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 العدد المائة واثنان وستون   

 

  

 

 الذين صنعوا المعجزات   

 . والتاريخ والمجد بأيديهم.
 

 

الدؤوب للحفاظ على    هالحكيمة وسعيإطار سياسته  في إطار سياسته  
الدرزي  خصوصي   الطائفة  وسالمة  وترابط  و  ة  أينما  سيد  ة  قام  جدت، 

املرحوم الشيخ أمين طريف رض ي  فضيلة  دنا  الجزيرة وشيخ العشيرة سي  
لى لبنان إة  بزيارة تاريخي    1982هللا عنه، بعد اندالع حرب لبنان األولى عام  

 
 
أوضاع و ليتفق املعروفي  أ د ويقف عن كثب على  الطائفة  هناك،  حوال  ة 

 
 

األجال وبمشايخها  وبأهله  بمعارفه  وعلى  ويلتقي  في  ء  العقل  رأسهم شيخ 
أبو محمد  الشيخ  أبو شقرا وفضيلة  الشيخ محمد  آنذاك فضيلة  لبنان 
جواد والعارف باهلل فضيلة الشيخ الجليل املرحوم أبو عارف حسن حالوي، حيث  

 بين سي  
ً
 ربطت عالقات وثيقة جدا

 
     ء هناك. دنا الشيخ أمين وبين املشايخ األجال

 
حياة الشيخ أبي حسن عارف حالوي للكاتب  وجاء في كتاب تناول سيرة  

 
 
أن القنطار،  الشيخ سلطان  سيدنا  فيها  جال  التي  الزيارة  هذه  ضمن  ه 

ة، قام بزيارة لفضيلة ات الديني  املرحوم أمين طريف على مختلف املرجعي  
شخصي   حالوي،  عارف  حسن  أبو  بالتقوى  الشيخ  رف  ع  الذي  العصر  ة 
بلدة معصريت في  والفعل،  الخلق  أبو  وحسن  الشيخ  كان  لبنان. وقد  في  ي 

ر سي    حسن عارف يجل   لى البلدة إا، وقبل وصوله  دنا الشيخ أمين كثيرً ويقد 
   لى الطريق العام  إخرج فضيلة الشيخ عارف  

 
دنا  ر سي  ملالقاته، وعندما تأخ

لى  إالشيخ أمين في الوصول، طلب الحاضرون من الشيخ عارف أن يعود  
لدى   ينادوه  أن  على  "مهما  بيته   :

ً
قائال ذلك  فرفض  أمين  الشيخ  وصول 

وهذا  املوقف  هذا  يكن  لم  علينا".  فضله  الشيخ  هذا  في 
َ
أ ال  انتظرت 

العرفان بفضائل وكرامات املرحوم فضيلة الشيخ أبي يوسف أمين رض ى  
بل العارف باهلل الشيخ أبو حسن عارف حالوي، الذي اشتهر  هللا عنه من ق  

وب وبتقواه  بتواضعه  الناس  والوفاء،  بين  الجنان  وطهارة  اإليمان  لطافة 
املفيدغريبً  املعلم  فهو  الحضور  على  الحكيم   ، ا  الرزين    ، واملرجع  والعقل 

املتميز بالحكمة والعدل الذي يقتدى بخصاله وبنهجه، وكم بالحري إذا  
 أ دار الحديث عن سيدنا املرحوم الشيخ أمين، الذي كان  

 
ة يقونة روحية فذ

 هبوا حياتهم في سبيل رسالة التوحيد والطائفة.  ساطين الذين و حد األ أ و 

لسي   الزيارة  هذه  اندرجت  )ر( لقد  طريف  أمين  الشيخ  املرحوم  دنا 
الدؤوب   سعيه  ضمن  بها  قام  التي  األخرى  وصون  إوالزيارات  حماية  لى 

الدرزي   وسوريا  الطائفة  لبنان  بدروز  اهتمامه  فجاء  مكان،  كل  في  ة 
ي لم  البالد حيث  بدروز  جهًد د  كاهتمامه  ولو  خر  أذى،  أي  منع  في سبيل  ا 

ببسيط، أن يلحق بها سواء كان ذلك في لبنان أو في سوريا، حيت أعتبره  
   ة ولكل  ا للطائفة عام  ا روحي  الجميع أبً 

 
ق عبر درزي أينما كان. كل ذلك تحق

الطي   رجاالت  العالقات  من  املختارة  النخبة  مع  والتشاور  وبالتعاون  بة 
بقيت    وجل    ين بكراماتهم وبفضلهم وبمشيئة هللا عز  الدين والقادة والذ

املؤمنة  القلوب  وفي  القمم،  أعالي  في  ترفرف  التوحيد  راية  وستبقى 
رة التي   دنا املرحوم الشيخ مه سي  ، ما قد  ا بًد أ تثمن وال تنس ى  ال  والعقول الني 

وبناًء على ما تقد   للطائفة وللمنطقة واإلنسانية جمعاء.  م لم يكن  أمين 
 
ً
يتحد  أ   غريبا في  ن  له  سابق  مقال  في  ذياب  أبو  غسان  الشيخ  األستاذ  ث 

التي كانت لسيدنا   العالية  املكانة املرموقة واملنزلة  مجلة "العمامة" عن 
تدور حولها   التي  البيكار  نقطة  في عصره  "كان  بأنه:  أمين ويصفه  الشيخ 

الحميدة،  ته  طائفتنا الكريمة، بدعائه السادق، وغيرته املخلصة، ومحب  
س هللا   نوخي قد 

 
د األمير جمال الدين الت وآرائه السديدة ولم يأت بعد السي 

شخصي  سر   توحيدي  ه  اجتماعي  ة  الدرزي  ة  الطائفة  أعباء  حملت  كما  ة  ة 
ا ما قاله دنا الشيخ املفضال األمين رض ي هللا عنه"، ومستذكرً حملها سي  
لدين شجاع رحمه ا املرحوم الشيخ الفاضل أبو فندي جمال اعنه أيضً 
 جسم".         دنا الشيخ أمين بمثابة روح، ونحن باقي املجتمع بمثابةهللا: "سي  

األي   هذه  الدرزي  وفي  الطائفة  تحيي  حيث  التاسعة ام  الذكرى  ة 
دنا الشيخ أمين الطريف )ر(، جدير بنا أن  والعشرين لرحيل فضيلة سي  

األس والقائد  الزعيم  حينه  في  قاله  كان  ما  باشا  نستذكر  طوري سلطان 
 1948األطرش عن فضيلته في العام  

 
  : "ال خوف على دروز فلسطين، ألن

 
 
رين في اإلصالح وداعي  شيخهم فضيلة الشيخ أمين طريف. وهو شيخ املفك

ومم   زمانه".  شك  أهل  ال  الرئيس    ا  ألن  فراغ،  من  يأت  لم  ذلك  فإن  فيه 
ة طويلة الشخصي  الروحي للطائفة سيدنا الشيخ أمين كان على مدار عقود  

حضورً الديني   األكثر  وتواجًد وذكرً   اة  واملنطقة   اا  البالد  في   
ً
وعمال  

ً
وفعال

قبل   انتقاله  ورغم  رب  إ  اعامً   29بأسرها،  جوار  على لى  اسمه  يزال  ال  ه، 
وشخصي   املعروفي  األلسن  العشيرة  أبناء  افق  تر الفريدة  وغيرهم،  ته  ة 

 سة ومكان وال  بيت ومؤس    ن كل  وصوره تزي  
 
افقنا زلنا نعيش كأن ه بيننا وير

املستحب   الحسن  وبذكره  الشعشعاني    ببركته  إيمانه  وبحكمته   وبنور 
د باستمرار وترد    ،وال تحص ى  وبسدادة رأيه وبأعماله وكراماته التي ال تعد  

الشخصي   من  الكثيرين  وبخالف  األلسن.   الديني  على   ات 
 
كاف من  ة  ة 

سيت بعد وفاتها مع  الطوائف والديانات املعروفة واملرم
 
وقة األخرى التي ن
ا ا ومستحب  ا ونابضً مرور الوقت، فإن ذكر فضيلة الشيخ أمين ال يزال قائمً 

  ومبج    ا ًس ومقد  
 لدى اليهودي واملسلم واملسيحي والدرزي على حد 

ً
سواء    ال

ن الجميع وبضمنهم كبار رجاالت الدين والقادة والزعماء والقناصل والسفراء،  أل 
وزهده    ه ة وجالله وسدادة رأيه وحلم بقدراته وكراماته وميزاته الخاص  يعترفون  

 ليه. إ ا أولئك الذين حالفهم الحظ والتقوا به واستمعوا  وورعه وخصوصً 

 كلمة العدد 
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 العدد المائة واثنان وستون

 

 
 
دنا الشيخ أبو يوسف أمين طريف املرحوم سي    ه، اهتم  منذ حداثة سن

 
 
 بالعلم والتعل

 
وباجتهاده وبمسلكه  لى جانب ذلك بزهده في الدنيا  إق  م وتأل

حيت    ، التقي وبحرصه على العزوف عن أي أمر يشغله عن هللا جل جالله
واضعً كر   التوحيد،  رسالة  أداء  سبيل  في  حياته  رعاية س  عينيه  نصب  ا 

 مصالح الطائفة املعروفي  
 
ان البالد واملنطقة،  ة والحفاظ عليها وحماية سك

 ألى  إة  ة الطائفة الديني  ثم قاد مسيرة تحقيق استقاللي  
 
ن من تحقيق ن تمك

العام   في  تم    1957ذلك  الدرزي    حيث  بالطائفة  في  االعتراف  البالد  في  ة 
ة لتحظي بعد ذلك بأربع سنوات بفضل مساعيه البداية بصورة قضائي  

 
 
مح آنذاك للدروز  ة روحي  ف باالعتراف بها بصورة ديني  التي لم تتوق ة إذ س 

 بتأسيس املجلس الديني برئاسة فضيلته. 

لى الدور الذي لعبه وال زال يلعبه الرئيس إلنا هنا من اإلشارة    وال بد  
الدرزي   للطائفة  عمره،  الروحي  أطال هللا  طريف  موفق  الشيخ  فضيلة  ة 

ا ا ليس فقط إقليمي  دنا الشيخ امين رائًج الذي جعل اسم الطائفة وسي  
 إو 

 
عاملي  ن سعيما  خالل  من  الطائفة  ها  على  للحفاظ  نهجه    ملواصلة 

ة  تها ومن خالل مشاريعه ونشاطاته وعالقاته الواسعة والهام  واستقاللي  
واملؤس   الدين  ورجاالت  والزعماء  وبالقادة  بالدول  تربطه  من  التي  سات 

 
 
محلي  كاف واملجاالت  األطر  و ة  وعاملي  قليمي  إا  شؤون  ا  رعاية  سبيل  في  ا 

 الطائفة وصونها ورفعتها.  

جل   هللا  حباها  لطائفة  وممي    فطوبى  مختارة  بصفوة  من  جالله  زة 
واألاأل   ولياء 

 
األجال واملشايخ  فضيلة تقياء  املرحوم  بينها  من  كان  والتي  ء، 
ة عبر التاريخ توا جذور الطائفة املعروفي  الشيخ أبو يوسف أمين الذين ثب  

 ❖ هام للذود عنها والحفاظ عليها.  ور مصيري  حيث قاموا بد

 وهللا ويل التوفيق  
 أرسة "العمامة" 

 دالية الكرمل  

 2022 ترشين أول 
 

 من أقوال فضيلة المرحوم سيدنا الشيخ أبو يوسف امين طريف 
 

 عىل اإلنسان أن يكون مخلًصا لله تعاىل في رّسه وجهره.  ▪
 اإلنسان المخلص تظهر فضيلته ومحاسنه لإلخوان.  ▪
 الموّحد الّدّيان يستطيع جالء الحّق من الباطل في كّل زمان.  ▪
عليه   ▪ هللا  نعمة  دوام  أراد  لسانه  من  ويحفظ  إخوانه  فليكرم 

 ويصون عرضه. 
بالله   ▪ ينطق لسانه بخالف ما في قلبه فإّنه نفس الّّشك  من 

 تعاىل. 
 درهم عمل خري من قنطار علم.  ▪
 درهم تقوى خري من قنطار عمل.  ▪
 لحظة مراقبة لله تعاىل خري من قنطار تقوى.  ▪
الكثري  المال القليل اّلذي يرصف لوجه هللا تعاىل خري من المال   ▪

 اّلذي يرصف للجاه والّسمعة. 
 العمل الحنس يعود عىل صاحبه باألجر العظيم والّّشف الكبري.  ▪
 ما ُيعمل لله فهو الباقي وما ُيعمل لغري هللا فهو الفاني.  ▪
 ال يسعد اإلنسان إاّل إذا بقي اسم هللا عىل لسانه.  ▪
 ال يبقى للمرء إاّل عمله الّصالح وُخلقه الحنس.  ▪
 يجود اإلنسان بما عنده لوجه هللا تعاىل. الّسخاء هو أن   ▪
 اإلرساف إنفاق المال طلًبا لجاه ورئاسة.  ▪
إذا أراد هللا لإلنسان امتحاًنا أنعم عليه بخريات الّدنيا، فإن أغرته   ▪

وأنسته دينه ورّبه كان من الخارسين، وإن ثبتت أقدامه وقّوة  
 ❖ . محّبته لله كان من الفائزين. 
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 العدد المائة واثنان وستون

 

ذي أوى إليه   "
ّ

 الكهُف ال

 "  جميُع الموّحدين 
 سماحة الشيخ أبو حسن موفق طريف    بقلم:

ائفة الّدرزّية ورئيس المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى 
ّ

 الّرئيس الّروحي للط
 

 
م  بسم هللا الرّحمن الرّحي

أنبيائه ورسله الحمد هلل تبارَك تعالى على نعم ة على 
ّ

ة الحمد، والصّل

وهداُه  اإلنسان،  فأوجد  شاء  من  سبحان  واملجد.  الفضل  أصحاب 

قياه، ال  
ُ
بل  

ّ
 بذكره وال اآلخرة إال

ّ
الّدنيا إال مه البيان. ال طابت 

ّ
للّصواِب وعل

 إلَه غيُره وال معبوَد سواه. 

ائفة الّدرزّية في كّل مكان،
ّ
 إخوتي وأخواتي أبناء الط

 
 
وحرزها   تسعة األطهر  الجزيرة  سّيد  غياب  على  مّرت  عاًما  وعشرون 

اهر األمين أبي يوسف  
ّ
يخ الط

ّ
املحفوظ األنور، فضيلة املرحوم سّيدنا الش

الوجه   هذا  يزاُل  وال  ِذكراه،  بصالح  ونفّعنا  عنه  هللا  رض ي  طريف  أمين 

فيِض  من  مستمّدين  الّروحّية،  والقّوة  باألمل  يمّدنا  ور، 
ّ
بالن  

ُ
املشرق

ذي أضحى خّلل سنوات حياتِه إ
ّ
اهر الجليل، ال

ّ
 هذا الولّي الط

َ
اقِه بركة شر

ا على مّر العصور.  
ً
ا شامخ ، ونبراًسا توحيديًّ

ً
 روحّية فريدة

ً
 أيقونة

شاهدناه   ما  إلى  كرى 
ّ
الذ بنا  تعوُد  سنة،  كّل  من  األّيام  هذه  ورود  مع 

أطاع ذي 
ّ
ال الغريب،  اهر 

ّ
الط الولّي  هذا  ات 

ّ
محط من  اه 

ّ
تعالى    وعاين هللا 

تي لم يغّيبها املوت يوًما، بل  
ّ
 الفضيلة ال

َ
فأطاعته كلُّ القلوب، ليصيَر أيقونة

اس تتناقلها األلسُن والّصوُر والقلوب. 
ّ
 في أذهان الن

ً
 حّية

ْ
 بقَيت

 بعائلٍة أو بلٍد أو أفراد،  
ً
 محصورة

ً
يخ يوًما شخصّية

ّ
ن سّيدنا الش

ُ
لم يك

ذي أوى إليه جميع  
ّ
جرة  بل كان الكهف ال

ّ
املوّحدين من كّل األقطار، والش

واألخطار،   والقّلقل  املشاكل  حّر  من  تحتها   
ُ
ائفة

ّ
الط ت 

ّ
أظل تي 

ّ
ال الباسقة 

 من تاريخنا وتاريخ  
ً
 زكّية

ً
 خالدة

ً
ًرا خّلل سنوات حياته املديدة فصوال

ّ
مسط

 من يأتي بعدنا من أجيال.  

املع طلب  على  يخ 
ّ
الش سّيدنا  املرحوم  دأب  شبابه،  مطلع  رفة منذ 

الّدنيا وشهرتها،   م، وبرز بين رفاقه بمسلكه التقّي الخفّي، زاهًدا في 
ّ
عل

ّ
والت

والّسريرة،   الّسّر  في  له  مخلًصا  تعالى،  هللا  عن  يشغله  ما  كّل  عن  ا 
ً
وعازف

  
َ
تي تجوهرت باالجتهاد وصفت، وأّهلته ليحمَل الّسيادة

ّ
ال ومرّوًضا لنفسِه 

ا. 
ً
ا ودين

ً
 وعرفان

ً
 طوال عقوٍد فضّل

يخ بقلوٍب  في  
ّ
ر سّيدنا الش

ّ
اريخ، نجتمع لنتذك

ّ
كّل عام وفي مثل هذا الت

خدمة  في  ناصعة  بيضاَء  أياٍد  من  له  كان  ما  منكسرٍة حزينة، مستذكرين 

قض ى   حيث  األمان،  بّر  نحو  ائفّية 
ّ
الط باملصلحة  والّسير  ائفة 

ّ
الط أبناء 

ا مهتمًّ اس، 
ّ
والن البيوت  بين   

ً
ّل

ّ
متنق حياته  سنين  طوال  ه 

ُ
بسماع    سيادت

مسروًرا   لحزنهم،  ا 
ً
محزون وقلبِه،  داره  باَب  أمامهم  وفاتًحا  أخبارهم، 

 الحّق وتبيين  
ّ
لفرحهم، ساهًرا على حقوقهم، جابًرا لخواطرهم مع إحقاق

لطيف  أصحابه، 

نفسه،   مع   
ّ

إال املعاملة 

  
ّ

إال متغاضًيا  متسامًحا 

هلل   مخلًصا  عمله،  عن 

والعّلنّية،   الّسر  في 

الخلق  بين  ا 
ً
  مرموق

الّسنّية   بمحامده 

 ومناقبه الروحّية العلّية. 

 على رحيل سيادته، ال زلنا نجتمع تحت  
ً
بعد مرور تسعٍة وعشرين سنة

ظّل صورته، ونتمّسك بما سمعناه عنه من نصائحه وحكمته، حاملين من  

قات أعباء الخدمة واملسيرة، وسائرين على نهجه 
ّ
بعده برفقة مشايخنا الث

ته في الحفاظ على  
ّ
هذه األمانة الكبيرة، عاملين بموجب ما طالبنا فيه وخط

ائفة وبناتها، والّسهر على  
ّ
أبناء الط وحيدّية في نفوس 

ّ
الت من تثبيت القيم 

من  أوتينا  ما  كّل  مكّرسين  ومقاماتها،  وأوقافها  املقّدسة  اقِعها  مو خدمة 

الحقوق   كامل  نيل  إلى  الّدرزّية  ائفة 
ّ
بالط املض ّي  أجل  من  سيادته،  بعِد 

وبركة  وت دعائه  من  نستمّده  بما  ذلك  على  مستعينين  اإلنجازات،  حقيق 

افر حكمته.  ثقته، وفيض ما تركه لنا بعد رحيله من و

باع وطيب  
ّ
يخ وأعاننا وإّياكم جميًعا على حسن االت

ّ
رحم هللا سّيدنا الش

 ❖ االقتداء، والّسّلم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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عالقتي بفضيلة الفاضل األمين الشيخ  

 أبي يوسف أمين طريف رضي اهلل عنه  
  نلبنا –  الجاهلية –فضيلة الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب  بقلم:

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الحميد المجيد الجواد الكريم جلَّ ثناؤه

يخ الجليل األمين  
ّ
 عن عالقتي مع الش

ُ
ت

ْ
بيل الفاضل  ُسئل

ّ
ريف الن

ّ
الط

 
ُ
ريف رض ي هللا عنه، مع فارق الّسن بيننا، فأجبت

ّ
بمقدار ما أمكن مع   الش

 
 
يخ وقدره وتأك

ّ
 دي من ضعف حالي وصغره. اعترافي بعلّو شأِن الش

كانت   العمر،  الخمسين من  تجاوز  قد  يخ 
ّ
الش وكان  ا صغاًرا 

ّ
كن حينما 

يخ القوّية الواع
ّ
اقف الش اس تتحّدث عن مو

ّ
اقفه بعد  الن ية، وكانت مو

الثين من عمره
ّ
نا نحّب أن نراه،    ، الث

ّ
ا نشعر باعتزاز وقّوة وبدافع شعور أن

ّ
فكن

 وكانت األحوال غير سامحة. 

بدأت   عمري  من  والعشرين  الحادية  في  وكنت  الّدين  إلى  توّجهت  ا 
ّ
ومل

ائفة في  
ّ
ه في موقع املسؤولّية األولى في الط

ّ
أن يخ 

ّ
بالده، ومع  أسمع عن الش

ه عابد زاهد تقّي مجاهد عارف برّبه، مستأنس بقربه، ومع ذلك  
ّ
ذلك فإن

 قائم بالواجب املطلوب منه تجاه طائفته.

أناس   وكان  استماعها.  إلى  وأشتاق  عــنه  األخبار  أسمع  أن  أحّب  كنـت 
ه كثير البكاء

ّ
افر الكرم    ، فاضلون يقولون لي: إن فس و

ّ
غزير الّدمعة كريم الن

ال ورزانة،  شديد  وهيبة  وقار  ذو  واضع 
ّ
ت

مرتفع القامة، راقي األخالق واآلداب، واسع  
العلم البس الحلم، رحب الجانب. فرسخ في  
نظيرها   قّل  نادرة  دينّية  شخصّية  ه 

ّ
أن قلبي 

عبيرها اآلفاق  وقتنا    ، ومأل  في  ه 
ّ
إن فقلت 

 فاضُل أهل زماننا. قلت ذلك قبل أن أراه. 

ع ومّرت  بالدنا،  في  أحداث  لى  حدثت 
عن   للدفاع  فقمنا  شداٌد،  شهوٌر  اس 

ّ
الن

عن    
ْ
ُحّرِكت األحداث   

ّ
أن وعلمنا  أنفسنا، 

قصٍد واعتماد. نهض األمين املفضال نهوض  
األهل   عــن  ومدافًعا  ناصًرا  الّرئبال،  األسد 

عن ف  -  واآلل. ى 
ّ
تتخل ال  تاريخها  في  طائفتنا 

دائد
ّ
وأتى الّرؤوف األمين إلى    -  بعضها في الش

لخالقه   واستشعاره  وطلعته  بوقاره  بالدنا 
البالد،   في  الهيبة  ت 

ّ
جّل وعال ومحّبته، فحل

 حوله أهل الّدين والنجدة والّرشاد،  
ّ
والتف

إلّي بمحّبة وقال:    ونظرت إليه فنظر 
ُ
اقتربت

رأس ي   فأحنيت  وجوههم".  في  "سيماهم 
يخ أن ينتقل  

ّ
اس حولنا. وأراد الش

ّ
 والن

ً
خجال

به الحاضرون من كّل    إلى مكان آخر فأحاط
الجهات يريدون تقبيل يده وكان األمر صعًبا  

اال  وشّدة  اس 
ّ
الن بيد  لكثرة  فأخذت  زدحام. 

الحاضرين   من  وطلبت  املباركة  يخ 
ّ
الش

يمّر،   كي  يخ 
ّ
للش املجال  إفساح 

واعتذرت عنه إليهم عن الّسالم ومّر 
 األمر بهدوٍء ونظاٍم. 

رت أن أطلب من الشيخ
ّ
افق أن ُيفضل علينا    فك بزيارة إلى بلدتنا، فو

وقال:  خاطرنا  فجبر  افرة.  الو واملسّرات  رحاب 
ّ
بالت واستقبلناه  أفضل    و

قالها لطّيبون"  مّرات    "إنكم  فاشتّدت  ثالث  بجوده.  وأرضاه  عنه  رض ي هللا 
 محّبتي لهذا الشيخ الجليل كثيًرا. 

حاّرا   قس 
ّ
الط وكان  املباركة،  البّياضة  خلوات  األمين  يخ 

ّ
الش زار 

املجلس؛فاستحس قرب  الجلوس  املشايخ  اس   ن 
ّ
والن الوسط  في  الشيخ 

يخ روح وجميع   حواليه وأنظارهم إليه. قال لي شيخ فاضل عاقل: 
ّ
"كأّن الش

 الحاضرين جسم". 

األنبياء  خطيب  مقام  بزيارة  علينا  تعالى  هللا  ومّن  روف 
ّ
الظ سمحت 

حيات والّسالم من  
ّ
مولى الخلق واألنام.  العالي املقام واإلباء عليه أفضل الت

: إلى أين القصُد في  
ُ
استقبلنا في املقام عدٌد من أهل الفضل الكرام. ُسئلت

ى هللا  
ّ
بي صل

ّ
هاب اآلن؟ فقلت ينبغي أن يكون ذهابنا اآلن من مقام الن

ّ
الذ

عليه إلى بيت الولّي رض ي هللا عنه. ذهبنا 
خارج   فاستقبلنا  األمين  الولّي  بيت  إلى 

ب املدخل  قرب   ، ولطٍف   ، عطٍف البيت 
ُوضعت    ، ومحّبٍة  قليٍل  وبعد  وارتياٍح. 

افٍر.   و واضٍح  كرٍم  مائدة  عام 
ّ
الط مائدة 

وحضر املشايخ من عموم البلدان وسهرنا  
فنظر  والهناء.  الّسعادة  غمرتها  سهرة 
وقال:   إلّي  ونظر  الحاضرين  إلى  يخ 

ّ
الش

أحّب   "وأنا  له:  فقلت  يحّبونك".  "إّنهم 
 محّبتي

ّ
يخ هي    حضرتك" كنت أرى أن

ّ
للش

لي ملحّبتهم  كبير  يخ   .مصدر 
ّ
الش ومحّبة 

الكريم ولصفّيه  ثناؤه  جّل  الّرحيم    للّرّب 
يخ 

ّ
صلوات هللا عليه هي مصدر محّبتي للش

عنه هللا  رض ي  انتهاء    .الفضيل  وبعد 
إن   األفاضل  املشايخ  أحد  طلب  الّسهرة 
يخ: 

ّ
الش فأجابه  عنده  وأنام  أذهب  كان 

ي
ّ
الش عند  بقيت  هنا".  ونمت  "سيبقى  خ 

مرتاًحا. وعند الّصباح بعد تأدية الواجب  
في   م 

ّ
اتكل أن  مّني  يخ 

ّ
الش طلب  املطلوب، 

ه واسع معاني دينّية معيّ 
ّ
ي أعلم أن

ّ
نة. وإن

جّيد   وكان  يسمع  أن  يحّب  ه 
ّ
لكن العلم 

لّبيْ  األمور.   
ّ
وينتبه ألدق  اإلصغاء 

ُ
طلبه    ت

وابتدأت، فنظرت إليه فبدا ُمنحني الخّد  
ودموع ًرا، 

ّ
على  متأث بغزارة  تتساقط  ه 
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ف فأشار إلّي أن أكمل. كنت أتساءل من أين تأتي هذه  وجهه  
ّ
املشرق. أردت أن أتوق

عنا هللا ببركاته. 
ّ
 الّدموع الغزيرة؟ إّنها من صفاء قلبه واستشعاره لرّبه، نف

الزيارات   ببعض  لنقوم  الجليل  الشيخ  بيت  إلى  أفاضل  شيوٌخ  حضر 
ه ضيفي، قولوا ذلك عّني". كان  الّدينّية فقال لهم الشيخ: "أين

ّ
ما ذهبتم إن

كّل  دعواته  وببركة  املساء.  عند  حضرته  إلى  ونعود  ونذهب  لنا    يدعو 
قة.

ّ
  املناسبات من بدايتها إلى نهايتها كانت موف

املشايخ   من  افر  و عدد  افقه  ير البياضة  إلى  األمين  الفضيل  أفضل 
 
ً

استقباال ِبلوا 
ْ
ق
ُ
واست حاشًد األفاضل  زاخرً   واال ا  ا  واملسّرة  رتياح.  باملحّبة 

وكان الشيخ األمين ومن معه في زيارة خلوة قريبة من املجلس، فطلب من  
وقال: جهاتهم  إلى  بزيارة  لي  يسمحوا  أن  األعيان  زيارة    املشايخ  "حصلت 

سابقة وقد حصل فيها منفعة دينّية كثيرة ". فكان الجواب أن الظروف غير  
و  على  الشيخ  دموع  تساقطت  املشايخ  سامحة.  أحد  فوقف  بكثرة،  جهه 

را وقــال: "هذه الزيارة سوف تحصل وال بّد من ذلك". فــلم  
ّ
الفاضلين متأث

 معه. قلت له: " يرّد أحد، خرج الجميع واستم
ُ
يخ وبقيت

ّ
أتسمح لي  هل الش

ا وسمح. حصلت الّزيارة وكانت من  ل يديك ووجهك" فأبدى تواضعً أن أقبّ 
عن تي حصلت 

ّ
ال الّزيارات  زالوا  أفضل  وما  بشهادتهم.  الفترة  تلك  في  دهم 

ثناؤه   جــّل  الّرحيم  املولى  فضل  والفضل  هذا.  وقتنا  إلى  تأثيرها  يذكرون 
يخ الــمخلصة رض ي  

ّ
سليم ونّية الش

ّ
وفضل صفّيه الــكريم عــليه الّصالة والت

يخ مرتاًحا كثيًرا وبعث إلّي: لقد كان في الّزيارة خير  
ّ
هللا عنه. ولقد كان الش

 ير.كث

 
يارته لخلوات البياضة  المرحوم فضيلة سيدنا   الشيخ في ز

 مع المرحوم الشيخ أبو فندي جمال الدين شجاع 
 كان بيني وبين الشيخ األمين رسائل أجاب فيها على اثنتيْ 

ً
 ن لطف

ً
  . ا وفضال

 
ُ
ق إلى حضرته  أرسلتها  تي 

ّ
ال األولى  الرسالة   

ّ
إن لي:  بي وقيل 

ّ
الن مقام  في  رئت 

في أثناء الّزيارة السنوّية وكان لها تأثير كبير. وفي زياراته    شعيب عليه السالم
مرّ  ثالث  في  البياضة  أمام  إلى  وألقيها  قصيدة  أنظم  زيارة  كل  في  كنت  ات 

 حضرته وحضرة املوجودين. 

 ولى: مطلع القصيدة األ 

 أمينُ أماناِت الهداِة األكابر    وراعي حقوِق األنبياء األطاهر.

 ومطلع الثانية:

ا.   أّيها الّسّيد البهّي المحّيا          دمت تاًجا على البالد عليَّ

 ومطلع الثالثة: 

فّضل والوالء 
ّ

 لبارينا المحامد والثناء          وللهادي الت

ته القيامُة والجزاء. على إبقاك فينا في زمان       
ّ

 أظل

 بيد شيخ ثقٍة فاضل 
ْ
ِتَبت

ُ
ك يخ أن يكتب وصّيته 

ّ
أراد الش ا 

ّ
وقرئت    ، ومل

في   خليفته  يكون  أن  أوص ى  وأّيدوها،  عندهم  البالد  مشايخ  مسمع  على 
كما   ا 

ً
ق
ّ
موف وكان  اختياره  فصّح  ق، 

ّ
موف يخ 

ّ
الش ابنته  ابن  العقل  مشيخة 

صر من    تّمت كّل اختياراته في بالدنا وانتصرنا
ّ
ببركة دعائه وتوّجهاته. والن

يخ الفاضل رض ي هللا عنه يقول: إذا اشتكل  
ّ
هللا عّزوجّل. وكان سّيدنا الش

علّي أمر أشاور سّيدي فينكشف لي حال من نفس ي لم أعهده من قبل فأعلم 
الّصافي، وكان   هج 

ّ
الن يخ األمين على هذا 

ّ
الش بعه. كان 

ّ
فأت ه مراد سّيدي 

ّ
أن

ت نعماؤه. األمر لديه واضًح 
ّ
ان رحيم جل

ّ
 ا، واملولى سبحانه من

ا قّربنا 
ّ
يخ ذهبنا وحضرنا وكان الّرفاق كثيرين، ومل

ّ
ا حصلت وفاة الش

ّ
ومل

مرتاًحا الوجه  مشرق  مسّجى  وجدناه  الجنازة  عاٍل    . من  بصوت  فناديت 
شيخ  يا  هّمنا،  مشكى  يا  علمنا،  يا  سّيدنا،  يا  شيخنا،  يا  ر: 

ّ
وتأث وبحسرة 

اهرةالجزيرة، يا سيّ 
ّ
وكان املأتم مهيًبا   .د العشيرة. رحمة هللا على روحك الط

ِهَر. ومطلُعه:
ُ
ذي ش

ّ
 كبيًرا وقد رثيته الّرثاء ال

لي        على رحمة الباري تعالى وعّولي. ااألحّب قلوَب 
ّ

مي وتوك
ّ

 سل

وجه  ذا  نادرة  توحيدّية  دينّية  شخصّية  األمين  الفاضل  يخ 
ّ
الش كان 

ق نوًرا وهيبة ووقاًرا، ذا قلب صاٍف قريب من خالقه عارٍف به،  
ّ
مشرٍق يتأل

يبكي كثيًرا ويدعو ويتضّرع ويستجاُب دعاؤه. كان ولّيا من أولياء هللا تعالى  
ويعينها   ائفة ويصونها 

ّ
الط ليحافظ على  أقامه  من صون هللا  أقامه حيث 

 عاملّية واسعة نشرها من له األمر إلرادة  
ً
ِهر شهرة

ُ
وعونه. فقام بما يجب وش

 أرادها، وغاب ذاهًبا إلى مواله الكريم راضًيا مرضّيا، وبقيت ذكراه مشّعة ساطعة. 

سّيدي   مقام  زْرت  الظروف  سمحت  ا 
ّ
مل ه 

ّ
أن الّرحيم  الّرّب  أحمد  ي 

ّ
إن

ال عليه من ذي  املقام  العالي  يخ شعيب 
ّ
الش ورأيت  والّسالم،  الّصالة  عّزة 

وذكراه   وأحببته،  وعرفته  وجالسته  الكريمة  يده  وقّبلت  الفاضل  األمين 
 ❖ باقية في قلبي ما ُحييت.
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 حكمة الوجود
  لبنان  – الشيخ ماجد أبو سعد فضيلة   بقلم:

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الصانع   معىن -أ
قد الحكمة معرفة الصانع من قال الجندي: أول ما يحتاج إليه من ع

ة امِللل واألديان ومع تباُين اعتقاداتهم  همصنوع
ّ
، إّن جميع الخلق من كاف

ون بالصانع، ُمجِمعون على أّن للوجود موجوًدا قادًرا.  وتمايز آرائهم ُمقرُّ

ه علم 
ّ
م ُسّمي عاًما ألن

َ
وقد قال السّيد األمير قّدس هللا سّره: بأن العال

 هللا، )أي أن الصنعة تدلُّ على الصانع(. على وجود 

ا سأل أفالطون الحكيم تلميذه أرسطوطاليس بأّي ش يء في الوجود  
ّ
ومل

ُيستَدّل على وجود الصانع؟ فأجابه أرسطو: بأّن ليس ش يء في الوجود عليه 
ن اعتبر، 

َ
 وفيها ِعبرى مل

ّ
من ش يء، ألن ذّرة من ذّرات السماوات واألرضين إّل

 
ّ
ن تفك

َ
ر وهي بذاتها شاهدة على وجود َمن وهبها الوجود، ألن ما ِمن  وفكرة مل

ضيف 
ُ
مصنوع يملك ذاته على معنى اّلستغناء واّلستقالل وهو باطل إذا ا

 الوجود إلى ذاته، بل هو عين الحاجة واّلفتقار ووجوده نسبّي. 

أوقفت   لة 
َ
نز
ُ
امل الكتب  ألنّ   

ّ
إّل اإلجابة  بهذه  أرسطو  الحكيم  أجاب  وما 

ام الظواهر الكْونّية الكبرى مثل السماء واألرض والشمس والقمر الخلق أم
 والليل والنهار ليعتبروا بقدرة الخالق لها. 

ليقولنَّ هللا.   السماوات واألرض  كما قال تعالى: وإن سألتهم َمن خلق 
ّرة وأجزاء الذّرة ووقف املنصفون 

ّ
وقد وصل العلم الحديث إلى اكتشاف الذ

ة لها.من العلماء العصريين خ 
َ
حّرِك

ُ
 اشعين أمام وجودها والقدرة امل

ه 
ّ
وعندما تحّدث األمير السيد )ق( عن أوصاف القدرة اإللهّية قال: إن

لق بعوضة. ليرى اإلنسان  
َ
تعالى خلق كّل ش يء والخلق بأسرها ّل تقدر على خ

ر واّلكتشافات. وعندما  م التطوُّ
ّ
عجزه أمام قدرة خالقه مهما ارتقى في ُسل

مرود اللعين والذي كان زمن النبي إبراهيم الربوبّية أهلكه هللا تعالى  اّدعى الن
بأن دخلت بعوضة من إحدى منخرْيه إلى رأسه، وأخذت تأكل دماغه مّدة  
بأحقر   النمرود  أهلك  وهللا  الجبابرة  قاهر  جّل  مات  حّتى  يوًما  أربعين 

 مخلوقاته أي أقدرها عليه مع حقارتها في نفسه. 

 كي يعرف خالقه ويعبده، فإن اّدعى في  وما وهب هللا اإلن
ّ

سان نعمة إّل
نفسه فهو هالك حقير. كما قال تعالى: يا أّبها الناس ضرب مثل فاستمعوا  
وإن   له  اجتمعوا  ولو  ذباًبا  يخِلقوا  لن  دون هللا  من  تدعون  الذين  إن  له 
فاهلل   واملطلوب.   الطاِلب  َضُعف  منه  يستنقذوه  ّل  شيًئا  الذباب  يسلبهم 

ط عليه أحقرها الذي س
ّ
ر لإلنسان أعظم مخلوقاته كالناقة والفيل، سل

ّ
خ

ه عقله على وجود خالقه، والكافر حجبه عقله ملا  
ّ
ليدِرك عجزه. فاملؤمن دل

لي بالغرور مّدعًيا أن املوجود هو املحسوس فقط، كما كان يروي سّيدنا  
ُ
ابت

يُ  أن  يريد  ُملحد  م  ِ
ّ
معل عن  حمدان  أبو  إبراهيم  حسين  أبو  قنع  الشيخ 

الكرس ّي   ا 
ً
إذ الكرس ّي  ترون  هل   :

ً
قائال تعالى  هللا  وجود  بعدم  التالميذ 

ا هللا غير موجود، حّتى قام بعض التالميذ وقال:  
ً
موجود، هل ترون هللا إذ

ا، هل ترون عقله؟ قالوا:  
ً
هل ترون األستاذ؟ قالوا: نعم.  قال: هو موجود إذ

ا األستاذ بدون عقل. 
ً
 ّل. قال إذ

 ؟نعرفه كيف -ب

قال أرسطو الحكيم إّن لكّل موجود  
أربع علل أي أسباب لوجوده وهي: العلة  
ة 
ّ
والعل املاّدّية،  والعلة  الفاعلة، 

  
ً

مثال وضرب  الغائّية.  ة 
ّ
والعل الصورّية 

اء، 
ّ
ته الفاعلة البن

ّ
على عمارة البيت فعل

ته الصورّية  
ّ
ته املاّدّية مواد البناء من طين وكلس وغيرها، وعل

ّ
شكله،  وعل

بين   الفلسفة  وربطت  فيه.  الّسكن  وهي  إقامته  من  الغاية  الغائّية  ته 
ّ
وعل

 في بناء على  
ّ

ة الغائّية أي ّل يمكن الّسكن واإلقامة إّل
ّ
العلو الصورّية والعل

افق وجه الحكمة الكونّية.  د يو  صورة معّينة وشكل محدَّ

ان الذي  العالم األصغر  ه 
ّ
إن الحكماء  قال  الذي  اإلنسان  طوى  وجسم 

وأّولها   الروحانّية  العلل  بتدبير  الفلك  الفاعلة  ته 
ّ
فعل األكبر،  العالم  فيه 

ته املاّدّية النطفة الحاوية ل   
ّ
ّي. وعل

ّ
عنصًرا غذائّية موجودة    16العقل الكل

ز  أي الصورة   في التراب الذي هو أصل تكوين املخلوق   الصورّية شكله التمّيِ
اإلنسان لم يكن على وجه أحسن مّما    اإلنسانية التي بلغ أحكامها أن خلق

إنّ   قلنا  العاقلة، وقد  للروح   ا 
ً
أن يكون مسكن الغائّية  ته 

ّ
هو عليه ألنّ عل

الفلسفة ربطت بين الصورة والغاية، فليس عينان وأذنان وشفتان ليرى  
ن الروح  

َ
ويسمع وينطق وله قلب تقطنه الروح، زكما أن غاية  الجسد َسك

سكنها العلم اليقينّي الذي هو روح الروح وحياة الروح  فيه، فغاية الروح أن  ي
فحياة   وتقّدس.  تعالى   املحّق  النهايات،  ونهاية  الغايات  غاية  معرفة   في 

 الجسد بالروح وحياة الروح بالعلم وغاية العلم معرفة هللا.  

: -ج  حكمة التجّلي
والبصائر   الصافية  والنفوس  اقية  الر العقول  ذوو  يكتِف  لم  لذا 

ة بالوقوف عند الوجه األّول لحكمة الوجود وهو الدّللة على وجود  الخارق
الوجود   وهب  الذي  أن  وهي  أسمى  حكمة  إلى  ارتقوا  بل  الصانع، 
ى ألسمى املوجودات الذي 

ّ
للموجودات أحّق بالوجود منها، وهو تعالى يتجل

صنعته  تشبيه  من  أثر  يشوبه  أن  دون  من  الفاضل  العاقل  اإلنسان  هو 
فغاية الوجود املعرفة مّمن خّصه هللا بالعرفان وهو اإلنسان  لتمام قدرته،  

هّيأ لعلم البيان... 
ُ
 امل

ي  
ّ
وقد اشارت الكتب األربعة: الزبور والتوراة واإلنجيل والقرآن إلى التجل

املوعود في عصر اآلخرة. قال شعيا النبي في التوراة عن اليوم األخير: سيظهر  
شعيا النبي في التوراة خطاًبا كم سترت    جالل هللا ويراه كل بشر، وأيضا قال

وجهه عنكم. قال داود النبي في الزبور: وجهك يا رّب أطلب ّل تستر وجهك  
علّي. قال السيد املسيح عليه السالم في التطويبات: طوبى ألنقياء القلوب  
فإنهم سيعاينون هللا. وقال تعالى في مسطور القرآن: وجوه يومئٍذ ناضرة إلى  

...الذين يدعون  رّبها ناظرة  الفارس َي وأصحابه:  السّيد سلمان  . وقال عن 
 رّبهم بالغداة والعش ّي يريدون وجهه.

 ال يخلو منه مكان: -د
ا طلب أحدهم من العارف الكبير أبي يزيد البسطامي أن يعظه قال  

ّ
مل

 هللا  
ّ
أبا يزيد سيقول: إن إلى السماء فنظر، ورّبما ظّن الرجل أن  له: أنظر 

القادر في السماء، ولكنه قال له: من خلقها؟ قال: هللا. قال له أبو يزيد: هللا  
خالقه   وق يدّل على خلقها معك أينما كنت فإّياك أن تعصيه، فالسماء مخل
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وّل يحوي املصنوع صانعه، كما أنه ّل يخلو مكان من وجوده تعالى ّل في األرض 
 كان معذوًرا من يعص ى رّب العاملين في خلوة عن مخلوق.

ّ
 وّل في السماء، وإّل

ه مآلن منه، وّل  
ّ
ه تعالى ّل يحصره مكان والوجود كل

ّ
فعقيدة التوحيد أن

 اإلنسان  يعي هذه الحقيقة ويحياها ويأ
ّ

نس بها من بين كل املخلوقات إّل
 الذي عرف هللا فوّحده وعبده. 

