعجْبهم. هؤًلِء املشايخ

َ
أ

على   وا 
ُ
ُيحاِفظ ن 

َ
وأ ا،  بعضا بعضُهم  وا  يحبُّ ن 

َ
أ عليِهم  ينبغي 

ُح  خرى،  عالقاِت 
ُ
األ ياناِت  ِ

والد  وائِف 
َّ
الط بناِء 

َ
أ َمَع  الجوار  سِن 

  
َ
ون

ُ
يعيش وا 

ُ
كان تي 

َّ
ال ِة  الُعثمانيَّ ولِة  ِللدَّ  

َ
ُمخِلصين وا 

ُ
ون

ُ
يك ن 

َ
وأ

ا  
َ
مِل ا 

ا
طبق واًلجتماعيُّ  ينيُّ  ِ

الد  ُهُم 
ُ
مسلك  

َ
ون

ُ
يك ن 

َ
وأ ِلَواِئها،   

َ
تحت

 
ْ
رأ وعلى  ْون،  ْوَحاِنيُّ الرُّ ُهُم 

ُ
َساؤ

َ
ُرؤ ُرُه  ِ

د  ُيقر  ُمَحمَّ بو 
َ
أ  

ُ
يخ

َّ
الش ِسهم 

د  طريف   ة في البالِد  محمَّ رزيَّ ائفة الدُّ
َّ
وحي ِللط ئيُس الرُّ طريف، الرَّ

يَّ   ِ
 
ل
ُ
ة، اًلمتناعَ الك  منُهم، وِبشدَّ

َ
خالَل ذلَك العهِد، وُهم يطلُبون

راض ي، ُمقابَل  
َ
ِزِمي األ

َ
ت
ْ
ل
ُ
مِل ة  راعيَّ ِ

الز  راضيِهم 
َ
أ َق عن تسليِم 

َ
ل
ْ
ط
ُ
وامل

ينيَّ    الُحُصوِل  ِ
الد   

َ
الِحْرمان ْوِن 

ُ
ُيلق وُهم  َِبا، 

ِبالر  املاِل  على  منُهم 

ريعِة  
َّ
الش ُصوَل 

َ
أ ا 

ا
ُمخاِلف ذلك،  َعَل 

َ
ف َمْن   ِ

ل 
ُ
ك على  واًلجتماعيَّ 

وُهم   ليمِة،  السَّ ِة  اًلجتماعيَّ الحياِة  َسَس 
ُ
أ ا  وُمعاِكسا ين،  ِ

والد 

 يبقى َساِرَي املفعوِل 
َ
نَّ هذا الِحْرمان

َ
أ  

َ
ُدون ِ

 
َراُجِع    يؤك

َ
ت ِإلى حيِن 

  
َ
نَّ طريقة

َ
أ الِعلِم  َمَع  نيعِة عنها، هذا 

َّ
ْعِصَيِة الش

َ
امل ِكِبي تلَك 

َ
ُمْرت

راِئب،   الضَّ جبايِة  في   
ُ
ة الُعثمانيَّ  

ُ
ولة الدَّ انتهجتها  تي 

َّ
ال اًللتزاِم 

( الفاتح  ٍد  ُمَحمَّ لطاِن  السُّ عهِد  ا  1481  –  1432خالَل 
َ
َرت
ْ
ت
َ
ف  ،

ا  1481  –  1451،  1446  –  1444الُحكم:   ا تقريبا  نهائيًّ
ْ
ِغَيت

ْ
ل
ُ
أ  ،)

 عام  
ُ
ولة تي انتهجتها تلَك الدَّ

َّ
ِة ال نظيماِت اإِلداريَّ

َّ
،  1856خالَل الت

( ل  وَّ
َ
األ َعْبِد املجيد  لطاُن  السُّ ، فترة  1861   -  1823خالَل عهِد 

 (.  1861 – 1839الُحكم: 

الر ِ  هِذه  كاِتِبي  املشايِخ  ًلِء 
ُ
هؤ سماَء 

َ
أ  

ُ
نعرف ًل  سالِة،  نحُن 

ما  
َّ
وِإن ِنها، 

ْ
َمت في  سماَءُهم 

َ
أ ُبوا 

ُ
يكت ولم  عليها،  ُعوا  ِ

 
ُيَوق لم  ُهم 

َ
ف

في   َراء"، 
َ
الُحق اَضِة  الَبيَّ ان 

َّ
"سك ِبِكتابِة  ا،  َواُضعا

َ
ت ْوا، 

َ
ف
َ
اكت

بو  
َ
أ  
ُ
يخ

َّ
الش املرُحوُم   

َ
ِسِهم كان

ْ
رأ  على 

َ
ن
َ
أ نا نعتقُد 

َّ
سفِلها، ولكن

َ
أ

ش َجاع، 
ُ
ش ِدي 

ْ
ن
َ
ف ين  ِ

الد  تلَك  جمال  في  اَضة  يَّ الب  واِت 
ْ
ل
َ
خ  

ُ
يخ

ى عام  
َّ
َوف

َ
ت
ُ
يِخ جمال  1934الحقبة، وامل

َّ
الش املرُحوِم  ، وهو والُد 

( جاع 
ُ
ش ين  ِ

 1907الد 

شيِخ  1991  –  ،)

بعَد   اَضِة  يَّ الب  واِت 
ْ
ل
َ
خ

وهذاِن   واِلِده،  وفاِة 

الجليالِن،   يخاِن 
َّ
الش

  
ٌ
معروف هو  كما 

ِمن   ُهَما  ومشهوٌر، 

ي ِ
ُهْور.  ِكباِر رجاِل الد  ِ الُعُصْوِر والدُّ

ُروِز على مر   ِن الدُّ

ر  )  ُحسين صغيَّ
َ
يخ

َّ
، الش نَّ الوالدَ

َ
َر ُهنا أ

ُ
ذك

َ
نْ أ

َ
َي أ ِ

  1908ِبُود 

عام  1974  – ة،  اضَ الَبيَّ واِت 
ْ
ل
َ
خ ِإلى  ِدَم 

َ
ق َما 

َ
ِحْين ِمن  1920(،   ،

ِي ال
َ
ِزل
ْ
َن في َمن

َ
ا، َسك ا عشَر عاما

َ
ن
ْ
راسِة، وعمُرُه اث ِ

جِل الد 
َ
ْيِن  أ

َ
ْيخ

َّ
ش

ا  
َّ
ُمَهن علي  بي 

َ
وأ َجاع، 

ُ
ش ِدي 

ْ
ن
َ
ف ين  ِ

الد  جمال  بي 
َ
أ ْوَرْيِن، 

ُ
الَوق

يِخ 
َّ
ِبالش ِبِهما، وكذلَك  ُه 

ُ
 كانت تربط

ا
 متينة

ا
ة
َ
اق نَّ َصدَ

َ
ان، وأ َحسَّ

ِللوالِد   الجليُل   
ُ
يخ

َّ
الش هذا   

َ
ن َدوَّ وقْد  جاع، 

ُ
ش ين  ِ

الد  جمال 

ريفِة، وبِ 
َّ
ِبَيِدِه الش ْيِن 

َ
ت
َ
ْوط

ُ
ط

ْ
اِئِق الجميِل، ونحُن ًل  َمخ ِه الرَّ ِ

 
ط

َ
خ

َعزَّ ما نملك.  
َ
غلى وأ

َ
 ِبِهما ِضْمَن أ

ُ
 نزاُل نحتفظ
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َ
ة غويَّ

ُ
ل
ُّ
ال خطاَء 

َ
األ ا 

َ
ْحن َصحَّ وقد  ِسالة، 

الر  هذِه  نصُّ  يلي  فيما 

ِبداخِل   صحيحات 
َّ
الت ا 

َ
َوَوَضْعن بها،   

ْ
حصلت تي 

َّ
ال  

َ
ة والِكتابيَّ

ضفنا عالمات 
َ
قواس، وأ

َ
يناها ُمناِسبة. أ

َ
تي رأ

َّ
رقيم ال

َّ
 الت

َبِري(، وُعُموم  
َ
"حضرت )حضرات( مشايخ وُمعتبرين )وُمْعت

( الكريم   كرِمْين حفظهم وحرسهم رب )الرَّبُّ
َ
ان بالد صفد األ

َّ
سك

 وصانهم ِبِصيانة رُسوِلِه، آمين آمين. 

هذه   بناء 
َ
أ نحُن  علينا،  الواجب  ِمن  كان  ا 

َّ
مل ه 

َّ
فِإن َبْعُد،  ا  مَّ

َ
أ

وفي   وُسوريا(،  بنان 
ُ
ل )يقُصُدون  البالد  بتلك  ة  رزيَّ الدُّ ائفة 

َّ
الط

وهو   العدد،  و( 
ُ
)القليل ون 

ُ
القليل ة،  وريَّ السُّ نحاء 

َ
األ جميع 

بناء  
َ
ي أِل ِ

 
ل
ُ
ن العدد الك

َ
وائف )يقُصُدون أ

َّ
سبة ِإلى ُعُموم الط ِ

 
بالن

بن
َ
أ عداد 

َ
أ َمَع  ِباملقارنة  صغير  عدٌد  هو  ة  رزيَّ الدُّ ائفة 

َّ
اء  الط

ِدْيَن ِبسالسِل   يَّ
َ
ون ُمق

ُ
ن نك

َ
خرى(، )فينبغي علينا( أ

ُ
وائف األ

َّ
الط

وامر دولِتنا العالية 
َ
ُضوع هلل تعالى وِلرُسوله، وِإلى أ

ُ
اعة والخ

َّ
الط

ة، حيث قال )كما   بديَّ
َ
ة( األ ولة الُعثمانيَّ ة( )يقُصُدون الدَّ )الَعِليَّ

والرَُّسول  هللا  طيُعوا  الكريم(  رآن 
ُ
الق في  وِلياء(   ورد 

َ
)وأ ولية 

ُ
وأ

ُسوَل   ِطيُعوا الرَّ
َ
َ َوأ ِطيُعوا َّللاَّ

َ
أ وا 

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
أ األمر منكم )"َيا 

ُسوِل   ِ َوالرَّ
ى َّللاَّ

َ
ِإل وُه  ُردُّ

َ
ْيٍء ف

َ
ْم ِفي ش 

ُ
اَزْعت

َ
ن
َ
ِإن ت

َ
ْم ف

ُ
ْمِر ِمنك

َ ْ
وِلي األ

ُ
َوأ

ِخرِ 
ْ

َيْوِم اْل
ْ
َوال  ِ

ِباَّللَّ  
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
ت ْم 

ُ
نت

ُ
 ك

ْ
"،  ِإن

ا
ِويال

ْ
أ
َ
ت ْحَسُن 

َ
َوأ ْيٌر 

َ
ِلَك خ

ََٰ
ذ  ۚ 

  
ُ
ساء، اْلية ِ

 
 الن

ُ
رآُن الكريُم، سورة

ُ
لق

َ
اعة 59أ

َّ
مَّ وجب علينا الط

ُ
(، ث

مَّ املحافظة على  
ُ
ن(، ث

ي ْ ِ
وِحي  ة )الرُّ وحيَّ وامر روسانا )ُرِؤساِئنا( الرُّ

َ
أِل

 
َّ
)ال ذي 

َّ
ال )جيراِننا(  جواِرنا  ُعُموم  َمَع  ة  دبيَّ

َ
األ بها  القوانين  تي( 

ن  
َ
وأ بعض،  بعضنا  َمَع  واإِلتالف  ة  املحبَّ مَّ 

ُ
ث جاح، 

َّ
والن احة  الرَّ

العاجزين   نحن   
ُ
فحيث ة،  ينيَّ ِ

الد  وامر 
َ
األ تحت  ِدْيَن  يَّ

َ
ُمق نكون 

البالد )يقُصُدون فلسطين(،   ِإلى هذه  )العاجزون( قد حضرنا 

ِإختالف   )وهو(  هي  ِإرادات،  رُّق 
َ
ف
َ
ت منهم  حاصل  ه( 

َّ
ن
َ
)أ فوجدنا 

الح  خ والصَّ ِبالرَّاحة   ) )ُمِخلٌّ ة 
َّ
ُمِخل اْلراء(،  في  )تباُيٌن  واطر 

ِ على  
الَحد  ِإقامة(  وقيام )و هُي عنه، 

َّ
الن الُعُمومي، وجب علينا 

هل هذه  
َ
وامر، َبِل الواجب على الجميع ِمن أ

َ
ِ َمْن ًل يقبل األ

ل 
ُ
ك

ن  
َ
أ الجليل(  ُدُروز  ا  خصوصا البالد،  ُدُروز  )يقُصُدون  البالد 

و 
ُ
)ُرِؤساِئِهم(  يك روساهم  وامر 

َ
أ تحت  ين  ِ

الد  ِبِزمام  ُمرتبطين  نوا 

)طريف(،   طريف  د  محمَّ با( 
َ
)أ بو 

َ
أ يخ 

َّ
الش بهم  عني 

َ
أ ن، 

ي ْ ِ
يني  ِ

الد 

واِمِرهم ما  
َ
وَمْن )ُهُم ِمْن( ِقَبِلِه ِبالبالد، وخاظعين )وخاضعين( أِل

 
َّ
الط معُهم  )ُهُم؟(  ون( 

ُ
)ساِلك ساِلكين  ُهُم(  )طاملا  ريقة دامُهم 

الح، كما قال )هللُا تعالى( في   ِ والصَّ
الِبر  رضية، ُمتعاوِنين على 

ُ
امل

  
َ

وا ًل
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
قوى )"َيا أ

َّ
ِ والت

اْلية الكريمة تعاونوا على الِبر 

ي ِ
 آم 

َ
ِئَد َوًل

َ
ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
َهْدَي َوًل

ْ
 ال

َ
َحَراَم َوًل

ْ
ْهَر ال

َّ
 الش

َ
ِ َوًل

َعاِئَر َّللاَّ
َ
وا ش

ُّ
ِحل

ُ
  ت

َ
ن

ْم  
ُ
ت
ْ
ل
َ
َحل ا 

َ
َوِإذ ا ۚ 

ا
ان َوِرْضَو ِهْم  ِ

ب  رَّ ن  ِ
م   

ا
ْضال

َ
ف  

َ
ون

ُ
غ
َ
َيْبت َحَراَم 

ْ
ال  

َ
َبْيت

ْ
ال

ْسِجِد  
َ ْ
امل َعِن  ْم 

ُ
وك َصدُّ ن 

َ
أ ْوٍم 

َ
ق آنُ 

َ
ن
َ
ش ْم 

ُ
ك
َّ
َيْجِرَمن  

َ
َوًل اُدوا ۚ 

َ
اْصط

َ
ف

 
َ

َوًل َوىَٰ ۖ 
ْ
ق
َّ
َوالت  ِ

ِبر 
ْ
ال ى 

َ
َعل وا 

ُ
َعاَون

َ
َوت ُدوا ۘ 

َ
ْعت

َ
ت ن 

َ
أ َحَراِم 

ْ
ى    ال

َ
َعل وا 

ُ
َعاَون

َ
ت

لقرآنُ  
َ
أ اِب"، 

َ
ِعق

ْ
ال ِديُد 

َ
ش  َ َّللاَّ ِإنَّ   ۖ َ َّللاَّ وا 

ُ
ق
َّ
ات َو ُعْدَواِن ۚ 

ْ
َوال ِم 

ْ
ث ِ
ْ

اإل

  
ُ
اْلية املاِئدة،   

ُ
ُسورة ان  2الكريُم، 

َّ
سك ِمْن  يوجد  ه( 

َّ
ن
َ
)أِل ْون 

َ
ك  ،)

ُهُم(   )َمْن  البالد )فلسطين(   )هذه( 
ْ
 يْ ِزمِ ُمل

َ
ُهم    ( ُملِزُمون  )ن

َ
مالك

َ
أ

لزيم    ِإلى
َّ
ب ِمن هذه )هذا( الت ه( يتسبَّ

َّ
ن
َ
ا أل ار، وحيث )ونظرا جَّ

ُّ
الت

َدْيٍن   وتناول  ة،  وَّ
ُ
ق وضعف  واضِمحالل  تالش ي  )اًللتزام( 

  
ُ
ة
َّ
الِغل ُم  َحرَّ

ُ
ت
ُ
ف الَحَرام،  عينُ  ُهو  ذي 

َّ
ال َِبا(، 

)ِبالر  ِبالفاِيض 

م 
َ
ِزم أ

ْ
لُّ َمن( ُيل

ُ
مالُك، فعليه )فبناءا على ذلك( كلمن )ك

َ
ه  واأل

َ
الك

اقٌع( تحت   ه )و
َّ
ن
َ
ا لدى الُعُموم أ ن( معلوما

ُ
َيك

ْ
ل
َ
ه، يكون )ف

َ
وزراعت

مشايخ   خاطر  كدر  ي 
َ
أ خاِطِرِهم،  كدر  )يقُصُدون  الخاطر  كدر 

ُهو   ُه، 
ُ
ُيكامِل وًل  ُه، 

ُ
ُيعاِمل حد 

َ
أ وًل  العظيم،  والُحْرم  ة(، 

َ
اض الَبيَّ

  
ٌ
له شفاعة َبُل 

ْ
ق
ُ
ت وًل  نفَسُه،  )ظلم(  ويكون ضلم  مام  وِعياله، 

َ
أ

الُحْرم   )هذا(  هذه  عن  )رجع(  يرجع  )ِإذا(  ه 
َّ
ن
َ
أ  

َّ
ِإًل ِإخواِنِه، 

ُروآت(  
ُ
ة واملروت )وامل صحاب الِهَمم الَعِليَّ

َ
مُل ِمن أ

َ
العظيم، واأل

عِن   
َ
ن
ي ْ ِ
منِهي  وامر، 

َ
األ وا( 

ُ
ل يتقبَّ ن 

َ
)أ قابلين  ونوا 

ُ
يك ن 

َ
أ ة،  الوفيَّ

ا قلبا ا(،  ين بعضهم بعض )بعضا ِ
ُمِحب  واهي، 

َّ
في ساير    الن ا،  با

َ
ال
َ
وق

ة(  وامر دولتنا )الُعثمانيَّ
َ
 أِل

َ
عامالت جميِعها، ُمطيِعْين

ُ
)ساِئر( امل

عظم،  
َ
ى( )كلمة غير مفُهومة( األ

َ
ة(، ورضا )َوِرض  العالية )الَعِليَّ

ى   ( َمن به رضاه وِرض َ ِ
ل 
ُ
ِ )ِلك

ل 
ُ
وفيق ِإلى ك

َّ
ل هللا الِهداية والت

َ
ونسأ

ا ولياِئِه(، وِممَّ
َ
ولياه )أ

َ
راَية.  أ ِ

وي الد 
َ
 ِلذ

ٌ
ْدرَِج كفاية

ُ
 )وما( أ

عام    30 ثاٍن  )  1323)  323كانون  عام    12هجري(  شباط 

 ميالدي(   1908

ة".     
َ
اض يَّ  الب 

ُ
ان

َّ
َراُء( سك

َ
لُحق

َ
لحقيرا )أ

َ
 ◼أ
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  من   1940الوفد الذي أتى إلى فلسطين سنة  

 األطرش   عبد الغفار باشا   لشيخ ا سة  ئا بر جبل الدروز  
  حرفيش  - نعيم نسيب بدر  الشيخ أبو    بقلم

 

العام   املستوى  وفد  أتى    1940في  الدروز  رفيع  جبل  من 

األطرشبزعامة   باشا  الغفار  عبد  فلسطين   الشيخ  لعقد  إلى   ،

عمرو،    بين عائلة خنيفس وعائلة حمادي في شفاراية الصلح  

 .  ةاإلسالمي ةالطائفو بين الدروز أي 

أن  و  راية  بعد  تجو  عقد  املذكور  الصلح  الوفد  بعض  ل  في 

وا ضيوفا على  جولس يركا وأبو سنان،  ة منها:  الدرزيالقرى  
 
فحل

وآل  سلمان ماض ي، وآل طريف في قرية جولس،  الشاعر  السيد  

معدي في قرية يركا، وآل خير في قرية أبو سنان.  وعندما كانوا في  

ليدعوا   ي ضيافة آل معدي في قرية يركا، أتى وفد من قرية الكابر 

  من آل سرحان،   ةوكان رئيس الوفد مختار القريالوفد لزيارتهم،  

 
 
بقو  يتمت باشا    ة، هائل  ةبدني    ةع  الغفار  عبد  على    ضغطو سلم 

وعندما وصل إليه ضغط    ، درويش   ة، فرآه حمز ة بقو   على يده 

بشد    ةحمز  يده  على  تحت  درويش  من  الدم  منها  أخرج  حتى  ه 

ا    افره. ظأ 
 
ة  كبير   ة زوا ساحقد جه    أهلها  ، كان ي الكابر   الوفد   زار ومل

ريا  وهي تقع مكان بلدية نها  ، والتي كانت ملكا لهم  ، في مدينة نهاريا 

و  بحفاوة  ستقبلوا مهرجانا    أقاموااليوم،  قد  و   ، وترحابوهم 

وأتوا به    ، ، ال يستطيع أحد أن يمتطيها جامح  احضروا جوادأ 

حمز إ فروسيته  لدرويش    ةلى  هذا تور  ليربما  أو  يختبروا  مع  ط 

 الجواد.  

حمز  رسنه،    ةمسك  في  الجواد  الحصان  فدرويش  هاج 

  ،درويش في قبضة يده على جبينه ةكالبحر الهائج، فضربه حمز 

فامتطاه  فوقع الجواد على كفليه    وصرخ عليه صوتا كالرعد، 

ة  درويش    ةحمز  عد  به  من  جوالت. وجال  الجميع  هل 
ُ
وذ  ،

 .ةالهائل تهوقو   تهه وفروسيتشجاع

و   زار ثم   حرفيش  قرية  ضيوفا  الوفد  وا 
 
الشيخ حل عند 

عامر،   حسين  القريفارشراش  وجهاء  كل    ةستقبلهم  من 

وا  بعدها  العائالت على أحسن وجه،  
 
 يو ضحل

 
وآل    ا عند آل بدر ف

   .وبات الوفد ليلتين في حرفيش  ، فارس

حمز  القري  ةذهب  شباب  مع  الجاعون  ةدرويش  قرية  ة إلى 

الجوالن   في هضبة  البوادي  أمير  فاعور  األمير  على  وحل ضيفا 

بوا به ترحيبا  حتفوااف ة قصة  حارا، وكان سبب هذه الزيار   ورح 

سرقها اللصوص    ة،أصيل  افرسكان يملك  ألمير فاعور  وهي أن ا

دمشق،   أسواق  إحدى  في  بعض  بعث  وباعوها  فاعور  األمير 

عن   ليبحثوا  األشخاص 

لهميقفالفرس     ة حمز إن    :ل 

من  ا  قد   درويش  وهو  شتراها، 

حريس قرية  جبل    ةسكان  في 

هؤالء  وصل    .العرب

أتوا  و ،  ةإلى حريس  األشخاص

القري بيت حمز ف  ةإلى شيخ  إلى  عليه  قص    ،درويش  ةأخذهم  وا 

  ا شترى الفرس قد عمل لها سرجاعندما    ةوكان حمز   ة، القص

 
 
 مبط
 
حجوال ،  حريربال  ان وجبينها   ووضع  الفرس  قدمي  على 

 
 
ق على الرسن واللجام ليرتين من الذهب،  مزخرفة بالفضة، وعل

جه كل  على  أن    ، ة ليرة  الضيافةوبعد  بواجبات   قام 
 
سل مهم  ، 

 
 
 دون أي مقابل.   ةتها الكاملالفرس مع حل

فاعور شخصي   األمير  ذهب  لذلك  إلى حريسوتقديرا  مع    ةا 

فه الكبير وكرمه، وأخذ  درويش على موق  ةوفد كبير ليشكر حمز 

درويش أن يزوره    ةمن الهدايا واملواش ي، ووعده حمز   الكثير معه  

 . ةوهذا كان سبب الزيار   ةفي الجاعون
 

 
ُروِز إلى الكرمل والجليل   الوفُد التاريخي من َجَبِل الدُّ

مين حمزة، 
َ
 أ
ُ
يخ

َّ
لش

َ
 ِمِن الَيِمْيِن ِإلى الَيَساِر: أ

َ
لجاِلُسْون

َ
 جبر  أ

ُ
يخ

َّ
لش

َ
أ

بو صالح، 
َ
سعد كنج أ

َ
 أ
ُ
يخ

َّ
لش

َ
فدي، أ ُمساعد حاِكِم ِلَواِء   ايفانسالصَّ

 حمزة  
ُ
يخ

َّ
لش

َ
طرش، أ

َ
 زيد األ

ُ
يخ

َّ
لش

َ
طرش، أ

َ
ار األ

َّ
ف
َ
 عبد الغ

ُ
يخ

َّ
لش

َ
حيفا، أ

رويش. اِني ِمِن الَيِمْيِن ِإلى الَيَساِر: عيس ى   الدَّ
َّ
ِف الث  في الصَّ

َ
ون

ُ
اِقف لَو

َ
أ

ور  العيس ى، رفيق 
ُ
كت لدُّ

َ
حمد البرادعي، أ

َ
مد، أ بيضون، حسين عبد الصَّ

يخ سلمان ماض ي.
َّ
لش

َ
 نشر  سابقا للبروفيسور علي الصغير( من مقال  الصورة )  نايف حمزة، فريد سعد، أ

، بعنوان )مشايخ  ةسابق من مجلة العمامعن املقاله التي وردت في العدد ال  مالحظه*  

تراب هاتفيه  .  (آل  مكامله  الطائفوصلتنا  من  املستوى  رفيع  مصدر  خبر ةمن  صاحب   ة ، 

الثالثةومصداقي األشخاص  أحد  بأن  لب  ة،  التبرعات  لجمع  ذهبوا  النبي الذين  مقام  ناء 

 . و الشيخ سلمان حمود من قرية يركا، هشعيب عليه السالم
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   ة في الحضارات القديم   ة قدرات روحاني 
 : د. جبر أبو ركن بقلم  

 

على كوكب    ة عديد  ةظهرت على مدار التاريخ حضارات بشري

  ، العصور  والدهور   وتعاقبت على مر    ، رض الذي نعيش عليهال 

ى  ثارها حت  آوبعضها ما زالت بقاياها  و   ،منها ما  اندثر واختفى

وكثير من التساؤالت    ،ويكتنفها املجهول والغموض، امنا هذهي  أ 

وماهية حياة الناس في    ،هدافهاأ حول  مصادر تلك الحضارات و 

ال  والوجودأ و   نة، زمتلك  العالم  من  وزوالها  هبوطها    ،سباب 

الفتر  و وال   ة وبين  بقايا  الباحثون  يكتشف  لتلك  أ خرى   ثارا 

ال   ، الحضارات  والقضايا حولها   ة جوبوبعض  من  ،  للتساؤالت 

الحضار  عن  قليال  نعرف  الحضارات  تلك   ة الفرعوني    ةبين 

الهند  ة، القديم  ةاملصري   ةوالحضارات   ة، القديم  ةوالصيني    ي 

و  املكسيك  في  املايا  الجنوبي  أوحضارة    ةوالحضار   ة، مريكا 

ال   ةوالروماني    ةيوناني  ال البحر  حوض  حضارات  بيض  وباقي 

قدم  من كل التي  أ وقد سبق تاريخيا ظهور حضارات  ، املتوسط

 
 
سابقاذ جاءت    ،كرت   التي  الحضارات   على  تأثيرا   لها  وكان 

هرامات والقصور  وبناء ال   ة، املعماري    ةمثال فن الهندس  ،بعدها

التحنيط والطب القديم   وفن  ة،  ثار القديموالقالع واملباني واآل

طلنطيس )قبل  أ كلها انتقلت من حضارة    ، وعلم الفلك وغيرها

وكذلك من    ، وغيرها  ةالى مصر القديم  ة( العريقةالف سن  ١٢

)حضارات ما    ة،وحضارة ليموريا القديم  ة حضارة املايا القديم

من   ةقليل  ةمع  فئ  ةانتقل العلم واملعرف  ، قبل التاريخ املكتوب(

وا و الناس  هاجروا  الذين   والخبراء  من  أ لعلماء   بحروا 

النهرين)العراق   بين  ما  وبالد  مصر   الى  وغيرها  اطلنطيس  

ميسوبوتاميا( والهند والصين واملكسيك واليونان..  -  ةالقديم

ثارها في  آالتي نرى بعض    ةدوا بعضا من املعالم الحضاريي  شو 

هذه ي  أ  اآلإ  ةضافبال   ، امنا  ثار  لى 

التي مازال بعضها    ة، املادي  واملعالم  

حتى   بعض  ي  أ قائما  في  هذه  امنا 

ال   ، البلدان تلك  في  الناس  تحقيق  إ  ةزمنوصل  نجازات  إلى 

رفيع    ة، عالي  ةبدرج  ةوروحاني    ةوعقلي    ةمعنوي   وبمستوى 

لى تحقيقه كما  إرض  نسان الحاضر على ال لم يصل ال،  حيانا أ 

للسفر في    ةالروحاني    ةكان في السابق...على سبيل املثال.. القدر 

 astralو الفضائي  أ  ،ثيري الفضاء والكون بواسطة الجسم ال

body ،  ب روحاني  ا
َّ
رك غير    ة،وجزء من الروح البشري    لذي هو م 

محسوس  وغير  لإل،  مرئي  املادي  الجسد  خالل    ،نسان يفارق 

  ةل في الفضاء الكتساب معلومات مباشر ويتجو    ، النوم العميق

والكون  العالم  ويعود    ، من  الضوء  سرعة  تفوق  لى  إوسرعته 

نومه من  يستيقظ  ان  قبل  صاحبه  الجسد  ،  جسد  ويفارق 

الجسد   عن  وانفصالها  املوت  عند  الروح  مع  نهائيا  املادي 

القدر   . املادي هذه  منتشر   ةوكانت  الناس   ة وغيرها  بين    ، كثيرا 

واع   ه  وبشكل  كما  وعي(  ال  )حالة  النوم  خالل  فقط  و  وليس 

هذا عصرنا  في  تطو    ،معروف  العقلي  وكذلك  القدرات    ةر 

الطبيعي    ةمادي  -الفوق    ةوالروحاني   بعد  الحاس  ة،  وما    ةمثل 

)  ة والسابع  ةالسادس بعضها  ،  وغيرها  ،(telepathyوالتلباثي 

و  خياليا  سابقاسطوري  أكان  االنفتاح  ،  ا  عصر  بدأ  واليوم 

العقلي    ،الروحاني والقدرات  القوى  عند    ةوالروحي    ةوتطوير 

   ، البشر
 
ال وسكا منتشر رض  ن  كانت  بعض    ةكما  في  سابقا 

 ◼  الحقب من تاريخ العالم والبشر.العصور و 
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 الّدين واألخالق ِعماُد المجتمع 
 يركا  -األستاذ الشيخ يوسف سعيد ابو يوسف   بقلم:

 

  
ً
ّيا
َ
وأ افّية،  الّديموغر ه 

ُ
تركيبت  

ْ
كانت ا  أيًّ يُّ مجتمٍع بشرّي، 

َ
أ

وَيستحيل   قائمة  له  تقوَم  أْن  ُيمكن  ال  الجغرافّي،  موقعه   
َ
كان

ه واستمراره على وجه البسيطة، إذا لم تعتمْد كينونته على 
ُ
بقاؤ

أخرى   ركائز  وهناك  واألخالق.  الّدين  هما:  أساسّيتين  ْين 
َ
ركيزت

كالعاد واصل هاّمة، 
ّ
والت عليم 

ّ
والت واألعراف  قاليد 

ّ
والت ات 

 من الّدين واألخالق،  
ً
 أو أهّمّية

ً
االِجتماعّي، ٰولكّنها في نظري أقلُّ شأنا

ى بكّل ِسمات اإلنسانّية.  
ّ
 ما ُدمنا نتحّدث عن مجمتع بشرّي يتحل

)الّدين   ْين 
َ
الكلمت ْين 

َ
لهات الحرفّي  املعنى  إلى  نظرنا  لو 

أن   لوجدنا     واألخالق( 
َ
َدان الفعل  من  َضع-الّدين 

َ
خ أي  -َيديُن 

 نفُس اإلنسان  
ْ
اعة. وإذا كانت

ّ
ضوع هنا بمعنى الط

ُ
يخضُع، والخ

عالى، وأخبث من تسعين  
َ
ت ِلساِنه  بالّسوء، كما جاء على   

ً
أّمارة

شيطان، على حّد قول بعض العارفين، فال ُبد  لها من طاعٍة هي  

ب جوارح صاحبه
ّ
  أشبُه بقناعٍة ذاتّية، تهذ

ً
ا اإلنسان، وتضُع حّدا

في   دواها  فس 
ّ
)الن األصغر  الِجهاد  باب  في  اته  ونزَو لشهواته 

ّر، ف
ّ
ب الخير فيه على الش

ّ
غل

ُ
آدم مجبول    بنٱمخالفة هواها( وت

قص والّضعف. 
ّ
 من طينة الن

ترجم إلى ما هو    وٰهذه
ُ
، إذا لم ت

ً
اتّية ال تعني شيئا

ّ
اعة الذ

ّ
الط

الّدي قوس 
ُّ
والط كالعبادة  الواجبة،  عملّي:  روض 

ُ
الف داء 

َ
وأ نّية 

ُل  
ُ
تي تصق

ّ
وحيدّية ال

ّ
لك من معين املعرفة الت

ٰ
هل من خالل ذ والن 

شخصّية املوّحد العارف، وتجعله يسُمو ويرقى بفكره وأخالقه  

األ  املقام  أكبر  علىإلى  والجهل  الخير جميعه،  أساُس  فاملعرفة   .

