




   

 

 

 

 

 

 

 2    ألف سنة من الشموخكلمة العدد: 
 4 الشيخ موفق طريف   عيد األضحى المبارك 

 6 نصر الدينالسيد أمل  الحفاظ على المقامات والخلوات 
 8 الشيخ رجا نصر الدين )ع(أبو إبراهيم  زيارة مقام سيدنا  

 9 الشيخ ماجد أبو سعد   حول األضحى المبارك.. 
 10 الشيخ د. سامي أبي المنى    الِعيُد الَكِبيرشعر: 

 12    الشيخ سميح ناطور  واالنبياء  عن العيد قصص تراثية  
 14 زيدان حلبيالشيخ يوسف  الداعي محمد إسماعيل التميمي 

 15 الشيخ غسان أبوذياب    خلوة القطالب 
 17 السيدة سهام ناطور      التوحيد  
 18 الكاتب سعيد نبواني     األجاويد 

 20 البروفيسور علي الصغيَّر " ال َنْرَضى َأْن ُتَهجََّر ُقَرى الشَّاُغور!"
 24 الشيخ دانيال عبد الخالق  الجامعَية  كلَية األمير السَيد )ق( 

 26 الشيخ وجدي خليل حسون  )ع( سيرة الحكيم الفاخر فيثاغورس 
 27 الشيخ أبو إيال حميد حديد  دعاء في الليالي المباركة  شعر: 

 27 الكاتبة شهربان معدي   شعر: نواطير الّثلج...
 28  السيد توفيق حلبي  المرحوم الشيخ ابو صالح سعد خليل

 29 حسين حلبيا أبو رضالشيخ     في ذمة الل 
 29  يانوح  -المرحوم الشيخ أبو مهنا علي مهنا فرج  

 29 بقعاثا  –المرحومان الشيخ مرسل عماشة وابنه أحمد عماشة 
 31 د. مها شحادة ناطور  قصص النطق وقيمتها  

 32 السيدة سهام ناطور  بتلة فالح فراج  د.نساء رائدات:  
 33  جبر أبو ركن د. من أشهر اودية الكرمل - وادي أورن 

 34 الشيخ أبو نعيم نسيب بدر   من قصص الحكواتي 
 35       آل حرب   

 36 حسين حلبيا أبو رضالشيخ   رئيس الدولة العاشر والطائفة الدرزية 
 37  د. جبر أبو ركن     نشاطات بيت الشهيد الدرزي 

 39      نشاطات طائفية 
 46    من قرية المغار الفنان حكمت خريس  

 46      صدور كتاب  
 47 السيد جاد ابو شقرا  جبل الدروز  –جمعية عطاء الخيرية 

 48  د. منير عطا الل       الخير 

 

 محتويات العدد محتويات العدد 
  تاريخية  أدبية اجتماعية ثقافية  مجلة

  الطائفة شؤون في  تبحث مصورة
 1982 عام تأسست الدرزية

 المرحوم الشيخ سميح ناطور 
 2020- 1982 األول مؤسس ومحرر "العمامة"

 : المراسلة  عنوان 
  107.ب.العمامة | ص مجلة 

 اسرائيل   -  3005600الكرمل  دالية 

 

A DRUZE MAGAZINE 

 

P.O.B 107 
Daliyat El-Carmel 3005600 

Israel 

 التحرير   هيئة  اعداد  من هي  اسما  تحمل ال التي المقاالت

 االعالنات على مسؤولية اصحابها 

 ": العمامة" مجلــة موقـع

www.al-amama.com 

      :تلفون
 البريد االلكتروني: 

  فيسبوك:

 : التحريرهيئة  
 سرة "العمامة" أ



 

 

 
2 

 

 

 

 خمسون و والسابع  العدد المائة   

 

 

 ألف سنة من الشموخ
لقد شهدت منطقة الشرق األوسط، قبل ألف عام، ظهور  

املذهب التوحيدي الدرزي، الذي انطلق من مصر الفاطمية،  

العربي   العالم  أرجاء  جميع  في  وانتشر  املعزية،  القاهرة  ومن 

التوحيدية،   املجمعات  مختلفة،  أماكن  في  وكّون   ، واإلسالمي 

 املعروفة بطائفة املوحدين الدروز.  

هذ نشوء  أرض  وكان  من  عريق،  فخم  موقع  من  املذهب  ا 

ومعارف   كثيرة  قَيما  اإلنسانية،  منحت  بالد  ومن  الحضارة، 

التوحيد،   دعوة  نواة  احتضنت  التي  الكنانة،  أرض  هي  هاّمة، 

وكانت قبل ألف سنة، نقطة انطالق، لصعود مذهب، شعاره  

احترام   ومنهجه  واالستقامة،  التضحية  ومسيرته  التقوى، 

ّم ما أبدعه الخالق، الذي تنادي جميع ديانات  اإلنسان، وهو أه

 التوحيد، بأنه رب البرية وخالق الكون.  

ومنذ أول يوم في بث الدعوة، واجهت هذه الحركة، مقاومة  

شديدة، ومعارضة كبيرة، لكنها استطاعت، وبعونه تعالى، أن  

ت جذورها في األماكن التي تقبلتها، وخاصة في وادي التيم،  تثبّ 

و حلب،  هكذا وفي  والجليل.  الشيخ  وجبال  الشوف،  جبال  في 

وحّولوها   وقّدسوها،  باألرض،  الدروز  املوحدين  أوائل  تمّسك 

ات، وهكذا كذلك اعتصم أبناء التوحيد في قمم الجبال،  
ّ
إلى جن

السنين،   تبّدلت  وقد  لآلخرين،  نبراسا  وكانوا  أنفسهم،  وحموا 

اقع املو من  توحيدية  شخصيات  وحين،  عصر  كل  في    وبرزت 

وكّون   وإسرائيل،  واألردن  ولبنان  سوريا  في  التقليدية  الدرزية 

وسماتها   العربية،  جذورها  لها  ممّيزة،  مجموعة  الدروز 

 أنها اندمجت في  
ّ
الشرقية، لكنها حافظت على استقالليتها، إال

أفنت نفسها في خدمة وحماية أي   املحيط الذي تعيش فيه، و

وكانت لديها الشجاعة  كيان حاكم واجهته، كما أنها لم ترتدع،  

له   سّولت  من  كل  ضد  وتتمّرد،  وتقاوم،  تثور،  أن  في  الفائقة 

نفسه، أن يعتدي عليها، وأن يؤملها، وأن يتعّرض لكرامتها. وقد  

بأحداث   املؤرخون  وتغّنى  المعة،  أسماء  التاريخ،  مع  برزت 

من   ابتداًء  الدروز،  املوحدين  قادة  من  ابطالها  كان  اقع،  ومو

اقف التنوخي ين الدروز، حاكمي لبنان، الذين كانوا أول من  مو

واجه الزحف الصليبي، والعدوان الغربي، على البالد املقدسة،  

شاركوا   الذين  الدرزية،  الطائفة  من  بالحلفاء  واستمرارا 

الدين معركة حطين، وبعد ذلك حاكم مصر   السلطان صالح 

ولم   املغولي،  للزحف  تصّديا  اللذين  بيبرس،  والظاهر  قطز، 

تدعوا من مواجهة مندوب هوالكو العظيم، حيث كسروه في  ير 

معركة عين جالوت قرب بيسان. واستمّر املوحدون الدروز في  

السيد   األمير  عهد  في  واإلنساني  والحضاري،  الثقافي،  تألقهم، 

روحانية   دينية،  فقهية،  أمور  في  )ر(،  الفاضل  والشيخ  )ق(، 

لدين املعني الثاني،  بحتة. كما أنهم أبدعوا في عهد األمير فخر ا

أسس   على  مبني  الحكم،  في  رائع  راٍق  درس  تقديم  في 

أثناء   الدين  فخر  األمير  انتهجها  التي  واملساواة  الديمقراطية 

إلى   فلسطين  جنوبي  إلى  لبنان  شمالي  من  امتّد  الذي  حكمه، 

في   القيم،  هذه  الدين،  فخر  األمير  طّبق  وقد  الفرات.  حدود 

ا، تئنّ تحت وطأة اإلقطاع والجهل  الوقت الذي كانت فيه أوروب 

والديمقراطية،   املساواة،  اصطالحات، مثل  وكانت  والتخلف، 

رون  
ّ

واإلخاء، شعارات يتغنى بها، ويحلم بتطبيقها فقط، املفك

بتأسيس دولة   الدين  أن قام فخر  وبعد  الغربيون.  والفالسفة 

لبنان الحديث، نشأ في الشرق القريب، وفي جبال حوران، كيان  

جبل    درزي منطقة  بناء  عملية  في  رائد،  متقّدم،  توحيدي، 

التي كانت مقّرا للصوص،   الواسعة،  لهذه املساحات  الدروز، 

باستيطان   وتحّولت  العدالة،  من  والهاربين  الطرق،  اع 
ّ
وقط

والكرم،   والشهامة،  والعزة،  الكرامة،  بالد  إلى  فيها،  الدروز 

ا من  الجدد،  البالد  سكان  أضفاها  التي  ملوحدين  والبطولة، 

 الدروز. 

هّل  الوعي    وعندما  شمس  وبزغت  العشرون،  القرن 

في   تأّصلوا  قد  الدروز  وكان  الشرق،  في  الوطنية  والصحوة 

للبيئة  ساندة  كقوة  وظهروا  فيها،  يعيشون  التي  املناطق 

السياسية التي يعيشون بها، فدعموا عملية استقالل الحكام  

والقبائل العربية في االندماج في الحكم، وقيادة املنطقة، وطرد  

ر، واملناداة بالقومية العربية، وفي مقدمة هؤالء، األمير  املستعم

شكيب أرسالن، وعطوفة سلطان باشا األطرش، واملعلم كمال  

األفاضل،   املشايخ  من  مئات  بل  وعشرات  جنبالط، 
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والشخصيات الكريمة، التي برزت في بالدنا، وفي جبل الدروز،  

 ى. وفي جبال لبنان، وكانت في مقدمة القوى الوطنية األخر 

وقد عانى املوحدون الدروز بالرغم من كل ذلك، خالل فترة   

األلف سنة، من املطاردة والتحّرش والضغط والتنكيل في كل  

بأن   أنفسهم  على  عهودا  قطعوا  لكنهم  فيه،  تواجدوا  مكان، 

يقوموا فقط بالدفاع عن كيانهم، وأال يعتدوا على أحد. وهكذا  

 
ً
طاهرا نقيا  تاريخهم  بالبطو ظل  يزدان  والتسامح ،  والعفة  لة 

ألف   مرور  ونذكر  نحتفل  إذ  ونحن  هذا.  يومنا  حتى  والتصافي 

سنة على بث دعوة التوحيد، نشمخ، ونرفع رؤوسنا عاليا، أمام  

 جميع األمم، بفضائلنا ومبادئنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا،

  وبعد أن احتفلنا  
ً
بالزيارة السنوية، ملقام سيدنا أبو  مؤخرا

لسالم وبعد االنتهاء من االحتفال بعيد األضحى  إبراهيم عليه ا

،   املبارك
ً
سنحتفل قريبا بالزيارة السنوية ملقام سيدنا بهاء    أيضا

الدين عليه السالم، الذي كان له دور كبير في نشر دعوة التوحيد  

وخدم عليه السالم في الثالث   ،واشتهر بخدمة الحاكم بأمر للا 

سنة   17يد على مدار  دعوات خدمة عظيمة ورعى خدمة التوح

افدين والشام وبالدنا حيث ربطت عالقات   وتنقل بين بالد الر

وطيدة بين سكان بالدنا ودعاة الفاطميين ومنهم سيدنا املقتنى  

مبادئ   ثبتت  املتينة  العالقة  هذه  السالم،  علية  الدين  بهاء 

 وحيد في منطقتنا.تواسس ال

انتهز قرب حلول  وهنا وفي هذا املقام وفي هذه الفترة املباركة  

هذه الزيارة، وادعو جميع أبناء الطائفة الدرزية، في كل مكان،  

يتصرفوا   وأن  التوحيد،  واصول  تعاليم  على  يحافظوا  أن 

يدعموا   وأن  املتبعة،  اإلنسانية  والنظم  القوانين  بموجب 

الطوائف  من  جيرانهم  على  يحافظوا  وان  اآلخر،  واحدهم 

املع باملسلك  يتقيدوا  وان  وجوده  األخرى،  أثبت  الذي  روفي، 

راجيا من  لجميع  ل،  والتهاني  باركاتامل خالل ألف سنة، مقدما  

للا، ان يحل السالم واألمن والطمانينة في كل مكان، وأن يسعد  

عز   الباري  فوضها  التي  والنعم،  بالخيرات  ويهنأوا  املواطنون، 

 ◼  وجل عليهم، وكل عام وانتم بخير.

 وهللا ولي التوفيق
 العمامة أسرة  

 دالية الكرمل 
2020 

في *   عليها  العثور  تم  هذه  العدد  كلمة  مسودة 

املسؤول   املحرر  خلفه  الذي  الغني  األرشيف 
الشيخ سميح ناطور، والتي كان   "العمامة"ملجلة 

أسرة العمامة إرتأت    . قد كتبها قبل وفاته بقليل

وتحدث فيها بعض التعديالت  أن تطلعكم عليها  
مجلة  الطفيفة   من  العدد  هذا  في  وتنشرها 

 لكون مضمونها يتماش ى مع هذه    "العمامة"
ً
نظرا

 .االعيادالفترة الزمنية ومع 
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عيد األضحى المبارك  ويبقى  
األمن واألمل في  بوصلة 

     قلوب عباد هللا المؤمنين 
 فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف  :بقلم

 الرّئيس الّروحّي للّطائفة الّدرزّية ورئيس المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى 
 

  
م  بسم هللا الرحمن الرحي

في   ذي أوجد األعياد بميقاٍت ومقدار، وجعل 
ّ
ال الحمد هلل 

أنبيائه   على  والّسالم  والّصالة  وتذكار،  موعظٍة  خيِر  أّيامها 

في   املعارف  يالي وشموِس 
ّ
الل في  الحّق  األبرار، مصابيح  هرة 

ّ
الط

 وضح الّنهار.  

ائفة الّدرزّية األكارم،
ّ
 إخواني أبناء الط

فانية في طلب اآلخرة الباقية،  أّيها املتنّصلون عن الّدنيا ال

وحيدّية الّرائقة،  
ّ
والّساعون بتحكيم العقل إلى فهم املعاني الت

  
َ
واثقين ضحيات، 

ّ
الت أجّل  وتعالى  تبارك  املولى  حّب  في  باذلين 

جاءنا   قد  آت،  هو  فيما  كرمه  وبُحسن  منع  إن  عدله  بجريان 

وبا
ّ
والت الخير  نجّدد  فهلّموا  املبارك  األضحى  عيُد  ت،  وإّياكم 

ّيات. 
ّ
اعات من شوائب الن

ّ
 ونطّهر األعمال والط

اريخ واحًدا من  
ّ
ال يزال عيد األضحى املبارك منذ مطلع الت

ر  
ّ
بوصالت األمن واألمل في قلوب عباد هللا املؤمنين، في حين يوف

ًرا فيما  
ّ
 مع ذاته وأعماله، متفك

ً
 عميقة

ً
 صادقة

ً
لإلنسان وقفة

اُس خالل  قّدم من أفعال وأعمال، مستذكًرا م
ّ
ا تفّضل عليه الن

أو   تقصيرها  على  نفَسُه  ومحاسًبا  وإحسان،  خيٍر  من  العام 

إساءتها في الحّق املفروض نحو األهل واإلخوان، ليسعى بصدِق  

تحريك   على  ويعمل  الجسور،  بناء  إعادِة  إلى  وايا 
ّ
والن العزم 

قنوات   اآلخرين  مع  فاتًحا  الفتور،  أطفاها  تي 
ّ
ال املحّبة  شعلة 

وا
ّ
صل الت

 رسالة اإلنسانّية ومخلًصا  
ً

والحوار مهما طال االنقطاع، حامال

باع. 
ّ
 فيها االت

ذي  
ّ
 هذا العيد الّسعيد، ال

ُ
فقط هكذا تتّم أّيها األخوة بهجة

رنا بضرورة  
ّ
يذك ا، 

ً
متوارث ا  أخالقيًّ نهًجا  الّزمان  قديم  منذ  صار 

ضحية باألنا من أجل مصلحة الجميع، وتتّبع ُسُبل الفضيلة  
ّ
الت

ي تقّبل ومحّبِة الغير رغم كّل الفروق واالختالفات، مستلهمين  ف

أجل   من  ضحية 
ّ
الت في  دروًسا  الّسالم  عليهم  األنبياء  سير  من 

الّسالم قد   الغايات. فها هو يوسف عليه  أشرف  إلى  الوصول 

الّسجن،   ومرارة  الجّب  برودة  الخالص  نحو  الّسير  في  عايش 

ب الرض ى  سبيل  في  عمره  بسنوات  هللا،  مضّحًيا  حكم  قضاء 

ا   عزًّ شّدته  من  وينال  وارتفاًعا،  ا  علوًّ الّصبر  بعد  لُيجزى 

وانتفاًعا. وهذا حاُل أّيوب عليه الّسالم، املشهور الّصابر على  
ا   م الّراض ي على شدائد األحكام، مضحيًّ

ّ
األوجاع واآلالم، املسل

ا  
ً
واثق املال،  وزوال  الجسد  بصّحة  الّرض ى  تحصيل  أجل  من 

لب والّسؤال، لُيعطى بعد تضحيته  بجود الكريم
ّ
الغنّي عن الط

  
ً

مثال صبره  سيرة  في  الكتب  وتضرب  ا، 
ً
وتوفيق خيًرا  ويلة 

ّ
الط

ضحيات،  
ّ
 ببذل الت

ّ
ًما إّيانا أّن الخير ال ُيقطف إال

ّ
ا، معل

ً
وتحقيق

صبر   فلوال  جاحات، 
ّ
والن الّسعادة  طلب  في  العزائم  وتشمير 

 
ّ
الت  

ّ
حظ يحالفه  لم  الّسهر  على  اجح 

ّ
ولوال  الن فر، 

ّ
والظ فّوق 

لم   املحّرمات،  مهاوي  فس من 
ّ
الن تستهويه  بما  املؤمن  تضحية 

ة املعرفة أثر. 
ّ
 يرسخ في قلبه من لذ
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أّيها   عليه، وفي هذه املناسبة الجليلة، نتوّجه إليكم جمًعا 

راثّي  
ّ
الت نهَجه  العيد  لهذا  لنعيد  وندعوكم  الكرام،  األهل 

تص أجل  من   
ً
فرصة خذينه 

ّ
مت من  املتوارث،  القلوب  فية 

ومن   واألفكار،  اقف  املو في  واالختالف  واملشاحنات  الّضغينة 

أجل الوقوف إلى جانب عائالت كثيرٍة فقدت عزيًزا خالل هذا  

 العام، ولم ُيكتب لها أن تفرح وتحتفل في هذه األّيام.  

ا  
ّ
كن منذ  عليها  ترّبينا  تي 

ّ
ال وحيد 

ّ
الت أخالقّيات  بال شّك  إّنها 

تي يج
ّ
ب علينا جميًعا أن نعمل على تثبيتها وتمريرها صغاًرا، وال

كمجتمع  واألخّوة،  والوحدة  ماسك 
ّ
الت أواصر  على  لنحافظ 

نفس   وتمّيزه  األخالقّية،  وابت 
ّ
الث ذات  تجمعه  متكامٍل،  واحٍد 

 الهوّية املعروفّية.  

دوام   وال  تضحيٍة،  بال  ملجتمع  تقّدم  فال  اإلخوة،  أّيها  نعم 

ات، والّرجوع إلى األصول، وحفظ  لطائفة دون التّمّسك بالعاد

املاض ي بكّل ما فيه من تاريٍخ عريق نتيح له الفرصة الّصادقة  

طّور والحداثة، وتبّني الحضارة الحقيقّية 
ّ
ليعيش إلى جانب الت

اقية، ال املزّيفة.    الّر

مجّدًدا   نستضيفه  ذي 
ّ
ال املبارك  األضحى  رسالة  هي  هذه 

 أخرى  بعد مض ّي عاٍم على جائحة الكورونا، ح
ً
يث سنعوُد مّرة

العائلة   مع  ولالجتماع  البيوت،  أبواب  لفتح  العيد  هذا  خالل 

والّصلوات،   الّدينّية  عائر 
ّ
الش وإحياء  واألصدقاء،  واألقارب 

ضرورة   على  والتأكيد  ذكير 
ّ
للت الفرصة  هذه  أيًضا  غلين 

ّ
مست

العاّمة   الّسالمة  على  ا 
ً
حفاظ والحذر  الحيطة  بأخذ  االستمرار 

 ين.وصّحة املحيط

في الّنهاية، نتقّدم مّرة أخرى بأجمل الّتهاني القلبّية وأعطر 

في   الّدروز  املوّحدين  طائفة  أبناء  عموم  إلى  األخوّية،  األمنيات 

رافعين   جمعاء،  اإلسالمّية  األّمة  أبناء  وإلى  والخارج،  البالد 

أن يعود   الغيوب، سائلينه عّز وجّل  م 
ّ

إلى عال األيدي والقلوب 

 الجميع في صّحة وسالمة وهدأة ضميٍر وبال. األضحى عليكم و 

ق أبناء طائفتنا الّدرزّية  
ّ
كما ونبتهل إلى هللا عّز وجّل أن يوف

وا، وأن يعوَد علينا عيُد األضحى 
ّ
العزيزة أينما كانوا وأينما حل

ائفة  
ّ
 بلقاء إخواننا أبناء الط

ّ
قنا الحظ

ّ
في العام املقبل، وقد وف

أمٍن  من سوريا، ولبنان، واألردن وال في  جاليات، وهم يعيشون 

 وسالٍم ومحّبٍة واستقرار. 

اللهم ببركة هذا العيد وقدسّية تاريخه ومعانيه، أنعم علينا  

أجمع.   العالم  ودول  بالدنا  ربوع  فوق  املنتظر  الّسالم  بحلول 

اإلنسانّية   شعار  تحت  مًعا  نعيش  أن  نستطيع  حيث  هناك، 

مييز. 
ّ
فريق والت

ّ
 الت

ُ
ذي ال يعرف

ّ
 ال

 بارك للجميع، وكّل عام وأنتم بألف خير!أضحى م

 أخوكم 

يخ موفق طريف
ّ
 الش

ائفة الّدرزّية
ّ
 الّرئيس الّروحّي للط

 .رئيس املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى
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 الحفاظ على المقامات والخلوات 
   عضو الكنيست السابق امل نصر الدين   بقلم

 رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية 

 

السنوية   بالزيارة  فيها  التي احتفلنا  الفترة املباركة  في هذه 

قريبا   وسنحتفل  السالم،  عليه  إبراهيم  أبو  سيدنا  ملقام 

ومع    ،السالم  هبالزيارة السنوية ملقام سيدنا بهاء الدين علي

ال  وبدء  املباركة  العشر  ليالي  األضحى    حتفال انتهاء  بعيد 

لجميع   التبريكات  وأجمل  التهاني  باحر  أتقدم  املبارك، 

السعيدة   املناسبات  بهذه  الطائفة  املحتفلين  أبناء  من 

هللا  املعروفية   من  عليكم تعالى  راجيا  يعيدها  ر  لخي با  أن 

والبركات. باملناسبات    واليمن  تعج  الصيف  فترة  إن 

السعيدة حيث سنحتفل قريبا بالزيارات السنوية ملقامات  

أيضا،  سيدنا   السالم  عليهما  سبالن  والنبي  اليعفوري 

ما   كل  ونبذل  الزيارات  هذه  في  نشارك  أن   
ً
جميعا وعلينا 

بوسعنا لتقديم الخدمة والحفاظ على املقامات والخلوات  

ملكية قدسيتهاو  موضوع  الى  سأتطرق  املقالة  هذه  وفي   ،

والتطورات التي حدثت واملتعلقة    )ع(   مقام سيدنا سبالن 

الهام  الشأن  ملجلة    بهذا  املقبل  العدد    " العمامة"وفي 

الى   املولى  بمشيئة  وهو  سأتطرق  أهمية  يقل  ل  موضوع 

والتطورات الى طرأت في    مقام سيدنا شعيب عليه السالم

    . حينه حول ملكية املساحات واألراض ي حوله

 ملكية مقام سيدنا سبالن عليه السالم 
 إليجاد حل لقضية شائكة قضت مضاجع الكثيرين  

ً
سعيا

الدرزية   الطائفة  وأبناء  قادة  سيدنا  من  مقام  بملكية  تتعلق 

السالم   عليه  سلسلة  سبالن  عقد  على  حينه  في  عكفت 

اعة  زير الزر و جتماعات مع ممثلي وزارة الزراعة، وعلى رأسهم  ا

يعقوب الراحل  آنذاك   والسيد  شارون،  مدير    أريئيل  عكنين 

إسرائيل أراض ي  هذه  دائرة  وتمحورت  انصبت  وقد   .

حول  ال  الجتماعات  الدرزيخالفات  الزراعة طائفة  وزارة  مع  ة 

في  بخصوص   مسّجلة  تكن  لم  التي  وأراضيها  الطائفة  ملكية 

)ع( سبالن  مقام سيدنا  ملكية  وأيضا  الجدير  الطابو،  ومن   .

املقام ملكية  أن  ملداولتالشريف    ذكره  حينه  في  في    خضعت 

التمساملحكمة   أن  التي    فاعور عائلة  عن  ممثل    اليها  بعد 

طالبت بحق امللكية عليه وادعت في طلبها بأنها كانت تقوم على  

حفاظا  و مدار عشرات السنين بدور القّيمين على شؤون املقام. 

التذكير   يجدر  التاريخية  الحقائق  نالوا  على  فاعور  آل  بأن 

بناءً  قرار    وظيفتهم  في    اتخذتهعلى  الدرزية  األوقاف  لجنة 

يتعلق  حرفيش،  

م  قيّ إسناد وظيفة الب

والنظافة  والحراسة 

   .إليهم وتنظيم زيارات الدروز ملقام سيدنا سبالن )ع( 

من إقناع وزير  تمكنت رغم كل الصعاب في ذلك الوقت    لقد    

بأن    الزراعة في  ل  تعوداملقام  ملكية  ومساعديه  الدرزي  لوقف 

  دونما   212حرفيش. وتّم التفاق على تسجيل امللكية بمساحة  

الطابو  حرفيش،  لصا  في  قرية  في  الدرزي  الوقف  حيلو لح 
ُ
  أ

رئيس    وتبنى   يهعل  صادقت   وقدالحكومة    إلقرار التفاق  

خاّصة  نذاك  آالحكومة   لجنة  بتعيين  اقتراحي  بيجن  مناحيم 

 بدل من املحاكم لحّل املشاكل القائمة بين الدولة والطائفة الدرزية. 

الحقيقة   هذه  من  عائلة  وبالرغم  تكف  عن  فاعور  لم 

مثلي  تأييد بعض م  تنال   نهاخصوصا وأ للمقام    املكيتهبالّدعاء  

إسرائيل  أراض ي  السادة  و   دائرة  ومنهم  السابقة  الحكومات 

إس أراض ي  دائرة  ممثل  وزارة  هليلي  ممثل  وبارحوك  رائيل، 

في ساحة املقام  بصورة قبر كما واستعانت عائلة فاعور  .العدل

لتخاذ    قاض ي تأثير على اللبهدف اجّدهم  وادعوا بأنه يعود الى  

لصالحهم  حيث  قرار   ، 
ُ
ل    لبط

ّ
التدخ القضية  مني  هذه  في 

 فاعور.  عائلةاملحكمة لصالح في قرار اتخاذ  للحؤول دون 

 
 يخبر وجهاء حرفيش عن تحصيل أرض لمقام   نصر الدين  السيد أمل

 النبي سبالن )ع( ولمساكن للجنود المسرحين 

التطورات  و  هذه  خلفية  القدس  على  إلى  بالسفر   
ُ
سارعت

، من أجل  الذكر  نفآ  قرار حكومة إسرائيل  نسخة عن  إلحضار 

إذا   املحكمة  في  الضرورة  إبرازه  عودتي    ذلك. اقتضت  وفور 

غّصت بشيوخ حرفيش وطلبت من  دخلت قاعة املحكمة التي  

املتكرر مما  طلبي  للم يكترث    هإعطائي حق الكالم، ولكن  قاض يال

ب الى الحتجاج والتحدث  المرتفع    صوت اضطرني    قاض ي ضد 
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ومعاونيه  فاعور  دفع  م،وآل  الالى    قاض يالب   مما  في    نظر تعليق 

.  القضية
ً
 ، األمر الذي كنت قد خططت له مسبقا

ال و قاض ي  دخل  طلب بكشرع  غرفته  رئيس    تابة  إلى 

ألنني    مقاضاتيالحصانة البرملانية عني من اجل    لرفعالكنيست  

كلمات   بإسماع  فاعور    عائلةوضد  ه  ضد  نابيةقمت 

وزارة    م ومساعديه وممثلي  إسرائيل  أراض ي  دائرة  رجالت  من 

فاعور.   آل  ومحامي  بالدخول  العدل  رغم و   ، تهغرف  الىوقمت 

ب  مني  فورا  طلبه  عن  لم  تركها  تقديم نسخة  قبل  لطلبه  أنصع 

أريئيل شارون   السيد  الزراعة  ِقبل وزير  عة من 
ّ
املوق التفاقية 

الحكومة   باسم  إسرائيل  أراض ي  مدير  عة  ومساعده 
ّ
وموق

   حرفيش.قرية هالي بتوقيعي باسم أ 

 
  السيد  المحلية السلطات منتدى ورئيس ، طريف   موفق الشيخ فضيلة

  له  أقيم الذي االحتفال في  أمل للسيد تقدير شهادة  يقدمان  بدر مالك
 2004 عام )ع(  سبالن النبي مقام في

 
الوقف  تقديم شهادة تقدير للسيد امل في حفل تكريمه من لجنة 

 الدرزي في حرفيش قّدمها باسم األوقاف المهندس محمد الفارس

 
 في حرفيش نور الدين شنان    السيد في بيت   للسيد امل حفل تكريم 

الدُ لقد   قاعة  هذه  من    قاض يهش  إلى  ودخل  التفاقية 

روز للمقام املقّدس  عن اتفاقية تثبت ملكية الدوأعلن  املحكمة  

لذي  الحزن اتحول  حوله، و من  دونما    212)ع( وسيدنا سبالن  

فرحة   إلى  املشايخ  على  فاعور    آلعلى  عارمة  نصر  سيطر 

مام الساعة  وأذكر هنا للتاريخ بأنه في تومساعديهم ومؤّيديهم.  

الذي كنت معه في ساعات   قاض يالسعادة العاشرة ليال حضر 

الإلى بيتي  خالف شديد  لصباح على  ا كرمل في خطوة  في دالية 

ليبلغني   مسبوقة  قد  غير  ابأنني  اتفاقيات  لدولة أنقذت 

الدرزية،   رافقته  شكر وليقدم  والطائفة  التي  عقيلته  وشكر  ه 

 على ما قمت به. 

املشّرف  حظي   القرار  وتقدير هذا  الديني    بعرفان  املجلس 

وكذلك   البالد  في  الدرزية  السلللطائفة  املحلية  منتدى  طات 

بتنظيم مشكورين  وقاموا  ظم  ،  لي  ريمتكحفل    الدرزية 
ُ
ون كما 

  أبو جابر نور الدين شنانالسيد  من ِقبل    لي  حفل تكريمي آخر 

امل  من  كبير  جمهور  فيهما  شارك  السلطات  شايخ  وقد  ورؤساء 

الكريمة.   الطائفة  من  ونلت    وأبناء  تقدير  الشهادات  العديد 

شملت لوحات  الو  والعتراف    التي  والشكر  الثناء  كلمات 

في   الدرزي  الوقف  لجنة  من  )ع(  النبي سبالن  ملقام  بخدماتي 

هذا    فارس.املهندس محمد  هذه اللجنة  مها باسم  حرفيش قّد 

عن    
ً
تقدير  فضال طريف،  فضيلة  من  شهادة  موفق  الشيخ 

مالك  ل  الروحي   رئيسال والسيد  منتدى  لطائفة  رئيس  بدر 

في الختام    .  في حينه  السلطات املحلية ورئيس مجلس حرفيش

أن ال  يسعني  بجزيل    ل  ألتقدم  السانحة  الفرصة  هذه  أنتهز 

ل أالشكر  الذين  اإلخوان  علىجميع  لألماكن    ثنوا  خدماتي 

 ◼ في حطين وحرفيش.الشريفة املقّدسة وخصوصا املقامات 
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 ( زيارة مقام سيدنا أبو إبراهيم )ع 
 الشيخ أبو صالح رجا نصر الدين   بقلم

 

ز مكانتها بمدى حفاظها على  تحيا األمم ويرتفع شأنها وتتعز  

  بنائها أ و   ،وعلى دينها ورجال دينها   ،نبيائها ورسلها عليهم السالم أ 

ومقد    ، وبناتها  وتقاليدها  وطائفتنا  وعاداتها  وطاقاتها،  ساتها 

الحمدالدرزي   وهلل  املضمار    ، ة  هذا  في  الصفحات  أروع  سجلت 

ا  ونهجها املبارك الحكيم، ومم    ، من خالل تاريخها العريق املجيد

بالزيارة   فيها  احتفلنا  التي  املباركة  الفترة  في هذه  الصدور  يثلج 

ملقام   اجتماع  السنوية  هو  السالم،  عليه  إبراهيم  أبو  سيدنا 

دالية  في  الشريف  املقام  باحة  في  والشباب  املشايخ  ولقاء 

وفي مقدمتهم الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة    ، الكرمل

 الشيخ موفق طريف.    

وشبابنا   ملشايخنا  الواسعة  املشاركة  هذه  من  أروع  وليس 

 
 
الزيارة من كاف في هذه  العليا  ومن    ، ة قرانا  بالقداسة  الشعور 

لطائفة عريقة كريمة الروحي  وباالنتماء  الجميع  ينتاب    ،الذي 

 وأننا نعيش في هذه املقامات وخالل هذه الزيارة ملقام  
ً
خصوصا

إبراهيم أبو  السالم  ، سيدنا  التوحيد    ، عليه  أفكار  روحية 

سبيل   في  وأئمتنا  أنبياؤنا  سعى  التي  في  إومفاهيمه  حيائها 

والعقو  و   ، ل النفوس   
ً
وطاعة  

ً
وعبادة  

ً
روحانية ا  خالصً إلنزداد 

 من هللا تعالى
ً
 وقربا

ً
ز إيماننا  ق ارتباطنا به ونعز  ولنعم    ،وتوحيدا

 الراسخ الواعي.  

الزيارات  إن   هذه  مثل  في  األهم  بكونها    ، الشأن  يتجسد 

 
 
، ونعيد ترتيب  تشك  كي نفتح قلوبنا على الحق 

ً
 ومساحة

ً
ل فرصة

وعالقات وأوضاعنا  تنا  أمورنا  إنسانيَّ تحقيق  يضمن  بما  نا، 

بنا   ويقر  تعالى  هللا  يرضاه  ذي 
 
ال كل 

َّ
عن  إبالش ونتعالى  ليه، 

املنكر  ، الرذائل الحق    ،ونتحاش ى  ونمارس    ، وأهله  وننصر 

عليهم   وألنبيائنا  وجل  عز  هلل  محبتنا  ونعكس  مسؤولياتنا، 

 ورأفة  
ً
 ورحمة

ً
 لطائفتنا وللناس ولإلنسانية وخيرا

ً
السالم محبة

 امة وعطاء. وشه

نشعر   الكرمل  دالية  قرية  بأننا سكان  دواعي سروري  ومن 

بيننا الشريف  املقام  هذا  بوجود  حبانا  قد  سبحانه    ، بأن هللا 

تحو   وبأن    إلىل  الذي  فيها،  النابض  سكنوا  أ القلب  جدادنا 

لتتوسع    ه،وبأن قريتنا انطلقت من محيط  ،وتباركوا به  ، بجواره 

 بعد جيل
ً
لى ما هي عليه في هذه األيام من عمار  إلتصل    ، جيال

ر. وال يزال جميع السكان من القرية وخارجها  وازدهار ونمو وتطو  

الطائف أبناء  يلجؤون    ةمن  في  إاملعروفية  الشريف  املقام  لى 

الضراء وفي  والهداية    ، السراء  واألمان  باألمن  ليشعروا 

هذا ونحن سكان  الطي    والطمأنينة،  الزيارة  البلد  هذه  نولي  ب 

أبو  السنوي   سيدنا  ملقام  املباركة  ملا  إة  عظيمة  أهمية  براهيم 

للقلوب   وتآلف  لإليمان  وتعزيز  قدسية  من  عليه  تنطوي 

واللحمة  والوحدة 

رجال  يالحقيق بين  ة 

وفئات   والشباب  الدين 

في   نا 
ً
وكل األخرى،  املجتمع 

املمي   املوقف  ز  هذا 

ال  ، الخاص حياتنا  خاشعين  وفي  نقف  هذا  أ يومية  املقام  مام 

   طالبين الرحمة والدعاء والبركة والتوفيق والفالح.  ، الشريف

، نحتفل بعيد األضحى املبارك،  
ً
وفي هذه األيام املباركة أيضا

الذي   واألخالق  واملحبة  والتواضع  والتسامح  التضحية  عيد 

ثل    ملا يشمله من معان    ، عتبر أهم عيد في حياتنا وتاريخيناي   وم 

القلوب   يجمع  الذي  والسعيد  املبارك  العيد  هذا  عليا.  وقيم 

علينا بعد أيام العشر املباركة التي    وتتصافى فيه النفوس يحل  

التعب   في  الدينيةنقضيها  الواجبات  وأداء  والورع  ومحاسبة    ،د 

وأن يهدينا    ،أن يغفر الذنوب  ،والطلب من الباري تعالى   ، النفس

القويملإ الطريق  واملنطقة   ،ى  والبالد  العيد  هذا  علينا  ويعيد 

 بأسرها ترفل بالنعيم والتآخي والسالم.

للشيخ ابو منير قاسم    وامتنان   وال بد من كلمة شكر وتقدير

قيم   به  على    الشريف املقام  نصرالدين  واهتمامه  رعايته 
مدار    وصيانته على  املرحوم  له  لوالده  خلف  خير  وهو  سنين 

 الشيخ التقي أبو هاني مسعود نصرالدين.