قال تعالى في حديث قدس ّي: ما وسعني أرض ي وّل سمائي، ولكن وسعني  
العلماء  العارفين وصفه  ي اإللهي لقلوب 

ّ
التجل قلب عبدي املؤمن، وهذا 

ى الصورة في املرآة ل 
ّ
صدأ في  العاملون بمثل صورة حاضرة مع مرآة وّل تتجل

وجهها، فمتى صقلها انطبعت الصورة فيها، فال الصورة ارتحلت إلى املرآة،  
وكما   اّلنطباع.  ق 

ّ
فتحق الحجاب  زال  بل  الصورة،  نحو  تحّركت  املرآة  وّل 

تلمع أنوار البدر والكواكب على صفحة غدير املاء وّل يحّل البدر والكواكب  
هم في علياء السماء، بل ل

ّ
صفاء الغدير انطبعت فيه  في الغدير، بل هم محل

النقي   الصافي  املؤمن  لقلب  ي 
ّ
التجل يحصل  هكذا  والكواكب  البدر  أنوار 

 الطاهر كما قال بعض أهل التصّوف: 

 النسيُم  به  يلمُّ ّل    وأصبح   إذا وُرد الغدير على صفاٍء  
 كذاك البدر أيًضا والنجوم  ترى فيه السماء بغير شّكٍ 
ي 
ّ
 الربُّ العظيم.  صفوها ُيرى   كذاك قلوب أرباب التجل

 العلم غذاء الروح: -ـه
من   إّل  تعالى  بالحّق  صال 

ّ
اّلت يمكن  ّل  اإلنسانّية  الفطرة  كانت  مهما 

خالل العلم املنّجي الذي هو بمثابة ضوء الشمس لألعين الصحيحة التي  
ّل يمكنها أن ترى املبصورات بدونه. ونستشهد بمثل ضربُه العارف الكبير  

سطامي في معرفة الصانع الحكيم. قال أبو يزيد: صفة اإليمان  أبو يزيد الب
لعلمه  أخوه  فصّدقه  اًحا 

ّ
تف بستانه  في  أن  ألخيه  ذكر  كإنسان  املؤمن  في 

ه وذلك الرجل مع أخيه إلى بستانه  بصدقه، لكن اإليمان درجات، ثّم توجُّ
فلّما وصل عند حائط البستان شّم رائحة التفاح فقوي تصديقه ألخيه  

التفاح  على و  إليه فشاهد  البستان ودخل  له  وفتح  ى 
ّ
ترق ثم  اح، 

ّ
التف جود 

اح واستنشاقه  
ّ
بعينه فكان في خبر اليقين ثم صار اليقين. ثم بعد خبر التف

بلحمه  وامتزج  منه  وأكل  وذاقه  شّمه  أن  إلى  استحاله  وبمشاهدته  ريحه 
حّدثه  ودمه ومش ى قواه في كّل عضٍو له فكان ذلك حياته. وكذلك املؤمن إذا  

ا موجوًدا، فيصّدقه   ا قديًما أزليًّ أخ له صادق أن له إلًها قادًرا صانًعا حيًّ
من   أفعاله  إلى مشاهدة  يرشده  ذلك  بعد  ثم  له،  ذكره  ما  ويعتقد صّحة 
أصنافها   على  املخلوقات  وأصناف  والّرحمة  الغيث  وأنزل  واملوت  الحياة 

 
ً
ا أنَّ ما يفعل ذلك إّل  وتنويعاتها، فيشتّد يقينه بوجود الصانع ويعلم يقين

 ذلك الصادق، فيقوى يقينه ويشتّد شوقه إلى  
ً

قادر حي عادل كما أنبأه أّوّل
ّية  

ّ
الكل املجاهدة  بعد   

ّ
إّل إلى ذلك  أن ّل سبيل   مه 

ّ
معل فيرشده  مشاهدة، 

الوجوه، فيجتهد عند ذلك على محّق تلك   للنفس وقهر شواتها من سائر 
و  ذلك  فعل  فإذا  والظلمات،  أمره  الشهوات  تحت  ذليلة  صارت  ها 

ّ
محق

تلك   الصانع  والجمال  الجالل  مشاهدة  إلى  شّده  من  فيرقيه  ونهيه، 
قه ويمتزج بمعرفته 

ّ
املصنوعات املوصوف بعظيم الصفات فيعاينه ويحق

اإليقان،   إلى درجة  اإليمان   من درجة 
ّ
مترٍق ا 

ً
ا موقن

ً
به ويصير مؤمن حد 

ّ
ويت

ا بمشاهدته.
ً
ذ
ّ
 فيصبح متلذ

ا األنبياء املرسلون وعنهم قال تعالى:  من هو األخ  السادة  إنهم  ملرشد؟ 
 وإلى عاٍد أخاهم هوًدا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيًبا.

على   وحرص  وشفقة  صح 
ُ
ن دعوة  التوحيد  دعوة  أن  تفيد  أخ  فكلمة 

قي هللا  
ّ
املدعوين كحرص األخ على أخيه الشقيق، وإّن من يقبل دعوتهم يت

رَسل من  فينجو من عذا
ُ
ب اليوم العظيم، كذلك كلمة أخ تفيد أّن بين امل

إلى   يدعوهم  ه 
ّ
ألن الرتبة  فارق  مع  عبادّية  مساواة  إليهم  رَسل 

ُ
وامل عند هللا 

س ويريد إيصالهم إلى الّسعادة   ح ويقّدِ الخالق املعبود وهو بشر مثلهم يسّبِ
 كبرى.  األبدّية ويكونون مع املرَسلين في دار السالم وهذه منحة ورحمة

 ثمرة العلم اليقيين: -و
طريق  صنعة  خالل  من  الحكيم  الصانع  وجوه  على  اّلستدّلل  إّن 
صحيح في املعرفة، ولكن الطريق األقرب أن تعلم وجوده من داخلك وقد  

 قال تعالى في كتابه العزيز: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

لق رفيع اسمه: 
ُ
ق خ

ّ
الحياء. وقد ومن أخّص ثمار استشعار وجود الخال

ه وجود الهيبة في القلب وضده الوقاحة.  
ّ
 عرفه بعض علماء التوحيد بأن

الناس ثالثة: قوّي الحياء، ومن يتلوه في الحياء وفاقد الحياء وهو من  
اقبة  أهل الهالك. وقّوة الحياء تحول بين العبد واملعصية ألّنها قمرة املر

الحياء قد يطمس الشيطان    والشعور اليقظ بأننا دائًما أمام هللا. وضعيف
 لكن حياءه الباطن ّل يموت فيستيقظ ويتوب  

ً
على قلبه فيعص ى هللا غافال

ويطلب من رّبه املغفرة ألنه يعلم أن القادر على بسط العدل والعقوبة قادر  
على العفو واملغفرة فيحيا قلب التائب بالخوف والرجاء فتدركه الرحمة 

املراقي العالية. ألّن الحياء يقوى ويزداد. وأّما  واإللهّية وقد ترفعه التوبة إلى  
فاقد الحياء فهو تحت قول النبي )ص( إّن مما أدرك الناس من كالم النبّوة 
األولى: إذا لم تستِح فاصنع ما شئت. ألن العبد إذا فقد الفطرة السليمة 
ر فيه وعظ  

ّ
وهي ميزان القسط الذي يحكم األقوال واألفعال فذاك ّل يؤث

ه أنكر الوجود اإللهي فال يخش ى رقيًبا وّل حسيًبا لذل جاءه  وّل يز 
ّ
جره لوم ألن

التهديد النبوّي: فاصنع ما شئت كقوله تعالى من سورة فصلت: اعلموا ما  
ه بما تعملون بصير وهذا خطاب للملحدين في اآليات الذين يلقون  

ّ
شئتم ان

 عشقهم للمعاص ي شوقهم للنار لفقدهم خلق ا
َ
لحياء وعنهم  في النار. وكأن

 قال الحديث الشريف: إذا أراد هللا هالك عبٍد رفع عنه كّل حياء.  

وهنا تبرز أهّمية التربية األسرّية السليمة على أسس الخير واّلستقامة 
اإلنسانّية  الفطرة  ي 

ّ
وتغذ الحّية،  النفوس  في  الفضائل  بذور  تغرس  ألّنها 

 رّي وهو حّق الحياء.الطاهرة فيحيا األدب الباطن ويستيقظ الحياء الجوه

أهل الحياء: إنّ العبد إذا عصمه هللا وحال بينه وبين املعصية أو أذنب  
قاعدة    

ّ
إن )ق(  األمير  السيد  قال  والسعادة.  النجاة  أهل  فهو من  تاب  ثم 

السعادة في الدنيا والدين استشعار حضور الخالق تعالى فالعبد ّل يعص ى  
 في غفلة عن اّلستشعار، ولكن  

ّ
السيد األمير )ق( قال بعدها: ومن  هللا إّل

ت أو كثرت فلنتأمل كيف  
ّ
 ينس ى ذنوبه ابًدا قل

َ
كمال السعادة على العبد أّل

 تحّول تذكار الذنب رجوًعا إلى قاعدة السعادة بالندم والتوبة.

الوجدان   في  "توجد   :
ً
قائال الغربيين  العلماء  بعض  أشار  هذا  وإلى 

على   اإلنسان  عّرِف 
ُ
ت شعلة  عن  اإلنسانّي  وتصّده  افاته  وانحر خطاياه 

بجالل   يشعر  الروحّية  حاّلته  بعض  في  واإلنسان  الخطيئة.  في  الوقوع 
ر عنه  املغفرة وعظمتها". فهذه الشعلة الوجدانّية هي الحياء الجوهرَي املعبَّ
الفساد   طغيان  وإن  له  وجّل  عّز  هللا  اقبة  بمر القلب  في  الهيبة  بوجود 

ضر مع األسف تحت عنوان الحّرّية ّل يطفئ وانتشار اإلباحة في الزمن الحا
 هذه الشعلة، بل يحتّك بها ليبرز مدى اضطرامها وقّوة اشتعالها. 

إذا عرف   إّل  ا  وعظمتها شعوًرا حقيقيًّ املغفرة  العبد بجالل  وّل يشعر 
ص من ظلماتها  

ُّ
الخطيئة واستعمل طاقته النورانّية املوهوبة له في التخل

ف من إقرار 
ّ
ه ّل حول وّل قّوة إّل باهلل وهو إحساس مزدوج مؤل

ّ
فيحّس بأن

العز  القوّي  اللطف اإللهي من  النفس مع استقواء بمدد  يز فيشعر  بعجز 
 ❖بجالل املغفرة وعظمتها. 
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 التضحية اهم األسس في العمل السياسي 

 دالية الكرمل  –عضو الكنيست السابق امل نصر الدين    بقلم:

  رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية
 

تعني أن نكون    ، خريناملجتمع وال إن قيمة التضحية والعطاء في سبيل  
والنفس  أصحاب رسالة سامية وأن يبذل املرء ما يستطيع من الجهد واملال  

وخدمة ملجتمعه ولإلنسانية من بعده،   ، والوقت مرضاة هلل تعالى قبل كل ش يء 
 
 
 إل من هذا اإليمان وا   ا وانطالق

 
ما استطعت من جهود لخدمة    دراك والفهم بذلت

  
مكر  كل  س  دولتي وطائفتي  ونفوذي    ا  املضمار وخصوص  طاقاتي  ما    كل    ا في هذا 

 
 
 أ ق بدفع مصالح وشؤون طائفتي و يتعل

 
    لى األمام. إ و   ا م  د  بنائها ق

خبت  لقد  
 
في  رئيس    1960سنة    في انت الدروز  الجنود املسر حين  ا لقسم 

ا في اللجنة التنفيذية و   للهستدروت، ة التابعة  اللجنة التنفيذي   .  أيضا  عضو 
فقط و درزيان  موظفان  تواجد  السنة  تلك  الحكومية  في  الدوائر   ، في 

ا األستاذ كمال  ول عن التعليم الدرزي، وأيض  ؤ األستاذ سلمان فالح، املس
م رئيس  اإلعالم  ول  ؤ سمنصور  مكتب  آنذاك في  إلى  الحكومة  باإلضافة   ،

 
 
املعل من  بعض  والجليل.مين  الكرمل  في  القرى   و   مختلف 

 
في سنة    نجحت

أبا حوش ي، رئيس بلدية حيفا  بدعم  1961 يوسف  ين  والسيد    ،ومساندة 
ال في مدينة حيفا وأمنون لين  أملوغي،   ل مجلس العم 

 
ومساعد القسم    ممث

اتفاق يقض ي بتوظيف جنود في التوصل الى  الحاكم بايام حزب العربي في
مسر   وللعمل  حين  دروز  حيفا  ميناء  فيفي  القطارات  سلطة  إسرائيل    في 

  للتأمين الوطني  افتتحت مكاتب  و الخضيرة.  في  ومصنع آتا ومصنع الورق  
 وللبريد في قريتي دالية الكرمل وعسفيا.

ساهمت    1963لم يتوقف نشاطي في حينه عند ذلك الحد، ففي العام  
ال،  الثاني في البالد املجلس العربي والدرزي  كان    وقد  في إقامة مجلس عم 

الناصرة  بعد مدينة  عمال  سبقه  مجلس   ثم     .الذي 
 
 له    انتخبت

 
  الجان

أبرمت حيث  بنجاح،  وأدارتها     مختلفة 
 
املحلي  ات املجالس  مع  ة فاقات 

الحقوق   االجتماعي  و للحصول على  للعمالالشروط  كما  ة  طالبت  و   فيها، 
السيد ال  من  العم  مكتب  مدير  قريتي   تشغيل  ، حبوش ي،  من  السن  كبار 

بسيطة أعمال  في  وعسفيا  الكرمل  و )داحاك(   دالية  ملطلب  ،  أستجبت 
افقة ومصادقة  على  مزارعي القريتين وتمكنت من الحصول   من مكتب  مو

في دالية   الري للمزارعينياه  ات من مكمي  بتزويد قض ي  في الناصرة ت  الزراعة
 . بمياه الشرب  وأيضا بتزود سلطات محلية، الكرمل وعسفيا

 زار البالد السيد برد  1963وفي العام  
 
في مدينة   ل الهستدروتكو، ممث

 
 
ودعوته لتناول طعام العشاء على مائدتي،    ،حدة نيويورك في الواليات املت

في   يساعدني  أن  منه  لوطلبت  مشروع  عيادة  بناء  تمويل 
 100،000مبلغ  د  قام بتجنيلبى الدعوة و لصندوق املرض ى، ف

قسم املالية    على طلبي الى  تحويل هذا املبلغ بناء    تم  حيث  دوالر  
التنفيذية   الهستدروت التابع للجنة   بإعداداهتممت  ثم    ، في 

و  بناء  من  خطة  أرض  قطعة  على  أراض ي  دائرة  حصلت 
املرض ى إسر  لصندوق  مبنى  أقمنا  و عسفيا  قرية  في    ائيل 

أما   دالية  عليها.  قرية  اسـفي  فقد  لهذا  تأالكرمل   
 
مكانا جرنا 

ليكون  حلبي  عادل  السيد  لدى  صندوق  لعيادة    الغرض 
أدخلت    لخدمة السكان.  املرض ى للكنيست  خبت 

 
انت وعندما 

القومي  املرض ى  لصندوق  تابعة  عيادات  الدرزي    للمجتمع 
حينه  ساندة بم في  الصحة شوستاك  السعي    إطار وفي  .  وزير 

الالزمة   ، الحثيث الخدمات  لتوفير 
السكان   أمور  وراحتهم،  لتسيير 

إد مسألة  للبنك    الخعالجت  فرع 
 لبنك لئومي هذا باإلضافة الى  

 
العربي الى دالية الكرمل والذي حولته الحقا

افتتاح فرعين لبنك هبوعليم في عسفيا ودالية الكرمل، وقد كان لي دور في  
 هذه البنوك. قبول املوظفين وتعيين املدراء في كافة 

 ا في إقن   1968  ونجحت في العام 
 
ل شركة "جيبور"  ع السيد دوف لوتمان ممث

وانتخبت السيد يوسف نصر الدين ليكون    ، دالية الكرمل   يطة في قرية إلقامة مخ 
لها،   قريتي مديرا  في  أخرتين  والجش   ومخيطتين  من    ، يركا  اال  عم   

 
أيضا وجندت 

 وكريات شموني.   نع جبيور في كفار سابا ا للعمل في مص والجوالن  طق املثلث  ا من 

مت في نفس السنة طلب   للجنة الهستدروت ولحزب ماباي لفصل  ا  قد 
األقسا  ز و الدر  عن  العربيوالشركس   م 

 
الحكومة في  لكن    والهستدروت  ة 

وقوبل    يطلب صاغية  أذان  على  يقع    وغضب   سخط  لتجنب بالرفض  لم 
العرب  الكنيست  وأعضاء  يزيدوا    علي  اقترحوا  ف  ، العرب  صات  املخص  أن 

ة، مما دفعني الى  ة ضمن األقسام العربي  نوا األوضاع الدرزي  ويحس  للدروز  
وظائفاالستقالة     التي    يمن جميع 

 
الجنود   أشغلهاكنت قسم  رئيس  مثل 

وسكرتير املسر   العمال  حين  تعلي  مجلس  والى  الكرمل  ودالية  عسفيا  ق  في 
في   الحاكم.  احزب م عضويتي  الون  باي  يغئال  اللجنة  رئيس  التي  وأبلغت 

يفضل الكم على الكيف وبأن هذا القرار يجحف الدروز   هناقشت طلبي بأن
و الوالشركس.  اليوم  صحفي  مؤتمر  عقدت  ي  لاتفي  عرضت ا  أمام  فيه    ا 

مثال    نود الدروز والجنود اليهود وضربتبين الج   القائم  الفرق   ، صحفيينال
  شابهة لها ة وامل قرية ساجور الدرزية املجاورة لقرية شجور اليهودي   ذلك على

بإضاءة  هناك وهي تنعم    بيت وكيف أن الدجاج واألبقار ت  ، أيضا في االسم 
الكهرباء   شركة  من  مصابيح  بينما وترتوي  مكوروت  شركة    بيت ي  مياه 

والضب الدرزي  االجنود  القرية  في  الظالم  ط  في  تنقل  الدامس  ة  ونساؤهم 
وأضفت أنه عندما يلتقي وزراء ماباي    املياه على رؤوسهن من أماكن بعيدة.

املصير  لطاملا  بالدروز   وحدة  عن  ال  يتحدثون  معسول  بكالم  ويغدقوهم 
اقع.  رصيد له على أرض الو

شرت هذه األ
 
تي معاريف ويديعوت  صحفقوال في اليوم التالي في جميع  ن

املعارضةأحرونوت  رئيس حزب  بيجن،  مناحيم  السيد  املقال  قرأ  وقد   ، ،  
إلي  مساعده السيد إيتان ليفني    ،ر دعوتي للقائهوقر   فأرسل 

حزب املعارضة    عندما وصلت ملقر  و   ،يدعوني إليه لتل أبيبل
تل   أقنعني  مناحيم  السيد  استقبلني  بيب  أ في  الذي  بيجن 

ووعدني   إليه  سد  س عندما  أنه  باالنضمام  على  الحكم  يجلس  ة 
   ، سيمنح الدروز حقوقهم 

 
 . 1972لحزب حيروت سنة    فانتسبت

إن مسألة التضحية والعطاء لصالح املجتمعات يجب أن  
 
 
مكان، فالشعوب    وفرد في كل    قيادي    م كل  تقف على رأس سل

يقاس   ال  واملرء  ذلك،  دون  ترقى   إال 
 

أعماله  ال بصالح   
  ❖وبتضحيته من أجل األخرين.

 في الكنيست  عضو الكنيست امل نرص الدينبيجن مع  رئيس الحكومة 
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ّ

 ء حشود مشايخنا األجل

  باحات المقامات من جديد تمأل 
  دالية الكرمل  –الشيخ أبو صلح رجا نصر الدين    بقلم:

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ار..   والحمد هلل العلي   ار، العزيز القادر القه 
 
ار، الحكيم العالم الغف  الجب 

 
 
 ه ملن دواعي سروري، املشاركة على الد  إن

 
ء وقياديي  وام برفقة املشايخ األجل

ة في  بلد في املناسبات املختلفة التي تقيمها الطائفة املعروفي  ل وأبناء الطائفة في ا 

ة  يفرح القلوب، املشاريع التوحيدي    ما   البلد في أكثر من مكان وزمان ومقام، ولعل  

على أكثر من   ة واملجلس الديني  واألعمال والنشاطات التي تقودها الرئاسة الروحي  

صعيد واملشاركة الواسعة التي تحظى بها من ِقبل مشايخنا الكرام وسائر أبناء  

 الطائفة األعزاء.  

ة الذكرى  ة الدرزي  ة التي تحيي فيها الطائف ففي هذه األيام وهذه الفترة الهام  

د الجزيرة وشيخ العشيرة األطهر فضيلة املرحوم  التاسعة والعشرين على رحيل سي  

 
 
 إ عنا ببركاته وبصالح ذكراه، ال يسعني  الشيخ أمين طريف رض ي هللا عنه ونف

 
 أن  ال

بقلب منكسر حزين، طيب ذكرى ومناقب    ن لى النفوس واألذها إ أستذكر وأعيد  

العالم العامل املفضال صاحب الفضل    الطاهر النقي    دنا الشيخ أمين، الولي  سي  

حياته للحفاظ على مصالح الطائفة    س كل  والفضيلة والعماد العميد، الذي كر  

   لى بر  إ وقيادتها  
 

  ء تعود هذا األمان. وما يثلج الصدور هو رؤية حشود مشايخنا األجل

العام لتجتمع في مزاره وتحت صورته وهي ال تزال تنهل من إرثه وحكمته ونصائحه  

على حفظ األمانة وتثبيت قيم التوحيد في النفوس وعلى    وصالح أعماله، وتصر  

 
 
 االستمرار في درب الخير والصلح الذي ات

 
 مناه منه. بعه وتعل

 
 
 إ م، ال يسعني  ا تقد  ا مم  وانطلق

 
ألبارك إشراقة    ا ة أيض   أن أنتهز هذه الفرص ال

ة في الكرمل، بحضور  ة االبتدائي  شراق التوحيدي  شراق وتدشين مبنى مدرسة ال ال 

السلطات   ورؤساء  والوزراء  املشايخ  من  ولفيف  طريف  موفق  الشيخ  سماحة 

إنن  املحلي   والسكان،  كثيرين  ة  كما  أهمي  آ ي،  الخطوة  هذه  أولي  قصو خرين،    ى ة 

 أ ا و خصوص  
 
 الشعوب ال ترقى    ن

 
ِ   الخاص    بالعلم، وأن هذا الصرح التربوي    إال

 
ل  املتمث

ال   بمدارس 
 
ال  شراق، 

 
البجروت  تي حق امتحانات  في  نتائج ممتازة  العام  قت هذا 

 أيض  
 

اء،  بنا األعز  ا، تعكف على التركيز على تعليم أسس ومبادئ التوحيد في حياة طل

لذلك،   أحوجنا  ا إ وما  املوضوعات  جانب  كما  لى   أ ألخرى. 
 
العزم  ن أبارك  ني 

والتخطيط الذي انطلق لتشييد املزيد من هذه املدارس في املستقبل في الجليل  

من يساهم في انجاز هذه املشاريع    ة وكل  على أيدي الرئاسة الروحي    وأشد    ، والجوالن 

 ة.  الهام  

فال  ومن دواعي سروري أيضا، أننا عدنا هذا العام بعد إنقاع دام عامين، للحت 

دنا سبلن عليه السلم في قرية حرفيش التي  ة ملقام سي  ة التقليدي  بالزيارة السنوي  

 
 
ت املقام الشريف منذ ساعات  ار، حيث أم  و  د أهاليها كعادتهم الستقبال الز  تجن

متهم  ار من الجليل والجوالن والكرمل وفي مقد  و  الصباح وفود املشايخ الكرام والز  

طريق   موفق  الشيخ  الصلوات  وسي  فضيلة  وأقيمت  واألئمة،  الخلوات  اس 

ة،  ة االعتيادي  ة وجرى التباحث في شؤون الطائفة واألمور الحياتي  والشعائر الديني  

فيه فإن تفاقم ظاهرة العنف في الفترة األخيرة  في مجتمعنا وكثرة    ا ال شك  ومم  

املنازل وأماكن   النار على  إطلق  حوادث 

مضاجع الكثيرين   العمل في قرانا، تقض  

 
 
ف وبذل الغالي والرخيص في سبيل مكافحة هذه اآلفة  لب منا وحدة الص  وتتط

 
 
املسؤولة بالعمل على  سات  ة الجهات واملؤس  واجتثاثها من جذورها ومطالبة كاف

 القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.   

األشهر   خلل  السلم  عليه  سبلن  سيدنا  ملقام  الزيارة  هذه  سبقت  لقد 

سيادنا األنبياء يهوذا واليعفوري في هضبة  أ ة ملقامات  املاضية الزيارات التقليدي  

هم السلم، حيث  الجوالن وبهاء الدين في بيت جن وأبو إبراهيم في دالية الكرمل علي 

أم  هذه املقامات وفود املشايخ من الجليل والكرمل والجوالن، لقامة الصلوات  

والتباحث في شؤون الطائفة، وعلى خلفية هذه الزيارات التي يشارك فيها املئات  

 
 
ة ملشايخ وأبناء  ة هام  ة واجتماعي  ل فرصة ديني  من املشايخ األفاضل، والتي تشك

املعروفي   ل العشيرة  ال   رص  ة  وترسيخ  التوحيدي  الصفوف  والقيم  أتقد  يمان  م  ة، 

 بالتهاني والتبريكات والتحي  
 
   ة أبناء الطائفة في كل  ات لكاف

 
ى  مكان وأتمنى أن نتخط

 
 
ة في بلدنا وفي منطقتنا  ة واالقتصادي  ة املشاكل والصعاب واألزمات السياسي  كاف

املعروف ة وخصوص  عام   وأبناء عشيرتنا  وأن  ي  ا لدى إخواننا  ولبنان،  في سوريا  ة 

 ❖ تعود علينا هذه الزيارات في العام القادم باليمن والخير والبركات. 
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 مع األولياء الصالحين..

 الشيخ الجليل الفاضل المرحوم 

 أبو علي محمد الحلبي 
 لبنان   –االستاذ الشيخ غسان يوسف أبوذياب  بقلم:

 

 ســّدٌد شيٌخ جـليٌل فــاضــٌل وم  

 ركـــنٌ متينٌ فـي التقى عنوان

 ومحمٌد فــيك المــحامـد  الـتقت 

ـّ   ــان  وأبـــو عــــلي سـادٌق ديـ

 وسليل  أهل الفضل محمود  الثنا 

 وجــٌه صــبوٌح للصفا بــرهان  

 يا صــابًرا يا شاكــًرا يا عــالًما 

 فعليك من باري الورى رضوان  
 

كان ذكر األولياء ولم يزل قوت القلوب، ونهج  
أعيان   سادات  أوائل  أ الوفاء،  وشيوخ  فاضل، 

الظافر،   الّصابر  الجليل  الشيخ  منهم  أماثل، 
همّ  ناصر،  مرشد  الّدين  في  وألهل  تأخذه  ال  ام 

على    الحّق  الحرص  كل  حريص  الئم،  لومة 
صافي ونبذ الخالف، داٍع إلى الوفاق  

ّ
التحابب والت

ا  ال والسالم وا ا بلسان حاله ولسان قاله، زاهًدا قانًعا تقيًّ
ً
ئتالف، كان واعظ

البهتان يعرف  ال   
ً

فاضال ا 
ً
وسادق ا، 

ً
محمد   ، ديان علي  أبو  الشيخ  املرحوم 

عنا ببركاته.
ّ
 الحلبي رحمة هللا عليه، ونف

تلّهفت   ا 
ّ
النفيسةإومل مناقبه  سماع  ا   ، لى 

ً
متبرك الكريم  بيته  قصْدت 

صالح  واألخ  علي  األخ  الدّيانين  األتقياء  اإلخوان  علّي    ، بأنجاله  فتفّضال 
بمناقب عن املرحوم والدهما عاينوها أو أخذوها عن الثقات من املشايخ  
على   حسنها  مداُد  يسيل  والبركات،  الُيمن  من  بسطور  رتها 

ّ
فسط األبرار 

اء مف
ّ
بأريج األخالق وال القرطاس، فيبدو كحدائَق غن بها  عمة  داب تطيب 

وأوسع    ، رحم هللا شيخنا الجليل الطاهر، وأسكنه فسيح جنانه  .األنفاس
 عليه من رحمته ورضوانه.

 وطفولته:  والدته
ه، وفي  1329ذي الحّجة سنة    18في  ُولد للشيخ صالح سليمان الحلبي  

  ان أحمدبلدة عرمون، مولوٌد سّماه "محمد"، وهو بكر العائلة وله شقيق
باال أظفاره  نعومة  منذ  ُعرف  وقد  شقيقات.  وأربع  ا، 

ّ
والهدوء،  ومهن تزان 
 
ّ
م، ومع بدء  1914صف بالرزانة والجدّية في أفعاله وأعماله. وفي العام وات

العامليّ  وباء  الحرب  ي 
ّ

وتفش  واملجاعة،  الجراد  النتشار  ونتيجة  األولى،  ة 
الطاعون. قّرر الشيخ صالح اصطحاب عياله إلى جبل العرب، حيث نزل  
 في الزراعة،  

ً
والده عند أحد معارفه في بلدة الثعلة، وعمل عندهم مرابعا

افق والده إلى حراسة الزّرع في الليالي من الغزو. ومع صغر   وكان محمد ير
ه  
ّ
كان يرغب في مجالسة كبار السن القتباسه منهم ما كانوا يحملونه من  سن

الفضائل، ومنها ما حفظه عن أحدهم وهو دعاء يقال عند مغيب الشمس 

لنا يرّدده  ال   ، كان  من  جّل  الشمس  غابت  وهو:" 
يغيب، وأنا قاصدك يا سّيدي قاصًدا ال يخيب،  
وأنت   أجوع  كيف  خالقي،  وأنت  أخاف  كيف 

ر يا تقي، أسألك أن تجلي عن قلبنا الهّم  رازقي، يا با 
يته عن فاطمة بنت النبّي، إلهي  ىوالصد

ّ
، كما جل

تجعل أسألك   معموًرا،    أن  وبيتنا  مغفوًرا،  ذنبنا 
ك يا عزيز يا كريم يا غفور".  وضّدنا مقهوًرا، 

ّ
 بحق

الجراد،   وزال  الحرب  أثقال  انجلت  أّن  وبعد 
بلوغه عا بعد  إلى وطنه  والده  مه  عاد محمد مع 

أّيام   بضعة  البدائية  املدرسة  ودخل  الثامن، 
والكتابة   القراءة  مه 

ّ
لتعل كافية  كانت  وكأّنها 

وحفظه هللا  كتاب  العلم    ، ودراسة  من  والتزّود 
افع

ّ
الن زراعة    ، الشريف  في  لوالده  ا 

ً
عون وكان 

 سّد عوز عائلته.  رض وتربية املواش ي ملا يكفياأل 

يو   وكان والده وعّمه  افق  ير ه 
ّ
م  مع صغر سن

حيث   عبيه،  في  الشاوي  عين  خلوة  إلى  الجمعة 
كانوا يجتمعون مع سّيدنا الشيخ أبو حسين محمود فرج، ألدائهم فروض  

 نهار الجمعة. 

 :حياته
عاصر املرحوم الشيخ الجليل أبو علي محمد الحلبي الشيوخ األفاضل،  

مثابرً   
ً
مجّدا  

ً
راغبا    اوكان 

ً
مهتّما خطاهم،  على  والسير  مآثرهم،  اقتفاء  في 
في منزٍل منفرد منعزٍل عن   وتنقيتها وتطهيرها، وكان يقطن  بخالص نفسه 

 محيطه، بناه مؤّسًس 
ًّ
ا نفسه  ا على التواضع وسترة الحال، وعاش فيه عاف

كل ما تقّدمه الدولة من خدمات مثل الكهرباء واملياه، فكان ينقل املاء    عن
وكان    ، يعة، ويستخدم القنديل الذي يعمل على الكاز لإلنارة من عين الض

مجّدا مجتهدا على حفظ كتاب هللا العزيز، وقد هّيب وجهه بإسدال كريمٍة 
 "قطع وهو في العقد الثاني من عمره، جادًّ 

ً
ا في سيره لوصاله بمواله، قائال

   مسافات الدنيا باألقدام لكّن قطع مسافات الخرة بالقلوب". 

أخ عليه وقد  رحمة هللا  فرج  أبي حسين محمود  الشيخ  سّيدنا  ذ عن 
ول 

ّ
م مهنة   ، حرفة الحياكة على الن

ّ
ه تعل

ّ
وجعلها صنعة يسترزق منها. كما أن

أبي   يخ 
ّ
الش املرحوم  يد  على  الوقت،  ذلك  في  كانت مشهورة  التي  الكتابة، 

يخ أبي  
ّ
حسن عارف حالوي الذي كان يقطن في خلوة معصريتي مع عّمه الش

الصايغ،   حسيب شهر    أسعد  الجليلين  الشيخين  محّمد  الشيخ  افق  فر
ا أعلمهما بنيّ 

ّ
ته في املغادرة، أبدى الشيخ أبو حسيب  ونّيف دون انقطاع، ومل

الخلوة   في  الوقت  وأمض ى بعض  لطلبه  فاستجاب  للمفارقة،  تقّبله  عدم 
املميّ  ه، وأصبحت كتابته من الخطوط 

ّ
زة،  الذي كانت فرصة إلتقان خط

وزاول   املرتكزة القاعدة.  أجّل    على  من  هي  التي  الصنعة  هذه  ممارسة 
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ا إلخوانه   الصنائع، حتى تجاوز الثمانين من عمره. وكان رحمة هللا عليه محبًّ
 ّر والّصالح وبعد زيارته ومغادرته لهم يقول: أهل الب  

 فراق.    بال     لقاءٌ    ال    ولكن كم من فراق يمض ي بال لقاء 
ي راحل عنك.  بّد لي منك  يا فرقة األحباب ال 

ّ
 ويا دار دنيا إن

 
 والشيخ أبو ابراهيم اسماعيل كبول  المرحوم الشيخ أبو عيل محمد الحلب 

 

 مع المرحوم الشيخ أبي عفيف محمد فرج 

 
 مع المرحوم الشيخ أبو هاني ملحم خداج 

 بو عيل محمد الحليب:أ مناقب الشيخ الجليل الطاهر
محمد الحلبي رحمة هللا عليه يحرص على وحدة  كان الشيخ أبو علي    -

وحيديّ الكلمة بين أبناء الطائفة الدرزيّ 
ّ
ة والعادات  ة على أساس القيم الت

عناصر  قاطًعا  رفًضا  ويرفض  الّسلف،  عن  املوروثة  ريفة 
ّ
الش والتقاليد 

فرقة بين أصحاب  التفرقة منها: امليول والتعّصبات السياسيّ 
ّ
ة اليلة إلى الت

 الصّ 
ّ
ذي كان سائًدا في عصرهال ف

ّ
عّصب اليزبكي والجنبالطي ال

ّ
  ،واحد كالت

ذي ترك ضرًرا كبيًرا على أبناء الطائفة الكريمة من سفك الدماء وتفرقة 
ّ
وال

الروحّية  القيادة  زمام  استلم  ا 
ّ
ومل الحقوق...  وتضييع  األحقاد،  وتنمية 

نزعة سّيدنا الشيخ أبو حسن عارف حالوة رحمة هللا عليه وضرب هذه ال
ذي    -األثيمة)يزبكي

ّ
ال  " املشهورة:  كلمته  وأطلق  حديد  من  بيد  جنبالطي( 

ة  جنبالطي إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم" ووّحد الطائفة الّدرزيّ   -يقول يزبكي
املعروفّية)املحبة القيم  أسس  على    - النخوة  -التسامح  -على  املحافظة 

كريمة أن يقول له:  العرض والكرامة...( مّما حدا بأحد رجاالت الطائفة ال
الطائفة من   في  هّوة كبيرة  هناك  كان  الجليل  يا شيخنا  نقسامات على  ا" 

 
َ
حضرتك ردمتها وزرعتها بتقواك وعقلك النّير   أساس امليل السياس ي فجئت

أبوعلي  الجليل  وكان سرور شيخنا  صافي". 
ّ
والت واملحّبة  الّسالم  وروًدا من 

كبيرً  الحلبي  "الشيمحمد  قال:  حيث  بذلك  باب  ا  سّد  عارف  أبو حسن  خ 
 الفساد". 

 
 في موقف تأبني سيدنا الشيخ أبي يوسف أمني طريف 

عندما استخّص هللا سبحانه الشيخ الجليل أبا علي محمد الحلبي       -
بالرحمة وابتاله باألمراض في آخر أيام حياته، وقف هذا الشيخ الجليل مع 

اال  اكر  هذا 
ّ
الش الّصابر  موقف  يقّد بتالء  "هللا   :

ً
نقّد قائال اإلنعام،  رنا  ر 

يجعل   أن  العبودّية  درجات  أسمى  فهذه  باألحكام".  الّرض ى  على  ويقّدرنا 
 يكون في    ، اإلنسان البالء نعمة

ّ
على أحكام هللا ومجاري    قلبه اعتراٌض وأال

 حكمه وقضائه. 

أرسل مشايخ فلسطين لسّيدنا الشيخ أبي حسين محمود فرج رحمة   -
 رأي مشايخ لبنان في مسائل دينيّ هللا عليه كتا

َ
ة ًبا يريدون من خالله أخذ

ا وصل الكتاب إلى سّيدنا الشيخ أبي حسين محمود فرج وقرأه   ، نةمعيّ 
ّ
  ،ومل

سليم   يوسف  أبو  الشيخ  املرحوم  منهم  وف 
ّ
الش مشايخ  إلى  إرساله  أراد 

يخ أبو يوسف حسين هاني 
ّ
مستقصًيا رأيهما بعد    ،البيطار، واملرحوم الش

إليهما،    ته، وقدقراء املكتوب  بإيصال  الحلبي  أبو علي محمد  الشيخ   
َ
ف

ّ
ل
ُ
ك
فانطلق مشًيا على القدمين في آخر النهار، وأوصل الكتاب    .وسماع رأيهما
يْ إلى املذكوَريْ 

َ
يخ

ّ
يْ ن الش

َ
في وقت  ن الجليل ر، وكان ن 

ّ
أبو    متأخ يخ 

ّ
سّيدنا الش

يخ أبي علي محمد الحلبي إلى  
ّ
حسين محمود فرج قد أوصله بمصاحبة الش

املرحوم الشيخ أبي فارس محمود عبد الخالق لقراءته وأخذ رأيه. والهدف  
قلوب   فــي  الحلبي  محمد  عــلي  أبي  الشيخ  املرحوم  مكانة  تبيان  ذكر  مّما 

ا غيوًرا. أم ، فــكان موضع ثقتهم   .مشايخ البالد آنذاك
ً
ا مخلًصا سادق ا وفيًّ

ً
 ين

الفجر،    - قبل طلوع  ًرا 
ّ
مبك إلى حقله  ذاهًبا  الّدين  أهل  كان رجٌل من 

ا رأى  
ّ
ل في جوار الحقل ومل

ّ
وصعد إلى شجرة في حقله، وكان هناك صّياد يتنق

 
ً

ار على الرجل املتدّين ورماه قتيال
ّ
ه طائًرا فأطلق الن

ّ
 في الشجرة ظن

ً
 .خياال

وكاد األمر أن يتحّول إلى صراٍع    ، يٌر بين أهل املقتول والقاتلفوقع فرٌق كب
أهل   إلى  هللا  رحمة  الحلبي  محمد  علي  أبو  الجليل  الشيخ  فذهب   . دموّيٍ
ي هللا يرحمو،  

ّ
الفقيد ليواسَيهم أحزانهم، قائال لهم: " يا إخواننا الشيخ توف
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  ، وقًعا طّيًبافوقع هذا الكالم في أذان السامعين م .خلولو هّني على بركتهن"
ا إلى إخماد الفتنة

ً
 على الوفاق    .وسبًبا سائق

ّ
" الوفاق    ويقول: وبقي يحث

د التوفيق". و"اصفح تفرح وال تحقد فيتكّدر عيشك". 
ّ
 يول

أصاب الشيخ الجليل أبو علي محمد الحلبي في طفولته وعند بلوغه   -
والشراب  الطعام  من  منعه  حنجرته،  في  مرٌض  عمره،  من  األّول    العقد 
والكالم، فاصطحبه والده الى طبيب في مدينة عاليه يدعى "عارف الرّيس"،  
أن   القلق من حالته، وقال لوالده  الطبيب حتى أستشعر  وما إن فحصه 

بن الذهاب الى املشفى وأصّر  يهرع به إلى املشفى إلجراء عملية، فرفض اال 
 على رجوعه إلى املنزل، فعندما سمع الطبيب إصرار اال 

ّ
غير مكترث  ه بن وكأن

 
 
ص من "الطلوع" الذي وصل إلى  لوضعه، عالجه في عيادته أي حاول التخل

فمه باستخدام آلة غير حاّدة، وأرفق الطبيب بطلٍب؛ أن حالته تستوجب  
اقبة اليوميّ  يخ املر

ّ
ل اختار والد املريض املكوث عند الش

ّ
ة، ولصعوبة التنق
ة، وفي  داقة أخويّ حيث كانت تربطه به ص  الجليل أبي محّمد سعيد شهيب 

والحكم،   باملواعظ  ضيوفه  على  يفيض  الجليل  يخ 
ّ
الش كان  األثناء  هذه 

فأصابت هذه الكلمات لّب محّمد حتى رافقته طيلة حياته ومن جملة ما 
 حفظ عنه وكان يرّدده لنا: 

 
ً
 ا سماؤه        هموٌم وأحزاٌن وحيطانه الّضر "بنى هللا لألخيار بيت

 الصبر"  بابـــه        وقال لهم مفتاح بابــكموأدخلهم فيه وأغلق 

  الحمد   فأجابه:   ، وبعد رجوعهم إلى املنزل سأله والده مطمئنا إلى صّحته 
 هلل أصبحت أحسن بكثير ولكن لو صبرت أكثر كنت كسبت أجًرا أكثر. 