همُّ أنواِع  عدّو لإلنسان، وَمن ال يعرف ال يمكنه فعل الخير. وأ 

 
َ
ة وجودها. أل

ّ
فس وعل

ّ
 الن

ُ
يقل ُسقراط الحكيم:    ْم املعرفة معرفة

لقت في  
ُ
"ِاعرف نفسك أّيها اإلنسان". فَمن عرف نفسه، ملاذا خ

ة وجوده   ساسّية، ٰهذا الكون، وما هي واجباتها األ 
ّ
ه وِعل  رب 

َ
عرف

فس  
ّ
الن واجبات  ولى 

ُ
أ ن  

َ
أ يعني  وٰهذا  الكون.  ٰهذا  في  وحياته 

،  الب
ً
عموما اإلنسان  خلق  خلقها،  ذي 

ّ
ال الخالق  عبادة  شرّية 

نسمُع،   بصر، 
ُ
ن عقُل، 

َ
ن فنحُن   ، وحواس   

ً
وعقال  

ً
وجسما  

ً
روحا

، وٰهذه ِنعٌم من ّللّا عز  وجّل 
ُ
حّس ونتذّوق

ُ
    ، نشّم، ن

ً
علينا جميعا

بيعّية، ونحمد  
ّ
قّدر قيمتها وأهّمّيتها في ممارسة حياتنا الط

ُ
ن أن 

عليها تعالى   
ّ

عليناّللا ر  ّدِ
ُ
ق إذا  إال  قيمتها،  نعرف  ال  فنحُن  ال   -، 

هللا حاالٍت    -سمح  نعيش  أْن  أي  نقيُضها،  هو  فيما  نكون  أن 

كرت. 
ُ
تي ذ

ّ
 لتلك ال

ً
 مناقضة

ضح 
ّ
 كبرى في    يت

ً
مّما تقّدم، أن  للّدين كرادٍع أخالقّي، أهّمّية

 صْوِن املجتمع وتعزيز أركانه، وقد أدرَك ٰهذه األهّمّية، الكثير من 

استغاللها   وحاولوا  العصور،  عبر  واألباطرة  وامللوك  ام 
ّ
الحك

املثال،   سبيل  على  بونابرت  فنابليون  ُعروشهم،  وتعزيز  لدعم 

 
ّ
ال العظيم  ،    ذيالقائد 

ً
مؤمنا يكن  لم  أوروّبا،  له عروش   

ْ
دانت

اإلكليروس،   ِمن  يسخر  وكان 

ع  
ّ
وق الحاّد  وبذكائه  ه 

 
أن إال 

فاق )كونكورداتو( مع  
ّ
على ات

شأن  الَح  يصون  األعظم،  ْبر 

ركيزة   ويعتبره  بالده  في  الّدين 

ِشبه  ُحكمه  على  رعّية 
ّ
الش الّصبغة  إلْضفاء  لك 

ٰ
وذ أساسّية، 

ق.
َ
طل

ُ
 امل

ه ِدين َحِنيف، يدعو لإليمان بإلٍه   ما
ّ
وحيدّي، أن

ّ
ُيمّيز ديننا الت

عقالنّي   ديٌن  ه 
ّ
وأن ُيولد.  ولم  َيِلْد  لم  َصَمد  ْرٍد 

َ
ف أحد،  واحٍد 

يد العواطف  فلسفّي،  على  الّراجح  العقل  تغليب  إلى  عو 

ة، أو  
َ
ف
َ
ت ش

ْ
ه بِبن فوُّ

ّ
الهوجاء، وتحكيمه واملنطَق الّسليم قبل الت

عراء أبو العالء املعرّي: ملالقيام بأّي ع
ّ
 . وقد قال فيلسوف الش

ّن ال إماَم سوى ا كذَب 
ّ
 في صبحِه واملساء   ل لعقالظ

ً
 ُمشيرا

ه  ما فإذا
َ
 عندَجلَب  أطعت

َ
 اإلرساء  املسيِر   الّرحمة

الّرحيم(    إذا الرحٰمن  هللا  )ِبسِم  ة 
َ
الَبْسَمل جملة  في  ا 

ّ
تمعن

رأينا أّنها مفتاح الحياة في كّلِ صغيرة وكبيرة، وَحِريٌّ بنا أال نقوم  
بأّي عمل أو نشاط قبل ذكرها، فهي تنطوي على أسراٍر كثيرة،  

وحسبنا أن نقول إّنها تبدأ بباء االستعانه باهلل عّز وجّل، فأنت  

ما تستعين باهلل  حين تقول: "ب
ّ
ك إن

ّ
ْسم هللا الرحٰمن الّرحيم" فإن

الّسماوات   بخالق  تستعين  أن  من  أجلُّ  وهل  وتعالى،  سبحانه 

ٰهذا   من  أبلغ  تعبيٌر  العالم  في  غة 
ُ
ل أّي  في  يوجد  ال  واألرض؟؟ 

ركيب الّرصين، ال يوجد  
ّ
لك عبارة "الحمدهلل" بهذا الت

ٰ
عبير. وكذ التّ

 
ّ
اعر حين قال: ت غالها أّي مثيل في كّلِ الل

ّ
 كم َصدق الش

ً
 . وأخيرا

 َصّح ديُن املْرِء واْعتّل جسُمه  إذا

 ِشفاه قريٌب والّسقام يزوُل 

ه  وإن
ُ
 َصّح جسُم املرِء واْعتّل دين

اَك على طوِل الّزمان عليل
َ

 فذ

أو    أّما الّسجّية  هو  ُق 
ُ
ل
ُ
والخ ق، 

ُ
ل
ُ
خ لكلمة  فجمٌع   

ُ
األخالق

ِبع وُجِبل عليه اإلنسان، وبما أّن ناموس الحياة  
ُ
ذي ط

ّ
بع ال

ّ
الط

  
ٌ
حميدة أخالٌق  فهناك  وضّده،  يء 

ّ
الش  أي  ضاّد، 

ّ
الت على  قائم 

ة  
ّ
وقل كالُبخل   

ٌ
ذميمة أخالٌق  وهناَك  والوفاء،  والحياء  كالكرم 

وقد   والخيانة.  بقوله:    خاطب الحياء  األكرم  رسوله  تعالى  هللا 

لٍق عظيٍم" فما أروَع أْن ُيقال: فالٌن كريُم األخالق،  
ُ
ى خ

َ
عل

َ
ك ل

ّ
"إن

  
ُ
وما أقبح أن ُيقال العكس: فالٌن ذميُم األخالق. األخالق الكريمة

األخالق   بحميد  ى 
ّ
تحل وَمن  ه، 

ُ
وهيبت املرء  زينة  إذْن،   

ُ
الحميدة

بالَوقار تجّمل  الِخالل،  وما  ون  ، وسامي  واعتبار.  احترام  كل   ال 

  
ُ
حيط

ُ
ت  

ً
منيرة  

ً
هالة الّسامية  األخالق  ٰهذه  تظل   أْن  أجمَل 
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روف واألحوال،  
ّ
ب الظ

ّ
يالي واألّيام، َرغَم تقل

ّ
بصاحبها على ممّر الل

 تنعكُس  
ً
 َسنّية

ً
، بحيث تظّل أخالقا

ً
وضيق ُسُبل العيش أحيانا

فتبرُز   صاحبها،  ُمحّيا  على   
ً
بهّية  

ً
تي    فيأنوارا

ّ
ال أفعاله  و أقواله 

 عن ااِلندفاع 
ً
ل ورزانة، بعيدا

ُّ
زان وتعق

ّ
تصدر عنه في هدوٍء وات

  
ً
إنسانّية البشرّي  موذج 

ّ
الن ٰهذا  َمَع   

ُ
الحياة فتغدو  ْيش، 

ّ
والط

على   دوا 
ّ
وأك الحميدة  باألخالق  عراء 

ّ
الش تغّنى  ولطاملا   .

ً
رائعة

عوب، فقالوا: 
ّ
 أهّمّيتها في حياة األمم والش

 إذا أخالقهم كانْت خرابا             مرٍ بنياُن قوٍم بعا وليَس 

ما
ّ
هم ذهُبوا          األمُم األخالُق ما بِقَيت إن

ُ
 فإْن ُهم ذهبْت أخالق

وُم في أخالقهم إذا
َ

ِصيَب الق
ُ

 وعويال             أ
ً
 فأِقْم عليهم مأتما

الحياُء،    وقد  ،
ُ
الّصدق ُر خصاٍل: 

ْ
َعش قيل: "مكارُم األخالق 

  ،
ُ
، الّصبُر، الِحلُم، الغيرة

ُ
جاعة

ّ
واضُع، الَوفاُء، الش

ّ
الّسخاُء، الت

أن نكتب   الِخَصال، يمكن  ٰهذه  كّلِ واحدة من  كُر" وعن 
ّ
والش

بها،   اإلنسان  ي 
ّ
تحل وضرورة  قيمتها  لنبّين  األسطر،  عشرات 

    صار ٰولكن على سبيل االخت 
ُ
ة
 
، والحياُء ُحل

ٌ
َجاة

ْ
 َمن

ُ
نقول: الّصدق

واضُع  
ّ
ار العيوب، والت

ّ
 كمال، والّسخاء/الكرم ست

ُ
ية

ْ
جمال وِحل

)الدّيان    
ٌ
رجولة  

ُ
جاعة

ّ
والش الّضمير،  معِدُن  والوفاُء  ِرفعة، 

جاع غير َجَبان( 
ُ
ُم سّيد األخالق،    ش

ْ
والّصبر مطّية املؤمنين، والِحل

ْيرِة نخوة الّرِج
َ
اعة والعرفاِن.  ال، وفي الغ

ّ
كر دليل الط

ّ
 والش

 
ً
م الكبير كمال جنبالط، حيث    وأخيرا

ّ
ستشهُد بأقوال املعل

َ
ن

في   واملناقبّية  لألخالق  نظاٌم  للفرد  يكون  أْن  "ُيفترض  قال: 

األخالق   نظام  ظامان: 
ّ
فالن اآلخرين،  مع  عالقاته  وفي  داخله، 

بدون  أحدهما  يقوُم  ال  صالِن، 
ّ
مت متالزماِن  املجتمع    ونظام 

َسَد  
َ
رُد وف

َ
ت الحضارة    املجتمع، اآلخر، وإال سقط الف

ّ
واضمحل

هامٌّ   قوٌل  وله  املاّدّية".  مكاسبها  جميع  اضمحالها  في  ِبَعْتها 
َ
وت

 في ٰهذه األّيام، وهو: "إذا  
ً
، وخاّصة

ً
ره دائما

ّ
آخر، علينا أْن نتذك

ال   ضميَره  يختار  أن  فعليه  وضميره،  حزبه  بين  اإلنساُن  ّيَر 
ُ
خ

 حزَبه، أل 
ّ
ه يستطيع أن يعيش بدون حزب، ولكن

ّ
ال يستطيع أن    هن

، ما أحوجنا في ٰهذه األّيام  
ً
يحيا بكرامة بدون ضمير حّي". وختاما

الّدين   لواء  تحت  ااِلنضواء  إلى  الغموض،  ضباُب  ها 
ُّ
يلف تي 

ّ
ال

الّسامية   باألخالق  ي 
ّ
حل

ّ
الت جانب  إلى  ريف، 

ّ
الش الحنيف 

وفيق.وباملناقب الحميدة. وهللا تعالى وليّ 
ّ
 ◼  الت

 لسيد كمال منصور لصدور كتاب "قل كلمتك وامِش" 

 

ا  
ً
لقد أهدى مستشار رؤساء إسرائيل للشؤن العربية سابق

قرية   من  منصور  كمال  السيد  والصحفي  واألديب  األستاذ 

  " وخواطر  تأّمالت  وامِش،  كلمتك  "قل  كتابه  عسفيا مشكورا 

 ألسرة املرحوم الشيخ سميح ناطور. 

صفحات من الحجم املتوسط، وتزين    504يقع الكتاب في  

اط املبدع كميل ضو وهي  
ّ
الغالف لوحة من أعمال الفنان الخط

على   "اللسان  تقول:  الجميل،  يده  بخط  جملة  عن  عبارة 

 صغره، كم أسقط عظيًما عن كرسّيه".  

ف الكتاب إلى أربعة أقسام:  
ّ
 قّسم املؤل

في صحيفة "اليوم"  -1 شرت 
ُ
ن وصحيفة "حقيقة    مقاالت: 

 .1952-1950األمر" ما بين السنين 

شرت في جريدة األنباء    -2
ُ
قال صاحبي: عبارة عن مقاالت ن

 .1981-1974ما بين السنين 

في    -3 أيضا  شرت 
ُ
ن مقاالت  عن  عبارة  وخواطر:  الت  تأمُّ

 .1981-1974جريدة األنباء ما بين السنين 

 . مسك الختام: وهو عبارة عن ِحكم وأمثال -4

رئاسة  ل عام  أمين  من  شكر  برسالتْي  الكتاب  ختم  قد 

الجمهورية املصرية السيد محمود عبد الناصر عن السيد أنور  

السادات، ورسالة من نائب الرئيس محمد حسني مبارك على  

 إهدائه لهما كتابه "في جعبتي".  

الكاتب   منصور  نحّيي  كمال  املتينة،  السيد  اللغة  على 

ا والسرد  الصحيح،  التشويق،  والتعبير  وعناصر  لسلس، 

إلى   القارئ  وشد  اقف  املو وتحليل  البديع،  والوصف 

الى أنه قد  يحدث.    االستمرار، واستقطاب اهتمامه بما ونشير 

العام   في  شازار،    1970ُعين  زملان  الدولة  لرئيس  مستشارا 

رؤساء كان اخرهم الرئيس    7واستمر في عمله ومنصبه هذا مع  

العام   وفي  بيرس،  الكبرى    2010شمعون  إسرائيل  جائزة  نال 

 لعطائه الخاص للدولة واملجتمع. وفي العام 
ً
ده   2014تقديرا

ّ
قل

بوس بيرس  تكريمه  الرئيس شمعون  وتم  كما  الدولة،  رئيس  ام 

" من أعمال فنان الحروفية  بمعر "تأمالت وخواطر    2018عام  

تتمنى للكاتب    " العمامة"اسرة    كميل ضو بلوحات من أقواله. 

من   العديد  في  الطويل  الباع  صاحب  منصور  كمال  السيد 

يتحفها   بأن  وتأمل  املديد  العمر  الواسعة  والخبرة  املجاالت 

   ◼املزيد من كتاباته.  ويتحف القراء ب
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 دروس واعتبار ويقظة وتذكار 
 لبنان  - أبوذياب   يوسف   الشيخ غسان   االستاذ:  بقلم 

 

ذكرى زيارة مقام سيدنا شعيب    ، إّن هذه املناسبة الجليلة
السالم العميق  ، عليه  سباتنا  من  لنستفيق  سبات    ،تدعونا 

بالفوض ى   املتخبط  العالم  هذا  في  تعالى  هللا  عن  الغفلة 
والضياع والبعد عن هللا عز وجل. وكأن رسالة سيدنا شعيب  
بأنوار   لتنيرها  جديد،  من  قلوبنا  أبواب  تطرق  السماوية  )ع( 

صنم  . وأي  نرنا من عبادة األصنام واألوثاوتحرّ   ،الهداية املباركة
وأخطر اليوم من عبادة الذات؟! أي حب الجاه والرئاسة  أضر ّ

وتحليل   القتل،  واستحسان  اآلخرين،  على  واإلستعالء 
وإحياء   العدل،  وإطماس  والطمع،  املال  وحب  املحرمات، 

ويأكل  ، الظلم املوت  سيأخذه  الصنم  والتراب  هوهذا    ،الدود 
 
ّ
املتعل ومع  معه  أليس  ويبقى  والعقاب.  الغضب  به  هللا  قين 

 ؟ بأحكم الحاكمين

التحرّ  الى  تدعونا  شعيب،  نبينا  هذه  فرسالة  عبادة  من  ر 
لنا وتقول  ْيُرُه(    األصنام 

َ
غ ٍه 

َ
ِإل ِمْن  ْم 

ُ
ك
َ
ل َما   َ اْعُبُدوا َّللاه ْوِم 

َ
ق )َيا 

هللا  85)األعراف: ه  يحبُّ ما  لكّلِ  جامٌع  اسٌم  هي  فالعبادة   .)
. فاهلل سبحانه  ويرضاه من األقوال واألعماِل الباطنِة والظاهرةِ 

تكوين  أحسن  في  خلقه  الذي  اإلنسان  هذا  من  وجعله    ،يريد 
األرض في  وأن    ، خليفته  له،  خاضعا  خاشعا  مطيعا  يكون  أن 

كريما   كالشمس،  حنونا  خلقه  الذي  هللا  صورة  على  يكون 
ِح  واسعا  و كاألرض،  كالبحر.  ورفقا  أسوة  إلما  فله  ملكا  كان  ذا 

عليه   و بالنبي سليمان  أيوب  إالسالم،  بالنبي  أسوة  له  ابتلي  ذا 
و  السالم،  عليه إعليه  سلمان  بسيدنا  أسوة  له  فقيرا  كان  ذا 

ذا عصفت به نوائب الدهر له أسوة بالنبي يوسف  إالسالم، و 
جعلوا من    ، اد األمم يوأس  ، عليه السالم. فهؤالء أنبياء الرحمة

 
ّ
وتقل وفقرهم  عـغناهم  هلل  وخضوعا  عبادة  الدهرعليهم  ز  بات 

فـعـمّ  البركاتوجـل،  بوجودهم  وانتشر    ،ت  الـخيرات،  وفاضت 
ال هللا وحده ال شريك له يبعث فينا  إالسالم والوئام. فليس لنا  

اصطنعها   التي  املذكورة  األصنام  هذه  وأما  والسالم.  الخير 
 مصدر  إال فما هي    ، التائهون الضالون ألنفسهم في هذا العصر 

األوليا أحد  وقد صدق  ونقمة.  مناجاته  شقاء  في  الصالحين  ء 
لهي كيف استنصر من الينصرني  إللخالق سبحانه حيث قال: "

يرزقني  إ ال  من  أسترزق  كيف  بك،  وكيف  إال  بفضلك،  ال 
ال بتمكينك. فيا من  إأسخطك في رض ى من ال يقدر على ضري  

فال نصرة  إ في شدتي ورخائي".  التجائي  بنصرة هللا، وال  إليه  ال 
ال بتمكين هللا. والعاقل  إ أحد َيضّر  فضل اال من فضل هللا، وال 

 رضاء مخلوق بمعصية الخالق سبحانه. إال يعمد على 

 
ّ
التعل هذا:  عصرنا  في  األصنام  عبادة  بشاشات  ومن  ق 

ب  تأسرنا  خادعة  البأالكترونية  الوهمية  ّر لوانها  وصورها  اقة، 
 
ّ
املضل عناوينها  الحقيقة  وبعض  عالم  من  لتأخذنا  عالم  إة  لى 

لى عالم الجهل والضالل.  إلم العقل والحكمة  الضياع، ومن عا
كياننا   ويقرض  عقولنا،  يخطف  ماكر،  مصطنع  صنم  فهي 

بّد  ال  ولكن  من    اإلنساني. 
ا لسنا  

ّ
التوضيح في هذا املجال؛ بأن

ر الكبير في عصرنا هذا،  ضد التطوّ 
 
ّ
ولكن عصرنا،  خارج  نكون  بأن  ندعو  ندعو  وال  التمييز إنا  لى 

يخدم اإلنسان، واستخدامه جزء   الصحيح مابين ما هو نافع
ضارّ  هو  ما  وبين  وجل،  عز  هلل  العبادة  وتضييع    من  وفضول 
للعقول  وتضليل  للطاقات،  وهدر  تنفع  ،  للوقت،  ال  وأصنام 

شعيب   نبّينا  فرسالة  وقت.  كل  في  والزوال  التغيرات  وتعتريها 
والحكمةإتدعونا   بنورالعقل  اإلستنارة  الحقيقة  ، لى    ، لنبصر 

الذي   املادي  ونستشرف من خاللها على املحسوسات والعالم 
هلل  ، نعيشه  ما  منه  ببركة    ، فـنأخذ  الوثنية  قـيود  من  ونتحرر 

 سيدنا شعـيب ورسالـته. 

)ع(   شعيب  سيدنا  رسالة  تدعو  وإن  إوكذلك  اإلصالح  لى 
 
ّ
الذي عل الرحمة شعيب )ع(مفهوم اإلصالح  نبي  إياه  هو    ،منا 

اإلقرار   وأجلها:  أعظمها  الصحيحة  بالعقائد  القلوب  إصالح 
الفرد األحد  الواحد  هللا  برسله    واإلقرار   الصمد،  بوجود 

واال )ع(،  واال وأنبيائه  بأوامره  نو لتزام  عـن  وإصالح  نتهاء  اهيه، 
الغّش  بترك  املعاملة    املعامالت  ألن  وامليزان،  بالكيل  والبخس 

  ستدّل أساس الدين، كما قال سيدنا الشيخ الفاضل )ر(:" ويُ 
املرء بحسن معاملته،والذي يعين على حسن   على صحة دين 

 
ّ
قى هللا حق تقاته،  املعاملة حالة واحدة وهي التقوى، ألن من ات

سائ في  تعالى  هلل  معامالته".أخلص  الحكم    ر  سياسة  وإصالح 
الضعيف،   على  القوي  استقواء  وترك  والسالم،  العدل  بنشر 

 إو 
ّ
البن بالحوار  الحق  كلمة  والصبر    ، اءعالء  والرفق  واللطف 

 والحكمة.

هزّ  التي  هذه  كورونا  جائحة  إن  أقول  الكيان  وختاما  ت 
وانهارت   النفوس،  مع  العقول  لها  وخضعت  بأسره،  العاملي 

ال لهية تنذر بسحائب  إال رسالة  إ سبل والوسائل ما هي  أمامها 
ن استمر  إ كما أمطرت على قوم مدين،    ، الغضب املمطرة نيرانا 

بالرجوع   الناس  وتدعو  املذكورة،  أصنامهم  عبادة  على  الناس 
شر  إ كل  من  النجاة  فيها  التي  شعيب  النبي  رسالة  قدسية  لى 

رسالة   هي  هذه  كورونا  فجائحة  فإّم إوهالك.  واختبار.  ا  نذار 
وإّم  الى رسالة سيدنا شعيب وتعاليمه،  والعياذ باهلل  -ا  ننجو بالرجوع 

ذلك الظلة    -من  يوم  عذاب  فيأخذ  والكفر،  الضالل  على  اإلصرار 
 ◼  أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.ن هللا غالب على  إالكافرين. و 

 االستاذ الشيخ غسان يوسف أبوذياب:  ▪

.  في لبنان  مدرس لغة عربية في مدرسة العرفان التوحيدية 
الجامعة   من  العربية  اللغة  في  ماجستير  شهادة  على  حائز 
واملقاالت   الكتب  في  لغوي  ومدقق  محقق  عامل  اللبنانية. 

 الكتاب اللبناني.الدينية واألدبية في دار 
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 ليتنا نستخلص الِعبر...    .. من أجمل ما قرأت 
 يانوح  -  أبو توفيق سليمان سيفالشيخ   بقلم

 

من   صراخه...  من  أبي...  من   
ُ
سئمت  ... أحدهم:  يقول 

نقده... من عتابه... إذا دخل غرفتي َوَوجَد املصباح مضاًء، أو  

املروحة وأنا خارجها صرخ في وجهي: ِلَم ال تطفئه، ولَم كّل هذا  

 الهدر في الكهرباء؟؟ 

ر ماًء صرخ بعلّو صوته:  
ّ
إذا دخل الحّمام ووجَد الصنبور يقط

حكم غلقه قبل خروجك، ولَم كّل هذا الهدر في املاء؟ 
ُ
  ِلَم ال ت

ما   الصغيرة    ينتقدنيدائما  يعاتب على  بالسلبّية!!  ويّتهمني 

يوم  وا جاء  أن  إلى  املرض!!!  فراش  على  وهو  حّتى  لكبيرة!!! 

 الخالص... اليوم الذي لطاملا انتظره.

حياتي،   في  األولى  الشخصّية  املقابلة  جري 
ُ
سأ اليوم 

للحصول على وظيفة مرموقة في إحدى الشركات الكبرى. وإن  

أبي   غير رجعة، وسأرتاح من  إلى  البيت  تّم قبولي فسأترك هذا 

 وبيخه الدائم لي. ومن صراخه وت

استيقظت في الصباح الباكر واستحممت، ولبست أجمل  

كتفي   على  تربت  بيد  فإذا  بالخروج،   
ُ
وهممت رت، 

ّ
وتعط ثيابي، 

عينيه،   ذبول  رغم  مبتسما  أبي  فوجدت  التفتُّ  الباب،  عند 

وظهور أعراض املرض جلّية على وجهه... وناولني بعض النقود  

ا واثقا من نفسك، وال تهتزّ أمام  وقال لي: أريدك أن تكون إيجابي  

سؤال.  وأنا    أي   ،
ُ
وابتسمت مضض  على  النصيحة   

ُ
تقّبلت

التنظير  عن   
ّ
يكف ال  اللحظات  هذه  ى  حتّ داخلي،  من  ف 

ّ
أتأف

ه يتعّمد تعكير مزاجي في أسعد لحظات حياتي. 
ّ
 وكأن

أجرة    سّيارة  واستأجرت  مسرعا،  البيت  من  خرجت 

ابة الشركة   وتوّجهت إلى الشركة. وما أن وصلت ودخلت من بّو

 حّتى تعّجبت كّل العجب!!! 

استقبال   فو 
ّ
موظ وال  الباب،  عند  ُحّراس  هناك  يكن  فلم 

 سوى لوحات إرشادّية تقود إلى مكان املقابلة. 

 مقب
ّ
 أن

ُ
ض الباب قد  وبمجّرد أن دخلت من الباب، الحظت

 خرج من مكانه، وأصبح عرضة للكسر إن اصطدم به أحد. 

أكون   بأن  املنزل،  من  خروجي  عند  لي  أبي  نصيحة  رت 
ّ
فتذك

الباب إلى مكانه، وأحكمته   الفور برّد مقبض  ا، فقمُت على  إيجابي 

الشركة   بحديقة  ومررُت  اإلرشادّية،  اللوحات  تتّبعت  ثم  جّيدا. 

اه التي كانت تطفو من أحد األحواض  فوجدت املمّرات غارقة باملي

  الذي امتأل باملاء إلى آخره. وقد بدا أن البستاني قد انشغل عنه. 

خرطوم   بسحب  فقمُت  املياه،  هدر  على  لي  أبي  تعنيف  رت 
ّ
فتذك

تقليل ضّخ   أخر مع  في حوض  املمتلئ ووضعته  الحوض  املياه من 

 الصنبور حّتى ال يمتلئ بسرعة إلى حين عودة البستاني.  

الشركة   مبنى  دخلت  ثم 

وخالل   اللوحات،  متتّبًعا 

صعودي على الدرج الحظت  

مصابيح   من  الهائل  الكّم 

في   ونحن  املضاءة،  اإلنارة 

ا    ال إرادي 
ُ
وضح النهار، فقمت

أينما   أذني  في  الذي كان يصدح  أبي  بإطفائها خوفا من صراخ 

ذهبت. إلى أن وصلت إلى الدور العلوّي ففوجئت بالعدد الكبير  

 ن املتقّدمين لهذه الوظيفة.م

انتظر    
ُ
املتقّدمين، وجلست في قائمة   بتسجيل اسمي 

ُ
قمت

لدرجة   ومالبسهم  الحاضرين  وجوه  في  أتمّعن  وأنا  دوري 

رأيته.   ما  أمام  وهيئتي  مالبس ي  من  بالدونّية  أشعر  جعلتني 

الجامعات   من  عليها  الحاصل  بشهاداته  يتباهى  والبعض 

ّل من يدخل املقابلة ال يلبث إال أن  ثّم الحظت أنّ ك   األمريكّية.

 في نفس ي: إن كان هؤالء بأناقتهم  
ُ
يخرج في أقّل من دقيقة. فقلت

قبل أنا؟؟!! 
ُ
 وشهاداتهم قد تّم رفضهم فهل سأ

الخاسرة   املنافسة  والخروج من هذه  باالنسحاب   
ُ
فهممت

من    
ُ
انتفضت وبالفعل  منك.  نعتذر  لي  يقال  أن  قبل  بكرامتي 

بالخر  وهممت  اسمي  مكاني  على  ينادي  ف 
ّ
باملوظ فإذا  وج 

 للدخول. فقلت ال مناص سأدخل وأمري إلى هللا. 