لفضيلة  ويسر   الشكر  آيات  بأسمى  أرفع  أن  الختام  في  ني 

طريف  موفق  حسن  أبو  للطائفة    ، الشيخ  الروحي  الرئيس 

على مشاركته وحضوره ومساهمته الكبيرة في الزيارة    ، الدرزية

إبراهيم أبو  سيدنا  ملقام  السالم  ، السنوية  كل    ، عليه  وعلى 

التي   وفي  الجهود  البالد  في  الكريمة  أجل طائفتنا  بها من  يقوم 

واألعيان   املشايخ  وفود  وأشكر  كما  ورفعتها،  لصونها  الخارج 

ار من كافة قرانا الدرزية وجميع من شارك في هذه الزيارة  والزو  

 جلها وساهم فيها. أوعمل من 

 ◼ . زيارة مقبولة وكل عام والجميع بألف خير
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 .. حول األضحى المبارك 
 لبنان  - فضيلة الشيخ ماجد أبو سعدبقلم:  

 

ثالث:   اإلنسانية  والفضائل  اآلداب  الحكماء:  بعض  قال 

حق وواجب وتضحية، الحق ما هو لك، والواجب ما هو عليك،  

تؤّدي  أن  الفضائل    والتضحية  أعلى  وهي  عليك،  مّما  أكثر 

ها. إنها ِسمة املرَسلين الذين بذلوا ُمهجهم من أجل سعادة  
ّ
وأجل

دته  
ّ
اإلنسانّية طمًعا باألجر املضاَعف الباقي، والثواب الذي أك

ذن سمعت وال عين رأت وال خطر  
ُ
ه ما ال أ

ّ
املواعيد الصاعدة بأن

 على قلب بشر. 

أقص ى النعيم نيل كرامة   ع و
ّ
رب من هللا عّز وجّل والتمت

ُ
الق

ي من النظر إلى وجهه الكريم وجالله وجماله. 
ّ
 بالتمل

تجّسدت   قد  لألضحى  األولى  التاريخية  القّصة  كانت  إذا 

ببذل النبي إبراهيم )ع( لولده الوحيد ذبيحا هلل، ويرض ى االبن  

ؤَمر ستجدني إن شاء هللا من  
ُ
املباَرك قائال: "يا أَبِت ِافعل ما ت

 لصابرين". ا

تعالى،   هللا  راد 
ُ
مل والتسليم  الرض ى  مقامّي  د  تجّسِ والقّصة 

ي من االختيار 
ّ
د الكل وهو مقام املحّبة ملراد املحبوب ويعني التجرُّ

اإلنساني الذي تشوبه األنا التي هي الحجاب الفاصل بين العبد  

 وخالقه.

إنّ املوحدين َيْعُبرون بقّصة التضحية التاريخّية إلى أغواٍر  

 عميقة تتجاوز ظاهر القّصة. 

فأْن ُيفدى الذبيح بكبش من الجنة إنما هو رمز لجزاء يليق 

بمقام النبّوة، ألن من يطمع لنيل نعيٍم سرمدّي ال يكفيه قربان  

 لحمّي سواء كان كبشا أو جسدا طاهًرا ُمطّهرا. 

وقد قالت التوراة: بأن دّم التيوس والعجول ال يصلح قربانا  

الرض ى، وكذلك قال القرآن الكريم: لن تنال هللا لحومها  لنيل  

 (. 37وال دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم )سورة الحج: 

تحصيل   رجاء  الطاعات  وقربات  الطاعات،  م  يقّدِ والذي 

قين، ويهّمه أن  
ّ
بول، وهللا تعالى يقول: إنما يتقّبل هللا من املت

ُ
الق

ًيا، ألن حّق الربوبّية يكون عمله مخلصا، وال يرى ما قّدمه كاف

 عظيم، ونعيم اآلخرة ال يفنى. 

النبي،   ألّيا  قربان  عن  التوراة  في  جاء  ما  املوّحدون  ويفّسر 

ة القربان املقبول. وقد ذكر  
ّ
الذي أحرقته نار السماء، وهي ُسن

في   ذلك  القرآن 

آل   سورة 

الذين   عمران: 

هللا   إّن  قالوا 

  
ّ
أال إلينا  عهد 

لرسوٍل   نؤمن 

يأتينا   حّتى 

تأكله   بقربان 

 (.183النار... )

د  يفّسرون حرق النار للقربان بأن العمل املقبول هو املجرَّ

الرَّ  فإذا من  واألنا  النفس   
ّ
حظ ومن  له(  الخلق  رؤية  )أي  ياء 

سقطت رؤية الخلق للعمل، ورؤية النفس له، يراه الخالق بعين  

في   تعالى  برؤياه  سيظفر  لوجه ّللاّ  يعمل  من  أنّ  كما  القبول، 

محبوبه ا سوى  عمله  على  لع 
ّ
يط أن  يحب  وال  الباقية  لدار 

 وخالقه.

م قرابين التوبة والطاعة   األضحى عيد الرجاء: أن تقّدِ
إنَّ

نفسك   في  وتقول  القبول  عدم  وتخش ى  يه 
ّ
ملستحق واإلحسان 

ب ورفض القربان، فهو عدل ال يجور، وإن  
َّ
ا: إن شاء عذ

ً
موقن

 
َ
 بِ شاء ق
َ
ل فهو أهل املغفرة  هُ ل وأنا عاجز عن فّك نفس ي    وتفضَّ

شاء   بما  راٍض  لُحكمه  نفس ي  م  ِ
ّ
مسل ي  ولكنّ العذاب،  ربقة  من 

وهذا   الرحمة  جناح  يبسط   
ّ
أال املطلق  كرمه  فحاشا  وقض ى، 

ِرف أمام قدس الحضرة. 
َ
ِقّرٍ ُمْعت

ُ
 معنى الفدية مِل

عوامل   من  بتطهيرها  ات 
ّ
الذ مع  األضحى صلح حقيقي  إنَّ 

ا مع  ُصلح  وهو  واألذى،  فح  الُعقد  والصَّ بالعفو  إلنسان 

اقفون   الو يجّسده  مع ّللّا  يكون صلح حقيقّي  سامحة كي 
ُ
وامل

بعممهم   اجتمعت  وقد   الرحمة  جبل  عرفات،  جبل  على 

أعناقهم   إليه  وامتّدت  قلوبهم،  واالبتهال  للضراعة  وتجّردت 

أياديهم بعد أن عرفوا خالقهم واعترفوا بذنوبهم فال   وارتفعت 

ب أمله  ن أنه يخّيِ
ّ
 م ويّدخر عنهم رحمة تنتظرهم...  تظن

 عالمية األضحى 

َك ال تلبس  
َ
ا ُسئل السّيد الجليل سلمان الفارس ي )ر(: ما ل

ّ
مل

تق فله  الخّز من الثياب؟ أجاب: ما للعبد والثوب الحسن فإذا عُ 

 وهللا ثياٌب ال تبلى أبّدا. 
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الدنيا   بمباهج  املرء  ق 
ُّ
لتعل رمٌز  املتمّزِق  الثوب  فحسن 

ّي  الفانية، فإذ ِ
ق بالظاهر الحس ّ

ُّ
ر من التعل ا ُعتق العبد أي تحرَّ

ِ النار األبدّية إن لم  
ّ
َعَبَر بقلبه نحو الجوهر املعنوّي، ويبقى في رق

نيا   الدُّ العبور من  إّنها فلسفة  ٍة واسعة،  إلهّيِ ق منها برحمٍة 
َ
ُيعت

 إلى اآلخرة. 

ة وقّصة   ومقابل أضحى اإلسالم، ِفصح اليهودّية واملسيحيَّ

داء جامُع ُمشترٌك بين األديان الثالث في قّصة الذبيح، وكلمة  الف

"ِفصح" هو تعريب "ِفسح" بالعبرانّية ومعناه اجتياز وعبور أو  

نجاة، والفصح عند اليهود عيد تذكار خروجهم من مصر عند  

فر.   أكلهم الخروف واملرائر وهم مستعّدون للسَّ

ت وُيْعَرف  وعند النصارى عيد تذكار قيامة املسيح من املو 

 بالعيد الكبير ويالقيان األضحى بمعنى واحد. 

رغد  نحو  الظالم  عبودّية  من  ر  تحرُّ إسرائيل  بني  فخروج 

ر من   للتحرُّ أّن ال سبيل  تعني  املسيح  وقيامة  والسالم،  الحّرّية 

ص ال خطيئة  ِ
ّ
ل
َ
 بُمخ

ّ
عبودّية املظهر الزائف والحرف الجامد إال

 له.

اإلسالم   قربان  من  وجاء  رها  يحّرِ لخالقها  للنفس  بيًعا 

الفصح   َحَمل  يكون  أن  على  والهوى  النفس   
ّ
بحظ االرتهان 

 ◼ واألضحية ال عيب فيه أي عمال خالًصا لوجهه تعالى. 

 الِعيُد الَكِبير 
 الشيخ د. سامي أبي المنى نظم 

 عام مؤسسة العرفان التوحيدية لبنان أمين 
 رحيم

عععنععععععاهُ   العععععيععععععدَ   إنَّ   العععععيععععععُد؟  مععععععا  العععععيععععععُد   مععَ

غعععع  
ْ
لععععيسععععععععععععععععععت العععععععععيععععععِد  هيععععمععععظععععععاهععععُر  زيععععنععععتععععععِ  َر 

خععععععرفععععععٍة 
َ
وز ثععععععوٍب  فععععععي  الععععععنععععععاُس  يععععععفععععععرُح   قععععععد 

وبعععععععهعععععععرجعععععععٍة وَيسعععععععععععععععععععععععععععُد   معععععععٍع  جعععععععَ فعععععععي   املعععععععرُء 

معععظععععععاهعععِره  معععن  أسعععععععععععععععمعععى  العععععععيععععععُد  مععععععا 
َ
 لعععكعععنععع

 

فععععععععرٌح  ه 
َّ
أنعععععععع معععععععععععععععععنععععععععى  لععععععععلعععععععععععععععععيععععععععِد   

َ
كععععععععان  إنْ 

ه 
َ
لعععععع لعنعحعمعِ األضعععععععععععععحعى  فعي  السعععععععععععععرَّ  درِك 

ُ
نعععععع
ْ
لع
َ
 فع

أٍب  خعععععععيعععععععِر  ععععععععهعععععععِد  معععععععن   
ٌ
بعععععععرة ععععععععِ  ،

ٌ
 معععععععحعععععععطعععععععة

رضعععععععععععع ععىً  الععبععريَء  الععطععفععععععَل  َح  ذبععَ يععععععَ أن  مَّ   وهععَ
 

 
ً
ُد الِفصععععععععععح ضععععععععععّحى و فتدى بشععععععععععرا  وسععععععععععِيّ

أسععععععععععععّ  اإلسععععععععععععععالُم،  ُه  كععّرسععععععععععععععععععَ هُ والععحععجُّ   سععععععععععععععععععَ

ه
َ
حععععكععععمععععتعععععع معععععععععنععععععاُه  مععععن  أثععععمععععَر   

ُ
 والععععحععععرف

ٍد  جسععععععععععععععععععععَ بعععععععععال  روٌح  وال  روٌح،   لعععععععععلعععععععععععععععععععيعععععععععِد 

ه  لعععغععععععايعععتععععععِ األضععععععععععععععحعععى  مععععععا 
َ
نععع العععجعععنعععيعععُن   كعععمععععععا 

غععععععٍد  و نعععتعععظععععععاَر  العععععععيععععععُد ذكعععرى   وأصعععععععععععععععبعععَح 
 

 
ً
بععععععععا رتععععععععقععععععععِ

مععععععععُ هللِا  نععععععععبععععععععيُّ   
ً
طععععععععوعععععععععا مَّ  هععععععععَ  إْن 

 
ً
دانععععععععيععععععععة الععععععععكععععععععوِن  رِبّ   

ُ
رحععععععععمععععععععة  فععععععععتععععععععلععععععععَك 

 

 

أخعععععععععذنعععععععععاهُ  معععععععععا  ال  بعععععععععه،  نعععععععععجعععععععععوُد  معععععععععا   فعععععععععي 

 
ُ
 ملععععععععععرقععععععععععاهُ   تععععععععععرقععععععععععى  ال  العععععععععععععععععععععيععععععععععِد   وزيععععععععععنععععععععععة

قععععععيععععععاهُ   طععععععاَب   قععععععد  ومععععععا  طعععععععععععععاٍم   وفععععععي  سععععععععععععععععععُ

ُب  حسععععععععععععععععععَ عععععععدَ   ويععععَ اهُ   عععععيععععٍش   فععععي  السعععععععععععععععَّ
َّ
 تععععبععععنعععععع

   نععععععلععععععقععععععاهُ   بععععععالععععععتععععععوحععععععيععععععِد   العععععععععععععيععععععِد   وجععععععوهععععععُر 
 

 
ُ
ة  مععععععععغععععععععزاهُ   إدراِك   فععععععععي  العععععععععععععععععيععععععععِد   فععععععععفععععععععرحععععععععَ

،   والععقععلععععععِب   الععفععكععر  فععي
ً
نسععععععععععععععععععاهُ   لععيععس  إرثععععععا

َ
 نعع

   هللاُ   لعععععععععععه  أوحعععععععععععى
ْ
مْ   أن اهُ   أقعععععععععععِدّ  فعععععععععععلعععععععععععبعععععععععععَّ

 فععععععععععديععععععععععنععععععععععاهُ   قععععععععععد:  الععععععععععبععععععععععرايععععععععععا  ربُّ   نععععععععععاداهُ 
 

هُ 
َّ
تعععععععععوال حعععععععععٍقّ  ععععععععععن  العععععععععحعععععععععقُّ  أفصعععععععععععععععععععععَح   و

 وأغععععععععنععععععععاهُ   الععععععععتععععععععقععععععععوى   مععععععععن  تععععععععراٍث   عععععععععلععععععععى

َل  كعععععمععععععِ
ُ
   فعععععحعععععواهُ   والعععععتعععععوحعععععيععععععُد   الععععععديعععععُن،   فععععععأ

 معععععبعععععنععععععاهُ   بععععععالعععععروح   سعععععععععععععععععوى   يعععععحعععععيععععععا  ولعععععيعععععس

   والععععععععروُح 
ْ
ت

َّ
لَّ   حععععععععلعععععععع غععععععععُز   فععععععععحععععععععُ

ُّ
اهُ   الععععععععلعععععععع  إيععععععععَّ

ن ْد   العععععيعععععومَ   يعععععزرِع   معععععَ اهُ   مععععععا  يعععععحصععععععععععععععععععُ
َّ
 تعععععمعععععنعععععع

 

سعععععععععععععععععععمععععععععْع   لععععععععم  أذعععععععععَن،   واالبععععععععُن 
ُ
 اآلهُ   لععععععععه  ت

تععععععاهععوا  روا  يصععععععععععععععبععِ لععم  ن  ومععَ أطععععععاعععوا،   ملععن 
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دى  وهععععععُ  
ً
تعععوبععععععة فعععيعععنععععععا  العععععععيععععععَد   فعععلعععنعععجععععععععععِل 

   ِ
ُ
بعلع
َ
نع
ْ
وتضععععععععععععحعيععععععٍة ولع سعععععععععععع عٍي  فعي  عععععععَد   السععععععععععععَّ

لععععععععه  حععععععععدوَد  ال  عععععععععيععععععععٌد   
َ
السعععععععععععععععععععععععععععععادة  إنَّ 

 

 
ً
فعععععععَرحعععععععا ععععععععيعععععععَده  ا 

ّ
معععععععنععععععع املعععععععرُء  ُب   أيعععععععحسععععععععععععععععععَ

 وحفَل ِغنى 
ً
ُب العيَد ِعصععععععععععععيانا  أم َيحسععععععععععععَ

 
ٌ
العيععععِد تضععععععععععععحيععععة سععععععععععععُم 

ْ
القوُم فععععا هععععا   ال أيُّ

نععععععا سعععععععععععععععععععععععادتعععععِ معععععن   
ً
بععععععضععععععععععععععععععا َم  قععععععِدّ

ُ
نععععع  وأْن 

 

هععععععععا  نععععععععزرعععععععععُ األعععععععععيععععععععاِد  فععععععععي   
ُ
املععععععععحععععععععبععععععععة  أيععععععععَن 

ععع
ُ
نعع ال  املععععععاَل  كسععععععععععععععععععِب 

َ
نعع الععفععقععيععَر والإْن   ِط 

لعععععععععععععععععافععععععععيععععععععٍة  قععععععععنععععععععا 
ّ
وُوفععععععععِ دنععععععععا  سععععععععععععععععععععععععععععِ  وإْن 

 
ْ
الُعلى  حتععععععدمععععععت في   

ً
مقععععععامععععععا بلغنععععععا   وإْن 

ٌر 
َ
كععععع فعععععِ و رتعععععقععععععت   

ً
ععععععلعععععومععععععا ععععععنععععععا  جعععععمعععععَ  وإْن 

 
ً
كعععععععععععرمعععععععععععا نعععععععععععافعععععععععععٍع  بعععععععععععععععععععععععلعععععععععععٍم  زِكّ 

ُ
نععععععععععع  فعععععععععععال 

 

وإذا  ه،  ربععععععَّ خععععععدْع  يعععععَ العععععنععععععاَس  خععععععدِع  يعععععَ  معععععن 

نا 
ُ
 إنْ قال صععععععوموا لقلنا الصععععععوُم ُيضععععععِعف

ٍع  بعععَ شعععععععععععععععِ إلعععى  معععنععععععا 
ُ
قععع فععععععاععععتععععععدلعععوا  قعععيععععععَل   أو 

مضعععععععععععع عي
َ
نععععععا   نع

ُ
معععيشعععععععععععععتع العفععععععانعي  َرِض   ولعلعععَ

 

 
ً
ثععععععععقععععععععة لععععععععي  إنَّ   ،

ً
لععععععععطععععععععفععععععععا َك 

ُ
رجععععععععوتعععععععع  رِبّ 

وال الضععععععععععععمعيعَر،  رضعععععععععععع عي  يعُ بعمععععععا   
َّ
إال ععيععععععدَ   ال 

أمععععععععععٌل  وال  روٌح  ال   
ُ
العععععععععععععععععععععقععععععععععيععععععععععدة  لععععععععععوال 

جعععوهعععُره  غععععععاَب  مععععععا  إْن  العععععععيععععععُد   
ُ
ععععَرف يعععُ  ال 

 

ِق 
َّ
يعععععععتععععععع

ْ
ن  هللاَ   ولععععععع    معععععععَ

ْ
 سعععععععععععععععععععجعععععععايعععععععاهُ   طعععععععابعععععععت

 مععععععععععععرايععععععععععععاهُ   فععععععععععععي  نععععععععععععراهُ   عععععععععععععطععععععععععععاٍء   وفععععععععععععي

 
ّ
ي  إال ّ ضععععععععععععحعِ

ُ
 مسعععععععععععععععععععاهُ   خععععععاَب   بصععععععععععععععععععدٍق   امل

 

   أعععععععععمععععععععاهُ   والععععععععحععععععععقععععععععُد 
ُ
 أرداهُ   واإلسععععععععععععععععععععراف

   خععععععععمععععععععرٍ   وشعععععععععععععععععععرَب 
ً
 حععععععععنععععععععايععععععععاهُ   فععععععععي  ولععععععععهععععععععوا

لءَ   ال نعععععععا  معععععععَ ا  رغعععععععبعععععععتعععععععِ    شععععععععععععععععععتعععععععهعععععععيعععععععنعععععععاهُ ٱ  معععععععمعععععععَّ

ا  الععععععنععععععاُس   لععععععَيسععععععععععععععععععععععععَد  نععععععا  مععععععمععععععَّ  هللاُ   خصعععععععععععععععععَّ
 

ُم   أيعععععععن صععععععععععععععععععفعععععععو  هعععععععل  العععععععتعععععععراحعععععععُ
َ
 نعععععععوايعععععععاهُ   ت

ن  األذى  ععععععععععععنعععععععععععه  نعععععععععععُردَّ   تعععععععععععحعععععععععععّداهُ   معععععععععععمعععععععععععَّ

 لعععععععععععرؤيعععععععععععاهُ   نعععععععععععأبعععععععععععهْ   فعععععععععععال  املعععععععععععريعععععععععععَض   نعععععععععععَر 

   فينععععععا
ُ
ة  الجععععععاهُ   بنععععععا  سععععععععععععتشععععععععععععرى ٱو  الحميععععععَّ

اطععععععُب 
ُ
 عععععطععععععايععععععاهُ   تععععلععععقععععى  كععععي  العععععععععقععععععَل   تععععخعععععع

ضعععععععععععععععععععِحّ   وال
ُ
جعععععععِن   ن

َ
هعععععععدَ   فعععععععنععععععع

َّ
 أحعععععععالهُ   الشععععععععععععععععععع

 

قعععيععععععاهُ   نسععععععععععععععععععععععْد   لعععم  العععععععيععععععدَ   نعععفعععهعععِم   لعععم
ُ
 بعععلععع

وا  قععومععوا  قععععععال  أو
ُّ
عععنععععععاهُ   مععععععا  وصعععععععععععععلعع  سعععععععععععععمععِ

شععععععععععععععععععتععععععع عععععععي  معععععععا  كعععععععِلّ   فعععععععي
َ
 أغعععععععالهُ   نعععععععخعععععععتعععععععاُر   ن

 نععععععععأبععععععععاهُ   الععععععععروِح   لعععععععععععععععععيععععععععِش   ُدعععععععععيععععععععنععععععععا  وإنْ 
 

ك
َّ
حععععععيععععععا  العععععععععععععدُل،   بععععععأنعععععع

َ
 نععععععحععععععيععععععاهُ   حععععععيععععععن  نعععععع

دُّ  عععععععَ    يععععععُ
ً
   مععععععتععععععى  عععععععيععععععدا

ْ
 مععععععزايععععععاهُ   ضععععععععععععععععععاعععععععت

دنععععععاهُ   مععععععا  العععععتعععععع  عععععي  لعععععوال  والعععععععععععيععععععُد   شعععععععععععععععععهععععععِ

   ال  والععععععععحععععععععقُّ 
ُ
عععععععععَرف

ُ
 .لععععععععوالهُ   األشعععععععععععععععععععيععععععععاءُ   تعععععععع
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عيد االضحى  قصص تراثية تاريخية عن  
 المبارك وسيدنا بهاء الدين عليه السالم 

 المرحوم الشيخ سميح ناطور   بقلم
  "الذاكرة الدرزية"بعنوان: هللا  ن شاء إ سيصدر قريبا قبل وفاته  بإعداده شرع من كتاب 

 التوحيدتدوين ونشر قصص من تراث وتاريخ أهل  و  جمعلوهو مشروع 
 

من كان يجتمع في خلوته حوالي تسعين خاتما  
 ليلة عيد األضحى؟ 

بالعبادة  كانت ُسنة الشيخ علي الفارس )ر( أن يحيي الليل  
على   درج  وقد  غفوة.  به  تغدر  وال  غفلة  تخونه  فال  والصالة، 
الذهاب إلى البئر املجاورة للخلوة كلما أحس بالنعاس، فينشل  
أنه رأى   ليعاود صالته ومناجاته. غير  ويغسل وجهه  املاء،  منها 
ذلك يعوقه عن ذكر هللا، وأخذ يحضر املاء عند املساء ويضعه  

فإذ جانبه،  إلى  وعاء  باملاء،  في  منديال  ل 
ّ
بل بالنعاس،  أحّس  ا 

ومسح به وجهه. لكن هذه املجاهدة وهذا السهر أرهقا جسده،  
فأخذ هذا الجسد يلّح في طلب النوم، وأخذ هو يلّح في املقاومة.  
ولكن الجسد كان في أحيان، يغلب إرادة الشيخ، فيطغى عليه 

النوم حي الشيخ كان يعاود الصراع، فيصرع  نا  النوم، غير ان 
جاء   حتى  الحالة  هذه  على  وبقي  آخر.  حينا  النوم  ويصرعه 
من   طرفا  ربط  بحبل  وجاء  الغرفة،  سقف  في  أثبتها  بحلقة 
طرفيه في الحلقة، وربط الطرف اآلخر في عنقه، حتى إذا أحنى  
النعاس رأسه، شّده الحبل، فاستوى الرأس وذهب النعاس،  

وإنشاد الشعر    وأحيا الشيخ ليله في العبادة والصالة واملناجاة
 في حبيبه امللكوتّي. 

وقد روى ذلك فضيلة الشيخ أبو يوسف أمين طريف )ر(،  
قة في سقف إحدى  

ّ
نقال عن السلف، أما الحلقة فهي اآلن معل

الغرف في بيت املرحوم الشيخ ابي كامل سلمان طريف في قرية  
كان   إنه  السلف  عن  )ر(  أمين  الشيخ  فضيلة  ويروي  جولس. 

ارس  يجتمع ليلة عيد األضحى من كل عام حول الشيخ علي الف
ويحيون   يؤدون معه الصلوات  التسعين خاتما،  )ر( ما يقارب 

 الليل في العبادة واالبتهال وسماع الوعظ.  

 70المرجع: كتاب د. سامي مكارم: "الشيخ علي الفارس"، ص

لماذا بعث هللا سحابة ماطرة فوق مقام سيدنا  
 بهاء الدين )ع( في إحدى الزيارات؟ 

ليه السالم، إلى جانب مقام  ُيعتبر مقام سيدنا بهاء الدين ع
سيدنا سبالن عليه اسالم، أعلى وأجمل مقامْين في البالد حيث  
هللا   منحهم  وقد  البالد،  من  واسعة  مناطق  على  يشرفان 
والشعور   املبهجة،  واملناظر  العليل،  النسيم  هناك  وللسكان 
حيدر   قّمة جبل  في  متواجد  الدين  بهاء  ومقام سيدنا  الطّيب. 

يحتوي على مغارة كان موالنا بها الدين )ع(    قرب بيت جن، وهو 

يتعّبد فيها أثناء مكوثه في الجبل. وقد ورد في األصول التوحيدية  
وكان   دمشق،  في  حاكما  فترة  كان  )ع(  الدين  بهاء  موالنا  أن 
يتجّول في ربوع املوّحدين في بالد الشام ووادي التيم والجليل،  

قر  نعمت  وقد  مقامات.  عّدة  له  توجد  جن  ولذلك  بيت  ية 
أقيم شبه   بمكوث موالنا بهاء الدين إلى جانبها فترة من الزمن و
بناء في املوقع الذي مكث فيه. والجدير بالذكر أن سكان قرية  
الذين   األوائل  املوّحدين  من  هم  والبقيعة  والزابود  بيت جن 
تقّبلوا دعوة التوحيد، وعاشوا في هذه القرى وظلوا فيها حتى  

ان بعد إغالق الدعوة إلى تبّني املوقع    يومنا هذا. وقد قام
ّ
السك

الدين )ع(، واستعملوه للصلوات   بهاء  الذي عاش فيه موالنا 
بكثرة   املكان  امتاز  وقد  آخر.  مقّدس  مكان  كأي  النذور  وإليفاء 
القصص عن الكرامات التي جرت فيه، وإحدى هذه القصص  

إلحد  نذر  إليفاء  زيارة  جريت 
ُ
أ السنين  إحدى  في  إنه  ى  تقول: 

حاّرا،   والطقس  صيفا،  الفصل  وكان  القرية،  في  العائالت 
تحت   املترامي  املرج  في  أراضيهم  في  غاللهم  يحصدون  والناس 
بمحاولة   املتهّورين،  الشبان  أحد  قام  وقد  الجبل.  أقدام 
هللا   من  كان  فما  الزيارة،  أثناء  املقام  ممتلكات  على  االعتداء 

ماطرة، حجبت نور    سبحانه وتعالى، إال أن أرسل سحابة سوداء
َبَرد،   من  سيل  وانهال  وترعد،  تبرق  السماء  وأخذت  الشمس، 
مّما دفع أصحاب النذر، إلى ترك القدور على النيران، والهروب  
ظهور   بحّرها  تلهب  الشمس  كانت  حين  في  القرية،  نحو 

 الحّصادين على مرأى من املكان.  

 المرجع: مجلة "العمامة"  

ى عاتق الداعي  ما هي المهمة التي ألقيت عل
 ار )ر(؟ عم  

ُسكْين   بواسطة  التيم  وادي  في  الّرِّدة  حركة  قامت  عندما 
ذ مهّمة معالجة  

ّ
وزمرته، رأى بهاء الدين )ع( أن أحسن َمن ينف

هذه الحركة هو الداعي عمار )ر(، فعرض عليه األمر ولم يتردد  
الخيل   أجود  من  فرسا  عمار  الداعي  ركب  وقد  بقبولها.  أبًدا 

منطلق الدين  وخرج  بهاء  من  إلى سكين  رسالة  ا شماال، حامال 
مون على الدعوة قلقين بمصير الداعي   عليه السالم. وكان القّيِّ

أخباره  عمّ  ب 
ّ
ليتعق مساعدا  رسوال  بيوم  بعده  فأرسلوا  ار، 

م له املساعدة إن احتاج. كان مجيء الداعي عمار الى وادي   ويقّدِّ
عام   في  افق    418التيم  املو فقطع  ميالدي  1027هجري   ،

في   وحّل  قصير،  وقت  في  ولبنان  مصر  بين  الشاسعة  املسافة 
بن   سالمة  الخير  ابو  الشيخ  عند  بكيفا  قرية  في  التيم  وادي 
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جندل، الذي كان ركنا من أركان الدعوة في منطقة وادي التيم،  
وكان قد سبق املقتنى بهاء الدين )ع( أن حل عليه ضيفا أثناء  

ي عمار الشيخ أبو الخير على  عودته من دمشق. وقد أطلع الداع
أنصار   من  الخير  أبو  الشيخ  وكان  أجلها،  من  ُبعث  التي  املهّمة 
القتال،   دعاة  من  وليس  السلمي،  الودي  والحديث  التفاهم 
تكون   أن  بقصد  بكيفا  في  عنده  باستبقاء سيفه  عمار  فنصح 
قرية   في  مجتمعين  الرّدة  مع  ُسكين  كان  سلمية.  املواجهة 

ة في وادي التيم األعلى، وهي تبعد عن بكيفا  الشعيرة، قرب كوكب
الجماعة، وجدهم   الى  الداعي  ا وصل 

ّ
ومل أميال.  حوالي خمسة 

مجتمعين في منزل مرتد كبير يدعى حسين بن شبيب، وكان خبر  
كذلك   به  وعلم  الناس،  بين  انتشر  قد  عمار  الداعي  مجيء 
إلى   الرسالة  الداعي  أعطى  املنزل،  إلى  وصل  وملا  املرتّدون، 
قراءتها   الرسول  من  وطلب  تقليًدا،  هذا  فاعتقدها  سكين، 
رسالة   عليهم  يتلو  وأخذ  الجماعة،  أمام  عمار  وقف  بنفسه. 
القراءة   عن   

ّ
الكف إليه  وطلبوا  مضمونها،  فأغاظهم  مواله، 

غ الرسالة حتى النهاية، إال أنهم  
ّ
فأبى إال إكمال ما بدأه، لكي يبل

و  بدمهن  اصطبغ  حتى  بالضرب  عليه  حتى  اعتدوا  ف 
ّ
يتوق لم 

جه جنوبا  
ّ
انتهت الرسالة، عندها ترك القرية وركب راحلته وات

دون أن يعّرج على قرية بكيفا ليأخذ منها سيفه املودع عند أبي  
الخير. أما ُسكين فلم يكترث بالرسالة، وإنما صمم على الشّر،  
فاستدعى إليه جماعة من بني تميم مقامهم بلدة كفير العبس،  

عن الى  وقتله،  انضموا  بعمار  باللحاق  فأمرهم  الردة،  اصر 
به   أحاطوا  وهناك  السقي،  إبل  بلدة  ضواحي  في  به  فلحقوا 
وقتلوه ونهبوا ما معه، ودفنوا جثته في إحدى الرجم املتواجدة  
هناك بكثرة، وعادوا إلى سّيدهم سكين، فسألهم هذا إن كانوا  

حاال    قد أحرقوا الجثة، وعندما أجابوا بالنفي، أمرهم بالرجوع
حرق. وملا عادوا  

ُ
لحرقها، ألنها ستخلق لهم متاعب كثيرة إذا لم ت

هنا   الجثة  عن  بالبحث  وبدأوا  جريمتهم،  ارتكبوا  حيث  إلى 
قوا بالعثور عليها، نظرا لكثرة الرُّجم وتشابهها  

ّ
وهناك، فلم ُيوف

في ذلك املكان. وبعد مدة من الزمن، كانت جماعة من األعراب  
األنح تلك  في  وقرب  ماّرة  الفلسطينية،  البالد  نحو  متجهة  اء 

إحدى الرُّجم ربضت ناقة من القافلة وأبت النهوض بالرغم من  
ضربها وزجرها، فانتبه أحد األذكياء في القافلة إلى ذلك وقال  
ولي صالح، دعونا   ة 

ّ
الرجمة جث في هذه  أن  أرى  فيما  لصحبه: 

اإلع قال  ة، 
ّ
الجث وجود  لهم  د 

ّ
تأك وملا  ذلك.  من  ق 

ّ
رابي:  نتحق

ل الناقة بالجثمان وندفنه في أول مكان تربض فيه.  دعونا نحّمِّ
وصل   حتى  الثمين،  الحمل  ظهرها  على  تحمل  الناقة  وسارت 
الفسيح   السهل  ذلك  من  مكان  وفي  الحولة،  سهل  الى  القوم 
ناخت الناقة وربضت من تلقاء نفسها، فأنزل اإلعرابي الجثة،  

أن اشتّم املارة من أهالي    ودفنوها هناك، ثم تابعوا سيرهم. وكان
باسم   املكان  الجثة، فدعوا ذلك  تحلل  رائحة  املجاورة  القرى 

اص وال يزال اسمه حتى اليوم.
ّ
 الوق

مقابلة   يستطيعوا  لم  الذين  بكيفا  في  لألخيار  بالنسبة  أما 
الداعي الشهيد عمار في حياته، وُحرموا من ان تتبارك أرضهم  

قرية بكيفا مكان نزوله األول  بجثمانه الطاهر فقد أقاموا له في  
أثًرا تذكاريا ما زال قائما حتى اليوم، وهناك َمن يعتقد أن سيف  

الداعي وكساءه اللذين أودعهما في منزل أبي الخير موجودان في  
أرسله   الذي  الرسول  أما  األثر.  هذا  فيه  أقيم  الذي  املكان 

فكا أثره  في  سار  فقد  بعمار،  ليلحق  )ع(  الدين  بهاء  ن  املقتنى 
عمار يترك القرية في الصباح، فيصله الالحق به في املساء، حتى  
وصل الالحق إلى ضواحي مدينة طبريا، وهناك أوقفته جماعة  
حوالي   بها  جز 

ُ
واحت السافرية،  دعى 

ُ
ت قرية  في  سكين  بأمر  تأتمر 

الشهيد   بالداعي  نفذ  قد  القضاء  كان  تحّرر  وملا  شهر،  نصف 
عند الدروز حتى اليوم كما أن    عمار. وال يزال القبر أثرا مقدسا

 اطالل السافرية قائمة في موقع شمالي غربي مدينة طبريا.    

المرجع: كتاب "تاريخ وادي التيم واألقاليم المجاورة"، تأليف يحيى  
 1985عمار، لبنان 

ت الخالف   من هي الشخصية القدسية التي فض 
 بين أبي عروس وأبي الشبل؟

أركان   أحد  هو  وقد  أبو عروس  الجليل،  في  التوحيد  دعوة 
قام مع عدد من املشايخ األفاضل والدعاة، بترسيخ الدعوة في  
قرى: جث، يركا، أبو سنان وجولس، وذلك تحت إشراف سيدنا  
داعية مشهور   الشبل هو  وأبو  السرايا غنايم )ر(.  أبي  الشيخ 
من ساجور،   بالقرب  دارسة  قرية  وهي  عاث،  عين  قرية  سكن 

وه زعيمها،  توصية  وكان  وتّم  مبّجلة،  بأوصاف  حظي  الذي  و 
والفضل.   الديانة  من  عليه  هو  ملا  وتقديره  باحترامه  املشايخ 
وكان الشيخ أبو الشبل قد سافر إلى مصر وعاش مع املقتنى )ع(  
برهة من الدهر، ثم عاد إلى مكانه بين أقرانه وانضم بعد ذلك  

ر الفّعال  إلى قافلة الواحات.  وكان لسيدنا أبو عروس )ر( الدو 
في نشر تعاليم الدعوة التوحيدية في أواخر القرن الحادي عشر  
لكنه   وفاته،  تاريخ  ُيعرف  وال  قرية جث  في  امليالدي. وقد عاش 
أقيم إكراما له مقام فوق   ُدفن في الجهة الغربية من القرية، و
ضخمة   سنديان  شجرة  وتوجد  فيها.  يتعّبد  كان  التي  املغارة 

ح معروفة  املقام  أبو  بجانب  سيدنا  شجرة  باسم  اليوم  تى 
عروس، وكان يجتمع تحتها مع إخوان الدين. وكانت بين الداعي  
صداقة  ساجور  من  الشبل  أبي  الشيخ  وبين  )ر(  عروس  أبي 
ومودة، ثّم حدث بينهما خالف فأرسل موالنا بهاء الدين منشور  
املشايخ   فيه  يوص ي  )ر(  الشبل  أبي  الشيخ  يد  على  تراب  آل 

والود خاصة    بالصفاء  بصورة  فيه  ويذكر  اإلخوان،  وحفظ 
الشيخ أبو عروس )ر(. وقد نّوه موالنا بهاء الدين )ع( بمنزلة آل  
تراب بين باقي الدعاة في الشرق األوسط والعالم. وما زال مقام  
الشيخ أبي عروس قائما في قرية جت وبجانبه الشجرة الوارفة.  

 ◼ أما ضريح أبي الشبل فلم يبق منه أي أثر.

 
 بهاء الدين عليه السالم في بيت جن قام سيدنا م
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 الداعي محمد إسماعيل التميمي
 دالية الكرمل  – يوسف زيدان حلبي أبو زيدان  الشيخ    :بقلم

 

التميمي  حامد  بن  محمد  بن  إسماعيل  إبراهيم  أبو  هو 
إلى تميم بن مّرة من كبراء قبائل   الداعي )ص( والتميمي نسبة 

 بنواحي الشرق. هو أّول النذر ُرتبة وآخرهم دعوة. العرب 

ملوالنا الداعي أبو إبراهيم أسماء عديدة على مدى الدهور  
العرب،   عند  وإدريس  العبرانيين،  عند  أخنوخ  منها:  واألعوام 
اليونانيين   عند  الهرامسة  وهرمس  املصريين،  عند  وأمحوتب 

مغاربها،  )عالم العلماء( نشر دعوة التوحيد في مشارق األرض و 
شمالها وجنوبها، حّتى لم يبَق على وجه األرض آدمي إال تدّين بها  

 )حسب ما جاء في كتاب تاريخ الحكماء للشهروزي(. 

التوحيد عّم الدنيا على يد الدعاة، وكانت أّول دعوة توحيد 
لسيدنا أبو إبراهيم في وادي النيل قبل شريعة موس ى والتي بدأ  

حد، الفرد الصمد، خلق السماوات  بها صلواته "هللا الواحد األ 
م وليس له ولد".   وال واألرض 

ُ
شأن بجواره ألحد، هو األب وهو األ

ُسّمي   لذلك  واأللحان  والصناعات  الفلسفة  باب  واضع  وهو 
 "مفتاح العلوم". 