خوان فالحظ عليه الشيخ أنه يبدو مهموًما  ا أن زاره أحد اإل حدث يومً -
ه يعاني من كثرة إقبال    فقال: "الحمدفسأله عن حاله  

ّ
هلل". ولكّن تبّين أن

ذا دارت لك الّدنيا إ"أهكذا تقابل النعمة؟،  فقال له الشيخ: العمل عليه، 
ر لها ظهرك، و  ذا دارت لك ظهرها ال تركض وراءها". "وال تنَس  إوجهها ال تد 

   أنّ الدنيا
َ
ما أخذت

ّ
ا تستحّق"  منها  كل

ّ
ما أخذت من هّمها، رق

ّ
 . كل

 وقيل:
 ملخلوٍق قـ ـناعه عزيز النفس من لزم القناعة       ولـم يكشف

 فخذ منها لنفسك رأس مـــاٍل        وصّير بعدها التقوى بضاعة 
ل حاليْ 

َ
نان بصبر ساعة تن  ن؛ تغنى عــن بخيٍل         وتسعد بالج 

باإلعاشة وهو   - يعرف  ما  نظام  القمح ضمن  بتوزيع  الدولة  قرار  بعد 
في   السياسيين  الزعماء  من  وطلبوا  املشايخ  رفض  عبرها،  القمح  توزيع 
في سوريا السويداء  محافظة  من  القمح  ترخيص جلب  منحهم    ، الطائفة 

الحّر  للقمح  أبو علي من جملة املشايخ  حيث يوجد مصدر  الشيخ  ، فكان 
بلدة   في  وا رحالهم 

ّ
القمح، فحط السويداء لشراء  الذين قصدوا محافظة 

بل الوّهابالغارية  عبد  يوسف  حسين  أبو  الجليل  الشيخ  فهّب    ،دة 
ملساعدتهم لشراء محاصيل القمح من املزارعين األجاويد في البلدة، وذهب  

علي   أبو  لنقل  إالشيخ  التالي  لليوم  الشاحنة  لتأمين  السويداء  مدينة  لى 

ام  
ّ
، وقد علم بأّن الشيخ أبا سعيد أمين أبو غن

ً
القمح إلى لبنان، فوصلها ليال

إلى املشفى، فعاد  د تعّرض لوعكة صحيّ ق ة في بلدة الغارية، توجب نقله 
وّ 
ّ
إن    للت فما  الغارية،  بلدة  قاصدين  أجرة  له مستأجرين سيارة  رفيق  مع 

 
ُ
ارة لرداءة الطريق، وبعد إبداله قب إطار السيّ وصلوا إلى بلدة الكفر حتى ث

لرفيقه ليرجع كمال الطريق، فقال الشيخ أبو علي  إ بغيره امتنع السائق عن  
ا، وهو سوف يكمل طريقه مع السائق إلى السويداء ويؤّمن الشاحنة صباًح 

األ على  سيًرا  الغارية  الليل إلى  وظالم  الطريق،  بصعوبة  عابئ  غير  قدام 
 
ًّ
الليل مطمئن أخر  في  الغارية  إلى  أن وصل  إلى  املكان  إلى الّدامس، وغربة  ا 

 ة الشيخ أبي سعيد. صّح 

الشيخ أبو يوسف عصام خّداج الشيخ أبا علي في  في أحد األيام شاهد  -
 على األقدام بيت عمّ 

ً
ه املرحوم الشيخ أبو سليم  عاليه، وكان قاصًدا سيرا

 معه بعض األغراض، فطلب منه   ،ةحسين العنداري في بلدة العباديّ 
ً
حامال

ي  
ّ
: "الحملي يل

ً
أن يساعده في حمل األغراض، فأجابه الشيخ أبو علي قائال

 ي". بتنحط هّين

نوا  قديما كانوا ينتظرون بيع بعض املحصول من زيت الزيتون كي يأمّ   -
ة، فأتى من كان يريد شراء تنكة زيت، فاستبشرت  بعض الحاجات الّضروريّ 

ه أدرك أن ماله  العائلة خيرً 
ّ
ا، وكان الشيخ قد رفض بيع ذلك الشخص ألن

مشبوه، رغم الحاجة للمال. فسأله أحد أهل بيته: "لم رفضت البيع؟"،  
ه". وأكمل القول  

ّ
ه لوضعه في محل

ّ
: "يجب أن يكون املال من حل

ً
أجاب قائال

ق بالرجل يوم الحساب أهله وولده ويقولون له ربّ 
ّ
 أول ما يتعل

ً
نا خذ  "يا أبي غدا

 
ّ
منا ما نجهل، وكان يطعمنا الحرام ونحن ال نعلم". لنا حق

ّ
ه ما عل

ّ
 نا منه فإن

 وبروز   على بعض قراه،  البنان وسيطرتهفي    ةسرائيلياإل   حرب في ظّل ال-
الطوائف،  بين  الفتنة  مختلفة   بذور  فئات  بين  عرمون  في  خالف  حصل 

علي   االتجاهات أبو  الجليل  الشيخ  فأدرك  البلدة،  أهالي  من  السياسية 
 تقف األمور عند حّد املواجهات    محمد الحلبي

ّ
ع أال

ّ
خطورة الوضع، وتوق

 أن توّجه الى الفئتيْ   املحدودة. فما كان منه
ّ

ن سيًرا على األقدام غير آبٍه إال
الطريق  معه  يكملوا  لم  افقيه  مر بعض  إنّ  حتى  العشوائي  بالرصاص 

 
ً
بالقول خوف بادرهم  ى 

حتّ الفئات  أحد  إلى  وصل  إن  وما  اإلصابة،  من    : ا 
وأكمل   بالقبول،  فأذعنوا  قرايبنا"،  على  رصاصة  يطلق  من  على  "حرام 

قاصًد  وما  طريقه  الثانية،  الفرقة  زعيم  بيت  حتى  أ ا  بيته،  إلى  وصل  ن 
  
ً
قائال عليه  فرّد  شيخ؟"  يا  هنا  إلى  وصلت  "كيف   

ً
قائال الزعيم  اندهش 

وصلنا الذي  الوضع     "خطورة 
ً

قائال له  وأكمل  املجيء"،  إلى  أحوجني    إليه 
ن خسرانين في  "الفارس ينزل عن فرسه والجندي يرمي سالحه ألن الفئتيْ 

نا أبناء طائفة واحدة  هذه الفتنة"
ّ
نا كل

ّ
. ويقصد املرحوم الشيخ الجليل أن

خاسرون.  الكل  البعض  لبعضنا  محاربتنا  أقبل    وفي  األثناء  هذه  وفي 
 
ّ
من مشايخ دين ووجهاء   ة الضيع املجاورةأصحاب الغيرة واإلصالح من كاف

ترّج  ى 
ّ
حت الضيعة  أول  إلى  وصلوا  إن  على  وما  سائرين  سياراتهم  من  لوا 

مرّددين في مكبرات الصوت ذكر هللا العظيم والّصالة على رسوله    قداماأل

    
 الشيخ أبو حنس بديع أبو خزام مع المرحوم               مع المرحوم الشيخ أبو محمد جواد ويل الدين          مع المرحوم الشيخ أبو حنس عارف حالوي           
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بو عفيف محمد فرج  أ مهم مشايخ الدين األجالء منهم؛ الشيخ  يتقّد   الكريم، 
مستنكرين الحدث وساعين إلطفاء    والشيخ أبو صالح فرحان العريض ي،

نار الفتنة في مهدها. ولكن جّراء ذلك الرصاص سقط قتيالن من األبرياء 
اقب األمور قائال:  الع  غير مدرك عو

ٌ
ّزل، فدخل على الشيخ أبو علي وسيط

 
ً
اقف و الشيخ محمد  فهّم  بدم،  دم   

ّ
اال الفرقاء ال يرضون  أقّدم  إن  وقال:  ا 

 كان الثمن يكون رخيصً نفس ي كأّول ضحيّ 
ً
ا عند إخماد  ة إلرضائهم، ألن أّيا

ي يخمدها وأين تكون  نار الفتنة، ألن ال سمح هللا إذا اشتعلت في ضيعتنا فما الذ 
الوضع واستمّر إلى وقتنا هذا وما    نهايتها. وبتوفيق هللا تعالى وسعي املخلصين استقرّ 

 إخالصه وتضحياته.   الجليل ويذكرون زال أهل الضيعة يترحّمون على شيخنا  

وسقوط  - الغرب  منطقة  في  املعارك  واحتدام  األهلّية  الحرب  أثناء 
غام الذين عاثوا في  

ّ
حار في أيدي الُبغاة الط

ّ
،  ااألرض فسادً بعض قرى الش

ين بدعمسات املباركة،  ودّمروا بعض املقّد  ما كان  جهات خارجية و  مستقو 
الجنسيّ يعرف بقوى "متعّد  بما  دة  البحري الضخم  فيه ات" مع أسطوله 

  العار لباعثيها فيما بعد.   "نيوجرس ي" التي تهاوت وأصبحت مهانة ومجلبة
الكريمة طائفتنا  أبناء  من  العقالء  من    اختار  العائالت  تحييد  آنذاك 
 
ً
أمان األكثر  القرى  إلى  واألطفال  من    ،االنسوان  القطالب  خلوة  فكانت 

سلما أبي  بالشيخ  يربطه  كان  ملا  محمد  علي  أبي  الشيخ  عائلة  ن  نصيب 
مودّ  صلة  الشمعة  علي محمود  أبو  الشيخ  كان  وفيما  متينة،  وصداقة    ة 

أّنها   لعلمهم  الخلوة  الصحافيين  بعض  قصد  عائلته،  د 
ّ
يتفق محمد 

الشيخ ازحين، فقابلهم 
ّ
الن ة عادته وعدم    تستقطب 

ّ
قل أبو علي محمد مع 

مبديً  الصحافّيين،  ملقابلة  لهمرغبته   
ً

قائال الغضب  وجهه عالمات  على    : ا 
لها"بتو  يقال  دول  على  عيب  مش  لبالدكم  تحارب    ّصلوا  أن  عظمى  دول 

طائفة قليلة العدد، مساملة العيش. وإذا كنتم قاصدين أن تنقلوا أصوات  
ون درًس اال 

ّ
ا لن تنسوه في حياتكم وتوّرثوه  ستغاثة أو طلب املساعدات، فسوف تتلق

وكانوا    حافّيون فأرتعب الص   ، ألوالدكم جزاء خبث نّياتكم. فهنا ال يوجد نازحون" 
عين أنهم سوف يقابلون أشخاصً 

ّ
 ستعطاف. ل واال ا خائفة تريد التوس  متوق

 : مرضه
يخ أبو علي يقوم بزيارة في الشوف، وعند عودته 

ّ
في أحد األّيام كان الش

بدأت   هنا  من  ن. 
ّ
يتمك لم  ه 

ّ
ولكن الباب،  يغلق  أن  وأراد  الّسيارة  استقّل 

مع   مة 
ّ
املسل الّراضية  في  مسيرته  ج متواصل 

ّ
تشن الذي يصطحب  مرضه، 

أعضاء جسده، واستمّرت خمس سنين ونّيف بوجه بشوش متشّوق لزيادة  
ا  ا بيته ومقيمً الزمً   اشاكرً   ااألوجاع، وهو على ما ألّم به من رحمة هللا حامًد 

فراشه صابرً  مرّد  ا صبرً على   .
ً
نقّدر  دً ا جميال يقّدرنا  املعروف:" هللا  ا كالمه 

 : احكام". ويقول أيضً ويقّدرنا نرض ى باأل نعام  اإل

 فدرهم الصبر يساوي ألف دينار   يا بايع الصبر ال تشفق على الشاري 
ار     حانوت   مثله    حوى وال  ال ش يء كالصبر يشفي جرح صاحبه

ّ
 عط

تي لم يظهرها 
ّ
لد وصبر جميل، وتبقى فله على إخفائها ّج   ، وأّما الالم ال

الّدوريّ مكتومة حّتى يكتشفها   املّرات  أوالده، ففي إحدى  أو  التي  األطباء  ة 
دها  

ّ
في طّية مفصله، وعند تفق ه مصاب بورم 

ّ
أن بها ولده، اكتشف  يقوم 

رً 
ّ
"نقطة   ا بصبره:فقأت وخرج منها الكثير من الصديد، فقال له ولده متأث

املحّب   قول صديقه  فاستذكر  وأنت مش موجوع؟"،  بتبّرك جمل،  عمل 
يخ أبو حسن 

ّ
فالطون؛ ثقتك بكالم الطبيب  أ بديع أبو خزام عن سّيدنا  الش

 ال مرٌض أشّد من مرضك، وأبعد في ا 
َ
فاصبر،    نتهاء إلى غرضك، فإن مرضت

وإن اشتّد بك الوصب، واستفّزك النصب، فمّد يدك إلى من يداويك، قد  
والخشوع،  التضّرع  في    ينفعك  ما  وبائع  تجربته،  تابع   

ّ
إال الطبيب  فما 

 علم ظّنٍ وشبهٍة، وما ألحكام الظنون ثبوت. أجربته، وما ال
ّ

 طّب إال

مصاح    - خزام  أبو  بديع  حسن  أبو  الجليل  الشيخ  املرحوم  ًبا كان 
يخ أبي علي محمد الحلبي ومواكًبا له في مرضه األخير، حيث  

ّ
للمرحوم الش

 
ّ
يتفق مراًرا،  كان  ويسأل عنه  مّرة ده  عليه   وسأله  اشتّد  إن  بعد  عن حاله 

فأجاب: " يا شيخ بو حسن، لوال معونة هللا تعالى ال يستطيع املبتلى   ، املرض
ولكن حامل    ، لو يزيد يزيد، ال يخطر ببالي النقلة  خطر   وان  ،يصبر على باله 

ثقلة عن األوالد والعيال". وكان له أكثر من خمس سنوات بالرحمة. فكان  
ًيا ال

ّ
ا  رحمة هللا عليه يرى املرض رحمة ونعمة فرًحا به متمن

ً
بقاء فيه شوق

إلى قرب مواله، ومحّبة له. فهنيًئا له آثر نعيم النفوس على نعيم األبدان،  
َهج نْهج السّديقين املخلصين. 

َ
 وزهد في الفاني ورغب في الباقي، ون

 وفاته: 
عندما حّل املرض في الجسد الكريم الذي حملته تلك النفس الطاهرة،  

يخ أبو علي نفسه إلى خالقها آم
ّ
ة في  أسلم الش

ّ
ه 1421رمضان    24نة مطمئن

في   افق  سنة    20املو الثاني  التسعين،  2000كانون  يناهز  عمر  عن  م، 
أمضاها في جهاد نفسه وطاعة رّبه. وقد ُدفن في املقام الذي وصفه سّيدنا  

يخ أبو حسين محمود فرج عندما كان مارًّ 
ّ
افقه: "إّن  الش ا بجانبه قائال ملر

ة من األفاضل.  هذا املقام منجم تقوى" ملا ثوى 
ّ
 فيه ثل

قاله   وّمما 
املرحوم   فيه 
الشيخ الفاضل  
أبو   الّديان 
حمود   سعيد 
"يا   حسن: 
العهد   صاحب 

ا حامل  يالوفي،  
الخفي.    السرّ 

املقابل   أنت 
بالحمد   للبال، 
يا  والثنا.  منك 

 في الخرة بطاعتك كّل الهنا". 
ً

 نائال

وهذا تأريخ وفاته كتبه مشكورا مأجوًرا األخ الفاضل الشيخ منذر عبد 
 الخالق:

 
اللهّم اجعلنا بنهج أولئك األولياء مقتدين، وبمحبتهم متعلقين، ومعهم  

 ❖.آمين آمين يا رب العاملين. . في دار الخلد محشورين

 المرحوم الشيخ أبو سعيد حمود حنس  مع 
 والشيخ أبو هاني ملحم خداج 
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 الدولة الفاطمية: ومّمهدو ؤّسسو م

د للدولة الفاطمية  -  أبو عبد اهلل الشيعي    الممهِّ

ن   - ُعَبْيد اهلل بن الحسين المهدي  س ساللة الفاطميي  مرّسي ومؤسِّ
 

 أبو عبد اهلل الشيعي 

د للدولة الفاطمية   الممهِّ

القائم بدعوة  أبو عبد هللا الشيعي هو الداعي الحسين بن محمد بن زكريا،  
م الناس مذهب    عبيد هللا املهدي، جد   ِّ

 
ه كان يعل

 
م ألن ِّ

 
ب باملعل

 
ملوك مصر، وُيلق

ع  
 
رق
ُ
ة، كما اشتهر أيَضا باسم الصوفي  ألنه كان يرتدي الخشن وامل ة الباطني  اإلمامي 

ة.   من الثياب الصوفي 

الدهاة   الرجال  من  وكان  اليمن،  صنعاء  أهل  من  املذكور  هللا  عبد  وأبو 
اإلسماعيلي   أعيان  ومن  يصنعون،  بما  الخبيرين  دخل  الشجعان  وأعالهم.  ة 

كها أبو مضر   ها، وهرب ملِّ
َ
ك
َ
إفريقية وحيًدا بال مال وال رجال، ولم يزل يسعى إلى أن َمل

 زيادة هللا آخر ملوك بني األغلب منه إلى بالد املشرق وهلك هناك. 

صل في صباه »بأبي حوشب 
 
« فلزم مجالسته وأفاد من علمه. ثم بعثه مع  1ات

 من كتامة  
ً

ة، ليتحر ى عن أهل املغرب فلقي في املوسم رجاال
 
اج اليمن إلى مك حج 

ـه( إلى بيعة  286فأخذوا عنه »املذهب« ورحل معهم إلى املغرب. ودعا كتامة )سنة  
هم سيكونون أنصاره األخيار وأن ا  رهم بأن 

 
، وبش هِّ سمهم مشتق   »املهدي« ولم ُيَسم 

 من »الكتمان« فتبعه بعضهم. فقاتل من لم يتبعه بمن تبعه فأطاعوه جميًعا.  

وبلغ خبره إبراهيم بن أحمد بن األغلب عامل إفريقية بالقيروان، فأرسل هذا  
ويأمر   الخشن  يلبس  رجل  أنه  وذكر  ره 

 
فحق أمره،  عن  يسأله  »ميلة«  عامل  إلى 
أبي عبد هللا، فزحف في قبائل تهامة إلى  بالعبادة والخير. فأعرض عنه، وعظم شأن  
 بلد »ميلة« فملكها على األمان بعد حصار. 

فبعث ابن األغلب ابنه »األحول« في عشرين ألف مقاتل، فهزم كتامة، وجيش  
»دار   مدينة سماها  به  فبنى  ايكجان،  بجبل  عبد هللا  أبو  ن  وتحص  عبد هللا  أبو 

وأجلى عنها ملكها )زيادة هللا الثالث    الهجرة« وأقبل عليه الناس، وامتلك القيروان 
األغلبي( ثم علم بموت اإلمام بالسلمية وأنه أوص ى البنه »عبيد هللا« فأرسل إليه  

 من كتامة يخبرونه بما بلغت إليه الدعوة، فجاءه عبيد هللا. 
ً
 رجاال

ة قام فيها أبي عبد هللا بالعظائم. وانتهت بمبايعة عبيد هللا   وحدثت حروب عد 
 هـ.. 296»املهدي« والقضاء على دولة »األغالبة« بالقيروان، سنة  

د له البالد وأقبل املهدي من املشرق، وعجز  
 
د القواعد للمهدي ووط وملا مه 

ه إلى سجلماسة، وأحس  به صاحبها   عن الوصول إلى أبي عبد هللا املذكور، وتوج 
و عبد هللا وأخرجه  اليسع آخر ملوك بني مدرار، فأمسكه واعتقله، ومض ى إليه أب 

ض إليه أمر اململكة، اجتمع به أخوه أبو العباس أحمد، وكان هو   من االعتقال وفو 
األكبر، وأعرب عن ندمه على ما فعل، وقال له: تكون أنت صاحب البالد واملستقل   
ر عليه القول، فندم أبو   مها إلى غيرك وتبقى من جملة األتباع، وكر  ِّ

 
بأمورها وتسل
ما صنع وأضمر الغدر، واستشعر منهما املهدي، واستثقل املهدي    عبد هللا على 

 
القاسم الحسن بن فرج بن حوشب الكوفي املعروف بـابن حوشب ويعرف أيًضا   هوأبو  أبو حوشب:  1

بـمنصور اليمن، من أوائل الدعاة اإلسماعيليين ومؤّسس الدعوة فيها بالتعاون مع علي بن الفضل 

هـ/    230الجيشاني، وقد أسسا العقيدة اإلسماعيلية في اليمن ُولد في مدينة الكوفة في حوالي سنة  

ر بالظهور الوشيك للمهدي ونجح في اجتذاب الكثير من املستجيبين إلى م. بدأ ي845
ّ

دعو علًنا ويبش

دعوته. ثم بعث بأبي عبد هللا الشيعي إلى املغرب، وبدعاة آخرين إلى السند ومصر ومناطق أخرى. 

  899هـ/    286بقي موالًيا لقائد الدعوة اإلسماعيلية املركزي، عبيد هللا املهدي، عقب انشقاق سنة  

لإلمام،   بيعته  الجيشاني  الفضل  بن  علي  السابق  صاحبه  نقض  بينما  اإلسماعيلية،  الحركة  في  م 

تل مع  
ُ
مه وانقياد كتامة إليه، فأمر اثنين من رجاله بقتله وق

ُّ
وطأة الشيعي وتحك

أخيه  أبي العباس،  في ساعة واحدة، وذلك في منتصف جمادى اآلخرة سنة ثمان  
ادة قرب القيروان بين القصري 

 
 ن، رحمهما هللا تعالى. وتسعين ومائتين بمدينة رق

   ُعَبْيد اهلل بن الحسين المهدي 

ن  س ساللة الفاطميي  مرّسي ومؤسِّ
 ( 934- 873هـ  أي  322 - 260)

 

 ما يلي:    جاء في موسوعة التوحيد الدرزية   

  934  - 873هجري    322-   260خليفة فاطمي ) "عبيد هللا بن الحسين املهدي هو  

م(، مؤسس الدولة الفاطمية، ولد في بلدية سلمية في سوريا وبدأ فيها يدعو لإلمام  

علي  )ع( واألئمة من بعده ثم انتقل إلى شمالي إفريقيا ووصل إلى قبيلة تهامة هناك  

د وحيدا  حيث القت دعواه قبوال فقد مهد لها أبو عبد هللا الشيعي الذي دخل البال 

واستطاع أن يتملكها ويديرها وقد أعلن عن عبيد هللا املهدي خليفة للمسلمين في  

هجري. وقام الخليفة املهدي عام    296دولة الفاطميين وذلك في مدينة رقادة عام  

ولدولته    303 له  عاصمة  وجعلها  اليوم  تونس  في  املهدية  مدينة  ببناء  هجري 

ملحوظ بسبب ضعف الخلفاء العباسيين.    الجديدة التي برزت في املنطقة بشكل 

ت أركان الدولة   .  " توفي في املهدية بعد أن ثب 

سنة   على صنعاء  بعد استيالئه  علنّية  الفاطمي، بصورة  بن    911هـ/    299الخليفة  علي  قاد  ثم  م. 

الفضل قّوة ضد ابن حوشب وحاصره لثمانية أشهر في جبل مسور، غير أنه انسحب الحًقا.  توفي 

/ ربيع  915، وتاله ابن الفضل في أكتوبر  302جمادى اآلخرة    11/  914ديسمبر    31ابن حوشب في  

سيرته 303االخر   أّما  والغالم".  و"العالم  والهداية"  "الرشد  لكتاب  تأليفه  حوشب  ابن  إلى  ُينسب   .

 . مصادر إسماعيليةفي الذاتية فقد ُحفظت 
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الخالفة   الفاطميين،  ساللةِّ  س  ِّ
مؤس  املهدي  الحسين  بن  هللا  عبيد  بُر 

َ
ُيعت

ة  
 
كاف في  الفاطميين  َم 

ُ
ُحك  

ْ
ست س 

َ
أ التي   ، في اإلسالمِّ الوحيدة  ة  الرئيسي  ة  الشيعي 

 أفريقيا. أنحاء ُمعظم شمال  

ة   ة واإلمام الحادي عشر للشيعة اإلسماعيلي   
س الساللةِّ الفاطميِّ ِّ

ُيعتبر مؤس 

 
 
واملت هللا  عبد  الزكي  الحسين  بن  هللا  عبيد  أنه  الشيعة  املشهور  عند  عليه  فق 

إلى   يرجع نسبه  وبناًء على هذا  وابن خلدون  املقريزي  ده  أي  وأيًضا  ة  اإلسماعيلي 

 الم، محمد، من خالل الحسين بن علي. فاطمة الزهراء، بنت نبي اإلس 

" من أرض حمص ببالد الشام    2خرج عبيد هللا املهدي من مكمنه في "سلمية 

جه إلى املغرب، بعد األنباء التي وصلته عن نجاح  905هـ =    292في سنة ) 
 
م(، وات

ة في إظهار   داعيته أبي عبد هللا الشيعي في املغرب، وإلحاح كتامة القبيلة البربري 

ة نجح عبيد هللا املهدي  شخص 
 
ة اإلمام الذي يقاتلون من أجله، وبعد رحلة شاق ي 

ًيا في زي التجار، واستقر  بها.   3في الوصول إلى "سجلماسة  ِّ
 
 " متخف

ا   صل سرًّ
 
ومن ملجأه في سجلماسة في املغرب األقص ى أخذ عبيد هللا املهدي يت

األم  مجريات  على  يطلعه  كان  الذي  الشيعي  هللا  عبد  أن  بأبي  يلبث  لم  ثم  ور، 

اكتشف "اليسع بن مدرار" أمير سجلماسة أمر عبيد هللا؛ فقبض عليه وعلى ابنه  

ى أخرجهما أبو عبد هللا الشيعي بعد    في السجن حت 
 

"أبي القاسم" وحبسهما، وظال

 قضائه على دولة األغالبة. 

ات  ه  وكان أبو عبد هللا الشيعي حين علم بخبر سجنهما قد عزم على السير بقو 

جه إلى سجلماسة،  
 
لتخليصهما من السجن، فاستخلف أخاه "أبا العباس" وات

ة فاستولى عليها، وقض ى  ت ومر  في طريقه إليها على "تاهرت" حاضرة الدولة الرس  مي 

في يده، وأخرج   ى سقطت  الر ستميين، وبلغ سجلماسة فحاصرها حت  على حكم 

 املهدي وابنه من السجن. 

ل    ويذكر املؤرخون أن أبا عبد  هللا الشيعي حين أبصر عبيد هللا املهدي ترج 

وقابله بكل احترام وإجالل، وقال ملن معه: هذا موالي وموالكم قد أنجز هللا وعده  

ه وأظهر أمره. 
 
 وأعطاه حق

وأقام أبو عبد هللا الشيعي وعبيد هللا املهدي في سجلماسة أربعين يوًما، ثم  
ادة 

 
من شهر ربيع اآلخر    20خميس املوافق ) في يوم ال    4رحلوا عائدين فدخلوا رق

 م(. 910من يناير    7هـ=  297

بون باإلمام املهدي، وفي يوم الجمعة   ِّ
وخرج أهل القيروان مع أهل رقادة يرح 

ا   5التالي أمر عبيد هللا أن ُيذكر اسمه في الخطبة في كل من رقادة والقيروان 
ً
، ُمعلن

ة وجعلها   س عبيد هللا املهدي مدينة املهدي  ة. وقد أس  بذلك قيام الدولة الفاطمي 

صلة بالبر  من  
 
ز، إذ أنها عبارة عن شبه جزيرة مت عاصمة لدولته بحكم موقعها املمي 

جهة واحدة، فأنشأ فيها قصره، ثم  قصر ولده القائم بأمر هللا، كما أحاطها بسور  

ة.  منيع لدرء الحمال   ت البحري 

 
ة 2 ي  مِّ

َ
 : بلدة بالشام من أعمال حمصَسل

3   
ُ
ماَسة

ْ
ل جِّ ملدينة   :سِّ مقابلة  الكبير،  األطلس  جنوب  كبيرة  واحة  وسط  تقع  كانت  تاريخية  مدينة 

الريصاني في تافياللت الحالية، واليوم تعتبر املدينة موقعا أثريا يضم اآلثار والخرب واألطالل، وتقع  

 ضمن حدود اململكة املغربية الحالية.

ادة  4
 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن األغلب جد زيادة هللا بن األغلب املذكور  : بلدة بأفريقية، بناها  َرق

في ترجمة الشيعي، وكان شروعه أيًضا في بنائها في سنة ثالث وستين ومائتين وفرغ منها في سنة أربع 

 وستين ومائتين وانتقل إليها ملا فرغت.

  
ً
ة عام  ا 

ً
سوق بوصفها   

ً
ال أو  بدأت  التي  زويلة  املهدي  أقام  ة  املهدي  جانب  وإلى 

ار القبائل فيبيعون ويشترون، وأرادها أن تكون   باإلضافة إلى دورها    - يجتمع فيها تج 

ا في تحصين    - االقتصادي  
ً
ًعا تختلط فيه القبائل وتشترك في معاشها إمعان تجمُّ

ة وحمايتها   .  املهدي 

استهدف عبيد هللا الفاطمي منذ أن بويع بالخالفة، واستقامت له األمور أن  

د املطلق على الدولة   يدعم مركزه، وأن تكون كل السلطات في يديه، وأن يكون السي 

ة.   الناشئة والدعوة اإلسماعيلي 

س الدولة، ولم يجد   ِّ
وكان ال بد  من أن يصطدم مع أبي عبد هللا الشيعي مؤس 

 غضاضة في 
ُّ
م( بعد أن أقام له دعائم  911هـ= 298ص منه بالقتل في سنة ) التخل

 أنه من ناحية أخرى شهد  
 

ته، إال ملكه، وأنشأ دولة بدهائه وذكائه قبل سيفه وقو 

 جنازته وأثنى عليه وذكر فضله. 

كتامة،   أهل  من  أتباعه  بها  قام  كبيرة  فتنة  الشيعي  أبي عبد هللا  مقتل  أثار 

موا طفال   ت هذه الدعوة وقويت، واضطر   وقد  عوا أنه املهدي املنتظر، وامتد  اد 

إلى إرسال حملة قوية إلى أرض كتامة بقيادة ابنه لقمع هذه الفتنة،   عبيد هللا 

وه باسم  
 
فألحق بهم الهزيمة، وورد لدى بعض املؤرخين أنه قتل الطفل الذي ول

 املهدي. 

من ربيع األول   15ملهدي في ) وبعد فترة حكم ناهزت ربع قرن من الزمان توفي ا 

م( وخلفه ابنه محمد القائم بأمر هللا، وكانت فترة عبيد  934من مارس    5هـ=    322

هللا املهدي بمثابة عهد التأسيس وإرساء القواعد، بعد عهد التمهيد واإلعداد على  

 يد الداعي أبي عبد هللا الشيعي. 

ة باملغرب، وكان داعيه أبا  عى الخالف وهو أول من قام بهذا األمر من بيتهم واد  

وبنى    - كما ذكرناه في ترجمته    - له األمر قتله وقتل أخاه    عبد هللا الشيعي، وملا استتب  

ة بأفريقية وفرغ من بنائها في شوال سنة ثمان وثلثمائة، وكان شروعه فيها في  املهدي  

فيها   د  وجد  عمارتها  وأحكم  تونس  سور  وبنى  وثلثمائة،  ثالث  سنة  القعدة  ذي 

 مواضع، فنسبت "املهدية" إليه. 

وملك بعده ولده القائم، ثم املنصور ولد القائم، ثم املعز بن املنصور، وهو    

ى  
 
ة وبنى القاهرة، واستمرت دولتهم حت  وملك الديار املصري 

ً
ر القائد جوهرا الذي سي 

م ذكر جماعة من حفدته   انقرضت دولتهم على يد السلطان صالح الدين. وقد تقد 

 . ذكر باقيهم، إن شاء هللا تعالى. وألجل نسبتهم إليه يقال لهم " الُعبيديون "   وسيأتي 

 المصادر: 
مكتبة    – تاريخ أبي يعىل حمزة ابن القالنيّس المعروف "بذيل تاريخ دمشق   -1

 القاهرة.   – المتنيب  
 . القاهرة   - مكتبة مدبويل    - د. أحمد حنس صبحي   – الدعوى الفاطمية   -2
التوحيد   -3 ناطور   -   الدرزية موسوعة  الرابع    ،   سميح  آسيا    - الجزء  دالية    - دار 

 . الكرمل 

ْيَرَوانا  5
َ
حوالي    :لق تبعد  تونسية،  املعروفة   160مدينة  والقيروان  العاصمة  تونس  عن  كيلومتر 

بعاصمة األغالبة هي أول املدن اإلسالمية املشيدة في بالد املغرب وكان لها دور استراتيجي في الفتح  

رقاد    اإلسالمي، انطلقت منها حمالت الفتح نحو الجزائر واملغرب وإسبانيا وأفريقيا باإلضافة إلى أنها

لعدد من صحابة رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم ويطلق عليها الفقهاء »رابعة الثالث،« بعد 

مكة واملدينة املنورة والقدس وفي هذه املدينة توجد أهم املعالم للقيروان، منها جامع القيروان الكبير 

 والذي أسسه عقبة بن نافع.
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 " الّذاكرة الّدرزّية "متفّرقات من 

 المرحوم الشيخ سميح ناطور جمعها 

تي ستصدر قريًبا ضمن كتاب شرع بإعداده قبل وفاته تحت عنوان: "الذاكرة الدرزّية"   
ّ

   وال

 وهو مشروع لجمع وتدوين ونشر قصص من تراث وتاريخ أهل التوحيد 
 

كيف أّمن سيدنا الشيخ أمني دخول وخروج مئات  
 الزوار إىل لبنان؟ 

حرفيش أنه في عام  تحّدث الشيخ أبو علي سليمان علي سابق من قرية 

في    1983 البياضة  خلوات  زيارة  طريف  أمين  الشيخ  سيدنا  فضيلة  نوى 

 حاصبيا، وكان من املفروض أن يشترك بالزيارة حوالي خمسين رجال متديّ 
 
ا ن

افقون فضيلته. لكّن  شيوخ الطائفة عرفوا بذلك، وفي اليوم املوعود،    ير

الدرزيّ  الطائفة  جموع  انهالت  الخميس،  فاطمة،    ةوكان صباح  معبر  على 

اللبنانيّ  الحدود  أن  على  الشهمة  نفسه  وأبت  ذلك،  فضيلته  شاهد  ة. 

بالسماح   السلطات  إقناع  السهل  من  يكن  ولم  املشايخ،  مئات  يكسف 

 
ّ
لكن بالعبور،  املوجودين  يفتحون  لجميع  املسئولين  جعل  وبحكمته،  ه 

لي، وكان  األبواب وأن يسمحوا بدخول الجميع بدون سّيارات. وفي اليوم التا

 
ّ
كل للمنطقة  كبير  يقام سوق  كان  وفي حاصبيا  الجمعة  فازدحمت  يوم  ها، 

اشتروا وحملوا مشترياتهم    املشايخ تشتري للبيت واألوالد من السوق والكّل 

ت وجاءوا إلى املعبر، فاضطر كل واحد منهم أن يكشف أمام  حافال وركبوا ال

األش ببعض  يسمحون  الجنود  وأخذ  اشتراه،  عّما  ويصادرون  الجنود  ياء 

آخر   خرج  ى  حتّ املعبر  في  أمين  الشيخ  املرحوم  فضيلة  وظّل  أخرى،  أشياء 

 شيخ.

 ثبات العقيدة واإليمان  
كر 
ُ
عن الشيخ مصطفى بدر من حرفيش، وهو ابن الشيخ، علي بدر،    ذ

الشيخ  ُعّين  وقد  لبنان.  إلى  )ر(  الفارس  علي  الشيخ  سيدنا  رافق  الذي 

 
 
حرفيش، أيام أحمد باشا الجزار، وكان مسؤوال عن ا لبلدة  مصطفى شيخ

ة. فكان الناس يأتون للدفع، فيقول لهم ضع املطلوب  جباية األموال األميريّ 

منك في صندوق، بدون أن يفحص الشيخ مصطفى ما وضعه. وكان هناك  

املبلغ   وضع  بأنه  يتظاهر  ومكان،  زمان  كل  في  موجودون  وهم  البعض، 

فيصّد   الشيخاملطلوب،  الجزّ قه  أخذ  ا 
ّ
ومل ناقص  .  وجده  املال،  طبع  ار  ا،  ا 

فوضع الشيخ مصطفى في السجن. تضايق الشيخ من هذا التصّرف، ودعا  

إلى   الخبر  ووصل  السجن،  أركان  فارتّجت  ينقذه،  أن  إليه  وابتهل  رّبه، 
ا بنقص املال، وبعد  الجزار، فأخلى سبيله، بعد أن عرف أنه لم يكن مذنب  

 حال خروجه.    أن وعد بتسديد العجز 

دائم   موجودة  العابثة،  الشرذمة  أن  نرى،  وأبد  هكذا  أن  ا  وعلينا  ا، 

 
ّ
نتجن وأن  بتقديم  نتحاشاهم،  ليقوموا  األركان  ترّج  أن  منتظرين  بهم، 

 الحساب.  

 المرجع: كتاب "مناقب األعيان" للشيخ صالح العريض 

أي شيخ استقبل ضيوفا أكارم وتوفي طفل  
 عنده فكتم الخرب؟   

يخ أبو نجيب هاني قبالن، من املشايخ األفاضل من قرية بيت  هو الش

الشعبي وخدم الناس باملجان حدث أن قام    ص بالطّب جن ووجهائها. تخص  

وقام   حرفيش.  من  الفارس  علي  الشيخ  مقدمتهم  في  كبار  مشايخ  بزيارته 

ا،  بواجبات الضيافة لكن توفي له ولد اسمه صالح عمره خمسة عشر شهر  

 
ّ
 لكن

ّ
ي بالصبر وكتم الخبر. وبعد أن تناول  ه لم يجزع وطلب من النسوة التحل

عن أخبرهم  طعامهم  بالجنازة.    الضيوف  للمشاركة  ودعاهم  الولد  وفاة 

وحضر جنازته فضيلة الشيخ أمين طريف وبعد يومين جاء    1984توفي عام  

وفد كبير من حاصبيا وشيوخ البياضة برئاسة الشيخ جمال الدين شجاع  

 للتعزية. 

 223ص  -شيوخ، أعيان وأعالم" تأليف الشيخ سميح ناطور  -المرجع: كتاب "الدروز 

شيخ الذكي بني شخصنين تنازعا عىل  كيف حكم ال
 أرض؟ 

واحد   كل  فاّدعى  أرض،  قطعة  أخوان حول  القرى  إحدى  في  تخاصم 

أشّدُه،   بينهما  النزاع  فيها، ووصل  وأنه ال حّق ألخيه  وُملكه،  له  أنها  منهما 

 
ّ
فتدخ شديدة،  فتنة  بينهما  تقع  أن  الخير،  وكادت  ورجال  املصلحون  ل 

الخواطر وتهدئة  التوفيق  في  وحاولوا  يعيش  وكان  جدوى.  دون  لكن   ،

 بالعدل واإلنصاف دون  املنطقة شيخ زاهد تقّي 
ّ
، يحتكم إليه الناس، يبت

  
ّ
ز ألحد، وإن ما يحكم بما يوحي به ضميره. وبعد جهد جهيد،  محاباة وال تحيُّ

ا ُعرف عنه من  افق األخوان أن يحكم الشيخ فيما بينهما، قابلين قراره، مل  و
واستقامة وعدل  بما  نزاهة  منهما  كل  وصّرح  الشيخ،  إلى  األخوان  جاء   .

كالم   الشيخ  سمع  ألخيه.  وليست  له  وهي  ملكه  األرض  إن  قائال  عنده، 

حّل  قبول  أو  املهادنة،  في  أمل  وانه ال  الصراع شديد،  أن  ورأى    األخوين، 

 
ّ
ن: “فلنسأل  ر الشيخ برهة ثم قال للحضور، ومن بينهما األخوي  وسط. فك

نبطح الشيخ على األرض، وتهامس معها، أمام استغراب  األرض ما رأيها!" وا

في جلسته، وساد   الشيخ  وبعد مرور وقت، اعتدل  الحضور واستهجانهم. 

ب الجميع ماذا سيقول. فوقف الشيخ وتفّرس في  
 
الصمت في املكان، وترق

 وجوه الحاضرين، وكأنه سيقول شيئ  
 
، وحّدق في عيون األخوين وقال:  ا جلال

مل  األرض  ألحد  "سألت  ليست  أنها  األرض،  فأجابتني  األخوين،  من  هي  ن 

 ❖منهما، وإنما هما لها، ومصيرهما إليها!!! ".

 103العدد   - المرجع: مجلة "العمامة" 
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 عليه السالمالنبي شعيب 

 هيئة التحرير(  لدى)االسم محفوظ  "الفاطمية من لبنان" بقلم:

 

 يم حبسم هللا الرحمن الر 

أسراٌر  البشرّي  للعقل  تنكشف  التوحيدّية،  اإلشراق  مواكب  من 
نسمات   الكون  تغمر  في إيمانّية  وتسبُح  اإللهّي،  بالنوِر  ُح 

ّ
تتوش روحانّية، 

ع إلى خبايا املحّبة.
ّ
 ظالل املحّبِة الّرّبانّية، تهلُّ علينا من الرحمن املتطل

من هناك، حيث كان اإلنسان جوهًرا من جواهر الوجود قاصًدا حنايا  
عرش   على  وليترّبع  التعاليم،  درجات  أعلى  إلى  عبرها  ليسافر  املعرفة 

 الحقيقة كا
ً
ا يستحّق أن يرقى بروحه إلى رحاب األنس واإلنسانّية ئن ا بشريًّ

اقات   كما أرادها له العزيز الخبير. من هناك أيًضا ومن بعض تلك اإلشر
مدين ابن    هِ التوحيدّية، ومن على ساحل الحجاز في مدينٍة ُعِرفت باسم جّدِ 

 إبراهيم خليل هللا.  

و  وعاش  عليه،  هللا  صلوات  شعيب  سّيدنا  رسالته،  ُولد  كانت  هناك 
 وكانت أنواره التوحيدّية. 

دنا شعيب  وبما أنه لكّلِ نبّي رسالة، ولكّلِ رسالة هدف كانت دعوة سيّ 
 سالم هللا عليه، وكان لها أكثر من هدف، وأكثر من تصويب. 

 
ّ
أن املعروف  في  من  بعيد  واألوثان شأو  للنهي عن عبادة األصنام  كان  ه 

ال إلى  اإللهّية  الرساالت  سيّ   ، بشرمعظم  تلك  ورسالة  إحدى  شعيب  دنا 
دت على ما سبقها

ّ
ودعت إلى عبادة هللا الواحد األحد،    ، الدعوات التي أك

وكان لُبعد املسافة الزمنّية بين دعوة النبي إبراهيم وقوم مدين تأثير كبير  
الرحمة   النجراف القوم عن التوحيد وعودتهم إلى عبادة األصنام، ولكّن 

لت كانت  ما  عقيدتهم  اإللهّية  يصّوِب  نذير  أو  هاٍد  غير  من  الجماعة  ترك 
ح مفاهيمهم االجتماعّية واألخالقّية.  الدينّية، ويصّحِ

آخر   هدف  شعيب  لسّيدنا  كان  الرسولّية  الدعوة  تلك  من  ا 
ً
انطالق

عند  سائدة  كانت  اقتصادّية  لحالة  تصحيحّي  ُبعٍد  ذو  إصالحّي  اجتماعّي 
ما   والفساد،  الظلم  على  مبنّية  ظّل  قومه  مدين  سلطة  على  ثورة  ل 

ّ
شك

اإلنسانّي   بالضمير  ارتبط  قويًما  نهًجا  وأرس ى  الدهور،  عْبر  يترّدد  صداها 
 القاعدة الدينّية مدى األزمان. 

ألنبيائه  النورانّية  اقات  اإلشر تلك  تعالى  أنزل  العزيز  هللا  كتاب  وفي 
 
ُ
مي البشرّية، فذكر سبحانه سّيدنا شرس  امل

ّ
عيب في  لين، حكماء العالم ومعل

 مواضع متفّرقة من سور: األعراف، وهود والشعراء والعنكبوت. 

: "وإلى مدين أفاهم شعيًبا قال: يا  85فقال تعالى في سورة األعراف آية  
جاءكم  اقوم   قد  غيره،  إله  من  لكم  ما  عبدوا هللا 

تبخسوا   وال  وامليزان  الكيل  فأوفوا  رّبكم  من  بّينة 
األرض بعد إصالحها  الناس أشياءهم وال تفسدوا في  
 . " ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

ه جزء من جوهر الرسالة التي حملها صلوات  
ّ
إن

من   تفعله  كانت  عّما  مدين  نهي  وهي  عليه،  هللا 
بمكيالْين.   والكيل  األوزان،  انتقاص  منها  منكرات، 
مدين   ّجار 

ُ
ت انتهجها  جسيمة  فساد  مسألة  إنها 

وعلى هللا تعالى    ة والعدد، متجّرئين على الناس بالقوّ 
األمن   تمّس  خطيرة  وقضّية  والعصيان،  بالبغي 

 وتعّرضها للفوض ى واالضطراب. الغذائّي والعدالة االجتماعيّ 
ّ
 ة

أولئك القوم الذين توّجه شعيب برسالته إليهم كانوا يعبدون األوثان  
من شجر ونبات وغير ذلك، أال يحّق لنا نحن كقّراء في عصر الفكر والعلم  

ف
ّ
ن كانوا ُيعرفون يومها بالسادة والعقالء لنبحث عن    أن نتوق  عند م 

ً
قليال

الفكرّي  تعّبدهم   املستوى  إلى  الذين  الضالون  أولئك  يعيشه  كان  الذي 
وبطولة،   شجاعة  اآلخرين  وأذّية  ودهاء،  ذكاء  الغُش  اعتبار  األيك  شجر 
وم عقال  يدعونه  ما  وبين  وعيهم وشجاعتهم،  بين  التوازن  ة 

ّ
قل لنا  ا  ليتبّين 

 كانوا يمارسون ويتعّبدون. 

الّرعاية اإللهّية كا ا ويستحّق  من رسالة   اجزءً   نوألّن األمر خطير  جدًّ
ع بها الخطيب نخطيب األنبياء عليه السالم، وهنا  

ّ
لفت إلى القدرة التي يتمت

وحّتى    –وقدرته على اإلقناع وإبالغ الرسائل    ، على جذب العقول واألفكار
الف النظام  ذلك  يسود  عن  ال  األبناء  يتوارثه  ا  طبيعيًّ عمال  وُيعتبر  وضوي 

افل  للقو التعرُّض  وعدم  وامليزان  بالكيل  الوفاء  كان  واألجداد،  اآلباء 
الخطيب  في دعوة ذاك  ا  إلهيًّ أمًرا  وغصًبا  السطو سلًبا  بغية  واملسافرين 
 
ّ

ن اخترعها وأرساها، وإال دفن تلك الرذيلة االقتصادّية عند م 
ُ
العبقرّي لت

 البشر  إلى حالة قرصنة عاملّية ال تبقي وال تذر.     تحّول 

السالم   عليه  "شعيب"  الفضل  ذو  أرساه  الذي  اإللهّي  التشريع  ذلك 
إلى العدل والصواب، ونهيهم عن   بدعوة قوم مدين ومن خاللهم البشرّي 

معرِّ   الغيّ  إعالء والضالل،  رمى 
ُ
ك واالضطهاد،  للجور  واملؤمنين  نفسه  ًضا 

وقياًما  كلمة هللا تعالى  الذي هو خليفة هللا على األرض،  ، وكرمى اإلنسان 
 للحجة عليه حنى ال ُيقال ما جاءنا بشير وال ندير. 

بشذا  الكون  ر 
ّ
يعط شعيب  سّيدنا  رسالة  ضوع  يزال  ال  اليوم  ى  وحتّ

ا وما زلنا نشتّم عبق من يرقد في حطين عبيًرا  
ً
دعوته الفّياضة رحمة وإيمان

س الحياة من
ّ
ا تتنف .   قدسيَّ

ً
ا وطهارة  أريجه ِعزًّ

وسيبقى متابعوه وأهل يقينه مقيمون على تعاليمه وُمهتدون بهديه إلى  
 الوقت املعلوم. 

ا كتب
ً
ه الحقيقة تسّيدي يا شعيب يا رسول العدالة اإللهًية ويا صراط

 
ً
ة رحمة وأيمان شرقت  أدي يا شعيب يا شمًسا  . سيّ اعلى صفحة اإلنساني 

نورانّية   السبحات  من  بين  تألأل  توحيدّيا  ضياًء  الدنيا  فمألت  الوجود، 
الكونيّ  البشائر  في  وترانيم  وّهاًجا يسكن   

ً
إلى معراج املعرفة عقال ليرقى  ة، 

 ❖  .واحة التوحيد بالوجود والتنزيه
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 اهلل عليه السالم في عسفيا   مقام سيدنا أبو عبد   

 عسفيا  –  بو فارسأمال آ الكاتبة والمربية    :بقلم
 

 يا زائرا ربوَع الكرمِل األخضْر  

 األعطْر    مقاَم نبّينالتزور 

ر دروَز لبناَن وسورّيا الّشاَم    خبِّ

 والمهجْر:  

 في حّينا  

 وعلى سفوِح تراِبنا الغالي  

 يرتاُح فارُسنا، ويرقُد شيُخنا األكبْر  

ْغُه أشواًقا وقْل لفارِسنا،  
ّ

 بل

نِ والّزيتونِ   في كرملي تبكي كروُم الّتي

 والّزعتْر   

 تبكي كباًرا وأخياًرا قد ارتحلوا  

ن الّدياِر    ع

 وا البيَت والمحضْر...وأخل

الّشيخ أبو كامل فارس يوسف أبو فارس رحمه هللا،  
 هللا عليه الّسالم  باني مقام سيدنا أبي عبد

يخ فارس يوسف أبو فارس  
ّ
في قرية عسفيا   -رحمة هللا عليه  -ولد الش

ي عام    1873عام  
ّ
ركّي، ثّم هرب منه إلى شبه  1978وتوف

ّ
. التحق بالجيش الت

ة الغربّية حيث  الجزيرة العربيّ 
ّ
ة. بعدها وصل إلى فلسطين عن طريق الّضف

قريت إلى  وصل  جنين.  مدينة  من  رجل  عند  يالي 
ّ
الل بعض  في    هنام  عسفيا 

عبد نجمة  املرحومة  من  وتزّوج  ى    فلسطين  حتّ رة، 
ّ
مبك سّن  في  الّسابا  هللا 
 القانون في تلك  

ّ
ركّي؛ ألن

ّ
األّيام كان  ُيعفى من الخدمة اإلجبارّية في الجيش الت
 يعفي املتزّوجين من الخدمة العسكرّية.

شيخنا    صف 
ّ
ات العائلة.  كبير  فارس  أبو  فارس  يخ 

ّ
الش كان  لقد 

 
 
والت والبساطة  واضع 

ّ
والت كرمه  بالبشاشة  عن  ناهيك  هللا،  ومخافة  قى 

ذي ال حدود له، وعن عطائه. فقد أنعم عليه هللا برزق وفير وكان من أكبر  
ّ
ال

كين في قر 
ّ

ذي يقصد عائلة أبي  اية عسفيا. كان بيته مفتوح  املّل
ّ
، والّزائر ال

 
 
رحاب عنده، ويقوم أهل البيت فارس، كان يحّل عليه ضيف

ّ
، فيلقى الت

 
ا أّوال

جاه الّضيف على أحسن وجه، ثّم ينتقل لزيارة باقي كبار العائلة.  
ّ
بالواجب ات

يدعى   باص  سائق  إسرائيل  دولة  قيام  قبل  زيارته  اعتاد  ماعيل س إلقد 
سيف من سوريا، كان يأتي بالّركاب من سوريا إلى مدينة حيفا، فيستريح في  
يخ فارس وينام عنده ليلته حّتى صباح الغد، ليعود إلى بّلده. وما  

ّ
بيت الش

يخ فارس على جّدهم حّتى اليوم. 
ّ
 زال أوالده وأحفاده يذكرون أفضال الش

ذي 
ّ
ال كامل  األوالد:  من  ثّلثة  فارس  يخ 

ّ
الش أّم    أنجب  ثّم  طفّل،  ي 

ّ
توف

يوسف كاملة أبو فارس والدة املرحوم يوسف أبو فارس، وأّم نايف منوة  
كور أحد. لقد تمّيز شيخنا بحنان  

ّ
كّيوف. بوفاة ابنه لم يبق له من األوالد الذ

الكثيرون من   أحضانه  بين  ترّبى  ثّم  أوالد زوجته،  بتربية  فقام  ال يوصف، 
 أقربائه أيضا.  