دخلت غرفة املقابلة وجلست على الكرس ي في مقابل ثالثة  

وابتسمو  إلّي  نظروا  قال  أشخاص،  ثّم  عريضة  ابتسامة  ا 

 تحّب أن تستلم الوظيفة؟؟؟ متىأحدهم: 

أو   مّني  يسخرون  أنهم  وظننت  لوهلة،  هلت 
ُ
أحد  فذ أنه 

 أسئلة املقابلة ووراء هذا السؤال ما وراءه. 

 أهتّز وأن  
ّ

رت نصيحة أبي لي عند خروجي من املنزل، بأال
ّ
فتذك

أكون واثقا من نفس ي. فأجبتهم بكّل ثقة بعد أن أجتاز االختبار  

 إن شاء هللا. فقال آخر: لقد نجحت في االمتحان وانتهى األمر. 

سؤاال واحدا؟؟ فقال  فقلت: ولكن أحدا منكم لم يسألني  

ه من خالل طرح األسئلة فقط لن  
ّ
الثالث: نحن ندرك جيدا أن

نستطيع تقييم مهارات أّي من املتقّدمين. ولذا قّررنا أن يكون  

ا... فصّممنا مجموعة اختبارات عملّية  تقييمنا للشخص عملي 

بها،   ع 
ّ
يتمت التي  اإليجابّية  ومدى  املتقّدم  سلوك  لنا  تكشف 

عل حرصه  الشخص  ومدى  أنت  فكنت  الشركة،  مقّدرات  ى 

الوحيد الذي سعى إلصالح كل عيب تعّمدنا وضعه في طريق كّل  

في كّل   اقبة  تّم توثيق ذلك من خالل كاميرات مر متقّدم، وقد 

 أروقة الشركة. 
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يقول صاحبي: حينها فقط اختفت كل الوجوه أمام عيني،  

 صورة  ونسيت الوظيفة واملقابلة وكل ش يء... ولم أعد أرى إال 

باطنه   ولكن  قسوة  ظاهرة  الذي  الكبير  الباب  ذلك  أبي!!! 

برغبة   
ُ
شعرت والطمأنينة.  والحنان  والحّب  واملوّدة  الرحمة 

 جامحة في العودة إلى البيت واالنكفاء لتقبيل يديه وقدميه.

ذني.  
ُ
أ  إلى سماع صوته، وموسيقى صراخه تطرب 

ُ
اشتقت

عين عميت  كيف  قبل؟؟؟  من  أبي  أَر  لم  عن ملاذا  عنه؟؟؟  اي 

بال   اإلجابة  عن  حدود...  بال  الحنان  عن  مقابل...  بال  العطاء 

 بساط    سؤال... عن النصيحة بال استشارة...
ُ
 لو ركبت

ُ
يت

ّ
تمن

إلى بيتي واحتفل معه بفوزي بالوظيفة الجديدة.   الريح ألعود 

ا كامال يحوي شهادتي وخرجت مسرعا وخطواتي  
 
تركت لهم ملف

  اق بقلبي الذي سبقني فرحا إلى البيت. تسابق بعضها بعضا للح

أمام عمارتنا!!!  ازدحاما  رأيت  الشارع  أّول  أن وقفت عند  وما 

اني  
ّ
فتلق بعضا...  بعضها  تضرب  قلبي  وضربات  بحذر   

ُ
اقتربت

م هللا أجرك في أبيك. 
ّ
تسّمرت   جاري باكيا واحتضنني قائال: عظ

قدماي في األرض، ولم تعد تقوى على حملي... ضاعت فرحتي  

حولي...   من  تدور  األرض  وبدأت  وجهي...  في  الدنيا  واسوّدت 

ا مات أبي؟؟؟!!
 
 بسؤال كّل من بجانبي أحق

ُ
ال ال لم يمت   هممت

أقس ى على   ُمّر يا أبي. ليس هناك  حبيبي فهو موجود... رحيلك 

النفس من رؤية حبيبك ُمسجى بال حراك، تراه وال يراك، تنظر  

يا أّيها الطاهر    ّدق ما تراه عيناك...إليه للمّرة األخيرة وال تكاد تص

  
ُ
 أعددت

ُ
ك سترحل لكنت

ّ
النقّي... يا أّيها السخّي لو كنت أعلم أن

نفس ي، وتقّربت منك أكثر، وتزّودت من ِبّرَِك بما قد ينفعني بعد  

أعلم برحيلك ألخبرتك أني ال أجد نفس ي من    وفاتك...  لو كنت 

بعدك،  حياتي  كيف ستصبح  أعلم  وال  تسمعني    ليتك  دونك، 

اقك ينتزع روحي من جسدي، ويقذف بي إلى  ر اآلن ألخبرك: أّن ف

املجهول. النفس حسرة،    أعماق  وفي  غّصة،  القلب  في   
ْ
دخلت

ذني  
ُ
أ وال  البشوش،  وجهك  برؤية  ناظري  ع 

ّ
مت

ُ
أ لم  يوم  كّل  على 

ا شيئا... 
ّ
  بسماع صوتك الحنون، منحتنا كّل ش يء، ولم تأخذ من

 الحياة وأنت  
ُ
لنا العطاء واالحتواء والصبر والوفاء...  ومذ عرفت

ا كما يجب.
ّ
 يا أبي وغاب عّني    كنت أنت الباّر ولم تنل الِبّر من

َ
غبت

والناصح   املتين،  والسند  الشديد،  والركن  والرشد  العقل 

ا في صالتي، في    األمين، لم يمت أبي ولن يموت... بل سيظّل حي 

قّرب به إلى هللا  دعائي، في ركوعي، في سجودي، وفي كّل عمل أت

لم يمت أبي...  وإْن    أسأله أن يغفر ألبي ويتغّمده بواسع رحمته.

ات الخلود...
ّ
رحم    مات فهو باٍق في نفس ي إلى أن ألحق به في جن

اته.
ّ
 ◼ هللا أبي واباكم وأسكنهم فسيح جن

 كتاب "الدالية ذاكرة بلد" لألستاذ عطا حلبي صدور  
نشر   دار  عن  مؤخرا  صدر 

عطا   والباحث  لألستاذ  "جدل" 

حلبي كتاًبا بعنوان "الدالية ذاكرة  

صفحة    188بلد"، جاء الكتاب في  

من الحجم املتوسط، مطبوع على  

ص أبيض  بصور  ورق  مزّين  قيل، 

 توضيحية تاريخية قديمة ملّونة.

جاء في مقّدمة الكتاب: "أربعة  

"الدالية"   بلدنا  على  مّرت  قرون 

والتكوين   التأسيس  مرحلة  في  املاض ي  عن  املعلومات  ولكن 

اليسير   النزر  يتعّدى  الغربيون ال  الّرّحالة  قليل، فما كتبه عنها 

من هنا نحاول في    . من الحقائق واألحداث عبر تاريخنا الطويل

بعيد   من  تهّب  التي  كالنفحات  منها  بعضا  تغطية  الكتاب  هذا 

أكثرها وما   ملا كان، وما  الذكريات  أو الستعادة  الروح،  فتنعش 

أن  ..  أروعها".  الرائع  يشّدنا جميًعا، ومن  املاض ي  إلى  "الحنين 

نتحّدث مع من حولنا من األصدقاء واألبناء واألحفاد عن بلدنا  

ره لنا آباؤنا    "الدالية"
ّ
عائدين إلى الجذور واإلرث الرائع الذي وف

 حتى وصل بنا الركب إلى اليوم." 

الكتاب باإلهداء والشكر لكل من ساعده،   ف 
ّ
املؤل استهّل 

املاء،   عيون  الكرمل،  دالية  موقع  التالية:  املواضيع  تناول  ثم 

الخبز   تحضير  البيتية،  اإلنارة  البيوت،  في  املاء    –أدوات شرب 

واألفران، الت نور 

تربية  العّجال،  الرحراح، 

البيادر،   املاعز، 

املحرقة،   دير  املشاحر، 

عائالت دالية الكرمل عبر  

الدروز   سكنى  التاريخ، 

الكرمل،   دالية  حول 

الترحيلة،   أو  الرحلة 

مركزّية   مهن  الجبخاِنه، 

افات املعتقدات   في تاريخ البلدة، لعب الصغار أّيام زمان، الخر

الغيّ  والسمك -الشعبّية،  والحيوانات  الطيور  )صيد  الصيد 

وجني العسل(، االستفاقة للعلم، األفراح في املاض ي، الرياضة  

 في دالية الكرمل. 

الكتاب  و  هذا  في  "حاولنا  العبارات:  بهذه  الكتاب  ختم 

استعادة ش يء من عبق القديم املشرف على النسيان، والتذكير  

 " ....بأحداث وأمور مّرت بها الدالية في املاض ي.

نحن نشّد على يد الكاتب ونشكره على محاولته تدوين ما  

على   نافذة  يكون  الكتاب  هذا  لعّل  القرية،  تاريخ  عن  تيّسر 

من   لعدد  فاتحة  يكون  ولعله  النسيان،  على  املشرف  املاض ي 

قريتنا   عن  أخرى  مواضيع  وتتناول  املستقبل  في  تصدر  كتب 

 ◼  الحبيبة.
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 َثالُث َسيَِّداٍت وَأْزَواُجُهن  
  البروفيسور علي الصغي ر   بقلم

 

ُتُهنَّ ِمن  
َ
الث

َ
َرَبْيه، وث

َ
 ِإلى آِل ط

َ
ِمْين

َ
ت
ْ
 َين

ُ
الث

َّ
 الث

ُ
َدات ِ

ي  الِء السَّ
ُ
هؤ

 
 
اسِع عشَر. واحدة

َّ
 ِمنُهنَّ تحمُل االسم "فاِطَمة"،  نساِء القرِن الت

وا  
ُ
كان زواُجُهنَّ 

َ
أ د".  "زُمرُّ االسم  تحمالِن  خرياِن 

ُ
األ اِن 

َ
ت
َ
ن
ْ
واالث

فاِطَمة،   دة  ِ
ي  السَّ زوج  ِيْركا،  قرية  ِمن  ي  ِ

معد  مرُزوق  املشايخ 

واحدٍة   زوج  العرب،  ِبجبل  ا  َريَّ
ُ
الق بلدة  ِمن  طرش 

َ
األ وُمصطفى 

 
َ
ت
َ
ل
َّ
ْيِن ال

َ
َدت ِ

ي  ي ِمن  ِمَن السَّ د، وسلمان ماض ِ ْيِن تحمالِن االسم زُمرُّ

د. هؤالِء   تي تحمل االسم زُمرُّ
َّ
خرى ال

ُ
دة األ ِ

ي  قرية ُجوِلس، زوج السَّ

رماِء عصِرِهم، كلُّ واحٍد  
ُ
وا ِمن ِكباِر ُوجهاِء وك

ُ
الثة كان

َّ
زواُج الث

َ
األ

ومجتمعه،   وزمنه  وبيئته  موقعه  في  ن  منهم 
َ
أ األقداُر  وشاءِت 

 اثن
َ
ا، واآلخُر  يموت

ا
ا، أحُدهما مات شنق ا وغدرا ، ظلما

ا
اِن منهم قتال

امات مسموما 
ا
 ان يموت ابُن ثالثهما شنق

ا
ا.  ،ا، وايضا ا وغدرا  ظلما

   َطَرَبْيه   َألش يخ مرُزوق معدِّي وزوجُتُه فاِطَمة 

سنة   وال  ي،  ِ
معد  وق 

مرزُ يخ 
َّ
الش والدة  سنة  نعرف  ال  نحُن 

كان   تي 
 
ال َرَبْيه، 

َ
ط سلمان  فاِطَمة  وهي  فاِطَمة،  زوجته  والدة 

ها   ِ
و 
ُ
ِلُحن  ،" م 

ُ
"األ ِي 

َ
أ "امِلْيِمي"،  لقب  عليها  ون 

ُ
ُيطِلق ِيْركا  انُ 

َّ
ُسك

هُ 
ُ
ا نعرف اَعْمُرو. ِممَّ

َ
ف
َ
دة ِمن بلدة ش ِ

ي  صل هذه السَّ
َ
عن    عليِهم، وأ

ا في بلدته ِيْركا وفي ُمحيِطها،   ه كان وجيها
َّ
ن
َ
ي أ ِ

وق معد 
يخ مرزُ

َّ
الش

ار، والي   دَ
ْ
ِزن

َ
نَّ عبدهللا باشا الخ

َ
ا، وأ يضا

َ
أ نحاِء البالد 

َ
أ وفي ساِئِر 

عوام  
َ
ِلأل سنان  بو 

َ
أ قرية  التزام  منحه  و    1828و    1827صيدا، 

ِإض1829 مع  االلتزام،  هذا  بعد  فيما  له  د  ه جدَّ
َّ
ن
َ
وأ رىا  ، 

ُ
ق افة 

عوام  
َ
خرى ِإليه، ِلأل

ُ
نَّ ُحَسْين عبد  1832، و  1831، و1830أ

َ
، وأ

ا على صيدا بعد   نه ابراهيم باشا املصري واِليا ذي عيَّ
َّ
الهادي، ال

ا   التزاما منَحُه  منها،  وطرده  باشا  عبدهللا  وعزل  ا 
َّ
عك احتلَّ  ِن 

َ
أ

عوا
َ
ِلأل الغربي  على 

َ
األ الجليل  في  عديدة  رىا 

ُ
ق على  ا  م، جديدا

ا بتاريخ  1836و    1835و    1834
َّ
ُه ِبعك

َ
، ولكنَّ ابراهيم باشا شنق

امن والعشرين ِمن شهر شباط عام   
َّ
ايٍة  1839الث

َ
عقاب ِوش

َ
، في أ

ِبُئ  
ْ
ُه ُيخ

َّ
ن
َ
ا بأ

َّ
ة ِبساحِل عك عليه ِمن رجٍل حاقٍد من بلدة الغابِسيَّ

كان   ن 
َ
أ بعد  املصري،  ِللجيش  مها  ِ

 
ُيسل ولم  بيته،  في   

ا
بارودة

ا   ان البالد، خصوصا
َّ
 ِمن سك

ا
الَح عنوة ِ

ابراهيم باشا قد جمع الس 

  ،
َ
عديدون  

َ
ون بنانيُّ

ُ
ل مراء  

ُ
أ عهده  خالل  ُروز.  الدُّ ان 

َّ
ك السُّ ِمَن 

بها   َي  ِ
 
ُوف

ُ
ت وبعضهم  ِيْركا،  في  سكنوا   ،

َ
ون وُجنبالِطيُّ  

َ
ون رسالِنيُّ

َ
أ

 وُدِفَن في مقبرِتها.   

ت   وفيَّ
ُ
ي، ت ِ

وق معد 
ُ
يخ مرز

َّ
َرَبْيه، زوجة الش

َ
دة فاطمة ط ِ

ي  لسَّ
َ
أ

ِل عام   وَّ
َ
، وهو لم ُينِجب  1858بتاريخ العاشر ِمن شهر تشريٍن األ

ْيِن، زهرة وعفيفة.  
َ
ت
َ
 منها سوى اْبن

  َألش يخ ُمصطفى اأَلطرش وزوجُتُه زُمرُّد 

 َطَرَبْيه 

د ِ
ي  طرش، زوُج السَّ

َ
 ُمصطفى األ

ُ
يخ

َّ
لش

َ
َرَبْيه، هو ابُن  أ

َ
د ط ة زُمرُّ

  
ُ
شقيقة هي  دة  ِ

السي  هذه  اني. 
َّ
الث طرش 

َ
األ اسماعيل  يخ 

َّ
الش

ى عام  
َّ
َوف

َ
ت
ُ
َرَبْيه امل

َ
يخ الجليل ُحَسْين ط

َّ
، وقد هاجر هذا  1913الش

اسع عشر،  
َّ
الت القرن  ُمنتصف  في  بلدته شفاعمُرو  ِمن  يخ 

َّ
الش

الع بجبل  ِعَرى  بلدة  رب 
ُ
ق مره 

َ
أ بداية  في  انتقل  وسكن  مَّ 

ُ
ث رب، 

ويداء.   طارشة ِإلى مدينة السُّ
َ
 ِبدعوٍة ِمَن األ

ُمصطفى    
ُ
يخ

َّ
لش

َ
أ وجاِن،  الزَّ هذاِن  ُوِلَد  متى  ندري  ال  نحُن 

َيا.   ِ
 
ُوف

ُ
َجا، وال متى ت َزوَّ

َ
َرَبْيه، وال متى ت

َ
د ط دة زُمرُّ ِ

ي  طرش والسَّ
َ
 األ

رَ 
َ
د ط نجَب ِمن زوجِتِه زُمرُّ

َ
طرش أ

َ
يخ ُمصطفى األ

َّ
لش

َ
َبْيه فايز أ

عام   ى 
َّ
وف

َ
ت
ُ
امل طرش 

َ
وقان  1904األ

ُ
ذ جاهد 

ُ
امل الكبير  والوطنيَّ   ،

ِسِهم  
ْ
ْين، وعلى رأ ِ

اِوِمي الُعثماِني 
َ
ذي كان ِمن ِكبار ُمق

َّ
طرش، ال

َ
األ

ة   العسكريَّ حملته  نَّ 
َ
ش حينما  الفاُروقي  باشا  سامي  القائد 

الغاِش  الحملة  تلك  ُروز،  الدُّ على جبل  ار  الَجرَّ تي  بجيِشها 
َّ
ال مة 

عام   يلول 
َ
أ شهر  ِمن  والعشرين  الخامس  ِبتاريخ  ت 

َ
،  1910بدأ

بها،   ُروزُ  الدُّ َحَق 
ْ
ل
َ
أ ن 

َ
أ بعد  ولكن  الجبل،  ِبِإخضاِع  انتهت  تي 

َّ
وال

القديمة،   سلحِتِهم 
َ
وِبأ القليلة،  عداِدهم 

َ
وِبأ وِنساِئِهم،  ِبِرجاِلِهم 

آذاَر   شهِر  وفي  الحملة،  تلك  انتهاء  بعد  فادحة.  عام  خسائَر 

ا، وكما  1911 ما
ْ
ل
ُ
ا وظ ْدرا

َ
ا وغ ة، َجْورا  الُعثمانيَّ

ُ
لطات ، شنقِت السُّ

ِسهم  
ْ
ها، وعلى رأ جاِهدين ِضدَّ

ُ
ا ِمن ِكبار امل اريخ، عددا

َّ
يشهُد الت

ِمن   ا مزيد عامر  يضا
َ
أ طرش، وشنقت 

َ
األ وقان 

ُ
ذ له  املغفوُر  كان 

ة، ويَ 
َ
ل
َ
خ
ْ
ل
َ
ِش ِمن بلدة خ

و 
َ
ة، وَحَمد املغ

َ
ْون

ُ
ت
َ
ْحَيي عاِمر ِمن  بلدة امل

ين ِمن   ِ
اع ِعز  الد  ا، وهزَّ

َ
ق
َ
َعاِني ِمن بلدة ش

ْ
ل
َ
د الق ْهَبا، ومحمَّ

َ
بلدة ش

ة.
َ
 بلدة الِهث

وزيد    علي  ا  جميعا لُهم  املغفوِر  والُد  هو  طرش 
َ
األ وقان 

ُ
ذ

مشهور    هو  كما   ، وُسلطان  طرش، 
َ
األ باشا  وُسلطان  وُمصطفى 

االحتالل   ِضدَّ  برى 
ُ
الك ة  وريَّ ِللسُّ العام  القائد  كان   ،

 
ومعروف

في   ون  الفرنسيُّ َجَح 
َ
ن
َ
ل تي لوالها 

َّ
ال ورة 

َّ
الث تلك  اِلم، 

َّ
الظ الفرنس ي 

وصاِل  
َ
ة،  تقطيِع أ ة ُدرزيَّ

َ
ُسوريا وتفتيِتها ِإلى ُدَويالٍت صغيرة، ُدَوْيل

ة،   ْصرانيَّ
َ
خرى ن

ُ
ة، وأ يَّ ِ

 
خرى ُسن

ُ
ة، وأ خرى علويَّ

ُ
ة، وأ رديَّ

ُ
خرى ك

ُ
وأ

ما غير ذلك.    وُربَّ

فحة    يقول  الصَّ في  ر  يَّ
َ
الصغ َسِعْيد   

ُ
كتابه    796الباحث ِمن 

ذي صدر عام  
َّ
ل
َ
اريخ"، أ

َّ
و معُروف في الت

ُ
ِمن ِقَبِل مطابِع    ،1984"َبن
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َ
يخ ُحَسْين ط

َّ
 كانت ِللش

ا
 ثانية

ا
نَّ شقيقة

َ
ا، أ َريَّ

ُ
ْيِن ِبالق ِ

  َرَبْيه، َزْيِن الد 

  
ُ
ف ِ

 
ُمؤل طرش. 

َ
األ ُمصطفى  يخ 

َّ
الش زوجة  د،  زُمرُّ وِلشقيقِتِه 

جت في جبل العرب   ها تزوَّ نَّ
َ
ه يقول أ

َّ
الكتاِب ال يذكُر اسَمها، ولكن

طرش، ونحُن نعت
َ
ر وقع في خطٍأ  من سليٍم األ نَّ سعيد الصغيَّ

َ
قد أ

 
َّ
الش آثار  "ِمن  كتاب  ِمن  امنة 

َّ
الث فحة  الصَّ في  ورد  فقد   يخ ُهنا، 

َرَبيْ 
َ
ويداء، جبل العرب"،  1954  –  1927ه،  ُحَسْين صالح ط لسُّ

َ
، أ

َرَبَيه، وقد صدر ذلك الكتاب عام 
َ
د بن ُحَسْين ط حمَّ

ُ
ِمن   1993مل

 
َّ
والت شر 

َّ
ِللن الينابيع  دار  قيقة  ِقَبِل 

َّ
الش تلك  نَّ 

َ
أ ِبدمشق،  وزيع 

انية
َّ
جت    ، الث تزوَّ اسمها،  يذكر  ال  اآلخُر،  هو  الكتاب،  ف  ِ

 
وُمؤل

ة ِبجنوب جبل العرب.  طرش ِمن بلدة الغاِريَّ
َ
ا األ يخ منُصورا

َّ
 الش

 

طرش وزوجته  
َ
يخ ُمصطفى األ

َّ
طرش، ِإبن الش

َ
وقان األ

ُ
يخ ذ

َّ
لش

َ
 أ

دة ِ
د السي  ا، عام  زُمرُّ ا وغدرا لما

ُ
ون، ظ َرَبْيه، شنقه الُعثمانيُّ

َ
 ، 1911ط

ُروز عام  بعد حملة سامي  1910باشا الفاُروقي على جبل الدُّ

 

 َطَرَبْيه   َألش يخ سلمان ماِضي وزوجُتُه ْزُمرُّد 

ي، وكذلك   يخ سلمان ماض ِ
َّ
 القليل عِن الش

َّ
 ِإال

ُ
نحُن ال نعرف

متى   وال  ا، 
َ
ُوِلد متى  نعرف  ال  نحُن  د،  ْزُمرُّ دة  ِ

ي  السَّ زوجته  عن 

سلمان   د   ْزُمرُّ هي  هذه  د   ْزُمرُّ دة  ِ
ي  لسَّ

َ
أ َيا.  ِ

 
ُوف

ُ
ت متى  وال  َجا،  َزوَّ

َ
ت

َرَبْيه،  
َ
زوجة  و ط َرَبْيه، 

َ
ط فاطمة  دة  ِ

ي  السَّ شقيقة  يخ   كانت 
َّ
الش

  ِ
 
يخ بخط

َّ
َنَها هذا الش َدوَّ ِيْركا   ِمن 

 
ي. ِبحوزِتنا وثيقة ِ

مرُزوق معد 

ْرَياِن، ِمن  
ْ
خ
ُ
ا، ووثيقتاِن أ  وواضحا

ا
ا وجميال

ا
نيق

َ
 أ
َ
ُه كان

ُّ
يِده، وخط

ِمن   هي   
ُ
الث

َّ
الث الوثاِئُق  هذه  عليهما،  توقيَعه  وضع  ا،  يضا

َ
أ ِيْركا 

ربعين وِمن سنوات سنواِت  
َ
ين  آخر سنوات األ ِ

 
ت ِ
 والس 

َ
الخمسين

تلك   بعد  كانت  وفاته  نَّ 
َ
أ يعني  وهذا  اسع عشر، 

َّ
الت القرن  ِمن 

بعين   نَّ وفاته كانت خالل سنوات السَّ
َ
نوات، ونحُن نعتقد أ السَّ

ه كان  
َّ
ن
َ
أ ا نعرفه عنه  اسع عشر، وِممَّ

َّ
الت ِمَن القرن  مانين 

َّ
الث ِو 

َ
أ

 
َّ
يِف والن َرم.  مضرَب املثِل في ُحْسِن استقباِل الضَّ

َ
 خوِة والك

فر 
ُ
ك قرية  ِمن  س 

ُ
ُمْرق ِسْمعان  ور 

ُ
كت الدُّ نا 

ُ
صديق ا 

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
أ

  
َ
ذي استقبَل واستضاف

َّ
ي هو ال  سلمان ماض ِ

َ
يخ

َّ
نَّ الش

َ
ياسيف أ

ذي كان  
َّ
ل
َ
صل، أ

َ
لبنانيَّ األ

ُّ
ْيط ال ِ

ا الَبس 
َّ
َد َحن ِ

ي  لسَّ
َ
ُه ِلوالدِته، أ َجدَّ

ْحِتها،  
َ
ون ِ الحجارِة 

 
ِدَم هذا  يعمُل في َدق

َ
ق ا، فقد  يضا

َ
أ الِبناِء  وفي 

ُه  
ُ
بناؤ

َ
وأ ُه 

ُ
وزوجت هو   ،

َ
بنان

ُ
ل جنوِب  رى 

ُ
ق ِإحدى  ِمن  الرَّجل 

اسِع  
َّ
الت القرِن  ِمن   

َ
ين ِ

 
ت ِ
الس  خالَل سنواِت  يبُدو  ما  على  ُه، 

ُ
وبنات

يخ  
َّ
ا على الش

ا
 ِإلى قرية ُجوِلس، وُهناك حلَّ ضيف

ا
َرة

َ
عشَر، ُمَباش

ي وسكن في بيتِ    سلمان ماض ِ
َ
َحت

َ
وِثِه عنَدُه َدقَّ ون

ُ
ه، وخالَل ُمك

ِإلى   ا  ا، وهذا البيت ال يزاُل قاِئما يضا
َ
أ اُه 

َ
 بيته الكبير، وَبن

َ
حجارة

ي   يِخ سلمان ماض ِ
َّ
ْيط في بيِت الش ِ

ا الَبس 
َّ
د َحن ِ

ي  اليوم، وَبِقَي السَّ

وُهناك   ياسيف،  فر 
ُ
ك قريِة  ِإلى  انتقَل  مَّ 

ُ
ث نين،  ِ

الس  ِمن  ا  عددا

جت بن س، َجدَّ  تزوَّ
ُ
َد الياس ُمْرق ِ

ي  جت السَّ  ِمنُهنَّ تزوَّ
 
ُه، وواحدة

ُ
ات

د   ِ
ي  لسَّ

َ
ُه فهاجُروا ِإلى البرازيل. أ

ُ
بناؤ

َ
ا أ مَّ

َ
كتور ِسمعان ِلواِلِده، أ الدُّ

طائفة   كنيسة  حجارة  وَدقَّ   
َ
نحت ذي 

َّ
ال هو  ْيط  ِ

الَبس  ا 
َّ
َحن

 ِبكفر ياسيف.  وتستانتلپر ا

ِل    
َ
تناق

ُ
امل ِللحديِث  ا 

ا
ي    طبق  سلمان ماض ِ

ُ
يخ

َّ
الش ُسمَّ  عندنا 

ه،    ِضدَّ
ْ
ت

َ
عقاِب ُمؤامرٍة ِحْيك

َ
ا على يِد رجٍل ِمنها في أ

َّ
ِبمدينة عك

هُ وا و
ْ
ت
َ
ة لقرية ُجوِلس، وقِد انتشَر    ف  عند املشارِف الغربيَّ

ُ
ة املنيَّ

ف  اِر 
َّ
الن كانتشاِر  وُمحيِطها،  بلدِتِه  في  وفاِته،  ومع    يخبُر  الهشيم، 

جاورة،  
ُ
امل ُروم 

ُ
الك َمْجد  ِبقرية  صدقاِئِه 

َ
أ حد 

َ
أ ِإلى  الخبر  ُوصول 

باسم   املعروف  رض 
َ
األ موقع  في  له  ا  جارا الرَّجل  ذلك  وكان 

َمْجد   بلدة  رب 
ُ
وق ُجوِلس،  من  رق 

َّ
الش ِإلى  اقع  الو "الُعُيْون"، 

ارت  
نشدَ

َ
وأ ُجوِلس  ِإلى   

ا
ُمباشرة الرَّجل  ذلك  ِدَم 

َ
ق ُروم، 

ُ
 جالك

ا
  اال

ُد   َردَّ
َ
ت
َ
ت تزاُل  ال  تي 

َّ
ال ة  عبيَّ

َّ
الش ة  عريَّ ِ

 
الش  

َ
بيات

َ
األ تلَك  ْعِشِه 

َ
ن َماَم 

َ
أ

ام:    يَّ
َ
ى هذه األ  حتَّ

َراب الَبْيِن وقاْل سلماْن  َزَعق
ُ
 غ

ِرْيُم 
َ
  وك

ْ
 سلمان

ْ
 ِمْن َبِني َمْعُرْوف

  ويا
ْ
ْك يا ُجوِلس ِمن بعْد سلمان ِ

 
 ِذل

َد  يُمر ِ 
َ
ْوِق الغ

ُ
ْيف ما يذ  االضَّ

َراب الَبْين وقاْل سلماْن  َزَعق
ُ
 غ

ِرْيُم 
َ
 سلماْن  وك

ْ
 ِمن ِبِني َمْعُرْوف

د ِمْن َبْعْد سلماْن  ويا ْك يا ْزُمرُّ ِ
 
 ِذل

 ْزِغْير ما ْيِكيِد الِعَدا َسْعد

د نَّ حينما   ْزُمرُّ ِ
ه، وكان صغيَر الس 

ُ
ابن ه، وَسْعد هو 

ُ
هي زوجت

عداء، ُهُم 
َ
ِي األ

َ
ذين تآَمُروا  مات والُده، و"الِعَدا"، أ

َّ
شخاص ال

َ
 األ

  ،  ابن  وبنت 
َ
، وِلَسْعٍد ابِنِه ُوِلد ِ

م  بَب في موِته ِبالسُّ وا السَّ
ُ
عليه وكان

نا لوالدِتنا املرُحومة انشراح سلمان َسْعد سلمان   البُن هو جدُّ
َ
أ

ي م"،  ( 1953  -  1922)  ماض ِ
َ
ط

َ
"ق هي   

ُ
والبنت دة  ،  السيَّ وهذه 

 
َّ
جت في ُجوِلس املرُحوم الش  ◼. يخ ُحَسْين علي عامر تزوَّ
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 حسون  - سوسن ناطور  السيدة   نساء رائدات:
 مديرة قسم العالقات االقتصادية في الشرق األوسط في مكتب وزارة الخارجية 

 السيدة سهام ناطور )عيسمي(  زاوية من اعداد:
 

 
ولدت السيدة سوسن في السادس عشر من أغسطس عام  

، في قرية دالية الكرمل، في بيت يدعم التعليم والثقافة،  1979
 
 
زة وذات حضور    ويحث ق واالمتياز.  كانت ممي 

 
ق والتأل على التفو 

صغرها منذ  عنه  التغاض ي  يمكن  من    ، ال  يطل   الذكاء  وكان 
زها حب املعرفة، لم تكن تقبل األمور كما  عينيها اللوزيتين، ويمي  

جيلها   ى  يتعد  وعيا  وتبدي  وتناقش،  وتقرأ  تسأل  بل  هي، 
قة، كان  الصغير.  طموحها وفضولها    كبرت لتصبح طالبة متفو 

من   بأقل   ترض  لم  التحصيل.  درجات  أعلى  إلى  يدفعانها 
انتقلت   أن  بعد  حتى  هذا  مستواها  على  وحافظت  االمتياز، 

اإليطالية   املدرسة  في  اعتبرت    –للدراسة  حيفا.  في  الكرمليت 
لنجاحاتها   بديهية  استمرارية  الجامعية  الدراسة  سوسن 

 املدرسية.  