خمسة":   "الزهد  قوله:  الدنيا  في  الزهد  عالمات    -1ومن 
باهلل،   الخلق    -2الثقة  من  ا  -3التبّري  في    4-لعمل  اإلخالص 

 ترك جميع ما في الدنيا.  -5احتمال الظلم والقناعة بما في اليد 

 ومن أبرز مواعظه وآدابه الخالدة قال عليه السالم:

ال يستطيع أحد أن يشكر هللا على ِنعمه بمثل اإلنعام   -1
بها على خلقه، ولم يكن البشر ليهتدوا إلى معرفة عظمة الخالق 

ِة  لوال أن عّرفهم بنفسه وهداهم إ
َ
لى عبادته بالوسائط من َحَمل

طاعته،   وسبل  هللا  تقوى  إلى  املرِشدين  املختارين  َوْحِيِه 
مسالك   في  والسلوك  وزواجره،  أوامره  حدود  على  اقفين  الو

 رضاه املؤّدية إلى الحياة األبدّية والنعيم الدائم.   

ال ينبغي لطالب الحكمة أن يكون طلبه بها ذريعة فيها   -2
لكن ينبغي أن تكون له رغبة في طلبها لفضلها على  لُيثاب عليها،  

كل ش يء، فَمن فّضل العلماء وقصد العدل واستفاد من العمل  
ما   أصاب  باألدب،  وتزّين  الحكمة،  طلب  في  واجتهد  الصالح، 

 يرغب فيه من خير الدنيا واآلخرة. 

 ومن أفضل ما قاله في مخاطبة النفس: 

ها بالخديعة والغرور،  يا نفس ال تذّمي الدنيا ثم تّتهمين -1
أنت   وإنما  الغرورة،  املخادعة  هي  ليست  الدنيا  نفس!!  يا  ال 
في   ما  جميع  نفس  يا  لك  أظهرت  الدنيا  ألن  لذاتك،  املخادعة 
بنعيمها   الضعيف  اإلنسان  فاغتبط  وبؤس،  نعيم  من  طبعها 
ولو   الدنيا،  يقول: خدعتني  ثم  بؤسها.  نس ي 

ُ
وأ دائما  واعتقده 

 وجد أنه هو املخادع نفسه واملخدوع.رجع إلى حقيقة حاله ل 

يا نفس، ال تكن أخالقك في هذه الدنيا كأخالق الصبي الذي  
د عليه  ّدِ

ُ
طِعم وُرفق به رض ي وضحك، وإن ش

ُ
ال إدراك له: إن أ

بكى وغضب، فهو بينما يكون ضاحكا حتى يكون باكيا، وليست  
هذه هي أخالق الذات الوحيدة في ظلمة العقل، بل هي أخالق  

 ركة مذمومة مشت

علم   -2 نفس  يا  ِاعلمي 
ثالثة   األمور  مهلكات  أن  اليقين، 
وسائر   الشرك  كفر  أولها  أجناس: 
أنواعه   وسائر  والظلم  أنواعه 

ذ وسائر أنواعه، وجامع هذه األجناس وسائر أنواعها هو  
ُّ
والتلذ

حب الدنيا. واعلمي أن اإلنسان لم ُيخلق ملعنى من املعاني إال  
يه،  للعلم والعمل به، فم

ّ
ن منع ما عنده من العلم عن مستحق

الطبيعة  عالم  وأن  واآلخرة،  الدنيا  في  منفعته  من  هللا  منعه 
أن   واعلمي  صفوه،  قبل  كدره  نفس  يا  فتجّرعي  وكدر،  صفٌو 
شرب الصفو بعد الكدر خير من شرب الكدر بعد الصفو. إن  
املاء الصافي النقي يهدي ويؤدي بالبصر إلى سائر ما في ذاته، فإن  
األشياء   سرائر  إدراك  عن  النظر  حجب  والوسخ  الكدر  شاَبُه 
ة فيه، وكذلك نور الشمس والغبار والدخان حيل بين  

ّ
املستكن

 البصر وإدراكه تلك األشياء". 

يا نفس إن أهل الدنيا مظلومون ظاملون، ذلك أنهم   -3
بالطرب   واألحزان  الهموم  دار  إلى  الواردة  النفس  يستقبلون 

ويشّيعون وكفى  والسرور،  والعويل.  بالبكاء  عنها  إذا صدرت  ها 
ر   بهذا يا نفس ظلما ومخافة للحق والعدل. يا نفس إن القمر نّيِ
ما دام نور الشمس واردا إليه، فإذا عرض أن يحول بينهما ظل  
نور   من  إليها  ورد  ما  النفس،  فكذلك  وأظلم،  انخسف  األرض 

فساد  العقل فهي مضيئة نّيرة، وإذا توّسطت أسباب الكون وال
 حيل بينهما فعدمت النفس نورها وانكسفت وأظلمت. 

ها،   -4
ّ
كل للذات  تأّملت  لقد  أقول:  ما  استمعي  نفس  يا 

 من ثالثة أشياء: "األمن والعلم والغنى"، فمن طلب  
ّ
فلم أجد ألذ

العلم فليذهب إلى معنى التوحيد، فإنه بالتوحيد تكون املعرفة 
ن الجهل والشك.  والعلم والتحقيق. وباإلشراك )الشرك( يكو 

ومن طلب الغنى فليذهب إلى رتبة القناعة، فإنه حيث ال قناعة 
ال غنى، ومن طلب األمن فليعتقد التمني ملفارقة عالم الطبيعة،  

 وهو املوت الحقيقي". 

يا نفس من غرس طيبا أكل طيبا، ومن غرس خبيثا   -5
العمل   وثمرة  كأصلها،  الصالح  العمل  ثمرة  إن  خبيثا،  أكل 

من  الرديء   بكثير  أنفع  به  والعمل  العلم  من  وقليل  كأصلها، 
م، وقرأ  

ّ
ة العمل به. فرحم هللا َمن َعِلَم وعمل وعل

ّ
العلم مع قل

مقترنا   بالصدق،  ناطقا  بالحق،  وسيطا  وكان  وفّهم،  ِهم 
َ
وف

هو   قلوبكم  في  موالكم  أودعُه  الذي  النهر  ذلك  إن  بالتوفيق. 
وال والرحمة  أفة  والر بصفائه،  والهدى  برّمته،  الحق  شفقة 

تنصّب   الّرِقة  وتلك  الصفاء  بهذا  والغلظة  والصالبة  والشّدة 
املرتّدين   على  أشداء  املوحدين  ولكن  الحق،  أعداء  على 

 الجاحدين، رحماء فيما بينهم". 

 سيروا على هذه املواعظ. 

وبمناسبة حلول زيارة مقام سيدنا موالنا أبو إبراهيم عليه 
ئفة الدرزية في كل مكان أجمل  السالم، أتمنى لجميع أبناء الطا

 ◼ التهاني والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير.
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 خلوة القطالب
 لبنان  - أبوذياب  يوسف   الشيخ غسان االستاذ  بقلم:  

 

مرتفع   وعلى  بعذران،  جبل  قمة  على  تاٌج  هي  القطالب  خلوة 

وارتبط   ،شاهق فوق بلدة عين قني، تشرف على بلدة املختارة

نادرة حرجّية  وهي شجرة  القطلب،  باسم شجرة  وقد    . اسُمها 

ِحْصِن   بِن  هللِا  عبد  ابُن  الّدين  ناهض   
ُ
يخ

ّ
الش لنفسه  ابتناها 

يِن  ا سِمَع    ، الّدِ
ّ
مل ه 

ّ
وأن )ق(،  األمير  ِد  ّيِ

السَّ تالميذ  أجّلِ  من  وهو 

ومفاكهِتِه   مشاهدِتِه  ِمْن  ى 
ّ
وتمل إليه،  سارعَ  األمير  ِد  ّيِ

بالسَّ

ره    ، ساءلِتِه وم ِ
ّ
يسط وال   ، لسانُ

ّ
ال ه 

ُ
يصف ال  ما  منهما  كلٌّ  فنال 

أشكالها.   األشكاُل  فقابلِت  صافياِن،  ماءاِن  كأّنهما  ى  حتَّ بناٌن، 

د   ّيِ
السَّ ه 

َ
جنازت شِهَد  الّدين،  ناهض  يخ 

ّ
بالش القضاُء   

َ
نفذ ا 

ّ
ومل

ُح أنَّ بناَء الخلوةِ  عاء إليه. ويرجَّ ى عليه، وأهدى الدُّ
ّ
  األميُر، وصل

القرن   في  كان 

عشر   الخامس 

وهي   امليالدي، 

بناٍء   عن   
ٌ
كناية

ِمن    
ُ
ف

ّ
يتأل حجريًّ 

سفلي:   ين؛ 
َ
طابق

كـان   قـبٌو  وهو 

فيه   يوضُع 

  : وأرض يٌّ الحطُب، 

غرفتاِن   فيه 

متالصقتاِن،  

الحجُر   ل 
ّ
يشك

املعقوُد  

وقربها   بئٌر  أمامها  اِبقين. 
َّ
الط ي 

َ
سقف

حّمام خارجّي صغير. وإّن ملكّية هذه  

تعود إلى آل حصن الّدين، وقد األرض  

قبل  الدين  ناهض  الشيخ  ها 
َ
وقف

 . وفاته

الدين   ناهض  الشيخ  وفاة  وبعد 

 
ُ
ْد  عُ هملت الخلوة لعّدة قرون، ولم يـَ أ

نوُر   سطَع  أن  إلى  ش يٌء،  عنها  يذكْر 

معِة  
ّ
الش سلماِن  محموِد  أبي  يِخ 

ّ
الش

سلماِن  والد   محموِد  أبي  الشيِخ 

معِة 
ّ
وكانت   وقد جاء إلى الخلوة، ، الش

ساء بجانبهما.  
ّ
ين، ومجلٍس خاّصٍ بالن  عن عقدَ

ٌ
 وهي كناية

ً
مهملة

يخ أبو محمود نّجاًرا 
ّ
ف خبرته املهنّية في إشادة    ، وكان الش

ّ
فوظ

 . أبواب الخلوة، ولم تزْل هذه األبواُب إلى يومنا هذا

يخ أبو محمود سلمان سنة  
ّ
ِهد سنة    1890ُوِلدَ الش

ْ
م واْستش

ا عن الكرامِة املعروفّيِة في حاصبّيا، وُدِفَن في    1925
ً
م، محافظ

ا  
ً
شيخ وكان  املنطقة،  تلك  في  الشهداء   مقابر 

ً
فاضال   ، وقوًرا 

ملنزلته   تقديًرا  مة 
َ
املقل البيضاء   

َ
العباءة  عصرِه 

ُ
وألبسه مشايخ

يخ أبو يوسف حسين هاني رفيَق درِبه، وقد  
ّ
الّدينّية. وكان الش

له: بقوله  القطالب  بخلوة  أبو محمود سلمان  يخ 
ّ
الش  أوصاه 

إلى   ذاهٌب  ي 
ّ
"إن

البّياضة   خلوات 

ا  
ً
سامل أعد  لم  وإذا 

بالخلوة".   أوصيك 

هللا  و  اه 
ّ
توف ا 

ّ
مل

الحكيم   العزيز 

أبو   يخ 
ّ
الش استلَم 

حسين   يوسف 

األمور    هاني زماَم 

 من  
َ
وساس الخلوة

ى    1925سنة  
ّ
م حت

م،    1954سنة  
 املرحوم الشيخ أبو سلمان محمود الشمعة

 الشوف  – بعذران  الشوف  -عين قني 

 أبو يوسف حسين هاني الشيخ  املرحوم 

 الشوف  - بعذران
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ورًعا   ا 
ً
شيخ وكان 

 
ً

وقد    ، فاضال

سيدنا   ألبسه 

حسين   أبو  الشيخ 

فرج   محمود 

املكّورة   العمامة 

لزهده   تقديًرا 

وتقواه فه 
ّ
  ،وتقش

في   صارًما  وكان 

التعاليم   تطبيق

وقوًرا    ، الّدينّية

اه  .حازًما
ّ
توف .. وقد 

القدير   هللا الحكيم 

  .م1955سنة  

استلم   وبعدها 

الخلوة   سياسة 

شؤونها   ورعى 

أبو   الجليل  الشيخ 

محمود   سلمان 

وكان    ، الشمعة

  
ً

ا وقوًرا فاضال
ً
شيخ

مه    ورًعا، 
ّ
سل وقد 

علي   أبو  يخ 
ّ
الش

توسيِعها،   على  يعمُل  فأخذ  مفتاحها،  الّدين  زين  اسماعيل 

ذي أضيف 
ّ
 إليها، وإنّ البناء الجديد ال

َ
دة َعبَّ

ُ
وأوصل الطريق امل

وبعد وفاته دِفن في  على البناء القديم ببركة نواياه ومساعيه،  

أقيم له ضريٌح فيها وكان ذلك سنة   . م 1999الخلوِة و

 
َ
أبو سلمان محمود الشمعة بوصّيِته الشيخ وأوكل الشيخ 

أبا سليمان حسيب الحلبي لسياسة الخلوة، وهو شيخ ورٌع زاهٌد  

تقيٌّ فاضٌل، اشترى أثناءها ثالثة أبنية مجاورة للخلوة، وجعلها  

متر  ألف  أربعين  على  يزيد  ما  اشترى  وكذلك  للخلوة،  ا 
ً
  وقف

ها للخلوة، وكانت مدة خدمته للخلوة ما يقارب السبعة  
َ
وأوقف

التقّي  الخلوة من بعده لشقيقه  عشرة سنة، وأوص ى سياسة 

وكانت مدة سياسته   ، الفاضل الّصابر أبي سلمان أنيس الحلبي

الخلوة   بسياسة  ف 
ّ
تكل وقد  الّسنتين،  عن  يقل  ما  للخلوة 

داود منير   أبي  الشيخ  بها كلٌّ من  القضماني والشيخ واإلهتمام 

غسان سعد الّدين حفيد الشيخ أبي سلمان محمود الشمعة  

عليه هللا  عامٌل    .رحمة  عالٌم  شيخ  فهو  داود  أبو  يخ 
ّ
الش وأّما 

فهو شاٌب   الّدين  يخ غسان سعد 
ّ
الش فاضٌل، وكذلك  وناسٌك 

رحمات هللا   أجداده  بأخالق  ق 
ّ
تخل دّيــان،  فس 

ّ
الن كـريم  غيور، 

 .عليهم

سياسة   تزل  الشيخين  ولم  بيد  هذا  يومنا  إلى  الخلوة 

ا   دينيًّ وصرًحا  والّزهد،  واألدب  التقوى  تاَج  البسة  الفاضلين، 

 بشيوخها وسّياسها األتقياء،  
ً
كبيًرا ألهل الّدين في لبنان، مباركة

 الدّين القويم
َ
ذين أحَيوا فيها وعّززوا سنن

ّ
 ◼ . ال

 
 

الشيخ أبو داود منير  فضيلة  معايدة 

 بمناسبة عيد االضحى المبارك  القضماني

األماثل طائفتنا  أبناء  يا  األفاضل  االخوة  إطاللة  ،  أّيها  مع 

التهاني   بأطيب  منكم  أتقدم  املبارك  االضحى  عيد  العيد  هذا 

 هللا عز وجل ببركة هذا العيد ،  
ً

وببركة أيامه  والتبريكات، سائال

ا على الفضيلة واملحبة والصفاء  
ً
املباركة أن يبقى شملنا مؤتلف

والحيرة   الرذيلة  وإياكم  يجنبنا  وأن   ، والتعاون  والتضحية 

العيد،   بهذا  نقّدمه  قربان  أسمى  وأن   . والتحاسد  والبغضاء 

نقي   وسر  بقلب طاهر  تعالى  الى هللا  التقرب  هو   ، زيارة  وأسمى 

 سمو إنسانّيتنا ويتقبل هللا عيدنا . وعمل مخلص . فبذلك ت

وختاما نسأل هللا عز وجل أن يكون هذا العيد وكل األعياد  

وبالصفاء   متمسكون  االلهية  بالفضيلة  وأنتم  عليكم  مباركة 

لون آمين.    واملحبة والتقوى متدرعون، 
ّ
وبالسعادة والتوفيق مكل

 وكّل عام وأنتم بخير. 

 

 أبو سليمان حسيب الحلبيامل
َ
رحوم الشيخ  

 املرحوم الشيخ أبي سلمان أنيس الحلبي 

اطال هللا عمره  الشيخ أبي داود منير القضماني  
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 التوحيد 
   السيدة سهام ناطور )عيسمي( بقلم: 

 

لقت  
ُ
كلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه، وألجلها خ

األنبياء   جميع  دعوة  وهي  والنار،  والجنة  واآلخرة،  الدنيا 

 .والرسل

بأنه  العربية  اللغة  معاجم  في  التوحيد  مفهوم  ُيعّرف 

مصدر خماس ي مشتّق من الفعل الثالثي املضّعف َوّحد، أي  

د، وفي ذلك تمييز له    غير قابل للتعدُّ
ً
 واحدا

ً
جعل الش يء فردا

 عن بقية األشياء، وفي التشديد نوع من املبالغة والتوكيد. 

خالف   فيعني  التوحيد  عقيدة  مصطلح  الشرك،  أما 

واإليمان التام بأنَّ هللا تبارك وتعالى واحد أحد، فرد صمد،  

ليس له شريك في امللك أو الخلق أو تدبير شؤون هذا الكون  

 الواسع، وبالتالي فهو الوحيد املستِحّق للعبادة. 

بما   تعالى  هللا  إفراد  فهو:  للتوحيد  الشرعي  املعنى  ا  أمَّ

 يختّص به من األلوهّية والربوبّية واألسماء والصفات. 

وُيعِرّف اإلمام ابن القّيم التوحيد بقوله: )ليس التوحيد   

مجرد إقرار العبد بأنه: ال خالق إال هللا، وأن هللا رب كل ش يء  

اد   األصنام ُمقّرين بذلك وهم مشركون،  ومليكه، كما كان ُعبَّ

على   ل 
ُّ
والتذل له،  والخضوع  محبة هللا،  يتضّمن  التوحيد  بل 

وإرادة   له،  العبادة  وإخالص  لطاعته،  االنقياد  وكمال  بابه، 

وجهه األعلى بجميع األقوال واألعمال، واملنع والعطاء، والحب  

إلى  الداعية  األسباب  وبين  صاحبه  بين  يحول  مما  والبغض، 

املعرفة  امل  ن  يتضمَّ القلب  فتوحيد  عليها(،  واإلصرار  عاص ي 

 الحقيقية ملعنى التوحيد بما فيه من النفي واإلثبات.

مع   خرى 
ُ
أ آلهة  أّي  وجود  نفي  الدين  في  وحيد 

َّ
الت ويتضّمن 

فرٌد   أحٌد  واحٌد  فاهلل  خلقه،  وبين  هللا  بين  به 
َّ
الش ونفي  هللا، 

تصّرف في ُملكه، ال ُيسأل  صمٌد، ال شريك وال ِندَّ له، منفرٌد في ال

عّما يفعل، ال يخرج عن مشيئته وإرادته ش يء، بل هو الفّعال ملا  

يريد، ال راّد ألمره، ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن. وال يشبه  

محدوًدا   ليس  ش يء،  مثل  هو  وال  ش يء  كمثله  ليس  األجسام، 

لقه وتدبيره. 
َ
 بزمان وال مكان، بل الزمان واملكان من خ

حيد هو أصل الدين وعلم التوحيد هو أشرف العلوم  فالتو 

على اإلطالق، ألنه يتعلق بمعرفة هللا عز وجل، وما يجب له من  

الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى،  

شرف   فإن  واألصول،  واآلخرة  النبوة  أمور  من  ذلك  بع 
ْ
يت وما 

أفضل  ها.  العلم بشرف املعلوم، لذلك هو أشرف العلوم و

 وقد قّسم العلماء التوحيد إلى ثالثة أقسام: 

الربوبية مشتقة من الرب، وتعني إفراد    توحيد الربوبية:

في   خالق  فال  والتدبير،  لك 
ُ
وامل لق 

َ
بالخ تعالى،  سبحانه  هللا، 

ُمصِرّف   وال  سواه،  للكون  مالك  وال  تعالى،  هللا  إال  الوجود 

م األرزاق، وهو املحيي   لشؤون الخلق والكون سواه، فهو مقّسِ

 واملميت.

ق  واأللوهية مشتقة من اإلل توحيد اأُللوهية:
ّ
ه، ويتحق

ال   وحده  تعالى،  سبحانه  هللا،  بإفراد  التوحيد  من  النوع  هذا 

ل واالستعانة وغيرها من العبادات.  
ُّ
 شريك له بالدعاء والتوك

والصفات: األسماء  "إفراد هللا سبحانه    توحيد  وهو 

وتعالى بما سمى هللا به نفسه ووصف به نفسه وذلك بإثبات ما  

، ومن غير تكييف، وال تمثيل".  أثبته من غير تحريف، وال تعطيل

فالبد من اإليمان بما سمى هللا به نفسه ووصف به نفسه على  

وجه الحقيقة ال املجاز، ولكن من غير تكييف، وال تمثيل ويكون  

باإليمان بجميع ما ورد من أسماء هللا الحسنى، أو صفاته التي  

في جميع   الكمال هلل  إثبات  اإليمان  ويتضمن هذا  بها،  صف 
ّ
ات

 ◼ .ذه الصفاته

 )ر(  فضيلة سيدنا المرحوم الشيخ ابو يوسف امين طريف 
 هللا عمره  مع فضيلة الشيخ ابو علي حسين حلبي اطال 
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أجاويدالأ
أأأالكاتبأسعيدأأحمدأنبوانيأبقلم:أ

 منأكتابهأ"تقاليدأمنأتراثأبنيأمعروف"
 

أسلوكأالجاويد:أ
ُيسّمي الدروز رجل الدين جويًدا" إمعانا  

أن   إذ  للحقيقة.  واحتراما  التواضع،  في 

ر جّيد، فالجودة هي نوع من    الجويد
َّ
هو مصغ

الكمال، ال يبلغه اإلنسان في هذه الدنيا، إال إذا صفت نفسه،  

الشعشعاني،   بالنور  عقله  واستضاء  نواياه،  وطهرت 

ل   وانكشفت له أبواب املعرفة، وغلبه الشوق، وعاش في التأمُّ
روحه،   في  هللا  روح   

ّ
واستشف خالقه،  مناجاة  إلى  منصرفا 

هللا   من  وصورة  ّية 
ّ
الكل الذات  معالم  له  وانجلت  صورته،  في 

 خالل هللا. 

لذلك فهو في ُعرف نفسه جويًدا ال جّيًدا. واألجاويد مراتب  

ودرجات، ال يختلفون بالسلوك واآلداب، بل بالعرفان واملعارف  

ع في الدين، فمن قرأ الحكمة، وكان منفتح القلب، نّير  
ُّ
والتضل

الحياة، عارفا عالقته األولى  العقل، لطيف اإلحساس، متفّهما  

ل، مستكشفا   لعا على الفلسفة، كثير التأمُّ
ّ
واتحاده األخير، ُمط

ما هاديا، كان من الطبقة األولى التي   ِّ
ّ
أنوار املعرفة اإللهّية، معل

الحكماء   من  فكان  عظيًما،  مبلغا  الروحي  الوعي  فيها  بلغ 

 واألولياء. 

ا،   مخلصا لنفسه  من قرأ الحكمة وحفظها غيبا، وكان تقيًّ

وإلخوانه، وديعا يحترم الوصايا، وال يقول إال الحق، منصرفا  

عن متاع الدنيا، جاهدا في العبادة والزهد، يجعل عقله رقيبا 

يشكو من   أمره هلل، ال  ًما  ِّ
ّ
ا، مسل ا محبًّ أفعاله، رضيًّ دائما على 

القدر، وال يعترض على ما جاء منه الباري، جعل أكثر أوقاته في  

الروحّية ليزيد من صفاء نفسه، وطهارة قلبه، كان من  القراءة  

 الطبقة الثانية التقّية املخلصة. 

أبعاد   فكره  في  يحوي  ال  علم،  غير  من  مؤمنا  كان  من  أّما 

الحياة األزلّية، وال تنكشف له الطريق النورانّية كشفا كافًيا،  

بالسلوك   كا  متمّسِّ وكان  العرفان  ضباب  من  ش يء  له  تبرز  بل 

أكثر  التوحيدي   هي  التي  الثالثة،  الطبقة  من  كان  العاّم، 

الطبقات عدًدا. وأجاويد هذه الطبقة يعيشون عيشة عادّية،  

الناس بشكل عادي،   مع  ويتعاطون  عادّية،  أعماال  ويمارسون 

ع بالخلق القويم والضمير الحّي. 
ّ
 كذلك كأي إنسان يتمت

واألجاويد يدركون بأنفسهم هذه الطبقات فيما بينهم، فال  

 تقّدم جويد على َمن هو أعلى منه مرتبة في الدين. ي

وإذا ضّمهم مجلس تكون الكلمة األولى وكلمة الفصل ألعلى  

 الحاضرين رتبة في التقوى وفي التوحيد. 

ألباسأالجويد:أأ
لباس األجاويد األسود أو األزرق القاتم "الكحلي"، سروال  

ويضعون  أسود فضفاض، فوقه سترة واسعة من نفس اللون، 

 على رؤوسهم عمائم بيضاء أسطوانّية الشكل.

أما األجاويد الذين يقومون بأعمال مختلفة خارج البيت،  

 فيضعون على رؤوسهم قلنسوات "قبعات" صغيرة بيضاء. 

مة بخطوط  
ّ
فون عباءة بيضاء مقل

ّ
ويلبس األجاويد املتقش

منسوجة   ألنها  ف 
ّ
التقش على  دالله  وهي  تذهب طوال،  سوداء 

 خشن سميك الخيوط. من صوف 

الجويد   يلبسها  فال  باألزرق،  مة 
ّ
املقل البيضاء  العباءة  أما 

الذين   األتقياء  عن  إال  محظورة  هي  إذ  يشاء،  ساعة  بإرادته 

 يعترف لهم األجاويد عاّمة بالتقى والورع الشديد.

هذه   العباءة  إلباس  ويقّررون  األجاويد،  هؤالء  يجتمع 

م إليه في جلسة ذكر   في إحدى الخلوات. ألحدهم، فتقدَّ

فهي   راسه،  على  جويد  كل  يضعها  األسطوانّية  العمامة 

"املكولسة"   املكّورة  العمامة  أما  املتدينين.  إلى  انتسابه  دليل 

من   رأسه  على  الجويد  يضعها  فال  التوحيدي،  التعبير  حسب 

تلقاء نفسه، أو في رض ى مجلس بلدته، إذ هي محظورة إال عن  

سامي مرتبة  بلغ  الذي  له  الجويد  أقّر  و التوحيد،  في  راقية  ة 

األجاويد عاّمة بالورع الشديد، والتقوى القصوى، فيجتمعون  

أن   إليه، على شرط  العمامة  تقديم هذه  ويقّررون  عند ذلك، 

 يلّبسه إياها تقي اعتمر هذه العمامة املكّورة. 
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أمناقبأالجاويد:أأ
للمشاكل،   يعّرض نفسه  نابية، وال  بكلمة  الجويد  يتفّوه  ال 

وإذا  وكث اللسان،  سليط  واجهه خصم  إذا  جانبه  يكسر  ما  يرا 

"هللا   لشاتمه  بالقول  يكتفي  إنما  الشتيمة،  يرّد  فال  تم 
ُ
ش

يسامحك" لكنه إلى كّل ذلك مقاتل عنيد إذا اعتدى على أرضه  

في   الشبان  ما  متقّدِّ وفخار،  زهو  في  السالح  ويحمل  عرضه،  أو 

ن وال يشرب ِّ
ّ
الخمرة، وال يجالس    املعارك مع األعداء، وهو ال يدخ

أمام   الطرف  غضيض  اللهو،  مجالس  يحضر  وال  الشاربين، 

م عليهن باأليدي، مكتفيا بإلقاء السالم عن ُبعد.  ِّ
ّ
 النساء، ال يسل

أي   في  يترّيث  لذلك  وعًدا،  يخلف  ال  وعد  إذا  وهو صادق، 

وعد يسوقه إلى ُمحّدثه، وإذا نوى على أمر فال يخرج عليه، وال  

وال   مكانه  مذهل،  يبّدل  صبر  في  القدر  ضربات  ى 
ّ
يتلق زمانه، 

فالرض ى والتسليم عنده من أهّم ركائز الدين، لذلك تراه هادئ  

 األعصاب، رض ّي النفس، مرتاح البال. 

في   يتقّدمها  دائما  هو  بل  املرأة،  خلف  الجويد  يمش ي  ال 

 الطريق، حفاظا على طهارة العين، ورفعة القلب. 

، وال يجالس وحيدا أية  وهو ال يدخل بيتا يخلو من الرجال

 امرأة إال إذا كانت زوجته أو أّمه أو ابنته.

ا، يحترمها حين يناديها، ويحترمها   إنه يحترم زوجته احتراما تامًّ

 حين يطلب منها قضاء حاجة له، أو حين يناقشها في أي أمر. 

بعض األجاويد البالغين قّمة الجودة، يتزّوجون زيجة نظر،  

الزوجة، فتكون زوجاتهم بمثابة أم أو    أي ال يقتربون من فراش 

إنها   ذاتها،  بحّد  مطلبا  ليست  الجنسّية  الشهوة  ألن  أخت، 

في   لم يكن  البشري، فإذا  الجنس  وبقاء  وسيلة إلنجاب األوالد 

 الرجل مطلب لإلنجاب، فعليه أال يجعل هذه الشهوة بهيمية. 

ة سلوكهم العام، وحتى في  
ّ
واألجاويد مشهورون جدا في دق

أن  الكال  معتبرين  الحديث،  في  الصدق  على  يحافظون  م، 

قليال،   ولو  شّك  فيه  قوال  يقولون  ال  بدونه،  يتّم  ال  اإليمان 

ويحاسبون أنفسهم في صرامة تاّمة، إذا زّل بهم اللسان في قول  

 ليس فيه يقين.  

أحّبأالجويد:أأ
رفعة   حّبه  يبلغ  وقد  الجسد،  في  ال  الروح  في  الجويد  حّب 

ا، وهذا ما ُيعرف عند األجاويد    تتالش ى فيها الشهوة وتموت نهائيًّ

 الذين بلغوا هذه املرتبة "بزيجة نظر."

يعرفون   ال  فهم  املحّبة،  نفسه  هو  األجاويد  عند    والحب 

 البغضاء وال الرذيلة، وال الكره وال الحقد.

وهم بحّبهم ال يسيئون إلى أنفسهم وال إلى اآلخرين، وال يظلمون  

طير. أو  حيوان  أي  أو  الشجرة  أو  الزهرة  على  حتى  يعتدون   وال 

األجاويد يقومون بالعمل على نوعيه، فيتعاطون الزراعة ألنها  

سالمة  على  وتساعد  الصّحة،  وتكسبهم  أجسادهم  تقّوي 

 أعضاء الجسم واتحاد عملها. 

 

يصنعونه   الذي  الخبز  يأكلون  التقاة،  األجاويد  هؤالء 

بأنفسهم،   يزرعونها  التي  املزروعات  من  ويقتاتون  بأيديهم، 

تي يرّبونها، وال يأكلون عسال إال إذا كان  ويشربون لبن املواش ي ال

العسل   يكون  أن  من  وخوفا  ة، 
ّ
الدق في  إمعانا  قفرانهم،  من 

 مغشوشا عاليا من حالل النعمة. 

أسالمأالجاويد:أأ
م الجويد على أخيه الجويد بأن يرفع كل منهما يد األخر  

ّ
يسل

في  إلى فمه ويقّبلها، وهما في الحقيقة يقّبالن نعمة هللا املتجلية  

 هذه اليد.

م  
َّ
م واملسل ِّ

ّ
فالسالم في ملس األكف فيعطي قّوة خفّية للمسل

عليه، ففي هذا اللمس نوع من االنجذاب الروحي قد يخفى على  

ا   بعضنا مّمن لم يبلغ قدرة االستكشاف، ولكن تأثيره قوي جدًّ

 وإن لم نلحظ آثاره الظاهرّية.

املتال  واألسئلة  الثرثرة،  من  خاٍل  األجاويد  عن  سالم  حقة 

واألوضاع والصّحة، والتحّيات املتكّررة يطلقها اللسان    الحال

 ◼ .في روتينّية معهودة عند بعض الناس

 كتابأ"تقاليدأمنأتراثأبنيأمعروف"أأ
أ:أتبهأسعيدأنبوانيأاأوك

األول والثاني في  مثقف من قرية جولس حاصل على اللقب 

موضوعي الحضارة اإلسالمية وعلم النفس التربوي، شغل عدة  

التراث   بيت  على  يشرف  اليوم  وهو  هامة  ووظائف  مناصب 

 الدرزي في جولس.

املواضيع   معروف"  بني  تراث  من  "تقاليد  كتابه  تناول 

الدر  نشأة  الدروز،  وتقاليد  عادات  ونسبهم  التالية:  وز 

أنواعه،   مختلف  على  الشعبية  والفنون  الفولكلور  وصفاتهم، 

والتعاليم   والعبادات  الصلوات  األوائل،  العشر  القيم 

الختان،   الوالدة،  الحياتية:  املناسبات  تقاليد  التوحيدية، 

املعتقدات   الشعوذة،  والوفاة،  الطالق  الصلح،  املهر، 

افات، املجامالت والشتائم، املالبس ا لشعبية، الفالحة،  والخر

 املأكوالت الشعبية واألدوات املنزلية.
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بط تم ع اَّط اعملخا خ علي عليم علدِّي علض عَألشَّي
َ ط ع دِّعمَالل عملليخ عع تم ِض ي خم عأا ِض ط ََ سَّتميخيخي ع مإلض

!  ع1948لطمعع طوا َت عملشَّي ُا َتع لي ََ ُا ع ْم ضََّ عَأ ع:عالعَنتم
ع

تعع: قي  ع ملبتيفخس! علي عملصغخي
 

وحاسٍم خالل   قاطٍع  بشكٍل  قال  ي  ِّ
معد  ملحم  علي  يخ 

َّ
لش

َ
أ

عام   الغربي  على 
َ
األ الجليل  في  ة  العسكريَّ ات    1948العمليَّ

خابرات  
ُ
امل ة  لضابط  سرائيليَّ ْيم  اإلِّ حايِّ أو  ْرَباخ،  ويِّ

ُ
أ ْيم  حايِّ

َوْرَباخ"، وهو  
َ
 عندنا في الجليل باالسم "أ

ُ
ي، الذي كان ُيعرف ْدمِّ

َ
ش

َح  كما  عائلته  وكذلك  اسم  املنطقة،  ان 
َّ
سك ه 

َ
ف نيةرَّ

ُ
الك بو    بِّ

َ
"أ

يب" ِّ
 
البنه  الذ نسبة  ة  זאב ،  بالعربيَّ "ذيب"  و  "ذئب"،   ي 

َ
أ  ،

ة ي قرى  العاميَّ
َ
ور !"؛ أ

ُ
اغ

َّ
رى منطقة الش

ُ
َر ق َهجَّ

ُ
ن ت

َ
: "ال نرض ى أ

يخ علي 
َّ
ُروم، وقال له الش

ُ
سد والبعنة ونحف ومجد الك

َ
دير األ

 
ُ
ق هي  ور 

ُ
اغ

َّ
الش هلها  أيًضا: "قرى 

َ
وأ نا، 

ُ
انها هم جيران

َّ
وسك رانا، 

ْعنة  والبِّ سد 
َ
األ دير  راض ي 

َ
أ مع  تلتحم  ْركا  يِّ راض ي 

َ
فأ هلنا"؛ 

َ
أ هم 

وخالل   ي،  ْبلِّ مِّ ْربة  خِّ ي 
َ
أ ْربة"،  "الخِّ اقع  مو في  ُروم، 

ُ
الك ومجد 

َعة،   َربَّ
ُ
وامل ْوص، 

ُ
والقان َصْير، 

ُ
والق م، 

َ
الَعل وُرَوْيَسة  ه،  بَّ العِّ

 
َّ
الت ة 

َّ
وخل َرجة،   والسَّ

َ
الق ة 

َّ
ل
َ
وخ ور، 

ُّ
 يْ تِّ ن

َ
ْوف

ُ
والت ْرج، 

َ
وامل ة،  انِّ ل،  يَّ

ْير، وغيرها.   ة اْسمِّ
َّ
ار، ووادي ْسَماك، وخل

َّ
ن  والزُّ

ْركا   يِّ قرية  بين  بة  ِّ
ي 
َّ
الط العالقات  وحول  األمر،  هذا  حول 

منها   انها 
َّ
سك ُزوح 

ُ
ون سد، 

َ
األ دير  قرية  وخصوًصا  رى، 

ُ
الق وهذه 

حداث الحرب عام  
َ
أ ْركا    ، وحول 1948خالل  يِّ هالي 

َ
أ استضافة 

لى قريتهم، كان لنا لقاٌء )عام    عودتهم إِّ
ِّ  2019لهم، ثمَّ

( مع ألحاج 

سد، بحضور  
َ
سدي، وهو من بلدة دير األ

َ
محمد حسين خليل األ

سدي،  
َ
ستاذ مأمون األ

ُ
ستاذ طارق، وكذلك بحضور األ

ُ
نجله األ

بي سعُ 
َ
أ الكبير  عبي 

َّ
الش اعر 

َّ
الش األ نجل  د  ِّ

حَمي  د  محمَّ سدي  ود 

(1906  –  1992  
ٌ
حديث يًضا 

َ
أ لنا  كان  لقاء  ِّ

 
ال هذا  وخالل   ،)