فارس يخ 
ّ
الش عبد  قام  أبي  سيدنا  مقام  ببناء  فارس  علي  أبو   ه هللا 

ظافة والبنايات الكبيرة الواسعة،  السّلم،  
ّ
ظام والن

ّ
ذي يتمّيز اليوم بالن

ّ
ال

فيها   يجتمع  تي 
ّ
ال الواسعة  والغرف  ذور، 

ّ
الن فيها  تقام  تي 

ّ
ال والّساحات 

ء للمذاكرة في أمور الّدين.
ّ

 املشايخ األجّل

روع في بناء املقام فقد سمعت قّصتي    
ّ
سبة لقرار شيخنا بالش

ّ
ن:  أما بالن

ه حرمه  
ّ
األولى رواها حفيده فقال: "لقد أغدق هللا بأنعامه على جّدي لكن

كور؛ فقّرر أن يصرف أمواله في عمل خيرّي يفيد به مجتمعه 
ّ
من األوالد الذ

يخ أبي حسن  وأهل بلده، فعزم على بناء املقام. تشاور جّدي مع امل 
ّ
رحوم الش

ِوه على بيع األرض واملباشرة  
 
منهال فشّجعه على ذلك، ثّم شّجعته جّدتي َمن

 في بناء املقام".  

 
يم المعطاء رحمه هللا،    الّشيخ أبو كامل فارس يوسف أبو فارس الكر

 الّرسمة بريشة الفّنان القدير أنيس أبو ركن 

ا في منطقة الخمسة عشر دونم  لقد باع املرحوم الشيخ فارس ما يقارب  
ريف،  

ّ
الش للمقام  العلوّي  ابق 

ّ
الط غرفتين:  وبنى  نجيله"،  أبو  "ظهر  تدعى 

في   املقام  مماته. وتّم تدشين  الّسفلّي سكن فيه حتى  ابق 
ّ
 1/1963/ 1والط

بنى   لقد  والجليل.  الكرمل  من  ء 
ّ

األجّل املشايخ  دشين 
ّ
الت هذا  حضر 

ا كروم  وزرع  املقام  أرض  في  يخ الّسّلسل 
ّ
الش ذلك  في  ساعده  وقد  ين، 

ّ
لت

حسن سيف، فقد كان ساعده األيمن في بناء الّسّلسل والعمل في األرض،  
افدين إلى املقام.   واستقبال الّزّوار الو

كر املرحوم   
ّ
يخ الجليل طّيب الذ

ّ
الش انية فقد رواها لي 

ّ
الث أّما القّصة 

 
ُ
يخ من أبي أّن    أبو ملحم سليمان أبو فارس فقال: "لقد سمعت

ّ
جّدي الش

يالي وطلب منه بناء فارس أبو فارس حلم حلم  
ّ
ا حيث جاءه وحي في إحدى الل
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ريف، ففعل ذلك بعد أن تشاور مع أقربائه، ثّم  
ّ
يخ   أخبر املقام الش

ّ
حلمه للش

عليه  وعرض  ذلك،  على  شّجعه  ذي 
ّ
ال منصور  منهال  حسن  أبي  املرحوم 

يخ فارس قّرر أن 
ّ
يقوم بهذا املشروع لوحده؛  املشاركة في املشروع، لكّن الش

بعضهما   مع  افقان  تتو القّصتين  أن  نرى  البداية".  منذ  ذلك  نوى  ه 
ّ
ألن

يخ في بناء املقام. 
ّ
 البعض، ألّنهما تتحّدثان عن عزم الش

 
ّ

إال يحدث  ش يء  ال  أّن  عرفنا  فإذا  يحدث صدفة!  ش يء  ال  ه 
ّ
أن أعتقد 

غ الخير  بأعمال  يخّص  ال  هللا  وأّن  العاملين،  رّب  من  بإرادة  الّصالحين  ير 
يخ الجليل فارس أبو فارس ليقوم ببناء  

ّ
عباده، ندرك عندها أنه خّص الش

هللا   عبد  أبا  نبّيه  أن  يعلم  وهللا  وإرادته.  مشيئته  هذه  ألّن  عليه  -املقام؛ 
بّرك   -الّسّلم  

ّ
للت ّدسة، وأراد أن يقام له فيها مزار 

ّ
قد مّر في تلك الّديار املق

أه لحماية  ثّم  في  والعبادة،  الّدينّية  عائر 
ّ
والش الّصلوات  بإقامة  القرية  ل 

 ذلك املكان املقّدس.  

 ما هي قّصة بناء المقام؟      

 
مزار  عسفيا  قرية  في  كان  املقام  ببناء  فارس  يخ 

ّ
الش يباشر  أن  قبل 

ان يدعى "سيدي أبو عبد
ّ
هللا". وكان املكان عبارة عن    مقّدس، يقصده الّسك

، وحولها بعض  (مصنوع من ألواح حديدية خفيفةبيت  )  غرفة "بّراكية"
العلق"   املكان كانت عين ماء تدعى "عين  بالقرب من  الحجارة واألشجار. 

يرِ  ان القرية 
ّ
ى يومنا هذا. وكان سك

ّ
ق منها املياه حت

ّ
تتدف تي ما زالت 

ّ
دون  ال

فاء من األمراض اعتبار  
ّ
بّرك بها، من أجل الش

ّ
رب وللت

ّ
ا لقدسّيتها؛  املاء للش

ذور لسّيدنا أبي عبد بس
ّ
ان القرية يقّدمون الن

ّ
  بب قربها من املزار. وكان سك

 هللا عليه الّسّلم املتواجد قرب العين.  

هللا في قرية عسفيا منذ مئات الّسنين.    يتواجد مقام سّيدنا أبي عبد
ه    وقد اختلفت القصص حول كنه سّيدنا أبي عبد

ّ
هللا. فاعتقد البعض أن

جل قد  كان  صالح  أعتاد  ولّي  ثّم  عليه،  البركة  ت 
ّ
فحل املكان؛  ذلك  في  س 

أنبياء   ه نبّي من 
ّ
أن بّرك. واعتقد البعض اآلخر 

ّ
ان زيارة ذلك املكان للت

ّ
الّسك

ه جلس 
ّ
ُد أن

َ
ق
َ
ذين مّروا في املنطقة في فترة الّدعوة، ُيعت

ّ
الّدروز املوّحدين ال

مزار   أصبح  ثّم  املكان،  ذلك  في  جرات 
ّ
الش تحت  يتبار واستراح  به  ا  كون 
ذور.  

ّ
 ويقّدمون له الن

املقام   حائط  على  قت 
ّ
ُعل فقد  األصّح.  هو  اني 

ّ
الث االحتمال   

ّ
أن يبدو 

معلومات منقولة عن املرّبي الّسّيد حكمت مقلدة نّصها ما يلي: "لقد زار  
إحدى   قرأ  ه 

ّ
إن وقال  القرن،  أوائل  في  رق 

ّ
الش ماسينيون  املستشرق 

ه توجد عين
ّ
تي تشير بأن

ّ
ماء في منطقة ما في جبل الكرمل،    املخطوطات ال

ه لم يزره...".   تنسب للولّي "أبي عبد
ّ
 هللا محمد بن وهب" لكن

أبي عبد ان قرية عسفيا بسّيدنا 
ّ
الكثيرون من سك هللا دروٌز   لقد آمن 

بّي على خلق املعجزات.  ومسيحيّ 
ّ
تي تروي قدرة الن

ّ
ون. وتناقلوا القصص ال

ّصة سمعتها وهي صغيرة، وقد حدثت  حّدثتني امرأة من عائلة مارون عن ق
كانت   يالي 

ّ
الل إحدى  "في  فقالت:  مارون  أم موريس  عّمتها  مع  القّصة  هذه 

ألم   بولص  أّم  قالت  تقريبا.  سنة  أربعين  قبل  عزاء  في  جالسات  ساء 
ّ
الن

أم   قالت  صبايا".  وإحنا  معنا  صار  شو  موجودين  ي 
ّ
َيل "خرفي  موريس: 

بنات  ا صبايا 
ّ
عشر سنه  موريس: "كن

ّ
لذيبه: تعالي  سط ت  تن ، قلت 

 
ِعل سلق 

َبُدو    من حد سيدي بو عبد هللا. مكنش يومها في شارع زّي اليوم، وكان في 
عبد بو  سيدي  عطريق  خيامهن  ين 

ّ
تسلقنا    حاط َور". 

َّ
"الن بيسموهن  هللا 

لعة وكنا عطشانين كثير، شفنا  
ّ
ت. وإحنا طالعين بس وصلنا َعراس الط

 
ِعل

بدوّية كانت حّد العين والبسة أبيض من راسها لقدمها.  إم صالح، وهي مره  
سوان البدو تلبس يومها. قلنا إّسا منشرب مي من خالتي  

ّ
هيك كانت كّل الن

 فش حدا! كّملنا 
ّ

إم صالح، أكيد عّبت مي من العين. بس وصلنا العين ِوال
ا وصلنا َعَسوا بيت خالتي إم صالح ناديت عليها: هي يا خا

ّ
لتي  في طريقنا، ومل

ليلي، كنِت حّد العين قبل  
ُ
ت علينا وقالت: تفّضلوا. سألتها: ق

ّ
إم صالح! طل

شو   ليه؟  بيتي،  من  مطلعتش  اليوم  بعدني  أل...  صالح:  إم  قالت  شوّي؟ 
 هللا! ظهر علينا.  الّسيره؟ قالت إم موريس إلم بولص: هذا سيدي بو عبد

تي حّدثتني بالقّصة قائ
ّ
لة: "نحنا منآمن ثّم أضافت املرأة املسيحّية ال

عبد بو  بدوري    في سيدي  وأنا  اس!". 
ّ
الن لكّل  األنبياء  ألن  منكن.  أكثر  هللا 

اس؛ ألّنهم رسل من عند هللا.     
ّ
 أقول: كم أنت على حق! األنبياء لكّل الن

كر أّن نساء كثيرات من عائلة مارون كّن يتبّرعن للمقام، قبل 
ّ
جدير بالذ

يخ فارس، بفراش )مت
ّ
اع( ومال، كما أنّ بعض الّرجال منهم  أن يبنيه الش

كانوا يتبّرعون بدهن املقام وتقديم ما يحتاجه الّزائرون، لكّنهم ال يحّبون  
ى يكون لهم أجر عند هللا.   اس حتّ

ّ
 إعّلن ذلك للن

ق من قّصة رواها 
ّ
في أحد األّيام ذهبت لزيارة الّسّيد كّمول مارون ألتحق

عند البّد،  القرية عن حجر  من  ابنته لي شخص  قالت  هناك،  ما جلست 
تي كانت تبلغ الخامسة والتسعين في حينه: " خرفي أمال عن قصتك  

ّ
ألّمها ال

برواية قّصة تقشعّر لها  ة  ر  افبدأت الخالة أم بش هللا!    مع سيدي بو عبد
كش   ا...! 

ّ
لعن اليوم  جاي  ك 

ّ
إن بعرف  ما  املسيح  وحياة  خالتي  "يا  األبدان: 

ا صبّية، كنت عروس جديدة. قلتلي مرة عمي:  بدني قبل ما إحكي... هاي وأن 
هللا. أخذت البوط ورحت على   روحي عّبي البوط مّي من عين سيدي بو عبد

 طلع من املي  
ّ

العين. وأنا أعبي مي، حّسيت إش ي بيبرعط باملي، ما حّسيت إال
ي، وإلو    –الّسّلم على إسمه    -ووقف قبالي   ه البس أبيض، وقشاط بنّ

ّ
كان كل

نيش... وأنا من خوفي تخرسنت! تخرسنت يا  لحية بيضة.  
َ
ع فّي وما َحك

ّ
تطل

ه انعقد لساني..." سألتها:  
ّ
خالتي". رّوحت على البيت وما قدرت أحكي، ألن

الّسّلم على اسمه؟! فأجابت: " نحنا منآمن إنو هو سيدي    – ملاذا تقولين  
 مار الياس يا خالتي..."  

ه حّدثتني الخالة أم ملحم نجيبه أبو فارس قصّ 
ّ
ة سمعتها من والدتها، أن

أبي عبد لسّيدنا  نذرا  فنذرت  إم محّمد،  ه    مرضت دجاجات جّدتها 
ّ
أن هللا 

 
ُ
ت املقام  حين  في  األرز  عليها  وتطبخ  دجاجة  تذبح  سوف  الّدجاجات  شفى 

بناتها   من  جّدتها  طلبت  وسلمت،  الدجاجات  صّحت  عندما  ريف. 
ّ
الش

 
ّ
ذر بدال منها؛ أل

ّ
هاب للمقام وإيفاء الن

ّ
نها كانت مريضة. فذهبن للمقام  الذ

يالي 
ّ
الل وذبحن الّدجاجة وطبخن األرّز، وأكلن في املقام املبارك. في إحدى 

هللا على جّدتها أم محمد في الحلم وقال لها أّن نذرها   ظهر سّيدنا أبو عبد
على   ذلك  ففعلت  ذر، 

ّ
الن إليفاء  بنفسها  هاب 

ّ
الذ عليها  ه 

ّ
وإن مقبول،  غير 

 
 
 اب نبّينا العظيم.  ا من عقالفور خوف

ه   سمعت قّصة أخرى عن معجزات سّيدنا أبي عبد
ّ
هللا عليه السّلم، أن

"مشحرة"  غصونها  من  وعمل  األشجار  بقطع  القرية  ان 
ّ
سك أحد    قام 

تي يصنع منها الفحم)
ّ
ان القرية من فعل ذلك؛ ألّن  ( األخشاب ال

ّ
ره سك

ّ
. فحذ

ه تابع عمله 
ّ
جرات مباركة وال يجوز قطعها ألّنها تابعة للوقف. لكن

ّ
هذه الش

املشحرة"   "قطع  أّيام  عّدة  بعد  صيحة. 
ّ
للن يأبه  فحمها)ولم  ،  (أخرج 
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وأنتجت له الفحم الكثير. وضع الفحم في أكياس ونقلها إلى بيته، ثّم فوجئ  
تش الفحم  الّرجل  بأكياس  عندها  تأكد  أكياسها.  في  املخزن  داخل  تعل 

ّلعب معه. وما زال أهل  
ّ
ان القرية أّن في املكان نبّي صالح ال يمكن الت

ّ
وسك

القرية يتناقلون الكثير من القصص والّروايات حول معجزات سّيدنا أبي  
دون ما سمعوه بالحجج والبراهين   عبد

ّ
هللا، وقصصه مع أهل القرية، ويؤك

ذين حدثت معهم هذه القصص.   وبذكر أ
ّ
 سماء األشخاص ال

ذي سكن   
ّ
لقد اعتنى شيخنا الجليل باملقام سنين عديدة، فترك بيته ال

ريف في  
ّ
فيه وأعطاه البنته أم يوسف كاملة، ثّم انتقل ليعيش في املقام الش

ابق الّسفلّي. وعندما طعن شيخنا في الّسن، وأصبح عاجز  
ّ
ا عن إدارة  الط

ه من ابنته كاملة،    ه،لوحد شؤون املقام   أوكل األمر لثّلثة من بعده: لحفيَدي 
 
ُ
 .  1978ة لهم منذ سنة عطيت الوكالة الّرسمّية واإلداريّ ولعّمهما. وأ

 

 
يف من الّداخل    المقام الّّش

 
 صورة خارجّية للمقام 

فُج  املقام،  توسيع  في  فارس  يخ 
ّ
الش مسيرة  الوكّلء  أكمل  معت  لقد 

أهل القرية وبُ  بّرعات من 
ّ
املقام  الت نيت باقي الغرف والّضريح. حّتى أصبح 

ة في أيام  ا. خاصّ يضّج بالحياة وبالّزائرين من جميع القرى الّدرزّية ليّل ونهار  
يخ أبو أمل نهاد أبو فارس بمهّمة القّيم  

ّ
الُعطل واألعياد. واليوم يقوم الش

ريف.
ّ
 على املقام الش

يخ املرحوم أبي يوسف أمين طريف لقد سعى  
ّ
افقة الش الوكّلء وبمو

لجعل زيارة سنوية للمقام. وأعلن اليوم الخامس عشر من تشرين الثاني 
ريف. في هذا اليوم يجتمع مشايخ  

ّ
من كّل عام يوم زيارة رسمّية للمقام الش

ائفة إلقامة الّصلوات الّدينيّ 
ّ
ائفة.  الط

ّ
باحث في شؤون الط

ّ
 ة وللت

ي شي
ّ
عن عمر يناهز املائة   1978خنا الجليل فارس أبو فارس عام  توف

أمين طريف دفنه في أرض املقام.   يخ أبو يوسف 
ّ
وست سنوات. وقّرر الش

"بقصره"   وعنى  قبره".  يدخل  أن  قبل  قصره  دخل  "لقد  قائّل:  رثاه  لقد 
ذي بناه بيديه ومن ماله الخاّص. رحم هللا شيخنا الجليل 

ّ
ريف ال

ّ
املقام الش

ة املوّح املعطا
ّ
 دين. ء املقدام الكريم العطوف وأسكنه جن

             
 قرب الّشيخ المرحوم أبي كامل فارس يوسف أبو فارس 

 هللا عليه الّسالم  في مقام سيدنا أبي عبد 

 

     

يارة األخرية لم صور  ين ثاني  –ام سيدنا ابي عبدهللا )ع(  قمن الز        2021تّش
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 األخالق في مذهب التوحيد
 يانوح  –الشيخ أبو توفيق سليمان سيف    بقلم:

 

الجودة "أي الصالح، في فلسفة املذهب، ليست وسيلة لغاية وحسب،  
عقلي  وإن   حالة  الروح  ها  تطوير  في  ة  مستمر  تقوم  ة  الكمال.  نحو  ة  اإلنساني 

الجودة الذات   هذه  "قهر"  و  والشظف  الحرمان  على  النفس  بترويض 
 وتقويمها، من أجل تجويدها. 

عتب  إن  
َ
ا في ذاته، بل أن االبتالء به امتحان للروح، فالخير ها ال ت ر األلم شرًّ

 
 
ألن بخواتمهما،  ُيقاسان  عن  والشر   األمور  طبيعة  فصل  العسير  من  ه 

ع بما أباحه  نتائجه
ُّ
ا، لذلك يفرض املذهب على أتباعه االمتناع عن التمت

ة، ويعتبرها   ي  ات الدنيا الحس 
 
القرآن الكريم للمؤمنين، وما أجازه من ملذ

في   املغرقين  أن  ى  حت  ف، 
ُّ
التعف يها  ينم  التي  الجودة  أو  للفضيلة  مناقضة 

هم من طعام استط ابوه، أو راحة  "الجودة"، كثيًرا ما ُيسمعون مستغفرين ربَّ
 استساغوها. 

لون الفرح والحزن، واللذة واأللم، بالرض ى   املؤمنون بهذه الحكمة يتقب 
ة اإلرادة واالحتمال والثبات على   ا لقو 

ً
ونها تجريًبا وامتحان والتسليم. ويعد 

بهم  
 
تجن في  الفلسفات  بعض  ويخالفون  الروح،  تطهير  مراقي  من  اإليمان 

 ا الهدف املنشود، إذا لم  هل بأن  املسر ات، نابذين القو 
ُ
هم  ت سفر عن ألم، فإن 

ة   ة، وتبلغ املسر  بهم عليه عن نشوة روحي 
 
لون األلم آملين أن ُيسفر تغل يتقب 

على   الحصول  سعادة  يقصدون  ذلك  فوق  وهم  األلم،  زوال  عند  أوجها 
 الثواب الروحي.  

"َمن صبر على قضاء هللا، عبر به قضاء هللا    18سالة  ر تقول في ذلك ال
وهو مأجور، ومن جزع من قضاء هللا، عبر به قضاء هللا وهو مأثوم". يشهد  
وباإلعراض  واملالهي  املسر ات  بالعزوف عن  كل من عرفهم وعايشهم  لهم 

فإن   الجسد،  شهوات  فيه عن  يجري  ثوًبا  أو  غريًبا،  عنصًرا  يعتبرونه  هم 
 ى يوم الحساب. امتحان الروح واختباراتها، عبر األجيال حت  

أه والصدق    م  ومن  والعدل،  الصدق   على 
 
الحث ة  األخالقي  وصاياهم 

لزمتم بصدق اللسان،  
ٌ
أول الفروض السبعة، كما ورد في بعض الرسائل " أ

 
ً
،  اوحفظ اإلخوان.... فمن لم يكن صادقا بلسانه، فهو بالقلب أكذب يقين

ا واعلموا أن الصدق هو اإليمان والتوحيد بكماله... إن هللا يعلم 
ً
  وأكثر نفاق

 خائنة األعين وما تخفي الصدور".   

في   الزيادة  من  "احذر  أخرى:  رسالة  وتقول 
األلفاظ والنقصان منها... وقل الحق، وال تخش ى إال  

 ذنبك". 

"من  واالفتراء:  الوزر  عن  أخرى  رسالة  وتقول 
ل  

 
أو حل أو حر ف قوله،  أخيه ما ليس فيه،  في  قال 

اإليمان".   جحد  فقد  اإلمام...   مه  حر  ا  مم  شيًئا 
حرام،   كلَّ  الكذب  "يجمع  أخرى:  رسالة  وتضيف 
من   الحذر  فالحذر  حالل،  كل   الصدق  ويجمع 
ة هي: الكذب صال الردي   الخ 

،  الكذب وفروعه...إن 
الحسد،   البغضاء،  الشره،  السرقة،  الزنا، 
الصدق،   هي:  الصالحة  والخصال  النميمة... 

ة، الحكمة".   ة، األمانة، القناعة، املحب 
 
ف  الع 

الحق   بقول  تأمر  رسالة  وهنالك 
بشر   من  "من خش ي  فأن  شية  خ  دون 

ُس  ده  مثله،  يرد  ما  وهذا  عليه"  ط   
 
ل

 أتباع مذهب التوحيد. 

ا "النفوس  أيًضا:  لنفيسة  وجاء 
من   

ً
أنفة الرذائل،  عن  تتعالى 

هة عن اللدد...   اإلسفال، منز 

جواب   يشبه  بما  العدل،  على   
 
الحث في  املذهب  د  يتشد  وأخيًرا 

"كونفوشيوس" حين ُسئل: "هل من الحق  مقابلة الشر  بالخير؟" فأجاب:  
 "كيف إذن تقابلون الخير؟ قابلوا الخير بالخير والشر  بالعدل". 

ع اإلمام  اشتهروا يقول  والدروز  املعاملة".  "الدين  وجهه:  كر م هللا  لي 
بون  

 
عون عن الدنايا، ويتجن

 
بأنهم في معاملتهم ألصق الناس بعقيدتهم، يترف

متاع   في  زهًدا  ام، 
 
والُحك املوسرين  أبواب  عن  ويبتعدون  الحرام،  املال 

ة باالبتزاز.   الدنيا، واملكاسب املتهم 

الدين، على أن الزمان يدور بأهله،  املعاملة واألخالق عندهم مقياس  
دار   وقد  واالنفراد.  والتفاوت  العزلة  عدو   إنه  بوتقته،  في  أشتاتهم  ويصهر 
غيرهم   وغًدا  أمس،  غيرهم  اليوم  فُهم  فيهم سيرته،  وسار  دوالته،  بالدروز 
زالوا   وما  والسجايا،  املناقب  بهمن  زوا  تمي  ما  يفقدوا  لم  هم  ولكن  اليوم، 

األمانة في  زين  "خشنوا    مبر  بها  والشمم،  الشمائل  ة 
 
ورق والكرم  والوفاء، 

 ضيٍف" 
ُ
راة

ُ
 وق

ٌ
وا" كما وصفهم "شوقي". وهم في صياص ي جبالهم "ذادة

 
ورق

روى كاألساطير أنباء شجاعتهم في كل   
ُ
تهم الركبان، وت وا بروائع فروسي  تحد 

تعامل    مكان. َمن  كل  األجيال،  توالي  على  املزايا،  بهذه  لهم  معهم،  يشهد 
ديار   في  األمثال  مضرب  أصبحوا  ى  حت  سليم،  بقلب  وجاورهم  وعرفهم 

 العروبة. 

بين، وتزييف ولكن   هم لم يسلموا من افتراء مرض ى القلوب من املتعص 
سين، ومحاوالت املستطلعين،  الجاهلين بالحد س املتلم  س والتخمين، وتلم 

رت أسواره وتخر قت من البلى أبوابه. ❖   في وجه كتمان زالت أسبابه، وتغي 

 

 جامع الحاكم بأمر هللا في القاهرة 
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 العدد المائة واثنان وستون

 

ة   قّصة وُحجَّ

ن كتاب "الحكمة غذاء الروح"، دالية الكرمل - يوسف زيدان حلبي الشيخ أبو زيدان   جمع وإعداد:    م
 

داود صلى هللا   بن  النبي سليمان  مع  الطيور  القصة هي قصة حديث 
أحد من خلقه قبله عليهما، النبي الذي أكرمه هللا بخصائص لم يكرم بها  

وال بعده. كتسخير الريح له، وتعليم هللا له كالم الطير والنحل وغيرها من  
ر له بساط الريح كي يركبه، وأتاه هللا من  

ّ
الحيوان والوحش، وكذلك سخ

لك ما لم يؤِته ألحد سواه على ما أخبر هللا عز وجّل في محكم  
ُ
الحكمة وامل

 كتابه العزيز. 

ّ ّالطيوّرةّحديثّقص 
داوود   بن  سليمان  النبي  إلى  أتت  الغفور،  العزيز  حكمة  بتقدير  قيل 
  ي )ص( سائر الطيور، فلّما مثلوا بين يديه وابتهلوا بالدعاء إليه، قالوا: يا نب

قال:   القّصة.  هذه  نعرض  وقصدنا  الغّصة،  بعض  قلبنا  في  أن  اعلم  هللا 
قالوا: يا نبي هللا،    ِاسألوا ما بدا لكم، وإن شاء هللا نجيبكم عن سؤالكم.

ة، وتعدل بنا عدل القضّية،  ُمرادنا أن تنظر إلينا كنظرتك في سائر الرعيّ 
ا، فنحن نشكو إليك أربعة من  

ّ
وتصلح من الطيور ما فسد، وتُرّد ما شرد من

ُمخا وشرف  لالطير  نبّوتك،  بكرم  نتوّسل  ونحن  ُمؤاِلف،  جنسه  ولغير  ف 
ا 
ّ
ا. رسالتك تسألهم ما سبب انفرادهم عن

ّ
 وانقطاعهم من

النبيّ  فتعّجب  الطيور    قال  هذه  وغرائب  لطائف  من  )ص(  سليمان 
وقال: سوف أنبيكم إن شاء هللا عن هذه الطيور، فاستدعى الطائر األول  
وهو )الباز( وقال له: أّيها الباز إن أكثر الطيور يشكونك إلى حين تبقى أبّدا 

نوائ  أتتهم  إذا  ى  حتّ ثابت،  قلبك  في  والغدر  عليهم  ساكت  ط 
َّ
سل

ُ
ت األّيام  ب 

هللا اللسان كثير الزلل وما خلق هللا   وتكون عندها شامت. قال الباز: يا نبيّ 
إليه ذوي   الفضول أصغت  للعمل، أي من حبس لسانه عن   

ّ
إال اإلنسان 

األفهام والعقول، ولوال ِسجن لساني ما صارت يد امللوك مكاني. فقال يا  
أّيها ِاجلس  )ص(:  سليمان  هللا  شغلنا    نبي  وال  اآلخرة  وإّياك  قنا 

ّ
وف الباز 

 بالدنيا الغادرة.  

 أكثر الطيور  
ّ
ثم استدعى الطير الثاني وهو )البوم( وقال له: أّيها البوم إن

ما 
ّ
فكل والرحاب،  املنازل  على  والخراب  البالء  تختار  حين  إلى  يشكونك 

ي  ا هو، لم تزدهم عن قولك إال يا هو، قال البوم: يا نبي هللامّ سألوك ع
ّ
 إن

رت في الخلوة فرأيتها حلوة، وأنا قتيل 
ّ
نظرت إلى الدنيا بعين املحّبة وتفك

أشواقي، فلم أزل أنادي بلسان الحال هو الباقي يا ُهو يا ُهو يا من ال يعلم إال  
النبيّ  فتعّجب  قال  تناهوا.  قد  محّبته  وصف  في  خلقه  جميع  َمن  يا   ُهو، 

قنا هللا وإياك لص 
ّ
الح األعمال، وال شغلنا بقاطع  سليمان )ص( وقال: وف

 اآلمال. 

إّن أكثر   أّيها الغراب  ثم استدعى الطير الثالث وهو )الغراب( وقال له: 
ك  

ّ
إلى الساكن والسكن، كأن الطيور يشكونك حين تندب الزمن، وال تحّن 
 
ً

تفّرق، وال شمال  
ّ

إال رأيت جمًعا  ما  نبي هللا  يا  قال:  الغيب.  يعلم    مّمن 
ّ

إال  
 أندب ربوًعا كانت باألحباب آنسة، وقد أصبحت بأحبابها  تمّزق، وكيف ال 

إليها   الزمان  حوادث  فإذا  طالعة  إليها  الوصال  شموس  وكانت  دارسة، 
ال أّيها نمسارعة. فقال  ِاجلس  فّرج هللا صدرك ويّسر    الغراب   بي سليمان: 

ّيابك وجمع شملك بأحبابك. 
ُ
 أمرك ورّد عليك غ

ل( وقال له: ما بال الطيور يشكونك  ثم استدعى الطير الرابع وهو )البلب
كنظر  تنظر  وعماراتها  الدنيا  دار  وإلى  ساكت،  الشتاء  في  تبقى  حيث  إلى 
وهذا  العالي،  بصوتك  تغّرد طرًبا  العنب،  عناقيد  فإذا شاهدت  الباهت، 

ال   ذلك  مع  ونحن  العاشق،  شغل 
افق، ملاذا ال تصيح في زمان ليس فيه  نو

بي هللا ما  خمر وال خمار. قال البلبل: يا ن
لهم   ضح 

ّ
ات أنا رأيت، وال  القوم ما  رأت 

ما وعيت، بل عجبت مّمن يسكر من شراب هذه الحّبة، كيف ال يسكر من  
 شراب املحّبة. وقال شعًرا: 

 فيكم بكم كأًسا على ظمئ  
ُ
  شربت

َ
غ
َ
ا فبال

ً
 في مكنون أسراري  صرف

 فيكم بكم منكم على وجل  
ُ
 تجمع الدارإليكم قاصًدا هل  ما زلت

ي سليمان صلى هللا عليه: أيها الطيور، من أراد سماع الجواب  قال النبّ 
اشتغل   يلزم. ألن كل من  لكم حقٌّ   

ُ
رأيت ما  أني  واعلموا  فليتقّدم،  منكم 

بالعمل وسجن لسانه عن الزلل "يسلم". ومن هجر األوطان في طاعة مواله 
االنتهاء والزهد في فضولها عن شهواتها    "يغنم". ومن نظر إلى الدنيا بعين 

 "ُيعَصم". ومن ترك اللهو والشراب وسكت في حّب مواله ال "يأثم".  

 عليكم يا بني آدم. هللا سبحانه بالّسّر يعلم.   حّجة بالغة وهذه قصة الطيور  

ى   ونتبنّ نعتبر،  عبرة  القصة  هذه  مثل  وفي  ليتنا  الكرام:  القّراء  أّيها 
رنا االلتزام  التعاليم التي هدانا ّيِ

ُ
  بها.بها النبّي األكرم والتي خ

 

يةّ:ّ–النيبّسليمانّ)ع(ّّ ّمنّموسوعةّالتوحيدّالدرز

على   السالم، وخليفته  عليهما  داوود  النبي  إبن  الكبير،  امللك سليمان 
العرش، وقد حكم أربعين سنة. وقد رأى امللك سليمان في بدء حكمه حلما،  

يطلب ال غنى وال عظمة وال طول أيام، وإنما  سأله هللا فيه عما يطلب، فلم  
طلب الحكمة، وقد أعطاها له هللا وبرزت في أعماله. كان على صداقة مع 
ملك صور حيرام ومن صور أحضر األخشاب من أرز لبنان للبناء. كان امللك  
بناه   سليمان  امللك  لكن  للهيكل،  البناء  مواد  من  الكثير  جهز  قد  داوود 

ات، على مثال الرسم الذي أعطاه هللا للنبي موس ى  وأنجزه خالل سبع سنو 
)ع(. كان موقع البناء على جبل موريا. دشن امللك سليمان الهيكل بعد يوم  
الغفران العظيم، وقبل عيد املظلة، وفي احتفال رائع. وقام كذلك ببناء  
أبنية أخرى مثل الحصون والقالع وبيت قضاء ومبان عامة. زارته بلقيس  

وده سبأ  حروب  ملكة  أيامه  في  تقع  لم  حكمته.  من  رجالها  مع  شت 
وانتعشت البالد من الناحية اإلقتصادية وكانت له أساطيل تجوب البحار  
وتعود محملة بالذهب والفضة والنفائس. كان عاملا وعارفا في كل ش يء،  
فدرس كل العلوم، وفاق كل علماء عصره، وقد ألف وكتب كثيرا لكن ضاع  

غة الحيوانات والطيور، وكان غزير العلم واملعرفة. كثير منه. كان يعرف ل
من   بساطه  وكان  الريح،  بساط  بواسطة  األرض  أرجاء  في  يتنقل  كان 

 600السندس األخضر، وكان يجلس على كرسيه في وسط البساط وحوله 
العارفين   عمدة  كتاب  في  وجاء  الناس.  أشراف  عليها  يجلس  كرس ي 

ك وحصل على طاعة الرعايا، وصفا  لألشرفاني، أن امللك سليمان، ملا تمل
وانقطع  بأسرها،  الدنيا  عن  وتنزه  كلها،  املمالك  عن  تخلى  الزمان،  له 
والصالة   الصوم  من  مزيد  في  أخذ  أجله،  بدنو  علم  وملا  تعالى.  ربه  لعبادة 
متكئا على   يوم كان  وفي  الجد واالجتهاد،  في  وبالغ  الخالصة هلل،  والعبادة 

 ❖ أبيه داوود.عصاه خرجت روحه ودفن بجانب 
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 ستون واحد وو العدد المائة   

 

 .. من فضائل التوحيد 

   هي نهاية العلم وغاية التعليم الرضا والتسليمفريضة   

  دالية الكرمل –  السيدة سهام ناطور )عيسمي(   :إعداد
 

 الرضا  
افقة،   معنى الرضا في اللغة: القبول، القناعة، اطمئنان النفس، املو

نهاية   التوحيد هو  بطيبة  وهو ضد السخط، وفي  ل وقبول كل ش يء 
ّ
التوك

وهو   معارضة.  وال  ٍد  تردُّ غير  من  وجّل  عّز  هللا  به  يقض ي  ما  ل  وتقبُّ نفس، 
 
ّ

إال لإلنسان  يختار  ال  وجّل  عّز  هللا  ألن  كان،  حكم  أي  في  الجزع  ارتفاع 
 األفضل. 

ى بها اإلنسان البصير  
ّ
الرضا من الصفات واألخالق الحميدة التي يتحل

تجل صفة  فهي  على  واملؤمن،  والقدرة  النفس ي،  والتوازن  الهدوء  له  ب 
نتيجة   

ً
فّعاال فيها بأحسن ما يمكنه ذلك، فيكون  الحياة والعيش  مكابدة 

لتوازنه الداخلي وتسليمه ملجريات القدر، مع احتفاظه بعزيمته وإصراره  
وهّمته، والرضا ثمرة من ثمرات املحّبة، وأعلى مقامات املقّربين، وهو باب  

األعظم،   يفرغ  هللا  الرضا  الدنيا، ألن  ة 
ّ
وجن والعابدين،  قين 

ّ
ت
ُ
امل ومستراح 

القلب هلل، ومن مأل قلبه من الرضا، مأل هللا صدره غنًى وقناعة. ورضا هللا  
من   هي  والجنة  هي صفته  الرضا  فيها، ألن  وما  الجنة  من  أكبر  العبد  عن 
ب سخطه. إن الذي يرض 

ّ
ى خلقه، وهو يثمر محبة هللا تعالى ورضوانه وتجن

الذي   أما  ورًضا،  وسروًرا  سعادة  قلبه  يمأل  هللا  فإن  وقدره،  هللا  بقضاء 
 يتسخط ويعترض، وينظر إلى غيره، فإنه يعيش في شقاء ال يعلمه إال هللا. 

 الرضا عّدة أنواع:  

وترض ى   •  ،
ً

امتثاال بأوامره  ترض ى  أن  يلزمك  ا  ربًّ ا:  ربًّ باهلل  الرضا 
املؤ  بأقداره  وترض ى  اجتناًبا،  ا  ملةبنواهيه 

ً
مطلق نعمة  رضاء  بكّل  ترض ى   ،

ومصيبة، وكّل منع وعطاء، وكّل شّدة ورخاء، ترض ى إذا عافاك، ترض ى إذا  
ابتالك، ترض ى إذا وضعك في السجن وحيًدا فريًدا، ترض ى به إذا أغناك  

رك.
َ
أفق كيف ال نرض ى ونحن نوقن أن هللا   وحاباك، ترض ى به إذا أعدمك و

هو "الرحمن"، أرحم بعباده من األم بولدها؟! كيف ال نرض ى ونحن نوقن  
عبده وما يضّره، والعبد جاهل ال يرى  لأن هللا هو "العليم"، يعلم ما يصلح 

إال تحت قدميه؟! كيف ال نرض ى ونحن نوقن أن هللا هو "اللطيف"، َيبتلي  
رهم كيف ال نرض ى ونحن    عيوب؟!من الذنوب وال  عباده باملصائب؛ لُيطّهِّ

عم د إلى عباده بنِّ
 الالمحدودة.  هنوقن أن هللا هو "الودود"، يتودَّ

ته وحده وخوفه ورجائه  ته: وهو يتضّمن الرضا بمحبّ الرضا بإلهيّ  •
ل إليه وانجذاب قوى اإلرادة والحّب 

ُّ
   واإلنابة إليه والتبت

ّ
ها إليه، وذلك  كل

ا. يتضّمن عبادته واإلخال 
ً
 ص له إخالًصا مطلق

ويتّضمن   • لعبده،  بتدبيره  الرضا  يتضّمن  وهو  بربوبيته:  الرضا 
ل عليه، واالستعانة به، والثقة به، واالعتماد عليه اعتمادا 

ُّ
إفراده بالتوك

ا مطلقا، وأن يكون راضًيا بكل ما يفعل به، فيعمل ما أمره به، أي ما   يًّ
ّ
ل
ُ
ك

ّل وفقد األحبة وغيرها من  أباحه له، ويرض ى باملصائب كالفقر و 
ّ
املرض والذ

اء اء ويشكره أيضا عند السرّ املصائب، ويشكر الباري سبحانه عند الضرّ 
له ملا قّدره هللا عزّ  وجّل، أي إن    فال فرق عنده بين هذا وهذا بالنسبة لتقبُّ

 
ً
امتحان ذلك  كّل  ويعتبر  سواء،  عنده  وعدمها  املصيبة  تكون  ا  الراض ي 

الباري واختبارً  بالقليل   جّل   ا من  والرضا  بقضائه،  فالرضا عن هللا  وعّز. 

والرضا   واليسير لك،  قسمه  وبما  تعالى  هللا  برزق  والرضا  العيش،  من 
د في حياة مطمئنة هنيئة، وهدوء بال، وراحة   باملصيبة، يجعل املؤمن املوّحِّ
نفسّية، وفرح وسرور، إلى جانب تحصيل األجر الكثير، ومغفرة الذنوب،  

اة الدنيا، وفي اآلخرة الفوز بالجنان والرضوان، ثّم يترك جميع هذا في الحي
وجميع  والبهتان  والكذب  والعصيان  والفسق  الكفر  مثل  عنه  نهاه  ما 

 الخصال السيئة والرذائل التي ال ترض ي هللا سبحانه. 

ولكي يتسنى للمرء فهم مسألة الرضا يجب عليه أن يقف على حقيقة 
 ة، وذلك في النقاط التالية:يّ القضاء والقدر واإلرادة اإلله

حده   -1 وهو  ش يء،  كّل  خالق  هللا  أن  جازًما  ا 
ً
إيمان تؤمن  أن  البّد 

مكّوِّ  بجميع  ه 
ّ
كل الكون  في هذا  ما املتصّرِّف  إال  ملكه  في  يقع  ه ال 

ّ
وأن ناته، 

 أراده هو ّجل جالله وحده. 

 ما قّدره هللا وأراده فهو حادث وواقع ال محالة وال يمكن   - 2
 الفرار منه. إنّ

لم وحكمة وعفو ورحمة،  وعال بنى قدَ   إن هللا جّل  -3 ره وإرادته على عِّ
اقب، أو تقدير للنتائج، وكلُّ    فليس هناك أي أمر بال ترتيب، أو معرفة للعو

الرّ  غاية  في  أو  ذلك  الظاهر  في  األمر  كان  ولو  ى  حتّ بالعباد،  واللطف  حمة 
 
ً

اقع على خالف ذلك، كاملرض مثال إلنسان وال يحّبه، وقد يكون   يكرهه االو
غفر له بسببه فيه غاية اللطف والخير وعليه ثواب عظيم في اآلخرة، وقد يُ 

 
ّ

ه ظّل  من الذنوب والخطايا ما ال يعلمه إال
ّ
ى أن  هللا، ولو عرف فضله لتمنّ

 مريًضا طول عمره. 

هو   -4 حّددها  التي  الشرعّية  بالوسائل  إال  تتغّير  ال  مقادير هللا  إن 
 سبحانه و 

ّ
   ه ال يردّ تعالى، وذلك مثل الدعاء ألن

ّ
عاء، وكذلك   الّد القضاء إال

 
ّ
ّر الوالدْين، والط  اعة عموًما.صلة الرحم، وبِّ

ل، وإنما علينا أن نجدَّ ونجتهد فنذاكر   -5
ُّ
إن األخذ باألسباب ال ينافي التوك

 
ً

ه بعد ذلك هلل وحده.   مثال
ُّ
ل األمر كل  ونجتهد في املذاكرة والتحصيل ونكِّ

أم   -6 ذكًرا  كان،  مهما   يضيع عمل عامل 
ّ

أال وعدنا  ه جّل جالله 
ّ
إن

ا كان أو كافًرا. 
ً
 أنثى، مؤمن

 التسليم 
إليه،   م 

ّ
َسل

ُ
امل إرادة  إلى  االنقياد  هو  العربية  اللغة  في  يَم  لِّ سِّ

َّ
الت معنى 

اءِّ  
َ
ض

َ
الق بِّ يُم  ْسلِّ

َّ
الت له،   

َ
َعان

ْ
ذ واإلِّ  

َ
ُضوع

ُ
الخ هو  عِّ  اقِّ الَو ْمرِّ 

َ
األ بِّ والتسليم 

له ملا قّدره هللا عزّ وَ  َدر هو تقبُّ
َ
، والتسليم في القتال: هو ترك القتال وجّل  الق

هو  الرسالة  تسليم  ر،  املنتصِّ العدّو  إرادة  إلى  واالنقياد  السالح  وإلقاء 
 تقديمها، أّما في التجارة فهي عملية إعطاء سلعة ملشتريها.  

ونحن هنا بصدد تسليم األمر هلل: قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد  
إن التسليم ألمر هللا مرتبة قلبّية إيمانّية عالية، ال  "علماء األزهر الشريف، 

 
ّ
بون، والحقيقة أن التسليم فيه املعرفة، فأي إنسان أيقن    ينالها إال املقرَّ

   أن هللا بيده كّل 
ّ
ش يء، وهو    ه يعلم كّل ش يء، وأنه على كل ش يء قدير، وأن

 
ّ
 . "خلقنا ليسعدنا في الدنيا واآلخرة  وجّل هللا عز ّ رحيم، مشيًرا إلى أن
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 ستون واحد وو العدد المائة   

 

ا كان  ة مضاعفة، فلمّ يّ كما أن التسليم هلل يعني اكتساب اإلنسان لحرّ 
على علم بظروف وجوده املأساوية )لقد خلقنا اإلنسان في كبد(، فإن ذلك  

متان    يعني إدراكه ملا سيواجهه في هذه الحياة من مكابدة وعناء، وأنهما سِّ
واالعتدال  الصفاء  له  ق 

ّ
يحق ما  الوجود،  هذا  في  وطبيعّيتان  معقولتان 

قها وتفويض أمرها هلل عز ّ
ُّ
ر سعيه من قيد النتائج وتحق  . وجّل ويحّرِّ

وثوابت اإليمان   التوحيد  تعالى من ركائز مذهب  التسليم ألمر هللا  إن 
و  اإلحسان،  تعالىودالئل  ألمر هللا  يرتض ي  الدنيا   ،من  خير  ل 

َ
َين له  م 

ّ
ويسل

 ويستشعر السكينة واألمان.  ، وثواب اآلخرة، وينعم بالرضا واالطمئنان

التسليم ألمر هللا تعالى هو االنقياد والخضوع هلل   إّن  
بعها 

ّ
فيت تعالى  ألحكام هللا  املؤمن  فيمتثل  جالله،    ، جلًّ 

عنها،  تعالى  هللا  نهى  ما  ب 
ّ
النفس    ويتجن هوى  بع 

ّ
يت فال 

والسعي   شهواته  إلرضاء  يسعى  لكي  الشيطان  وإغواء 
 خلف أطماعه.  