من وتخر جت  املحاماة  في    درست  لتصبح  الحقوق،  كلية 
محامية يافعة، ذات طاقات كبيرة ومع هدف راٍق    2002العام  

ملدة   عملت  املختلفة.  العمل  أطر  في  املظلومين  مساعدة  وهو 
في   نجاحات  لها  سبت 

ُ
ون االقتصاد،  وزارة  في  سنوات  خمس 

وحماية   العمال،  أوضاع  تحسين  إلى  ت  أد  ة  محوري  قضايا 
لم تكتِف بذ لكنها  لك، فهي خالل مسارها مع رفيق  حقوقهم. 

رت دراسة اللقب الثاني في الحقوق في جامعة   عمرها راني، قر 
بامتياز وهي تحمل بداخلها ثمرة   2007حيفا وتخر جت منه عام 

 أغلى من األلقاب كلها وهو ابنها عنان. 

عام   الدبلوماس ي  السلك  في  االندماج  رت  ن  و لتك   2010قر 

تي تنخرط في هذا املجال. كان هذا  بذلك املرأة الدرزية األولى ال
من أكثر القرارات الجريئة والطالئعية، فقد انتقلت مع عائلتها  
لهذا   التأهيل  على  لتحصل  سنة  ملدة  القدس  إلى  الصغيرة 
العمل، وأنجبت في هذه السنة طفلها الثاني مع كل التحديات  
والصعوبات لوالدْين طموحْين مع طفلْين صغار يعيشون في بلد  

 بلدهم ويتعاملون مع دراسة وعمل جديدْين.  ليست

العائلة عام   إلى مدينة صوفيا، وكانت هذه    2011انتقلت 
تجربة فريدة من نوعها. عمل راني وسوسن في مكاتب السفارة  

في   سنوات  أربع  مدة  العائلة  ومكثت  بلغاريا،  في  اإلسرائيلية 
السفير   نائبة  منصب  خاللها  سوسن  شغلت  العاصمة. 

على    اإلسرائيلي. دؤوب  بشكل  عملت  الفترة  هذه  غضون  في 
وكان   وإسرائيل،  بلغاريا  بين  الدولية  العالقات  توطيد 
وقد   هذا.  عملها  في  ا  مهمًّ عامال  الحقوق  مجال  في  صها  تخص 
رئيس   شهادة  منها  كثيرة  تقدير  شهادات  الفترة  هذه  في  نالت 
الالسامية، شهادة   اليهودية لجهودها ملقاومة  الجالية  منظمة 

التعاون  تقد تعزيز  في  لدورها  البلغاري  العام  املدعي  من  ير 
األحمر   الصليب  رئيس  شهادة  االدعاء،  هيئات  بين  القانوني 
البلغاري على دورها في الحملة اإلنسانية "القلب الدافئ" التي  

ألحمر، وشهادة رئيسة  أشرفت عليها السفارة وحركة الصليب ا 
ا، غرفة الطوارئ في  أدارت خالل بعثتها في صوفي .بلدية صوفيا

السفارة، بعد حدوث العمل اإلرهابي في مدينة برغاس، الذي  
 ذهب ضحيته خمسة مواطنين إسرائيليين ومواطن بلغاري.  

بعد عودتهم إلى البالد، عملت كمستشارة قانونية في وزارة  
الخارجية، قسم القانون الدبلوماس ي واملدني. شمل دورها هذا 

الوزارة والبعثات اإلسرائيلية حول    تقديم االستشارات ألقسام
لجنة   في  وشاركت  قانونية،  آراء  ات 

 
ملف ت  أعد  العالم، 
 املناقصات في الوزارة. 

العام   ونالت    2016في  اليونان  إلى  السفر  العائلة  رت  قر 
قضايا   فعالجت  اإلسرائيلية،  السفيرة  نائبة  منصب  هناك 
توطي أعينها  نصب  ووضعت  بة، 

 
مرك وإنسانية  د  دبلوماسية 

العالقات   مستوى  على  واالستراتيجية  السياسية  العالقات 
اليونان   مع  ة  الثالثي  العالقات  إطار  في  كما  الدولية،  الثنائية 
العلم   االقتصاد،  الفن،  بتشجيع  كذلك  ساهمت  وقبرص. 
صت ملد  يد العون اإلنساني في   ص 

ُ
والثقافة إلى جانب مشاريع خ

في اليونان. خالل    أزمات مختلفة، بما يضمن مساعدة الالجئين
على شهادتي امتياز من وزارة الخارجية  حصلت  البعثة في أثينا،  

على عملها وكذلك نالت تقدير الجالية اليهودية في اليونان على  
 جهودها باإلضافة الى تقدير مؤسسات أخرى محلية وحكومية.   

كمديرة   القدس  في  الخارجية  وزارة  مكتب  في  اليوم  تعمل 
العالقات االقتصادية في الشرق األوسط. يجدر التنويه قسم  

أنها أول امرأة درزية تشغل منصب إداري من هذا النوع، وهي  
اتفاقي   االقتصادية ضمن  العالقات  وتطوير  لترسيخ  ات  تعمل 

السالم اإلسرائيلية مع مصر، األردن ومع الفلسطينيين. كذلك  
االقتصادية   العالقات  وتثبيت  تنمية  على  والتجارية،  تعمل 

دول   مع  اإلبراهيمية  االتفاقيات  ضمن  واإلقليمية،  الثنائية 
 ◼ الخليج واملغرب.
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 تسعة عشر سؤاال في معرفة النفس البشرية
 مأذون في دالية الكرمل  - الشيخ وجدي خليل حسونبقلم 

 

 مر الروح؟ ن الكريم بالنسبة ل آماذا يذكر القر  -1

: ويسألونك عن الروح  85ية  آسراء  جاء في سورة ال   –جواب  

 أ وتيتم من العلم  أ مر ربي وما  أ قل الروح من 
ّ

  قليال. ل

ن لم تشغلها  إ نسان تية: نفسك أيها الكمل الحكمة اآلأ  -2

 بما يصلحها. 

 .اشتغلت هي بما يفسدها  – جواب 

  تي: كمل البيت اآلأ  -3
ّ
 ش عن معايبها عليك بنفسك فت

 .عن عثرات الناس للناس وخّل   – جواب 

 حد أ حقد على  أتي: ملا عفوت ولم كمل البيت اآلأ  -4

 .العداوات رحت نفس ي من هّم أ   -جواب

  كمل البيت اآلأ  -5
ّ
 ب غيره تي: يا أيها الرجل املهذ

 هل لنفسك كان ذا التعليم -جواب

 رواحنا معنا وليس لنا بها أتي: كمل البيت اآلأ  -6

 قبر ذا حوتها الإعلم فكيف  -جواب

 تي: اقبل على النفس واستكمل فضائلها كمل البيت اآلأ  -7

   . نسانإ نت بالروح ل بالجسم أف – جواب 

 تي: لن يبلغ العداء من جاهل  كمل البيت اآلأ – 8

  .ما يبلغ الجاهل من نفسه – جواب 

 ذا بكوا  إن تكون أتي: فاجهد لنفسك كمل البيت اآلأ  -9

 .في يوم موتك ضاحكا مسرورا – جواب 

 ها نفس عن غيّ تي: لن ترجع ال كمل البيت اآلأ  -10

 . ما لم يكن منها لها زاجر -جواب

 تي: فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها كمل البيت اآلأ  -11

 . فالذكر لإلنسان عمر ثاني -جواب

 ما هو الهدف من وجود النفس البشرية؟ -12

 . توحيد الخالق سبحانه وتعالى وعبادتهالهدف هو  -جواب

تعالى    -13 هللا  نفسك  إأوحى  اعرف  السالم:  عليه  داود  لى 

 فماذا كان رد النبي عليه السالم ؟. تعرفني

عرفت نفس ي بالذل والفناء وعرفتك بالعز والبقاء    -جواب

 .ن لقد عرفتنياآل  ليه تبارك وتعالى:إوحى أف

 نفس؟ماذا قالت الفالسفة في معرفة ال -14

مرا سهال ملا تعبت في مرامها  أ لو كانت معرفة النفس    - جواب

 الفالسفة

ما هي العالقة بين معرفة النفس ومعرفة باريها الرب    -15

 جل وعال؟ 

ربّ   -جواب عرف  نفسه  عرف  ربّ من  عرف  ومن  لم  ه  حقا  ه 

 بداأ يشق  

من  أ سئل    -16 حدهم 

نفس ي  دّ أ  فأجاب:  بك؟ 

 وكيف ذلك؟  

ذا رأيت حسنا  إ  - جواب

بيته  أذا رأيت قبيحا  إتيته و أ 

 بت نفس ي دّ أ فبذلك 

)ع(:أ   -17 املسيح  للسيد  املقولة  هذه  ينفع    كمل  ماذا 

 نسان لو ملك الدنيا كلها  ال

 . وخسر نفسه -جواب

 ن لم تكن في زيادة  إتية النفس كالبدر كمل املقولة اآلأ  -18

 فهي في نقصان  -جواب

اآلأ  -19 املقولة   ةتيكمل 
ّ
فك مبدأك  :  واذكر  خلقك  في  ر 

 ذا فعلت هذا إف ومصيرك 

 صغرت نفسك وعظم عقلك.  -جواب

 آختاما نذكر سورة النبأ من القر 
ّ
ر كم عظيم  ن الكريم لنتذك

 عمال:ب النفس فيه غدا على ال هو املوقف الذي ستحاس  

 بسم هللا  
 
واملالئكة صف الروح  يقوم  يوم  الرحيم:  ا  الرحمن 

   واحدا
ّ
يتكل  إمون  ل 

ّ
من  ل ذلك  أ   وقال صوابا  الرحمن  له  ذن 

الحق    اليوم 
ّ
ات شاء  مئابا  إخذ  فمن  ربه   إلى 

ّ
عذابا  ن انذرناكم  ا 

مت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت  قريبا يوم ينظر املرء ما قّد 

 ◼   . صدق هللا العظيم – ترابا 
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 بكاٌء َع الَهدى وقد ال َيسمع حدا 
 سنان  أبو – نجيب سلمان صعب    د.  بقلم

 نائب رئاسة اتحاد تعليم الكبار 
 

 

اللغة العربية التي تعرف بلغة الضاد هي من      

اللغات  مجموعة  أكثر اللغات انتشارا ضمن  

 وتعد مظهًرا حضارًيا فريًدا:   السامية 

مليون كلمة،   12تشمل اللغة العربية  -

 وتتصّدر قائمة جميع اللغات في العالم. 

مليون  467يتحدث باللغة العربية نحو  -

 بها. مليون ناطق   300نسمة، وما يقارب 
 

اليوم العاملي للغة    يحيي العالممن كل سنة    18.12.2020في  

تطورات   اليوم  هذا  إلى  للوصول  األمور  توالت  حيث  العربية، 

 عام  
ً
عديدة منها: أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارا

يقض ي بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات   3190، رقم  1973

في   العمل  ولغات  حدة،  الرسمّية 
ّ
املت لألمم  العاّمة  الجمعّية 

وذلك في أعقاب اقتراح اململكتْين السعودّية واملغربّية في نطاق  

رقم   الدورة  التنفيذي   190انعقاد  اليونيسكو  منظمة  ملجلس 

 التابع لألمم املتحدة. 

عام   في  اللغة    1960وكذلك  استخدام  اليونيسكو  أقّرت 

تق التي  اإلقليمية،  مؤتمراتها  في  الناطقة  العربية  الدول  في  ام 

باللغة العربية، وترجمة منشوراتها ووثائقها األساسية إلى اللغة  

العربية، وبعد ستة سنوات تقّرر تعزيز مكانة اللغة العربية في  

اللغة،   هذه  إلى  الفورّية  الترجمة  خدمات  بتوفير  اليونيسكو، 

عام   أي  سنتين  وبعد  أخرى.  لغات  إلى  ِمَدت    1968ومنها 
ُ
اعت

اللغات  اللغة   بباقي  سوة 
ُ
أ عمل،  لغة  تدريجي،  بشكل  العربية، 

 إلى بدء الترجمة للوثائق واملحاضر الحرفية 
ً
املعمول بها، إضافة

،  2012بشكل فوري إلى اللغة العربية. وفي شهر تشرين أول عام  

ر  ملجلس اليونيسكو التنفيذي، تقرّ   190ولدى انعقاد الدورة ال  

ا للغة  نهائيا، تحديد يوم الثامن عشر م ن كانون أول، يوما عامليًّ

من عام واحد،    العربية للمّرة األولى في التاريخ. وبعد ذلك بأقّل 

، أقّرت الهيئة االستشارية  2013من عام    23.10وبالتحديد في  

للبرنامج الدولي لتنمية الثقافة العربية باسم "أرابيا" والتابعة  

للغة العاملي  اليوم  بأن يكون  اليونيسكو  أحد    ملنظمة  العربية 

 الفصول األساسية في برنامج عملها السنوي. 

والتربوية  الثقافية  املناسبة  بهذه  جميعا  نحتفل  وإذ 

التطرّ  من  بّد  ال  في العطرة،  العربية  اللغة  إليه  آلت  ما  إلى  ق 

أرى   حيث  األخيرة،  العقود 

مراجعة   إلى  ماّسة  حاجة 

أوراقنا جيدا للحفاظ على  

 
ً
ا ومستقبل  كما كانت، ولنعود اآلن إلى عنوان  هذه اللغة حاليًّ

 املقال. 

"البكاء َع الَهدى وقد ال يسمع حدا"، إنه بكاٌء من نوع آخر،  

ال يصدر عن بكاء الذات، وقد ال يتفّوه به امرئ، وإنما هو بكاء  

وهذا   تقريبا،  الساعة  مدار  على  يوميا  تزاوله  العربية  اللغة 

ب عديدة نحن لسنا  البكاء ال يشعر به كل الناس جميعا، ألسبا 

 بصدد ذلك في هذه العجالة. 

أقدم      من  عّد 
ُ
ت الضاد  بلغة  املعروفة  العربية  اللغة  هذه 

اللغات السامية على اإلطلق، وقال تعالى في كتابه الكريم: "إنا  

اللغات   أكثر  اللغة  وهذه  تعقلون".  كم 
ّ
لعل عربيا  قرآنا  انزلناه 

باملف أيضا  اللغات  وأغزر  تحّدثا،  أنها  السامية  حيث  ردات، 

في    12تحتوي على نحو انتشارا  اللغات  أكثر  كلمة، وهي  مليون 

نحو اللغة  هذه  في  ويتحّدث  إنسانا،    467العالم،  مليون 

يقارب   ما  عددهم  يصل  العالم  في  العربية  باللغة  والناطقون 

بها    300 تبت 
ُ
ك التي  الفصحى  العربية  واللغة  إنسانا،  مليون 

ية والدارجة  اللغة العربية العامّ   النصوص العربية، وإلى جانبها

محليّ  عديدة  بلهجات  حكى 
ُ
ت العربيّ التي  واللغة  الفصحى  ة،  ة 

سمى فصحى  ة القياسيّ الحديثة، واللغة العربيّ 
ُ
ة الحديثة او ما ت

 العصر وتسمى باللغة اإلنجليزية "اللغة العربية الفصحى". 

تعريفات     توجد  الضاد،  للغة  التعريفات  هذه  كل  مع 

بين  ومعلوما  ها 
ّ
حق وتعطيها  الضاد  لغة  تدعم  كثيرة  أخرى  ت 

لغات العالم، حيث تحظى بمكانة مرموقة بين لغات هذا العالم  

 الواسع. 

اللغة     ألن  السطور،  هذه  في  تعريفا  أزيد  ال  الحقيقة  وفي 

بعض   إبداء  أوّد  أنني   
ّ

إال إضافي،  تعريف  عن  غنّية  العربية 

روف الراهنة، والتي  امللحظات فيما يحدث لهذه اللغة في الظ

ينبغي إبرازها، ووضع النقاط على الحروف من باب األهمية في  

 
ُ
فك السياق.  ويعطونها  هذا  الضاد،  لغة  يفقهون  كثيرون  اب 
ّ
ت

 
ّ
ها غير منقوص، من حيث أصول اللغة وقواعدها، واللباقة  حق

في الكتابة التي تظهر وتبرز أيضا صّحة اللغة وصّحة استعمالها  

حقها   ناحية  واعطائها  من  والحقيقي  الصحيح  اللفظ  في 

القّراء األعزاء نرى   أيها  أيضا  أننا   
ّ

إال السليم،  القواعد واألداء 

اب والخطباء، من  
ّ
ت
ُ
ونلحظ بين السطور لدى الكثيرين من الك
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األدبيّ  األطياف  والصحفيّ مختلف  النقاشات  ة  خلل  ومن  ة، 

عين  ة، والجداالت حتى بين الضليعين باللغة وبين ا اليوميّ 
ّ
ملتضل

 في هذه اللغة فهنا حّدث وال حرج!!!

فكثيرة هي األخطاء اللغوية، إن كانت في اللغة املكتوبة،         

االتصال   وسائل  على  من  واملقروءة  واملرئية  املسموعة  أو 

قرأ  عة وخاصّ املتنوّ 
ُ
ة الحديثة منها، وفي كثير من األحيان حتى ت

اعد الصحيحة  خطأ، ُوتكتب أيضا خطأ، وليست بموجب القو 

للغة الضاد، هنا من يفقه اللغة يسمع بكاءها َع الَهدى، وجّل  

 السامعين ال يدركون ذلك أبًدا، أو أن األمر ال يعنيهم.  

مناصب    يتبّوؤون  الذين  زملئي  عذًرا  وأستميحكم 

أرجوكم بربكم إنصاف   اجتماعية، ثقافية، تربوية وسياسية، 

ضفي بذلك رونقا إيجابيا  اللغة ومراعاة أصولها، جيدا ألننا ن

 أكثر في صحة اللغة وأصولها. 

القراء جميعا ألني هنا بصدد امللحظات، وليس      يعذرني 

 بقصد التّعرض ألّي كان، ال سمح هللا، وإنما لتبادل بعض منها.

اختلف       على  الجرائد،  صفحات  على  من  نقرأ  وقد 

تش  التي  املقاالت  وربما  االخبار  من  الكثير  أيها  أنواعها،  أنت  عر 

القارئ، أيتها القارئة ببكاء اللغة الهادئ يا حرام!!  وال َمن يكترث  

كم  بذلك، فاألخطاء في اإلملء والقواعد تنتشر هنا وهناك، فبربّ 

 مليون كلمة؟؟       12هذا يليق بلغة ال 

ا كان، ورّبما   أيًّ بها إنسان  أن يتحّدث  وهل يليق بهذه اللغة 

مؤسسة تعليمية، أو إعلمية او غير  يكون يعمل في صحيفة، أو 

ه ال  
ّ
ذلك، بكلمات يجب أن تأخذ حقها في اللفظ الصحيح، وكأن

الجار   موقف  وأين  مثل،  والوصل  القطع  بهمزة  له  علم 

اللغة   أصول  دروب  من  وغيرها  والخبر،  واملبتدأ  واملجرور، 

 والنحو الصحيح؟ 

في  وحتى  فيهما،  واإللقاء  والصحفية  األدبية    فاللقاءات 

اقع الخطابات، وإلقاء الكلمات واألسئلة واإلجابة عليها في   مو

ا من ِقبل ذوي   بعض األحيان، هنا يستوجب األمر تقييًما فوريًّ

بهذا   لألفضل  التحسين  طريق  على  العبر  واستخلص  الشأن، 

 السياق.

هنا البكاء ثانية وثالثة َع الَهدى وتنتهي الكلمة والخطبة    

 ها في هذا املضمار وكأن شيئا لم يكن!     والنشرة واملقالة وغير 

يجب     الَهدى،  َع  البكاء  هذا  من  للتخفيف  نظري  ففي 

العمل على إعادة النظر في سبل وطرق إعداد وانتقاء الكوادر  

في   لغوّيون  عليها  يشرف  إرشادّية  دورات  طريق  عن  الفاعلة 

ة األداء، ورفقا باللغة ألنه من  نطاق الحرص على سلمة وصّح 

األداء   السامع أن يسمع الكلم الصحيح واملوزون، في ظّل حق  

ح، ليخلو من األخطاء اللغوّية والتي تظهر لدى  
ّ
املدروس واملنق

في   واملشكلة  صحيح  بشكل  مكتوبة  تكون  وربما   
ً
خطأ لفظها 

 األداء! 

ا صاغية       
ً
وعليه أرجو أن تلقى هذه اللفتة الخاطفة آذان

 أخرى، بدون أي قصد للمّس 
ً
  لدى املسؤولين وأولي األمر، ومّرة

ل واألخير في هذا املجال هو األداء السليم،  كان، والهدف األوّ   بأّي 

أيضا   قرأ 
ُ
وت تقريبا،  سمع 

ُ
ت التي  األخطاء  من  اللغة  وإنصاف 

 بدون انقطاع.  

أقولها ص  ب  و
ّ
: رفقا بلغة الضاد، هذه اللغة التي   يترت

ً
راحة

رئت كذلك يجب أن تكون على  
ُ
قراءة كلماتها بالفصحى، وإن ق

للبكاء   حّد  وضع  من  جميعا  ن 
ّ
نتمك فعل،  عندها  أصولها، 

والعرب   هللا،  شاء  إن  حدا  َيسمع  أن  واملفروض  ع َالَهدى، 

الجاه العصر  منذ  اللغة،  لهذه  بحبهم  بالضاد  لي،  والناطقون 

لقواعد هذه   بمدى معرفتهم  بالتباهي  العرب  فيه  اشتهر  الذي 

 اللغة، وتطبيق نواحيها وخاصة في الشعر الجاهلي. 

   
ّ
فة من بين  كل هذا وغيره، مما تستحق

ّ
ه هذه اللغة املصن

وجود   بكثرة  عرف 
ُ
ت انها  حيث  العالم،  في  لغات  خمس  أصعب 

وألّن  فيها،  والنحوية  اإلملئية  اللغوّية،  اللغة    القواعد  هذه 

القديمة،   السامية  اللغات  من  واحدة  هي  الفصحى  العربية 

عتبر لغتنا هنا  
ُ
والتي تقسم إلى سامية شرقية وسامية غربية، ت

لغات   أقدم  من  وهي  الوسطى،  الغربية  السامية  اللغة  من 

أفريقيا   القارتْين  أبناء  بها  يتحّدث  التي  األفروأسيوية  العالم 

 وآسيا منذ العصر الحجري. 

اللغة     هذه  أن  ننس ى   
ّ

أال علينا  كله،  ذلك  إلى  وباإلضافة 

رغم   العربية  اللهجات  كّل  وّحدت  التي  هي  الفصحى،  العربية 

ألنّ  اللهجات،  هذه  واختلف  فِمن  صعوبة  أيضا،  مرنة  لغة  ها 

العديد من الصفات   الواحدة نستطيع استنباط  الكلمة  جذر 

 واألفعال كما يعلم الكثيرون.

طر الفاعلة كٌل في مجال  لذا علينا جميع   
ُ
ا ومن مختلف األ

بغية   السياق  في هذا  السلبية  الظواهر  عمله وبجدية مقاومة 

التحدث واإللقاء واألداء وفي كل مناسبة كي نعطي هذه اللغة  

 عند املسؤولية في 
ً
الفصحى حقها كامل غير منقوص، ذلك نزوال

ى الوسائل لصيانتها وتدع
ّ
يمها،  الحفاظ على مصداقيتها، وبشت

كما تعّود السالفون من لغويين ونحويين، لضمان استمرارها 

 ◼. ماضيا، حاضرا ومستقبل وهللا املوفق
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 في ذمة اهلل
 أبو رضا  الشيخ    :عدادإ

 حسين حلبي 

 

المرحوم الشيخ أبو 

 صالح محمد صالح بدر 

في   األسد  عين  قرية  شيعت 

حزينة    21/ 4/ 12 بقلوب 

املرحوم   دامعة جثمان  وبعيون 

محمد   صالح  أبو  التقي  الشيخ 

املنية   افته  و الذي  بدر  صالح 

ناهز   عمر   قضاها    93عن 
ً
عاما

والعمل  والطاعة  الدين  على 

عن   اإلعالن  وفور  الصالح، 

 : هاعمم فضيلة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية نعوة جاء فيوفاته  

 

 

أبو المرحوم الشيخ 

علم الدين قاسم  

 حذيفة 
1920-2021 

ودعت    واألس ى ببالغ الحزن  

الديان  الشيخ    حاصبيا

التقي   الدين  الفاضل  علم  أبو 

حذيفة  النّساخين  ،  قاسم  وكبير  وشيخهم،  اطين 
ّ
الخط عمدة 

البياضة   وعميدهم،  شيوخ  وأصحابها  الزاهرة  من    األجالء، 

املرحوم   فضيلة الشيخ ينتمي .عقود طويلةاألوفياء، على مدى 

الدين علم  وبرز  أل   أبو  الدعوة  عاصرت  قديمة  معروفية  سرة 

أبرزهم    وكان  عدد من شخصياتها في النشاط الديني في املنطقة.

شيخ جليل فاضل من قرية  الشيخ حسن البطمي حذيفة وهو  

قني لبنان،-اعين  في  حاصبيا  حذيفة   قضاء  سلمان    والشيخ 

من   وتشّرب  البياضة  خلوات  في  أوقاته  أغلب  قض ى  الذي 

أقطابها كافة الفضائل واملحاسن.   مشايخها و

المرحوم الّشيخ أبو 

محمد أمين محمد  

 حسين سلمان 

يركا   قرية  مطلع فجعت 

بخبر وفاة املرحوم  الشهر الحالي  

قي  
ّ
الن قي 

ّ
الت الّديان  يخ 

ّ
الش

محمد   أمين  محمد  أبو  الورع 

سلمان،  املرحوم  و   حسين  كان 

يخ
ّ
محمد  الش محب  أبو  الحسنات  الّدين    ا صاحب  ألهل 

إنا هلل وإنا اليه   .كريم األصل فقيد اهل الّدين  ا صادقا متواضع

 راجعون. 

المرحوم الّشيخ أبو 

هايل أسعد فندي  

 يوسف طربوش 

هللا   بقضاء  مؤمنة  بقلوب 

املغار وقدره   قرية    ودعت 

يوسف   أبو  الجليل  يخ 
ّ
الش

  2021/ 3/ 29انتقل إلى رحمة هللا تعالى يوم الذي  هايل طربوش

ا  
ً
وإرث وابنتين  أبناء  ة 

ّ
ست ا 

ً
ف
ّ
مخل الديِنّية  واجباته  أنهى  أن  بعد 

العام    ُولد املرحوم في قرية املغار في   .كبيًرا من العطاء ملجتمعه

ا    1946 ومحبًّ للدين  مقّرًبا  املرحوم  كان  صغره  للعادات  ُمنذ 

رع  
ّ
بالش ق 

ّ
يتعل ما  كّل  وخاّصة  األصيلة  العربّية  والتقاليد 

ريعة وجاهات الّصلح.  
ّ
ى    ة قيادتحلى بصفات الوأحكام الش

ّ
وتجل

وبلده   أقربائه  و عائلته  في  املرجع  خص 
ّ
الش كونه  في  ذلك 
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الّصلح   ولجان  جاهات  في  املعتبرين  أحد  فأصبح  وطائفته 

البالد في  املعروفي  الديني  رحمته    .واملجلس  بواسع  تغّمده هللا 

 . فسيح جناتهوأسكنه 

الَمْرحوم الّشيخ أبو 

عادل صالح محمد  

 صاللحه 

 ِبَقلم: االستاذ مالك صاللحه 

جن   بيت  بلدة  استفاقت 

االحد   يوم  صباح  في  الوادعة 

املفجع    2021/ 4/ 4 النبأ  على 

برحيل علم من رجاالت الدين  

أبو عادل صالح   محمد احمد صاللحه  األجالء الشيخ الجليل 

سائس خلوة آل صاللحه واحد رجال الدين البارزين في القرية  

يخش ى  والذي ال  ،  صاحب الكلمة الجريئة والشجاعة،  والطائفة

الحق   الئمة كلمة  قول  الكريم  ،  في  الشجاع  الديان  الرجل 

والواجب،  املتسامح  واإلصالح  املجتمع  اإلنسان  ،  رجل 

والدمث نفس    وقد   ، األخالق   املتواضع  فبادلوه  الناس  أحب 

   . افراحهم واتراحهم وشاركهم في   ، الحب

الديني   املجلس  في  فّعاال  عضوا  الكريم  الراحل  كان  لقد 

في  الثاقبة والرأي السديد  النبيلة والنظرة  اقف  وصاحب املو

األمور  والسليم  معالجة  الصحيح  أبو  و   ، بالشكل  الشيخ  تربى 

أ  الشيخ  والده  كان  اذ  متدين  بيت  في  محمد  عادل  حسين  بو 

القرية في  الدين  الباع  و   احمد صاللحه من خيرة رجال  له  كان 

الخمسينات   أواخر  في  صاللحه  ال  خلوة  تأسيس  في  الطويل 

   وبداية الستينات من القرن املاض ي.

 

الشيخ           البالد  في  الدرزية  للطائفة  الروحي  الرئيس  نعاه 

ر 
ّ
وصوله للمشاركة  الفاضل أبو حسن موفق طريف. الذي تعذ

مر  التشييع  في  رسالة  اسم  خالل  مسامع  تألقيمن  على  ها 

فيها  انه    :املشاركين جاء  أبو عادل  الجليل  الشيخ  نعم هذا هو 

جميعا لكن هللا ما ان يأخذ بيد    نافقيد املجتمع عامة وخسارة ل

باليدحتى   التقي  ،  األخرى   يهب  الدّيان  الشيخ  اختيار  تم  حيث 

صالل صالح  حكمت  سياسة  النقي  بمهمة  مكانه  ليقوم  حه 

الخلوة وذلك باتفاق واجماع كل مشايخ ورجال واخوان الدين  

   في الخلوة والبلدة.