ستاذ سعُ 
ُ
اعر األ

َّ
ديب والش

َ
سدي،  تليفونيٌّ مع صديقنا األ

َ
ود األ

بي سعُ 
َ
يًضا نجل أ

َ
 ود.  وهو أ

 
سدي عام 

َ
د األ ِّ ُمَحمَّ

لكاتُب َمَع الَحاج 
َ
 . 2019أ

ي ) ِّ
يخ علي ملحم معد 

َّ
( مع  1967  –  1910كانت تربط الش

يًضا،  
َ
أ انها 

َّ
جاورة، ومع العديد من سك

ُ
ة امل مخاتير القرى العربيَّ

ضابط   مع  وكذلك 

ْرَباخ عالقات معرفٍة وصداقة، وقد استغلَّ   ويِّ
ُ
ْيم أ خابرات حايِّ

ُ
امل

العالقات خالل حرب عام   يخ علي هذه 
َّ
ن    1948الش مِّ عي 

للسَّ

جلِّ  
َ
م.   أ هم وتشريدهِّ تِّ

ُّ
ان هذه القرى في بيوتهم ومنع تشت

َّ
بقاءِّ سك  إِّ

عام   سرائيلي  اإلِّ الجيش  يد  على  الجليل  احتالل  قبل 

يخ  1948
َّ
يًضا، في بيت الش

َ
ِّي وليلي، ومصيري أ

َد اجتماٌع سر  ُعقِّ

ابط الكندي   م الضَّ قدَّ
ُ
ْركا، بين امل يِّ ي بِّ ِّ

سرائيلي    – مرُزوق معد  اإلِّ

 
ْ
ل كِّ

ْ
ُدون اختصاًرا  بنيامين  مان  

ْ
ل كِّ

ْ
ُدون ْن"  "بِّ و 

َ
أ   נימיןּב) مان، 

),  דונקלמן דונקלמן(  لواء  ،  (1997  -  1913ּבן 
َّ
ال قائد 

ابع السَّ سرائيلي  اإلِّ حاييم  (7)חטיבה    العسكري  برفقة   ،

وڤ  
ُ
حاكم املنطقة ،  (1982  –  1919חיים לסקוב(  )) الْسك

يڤيتش   وُمرَدخاي شخِّ في حينه،  ة  ماليَّ
َّ
שכביץ(  )الش מרדכי 

وحاييم  (1993  –  1913) ة،  اليهوديَّ الوكالة  عن  ملندوب 
َ
أ  ،

َوْرَباخ"،   
َ
و "أ

َ
ْرباخ، أ ويِّ

ُ
  1914)  חיים אוירּבך, חיים שדמי()أ

وبين    ، (1973  – الفترة،  في تلك  ة  سرائيليَّ اإلِّ ضابط املخابرات 

 
ُ
تى ذلك االجتماع بناًء على  مخاتير الق

َ
ة في البالد، وقد أ رزيَّ رى الدُّ

روز   مان كان يخش ى الدُّ
ْ
ل كِّ

ْ
مان  نفسه، و ُدون

ْ
ل كِّ

ْ
ْن" ُدون طلٍب من "بِّ

و قتالهم وال يريد منازلتهم 
َ
روز كادوا  ،  أ نَّ الدُّ

َ
ًدا أ ِّ

ه كان يعلم جي 
َّ
ن
َ
ألِّ

السُّ  ورة 
َّ
الث معارك  خالل  ُسوريا  من  فرنسا  يقتلعوا  ن 

َ
ة  أ وريَّ

برى،  
ُ
لى  هو  و الك روز إِّ

د الدُّ
َّ
ن يتجن

َ
كان يهدف من ذلك االجتماع أ

ن يلتزموا جانب الحياد، وقد تمَّ  
َ
ِّ أ
قل 

َ
و على األ

َ
جانبه في الحرب، أ

نَّ عدًدا منهم،  
َ
روز في العراك، مع أ فاق على عدم اشتراك الدُّ ِّ

 
االت

آخ وعدًدا  اليهود،  جانب  لى  إِّ قاتل  م، 
َّ
ُمنظ غير  ر،  وبشكٍل 

نقاذ   اإلِّ جيش  جانب  لى  إِّ قاتل  وُسوريا،  بنان 
ُ
ل من  خصوًصا 

ابط   الضَّ بقيادة  رزي  العربي  تحت  الدُّ اب  َوهَّ شكيب  لبناني 
ُّ
ال

االجتماع،   ذلك  تاريخ  نعرف  ال  نحن  ي.  كلِّ
َ
يش ِّ

 
الش ديب 

َ
أ قيادة 

ْن"   "بِّ استالم  بين  ليالي 
َّ
ال حدى 

َ
أ في  حصل  ه 

َّ
ن
َ
أ ُبدَّ  ال  ولكن 

قيادة   مان 
ْ
ل كِّ

ْ
وكان  ُدون ابع،  السَّ اإلِّسرائيلي  العسكري  لواء 

َّ
ال

، وبين احتالل بلدة شفاعمرو، وكان ذلك  5.7.1948ذلك بتاريخ  

تي فصلت بين
َّ
ليلة ال

َّ
وز عام    14و    13  َنَهاَري   في ال . هذه  1948تمُّ

تي  
َّ
مان، ال

ْ
ل كِّ

ْ
ْن ُدون بِّ ة لِّ

اتيَّ
َّ
يرة الذ ِّ

 في الس 
ٌ
مور، وكثيٌر غيرها، واردة

ُ
األ

نها   عام  دوَّ ونشرها  دعاه   1976بنفسه  كتاب  شكل   على 

"Dual Allegiance  بذلك يقصد  وهو  ُمزدوج"،  "َوالٌء  ي 
َ
أ  ،"

ولدولة   بها،  وترعرع   
َ
د ُولِّ تي 

َّ
ال ولة  لدَّ

َ
أ كندا،  لدولة  والَءه 
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ليها،   إِّ بانتمائه  يشعر  كان  تي 
َّ
ال ولة  لدَّ

َ
أ سرائيل،   إِّ

الكتاب   ذلك  َر  شِّ
ُ
ن وقد  قيامها،  جل 

َ
أ من  قاتل  تي 

َّ
 وال

ُيورك  نيو  بمدينة  ناشُرون"  َراْون، 
ْ
"ك شر 

َّ
الن دار  يد   على 

 (Crown Publishers, Inc., New York  ذلك َم  ْرجِّ
ُ
ت وقد   ،)

َح  ْيه  ْريِّ
َ
أ يد  على  ة  العبريَّ لى  إِّ َياه  الكتاب  بِّ

ْ
חשביה( )ش   ، אריה 

" سم  اإلِّ כפולה"تحت  َر  ،  נאמנות  شِّ
ُ
دار    1977عامون يد  على 

ْن  وكِّ
ُ
شر "ش

َّ
بيب. وتجُدر  )בית הוצאה שוקן(  "الن

َ
، بمدينة تل أ

زواج   احتفال  جرى 
َ
أ ي  ِّ

معد  مرُزوق  يخ 
َّ
الش نَّ 

َ
أ لى  إِّ ُهنا  اإلِّشارة 

ْيل   َيعِّ ولعروسه،  مان 
ْ
ل كِّ

ْ
ُدون ْن  بِّ لِّ ْركا  يِّ بِّ )ثانًيا  س 

ْ
يت شِّ

ْ
يف יעל  لِّ

)،  ליפשיץ( ي  ُدورِّ وب 
ُ
يعق الجنرال  דורי( مساعدة  ،  יעקב 

ة للجيش اإلِّسرائيلي،   ركان العامَّ
َ
  رئيس األ

ً
بعد احتفال  ُمباشرة

بتاريخ   حيفا  مدينة  في  قيم 
َ
أ ذي 

َّ
وال والرَّسمي،  ل،  وَّ

َ
األ زواجهما 

مرُزوق  10.11.1948 يخ 
َّ
الش هداهما 

َ
أ االحتفال  هذا  وخالل   ،

ة  ة.  هديَّ  خاصَّ
ٌ
مر سوف تكون لنا مقالة

َ
 ثمينة، وفي هذا األ

يًضا، استضافت قرية  1948خالل الحرب عام  
َ
أ ، وبعدها 

ة املجاورة، وبذلك   ازحين من القرى العربيَّ
َّ
ْركا عشرات آالف الن يِّ

 
ُ
امل التشريد  من  هؤالء  هؤالء  نجى  وبقي  البالد،  خارج  د 

َّ
ؤك

 
َ
لى أ ازحون في القرية إِّ

َّ
يوف الن ة  الضُّ ياسيَّ ِّ

وضاع الس 
َ
ت األ

َ
ن هدأ

قراهم   ر  َهجَّ
ُ
ت لم  ذين 

َّ
ال ولئك 

ُ
أ عاد  ثمَّ  واستقرَّت،  ة  والعسكريَّ

لى   إِّ هوا 
فتوجَّ َرت  ِّ

وُدم  قراهم  رت  ِّ
ُهج  ذين 

َّ
ال ولئك 

ُ
أ ا  مَّ

َ
أ ليها،  إِّ

ة   ْركا ملدَّ خرى في البالد،  وقد بقيت بعض العائالت في يِّ
ُ
ماكن أ

َ
أ

،  غالبيَّ تزيد عن عشرين عاًما،  
ً

ان قرية كفر ياسيف، مثال
َّ
ة سك

سهم  
ْ
ام الحرب، وعلى رأ يَّ

َ
وا بها طيلة أ

ُ
ْركا ومكث لى قرية يِّ نزحوا إِّ

مر يقول  
َ
ي، رئيس مجلس القرية، وفي هذا األ ِّ

ي َين  ِّ
َين  د  ِّ

ي  كان السَّ

يڤيتش شخِّ صفحة    ُمرَدخاي  تي   286في 
َّ
ال ة  اتيَّ

َّ
الذ سيرته  من 

عام    صدرها 
َ
دعاه  1992أ كتاٍب  شكل  מזרח  على  "לפאתי 

رق وفي صميم    קדימה ובלבב פנימה"
َّ
جاه الش ِّ

 
ات مام بِّ

َ
لى األ )إِّ

و  ؤاد(، 
ُ
"الف شر 

َّ
الن دار  صدرته 

َ
הוצאה  يُروت"  چدأ )בית 

ك  גדרות( بيالِّ ريات  كِّ عام،  بِّ الحرب  فترة  ه صادف خالل 
َّ
ن
َ
  أ

 َهرًِّما من قرية كفر ياسيف هارًبا من وجه الجيش  1948
ً

، رُجال

ة:   العاميَّ ة  بالعربيَّ له 
َ
وسأ القرية،  طراف 

َ
أ حد 

َ
أ في  اإلِّسرائيلي 

ُجل:   جابه ذلك الرَّ
َ
ي ؟" فأ ِّ

 
واَجة َين

َ
ْين خ و هذا ؟ وِّ

ُ
ي  "ش ِّ

 
واَجة َين

َ
"خ

ْركا !".    انهزم على يِّ

م فيما يلي، على سبيل املثال ال الحصر، ما كتبته   ِّ
نحن نقد 

 و 
ٌ
ة  بريطانيَّ

ٌ
صحفيٌّ بريطاني ما كتبه  باحثة

ة خالل   العربيَّ القرى  ان 
َّ
حول معاناة سك

هوال  
َ
جوء  1948الحرب عام  ومآس ي  أ

ُ
، ول

قرى   من  دين  شرَّ
ُ
وامل ازحين 

َّ
الن بعض 

 
َ
ْركا. أ لى يِّ على الغربي إِّ

َ
لباحثة هي  الجليل األ

ُروزماري   صل 
َ
األ ة  البريطانيَّ كتورة  الدُّ

الباحث  (   -  1935)  صايغ زوجة   ،

عبد  يوُسف  الفلسطيني  واالقتصادي 

( صايغ  بلدة    ، ( 2014  -  1916هللا  بن  إِّ

ة،   صفحة  الَبصَّ في  تقول  ُحون    104وهي 
َّ

لفال
َ
"أ كتابها  من 

ذي صدر عا
َّ
ل
َ
ورة"، أ

َّ
لى الث ون، من االقتالع إِّ   1983م  الفلسطينيُّ

رجٍل من   لسان  بيروت، على  بِّ ة" 
العربيَّ بحاث 

َ
األ سة  "ُمؤسَّ عن 

وَ 
ُ
 بعد سقوط بلدته  يْ بلدة ك

َ
على الغربي، التجأ

َ
كات بالجليل األ

بنان ما يلي: 
ُ
م نهر البارد بشمال ل لى ُمخيَّ  إِّ

وَ 
ُ
)ك نا 

ُ
املقالةكات يْ "عندما تعرَّضت قريت للهجوم،  ، كاتب   )

ساء   ِّ
 
الن ني كنت  كانت 

َّ
ن
َ
وألِّ َمن غادرها،  ل  وَّ

َ
أ يوخ 

ُّ
طفال والش

َ
واأل

عام   قبل  ا  القرية.    1948شرطيًّ عن  دافعين 
ُ
امل ن  مِّ كنت  فقد 

لى كرم   إِّ ي عندما سقطت القرية( جئت 
َ
مر )أ

َ
وعندما انتهى األ

بحث عن زوجتي  
َ
هل القرية يجتمعون فيه ألِّ

َ
ذي كان أ

َّ
يتون ال الزَّ

عمره  
ٌ
ابنة لي  كانت  والدي. 

َ
انفصلت  وأ ونصف  ثالث سنوات  ا 

تذهب   ْوها 
َ
َرأ هم  نَّ

َ
أ اس 

َّ
الن بعض  لي  قال  القتال.  ثناء 

َ
أ ها  ِّ

م 
َ
أ عن 

باح   ى الصَّ بحث عنها حتَّ
َ
 أ
ُ
ْركا. فذهبت ة اسمها يِّ جاه قرية ُدرزيَّ ِّ

 
ات بِّ

طفاٌل  
َ
ة أ مَّ

َ
ْركا. كان ث لى يِّ باح طلعت إِّ جدها. وفي الصَّ

َ
ني لم أ

َّ
ولكن

احة )ساح و "الحارة"، كاتب املقالة(  يلعبون في السَّ
َ
ة القرية، أ

 
ُ
كل قطعة من الخ

ْ
مام ولٍد يأ

َ
يت ابنتي تقف هناك أ

َ
بز. كانت  ورأ

 
ُ
ي خ نِّ عطِّ

َ
يَّ اهتمام.  جائعة وتقول للولد "أ

َ
أ بًزا"، وهو ال يعيُرها 

م  
َّ
تكل

َ
أ ن 

َ
أ ستطع 

َ
أ لم   . ذراعيَّ بين  واحتضنتها  الخلف  من  جئُتها 

موع. ها هي ُهنا )في   بيها وال  بسبب الدُّ
َ
ْركا، كاتب املقالة(، ال مع أ يِّ

ر   ِّ بيٍت آخر، وحيدة جائعة، لقد تغيَّ
ي 
َ
ها، وليست في بيتها، وال في أ م ِّ

ُ
مع أ

ل ٍ في غضون اثنتي عشرة ساعة فقط".
ُ
لى ذ ٍ إِّ

نا من عز 
ُ
   حال

ُروزماري   لكتاب  ة  العربيَّ رجمة 
َّ
الت هو  املذكور  لكتاب 

َ
)أ

 باالن 
ً

صال
َ
ذي صدر أ

َّ
ة عام  صايغ، ال شر    1979چليزيَّ

َّ
عن يد دار الن

بريطانيا تحت االسم:    (Zed Press) "زِّْد"   بمدينة لندن بِّ

Rosemary Sayigh: The Palastinians: From 

Peasants To Revolutionaries:  A People's History.    

 . (ُمترجم الكتاب هو خالد عايد

ي  \ كاْرثِّ َماْك  ُجْون  هو  البريطاني  حفيَّ  لصَّ
َ
 John)أ

McCarthy)   ة دة وفيَّ ِّ
 لفقرة قالتها له السي 

ٌ
، وفيما يلي ترجمة

على الغربي حول نزوحها  
َ
ان من بلدة ترشيحا بالجليل األ بو حسَّ

َ
أ

يخ مرزوق  
َّ
ْركا، حيث استضافهم الش لى قرية يِّ بناء عائلتها إِّ

َ
مع أ

ثنا
َ
ي في بيته أ ِّ

ي تلك  معد  ن ُجون َماْك كاْرثِّ ء تلك الحرب، وقد دوَّ

 You Can't Hide The"الفقرة في كتابه: 

Sun: A Journey Through Israel And 

Palestine"    َي فِّ
ْ
خ
ُ
ت ْن 

َ
أ َك 

ُ
ن ُيْمكِّ )ال 

سرائيَل وفلسطين(،    َعْبَر إِّ
ٌ
مَس: رحلة

َّ
الش

ذي صدر عام  
َّ
شر     2012ال

َّ
الن على يد دار 

ْپرِّس" ام 
َ
ث
ْ
بمدينة Bantam Press)  "بان  )

حينما   عمُرها  وكان  بريطانيا،  بِّ لندن 

عاًما،   عشرين  ْركا  يِّ لى  إِّ عائلتها  نزحت 

صفحة   في  وارٌد  ها 
ُ
ذلك    76وقول من 

ي  الكتاب:  ِّ
 علي ملحم معد 

ُ
يخ

َّ
لش

َ
لخال(أ

َ
)أ . 
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ْركا،    لى يِّ ما إِّ
َّ
ن بنان، وإِّ

ُ
لى ل  نذهب إِّ

َّ
ال
َ
ه ينبغي أ

َّ
ن
َ
"قال والدي أ

رْ  يِّ )ُمختار  ختار 
ُ
امل نعرف  ونحن  ة،  درزيَّ قرية  يخ  وهي 

َّ
الش كا(، 

ا، وهو قد   ي(، زعيم القرية، وهو رجٌل محترٌم جدًّ ِّ
مرزوق )معد 

َعْبَر   ريق 
َّ
الط قدام( طول 

َ
األ )على  يساعدنا، وهكذا نحن سرنا 

ة   الجنوبيَّ الجهة  جاه  ِّ
 
بات الغربي(  على 

َ
األ الجليل  )تالل  الل  ِّ

 
الت

ْركا". ة نحو )قرية( يِّ رقيَّ
َّ
 الش

يخ علي ملحم  
َّ
الش و "الخال"، كما  وحول مساعي 

َ
أ ي،  ِّ

معد 

ان  
َّ
عادة سك ِّ ِّ َمن عرفه، إلِّ

كان ُيعرف عندنا في القرية، وعند كل 

ان   َحسَّ بو 
َ
أ الحاجُّ  لنا  قال  قراهم،  لى  إِّ ور 

ُ
اغ

َّ
الش منطقة  قرى 

وهو سدي، 
َ
األ خليل  حسين  ذكرنا،محمد  كما  دير    ،  بلدة  من 

عام   مواليد  ن  ومِّ سد، 
َ
هذه  1933األ على  عياٍن  شاهد  وكان   ،

ملحم   علي  يخ  ِّ
 
الش بيت  في  دار  الذي  الحديث  وعلى  حداث، 

َ
األ

ي:   ِّ
 معد 

عام    سد 
َ
األ دير  قرية  الجيش  دخل  َر    1948"عندما  مِّ

ُ
أ

عوا في موقع ال ج، عند  ارَ َچ الرجاُل، عدا العجزة منهم، أن يتجمَّ

وامر وفعلوا  
َ
د قاسم رشيد عثمان، فانصاعوا لأل ِّ

حاكورة السي 

ْينِّ  ذلك، وهناك قتل  
َ
سد، وَرُجل

َ
ْينِّ من قريتنا دير األ

َ
الجيش َرُجل

ا   مَّ
َ
أ للمعتقل،  الرجال  باقي   

َ
ذ خِّ

ُ
أ ثمَّ  ْعنة،  البِّ قرية  من  آخَرْينِّ 

ِّجال  
الر  من  والعجزة  رون  َعمَّ

ُ
وامل طفال 

َ
األ وكذلك  ساء،  ِّ

 
الن

وامر  
َ
ذوا األ

َّ
أن يتجمعوا في جامع القرية، فنف روا  مِّ

ُ
ساء، فأ ِّ

 
والن

هوا  وفعلوا ذلك، وه ْوها وتوجَّ
َ
ل
ْ
خ
َ
وا القرية، فأ

ُ
ن ُيخل

َ
ُروا أ مِّ

ُ
ناك أ

جدُّ  بها.  حيطة 
ُ
امل ة  الزراعيَّ األراض ي  د    نحو  ِّ

حَمي  الحاجُّ  زوجتي 

سدي،  
َ
األ خليل   ِّ

الحاج  ابنة  زهرة،  عمتي  مع  ه،  توجَّ سدي 
َ
األ

يعود   ثري 
َ
أ )موقع  ُحْوز 

َ
امل نحو خربة  عائشة،  ابنته  مع  وكذلك 

الرُّ  ةللفترتين  سد    ومانيَّ
َ
األ دير  من  مال  ِّ

 
الش لى  إِّ يقع  ة 

والبيزنطيَّ

ة من الزَّمن، هناك كانوا   ْركا(، وبها مكثوا مدَّ يِّ ن  رق مِّ
َّ
لى الش وإِّ

بون األوضاع  
َّ
يتون، وكانوا يترق شجار الزَّ

َ
ينامون في الخالء تحت أ

بشكٍل   البالد  في  ة  ياسيَّ ِّ
والس  ة  العسكريَّ

هم   عام، وفي منطقتنا بشكٍل خاص، ولكنَّ

كثيرين  ك  مثل  العزم،  عقدوا  قد  انوا 

بناء قرى الجليل، على مغادرة  
َ
ن أ غيرهم مِّ

ام   يَّ
َ
حد األ

َ
لى لبنان، وفي أ ه إِّ

وجُّ
َّ
البالد والت

عالًيا   ا 
ً
صوت سمعوا  الفجر  طلوع  َبْيَل 

ُ
ق

ُحْوز  
َ
امل لخربة  ة  الجنوبيَّ طراف 

َ
األ عند 

ْيلة  عِّ  
ْ
اف

َ
ش ْيْن  مِّ  ! د  ِّ

حَمي  ي  خِّ
َ
أ "يا  ينادي: 

ْسعُ  بو 
َ
نحو  أ فالتفتوا   ،"! ؟  سدي 

َ
األ ود 

يخ ُسليمان  
َّ
ذا به الش وت وإِّ صاحب الصَّ

ن   وتبيَّ ْركا،  يِّ قرية  من  اف(  نوَّ بو 
َ
)أ غبيش 

قاربي  
َ
أ عن  البحث  جل 

َ
أ من  َم  دِّ

َ
ق ه 

َّ
ن
َ
أ

بو  
َ
)أ مين 

َ
أ يخينِّ 

َّ
الش شقيقْيهِّ  بصحبة 

بهدف   د(،  محمَّ بو 
َ
)أ ويوسف  د(  محمَّ

ْركا ري لى يِّ إِّ   دعوتهم للقدوم معهم 
ُ
ثما تهدأ

اف   نوَّ بو 
َ
أ  

ُ
يخ

َّ
الش رأى  وحينما  وضاع، 

َ
األ

باقي   عن  له 
َ
وسأ ا  حارًّ سالًما  عليه  م 

َّ
سل ًدا  ِّ

حَمي  الحاجَّ  ي  ِّ
جد 

بو  
َ
هم في املعتقل، صهري والد زوجتي، الحاج  أ نَّ

َ
خبره أ

َ
ِّجال، فأ

الر 

اعر  سعُ 
َّ
الش شقيقه  وكذلك  لين، 

َ
ق
َ
عت

ُ
امل هؤالء  حد 

َ
أ كان  ود 

 
َ
أ عبي الكبير 

َّ
ن  الش

َ
أ سدي، فطلب منه 

َ
د األ ِّ

بو غازي قاسم حَمي 

نه  
َ
ي أ ِّ

ْركا، فقال له جد  لى يِّ طفال معهم إِّ
َ
يأتي بصحبة النساء واأل

ن من بقرتينِّ وثوٍر وعِّ  ْجٍل، لرجٍل من  باع ماشيته، وكانت تتكوَّ

اري بهذه البيعة،  
َّ
ه قد قبض ثمنها وبارك للش

َّ
ن
َ
َوْيكات، وأ

ُ
قرية ك

ا مغادرة  ينوي  ه 
َّ
ن
َ
بو  وأ

َ
أ يخ 

َّ
الش فردَّ  لبنان،  لى  إِّ هاب 

َّ
والذ لبالد 

لى هناك،   ن يترك الوطن ويذهب إِّ
َ
ه لن يسمح له أ

َّ
ن
َ
 أ

ً
اف قائال نوَّ

ي وذهب مع َمْن كان   ِّ
افق جد  ليه، فو ن ُيعيد ماشيته إِّ

َ
د أ وتعهَّ

لى   إِّ مين ويوسف غبيش 
َ
قاربي مع املشايخ سليمان وأ

َ
ن أ معه مِّ

ا
ً
وا ضيوف

ُّ
ْركا، وهناك حل اف    يِّ بو نوَّ

َ
يخ أ

َّ
عليهم، بعدها ذهب الش

لى   إِّ ُيعيدها  ن 
َ
أ منه  َوْيكات وطلب 

ُ
ك قرية  في  البقرات  لى شاري  إِّ

عادة املبلغ الذي كان قد دفعه   إِّ ي ُمقابل  ِّ
ا لها،  لِّ جد 

ً
ثمن ي  ِّ

جد 

رجاعها، فهو كان قد اشتراها بثمٍن    على عدم إِّ
صرَّ

َ
ولكنَّ الرَّجل أ

 
َ
يخ أ

َّ
لحَّ عليه الش

َ
ن  بخس، فأ

َ
ن ُيعيدها وأ

َ
ات أ اٍت ومرَّ اف مرَّ بو نوَّ

صراره    في إِّ
يستردَّ ماله الذي كان قد دفعه، ولكنَّ الرَّجل استمرَّ

نَّ  
َ
أ ًدا  ِّ

نت تعلم جي 
َ
اف: "أ بو نوَّ

َ
أ يخ 

َّ
وعناده، عندها قال له الش

م"،  
ْ
ة ُحك

َّ
ها في حالة "حل نَّ

َ
البالد تمرُّ في مرحلة فوض ى عارمة، وأ

ْرجِّ 
ُ
ذا لم ت  قد تقض ي عليك  وإِّ

ً
ضربك ضربة

َ
ع البقرات فسوف أ

عيد لك املبلغ الذي كنت قد  
ُ
ن أ

َ
ستردُّ البقرات منك من دون أ

َ
وأ

ذا ُمتَّ فلن   ي، وإِّ ِّ
حٍد قادٌر ينقذك من 

َ
ْن أ  ما مِّ

نَّ
َ
ا لها، وأ

ً
دفعته ثمن

ن تعيدها وتسترجع ما كنت  
َ
أ فضل لك 

َ
حد بموتك، واأل

َ
أ يعلم 

عندها   لها"،  ا 
ً
ثمن دفعت  رأيه  قد  البقرات  شاري  الرَّجل  ر  غيَّ

اف واستلم منه املبلغ الذي   بي نوَّ
َ
يخ أ

َّ
م البقرات للش

َّ
ذعن وسل

َ
وأ

لى   اف البقرات إِّ بو نوَّ
َ
يخ أ

َّ
خذ الش

َ
د، وأ ِّ

ي حَمي  ِّ
كان قد دفعه لجد 

متبن   من  نطعمها  ا 
َّ
ن
ُ
ك نا 

َّ
ن
َ
أ تذكر 

َ
وأ ي،  ِّ

لجد  مها 
َّ
سل وهناك  ْركا  يِّ

ا م
ً
يخ يوسف غبيش تبن

َّ
ة".    الش

َّ
ْرَسن  ن نبات الكِّ

افقة  بمر القرية  فتركت  انا  ا  مَّ
َ
"أ

يَّ 
َ
ْيقت قِّ

َ
وش وابراهيم،  حسن  َواَي 

َ
خ
َ
أ

"خربة  نحو  جهنا 
َّ
وات وعائشة،  وفيقة 

وهي   املاء"،  آبار  "خربة  ي 
َ
)أ الْبَياره" 

ة  ومانيَّ الرُّ للفترتينِّ  تعود  خربة 

ة، وتكثر بها آبار املاء املنحوتة   والبيزنطيَّ

لب الصُّ الجيري  خر  الصَّ لى  في  إِّ وتقع   ،

 
َّ
ا  الش مَّ

َ
أ سد(، 

َ
األ دير  قرية  من  مال 

وخالل   عتقل، 
ُ
امل في  فكان  والدي 

لينا املشايخ سعيد   َم إِّ دِّ
َ
تواجدنا هناك ق

ي   ِّ
معد  قاسم  وسلمان  كنعان  قاسم 

ن  
َ
أ ا 

َّ
من وطلبوا  ي  ِّ

معد  قاسم  ويوسف 

ريثما  بها  نبقى  ن 
َ
وأ ْركا  يِّ لى  إِّ معهم  نأتي 

ة   ياسيَّ ِّ
الس  وضاع 

َ
األ ةواتستقر  منيَّ

َ
في    أل

ا   حضرت سرًّ
َ
البالد، وكانت والدتي قد أ

طحين   ن  مِّ ْينِّ  دَّ مِّ سد 
َ
األ بدير  بيتنا  من 

ن عام  ما مِّ
 بدونِّ تاريخ، ُربَّ

ٌ
صَدَرها  1948وثيقة

َ
، أ

نَّ  
َ
أ ُل الحاكمِّ العسكري في الجليلِّ تشهُد بِّ ِّ

 
ُمَمث

 الوصلِّ بين  
ُ
ي هو حلقة ِّ

 علي ملحم معد 
َ
يخ

َّ
الش

ا وكفر ياسيف 
َّ
عك لِّ الحاكمِّ العسكري بِّ ِّ

 
ُممث

، وقرية ةِّ
ساتِّ اإلِّسرائيليَّ ْركا واملؤسَّ  .يِّ
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 وخمسون  والسابع  العدد المائة 

 

طعاًما،   لنا  ت  عدَّ
َ
وأ وذبحتها  دجاجاٍت،  وبضَع  البيضاء  رة 

ُّ
الذ

ْركا معنا قبل نترك املكان   يوخ من يِّ
َّ
ن يأكل هؤالء الش

َ
صرَّت أ

َ
وأ

املكا ثمَّ غادرنا  كلوا معنا 
َ
فأ لى  ونذهب معهم،  إِّ ن وذهبنا معهم 

الذي   قاسم معدي  يخ سلمان 
َّ
الش بيت  في  ا 

َّ
ن
َ
َسك وهناك  ْركا،  يِّ

 
َّ
الش في  ي  ِّ

معد  ملحم  علي  يخ 
َّ
الش بيت  بين  يقع  وبيت  كان  مال 

الجنوبي   رف 
َّ
الط عند  الجنوب،  في  ي  ِّ

معد  داهش  جبر  يخ 
َّ
الش

مرزوق   يخ 
َّ
الش القرية،  ُمختاَر  تذكر 

 
أ زال 

َ
أ وال  القرية،  لساحة 

رف الجنوبي  
َّ
ي، الذي يقع بيته عند الط ِّ

ريق التي  لِّ ْسعيد معد 
َّ
لط

بيته   ن  مِّ يخرج  وهو  الجنوب،  جاه  ِّ
 
بات القرية  من ساحة  تتفرَّع 

ب ب  ِّ
وا  وُيرح 

َ
ة وال تخش العسكريَّ حداث 

َ
باأل وا  تهتمُّ نا ويقول: "ال 

ر الحفاوة التي  
َّ
تذك

َ
زال أ

َ
ْركا"، وال أ يِّ نتم في بيتكم عندنا بِّ

َ
شيًئا، فأ

وقد   يوف،  الضُّ وسائر  نحن  جميعهم،  ْركا  يِّ هالي 
َ
أ بها  استقبلنا 

عشرات   واستضافتهم  القرية  استقبلتهم  الذين  عدد  وصل 

 
ٌ
تبَق عائلة  استضافت  اآلالف، ولم 

َّ
ال إِّ ْركا  يِّ  واحدة من عائالت 

ناًسا 
ُ
الل الكثيرة  أ ِّ

يًضا الس 
َ
ر أ

َّ
تذك

َ
زال أ

َ
ُيوف، وال أ ن هؤالء الضُّ مِّ

وسائر   ة، 
َ
َبن

َ
ل
َّ
وال الزيتون  بزيت   ِّ

املطلي  قيق  الرَّ بالخبز  اململوءة 

يوف في منازلهم   ُمونها لنا ولسائر الضُّ ِّ
طعمة، التي كانوا يقد 

َ
األ

َن آبار  وفي ساحة القر  يًضا جفاف العديد مِّ
َ
أ ر 

َّ
تذك

َ
أ زال 

َ
ية، وال أ

ة القرية  
َ
ْرك ْركا لكثرة استهالك املياه منها، وكذلك جفاف بِّ يِّ املياه بِّ

كانت   التي  املواش ي  لكثرة  قعرها  في  وحال 
َ
األ وانكشاف  ا  كليًّ

يوف   ن ضمنها مواشينا نحن، ومواش ي سائر الضُّ تشرب منها، ومِّ

وا على قرية
ُّ
يام العصيبة".   الذين َحل

َ
ْركا خالل تلك األ  يِّ

ي   ِّ
معد  ملحم  علي  يخ 

َّ
الش من  الوالد  طلب  ام  يَّ

َ
األ حد 

َ
أ "في 

وسائر   نحن  ويساعدنا،  لطات  السُّ لدى  ل 
َّ
يتدخ ن 

َ
أ لخال( 

َ
)أ

رانا، فطلب منه  
ُ
لى ق ْركا، في العودة إِّ يوف املتواجدين في يِّ الضُّ

و  سد 
َ
األ دير  رى 

ُ
ق مخاتير  يدعو  ن 

َ
أ علي  يخ 

َّ
ومجد  الش ْعنة  البِّ

ودعا   ْعنة  البِّ قرية  لى  إِّ الوالد  ه 
فتوجَّ ْركا،  يِّ لى  إِّ ليه  إِّ ُروم 

ُ
الك

ُروم ودعا  
ُ
الك لى قرية مجد  وإِّ ابراهيم بشارة،  يخ 

َّ
الش ُمختارها، 

ا ُمختاَرا   مَّ
َ
أ ْركا،  يِّ لى  إِّ َيا 

َ
ت
َ
أ اع، وكالُهما 

َّ
َمن حمد 

َ
أ يخ 

َّ
ُمختارها الش

بَّ 
َّ
الذ حمد 

َ
أ يخانِّ 

َّ
الش سد؛ 

َ
األ الخطيب،  دير  د سعيد  ومحمَّ اح 

في عتليت،    
ً

ُمعتقال ل كان  وَّ
َ
األ نَّ 

َ
ُيْدَعَيا، أل قلم 

هؤالء   بلبنان.  الحلوة  َعْين  في  كان  اني 
َّ
والث

مع   ْركا  يِّ بِّ "الخال"  ببيت  اجتمعوا  ِّجال 
الر 

ْرَباخ   ويِّ
ُ
أ ْيم  ة حايِّ سرائيليَّ خابرات اإلِّ

ُ
ضابط امل

منك   "نريد  الخال:  له  فقال  َوْرَباخ(، 
َ
ن  )أ

َ
أ

راهم"،  
ُ
ق لى  إِّ يوف  الضُّ هؤالء  إلِّرجاع  تسعى 

بقينا  
َ
أ ن 

َ
أ يكفي  ال 

َ
"أ ْرَباخ:  ويِّ

ُ
أ ْيم  حايِّ جابه 

َ
فأ

من   وغيرها  ويانوح  وجث  كفرياسيف  ان 
َّ
سك

جابه "الخال"  
َ
راهم ؟ !"، فأ

ُ
رى في بيوتهم وق

ُ
الق

هلنا  
َ
ُهم جيراننا وأ

ُّ
بشكل قاطع: "ال، فهؤالءِّ كل

ُدوا"،   ن يتشرَّ
َ
يًضا:  وال نقبل أ

َ
أ وقال له الخال 

 عليك؛  
ً

القرى فضال لهذه  نَّ 
َ
أ َس 

ْ
ن
َ
ت وال  ر 

َّ
"تذك

يوم   عنك  ودافعوا  َحَمْوَك  انها 
َّ
سك من  فعدد 

تنشب   أن  قبل  ا 
َّ
عك قرب  عليك  َي  دِّ

ُ
اْعت

سد وسعيد  
َ
ن دير األ انِّ حسن الُعَمر مِّ الحرب، ومنهم كان الَحاجَّ

 
َ
أ قد  وكان  ُروم"، 

ُ
الك مجد  ن  مِّ اع 

َّ
َمن سعد 

َ
على  األ ناٌس 

ُ
أ عتدى 

ْيم   ى حايِّ بَّ
َ
ْرَباخ، وبعد حديث قصير ل ويِّ

ُ
ْيم أ خابرات حايِّ

ُ
ضابط امل

يخ 
َّ
الش مباشرة  "الخال"  فاستدعى  "الخال"،  طلب  ْرَباخ  ويِّ

ُ
أ

على  
َ
ور القرية، وقال له: "نادِّ بأ

ُ
َراد(، ناط

ْ
بو ط

َ
سليمان حبيش )أ

يوف املتواجدين في يرك  ينما  صوٍت في الحال، واْدُع جميع الضُّ
َ
ا أ

ل  
ُ
ة حول القرية، وق راعيَّ ِّ

الز  راض ي 
َ
و في األ

َ
أ ان 

َّ
ك كانوا، عند السُّ

لى منازلهم وقراهم ن يعودوا جميًعا إِّ
َ
ون !لهم أ

ُ
ُهُم آمن

َ
"، وهذا  ، ف

لى بيوتنا".    وُعدنا جميعنا إِّ
ً

 ما حصل فعال

ْيم   حايِّ وكان  ْركا،  يِّ بِّ ُمتواجدين  ا 
َّ
ن
ُ
ك حينما  ام  يَّ

َ
األ حد 

َ
أ "في 

رْ  ويِّ
ُ
َوْرَباخ )َباخ  أ

َ
في    (أ َوْرَباخ 

َ
أ "الخال"، شاهد  عند  ا 

ً
يومها ضيف

قبل   ا 
َّ
عك رب 

ُ
ق وه 

ُ
هان

َ
أ الذين  شخاص 

َ
األ حد 

َ
أ القرية  ساحة 

ُه كانت  
ُ
ا، وكنيت

َ
اندالع الحرب، وذلك الرَّجل كان من قرية َعْمق

اوي"،  
َ
الَعْمق قاسم  بو 

َ
"أ يدعونه  كانوا  ْركا  يِّ وفي  قاسم"،  بو 

َ
"أ

َوْرَباخ  نسبة لبلدته،  
َ
خرج أ

َ
ْركا، فأ لى يِّ  إِّ

َ
وكان ذلك الرَّجل قد التجأ

"الخال"   ولكنَّ  عليه،  ار 
َّ
الن ُيطلق  ن 

َ
أ راد 

َ
وأ من جيبه  سه  ُمَسدَّ

سمح لك  
َ
أ ن يده بسرعٍة وبحزٍم وقال له: "ال  َس مِّ

سدَّ
ُ
تناول امل

 عندنا في القرية !". 
ٌ
ن تقتله، فهو ضيف

َ
و أ

َ
ن تؤذيه أ

َ
 أ

اعر سعُ     
َّ
ستاذ الش

ُ
سدي: وقال لنا األ

َ
 ود األ

ْركا عام    ا على يِّ
ً
نا ضيوف

ْ
ل
َ
كان عمري عشر   1948"حينما حل

ا في بيتهم،  
ً
حيان

َ
ا ننام أ

َّ
ن
ُ
ا عند آل غبيش، ك

َّ
ن
َ
ْركا َسك سنوات، في يِّ

ا نأكل ونشرب معهم، وكانت  
َّ
ن
ُ
خرى في ساحة املنزل، ك

ُ
ا أ

ً
حيان

َ
وأ

القر  هذه  في  ة  لنا صداقاٌت  انويَّ
َّ
الث املدرسة  في  درست  نا 

َ
فأ ية، 

،  1953/ 1952  –  1949/ 1948بقرية كفر ياسيف خالل الفترة  

وسليم   ي  ٍ
معد  علي  ساتذة سليمان 

َ
األ يركا  بناء 

َ
أ ن  مِّ معي  وكان 

ول".  ي وحسن سالمة َجمُّ ِّ
 داهش معد 

اعر سعُ  
َّ
الش ستاذ 

ُ
األ َرنا 

َّ
ك
َ
ذ ْعر  وقد  ِّ

 
الش بيات 

َ
بأ سدي 

َ
األ ود 

ر  ِّ
 
ؤث
ُ
سعُ امل بو 

َ
أ اعر 

َّ
الش والُدُه  نظمها  التي  األسدي  ة  د  ِّ

حَمي  ود 

بيات  
َ
ِّ َمن عرفه وتعرَّف عليه، تلك األ

ْركا، وصديق كل  صديق يِّ

استقبال   ُحسن  بها  يصف  التي  ائعة  الرَّ

ة   العربيَّ القرى  ان 
َّ
لسك ْركا  يِّ هالي 

َ
أ واستضافة 

بو سعُ 1948املجاورة عام 
َ
 ود:؛ يقول أ

ْي َعكِّ  حِّ
ْيْن َبشْيلِّ الدَّ ْي وَبشْيل نِّ فِّ

ْ
 ت

ْيْن  نِّ
ْ
ْي ل ش ِّ ة بِّ

انِّ الَجَمْل مرَّ
َ
ذا ن  وإِّ

ْيْن  نِّ
ْ
ل شِّ ِّ بِّ

ي 
َ
ةِّ امل تِّ َجرَّ

َ
 ُيْوٍم كان

َراْب 
َ
ْونا ش

ُ
ْسق وا يِّ

ُ
ْركا كان هْل يِّ

َ
 أ

قرى   من  تانِّ  عربيَّ قريتانِّ  ُهما  ْين  ونِّ ي  حِّ
والدَّ

  ، نَّ
َ
"أ ان"، 

َ
"ن بلفظة  يعني  وهو  عامر،  ابن  مرج 

ن"   لِّ ِّ
 
"الش و  ْين"،  نِّ

َ
"أ ْين"،  نِّ

ْ
"ل وبلفظة   ،" نُّ َيئِّ

(Shilling  ستعمل
ُ
ت كانت  ة  بريطانيَّ ُعملة  هو   )

 ◼  البريطاني.عندنا في البالد خالل فترة االنتداب  

ْيم   َوْرَباخ(، أو حايِّ
َ
ْرَباخ )أ ويِّ

ُ
ْيم أ حايِّ

  
ُ
يب"، ضابط ِّ

 
بو الذ

َ
و "أ

َ
ي، أ ْدمِّ

َ
ش

يليَّ  خابراتِّ اإلِّسرائِّ
ُ
ةِّ خالَل حربِّ  امل

 .1948عام 
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كلَية األمير السَيد عبدهللا التنوخي 
 )ق( الجامعَية للعلوم الَتوحيدَية

كلّية ال طالب في   ،الشيخ دانيال عبد الخالق   :بقلم
 

 
َهْل   ْل 

ُ
﴿ق البَينات  وآياته  العزيز  الكتاب  في  جاء  ملا   

ً
قبوال

  
َ
ُمون

َ
ِذيَن َيْعل

َّ
ِوي ال

َ
﴾، وما تأكد من حديث  َيْست

َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
ِذيَن ال

َّ
َوال

"طلب   والسالم  الصالة  عليه  الشرع  صاحب  الكريم  الرسول 
اكتساب   على   

َ
وعمال ومسلمة"،  مسلم  كل  على  فريضة  العلم 

العلم الشريف وإكسابه لألجيال املؤمنة، وحيث أن العلم أثر  
ة من صفات النفس الجوهرية ألنها عاقل ةمن آثار العقل وصف

وعاملة وهي قابلة الكتساب العلم، وإن علم التوحيد هو أفضل  
العلوم وأجلها وأكملها ألنه املوصل إلى معرفة املبدع الخالق  
جَل وعال بهداية وواسطة األنبياء والرسل املكرمين صلوات هللا  

 عليهم.