واليقين    إّن  الرضا  يقتض ي  تعالى  هللا  ألمر  التسليم 
ق املؤمن التسليم البّد    بأّن 

ّ
الخير بيد هللا تعالى، ولكي ُيَحق

لن   وجّل  عّز  أن هللا  ويعلم  تعالى  باهلل  الظّن  ن  ُيحسِّ أن 
 
ّ

إال له  ر  فيهتدي    يقّدِّ هللا،  به  أمره  ما  كل  بع 
َّ
فيت الخير، 

ته وحِّ 
ّ
 كمته الشريفة وينشر سيرته العطرة. بسن

  ِّ
ّ
ال التي يرتكز عليها  فالتسليم ألمر هللا تعالى هو  لبنة 

مات   وسِّ املؤمنين  خصال  فيه  افرت  تو ومن  اإليمان، 
الطائعين فاز بالنعيم والرضوان وارتقى درجات الجنان  

 الجالل واإلكرام.  ونال شرف رضا هللا ذي

واإليمان باهلل يتضمن أنه تعالى هو اإلله الحّق الذي 
ال يستحّق العبادة سواه، وأنه تعالى رّب كّل ش يء ومليكه، وأنه سبحانه  
خلقه  في  عبث  وال  ظلم  فال  النقص؛  عن  منّزه  بالكمال،  موصوف  وتعالى 

 وشرعه وقدَ 
ّ
 ه. ره؛ بل هو تعالى حكيم في ذلك كل

ة ر هللا سبحانه وتعالى واجب، والتسليم ألحكامه حتميّ االستجابة ألم 
 امتثال املؤمن ألمر هللا ونهيه وقدره. 

  فتفويض األمر هلل أن يعتقد العبد أنّ 
ّ
وراجعة  ، ها آتية من هللااألمور كل

 
ّ
 ❖ .." ه إن فعل ذلك أتاه الفرج من رّبه عاجال غير آجل.إليه سبحانه. فإن

 " يا راحلين  -على فراق الغوالي " شعر:
 دالية الكرمل  – ايال حميد حديدالشيخ أبو    بقلم:

 

را عاااااااودوا  حااااااالااااااايااااااانياااااااا  الااااااانااااااا اااااااي   باااااااحاااااااّق 

اللي صاااااااااااااااااار  قاااااادر يفهم   والعقااااال مش 

حااااااتااااااار  مااااااِّ كاااااار  والاااااافااااااِّ باااااار 
الصااااااااااااااااااّ  تاااااازعاااااازع 

ناااااهااااااار  لااااايااااالاااااو   الاااااوقاااااات ضاااااااااااااااااااع صااااااااااااااااااار 

ار
ّ
بااااااالناااااا قااااااا اااااااااااا ي منكوي   اإلحساااااااااااااااااان 

شاااااااااااااااااااااااّد  راكاااااااااااز   األوتاااااااااااار   داإلياااااااااااماااااااااااان 

و حاااااااَ  الاااااااثاااااااباااااااات   
ّ
الاااااااقاااااااّدارباااااااث  هاااااااداياااااااة 

ار  ساااااااااااابحاان بااري الخاليق املاالاك الجباّ

الااادار لطف بعبااادك أنااات صااااااااااااااااحاااب 
ُ
 أ

األقاااااادار ِّع 
ّ
وز مااااااُ يااااااا  الااااااخااااااواطاااااار   هااااااّدي 

الابااااااار  يااااااا صااااااااااااافاّي  الافاقايار  عالاى   تاجاااااااوز 

األوزار  وكاااا اااارة  بااااااالااااتااااقصاااااااااااااااياااار   مااااعااااتاااارف 

 ورضاااااااااااا ى الساااااااااااايااد املختااار  بجاااه األوليااا

 ويطعمنا ُحسن الخاتمة بحّق يللي زار

 
عاااودو  

ّ
جاااف والاااجساااااااااااااام  الاااماااجااار   طااااااال 

بااااوعااااودو  يااااخااااااّل  املااااحاااابااااوب  د  تااااعااااوَّ  مااااااا 

بااااااإياااااادو طااااااالااااع  شاااااااااااااااو  درك  يااااااِّ عاااااااد   مااااااا 

باااااايااااااقااااااياااااادوا  والااااااجاااااافااااااا  كاااااااوي  رح   والااااااجااااااُ

بااااااايااااااازيااااااادو  وى 
ّ

والااااااانااااااا قااااااااتااااااال  عاااااااد   والاااااااباااااااُ

بااتاافااياااااادو  مااااااا  الشااااااااااااااكااوى  الااعاازم   هاااااااج 

باااااااياااااااريااااااادو  الاااااااحاااااااال  الاااااااقاااااااادر   الاااااااحااااااااكااااااام 

باااااااايااااااااقااااااااودو  لاااااااالااااااااكااااااااون  لااااااااك 
ُ
املاااااااا  مااااااااالااااااااك 

بااااااالاااامااااجااااِّ  باااااااألدوار  باااايااااعااااودووالااااعاااابااااااد   ر 

بااااجااااهااااودو  الااااحااااااال  ضاااااااااااااااعاااايااااف   وارحاااام 

بوعودو خااااااّل  ي 
ّ
عل بحلمااااااك   واصااااااااااااف  

 
ّ

ياااالاااا ال  مااااعاااابااااودوناااايااااااّ ماااارضاااااااااااااااااااة  نااااااال   ي 

الاااااااباااااااال  ياااااااعااااااايااااااادو باااااااِّ لاااااااعاااااااَ عاااااااَ   هاااااااذا  ماااااااا   د 

بسااااااااااااااااجااااودو  ودعااااااا  الضاااااااااااااااارياااا   ل   وقاااابااااااّ
 

 

 

 

  
 صور من جنازة المرحوم سّيدنا الّشيخ أمني طريف 
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 وستونالعدد المائة واثنان 

 

ن بلدي  ..شخصية م

   المرحوم الشيخ أبو فايز حسين يوسف زيدان حلبي 
ن   1983عام   في دالية الكرملطريف  واستقباله لسيدنا الشيخ امي

 دالية الكرمل  –  السيد توفيق حلبي    بقلم:
 

  حلبي   لشيخ أبو فايز حسين يوسف زيداناملرحوم ا 

عاش في    1933عام  ومن مواليد  قرية دالية الكرمل    من

كان والده املرحوم الشيخ أبو  نة حيث  كنف أسرة متدي  

زيدان حمود  يوسف  الدين    حسين  رجال  من  حلبي 

فايز حسين   أبو  الشيخ  املرحوم  ُعرف  وقد  املعروفين. 

ذكائه و بفطنته    1/4/1996لى جوار ربه في  إالذي انتقل  

الدينوقدرته  ومعرفته   حفظ  ما    على  وتفسير 

ال  اآليات،يستعص ي على  حيث رافق    خوان من شرح 

علي  ا حسين  الشيخ  املعروف  أ ملرحوم  الحلبي  حمد 

طوال سنين  مدار  على  العابد  بقدرته  وتمي    . بالشيخ  ز 

التحليل    خصوص  ن  والتكه  على 
 
وأن  ا 

 
شغوف كان  ا  ه 

الديني   الكتب  والدنيوي  بقراءة  الرياضي  ة  مثل  والفلك  ة  ات 

 قة. ر  السامعين بأحاديثه الشي  والفلسفة واألدب وقد س  

و لقد شارك    أفراحها  الناس  فايز حسين  أبو  الشيخ  تراحها  أاملرحوم 

قول مأثور في  وله    ، سلسلة من القضايا في قريته وخارجها   وساهم في حل  

  
  د أن يحفظ أخيه في كل  املواطنة والدين فقد كان يقول: "يجب على املوح 

 عن حب  بقاع األرض" ومن هذا القول انطلق.  
 
  ، ه ملجالس األجاويد هذا فضال

والدين العرض  على  لإلخوان وحب    ،وغيرته  للتدي    ، ه  للشباب  ن ودعوته 

التوحيد،  كنوز  من  العديد  والنهل  نظم  التي    وقد  القصائد  في  أ من  لقاها 

اقف التأبيني  املناسبات والزيارات لألماكن املقد    سة وفي املو
 
ا ة، وكان واعظ

 ومرشد  
 
   ية. ا في املذكرات والسهرات الدين

سيدنا املرحوم الشيخ أمين طريف لخلوة آل  فضيلة  ة  وبمناسبة زيار 

بتاريخ   الكرمل  دالية  في  أبو فايز  لقى  أ   21/8/1983زيدان  الشيخ  املرحوم 

 الكلمة التالية:حسين 

ا  "
 
لق

 
خ ا  ي  وُمْرض  ا  يًّ رض  نشأ  وقد  عريٍق،  بيٍت  من  ه   بوجود  هللُا  ل   تفضَّ

في   الُهدى  مصباُح  ر  ه  ز  أن  لبث  وما  ا، 
 
ق
ُ
ل
ُ
ته  وخ خاصَّ عن  د   فانفر   ، ه  قلب 

ْيه  
 
د ي  دَّ 

 
ك ا 

 
ر ف

 
ُمحت ه   وحدت  ب   

 
د ي  ، واستسع 

 
ف
 
خ
 
ت
ُ
امل ُد   

تعب 
ُ
امل     ، وهو 

ُ
والساكت

أعباء     
 
د
َّ
تقل وقد   ، أمر ه  على  ب   ل 

ُ
غ أن  إلى  ا 

 
حين كذلك  أقام  و  ،

ُ
كيت السَّ

ُعنصر ه   في  ما  الوالية  لظهار  أمانة  رته 
 
واضط القضاء،  ات  وُمهم    املشيخة 

ٌد    ، الشريف  من كفاءٍة وإمكاٍن  دَّ ٍة، وُمس  ٌد بمواهب  روحي  ه ُمزوَّ
 
 عن أن

 
فضال

  
 
الصفوف د   ووحَّ  ،  

بالحق  الحقَّ  وأعزَّ   ، بالرادة  ق  
َّ
فحق ٍة  اني  رب  بتوفيقاٍت 

الحدود    أقام  و  ،
 
ن
 
ت الف   

 
د بوجوب   وأوأخم   

 
لطة الس  وفاوض    ،

 
ن
 
ن الس  حيا 

، ويمنع تجني سكرات، ومالهي  تحديد التجنيد 
ُ
د البنات، ويرفض مقاهي امل

الخالعة  واالختالط، وبتخفيف املغارم واملظالم، وبتعميم العلم والتعليم،  

ة،   يَّ ن 
ه  السَّ الل  م  بخ  ، ورسم  وقوَّ م  ل  وحرَّ

 
، فأمر  ونهى، وحل

 
د
َّ
 وتفق

 
د ولقد تعهَّ

ل   م  ح  و  ة،  م  ظل 
ُ
امل القلوب   فأنار   ة،  يَّ ْمض 

 
امل ه   األدب   وسياست  على   

 
ة العامَّ  

امل  وأمدَّ  بالخير،  د   عقد  و العائ  شارف  وقد  السعيدة،  بحياته  سبحانه  لى 

يزْل   ولم  التسعين، 

بأعباء  ا  ض  ناه 

ا   قائم  ات،  هم 
ُ
امل

وجوالت،   بزياراٍت 

 املبادئ   
 
ُم كيان  

 ُتهد 
ٌ
تنة ه  ف  ر ض  ولو في غير بالد  ى إذا ع  حت 

لقمعها ى  تصد   ، املألوفات   
ُ
الحاسم،    وتخرق ه   ق  بمنط 

ه  القاطع القاصم، وقد كان. وبُد   عائ 

أن   ليم  
الس  ه   بع 

 
ط ْن  م 

 
ف الصالح   مساعي  في  ا  أم 

ة  
 
ظ وباملْوع   ، ق 

ْ
 ف
بالر   

 
ة
 
والجهال  ، بالخير  رَّ 

َّ
الش ئ   ُيطف 

 
ُ
فا هيبة لفة  والصَّ

ُ
 بعد تجديد األ

 
ة  وال ينثني إال

 
ن س  الح 

 
 
وساطت فكأن   من هللا    

ٌ
ْرٌض،  وكرامة

 
ف ُه  وعْرض  ٌم، 

ْ
ُحك ُه 

فإن   ُهْم 
ُ
ُيسائل و  ه   ُجلسائ  إلى   

ُ
ث يتحد  املجامالت   وفي 

ه     
س  لطيف  ح   ب 

أعرضوا عنه اغتنم  ذلك منهْم واشتغل 

 من 
ُ
ُه أبلغ

ُ
، وحال ه  ن 

 
ل ُه أصفا من ع  ر  فُهو  بالجسم  معهم، وبالقلب  مع هللا، س 

وف  . ه  ت 
و 
ْ
ل م  من  أعجُب  ُه 

ُ
وخلوت  ، ه    قال 

 
ال ْوئ 

م  ا  د  وأب  ا  فدائم  املجتمع   سبيل  ي 

ُه،  
ُ
سان ل  ُج  ل 

 
ْبت ي 

 
ف ر  

ْ
ك  
 
الذ في مجالس  ا  وأم   . والوار د  ر   اد 

للص  ا  ع  رج 
وم   ، د  للقاص 

  ، هللا  دين  عن  ا  ذابًّ  ، هللا  بأمر   ا 
قائم  ر   ويستم  م، 

 
ك الح  ْيض 

 
وف الُعلوم    

 
يبث

، وأحيا الب باد  ، وآنس  الع   املجالس 
 
ٌل  فشرَّف  ذاب 

ر 
َّ
ٌر والش ، وإذا بالخير  ناض 

الد 

يكو  ال   
 
وكيف ٌر،  ُمنكس  ُل  والباط   ، ٌر  منتص  الحق   ُم    ن وإذا 

 
ل الع  ذلك  وهو 

   
ٍد، وفي كل    موع 

، ففي كل  الل   
 
 الظ

ُ
 الوار فة

ُ
ْوحة جُم املتأللئ، والدَّ

َّ
ُر، والن الزاه 

ذون عنه يتبر ك لون به، واآلخ  حتف 
ُ
افُد امل ٍة يتو   فرص 

 
، ويتفانون ه  ون بوجود 

بل   م،  ه  أفراح  ة  ْجع 
ُ
ون م،  ه  أرواح   

 
ة ْرع  ش  ُه 

 
ويعتمدون  ، ه  ومشهود  ْسموعه   

م  ب 

ُه خال بالر حمن فكسا  
َّ
، ذلك ألن ائر  الغريب 

 
، وكالط جيب  د  الع  اف  يرونُه كالو

ُه هلل وباهلل ومع هللا وألنَّ هللا  م 
 
ل م  ، وألنَّ ع  ا من نور ه  ُه نور  ْجه   ❖." عهُ و 
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 لمحة عامة عن محافظة السويداء 
 جولس   -كبيشي  ماضي  السيد مهنا    بقلم:

 

 جبل الدروز: 

يقع هذا الجبل في الناحية الجنوبّية من سوريا، يحّده من الغرب سهل  
صل  

ّ
يت الشمال  الجنوب سهول شرقي األردن، ومن  الفسيح، ومن  حوران 

من   الشكل  بيضوّية  كتلة  وهي  الشام  بادية  الشرق  ومن  دمشق،  بغوطة 
التالل البركانّية، تتطاول من الشمال الى الجنوب. مساحته املعمورة تبلغ  

انه ما يقارب  6,550
ّ
ألف نسمة. معظم    770,000كيلومتًرا مرّبًعا وعدد سك

التابعة   القرى  عدد  يبلغ  األرثودوكس.  الروم  من  أقلّية  الدروز  من  سكانه 
قرية وأكبرها    27قرية.  من الجهة الجنوبية    96ملحافظة السويداء حوالي  

وأكبرها    قرية  25صلخد )تعّد مدينة(، أّما من الناحية الشمالية فهنالك  
القرية وأكبرها قرية املشنف، ومن    13، من الجهة الشرقّية  ا بشهمدينة  

 قرية وأكبرها قرية السجن. 31الغرب فهنالك 

 تسميته: أول األسماء التي  

وفي   التوراة  في  ورد  كما  باشان"  "جبل  اسم  كان  الجبل،  هذا  على 
ا  
ً
موطن الجبل  كان  الخصبة.  األرض  تعني  وباشان  اآلرامية.  الكتابات 

لحضارات كثيرة مثل األشوريين، البابليين، الفرس واألنباط والغساسنة.  
املماليك   األيوبيين،  السالجقة،  العباسيين،  األمويين،  لحكم  وخضع 

 ين.   والعثماني

 أسماء الجبل: 
 . تسمية إغريقّية تعني بالد الحجارة ترايهونيتيد او تراخونيتيد: 

 تسمية آشورية معناها األراض ي املجّوفة. جريا نواي:

 . تسمية رومانّية تعني بالد املغر اورانتيد او اورانتيس:

 . تسمية رومانّية تعني بالد الخصب واملياه املدا نوس:

ّيان: ل  الر عربية  مياهه تسمية  وكثرة  تربته  وخصوبة  أشجاره  وفرة 
 .)العصر األموي والعصر العباس ي(

تسمية عربية تعني األرض السهلة ذات الرمال اللينة والتربة    البتينه:
الخصبة. وهذه الكلمة هي تحريف للكلمة اآلرامية "باشان" )أقدم أسماء  

 املنطقة( حيث عربها العرب إلى البتينه. 

أ   جبل حوران:  أشهر  الكلمة من  من  أن مصدر  وُيعتقد  الجبل.  سماء 
كرت في كتاب التوراة

ُ
 أن الكلمة ذ

ّ
 - اللغة العبرية وتعني الكهوف واملغر. إّل

طلق على السهل والجبل، وهي منطقة واسعة تمتّد من 
ُ
يحزكل. وحوران ت

 جبل الشيخ شماّل إلى جبل عجلون وجلعاد جنوبا وإلى بحيرة طبريا. 

والجزيرة  وهي تسمية عربيّ   الطّل:  الشام  بالد  كافة عشائر  ة تحفظها 
والسبب   الجهات.  ة 

ّ
كاف على  يشرف  ألنه  التسمية  هذه  وجاءت  العربية، 

 
ّ
ف بخار املاء القادم مع هواء فتحة اآلخر ألن الندى ّل يفارقه إّل قليال، يكث

 الجوّلن بسبب ارتفاعه مّما يؤدي لسقوط كميات كبيره من األمطار.

ل ضلًعا بين البادية واملعمورة الضلع:
ّ
 . تسمية عربية ألنه يشك

األسود: أطلقها    الجبل  تسمية 
لكثرة   املعاصرين  اب 

ّ
ت
ُ
الك بعض 

 . الحجارة البركانية السوداء

تسمية عنصرّية استعمارّية. وردت ألول مّرة في برقّية من   جبل الدروز: 
  1901ان عام  . أصدر كاتبان فرنسي1878مدحت باشا إلى الباب العالي عام  

أن   إلى  أشاروا  الدروز" حيث  وجبل  الصفا  إلى  أثرّية  "رحلة  بعنوان   
ً
كتابا

طلقت على الجبل على إثر الهجرة الكثيفة للدروز عام  
ُ
من   1860التسمية أ

الفرنس ي   من اسم جبل حوران. وعندما قسم اّلنتداب 
ً

لبنان، بدّل جبل 
علن  املنطقة إلى دويالت، تّم ترسيخ التسمية وكانت دو 

ُ
لة جبل الدروز التي أ

تاريخ   في  إقامتها  حاكًما    1921/ 4/ 5عن  األطرش  األمير سليم  انتخاب  وتّم 
ا.  1921/ 5/ 1عليها في  ة نهائيًّ

ّ
 لتصبح مستقل

قيم في عّمان    1937بعد إصدار العفو عن الثّوار في أّيار    جبل العرب:
ُ
أ

استهّل   الحفل  وأثناء  األطرش.  باشا  سلطان  وقائدهم  للثّوار  وداع  حفل 
 القائد العام ورفاقه: "أنتم اآلن  

ً
مة عجاج نويهض مخاطبا

ّ
الخطاب العال

  عائدون إلى جبل الدروز ّل بل إلى جبل العرب".. وقف القائد العاّم وقال: 
الجبل".   به  ُيسّمى  أن  يجب  الذي  وهو  نريده،  الذي  اّلسم  هو  هذا  "نعم 
ى اآلن مرادفه ملا يعرف اليوم بمحافظة السويداء.  واستمّرت التسمية حتّ

 وكان من ضمن ذلك ضّم منطقة الجبل إلى الدولة السورّية.

أطلق عليها هذا اّلسم كونها ملجأ لشعوب كثيرة احتمت بها    : ة اللجا 
لت مقبرة لجيوش األتراك وألحقت الخسائر وهزيمة  عبر التار 

ّ
يخ. وقد شك

 لجيش إبراهيم باشا، وعلى أراضيها ذاق الفرنسّيون الهزيمة تلو األخرى. 

  :السويداء 
بني    السويداءأّما كلمة   لكلمة سوداء، وهي بالط ملوك  فهي تصغير 

مصدر   أّما  ا.  حاليًّ الدروز  جبل  وعاصمة  السوداء،  األحجار  ذات  غسان 
ومعناه شرف ومجد. ويقال سويداء القلب أي وسطه. كانت    - ساد  -فعلها

بلدة   أيًضا  وسميت  "ديونيسيوس"  الرومان  أّيام  تدعى 
موق من  جاءت  التسمية  وأصل  ألنها  "مكسيميانوبوليس"  الجغرافي،  عها 

على   ُبنيت  ونواته.  مركزه  أي  القلب  بمثابة سويداء  فهي  الجبل  تتّوسط 
أو هضبة بركانّية صغيرة متمّوجة،   ة واسعة 

ّ
تل بها  تمّر  منحدر يأخذ شكل 

أودية سيلّية من وسطها، جنوبها وشمالها. وهي املدينة املركزّية في محافظة 
إداريّ  أكبر وحدة  عتبر 

ُ
وت تبعد عن  السويداء،  السويداء  في سوريا. مدينة  ة 

ا    100العاصمة السورّية دمشق ما يقارب  
ً
كم جنوًبا، وعلى خط متواٍز شرق

انها ما يقارب    180ملدينة حيفا ما يقارب  
ّ
ألف شخص.    140كم. عدد سك

( ا 
ً
معتدل صيف عن 28مناخها  ترتفع  الشتاء،  في  وبارد جدا  مئوية(  درجه 

ا حمراء داكنة غنّية باملعادن والحديد وتصلح  متًرا. تربته  1025سطح البحر  
ا للزراعة.  ويقول الشاعر:   جدًّ

 ترى السويداء غرًبا في رزانتها         قامت على هضبة البركان بركانا 

قسم إلى ثالث مناطق إدارّية:    
ُ
 محافظة السويداء ت

 منطقة السويداء: ويتبع لها ناحية املنشف وناحية السجن  -1
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                                                                                         مرسح من العهد الروماني في مدينة السويداء )كولوسيوم(

   :االستيطان الدرزي في الجبل
ه لم  

ّ
 أن

ّ
لقد استوطن اإلنسان في هذه املنطقة منذ أقدم العصور، إّل

والفراعنة،  واألشوريين،  والبابليين،  األكاديين  عهد  من  آثار  على  يعثر 
( اليونانيون  أّما  دت    88  –ق.م.    333والفرس. 

ّ
خل فقد  والرومان  ق.م.( 

وصور   انية  ّو الصُّ األدوات  ُوجدت  فقد  اليوم.  إلى  تزال  ّل  التي  آثارهم 
للمحاربين مع رماحهم في مناطق مختلفة من محافظة السويداء. ومعابد  
كمعبد حبران ومعبد إله الشمس)هيليوبوليس( ومعبد اإللة زيوس )سيد  

لسماوات( ومعابد أخرى كثيره في معظم قرى الجبل. فقد بنى اليونانّيون  ا
والقالع  األبراج  وبنوا  املدن  وحّصنوا  للمياه،  خّزانات  وحفروا  املعابد، 

( األنباط  أّما  القرى.  بين  الطرق  ورثوا  106  - ق.م.  88وفتحوا  الذين  م.( 
السويداء وقنوات  الحضارة اليونانّية، فآثارهم العمرانّية ّل زالت قائمة في  

البازلتّية   -وصلخد واألعمدة  بعل شمين  اإلله  ومعبد  وأبراج  كتابات  من 
م.(  618 – م. 330م.( البيزنطيين )330 -م.106وبركة السويداء. والرومان )

دوا الكنائس الشامخة وكثيًرا من األديرة كدير شقا ودير النصراني في  
ّ
خل

بر  قيم 
ُ
أ دير  كل  جانب  وإلى  ملح،  قرية  مسارح  شرقي  عدة  وبنوا  ج. 

عتيل  كمعبد  اإلمبراطوري  واملعبد  الحّمامات  إلى  إضافة  )كولوسيوم( 
ومعبد شبها، وبنوا الفنادق )الخانات( والقصور.  فقد كانت هذه املنطقة 
عبارة عن مقاطعة عربّية رومانّية في أقص ى الحدود الشرقّية لإلمبراطورّية  

األّيوبّيون فق أّما  الصحراء.  أطراف  القالع ملحاربة على  بناء  د عملوا على 
 اهم آثارها بقيت في مدينة صلخد.       -الصليبيين وصّد حمالتهم

أّما اّلستيطان الدرزي في الجبل فقد بدأ مع الهجرة األولى من لبنان  
وبلغ  1685عام   اليمنية(  )من  الدين  علم  آل  أمراء  أحد  بقيادة  كانت   ،

الحمدان والشيخ حسين أبو    مهاجًرا ومعهم الشيخ حمدان  1500عددهم  
التيم  وادي  طريق  سلكوا  انتقالهم  وأثناء  القلعاني،  قاسم  والشيخ  فخر 

ة  
ّ
إقليم البالن، فسهل حوران حّتى حاف غربية. ونزلوا    -الجنوبية    ةاللجاو

الحقد  أثار  األراض ي،  استثمار  في  املهاجرين  نجاح  أن  إّل  نجران.  قرية  في 
عليهم من القبائل املجاورة فاندلعت معركة بينهم حتى انتصر الدروز على  
من    

ً
خشية الرحيل  قّرروا  ذلك  رغم  أنهم   

ّ
إّل املجاورة.  البدوّية  القبائل 

قر  ورأى  تحالف جديد ضّدهم، فوصلوا  الحورانّية،  ية "الشيخ مسكين" 
ملتابعة    

ً
قرارا يتخذوا  أن  املهاجرين  من  وقسم  الحمدان  حمدان  الشيخ 

ِقبل األمير حيدر  ُمنح من  الدين فقد  الهجرة من آل علم  أّما قائد  السير. 
الشهابي قرية "إبل السقي" له وألوّلده من بعده. ُعقدت راية الصلح بين  

الذي والبدو  فتابع الشيخ حمدان  نجران.  لقرية  عودتهم  عدم  اشترطوا  ن 
الشيخ حمدان توّسعه في العديد من القرى الخربة املهجورة حتى بلغ بلدة  
ن في صّد القبائل التي تحالفت ضدهم مّره  

ّ
السويداء. وهذه املّرة لم يتمك

كهم األرض 
ُّ
بتمل هم 

ّ
إيا الشام واعًدا  دون من بالد  املوّحِ أخرى، فأستنجد 

دون  ولهذا   واملسكن  يحتاجونها.  التي  واألدوات  املؤن  وإعطائهم  مقابل، 
النداء استجاب العديد من املوّحدين من جبل لبنان والجليل ومن أنحاء  
أسطورة   وهناك  يوم.   بعد  يوًما  يتزايد  اّلستيطان  أصبح  وهكذا  الشام. 
القالع  إحدى  في  وجدو  السويداء  لبلدة  املهاجرون  وصل  عندما  تقول: 

جرت إلقناعهم  ي  املهجورة  لبنان  إلى  املهاجرين  بعض  فعاد  الذهب،  من  ن 
واألراض ي  الحصينة  البازلتّية  البيوت  الذهب،  مقابل  إلى حوران  بالهجرة 

م على إثر النزاع بين الدروز 1711الخصبة. الهجرة الثانية كانت بعد عام  
القيسيين واليمنيين بعد معركة عين دارا. أّما الهجرة الثالثة للجبل كانت  

م بعد انتهاء الحرب بين الدروز والنصارى في لبنان. الحرب  1860خالل عام  
املعركة أّنهم خسروا   

ّ
إّل بها،  الدروز  انتصر  زعامة   . التي  انتقلت  بعد  فيما 

ل  
ّ
تمث فهي  الروحّية  الرئاسة  أما  أطرش.   آل حمدان آلل  بيت  الجبل من 

وي وأب -بمشايخ أفاضل من عائالت
ّ
 و فخر.                                                                                                 الهجري، الجربوع، الحنا

شبلي  للقائد  كان  الجبل،  حالة  لوصف  قيل  شعر  بيت  أشهر  لعل 
 األطرش:

يك فرز من الرجال حريص  
ّ
 عالسين سيفك ّل يفارق وسادتك       خل

لي    عد     ما     ترى  عدوك   
ّ
  ❖ اوته          باليل يسري  وبالنهار     ينيسيخ

 المصادر: 
 . 2016  -   جبل الدروز   - حنا أبي راشد   -1
  -   المعالم القديمة في جبل العرب وآثاره التاريخية   – حسان شكري الجط   -2

1998 . 
  - إسماعيل الملحم، هايل القنطار، وهيب رساي الدين، رياض نعيم   -3

 . 1995  –   العرب سويداء سوريا، موسوعة شاملة عن جبل  
 . 2004   - الستار  كشف    – نسيب األسعد   -4
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 الزيارة األولى لمقام النبي سبالن عليه السالم

 جولس  –  المحامي الشيخ أمل سعد ماضي   :بقلم

ن مذكرات المرحوم الشاعر أبو شفيق سلمان ماضي   المقال م
 

للمقام برفقة العديد من املشايخ   ةأول زيارة ديني    1947أقيمت في سنة  
 السنوي  ة آنذاك. وهكذا بدأت الزيارة الديني  

 
 ة للمقام. كان املقام مؤل
 
ا من  ف

غرف وفوقها  خمسين    ةوساح  ةاملغارة  الزائرين  استوعبت  املقام،  حول 
 
 
 من املحب    ا ومثلهم من بلدة حرفيش. حيث ساد الزيارة جو  شيخ

 
هفة ة والل

الديني  الديني   والشعائر  الصلوات  أقيمت  و وتكر  ة،  وهكذا  الزيارة ة.  رت 
 . ةسن أيلول من كل    في العاشر من اسنوي  

وفي سياق ذلك كتب املرحوم الشيخ الشاعر أبو شفيق سلمان ماض ي،   
 في نيسان  

 
راض ي وقف النبي سبالن، حيث صر ح بأنه  أ ، بشأن  1965مقاًل

الخاص   بأرضه  التبرع  على  افق   يو
 

بدًل مصادرة  ة،  من  التابعة ال   راض ي 
مؤس   آنذاك  عت  أد  حيث  السالم.  عليه  سبالن  النبي  الكيرن  لوقف  سة 

امللكي   وقد  كييمت  دعو ة  املركزي    ى مت  ملكي  للمحكمة  بشأن  أراض ي  ة،  ة 
اد   من  كان  كذلك  السالم.  عليه  سبالن  النبي   وقف 

م
امل كل  عى  من:    لكية 

الوقف اإلسالمي، الوقف الدرزي واملسؤول عن أراض ي الغائبين في وزارة  
 العدل. 

 

 
م
بأن  وذ مسج    كر  الرض  منذ هذه  لة 

كان   حيث  سبالن.  النبي  لوقف  القدم 
حرفيش  قرية  من  الشخاص  بعض 

ا من أراض ي املقام، بصفتهم  يفلحون قسم  
 
 
املقام م  د  خ    ة 

 
كمال وليس  كين.  كمزارعين 

عائلتين   من  الصل  في  هم  املقام  وخدمة 
 
 
الحريري،  إ  ن، ي  غريبت عمر  محمد  عمر  بيت  وتسمى  مصر  من  حداهما 

الخليل من من     والثانية 
 
الثلث يأخذ  الحريري  وكان  ن وسويد  ي  بيت سويد. 

بإشراف ذلك  وكان  الباقي.  أجدادهم   الثلث  بنى  الذين  حرفيش  وجهاء 
ون، العمار  حرفيش الحالي    القدماء العمار القديم فوق املقام. وبنى أهالي 

وبمساعدة  القديم،  التراث  على  للمحافظة  بنشاطهم  أبناء    الحديث 
 ،  عاتالطائفة بالتبر  

 
بأن ه في  حيث يذكر الشيخ أبو شفيق سلمان ماض ي، 

مين طريف أ كان له لقاء وبرفقة املرحوم الشيخ    زمن اًلنتداب البريطاني، 
علي رضا بيك النحوي الصفدي بناء    مع مدير الوقاف اإلسالمية آنذاك،

أوقاف النبي شعيب، وأوقاف    على طلبه. وقد اقترح عليهما السيد رضا ضم  
عل سبالن  اإلسالمي  النبي  الوقاف  إلى  السالم،  من يهما  املحافظة   ة  أجل 

في    ة، لها القدرةعليها. لقد رمفض اًلقتراح من قبلهم لكون الطائفة الدرزي  
النبياء. وقف  أراض ي  على  الدولة   املحافظة  حكم  طيلة  حصل  وهكذا 

 لها العظمة والسلطان.    ربعمائة عام الذي كانة ما يقارب ال ة، مد  العثماني  

  وي
 
  لخ

وجه، فليأخذوا   ص كالمه ويضيف: إذا ًل بد  من أخذ أرض بأي 
منها  

 
يتبر    بدًل من  ل  أو  ماض ي،  سلمان  وأنا،  الدروز،  أرض  بأرضه  من  ع 

 ❖ لصاحبه. وليتركوا الوقف

قصيدة للمرحوم الشيخ سلمان مايض في احدى  
يارات لمقام النيب سبالن عليه السالم:   الز

ة     فازدهر ر    باملسر 
 
   تبش

م
ا لروض من أفخر عطر   قلت  وسرى نسيم 

والقمر  في حفلة  الحباب  تم   سرورها النعائم  بروح   فتعانقت 

وا  بزائد   فضلهم 
 
لها   يا  سادة   من كانت  أثرا بزيارة   أحسن 

قابل  فضلكم  نفير  إن   أبو  صالح  يم من  كٍر 
م
ش  معتبر  1بجزيٍل 

رر   ًل غرو أن  يهوى  املكارم   سادة 
م
والغ واملفاخر  املعالي  فوا   أل 

ها  منتظرا  إن   النفوس  إذا  الكريمم  أحب  ا  أمر  العلياءم  لها   كانت 

نيا  مباهجم   زينٍة    في الد 
 
من    أو كان الخالق  أثر  فمكارم   أحسن 

ها   شهد  الزمان  بفضل 
 
خبة

م
فتخر  يا ن مم ثناٍء  مع  لق 

م
خ طيب   في 

ق وصفها 
 
 إن تحق

 
 فرجال أهل  الدين همم خير البشر   إن  الفضيلة

 
 
ي لكم للجميع  مخصوصة ب  رر   حم والد  واملكارم  املعالي  ذا   يا 

ي    إليكمم   ا تي   من  بال    ستميح   تحي  الجزيلم  الحب   ها   
طي   حصر في 

 

ُء في املفاخرة، نافر: فاخر بالحسب والنسب  1
ْ

ف
ُ

 النفير: الك
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 قصة إقامة قرية األوالد للوسط الدرزي في حرفيش
 المغار  –  د. أسعد عرايدة   بقلم:

  ورئيس إدارة مشروع تأهيل أوالد إسرائيل  رئيس جمعية أصدقاء القرية
 

األوالد     قرية  إقامة  فكرة 

حرفيش،   في  الدرزي  للوسط 

أورشليم   في  بالتحديد  بدأت 

القدس في أواخر الثمانينيات من  

القرن املاض ي وبالتحديد في سنة  

خاّصة  1989/ 1988 بمبادرة   ،

السيد  منّ  صديقي  مقابل  ي 

ا  املدير  براش ي  لعام  إبراهام 

إسرائيل  أوالد  تأهيل    ملشروع 

أ   ، آنذاك  لتأهيل  املشروع  "جمعية  في  كعضو  االنضمام  علّي  عرض  والد  حيث 

اليهودي"   الوسط  في  ب إسرائيل  عنى 
ُ
ت يع التي  شبيبة  وأبناء   أوالد 

ً
أحواال   انون 

كة اقتصاديّ و   ة اجتماعيّ 
ّ
أي أوالد في خطر، غالًبا    ، ة صعبة في عائالت فقيرة أو مفك

ركوا بدون رعاية عائلّية مناس  
ُ
بة وفي ظروف قاسية، وبعد  ما تسّربوا من املدارس وت

 
ُ
وقبولهم في قرية خاّصة في    ، ية هذا املشروع في إنقاذ بنات وبنين أهمّ   أن استوعبت

م 
ّ
طر عائلّية منظ

ُ
سرّي   ، لتعويضهم عن الحرمان   ة، أ

ُ
املقبول    وانعدام النظام األ

 
ُ
السيد براش ي: ملاذا ال    لتربيتهم ومنحهم االهتمام التام....والفكرة أعجبتني فسألت

ر بإقامة قرية كهذه لبنات وأبناء الطائفة الدرزّية الذين ربما قس ى الدهر علي 
ّ
هم  نفك

سرّية، تعمل حسب  
ُ
وساقهم إلى هذه الشريحة من األوالد، وهم بحاجة إلى رعاية أ

سرّية وإدارّية وعالجّية، بعد  
ُ
برنامج تربوّي اجتماعّي عالجّي وتعليمّي مع طواقم أ

ي" عليك أن تساعد في إيجاد مكان مالئم  تفكير أجابني السيد براش ي: "قبلت التحّد 

د الفكر  ؤّي 
ُ
ز التنفيذ. ووقع االختيار  وسلطة محلّية ت ة ومستعّدة إلخراج الفكرة إلى حّي 

وأل  السالم،  عليه  سبالن  النبي  مقام  من  لقربها  العامرة  حرفيش  رئيس  على  ن 

قام قرية  
ُ
مجلسها املحلي في حينه السيد نور الدين شنان أّيد الفكرة ووافق أن ت

ُمع  دونمات  عشرة  املشروع  لهذا  خّصص  حيث  حرفيش،  في  لألبنية  األوالد  ّدة 

قيمت جمعيّ 
ُ
ة إلقامة قرية لألوالد  العاّمة في حرفيش، وهنا بدأنا في العمل حيث أ

ة  الدروز في حرفيش، تحت إشراف املشروع لتأهيل أوالد إسرائيل، وبدأت الجمعيّ 

ل عن السلطة املحلية في حرفيش، وبدأنا في  برئاسة السيد براش ي، وعضويّ   
ّ
ة ممث

العام لرئيس املجلس املحلي، وشرح الفكرة ونظام العمل.  العمل بعد زيارة املدير 

إذا   تطّوًعا، بشرط  معنا  العمل  نهاريا على  بورات من  ايالنة  املهندسة  ووافقت 

طة  ُوجدت امليزانّية في املستقبل لبناء القرية تكون السيّ   
ّ
دة بورات املهندسة املخط

وا  التخطيط  لعمل  الالزم  األجر  تتقاض ى  وعندها  الذي  الرسمّية،  لتعديل 

سنوات، وهنا جاءت مرحلة التنفيذ وتجنيد امليزانّية الالزمة...    3استغرقت قرابة  

ه بعد انتخابات السلطات املحلّية عام  
ّ
 لرئاسة    1993وشاءت األقدار أن

ُ
خبت

ُ
انت

مجلس املغار املحلّي وبعدها بعام قّررت سكرتارية رؤساء املجالس املحلية الدرزّية  

رج لنضال ملساواة سلطاتنا املحلّية، وبعد إضراب ومظاهرات  والشركسّية أن تخ 

متها سكرتاريّ 
ّ
ة خمسّية  نظ

ّ
ة رؤساء السلطات املحلّية في حينه، أقّرت الحكومة خط

ة وفي خيمة االعتصام  بمقدار مليار شيكل ونيف، وبعد املفاوضات مع وزارة املاليّ 

ئي رؤساء السلطات املحلّية  في أورشليم القدس كان لي دور في طرح الفكرة على زمال 

عام   خبوا 
ُ
انت الخمسّية    1993الذين  ة 

ّ
الخط الحكومة  أقّرت  نضالهم  وبفضل 

 الفكرة على الزمالء جميًعا حيث  
ُ
وشرحت

تحويل   على  ووافقوا  الفكرة  أّيدوا 

ي  
ّ
املحل الالزمة ملجلس حرفيش  امليزانّيات 

 إلقامة القرية. 

ء السلطات املحلّية الدرزّية في  وهنا وجب التنويه أنه فقط بفضل جميع رؤسا 

املهّمة لخدمة هذه   عتبر من املشاريع 
ُ
ت القرية والتي  قيمت فيما بعد هذه 

ُ
أ حينه 

ة، وذلك بفضل التعاون  الشريحة، ومساعدتهم في معيشتهم خارج بيوتهم الطبيعيّ 

 مع أقسام الرفاه االجتماعي في كّل السلطات املحلّية الدرزّية، وبدعم من رؤسائها.  

رت إقامة القرية مع أن كّل رؤساء مجلس حرفيش املحلي قبلوا الفكرة  
ّ
لقد تأخ

تحت القرية في  
ُ
بإدارة    1998/ 9/ 1وساعدوا في إقامة القرية، حيث تّم البناء وافت

السيد معذى زيدان املدير األول للقرية، وبمرافقة مدير قرية األوالد في كرمئيل  

وضع األعمدة   زيدان جهوًدا كبيرة، في  السيد رازي شوشاني. وكّرس السيد معذى 

القرية واستيعاب )  لتنظيم  ا حسب توصيات من  50األساسّية 
ً
تلميذة وتلميذ  )

في   معظمهم  فالتحق  االستيعاب،  لجنة  ومصادقة  االجتماعي،  الرفاه  أقسام 

مدارس حرفيش، مع شكرنا الجزيل للمديرين وللمعلمين وطواقم العمل، الذين  

ستطاع من أجل دمج أوالد القرية في الصفوف املالئمة، وشكر  بذلوا جهوًدا قدر امل 

عام لجميع مواطني حرفيش األعّزاء واملحترمين على استضافة القرية وطواقمها  

 
ّ

الطال ب  أجمل استقبال. وعمل األستاذ معذى على إرساء نظم وبرامج لخدمة 

فين القائمين على خدمتهم، وقد أنهى السيد معذى عمله ف 
ّ
ي القرية في  ودعم املوظ

له متطّوًعا لعّدة    2014/ 9/ 14 بّد 
ُ
ألسباب صحّية اضطرارّية وكان لي الشرف أن أ

ى تّم انتخاب السيد مدين أبو عيس ى مديًرا من سنة   وملدة ست    2015أشهر، حتّ

سنوات ونصف وترك بمحض إرادته، وهنا تجدر اإلشارة بإنجازات السيد مدين  

 من أوائل القرى تطويًرا ونظاًما. الذي عمل على تطوير القرية وجعلها  

وبعد أن أنهى السيد مدين وظيفته بإرادته،    2021/ 2022وفي السنة الدراسّية  

تّم انتخاب السيد طارق دغش مديًرا للقرية بدعم من جمعية األصدقاء وإدارة  

املشروع لكي يكمل مشوار تطوير القرية، ليس فقط في مجال اإلنشاء والتطوير،  

من   وخاّصة  أعضاًء  بل  الخّريجين  لجعل  والعالجّية  واإلدارّية  التربوّية  الناحية 

 ❖ منهم.   فّعاليين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل لكّل 
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تب عن الموحدين الدروز  
ُ

 نظرة على ما ك
 رًدا على ما كتبه الدكتور مصطفى الشكعه( )

  عسفيا  – الدكتور رضوان منصوربقلم:  
 

الطائفة املعروفية التغاض ي والتعتيم عّما   سارت  في نهج  السنين  عبر 
افتراءات وتشهير   شر عنها وعن معتقداتها ممتنعة عن الرّد على اتهامات و

ُ
ن

قد   والردود  سّرّية  الدينّية  األمور  بأن  منها  ا 
ً
إيمان وبمعتقداتها  بها  اآلخرين 

تفش ي أسراًرا أو قد تمّس بها، كون الطائفة املعروفية التي تقطن في الشرق  
الرأي  ا أعماق  وفهم  والتسامح  الصبر  من  خالية  شبه  أجواء  في  ألوسط 

 والرأي اآلخر املعتقد واملعتقد اآلخر برحابة صدر. 

واالفتراءات   التنكيل  كيل  طفح  وحين  متغّيرة  كانت  التنكيل  وتيرة 
وتمادى من تمادى على املوحدين، ظهرت بين الفترة واألخرى ردوٌد رغم أنها  

  
ّ

إال ا،  نسبيًّ  
ٌ
ظهرت  قلة التحديد  وجه  على  وأهمّيتها.  اعتباراتها  لها  أن 

  
ً
فذة ردوًدا  وكانت  املعروفية  الطائفة  تاريخ  في  مرتْين  املأل  إلى  وخرجت 
وحكيمة لقيت صدى داخل الطائفة املعروفية وخارجها، أوضحت ألبناء  
ى حقيقة وحقائق الطائفة 

ّ
الطائفة املعروفية من هم وأزالت ضباًبا قد غط

 املعروفية. التوحيدّية

األمور   في  ومبحر  بالٍغ  أمير  دينّية شجاعة من  علمّية  كانت  الردود  أّول 
وبصحة   بحكمته  بذكائه،  فكره،  بحّدة  بفطنته،  ُعرف  والعلم،  الدينّية 
ا في النحو وعلم املنطق كحّد قول من عرفه من أبناء الطائفة  

ً
ن
ّ
تمّيزه، وكان متمك

ا في املعروفية، عذب املنطق، فصيح اللسان، وقوًرا، قياديًّ 
ً
مواقفه أال وهو    ا، ثابت

 األمير جمال الدين عبد هللا التنوخي الذي نشأ يتيًما وعاش فقيًرا. 