المرحوم الشيخ سليم  

نجيب محمود  

 طرودي 

(5 /8 /1932 -27 /1 /2021) 

وبقلوب   دامعة  بعيون 

قرية   ودعت  الحزن  يعتصرها 

كفر سميع في شهر كانون الثاني  

الشيخ املرحوم ابو سلمان سليم نجيب محمود طرودي  املاض ي  

 الذي كان  
ّ
أبرزها  و   ،ع بالخصال الحميدة واملزايا الحسنةيتمت

الكالم  ، التواضع ودقة  أفراحها    التسامح  في  الناس  ومشاركة 

و  كما  و ع كان  وأتراحها،  في شريك ضوا  وفعاال  لجان    ا  عدة 

القرية املؤسسات    ، ملصلحة  وبناء  واملياه  التعليم  مجاالت  في 

عضًوا في لجنة  ، هذا باإلضافة الى كونه  والبنى التحتية وأخرى 

  ،الصلح بالقرية وعمل على تهدئة النفوس عند وقوع املشاكل

حلها،و  الى   و   السعي 
ُ
وغيرها  انت العائلة  لتمثيل  باملجلس  خب 

 اإلقليمي واملحلي.

أبو علي نجيب محمود طرودي   توفي والده الشيخ املرحوم 

  فتّم  ،هو بدوره كان أمين صندوق الوقف الدرزيو  ، 1976سنة 

أبو يوسف    ة رأي املشايخ في القرية وباالستشارة مع شيخ الجزير 

 2012حتى سنة    ، بتعيين ابنه مكانه  ، أمين طريف رض ي هللا عنه

لغيره.حيث   املجال  لفتح  بأنه   استقال  عنه  وعرف  كان  كما 

قديرا، ر مزا ب  عا  التبغ  برع  الزيتون، و زراعة  ألفراد    أّمن   أشجار 

 . ة والعيش املحترمالجامعي ةف اثقالو  تعليممع قرينته ال هتأسر 

المرحوم الشيخ أبو 

 ذيب فايز فرج 

مة  
ّ
ومسل راضية  بنفوس 

يوم   صباح  رحل  هللا،  بقضاء 

ذيب    2021/ 2/ 24 أبو  الشيخ 

يانوح   قرية  من  فرج  ذيب  فايز 

يناهز   عمر  وقد    88عن  عاما، 

رجال   واحترام  بتقدير  حظي 
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ونظرته  إدراكه  ورحابة صدره، وسعة  لعطائه  والدنيا،  الدين 

 الثاقبة في الحياة. 

في   ذيب  أبو  الشيخ  قري  1933/ 4/ 2ُولد  ونشأ  في  يانوح  ة 

أبو سلمان ديب فرج، وترّبى على   وترعرع في بيت والده الشيخ 

مسلك القيم واملبادئ، والرجولة، والضيافة واستقبال الناس  

في   م 
ّ
وتعل املجتمع،  أطياف  كل  من  وشخصّيات  مشايخ  من 

مدرسة الحياة بطولها وعرضها. عمل بجانب والده ملساعدته  

ن في  عملوا  حيث  العائلة،  األرض،  بتنشئة  بزراعة  واسع  طاق 

أظفاره،   نعومة  منذ  والسياسّية  االجتماعية  الحياة  وخاض 

تّم   لذلك  ونظرا  قيادّية.  وصفات  حنكة  من  به  امتاز  مِلا  وذلك 

انتخابه في سنوات الخمسين مختاًرا للقرية وأدار شؤون الناس  

هذا   خالل  من  وهكذا  إليه.  يحتاجون  ما  كّل  في  وساعدهم 

عنوان أصبح  القرية املنصب  داخل  من  الجميع  يقصده  ا 

وخارجها، ليساعدهم ويدعمهم في حّل قضاياهم. ونظرا لفكره  

وعلى   املحلي،  الصعيد  على  وعالقاته  حيلته  وسعة  الثاقب 

 صعيد رجال الدولة، استطاع مساعدتهم ودعمهم. 

التبغ   ملجلس  عضوا  انتخابه  تّم  الستين  سنوات  في 

زراعته في فترة كانت  الرئيس ي  والزيتون، وذلك  الرزق  ما مصدر 

للمجتمع عاّمة. بقي مختارا حتى إقامة املجلس اإلقليمي مركز  

نائبا   ثم  سنتين،  مدار  على  عضوا  انتخابه  تّم  حيث  الجليل 

لرئيس املجلس مدة ثمانية سنين، عمل خاللها جاهدا على بناء  

البنية   بناء  وعلى  جث،  يانوح  للقريتين  الهيكلية  الخارطة 

مّد  من  وتعبيد    التحتّية  والهواتف،  والكهرباء  املياه  شبكة 

إقامة املدارس وغيرها، وساعد بتسوية األراض ي مع   الشوارع، و

والبناء، و   الدولة. التخطيط  بموضوع  ومعرفته  لتجربته  نظرا 

تّم تعيينه موظفا في اللجنة املحلّية للتخطيط والبناء، واستمّر 

مخ مواضيع  في  املواطنين  ومساعدة  عطائه  مسيرة  تلفة  في 

والتخطيط  الهيكلية  والخرائط  باألراض ي  ق 
ّ
يتعل ما  وخاصة 

 والبناء. 

الجليل   مجلس  اإلقليمي  املجلس  فصل  فترة  في  عمل 

يانوح   مجلس  إقامة  املنطقة    -كسرى -جث-و ومجلس  سميع 

بناء مناطق النفوذ والحفاظ على األرض  على  الصناعية تيفين  

نة من خمسة  إلى جانب كل ذلك رّبى أسرة مكوّ   قدر املستطاع.

واألخالق   القيم  تعليمهم وغرس  على  وعمل  بنات،  وسبع  بنين 

 وتوجيههم لشغل مناصب مرموقة في املجتمع. 

سبحانه   بفضل هللا  ذيب  أبو  الشيخ  حياة  مسيرة  نجحت 

فرج   سلمان  عماد  أبو  املرحوم  أخيه  مساندة  وبفضل  وتعالى 

أقربائه جميعا. و مهنا فرج  أبو علي  املرحوم  الفاضل    والشيخ 

على   وداوم  السنين  عشرات  منذ  الدين  رجال  بركب  التحق 

اجتماعيا   إرثا  ترك  املرض.  أقعده  حتى  الذكر  مجلس  حضور 

ما، فارسا    وإنسانيا ُيفتخر بهما. 
ّ
وأخيرا يمكن القول إنه كان معل

املفتوح،   البيت  صاحب  اقف،  واملو الرجال  رجل  مقداما، 

السديد، املعطاء بال  الثاقب والرأي  الفكر  حدود وبال    صاحب 

مقابل، وبصمات عطائه في جميع مجاالت الحياة تعود بالخير  

والبركة على جميع أفراد املجتمع ولسنين طويلة قادمة. رحمه  

 هللا وأسكنه فسيح جنانه وألحقه السلف الصالح. 

 الَمْرحوم الّشيُخ  

 أبو ِرياض َكمال  

 ِاْسماعيل فرج 

ِبَقلم: الّشيخ الّدكتور  

 سليمان يوسف الَخطيب  

بشكٍل   ا 
ّ
عن  

ُ
املوت غّيب 

ِشباط  فجائي   ْهِر 
َ
ش ِمن  الّساِبع  اِفق  و

ُ
امل األحد  َيوم  ظهيَرِة  في 

فرج،   الفاِئت،  إسماعيل  كمال  رياض  أبو  املرحوم  َعن    الشيخ 

والّسبع الّساِبَعة  ناهز  ِم  يعمٍر 
ْ
الِعل في  ضاها 

َ
ق عاًما   

َ
َوالَعَمِل  ن

هللا   ِلَوْجِه  ّياض 
َ
الف َوَعطاِءه  يَبة 

ّ
الط ِتِه  ِنيَّ ِمن  اِبع 

ّ
الن الّصاِدق 

عالى. 
َ
ُه َوت

َ
د    ُسْبحان

َ
ْرحوم  َوق

َ
 امل

َ
الَحميَدة، وحلَمه    بأخالِقِه ُعِرف

 .الواِسع وسعة َصْدِرِه َوَصْبِرِه الَجميل

ْرحوم  
َ
وح  ِوِلدَ امل

ُ
ريِة يان

َ
ة  في ق

َ
    1943َسن

َ
ْحت

َ
ريمين وت

َ
أِلَبوْيِن ك

إْسماعيل   أبو محمد  قي 
ّ
الن قي 

ّ
الت يخ 

ّ
الش ْرحوم 

َ
امل ُه  واِلدَ كنف 

ة  وحيِديَّ
ّ
الت باِدَئ 

َ
امل ِعماَدها  ْرِبَية 

َ
ت أحَسن  ربى 

َ
َوت َرج، 

َ
ف

ميز  
ُ
كُه الَحياتي امل

َ
ِقِه َوَمْسل

ْ
ل
ُ
َل في ُحْسِن خ

َ
َمث

َ
ة، وذِلَك ت ساِنيَّ

ْ
َوااِلن

هللا ضاِء 
َ
ِبق ِقياء  َوِرضاه 

ْ
ت
َ
اال شايخ 

َ
امل َمصاِف  إلى  قى 

َ
ِاْرت ى 

َحتّ  

الٍص. 
ْ
خ
َ
عاملهم َمِع اآلخريَن ِبِصْدٍق َوا

َ
 في ت

َ
واِضعين

َ
ت
ُ
 امل

َ
 الواعين

َمَل  
ْ
ها َوِبدْعِم واِلِدِه أك ْرَيِة َوَبْعدَ

َ
ْرحوم في َمْدَرَسِة الق

َ
َم امل

َّ
َعل

َ
ت

أواِخ  في  ياسيف  فر 
ُ
ك َمْدَرَسِة  في  ِوي 

َ
ان
ّ
الث عليَمُه 

َ
واِت  ت

َ
َسن ِر 

مين   ِ
ّ
عل

َ
ت
ُ
 ِمن أواِئِل امل

َ
ها كان َي، َوَبْعدَ مسين ِمَن الِقْرِن املاض ِ

َ
الخ

في   ْدريِس 
ّ
الت في  الَعَمِلّيِ  واِرِه 

ْ
ِمش أ  َبدَ ها  َوَبعدَ يانوح.  ْرَيِة 

َ
ق في 

ة   جليِزيَّ
ْ
ة ااِلن

َ
م اللغ ِ

ّ
َل ِلُيَعل

َ
ق
َ
ت
ْ
ة واحده ثم ِان

َ
ّدِة َسن

ُ
َمْدَرَسِة جث مِل

ى عام  في َمْدَرَس 
ّ
ة َحت ِبِه    1982ة يانوح ااِلْبِتداِئيَّ

ّ
ال
ُ
ِلِه َمع ط

ْ
ق
َ
 ن
َ
د
ْ
ِعن

ة  
َ
ِة َمْرِكز الَجليل ِلغاَيِة َسن

َ
اِمل

ّ
دَرَسِة الش

َ
.  1995إلى الَعَمِل في امل

ْصل  
َ
ة يانوح جث َبْعد ف ْدَرَسِة ااِلْعداِديَّ

َ
مَّ َرِجَع ِللَعَمِل في امل

ً
وِمن ث

َمرْ  ليِمّيِ 
ْ
ااِلق ْجِلس 

َ
ة.امل َمَحِليَّ َمجاِلس  إلى  الَجليل  َرَج  و   ِكز 

َ
خ

ة  
َ
قاعد ِ َسن

ّ
ْرحوم لِلت

َ
ة    1997امل ْرَبِويَّ

ّ
ته الت

َ
د أّدى ِرسال

َ
 ق

َ
َوِبهذا كان

في   ٍة 
َ
ز ُمميَّ َبَصماٍت  ا 

ً
تاِرك عاًما   

َ
َوثالثين َسبَعة  ّدِة 

ُ
مِل َوْجٍه  ِبأْحَسِن 

رى 
ُ
 َوِمن جميِع الق

َ
ثيرون

َ
ِبه الك

ّ
فوِس َوُسلوِك طال

ُ
 . ن

ِبركِب   َحَق 
َ
ت
ْ
ِال إذ  الّديني  َعن واِجِبِه  ِنِه 

ْ
ُيث م 

َ
ل الّدنَيوي  َعمله 

ا  
ً
ْرحوم َرفيق

َ
 امل

َ
ِفِه الّصاِلح َوِرجال الّدين في جيٍل ُمَبِكٍر. كان

ْ
َسل

ِمن   َبة 
َ
َوكوك رج 

َ
ف ا 

ّ
مهن َعلي  أبو  يخ 

ّ
الش ْرحوم 

َ
امل ِه  َوَعّمِ ِلواِلِدِه 

شاِيخ حيث رافقهم َوساعدهم َوشاَرك 
َ
ِة  امل هم في َسهراِتهم الّديِنيَّ

َسَب  
َ
ت
ْ
ِاك ك 

َ
ْسل

َ
امل هذا  ِخالِل  ِوِمن  ْيِرها، 

َ
َوغ الِبالد  َمشاِيخ  َمَع 

واه  
ْ
ق
َ
ِكه َوت

َ
ِوَية َمْسل

ْ
ق
َ
فس َوت

ّ
ثير ِمن الِقَيِم َوَتهذيِب الن

َ
ْرحوم الك

َ
امل

 ِمن أهالي  َوَمحَبِتِه إِل 
َ
ثيرون

َ
ْرحوم َمْرجًعا ِلك

َ
 امل

َ
خواِن الّدين. كان

 يكتب الَوصايا  ال
َ
ُه وكان

َ
َصد

َ
توًحا ملن ق

ْ
ُه َمف

َ
 بيت

َ
ْرَية حيث كان

َ
ق
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َ
ما َوكان

َ
غار، ك ِللجميِع َوبهذا حاز على ثقة الجميع الِكبار َوالّصِ

َواألداء   ِبالُوضوِح  وعَضه  ز  َميَّ
َ
ت حيث  الخلوة  في  ُممَيًزا  واِعًضا 

مَ  آذاِن  في   
ُرنُّ

َ
ت ِلماِتِه 

َ
ك ت 

َ
زال ما  ذي 

ّ
وال ِبِه  ساِمِعِه  الخاص 

 ِلَسماِع َوْعِضِه الخاص.
َ
وقون

َ
ش

َ
 َوَيت

َوُمشاَركِته  َبة  ّيِ
ّ
الط َوعالقاِته  ِتِه 

َ
َومعامل رحوم 

َ
امل أخالق 

الّديِنّيِ   ُه 
َ
ك
َ
َمْسل هللا  ضاِء 

َ
ِبق ِرضاِئِه  واألتراِح،  راِح 

ْ
ِباألف اس 

ّ
الن

ه أّدى إ
َ
واِطر القاِصدين ل

َ
ِته َمع َمشاِيخ الِبالد َوُجْبران خ

َ
لى  َوعالق

فاِجئ  
ُ
ُه َولوعتهم عليه ِعنَدما َسِمعوا خبر َوفاِتِه امل

َ
اس ل

ّ
ُحب الن

القرَية   ُه على جميع سكان 
َ
َرحيل َع خبر 

َ
َوق الغير َمحسوب حيث 

ة... غير ُمَصدقين ما حَدث ولِكن  
َ
َومعاِرفه عاّمة كوِقع الّصاِعق

 . ضاء هللا َعزَّ َوَجلَّ
َ
 هذا ق

يب الذي  َعزاء األهل واألقاِرب َواالنِسبا
ّ
ء َومعاِرِفه ِبإرِثه الط

م ِرياض  
ُ
أ صون 

َ
ه امل

َ
مّيز وزوجت

ُ
ريم امل

َ
رى شخصه الك

ْ
ُه َوِبِذك

َ
ترك

ُه  
َ
ل ريَمة 

َ
الك الَحياة  وفير 

َ
ت أجل  ثير من 

َ
الك ت 

َ
َوَعِمل ُه 

ْ
تي ساندت

ّ
ال

داِن  
ْ
ق
ُ
َعلى َمدار ِ َسْبَعة َوخمسين عاًما وأخيِه وهبه لُهَو الَعزاء ِبف

ريم 
َ
الك ِرياض.   راِحلنا  أبو  يخ 

ّ
ِرياض    الش أبا  يا  لد 

ُ
الخ ات 

ّ
َجن إلى 

اِته
ّ
سيح َجن

َ
َك املولى ف

َ
هللا سبحانه وتعالى جميًعا    وألهمنا  أْسكن

ا إليه راِجعون  . الّصبر َوالّسلوان
ّ
ا هللا وإن

ّ
 . إن

 المرحوم الشيخ  

الشاعر أبو فريد نديم  

 توفيق منصور 

بعيون دامعة وببالغ الحزن  

وبقلوب مؤمنة بقضاء    س ىر واأل 

  هللا وقدره، ودعت قرية عسفيا

املاض ي اذار  من شهر  الفاتح    في 

أبو فريد  املرحوم الشيخ الشاعر  

ناهز   عمر  عن  منصور  توفيق    املرحوم  عرفو   عاما.  85نديم 

الواسع   وباطالعه  وبعطائه  وبجوده  وبكرمه  النبيلة  بصفاته 

فصاحة لسانه وبالغة فكره،  وبباللغة العربية    وبإملامه الكبير

والشعر    املقفى  زة على نظم وكتابة الشعر املوزون وبقدراته املمي

وبحورهِ  اوزانِه  بكل  املحكي  عن    ، الزجلي  يبحث    الفكرة وكان 

اعما يقصد  من  كمثل  بالصدف  واملعنى  يأتي  كي  البحار  ق 

عدد،  واللؤلؤ العمامة  مجلة  نشرت  في  وقد  قصائده  من  ا 

   قادمة.السابق وستقوم بنشر املزيد منها في أعداد 

  ى ألٍب مؤمن ديان ُيدع  1936ور سنة  ُولد الشيخ نديم منص

اخذ  و  صبيح ابو فارس. ى فاضلة كريمة تدع والم   فيق منصور تو 

وُحب   العيش  لقمة  أجل  من  والكفاح  العمل  ُحب  ابيه  من 

والفالحة الحالل  و   ، واألرِض  رزق  وُحب  والجود  الكرم  امِه  من 

طيلة حياته على    وكّد ومشاركة الناس بكل مناسبة اجتماعية.  

هللا  ه  توفاكل عمل أو مهنة زاولها الى أن    لحالل من خاللالرزق ا

 
ً
 مؤمنا

ً
 شيخا

ً
 خّيرا

ً
 علٍم ودين.  ا، ذمحبا

بقوله: املرحوم  ُعرف  والدنيا    أجملا  "م   لقد   إذاالدين 

 . رحمه هللا !. ال بارك هللا بالدنيا بال دين" ، اجتمعا

الشاعر أبو فريد نديم  المرحوم رثاء الشيخ في  قصيدة 

 عسفيا  -ادهم يزيد فرو   الشيخ  توفيق منصور بقلم

 وحكمة جرير بلون اشعارك          شفت املعّري فيك يا خالي 
كار بتاللي 

ْ
 األشعار مشوارك تا خلّدوا          وجاحظ عطاك ف

 ما عاد عندي ناس بعيارك            وباقي أنا من وين رأس مالي 
 وتعطي األدب شطرات افكارك      تعطي الشعر اوزان وليالي
 املثلي أنا عطشان لجرارك             سافر يا خالي وضل في بالي

 وساكن معي في روح اوصالي                 باقي انت بقلوبنا الغالي
 أنا محتاج أسرارك وباقي 

 المرحوم الشيخ  

أبو رياض محمد  

 حسين حمزة 

واألس ى   الحزن  من  بمزيد 

ودعت قرية جولس في العاشر  

املرحوم   الحالي  الشهر  من 

الشيخ الديان أبو رياض محمد  

حسين حمزة عن عمر ناهز ال  

، وقد كان املرحوم من    96
ً
عاما

بسمعته   وُعرف  املعشر  طيب  القرية،  رجال  واعمدة  وجهاء 

املفتوح   البيت  وبتواضعه، صاحب  العالية  وبأخالقه  الطيبة 

 الشهامة والكرم.  و 

لقمة   لكسب  املجاالت  من  العديد  في  املرحوم  عمل  لقد 

العيش الحالل ومنها مقاوال للبناء في قريته والبلدات املجاورة  

شركة    في  وكذلك لصالح  البالد  في  املياه  خزانات  بناء 

"مكوروت"، كما وقام بالعمل من قبل هذه الشركة في إيران في  

 وللعائلة طول البقاء.فترة حكم الشاه. له الرحمة 

المرحوم الّشيخ أبو 

حسين ُمفلح  

 الَخطيب 

ِبَقلم: الّشيخ الّدكتور  

 سليمان يوسف الَخطيب  

ة  
َ
َسن ْرحوم 

َ
امل   1950ِوِلَد 

واِلَدُه   ُوِفَي 
ُ
ت ريمين، 

َ
ك أِلبويِن 

 عمرُه تسع  
َ
ما كان

َ
طيب حين

َ
ِلح حسين الخ

ْ
يخ أبو ُمف

ّ
ْرحوم الش

َ
امل

ة من جيٍل   سؤوِليَّ
َ
وات فقط. وهذا االمر أدى ِبِه إلى ِاْسِتالم امل

َ
َسن

ة ِاخ
َ
 الَيد الُيمنى ِلواِلَدِتِه في ِإعال

َ
َوِتِه األرَبعة حّتى  ُمَبِكٍر حيث كان

ِة   مع ِ. تجِرَبِتِه الَحياِتيَّ
َ
جت

ُ
 في امل

ً
جوا َوَبنوا أسًرا كريَمة زوَّ

َ
كبروا وت

َزمتُه ِبااِلْعِتماِد  
ْ
ها املرحوم أل

َ
تي عاش

ّ
روف الّصعَبِة ال

ّ
في ِظّلِ الظ
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ريِقِه في الَحياِة إلى  
َ
ّقِ ط

َ
داًما في ش

ْ
 ِعصاِمًيا ِمق

َ
كان

َ
ِسِه ف

ْ
ف
َ
على ن

 
ْ
ت
َ
اف ةأن و ِنيَّ

َ
اِني املاض ي  ُه امل

َ
وِن ث

ُ
ان
َ
هِر ك

َ
 .  ِفي ش

أن يلتحَق ِبركب ِرجال الّدين   سيِه قط 
ْ
ن
ُ
ت ِلم  ُهموم الَحياة 

ٍة  
َ
َوَبساط ٍة 

َ
ِبِصْدٍق، وحسن ُمعاَمل من جيل مبكر َوعاَش حياِتِه 

َرَك  
َ
ُه الَجميع َوت راِحهم ِلذِلَك أحبَّ

ْ
أت راِحهم َو

ْ
اَس في أف

ّ
َوشاَرَك الن

داِخل   في  ُه 
َ
َعَرف من  َوجميِع  أقاِرِبِه  فوِس 

ُ
ن في  ة  ِاْيجاِبيَّ َبَصماٍت 

ْوَبٍة  
َ
ن أثر  ِبُسَرَعٍة  ُه 

ْ
ت
َ
طف

َ
ت
ْ
ِاخ نون 

َ
امل َيد  ولكن  َوخاِرِجها.  ْرَية 

َ
الق

ٍة حاّدةٍ  ِبيَّ
ْ
ل
َ
ة  ،  ق

َ
ِع الّصاِعق

ْ
َوق

َ
 َوقع خبر َوفاِتِه قاِسًيا َوَصْعًبا ك

َ
َوكان

ااِلْيم لِكن  أهل  علينا جميعا.  فوِس 
ُ
ن في  ضاِء هللا 

َ
ِبق الّراِسخ  ان 

ضاِء هللا وقدَرِتِه.  
َ
 َبْيِتِه َوعاِئلِتِه جعلهم يسلمون ِبق

جاِلِه  
ْ
أن يب َو

ّ
ِرِه الط

ْ
نا ِبِذك

ُ
آملين لهم طيَب الَحياة    هالبرر َعزاؤ

الّرحمة   أبو حسين  لِلشيخ  سلٍف.  لخيِر  خلٍف  خيَر  وا 
َ
َيكون َوأن 

 ان. َوأِلْهِلِه الّصبر َوالّسلو 

 ابو مهدي   االستاذالمرحوم 

 شكيب سليم داهش معدي 

    
4 /1 / 1963- 4 /3 /2021 

قرية   ارتدت  املاض ي  أذار  شهر  من  الرابع  األ قي  سود  يركا 

لى جوار  إبو مهدي شكيب سليم معدي  أ ستاذ  برحيل املربي األ 

  58ه عن عمر ناهز ربّ 
ً
 . عاما

التربية  املرحوم  قد شغل  ل مجال  في  املناصب  من  سلسلة 

اإلآكان  والتعليم   التربوي  املركز  مدير  لتطوير خرها  قليمي 

اقم التدريسيّ   .ةالطو

وتاريخي    ،املرحوم من بيت وصرح ثقافي وتربوي عريقانحدر  

بو فؤاد  أ ي القدير املرحوم الشيخ  فهو نجل املربّ   ، في نفس الوقت

الشيخ    ، سليم داهش معدي  له  بو داهش جبر  أ شقيق املغفور 

 ة والثانوي  ةاالعداديو   ة، في القري  ةنهى دراسته االبتدائيأ  .معدي

عمل في سنوات الثمانين  و ة أيضا، في القري ةالشامل ةفي املدرس

االبتدائيتينمدرّ  في  مركز  أبعدها    ،سا  مدير  منصب  شغل 

لل  ة، التابع للمجلس املحلي في القري  ةالشبيب عمل في  ثم انتقل 

مدة  أ  الكابري  في  املصانع  دفعه  سنوات.    6حد  طموحه  وقد 

األإل دراسته  بالجامع  ةكاديمينهاء    ةاملفتوح  ةلاللتحاق 

بعدها    ،ل في علمي النفس واالجتماعوّ والحصول على اللقب األ 

في   الثاني  اللقب  على  اال حصل   ة تنظيميال  ة ستشار مجال 

رغبته   ةا به لتلبيدمما ح .واالقتصاديةتعليمية السات للمؤّس 
اللت واملفتش  يوطموحه  واملربي  املعلم  والده  عن  ورثهما  ن 

سا ملوضوع املدنيات في  ن مدرّ يّ فعُ  ، ستاذ سليم داهش معدياأل 

الشامل  ةمدرس    ة، يركا 
ّ
املدرسومرك لبرامج  للجن  ة، زا    ةورئيسا 

 
ّ
شكيب  ز  تميّ و مين.  املعل األستاذ  الحميدأب املرحوم    ةخالقه 

احتّك  وكل من    ،مع طالبه وزمالئه في العمل  ةاضنسانيته الفيّ إو 

القلوب  به في    ، وعاشره. استطاع اكتساب  وخصوصا تالميذه 

 ثرً أ فقدانه    ترك  حيث  ة،الثانويّ   ةاملرحل
ً
   ا وحزنا

ً
ا في قلوبهم.  عميق

اقربائه    . ومعارفه الصبر والسلوانرحمه هللا والهم اسرته و

الصيدلي  المرحوم 

 علو  نجيب عالء

عسفيا   قرية  فجعت 

بوفاة   الكرمل  ومنطقة 

عن    ،علو نجيب  الصيدلي عالء  

ال ناهز  اء  جرّ   ،عاًما   53  عمر 

قلبيّ  حادّ نوبة  تعرّ ة  لها ة    .ض 

مثقفا ً   كانلقد   شخصا  الحدودألاملرحوم  األخالق    بعد  دمث 

  
ً
ث دائما  تحّد و ،  متدينة ومثقفة ومعطاءةترعرع في اسرة  شهما

 
ّ
وكان خلوقا يتمتع بجميع ت املفقودة في مجتمعنا،  عن املثاليا

وخاصة   بسخاء  والتبرع  والكرم  الحسنة  واملزايا  الصفات 

و  مثالية،  أسرة  املحتاجين، ورب  الشديد    ُعرف للمرض ى  بحبه 

الشعر  ذلك  لكتابة  في  املرحوم    . وأبدع  دالية ويعتبر  ابن  عالء 

قام  و منذ عدة سنوات،  فيها    تهافتتح صيدلي   وقد  .يضاأ الكرمل  

القرتينبخدمة   وعلى    أهالي  ممتازة  وجهبصورة  ويعد  .  أكمل 

وللمجتمع  خفقدانه   للعائلة  كبيرة  الرحمة   جمع.أ سارة  له 

اقربائه ومعارفه.   والصبر والسلوان ألهله و
 

الحزن،   يغمرها  بقلوب 

ودالية    عسفيا  تاقريودعت  

هادي    الكرمل ام  املرحومه 

تفاحه حسين عزام حلبي عن  

يناهز   قضتها    ا، عام  67عمر 

الطاع الخير    ةعلى  وعمل 

الشريف   املعلوم  ودرس 

من خالل   الدين  اهل  وخدمة 

للمعلوم ت  كانو   ،نسخها 

ام   الفاضلة  الديانة  املرحومة 

تفاحة بزيارة    هادي  تقوم 

الطائف والتعرف    ةمشايخ 

الذي   املرحوم الشيخ حسين عزام حلبي عليهم بعد وفاة والدها

مرجع   كان 
ً
 ديني  ا

ً
الطائف  ا ملشايخ  محج  وقدةوبيته  اقترنت    ، 

بعمل  تبالشيخ ابو عماد خليل خليل من قرية عسفيا واستمر 

افتها املني  ◼ رحمها هللا واسكنها فسيح جناته. .ةالخير حتى و

 املرحوم الشيخ حسين عزام حلبي
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 ب اهلل ثراه الشيخ سميح ناطور  طي  المرحوم  منا  قصيدة رثاء لشيخنا ومعل  

 المغار  - امال قزلالشاعرة   :بقلم

 

 
 

 يا شيخنا الّديان 

 
ّ
 منا يا رأيدنا ومعل

ديبنا في لغة
ٔ
 البيان  وا

 تفتقدك الشيوخ 

 في حضرة املقام 

نام وتبكي على 
ٔ
 فقيدها اال

 البيضاء    م ئوتستجديك العما

 
 
 في يوم عيد نبي هللا شعيبا

 املنصف العادل للكيل وامليزان 

 وتبكيك العمامة 

 ٕاذ فقدت عميدها

 والحرف املصقول 

 كسيٍف يمان 

 
ّ
 اليراع  كيف تركت

 
 
 ينشد رجوعك وتركت

 
 يتيما

 الحزن في كِل مكان 

 
ّ
 بكّلِ  كيف رحلت

 هذا الصمت!!

 ك  ئعطا ةولم تزل بقمّ 

 الِحكم وتسير  تكتب

 على تعاليم الحكيم 

 لقمان.. 