وكما انه حرام على صاحب املال وذوي النعم إمساكها عن  
بر وتقديم الزكاة، كذلك حرام على  املستحقين من الصدقة وال

من   تحويه  وما  العلوم  هذه  إمساك  واملعرفة  العلم  صاحب 
عن   الجامعة  السامية  والفضائل  النافعة  الجليلة  الفوائد 
املستحقين وطالبي العلم. وإن بذل العلم بهذه الصورة فرض  
 
ً
امتثاال املستفيد  يعلم  املفيد  فالعالم  العاملين،  رب  من  الزم 

لكريم وللسنة النبوية زكاة عن علمه فيزيده سبحانه  للمرسوم ا
 وتعالى بالتوفيق واإلمداد والرشاد.

بالعلم   الرجل  "ضن  الفاضلين  الحكماء  قول  في  ورد 
القسوة   أشد  من  هو  والسعادة  الخيرات  إلى  املقَرب  الشريف 
رب   ألمر   

ً
وقبوال املباركة  القواعد  بهذه   

ً
عمال االثم".  وأعظم 
امل  ورسله  عبدهللا  العاملين  السَيد  األمير  كلَية  كانت  كرمين 

املرجع   بهذا   
ً
تيمنا التوحيدية،  للعلوم  الجامعية  )ق(  التنوخي 

على طلب   الذي حَض  الجليل  املقتدى  والعالم  الكبير  الروحي 
العلم وأوص ى بأن يصرف من مال أوقافه الخاصة على التعليم 

 لوجود كلَية التعليم الشرعي الدي
ً
ني إسوة  الشرعي. وذلك وجوبا

وهي   واملسيحية،  اإلسالمية  الطوائف  لدى  الدينية  بالكليات 

إحدى   تعتبر 
مؤسسات  

عقل   مشيخة 
املوحدين   طائفة 
التعليم   وتقدم 
كمنح   لطالبها 

منهجي   بشكل  الواجب  بهذا  ولتقوم  مقابل،  دون  دراسية 
من   واإلستفادة  التوحيدي  الفكر  أصالة  بين  تجمع  وأكاديمي، 

و  الحديثة  العلوم  العلمية نتائج  األبحاث  لروح  وتنمية  خبراتها 
التسامح   على  القائمة  اإلنسانية  الرسالة  لتحقق  الدينية، 
والعدل واإلعتدال والقيم التوحيدية وترفع من قيمة اإلنسان  
وتصون كرامته وترعى حقوقه. مع األخذ باالعتبار خصوصية  
تقام   العلوم  هذه  كانت  أن  بعد  الكريمة،  التوحيدية  طائفتنا 

شكل جلسات تثقيفية تربوية وبندوات متفرقة ومذاكرات  على 
 روحانية في مختلف املناطق. 

 

 
أهم   إحدى  وهي  نوعها،  من  األولى  )ق(  األمير  كلَية  تعد 
اإلنجازات في تاريخ طائفة املوحدين. بسعي ومتابعة من رئيس  
العقل   شيخ  سماحة  من  وبدعم  وأعضائها  الدينية  اللجنة 
واملجلس املذهبي تم إنشاء الكلَية. وقد حصلت على الترخيص  

ونالت    3217بمرسوم يحمل الرقم    2018أيار    29األكاديمي في  
بموجب    2019تشرين الثاني    5اإلذن بمباشرة التدريس بتاريخ  
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وبذلك يكون الفصل األول من العام    795مرسوم يحمل الرقم  
الكلَية.    2020  –   2019الدراس ي   في  للدراسة  الرسمية  البداية 

عقل   شيخ  سماحة  يضَم  أمناء  مجلس  عملها  على  يشرف 
واألس واملشايخ  حسن  نعيم  الشيخ  الجامعيين  الطائفة  اتذة 

التالية أسماؤهم: الشيخ أبو محمود سعيد فرج، رئيس اللجنة  
فضيلة   العريض ي،  هادي  الشيخ  املذهبي  املجلس  في  الدينية 
الشيخ  فرج،  عماد  الشيخ  مكارم،  غاندي  الشيخ  القاض ي 
البتديني،   أسعد  الدكتور  شيا،  الدكتور محمد  عودة،  سلمان 

ا ى 
َ
يتول حين  في  صبح.  داود  سلطان  الدكتور  الشيخ  لدكتور 

القنطار منصب عميد الكلّية، ويشرف على إدارتها ويتابع سير  
 من مجلس األمناء. 

ً
 العمل فيها الشيخ هادي العريض ي مكلفا

إكتساب   على  املبني  الفصلي  التعليم  نظام  الكلَية  تعتمد 
األرصدة املؤدية إلى النجاح في مقررات فقهية وعلمية معينة ثم  

اإل  لنيل  التوحيدية، الترفيع  الدينية  العلوم  في  الجامعية  جازة 
ومّدة دراستها ثالث سنوات. كما وترتكز إدارة الكلَية على معايير  
رسالتها،   مع  رؤيتهم  تنسجم  التي  املحاضرين  األساتذة  إلختيار 
السمعة   وذوي  العليا  الشهادات  حملة  من  يكونوا  أن  منها 

ض ي في إحدى  واألخالق الحميدة، حيث نَوه الشيخ هادي العري
ث عن هذه املعايير حيث قال:   مقابالته بالهيئة التعليمية وتحدَ
 على شهادة الدكتوراة  

ً
"يجب أن يكون صاحب اختصاص حائزا

أو أعلى الشهادات في هذا املجال، كما أن هناك علماء مشايخ  
 ذوي فقه ودراية يدرسون املواد الدينية".

الجامعي   التعليم  توفير  إلى  الكلَية  العلوم  تهدف  في 
التوحيدية اإلسالمية لتثقيف الشباب املوَحد امللتزم ليكون ذا  
األولياء   ملآثر  قابلة  الشرع  مرسوم  إلى  مائلة  عاملة،  شخصية 
اقفة على قدم الطاعة وموجبات الحقائق، نافرة   الفاضلين، و
من ضدها، مهيئة لإلنخراط بمجتمعه بصورة سليمة، ويقوم  

حفاظ على املوروثات األصيلة في  بدوره الصحيح والفعال في ال
الصالح،   للسلف  الفكري  رات 

َ
الت وإلحياء  التوحيدي،  املسلك 

راٍق   واسلوب  تابث  وإيمان  متنور  بفكر  التحديات  وملواجهة 
اإلناث،   كما  الذكور  على  تعليمها  في  تركز  وهي  ومتفاعل. 
التعليم وغيرها،   أوقات  الدينية بفصل  املعايير  محافظين على 

إد تسعى  من خالل  كما  الجمهور  إلى  فوائدها  توسيع  إلى  ارتها 
إلى   باإلضافة  عامة.  مكتبة  إلى  اليوم  املوجودة  املكتبة  تطوير 
ذلك هناك مركز للدراسات والبحوث تابع للكلَية يعنى بإعداد  
ويشرف   املتخَصصة،  والفكرية  العلمية  واألبحاث  الدراسات 
العلمي واإلصدارات  الدراسية،  املقررات  إصدار  ة  على 

ومنشورات   "تنوخ"  مجلة  عنه  تصدر  كذلك  والتخصصية، 
 اخرى. 

 ال سابق  
ً
، فإن هذه الكلَية تعد إنجازا

ً
 وآخرا

ً
والحمد هلل أوال

إلى   الوصول  معراج  في  نوعية  وقفزة  الكريمة،  طائفتنا  في  له 
الدينية  الثقافة  من  عالية  درجة  على  توحيدي  مجتمع 

الد على  الحصول  شرف  لي  فكان  وبرامج  واإلجتماعية.  روس 
املشايخ   من  نخبة  أيدي  وعلى  الكرام  الزمالء  برفقة  املقررات 
التربوي   الشأن  في  الخبرات  أصحاب  من  املتعاقدين  األفاضل 
وهو   الحلم  ومعايشة  إليها  االنتساب  شرف  لي  وكان  والديني. 

يتحقق بوجود هذه الكلَية التي أنجزت الكثير وهي ما زالت بأول  
يات التوحيدية املتزنة، والراغبة  خطواتها نحو تأهيل الشخص

الكوادر   بناء  في  الصالح  والعمل  النافع  العلم  مساهمة  في 
للمخاطر   التصدي  على  القادرة  التوحيدية  والعلمية  الدينية 
واملخاطبة   العقلي  واإلقناع  املنطق  بقوة  املعاصرة  الفكرية 
بالتي هي أحسن، وتطور الشعور باملسؤولية املكلف بها املوحد  

 م امللتزم تجاه نفسه ومجتمعه وخالقه. املسل

في   وساعد  ودعم  ساهم  من  لكل  الشكر  بتوجيه  نختم 
  
ً
قربانا ليكون عملهم هذا  الكلَية  وتأسيس هذه  الحلم  تحقيق 
ِذي  

َّ
 ملن اكسبهم العلم النافع لقولة تعالى ﴿ال

ً
لرب العاملين وزكاة

َيعْ  ْم 
َ
ل َما   

َ
َسان

ْ
ن ِ
ْ

اإل َم 
َّ
﴿َعل ِم﴾ 

َ
ل
َ
ق
ْ
ِبال َم 

َّ
رب  َعل هلل  والحمد  ْم﴾، 

َ
ل

 ◼ .العاملين انه نعم املولى ونعم املعين.

 

 

 الشيخ دانيال عبد الخالق  ▪

ولد الشيخ دانيال عبد الخالق في قرية مجدلبعنا قضاء عالية  
الشيخ   املرحوم  الجليل  الروحي  باملرجع  ربى 

ُ
ق له صلة  لبنان،  في 

 الفاضل ابي محمود سليمان عبد الخالق.

علومه   ى 
ّ
العرفان  تلق مدرسة  في  واملتوسطة  اإلبتدائية 

التوحيدية، حيث نال بعدها الشهادة الثانوية في احدى ثانويات 
وهو   اللبناني،  والقانون  الحقوق  في  إجازة  على  حاصل  املنطقة. 
طالب في كلّية األمير السيد عبدهللا التنوخي )ق( الجامعية للعلوم  

ف الشهادات  من  عدد  على  حصل  كما  الكومبيوتر التوحيدية.  ي 
واللغتين اإلنجليزية والفرنسية، ويتابع بعض الدورات واللقاءات 
التثقيفية والعلمية في حوار األديان وحقوق اإلنسان. له عدد من 

 املؤلفات في القانون والفقه والتاريخ.
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 )ع (ثالث وثالثون فقرة حول سيرة الحكيم الفاضل الفاخر فيثاغورس 
 مأذون في دالية الكرمل  - الشيخ وجدي خليل حسونبقلم 

 

قبل   (1 السادس  القرن  في  الخالد  الحكيم  هذا  عاش 

امليالد وهو فيلسوف ورياض ي يوناني اليه يعزى تقويم الحساب  

 املعروف بجدول فيثاغورس. 

كان قانعا بالعسل وبالخبز، لم يشرب النبيذ ابدا وال  (2

األبيض   لباسه  وكان  الخضار  يأكل  وكان  يتزوج  ولم  اللحوم، 

كاملزاح   الجهل  وانغماسات  الضحك  عن  وامتنع  النظيف. 

 والقصص التافهة. 

على   (3 متمددا  تحيا  ان  لك  أفضل  أشهر حكمته:  من 

ى ما اعطاك هللا تعالى بدل أن تتمدد على  الحشائش مقتصرا عل

 سرير ذهبي والقلق يسيطر عليك.

من املستحيل أن يكون االنسان حرا بينما تستعبده   (4

 شهوته. 

يقدر   (5 ال  التي  األشياء  تلك  عدا  ما  الكنوز  تقتن  ال 

 االنسان ان يأخذها منك. 

السبب   (6 ولهذا  روحك  ثوب  هو  جسدك  ان  اعتقد 

 احفظه طاهرا نقيا. 

مارس ضبط النفس، كن عفيفا فاضال معتدال، كن   (7

 سيد اللذة وليس عبدها. 

تقوم   (8 كي  الثناء  وصيحات  االيدي  تصفيق  تنتظر  ال 

بواجبك، نعم افعل الخير اختيارا وستكون محبوبا كما تحب  

 الشمس.

 املوت ال يدمر الروح بل تدمرها الحياة الشريرة.   (9

من العال هما: حب    الشيئان اللذان اعطيا لإلنسان (10

 الحقيقة وفعل الخير. 

 هللا تعالى هو الحي وهو الحقيقة املطلقة مدثرا بالنور.  (11

أساس التقوى كبح النفس عن الشهوة والهوى، لكن   (12

 قمة التقوى محبة هللا. 

 ان معرفة هللا واتباعه كافيان وحدهما ان يغبطا االنسان.  (13

ش يء (14 كل  قبل  صامتا  تبقى  كي  الجميع    تعلم  اسمع 

 يتكلمون وتكلم قليال. 

االنسان ذو الغرض النبيل لن يفعل العنف للرجال   (15

 كافة بأي عمل يقوم به. 

 تذكر أن امللذات العقلية غالبا تعطي املسرة األكثر.  (16

ولسوف   (17 نفسك  اعرف 

ابحث   تعالى  وهللا  العالم  تعرف 

 لذلك وانت ستجد. 

امام   (18 جواهرك  ترم  ال 

العقل  الخنازير   غذاء  فالكلمات 

 وخسة الرجال تحرفها ملعنى فاسد.

دعم   (19 إذا  اال  حيوانيا  جماال  اال  ليس  الجسم  جمال 

 بالعقل فالعقل املوجود فيه هو نور الحياة. 

ألن   (20 العاقل  لإلنسان  مالئما  مسكنا  تكون  ارض  كل 

 العالم كله هو بيت للروح الفاضلة الشريفة.

او  (21 في  تمنح  األرض  الفلسفة  فواكه  فواكه  لكن  انها 

 تنضج في فصول السنة كلها. 

انسانا مرعوبا، ان االنتقال وليس املوت هو   (22 ال تكن 

 ماهية العالم الحياة والتغيير هما النظام االزلي لألشياء كلها. 

العناية بالروح وجسمها النير هي في ممارسة الفضيلة  (23

 مال النجسة. وفي اعتناق الحقيقة وفي االمتناع عن كل األع

ان الذي يكدح ويدرس كي يعمل لخير روحه هو انسان   (24

 حكيم وحبيب هللا بقدر ما يكدح االخرون من اجل الجسد. 

 ال تفعل أي ش يء في السر تستحي ان يراه الكل في العلن.  (25

عود نفسك على السيطرة على النهم والنوم والشهوة   (26

 والغضب. 

 يقنع بما يملك.االنسان الغني هو الذي   (27

البساطة   (28 االعتدال  املرأة:  زينات  تكون  ان  يجب 

 الحقيقة والطاعة. 

 كل كي تعيش وال تعش لتأكل، تجنب النهم.  (29

ليس   (30 النبيذ  من  املستخرج  العصير  يسكر  ما  تجنب 

 شيئا جيدا. 

ان من يعيش فحسب هو مثل كل مخلوق اخر بليد   (31

 يخلو من التمييز واالدراك.

 الرجال كلهم يؤكدون ان الحكمة هي الخير األعظم.   ان  (32

سبع قواعد للعمل الجيد: ال تقتل اخاك، كن رؤوفا   (33

باملخلوقات، كن طاهرا عفيفا، كن صادقا، كن عادال ومعتدال  

 ◼ وكن مضيافا للغرباء.
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 دعاء في الليالي المباركة  شعر: 
 دالية الكرمل  - الشيخ أبو إيال حميد حديدنظم 

 

 

 

 

 نواطير الّثلج... : شعر
 يركا  - الكاتبة شهربان معدي   :بقلم

 

مس، وغمار البيادر
ّ
 كانوا هنا يتجولون بين رؤى الش

 غون كحجال الجبال، في سماء الشرق..  يتمرّ 
   ِج، يتنقلون...ومع رفوف الَدَر 

 ليل... بين وطن النجوم وجبال الَج 
 وا على جديل هذه األرض.. كانوا هنا، ومرّ 

 نسجوا من زهور الشوق وقصص الحصاد  
 ُحلًما يشغل البال... 

 بأنامل الطهر الخضراء، غزلوا مناديل األثير... 
مس تجوّ 

ّ
 لوا على دروب الصبر مشوا.. وفي عين الش

 األردن... من عين قانا، حتى ضفاف نهر 
 قرعوا كل البيوت، واتقنوا جميع اللغات...  

 هدوها ملن يحمل نوايا حسنة  أ عوا مواثيق املحبة، و ووزّ 
 ة الخالصة...ويقين أبيض، كالفضّ 

 
ّ
 فة بالخجل الشفيف،كانوا هنا، يحملون رسالتهم املغل

 ونور العيون..  
 حاولوا بناء عالم جديد، "مدينة فاضلة" وسع الكون... 

اقع نرجس ّي، يدور بشكل لولبي منذ زمن  ولكنّ  هم ُصدموا بو
 جلجماش  

 حتى هذه اللحظة... 

 للشرق نزحوا، وتركوا ُجرحا مفتوحا منذ ألف عام... 
 يتأرجح بين الجحود والوفاء   

 وبين الشك واليقين..  
 في عالم أصابته لوثة التخمة في كل شأن... 

 هل نحن بحاجة أليوب جديد ليختبر صبرنا؟ 
 "أليوت" جديد يكتب "قصيدة طويلة"   أم

 عن أرضنا اليباب!
 أم طوفان غريب، يغرق كل خطايانا!

لج؟  
ّ
 هل سيعود نواطير الث

 هل سيعود من عصروا دموعهم من أجلنا..  
 منذ آالف السنين؟

 ربما سيعودون عندما يعلن قابيل، عن توبته...  
 د تدمر " عروس الّصحراء "جراحها... وعندما تضمِّ 

 وتعود حلوة الدار، تلّوح بمنديلها...
 نعم.. سيعودون يوما ما... 

 يفون الجديدعندما تصبح زينة الطاوالت، و ال 
 آخر هّمنا... نعم سيعودون... 

 عندما نستعيد التوازن الذي أضعناه  
 ◼ . بين الدنيا والخرة...

عانى ما  وعمرو  األلم  َع  صابر   يا 
معنا العيد  تبقى  الجميع  من   ُدعا 
الغروب َع  ّما 

ُ
ش فانية   الدنيا 

عيوب من  خالية  نفس  في   ما 
السالم َدرب  َع  وِحرص  كّد   الدنيا 

َمن   تنام فيهن  ال  وعينو   يسهر 
املال  َع  س 

ُ
ناف

َ
وت أمل   الدنيا 

للُعال ل  َوصَّ تقّسم  النصيب   بس 
ِغني ما  فيها  سكن  ي 

ّ
ال  الدنيا 

لّينة  عيشة  دمان 
ّ
الن بتنفع   ما 

املشوار  أّول  من  انتبه  غرورة   الدنيا 
غّدار والزمن  طويلة   وغفلة 
أصول  إلهن  في  وِعلم  معاني   الدنيا 
بيقول  املثل  ِقِرص  ما  ِحرص   من 
شّك  في  ما  وِحلم  شطارة   الدنيا 
الدّك  بدون  املدفع  بينفع   وما 
صغير وعمرو  تبّصر  ي 

ّ
يل  نّيال 

بصير  وقلبو  تنّور  ي 
ّ
َيل  نّيال 

يرشدنا املختار  على  وا 
ّ
 صل

ينجدنا مقّصرين  ا 
ّ
ن
ُ
ك    إذا 

معنى  بع  الرَّ قلوب  في   إلو 
الحباب  ديار  في  الفرح   ليتّم 
الذنوب  من  وخاف  نجا  اللي   سعيد 

برح تاب غفور  ي 
ّ
هل وقابل   متو 

األنام  بوسط  ومعرفة   وليونة 
السراب  بجنح  مِنشِهر   وفيهن 
الفال  جبال  في  الوحوش   وركض 
الجواب  قبل  من  ع 

َ
ن
َ
ق للي   طوبى 

ِعني  ما  حياتو  وبآخر   وطاش 
خراب  آخرتو  والكرم  التعب   راح 
األوزار  بيكثروا  وبسهولة  هيك 

ْ
 بتل

شاب  شعرو  والفكر  التوى  بع 
ّ
 الط

تح تنس ى  ال  املحصول ِاسبح   سب 
الحساب  يوم  قبل  النفس   حاِسب 
الفّك  لوال  الكلمات  بتطلع   وما 
الحراب  يوم  بالنصر  تتفرح  ح 

ّ
 بتتَسل

يصير  راح  شو  تصّور  ي 
ّ
يل  نّيال 

ثواب  لو  ومكتوب  الدارين  في   ويسَعْد 
رنا 

ُ
ُيحش املحمودين  كّل   بين 

العذاب  من  ينجينا  الباري    وبرحمة 
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 المرحوم الشيخ ابو صالح سعد خليل
 1978  - 1900   دالية الكرمل 

 توفيق حلبي السيد    بقلم
 

 
في    قرية عسفياولد املرحوم الشيخ أبو صالح سعد خليل في  

 صيل، وقد أمتدّين ورع  ألبوين من بيت 1900عام 

سنة   والداه  بوباء  1909توفي  يعرف  ما  تفش ي  الريح  إثر 

 األصفر
ّ
تيت أن  وبعد  للعيش  .   انتقل  في حينه  التيم    مع عمته 

 .دالية الكرملفي    نصرالدين  ةعائلأحد رجال    من  جةو زكانت مت

دالية   قرية  في  وترعرع  صالح  أبو  الشيخ  املرحوم  كبر  لقد 

    حوأصبصغير السن    الدين وهو الكرمل، والتجأ الى  
ً
  شيخا

ً
ملتزما

، حيث اتخذ طريق الدين وهو  صول وقواعد الدين الشريفأ في  

 طريق الحق الذي ال يعلى عليه.

في  وع    واألبقار  األغنام  من   
ً
قطيعا يملك  كان  بأنه  عنه  رف 

واتقن   باملحرقة.  هذا  يومنا  الى  تدعى  منطقة  في  القرية  شرقي 

أ  لدرجة  كبير  بشكل  املواش ي  تربية  ومجال  العمل  أهل  هذا  ن 

 
ّ
بقارهم للحرص عليها ورعايتها، فعمل بكد  أه  ونلالبلد كانوا يوك

وباجتهاد طوال حياته على رزق الحالل وحظي بثقة الجميع بما  

 امتلكه من ورع وخصال حميدة وحسن سيرة.   

 معطاًء  
ً
أبو صالح سعد خليل شيخا الشيخ  املرحوم  وكان 

وير   حق.  صاحب   
ً
اصيال  

ً
أحد  كريما لسان  عن  املشايخ  وى 

 على األقدام  
ً
 سيرا

ً
األتقياء في القرية أنه عندما كان يذهب ليال

 
ّ
في  لتفق البلد  شرقي  في  حالله  د 

يمان  إاج من عظمة هللا ومن  نور وّه   ، كان يشّع ةمنطقه املحرق

بقاره وقد قال شاهد  أ لى  إالشيخ طيلة فتره مشيه حتى يصل  

 كان يشّع 
ً
 ضخما

ً
اره، حيث كان  لدى وصوله الى أبق   عيان أن نورا

   ته.الناس يرون النور الناجم عن تقواه وزهده من بعيد من شدة قوّ 

لقد ربطت املرحوم الشيخ أبو صالح عالقة وثيقة باملرحوم  

الشيخ حسين حلبي، الذي سّمي بالشيخ حسين العابد بسبب  

 تديّ 
ّ
والتقش الزهد  وحياة  الشديد  وتناقلت  نه  عاشها.  التي  ف 

 للشيخ حسين قال فيه بأنه لم يبق له  األجيال املتعاقبة حديث
ً
ا

يام معدودة في هذه الدنيا الفانية وكان ذلك على  أ سوى بضعة 

وب سعد،  الشيخ  وبحضور  ربّ إمسمع  املرحوم  لهام  أخبره  اني 

بو صالح بأنه سيترك دار الفناء وسيلحق به بعد وفاته  أ الشيخ  

 على التمام أيضا.   12ب 
ً
 يوما

لشيخ العابد حسين حلبي وبعد  توفى ا  13.10.1978وبتاريخ  

افق    12مض ي    على وفاته اي في التاريخ املو
ً
  25.10.1978يوما

استيقظ الشيخ أبو صالح، الذي كان يسكن مع نجله الشيخ 

ذلك   في  الباكرة  الصباح  في ساعات  وزوجته،  نجاح  خليل  أبو 

الفانية   الدنيا  هذه  في  الحياة  بانه سيودع  نجله  وأخبر  اليوم، 

الى العمل لتسنّ وطلب منه بأ ى له  ن يخبر اخوته كي ال يخرجوا 

أذناه  ما سمعت  أبو خليل سعد  الشيخ  لم يصدق    ، وداعهم.  

وقام بإبالغ اخوته بذلك ثّم جلس بجوار والده    ،واحتار في أمره

ريعان   في  زلت  ما  لوالده،  وقال  الحديث  أطراف  معه  وتبادل 

 شبابك فما هذا الذي تقوله.  

قد حل    اليوم املحتومأن    صالح علىوأصر األب الشيخ أبو  

يستطيع انسان    وال  اي 

 تأجيل أجله.

ساعات فارق  وبعد  

مزوّ   الحياة د  وهو 

الثابت   بإيمانه 

الراسخة  وعقيدته 

ربه  إوانتقل   جوار  لى 

عمر  ال    عن   78ناهز 

في قضاها   
ً
طاعة    عاما

ربه وعلى كسب    ةوعباد
الحالل   رزق 

ً
تاركا  ،

أبناء   من  كريمة  أسرة 

 ◼ وبنات.
 1978 -  1902 الشيخ حسين العابد )ر( 
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 في ذمة هللا
 حسين حلبي  أبو رضا الشيخ    :عدادإ

 

 المرحوم الشيخ أبو مهنا  
 يانوح    - علي مهنا فرج  

 بقلم الشيخ أبو توفيق سليمان سيف، صهر المرحوم

 
(1951- 1921 ) 

بتاريخ   يانوح  قرية  ودعت  الحزن  يعتصرها  بقلوب 

فرج نجل فضيلة  املرحوم الشيخ أبو مهنا علي مهنا    2021/ 6/ 29

املرحوم الشيخ أبو علي مهنا فرج )قنديل الجبل( طّيب هللا ثراه.  

ذوي   ل  تقبَّ وقضاه  هللا  لحكم  والتسليم  الرض ى  من  وبمزيد 

 الفقيد وأسرته قضاء هللا وإرادته.

التقي،   الدّيان  الفاضل  الشيخ  ذاك  الغالي  الفقيد  كان 

واالتزا  الخلق  صاحب  األعيان،  السادة  الشيوخ  ن،  سليل 

الدين  أهل  عموم  وفقيد  الجنان،  طّيب  اللسان،  صادق 

ه وكرمه رياض  
ّ
واإلخوان، تغّمده هللا بواسع رحمته وأسكنه بمن

مّما   البركة  نستلهم  الحق  املوقف  هذا  مثل  في  ته. 
ّ
وجن فضله 

مه منذ 
ّ
تركه هذا الراحل الجليل من أثر طّيب جميل توارثه وتعل

الدّيان   الطاهر  والده  يد  على  الجبل(  نشأته  )قنديل  شيخنا 

ذكره   عبق  علينا  وأدام  هللا  رحمه  فرج  مهنا  علي  أبو  الشيخ 

 وذكراه. 

 

ا  
ً
وشجن ا 

ً
حزن القلوب  هّز  الذي  الحزين  املوقف  هذا  وفي 

ا، وّدعت عائلة فرج الكريمة واألقارب  
ً
وأرعش األبدان شوقا وأمل

وبنفوس   القرية،  أهالي  وعموم  وخارجها  يانوح  في  واألنسباء 

ب شيخ راضية  ودعت  قضاه،  على  صابرة  وقلوب  هللا،  حكم 

الدّيان   والفضيلة،  الفضل  صاحب  والطاعة،  اإلخالص 

ل الزاهد، النقي التقي، سليل األعيان 
ّ
الطاهر  الجليل، املتوك

الفضائل   دوحة  والرزانة،  والعفاف  بالتواضع  املشهور 

والعطايا   األفضال  كثير  والسجايا،  األخالق  محمود  واملزايا، 

أبو مهنا علي مهنا فرج" رحمه هللا، فالحسرة الحسرة    "الشيخ

واألسف   العيون،  وأبكى  القلوب  هّز  الذي  الرحيل  هذا  على 

ينا أال يكون. 
ّ
 األسف على هذا اليوم الذي تمن

آل  الباسقة  الدوحة  تلك  إلى  الحاّرة  بتعازينا  نبعث  وأخيرا 

هذا  فرج في لبنان وسوريا، شاكرين تعازيهم ومواساتهم إّيانا في  

واسانا   من  كل  إلى  الشكر  بجزيل  ونتقّدم  كما  األليم،  املصاب 

وعلى   املعروفية  وقرانا  بالدنا  في  الجلل  الحدث  هذا  وشاركنا 

أبو   الشيخ  فضيلة  الدرزية  للطائفة  الروحي  الرئيس  رأسهم 
 حسن موفق طريف. 

هذا ولم يبَق لنا إال أن نتعوض بسالمة حضراتكم جميعا،  

وجّل   عّز  هللا  موقع  سائلين  في  الرضا  على  وإّياكم  يقّدرنا  أن 

ومغفرة   برحمة  الدّيان  الطاهر  راحلنا  يشمل  وأن  القضاء، 

 . إنا هلل وإنا إليه راجعون  وفضل وإحسان.

المرحومان الشيخ أبو أحمد مرسل عماشة  
 بقعاثا   -   وابنه أبو معن أحمد مرسل عماشة 

 

افق   قرية بقعاثا وقرى    21/ 6/ 11فجعت في يوم الجمعة املو

الجوالن وفي وقت واحد بوفاة الشيخ أبو أحمد مرسل عماشة  

على   الصالة  وكانت  عماشة  مرسل  أحمد  معن  أبو  ونجله 

كبير   التالي بوجود حشد  اليوم  في  الطاهرة ووداعهم  أرواحهما 

الكرمل  من املوّدعين من قرى الجوالن الخمسة، ومن الجليل و 

من أصدقاء املرحومْين ومعارفهما. وقد احتوى التأبين كلمات  

من   وبعضا  املرحومْين  مكانة  فيه  ذكروا  األصدقاء  لبعض 

مناقبهما والدور املهم الذي قاما به من خدمات ملجتمعهما وما  
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ساهم   وقد  هذا  كريمة.  وأخالق  حسنة  صفات  من  به  تمّيزا 

االج التواصل  بواسطة  بالكتابة  بعض  الكثير  ذكروا  تماعي. 

الشيخ   قال  وقد  الفقيدان.  بها  يا 
ّ
تحل التي  والصفات  املناقب 

 الشاعر حسن صالح شمس راٍث: 

 الحمد هلل في الضراء يرضينا "

 والشكر للمصطفى املختار هادينا 

ا إليك إله العرش مرجعنا 
ّ
 وإن

 يا قاهر الخلق لطفا في مآسينا 

ا بكينا فارًسا رحل 
ّ
 باألمس كن

ت مآقيناواليوم نبكي ف
ّ
 ما جف

 ما للمنايا تصّوُب سهم مقتلها 

ا بنى للمجد ماضينا 
ً
 تختار ركن

 ثّم تنادي مديًرا شاد مدرسة

 للعلم نور وينبوع يرّوينا 

 يا أّيها الشيخ لن ننساك إن ذكرت 

 فينا الرجال ومن للرأي يسدينا 

ا رحيًبا كان يجمعنا 
ً
 لن ننس ى بيت

 على التآخي وحب الناس يهدينا 

ا ونبراًسا بحكمته
ً
 بقعاثا تبكي شيخ

 هيهات بعدك من يسمع شكاوينا 

 يا ابن األكارم من دان الجميع لهم 

 أجاب الناس آمينا
ً

 إن قالوا قوال

 قد وّحدوا الناس في إخالصهم وبنوا

 للوّد صرًحا من األحقاد يحمينا

 يا َمن رحلتم سيبقى ذكركم أبًدا 

ا خالًدا فينا
ً
 طيًبا وعطًرا ومسك

كتب   قال: األستاذ  وقد  حيث  راٍث  فيهما  حبوس    ماجد 

من  " ركنْين  واملنطقة  قريتنا  وّدعت  والحزن  األس ى  من  بمزيد 

األخ   وابنه  عماشة  مرسل  أحمد  أبو  العم  مجتمعنا:  أركان 

نفسه من   الوقت  في  أحمد مرسل عماشة  أبو معن  والصديق 

وكانت الصالة على جثمانيهما والدفن    21/ 6/ 11مساء الجمعة  

 ◼ ."وم السبت ي

 

 

 
 

 لكل فرد من أبناء الطائفة الدرزية 

 للمهتم    ، للمطالع   للشيخ، للطالب، للمثقف، للباحث، 

 ولكل عضو في األسرة الدرزية من الجنسين 
 

األنبياء، األولياء، أقطاب التوحيد،    معلومات هامة عن  تضم  

القادة الكبار، الزعماء،    ،الصوفيين، المشايخ األفاضل عبر التاريخ

 الشخصيات الفاطمية، الشخصيات النسائية، الشخصيات البارزة،  

المقامات، القرى والمدن، العائالت، الجاليات الدرزية، المؤسسات   

 التاريخية، األحداث، العادات، الفضائل،  والجمعيات، األعمال 

 معاملة الدروز لآلخرين،  الشخصيات العالمية وعالقتها بالدروز،

 وتفاصيل كثيرة أخرى عن تاريخ الطائفة الدرزية وإنجازاتها...

 

 مقواهالموسوعة مرتبة حسب األلف باء في خمسة مجلدات 

 وللشموخ ،  للمعلومات ،  لإليمان ، للبركة   وهي 

 وال يكتمل البيت الدرزي إال بوجودها! 

 ويمكن أن تقدم لغير الدروز كشهادة فخر واعتزاز! 
 

 

 

 
 

 اتصل بنا القتنائها
او   يبالبريد اإللكترون 

 لك هانؤمنسوبالتلفون 
 
 

 30056دالية الكرمل 
 107 ص.ب.

 8394103-04تلفون: 
 6910230-050نقال: 
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قصص النطق المختلفة وقيمتها  
 االجتماعية والشخصية 

 دالية الكرمل  – مها شحادة ناطورد.   :بقلم
 

في   أثيرت  التي  القضايا  بعض  القصير  املقال  هذا  تناول 

وظاهرة    ،حول موضوع اإليمان بالتقمص  ،أطروحة الدكتوراه 

تم   الدكتوراه،  في إسرائيل. ضمن بحث  الدروز  ت  النطق عند 

ذلك   في  بما  الدرزي،  املجتمع  من  مختلفة  مجموعات  مقابلة 

ومعالجات معال   مر    ، جين  الذين  بالغين  أفراد  و دين  وا  رجال 

النطق من  و   ، بتجربة  بعض  باإلضافة  شارك  بناء  أ أحيانا 

هذه املقالة على مجموعة األشخاص الذين    ت ز عائالتهم. ترك

لى حاالت نطق "التي تم  إق  وا بتجربة النطق من خالل التطر  مر  

 
 
التي عاش حل القصص  هي  األولى      1ها" وحاالت "غير محلولة". 

وتعر   نطق  تجربة  الشخص  الحياة  فيها  من  عائلته  على  ف 

عائلة    ،السابقة بها  بقيت  التي  نطق  هي قصص  الثانية  بينما 

 الحياة السابقة مجهولة الهوية.  