التنكيل  تحّديات  أمام  صامًدا  وقف  الشجاع   
ّ
الفذ اإلنسان  هذا 

الصاع   عليها  ورّد  وُرقّي  بحكمٍة  الداخلي  العقائدي  ك 
ُّ
والتفك الخارجّية 

تب  صاعْين، ومن ضمن ردوده كتب سبعة عشر كت
ُ
ا أو أكثر. ك

ً
اًبا ومخطوط

الطائفة  أبناء  على  مقتصرة  وغير  مشاعة  املواطنين،  لجميع  معّدة 
 إلى إقامة ندوات وحوارات على املأل مدافًعا بكل ما أماله  

ً
املعروفية. إضافة

والهجاء  والتوبيخ  االفتراء  لكّل محاوالت  عليه من معرفة وتصّدى  الباري 
 العلم والدين.  واالّدعاءات الباطلة بحضور أهل

ة الشجاعة كانت ردود سماحة شيخ العقل  
ّ
ثاني الردود الحكيمة الفذ

الشيخ محمد أبو شقرا الذي مّيز ظواهر التنكيل واالفتراءات ومسارهما ورد  
مين  

ّ
د مجموعة من األدباء واملتعل

ّ
عليها برؤيا حكيمة بعيدة املدى، فقد جن

امل  األكاديمّية  األلقاب  وأصحاب  فين 
ّ
الدين واملثق أهل  جانب  إلى  تقّدمة، 

تاريخهم   التوحيدّية،  املعروفية  الطائفة  أبناء  هم  من  توّضح  كتًبا  لكتابة 
أبدع   الجهد  التوحيد. هذا  وكنه  ومعتقداتهم محرًرا بعض خفايا األسرار 
ا توعوًيا شمل عشراٍت عديدٍة من الكتب واألبحاث التي   وأنتج كنًزا ثقافيًّ

نكيل كانت بمثابة رًدا ثقافًيا  
ّ
أدبًيا الّدعاءات باطلة وملحاوالت االفتراء والت

الّردود  هذه  شملت  وبإيمانه.  وبمعتقداته  وحيدّي 
ّ
الت بالدين  واملّس 

التوحيدّية لدى   املعرفة والتربية  ت وخدمت  الثقافّية جوانب عديدة وعَّ
بالوثائق   ُمسنًدا  للمّدعين ضدهم،   

ً
شامال رًدا  وتعطي  أعطت  دين،  املوّحِّ

لين. واملستند
َّ
 ات ومن لّب معتقدات الناقدين واملتنك

عميم  
ّ
هج ذاته، نهج الّصمت والت

ّ
بعد هذْين املوقفْين الجريئْين عاد الن

ا من إفشاء أسرار الدين واملعتقد، من منطلق 
ً
والعمعمة وعدم الرّد خوف

 في  
ً

أّوال  ان هذا النهج قد يمّس 
ّ

ّن أّنها قد تمّس في الكيان املعروفّي، إال
ّ
الظ

فما  أب فيها، 
ّ
وبمثق املعروفّية  الطائفة  ناء 

ال   واحًدا  رأًيا  سوى  أعينهم  نصب  يظهر 
قد   أو  بآخر  أو  بشكٍل  يستقونه  قد  غير، 
مة تؤّدي إلى أزمٍة في  

ّ
تيجة املحت

ّ
وه والن

ّ
يتبن

ل   ِّ
ّ
يشك اّدعاءات خارجّية  استقاء  الحقيقّية فمسار  املعروفّية  الهوّية  فهم 

صّدي وتوضيح الحقائق  خطًرا أكبر حجًما على الكيان ا
ّ
وحيدّي من الت

ّ
لت

ائفة املعروفية وعلى صعيد املحيط والرأي الّسائد. 
ّ
 على صعيد الط

ا لالفتراءات الباطلة فقد شهد للطائفة املعروفّية، َمن عاشرهم 
ً
خالف

درس   ومن  ة. 
ّ
والعف والّصدق  واالستقامة  والوفاء  جاعة 

ّ
والش بالحّق 

بسالة   بأّي  يقين  على  كان  وحاربوا  تاريخهم  الّصليبيين،  حاربوا  وشجاعة 
ساحات   في   

ّ
الفذ البالء  أبلوا  وكم  البحرّية  املنافذ  على  وكم سهروا  التتار 

بأجسامهم   العرب  جبل  في  للفرنسيين  تحّديهم  ذلك  في  بما  النضال، 
الطائفة  وتاريخ  حاتهم، 

ّ
ومصف الفرنسّية  الّدبابات  قبالة  وبسيوفهم 

ة، بالتعاضد مع املدافعين عن  املعروفّية حافل باإلنجازات العس 
ّ
كرّية الفذ

زاة، وملحاوالت االضطهاد، والسلب، والنهب. 
ُ
صّدي للغ

ّ
 األرض وبالت

ة 
ّ
ون بخصال الهدوء والعف

ّ
أّما عن رجال الّدين فقد ُوصفوا بمن يتحل

وكم   هوات 
ّ
والش واملحّرمات  بهات 

ّ
الش عن  واالبتعاد  والنزاهة  والصدق 

للعبا بالتفرُّغ  ل 
ّ
يتمث وملجابهة  زهدهم  ولترويضها  فس 

ّ
الن وملقاومة  دة 

هوات. 
ّ
 الش

أبناء الطائفة املعروفّية، كتب   سليم أبو إسماعيل أحد املؤّرخين من 
وحيدّية كانت أهل كتاب عبر كل األزمنة  

ّ
ائفة الت

ّ
عن تاريخهم وأثبت أن الط

بموس ى   آمنوا  ى  حتّ رسالة  بعد  رسالة  الّسماوّية،  الّرساالت  بنور  وساروا 
عيس ى واعتنقوا اإلسالم وقد ُعرفوا بأسماء عديدة مثل األنصار    وصّدقوا 

جعفرية،   شيعة  محمد،  آل  شيعة  العلوّية،  الشيعة  واملؤمنين، 
دين القرامطة، الفاطميين وغيره ثم الّدروز أّما االسم   اإلسماعيلّية، املوّحِّ

 العقائدي فهو املوّحدون. 

ا ٍع ومنتقد محّركات ودو فع لنشر اّدعاءاته وما  من الواضح أن لكّل ُمدَّ
تحّركه.   التي  افع  والدو األسباب  لندرس  خلفّيته  عن  البحث  علينا سوى 
ا   وقع االختيار اليوم على الدكتور مصطفى الشكعة الذي سرد طرًحا خاصًّ
مذهًبا  أثني عشر  الى  إضافة  مذاهب"  بال  "إسالم  كتابه  في  الّدروز  عن  به 

موعات األخرى وضّمهم الى كنف  آخر. اسم الكتاب يوحي بإبطال هوّية املج
اإلسالم من باب إيمان الكاتب بأنها فرق إسالمية تفّرعت عن اإلسالم، بما  
املذاهب  بقّية  وبين  بين اإلسالم  ال فرق  وأن  الجوهر هو اإلسالم  أن  يعني 

رق الدينّية.  والفِّ

ر إسالمي ترعرع في بيت متدّين   ِّ
ّ
ه فالكاتب مفك وجُّ

ّ
ال عجب من هذا الت

خ إسالمي. أشغل وظيفة أخرى أثناء تواجده في دول أجنبّية ومن  ابن لشي
ر اإلسالمي على الرغم من أن  

ّ
خالل عمله الّدبلوماس ّي أال وهي عمل املبش

اختصاصه العلمّي علم اآلداب ومن ضمن ما عمل أن اشغل منصب عميد  
 كلّية اآلداب بجامعة عين شمس بمصر.
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ابن ع بأن حمزة  كتابه  في  الشكعة  الوهّية يّدعي  أعلن عن  لي هو من 
 أن الدكتور سامي مكارم في كتابه  

ّ
الحاكم بأمر هللا دون معرفة الحاكم، إال

وحيد قد نمت في رعاية 
ّ
الت أضواء على مسالك التوحيد وّضح بأّن دعوة 

ه قد ورد في العديد من رسائل الّدعوة بأّنها  
ّ
الحاكم بأمر هللا وبمبادرته وأن

رفع إلى الحضرة  
ُ
قبل أن تنطلق، ودعًما لهذا وتعزيًزا له ورد في رسالة  كانت ت

 هذا الكتاب  
ُ
فت

ّ
ّصت عن يد حمزة ابن علي "...فأل

ُ
كشف الحقائق التي ن

عن   وتعالى  سبحانه  الجّبار  العلي  القهار،  الحاكم  الباري،  موالنا  بتأييد 
ار وسّميته كشف الحقائق". ويقول عبد هللا النجار في كتابه  

ّ
مقاالت الكف

وحيد بأّن موالنا سبحانه هو، في كل عصر وزمان، يظهر   مذهب
ّ
الدروز والت

ى في صورة شبه بشرّية بتغيير االسم والصفة ال غير.
ّ
 ويتجل

ا  
ً
كل البشرّي فهو ألن حكمته قضت بذلك إشفاق

ّ
أّما عن ظهوره بالش

ا لهم لتكمل عليهم الحّجة. أّما  
ً
ك باملحسوسات، وامتحان على جهل العالم املتمّسِّ

اسوتّية فيقول: بأّن الباري سبحانه ال تخلو دار ع 
ّ
من وجوده طرفة    ن غيبته الن

 عين، ولو خلت األرض منه لزالت الحّجة عن الخلق في تلك اللحظة. 

ا  
ً
واصف كتب  فقد  الدروز  طائفة  كتابه  في  كامل  محمد  الدكتور  أّما 

كم ترون من أمور تحدث بما شاهدتموها من امل 
ّ
ولى  الحاكم بأمر هللا "...إن

  
ً
ا وال أساًسا وال إماًما وال حّجة

ً
 من البشر، ال ناطق

ً
ما ال يجوز أن تكون أحواال

: "ولو نظروا إلى أفعال موالنا  
ً

..." ثم يقتبس من إحدى رسائل حمزة قائال
لبانت   الشعشعانّي  ور 

ّ
بالن إشارته  وتدّبروا  الحقيقّية،  بالعين  ت قدرته 

ّ
جل

وا األزلّية  والقدرة  األلوهّية  بأن  لهم  ويقول  ويزيد   ،"... االبدّي  لسلطان 
واملوّحدون    ... واألين  بالكيف  ُيعرف  وال  بالعين  ُيدرك  ال  الهوته  سلطان 
خذ لنفسه صورة أنسّية أسماها الناس  

ّ
الدروز يؤمنون بأن اإلله املعبود ات

خذها وال هي  
ّ
تي ات

ّ
الحاكم بأمر هللا وهو عّز وجّل، ليس من جنس الّصورة ال

رة، وفي كل عصر ظهر   شبيهة به، و  هو يظهر في هذه الصورة الناسوتّية املتغّيِّ
خذ صورة ناسوتية مختلفة عن األخرى. 

ّ
 فيه، ات

رغم كّل هذا يحاول الدكتور الشكعة املّرة تلو األخرى ان ُيعيد للقارئ  
وأن يكّرر جملة تأليه الحاكم بأمر هللا، بما معناه بأن الحاكم إنسان عادي  

وّجه نوع  بنظره، له حسب و 
ّ
بل اآلخرين. في هذا الت نسب وقد تّم تأليهه من قِّ

ا للمعتقد التوحيدّي الذي يتمحور حول تنزيه الباري ال  
ً
من التأويل خالف

 أو جلوًسا على كرس ّي العرش في أي مكان. 
ً

 تأنيسه شكال

كتاب   من  يقتبس  وراح  الحاكم  تأليه  موضوع  في  الشكعة  استطرد 
ا الكتا

ً
ب هذا باملصحف وليس من باب الصدفة. ثم يشير  املنفرد بذاته ناعت

ا اسماه ميثاق ولي الزمان ُيلزم  
ً
الشكعة بأن حمزة ابن علي قد نّص ميثاق

د   ه فاته ذكر إن هذا امليثاق بمثابة كتاب تعهُّ
ّ
أن ويوجب التوقيع عليه إال 

وحيدّية، ميثاق اختياري ملن يشاء االنضمام وما  
ّ
لالنضمام إلى الّدعوة الت

عه.االلت
ّ
د ملن يوق  ملضامين تعهُّ

ّ
 زام إال

ه عند كثير من املتدّينين  
ّ
ثم يكتب في موقع آخر بأّن الحاكم بأمر هللا مؤل

اقع مغاير ألّن جميع أبناء الطائفة التوحيدّية املعروفية،    أن الو
ّ

الدروز إال
لتسهيل   إلهي  ي 

ّ
تجل هو  بأمر هللا  الحاكم  بأن  يؤمنون  وعلمانيين  متدّينين 

ويتهّم  تأليه.  بعملّية  وليس  اإللهي  الوجود  علي  فهم  ابن  حمزة  الشكعة   
ال   الحاكم  تأليه  يبرهن  كي  بذاته  املنفرد  كتاب  في  قرآنية  آيات  بتحريف 
ذي تكّرر أكثر  

ّ
ي اإللّهي ال

ّ
تنزيهه، والكاتب يتغاض ى عن نصوص توّضح التجل

اإليمان   ولترسيخ  اإللهّية  والقدرة  التواجد  فهم  لتسهيل  مّرة  سبعين  من 
ا  بالباري حين يغيب وال ُيرى. ثم تظ

ً
هر االزدواجّية في كتابات الشكعة فأحيان

يّمس  وبأخرى  واأللفاظ  األوصاف  بأعسل  التوحيدّية  ائفة 
ّ
الط يصف 

ه امتنع عن  
ّ
لع إال أن

ّ
ضح من كتاباته أنه قرأ واط

ّ
بقدسّيتها وبمعتقداتها. يت

ذكر كّل ما قرأ مثل إدخال رسائل مزّيفة إلى رسائل الحكمة من أجل املّس  
د تّم تصنيفها وإخراجها من رسائل الحكمة. ثم أنه امتنع  بها وتحريفها، ق

دسّية التي تعطي الطائفة التوحيدّية للقرآن الكريم. 
ُ
 عن ذكر الق

ثم نعت الكاتب حمزة ابن علي بالوزير وباملستشار للحاكم بأمر هللا، مّرة  
قزيم 

ّ
ما محاولة للت

ّ
أخرى، اختيار هذه العبارات لم يكن من باب الّصدفة إن

ى بصورة الحاكم بأمر هللا ال يحتاج إلى وزير وإلى مستشار.  فاإل
ّ
ذي يتجل

ّ
له ال

املعروفّية  الطائفة  في مصادر  بأّي مكان  لم يوصف  ابن علي  أن حمزة  ثم 
 كوزير أو مستشار فمن أين للكاتب هذا؟! 

عن  التوحيد  رسائل  في  كتب  ما  وصف  في  ُيسهب  الشكعة  أن  ورغم 
أسما ذاكًرا  بأمر هللا  البالغ  الحاكم  املستقيمة، رسالة  السيرة  الّرسائل:  ء 

ه يتقوقع في اّدعاءات 
ّ
 أن

ّ
والتوحيد، سبب األسباب، رسالة الغيبة وغيرها إال

ي ويمّر مّر الكرام على ما كتبه الدكتور محمد كامل حسين  
ّ
جل

ّ
التأليه ال الت

ن  ال  في كتابه  طائفة الدروز بأّن الحاكم هو بشر في األعين املجّردة عند الذي
ه اإلله املعبود،  

ّ
يعرفونه، أّما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون إلى أن

خذ لنفسه صورة أنسّية أسماها الناس الحاكم بأمر هللا، وهو ليس من  
ّ
ات

خذها وال هي شبيهة به. 
ّ
 جنس الصورة التي ات

 
ثم يتطّرق الشكعة إلى تحقيق كريستيان سُيبلد، حول كتاب "النقط 

 أنه هذه    والدوائر"
ّ

ويعيد منواله كّرة أخرى حول تأليه الحاكم بأمر هللا، إال
رائع  

ّ
الش بعض  حول  والتشكيك  التعريض  مسلك  سرده  في  يسلك  املّرة 

 واألنبياء مّدعًيا بأن الذّم واملّس باألنبياء قد جاء من النّص التوحيدّي. 

وحيدّية ا 
ّ
ملعروفّية ال يكتفي بهذا ويحاول إقناع القارئ بأنّ العقيدة الت

وفيتاغورس   أفلوطين  و أفالطون  في  لة 
َّ
املمث اليونانّية  الحكمة  من  تنبع 

ويرى   ومصر،  فارس  وبالد  الهند  في  القديمة  الحكمة  على  ويعّرجها 
بمعتقداتها امتداًدا لهذه الفلسفات. في هذا االّدعاء نرى بأن الشكعة يرمز  

من  اقتباٌس  و اكتساٌب  هي  وحيدّية 
ّ
الت العقيدة  أّن  سابقة    إلى  فلسفات 

قزيم، كون أنه ذكر  
ّ
غاض ي والت

ّ
ًبا بحّد ذاته كيف هذا الت

ُ
وليست جوهًرا ول

منذ   قائمة  التوحيدّية  العقيدة  بأّن  ا 
ً
آنف فما    343بنفسه  سنة.  مليون 

وهرمس  وفيتاغورس  أفالطون  مثل  الفالسفة  هؤالء  كون  في  العجب 
يعاود فكرة امتداد وأمحوتب بمثابة أنبياء في فترة تواجدهم على األقّل. و 

املشرقّية  وللفلسفات  القديمة  اليونانّية  للفلسفة  وحيدّية 
ّ
الت العقيدة 

الباطنّية  واإلسماعيلية  الصفا  إخوان  وبين  بينها  ويربط  األخرى  تلو  املّرة 
العقيدة   وبين  األخيرة  بين  مشتركة  أنبياء  هناك  أن  ذاكًرا  والصابئة 

 أن
ّ

وحيدّية مثل هرمس الهرامسة، إال
ّ
  الت

ّ
ه فات الكاتب أن يشير للقارئ بأن
الصابئة تواجدت قبل اإلسالم وقد شملها اإلسالم مع أهل الذّمة وهناك 

وحيدّية املعروفّيه.
ّ
 من يعتقد بأنهم ظهور من ظهور العقيدة الت

العقيدة   فيها  بما  الكاتب  ذكرها  التي  القديمة  الفلسفات  وقّمة 
األرفع   العقل  هو  تعريفه  كحّد  وحيدّية 

ّ
البداهة الت وهي  ي 

ّ
الكل العقل  أو 

من   شعاع  الوجود،  في  العلل  جميع  ة 
ّ
عل وهي  ته، 

ّ
وعل موجود  كّل  وأصل 
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شعاعات هللا الذي هو مصدره، ونوعه وفعله وهو إرادته وغاية مبدعاته 
بر مخلوقاته.   ومّدِّ

والدوائر شارًحا   النقط  إلى تحقيق سيُبلد حول كتاب  الكاتب  ويعود 
سلسل الزمنّي للكون، 

ّ
ه ال يتحّرر من فكرة تأليه الحاكم بأمر هللا    الت

ّ
أن  

ّ
إال

كر  
ُ
ًيا واحًدا من سبعين تجّلٍ آخر وأكثر، وفي كّل مكان ذ ِّ

ّ
رغم أنها كانت تجل

اسم الباري عز وجل ربطه بالحاكم بأمر هللا فقط ال غير وهذا أيًضا على ما  
وُيقرنه اآللهة  مصطلح  يستعمل  أنه  كما  الّصدفة.  باب  من  ليس    يظهر 
بالحاكم وال يستعمل كلمة هللا أو الباري عّز ّوجّل. ومن ضمن ما كتبه أن  
األولى   غيبته  امتّدت  دورات،  في  وغاب  ظهر  قد  أّن هللا  هو  والقصد  اإلله 
ناطق   كان  دعوة  لكل  عدم،  دعوات  ظهرت  خاللها  سنة،  ألف  سبعمائة 

ون هم الحدود الذين تربية نفوسهم كانت بال  مّدِّ
ُ
بائع وممّد وأساس وامل

ّ
ط

وحيدّية العلمّية الفيضّية
ّ
 الّدينّية الت

وتعالى   سبحانه  ودعوته  ي 
ّ
العل ظهور  يذكر  أن  الكاتب  لبث  ما  بعدها 

تي امتّدت سبعمائة ألف سنة وأن بعدها ظهرت ست دعوات عدم، مّدة  
ّ
وال

الباري بكشف  الّدعوات ظهر  اكتملت   
ّ
وملا ألف سنة  كّل دعوة سبعمائة 

لسبعين دوًرا والتي هي ثالثمئة وثالثة وأربعين مليون  آخر حّتى انقضت مّدة ا
ى الحاكم  

ّ
ا أتى زمان الكشف األخير الذي هو أول دور اآلخرة، تجل

ّ
سنة. ومل

تنزيه   إلى  داعًيا  حمزة  املنتظر  القائم  وظهر  بالوحدانّية  وتعالى  سبحانه 
نزيل. 

ّ
أويل والت

ّ
 الباري ناهًيا عن الت

ر 
ّ
الط هذا  أنّ  العجب  كّل  السابق  والعجب  الكاتب  طرح  مع  يتنافى  ح 

رح هذا تجّلٍ إلهّي من بين  
ّ
الذي يّدعي به تأنيس الحاكم وتأليهه فهو وفق الط

يات عديدة أخرى تختلف عن بعضها البعض.  ِّ
ّ
 تجل

العقيدة  فرائض  بين  للّربط  فهو محاوالت  للشكعة  الي 
ّ
الت رح 

ّ
الط أّما 

اإلسالمّية   الفرائض  وبين  املعروفّية  وحيدّية 
ّ
الحكيم  الت القارئ  أنّ   

ّ
إال

 فكيف يمكن أن تكون فريضة سدق  
ً
حاك عنوة

ُ
يشعر أّن هذه الّروابط ت

اإلخوان   وبين  والحدود  واإلمام  باملعبود  الّصلة  بمثابة  هي  تي 
ّ
ال اللسان 

كانت   لو  وماذا  الصالة؟!  عن  دون  املوّحِّ يمتنع  وهل  الّصالة؟  عن  عوًضا 
كعة بين فريضة  الصالة غير صادقة فأين هي من سدق اللسان

ّ
؟ ويربط الش

حفظ اإلخوان وبين الزكاة. ما للزكاة ولذكر الفضائل ونشر املحاسن وستر  
 العيوب التي لحفظ اإلخوان؟ 

صوم اإلسالمّية، وكيف تْرك  
ّ
وما عالقة فريضة ترك العدم وفريضة ال

وحيد اإللهي إلى  
ّ
أويل أن يكون صوًما؟ وملاذا يحّرف فريضة الت

ّ
نزيل والت

ّ
الت

وكيف   إلهّية.  يات 
ّ
تجل من مجموعة  ي 

ّ
تجل هو  الذي  فقط  الحاكم  توحيد 

 للحج؟ ما عالقة البراءة من طبائع الضد  
ً

للبراءة من األبالسة أن تكون بديال
 والحّج وكيف للبراءة من ديانات العدم أن تكون موازية للحّج. 

وحيدّي املخالف للح
ّ
ص الت قمُّ

ّ
كعة في كتابه مبدأ الت

ّ
ياة  ويشرح لنا الش

ة بتوحيد الخالق  
ّ
واب والعقاب وتعريف الجن

ّ
البرزخية اإلسالمّية ومبدأ الث

ّي  
ّ
وبمعرفة ثمار املعرفة الحقيقّية وبإيصال األرواح الصالحة بالعقل الكل

ودنياويين   متدّينين  إلى  التوحيدّي  املجتمع  يقّسم  وهو  تكاملها.  قدر  على 
 وللمتدّينين مراٍق ودرجات دينّية.

ه بذك
ّ
وحيدّية ثم أن

ّ
ر أهمّية الّرقم خمسة والّرقم سبعة في العقيدة الت

ه يناقض نفسه وُيدخل الحاكم بأمر هللا كعنصر سادس للخمسة حدود  
ّ
 أن

ّ
إال

ى للباري من نوره انبثقت الحدود. 
ّ
ا انتباهه إلى كون الحاكم تجل

ً
 صارف

تي 
ّ
ال الدكتور شكعة توّجهه اإلسالمّي والخلفّية  ه يغلب على 

ّ
أن والخالصة 

يأتي منها على طرح وعلى محاولة بحث العقيدة التوحيدّية فهو يحاول عنوة  
أ  بألوان  وصبغها  وحيدّية 

ّ
الت ائفة 

ّ
الط معتقدات  ألوانها  إبطال  غير  خرى 

غاض ي عن هذه االّدعاءات؟! وهل يحّق  
ّ
بيعّية فهل يمكننا الّصمت والت

ّ
الط

❖ .للكاتب أن يكتب ما يحلو له؟!

 

    هل عرفت نفسك أيها االنسان؟
 مأذون في دالية الكرمل  -الشيخ وجدي خليل حسون  :بقلم

 

البقرة   ▪ في سورة     :377ية  آجاء 
ّ
يومً وات فيه  قوا  ترجعون  ثم    ، لى هللاإا 

  ، يظلمون نفس بما كسبت وهم ال ُ توفى كّل 
ّ
 قينوالعاقبة للمت

نسان ملعنى من املعاني وقال الحكيم هرمس عليه السالم: لم يولد اإل ▪
 إ
ّ

  للعلم والعمل به. ال

ِّ وقال حكيم أل  ▪
ّ
ذا إ ر في خلقك واذكر مبدأك ومصيرك ف حد امللوك: فك

   .فعلت هذا صغرت عندك نفسك وعظم بصغرها عقلك

بّد  ▪ القيامة  للعبد    وقيل: ال  يُ أيوم  فناه وعن  أ ل عن عمره فيما  أ سن 
 أ جسده فيما  

ّ
 . اهباله وعن عمله وماله وما جناه وعن كتابه وما تلق

   وقال حكيم:  ▪
ّ
حداها عيب نفسك وفي  إ ن وانظر في  تيْ آخذ لنفسك مر ات

 . األخرى محاسن الناس

ا  ا صالًح ومن وصايا لقمان الحكيم عليه السالم: كن في الدنيا عبًد  ▪
 ثناء َح  تنل فيها

ً
 .خرة الجنةا وفي اآل سن

حظي  ▪ الشيطان  فارق  من  وقيل: 
الرسول  خالف   ،بشفاعة  ومن 
ومن ترك الهوى    ، النفس بلغ املأمول 

  ومن ترك الدنيا تّم   ، درك املحصول أ 
 . له الوصول 

▪  
ًّ
ينظر  إا  حق البصير  العاقل  كدارِّ إن  الدنيا  مستقٍرّ   ممرٍّ   لى  كدار    ، ال 

بال حساب  وغًد   ،واليوم عمل 
ً
فهنيئ بال عمل  ملن  ا حساب   أقن  أيا 

ّ
  ن

 .من بالوعد والوعيدآو  ،تية بغتة ال ريب فيهاآالساعة 

نقول:  ختامً  ▪ اإل  ّن إا  للسلوك  معرفة  األساس  هي  نفسه  ملقدار  نسان 
فليعمل    ، ه فوقف عندهفضل الناس من عرف حّد أ و   ، ر املستقيمالخّيِّ 

تطبيق العبوديّ   العاقل الحكيم على  ة وااللتزام بطاعة املعبود معنى 
 . والتصاقي والتواضع والبصيرة وذلك بروح الحّق   ، تعالى

معرفتها    حد الحكماء: ومن عرف نفسه حّق صدق هذا القول أل أ وما   ▪
❖. ابًد أ  لم يشَق 
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 ن ومقتل علي الحجار  و العثماني 

 
 
 ة زعيم منطقة المطل

  حرفيش -الشيخ أبو نعيم نسيب بدر    بقلم:
 

روتشيلد  اشترى    البارون 
 
املطل قرية  عشر  التاسع  القرن  نهاية    ،ةفي 

ور بيك رزق  مالكها جب  من    وقت، حدى قرى منطقة مرج عيون في ذلك الإ

   ،هللا من صيدا
 
وكان زعيم    ،سرائيلإ طات لقيام دولة  وذلك في نطاق املخط

قرية    وشيخ 
 
ذياب  الشيخ    ةاملطل الحجارأبو  وهو  علي  الدروز  ،  زعماء  من 

 في منطقة وادي التيم وغيرها. ة الرفيعةصحاب املكانأ املعروفين ومن  

 ة حدى حركات العصيان املسلح ضد الدولإوكان قد سبق له ان قاد  

   ،فرادهاأ وقتل    ،ى إلحدى حماالتهاوتصد    ة، العثماني
 
 وشت

 
ى  ت شمل من تبق

   ، منها
 
الدولفاضط لى  إيومها    ةرت 

عيون   مرج  وجيه  السيد تعيين 

ط  راشد  حممل وبين   ليتوس    بينها 

ومن   جدوى،  دون  ولكن  الحجار 

لى نسيب  إن  و يالعثمان  هبعدها توج  

يتوس   لكي  جنبالط  بينهم  بيك  ط 

الحجار   علي  وساطة وبين  فقبل 

افق على  الشيخ نسيب جنبالط   وو

مضض  على  لكن  ا  علم    ، الصلح 

وكما    . تراك غير مخلصينن األأ منه  

املثل: " ذا كان خصمك قوي  إقال 

 
 
 ن منه". فصالحه لكي تتمك

فعت بابان بيك  ر  جديدة مرج عيون  ام استدعاه قائم مقام  ي  حد األ أ وفي  

 إلى قريته  إا  ه عائد  وعند املساء توج    ،ما   ةلغاي
 
 أ   ال

 
فرسه وصلت صباح    ن

التالي    إاليوم 
 
املطل فارسها   ةلى   أ رجال    فهب    ، من دون 

 
املطل يبحثون    ةهل 

  ، عنه
 
رب نبع الحمام في مرج عيون.  اى عثرو حت

 
 ق
 
 ومطروحا

 
 عليه مقتوال

 كان قد قائم مقام مرج عيون كان وراء مصرعه بواسطة كمين  ن  إقيل 

 كما    ، نصبه له
 
 أشيع  أ

 
 إ  ، د خطواتهكان يترص    ةحد زعماء املنطقأ   ن

 
 أ   ال

 
  ن

 ن سر  ى ال ما زال حت  ، مقتل الحجار  
 
ا لم يستطع  ا مغلق

تكه    ، حقيقتهن يكشف  أ حد  أ  ن بأن  وكان البعض قد 

الحج   اقتالعهم    الدروز    نزوحل  سه  يار  قتل  قرية  و من 

 
 
همت  ة، املطل مرج عيون   ةهل جديد أ جماعة الحجار   ات 

فذبحو  جسر    ابقتله  قرب  الفور  على  الصغير  عساف 

لستعد  ي   اخذو أ و   ، الخردلي الجديدلون  على  ة،  هجوم 

 بني معروف  معروف  هو  كما  و 
 
وال    ،ال يبيتون على ثأرأن

ضيم  على  وكم  ينامون  قتيلهم  إ  ي لحر با  ،  كان  ن 

ة مرموقة مثل شخصية      .ارعلي الحج  شخصي 

أن الهجوم على جديدة مرج عيون أمر   روفعامل من  

 لطبيعة بيوتها العامرة و 
 
هلها املساملون  أ سهل عسكريا

موال وال  الذين يتنافسون على جمع األ 

 ة لى املراجع املسئولإ  ةبنادق في مخادعهم لذلك لجأ اهل جديد ون الؤ يخب

وجهائهم  وتوج   بعض  وطلبوا  إه  الصلح  بيك  رضا  قابلوا  حيث  بيروت  لى 

هالي  أ ياديكم" وذكر رضا بيك  أمساعدته فأبى. وقال لهم: " اقلعوا شوككم ب

 لرجل من    ةخان الزهاري  ة بحادث  ةجديد
 
عندما فك  صاحب الخان حمارا

ن وهاجم  ونشأ خالف بين الرجلي    ة لرجل من جديد  ا صيدا وربط مكانه فرس  

اللهج  ى م هؤالء شكاو فقد    ، هانوهمأ و   ة جديدالهل  أ هل صيدا  أ   ةقاسية 

 ى قائم مقام والي بيروت. إل

يوم الصلح  بيك  رضا  وظيفئذ  كان  يشغل  والية   ةاسحس    ة  مركز  في 

وظيفته  أ و   ،بيروت بحكم  يتوس  أ راد  بين  ن  و أ ط  صيدا  جديدأ هالي    ةهالي 

"بأن صيدا ما بتعطي ريق حلو" وعلم رضا بيك    فرفضوا وساطته قائلين: 

 . ار ة مقتل علي الحج  الصلح بأنهم رفضوا وساطته بقضي  

 
 
سياد  أت طريقها لتصبح من  في ذلك الزمن كانت عليا فرنسيس قد شق

املنطق في  اقف  والشجاعة  ةالفروسيب واشتهرت    ة، املو وشعرت    ، والذكاء 

تبر   بأن   لقيام  هل جديدة مرج عيون من دم علي الحجار،  أ   ةئالجو مالئم 

وفد   املنطقةوانتخبت  في  املسيحيين  وجهاء  من  بيروت  إ  ذهبتو   ، ا  لى 

  ،جمل ترحيبأ ب رضا بيك بعليا فرنسيس  وقصدت رضا بيك الصلح فرح  

"كرمال عين تكرم    كالمه:  مستهل  ب خاطرها وخواطر صحبها وقال في  وطي  

 مرج عيون" ومن هنا بدأ هذا املثل.

ذهب   قد  بيك  رضا   إوكان 
 
يحق لكي  عيون  مرج  مقتل  لى  جريمة  في  ق 

 يبر  
 
ئ ساحة املسيحيين ويلقي  الحجار وكشف مالبساتها وبعدها رفع تقريرا

علي الحجار    وذهب دم    ، تبعة القتل على عاتق القائم مقام املذكور بابان 

 هدر  
 
تبق وما  املطلا  قرية  من  الحجار  لعلي     ةى 

 
شال  

 
إال الدردارة  لها  وواديها 

 ❖ .من فوقه ه قفزت فرسألن شالل علي الحجار( ) الذي بقي على اسمه 

 الشيخ نسيب جنبالط

 منطقة مرجعيون 
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 الدكتورة ياسمين منصور عدوان  نساء رائدات:
غة، االّتصال والّنطق وباحثة في مجال اكتساب اللغة والّتنّور اللغوّي لدى األطفال 

ّ
 أخّصائّية تطورّية لل

ن جامعة حيفا     حاصلة على لقب الّدكتوراه م

ن إعداد:   دالية الكرمل   -السيدة سهام ناطور )عيسمي( زاوية م
 

 
منصور   نزيه  ياسمين  دالية  -السّيدة  قرية  في  ُولدت  ل  الكرمعدوان 

    والدنيوّي. لعائلة متدّينة محافظة تدعم التعليم الدينّي   

مت في املدرسة االبتدائية "ج"  
ّ
فاق )تعل

َ
دالية الكرمل، ومن ثّم انتقلت   (ا

 في مدينة حيفا.    חוגים" " إلتمام تعليمها اإلعدادّي والثانوّي في مدرسة  

القراءة ياسمين  الدكتورة  وكذلك    أحّبت  الصغر،  منذ  واملطالعة 
في   إيجابّية  تجارب  لها  كانت  مختلفة، حيث  مواضيع  في  ق  والتعمُّ البحث 

كثير  وظائف بحثّية   بالبحث عن مصادر  ا  من خالل املدرسة، واستمتعت 
هذه  أنهت  أن  وبعد  الجامعة،  ومكتبة  العاّمة  حيفا  مكتبة  في  مختلفة 

لقب  املرحلة بنجاح باهر انتقلت للدراسة في جام 
ّ
ال عة حيفا وأنهت تعليم 

الخاّصة  ربية 
ّ
الت قسم  في  بتفوّ   األّول  والحضارات  االجتماع  ثم  وعلم  ق، 

مباشرةت الثاني  للقب  تعليمها  واصل    في  ابعت 
ّ
الت اضطرابات  قسم 

في  والّصحة  الّرفاة  لعلوم  الكلّية  في  هني 
ّ
الذ واإلدراك  لغة 

ّ
ال   واضطرابات 

جامعة حيفا. أنهت اللقب الثاني الذي كان بمثابة  
سبة لها،  تحقيق هدف رئيس ي ب

ّ
هدف وضعته  الن

 نصب أعينها منذ بدأت الّدراسة في جامعة حيفا.  

فأكثر،   أكثر  اهتمامها  يثير  البحثّي  الفكر  بدأ 
ا   وواضح  ا  قريب  الث 

ّ
الث للقب  دربها  كان  هنا  ومن 

 
ّ
الت ياسمين  الدكتورة  أرادت  ا.   بتقييم  جدًّ عّمق 

الب 
ّ
الط لدى  ر 

ّ
املبك الجيل  في  لغوّية 

ّ
ال املهارات 

ز  
ّ
فترك القراءة.  باكتساب  وعالقتها  العرب 

خمس   ملّدة  املوضوع  هذا  تطوير  على  مجهودها 
إط في  ج.سنوات  إدموند  مركز  في  طولّي  بحث    ار 

في   عليمّي 
ّ
الت الُعسر  في  الّدماغ  لبحوث  سفرا 
أسيد بروفيسور  بإشراف  حيفا  خطيب.    جامعة 

  " ياسمين:  السيدة  تقول  البحث  هذا  خالل  من 
على   تحتوي  عّينة  اقبة  بمر ا    1160قمنا  طالب 

رت  
ّ
أش الّدرزّي والبدوّي.   العربّي،  الوسط  مال من 

ّ
ا من منطقة الش عربيًّ

)قبل   ر 
ّ
املبك الجيل  في  لغة 

ّ
ال تطّور  بين  وطيدة  عالقة  على  البحث  نتائج 

الق ومهارات  املدرسة(  إلى  من  الّدخول  تبّين  كما  األّول.   الّصف  في  راءة 
تائج أّن هناك  

ّ
مهيدّية عانوا  12الن

ّ
ب املسار العاّم في املرحلة الت

ّ
% من طال

الّصوتّي،   الوعي  )املورفولوجيا،  املختلفة  لغة 
ّ
ال مهارات  في  صعوبات  من 

أّن   ا  أيض  ضح 
ّ
ات حيث  حو(، 

ّ
والن لغة، 

ّ
ال من  63داللة  نوا 

ّ
يتمك لم  منهم   %

بعبارة أخرى يمكن القول  و اءة بشكل سليم في الّصف األّول. اكتساب القر 
إّن فقط األقلّية من هذه املجموعة قد طّورت مهارات قراءة جّيدة في هذه  

 املرحلة".   

ر على أهمّية تقييم 
ّ
تائج تؤش

ّ
وتضيف الدكتورة   ياسمين: "إّن هذه الن

ر ج 
ّ
لغوّية من جيل مبك

ّ
 املهارات ال

ّ
ا من ِقبل الط ربويّ اقم  و دًّ

ّ
ة ة والعالجيّ الت

وبناء خطط عمل لتقليص الفجوات قبل بدء ممارسة القراءة في املدرسة.   
مسار   في  طق 

ّ
والن صال 

ّ
االت لغة، 

ّ
ال أخّصائيات  لدمج  كبيرة  أهمّية  هناك 

ربية الخاّصة وتعزيز عم
ّ
الت في مسار  عليم العاّم، باإلضافة لعملهّن 

ّ
لهّن  الت

و 
ّ
ربوّية.  إن ا اقم  الّروتيني املشترك مع الط

ّ
ملداخالت املهنّية إلرشاد األهل الت

لغوّية لدى أطفالهم من خالل نشاطات يومّية ستساهم  
ّ
لتعزيز املهارات ال

ا في تقليص الفجوات وتقوية البنية األساسّية الكتساب القراءة   هي أيض 
 والكتابة في مراحل متقّدمة".  

ياسمين    الدكتورة  املبتؤمن  هذا  في  أخرى  أبحاث  ستعود  أن  جال 
ا.    عليم في هذا الحقل أيض 

ّ
بالفائدة لدفع العلم إلى األمام ورفع مستوى الت

الب 
ّ
الط ونوعّية  فة 

ّ
مكث بصورة  ندعم  أن  علينا  عليمّي 

ّ
الت املستوى  ولرفع 

تطورّية  ومهارات  لغة 
ّ
ال مهارات  اكتساب  في  صعوبات  من  يعانون  ذين 

ّ
ال

 أخرى.     

ملشاركة تشكر كل من دعمها في  تنهي هذه االدكتورة ياسمين، وقبل أن  
رها األكاديمّي، وتخّص بالذكر األهل واألقارب  مسا

ا وبكّل معنى كلمة الّدعم   ا فرد  دوا فرد 
ّ
ذين تجن

ّ
ال

شجيع إلتاحة الفرصة لتكريس غ
ّ
البّية وقتها  والت

تودّ  وهي  ة    للبحث.  
ّ
كاف تشجيع  املنبر  هذا  من 

مس خوض  واألّمهات  ساء 
ّ
الن ّن  يرتهالفتيات، 

ع نازل 
ّ
الت وعدم  في    ناألكاديمّية  طموحاتهّن 

"الّد  لهن:  وتقول  املختلفة،  البحث  رب  مجاالت 
ر 
ّ
 في وسط هذه  طويلة وليست سهلة، ولكن تذك

َ
ن

حّديات تختبئ الفرص، وفي نهاية املطاف تعود  
ّ
الت

 نتائج األبحاث بالفائدة ألبناء وبنات مجتمعنا".  

الدكتورة    أسرة يدّي  على  تشّد  "العمامة" 
ياسمين وتبارك لها مشوارها التعليمّي، وتتمّنى لها  
وإلى   والنجاح  والتوفيق  ق 

ّ
والتأل التمّيز   دوام 

 ❖ .األمام
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   شكًرا لطوق الياسمين.. 
 يركا  – شهربان معّديالكاتبة   بقلم:قّصة قصيرة  

 

تي كنت أظّن 
ّ
ه حتّ  وأنا ال

ّ
بات الّزهراء لن تخرجني من تلك  أن

ّ
ى موث

 
ّ

ل
ّ
 الث

 
  جة املظلمة، وأخيًرا... أبصرت

ّ
 ور...الن

زوجة  وسمعتهم يتهامسون وهم يتبادلون نظرات االستنكار، املم  
 بالفرح: 

 ش يء خير من بني آدم...   كّل  -

 سامحه هللا! كيف فعل هذا بنا؟  -

دقع، كل هذه "السنين"   -
 
كيف رض ي بأن نعيش، بهذا الفقر امل

 تلك األموال... بالثلجة؟! ليكّدس كّل 

 ا لن يسامحه هللا.. حتمً  -

 
ً
ني كنت مشوّ ا  وصدق

ّ
غم أن شة النظر، بعد  أقول يا عزيزي القارئ، ر 

لجة، أو  
ّ
ذي عانيته بجوف الث

ّ
هذه العتمة الطويلة والبرد القارس ال

 
ّ
ع أّن املاَل يغّير الوجوه وامللمح بهذه  باألحرى القبر املوحش! لم أتوق

 السرعة العجيبة! 

تي أغرقها ال
ّ
زن والثكل،  وليتكم رأيتم "مثلي" وجوههم البائسة، ال ح 

 
 
، أزهر في أوج نيسان، عندما وجدوا ضّرت، كربيع ندّي  كيف أز هرت واخ

 
ّ
 قديّ الّرزم الن

ّ
ة بة بإتقان في العلب البلستيكيّ ة امللفوفة بالنايلون واملرت

ختلفة األشكال واأللوان... 
 
 امل

ى انقّض ولداه، الكبير  لم يمض   على دفن الوالد، بضع ساعات، حتّ
غرى، على زوايا بيته الوضيع، وبدأوا بتفتيش كّل  واألوسط وابنت ه الص 

متر، بل وكّل فتر  فيه! وبعد أن نجح اليأس في السيطرة على أحلمهم 
غرى:  البيضاء، صاحت البنت الص 

  لم يتبق   -
ّ

جة! دربكم على الثلجة، لطاملا منعني من  لنا إال الثل
 
ّ
 ما بادرت إلى ذلك!تنظيفها وترتيبها كل

فاجأة.. وهناك كا
 
 نت امل

ة امللفوفة بإحكام من  خر ج األوراق النقديّ قال االبن األكبر وهو ي  
 النايلون السميك: 

 ش يء... ولم يأخذ معه شيًئا!  الويل له..! بخل علينا بكّل  -

غرى وهي تمسح دموعها الغزيرة:   وقالت االبنة الص 

 مسكينة املرحومة والدتنا، قتلها بتقتيره وبخله!  -

 فقاطعها االبن األوسط قائل: 

فاجئا، ولكنه كان خيٌر لنا جميًعا...  -  صحيٌح أن موته كان م 

ة لم يسبق لها مثيل... وبدأ الكنز يتفرّ 
ّ
 ق بالتساوي، وبدق

 
 
ت ني كنت من نصيب االبنة الصغرى، بعد أن رأيت   وحمد 

ّ
ربي أن

قتير، تنتقل من الوالد لتلمع في عيني االبن
ّ
ّح والت

ّ
الكبير،   عدوى الش

ة،  ة، يستعران في عينّي اإلبن األوسط، بينما بدت الصبيّ والطمع واألنانيّ 
 جميلة الهندام، كريمة النفس، هادئة النظرات... 

ها اإلنسان، مهما نجحت في كتم أسرارك، ونقاط كم أنت ضعيف أيّ 
 ضعفك، ولكن لطاملا فضحتك عيناك، أمام بريق العملة!

 
ّ
 ة، ال نشعر وال نحّس؟ األوراق النقديّ ون أننا معشر أتظن

 ا! نحن نشعر ونحّس، بل ونرى ونسمع؛ مثلكم..  تمامً 

 
 
بت وجوًه صي  وأنا شخ

ّ
 ا كثيرة، ر غم ضآلة قيمتي..ا قل

 لت لذئاب! لطاملا رأيت وجوًها، كانت تتظاهر كالنعاج، وبسببي، تحوّ 

رت بوجوه نعاج، لتظفر بي.. وكم رأيت ذئابً 
ّ
 ا، تنك

د قلبي وصدح مع فرحة الّصغار، عندما كانوا يشترون  لطاملا زغر 
 بواسطتي الحلوى واأللعاب.. 

تي  
ّ
رت روحي بشهد العّزة والكرامة، في قبضة العامل الخشنة، ال

ّ
وتعط

جّين! 
 