لم   يبكيك  الع 

لوان
ٔ
 والخمسة ا

 تبكيك الفصول 

 إ
 
 ذ ت
 
 لى  ت

 م عليك  ويترّح 

 كل لسان 

 سميح شيخنا 

 الجليل والكرمل

 يناديك  نبراسا 

رقى عنوان 
ٔ
 كنت.. وا

 سميٌح والسماحة 

 رسالتك يا صاحب 

يادي البيضاء
ٔ
 اال

 حسان  واملعروف وال 

 للتواصل  
 
 كم سعيت

 خوان ال  وحفظ

 
 
 وجل

 
لت  كم ص 

 
 ت

 
 
 وسافرت شرقا

 
ّ
 تتفق

 
 حوال أد وغربا

 ةفة املعروفيّ ئالطا

 من مغتربين في 

 جميع البلدان 

لت عن 
ٔ
 كم سا

 خوة حوال ال أ 

 في سوريا ولبنان   

 العون كم قّد 
 
 مت

ب الروحي  
ٔ
 اال

 
 وكنت

عليه   ملن جارت

زمان 
ٔ
 اال

 كم شهادة رفيعة 
 
نحت  املستوى م 

 وكم 
 
 ليك بالبنان إشير أ

 
 
صدرت

ٔ
 كم من الكتِب ا

 وموسوعات علمية

ت  
ّ
 أ وكم وثق

 
 ا حداث

 ات   وسيرة حسنة لشخصيّ 

 لها الدور في بناء  كان

 نسان  ال

 
 
 في الجوهر  كم بحثت

 ولم تبخل بكتاباتك 

 
ّ
  فكنت

ّ
 م  الكاتب واملعل

 د  والرّبان ئوالقا

 
ّ
قد    كم ناصرت
 
 ة  أم املر ت

 د فناصرتها ئودورها الرا

  بكل 
 
جياال

ٔ
 لتبني ا

 ثقٍة.. تربية متينة

 
 
 ال يزحزحها عقبة

 وال 
 
ِ ت

ّ
 م طموحها حط

س 
ٔ
 صخرة يا

 نتماء تربية فيها روح اال 

 مان..  من وال وال 

لف سالم 
ٔ
 فسالم عليك وا

 لكنك  
 
 جسدا

 
 غبت

وان 
ٓ
 حاضٌر  في ذاكرتنا في كل ا

 رحمك هللا  

سكنك فسيح 
ٔ
 ◼    الجنان...وا
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     آل عبد الصمد :  شخصياتها البارزة و نتعّرف على عائالت درزية  
 

بني    إلى  بنسبها  تعود  لبنانية  معروفية  الحارث  عائلة 

في   من حوران  الصمد  عبد  األسرة  هذه  قدم جد  الشيبانيين، 

وهم   عماطور،  وسكن  امليالدي  عشر  الخامس  القرن  أواخر 

إلى قبيلة كندة العربية حيث انتقل هذا الفريق من  ينتسبون 

دور  معر   األسرة  لهذه  كان  لبنان،  إلى  ثم  حوران  إلى  النعمان  ة 

عهد األمير فخر الدين    فعال في جميع الحركات في عماطور، ففي

سنة      1516األول 
 
وعبد  تمل شقرا  أبي  بعائلتيها  عماطور  كت 

  1711الصمد أراض ي إقليم التفاح بعد معركة عين دارا سنة  

والقضاء على غرضية القيسية واليمنية قامت غرضية محلية  

اليزبكية والجنبالطية  الغرضية  صمدية وشقراوية وملا ظهرت 

بكية واألسرة الشقراوية جنبالطية،  صارت األسرة الصمدية يز 

وقد حاول بشير الشهابي الثاني إيقاع الفتنة بين العائلتين، لوال  

في   فروع  للعائلة  بعقلين.  من  حمادة  حسين  الشيخ  تدخل 

 السويداء، املنيذرة وقيصما.  

 من شخصياتها التاريخية البارزة: 

شيخ عقل   : أبو محمد حسين عبد الصمدالشيخ   ▪

( لبنان  معركة  1868  –  1786من  بعد  العقل  مشيخة  تولى   )

وبقي فيها نحو أربعين عاما، أنشأ    1825سهل السمقانية سنة  

مجلسا آلل عبد الصمد في عماطور، وجعل له وقفا تابعا له.  

أوص ى بكثير من املال في سبيل الخير والبر. كان في مقدمة الذين 

 سعوا للصلح بين آل أبي شقرا وعبد الصمد. 

( 1954- 1866)  محمد قاسم عبد الصمد:شيخ  ال ▪

ولد في قرية عماطور في بيت وجاهة وثروة وتقوى وعلم وثقافة،  

 تبح  
 
فتول وقورا  وكان شيخا  الدين  علوم  في  العقل  ر  مشيخة  ى 

 بعد وفاة الشيخ حسين حمادة.   1946عام 

شيخ من لبنان،    شيخ وهيب كامل عبد الصمد: ال ▪

وق فيها،  ونشا  عماطور،  بلدة  في  محترما،  ولد  نا  دي  حياته  ض ى 

أيلول   شهر  من  والعشرين  التاسع  في  تعالى  رحمته  إلى  انتقل 

1992. 

الصمد:الشيخ   ▪ عبد  حسن  عماطور    عارف  في  ولد 

نا محترما،   .  1992 عام توفيونشا فيها، وقض ى حياته دي 

الصمد: ▪ عبد  علي  أحمد  عن   الوجيه  وكيال  ُعين 

الشوف الحيطي مع ظاهر عثمان أبو شقرا في التحقيقات التي  

 . 1845قام بها الوزير شكيب أفندي سنة 

الصمدال ▪ عبد  دعيبس  بو  فارسا    :ضابط  كان 

برتبة بكباش ي وفي سنة   الشهابيين  شجاعا، لزم خدمة األمراء 

أرسله األمير حسين الشهابي فألقى القبض على املشايخ    1793

وأمر   الشهابي  بشير  لألمير  موالين  كانوا  ألنهم  نكد  خطار  أبناء 

سنة   وفي  إلى    1794بسجنهم.  الشهابي  حسين  األمير  أرسله 

قاسم جنبالط وأتباعهم. وملا عاد  الشوف العتقال أوالد الشيخ  

سنة   الشوف  إلى  جنبالط  حسن  بمداهمة   1801الشيخ  بادر 

به،   القبض على بو دعيبس غريمه، فلم يظفر  ليلقي  عماطور 

ألنه هرب نحو املزرعة، فالتقاه كمين من آل البعيني عند جسر  

 العروس تحت عين قنية وقتله. 

الصمد:الفارس   ▪ عبد  بودعيبس   –   1837)  رافع 

على 1897 الفروسية  في  برع  املشهورين،  الدروز  أبطال  من   )

الشيخ  ثناء  عليها  استحق  ببسالة  زحلة  أنواعها، خاض حرب 

م له كل منهما فرسا   خطار عماد، والشيخ محمود العبد، وقد 

له   وكانت  املشهورة،  ممدوح  حرب  خاض  لبطولته،  تقديرا 

در  على  بحصانه  يصعد  أن  استطاع  رائعة.  بطولية  ج  أعمال 

قصر املختارة، ويطل على الناس املحتشدين في الساحة، وأن  

 
 
م. وقد فعل ذلك  يعود على الدرج، وهو كامل السيطرة والتحك

 طالبا العفو عن ابنه. 

الصمد:القاضي   ▪ عبد  محمد   –   1898)  حسين 

لقطع  1961 واضطر  بيروت،  في  األمريكية  الجامعة  في  تعلم    )

البريطانية في فلسطين    دراسته بسبب الحرب والتحق بالقوات 

. خدم في الشرطة حتى ُعين مديرا ملدرسة  1918كترجمان سنة  

الشرطة في القدس. درس القانون في كلية الحقوق في القدس،  
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من الدرجة األولى في مدينة حيفا.    وتخرج منها. رفع إلى رتبة قاض  

له   وكانت  حيفا  في  املعتبرين  الدرزية  الجالية  أفراد  أحد  كان 

بة مع الدروز في القرى الدرزية في الجليل والكرمل.  عالقات طي  

 وسكن بيروت.   1948عاد إلى لبنان سنة 

الصمد:القاضي   ▪ عبد  علي   –   1909)  رفيق 

ا(  1968 في  الحقوق  درس  عماطور،  في  السورية،  ولد  لجامعة 

سنة   من  املحاماة  ومارس  السويداء  سنة    1933سكن  حتى 

مد    1938 وبعد  الدروز،  جبل  في  قاضيا  ُعين  نفاه  حيث  ة 

وفي   الوطنية،  الكتلة  إلى  النتمائه  البالد  خارج  إلى  الفرنسيون 

عاد إلى سوريا وشغل وظيفة عضو محكمة البداية  1942سنة 

الرقة سنة   .  1950ف الحسكة سنة  ثم عضو استئنا  1946في 

عين قاض ي استئناف في دمشق، ورئيس محكمة    1958وفي سنة  

سنة   دمشق  في  سنة  1959الجنايات  في  على    1966.  أحيل 

 . التقاعد فعمل في املحاماة في الشام ثم عاد إلى عماطور.

حسن  القاضي   ▪ الصمد:رؤوف   –   1906)  عبد 

( ولد في عماطور، التحق بكلية الحقوق في الشام، وتخرج  1967

عُ  ثم  زحلة  في  إجراء  مأمور  فُعين  محاميا،  قاضيا سنة  منها  ين 

 وكان معظم خدمته في زحلة وصيدا.   1846

الصمد:ال ▪ عبد  حسين  محمود   –   1895)   وجيه 

ولد في عماطور. استدعاه األمير    .عماطور  رئيس بلدية (  1973

سر   أمين  ليكون  أرسالن  سنة  شكيب  سويسرا  إلى  فصحبه  ه 

خب رئيسا لبلدية   1939حتى سنة  1930
ُ
ثم عاد إلى لبنان، فانت

سنة   في  وفاته.  حتى  للبلدية  رئيسا  واستمر     1950عماطور، 

أسس دار الحكمة للتأليف والنشر مع املجاهد علي ناصر الدين 

 ى وفاته. البريمي حت

 

سليمانال ▪ عادل  الصمد  شاعر  بلدة  وُ   :عبد  في  لد 

شاعر وكاتب له نشاط أدبي بارز وهو حفيد  .  1926عماطور عام  

نشر   الصمد.  عبد  الدرزية محمد  الطائفة  فضيلة شيخ عقل 

الشعر   مع  مشوار   " شعر  اللهب"  في  مقيم   " التالية:  الكتب 

نظم   البنفسج".  أنين  و"  شاطئ"  عن  يبحث  "مالح  الشعبي" 

 كذلك الشعر الزجلي.  

محمود  الضابط   ▪ الصمد:قاسم   –   1912)  عبد 

إلى  وُ (،  1982 ُرقي  اللبناني.  الدرك  سلك  دخل  عماطور.  في  لد 

   1936ثم رقيب سنة    1929رتبة عريف سنة  
 
ح ضابط  ثم مرش

أو   مالزم  ثم  سنة  ومالزم  ورائد  نقيب  ثم  في  1951ل  خدم   .

باملهم   وقام  املناطق  سجن  مختلف  مدير  وشغل  الصعبة  ات 

  الرمل في بيروت ثم قيادة درك الجنوب. أحرز عددا من األوسمة

تب التقدير وكان من أبرز صفاته الشجاعة والنزاهة.
ُ
  وك

 –   1845)  عبد الصمد:ضابط محمد بو شديد  ال ▪

نشأ في بيت الوجاهة والثروة، سكن عين قنيا الشوف.  (،  1908

 
 
فوك شجاعته  على  فبرهن  لبنان،  جبل  درك  في  إليه  ُعين  ل 

 
 
سنة  ت خطيرة في جونية وغيرها، وفي  املتصرف داوود باشا مهما

1881   
ُ
  كل

 
فمكث    ف الشمالي،  لبنان  قرى  في  األشقياء  مطاردة 

سنة   في  العصابات،  رجال  على  قبض  أشهر  ين  عُ   1883أربعة 

سنة   وفي  املناصف  ملديرية  بالوكالة  وكيال    1887مديرا  ُعين 

 ملديرية الجرد. أحيل إلى التقاعد برتبة يوزباش ي. 

الصمد:الطبيب   ▪ عبد  حسيب   –   1848)  لبيب 

أمراض  (،  1987 في  متخصصا  طبيبا  تخر ج  عماطور.  في  ولد 

الجهاز العصبي من جامعات بلغاريا وفتح عيادة في صيدا. كان  

مؤس   بتاريخ أحد  اغتيل  الشعبية،  النجدة  فرع  س ي 

   فن في عماطور.في صيدا ودُ 1987/ 2/ 25

الصمد: الطبيب   ▪ عبد  ملحم  من    يوسف  طبيب 

( في1949  –  1871لبنان  ولد  الواليات    (،  إلى  سافر  عماطور. 

صا في جراحة  ج طبيبا متخص  املتحدة ودخل شيكاغو حيث تخر  

للخديوي   خاصا  طبيبا  فُعين  اإلسكندرية  إلى  عاد  األسنان. 

إلى لبنان وأنشأ عيادة طب    1906عباس حلمي وفي سنة   عاد 

في   بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في  في صيدا، وحاضر  األسنان 

 مللك فاروق رتبة البكوية.منحه ا 1939سنة 

الصمدال  ▪ عبد  قاسم  منصور    –  1876)  :محام 

مكتب  1953 في  اآلستانة  في  الحقوق  درس  عماطور.  في  ولد   )

الحقوق األعلى وُعين فور تخر جه وعودته إلى لبنان مأمور معية  

 
ُ
 في بيروت، ثم ن

ُ
قل  قل إلى نابلس، ثم ُعين قائمقام في صور، ثم ن

 إلى معان ثم إلى  
 
عه عن إلقاء القبض  تيرانا في ألبانيا، بسبب تمن

ف  على األمير فيصل بناء ألمر جمال باشا، ثم ُرقي إلى رتبة متصر  

قل إلى السليمانية في العراق وبقي فيها حتى سنة  
ُ
نه . عي  1918ون

فا على السلط ثم الكرك  بعد جالء األتراك امللك فيصل متصر  

ا للعشائر، ثم ذهب  يرا عام  وملا احتل الفرنسيون الشام ُعين مد

الدرزي  النيابي  املجلس  في  عضوا  خب 
ُ
وانت الدروز  جبل  إلى 

عام  األو   خب 
ُ
انت الذي  الدروز.   1921ل  دويلة جبل  إقامة  بعد 

وأخيرا شغل وظيفة رئيس محكمة االستئناف في السويداء حتى  

. ثم مارس املحاماة في الشام وعاد  1933أحيل إلى التقاعد سنة  

 ◼ .إلى بيروت

 المصدر: موسوعة التوحيد الدرزية ▪



 

 

 
47 

 

 

 

 والسادس وخمسون  المائةالعدد    

 

 

 نشاطات بيت الشهيد الدرزي
 د. جبر أبو ركن  إعداد

 مراسيم يوم ذكرى الشهداء  

 

جنود   ذكرى  إلحياء  املركزية  والطقوس  الرسمية  املراسم 

جيش الدفاع وقوات األمن من أبناء الطائفة الدرزية جرت في  

ملقبرة العسكرية في عسفيا  الرابع عشر من الشهر الجاري في ا

فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة  بحضور  

الدرزية الذي ترحم على أرواح الشهداء والوزير تصاحي هنغيى  

الحكومة   مثل  مؤسسة  الذي  رئيس  نصرالدين  أمل  والسيد 

بيت الشهيد الدرزي وامليجر جنرال غسان عليان منسق أعمال  

وامل  املناطق  في  حرس  الحكومة  قائد  كوهين  أمير  جنرال  يجر 

ودالية   منصور  بهيج  السيد  عسفيا  مجلس ي  ورئيس ي  الحدود 

 . الكرمل السيد رفيق حلبي واملئات من أبناء العائالت الثكلى واخرين

الص للتعليمات   
ً
وفقا جرت  التي  املراسم  هذه  ية  حوخالل 

قال ممثل الحكومة الوزير تصاحي هنغبي إن شراكة    الرسمية، 

يننا هي أبدية وأن الجنود الدروز يقفون في خط الدفاع  املصير ب

هذه   وحتى  إسرائيل  دولة  لقيام  األول  اليوم  منذ  االمامي 

ما   في كل  في مساواة مطلقة  أنهم   على 
ً
، مؤكدا

ً
أيضا اللحظات 

ذكرى  ويشار الى أن مراسم مشابه إلحياء    يخص بحمل األعباء.

قد   فة الدرزيةجنود جيش الدفاع وقوات األمن من أبناء الطائ

 أقيمت في قريتي بيت جن وحرفيش وأماكن أخرى. 

 

 الدرزي  مجلس ادارة بيت الشهيدل اتانتخاب

جرى في شهر يونيو حزيران القادم االنتخابات  
ُ
من املقرر أن ت

والتي    40الختيار   الدرزي  الشهيد  بيت  إدارة  في مجلس  عضوا 

القرى الدرزية  تتم كل أربع سنوات في خمسة فروع للمؤسسة في  

انتخابات سرية   ثمانية مندوبين عنه من خالل  منها  يختار كل 

ويقوم األعضاء    وديموقراطية من قبل ممثلي العائالت الثكلى. 

الدرزي   الشهيد  بيت  إدارة  مجلس  يشكلون  الذين  املنتخبون 

تم   الذين  األربعين  األعضاء  بين  من  للمجلس  رئيس  بانتخاب 

 أسلفنا، وكذلك لجان املجلس املختلفة.انتخابهم كما  

الدرزية   القرى  في  الشهيد  بيت  ملؤسسة  الخمسة  والفروع 

فرع دالية الكرمل، شفاعمرو وعسفيا. فرع يركا، جولس    -هي:  

وأبو سنان. فرع حرفيش، كسرى وكفر سميع، يانوح وجت. فرع  
 .  بيت جن، الرامة، عين األسد والبقيعة، وفرع املغار وساجور.

ة من االجتماعات مع المسؤولين في  سلسل

الوزارات والدوائر المختلفة من اجل تطوير  

 المؤسسة وخدماتها للعائالت الثكلى 

الكورونا،   وباء  تفش ي  يمليها  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
بيت   لبنيم  يد  مؤسسة  في  والنشاطات  الفعاليات  تواصلت 

الدرزي   لورنس  أ   واستمرتالشهيد  بيت  ترميم وتجديد  عمال 

له ا املجاورة  والساحة  تحويله  إالرامية    ، وليفنت  مركز  إلى  لى 

وتربوي  وتثقيفي  وتراثي  الزائرين    ،تاريخي  جمهور  يخدم 

والسي   يتراوح  والباحثين  الذين  وخارجها  إسرائيل  من  اح 

 لفا في العام الواحد.أ   50و 40عددهم بين 

اإل إوباإلضافة       اللقاءات  التي  لى  واملحاضرات  رشادية 
 
 
األ   متنظ لقوى  ومتعاقب  دوري  من  بشكل  وملجموعات  من 

مواضيع   حول  واملناطق  البلدان  شتى  من  والشبيبة  الطالب 

 
 
تتعل وثقافية  واجتماعية  وبيئية  والبلدة  تاريخيه  باملكان  ق 

والدولة عُ   ، واملجتمع  مع  فقد  االجتماعات  من  سلسلة  قدت 

من   املختلفة  والدوائر  الوزارات  في  تطوير أ املسؤولين  جل 

، وشارك  للعائالت الثكلى في شتى املجاالت  ؤسسة وخدماتها امل 

األ   في السيد  خير  االجتماع  مكتب  في  عقد  الذي  نصر  أ منها  مل 

 :  الدين وبدعوة منة كل من

 ين، رئيس مؤسسة يد لبنيم للدروز. مل نصرالدأ السيد  -

مدير قسم  مندوب وزارة الدفاع ونائب    - ريه ُمعلمأ السيد   -

 الشهداء في وزارة الدفاع. العائالت والتراث وتخليد 

ريه  أ ( مساعد  السيد هرتسيل شموئل )كولونيل احتياط -
 معلم.  

 .  رئيس مؤسسة يد لبنيم القطرية -يلي بن شيم إالسيد  -

مدير وحدة تطوير البلدات الدرزية    -د هاشم حسين السي -

 . ية في مكتب رئيس الحكومةوالشركس

 ضابط قسم  املصابين.   -ايتمار  هكوهين السيد  -

ة قبل  ة الدرزّيحدث تاريخي في الكلّي

 ة العسكريّ 

الكشف عن رتبة    ز تم  في مراسم مؤثرة وبحضور خاص وممي  

و  حشارة  ضابط  للمالزم  قبل    قبطان  الدرزية  الكلية  خريج 

العاشر  –العسكرية   وزير  الفوج  املراسم  هذه  في  وقد شارك   .

سالح البحري وضيف  الئب رئيس هيئة األركان وقائد  الدفاع ونا

الشرف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق 

   حسان حلبي. إطريف والقاض ي الشيخ 
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تخر   قد  البكر  ح  املالزم  الكلية  ج  وكان شقيق  اآلخر من  هو 

بسالح املظليين كمحارب أثناء    ة والتحقالدرزية قبل العسكري  

 خدمته العسكرية.

 

مل نصر الدين  أ السيد  مؤسسة بيت الشهيد الدرزي  رئيس  

وتتقد  و  العظيم  اإلنجاز  هذا  تبارك  اقمها  طو بجميع  حر  أم 

فخرها  ر عن  وتعب    التهاني والتبريكات للمالزم ح وألسرته الكريمة

الذين   العسكرية،  قبل  الدرزية  الكلية  بخريجي  واعتزازها 

ويتفو   الدفاع  جيش  صفوف  في   ينخرطون 
 
ويحق قون  قون 

 إنجازات كبيرة. 

 والكلية  مركز الشهيدقائد البحرية في 

 
العسكرية وخريجين دروز ويهود   الدرزية قبل  الكلية  تربط 

نحاء البالد عالقات وطيدة وقديمة مع سالح البحرية.  أ من كل  

بدأت في عهد امليجر جنرال رام روطبرك قائد سالح    هذه العالقة

امليجر   السابق ومستمرة حتى يومنا هذا، وقد قام  في  البحرية 

 
 
مؤخ روطبرك  بزيارة  جنرال   

ً
و الكلي  را قي  أ ة  محاضرة  مة  لقى 

وملهمة حول القيادة املشاركة، القيم والبسالة مع التأكيد على  

 خاصية الكلية الدرزية قبل العسكرية ودورها العملي الريادي. 

 الكلية الدرزية قبل العسكرية  فعاليات الكلية

 
ُ
  ن

 
اآلونة  ظ في  العسكرية  قبل  الدرزية  الكلية  لطالب  مت 

من   سلسلة  و األخيرة  الهام  الزيارات  والنشاطات  اللقاءات  ة 

مة نخص   ةالخاص    بالذكر منها:  واملحاضرات القي 

محاضرة ولقاء مع وزير الدفاع السابق زعيم حزب يمينه  -

"قيم   حول  شيكلي  عميحاي  السيد  برفقة  بينت  نفتالي 

 بطال". األ وتراث وإرث 

 

-   
شي  ومحاضرة  األ زيارة  جهاز  لرئيس  سابقا  قة  العام  من 

جنرال   "القيم  أ عامي    احتياط امليجر  عنوان  تحت  يالون 

اقع بشكل مغاير". ثناء الحرب والتحد  أ   يات والنظر للو

محاضرة للسيد يزهار دافيد مؤلف كتاب "قنبلة موقوتة"   -

أثناء    أطلع من خاللها طالب الكلية على تجربته الشخصية

خاص   وظائف  في  في صلب  خدمته  العام  األمن  جهاز  في  ة 

االخيرة    عمله اآلونة  في  يزهار  السيد  وينشط  األمني. 

اهتمامه على خلق مجتمع   جل    ع ويصب  كمحاضر متطو  

 
 
 دية واملساواة والتسامح.    ى بالتعد  أفضل يتحل

لقاء حول القصة الشخصية وامللهمة للسيد لؤي مرعي،   -

إثر    ةشجاع أصيب بجروح خالل خدمته العسكريمحارب  

 انفجار عبوة جانبية.  

في   - خدم  الذي  مقلدة  فادي  احتياط  للنقيب  محاضرة 

 .8200في جيش الدفاع وحدة االستخبارات 

  –لقاء عمل وزيارة لنائب مدير عام ورئيس القسم األمني   -

 املجتمعي العميد احتياط موشيه تصين. 

أبراهام دوفدوفاني  ليهودي زيارة رئيس الصندوق القومي ا -

بونه   عومري  الشمال  لواء  مدير  برفقة  للكلية  وطاقمه 

 ومديرة الوسط الدرزي السيدة ريم دغش. 

عنوان  مشروع - العائالت    حمل  لصالح  بمحبة"  "نضم 

الثكلى لهذه    الدرزية  هدايا  رزم  توزيع  خالله  تم  والذي 

العائالت من قبل طالب الكلية بالتعاون مع مؤسسة بيت  

 الشهيد الدرزي. 

للكلية   - أولى  رئيس  زيارة  ناحوم  أورن  احتياط  للمقدم 

الدفاع وزارة  في  والشركس  للدروز  املقدم    ةبرفق  الشعبة 

 ياد عباس. إاحتياط 

ات  اختيار الكلية للحصول على عربة طوارئ مزودة بمعد   -

 متطو  
ُ
ت حاال رة  في  الكلية    ت ستخدم  بأن  علما  الطوارئ 

  
 
وفي    لداتة طوارئ في البل قو  الدرزية قبل العسكرية تشك

أهبة االستعداد لدى الضرورة. هذا وتقف  نطقة  امل  على 

يتم   اليهودي    املشروع  القومي  الصندوق  مع  بالتعاون 

  وبالتنسيق مع جهات الطوارئ في منطقة الكرمل.

املزر  - توم"  "لبستان  الكلية  طالب  التي زيارة  الخاصة  عة 

أقيمت تخليدا لذكراه بعد   حمل اسم الطيار توم فركش و

 استشهاده في حرب لبنان الثانية.

تطوعي    - الكلية  مشاركة  لطالب  الطبيعة ة  سلطة  مع 

 ◼ تنظيم الشواطئ في يوم العائلة. في حملة والحدائق 

 



 

 
49 

 

 

 

 خمسون و سادسوال العدد المائة  

 

 

 ة نشاطات طائفي  
 المجلس الد يني  الد رزي  األعلى

 قسم العالقات العام ة 

ة  شهار قصّ إلأمسية ثقافّية توحيدّية 

 عنوان "ساكن حطين" باألطفال األولى 

 
الّزيارة    قربي سابقٍة تربوّية توحيدّية، ومع  ف حلول موعد 

بّي شعيب عليه الّسالم، ُعقدت
ّ
مساء    الّسنوّية ملقام سّيدنا الن

افق   املو ين  16.4.2021الجمعة 
ّ
حط في  ريف 

ّ
الش املقام    ،في 

املئا حضرها  توحيدّية  ثقافّية  ائفة  أمسية 
ّ
الط أبناء  من  ت 

فيها،  
ّ
تّم خاللها إشهار قصة األطفال األولى بعنوان "ساكن  ومثق

 حطين". 

يخ موفق طريف الّرئيس 
ّ
في هذا الّسياق، قام فضيلة الش

مشاريع   تكثيف  في  توجيهاته  بإطالق  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي 

أبناء   ثقيف الّروحّي للجيل الّصاعد من 
ّ
وحيدّية والت

ّ
ربية الت

ّ
الت

األعلى  الّدرزّي  الدينّي  املجلس  في  القرار  تّم  وعليه  ائفة، 
ّ
الط

ق سلسلة  "أنا  بإصدار  عنوان  تحمل  األطفال  ألدب  صص 
األنبياء   بقصص  الّصاعد  الجيل  تعريف  إلى   

ُ
تهدف موّحد"، 

بأسلوب   واألخالقّيات  القيم  غرس  إلى  وتسعى  واألولياء، 
األجيال   احتياجات  مع  يتماش ى  وموضوعّي،  منهّي  قصص ّي، 

 املختلفة. 

تقّص   تي 
ّ
ال األولى  القّصة  كتابة  إسناد  تّم  ذلك،  على  بناًء 

إلى  قّصة   ريف 
ّ
الش مقامه  وزيارة  الّسالم  عليه  شعيب  بّي 

ّ
الن

منصور   خليل  حسام  يخ 
ّ
الش الّدكتور  األطفال  أدب  ي  مختص ّ

الّرّسامة   قامت  في حين  من عسفيا،  فارس  أبو  إيمان  واملرّبية 
لتحاكي   القّصة  لوحات  برسم  الكرمل  دالية  من  حلبي  بثينة 

ّص بكّل إبداع. 
ّ
 مضامين الن

يخ موفق طريف عن    في مستهّل األمسّية،
ّ
تحّدث فضيلة الش

تكاليف   الّدينّي  تبّنى املجلس  ذي 
ّ
ال املبارك  بهذا اإلصدار  فخره 

وحيدّية  
ّ
ربوّية الت

ّ
تحضيره وطباعته بشكٍل تاّم، عارًضا رؤياه الت

ضمن برامج عمل املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى، وعلى رأسها  
عام جاوز  ذي 

ّ
ال وحيدّية 

ّ
الت ربية 

ّ
الت على  مشروع  عشر  اني 

ّ
الث ه 

 للقاء  
ً
ائفة على شّتى األجيال فرصة

ّ
ب الط

ّ
ا لطال

ً
والي، ضامن

ّ
الت

املحاضرات   ي 
ّ
وتلق املدارس  وفي  ريف 

ّ
الش املقام  في  املشايخ 

أهمّية  مدى  على  فضيلته  د 
ّ
أك فقد  كذلك  ربوّية. 