   قصص النطق التي تم  
 
ا بين  ها، أو كما ي  حل

ً
طلق عليها أحيان

تضم   واضح"  "نطق  حياةالدروز  مسار  كبير  تمي    نت  بانشغال  ز 

الطفولة مرحلة  أثناء  بـالنطق  ا    ، نسبًيا 
ً
أحيان مصحوًبا 

عاطفي   العائلة  ة  بصعوبات  مع  اللقاء  بعد  بالراحة  وشعور 

 
 
ة بين  سمت فترة املراهقة غالبا بالعالقات املستمر  السابقة. ات

وتضم  العائلتي    ن 
 
توق الفتيات نت  )مثل حفاظ  اجتماعية  عات 

املقبول   والسلوك  التعامل  أسس  األسرة  أ على  أفراد  مام 

تمي   بينما  عالسابقة(.  واالبتعاد  بالنسيان  البلوغ  مرحلة  ن  زت 

الروابط   أن  إلى  اإلشارة  تجدر  السابقة.  الحياة  قصة 

العائلتي  االجتماعي   بين  حاالت  ة  في  خاصة  استمرت  غالبا  ن 

نت قصص النطق الحداد أو في املناسبات مثل األعراس. تضم  

تعز   ان  بمقدورها  مركبات  الذين  هذه  أولئك  لدى  املتانة  ز 

باال  الشعور  املثال  على سبيل  النطق.  تجربة  ة ستمراري  عاشوا 

 
 
تهم في الحياة  ر األشخاص الذين عرفوا هوي  ع  ومعرفة الذات. ش

معي   سمات  أن  الراهنة   ةنالسابقة  الحياة  إلى  معهم  انتقلت 

والصعوبات املخاوف  لبعض  تفسيًرا  لعالمات    ،ووجدوا  وحتى 

ن الناطق قد يشعر  أ جسدية مولودة. باإلضافة إلى ذلك، تبين  

ص  ة اإليمان بالتقم  ثبات لصح  ات قصته اإلبأنه يحمل في طي  

 وبالتالي يدعم الشعور بالتماسك والقرب بين الدروز.  

إلى جانب قصص النطق 

ن البحث  حلها، تضم    التي تم  

مع   لديهم  أ مقابالت  شخاص 

أو   محلولة  غير  نطق  قصص 

هذه   اختلفت  واضح".  غير  "نطق  احيانا  الدروز  يسميها  كما 

املوصوفة   القصص  عن   القصص 
 
ات أنها  في  ا 

ً
سمت  سابق

زات النطق ظهرت  ر القصة. أي أن ممي  باالستقرار من حيث تطو  

"متجم   كأنها  بدت  القصص  هذه  لكن  الطفولة  مرحلة  دة"  في 

 من حيث تطو  
 
لت غالبا تفاصيل قليلة نسبيا  ر القصة وقد تخل

ف بها الشخص  زت القصص التي تعر  ولم تمر بالتطورات التي مي  

قة. على الرغم من ذلك، كانت لهذه القصص  على عائلته الساب

افق   قيمة شخصية واجتماعيه، ألنها تدعم مبادئ النطق وتتو

مع أسس اإليمان بالتقمص لدى الدروز: الدرزي يموت ويولد  

واالنتقال   الجندر  على  الحفاظ  مع  بشري  إكدرزي  كيان  لى 

لالهتمام   مثيرة  قصص  هي  النطق  قصص  الختام،  في  فقط. 

ساسية للطائفة الدرزية ولها دور  ن املميزات األ ومتنوعة، تتضم

   ◼.في الحفاظ على حدود املجتمع الدرزي

 د. مها ناطور 
  من   الوظيفي  العالج   في  االول   اللقب  على  مها  حصلت

وظيفية في مجال    كمعالجة  2008وتعمل منذ عام    حيفا  جامعة

مختلفة    وفي أطر   كالليت   -األطفال في خدمات الصحة الشاملة  

انها كما  السنين.  مر  بمرتبة   على  حصلت   على  املاجستير  لقب 

جامعة    ، , قسم التربية الخاصةSumma Cum Laude ف، الشر 

الدكتوراه في كلية التربية في جامعة حيفا    مؤخراحيفا. أكملت  

الدكتوراه   أنتجت  شوشانا.  أفيهو  البروفيسور  إشراف  تحت 

  باللغة اإلنجليزية، تم   تثالثة مقاال 
 
  نشر اثنين منها وق
م الثالث  د 

الذي بالعبرية  مقال  إلى  باإلضافة  قريًبا.  للنشر،  نشره    سيتم 

ا  "العمامة"أسرة   ئ  مهاتنه  على  بمناسبة    لدكتورة  حصولها 

شهادة الدكتوراه وتتمنى لها نيل شهادة بروفيسور في املستقبل  

 القريب. كلنا فخر واعتزاز بك وبأمثالك من الشباب والصبايا. 

 
 .على حد سواءالنساء والرجال يقصد املذكر لكنه  في صيغةكتب هذا املقال   1
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بتلة فالح فراج  الدكتورةنساء رائدات:    
 القسطرة أول طبيبة درزّية تخّصصت بأمراض القلب، وأول طبيبة عربّية تخّصصت بمجال  

 السيدة سهام ناطور )عيسمي( زاوية من اعداد:  
 

النساء   من  هي  فراج،  فالح  زيد  بتلة  الطبيبة  السيدة 
ات، الالتي تخصصن بمجال فريد من نوعه   الطالئعيات الدرزي 

تكون   أن  وصلت  إذ  الطب،  ص  في  تتخص  ة  درزي  طبيبة  أول 
بمجال   صت  تخص  عربية  أول طبيبة  وكذلك  القلب،  بأمراض 

 القسطرة في البالد. 

لدت السيدة بتلة زيد فالح فراج ونشأت وترعرعت في قرية   و 
عان التعليم واالمتياز   كفر سميع في بيت مثقف، لوالدين يشج 

أ م ق، ويدعمان تقدم املرأة وحثها وتحفيزها لتتبو  ناصب  والتفو 
 ومجاالت جديدة لم تطرقها ولم تسبقها إليها أخرى.  

قرية  في  االبتدائية  املدرسة  في  تعليمها  بتلة  السيدة  ت 
 
تلق

ترشيحا   بمدرسة  التعليمي  مشوارها  تابعت  ثم  سميع،  كفر 
فيها. خالل   والثانوية  االعدادية  املرحلة  أنهت  الشاملة، حيث 

نة كرمئيل ملدة أربع  هذه الفترة التحقت بمركز املوهوبين في مدي
 سنوات، وتلقت هناك تعليما إضافيا للمنهاج التعليمي.  

ق وحصلت على   بعد أن أنهت املرحلة الثانوية بامتياز وتفو 
على   لتحصل  جاهدة  وسعت  عملت  كاملة،  بجروت  شهادة 
لها لاللتحاق   عالمة عالية وكافية في امتحان البسيخومتري تؤه 

"التخنيون  التطبيقي  املعهد  نالت  في  أن  بعد  الطب.  كلية  في   "
في   كطبيبة  العمل  في  مسارها  ابتدأت  الطب  في  دكتور  لقب 
التدريب   ابتدأت هناك فترة  مستشفى هداسا عين كارم حيث 
"ستاج" ومن بعدها شرعت بالتخصص في األمراض الباطنية 
في قسم "الباطنية ب" بمستشفى هداسا عين كارم تحت إدارة  

ونالت خالل فترة التخصص    وراخ، ڤوإشراف البروفسور درور م
فترة   أنهت  أن  بعد  صين.  املتخص  بين  من  ق  تفو  شهادة  على 
هدفها   نحو  وسعت  تابعت  الباطنية،  األمراض  في  ص  التخص 
في مستشفى   التخصص  القلب، حيث باشرت  األول وهو طب 
هداسا عين كارم بإشراف مدير قسم القلب البروفسور حاييم  

الذي بات   ص بعد  لوتان  التخص  انهت  معلمها ومرشدها، 
طب   بمجال  التخصص  في  ابتدأت  واآلن  سنوات.  ثالث 

يسمى    لبالق ما  أو  התערבותית التدخلي    קרדיולוגיה 

ة عن   الدموي  واألوعية  القلب  الذي يضم معالجة مشاكل 
 طريق القسطرة. 

ت    بدأت ترب  إذ  صغرها  منذ  القلب  طب  نحو  ميولها 
تها، هدية ف الح رحمها هللا، التي كانت من  وترعرعت عند عم 

 أول 
 
 لها عملية أ

 
 زرع صمام اصطناعي في البالد. جريت

الصعوبات    لم من  خاٍل  التعليمي  مسارها  يكن 
واملشاق، لكن بمساعدة ودعم وإيمان أمها فضيلة وأبيها  
كل   على  بت 

 
تغل فراج  خالد  وزوجها  وإخوتها  فالح،  زيد 

ل إلى هدفها املنشود  الصعاب، واآلن تصبو الطبيبة بتلة أن تص
أهلها   وتخدم  لتعود  البالد،  خارج  التعليمي  مسارها  وتكمل 

 وشعبها وكل املحتاجين. 

لها   هنيئا القلبية  وتهانينا  بتلة  السيدة  بأمثال  لطائفتنا 
أن تحقق كل   بوصولها إلى هذا املستوى الرفيع، وأمنياتنا لها 

ح رفيقين  أمانيها وطموحاتها وذاتها، وأن يكون التوفيق والنجا
 ◼. لها في كل املجاالت.
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 ودية الكرملأ شهر  أ من    - ورن  أ   وادي 
 عسفيا  - جبر أبو ركن.  د بقلم:  

 

اهمي.  اقسام  يتكون من عدة  (אורן  נחל) اورن    وادي  ة له 
في تاريخ الدروز في الكرمل منذ القرن الثامن عشر وحتى   ةكبير 

من اعالي    شمال غرب-يجري باتجاه جنوب شرق    .  ايامنا هذه
بلدة  الكرمل ويصب في البحر املتوسط جنوب حيفا بالقرب من  

ُبعد على  تقريبا  15  عثليث  ق شرق  .  كم 
ُ
ُزحل منطقة  في  بدايته 

ف باسم وادي  عسفيا وُيعر  "زتون "حيث يجري في سهل  عسفيا
املقتل  املسيل وادي  في  يجري  املقتل  ةوبعدها  لسهل    ةنسبة 

ابو  بوادي  هناك  من جهة    للا   عبد  ويلتقي  غراب  ووادي عش 
منطقة  .  عسفيا في  يجري  الذي  الفش  وادي  به  يتحد  وكذلك 

ومن  . ةواملقتلة وادي الفش في دالية الكرمل حتى منطقة املدور 
اله باب  حتى  بالجريان  يستمر  ضيق  ،وى هناك  املكان    حيث 

.  من البحر غربا وتعرف بنسيم البحر ةوتهب منه الرياح القادم
اع الزرَّ في سهل  الزراع  ةوبعدها يجري  بوادي  وبقربه    ةويعرف 

الزراع قريةخربة  زالت    ةزراعي  ة ،  وما  سابقا  الدروز  سكنها 
يوجد  .  ةمالكا الهل عسفيا مثل اراض ي املقتلأ   ةاراضيها مسجل

نبع   الست خضر   ةالزراعهناك  عنها    ةومقام  )مكان  رض ي للا 
يتحد به وادي الحايك ووادي    ةوفي سهل الزراع  مقدس للدروز( 

تكثر القصب   القطلب  حيث  الحمراء  الفروع    ذات   اشجار 
جريانه .  الجميلة الشالل  سفلأ في    ويستمر  قرية    ةمنحدرات 

الشالل.  ةالقديم  ةالدرزي عين  الشالل.  ةحيث  بوادي  .  ةوسمي 
فالح   بوادي  ويعرف  اورن  بيت  كيبوتس  جنوب  جريانه  ويتابع 

البحر في  اور .  حتى مصبه     ةوديأن كمعظم  وادي 
ُ
ت عرف  البالد 

موسمي الشتاء والربيع بعد    فقط في   تجري   ألنها بأودية كاذبة،  
األ  وجوانبه  .  مطارسقوط  الوادي  حوض  في  شجار  أ تنتشر 

املتوسط البحر  مناخ  والأ و   ،ونبات  السنديان  سريس  همها 
شجار الصنوبر  أوكذلك . والُبطم والخروب والقطلب والقندول 

متنزه    طبيعيةمعظم مساحته ضمن محميات  وتقع  .  البري  في 
علن عنه في   (הכרמל  פארק  - الكرمل )بارك الكرمل

ُ
سنة    الذي أ

الكنيستإبعد    1971 في  الكرمل  متنزه  قانون  وكذلك  .  قرار 
 كمنطقة بيوسفيرا عاملية ،  1995سنة  مم املتحدة  قراره في األ إ

وال    املحافظة  ويجب جديدة  مستوطنات  بدون  طبيعيا  عليها 
   .صناعات ملوثة للبيئة

املاض ي وشب   في  عديد ت  الوادي   في   ةحرائق  منطقة 
املحيطة كان به  والجبال  حيث  الكرمل،  شهر   خرهاN وفي  في 

بين    .2010ديسمبر   فيأومن  النارجيلة  العشب   سبابها جمرات 
األيام   تلك  في  الشرقية  والرياح  حينها  الجاف  واملناخ  اليابس، 

شجار  أ طفاء في الوقت في بداية الحريق و قوات ال  وعدم وصول 
افية املنطقة حيث  رعت    الصنوبر وهي غير مالئمة ملناخ وجغر

ُ
ز

في سنوات الخمسين والستين من القرن املاض ي، وتساعد على  
السريع. واالشتعال  ال  االلتهاب  زراعة   تقرر  حريقةوبعد  عدم 

واملحافظة   الصنوبر البالد  والنباتات  األ  على في  شجار 
 في الطبيعة.  نسان لتدخل ا  بدون  الطبيعية

زراعيةأ لقد   قرى    ةدرزي  قيمت 
  أنقاضعلى    منذ القرن الثامن عشر 

منحدرات   على  العهد  قديمة  خرب 
الوادي وبجوانب  وترك  .  الجبل 
كمصدر رزق هام    للزراعة  في الوادي  السكان السهول املحصورة

في املاض ي كروم اشجار الفواكه  حيث انتشرت  .  ساس يأ جدا و 
والحبوب وخاصة القمح والشعير والعدس   والخضار املتنوعة، 
ن الجدير ذكره بان الطريق القديمة م.  وغيرها كثير  والحمص

عسفيا    الكرمل  وداليةبين 
ومن    ةتمر في سهل املقتل  كانت

العلق   عين  نبع  الى  هناك 
عبد ابو  سيدنا  مقام   بجانب 
عسفيا  غرب  الى  وبعدها    للا 

الوادي  ويشتهر  .  وحيفا هذا 
طبيعية   بظواهر  ومنطقته 
وجيولوجية  افية    جغر

خاص وكذلك  .  به  ة وميزات 
.  نسان القديمال  ار ثآبتاريخ و 

في   مغاوره  في  اكتشفت  حيث 
نسان القديم ما قبل  عظام ال  القسم الغربي القريب من البحر 
)مئتين وعشرين    ألف سنة  220التاريخ والتي يعود تاريخها الى  

جداد  أ يعتبر من  ، الذي  سنه( من نوع االنسان النياندرتالي  ألف
في وادي  .  االنسان املعاصر اقعكما هو الحال  غر الو

ُ
جنوبا    امل

علنت  أ حيث    ةعاملي  ةوهو موقع ذو شهر .  اورن   -وادي فالح    من
لل  اليونسكو  منظمة  املتحدعنه  و أ  ةمم  تاريخياإثرا  عامليا    رثا 

 ◼. عليه ويجب املحافظة

 مزار الست خضرة )ر( في وادي اورن
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 من قصص الحكواتي التي كانت
 في السهرات في قرية حرفيش   ُتسرد

حرفيش - نعيم نسيب بدر  الشيخ أبو    :بقلم
 

املعتقة   الحكايات  من  مجموعة  يلي  فيما  عليكم  أعرض 

املاض ي   في  الحكواتي  بسردها  قام  التي  واألحاديث  والخبريات 

ها  من  وتناقلتها االلسن ملا فيها  
ّ
حكمة وبساطة وخبايا تراثية عل

 : تنال اهتمامكم واعجابكم

 مان الفارسي )ص( سيدنا سل
سل سيدنا  بأن  الفارس ييحكى  في  (  ص)  مان  جولة  سافر 

افقه، فاشترط عليه سي   سلماندنا  بعيدة، فأراد إبليس أن ير

 يكثر من األسئلة
ّ

في الطريق رأيا بيتا فسيحا تشّع  بينما كانا  و   .أال

فقال   والهدوء،  الصمت  يكتنفه  لكن  األنوار،  مان  سلمنه 

كيف  "فقال له إبليس:     "كم هذا البيت مظلم!" :  (ص)الفارس ي  

 عن الكالم " فأجابه:  ؟"ذلك
ّ
 ." كف

لكن   مظلما  بيتا صغيرا  رأيا  قليلة  مسافة  قطعا  أن  وبعد 

مان الفارس ي  سلسيدنا  ينبعث منه صراخ وألعاب أوالد، فقال  

كيف  "، فسأله إبليس:  "كم هذا البيت عامر ومشع باألنوار":  (ص)

 عن الكالم":  (ص) مان الفارس ي  سلفقال له   ؟" ذلك
ّ
 . "كف

باملرا  مليئة  واسعة  بأرض  وإذا  طريقهما  في  عي  استمّرا 

واألعشاب الخضراء، وبداخلها جمل يرعى، وهو نحيل وضعيف  

 رغم  
ً
جدا، ثم مضيا في طريقهما فرأيا تلة، فيها وعل سمين جدا

لة صحراء قاحلة جرداء. وعندما وصال إلى نبعة ماء  
ّ
أن تلك الت

الفارس ي  سلبجانبها، طلب  استراحا  و  أن  إمن  (  ص)مان  بليس 

إبلي ذهب  الخبز،  من  أرغفة  ثالثة  طلبه  يشتري  ما  واشترى  س 

، فأكل أحد األرغفة في الطريق، وبقي  (ص)مان الفارس ي  سلمنه  

الفارس ي  سلرغيفان، وعندما عاد، رأى   رغفة  أن األ (  ص)مان 
 : أين الرغيف الثالث؟ فأجابه إبليس: ال اعرف. ناقصة، فسأله

من هللا    أنه أكله، فطلب (  ص )مان الفارس ي  سلسيدنا  عرف  

هللا   وبقدرة  الذهب،  من  أكوام  ثالثة  له  يحضر  أن  وجل،  عز 

إبليس: ملن الكوم الثالث؟  تعالى ُوجدت األكوام الثالثة. فسأله  

الكوم الثالث ملن أكل الرغيف (  ص)مان الفارس ي  سل  فأجابه

فطلب   الرغيف.  أكلت  أنا  ابليس:  له  فقال  مان  سلالثالث. 

 لذهب بكامله.من هللا تعالى، أن يخفي ا( ص)الفارس ي 

فأجابه    األول،  البيت  عن  إبليس  الفارس ي  سلسأل  مان 

البيت املشع بالنور مظلم ألنه ال يوجد فيه أوالد، البيت  ":  (ص)

ومليء   عامر  البيت  هذا  ان  يعني  باألوالد  املليء  املظلم  الثاني 

البخيل،   أّما املرج االخضر والجمل الضعيف هذا هو  بالنور، 

 . "حراوية القاحلة هذا هو الكريموالوعل الذي في التلة الص

 الناطور والعنب 
رجل تقّي ودّيان يملك كرم عنب،  هذه القصة تتحدث عن  

يحرسه، فأتى صاحب الكرم إلى كرمه، وطلب من  ل  اناطور   عّين
الشيخ ووجده   منه  فأكل  له عنقود عنب،  أن يقطف  الناطور 
حامضا وغير ناضج، فأمره بأن يجلب له عنقوّدا أخر، فوجده  
حامضا كالسابق، فقال له الشيخ: كيف تجلب لي عنبا من غير 

الناطور:   أجابه  تتذّوقه؟  الكرم  "أن  في  ناطور  أنا  سيدي  يا 
بأمانةأل  وزّوجه  " حرسه  الشيخ  فاحتضنه  ثمره،  من  آكل  وال   ،

 ألمانته وإخالصه.
ً
 ابنته نظرا

 الجمل ونقل الحصاد الى البيادر 
يملك أراٍض واسعة، وفي سنة    ين كانفالحأحد اليحكى أن  

ة وفيرة. وفي موسم الحصاد احتاج هذا  
ّ
خير أنتجت أراضيه غل

البيادر، فذهب الى  الفالح جمال لينقل محصوله من الحقل إلى  
قرية بعيدة ليستأجر جمال. فطلب منه صاحب الجمل أن يدفع  
عهد في  عملت 

ُ
است قديمة  )عملة  مجيدّيه  عشر  ثمانية    له 

لك   أرّد  سوف  عملي  أكمل  عندما  الفالح  له  فقال  األتراك(. 
سلفا.   املبلغ  وطلب  الجمل  صاحب  رفض  واإليجار.  الجمل 

ر  
ّ
رغم أت  إلى قريته البعيدة،    دةبالعو فاحتار الفالح في أمره وفك

ذلك يستغرق وقتا طويال.  ثم خطرت ببال الفالح فكرة وهي أن  
افق    كفيله؟  وتعالى  يسأله إذا كان يقبل أن يكون هللا سبحانه   و

صاحب الجمل فقال له: خذ الجمل واذهب إلى عملك، ما دام  
إلى   الجمل  مع  الفالح  فذهب  عليك.  خوف  فال  كفيلك،  هللا 

ا أعاد الجمل لصاحبه،  حقله، واس
ّ
تغرق عمله عشرة أّيام. ومل

 مجيديه وجد صاحب الجمل كيًسا صغيًرا يحتوي على عشرين  
امل  التبن  طوالة  ناول  علقةبداخل  ا 

ّ
ومل الجمل  الفالح  بعنق  ه 

رفض صاحب الجمل أن يأخذها وقال له:    هثمانية عشر مجيدي
أعطاني  " وقد  كفيلك،  من  حقي  وصلني  لقد  سيدي  أكثر  يا 

 .  "منك

ا"   "نحن دفّناه سويًّ
ومعهما حمار،    ة ن بالتجار يعمال كان في قديم الزمان شابان  

فجأ الحجار   ةمات  من  قبًرا  له  أقاموا  و فدفنوه  الطريق،  .  ةفي 
ببعض   وإذا  املدفون،  الحمار  بجانب  يستريحان  هما  وبينما 

جانبهم من  يمّرون  ه  االناس 
ّ
أن منهم   

ًّ
ظنا صدقة،  ويدفعون   ،

خاللها   جمعوا  أيام،  عّدة  الحال  هذا  واستمّر  مقّدس.   مكان 
أقسم أحدهما  ملا اختلفا على تقسيم ما جمعاه،  مبلغا وفيرا. و 

نصيبه. من  املبلغ  بأن  املدفون  "ماحنا     بحياة  األخر:  فأجابه 
 ◼ " ومنذ ذلك الوقت أصبح مثال يرّدده الناس. ادفناه سو 
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     حربآل  نتعّرف على عائالت درزية وشخصياتها البارزة:  
 

اليمن، وقد  عائلة معروفية يعود أصلها إلى قبيلة خوالن في  

ارتحلوا عن اليمن ونزلوا في الحجاز ثم العراق وشمالي سوريا  

معها.   ونشأوا  الدرزية  الدعوة  حرب  آل  تقّبل  وقد  ولبنان. 

وسكنوا بالد الشوف واستوطنوا بعد ذلك بلدة غريفة الشوف  

ثم بلدة كفر قوق في وادي التيم، ومع الهجرة إلى جبل الدروز،  

ة وسكنوا في جبل الدروز في السويداء  انتقل عدد كبير من العائل

العربيد   آل  فروعهم  ومن  ورساس.  واملجدل  واملجيمر  والقرّيا 

وآل مطاوع وآل جديد وآل نرش. يعيش أفراد من العائلة في قرى  

اململكة   وفي  إسرائيل  في  الجليل  في  وكسرى  الرامة  جن،  بيت 

الثورة   أثناء  حرب  عائلة  من  استشهد  الهاشمية.  األردنية 

   شهيدا.  31ورية الكبرى الس

 من شخصياتها التاريخية البارزة: 

حرب:  ▪ سليمان  حسن  لبنان    الضابط  من  ضابط 

وقوة   بالشجاعة  ُعرف  اللبناني،  الدرك  خدمة  في  كان 

الشخصية وحسن القيام بالواجب بدقة وانضباطية. التحق  

سنة   عريف  برتبة  فيه  وتخّرج  الدرك  رقيب  1939بمعهد  ثم   ،

ثم  1942سنة   سنة ،  أول  رقيب 

سنة  1946 مالزم  ثم  ثم    1948، 

سنة   أول  نقيب    1950مالزم  ثم 

سنة    1954سنة   مقدم  .  1958ثم 

للمهمّ  ُينتدب  دائما  ات  كان 

تقدير   موضع  فكان  الصعبة، 

مختلف  من  أوسمة  ُمنح  واحترام. 

 . 1970الدرجات. توفي سنة 

(  2000-1927شاعر من لبنان )  :حرب   شفيق محمد الشاعر  

الزجل   ينظم  ونشا  فيها،  وتعلم  الشوف،  غريفة  بلدة  في  ولد 

 واملناسبات.  االحتفاالت ويتحاور به مع الشعراء ويظهر في 

خليل الصحفي   ▪ لبنان    :حرب   نجيب  من  صحفي 

( ولد في غريفة الشوف، وتلقى علومه في مدارس  1909-1974)

ئلته خالل الحرب العاملية  لبنان، ثم نزح إلى جبل الدروز مع عا

سنة   ثورة  في  اشترك  املزرعة.    1925األولى.  معركة  في  وخاصة 

سنة   العربية  للصحافة  مكتب  أول  السويداء  في  .  1931أنشأ 

وكان ينشر مقاالته في جريدة القبس والفيحاء والصفاء. في سنة 

الكتلة    1942 إلى  انتمى  السويداء،  في  "الجبل"  جريدة  أصدر 

وعمل مع علي مصطفى األطرش على    1933سنة  الوطنية منذ  

. تولى أمانة  1934تأسيس هيئة الحركة الوطنية السرية سنة  

فاعتقله   1937السر العامة للشباب الوطني في السويداء سنة 

عدة مرات. في سنة    1941وسنة    1933الفرنسيون ما بين سنة  

جريدة    1950 إصدار  في  واستمر  دمشق  إلى  عمله  مركز  نقل 

فت سنة  الجبل  
ّ
رئيسا لدائرة    1961. عين في سنة  1959حتى توق

 املغتربين في وزارة اإلعالم السوري. 

  –  1928طيار من لبنان )  : حرب   فؤاد سليم الطيار   ▪

مدرسة  1971 في  الثانوية  دراسته  أنهى  غريفة،  بلدة  في  ولد   )

الحربية سنة  1948الحكمة سنة   املدرسة  تخّرج من   ،1950  ،

إلى   في  أرِسل  وتخصص  انجلترا 

الطيران الحربي، وعاد إلى لبنان برتبة 

سنة   وفي  طيار.  ثاني   1971مالزم 

سنة  في  طيار.  مقدم  برتبة  أصبح 

ايطو   1971 بجبل  طائرته  ارتطمت 

بسبب الضباب فتحطمت وقتل معه  

  قائد الجيش اللبناني.

حرب: ▪ نعمان  )  الكاتب  سوريا،  من  -1917كاتب 

في جبل الدروز. اشتغل بالصحافة    ( ولد في بلدة املجيمر 2004

في   حرب  نجيب  شقيقه  مع  عمل  مختلفة،  مواضيع  في  وكتب 

. اهتم بأدباء املهجر ووضع  1942تحرير جريدة الجبل منذ عام  

بطرس،    27 فارس  ديوان  مؤلفاته:  من  التالية  الكتب  مؤلفا. 

حنا الجاسر، نبيه سالمة، نواف حردان، شكيب تقي الدين،  

الخالق،  عبد  شدياق    شفيق  جورج  اليونس،  اللطيف  عبد 

   وكتاب أدبنا وأدبائنا في البرازيل وفنزويال وغيرها.  

أبناء عائلة حرب العريقة في قرية بيت  معظم  يعيش    وفي بالدنا    

وقد برز في السابق  وكذلك في قريتي الرامة واملغار  جن الجليلية  

املرحوم الشيخ حرب حرب الذي صب جل اهتمامه    صفوفها  في

القرية    املقام   خدمة في   املجلس  وعضو    ، العام الصالح  و في 

في السابق املرحوم الشيخ عبدهللا اسعيد  املحلي ونائب الرئيس  

والقرية   الطائفة  خدم  الذي  سنين  حرب  مدار  على  واملنطقة 

هللا عمرة الشيخ وهاب حرب أطال  االمام  الى    باإلضافةطوال  

فض   على  صلح  لجان  وضمن  فردي  بشكل  يعمل  الذي 

وعضو    الخالفات وعقد رايات الصلح بين األطراف املتنازعة، 

الشيخ   الدينية  واللجنة  حرب  املجلس  املرحوم    وهيب  نجل 

 عن عدة الشيخ أبو رياض عبدهللا حرب 
ً
  شخصيات هذا فضال

   .بارزة أخرى فيها دينية ودنيوية

 يةزموسوعة التوحيد الدرالمصدر:  ▪
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 رئيس الدولة العاشر السيد رؤوفين ريفلين والطائفة الدرزية 
 الشيخ أبو رضا حسين حلبي   :إعداد

 

في السابع من الشهر الحالي قام رئيس الدولة الحادي عشر  
الجديد يتسحاق هرتسوغ بأداء يمين الوالء في الكنيست، خلفا  
هذا   اشغل  الذي  العاشر  الدولة  رئيس  ريفلين  رؤوفين  للسيد 
املنصب لسبع سنوات، وقد ُعرف الرئيس ريفلين املنتهية واليته 

اليه غير  الوسط  بقضايا  الخاص  وقد  باهتمامه  البالد  في  ودي 
  
ً
مرارا أبدى  كان  حيث  الدرزية  بالطائفة  مميزة  عالقات  ربطته 
الدولة دعمه لقضاياها على   طيلة فترة اشغاله ملنصب رئيس 
الشيخ   بفضيلة  وطيدة  عالقات  ربطته  وقد  صعيد،  من  أكثر 
وبقادتها   الدرزية   للطائفة  الروحي  الرئيس  طريف  موفق 

العديد من املناسبات املتعلقة  وبالعديد من ابنائها وشارك في  
واملؤسسات   واملقامات  القرى  من  للعديد  بزيارات  وقام  بها 
التابعة لها. كما ووقع الرئيس ريفلين في الثالث من شهر تشرين  

عام   مقر  2017أول  في  كبير  رسمي  شعبي  احتفال  خالل   ،
رئيس  اليه  دعا  الكرمل  دالية  في  الدرزي  الشهيد  مؤسسة 

الدرزي السيد امل نصر الدين، من أجل  مؤسسة بيت الشهيد  
وسام   ُمنحوا  الذين  الدروز  واألشخاص  الزعماء  تكريم  إعادة 
تقدير الدولة لخدماتهم قبل قيام الدولة، على وثيقة التعاون  
وحلف الدم بين الدروز واليهود املجّددة، التي تّم اإلعالن عنها  

  1948عام 
ُ
 دّون بوثيقة.  وتّم االلتزام بها بكالم شرف، لكنها لم ت

بتقديم   فترة واليته  ريفلين طيلة  الرئيس  قام  أسلفنا  وكما 
في   إسرائيل  في  الدرزية  الطائفة  ألبناء  والتبريكات  التهاني 
عدد   في  واملشاركة  املختلفة  واملناسبات  واألعياد  االحتفاالت 
منها، ونستذكر هنا بعض تصريحاته التي أدلى بها لدى زيارته في  

هذا العام لفضيلة الشيخ أبو حسن موفق  شهر ابريل نيسان  
التهاني   لتقديم  الدرزية،  للطائفة  الروحي  الرئيس  طريف 
السالم:  عليه  شعيب  سيدنا  ملقام  السنوية  الزيارة  بمناسبة 
بيننا   الروابط  تسمية  طويلة  فترة  املعتاد طيلة  من  كان  "لقد 
بحلف الدم وهذا التعبير يختزل ويقلص الروابط العميقة الى  

السبع  أخوّ  السنوات  خالل  كنت  ولكنني  فقط،  املحاربين  ة 
بيننا   ، بأن الحلف 

ً
 وفعال

ً
 على التوضيح، قوال

ً
املاضية حريصا

في   متساوين  شركاء  بين  الواحد،  الشعب  أبناء  بين  حلف  هو 
حياة   حلف  أخرى  بعبارة  أو  اإلسرائيلي،  املجتمع  بناء  مشروع 

ويرتكز على حب دول واملساواة  الشراكة  إسرائيل  مبني على  ة 
واملجتمع اإلسرائيلي. حياة ال يستطيع أن يحجبها أو يمحوها أي  
قانون".  ويشار في هذا السياق الى أن فخامة الرئيس ريفلين كان  
 عن الطائفة الدرزية خالل الفترة التي شهدت  

ً
قد استقبل وفدا

فعاليات ومعارضة واحتجاًجا على قانون القومية بعد تشريعه  
اق مو الى  حول  واستمع  بدلوه  باإلدالء  ووعد  ومطالبهم،  فهم 

 هذه املسألة لدى كافة الجهات ذات العالقة.

لقد واصل الرئيس السابق لدولة إسرائيل رؤوفين ريفلين  
نهج الرئيس الذي سبقه شمعون بيرس الذي سعى ودعم تعيين  
  
ً
العميد حسون حسون ابن الطائفة الدرزية سكرتيرا عسكريا

أن  سابقا   وبعد  في مقر  له،  العميد حسون مهام منصبه  أنهى 
سكرتيرا   ركن،  أبو  عالء  العميد  تعيين  تّم  إسرائيل  رؤساء 
ورئيس  الدولة  رئيس  افقة  بمو الدولة، وذلك  لرئيس  عسكريا 
الذي   الثاني  السكرتير  ليكون  الجيش  أركان  ورئيس  الحكومة 

 يقوم بهذه املهمة من أبناء الطائفة الدرزية.

وم مؤسس  أن  الى  املرحوم  ويشار  "العمامة"  مجلة  حرر 
رئيس   بفخامة  مرات  عدة  التقى  قد  كان  ناطور  الشيخ سميح 
الدولة السابق رؤوبين ريفلين حيث قام في احدى هذه اللقاءات  
الدرزية"   التوحيد  "موسوعة  بمنحه  إسرائيل  رؤساء  مقر  في 
وهي أول موسوعة درزية في العالم. وبعد سماع فخامته نبأ وفاة  

أيلول املاض ي قام برثائه  الشيخ سميح   ناطور في األول من شر 
ملجلة العمامة، سلمها    154من خالل رسالة كنا قد نشرناها في العدد  

 لألسرة مستشاره العسكري العميد عالء أبو ركن اطال هللا عمره. 

كل   بين  املشترك  العيش  بضرورة  ريفلين  الرئيس  آمن 
أط بكل  اإلسرائيلي  املجتمع  تشكل  التي  يافه،  الطوائف 

كلمته  في  ذلك  وعبر عن  املنطقة،  في  السالم  لتحقيق  وبدعمه 
الجديد   الرئيس  أداء  لدى  الكنيست  منبر  على  من  األخيرة 
تعميق   وجوب  الى  أشار  حيث  الوالء  يمين  هرتسوغ  يتسحاق 
ما   إذا  بانه   

ً
مؤكدا وثقافتهم  لغتهم  وتعلم  جيراننا  مع  املعرفة 

يهودا وعربا فسيكون    عرفنا كيفية العيش سوية في هذه البالد
 باإلمكان إيجاد الصيغة الصحيحة للعيش سوية في املنطقة بأكملها. 

 
 في   وشراكة المصير على وثيقة التعاونفي حفل التوقيع 

 بيت الشهيد الدرزي في دالية الكرمل 

 
   في مقر الرئاسة في حفل تنصيب قضاة المحكمة الدينية

 
   سكرتيرا عسكريا لرئيس الدولةتعيين العميد عالء أبو ركن حفل  
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 نشاطات بيت الشهيد الدرزي
 د. جبر أبو ركن   إعداد 

   انتخابات لمؤسسة يد ليبانيم للدروز 
جريت  

ُ
بيت    21/ 6/ 15بتاريخ  أ ملؤسسة  عاّمة  انتخابات 

أل الدرزية  القرى  في  الدرزي  من  الشهيد  االقتراع  حق  صحاب 

عضوا من    40عن انتخاب  العائالت الثكلى، وقد تمخضت  بين  

لون  
ّ
ويشك الدرزية،  القرى  كل  لون 

ّ
يمث وهم  حين، 

ّ
املرش بين 

النتخاب   قريبا  تجتمع  سوف  التي  للمؤسسة،  العاّمة  الهيئة 

تجري هذه  و رئيس املؤسسة وأعضاء اإلدارة واللجان املختلفة.  

 االنتخابات كل أربع سنوات. 

من  بيت    بدعوة  مؤسسة  رئيس  الدين  نصر  أمل  السيد 

السيد أريه معلم نائب رئيس  زار  الشهيد الدرزي "يد ليبانيم"  

املؤسسة القطري ورئيس قسم العائالت الثكلى وتخليد ذكرى  

قريتي املغار  املؤسسة في    يعفر الشهداء والتراث في وزارة الدفاع  

رئيس    -مفريد غان  سادة:اجتمعوا في املغار مع ال  وساجور. وقد
املغار   املجلس،مجلس  عام  مدير  لبسو  أمير  مالك    املحلين 

الجنود    حسيس ي تخليد  قيم  مدير  الشمال    –نائب  فرع 

الدفاع  واألقليات وزارة  دغش،  في  فرع    نسيب  املغار  رئيس 

وساجور وعين األسد، لطفي نصر الدين مدير عام في مؤسسة  

ليبانيم،  متالي    يد  حسن  عصام  الدفاع،  وزارة  فرع  كمير  ز 
ّ
رك

و  و السيد  ساجور  الدفاع.  وزارة  مندوبا عن  في  جباي  هذا  تقرر 

مقبرة عسكرية رسمّية    االجتماع تحويل القسيمة العسكرية إلى

توسيع بأعمال  والقيام  بها  ُعقد  و   كما ها.  في   وتطوير   معتَرف 

رئيس   حمود،  جبر  السيد  باشتراك  ساجور  بلدة  في  اجتماع 

السلطات املحلية الدرزية  املجلس املحلي ورئيس منتدى رؤساء

 والشركسية. وتقرر في االجتماع على إقامة قسيمة عسكرية في ساجور.

تخريج فوج جديد من الكلية ما قبل العسكرية  
 " ايل  -   م كير"  – 

حفلأقيم   فوج    مؤخرا  قبل    2020تخريج  ما  الكلية  من 

غفير   جمهور  بحضور  الكرمل  دالية  في  إيل"  "كيرم  العسكرية 

 من بينهم: وظائف ومراكز رفيعة مختلفة أصحاب  وجهاء و و 

 السيد أمل نصر الدين، رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي  ▪

زمير   ▪ إيال  الدفاع  ن   –الجنرال  لجيش  العام  القائد  ائب 

 اإلسرائيلي. 

 .رئيس مجلس دالية الكرمل املحلي –رفيق حلبي السيد  ▪

 . أرملة أيلي كوهين  –السيدة ناديا كوهين  ▪

حسون  ▪ حسون  سابق    - السيد  وسكرتير  متقاعد  جنرال 

 لرئيس الدولة 

 جنرال متقاعد –السيد مفيد غانم  ▪

 القاض ي صائب دبور  ▪

 القاض ي الشيخ إحسان حلبي  ▪

جمعية   الشيخ ▪ رئيس  عامر  عامر    مفيد  مفيد    –"طريق 

    (לחיים  אחים עאמר  מופיד דרך   עמותת) خوة للحياة"أ 

"طريق مفيد عامر  السيد سلمان أبو ركن سكرتير جمعية   ▪

    (לחיים  אחים עאמר  מופיד  דרך  עמותת)أخوة للحياة"  –

كما وشارك في الحفل عائالت الخريجين من طالب الكلّية  

بإدارة الحفل السيد منير ماض ي    قامو   واملرشدين واملحاضرين.