 سالت من ندى جبينه الل

حتال، وبالقوّ 
 
ة،  ة واألريحيّ وكم شعرت بالخزي والعار في يد الفاجر وامل

... في يد الكريم، ندّي 
ّ
فس والكف

ّ
 الن

 
ّ
 وكم تمن

 
املوت في يد الخائن الوضيع، الذي باع تراب وطنه من   يت

 أجل حفنة نقود! 

 
 
 على شرفات الغيم، وملست

 
أناملي النجوم، عندما بنوا   وكم رقصت

 ة، من خللي.. ريّ املدارس واملصانع ومّولوا املشاريع الخي  

 
 
 ولطاملا تقل

 
  على فراش من الجمر، عندما رأيت بت

ً
ا يبيع كرامته،  فلن

 من أجل جمعي.. 

  
ّ
ذي اشترى ساعته بآالف الدوالرات ليتباهى  بينما هذا املبذ

ّ
ر الغني، ال

بها أمام أقرانه.. وتلك املرأة التي أنفقت كل مالها ووقتها وطاقاتها، على 
ة القيمة والهوان!

ّ
 طعامها الدسم، كم شعرت بقل

 َك!أنف  تًبا لك أيها اإلنسان.. ال ترى أبعد من 

ة  د ورقة، ورقة قابلة للحتراق والفناء، ورغم ذلك أميل بك، مرّ أنا مجرّ 
 ذات اليمين، ومرّ 

ً
ى ال ة ذات الشمال، وفق ا لرغباتي وأهوائي، وأنت حتّ

 تدرك هذا... 

بّعد القريب! 
 
قّرب البعيد، وأ

 
 أ

 كم من عليل  شفيته، وكم من سليم بدن  سلبته عافيته...

 
ّ
! كم من عزيز نفس  ذل ، ومن وضيع  رفعته   لته 

زيّ  ، أصبح م  زّيف  أصبح أصيل.. ومن أصيل   كم من م 
ً
 ا.. بسببي..! ف

 
ّ
، ورحم قط

 
، وما زلت في نظرك، أيّ كم من يتيم شّردت

 
ها اإلنسان، عت

رة  املنتهى، وغاية الغايات!؟ 
د   س 

ليتك جعلتني وسيلة، ال غاية، كي أشّد أواصر نسيجك االجتماعي،  
قّوي خيوطه الواهية! 

 
أ  و

، بل في قمّ 
ٌ
 أنا اآلن سعيدة

ّ
ني أبصرت النور، وخرجت  ة الّسعادة! ألن
عانق زهر جدائل حفيدة  من هذا القبر املوحش، ألغدو طوق ياسمين،  ي 

راب هذه األرض.. إلى األبد...
 
ذى سيذوب في ت

ّ
 ذلك الرجل البخيل، ال

 وأدور  
ُّ
ف ّرة طليقة، أل    في دنياكم العجيبة الغريبة! بينما سأبقى "أنا" ح 

 
ّ
 وكل ما أصل

ّ
خرى كتلك العلقة السوداء، في ظلم   أعلق مرّ ي له.. أال

 
ة أ

 
ّ

 ❖ ...جة اللعينةالثل
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 شمس آل  :ة وشخصّياتها البارزة نتعّرف على عائالت درزّي    

 

معروفي   وسكنوا  عائلة  سوريا  شمال  من  جدودها  قدم  لبنانية،  ة 

انتقلوا إلى املجدل، ثم تنقلوا إلى كوكبا    م ثم  1251ضواحي دمشق أوال سنة  

ين، فعظمت ثروتهم وقوي نفوذهم.   وحاصبيا والقرى من حولها، ثم إلى جز 

استقر   وقد  الشوف.  غريفة  وسكن  فرع   انتقل 
 
وتحسن حاصبيا  في  ت  وا 

ة، فاشتروا املزارع في الحولة في شمال فلسطين، وفي قضاء  أحوالهم املادي  

 اثا في هضبة الجوالن عائلة شمس كذلك.  جزين. تعيش في قرية بقع

 البارزة:التاريخية من شخصّياتها 

  اا لشيخ  لمرحوم 
 :أمني شمس

زعيم   لبنان،  من  شيخ 

حاصبيا   في  شمس  عائلة 

السيدة   زوج  والقضاء، 

نايفة جنبالط، أخت سعيد  

عمال   وقد  جنبالط،  بك 

األوضاع   لتهدئة  جاهدْين 

في   السالم  واستتباب 

 حوادث الستين في لبنان في منطقتهما.  

 أمني أسعد شمسالشيخ لمرحوم ا : 
حاصبيا في بيت دين  (، ولد في مدينة  1977  –  1906شيخ من لبنان )

 
 
ثم قاض ي محكمة    1934خب قاض ي مذهب في املدينة عام  ووجاهة، وانت

سنة حتى    36في منصبه أكثر من    االستئناف العليا للقضاء املذهبي، وظل  

 
 
نح وسام    تقاعد. كان نظيف الكف عفيف اللسان كان أول قاض ي مذهبي م 

 األرز الوطني في حياته.  

 شمس أمني سليمالشيخ لمرحوم ا: 
( ولد في  1924  -  1876شيخ من لبنان، وجيه وقائمقام من حاصبيا )

حاصبيا، وتثقف تثقيفا ذاتيا، وتولى في جيل مبكر مركز الوجاهة والقيادة  

في حاصبيا،   قائم مقام  في منصب  األمير فيصل  في عهد  ين  ع  املنطقة.  في 

وظل في منصبه حتى مجيء الفرنسيين، فاعتزلها وانصرف ألعماله الحرة.  

اقف مشهورة ومداخالت وأعمال كثيرة.    له مو

 بديع حسني شمسالشيخ حوم لمرا: 
( لبنان  من  في  1942  -  1906شاعر  وتعلم  بعقلين،  مدينة  في  ولد   )

مدرستها، وبدأ بنظم الزجل وتألق فيه، وكانت له قصائد ومساجالت مع  

 شعراء عصره لكنه تعرض لحادث وتوفي شابا.  

 سليم بك شمسالشيخ لمرحوم ا : 
و   لبنان،  من  بقو  شيخ  واشتهر  قومه،  في  وجيها  كان  حاصبيا،  في  ته لد 

وشجاعته وكرمه، كانت له مكانة رفيعة لدى الدولة العثمانية، وأنعمت  

الدرزية بعد   الطائفة  في  ثاني بك  البكوية. وكان  عليه بوسام رفيع وبلقب 

األمير  عندما ضايقه  الشوف  إلى  ولجأ  ترك حاصبيا  جنبالط.  بك  سعيد 

في    في املعارك  1860سعد الدين شهاب، حاكم وادي التيم. اشترك في سنة  

الدروز، لكيال يعتقله العثمانيون وبقي   باتر الشوف. لجأ بعدها إلى جبل 

 عدة سنوات ثم عاد إلى حاصبيا.  

 كامل أمني شمسالشيخ لمرحوم ا : 
( ولد في بعقلين، وكان والده من أثرياء 1946  -   1896مجاهد من لبنان )

وإخوته. وشارك  إلى مجدل شمس وبقعاثا مع أبيه  1915البلد. انتقل عام 

بالثورة العربية ودخل دمشق مع األمير عادل ارسالن ورشيد بك    1917عام  

وعندما  بعقلين،  إلى  فترة  بعد  وعاد  مصنعا.  السويداء  في  أقام  و طليع. 

للتطو   سارع  الكبرى  السورية  الثورة  واالشتراك  اندلعت  صفوفها  في  ع 

ا الثورة  انتهاء  وبعد  وأبلى هناك بالء حسنا  إلى فرقة فؤاد    نضم  بمعاركها 

كم عليه بالسجن املؤبد ومرض وتوفي في السجن.    عالمة. ح 

  طال هللا عمرهأ أبو سليمان فارس شمسالشيخ : 
الجوالن   من  شيخ 

سكان   بقعاثا من  ،  قرية 

الدين  أحد  أ يعتبر   ركان 

وهو واملجتمع من    . 

  وقد   1933عام  مواليد  

في   هللا  طاعة  على  نشأ 

ابو  الشيخ  والده  كنف 

شمس محمو  سلمان    ،د 

سنة   توفى    ،1984الذي 

تسلم   بعده  حيث  من 

خلو  شمس    ةادارة  ال 

الخلو شي  أصبححتى     ة خ 

. ةالهضبومنطقة  والبلد  

املفتوح   البيت  صاحب 

افدين   ويقوم باستقبال   ❖   جميعاوالقيام بواجباتهم  اليهالزوار الو

  المصدر: موسوعة التوحيد الدرزية . 
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 38 

 

 العدد المائة واثنان وستون   

 

 األبراج
ن موسوعة، يركا  –د. منير عطا اهلل     بقلم:  “العقل البشري وقدرات جسم اإلنسان”   :ع

 

موضوع األبراج والتوقعات الفلكية ومعرفة الحظ هو عادة وظاهرة  
اجتماعية شائعة جدا لدى البشر وفي كافة املجتمعات، وهي تعتمد على  
وتأثيرها   اإلنسان  بميالد  وعالقتها  املختلفة  الكواكب  من  الشمس  موقع 
الكثيرين   أن  إال  علمي  أساس  على  تعتمد  ال  الظاهرة  هذه  أن  ومع  عليه. 

ن بها ويتابعونها ويهتمون بها. وقد بدأ اإليمان باألبراج عند االنسان  متعلقو 
منذ القدم، حيث الحظ الناس أن القمر يؤثر على املد والجزر، واستنتجوا  
أن الشمس والكواكب تؤثر على حياة اإلنسان ومصيره وما يحدث له. وقد  

ي غالبية  تطور فن التوقعات، اعتمادا على األبراج، إلى ظاهرة، جارفة فف
اقتراب   وعند  األبراج،  يومية الستعراض  زوايا  توجد  واملجالت  الصحف 
بدء السنة الجديدة تمتلئ وسائل اإلعالم ببرامج التوقعات، وتحظى هذه البرامج  

 بمشاهدات كثيرة نتيجة شغف االنسان بمعرفة ما سيحدث له وما يتوقعه. 

مات دائرة البروج  وجاء في املوسوعة الحرة: "األبراج الفلكية هي تقسي
عشر قسم سماوي، وما ُيمّيز األبراج عن الكوكبات    باثنيأو مسار الشمس  

لتحديد خارطة کل السماء مع أجرامها،    ی أن الكوكبات هي تقسيمات وضع
 دائرةلل   تقسيماتلنجوم مرئية بالعين املجردة، واألبراج هي    وهي تجمعات

دائرة    یالتي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد األبراج عل
أسماء    12البروج   األبراج  تحمل  منها.   

ً
جزءا تغطي  وهي   ،

ً
  ،حيواناتبرجا

 ." الكريم بالبروج وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية. وتسمى في القرآن 

هي:   هناك برجا  عشر    برج،  الجوزاء  برج،  الثور   برج،  الحمل  برج  اثنا 
،  القوس  برج ،  العقرب  برج ،  امليزان   برج،  العذراء  برج ،  األسد  برج ،  السرطان

   .الحوت برج ، الدلو  برج ، الجدي  برج 

 تنقسم األبراج إلى أربعة أقسام مختلفة: نارية، ترابية، هوائية، مائية. 

ية: النار باملثالية   األبراج  الناريون  يتميز  القوس.  األسد،  الحمل، 
األشياء  والروحا إتـقان  في   

ً
دائما ويرغبون  وخالقون،  فنانون  إنهم  نية. 

ليكّونوا ألنفسهم أهمية. محبون، ولهم شعبية كبيرة بين الناًس، وكونهم  
وهوايا  النار،أوالد   يهدؤون.  ما  سرعان  ولكن  الغضب،  سريعو    تهمفهم 

 تنحصر في كل ما له عالقة بالنار والشمس والسباحة والطبخ واملخيمات.  

الرتابية: أشخاص    األبراج  هم  الترابيون  الجدي.  العذراء،  الثور، 
 إلى األفكار الجديدة. هم  

ً
، ولكنهم واثقون  ون بطيئعملّيون يتطلعون دائما

أقدامهم في ثبات على أرض الحقيقة. ويتعلمون من   وصبورون ويضعون 
  شهامة املرة األولى التي يختبرون فيها. إنهم يستحقون كل ثقة، ويتميزون بال

والعمل الجاد واملثابرة، وهم يفضلون املهن العملية كالتجارة،    واالستقامة
 أو كل ش يء يتعلق باألرض كالحراثة والزراعة وغيرها.  

   األبراج الهوائية:
ً
  الجوزاء، امليزان، الدلو. الهوائيون مرتبطون معا
  
ً
في القضايا العقلية والذهنية. هم عادلون ومعتدلون، وال يبدون تحمسا
 ما، ولكنهم ينظرون 

ً
لألمور وال يتهورون. إنهم هادئون لطفاء، وبطيئون نوعا

األشياء   يحققوا  أن  ويحبون  منتظمة.  شاملة  نظرة  أوقاتها.    فيلألمور 
التثقيف هو حقل اختصاصهم، كما الذهنية.  في األعمال  أنهم    ينجحون 

يبرعون في امليدان الوظيفي. تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات  
 الفراغ بكل ما له عالقة بالهواء كالطيران. 

السرطان، العقرب، الحوت. املائيون هم أشخاص   األبراج المائية:
  ويسيطر على عاطفيون ورومانسيون جدا، فاإلحساس هو الذي يحركهم  

ويقدسون  ،  ومتينة. يمتلكون عاطفة قوية  وتفكيرهم ومزاجهمتصرفاتهم  

حب  أيضا إلى النقد و   ويميلون العائلية،    الحياة
أكثر من الالزم،    ن الذات، واألكثر، هم طموحو 

 األوهام واألحالم. "  ويعيشون في

جاء    وعن باألبراج  التعامل  تاريخ موضوع 
"إّن أصل    في مقال بقلم أالء صالح، في منتدى "موضوع إقرأ عربي" الشرح:

أو   إلى العهد البابلّي؛ حيث إّن تقسيم دائرة األبراج  األبراج الفلكّية يعود 
 وجد في مخطوطات مدينة بابل القديمة،  

ً
دائرة السماء إلى اثني عشر قسما

م  هناك  أّن  للعهد  وكما  تعود  التي  القديمة  املخطوطات  من  جموعة 
إلى أّن عالمات األبراج تعود للعهد السومرّي، ولكن مع ذلك    السومرّي تشير 

البابلّي.   العهد  إلى  ترجع  باألصل  الثقافة    وقدهي  بعلوم تأثرت    اإلغريقّية 
التي أوجدتها مدينة بابل؛ حيث اختلط، فيما بعد، علم   التنجيم األبراج 

ذي
ّ
 لدى املصريين  ك   ال

ً
التنجيم البابلّي، ونتج عن   القدماء بعلمان معروفا

منظومة  بين  ما  الربط  البابلّية،  الثقافة  على  وبناًء  االختالط،  هذا 
    سماوّيةالكواكب والنجوم ال

ً
ّم الربط أيضا

َ
وبين يوم والدة اإلنسان. وكما ت
الفلكّية وفلسفة اإلغريق ورموزهم اإلغريقّية بين األبراج  أنّ    ما  التي ترى 

للكون أربعة عناصر رئيسّية وهي: املاء، والهواء، والنار، واليابسة، وبذلك  
تي ال زالت تستخد

ّ
ل األبراج املختلفة وال

ّ
إلى اآلن.    مأصبحت هذه الرموز تمث

رت دول أوروبا باألبراج الفلكّية وعلم الفلك اإلغريقّي والرومانّي وأخذتها  
ّ
وقد تأث

ذي يستخدم في الوقت الحاضر". منها، وهذه كانت بدا 
ّ
 ية نشأة علم التنجيم ال

هوس األبراج نشر مقال بقلم السيدة داليا أبو العيش في منتدى    وعن
فيه: جاء  اليوم"  بنسبة    "عين  الفلكية  األبراج  يصدق  % 100"البعض 

ويؤكد صحتها، بل ويرهن تصرفات حياته بناء على توجهات البرج املزعوم،  
أن هناك   أن  لدرجة  البرج، كما  بناء على توجهات  عالقات أسرية تتفكك 

بأال   اليوم نصحه  برج مديرها  لإلفالس، ألن  تتعرض  ربما  هناك شركات، 
! كما أن زيجات قد تتوقف بالكامل، ألن  وم؟يعقد أية صفقات تجارية الي
افق مع بعضها. هذا املوضوع، أوضح الدكتور طارق بن    حول   األبراج ال تتو

الح سعود  عبدالرحمن  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  العقيدة  أستاذ  واس، 
اإلسالمية، أن األبراج تكون لها صفحات في بعض الجرائد واملجالت، ولها  
في   سيحدث  بما  يتنبأ  جزء  لجزئين:  وتنقسم  اإلنترنت،  على  اقع  مو
وعدم   الجهل  على  املبني  املحرم،  التنجيم  أنواع  من  نوع  وهو  املستقبل، 

ظن، وهللا يقول في القرآن الكريم: “إن الظن ال يغني  الحقيقة واالدعاء وال
من الحق شيئا” وأيضا في حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم “من أتى  
إنما   أنزل على محمد”،  بما  بما يقول، فقد كفر  ا فصدقه 

ً
اف أو عر ا 

ً
كاهن

األبر  صفات  لقراءة  لهم    ج، بالنسبة  معينة  فترة  في  ولدوا  الذين  أن  أي 
جانبه، أشار املحلل   ومن   فهذا ممكن أن يقبل في العموم. صفات معينة،  

أن   إلى  الغامدي  هاني  الدكتور  واملجتمعية،  األسرية  القضايا  في  النفس ي 
اإلنسان بطبيعته يحب أن يطلع ويعرف ما سيحدث له في املستقبل، وهو  
أمر، لألسف، يتعارض مع الرضا بأقدار الرحمن، ألنه كلما تعمق اإلنسان  

على املولى عز وجل من قبل    التكال قدار املولى عز وجل زاد لديه ابالرضا بأ
اإلنسان في أن يبحث عن ماهية األمور أو املستقبل، سواء    ويتجه  ومن بعد. 

ا أو زواًجا أو خالفه، بسبب عنصر البيئة املحيطة باإلنسان، وتكرار  
ً
كان رزق

القنو  بعض  على  الغيب  ومعرفة  األبراج،  عن  اإلعالنات  ات،  مشاهدة 
  يبدأ فتستبرئ النفس وتنزلق ملفهوم “التجربة” وبالتالي يعتقد بها اإلنسان و 

أن يفكر في هذا الجانب، وينطلق في أن يبدأ سؤاله، وبالتالي يصل ملرحلة  
لب   ذي  هو  من  لكل  ومعروف  شرًعا،  محرم  أمر  وهو  األمر،  بهذا  الهوس 

 ❖ ".واتكال على املولى عز وجل.". 
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 نشاطات بيت الشهيد الدرزي 
 عسفيا  –   د. جبر أبو ركنبقلم:  

 

 للعائالت الثكىل   ة وترفيهي  ة تعليمي   ة ايام دراسي 
  ة وترفيهي   ة تعليمي   ة دراسي  ا ام  ي  أ  ي ز در بيت الشهيد ال سة قامت مؤس  أ 

 
  ة ز مرك

  شارك الكرمل،  في الجليل و     للدروز    ة س ماكن مقد  أ بنائهم في  أ للعائالت الثكلى و 
الروحي  فيها   الدرزي    الرئيس  الديني  و ة  للطائفة  املجلس  األعلى الدرزي    رئيس     

  ة الديني    ة الرسمي  الهيئات    عن عضاء ومندوبون  أ و   ، شيخ موفق طريف ال فضيلة  
واملجالس    ة والزمني   الديني  املجلس  ي ة  الدرزي    ة املحلي  من  في  ان لب د  ا وفروع  يم 
 . ة نيم القطري  ا د لب ا سة ي ووزارة الدفاع ومؤس    ة الدرزي  البلدات  

 
 اجتماعات  ،  ة ي  ام الدراس ي  األ   خالل هذه   قدت وع  

 
لين عن وزارة الدفاع  مع ممث

فيها  مستفيض   جرى  الثكلى   مع   حوار  العائالت  من  حول  املشاركين  ة  كيفي  ، 
ون  علومات حول الحقوق والتعا لى عرض م إ باإلضافة    ، هذا الثكل التعامل مع  

   لقاءات وجرت  كما  نيم.  ا د لب ا ي   مؤسسة مع  
 
لين عن املجلس الديني الدرزي  مع ممث

 الدين والعادات والتقاليد،  موضوع  حول  
 
  ات بورش ة  ام الدراسي  تمت األي  واخت

 . بداع واإل   ة من خالل الفن  عالجي  

 ر لتخليد الشهداء ا شج أ مرشوع غرس  

 

 
سرائيل  إ ري  ا منظمة روت   التعاون مع ب   بيت الشهيد الدرزي سة  قامت مؤس  

مل كمال، بتنفيذ مشروع لتخليد  أ الدكتور املحامي  برئاسة  وفرع دالية الكرمل  
في جيش الدفاع   شهيد درزي    على اسم كل    ة شمل غرس شجر   ، الشهداء ذكرى 

باول هاريس أ في   بيريه  في محمي    للسالم   حراش    ، وذلك شمال البالد   الواقعة ة 
كيرن كييمت، ووزارة الدفاع واملجالس  ال   الصندوق القومي اليهودي   بمشاركة 
  ة املحلي  

 
 و   مات غيرها. ومنظ

 
الثكلى في دالية الكرمل    مع العائالت  لقاءات  ت قيم أ

 و بيت جن ) و 
 
مندوبو   زع فيها (، و القادمة شهر  خرى في األ أ في قرى   عقد لقاءات ست

  املختلفة سات  املؤس  
 
الشهيد   م تحمل اس   ة شهاد  ، ثكلى  ة عائل   عن كل    ل على ممث

آنفة    باول هاريس حراش  أ في    من خالل غرس شجرة سمه  د ا تخلي   ابن العائلة تم  
من مختلف القطاعات    املئات شاركوا في هذا النشاط الهام  ى أن  إل يشار  .  الذكر 
واملؤس  والبلد  وشخصي  ات  بارز سات  السي    ة ات  نصرالدين أ   د منها؛  رئيس    مل 
ي مؤس   لب ا سة  طريف   الشيخ   وسماحة ،  نيم ا د  ل   موفق  الروحي  لطائفة  الرئيس 
للدروز،    نيم ا د لب ا ي سة  مؤس  دارة  إ رئيس  ، والدكتور رمزي حلبي  ة في البالد الدرزي  

ريه  أ في البالد، والسيد    القطرية نيم  ا د لب ا سة ي رئيس مؤس    شيم   والسيد ايلي بن 
 
 
سات  ن من مختلف املؤس  و خر آ ن  و وزارة الدفاع ومندو ب عام  نائب مدير    م معل

 
 
في    مات. واملنظ أول  وتشرين  أيلول  شهري  في  أخرى  ومراسم  لقاءات  وستقام 

 مدينة املغار وقرية حرفيش. 

 مدينة القدس   في ة للعائالت الثكىل  دراسي    ة جول

 

 
 
  في ه للعائالت الثكلى  وتعليمي    ة دراسي    ة نيم للدروز جول ا د لب ا سة ي مؤس    مت نظ
مل زيارة  شملت    ، القدس   ورشليم أ مدينة   الجديد  ذكرى  ؤس  املبنى  تخليد  سة 
تم    ، الشهداء     شييده ت   الذي 

 
املعماري  حديث الطراز  على  روح  ل   العصري    ا  يالئم 

.  الشهداء   ذكرى كبرى لتخليد    ة رئيسي   ة قاع ، ويشمل املبنى  سة واملؤس  املوضوع  

سات واملكاتب  لى العائالت الثكلى مندوبو املؤس  إ   باإلضافة   الجولة وشارك في هذه  
الدراسي  ،  كما   . ة املحلي  واملجالس    ة الحكومي  والوزارات   الجولة  هذه  ة  وشملت 

ة  الحرب العاملي   ان ب  إ " الذي يروي أحداث الهولوكوست "ياد فاشيم  موقع زيارة 
   ة. باللغة العربي  ة  جولة إرشادي  وبضمنها  الثانية  

يارات    ىل مؤسسة الشهيد الدرزي إ ز

 

1  . 
 
ضيف أيلول  شهر  منتصف  في  ليفي  ميكي  الكنيست  رئيس  على  حل   ا 

ايل" التابعة لها،    ة "كيرم ة قبل العسكري  سة بيت الشهيد الدرزي والكلي  مؤس  
بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء  السيد ليفي  وقد قام  

بمرافقة   الكلي  الدروز  الكنيس طالب  رئيس  والتقى  كما  الفوج    ة ة،    15بطالب 
 وأجرى جلسة عمل مع إدارة بيت الشهيد الدرزي وكلية "كيرم ايل". 

شل مع نائب مدير  ي مير ا أ قام مدير عام وزارة الدفاع امليجر جنرال احتياط  .  2
و  العائالت  ورئيس قسم  الوزارة  السي  إ عام  والتراث  الذكرى   أ د  حياء 

 
معل م  رييه 

أ ب  الدرزي  الشهيد  بيت  سة  ملؤس  خاللها جر زيارة  شؤون    ى  حول  مباحثات 
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الثكلى  مؤس  العائالت  مع  التعاون  تعزيز  وسبل  لبانيم ،  ياد  ذلك  سة  في  بما   ،
 . ة لطائفة الدرزي  ضحايا ا بعدد من  االعتراف  

 
 دارة بنك  إ قامت  .  3

 
لى بيت الشهيد الدرزي في دالية  إ ا بزيارة  ر  إسرائيل مؤخ
الكنيست السابق  سة بيت  الكرمل التقت خاللها برئيس مؤس   الشهيد عضو 

سة  لى محاضرة من رئيس مجلس إدارة املؤس  إ استمعت  أمل نصر الدين و د  السي  
 . الدكتور رمزي حلبي 

4  . 
 
سالح االستخبارات في جيش الدفاع ضيفة  اط  ت مجموعة من ضب  حل
يل. كما،  إ ة قبل العسكرية كيرم  ة الدرزي  سة بيت الشهيد الدرزي والكلي  على مؤس  

الدر مؤس  وزار   الشهيد  بيت   ز سة 
 
مؤخ عضو  ر  ي  والتعليم  التربية  وزيرة  نائب  ا 

 الكنيست مئير يتسحاق هلفي.  

سة بيت الشهيد  دارة مؤس  إ ، عقد رئيس  16/08/2022في التاريخ املوافق  .  5
د لطفي نصر الدين جلسة  سة السي  الدرزي الدكتور رمزي حلبي ومدير عام املؤس  

 رف  عمل وتعا 
 
حيفا جرى  لي قسم العائالت وإحياء الذكرى والتراث في لواء  مع ممث
   . ن بين الجانبي    اون املستقبلي  التع خاللها دراسة آفاق  

هليفي  6 يتسحاق  مئير  الكنيست  والتعليم عضو  التربية  وزيرة  نائب  قام   .
 بزيارة ملؤسسة بيت الشهيد الدرزي، حيث أجرى جولة في املكان والتقى  

 
مؤخرا

 ة املؤسسة. خاللها بإدار 

 جث -جلسات عمل بخصوص شهداء يانوح 
  عضاد في مكتب رئيس مجلس يانوح جث السيد م  17/08/2022عقدت في 

ة  ت فيها مناقشة موضوع تخصيص قطعة أرض عسكري  تم    سعد جلسة عمل، 
 
 
لون عن  في قرية جث واملصادقة على الخطط الالزمة. وشارك في الجلسة ممث

قسم تخليد ذكرى الشهداء في وزارة الدفاع ومدير عام مؤسسة بيت الشهيد  
   الدرزي لطفي نصر الدين.  

 
أ  كما، و

 
ا في مجلس يانوح جث حفل توزيع  ر  قيم مؤخ
 لذكرى شهداء القريتي  

 
ن بحضور السيد لطفي نصرالدين  كتاب تذكاري تخليدا

 
 
ة ومركز شؤون  أجود عجمي    ز شؤون العائالت الثكلى في قرية جث السيد ومرك

  . ة يم قط هذه العائالت في قرية يانوح الشيخ نعمان  

 جلسة للهيئة العامة  

    

في دالية الكرمل   في مقر    التأمت  الدرزي  العمومي  لجمعي  ا   بيت الشهيد  ة  ة 
لي بن  إي د  ة السي  سة القطري  ة بمشاركة رئيس املؤس  سة "ياد لبانيم" القطري  ملؤس  

  شيم ورئيس  
مل  أ عضو الكنيست السابق السيد  س بيت الشهيد الدرزي  ومؤس 

الدين،   املؤس  و نصر  إدارة  واملديري  رئيس  حلبي،  رمزي  الدكتور  العام  سة    ن ي  ن 
وبيت الشهيد الدرزي السيد لطفي  يوفال ليبكين  ة  سة ياد لبانيم القطري  ملؤس  

حاء إسرائيل.  من جميع أن   سة ة في املؤس  ي  م ة العمو نصر الدين وأعضاء الجمعي  

قد   وع 
 
ي بمشاركة أعضاء الكنيست مفيد مرعي  في ختام االجتماع مؤتمر صحف

قانون االعتراف  في أعقاب  ، وذلك وإفرات رايتن وإيديت سيلمان وميخال شير 
   باألخوة الثواكل. 

 

 لكلية قبل العسكرية فوج جديد ل 

 
، حيث  " كيرم إيل " انطالق الفوج الخامس عشر في الكلية قبل العسكرية  

رسمي    سيتم   بمرور  االحتفال  العام  هذا  الكلية.    15ا  هذه  تأسيس  على   
 
عاما

احتفالي  و  مهرجان  املناسبة  بهذه  نتقد    سيقام  القادم.  نيسان  ابريل  م  في شهر 
الكلي   إلدارة  التقدير  وبخالص  الجزيل  قبل  بالشكر  إيل"  العسكري  ة  "كيرم  ة 

الرائع   الطاقم  وألفراد  الدين  نصر  أمل  السابق  الكنيست  عضو  ولرئيسها 
  
  وللمتبر 

ة وفي  عين ولجميع الشركاء في عملنا املميز في الكلي  عين ولعشرات املتطو 
  سة.  املشاريع األخرى التي تقودها املؤس  

السيد امل نرص الدين يعزي عائالت الشهداء هاني  
 صفا محمد عزالد ين و  أبو ريش 

     
ق السيد  سة بيت الشهيد الدرزي عضو الكنيست الساب أعرب رئيس مؤس  

وفاة اثنين من  د ل ة وحزنه العميق وأسفه الشدي عن تعازيه الحار    أمل نصر الدين 
أبناء  الليفتنانت   خيرة  البالد،  في  الدرزية  الطائفة  أبو    وضباط  هاني  كولونيل 

أنقذ ابنته من الغرق قبل أن  و   الذي قام بعمل بطولي جبار    ، الريش من قرية يركا 
   ، يغرق بنفسه 

 
م صفا عز  ، واملقد  رف بأخالقه الحميدة ا وع  ا مثالي  وكان ضابط

الطائفة ومدينة   الذي الدين من خيرة شباب  راح ضحية حادث دهس    املغار 
ن  أل   ، ا الرتباط ضواحي القدس قائد    األخير،   ه ع والذي سعى من خالل منصب مرو  

 
 
انسان وكان  الشعوب  بين  واملحبة  للسالم  جسرا    يكون 

 
جدا  

 
وخلوقا معطاء   ا 

وممي    
 
ناجحا  

 
 ز  وضابطا

 
حق خ ا  أثناء  مناصبه  جميع  في  بارزة  إنجازات  مته  د ق 

الدفاع العسكري   جيش  في  ورحب   . ة  مؤس    وأشاد   كما  الشهيد  رئيس  بيت  سة 
   ار املنهي  الدرزي بالقر 

 
خذه قسم العائالت وتخليد الذكرى والتراث التابع  الذي ات

الريش كشهيد في معارك وحروب    ، لوزارة الدفاع  أبو  االعتراف بالضابط هاني 
الذي قام به. رحمهما هللا، تعازينا القلبية  ا للعمل البطولي إسرائيل وذلك نظر  

ا إليه راجعون واألصدقاء.    ، واملعارف   ، واألهل   ، للعائالت 
 
ا هلل وإن

 
 ❖  . إن
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 نشاطات طائفّية
 قسم العالقات العاّمة  – المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى  :اعداد

 

لقاءات توعوّية توحيدّية حول  المجلس الّدييّن في 
 األضحى  ماهّية عيد

 
بيل حلول العيد، ُعقدت في مختلف   مع

ُ
انطالقة ليالي العشر املباركة ق

 القرى املعروفّية لقاءات توعوّية توحيدّية حول ماهّية العيد ومعانيه. 

طريف  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  من  بتوجيٍه  قاءات 

ّ
الل هذه  وجاءت 

 إلى تعز 
ً
ائفة الّدرزّية مع الهيئة الّدينّية، هادفة

ّ
يز أواصر  الّرئيس الّروحّي للط

وحيدّي، وغرس أخالقّيات  
ّ
ائفة واملجتمع الت

ّ
ة شرائح الط

ّ
واصل مع كاف

ّ
الت

وحيدّية.
ّ
ركيز على تعميق الهوّية الت

ّ
 هذا العيد املبارك وسط الت

وعية 
ّ
من بين هذه الفّعالّيات الهاّمة، قام مرشدو ومرشدات قسم الت

وحيدّية في املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى بتقديم 
ّ
محاضرات توحيدّية     الت

شملت بعًضا من املدارس االبتدائّية خالل األسبوع الّدراس ي األخير، نوادي  
هبّي في مختلف القرى من الكرمل والجليلين والجوالن، لقاءات  

ّ
الجيل الذ

توعوّية مع األّمهات والجّدات، ولقاء نوعّي ُعقد في مقام سّيدنا الخضر )ع(  
"الهويّ  عنوان  تحت  كفرياسيف  ات  في 

ّ
ومحط انطالقة  وحيدّية: 

ّ
الت ة 

أكاد ومشاركة  مشارك  مائة   من  أكثر  مجموعة يبمشاركة  ضمن  مّيين 
قافّي".  

ّ
وحيدّي الث

ّ
 "املنتدى الت

رئيس هيئة األركان العاّمة الجرنال 'أفيف كوخابي'  
يارة   الّشيخ إىل دارة سماحة في ز

 

العاّمة   8.7.2022حضر ظهر الجمعة   رئيس هيئة األركان اإلسرائلّية 
الّرئيس  طريف  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة  دارة  إلى  كوخابي'  'أفيف  الجنرال 

مال الجنرال أمير برعام،  
ّ
افقه قائد لواء الش ائفة الّدرزّية، ير

ّ
الّروحّي للط

عاشور،   يانيف  الجنرال  علّيان،  غّسان  الجنرال  الحكومة  أعمال  منّسق 
ضبّ  كبار  من   

ٌ
االستقبال وكوكبة مراسم  أّما  ومسؤوليها.  األركان  هيئة  اط 

رؤساء   من  عدٍد  جانب  إلى  يخ 
ّ
الش سماحة  بحضور  تّمت  فقد  الّرسمّية 

واملشايخ،   واألئّمة  الّدينّية  الهيئة  من  ولفيف  الّدرزّية  ّية 
ّ
املحل الّسلطات 

بينهم   برز  العسكرّية،  الوحدات  مختلف  من  الّدروز  الّضّباط  من  ونخبة 
ء أبو ركن املستشار العسكرّي لرئيس الّدولة، والعميد فارس  العميد عال

 عطيلة رئيس اإلدارة املدنّية في جيش الّدفاع.  

التي  حّديات 
ّ
الت للّضيوف حول  يخ 

ّ
الش تحّدث سماحة  الّزيارة،  خالل 

ا إلى ما يدور في دول  
ً
ائفة الّدرزّية في البالد واملنطقة، متطّرق

ّ
تواجه أبناء الط
اث وتأثير ذلك على وجود املوّحدين الّدروز، ُمشيًرا إلى كون  الجوار من أحد

بثوابت   ومرتبط  وبديهّي،  ثابٌت  أمٌر  هو  وبيوتهم  مناطقهم  في  الّدروز  ثبات 
لم وتعّديات وإرهاب. كذلك  

ُ
دينّية أخالقّية، ستبقى دائًما أقوى من كّل ظ

ائفة الّد 
ّ
ذي تلعبه الط

ّ
د سماحته على الّدور الّرائد ال

ّ
ا فقد أك رزّية تاريخيًّ

الّدولّي   عاون 
ّ
الت ضرورة  على  ًدا 

ّ
مؤك ولبنان،  سوريا  في   

ً
وخاّصة ا  إقليميًّ و

 ها.  نلضمان مصالح شعوب املنطقة وأما الجّدي

أّما رئيس األركان، فقد تناول خالل كلمته الحديث حول مركزّية جيش 
في دول  املتواجدة  حّديات 

ّ
الت في اجتياز  املنطقة   الّدفاع اإلسرائيلّي ودوره 

والّضباط   الجنود  يشغله  ما  أهمّية  على  بدوره  ًدا 
ّ
مؤك والبعيدة،  القريبة 

ا  
ً
واصف الجيش،  وحدات  ى  شتّ في  مختلفة  ودرجات  مناصب  من  الّدروز 

الّدفاع  جيش  وضّباط  جنود  لجميع  والقدوة  الجدارة  بأصحاب  إّياهم 
 اإلسرائيلّي.  

رئيس األركان مع هذا وشملت املراسم لقاءاٍت أجراها سماحته برفقة  
خبة املختارة، حيث عرض كّل واحد  

ّ
جنود وضّباط دروز تابعين لوحدات الن

ركيز على  
ّ
الت أهمّية  إلى  الحاضرين، وسط تطّرقهم  منهم قّصة نجاحه على 

الخدمة  بعد  ائفة 
ّ
الط ألبناء  األكاديمّي  العالي  عليم 

ّ
الت دعم  أهمّية 

ف  املسّرحين  الجنود  اندماج  وتعزيز  املتقّدمة العسكرّية،  العمل  أسواق  ي 
 والّرائدة.  

ّية الّدرزّية ورئيس مجلس ساجور  
ّ
وتحّدث رئيس منتدى الّسلطات املحل

الّدرزّية   القرى  الى أوضاع  كلمته  ا خالل 
ً
الّسّيد جبر حمود، متطّرق ّي 

ّ
املحل

ائفة خالل حياتهم اليومّية.  
ّ
تي تواجهه أبناء الط

ّ
حّديات املدنّية ال

ّ
 والت

ه  
ّ
أن الّسّيد وهيب  ُيذكر  ّي 

ّ
قاء كلٌّ من رئيس مجلس يركا املحل

ّ
الل حضر 

ّي الّسّيد راض ي نجم، رئيس مجلس  
ّ
حبيش ،رئيس مجلس بيت جن  املحل

ائفة من مختلف القرى  -يانوح 
ّ
جث معضاد سعد، والعشرات من أبناء الط

 من الكرمل والجليلين. 

يارات روحّية  في سماحة الّشيخ  يخ أبي  ّش لفضيلة الز
الّشيخ أبي عيل فضيلة و القضماني لحيوسف صا

 حسني حلب 
يخ 

ّ
الش سماحة  قام  املبارك،  األضحى  لعيد  اني 

ّ
الث اليوم  صبيحة  مع 

افقه وفٌد من املشايخ   الّدرزّية، ير ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  موفق طريف 
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يخ أبي يوسف  
ّ
ء األتقياء شيخنا الش

ّ
وإخوان الّدين، بزيارات روحّية لألجال

يخ أبي علي حسين حلب 
ّ
   ي في دالية الكرمل. صالح قضماني في يركا، ثّم لشيخنا الش

 

 
يخين مشاوراٍت هاّمة على  

ّ
أثناء الّزيارات، عقد سماحته مع فضيلة الش

ائفة بحلول عيد 
ّ
صعيد القضايا الّدينّية، وقّدم لهما الّتهاني باسم أبناء الط

وذكٍر   وعٍظ  من  به  تكّرما  ما  إلى  الوفد  برفقة  مستمًعا  املبارك،  األضحى 
تفّضال   وما  للقلوب،  له  مطّيٍب  به من دعمهما ملسيرة سماحته ودعائهما 

ى البالد.  ائفة الّدرزّية في شتّ
ّ
سديد لتحقيق مصالح الط

ّ
افر الخير والت  بو

ير يارة رسمّية لتهنئة أبناء والّدفاع   اوز العدل في ز
ّية بحلول عيد األضحى المبارك   الّطائفة الّدرز

   
هر  

ُ
وزير الّدفاع ونائب رئيس الحكومة   12.7.2022الثالثاء  حّل بعد ظ

"چدعون   الحكومة  رئيس  ونائب  العدل  وزير  افقه  ير غانتس"  "بنيامين 
الّدرزّية بحلول عيد األضحى   ائفة 

ّ
الط أبناء  لتهنئة  في زيارة رسمّية  ساعر" 

 املبارك. 

مقام   في  االجتماعات  قاعة  في  ُعقد  ذّي 
ّ
ال الّرسمّي  االستقبال  وتقّدم 

ف  )ع(  الخضر  الّرئيس  سّيدنا  ق طريف 
ّ
موف يخ 

ّ
الش كفرياسيف سماحة  ي 

افقه الوزير في وزارة املالّية حمد عّمار، رؤساء   ائفة الّدرزّية، ير
ّ
الّروحّي للط

لون وشيوخ من مختلف القرى املعروفّية  
ّ
ّية الّدرزّية، وممث

ّ
الّسلطات املحل

ْين والجوالن. 
َ
 من الكرمل والجليل

رحيبّية، تطّرق س
ّ
ق أثناء كلمته الت

ّ
ماحته إلى قضايا مهّمة عديدة تتعل

والبناء،  خطيط 
ّ
الت قضايا  كر 

ّ
بالذ ا  مخصًّ راها، 

ُ
وق ائفة 

ّ
الط بشؤون 

ال   ذي 
ّ
ال القومّية  قانون  وتداعيات  والعنف،  مة 

ّ
املنظ الجريمة  استفحال 

ائفة، حيث طالب سماحته الوزيَرين بالعمل  
ّ
يزاُل على جدول طلبات الط

ا وتعديل  مراجعة  على  ضمن الّجّدّي  املساواة  في  الحّق  وتشريع  لقانون، 

ائفة الّدرزّية  
ّ
ا إلى جانب تثبيت مكانة الط قوانين األساس وتحقيقها فعليًّ

ا.    دستوريًّ

ًئا الحضور  
ّ
خالل املراسم، تحّدث الوزير في وزارة املالّية حمد عّمار ُمهن

كّل  سيبذل  ه 
ّ
أن مصّرًحا  املبارك،  العيد  بحلول  جميًعا  ائفة 

ّ
الط   وأبناء 

قة بالوسط الّدرزّي. 
ّ
 طاقاته من أجل تنفيذ قرارات الحكومة املتعل

املنتدى   سكرتير  تحّدث  الّدرزّية،  ّية 
ّ
املحل الّسلطات  منتدى  عن   

ً
نيابة

ا خالل كلمته إلى 
ً
ّي ياسر غضبان، متطّرق

ّ
رئيس مجلس كسرى سميع املحل

 
ّ
للّسك الخدمات  تقديم  أمام  املجالس  رؤساء  يواجهها  تي 

ّ
ال ان  العقبات 
 واملواطنين. 

في نفس الّسياق، تحّدث أيًضا عضو الكنيست مفيد مرعي، ُمشيًرا إلى  
ّية وأعضاء البرملان من  

ّ
عاون املثمر بين الهيئة الّدينّية والّسلطات املحل

ّ
الت

كر  
ّ
ا بالذ ائفة وتقديم الخدمات املطلوبة ألبنائها، مخصًّ

ّ
أجل رفع شأن الط

يخ على الصعيدين
ّ
 اإلقليمّي والّدولّي.   أعمال سماحة الش

ائفة مع حلول العيد، مصّرحان  
ّ
من جهتهما، قّدم الوزيران تهانيهما للط

تشريع   عبر  الّدرزّية  ائفة 
ّ
الط مساواة  لضمان  واملطلق  الكامل  بالتزامهما 

 إلى تحقيق املساواة تجاه أبناء  
ً
قانون أساس: املساواة في الكنيست، إضافة

ة املج
ّ
ائفة وقراها في كاف

ّ
 االت. الط

ى  
ّ
تول الّسّيد معضاد سعد،  ّي 

ّ
املحل  

ّ
يانوح جث مجلس  رئيس  أّن  ُيذكر 

افته حول قضايا   ق، ُمسهًبا الحديث خالل عر
ّ
افة املراسم بجدارة وتأل عر

ائفة املصيرّية. 
ّ
 الط

لقاء  في  الوزيرين  مع  سماحته  التقى  االستقبال،  مراسم  وبعد  هذا 
تخّص  إقليمّية  قضايا  حول  فيه  تداولوا  ر، 

ّ
دول  مصغ في  ائفة 

ّ
الط كيان   

حديد في ظّل املستجّدات الّدولّية الحاصلة.
ّ
 املنطقة، وبالت

يارة الّسنوّية لمقام سماحة الّشيخ يشارك في  الّز
 في دالية الكرمل سّيدنا أبو ابراهيم عليه الّسالم 

ائفة 16.7.2022  في صبيحة اليوم الّسبت 
ّ
، حضر مئاٌت من شيوخ الط

الجليلين   مراسم  من  في  مشاركين  الكرمل،  دالية  إلى  والكرمل  والجوالن 
الّزيارة الّسنوّية ملقام سّيدنا "أبو ابراهيم" عليه الّسالم. وكان في استقبال  
يخ أبو علي  

ّ
الّضيوف مشايخ البلدة ولفيف من أهاليها يتقّدمهم شيخنا الش
يخ أبو منير قاسم نصر الّدين، ورئي

ّ
س املجلس حسين حلبي، قّيم املقام الش

ي الّسّيد رفيق حلبي.
ّ
 املحل

 
طريف  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة  تحّدث  الّدينّية،  املراسم  انطالق  قبل 

ائفة الّدرزّية عن مكانة هذا املقام الّدينّية واالجتماعّية  
ّ
الّرئيس الّروحّي للط

البلدات  في  العنف  تفاقم ظواهر  إلى  ا 
ً
متطّرق املوّحدين،  قلوب  في  الهاّمة 

تجنديد املعروفّية   ضرورة  إلى  منّوًها  بأسره،  املجتمع  تهّدد  باتت  تي 
ّ
ال

صّدي  
ّ
الت أجل  من  القوى  لتوحيد  ا،  وجماهيريًّ ا  رسميًّ بأسره،  املجتمع 
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كامل  رطة 
ّ
الش وتحميل  أنواعها،  اختالف  على  والجريمة  العنف  لظواهر 

 املسؤولّية تجاه تقاعسها في لجم املجرمين واإلجرام.  