ّ
الت الّدينّية 

ور قريًبا عن املجلس الّدينّي، ُمشيًرا  
ّ
تي سترى الن

ّ
إلى  اإلصدارات ال

عاليم  
ّ
والت القيم  وتمرير  حفظ  على  اإلصدارات  هذه  قدرة 

الّديني كمؤّسسة قامت   ًدا على دور املجلس 
ّ
وحيدّية، ومؤك

ّ
الت

ا
ً
وفق ائفة 

ّ
الط احتياجات  ا    لتخدم 

ً
وصون العصر  بات 

ّ
ملتطل

العوملة    ة.للهويّ  دمج  مسألة  إلى  تطّرق فضيلته  كلمته،  خالل 
الّدينيّ  وعية 

ّ
الت خدمة  في  ه  والحداثة 

ّ
أن ًدا 

ّ
مؤك وحيدّية، 

ّ
الت ة 

وذا حّجة ضعيفة، إذ كان في استخدام الحداثة  تناقض مفتَعل  
تي تغّيرت نظرتها إلى  

ّ
 لألجيال الجديدة ال

ً
بطريقة حديثة خدمة
وابت والعادات:  

ّ
أّن في    يظن    "وهنا يجُب أْن ننّوه إلى خطأ من الث

راث  
ّ
إلى لغة العصر خرٌق فيه أو تقليٌل من قيمته، بل    ترجمة الت

علةأساس يّ   هو في نظرنا واجٌب ومطلٌب 
ّ
  ، لنحافظ على هذه الش

وحيدّية  
ّ
اإل   الت ونقّدمَ من      نطفاء، 

ً
وتراثنا صورة مجتمعنا  عن 

وبناتنا من  إيجابّية،   أبنائنا  إلى  ذيونصل 
ّ
ال الّصاعد،  ن  الجيل 

   اليومَ   ونينظر   صاروا
ّ
ا،  إلى األمور ال

ً
ا نراها مفهومة ضمن

ّ
تي كن

كة
ّ
رح   بعين باحثٍة ومشك

ّ
ا تجديًدا في الخطاب والط

ّ
، تحتاُج من

وسيرة    والجواب. تاريخنا  لنجتمع على  إخواني  األوان  آن  لذا، 
شفاء   فيها  ذي 

ّ
ال بع 

ّ
الن هذا  من  ونرشف  تراثنا.  ونهج  أنبيائنا 

 إلى األصول 
ٌ
تي فيها نقوى وبها نعلوللظمأ، وعودة

ّ
 ".  ال

األمسية،   منصور  أ أثناء  حسام  يخ 
ّ
الش القّصة  كاتبا  لقى 

تح رين 
ّ
مؤث خطابين  فارس  أبو  إيمان  عن  واملعلمة  فيهما  ّدثا 

األطفال  أدب  عليه   موضوع  ركيز 
ّ
الت إلى  املاّسة  الحاجة  ومدى 

فل وتساهم  
ّ
تي تصقل شخصّية الط

ّ
وصقله باملواّد الّروحانّية ال

 إلى ذلك،  
ً
إلى    الكاتبان   ق تطرّ في بلورة هوّيته املستقبلّية. إضافة

ور سيرورة العمل على كتابة وتجهي
ّ
ى خروجها إلى الن   ز القّصة حتّ

جربة بالفريدة ملا ف
ّ
الت يها من اجتماع بين األدب  واصفين هذه 

ربوّية  
ّ
الت املبادرة  هذه  خدمة  في  شكيلّي 

ّ
الت والّرسم  املكتوب 

بي  
ّ
الن سّيدنا  حول  املتداولة  القصص  ستوّحد  تي 

ّ
ال الفريدة، 

املتعارف   الّدقيقة  للقصة   
ً

نقال الّسالم، وتضمن  عليه  شعيب 
مال األستاذ جالل أسعد،   عليها.

ّ
شين في لواء الش

ّ
ز املفت

ّ
  أّما مرك

املجلس   عمل  في  امللموس  ظر 
ّ
الن ُبعد  عن  بدوره  تحّدث  فقد 

ذي يأتي به مثل هذا اإلصدار 
ّ
جديد ال

ّ
الّدينّي، مشيًرا إلى قيمة الت

ب من الّصفوق  
ّ

ال
ّ
وحيدّية والوصول إلى الط

ّ
ربية الت

ّ
إلى حقل الت

مدير    الّدنيا. معّدي  وائل  يخ 
ّ
الش األستاذ  الحديث  في  تاله 

ور االبتدائ 
ّ
الن أهمّية مدرسة  ذي تحّدث عن مدى 

ّ
ال ّية في يركا، 

تي تروي قصص األنبياء وتعاليمهم، ُمثنًيا على  
ّ
هذه القصص ال

وحيدّية على تربية جيٍل  
ّ
وعية الت

ّ
دور املجلس الّدينّي ومشروع الت

 موّحد واٍع يحترم تاريخه ويسعى للحفاظ عليه.

حّصة   من  فكانت  للكتاب  قدّية 
ّ
الن األدبّية  املداخلة  أّما 

تي أسهبت في قراءتها  
ّ
األديبة خلود سلمان قاسم من الّرامة، ال

صويرّية  
ّ
 عن األساليب القصصّية الت

ً
املهنّية للقّصة، متحّدثة

إيصال   على  الّرسومات  قدرة  جانب  إلى  النّص،  انتهجها  تي 
ّ
ال

 الفكرة إلى جمهور القّراء.

ي الّسيد بهيج   رئيس بعد مباركة ألقاها  
ّ
مجلس عسفيا املحل

ألقاها  منص توحيدّية،  أدبّية  مداخلٍة  مع  قاء 
ّ
الل أختتم  ور، 

األعلى   الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  في  وحيدّية 
ّ
الت وعية 

ّ
الت مرشد 

ا إلى سيرة  
ً
يخ أبو سليمان نور الّدين شمس، متطّرق

ّ
سيدنا  الش

 شعيب عليه الّسالم وقصصه املشهورة مع أبناء قومه.

بمهنّية   األمسية  افة  عر ى 
ّ
الّصحفّي  تول األستاذ  ولباقة 

 الكاتب فهيم أبو ركن، صاحب دار نشر "الحديث". 

ى املجلس الّدينّي مهّمة  
ّ
ه خالل األّيام القريبة، سيتول

ّ
ُيشار أن

انية 
ّ
الث الصفوف  من  ب 

ّ
ال
ّ
الط ة 

ّ
كاف على  ا 

ً
مّجان الكتاب  توزيع 

 وحّتى الّرابعة في جميع مدارس القرى الّدرزّية. 
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بناء وبنات الّطائفة إقامة مدرسة دينّية أل 

 الّدرزّية بين قريتي جولس ويركا 

 
نتانياهو والّرئيس الّروحي   بنيامين  بحضور رئيس الحكومة 

ا ائفة 
ّ
طريفللط موفق  يخ 

ّ
الش فضيلة  املعارف  و   لّدرزّية  وزير 

اإلعالن   تّم   ،
ّ

مال فطين  الوزير  ونائب  غاالنت  تاريخ  يوآب  في 
ائفة  12.3.2021

ّ
الط وبنات  ألبناء  دينّية  مدرسة  إقامة  عن 

ويأتي هذا اإلعالن الّرسمّي، بعد    الّدرزّية بين قريتي جولس ويركا. 
على    مساٍع  يخ موفق طريف 

ّ
الش بذلها فضيلة  قد  كان  حثيثة 

افقة الّرسمّية.  مدار سنواٍت طويلة  من أجل تحصيل هذه املو

في املرحلة األولى صفّين   أن تستقبل املدرسة  ع 
ّ
املتوق ومن 

ين آخرين من شعبة العواشر، وذلك  
ّ
من شعبة الّسوابع، وصف

  
ً
مدرسة لتكون  تعّد  تي 

ّ
ال املدرسة،  مبنى  تشييد  إتمام  حتى 

اني عش
ّ
ى الث  الّسابع وحتّ

ّ
ًبا من الّصف

ّ
 ر.شاملة تستقبل طال

بتدريس  و  الجديدة  املدرسة  ستقوم  خطيط، 
ّ
الت بموجب 

غات  
ّ
والل العلمّية  املواضيع  إلى   

ً
إضافة وحيدّية 

ّ
الت العلوم 

ابعة لوزارة  
ّ
والّرياضّيات، كما هو الحال في املدارس الّرسمّية الت

 املعارف. 

 إلى ذلك، ستعمل املدرسة على توفير كّل الوسائل  
ً
إضافة

م بات 
ّ
املتطل ة 

ّ
كاف تسّرب  وتخصيص  ظاهرة  إيقاف  أجل  ن 

الّدينّية  روف 
ّ
الظ وتوفير  املدارس،  من  املتدّينات  الفتيات 

والحصول   عشر،  اني 
ّ
الث  

ّ
الّصف إنهاء  أجل  من  لهّن  املناسبة 

 على شهادات البجروت الّرسمّية.

من جهته، عّبر فضيلته عن سعادته بتحقيق هذا اإلنجاز  
ظير، وشكر كّل 

ّ
اريخّي املنقطع الن

ّ
ا  من س  الت عى لتحقيقه مخصًّ

كر  
ّ
ذي عمل بشكٍل جاّد في األشهر  بالذ

ّ
نائب الوزير فطين مال ال

إلى   باإلضافة  الّرسمّي،  االعتراف  هذا  تحصيل  على  األخيرة 
وزارة   في  املدارس  ترخيص  قسم  مدير  طويل  فارس  الّسّيد 
في قسم   الشمال  املعارف، والّسّيد فرج فّراج مسؤول منطقة 

و  في  والتطوير  جهود  البناء  من  بذلوه  ما  على  املعارف  زارة 
 عمالقة.

مشرقة  مرحلة  ببداية  اإلنجاز  هذا  فضيلته  وصف  وقد 
مدارس  جديدة بإقامة  ذلك  بعد  ل 

ّ
ستتكل وفوق    ابتدائية، 

ابتدائّية أخرى في الجليل األعلى والجوالن، ملنع وقوف أّي عائق  
البات املحافظات، وتمكينهم من

ّ
ب املحافظين والط

ّ
ال
ّ
  أمام الط

 الّدراسة في مدارس محافظة تراعي ظروفهم وتحترمها. 

األعلى   الّدينّي  املجلس  نشاطات  خالل  من  بارًزا  يبدو 
الرؤيا   بناء  في  كبير  حّيز  من  عليم 

ّ
والت ربية 

ّ
للت ما  وتخطيطاته 

أعلن   ذي 
ّ
ال الفكر  هذا  هرية. 

ّ
والش الّسنوّية  األهداف  وتحديد 

ه "بنا
ّ
أن ذي  عنه فضيلته في أكثر من موضع على 

ّ
ال ء اإلنسان" 

وإيمان   هوّية  صقل  إلى  يسعى  إذ  البناء،  أنواع  أجّل  اعتبره 
املراحل   مّر  على   

ً
حثيثة  

ً
افقة مر له  ويضمن  الّدرزّي،  املوّحد 

مختلفة،   إيمانّية  جوانب  أمامه  تعرُض  املختلفة،  العمرّية 

وأخذ   العلم  أهل  على  الّسؤال  لطرح  الفرصة  أمامه  وتفتح 
 على قّوة التفسير والبيان. املعلومة الّدينّية ال

ً
 ّصحيحة املبنّية

حرفيش: إطالق اسم سّيدنا الّشيخ أمين  

طريف )ر( على شارع الخلوة والكشف عن  

 تمثال حجرّي للمعّلم كمال جنبالط

الّروحّي    بحضور  الّرئيس  طريف  ق 
ّ
موف يخ 

ّ
الش فضيلة 

الّدرزّية ائفة 
ّ
والوجهاء  للط املشايخ  من  مساء  ولفيف  ُعقد   ،

افق  قرية حرفيش،   في  احتفاليّ اجتماعٌ  15.3.2021االثنين املو
ريق املؤّدية إليها باسم  

ّ
علن فيه عن تسمية ساحة الخلوة والط

ُ
أ

طريف أمين  يوسف  أبي  يخ 
ّ
الش سّيدنا  وأزيل  )ر(،    املرحوم 

القرية على صورة    الّستار عن في مدخل  نصٍب تذكارّي حجرّي 
جنبالط  كمال  الفيلسوف  م 

ّ
شكيلّي   املعل

ّ
الت الفنان  عمل  من 

 .  حكمت خريس ابن قرية املغار

املبادرة   هذه  إطالق  قّرر  قد  ّي 
ّ
املحل حرفيش  مجلس  وكان 

أبن تاريخ  في  الخاّصة  وبصمتهما  للمرحومين  وتقديًرا  اء  تخليًدا 
ت
ّ
ال وشخصّيتهما  دورهما  ترسيخ  في   

ً
ورغبة ائفة، 

ّ
ل  الط

ّ
تمث ي 

 . نبراًسا لألجيال القادمة

ة الشيخ أبو حسن موفق  في خطاب مباركته، تحّدث فضيل 
العشيرة    طريف وشيخ  الجزيرة  سّيد  شخصّية  سيدنا  عن 

إلى دور  الشيخ امين طريف )ر(   اريخّي، وتطّرق 
ّ
الت الّدينّي  ودوره 

م  
ّ
جنبالط    الفيلسوف   الكبير املعل وإرثه  كمال  الفكرّي 

ائ
ّ
الط أهمّية  االجتماعّي  عن  فضيلته  عّبر  وقد  مبادرة  فّي. 

التخليد هذه وتأثيرها على األجيال الّصاعدة بما تحمله من ُبعد  
ا  
ًّ
ك
ّ
تفك تشهد  تي 

ّ
ال األّيام  هذه  خالل  خصوًصا  عميق،  تربوّيٍ 

وحيدّية حدَّ االنطماس، وفتًحا
ّ
الت ألبواب البيوت أمام    للهوّية 

باآلداب   عصفت  تي 
ّ
ال املزّيفة،  والحداثة  غييرات 

ّ
الت عواصف 

فضيلته   دعا  وعليه،  الطائفة.  أبناء  عليها  ترّبى  تي 
ّ
ال والقيم 

ائفّية 
ّ
الط املسؤولّية  تحّمل  إلى  والّدنيا  الّدين  رجاالت 

اّبة  
ّ
الش األجيال  تثقيف  على   

ً
سوّية والعمل  الجماعّية، 

قا
ّ
والت انتسابهم  بالعادات  وتعزيز  وحيدّي، 

ّ
الت وامليراث  ليد 

 بطائفٍة عريقٍة جليلٍة لها أمجاٌد وتاريخ.  

خصّيتين  
ّ
الش هاتين  بين  جميع  ما  فضيلته  أجمل  وقد 

في   اريخّيتين 
ّ
ق مستهّل  الت "خطابة   :

ً
في  ائال املتواضع  بيته  في 

أظفاره   نعومة  منذ  يخ 
ّ
الش املرحوم سّيدنا  نشأ جّدي  جولس، 

اعة وا
ّ
لعبادة، بارًزا بالّديانة بين أقرانه، ممّيًزا بالّسلك  على الط

نه، مخلًصا هلل في الّسر والعالنّية، سخّي الّدمعة،  
ّ

القويم بين خال
الفكر،   كثير  املعاملة،  دقيق  فس، 

ّ
الن رّيَض  القلب،   

َ
حنون

كر، ومكّرًسا حياته وجّل وقته ونهاره من أجل  
ّ
مواظًبا على الذ

ائفة الّدرزّية  
ّ
ا مئات  مصلحة الط  يوميًّ

ً
وخدمة أبنائها، مستقبال

ذين قصدوه من كّل مكان، من داخل البالد وخارجها،  
ّ
اس ال

ّ
الن

ويطلبوا  به  ليلتقوا  إليه  ويقبلون  وتقواه،  بفضله  يعترفون 
 وتّم له 

ّ
ه لم يرفع للّدعاء يًدا إال

ّ
دعاه، فقد ُعرف عن فضيلته أن

ملنزلة حضرته تعالى  ا من هللا 
ً
إثبات حقيق، 

ّ
ورجحان مسلكه    الت

لبنان،    الحقيق.   جبال  فوق  والكرم  العّز  مختارة  في  وهناك، 
ا  
ً
شاحذ جنبالط،  بيك  كمال  م 

ّ
املعل الكبير  الفيلسوف  ترعرع 

العلوم،   تاريخ  من  ودرسه  الكتب  من  قرأه  بما  اقب 
ّ
الث فكَرُه 

ر بأسرار وعجائب هذا 
ّ
فك

ّ
الت ا جّل هّمه ووقته من أجل 

ً
وصارف
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ا بعده 
ً
تارك ًرا فدارًسا فكاتًبا، 

ّ
املعارف    الكون، مفك  

َ
كتًبا جليلة

حّتى   زالت  ال  واإلنسان،  الفكر  وعلم  الفلسفة  حول  تتمحور 
 اهتماٍم أكاديمّي لدراساٍت محلّيٍة وعاملّية. كّل  

َّ
يومنا هذا محط

هذا إلى جانب ما بذله من دوٍر مشهوٍد في الحفاظ على الّدين  
ائفة،  

ّ
ا عن الوطن، مدافًعا عن أبناء الط واألرض والعرض، ذابًّ

وقضاء  و  امللهوف  إنقاذ  أجل  من  العامرة  دارته  أبواب  فاتًحا 
اس.

ّ
الن ذي    حوائج 

ّ
ال املشترك  القاسم   

ُ
ذات األخوة،  أّيها  وهو 

تين  
ّ
ص هاتين املسيرتين، الل

ّ
خصّيتين، ولخ

ّ
جمع بين هاتين الش

وإن اختلفت بهما املسارات، وتنّوعت بينهما املسالك، وبعُدت  
إلى   ولكّنها  املسافات،  القصبينهما  نفس  ذات  وإلى  راجعة،  د 

 ".  الو جهة قاصدة

 
املحلّي  حرفيش  مجلس  فضيلته  شكر  حديثه،  نهاية  في 
يخ رفيق مرعي مثنًيا على هذه املبادرة والفكرة من  

ّ
ورئيسه الش

ذات  الّدرزّية  واالجتماعّية  الّدينّية  خصّيات 
ّ
الش تخليد  أجل 
 البصمة واألثر. 

كل   االحتفال  في  شارك  ه 
ّ
أن محكمة    ُيذكر  قاض ي  من 

يخ عماد أبو ريش، نائب الوزير فطين مال، عضو  
ّ
االستئناف الش

ّية السابق البرملان 
ّ
جابر عساقلة، رئيس منتدى الّسلطات املحل

بيت   رئيس مجلس  ورئيس مجلس ساجور جبر حّمود،  الّدرزّية 
غضب ياسر  سميع  كسرى  مجلس  رئيس  نجم،  راض ي  ،  ان جن 

الّد  في قرية حر ينيّ والهيئة  إلى عشرات الحضور  ة   
ً
فيش إضافة

 من قرية حرفيش واملنطقة. 

 ين والخلواتلّ بيان إلى المص

بعد مض ّي ما يقارب العام ونصف على إغالق بيوت العبادة  
فتح   إعادة  على  القرار  اجتمع  الكورونا،  وباء  ي 

ّ
تفش  جّراء 

ًرا  
ّ
تي صدرت مؤخ

ّ
عليمات ال

ّ
الخلوات من جديد، تماشًيا مع الت

الّصّحة بشأن زيادة عدد املجتمعين في مكان مغلق.  عن وزارة  
ها فضيلته إلى أبناء املجتمع  

ّ
تي زف

ّ
على الّرغم من هذه البشرى ال

د وناشد بضرورة االستمرار في  
ّ
الّدينّي في القرى الّدرزّية، فقد أك

توخي الحذر كون الجائحة ال زالت تعيش بيننا، وعليها يتوّجب  
الح أخذ  في  نستمّر  أن  ا  علينا 

ً
وصون طارئ  لكّل  تحّسًبا  يطة 

البيان   في  منهم. وقد جاء  الّسّن  املّصلين وخاّصة كبار  لسالمة 
 الّرسمّي ما يلي: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم "

الّصادرة عن   القرارات  أعقاب  وفي  تعالى ومشيئته،  بعونه 
الواسع   االنتشار   

َ
نتيجة املختّصة  والجهات  الّصّحة  وزارة 

طعيم ونجاح 
ّ
شاور على إثرها  لحمالت الت

ّ
ها في البالد، وبعد الت

ذي ُعقد قبل أيام في  
ّ
مع سّياس الخلوات من خالل االجتماع ال

 مقام سّيدنا الخضر عليه الّسالم تقّرر ما يلي:   

فتح أبواب الخلوات وتعود الّصلوات ابتداًء من يوم  1
ُ
.     ت

افق   8.4.2021الخميس القريب املو

ا لتعليمات وزار 2
ً
ة الّصحة، يجوز دخول الخلوات  .     وفق

طعيَمْين.
ّ
وا الت

ّ
ذين تلق

ّ
 لإلخوان واألخوات ال

الحفاظ على  3 الخلوات مع  في  املّصلين  .     يكون جلوس 
 مسافة مترين بين كّل مصّلٍ وآخر. 

إلى الخلوات مع كّمامة لألنف  4 .     يكون دخول املّصلين 
 والفّم.  

حّية والّسالم م 5
ّ
 فقط، ويمنع تقبيل  .     يكون إلقاء الت

ً
قابلة
ا على الّصّحة.  

ً
 اليدين بين املّصلين حفاظ

.     على كل من يشعر بمضاعفات صّحّية أو مرضّية، ُيرجى  6
مة والّضمير.

ّ
 للذ

ً
 عدم قدومه إلى الخلوة براءة

كوننا  7 من  الّرغم  وعلى  فإننا  لديكم،  معلوم  هو  كما       .
جزئيًّ  انفراًجا  األخيرة  املّدة  في  أزمة  نشهد  ي 

ّ
تفش  من  الحّد  في  ا 

نا ال زلنا نستذكر من  
ّ
 أن

ّ
طعيمات، إال

ّ
 لحملة الت

ً
الكورونا نتيجة

ذي لم  
ّ
فقدناهم من اإلخوة واملشايخ جّراء هذا الوباء املقيت ال

د ونشّدد  
ّ
نا نعود ونؤك

ّ
ّية. لذلك، فأن

ّ
يتّم بعد القضاء عليه بالكل

عليمات وا
ّ
قّيد وااللتزام بالت

ّ
ألوامر الّصادرة عن  على ضرورة الت

 على إجراء  
ّ
ارة الخضراء، ونحث

ّ
ق بالش

ّ
وزارة الّصّحة فيما يتعل

العاّمة   الّسالمة  على  ا 
ً
حفاظ طعيمات، 

ّ
الت ي 

ّ
وتلق الفحوصات 

وتسريًعا لعودة الحياة الّدينّية بمناسباتها وواجباتها كما كان في  
انتظرناه   تي 

ّ
ال الخلوات  افتتاح  استمرار  من  بدًءا  الّسابق، 

 إلقاط
ً

، وتسهيال
ً

 ويال
ً
 ". مة الّزيارات الّدينّية مستقبال

 باسم الهيئة الّدينّية

 أخوكم 

 موفق طريف

افق   6-4-2021جولس، الثالثاء املو

عقد راية الصلح بين عائلتي عبد اهلل  

 في قرية كسرى وبركات

ُعقدت صباح    بعون  وتوفيقه،  في    13.3.2020 الّسبتهللا 
قرية كسرى راية الصلح بين عائلتي عبد هللا وبركات، إثر حادث  

ذي وقع أواخر حزيران  
ّ
املاض ي وراح ضحّيته  من العام  القتل ال

اّب نجيب ركاد فؤاد عبد هللا.  
ّ
 الش

ائفة  
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  سها 

ّ
ترأ تي 

ّ
ال الّصلح  لجنة  وكانت 

فضيلة نائ  الّدرزّية  وتضّمنت  طريف،  موفق  يخ 
ّ
  الوزير   بالش

مال   البرملانفطين  رئيس  عمار   ونائب  سّياس    حمد  من  ا 
ً
ولفيف

خلوات ورؤساء املجالس، قد عملت وسعت في األشهر األخيرة  
تي تربطهما عالقة  

ّ
ال العائلتين  بين  إنجاز هذا الصلح  أجل  من 

 القربى والعائلّية.

أثنى فضيلته على موقف عائلة عبدهللا ،  في معرض كالمهو
 
ّ
ذين  وعلى روح الت

ّ
سامح التي أبدوها، وأشاد بموقف آل بركات ال

ى عقد راية  
ّ
مثلوا للحّق العشائرّي منذ وقوع الحادث األليم وحت

 الّصلح. 
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كذلك، توّجه فضيلته خالل خطابه إلى الجيل الّصاعد من  
أنواع   شّتى  عن  ّي 

ّ
الكل باالبتعاد  إّياهم  مطالًبا  ائفة 

ّ
الط أبناء 

ون  والكحول،  واملخّدرات  العلم  العنف  طريق  لسلك  اشدهم 
قاليد املعروفّية، منًعا لتدهور الّروابط االجتماعّية الهاّمة.  

ّ
والت

على   الّصلح  لجنة  أعضاء  فضيلته  شكر  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

رئيس   كر 
ّ
بالش وخّصص  ببذلها،  قاموا  تي 

ّ
ال الجّبارة  الجهود 

  العاّم الّسّيدمجلس كسرى سميع الّسّيد ياسر غضبان واملدير 
نص جهٍد  مهدي  من  قّدموه  ما  على  الدين  الحتواء  ر  حثيث 

رفين. الحادث داخل القرية
ّ
 وتهدئة خواطر الط

هذا، وقد تحّدث خالل مراسم الّصلح كل  من نائب الوزير  
عّمار،  فطين مال الكنيست حمد  رئيس  نائب  ورئيس مجلس  ، 

 عن عائلة  
ً
كسرى سميع الّسّيد ياسر غضبان، فيما تحّدث نيابة

 
ّ
 عن عائلة  يخ أبو أمير نجيب عبدهلل الش

ً
بركات    عبدهللا، ونيابة

األستاذ أبو عالء نجيب بركات. ُيذكر أن مراسم االجتماع أديرت  
املة

ّ
الش الوجدان  مدرسة  مدير  رباح،  نزير  األستاذ  افة    -بعر

 مركز الجليل.   

على   ليت 
ُ
ت تي 

ّ
ال الّصلح  وثيقة  بتوقيع  املراسم  انتهت  وقد 

مندوبين عن العائالت وأعضاء لجنة  مسامع الحضور من قبل  
 الّصلح. 

  ألبناءيخ موفق طريف فضيلة الشّ  معايدة 

 ة لشهر رمضان المباركسالميّ الّطائفة اإل

هر الفضيل أبرق فضيلة الّرئيس الّروحّي  
ّ
مع حلول ليالي الش

ا من   ئً
ّ
يخ أبو حسن موفق طريف بتهنئة إلكترونّية معّبرة مهن

ّ
الش

أبناء املجتمع اإل   بحلول شهر رمضان. بين  خاللها 
ً
سالمّي عاّمة

العنف   إزاء  قلقه  مدى  عن  فضيلته  عّبر  تهنئته،  سطور 
وما   األخيرة  املّدة  في  العربّية  والبلدات  وارع 

ّ
الش في  املستشري 

باب.  
ّ
الش أواسط  في  العنف من ضحايا وخاّصة  يحصده هذا 

تي تمّيز رمضان  
ّ
بناًء على ذلك، دعا إلى االلتفاف حول القيم ال

إليكم  ب اء. 
ّ
البن الحوار  ي  وتبنّ الغير  وتقّبل  القلوب  فتح  من  دًءا 

 نّص الّتهنئة: 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم "

الحمد هلل رّب العاملين حمًدا كثيًرا، والّصالة والّسالُم على  
 رسوله املبعوث  هادًيا ونذيًرا. 

 مع لياليه عبق  
ً

ها هو شهر رمضان املبارك يطّل علينا حامال
في   األسمى  اإلنسانّي  بالواجب  رنا 

ّ
ليذك اعة، 

ّ
والط البركة 

فاهم  
ّ
الت االجتماع على طاولة املحّبة وااللتفاف حول مواضع 

اء.   
ّ
 والتآخي والحوار املتحّضر البن

فيه وظهَر  واألمان،  الخيُر  فيه  عّم  ذي 
ّ
ال رمضان  شهر  ه 

ّ
 إن

والبيان،   البالغة  بمحض   القرآن  فيه  نزل 
ُ
وأ وبان،  الفضُل 

 
ً
ة
ّ
 دال

ً
شفاًء للقلوب وبناًء لإلنسان، ليظّل على مّر الّدهور عالمة

على    
ًّ

داال متجّدًدا  ا 
ً
وترجمان الغير،  وحّب  والتآخي  للمحّبة 

 الفضائل واألخالقّيات وفعل  الخير.

علين يطّل   
َ
رمضان أّن  اإلخوة،  أّيها  أخفيكم  العام   ال  هذا  ا 

ال   أخباٍر  على  ونمس ي  نصبُح  صرنا  اذ  غص، 
ّ
الن ببعض  مشوًبا 

بالدنا   أمن  ضربت  تي 
ّ
ال املشينة  العنف  لحوادث  تنتهي 

قرانا،   زوايا  من  زاوية  كّل  في  فتنتها  رأَس  ورفعت  وشوارعنا، 

مة علينا مشاهدة فصول دموّية لشباب بتنا نوّدعهم وهم  
ّ
محت

باب. 
ّ
 ال يزالون في ريعان الش

  
ً
فرصة العام  هذا  رمضان  نجعل  األخوة  أّيها  بنا  تعالوا 
اقعنا   ظر إلى مرارة و

ّ
ات ومع هللا، نعيد فيها الن

ّ
ف مع الذ

ّ
للتوق

وطرد ظاهرة   الّصدع  رأب  في  قدًما  للمض ّي  النّية  ونجّدد معها 
العنف من مجتمعنا إلى غير رجعة. تعالوا ال نكتفي هذا العام  

م نعتمد  بل  فقط،  األجساد  عن  بصيام  للقلوب  صياًما  عه 
واملشاكل،   األحقاد  عن  فوس 

ّ
للن ا 

ً
وصون والّضغينة،  باعد 

ّ
الت

 ومنًعا لأليادي من رفع الّسالح بدَل إلقاء الّسالم. 

ضرورة   على  أكيد 
ّ
والت ذكير 

ّ
الت من  بّد  ال  ذلك،  جانب  إلى 

عليمات الّصادرة عن وزارة  
ّ
ة الت

ّ
قّيد وااللتزام بكاف

ّ
االستمرار بالت
عل انفراج  الّصّحة،  من  األخيرة  املّدة  في  نشهده  مما  الّرغم  ى 

هذا  لقيمة  ا 
ّ
من إكراًما  وذلك  البالد،  في  الكورونا  ألزمة  جزئّي 

دينّي   تي هي مطلب 
ّ
ال العاّمة  للّسالمة  ا 

ً
الفضيل، وصون هر 

ّ
الش

 وإنسانّي وأخالقّي. 

اسمحوا لي في الختام أن أبارك بحلول شهر رمضان املبارك،  
تبار   هللا 

َ
قبل سائلين

ُ
ت ا 

ً
مبارك ا 

ً
ميمون يجعله شهًرا  أن  وتعالى  َك 

واب. كما  
ّ
فيه األعمال الّصالحات، وُيكتب فيه جزيل األجر والث

صّحة   في  ونحُن  علينا  الفطر  عيُد  يعود  أن  تعالى  إليه  ونبتهل 
بال، لنشهد مًعا عودة األمان والّسلم والّسالم   وعافية وهدأة 

 ورمضان كريم    إلى بالدنا وبالد العالم أجمع. آمين. 
ً

صياًما مقبوال
 " للجميع!

الّطوائف بناء أليخ  فضيلة الشّ  معايدة 

 المسيحّية مع حلول عيد الفصح المجيد

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

وائف املسيحّية،
ّ
 إخواني أبناء الط

بأسمى  مع حلول عيد الفصح املجيد، نتقّدم إليكم جميًعا  
بريكات

ّ
، مبتهلين إلى هللا عّز وجّل أن تحّل األعياد  آيات الّتهاني والت

البال،   والعافية وهدأة  الّصّحة  أتّم  في  وأنتم  عاٍم  كّل  املباركة 
قارب بين القلوب  

ّ
آخي والت

ّ
لنستمّر مًعا في دفع عجلة املحّبة والت

 ان واإلنسان.  وبين األدي

 !فصًحا مجيًدا وكّل عام وأنتم بألف خير

عضو الكنيست  ل هنئة زيارة لتقديم التّ 

 الّدكتور منصور عّباس 

 
أبو   يخ 

ّ
الش فضيلة  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  قام 

الّدرزّية  ّية 
ّ
املحل الّسلطات  حسن موفق طريف ورئيس منتدى 

ومدينة  يّ الّس  املغار  قرية  شيوخ  من  ولفيف  حمود  جبر  د 
التّ  لتقديم  بزيارة  املوّحدة  شفاعمرو،  القائمة  رئيس  إلى  هنئة 
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عضو الكنيست الّدكتور منصور عّباس في قرية املغار، وأخرى  
 لعضو الكنيست الّسّيد مازن غنايم في مدينة سخنين.  