 مدير عام الكلية.    

 
من اليمين: السيد أمل نصر الدين، الشيخ مفيد عامر، الجنرال 
إيال زمير، السيدة ناديا كوهين، السيد سلمان أبو ركن والسيد  

 منير ماضي

 
  ةايل العسكري -كلية كيرم  والخريجين فيادي الطالب نافتتاح 

تبرعت بها جمعيه لتخليد ذكرى   التي الكرمل في دالية 
تثقيف المرحوم صالح فالح برئاسة السيد مفيد عامر من اجل 

 والجنود الطالب قدرات تطوير و

الدولة  رئيس  انتخاب  ك  السيد امل نصر الدين يبار 
 هرتسوغ وتشكيل حكومة برئاسة بينت 

السيد أمل نصر الدين رئيس  رحب عضو الكنيست السابق  

بيت   ليبانيم"مؤسسة  "يد  الدرزي  حكومة    الشهيد  بتشكيل 

نفتالي   السيد  يمينة  حزب  زعيم  برئاسة  إسرائيل  في  جديدة 

وقام بزيارة   الدفاع  السابق منصب وزير  في  الذي أشغل  بينت 

مؤسسة بيت الشهيد وتربطه عالقات وثيقة بالطائفة الدرزية  

 في البالد. 
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 لكلية في مؤسسة الشهيد الدرزي وا رئيس الحكومة بينت

كما وبارك السيد أمل نصر الدين انتخاب السيد يتسحاق  

للدولة  العاشر  للرئيس  خلفا  إسرائيل  لدولة   
ً
رئيسا هرتسوغ 

قد زار مؤسسة الذي كان  الشهيد    السيد رؤوفين ريفلين  بيت 

في دالية الكرمل قبل فترة قصيرة من انتهاء    الدرزي "يد ليبانيم"

 واليته.

 
 مؤسسة الشهيد الدرزي رئيس الدولة هرتسوغ في 

ومن الجدير بالذكر بأن الرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ  

إسرائيل   لدولة  السادس  الرئيس    اكان ووالده حاييم هرتسوغ 

زار  الساب  اقد  في  ليبانيم"  "يد  الدرزي  الشهيد    بيت 
ً
أيضا ق 

عن كثب    ا برئيس املؤسسة السيد امل نصر الدين ووقف  والتقيا

 على نشاطاتها املتنوعة.

 زيارات لمؤسسة الشهيد الدرزي وللكلية 

 

أثنى الوزير السابق عضو الكنيست ميخائيل بيطون خالل  

زيارته برفقة عضو الكنيست مفيد مرعي ملؤسسة بيت الشهيد 
ليبانيم"   "يد  الكرمل  الدرزي  دالية  بقيادة    ىعلفي  نشاطها 

  ذرئيسها عضو الكنيست السابق أمل نصر الدين ال
ً
ي ثكل ابنا

خالل    
ً
نشاطه  وحفيدا ويواصل  العسكرية،  وعمله  خدمتهما 

 الدؤوب دون كلل في سبيل الشراكة اليهودية الدرزية.  

لقد رأيت مرة   وفي معرض تصريحاته قال السيد بيطون: "

  أخرى املصير املشترك الذي يربط بيننا، وهو ينعكس في أسماء

من شهداء الطائفة، حيث سقط أولهم حتى قبل قيام    410  ال

وفرحت   تأثرت  لقد  جانبنا.  إلى  آنذاك  حاربوا  عندما  الدولة 

إ "كيرم  العسكرية  قبل  التحضيرية  الكلية  طالب  ل"  يبلقاء 

 من املجاورة، والتي تضم  
ً
الذين يدرسون    الدروز واليهود  طالبا

مًعا سلسلة  ويعملون  معهم  الحديث  تناول  وقد  من  ، 

إذ    ت املوضوعا القيم  واكساب  القيادة    برزت وبضمنها 

 العالقات الوطيدة فيما بينهم". 

كما    مض ىو  الشراكة  هذه  "ان  يقول:  بيطون  السيد 

الصيانة، فاملاض ي مجيد  تحتاج الى الرعاية و   ، العالقة الزوجية

والحاضر مستقر أما املستقبل فيجب تصميمه وبناؤه سوية،  

لقاء   في  اطلعت  أبناء  لقد  من  بارزين  مبادرين  مع  جمعني 

الطائفة على املشاكل والتحديات في املجتمع الدرزي املتعلقة  

بتنويع مجاالت األعمال والعمل والتخطيط والبناء، مع األخذ  

املجتمع،  بهذا  الخاصة  امليزات  أن   بالحسبان  أدهشني  ومما 

الحديث بأكمله دار حول سبل حل املشكالت املشتركة للطائفة  

أحد عن نفسه،  بأ لم يتحدث  لها.  الترويج  سرها وكيف يمكن 

وكان الحديث دائًما بصيغة الجمع وليس بصيغة املفرد. وهذا  

 ".عاملجتمثر من أي ش يء آخر على قوة يشهد أك

 

الدولة   خدمات  مفوض  مؤخرا  وحل  البروفيسور  كما 

حسين  هاشم  السيد  افقه  ير هرشكوفيتش  وكبار    دانيئيل 

ضيوفا مكتبيهما  الدرزي    موظفي  الشهيد  بيت  مؤسسة  على 

ووقفوا   الدين  نصر  امل  السيد  برئيسها  والتقوا  لبنانيم"  "يد 

عن كثب على عمل ونشاط هذه املؤسسة والكلية التحضيرية  

 قبل العسكرية "كيرم ايل". 

 ترميم مبنى مؤسسة الشهيد الدرزي  
وتوسيعاملكثف  العمل    يتواصل ترميم  مبنى    على  وتطوير 

القديم،   أوليفانت  وبيت  الدرزي  الشهيد  مؤسسة  وساحة 

  شاء هللا في  حيث يتوقع انتهاء أعمال الترميم الواسعة هذه إن

مرفق في هذا العدد ملجلة "العمامة"   .األشهر القادمة  غضون 

 ◼ صورة للمبنى بعد انتهاء القسط االكبر من اعمال الترميم.
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 ة نشاطات طائفي  
رزي  األعلى يني  الد   المجلس الد 
ة   قسم العالقات العام 

حّطين تستقبل وافديها في زيارة  

 مختصرٍة لمقام سّيدنا الّنبي 

 شعيب عليه الّسالم 

 
احتفل أبناء طائفة املوّحدين الّدروز بحلول موعد الّزيارة  

خطيب   ملقام  عليه الّسنوّية  شعيب  بي 
ّ
الن سّيدنا  األنبياء 

 عما  
ً
العام مختلفة واملراسُم هذا  االحتفاالت  الّسالم. وجاءت 

ورسمّية،   جماهيرّية  اجتماعات  من  املاض ي  في  ائفة 
ّ
الط ألفته 

الّسنوّية   االستقبال  ومراسم  الّدينّية  الّصلوات  ألغيت   
ُ
بحيث

ر 
ّ
اقتصر األمُر على فتح أبواب املقام الش يف بشكل  الّرسمّية، و

أو   فردّي  بشكٍل  الّزيارة  تأدية  في  رغب  من  كّل  أمام  متواصل 

 جماعّي. 

ائفة املعروفّية على مدار 
ّ
أبناء الط عليه، وصل اآلالف من 

ين،    25و    24يوَمي  
ّ
حط منطقة  في  ريف 

ّ
الش املقام  إلى  نيسان 

ملشاهدة   أو  العائلة،  أفراد  مع  الّزيارة  تأدية  أجل  من  وذلك 

تي انطلقت من مختلف القرى  الفّعالّيات واملسي
ّ
بابية ال

ّ
رات الش

 املعروفّية.

يخ 
ّ
ائفة الّدرزّية فضيلة الش

ّ
من جهته، الّرئيس الّروحّي للط

واملراسم   العيد  صلوات  إجراء  من  االمتناع   
ّ
أن طريف  موفق 

كّل   قلب  في   
ً
غّصة يترك  والي 

ّ
الت على  انية 

ّ
الث للّسنة  املتوارثة 

جاء  قد  ه 
ّ
أن إال  وموّحدة،  فرصٍة    موّحد  إلعطاء  الحقيقة  في 

متساويٍة وعادلة لكّل شخص يقّرر أن يقوم بالّزيارة دون تقييد 

 أو تحديد أو إحراج. 

لبنان   من  واملذهبّية  الّروحّية  املرجعّيات  وأرسلت  هذا، 

ئين بحلول  
ّ
ائفة مهن

ّ
الط أبناء  تهانيها لفضيلته ولجميع  وسوريا 

 
ّ
الت بريكات، داعًيا معهم  الّزيارة، وقد رّد فضيلته عليهم بأجمل 

رق الحبيب،  
ّ
لحلول الّسالم في بالد العالم وخاّصة في دول الش

رق  
ّ
الش دول  من  وخاصة  العالم  في  املوّحدين  لكّل  ى 

ّ
ليتسن

ين، وهو أقدس مكان وموقٍع ألبناء  
ّ
االوسط زيارة املقام في حط

ائفة الّدرزّية على اإلطالق. 
ّ
 الط

لين  زيارة فخامة رئيس الّدولة رؤوبين ريف

 لتهنئة الّطائفة الّدرزّية في دارة فضيلة الّشيخ 

افق   رئيس الّدولة الّسّيد   26.4.21حضر صباح اإلثنين املو
ائفة الّدرزّية فضيلة  

ّ
رؤوبين ريفلين إلى دارة الّرئيس الّروحّي للط

يخ أبي حسن موفق طريف في جولس، وذلك ملعايدة أبناء  
ّ
الش

الّسنويّ  الّزيارة  مع حلول  ائفة 
ّ
بّي شعيب  الط

ّ
الن سّيدنا  ملقام  ة 

جانب   إلى  الّدولة  رئيس  استقبال  في  كان  وقد  الّسالم.  عليه 

ين من  
ّ
ّية وشيوٌخ وممثل

ّ
 من رؤساء املجالس املحل

ٌ
فضيلته نخبة

 مختلف القرى الّدرزّية. 

باسم   الّدولة  برئيس  يخ 
ّ
الش فضيلة  رّحب  جهته،  من 

قليدّية
ّ
الت الّسنوّية  لفتته  مادًحا  ائفة، 

ّ
ائفة،    الط

ّ
الط بزيارة 

ائفة  
ّ
الط دعم  في  الّرئاسّية  فترته  خالل  الهاّم  دوره  إلى  ومشيًرا 

الّدرزّية وتطوير قراها في شّتى املجاالت، إذ كان األذن الّصاغية 

الّدولة  أّن  فضيلته  د 
ّ
وأك كما  املركزّية.  ائفة 

ّ
الط لقضايا 

ائفة الّدرزّية حّد 
ّ
وحكومات إسرائيل املتعاقبة لم تنصف الط

امللّحة   القضايا  وبعض  القومّية  قانون  إلى  ا 
ً
متطّرق الكفاية، 

ائفة الّدرزّية منها. 
ّ
تي تعاني الط

ّ
 ال

 

 
يخ  

ّ
الش  

َ
فضيلة الّدولة  رئيس  شكر  ألقاها،  تي 

ّ
ال كلمته  في 

ائفة مواطنين  
ّ
أبناء الط ائفة أجمع، مشيًرا إلى كون 

ّ
وأبناء الط

وشركاء   ا  مركزيًّ وعنصًرا  وبناء  متساوين  حياة  في  أساسّيين 

 الّدولة، على الّرغم من أّي قانون كان. 

ّية الّدرزّية، رئيس  
ّ
وقد تحّدث باسم رؤساء الّسلطات املحل

مجلس دالية الكرمل الّسّيد رفيق حلبي، حيث عرض بإسهاب  

مجاالت   في   
ً
خاّصة األخيرة  الّسنوات  في  الّدرزّية  القرى  أوضاع 

خطيط والبناء، وطالب رئيس
ّ
الّدولة بالّضغط قدر اإلمكان    الت

ّية.
ّ
 على الحكومة من أجل حّل قضايا الّسلطات املحل

طائفّية   تقدير  شهادات  توزيع  لت 
ّ
تخل املراسم   

ّ
أن ُيشار 

للبروفيسور سلمان زرقا والّدكتور طريف بدر والّدكتورة ختام  

ا لدورهم الّريادّي على مستوى قطرّي خالل الّسنة  
ً
حسين تثمين

 لآلخرين  األخيرة خال
ً
ل أزمة الكورونا، حيث برعوا وكانوا قدوة
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الحسن   الوجه  وإظهار  اإلنسانّية،  الطّبّية  الخدمات  تقديم  في 

ائفة. 
ّ
 واملنهّي ألبناء الط

مع   يخ 
ّ
الش وفضيلة  الّدولة  رئيس  التقى  قاء، 

ّ
الل ختام  في 

وتشغيل   تعليم  على  تعمل  تي 
ّ
ال "لوتس"  جمعية  عن  الت 

ّ
ممث

امل  الدرزّيات  الّصناعات  النساء  مواضيَع  املتفّوقات  تدّينات 

من   كّل  ووعد  هذا،  قاليد. 
ّ
والت العادات  مراعاة  مع  الّدقيقة 

ا على توسيع رقعة املشروع   فضيلته ورئيس الّدولة بالعمل سويًّ

أخرى. درزّية  قرى  قديم    ليشمل 
ّ
والت الحفل  افة  عر أّن  ُيذكر 

مع شبل كرمي منصو 
ّ

ها خالل املراسم الصحفّي الال
ّ

 ر. توال

رئيس األركان في زيارة تهنئة رسمّية  

 لدارة فضيلة الّشيخ 

افق   ، حضر إلى دارة الّرئيس  28.4.21خالل يوم األربعاء املو

في   طريف  موفق  الشيخ  فضيلة  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي 

جولس، قائُد هيئة أركان جيش الّدفاع الجنرال أفيف كوخابي،  

ائف
ّ
ة مع حلول الّزيارة الّسنوّية  وذلك من أجل تقديم الّتهاني للط

بّي شعيب عليه الّسالم. وقد رافق رئيس األركان  
ّ
ملقام سّيدنا الن

في   الحكومة  شؤون  منّسق  علّيان  غّسان  الجنرال  زيارته  في 

ان وعدٌد من  
ّ
املناطق، العقيد شادي عثمان قائد مديرّية الّسك

إلى جا ذين استقبلهم فضيلته 
ّ
ال الكبار،  نب  القادة والّضّباط 

ّية الّدرزّية وضّباط كبار من أبناء  
ّ
عدد من رؤساء املجالس املحل

ائفة.
ّ
يخ على رئيس األركان   الط

ّ
قاء، عرض فضيلة الش

ّ
خالل الل

أبناء  بخدمة  ق 
ّ
يتعل فيما  والعالقة  املهّمة  القضايا  من  عدًدا 

ذي  
ّ
قص الواضح ال

ّ
ائفة في جيش الّدفاع، وأهّمها قضّية الن

ّ
الط

األطّباء   الخدمة يعانيه  من  خروجهم  بعد  ائفة 
ّ
الط أبناء  من 

املستشفيات   في  خّصص 
ّ
الت بمقاعد  ق 

ّ
يتعل فيما  العسكرّية 

ائفة برفع نسبة  
ّ
العاّمة. كذلك، تطّرق فضيلته إلى مطالبة الط

ومنح   أفضلّية  ومنحهم  للجنود،  العالي  األكاديمّي  عليم 
ّ
الت

أشار  تعليمّية تساعدهم على تسهيل الحياة املستقبلّية. كما و 

تي يعاني  
ّ
ال خطيط والبناء 

ّ
أثناء حديثه إلى مشكلة الت فضيلته 

ائفة منها، على الّرغم مّما يقّدموه من واجبهم  
ّ
أبناء وشباب الط

 الكامل في أداء الخدمة العسكرّية على أحسن وجه. 

ائفة الّدرزّية كانوا  
ّ
 أبناء الط

ّ
د رئيس األركان أن

ّ
من جهته، أك

ال يتجزأ من جيش الّدفاع اإلسرائيلّي،  وال زالوا وسيبقون جزًءا  

ائفة  
ّ
الط أبناء  يشهده  ذي 

ّ
ال فت 

ّ
الال االندماج  كون  إلى  مشيًرا 

ي مناصب قيادّية رفيعة في جيش الّدفاع هو خيُر  
ّ
الّدرزّية في تول

ا  
ً
ائفة من قدرات ومؤّهالت. مضيف

ّ
دليل على ما يملكه أبناء الط

أبناء  إلى ضرورة املحافظة على املساواة الفعليّ  تي يشهدها 
ّ
ة ال

افق الحياتّية.  ة املر
ّ
يها في كاف

ّ
ائفة في صفوف الجيش وتبن

ّ
 الط

يخ ورئيس األركان للحديث عن  
ّ
هذا، وقد تطّرق فضيلة الش

ائفة  
ّ
الط وتحّديات  مكانة  وعن  العاّمة  اإلقليمّية  األوضاع 

طّورات  
ّ
 في ظّل الت

ً
األخيرة  الّدرزّية في املنطقة بشكل عاٍم، خاّصة

 في سوريا ولبنان. 

فضيلة الّشيخ يستقبل الّسفير الّروسّي  

 في اجتماع هاّم

الجمعة   البالد    1.5.2021حضر صباح  في  الّروس ّي  الّسفير 

ائفة  
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  دارة  إلى  فيكتوروف  أناتوالي  الّسّيد 

يخ موفق طريف. وقد جاءت هذه  
ّ
الّدرزّية في جولس فضيلة الش

إقليمّية، ولتقديم الّتهاني   ّية و
ّ
الّزيارة لبحث عّدة مواضيع محل

قليدّية  
ّ
الت الّسنوّية  الّزيارة  حلول  مع  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط ألبناء 

بّي شعيب عليه الّسالم.
ّ
 ملقام الن

 
من جهته، شكر فضيلته الّسفير الّروس ّي على ُحسن الزّيارة،  

يسها بوتين على ما يقوم به  وثّمن عالًيا دور الّدولة الّروسّية ورئ

من أجل استتباب األمن في املنطقة، مثنًيا على دوره االقليمّي  

أن الّسورّي. 
ّ
ق بالش

ّ
 والّدولّي الهاّم، وذلك خاّصة فيما يتعل

قاء، تطّرق فضيلته إلى العالقات الّدرزّية
ّ
الّروسّية  -خالل الل

نّية  في املنطقة، عارًضا موضوع تقديم ونقل املساعدات اإلنسا

بوساطٍة   سوريا  في  إخوانهم  إلى  البالد  في  الّدروز  من  واملاّدّية 

بزيارات   للقيام  أيًضا  الفرصة  إتاحة  وسط  مباشرة،  روسّية 

ان الّدروز في هضبة الجوالن وأبناء عائالتهم في  
ّ
عائلّية بين الّسك

الّسياس ّي   الوضع  مستجّدات  االثنان  ناقش  كذلك،  سوريا. 

اء، وإمكانّية فتح معبر بين جبل الّدروز  واالقتصادّي في الّسويد

زالوا  وال  كانوا  ائفة 
ّ
الط أبناء  أنّ  فضيلته  د 

ّ
أك واألردن.وقد 

وبناء   تنظيمها  وإعادة  الّسورّية  الّدولة  بوحدة  يريدون 

ابث  
ّ
مؤّسساتها، مشيًرا إلى ضرورة أخذ روسيا لهذا املوقف الث

إعادة ص أجل  من  املبذولة  الجهود  االعتبار ضمن  ياغة  بعين 

الّدستور الّسورّي من جديد. كذلك، أعرب فضيلته عن قلقه  

باب الّدروز أبناء الجبل إلى ليبيا  
ّ
ق بموضوع سفر الش

ّ
فيما يتعل

اهرة،  
ّ
الظ العمل على وقف هذه  الّسفير  طالًبا من  وأوكرانيا، 

 وإيجاد حّل جذرّي لهذا املوضوع مع القيادات الّدرزّية في سوريا.

الّس  د 
ّ
أك جهته،  الّدروز  من  مع  العالقات  أن  الّروس ّي  فير 

أهمّية  إلى  املنطقة، مشيًرا  في مصلحة استقرار  تصّب بال شّك 

يخ، سعًيا  
ّ
تي تجمعه مع فضيلة الش

ّ
العالقة املتينة والوطيدة ال

أبناء   بين  والعالقات  الّدرزّي  الكيان  على  الحفاظ  أجل  من 

بنق وعد  فقد  ذلك،  إلى   
ً
إضافة مكان.  كّل  في  ائفة 

ّ
ل  الط

بشكّل   قاء 
ّ
الل خالل  االثنان  تناولها  تي 

ّ
ال البحث  مستجّدات 

فورّي إلى العاصمة الّروسّية موسكو من أجل دراستها ومتابعة  

 تطّوراتها عن كثب. 

القنصل   من  كلٌّ  زيارته  في  الّروس ّي  الّسفير  رافق  ه 
ّ
أن ُيذكر 

 من  
ٌ
الّسفارة ولفيف في  العسكرّي  امللحق  بابوب،  إيجور  العاّم 

القنصل  املستشا اللقاء  في  شارك  قد  وكان  الّسياسّيين.  رين 
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الّسابق   والوزير  صفية  أمين  الدكتور  لروسيا  العام  الفخري 

يخ كان قد أجرى في    الّسّيد صالح طريف.
ّ
ُيشار أّن فضيلة الش

بالشؤون   ق 
ّ
تتعل موسكو  في  ومشاورات  لقاءات  عّدة  الّسابق 

في   واملسؤولين  املفاوضين  كبار  هناك  التقى  حيث  الّدرزّية، 

على   الحفاظ  كيفية  لبحث  وذلك  والّدفاع،  الخارجّية  وزارتي 

 ك. األمن واالستقرار في الجبل والحفاظ على الكيان الدرزّي هنا

سلسلة لقاءات هاّمة بين فضيلة الّشيخ  

 وسفراء الّدول األجنبّية في البالد 

 
ائفة  

ّ
ًرا رئيس الط

ّ
تي يجريها مؤخ

ّ
قاءات ال

ّ
ضمن سلسلة الل

يخ موفق طريف مع سفراء الّدول  
ّ
الّدرزّية الّروحّي فضيلة الش

األوروبّي   حاد 
ّ
االت بسفير  فضيلته  التقى  البالد،  في  األجانب 

جوف األربعاء  عمونئيل  يوم  جاءه  ذي 
ّ
ال دارة    5.5.21يه،  زائًرا 

ائفة في قرية جولس. 
ّ
 الط

يشغله   ذي 
ّ
ال الّدور  حول  قاء 

ّ
الل خالل  الحوار  دار  وقد 

لتقديم   إمكانّياته  يشمل  بما  املنطقة،  في  األوروبّي  حاد 
ّ
االت

دولّية،   برعاية  مشاريع  إقامة  و مباشرة  انسانّية  مساعدات 

ال ائفة 
ّ
الط ألبناء  تحت  دعًما  يقبعون  ذين 

ّ
وال سوريا  في  ّدرزّية 

 ظالل األوضاع االقتصادّية الّصعبة.

الّدرزّية  ائفة 
ّ
الط أنّ  الّسفير  أمام  د فضيلته 

َ
أك من جهته، 

 لوحدة الّدولة الّسورّية وإعادة  
ً
 وساعية

ً
كانت وال زالت داعمة

ة الّدول بما في ذلك دول  
ّ
ه على كاف

ّ
بناء مؤّسساتها، موضًحا أن

حاد  
ّ
مع  االت املشتركة  جهودها  ف 

ّ
وتكث تتعاون  أن  األوروبّي 

بالّدولة   للّنهوض مجّدًدا  القّوات الّروسّية في سوريا وموسكو، 

انها وبلدانها. 
ّ
ة سك

ّ
 الّسورّية وإعادة األمن واألمان لكاف

د الّسفير نّيته على نقل طرح وطلبات فضيلته إلى  
ّ
بدوره، أك

حاد، واعًدا بالعمل على تقديم  
ّ
ورقة عمل رسمّية حول  دول االت

حاد  
ّ
ة سفراء االت

ّ
هذا الشأن، ومناقشتها في أسرع وقٍت مع كاف

رق األوسط. 
ّ
 األوروبّي لدول الش

فضيلته  بين  جمع  آخر  لقاًء  أّن  إلى  الّسياق  ذات  في  ُيشار 

ذات   البالد حول  في  الهولندّي  الّسفير  مع  األسبوع  ذات  مطلع 

يخ كلٌّ من  الشأن. وقد رافق السفيَرين في زيارتهما 
ّ
لفضيلة الش

 القنصل الفخرّي واملستشار وديع أبو نّصار. 

في أعقاب أحداث الّشغب في القدس:  

فضيلة الّشيخ يصدر بياًنا في الّدعوة إلى  

 الّتسامح ووقف العنف 

األحداث   وتصاعد  القدس  من  الواردة  األنباء  أعقاب  في 

فضيلة   الّدروز  املوّحدين  لطائفة  الّروحّي  الّرئيس  أصدر  فيها، 

ا طالب فيه بالعمل الفورّي على 
ً
ا طارئ

ً
يخ موفق طريف بيان

ّ
الش

الكافية  رق 
ّ
الط وإيجاد  االستقرار،  وزعزعة  ر 

ّ
وت

ّ
الت حّدة  وقف 

املقّد  املدينة  إلى  الهدوء  ريف،  لعودة 
ّ
الش القدس ّي  سة والحرم 

وتحديًدا في األّيام األواخر من شهر رمضان املبارك وعشّية عيد 

د فضيلته أّن حرية العبادة هي    الفطر الّسعيد.
ّ
خالل البيان، أك

حّق أساس ّي لكّل مواطن من أّي دين كان، إلى جانب الحّق العاّم  

بنا القانون.  وسيادة  ظام 
ّ
الن على  الحفاظ  في  عليه،  والهاّم  ًء 

ة املسؤولين، كّلٍ من موقعه ومنصبه، بأخذ  
ّ
طالب فضيلته كاف

دور فّعال وجّدّي في العمل على تهدئة الخواطر وإعادة الهدوء  

 واألمن إلى مدينة الّسالم. 

 ما يلي:  16.5.21وقد جاء في بيان فضيلته الّصادر في تاريخ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ا  "منذ مطلع األسبوع  
ً
الفائت، تشهد البالُد بكّل أسٍف ظروف

 وغير اعتيادّية، جاءت على أثر تدهور األوضاع األمنّية في  
ً
صعبة

والقالقل   العنف  أحداث   
َ
ونتيجة غّزة،  وقطاع  البالد  جنوب 

سيج  
ّ
الن ترابط   

ً
مهّددة والقرى،  املدن  شوارع  اجتاحت  تي 

ّ
ال

سلبيّ  توابع   
ً
فة

ّ
ومخل البالد،  ان 

ّ
سك بين  لوال االجتماعّي  تكاد   

ً
ة

 حكمة العقالء تزعزع ما تعّودناه في الّدولة.

ناشدت   بقلق شديد،  نشاهدها  تي 
ّ
ال املشاحنات  بدء  منذ 

طائفة املوّحدين الّدروز استمراًرا لنهجها الّسلمّي الواضح، إلى  

والقالقل،   الفتن  وراء  االنجراف  ومنع  والّضمير  العقل  تحكيم 

كا تي 
ّ
ال ائفة 

ّ
الط نهج  في  وستبقى جسًرا  مستمّرين  زالت  وال  نت 

وهو   البالد،  في  وائف 
ّ
الط أبناء  بين  والحوار  واملحّبة  للّسالم 

ذي يوّحدنا جميًعا. 
ّ
 القاسم ال

نعيُش   البالد،  هذه  في  املمتّد  تاريخنا  مّر  على  نزال  وال  ا 
ّ
كن

لين نموذًجا  
ّ
ة القرى واملدن والبلدات، مشك

ّ
بسلٍم وسالٍم في كاف

 
ّ
ركيز على الّروابط  صالًحا في مّد جسور الت

ّ
واصل، والّسعي إلى الت

متقاسمين   واألديان،  املذاهب  واحترام  املشتركة  والقواسم 

وائف واألديان. 
ّ
ة الط

ّ
 العيش املشترك الحسن مع إخواننا من كاف

إليه   آلت  ما  األخيرة  األّيام  في  اقب  نر وأسف،  قلٍق  بكّل 

رة من انزالق إلى مهاوي العنف املستنك 
ّ
روف املتوت

ّ
ر األثيم،  الظ

نا  
ّ
أن موقنين  العاّم،  والحّيز  العّزل  املواطنين  تطال  واعتداءات 

تنتصر    
ّ

لئال لها  ونتصّدى  منيًعا،  ا  سدًّ أمامها  نقف  أن  يجب 

ور بين  
ّ
بظالمها على ما عرفته هذه البالد من عالقات املوّدة والن

دنا  
ّ
ا قد قلنا في أكثر من موقف وأك

ّ
أطياف املجتمع الواحد. كن

العنف بشّتى أشكاله ال يعتبر واجًبا للمواطنة الّصالحة  أّن نبذ  

أن   علينا  يجب  وأخالقّي،  ودينّي  إنسانّي  مطلٌب  هو  بل  فقط، 

من   فيس 
ّ
والن الغالي  باذلين  اقع،  الو أرض  على  اليوم  نطّبقه 

تي تمّيز هذه  
ّ
حمة ال

ّ
أجل الحفاظ على الوحدة االجتماعّية والل

نّوع. 
ّ
 البالد الغنّية بالت

هنا،   العنف  من  ضّد  للوقوف  عاّمة  البالد  ان 
ّ
سك ندعو 

املسؤولّية   متحّملين  واملشاكل،  القالقل  وراء  االنجرار  وعدم 

الجماعّية في رفع راية الّسلم واإلصالح، األخّوة والوفاق، رغم  
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واملعتقدات.   ظر 
ّ
الن ووجهات  اقف  املو في  واختالف  كّل خالٍف 

ي باملسؤولّية كما نعود ونكّرر دعوتنا ومناشدتنا للجميع بال
ّ
حل

ّ
ت

وعدم   املسيئة،  املغرضة  واملنشورات  األخبار  مع  عامل 
ّ
الت في 

الفتن   نيران  وتأجيج  املشاعر  باستفزاز  كان  فرد  ألّي  الّسماح 

واصل عليها أن تبقى دائًما  
ّ
األهلّية. يجب أن نذكر أّن وسائل الت

عبير عن الّرأي وفق املنطق واإلنسانّية والقانون، بعي
ّ
ًدا منبًرا للت

والكراهّية   حريض 
ّ
الت موجة  من  األخيرة  املّدة  في  نالحظه  عّما 

ة األصعدة. 
ّ
تي يتوّجب علينا محاربتها على كاف

ّ
 ال

في الختام، ال بّد من تحّية صادقٍة أخوّية نقّدمها إلى جميع 

املذاهب   جميع  من  واملسؤولين،  واملجتمع  الّدين  رجاالت 
يب نراهم  ذين 

ّ
ال واالنتماءات،  وائف 

ّ
العمل  والط إلى  ادرون 

لخروج   ا 
ً
تمكين ائفّية، 

ّ
والط العنف  نبذ  أجل  من  املشترك 

نشهدها   تي 
ّ
ال املأساوّية  األوضاع  هذه  من  الواحد  املجتمع 

جميًعا. كذلك نستمّر في مناشدتنا إلى املسؤولين والقيادات من  

حّل   إلى  وّصل 
ّ
الت أجل  من  الحثيث  والّسعي  للعمل  رفين 

ّ
الط

ار وإنهاء العراك.  سلمّي سريع لوقف إطالق
ّ
 الن

هذه   ودواعي  واجتماعّية،  دينّية  كقيادات  واجبنا  هو  هذا 

ينّدد   عالًيا  واضًحا  ا 
ً
وصوت  

ً
مشتركة  

ً
وقفة علينا  م 

ّ
تحت األّيام 

إلى سابق عهدها،   الحياة  إلى عودة  ويدعو  والتفرقة،  بالعنف 

 وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه". 

مزة يرتقي نصًبا اسم الّدكتور نايف ح

 تذكاريًّا في حيفا 

   
يخ أبي  

ّ
ائفة الّدرزّية فضيلة الش

ّ
بحضور الّرئيس الّروحّي للط

مستشفى   في  األطّباء  كبار  من  ولفيف  طريف،  موفق  حسن 

األحد   يوم  تّمت  والّضيوف،  املشايخ  ومن  حيفا  في  "رمبام" 

،  إزالة الّستار عن لوحة تذكارّية للّدكتور نايف حمزة  13.6.21

عبيه   بلدة  في  املولود  املعروفّية  وحيدّية 
ّ
الت ائفة 

ّ
الط ابن 

يه إدارة املستشفى حّتى عام  
ّ
بنانّية، وذلك تقديًرا لتول

ّ
 .1948الل

في معرض حديثه، تطّرق فضيلته إلى دور الّدكتور حمزة في  

في شمالّي   اليوم املستشفى األكبر  ذي أضحى 
ّ
ال بناء املستشفى 

ا  
ً
واصف خالل  البالد،  االجتماعّي  والعطاء  الخدمة  في  مسيرته 

أبناء   تشّرف  كمسيرة  املاض ي،  القرن  من  األّول  املنتصف 

ًدا على أهمّية تخليد ذكره ودوره  
ّ
وا، مؤك

ّ
ائفة أينما كانوا وحل

ّ
الط

 لألجيال الّصاعدة القادمة. 
ً

الئعّي الهاّم، ليظّل مناًرا ومثال
ّ
 الط

ب درزّي في البالد، حيث  ويعتبر الّدكتور نايف حمزة أّول طبي

بعد تخّرجه من الجامعة األمريكّية في    1935قدم إلى البالد عام  

في   عديدة  سنوات  مدار  على  كطبيب  عمله  ومزاولة  بيروت 

إلى   بعدها  وصل  حيث  األوسط،  رق 
ّ
الش من  مختلفة  مناطق 

بتقديم   خاللها  من  قام   
ً
عيادة فيها  أّسس  تي 

ّ
ال حيفا  بلدة 

 
ّ
لكاف بّية 

ّ
الط مختلف الخدمات  من  البالد  شمال  ان 

ّ
سك ة 

وائف. وقد ُعرف عنه نشاطه االجتماعّي الفّعال في تحسين  
ّ
الط

ائفة في البالد وخاّصة أمام حكومة االنتداب. وقد  
ّ
أوضاع الط

بمستشفى   اليوم  ُيعرف  ما  إدارة  البالد  في  مكوثه  أثناء  ى 
ّ
تول

"مستشفى   باسم  اس 
ّ
الن بين  آنذاك  ُيعرف  صار  حّتى  "رمبام" 

هامة وقّوة العلم. ال
ّ
كاء والش

ّ
 ّدكتور حمزة" ملا ذاع عنه من الذ

غادر الّدكتور نايف حمزة البالد عائًدا    1948مع حلول عام  

ممارسة  في  واستمّر  بنانّية، 
ّ
الل عبيه  بلدة  في  رأسه  مسقط  إلى 

افقته املنّية عام  ّب وخدمة املجتمع إلى أن و
ّ
 .1977الط

 طّبائهاالّطائفة الّدرزّية تكّرم خيرة أ

شعيب   بّي 
ّ
الن سّيدنا  ملقام  الّسنوّية  الّزيارة  مراسم  ضمن 

عليه الّسالم، تّم اإلعالن عن تكريم كّل من األطّباء: البروفيسور  

سلمان زرقا، الّدكتور طريف بدر والّدكتورة ختام حسين، وذلك  

الطّب   مجاالت  في  الئعّي 
ّ
الط والّريادّي  املركزّي  لدورهم  ا 

ً
عرفان

على امتيازهم خلتا الّسنة املاضية في مكافحة وباء  املختلفة، و 

قدير    الكورونا على مستوى قطرّي. 
ّ
كريم والت

ّ
الت وقد جاء هذا 

يخ موفق 
ّ
رزّية فضيلة الش ائفة الدَ

ّ
من قبل الّرئيس الّروحّي للط

طريف، وسط حضور رئيس الّدولة رؤوبين ريفلين ولفيف من رؤساء  

ة القرى الّدرزّية. الّسلطات املحلّية، الّشيوخ والوجه 
ّ
 اء من كاف

سلمان    -  البروفيسور 

زرقا نشأ في قرية البقيعة وهو  

قرية   ان 
ّ
سك من  اليوم 

مديًرا   اليوم  يشغُل  عسفيا: 

صفد،   في  "زيف"  ملستشفى 

في   ّب 
ّ
الط كلّية  في  ومحاضًرا 

جامعة بار ايالن. مختّص في الّصّحة الجماهيرّية، وحاصل على  

ّب. خالل مسيرته، شغل  عّدة ألقاب  
ّ
جامعّية باإلضافة إلى الط

ّب في جيش الّدفاع وفي  
ّ
 في سالح الط

ً
زرقا عّدة مناصب رفيعة

وزارة الّصّحة، وهو عضو في عدة لجان استشارة مهنّية تابعٍة  

 لوزارة الّصّحة. 

من    -  بدر،  طريف  الّدكتور 

يشغل   حرفيش:  قرية  ان 
ّ
سك

ملديرّية   رئيًسا  التحّضر  اليوم 

وزارة   في  تاء 
ّ
الش أوبئة  ملحاربة 

بين   شغل  فقد  كذلك  الّصّحة. 

الّدفاع    2020-2018األعوام   جيش  في  ّب 
ّ
الط لسالح  قائًدا 

ًرا مديًرا ملستشفى "كابالن" في  
ّ
اإلسرائيلّي، وقد تّم اختياره مؤخ

ع أن يبدأ مزاولة عمله في الفترة القريبة.   
ّ
رحوبوت، ومن املتوق

طبّية إنسانّية رسمّية عديدة في دول مختلفة في    قاد بدر بعثات 

انها إثر كوارث طبيعّية.
ّ
 أنحاء العالم ملساعدة سك
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الّدكتورة    - 

من   حسين  ختام 

تشغل   الّرامة:  قرية 

أقسام   اليوم مديرة 

الكورونا   عالج 

وهي   في حيفا.  رمبام  في مستشفى  التلّوث  ملنع  الوحدة  ومديرة 

في  كبيرة  ومحاضرة  طبّية  التخنيون.    باحثة  في  ّب 
ّ
الط كلّية 

 في  
ٌ
شاركت وما زالت في عّدة أبحاث علمّية عاملّية، وهي عضوة

 لجاٍن طبّية أوروبّية وأمريكّية.

من جهته، عّبر فضيلة الشيخ في مستهّل حديثه عن فخره  

والحداثة،   قّدم 
ّ
والت العلم  ريادة  في  ائفة 

ّ
الط أبناء  بقامات 

ال هؤالء  تكريم  العام  لهذا  أبناء  منتقين  من  الثة 
ّ
الث ّرّواد 

في   املنصرم  العام  خالل  فت 
ّ

الال امتيازهم  بعد  ائفة، 
ّ
الط

ائفة  
ّ
الط لوجه  وتمثيلهم  الكورونا،  لوباء  الطبّية  املواجهة 

 املشرق الحسن أمام املجتمع العاّم.