 من الّدكتور عّباس و و 
ًّ

يخ كال
ّ
 الش

ُ
أ فضيلة

ّ
غنايم    السيدهن

فت في االنتخابات القطرّية،  على اإلنجاز ا
ّ

وعلى تكليفهم من  لال
تي  

ّ
ال امللّحة  بتمثيل قضاياهم  البالد  في  العربّية  الجماهير  بل  ق 

ق  
ّ
يتعل فيما  وخصوًصا  املشترك،  والعمل  عاون 

ّ
الت إلى  تحتاُج 

الجيل   تواجه  تي 
ّ
ال الّسكن  ومشاكل  املستشري  العنف  بآفة 

 الّصاعد.

 عن  
ً
ّية الّدرزّية، تحّدث الّسّيد  نيابة

ّ
منتدى الّسلطات املحل

والعمل   الخدمة  في  غنايم  الّسّيد  تجربة  أّن  ًدا 
ّ
مؤك جبر حّمود 

للّسلطات   قطرّية  إنجازات  تحقيق  في  ستساهم  بّد  ال  ّي، 
ّ
املحل

املنبعث من   األمل  إلى ذلك، شّدد حّمود على   
ً
ّية. إضافة

ّ
املحل

العمل املشترك من أجل خدمة    نهج الّدكتور عّباس، الّساعي إلى 
ة املواطنين في البالد.

ّ
 كاف

ه  الى  ُيشار  
ّ
ر قد  أن من  كّل  الزيارة  في  لس  امج  ؤساء شارك 

غانم،   فريد  املحامي  نجم،  و املغار  راض ي  املحامي  جن  بيت 
صالح  و  الّسابق  والوزير  غضبان،  ياسر  الّسّيد  سميع  كسرى 

 طريف.  

يخ 
ّ
الش لفضيلة  عّباس عن شكره  الّدكتور  عّبر  من جهته، 

افقو  املر ا  الوفد 
ً
مثّمن وصفها  عالًيا  ،  تي 

ّ
ال الّزيارة  هذه 

ة  
ّ
لكاف  

ً
ال
ّ
ممث نفسه  في  يرى  ه 

ّ
أن عّباس  د 

ّ
أك اريخّية. كذلك، 

ّ
بالت

االجتماعّية،   رائح 
ّ
الش املغار  أبناء  بلده  من  ورثه  ما  إلى  مشيًرا 

وائف من االلتزام بالوحدة من أجل العمل لصالح  
ّ
متعّدد الط

ّية على  
ّ
ة املواطنين، وتقديم حلول لرؤساء الّسلطات املحل

ّ
كاف

ى األصعدة.   شتّ

بريكّية، 
ّ
الت زيارته  على  الوفد  فقد شكر  غنايم  الّسّيد  وأّما 

ًدا  
ّ
ليها ستكون محور  عالقاته مع القرى املعروف  بأنمؤك

ّ
ّية وممث

  أعماله وفّعالّياته املستقبلّية.

زيارة لتقديم واجب العزاء في مدينة  

 عّرابة  

 
أبو   يخ 

ّ
الش فضيلة  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  قام 

طريف ق 
ّ
موف املاض ي   حسن  الشهر  من  والعشرين  الثاني    في 

ورئيس   ي 
ّ
املحل ساجور  مجلس  رئيس  حمود  جبر  الّسّيد  برفقة 

ّية الّدرزّية ووفد من أهالي قرية ساجور،  
ّ
منتدى الّسلطات املحل

بزيارة لتقديم واجب العزاء في مدينة عّرابة، وذلك في أعقاب  
من   بالقرب  تعّرضه  إثر  خطيب  زياد  طارق  أبي  اّب 

ّ
الش وفاة 

أودى بحياته، حيث كانت    كوكب أبو الهيجاء لحادث طرق أليم
 الّسّيارة املشتركة في الحادث تابعة لسائق من قرية ساجور. 

من   كّل  افق  املر الوفد  مع  فضيلته  استقبال  في  كان  وقد 
 إلى رئيس بلدّية عرابة الّسّيد عمر  

ً
عائلة الفقيد وذويه، إضافة

عضو الكنيست املحامّي أسامة الّسعدّي ولفيف من  و نصار،  
ان املنطقة 

ّ
 واملعّزين. سك

عازي ألهل الفقيد  
ّ
خالل خطابه التأبينّي، قّدم فضيلته الت

ا إلى العبرة من املوت وضعف اإلنسان في دفع  
ً
وعائلته، متطّرق

العمل   بضرورة  ذلك  الّرغم من  ًرا على 
ّ
والقدر، ومذك القضاء 

صّدي  
ّ
كاتف املخلص الّدائم من أجل الت

ّ
املشترك الحثيث والت

رق وما
ّ
ب عنها من نتائج وخيمة. آلفة حوادث الط

ّ
 يترت

عمن   الّسّيد جبر حّمود  عّبر  ابة    نجهته،  عّر بين  يربط  ما 
ًدا أن تقديم العزاء هو 

ّ
وساجور من عالقات أخّوة وجيرة، مؤك

 خير برهان على صدق ومتانة هذه الّروابط القوّية بين البلدين.

و رة،  بدوره 
ّ
مؤث أخوّية  كلمٍة  عرابة  في  بلدية  رئيس  شكر 

فتة   فضيلة
ّ
الل هذه  على  وأثنى  افق،  املر الوفد  مع  يخ 

ّ
الش

أبناء   بين  العالقات  عمق  على  تدّل  تي 
ّ
ال الّصادقة  اإلنسانّية 

أبناء   على  الفراق  أللم  تخفيف  من  فيها  وما  الواحد،  املجتمع 
 الفقيد وعموم أهالي البلدة.

عرابة   مدينة  ابن  الكنيست  عضو  تطّرق  الختام،  في 
أسامة   تي  املحامّي 

ّ
ال رق 

ّ
الط حوادث  آفة  لخطورة  الّسعدّي 

الحيطة   بأخذ  باب 
ّ
الش وناشد  العربّي،  املجتمع  في  تعصف 

ريق، شاكًرا  
ّ
والحذر وتحّمل املسؤولّية في القيادة واستعمال الط

املعروفّية   األصالة  على  الوفد  وأعضاء  يخ 
ّ
الش فضيلة 

   واملشاركة االجتماعّية اإلنسانّية هذه.

لعمل  ل ن الّدروز يالمأذون بتحويلقرار 

 رسميًّا في المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى 

بالعمل  2021/ 03/ 01  تاريخمنذ   الّدروز  املأذونون  بدأ   ،
عملهم   مزاولة  بعد  األعلى،  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  في  ا  رسميًّ
وزارة   في  وائف 

ّ
الط قسم  إطار  تحت  األخيرة  الّسنوات  خالل 

خاذ قرار العمل املباشر في املجلس الّدينّي،  وقد تّم    الّداخلّية.
ّ
ات

فاق وتفاهم بين وزارتي الّداخلّية واملالّية، وامل
ّ
جلس  بناًء على ات

ة    هذا االتفاق  الّديني والهستدروت، وبموجب
ّ
سيتّم حفظ كاف

في  
ّ
بع في سلك موظ

ّ
حقوق وشروط عمل املأذونين، كما هو مت

امل  ة 
ّ
كاف قام  ذلك،  على  بناًء  على  الّدولة.  وقيع 

ّ
بالت أذونين 

فاقّيات عمل رسمّية في نطاق املجلس الّدينّي.
ّ
 ات

هو واحد من قرارات كثيرٍة تأتي في نطاق  القرار    ُيذكر أن هذا
يقوم   حيث  الّدينّي،  للمجلس  نظيمّي 

ّ
الت املبنى  هيكلة  إعادة 

ق طريف  
ّ
يخ موف

ّ
الش الّدرزّية فضيلة  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس 
مأس على  كوادره  بالعمل  وتطوير  الّدينّي  املجلس  عمل  سة 

واالجتماعّية   الّدينّية  الخدمات  تأدية  على  حرًصا  املهنّية، 
ائفة والخلوات واألماكن املقّدسة على أحسن  

ّ
الزمة ألبناء الط

ّ
ال

إلى   املأذونين  بعودة  عن سروره  فضيلته  عّبر  جهته،  من  وجه. 
ا املكان  ُيعتبر  ذي 

ّ
ال الّدينّي  املجلس  في  إلى  العمل  لهم،  بيعّي 

ّ
لط

 جانب سّياس الخلوات. 

الخروج   بعد  القريبة  الفترة  ل 
ّ
تتكل أن  فضيلته  وعد  وقد 

في شّتى   اقات 
ّ
الجهود والط بتكثيف  الكورونا،  أزمة  املرجو من 

 مجاالت الخدما
ّ
الّصاعد    شءت وعلى رأسها إرشاد وتوعية الن

وحيدّية املطلوبة، إلى جانب تعزيز أواصر الع
ّ
ربية الت

ّ
القات  بالت

ائفة.
ّ
 والّروابط االجتماعّية بين أبناء الط
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وزير الّدفاع ورئيس الحكومة البديل بيني 

 في زيارة لفضيلة الشيخ   غانتس

 
  حّل  

ً
ائفة الدرزّية  مؤخرا

ّ
ا على دارة الّرئيس الّروحّي للط

ً
ضيف

ورئيس   الّدفاع  وزير  طريف،  ق 
ّ
موف حسن  أبي  يخ 

ّ
الش فضيلة 

 غانتس. الحكومة البديل بيني 

ي  
ّ
تلق على  الجمهور   

ّ
حث إطار  في  الّزيارة  هذه  جاءت  وقد 

اإلجراءات  على  فضيلته  اطالع  إلى  وهدفت  طعيمات، 
ّ
الت

طة للخروج من األزمة وتيسير عودة الحياة إلى  
ّ
املستقبلّية املخط

 سابق عهدها في شّتى املجاالت واملرافئ الحياتّية.  

 
ّ
د كّلٍ من فضيلة الش

ّ
قاء، أك

ّ
غانتس على  الوزير  يخ و أثناء الل

طعيم، وأهمّية 
ّ
ة الفئات العمرّية لجرعات الت

ّ
ي كاف

ّ
ضرورة تلق

بسبل   ق 
ّ
يتعل فيما  الّصّحة  وزارة  تعليمات  باع 

ّ
ات في  االستمرار 

ه الحّل األفضل والوحيد للخروج من ظالل  
ّ
دين أن

ّ
الوقاية، مؤك

يخ خالل هذه الّزيارة إلى    هذه الجائحة.
ّ
وقد تطّرق فضيلة الش

زمة البناء والّسكن في القرى الّدرزّية، معرًبا عن قلقه إزاء ما  أ 
ارع الّدرزّي في األسابيع األخيرة من ارتفاع ملحوظ  

ّ
يشهده الش

غير   البناء  حول  املؤّسساتّي  نفيذ 
ّ
والت الّرقابة  تشديد  وتيرة  في 

ق بتخطيط وتيسير 
ّ
يتعل فيما  في ظّل جموٍد ملحوظ  ص، 

ّ
املرخ

 الخرائط الهيكلّية.

العبارة  ف بصريح  فضيلته  ر 
ّ
حذ الّسياق،  هذا  ال  ي  وبشكل 

التأويل   إلى  يقبل  مشيًرا  هذه،  ضييق 
ّ
الت سياسة  استمرار  من 

اقب غير   كونها ستؤّدي في نهاية املطاف إلى انفجار وصدام وعو
فوري   بشكل  ل 

ّ
دخ

ّ
للت إثرها  على  غانتس  داعًيا  مرغوبة، 

وقف  إلى  سعًيا  الحكومة،  أعمال  جدول  على  ة    وعرضها 
ّ
كاف

على   العمل  إنجاز  ى 
ّ
حت ص 

ّ
املرخ غير  البناء  ضّد  اإلجراءات 

القرى   في  املبنية  البيوت  ة 
ّ
كاف وترخيص  الهيكلّية،  الخرائط 

 الّدرزّية.

حول  لفضيلة الشيخ موفق طريف بياٌن 

 ذكرى تحرير الّشّحار وزيارة الحضرّية 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم "

شباط   من  عشر  الّرابع  أعتاب  عام،  على  كّل  في  صر 
ّ
الن

ائفة الّدرزّية على االجتماع في رحاب مقام نبّي هللا  
ّ
اعتادت الط

األلوان   ذي  علمنا  فيء  تحت  ين 
ّ
مستظل الّسالم،  عليه  شعيب 

ائفة على مدار 
ّ
رته الط

ّ
ا سط

ً
ا عريق

ً
الخمسة، ومستذكرين تاريخ

ضحيات والبطوالت. 
ّ
 أجياٍل بتقديم الت

تحري ذكرى  من  أعظم  بطولٍة  أيادي  وأّي  من  ّحار 
ّ
الش ر 

من   الواضح  موقفها  ائفة 
ّ
الط أثبتت  يوم  والغدر،  لمة 

ّ
الظ

 للغادي والّرائح  
ً
الحفاظ على الّدين واألرض والعرض، مصّرحة

أّنها لم تكن يوًما لتجور وتعتدي، بل لتدافع عن الحّق والعدل  
 وتنتصر. 

جاعة واإلباء، مصّدًرا للرأ 
ّ
ذي صار رمًزا للش

ّ
ّحار ال

ّ
ه الش

ّ
ي  إن

مّيز، لشيوٍخ خرجوا من  
ّ
 في أوج الُعال والت

ً
ّي والعاملّي صورة

ّ
املحل

وجوههّن   شّعت  ونساٍء  الحياة،  قدسّية  عن  للّدفاع  خلواتهم 
قاب. 

ّ
ا وصموًدا من وراء الن

ً
يقبلون بكّل بسالٍة نحو مقام    شرف

نوخّي قّدس هللا سّره، رافضين  
ّ
سّيدنا الّسّيد األمير عبدهللا الت

ال 
ّ
خصّية  أليادي الظ

ّ
م أن تطال هامته أو أن تخفي إرث هذه الش

حياة   في  ور 
ّ
والن اإليمان  صراط  بعلمها  رسمت  تي 

ّ
ال الجليلة، 
 املوّحدين. 

ّحار قّصة انتصار حربّي فحسب،  
ّ
لم يكُن ذكرى تحرير الش

أبناء   ترابط  على  حافظت   
ً
جماعّية  

ً
ذاكرة يزال  وال  كان  بل 

أينما كانوا وأينما س ائفة ووحدتهم 
ّ
تناقله  الط  ما 

ً
كنوا، مثبتة

ذين ال  
ّ
حاس عند بني معروف، ال

ّ
املؤّرخون عن ممثول طبق الن

بالهوّية   مّسك 
ّ
الت من  تحّدهم  جدران  وال  تفّرقهم  حدوَد 

أجل   من  إخوانهم  جانب  إلى  والوقوف  العريقة،  وحيدّية 
ّ
الت

 تحصيل املطالب والحقوق. 

م وترسيخ  ونهًجا،  نبراًسا  الوحدة  تبّني  عبر  هذا  فهوم  كّل 
لها   كان  هاّمة،  واجتماعّية  أخالقّية  كقيمٍة  اإلخوان"  "حفظ 
ائفة وأبنائها، وصونها  

ّ
الّدور األكبر في الحفاظ على سالمة الط

تي  
ّ
من كّل مكروه في وجه جميع املعتدين. وهي ذات الّرسالة ال

 بعد جيل، ونوص ي بها القادمين من بعدنا،  
ً

نتوارثها جميًعا جيال
املو  تعزيز  أجل  أن  من  تنجح  لن  ذي 

ّ
ال الواحد  ائفّي 

ّ
الط قف 
 تطاله أيادي القالقل والفتن. 

تحرير   ذكرى  ائفة 
ّ
الط حيي 

ُ
ت عاًما،  ثالثين  من  أكثر  منذ 

قاء  
ّ
الل هذا  في  لتجتمع  الحضرّية،  الّزيارة  مع  زامن 

ّ
بالت حار 

ّ
الش

ائفة  
ّ
الط أبناء  بين  مل 

ّ
الش لجمع  مبتهلين  وق، 

ّ
بالش صر 

ّ
الن ة 

ّ
لذ

سوريا ولبنان واألردن، وراجين أن يكتب هللا لنا  من بالدنا ومن  
بعد طول   مًعا  الّزيارة  ونحيي  واألهل  اإلخوة  مع  لنلتقي   

ً
فرصة

 ُبعد وانقطاع. 

ال يخفى على أحد ما تمّر به البشرّية في    إخواني وأخواتي، 
نحُن   رتنا 

ّ
ذك تي 

ّ
ال الكورونا،  أزمة  مع  معاناة  من  األخير  العام 

ركيز ع
ّ
لى املشترك الجامع، رغم كّل اختالف في  البشر بضرورة الت

ها  
ّ
نستشف تي 

ّ
ال الّرسالة  نفس  وهي  واملبادئ.  والتوّجهات  اآلراء 

 الحروب لم  
ّ
منا أن

ّ
تي تعل

ّ
خالل كّل عام من خالل هذه الّزيارة، ال

عوب. رجاؤنا أن يعّم  
ّ
اس أو ألبناء الش

ّ
للن  أمٍل 

ّ
تكن يوًما محط

، وأن نشهد ثورة تقّدمّية  األمن والّسالم في أرجاء العالم أجمع
عا مييز  في 

ّ
الت فيها  يزول  اإلنسان،  والعرق  لم  للّدين  ا 

ً
وفق

يبّدل   ومفتوًحا  ا 
ً
صادق حواًرا  األمم  فيها  وتتبّنى  والّسياسة، 

 الحروب والقالقل. 

أبناء   لعموم  صادقٍة  معايدٍة  توجيه  من  بّد  ال  الّنهاية،  في 
ائفة الّدرزّية في كّل مكان،  

ّ
تي  الط

ّ
ال الّزيارة  مباركين حلول هذه 

عليها   بالحفاظ  التزامنا  على  دين 
ّ
قلًبا، ومؤك العام  نحييها هذا 

  كإرٍث تاريخّي طائفّي حّتى يوم القيامة.

الّزيارة  نصٌر   مراسم  تجديد  أمل  على  مبارك،  نصٍر  بعد 
قاء خالل العام القادم. 

ّ
 والل

 أخوكم موفق طريف

ائفة الّد 
ّ
 رزّيةالّرئيس الّروحّي للط

 رئيس املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى

افق  ◼ "13.2.2021 جولس، الّسبت املو
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 خمسون و والسادس العدد المائة   

 

 من ارشيف توفيق حلبي 

 صورة وحكاية 
 توفيق حلبي السيد    بقلم 

 

فضيلة المرحوم الشيخ ابو محمد  

في مقام سيدنا  ولي الدين  جواد  

 1982شعيب )ع( في حطين  
 

 
فضيلة املرحوم سيدنا الشيخ ابو يوسف امين طريف )ر( يستقبل  

مقام سيدنا شعيب )ع( في  فضيلة املرحوم الشيخ ابو محمد جواد في 

 1982حطين 

 
فضيلة املرحوم الشيخ ابو محمد جواد في مقام سيدنا شعيب )ع( في  

 ابو سامي صافي سامي مشيلح من داليه الكرمل الشيخ في الصورة ايضا  .حطين

يزال    كان في حطين،  وال  السالم  عليه  مقام سيدنا شعيب 

ومن   الدرزية  الطائفة  أبناء  من  الزّوار  يقصده  وعنوانا  هدفا 

غيرها، منذ ُعرف عن وجوده قبل حوالي ألف سنة، فكانت له  

أهمية دينية وتاريخية في السابق، وازدادت أهميته مع الوقت،  

اقع الدينية في الشرق األوسط .  حتى أصبح اليوم من أهم املو

 
ُ
ف أن  عام  وبعد  وإسرائيل،  لبنان  بين  الحدود  ،  1982تحت 

بزيارة   لبنان،  من  والشباب  املشايخ  من  كبيرة  جموع  قامت 

الدين  جمال  فندي  أبو  الشيخ  املرحوم  منهم  نذكر  املقام، 

شجاع، أحد كبار مشايخ الدين في لبنان، ومن شيوخ البياضة 

أكثر من م1992-1909األفاضل ) البالد  زار  الذي  وكذلك    ة.رّ ( 

العلم   الدين،  ولي  جواد  محمد  أبو  الشيخ  املرحوم  فضيلة 

موعد   في  املقام  بزيارة  قام  الذي  الدرزية  الطائفة  في  األسمى 

،  ه حوالي خمسة آالف زائر من لبنانيشارك  1983الزيارة عام  

ا يشهد  لم  اليوم  حيث  هذا  من  أعظم   
ً
يوما تاريخ  لتاريخ  في 

في   الدرزية  حيث  إسرائيلالطائفة  أكبر  ،  الزيارة  هذه  كانت 

حدث في تاريخ الدروز في البالد لشمولها وأهميتها ومجيئها بعد  

 . انقطاع طويل

وفاة  و      املرحو عند  ولي  فضيلة  جواد  محمد  أبو  الشيخ  م 

أقيم في مقام النبي شعيب )ع(، في اليوم  ، 27.4.2012في  الدين

تّم  الشيخ  الذي  املرحوم  تشييع جنازة فضيلة  محمد    بو أ   فيه 

جواد في لبنان، موقف تأبيني عظيم، في باحة املقام، في نفس  

ت فيها مراسيم تشييع الجثمان الطاهر، وذلك  الساعة التي تمّ 

الطائفة   تاريخ  في  له  شبيه  يجِر  لم  نوعه،  من  فريد  موقف  في 

ف  مسامع  بلغت  أن  فبعد  البالد.  خارج  من  ضيلة  لشخصية 

وفاة   أنباء  البالد،  في  الروحي  الرئيس  طريف،  موفق  الشيخ 

جنازته   أن  وعلم  هللا،  رحمه  جواد  محمد  أبو  الشيخ  فضيلة 

ستشي   السبت الطاهرة،  ظهر  بعد  الساعة    28.4.2012  ع  في 

وتقرّ  البالد،  مشايخ  مع  بالتشاور  حاال  قام  إجراء  الثالثة،  ر 

لى  إحضر  وقد  سالم.  موقف تأبيني في مقام النبي شعيب عليه ال

الطائفةاآل  املقام وتم  .  الف من املشايخ واملتدينين وأبناء  كما 

قام الشريف وقاعاته بجانب  تنظيم حضور النساء في ردهات امل

 الضريح
ُ
ر عدد املشاركين في هذا املوقف التأبيني بأكثر  ّدِ ، وقد ق

   15من  
ً
في بعقلين،      .االف التأبين  قلت  وعندما بدأت مراسيم 

ُ
ن

مباشرة،   جواد  محمد  أبو  الشيخ  املرحوم  روح  على  الصالة 

 ◼ .ع احتراما وتقديرا لذكراهووقف الجمي

 
محمد جواد في باحة  ابو فضيلة املرحوم الشيخ املهيب لتأبيني الوقف امل

 باشتراك اآلالف من ابناء الطائفة املقام
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 الديجا فو 
 منير عطا الل   د.  بقلم

 عن موسوعة العقل البشري وقدرات جسم اإلنسان

 

، كلمة فرنسية تعني "شوهد من قبل"،  ( Déjà vu)  ديجا فو 

تفس   أن  تحاول  في حياة اإلنسان،  إلى ظاهرة مميزة  ر  وهي تشير 

 
 
بأن الفرد  به  يشعر  الذي  عاش،  الشعور  أو  رأى  املوقف  ه، 

الحاضر، يوما ما من قبل. ويبدو في هذه الظاهرة، أن اإلنسان  

السابق ما يشاهده اآلن، وأنه قد مر   في  التجربة.    شاهد  بهذه 

وتأتي   متوقعة،  وغير  وخاطفة  آنية  عادة  هي  الظاهرة  وهذه 

وي  فجأة البشر،  بين  منتشرة  وهي  من  .  كبيرة  نسبة  أن  عتقد 

األقل مرة واحدة في حياتها. لكن  ت بهذه التجربة على الناس مر  

العلمية  واملعلومات  قليلة،  هي  املوضوع  في  العلمية  البحوث 

ة، العالم  ل مر  عنه ما زالت في بدايتها. وقد اكتشفها وذكرها ألو  

الفرنس ي إميل بوليك، في كتاب علمي له في علم النفس، أصدره  

 عندما كان طالبا يدرس في جامعة شيكاغو. 

هذه  ي   أن  الشباب  عتقد  بين  أكثر  منتشرة  الظاهرة 

ة  ومتوسطي األعمار، وعند أشخاص يعانون من ظواهر نفسي  

تستمر   فو  الديجا  ظاهرة  مستقرة.  ثم    غير  ثوان،  لعدة  فقط 

أنه شاهد في السابق   أنه بما  تختفي، ويشعر عندها اإلنسان، 

 عد ذلك. ب ما شاهده اآلن، فإنه سيعرف ما سيأتي 

مما لظاهرة  ذكر  عام  وقد جاء  العلماء  بعض  قبل  من  ثلة 

عام   Neppe. وكتب الباحث من جنوب إفريقيا د. نيبه  1890

لدى  1985 داخلية  نفسية  علمية  هي  الظاهرة  هذه  أن   ،

مبنى   على  يعتمد  حيادي  غير  انطباع  عن  تنبع  وأنها  اإلنسان، 

عام   أجري بحث علمي  العالم   1900شخصيته. وقد  قبل  من 

% من الناس واجهوا هذه  14أن  ، وأثبت  Kohrالنمساوي كوهر  

مرات،    4-3% واجهوها  19الظاهرة في حياتهم مرة أو مرتين، وأن  

% واجهوها أكثر من تسع  44مرات، وأن    8-5% واجهوها  23وأن  

% من الذين سئلوا واشتركوا  98مرات في حياتهم. أي أن أكثر من  

مر   االستطالع  فو  في  الديجا  ظاهرة  وواجهوا  التجربة،  بهذه  وا 

مر  عل األقل  حياتهم.ى  في  واحدة  شعور    ة  الظاهرة  هذه  يالزم 

الرهبة" و"الغرابة"، أو ما سماه  "بـ  باملعرفة املسبقة، وشعور  

فرويد،   النفس  التجربة "بـ  عالم  للطبيعة".  الخارق  األمر 

هيأ لنا بأننا عشناها عادة ما تكون زارتنا في أحد  السابقة التي ي  

ثبتت بأن فعال أحالمنا. ولكن في بعض   ما نشعر بأنه    الحاالت 

عاد.   ي  واآلن  املاض ي،  في  ووقع  حقيقة  كان  قد  سابق،  موقف 

ويحاول العلماء باستمرار تحليل وشرح هذه الظاهرة من وجهة  

اآلن إلى شرح واضح مقنع    نظر علمية، لكنهم لم يتوصلوا حتى

 
 
ق  مت من  عليه،  عد  فق  وتوجد  العلماء،  غالبية  فرضيات  بل  ة 

 وتكه
 
 ات وتعليالت.  ن

 
 
جريدة  ون في  مقال  االتحاد  شر 

 : عن ظاهرة الديجا فو يفيد

فرنسية  كلمة  "ديجافو"  "إن 

عليها   أطلق  قبل،  من  شوهد  تعني 

يل بواراك" في   هذا االسم العالم "إم 

كتابه "مستقبل العلوم النفسية"،  

تطر   النفساني كما  العالم  لها  ق 

من   عدد  في  فرويد"  "سيجموند 

وه  لكثير مقاالته.  تحدث  ظاهرة  ي 

 
 
وتتمث الناس  شعور  من  في  ل 

من   األحداث  عاش  بأنه  الشخص 

من مكان ما من قبل، أو سبق له أن رأى شخصا ما    قبل أو مر  

في السابق. وقد اختلف علماء النفس واألعصاب واالجتماع في  

تفسير هذه الحالة، فالباحث اإلنجليزي "فريدريك دبليو" يقول  

يسج   الباطن  العقل  العقل  إن  مع  قريبة  فترة  في  معلومات  ل 

ه مر  بالتجربة، وهذا  الواعي، وهو ما يجعل الشخص يتوه  
 
م أن

قصرها.   أو  الذاكرة  وطول  العصبي  الجهاز  بنظام  يرتبط  أمر 

 
 
املحل بعض  إلى  ويعزو  الظاهرة  هذه  حدوث  النفسيين  لين 

خلل   إلى  آخرون  ينسبها  فيما  اإلنسان،  لدى  البسيط  الخيال 

ا في  ويذهب  لحظي  يتالش ى.  ثم  معدودة  لثوان  يدوم  لدماغ 

ذكريات   من  مجهول  خافت  جزء  إنها  القول  إلى  آخرون 

الطفولة. وخالفا ملا قد يعتقد الناس، فإن أكثر الفئات العمرية  

املتراوحة   والشباب  األطفال  فئة  هي  الحالة  بهذه   ”
ً
“إصابة

بين   ما  قد    25و  15أعمارهم  الحالة  هذه  تكرار  أن  كما  عاما. 

 
 
مؤش الحقة  تكون  فترات  في  الشخص  إصابة  احتمال  إلى  را 

وعلماء   األطباء  ويجمع  واالكتئاب.  القلق  أو  الصرع  بنوبات 

مرض   بأي  الحالة  لهذه  عالقة  ال  أن  على  واالجتماع  النفس 

 
 
لين النفسيين أن حصول هذه الحالة  عضوي. ويرى بعض املحل

 مكبوتة، أو نداًء داخليا ي 
ً
 حقيقية

ً
صدره الوعي  قد تعكس رغبة

عندما   بأنه  يفيد  الظاهرة  لهذه  ديني  تفسير  وهناك  اإلنسان. 

وم   آدم  من  عهدا  هللا  م  أخذ  أعمالهم  ن  الناس  رأى  ذريته،  ن 

 
 
يتذك فهم  ولذلك  بعض،  على  أنظارهم  بعض  ووقعت  رون 

ويقول   أحيانا.  الحقيقية  الدنيا  الحياة  في  يرونها  التي  الوجوه 

املفس   الحدبعض  إن  املسلمين  النبوي  رين  األرواح جنود  "يث 

تندرج في   " مجندة، ما تآلف منها اجتمع، وما اختلف منها افترق 

هذا اإلطار، إذ يحدث أن ينشرح قلب الشخص إلى إنسان آخر  

 
 
ة  ه يعرفه من مد  من أول لقاء، أو عند أول تعامل، فيشعر وكأن

النفسي   الحاالت  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  كانت  طويلة.  ة 

إلها األفالم  مصدر  ومنتجي  السيناريو  وكتاب  للروائيين  م 

تقم   إذ  الكوميديا،  ممثلي  وكذا  من  السينمائية،  العديد  ص 

 
 
شخصيا الروايات  الحاالت  أبطال  هذه  بعض  تصيبها  ت 

فني  النفسي   وإنتاجات  تجس  ة،  مختلفة  الظاهرة،  ة  هذه  د 

 
 
تتوز متباينة  زوايا مختلفة وبطرق  تفسيرها من  بين  وتحاول  ع 

 ◼التناول الجدي والعلمي والكوميديا االجتماعية الساخرة". 