تحّدث   املكّرمين،  األطّباء  من  بهم  حتفى 
ُ
امل عن  نيابة 

ا هذا الت
ً
بّي  البروفيسور سلمان زرقا، واصف

ّ
ه للجهاز الط

ّ
كريم بأن

أزمة   األطّباء خالل  كّل  به  قام  ذي 
ّ
ال الجّبار  للعمل  تقديًرا  ه 

ّ
كل

أفراد   ة 
ّ
كاف بين  تفّرق  لم  الكورونا  كون  إلى  ا 

ً
مضيف الكورونا، 

ائف واألديان. 
ّ
 املجتمع من كافة الط

ابتة  
ّ
كذلك، شكر زرقا أفراد عائالت األطّباء على وقفتهم الث

مة الجماهيرّية على حساب أنفسهم، وأثنى  في دعم مسيرة الخد

أجل   من  الّدرزّية  ائفة 
ّ
والط الّروحّية  الّرئاسة  وقيادة  دور  على 

الجهات   مع  البارز  عاون 
ّ
الت إلى  مشيًرا  الّصعبة،  األزمة  ي 

ّ
تخط

الطّبّية املختّصة لكبح جماح اآلفة، وما ملسه مع زمالئه األطّباء  

 يس الّدولة.من الّدعم املعنوّي الكبير من قبل رئ

زيارات فضيلته لتهنئة منتخبي الجمهور  

 بعد انعقاد الكنيست وتشكيل الحكومة 

     
ائفة  

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  قام  تكريمّية،  أخوّيٍة  خطوٍة  في 

افقه وفٌد من   يخ أبو حسن موفق طريف ير
ّ
الّدرزّية فضيلة الش

أ من خاللها  
ّ
تعيين الّسادة  رجاالت الّدين واملجتمع، بزيارات هن

عيساوي فريج وحمد عّمار وزراء في الحكومة الجديدة، والّسّيد 

الكنيست. في  مرعي عضًوا جديًدا  دارة   مفيد  إلى  زيارته  خالل 

عمله   على  فضيلته  أثنى  قاسم،  كفر  مدينة  في  فريج  الوزير 

اختالف   على  املجتمع  أبناء  خدمة  في  الّريادّي  الّسياس ّي 

ًدا على أه
ّ
مّية دوره املخلص وعمله الّدؤوب من  أطيافهم، مؤك

عطيت له 
ُ
تي أ

ّ
هبّية ال

ّ
ا الفرصة الذ

ً
أجل تحقيق املساواة، ومثّمن

  
ً
ل فرصة

ّ
تي تشك

ّ
من خالل حمله هذه الحقيبة الوزارّية الهاّمة ال

عات أبناء املجتمع. 
ّ
 لتحقيق مطالب وتطل

زيارته  على  يخ 
ّ
الش  

َ
فضيلة فريج  الوزير  شكر  جهته،  من 

وأ  املّوحدين  املعّبرة،  لطائفة  الحكيمة  بقيادته  فخره  على  د 
ّ
ك

لفضيلته  سفيًرا  سيكون  ه 
ّ
أن واعًدا  مكان،  كّل  في  الّدروز 

أجل   من  يستطيع  ما  كّل  مقّدًما  املنابر،  كّل  فوق  ائفة 
ّ
وللط

ائفة. 
ّ
 تحقيق مطالب الط

أثناء زيارة فضيلته إلى دارة الوزير حمد عّمار إثر تعيينه وزيًرا 

املاليّ  وزارة  عّمار من  في  للوزير  الكبير  الّدور  عّبر فضيلته عن  ة، 

ه خير  
ّ
أن ًدا 

ّ
ائفة منذ سنواٍت طوال، مؤك

ّ
الط أبناء  أجل خدمة 

  
ّ
، إذ كان وال يزال محط

ً
ائفة وللمجتمع العربّي عاّمة

ّ
ل للط

ّ
ممث

اقف والعمل.   آمال وثقٍة وصدٍق في املو

أيًضا إلى قرية حرفيش   يخ قد قدم 
ّ
هذا، وكان فضيلة الش

ًئا إّياه بتعيينه عضًوا في  ل
ّ
تقديم التهاني للّسّيد مفيد مرعي، مهن

ائفة  
ّ
الط حقوق  أداء  في  تفانيه  على  أثنى  حيث  الكنيست، 

إّياه   مناشًدا  دها، 
ّ
وتقل سبق  تي 

ّ
ال املناصب  ة 

ّ
كاف في  واملجتمع 

 باالستمرار بمسيرة العطاء هذه ملا فيه الخير ألبناء املجتمع الواحد. 

ّية لمقام سّيدنا الخضر عليه  الّزيارة الّرسم

 الّسالم في بقعاثا 

  
يخ 

ّ
الش الّدرزّية فضيلة  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  قدوم  مع 

مشايخ   من  اآلالف  حضور  ووسط  طريف  ق 
ّ
موف حسن  أبي 

الّسبت   يوم  انطلقت صباح  الّدروز،  املوّحدين  طائفة  وأبناء 
افق   بّي    26.6.21املو

ّ
 مقام سّيدنا الن

ُ
الخضر عليه الّسالم زيارة

اقعة في الجوالن.   الّرسمّية، في قرية بقعاثا الو

تحّدث   املقام،  داخل  انعقدت  تي 
ّ
ال الّزيارة  مراسم  خالل 

توحيدّي   كنهٍج  الّدينّية  الّزيارات  أهمّية  عن  يخ 
ّ
الش فضيلة 

ائفة  
ّ
ا في الحفاظ على وحدة الط ا هامًّ متوارث يؤدي دوًرا تاريخيًّ

ا  
ً
ائفة  وتالحمها، متطّرق

ّ
تي تواجه الط

ّ
حدّيات ال

ّ
في حديثه إلى الت

ائفة وأبنائها في كّل  
ّ
 مصلحة الط

ّ
في البالد والخارج، ومؤكًدا أن

 وفَق  
ٌ
مكان كانت وال تزال فوق كّل أّي اعتبار كان، وهي مشروطة

عالي عن صغائر األمور.  
ّ
 والت

ّ
تعبيره بالحفاظ على وحدة الّصف

حديثه نهاية  في  فضيلته  تضّرع  سالمة    وقد  إلى  بالّدعاء 

ائفة في  
ّ
كر أبناء الط

ّ
ا بالذ املوّحدين وتوفيقهم أينما كانوا، مخصًّ

األوضاع   ظّل  تحت  طويلة  سنواٍت  منذ  القابعين  سوريا 

األزمة   إثر  على  لبنان  في  ائفة 
ّ
الط أبناء  وأيًضا  الّصعبة، 

بنانّية، مشيًرا إلى كون أبناء  
ّ
تي تواجهها الّدولة الل

ّ
االقتصادي ال
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إخوانهم  ال ملساعدة  االستعداد  أهبة  على  البالد  في  ائفة 
ّ
ط

 املوّحدين أينما كانوا. 

بّي الخضر )ع( املنعقدة هذه،  
ّ
ُيشار أّن زيارة مقام سّيدنا الن

الّزيارات   وقف  من  شهور  وأربعة  سنٍة  بعد  أولى  كزيارٍة  أتت 

ن رجاالت  
ّ
واملناسبات العاّمة خالل جائحة الكورونا، حيث تمك

مل بعد طول  الّدين وا
ّ
لّم الش ملشاركون بعد انتظار طويٍل من 

االشتياق   من  ا  روحانيًّ ا 
ً
رونق الّزيارة  على  مضفيين  انقطاع، 

امخ. 
ّ
وحيدّي الش

ّ
 فيء العلم الت

ّ
قاء، واالجتماع تحت

ّ
 لل

سلسلة لقاءات رسمّية تجمع بين فضيلة  

 الّشيخ مع قيادات المملكة األردنّية 

الّرئيس الّروحّي لطائفة املوّحدين  خالل زيارة رسمّية قام بها  

يخ موفق طريف إلى أراض ي اململكة األردنّية  
ّ
الّدروز فضيلة الش

حزيران   شهر  أواخر  بوزراء 2021الهاشمّية  فضيلتُه  اجتمع   ،

 إلى مسؤولين وقيادات رفيعة  
ً
كبار في الحكومة األردنّية، إضافة

مواض وإّياهم  تداول  حيث  األردنّي،  الجيش  في  يع  املستوى 

بين   الجامعة  العالقات  ضمنها  ومن  عديدة،   
ً
هاّمة إقليمّية 

ظّل   في  وذلك  الهاشمّية،  األردنّية  واململكة  الّدرزّية  ائفة 
ّ
الط

غييرات الجذرّية الحاصلة في املنطقة. 
ّ
 الت

د فضيلته على ما للمملكة األردنّية من  
ّ
قاءات، أك

ّ
خالل الل

است على  الحفاظ  في  هاّم  ومركزّي  محورّي  األمن  دوٍر  تباب 

رق األوسط، ُمثنًيا على دور جاللة امللك عبد هللا  
ّ
واألمان في الش

الّسعي   في  الواضح  موقفه  من  عنه  اشتهر  وما  الحسين،  بن 

رق  
ّ
الش دول  في  ومصالحها  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط مكانة  لتعزيز 

 في ظّل  
ً
، وذلك خاّصة

ً
قيق خاّصة

ّ
، وفي األردن الش

ً
األوسط عاّمة

 ة األخيرة. األزمة الّسوريّ 

عليم 
ّ
والت ربية 

ّ
الت وزير  مع  بحث  قد  يخ 

ّ
الش فضيلة  وكان 

إدارة   أيًضا  ى 
ّ
يتول ذي 

ّ
ال قديس  أبو  أحمد  محمد  البروفيسور 

املمنوحة   املنح  العلمّي، موضوع  والبحث  العالي  عليم 
ّ
الت وزارة 

ائفة 
ّ
الط أبناء  لبة 

ّ
للط اني 

ّ
الث امللك عبد هللا  بتوكيٍل من جاللة 

الب الجامعات األردنّية، حيث تداول االثنان  الّدرزّية من  في  الد 

ّب والّصيدلة 
ّ
إمكانّية زيادة عددها وتمكينها أيًضا في كلّيات الط

 في الجامعات املختلفة.

الفرايه   مازن  الّداخلّية  وزير  مع  فضيلته  واجتمع  هذا، 

ِقَبل   من  األردنّية  األراض ي  إلى  الّدخول  تسهيالت  وتداوال حول 

ب الجامعيّ 
ّ

ال
ّ
ائفة  الط

ّ
ين الّدروز، وعموم الّزائرين من أبناء الط

ذين يفدون األردن عبر املعابر الّدولّية. 
ّ
 ال

تشييد تمثال لعطوفة القائد سلطان باشا 

 األطرش في قرية البقيعة 

يخ  
ّ
الش فضيلة  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  بحضور 

على البقيعة  قرية  ان 
ّ
سك من  املئات  ومشاركة  طريف،    موفق 

املجلس   رئيس  إلى   
ً
إضافة وائف، 

ّ
والط األطياف  اختالف 

افق   مراسم    3.7.21الّدكتور سويد سويد، تّمت يوم الّسبت املو

الكبرى   الّسورّية  ورة 
ّ
الث لقائد  تمثال حجرّي  الّستار عن  إزاحة 

 عطوفة املغفور له سلطان باشا األطرش. 

     
اريخّي الهاّم  في مستهّل خطابه، تطّرق فضيلته إلى الّدور  

ّ
الت

لعطوفة املغفور له سلطان باشا األطرش، مشيًرا إلى تضحياته  

والكرامة،  والّدين  األرض  على  الحفاظ  سبيل  في  املشهودة 

ًدا على أهمّية مثل هذه املبادرات اإلنسانّية واالجتماعّية 
ّ
ومؤك

تي  
ّ
ال الّصاعدة  لألجيال  أخالقّية  دروٍس  من  فيها  وما  القّيمة، 

 
ّ
قاليد.تعاني تفك

ّ
ا في الهوّية وتراجًعا في دور العادات والت

ً
 ك

أبناء طائفة املوّحدين الّدروز في    فضيلته تحّيات 
ّ
كما وبث

أّن مصلحة   الّسويداء والجبل، موّضًحا  في  إلى إخوانهم  البالد 

تي يتوّجب  
ّ
ائفة وأبنائها في كّل مكان، ستظّل الغاية الُعليا ال

ّ
الط

 موقعه. على الجميع حفظها، كلٌّ من

يذكر أنّ شباب قرية البقيعة كانوا املبادرين من أجل إقامة  

األخيرة   املّدة  في  القرية  تشهد  حيث  ذكارّي، 
ّ
الت صب 

ّ
الن هذا 

 لتعزيز االنتماء وترسيخ الهوّية. 
ً
قة

ّ
 موف

ً
 شبابّية

ً
 نهضة

انطالقة مشروع ريادّي مشترك لدمج الّشباب  

 الّدروز في العمل ضمن قطاع الهايتك 

  
يوم   صباح  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط أبناء  من  العشرات  شارك 

في اجتماع خاّص لعرض برنامج تأهيل ريادّي    9.7.21الجمعة  

ائفة الّدرزّية من أجل االنخراط في صناعات الهايتك.  
ّ
ألبناء الط

مقام   في  اقعة  الو االجتماعات  قاعة  في  قاء 
ّ
الل هذا  ُعقد  وقد 

سيف، حيث التقى هناك  سّيدنا الخضر عليه الّسالم في كفر يا 

وا عرض  
ّ
تول ائفة مع مختصّين ومهنّيين 

ّ
الط أبناء  عشراٌت من 

فاصيل. 
ّ
ساؤالت والت

ّ
ة الت

ّ
 املشروع أمامهم مجيبين عن كاف

الّرئيس  طريف  ق 
ّ
موف يخ 

ّ
الش فضيلة  افتتح  جهته،  من 

ًدا أمام املشاركين أّن  
ّ
قاء، مؤك

ّ
ائفة الّدرزّية هذا الل

ّ
الّروحي للط

ائفة سعت 
ّ
ومواجهة    الط واإلعمار  قّدم 

ّ
الت نحو  تزال  وال  دائًما 

تحّدّيات املستقبل، مشيًرا إلى ضرورة االنضمام إلى ركب العلم  

ائفة من االلتحاق  
ّ
الط أبناء  ن 

ّ
تي تمك

ّ
ال الّدقيقة،  والّصناعات 

بالعادات   مّسك 
ّ
الت ومن  آن،  في  كنولوجّية 

ّ
الت بالعصرّية 

فضي ر 
ّ
ذك وقد  الوقت.  نفس  في  قاليد 

ّ
كلمته والت خالل  لته 
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قاءات  
ّ
الل هذه  عجلة  بدفع  الّدينّي  املجلس  والتزام  بالتزامه 

بات  
ّ
ومتطل مناحي  شّتى  في  باب 

ّ
الش ودعم  للقلوب،  املقّربة 

 الحياة.

عليمّي األّول من نوعه، سيستمّر 
ّ
الت البرنامج  أن هذا  ُيذكر 

ر على يد محاضرين ومختصّين في   على مدار أشهر عديدة ويمرَّ

الها على  برامج  انتهائه  مع  املشاركون  سيحصل  حيث  يتك، 

نهم من االنضمام لصفوف عدٍد كبير  
ّ
شهادة إنهاء رسمّية، تمك

تي اعلنت انضمامها إلى املشروع. 
ّ
 من شركات الهايتك ال

وقد تّم إعداد هذا البرنامج ِمن ِقَبل شركات هايتك رائدة،  

واملج الّروحّية  الّرئاسة  ورعاية  حكومّية  مكاتب  من  لس بدعم 

اإلعداد   على  العمل  افق  تر حيث  األعلى،  الّدرزّي  الّدينّي 

ا فارس نائب  
ّ
يخ مهن

ّ
 توجيه خاّصة تشمُل الش

ُ
طبيق لجنة

ّ
والت

 املدير العاّم لوزارة املعارف ومدير البرامج القطرّية في الوزارة.

مع بدء ليالي الُعشر المباركة: أجواء  

 توحيدّية تخّيم على قرى الكرمل 

 

     
افق  في   ، حضر اآلالف من  10.7.21صباح يوم الّسبت املو

دالية  إلى  والجوالن  والكرمل  الجليلين  من  ائفة 
ّ
الط مشايخ 

ملقام   الّسنوّية  الّزيارة  مراسم  في  للمشاركة  وذلك  الكرمل، 

مشايخ   استقبالهم  في  وكان  الّسالم.  عليه  ابراهيم  أبو  سّيدنا 

منير  أبو  يخ 
ّ
الش بينهم  ومن  ووجهائها،  نصرالّدين    البلدة  قاسم 

 من  
ٌ
ي ولفيف

ّ
قّيم املقام، الّسّيد رفيق حلبي رئيس املجلس املحل

الّروحّي   الّرئيس  برفقة  الّزيارة  وحضر  هذا،  القرية.  أهالي 

كلٌّ من فضيلة   يخ موفق طريف 
ّ
الش الّدرزّية فضيلة  ائفة 

ّ
للط

أبي   يخ 
ّ
الش وفضيلة  القضماني  صالح  يوسف  أبي  يخ 

ّ
الش

 ّواس الخلوات من مختلف القرى. سليمان فارس شمس، وس 

الّرئيس  موفق  يخ 
ّ
الش فضيلة  تحّدث  االجتماع،  خالل 

أّيام   وبدء  الّزيارة  تزامن  رمزّية  عن  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي 

الّصعيد   على  ائفة 
ّ
الط أوضاع  إلى  ا 

ً
متطّرق املباركة،  العشر 

في ائفة 
ّ
الط  

ّ
أن إلى  مشيًرا  ولبنان،  سوريا  في  وخاّصة    اإلقليمّي 

نسيق مع القيادات  
ّ
البالد كانت وال تزال على أهبة االستعداد للت

بنانّية من أجل تقديم كّل ما يلزم لنصرة األهل في لبنان إثر  
ّ
الل

 ترّدي األوضاع االقتصادّية هناك. 

العنف   قضّية  إلى  بإسهاب  فضيلته  تطّرق  فقد  كذلك 

تق تي 
ّ
ال باآلفة  إّياه  ا 

ً
واصف والبلدات  القرى  في  ّض  املستشري 

ًدا على ضرورة اجتثاثه من الجذور وعقاب من  
ّ
املضاجع، ومؤك

وقد طالب   والحوار،  الّسلم  بدل   
ً
وسيلة العنف  خذ 

ّ
ات كل من 

راقية،   حضارّية  بصورة  العشر  أيام  بإحياء  باب 
ّ
الش فضيلته 

 واالمتناع عن استعمال املفرقعات وإزعاج كبار الّسّن. 

في الّزيارة  مراسم  انتهاء  بعد  ه 
ّ
أن قام    ُيشار  الكرمل،  دالية 

يخ موفق طريف يصحبه مئات املشايخ 
ّ
الش إلى    بزيارة   فضيلة 

خلوات قرية عسفيا، مباركين ما تّم إنجازه في الّسنة األخيرة من  

الشرقّية  الخلوة  في  طاق 
ّ
الن واسعة  وترميم  توسيع  عملّيات 

قرية   
ُ
شيوخ استقبالهم  في  كان  وقد  الوسطانّية،  والخلوة 

يخ ابراهيم  
ّ
يخ ربيع أبو ركن والش

ّ
عسفيا وسّواس خلواتها الش

كّيوف. نزيه  يخ 
ّ
والش تحّدث  خ   منصور  الخلوات،  زيارته  الل 

املوحّدين   صوت  وعن  وقدسّيتها  العشر  معاني  عن  فضيلته 

بوحدة   فقط  ه 
ّ
أن ا  مؤكدًّ األرض،  بقاع  في  د  واملوحَّ الواحد 

املّس   في صّد كّل محاوالت  ائفة 
ّ
الط كاتف ستنجح 

ّ
 والت

ّ
الّصف

وحيد.
ّ
وحيدّي وأداء رسالة الت

ّ
 بالكيان الت

    
إلى   فضيلته  وتوّجه  مكان  هذا  كّل  في  ائفة 

ّ
الط أبناء  ة 

ّ
كاف

بين   تحمل  تي 
ّ
ال املباركة  العشر  ليالي  قدوم  مع  إّياهم  ا  ئً

ّ
مهن

لنعود   ها 
ّ
نستغل أن  داعًيا  واملعرفة،  القداسة  معاني  ثناياها 

املحّبة   معارج  في  القلوب  وتالقي  سامح 
ّ
والت املحّبة  إلى  بقلوبنا 

وحيد.
ّ
 والت

لّدرزّية  فضيلة الّشيخ يهّنئ أبناء الّطائفة ا

 بحلول ليالي الُعشر المباركة

افق   املو األحد  يوم  املباركة  الُعشر  ليالي  يوم  انطالق  مع 

ا  12.7.21
ً
بيان الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  أبرق فضيلة   ،

يالي املباركة، حيث جاء في  
ّ
أ من خالله بحلول هذه الل

ّ
ا، هن رسميًّ

 نّص البيان: 

ائفة الّدرزّية، " إخواني وأخواتي أبناء 
ّ
 الط

جميًعا   إليكم  نتوّجه  الفضيلة،  العشر  ليالي  حلول  مع 

أن   وجّل  عّز  هللا  إلى  مبتهلين  الّروحّية،  بريكات 
ّ
الت آيات  بأسمى 

ات، مجّددين العزائم  
ّ
فس والّرجوع إلى الذ

ّ
لها بمحاسبة الن

ّ
نكل

الفضائل،   وتحصيل  األخالق  تهذيب  أجل  من  الّصادقة 

 القلب وصّحة الّسرائر. ومستلهمين من بركة ل
َ
 حظاتها سكينة

 ◼ ليالي عشر مباركة للجميع"
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 الفنان حكمت خريس  
 من قرية المغار 

 

املعروف   التشكيلي  الفنان  خريساستكمل  ابن    حكمت 

أ   قرية مؤخرا  وتحضير   عمالاملغار  التذكاري  نصب  ال  نحت 

  البقيعةقرية  للزعيم سلطان باشا األطرش في ساحة العين في  

مشاركة   وسط  التمثال  هذا  عن  الستار  إزاحة  تمت  حيث 

ائف والقياديين وأبناء   واسعة من رجال الدين من كافة الطو

أن  و   .قريةال بجانب  يملك  حكمت  فنان  اليذكر  عرض  صالة 

بجانب القرية  منزله في املغار وحديقة لبعض اعماله في النحت  

له العديد  يزورها العديد من السياح من كافة انحاء البالد، و 

اقع في إسرائيل  واملنحوتات في    من االعمال الفنية عدد من املو

، الذي ولد عام  خريس   ودرس الفنان حكمت.  خارج البالدوفي  

، في معاهد للفنون وقام بتطوير  أوالد  3ل    وأبوهو متزوج    1969

ال مجال  في  بشكل  موهبته  والنحت  عام  بشكل  التشكيلي  فن 

 خاص، وبممارستها يوميا وقد اكتسب خبرة واسعة في هذا املضمار. 

اعماله اهم  في    :من  جنبالط  كمال  ،  حرفيشقرية  تمثال 

في   حمدان  طليع  باشا  ،  املغار قرية  تمثال  سلطان  تمثال 

قرية تمثال الشيخ علي فرحات في  ،  شفاعمرو  مدينة  االطرش في  

 ◼  .شمال البالدوأواسط و في جنوب    أخرى عديدة ثيل  اوتم،  بقعاثا 

    

 
 

ء للراحلين من األدباء من  "معجم الوفا   صدور كتاب 
 " للكاتب محمد علي سعيد 48  – الداخل    يي فلسطين

 

مؤخرا   الوفصدر  "معجم  اء كتاب 

الداخل    نييللراحلين من األدباء من فلسطي

وهو عمل   " للكاتب محمد علي سعيد48  –

ا.توثيقي هام يحفظ ذكر 
ّ
    ى وإرث هؤالء األدباء الذين رحلوا عن

سعيد   محمود  أحمد  علي  محّمد  والناقد  الكاتب  ُولد 

البعنة وبعدها    1951مصطفى عام   إلى  في قرية شعب ثم نزح 

ى تعليمه االبتدائّي 
ّ

ا له. تلق خذها مقرًّ
ّ
انتقل إلى مدينة طمرة وات

أكمل ثّم  البعنة   قرية  ياسيف،    في  كفر  في  انوي 
ّ
الث تعليمه 

عام   منها  وحصل  في جامعة حيفا،  تعليمه  على    1994وواصل 

أكمل   ثم  التربية  وفي  وآدابها،  العربية  اللغة  في  األول  اللقب 

على اللقب الثاني.    1998تعليمه في قسم التربية، وحصل عام  

عدة   على  مؤلفات  حاز  له  ودروع.  شهادات  وتكريم،  ائز  جو

 غزير االنتاج.  عديدة ألنه

  ، انسانيةأما الكتاب فهو لفتة وطنية، حضارية، أخالقية

ا  
ّ
ورائدة قام بها الكاتب مشكورا بتوثيق األدباء الذين رحلوا عن

الكتاب   هذا  ويأتي  أبًدا.  حاضًرا  سيبقى  أدبهم  ولكن  جسًدا 

وتخليدهم.   لذكراهم  وإحياء  بهم  احتفاء  الكتاب    القّيم  يضم 

كاتبا راحال: ذكر أسمهم الثالثي، كنيهم، تاريخ    -150سيرة حياة  

مو  وفاتهم،  وتاريخ  مع  ميالدهم  األدبي.  انتاجهم  وجميع  طنهم 

عن   تعريف  وأيضا  سيرتهم  ذكر  بدون  أسماء  ثالث  أضافة 

تاب  
ُ

ك أسماء  هنالك  األسماء  هؤالء  بين  من  ف. 
ّ
واملؤل الكاتب 

املغار، سلمان    -املغار، حمزة بشير  -دروز وهم: أمين أبو جنب  

فّراج    -دغش   سلمان  يوسف    -املغار،  سلمان    – الرامة، 

سلمان   ناطور    –فالح  البقيعة،  سلمان  سميع،  دالية    –كفر 

القاسم   سميح  ناطور    -الكرمل،  سميح  دالية   –الرامة، 

دالية الكرمل،    – بيت جن، فرحات بيراني    – الكرمل، علي حلبي  

عليان   حاطوم    –ماجد  معين  عمرو،  الكرمل،    –شفا  دالية 

دالية الكرمل، نعيم عرايدة    – يركا، نزيه خير    – مفيد قويقس  

عساقلة  املغار  – هايل  سويد    – ،  سلمان  يوسف    –املغار، 

محاولته    البقيعة. على  ونشكره  يده  على  ونشّد  الكاتب  نحّيي 

الزمن عن   تدوين وتوثيق وتخليد وإحياء ذكراهم ونفض غبار 

 ◼. أدبائنا ورفض نسيانهم

 تصوير: جمال علي 
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 جبل الدروز   – جمعية عطاء الخيرية  
 جبل الدروز  – السيد جاد ابو شقرااعداد  

 

ن مثل  أ ابة األكبر للنمو الروحي، إذ  خدمة اآلخرين هي البو  

جبل  وفي    هذه األعمال ال يقوم بها إال أصحاب األرواح العظيمة.

 
 
ة من أهل الخير والعطاء لتضع اللبنة األولى العرب اجتمعت ثل

 لجمعي  
 
في مجتمعنا وهي شريحة    ةة بشريحة هام  ل مر  عنى وألو  ة ت

 
 
كان االسم والعنوان لهذه الجمعية   "عطاء"قات.  األرامل واملطل

والتي استطاعت وخالل فترة قصيرة من عمرها تحقيق الكثير  

ء"  عطا"نسانية وللوقوف على أعمال  من أهدافها الخيرية واإل

رئيسة    . ونشاطاتها كمال  كوثر  السيدة  العمامة  مجلة  التقت 

 مجلس اإلدارة في الجمعية والتي تحدثت قائلة:  

رامل واملطلقات  ست جمعية عطاء الخيرية ملساعدة األ تأس  
في  2014عام   والناشطين  الخير  أهل  من  مجموعة  يد  على  م 

التطوعي   ن   اإلنسانياملجال  يتناول  الجمعيةحيث    شاط 

تقديم   خالل  من  وأسرهن  واملطلقات  األرامل  ودعم  مساعدة 

املعونة املالية والصحية والتأهيل النفس ي واملنهي والعمل على  

الفاعل ضمن   وزيادة دورها  املرأة  سرتها واملجتمع لكي  أتمكين 

   تساهم في تنمية املجتمع املحلي وتحقيق ذاتها.

 

عملت   لتأسيسها    "عطاء"جمعية  لقد  األولى  األيام  ومنذ 

نظامها   ضمن  وضعت  التي  العامة  األهداف  تجسيد  على 

 الداخلي حيث قامت الجمعية:

   ( سبر وتحقق)  جراء عملية مسح اجتماعي إ .1
 
ة األرامل  لكاف

 
 
وأسرهنواملطل    ،قات 

 
ريف السويداء  نطاق  كامل  ا  شمل 

و  ورقي    م  ت ومدينة،  بيانات  قاعدة  و وضع  لكترونية ألكثر  إة 

   8500من  
 
ومطل احتياجاتهن أرملة  تحديد  ثم  ومن    ، قة 

 
 
تحديد  وشك اتجاه  االنطالق  نقطة  القاعدة  هذه  لت 

 .  ةات عمل الجمعي  أولوي  

 ة.  ة عيني  ة جراحي  عملي   206إجراء  .2

 . ةة شهري  وصفة طبي    150تأمين  .3

بداية عمل الجمعية منذ    ةة سنوي  منحة جامعي    40تأمين   .4

   . 2019حتى عام 

و  .5 خاص  إإنشاء  مركز  طالق 

النفسي   ة بالرعاية 

الشاملة  واالجتماعي   ة 

بقيمة تأسيسية للتجهيزات  

 ولوازم التدريب.

تدريبي   .6 دورات  مجاني  تنفيذ  التنميةة  مجال  في  ة  البشري    ة 

املتدر   عدد  بلغ  واملتدر  حيث  املجاالت  بين  مختلف  في  بات 

وممتدر    2000 في  تدر  با  الجامعات  طلبة  من  معظمهم  بة 

 . مختلف االختصاصات

تخص  إ .7 دورات  النفس يصي  قامة  الدعم  مجال  في  لي  و  األ   ة 

من   ألكثر  األطفال  تربية  مجال  في  ب  متدر    150وكذلك 

  بة.ومتدر  

العديد .8 اليدوي    إقامة  األعمال  دورات  املجاني  من  ة  ة 

مختص   تدوير  بإشراف  إعادة  مجال  في  األقمشة حيث  ين 

 بة.  متدر   70شملت 

املنظفات   .9 صناعة  على  التدريب  دورات  من  عدد  إقامة 

 ا. منزلي  

توزيع   .10 وإعادة  وكوي  وغسل  وفرز  لجمع  كساء  مشروع 

واأل  املستعملة   املالبس 
 
ق األطفال حيث  وألعاب  م  د  حذية 

في تقديم    ةة مستمر  عائلة والجمعي    4500الكساء ألكثر من  

 
 
ألولى من نوعها حيث بلغت عدد القطع  ا  عد  الخدمة التي ت

 قطعة لباس.  45000عة بحدود املوز  

الفنية .11 لألعمال  فنية  مسابقة  زيتي)  إقامة  حيث    (رسم 

 
 
 ة عطاء.ة األعمال لصالح جمعي  عادت كاف

كل عام دراس ي شملت    حصة مدرسية مع بداية  500  توزيع .12

 . 2018أطفال الفئة املستهدفة حتى عام  

فن  إ .13 حفل  السنة  ي  قامة  رأس  بمناسبة  األيتام  لألطفال 

تقليد امليالدي   وأصبح  األم  عيد  بمناسبة  آخر  وحفل  ة 

   . 2019سنوي مستمر حتى العام 

وجه   الختام  الشكر ألصحاب  وفي  عطاء  جمعية  رئيسة  ت 

 
 
ة  األيادي البيضاء واملغتربين من أهالي جبل بني معروف في كاف

األرض في  كما خص    أصقاع  أهلنا  بالشكر  الحبيب  ت  الجوالن 

 
 
شك والذي  للجمعية  الكبير  دعمهم  العلى  األساسية  ر ل  افعة 

يذكر أن الجمعية تسعى إلى تقديم   ، لنجاح نشاطاتها اإلنسانية

ة للفئة ة والعيني  ة و املادي  ة التدريبي  املزيد من الخدمات التأهيلي  

 
 
واملطل األرامل  من  اإل املستهدفة  ضمن  وأبنائهن  مكانيات  قات 

املساعدة  املتاحة   من طلبات  الكثير  الكثير  لديها  أن  العلم  مع 

ق  املقد   من  من  مة  للدعم  بحاجة  املستهدفة  الفئة  جل  أ بل 

 ◼ تحقيقها. 
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 الخير 
 منير عطا للا   د. بقلم 

 عن موسوعة العقل البشري وقدرات جسم اإلنسان 
 

 قال أبو العالء المعري: 

    الَخْيُر َيْفَعُلُه الَكريُم ِبَطْبِعهِ 

 َوإذا اللَّئيُم َسخا َفذاَك َتَكلف   

   َعَلْيَك ِبِفْعِل الَخْيِر لو لم َيُكْن له

 ُحْسُنُه في الَمساِمِعمَن الَفْضِل إال 

 

في جسم    (Goodness)  الخير  مغروسة  بشرية  هو خصلة 

كل إنسان، وهي هداية ربانية، وهي أحد التعاليم السماوية التي  

تتكي   طاهرة  مادة  يولد  واإلنسان  الديانات.  كل  إليها  ف  تدعو 

والتأثيرات   التعاليم  وحسب  حولها  تأتي  التي  الظروف  حسب 

 
 
صغره. وعندما يصل اإلنسان إلى درجة البلوغ اها من التي يتلق

ر ما هو الخير وما هو الشر، وذلك حسب  يستطيع بنفسه أن يقر  

التأثيرات والضغوطات والتوجيهات املسلطة عليه، وكذلك بناء  

نه وفلسفته في الحياة. فاإلنسان مجبول على  على ثقافته وتدي  

يصطدم   عمل الخير من صغره، لكن مع كبره ومواجهته للحياة 

فيدخل    ا يتوقع وينتظر، بأحداث وأعمال بعيدة كل البعد عم  

عمل   في  باملثل  الرد  أو  الخير  عمل  في  االستمرار  بين  صراع  في 

 بعض الشر، وهنا يكمن االمتحان الكبير لكل إنسان. 

وورد في كتاب الدكتور جميل صليبا بعنوان "علم النفس" 

ال   القول: في  ليس  وهو  أمر شخص ي،  هو  نفسها،  "الخير  شياء 

ر  ر بتغي  وإنما هو في النسبة التي بين االشياء واالنسان، فهو يتغي  

أن   كله  ذلك  ومعنى  العصور،  باختالف  ويختلف  الشخاص، 

وص   اجتماعية  وأسسا  نفسية  أسسا  الخالقية  لة  للقواعد 

 بالشياء الخارجية."  

"وجود    كتب الشيخ أبو مهند القمري عن الخير والشر قوله:

قد  الخير   ولكن  فيه،  جدال  ال  أمر  البشرية  النفس  في  والشر 

 
 
ر للعبد من مقومات السوء ما يثير في نفسه كل نوازع الشر  تتوف

على اختالف ألوانها؛ لدرجة تجعل العبد يظن أنه ال يوجد في  

العبد   أبدا. والعكس من ذلك صحيح، فقد يحاط  نفسه خير 

الطاعات، ما  ببيئة صالحة، تزخر بألوان الخيرات والحث على  

وأنه ال   أنه من خواص عباد هللا،  في نفسه  العبد يظن  يجعل 

الشر. رائحة  حتى  وال  نفسه  في  النفس    يوجد  أن  والصحيح 

من   الكثير  بداخله  يحوي  العماق  مجهول  عالم  البشرية 

املقومات الدفينة الباطنة ما يعجر العبد عن اإلحاطة به علما،  

مات قد ومن العجيب أن هذه املقو  

كون كفيلة بأن تجعل العبد إماما  ت

بأن   كفيلة  أنها  كما  الصالح،  في 

والفساد  الفجر  في  إماما  تجعله 

 عياذا باهلل". 

وذكر في صحيفة النور عن الخير  

 والشر القول: 

"في داخل كل إنسان بذور للخير  

ومجتمعه  بيئته  ا  أم  للشر.  وأخرى 

  
يرس  اللذان  ويزهران   فهما  خان  

مع  الخيُر  محبٍة  خصائلهما.  من  الكثيرة  بإيجابياته   
ٌ
روف

ٍة وسبب   ومساعدٍة وألفٍة وما شابه، أما الشر  فهو أصُل كل  بلي 

العنف   يعني  وال  اليوم.  مجتمعنا  في  عنٍف  من  نراُه  ما  كل 

بالضرورة أن يكون مقتصرا على القتل فقط، بل هو الذى بأي  

 شكل كان". 

 ة: وكتب في مقال نشر في جريدة "الجمهورية" القبطي

واعرف   الكمال.  مقاييس  بكل  نفسك  وقس  ًرا.  خي  "كن 

فنحن   عليها.  تنتصر  لكي  وجاهد  فيك.  التي  النقص  نواحي 

لن  نستطيع.  حسبما  الكمال  طريق  في  نسير  بأن  مطالبون 

 النقص ليس خيًرا.  

أن تحب   والخير ليس هو فقط أن تعمل الخير. بل بالكثر 

الخير مرغًما دون أن  الخير الذي تعمله. فقد يوجد إنسان يفعل  

يريده. أو أن يعمل الخير بدافع من الخوف. أو بسبب الرياء. لكي  

انتقاد   من  يهرب  لكي  أو  مديًحا  يكسب  لكي  أو  الناس.  ينظره 

 اآلخرين...!  

  
متذم  وهو  الخير  يفعل  من  يوجد  كمر  وقد    ن ومتضايق، 

أو من   لو يكذب وينجو،  ونفسيته متعبة، ويود  يقول الصدق 

 ق على فقير وهو ساخط وبوده أال يدفع!  يتصد  

 فهل نسمي كل ذلك خيًرا ؟  

 بل عمق الخير. هو محبة الخير الذي تفعله..." 

"الخير هو ش يء أو حالة    وجاء في املوسوعة الحرة عن الخير:

الخالقية أفضل من    مرغوبة، ممتعة، أو ما ُيعتبر من الناحية

أيضا.   الشر  نقيض  هو  والخير  أخرى.  حالة  من  أو  آخر  ش يء 

ر أو حالة الخير دائما بشكل نسبي لشياء أو   ُيعرف الش يء الخي 

لحاالت أخرى، وتعريفه هو دائما شخص ي ذاتي متعلق بسياق  

الزمان واملكان والعالقات بين البشر. مثال: هناك من الناس من  

فون    يعر ف الزواج على أنه خير، لكن هؤالء الناس أنفسهم يعر 

ُعمر   من  أقل  املتزوجين  أعمار  كانت  إذا  شر  أنه  على  الزواج 

جين متزوجا من شخص آخر أثناء  معين، أو إذا كان أحد املتزو  

لة بالنسبة  الزواج، أو إذا لم ُيعقد حفل الزواج بالطريقة املفض  

 ◼. لهم"