ائفة في سوريا  هذا وتحّدث سماحته أيضً 
ّ
ا عن أوضاع األخوة أبناء الط

في   دعمهم  إزاء  البالد،  في  الواضح  ائفة 
ّ
الط أبناء  موقف  مكّرًرا  ولبنان، 

وحيدّي في  
ّ
وحيدّية املصيرّية، من أجل الحفاظ على الكيان الت

ّ
القضايا الت

 لهم بتواتر األمن واألمان واالستقرار في مناطق سكناهم. 
ً

   بالد الشرق، مبتهال

سمت بأجواء روحانّية توحيدّية خاّصة، إذ حضر مع 
ّ
ُيذكر أّن الزيارة ات

صالح   يوسف  أبو  يخ 
ّ
الش فضيلة  من  كلٌّ  طريف  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة 

أبو   يخ 
ّ
الش فضيلة  صالح،  أبو  طاهر  أحمد  أبو  يخ 

ّ
الش فضيلة  قضماني، 

 من 
ٌ
يخ أبو حسين هايل حلبي، ولفيف

ّ
سليمان فارس شمس، فضيلة الش

بلوا بحفاوٍة من ِقَبل أهالي البلدة ومشايخها،  سّياس الخ
ُ
ذين استق

ّ
لوات، ال

 بعد أّيام قالئل من حلول العيد.

على   الكرمل  دالية  أهالي  جميع  طريف  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  وشكر 

ا رحاب، مخصًّ
ّ
فتة من   حفاوة االستقبال والت

ّ
كر املشاركة املمّيزة والال

ّ
بالذ

ة أهالي البلدة. 
ّ
 كاف

ة وتضامن لسيادة ررسالة مؤازسماحة الّشيخ في 
 بعد توقيفه في لبنان المطران موىس الحاج

الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  طريف  ق 

ّ
موف يخ 

ّ
الش سماحة  أبرق 

وذل الحاج،  املطران موس ى  لسيادة  توقيفه رسالة مؤازة وتضامن  بعد  ك 
إلى   متوّجًها  اقورة 

ّ
الن عبوره  فور  بنانّية 

ّ
الل املحكمة  من  بأمٍر  حقيق 

ّ
للت

بنانّية، وقد جاء في برقّية سماحته:   
ّ
 األراض ي الل

ا،  
ً
شجن القلُب  له  اهتزّ  ما  سيادتكم  أخبار  من  بلغنا  فقد  بعد  أّما   "

و املساعدة  واستثارت له املشاعر غضًبا، ذاكرين أياديكم املمدودة دوًما نح
داء لتعزيز أواصر املحّبة واملوّدة  

ّ
والخير، ودعواكم املسترسلة األمينة في الن

بين   يجمُع  ذي 
ّ
ال املشترك  اإلنسانّي  القاسم  على  ركيز 

ّ
والت األديان،  بين 

عوب. 
ّ
 الش

اقفكم   د لسيادتكم ونشّدد على موقفنا الّداعم ملو
ّ
نا من هنا، نؤك

ّ
وإن

أصحاب   ة 
ّ
كاف مناشدين  البالد ودوركم،  في  والكهنوتّية  الّدينّية  الّرتب 

وقالًبا،   قلًبا  جانبكم  إلى  والوقوف  والكلمة،   
ّ
الّصف بتوحيد  والعالم 

وأداء   الّرعّية  أبناء  خدمة  في  املباركة  مسيرتكم  استمرار  لضمان 
 مسؤولّياتكم الكنسّية على خير وجه."  

يخ
ّ
الش سماحة  ملوقف  تقديره  عن  الحاج  املطران  عّبر  جهته،   من 

اقف ما ُيثلج الّصدر ويعّزز    في مثل هذه املو
ّ
ًدا أن

ّ
الواضح والّصريح، مؤك

 أهمّية تتابع العمل اإلنسانّي املقّدس من أجل مصلحة الجميع.

يارة الّسنوّية لمقام سماحة الّشيخ يشارك في  الّز
 في بيت جن  سّيدنا بهاء الّدين عليه الّسالم

يوم  صباح    االثنين   حّل 
مئاٌت من شيوخ    25.7.2022

الكرمل   من  ائفة 
ّ
الط

ا  
ً
ضيوف والجليلين  والجوالن 

على قرية بيت جّن في الجليل  
في   للمشاركة  وذلك  األعلى، 
الّسنوّية   الّزيارة  مراسم  أداء 

 (. ع)ملقام سّيدنا بهاء الّدين 

يخ 
ّ
الش سماحة  تحّدث  الّدينّية،  واملراسم  الّصلوات  انطالقة  بيل 

ُ
ق

الرّ  طريف  "حفظ  موفق  فريضة  عن  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي  ئيس 

تي حافظت على ترابط املوّحدين عبر  
ّ
االخوان" مشيًرا إلى كونها الخصلة ال

مّسك بها خير تمّسك  
ّ
ديدة إلى الت

ّ
ًدا حاجتنا الش

ّ
األزمان وفي كّل مكان، مؤك

ًد 
ّ
 وصفه سماحته بالّدينّي اإلنسانّي، مؤك

ٌ
ا إلى  خالل هذه األّيام، وهو رابط

ه كان وسيبقى أقوى من كّل حدود، وأرقى من أّية سياسات. 
ّ
 أن

أنواعه في   كذلك، تطّرق سماحته إلى قضّية العنف املستشري بشّتى 
  
ً

ارع الّدرزّي خالل اآلونة األخيرة، معرًبا عن قلقه إزاء تفاقمه ومحّمال
ّ
الش

املجرمين، وضم على  القبض  إلقاء  أجل  من  املسؤولّية  كامل  رطة 
ّ
ان  الش

 توفير حقوق املواطنين في حفظ األمن واألمان، جسًما وممتلكات. 

سوريا   في  ائفة 
ّ
الط أبناء  األخوة  أوضاع  عن  أيًضا  سماحته  وتحّدث  كما 

  ،
ّ
 وحدة الكلمة والّصف

ّ
وحيد إال

ّ
ه ال يليق بالت

ّ
 أخرى أن

ً
ًدا مّرة

ّ
ولبنان، مؤك

 مان. من أجل مواجهة تحّديات العصر املظلمة والعبور إلى بّر األ 

 
سمت الّزيارة بحفاوٍة الفتة استقبل فيها أهالي بيت جّن عموم  

ّ
هذا وات

باحات   إلى  يخ 
ّ
الش سماحة  مع  ذين حضروا 

ّ
ال القرى،  ة 

ّ
كاف من  الّزائرين 

قضماني،   صالح  يوسف  أبا  يخ 
ّ
الش فضيلة  كر 

ّ
بالذ منهم  نخّص  املقام، 

أبا حس يخ 
ّ
يخ أبا أحمد طاهر أبو صالح، فضيلة الش

ّ
ين هايل  فضيلة الش

تم   ذين 
ّ
ال واألئّمة،  املذهب  وقضاة  الخلوات  سّياس  من  ا 

ً
ولفيف حلبي، 

ّي املحامي 
ّ
استقبالهم بحضور سّياس خلوات بيت جن، رئيس املجلس املحل

دّبور،   صائب  اصرة 
ّ
الن في  املركزّية  املحكمة  قاض ي  سعادة  نجم،  راض ي 

بهاء أعضاء لجنة وقف مقام سّيدنا  البرملان علي صاللحة،  الّدين   عضو 
أهالي قرية بيت جن، وهو ما شكره   الّسالم وحشد كبير ومتنّوع من  عليه 
ه ليس بالغريب عن أهل بيت  

ّ
أن سماحته على مسمع من الجميع، مشيًرا 
 على مّر العصور. 

ً
امخة كرًما وكرامة

ّ
 جّن الش

يستمّر في نشاطاته  "الكونغرس الّشبابّي الّدرزّي" 
 ويتأّلق

 
بابّي الّدرزّي" ُعقدت ظهر الجمعة  

ّ
 29ضمن فّعالّيات "الكونغرس الش

انية   2022تموز  
ّ
الث الجلسة  الّسالم  عليه  الخضر  بّي 

ّ
الن سّيدنا  مقام  في 

من   الّدرزّية  القرى  ة 
ّ
كاف من  الفت  شبابّي  حضوٍر  وسط  للكونغرس، 

 الجليلين والكرمل والجوالن.  

ع تحت شعار  وكانت فّعالّيات الكونغرس قد انطلقت قبل عّدة أسابي
طريف  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة  من  ورعاية  بتوجيٍه  بوّحدنا"  وحيد 

ّ
"الت

املوّحد   باب 
ّ
الش إشراك  إلى   

ً
هادفة الّدرزّية،  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس 

ائفة ومستقبلها.  
ّ
تي تهّم أبناء الط

ّ
 الّصاعد في مختلف املجاالت الحياتّية ال
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شام توحيدّية  محاضرة  انية 
ّ
الث الجلسة  املحاضر  وشملت  ألقاها  لة 

يخ أبو سليمان نور الّدين شمس، تطّرق فيها إلى دور اإلنسان املوّحد في  
ّ
الش

 املجتمع والحياة.

في مستهّل الجلسة، تحّدث املحامي رائد شنان املدير العاّم للمجلس 
القريب   املدى  على  وأهدافه  الكونغرس  رؤيا  عن  األعلى  الّدرزّي  الّدينّي 

إلى مشيًرا  وضع    والبعيد،  في  املوّحد  باب 
ّ
الش يشغله  ذي 

ّ
ال الواعد  الّدور 

قّدم والحداثة العاملّية.  
ّ
أثير االجتماعّية، ومجاراة الت

ّ
 بصمة الت

 
يخ وليد غضبان واألخت  

ّ
ألقى عضوا الكونغرس الش خالل الجلسة، 

جاح،  
ّ
اتّية وتجربتهما مع الن

ّ
سالم ابراهيم غانم مداخالت حول سيرتهما الذ

بقصص   الكونغرس  أعضاء  ة 
ّ
كاف لتعريف  أعّدت  فقرة  خالل  من  وذلك 

جاحات واإلنجازات.  
ّ
 الن

وحيدّي ثمرة عمل م
ّ
بابّي الت

ّ
قاء الش

ّ
شترك ومثمر بين إدارة ُيذكر أّن الل

يخ د.  
ّ
املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى مع مجموعة شبابّية واعدة ضّمت الش

أمير صالح، صابرين فضل عرايدة املغار هشام حسين  -موران  خليل من 
ا خيزران  

ّ
سعد من يانوح، لورينا عماد خطيب من كفر سميع ومالك مهن

افة الجلسة بص ت اليوم عر
ّ
تي تول

ّ
قة ورائعة. من يركا وال

ّ
 ورة متأل

علمّية  بحثّية  لورشات  األعضاء  تقسيم  تّم  الجلسة،  مداوالت  خالل 
عليم 

ّ
والت العمل  مجاالت  في  وحيدّية 

ّ
الت بالهوّية  ق 

ّ
تتعل موضوع  تناولت 

العالي ومكانة املرأة املوّحدة، أشرفت عليها موّجهات مجموعات مؤّهالت 
م  ،

ّ
مال رنين  اريانا ذيب وكرميال حلبي،  وهّن جيهان شاهين، سناء فّضول، 

لخصيات على مسمٍع من الجميع، على أن تتّم متابعة  
ّ
ليتّم بعدها عرض الت

البحث في هذه املواضيع خالل أيام دراسية وجلسات مستقبلّية، بمشاركِة  
ائفة.

ّ
 مختّصين ومختّصات من أبناء الط

قاء عن شعورهم اإليجابّي امللموس م  
ّ
ن  وأعرب املشاركون في ختام الل

ذي ال بّد سيسهم في  
ّ
مهنّية الجلسة والّرؤيا الواضحة للكونغرس، األمر ال

ل قفزة نوعّية طائفّية في مجاالت عديدة. 
ّ
ة مناحي الحياة ويشك

ّ
 كاف

مسؤويل 'صندوق  مع  يلتقي  سماحة الشيخ
 بورتالند' 

 
ائفة الّدرزّية

ّ
يخ موفق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
في    التقى سماحة الش

ا    3.8.2022تاريخ  
ً
شريك باعتباره  بورتالند'،  'صندوق  مسؤولي  من  بوفٍد 

املتدّينات   الّدرزّيات  ساء 
ّ
للن العمل  تأهيل  مشروع  قيام  في  ا  أساسيًّ

الكرمل  في دالية  الهايتك، وذلك عبر مركز "لوتس"  في مجال  وانخراطهّن 
تضمن ألكثر من سبعين   رائدة،  توحيدّية  هايتك   

َ
بوتقة يعتبر  ذي 

ّ
  ال

ً
امرأة

قاليد.
ّ
 عمٍل مراعية للعادات والت

َ
 بيئة

ً
 ومحافظة

ً
 متدّينة

املشروع  نطاق  توسيع  إمكانّية  حول  الحديث  دار  قاء، 
ّ
الل خالل 

لخدمة  الجليل  منطقة  في  جديد  مركز  إقامة  إمكانّية  وبحث  وفّعالّياته، 

مماثلة  مشاريع  إلقامة  الفكرة  تطوير  إلى جانب  هناك،  املتدّينات  جمهور 
ب
ّ
 اب املتدّينين. للش

يخ موفق طريف رئيس الّصندوق الّسّيد 
ّ
من جهته، شكر سماحة الش

ش عينات   ارتس ڤرامي  سيف،  أيمن  الّسّيد  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
ة جهودهم، مشيًرا إلى  

ّ
مكموري والّدكتورة نسرين حّداد حاج يحيى على كاف

ًدا تمّيز مشروع  
ّ
ما لبصمتهم الكبيرة من تأثير عميق في املجتمع العربّي، مؤك

تي أسسته وتديره األخت ميسا حلبيلوتس"
ّ
يخ على صعيد الّدولة، -" ال

ّ
الش

عاون في مجاالت عّدة. ودو 
ّ
فت في فتح آفاق العمل والت

ّ
 ره الال

ذي حضره أيًضا املدير العاّم للمجلس الّدينّي الّدرزّي   في
ّ
قاء ال

ّ
نهاية الل

ة 
ّ
العمل إلعداد خط انطالق  فاق على 

ّ
االت تّم  ان، 

ّ
رائد شن املحامي  األعلى 

إلى  وتقديمها  باب 
ّ
الش احتياجات  مسُح  فيها  يتّم  مستقبلّية،  إدارة    عمل 
 للبحث وتوسيع املشروع. 

ً
 الّصندوق لتكون قاعدة

يارة ّدينّية إىل مقام  ز سماحة الّشيخ يشارك في 
 ( ع)سّيدنا الّنّب "يهوذا" 

 

 
الجمعة   مساء  عليه   5.8.2022حضر  "يهوذا"  بّي 

ّ
الن سّيدنا  مقام  إلى 

ائفة الّدرزّية من مختلف 
ّ
الّسالم في هضبة الجوالن، مئاٌت من شيوخ الط

قليدّية املتوارثة 
ّ
القرى املعروفّية، وذلك من أجل إحياء الّزيارة الّدينّية الت

 منذ عشرات الّسنين. 

يخ موفق طريف الّرئيس ال
ّ
ّروحّي  في كلمة مباركته، تطّرق سماحة الش

  
ً
 دينّية

ً
ائفة الّدرزّية إلى أهمّية الّزيارات الّدينّية، مشيًرا إلى كونها فرصة

ّ
للط

ًدا دورها في الحفاظ على  
ّ
ائفة املوّحدين، ومؤك

ّ
واجتماعّية للقاء أبناء الط

وترسيخها   مكان،  كّل  في  الّدينّي  املجتمع  أبناء  بين  والكلمة   
ّ
الّصف وحدة 

 اإلخوان.  لقيم اإليمان واملحّبة وحفظ

تي  
ّ
في مجمل الحديث، تحّدث سماحته عن األوضاع املؤسفة األخيرة ال

سورّيا   في  املوّحد  املجتمع  أبناء  ة 
ّ
كاف مناشًدا  والجبل،  الّسويداء  واجهتها 

على كّل فئاته وفصائله، لتوحيد الّصفوف واأليدي، والعمل املشترك من  
و 
ّ
ذي  أجل الحفاظ على كيانهم هناك، إذ كان القاسم الت

ّ
حيدّي املشترك ال

ائفة املعروفّية في تاريخ سوريا، كان وسيبقى أكبر وأجّل من  
ّ
ره أبناء الط

ّ
سط

 أّي تفّرق وخالف وانقسام. 

ر سماحته من املرحلة 
ّ
ائفة في لبنان، فقد حذ

ّ
سبة ألوضاع الط

ّ
أّما بالن

لشّق  باملحاوالت  ق 
ّ
يتعل فيما  هناك  ائفة 

ّ
الط أبناء  بها  يمّر  تي 

ّ
ال   الحّساّسة 

صفوفهم، وهو ما وصفه سماحته بالّصعب املستحيل مشيًدا بدور شيوخ  
البّياضة   مهد 

ّ
أن ًدا 

ّ
الّدروز هناك، مؤك الّزعماء  وبقيادة  لبنان وحكمتهم، 

ا. 
ً
ا محفوظ ا محميًّ

ً
ريفة سيبقى بعون هللا ُمصان

ّ
 الش
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وحظيت   خاّصة،  توحيدّية  روحانّية  بأجواء  سمت 
ّ
ات الّزيارة  أّن  ُيذكر 

يخ أبي  بمشاركة  
ّ
يخ أبي أحمد طاهر أبو صالح، الش

ّ
واسعة شملت حضور الش

يخ أبي حسين هايل حلبي وسّياس الخلوات واألئّمة. 
ّ
 سليمان فارس شمس والش

مراسم اختتام وسط حضور سماحة الّشيخ: انطالق 
مقام  مخّيم "الجذور الّتوحيدّية" لألطفال والّشبيبة 

 )ع(  سّيدنا الّنّب شعيب

 

 
بّي شعيب عليه الّسالم مساء األربعاء   

ّ
 17.8.2022شهد مقام سّيدنا الن

بيبة من مختلف 
ّ
وحيدّية" لألطفال والش

ّ
مراسم اختتام مخّيم "الجذور الت

   القرى الّدرزّية في الكرمل والجليلين.

ذي استمّر على مدار أسبوعين تخ
ّ
ل فّعالّيات توحيدّية وكان املخّيم ال

ّ
ل

من   أكثر  ومشاركة  حضور  القيم   1000وسط  خاللها  موا 
ّ
تعل مشترك، 

وحيدّية، وشاركوا في فّعالّيات اجتماعّية وتفكيرّية كثيرة،  
ّ
واألخالقّيات الت

ربية 
ّ
الت في  خبرة  ذوي  اء 

ّ
أكف مرشدين  يد  على  وتمريرها  لها  خطيط 

ّ
الت تّم 

وعية. 
ّ
 والت

يخ موف
ّ
ائفة الّدرزّية قد وكان سماحة الش

ّ
ق طريف الّرئيس الّروحّي للط

 مع الهوّية  
ٌ
 عميقة

ٌ
ه رحلة

ّ
ا املخّيم بأن

ً
لبة واألهالي، واصف

ّ
بارك جمهور الط

ات، مشيًرا إلى أهمّية توفير املخّيم لفرصٍة حقيقّيٍة من  
ّ
من أجل معرفة الذ

والعادات   القيم  تذويت  عبر  ومغزى،  معنى  ذات  أوقات  قضاء  أجل 
وحيد

ّ
وجيه  الت

ّ
والت العميقة،  األخالقّيِة  بالجذور  شّبِث 

ّ
والت األصيلة،  ّية 

عليم 
ّ
حذير بالت

ّ
ينة لإلقبال على الخيرات، والت

ّ
الحكيم للهدى مع الّدعوة الل

ا. ا واجتماعيًّ ا ودينيًّ خويف من ُسبل الحرام واملمنوعات، إنسانيًّ
ّ
 ال بالت

د سماحته على رؤيا املجلس الّدينّي الّدر  
ّ
زّي األعلى الواضحة هذا وأك

من   ا  وهامًّ ا  أساسيًّ جزًءا  وحيدّية 
ّ
الت وعية 

ّ
الت فّعالّيات  كون  في  والثابتة 

ائفة.  
ّ
اريخّية نحو أبناء الط

ّ
 مسؤولّية املجلس الّدينّي الت

حركة   مؤّسس  عّمار،  حمد  الوزير  ألقاها   
ً
كلمة املراسم  وشملت 

املخي قيام  في  املخلصة  ريكة 
ّ
الش الّدرزّية،  بيبة 

ّ
الّدينّي الش املجلس  مع  م 

تربية  على  الّروحّية  الّرئاسة  مع  عاون 
ّ
بالت خاللها  أشاد  األعلى،  الّدرزّي 

وحيدي.  
ّ
شء الّصاعد على تعاليم وآداب الت

ّ
 الن

ى  
ّ
تول توحيدّية،  دينّية  أناشيد  لفقرات  عرًضا  قاء 

ّ
الل شمل  كذلك 

 
ّ
اب يزن فرحات، مرشد قسم الت

ّ
يخ الش

ّ
افتها مع سائر الحفل الش وعية عر

وحيدّية في املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى.
ّ
 الت

ذي أتّم اليوم عامه الرابع عشر،  
ّ
وعية التوحيدية ال

ّ
ُيذكر أّن مخّيم الت

وحركة   األعلى  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  بين  نسيق 
ّ
والت عاون 

ّ
بالت يجري 

بيبة الّدرزّية، ويهدف عن طريق برنامج تربوّي ممنهج يقّدمه مرشدون  
ّ
الش

إلى ت بيبة، 
ّ
ذويت أسس  ومرشدات متدّينون إلى جانب مرشدي حركة الش

املجتمع  في  والفئات  رائح 
ّ
الش مختلف  عند  االجتماعّي  والعطاء  وحيد 

ّ
الت

وحيدّي في البالد. 
ّ
 الت

يارة الّسنوّية الّرسمّية سماحة الّشيخ يشارك في  الّز
 في هضبة الجوالن (ع)لمقام سّيدنا اليعفورّي 

 
الّرسمّية   2022آب    25الخميس    يومصادف   الّسنوّية  الّزيارة  موعد 

وسط   وذلك  الجوالن،  هضبة  في  الّسالم  عليه  اليعفورّي  سّيدنا  ملقام 
والكرمل   الجليلين  من  املشايخ  مئات  شملت  كبيرة  جماهيرّية  مشاركة 

ذين قدموا ألداء مراسم الّزيارة. 
ّ
 والجوالن، ال

ا الّرئيس  موفق طريف  يخ 
ّ
الش أ سماحة 

ّ
هن مستهّل حديثه،  لّروحّي  في 

تي  
ّ
ال قاءات 

ّ
الل بهذه  سروره  عن  معّبًرا  الّزائرين،  جمَع  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط

أطياف   بين  واملشاورات  األخّوة  أبواب   
ً
فاتحة كبيًرا،  ا  روحيًّ  

ً
إقباال شهدت 

ائفة وشيوخها. 
ّ
 أبناء الط

األسابيع  خالل  الواردة  لألخبار  كلمته  خالل  سماحته  وتطّرق  هذا 
ًدا قلق املوّحدين في البالد األخيرة من  

ّ
الّسويداء وقرى جبل الّسّماق، مؤك

دائٍم   بشكٍل  الّروحّية  الّرئاسة  قبل  من  تتّبعها  يتّم  تي 
ّ
ال األخبار  هذه  إزاء 

املوثوقة وعدم   إلى ضرورة استقصاء األخبار عن املصادر  وعميق، مشيًرا 
غير   بشكل  واملتناقلة  منها  املغلوطة  املعلومات  مع  عاطي 

ّ
عبر  الت مسؤول 

واصل االجتماعّي. 
ّ
 وسائل الت

رة  
ّ
مات املؤث

ّ
أن، كّرر سماحته دعوته لجميع القوى واملنظ

ّ
وفي ذات الش

ائفة ملنع 
ّ
واصل مع أبناء الط

ّ
عاون والت

ّ
العاملة في سوريا، مناشًدا إّياهم بالت

ائفة في البالد بالوقوف  
ّ
ًدا استمرار أبناء الط

ّ
وحيدّي، مؤك

ّ
املّس بالكيان الت

رق واإلمكانات. إل
ّ
ائفة في سوريا، ومساندتها بكّل القدرات والط

ّ
 ى جانب الط

الّزيارة بأجواء روحانّية توحيدّية ممّيزة، أضفت طابًعا   سمت 
ّ
هذا وات

أبي يوسف   يخ 
ّ
الش يخ موفق طريف وفضيلة 

ّ
الش ا بحضور سماحة  خاصًّ

قبلوا بحفاوة وكرم على ي
ُ
ذين است

ّ
ال د  صالح قضماني وسّياس الخلوات، 

يخ أبو أحمد طاهر أبو  
ّ
شيوخ الجوالن، وفي مقّدمتهم فضيلة املشايخ الش

حلبي   هايل  حسين  أبو  يخ 
ّ
الش فارس شمس،  سليمان  أبو  يخ 

ّ
الش صالح، 

يخ أبو صخر عاطف شعالن. 
ّ
 والش

يارة عمٍل رسمّية إىل 'جنيف' في سماحة الّشيخ    - ز
 سويرسا

التقى  ،ر آب املنصرمفي أواخر شه 'جنيف'خالل زيارة عمٍل رسمّية إلى  
برئيس  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  طريف  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة 

قّدم   حيث  حدة، 
ّ
املت األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  وسفراء  وأعضاء 

األوسط،   رق 
ّ
الش منطقة  في  لألوضاع  رؤياه   حول 

ً
 شاملة

ً
مداخلة أمامهم 

ف  الّدروز  املوّحدين  أبناء طائفة  أوضاع  إلى  حديد 
ّ
بالت ا 

ً
في  متطّرق ي سوريا، 

 عاًما.  11أعقاب الحرب األهلّية منذ أكثر من 
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الّسّماق   جبل  قرى  في  املوّحدين  أوضاع  سماحته  وعرض  هذا، 
دولّية،  بمساعدات  تزويدهم  بضرورة  الكبرى  األهمّية  ًدا 

ّ
مؤك واملحيط، 

وتأمين الحماية لهم في ظّل ما يمّرون به من مضايقاٍت واعتداءات على يد  
نظيمات اإلر 

ّ
هابّية املسيطرة على شمال غرب سوريا، في حين تقع هذه  الت

 القرى خارج سيطرة وسيادة الّدولة الّسورّية.

 
قاء قد جمع  

ّ
رئيًسا من رؤساء بعثات دول وسفراء، حضر    17وكان الل

تي  
ّ
حدة األميركّية، بريطانيا وفرنسا واألرجنتين، وال

ّ
بينهم سفراء الواليات املت
امل رئاسة  للعام  يتولى سفيرها  لألمم   2022جلس  العاّمة  الجمعّية  مقّر  في 

حدة في 'جنيف'.  
ّ
 املت

فاق على تقديم ورقة عمل مفّصلة حول أوضاع  
ّ
قاء إلى االت

ّ
وخلص الل

أجل   من  وذلك  األوسط،  رق 
ّ
الش دول  في  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط أبناء  وحقوق 

حصول   وضمان  اإلنسان،  حقوق  مجلس  أعضاء  ة 
ّ
كاف على  عرضها 

ائفة ا
ّ
 لّدرزّية على مكانتها الّدولّية الخاّصة واملمّيزة. الط

أيًضا بعقِد   أن، قام سماحته 
ّ
مة   لقاِء   في ذات الش

ّ
هاّم مع رئيس منظ

األحمر   الّصليب 
في   ماورير"  "بيتير 
املنظمة ،  مقّر 

  الحديث   دار حيث  
حول    بينهما

تي  
ّ
ال املساعدات 

مة 
ّ
املنظ بها  تقوم 

املناطق   تجاه 
املنكوبة  

رئيس   أمام  سماحته  عرض  وقد  األوسط،  رق 
ّ
الش دول  في  واملحتاجة 

في شمال   الّسّماق  في منطقة جبل  الّدرزّية  ائفة 
ّ
الط أبناء  أحوال  مة 

ّ
املنظ

األهالي   أمن  تهّدد  إرهابّية  تنظيماٍت  لسيطرة  تخضع  تي 
ّ
وال سوريا،  غرب 

املساعدات هن وصول  تأمين  على  بالعمل  مة 
ّ
املنظ  

َ
رئاسة مطالًبا  اك، 

اقعة خارج ن ، إلى  طاق الّدولة الّسورّية الّرسمّيةالفورّية للقرى الّدرزّية الو
 جانب  

ّ
نمية في  مناقشة الحاجة امللّحة والّضرورّية الستثمار برامج دولّية للت

قرى جبل الّدروز، وذلك  اعة واملياه والّصّحة في  ر مجاالت حيوّية مثل الزّ 
ا لعجلة االقتصاد واملعيشة، بعد سنواٍت طواٍل من استمرار الحرب  

ً
تحريك

 األهلّية هناك. 

تدشني مبىن مدرسة  حفل سماحة الّشيخ يشارك في 
 اإلرشاق الّتوحيدّية االبتدائّية في الكرمل 

ائفة الّدرزّية  
ّ
يخ موفق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
شارك سماحة الش

وحيدّية   5.9.2022تاريخ    في
ّ
الت اإلشراق  مدرسة  مبنى  تدشين  حفل  في 

االبتدائّية في الكرمل، وذلك بحضور كّل من وزيرة املعارف "يفعات شاشا  
منصور،  بيتون  بهيج  الّسّيد  عسفيا  مجلس  رئيس  عّمار،  حمد  الوزير   ،"

يوخ 
ّ
الش من   

ٌ
ولفيف حلبي،  رفيق  الّسّيد  الكرمل  دالية  مجلس  رئيس 

ان من دالية الكرمل وعسفيا. 
ّ
عليم والّسك

ّ
ربية والت

ّ
 وهيئات الت

في مستهّل حديثه، تطّرق سماحته إلى األهمّية البالغة في تعليم أسس 
وحيد 

ّ
الت عليم املمنهج من    ومبادئ 

ّ
الت الب املوّحد، إلى جانب 

ّ
في حياة الط

هذا  العصر.  ومستلزمات  احتياجات  يالئم  مّما  ولغات  وعلوم  رياضّيات 
تي تبلورت 

ّ
ذي وصفه سماحته "كترجماٍن صادٍح للّرؤيا الواعدة ال

ّ
الجمع ال

  في قيام مدارس اإلشراق" الّساعية إلى االستمثار في بناء طالٍب موّحد راٍق 
ا.  ا وأخالقيًّ  فّعال اجتماعيًّ

 
ربوّي الّرائع هو 

ّ
د سماحته أّن قيام هذا الّصرح الت

ّ
أن، أك

ّ
في ذات الش

ائفة في البالد، مشيًدا بدور العاملين على  
ّ
 تاريخّي وأسبقّي في حياة الط

ٌ
حدث

ّية دالية الكرمل وعسفيا، إدارة املدرسة 
ّ
تحقيقه من رؤساء املجالس املحل

بامل   
ً
لة

ّ
ربوّية  ممث

ّ
الت الّرؤيا  في  آمنت  تي 

ّ
ال األهالي  ولجنة  لهياني،  إكرام  ديرة 

هذا  يكون  بأن  أمله  عن  عّبر سماحته  وقد  اقات. 
ّ
الط كّل  فيها  واستثمروا 

مدارس   لبناء   
ً
فاتحة دشين 

ّ
الت

املناطق   في  جديدة  دينّية  توحيدّية 
  الّدرزّية األخرى على املدى القريب.

ته مع اختتام املراسم، قام سماح
بزياراٍت   املشاركين  حضوُر  افقه  ير
املدرسة،   صفوف  من  بعًضا  شملت 
ب  

ّ
ال
ّ
الط إلى  خاللها  من  استمعوا 

ذين تحّدثوا عن سعادتهم  
ّ
مين ال

ّ
واملعل

 .
ً

ذي انتظروه طويال
ّ
 بهذا الحدث ال

يارة الّسنوّية الّتقليدّية  سماحة الّشيخ يشارك في  الّز
 لمقام سّيدنا سبالن عليه الّسالم في حرفيش  

 
الّسبت   ائفة صباح 

ّ
الط أحيت  عاَمين،  دام  انقطاع   10.9.2022  بعد 

في   الّسالم  عليه  سبالن  سّيدنا  ملقام  قليدّية 
ّ
الت الّسنوّية  الّزيارة  مراسم 

ائفة من الكرمل والجليلين حرفيش
ّ
، وسط مشاركة املئات من شيوخ الط

 والجوالن، والقرية املضيفة حرفيش.  

ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  طريف  ق 

ّ
موف يخ 

ّ
الش سماحة  وصول  مع 

البالد   خلوات  سّياس  بحضور  الّزيارة  انطلقت  املقام،  باحة  إلى  الّدرزّية 
بعو  سعادته  عن  سماحته  عّبر  وقد  الّدينّية واألئّمة،  الّزيارة  هذه  دة 

وحوادث   املستشري  العنف  تزايد  إلى  كلمته  خالل  ا 
ً
متطّرق ريفة، 

ّ
الش

ار   على البيوت وبعض أماكن العمل في القرى املعروفّية، مطالًبا 
ّ
إطالق الن

واهر.
ّ
 بتوحيد الكلمة من أجل نبذ ووقف هذه الظ
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ربية الّصحيح
ّ
ة األخالقّية،  كما وتحّدث سماحته عن دور العائلة في الت

وحيد، ُمعرًبا عن أمله بتحّسن أوضاع  
ّ
وتوجيه األبناء للّسير على تعاليم الت

ا، وتيسير جّو داعٍم من األمن  ا واجتماعيًّ ائفة في سورّيا ولبنان سياسيًّ
ّ
الط

 واألمان لألجيال املوّحدة الّصاعدة. 

 
ّ
يخ أبو علي مهن

ّ
ا وكان في استقبال الّزائرين سايس خلوة حرفيش الش

املجلس  رئيس  وأهاليها،  القرية  شيوخ  الّدينّية،  جنة 
ّ
الل وأعضاء  فارس 

ّي عبد هللا خير الّدين  
ّ
وعضو البرملان مفيد مرعي. هذا وحضر إلى الّزيارة  املحل

ّية 
ّ
ورئيس مجلس ساجور الّسّيد  الّدرزّية    كلٌّ من رئيس منتدى الّسلطات املحل

    جبر حّمود، رئيس مجلس بيت جن املحامي راض ي 
ّ
نجم، رئيس مجلس يانوح جث

 الّسّيد معضاد سعد وعضو البرملان علي صاللحة.  

يخ أهالي قرية حرفيش على حفاوة االستقبال، داعًيا  
ّ
هذا وشكر سماحة الش

وفيق على فتح أبواب البيوت والقلوب أمام وفود الّزائرين. 
ّ
 لهم بثبات األجر والت

نتائج في تعقيٍب رسمّي فور صدور   الّشيخسماحة 
 امتحانات البجروت وسط تفّوق الوسط الّدرزيّ 

شهادات   إستحقاق  نسب  حول  املعارف  وزارة  نشرتها  تي 
ّ
ال تائج 

ّ
الن

ء القرى الّدرزّية الّصدارة على مستوى قطرّي،   تي تشير إلى تبوُّ
ّ
البجروت وال

 تبعث الّسرور والفرحة والفخر في قلوبنا جميًعا. 

يش من  لكّل  شّك شهادة  بال  الّسيروة  إّنها  بصمته خالل  وضع  في  ارك 
ب. 

ّ
مين وأهل وطال

ّ
شين ومعل

ّ
ربوّية املعروفّية من مدراء ومفت

ّ
 الت

ّية وإخالص العزيمة من أجل صناعة  
ّ
دت بصدق الن

ّ
تي تجن

ّ
هذه الخامات ال

 نقطة انطالٍق متساوية ألبنائنا مع أبناء املجتمعات األخرى في البالد. 

ال  كر والتقدير ملن  الُبشرى لنا بقيام هذا الجيل 
ّ
ّصاعد الواعد، والش

 ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز الّرائع.

فّوق القطرّي في رفع 
ّ
ة القادمة بإذن هللا تحقيق الت

ّ
آمل أن تكون املحط

ب الّدروز في الجامعات واملعاهد الُعليا 
ّ

ال
ّ
جودة البجروت وتعزيز أعداد الط

األقسام.   ة 
ّ
كاف على    في  نحافظ  وحيد 

ّ
والت شعلة  بالعلم  ونحمل  كياننا 

 املستقبل.

يارة قسم من  دارة ل الّنيابة اإلرسائيلّية العاّمة ز
 موّفق طريف  سماحة الّشيخ

 
يابة اإلسرائيلّية العاّمة، بزيارة  

ّ
الن قام محامو القسم "الفيزيكالي" في 

يخ 
ّ
وا في دارة سماحة الش

ّ
ائفة الّدرزّية، حيث حل

ّ
عرف عن قرب على الط

ّ
للت

ق  
ّ
جولسموف في  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  تاريخ    طريف  في 

يواجه  17.9.2022 وما  ائفة 
ّ
الط تاريخ  حول  مداخالت  إلى  واستمعوا   ،

 شبابها وقراها من تحّدياٍت متنّوعة.

إلى 'قرية األوالد' في حرفيش حيث قاموا   الّزائرون  من بعدها، انتقل 
أبناء فيها  رافقهم  تطّوعّية  بأعمال  مختتمين   هناك  والعائالت،  القرية 

ذي  
ّ
ال األستاذ طارق دغش،  القرية  مدير  مع  مفتوح  مشترٍك  بحوار  اليوم 

 أطلعهم على أهمّية هذا املشروع وأبعاده اإلنسانّية االجتماعّية.

كر  
ّ
بالذ ا  ُمخصًّ الّزائرين  القسم  أفراد  سماحته  شكر  قاء، 

ّ
الل خالل 

يت جّن، مشيًرا إلى ما في هذه  رئيس القسم املحامي كميل عطيلة ابن قرية ب
ائفة الّدرزّية. 

ّ
 املبادرة من أهمّية وقيمة كبيَرين للتعّرف عن قرب على الط

درًعا  لسماحته  قّدم  قد  عطيلة  كميل  املحامي  القسم  رئيس  وكان 
في   فت 

ّ
الال سماحته  دور  إلى  فيه  ُمشيًرا  ومحاميه،  القسم  باسم  ا  تقديريًّ

ودع  ائفة، 
ّ
للط الحكيمة  في  القيادة  الحياة  مجاالت  شّتى  في  انخراطها  م 

 الّدولة. 

على   مؤتمن  للّدولة،  العاّمة  يابة 
ّ
الن في  "الفيزيكالي"  القسم  أّن  ُيذكر 

قة بالّضرائب والحفاظ على  
ّ
تمثيل الّدولة أمام املحاكم في الجنايات املتعل

 املال العاّم. 

العلوم الّتطبيقّية   باحثون من كّلّية الّطّب في معهد
يارٍة خاّصة للفي "التخنيون"  ائفة ّط ّتعّرف عىل الز

ّية    الّدرز
باحثون   قام 
ّية  

ّ
كل من  كبار 

معهد   في  ّب 
ّ
الط

طبيقّية 
ّ
الت العلوم 

"التخنيون" بزيارٍة  
ائفة  

ّ
للط خاّصة 

تاريخ    في  الّدرزّية
23.9.2022  ،

ا    حيث
ً
وا ضيوف

ّ
حل

بّي  
ّ
الن مقام  في 

عاون املمنهج    شعيب عليه الّسالم، 
ّ
مشاركين في يوٍم تعليمّي لبحث ُسبل الت

ائفة ومكانتها. 
ّ
عّرف على تاريخ الط

ّ
 إلى الت

ً
ائفّية، إضافة

ّ
 مع املؤّسسات الط

حاضر   ذي 
ّ
ال وهبة،  عنان  د.  املحاضر  الّنهار  خالل  البعثة  رافق  وقد 

الّد  ائفة 
ّ
الط حول  أكاديمّي  ومكان بشكٍل  الّدينّي  وتاريخها   املحتها  رزّية 

ّ
ة يّ ل

أي  الوفُد  وقام  املقام  ضً واالقليمية.  معالم  على  فيها  تعّرفوا  بجولٍة  ا 
وحيدّية في املجلس الّدينّي. 

ّ
وعية الت

ّ
افقة قسم الت  بمر

لكبا أخرى   
ٌ
محاضرة أقيمت  األكاديمّية،  الّزيارات  هذه  مع  ا 

ً
ر تزامن

"كينيرت"   ّية 
ّ
كل في   املحاضرين 

ّ
حط في  ريف 

ّ
الش املقام  وصلوا  ذين 

ّ
ين،  ال

يخ د. موران  
ّ
وحيدّية الش

ّ
الت وعية 

ّ
الت ألقاها على أسماعهم محاضر قسم 

في   وموضعها  التاريخ  عبر  ا  دينيًّ ائفة 
ّ
الط نشأة  إلى  خاللها  ا 

ً
متطّرق صالح، 

ريف عارًضا عليهم  
ّ
إلى رحاب املقام الش افقهم بعدها في جولة  البالد، لير

 الحقبات الّزمنّية املختلفة لتطّور املقام. 

الّدرزّية،  وكان   ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  يخ موفق طريف 

ّ
الش سماحة 

الهاّمة،   األكاديمّية  والّزيارات  الفّعالّيات  هذه  لتعزيز  توجيهاته  أطلق  قد 
الجامعات   في  وأبنائها  ائفة 

ّ
الط مكانة  تعزيز  في  دورها  من  واالستفادة 

رفع نسب أجل  تواصل من  وبناء جسور  البالد،  في  الُعليا  وعدد  واملعاهد  ة 
عليمّية في البالد.

ّ
ب األكاديمّيين الّدروز في املؤّسسات الت

ّ
ال
ّ
 الط

مع  ومشاركاتها  عالقاتها  بتعزيز  تهتّم  الّدينّي  املجلس  إدارة  أّن  ُيذكر 
ّيات املختلفة، 

ّ
الباحثين واملحاضرين واالداريين الّدروز في الجامعات والكل

وإيج العليا  املعاهد  في  الطائفة  رفع شأن  عاون  بهدف 
ّ
الت لدعم  آلّيات  اد 

خنيون الباحثة في  
ّ
قاءات من هذا القبيل، حيث رافقت وفد معهد الت

ّ
والل

ورد   الباحث  "كينيرت"  ّية 
ّ
كل وفد  ورافق  غانم،  ذياب  هبة  الطّبّية  العلوم 

 ❖هزيمة والسيدة هياثم سامي سرحان.
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 "شهقات في قنديل الشيخ سلمانشعر: "   
  لبنان – فؤاد الخشنالشاعر  بقلم:

 

 في قبٍو مختبئٍ 

 في آخر ضيعتنا المنسّية 

 شيخ منخطٌف بالل 

 يسافر نحوه  

 فوق جناح الوجد الطائر  

 الحائر  ويناجي بالذهل 

 :  في كّل األبواب شيوَخ الصوفّيه 

 "يا شيخي األكبَر، 

 يا "محيي الدين"  

 يا من دان بدين الحّب 

 فاّتسع القلب 

 لجميع األديان  

ور   ولكل األوجِه والصُّ

 فالكعبُة فيه  

هبان    تتدانى لتجاور دير الرُّ

 واإلنجيل يعانق فيه  

 ! وراِة وآياِت القرآن   ألواح التَّ

 يا دّرة الهوت  

 في صدِف الناسوت  

 
ً
 يا نجًما يثوي قنديال

 "  عند مناسك "قاسّيون 

 فيضيُئ دروًبا تتالقى 

 عند المطلق  

 عين األشياء 

 !  في التكوينِ وعين النفس 

ي أغناه  
ّ
 يا َمن وجُه المتخل

 باللقم العليا 

 عن زاِد الدنيا! 

 وبقدس صفاٍت يسترها الظاهر  

 بالشوِق إلى معشوق أرضّي..

 يتعاطى بالوجد السهر  يا َمن 

 كاسات الحّب بغيِر ِبنان  

 ويناجي األحباب المحتجبين  

 خلَف الحسنِ بدون لسان 

 يا موالي "فريد الدين" 

 يا َمن أرسلَت طيور َ التوق  

 ِمن فوِق األودية السبعه  

 أودية الشوق  

 "  لمشاهدة "العنقاء 

 فشكا البلبل  

َز الغيث   ّل الغيث  ووخ 
ّ
 بل

 فراق الورد    وتحّير كيف يطيق

 فانسابت دمعه  

 فوق النقار المنكسر المطَبق  

ز    وتراخى البازي المتحفِّ

 وعّتل الطاووس المفتون  

 :  فصاَح الهدهد 

 "الفائُز َمن يصمد  

 للهوِل المقدور ويدخل  

...  في ريح استغناء 

 والعاشُق يمضي كالنار  

 ُيزري بالعاصف ُمجتاًزا 

 كّل األخطار  

 الرغبه  فّفراُش 

واقة، لم يعرف    ، بجنون األجنحة التَّ

 نوَر الشمعه  

 حّتى استغنى...

 وتالشى في اللهِب األسنى 

...!  في ذات الشمعه 

 فلننُذر  أنفسنا لألجمل  

 ولنمِض 

 ناسينَ األغراِض الدنيا 

 وشؤوَن األرِض..." 

 فاشتّدت للخطبه  

 أجنحٌة أرختها األهوال 

ها الرهبه    وطوت 

 مشتاًقا  تّواًقاوتمادت تصفيًقا  

 لبلوغ القّمه 

 فاحترق البعض  

 في وهج شموس ٍ لم يعرف  لذعَتها 

 زغٌب لم ُيخلق  

 المهول األكبر والرفض  

 لم يتعّود  

غيَر رخاء  

لِّ  
ّ
الظ

...  الغض 

وقضى  

 أكثرها غرًقا وعطًشا 

غ  
ُ
 وعياًء في الدرب... ولم يبل

 ذروة "قاف" 

 أطياف  
ّ
 إال

 لثالثين أتحّدث  

حيلت أضواء
ُ
 من وجٍد لهاف    وأ

 يرنو لجمال العنقاء  

 فعلمنَ بأن العشق هراء  

 أن نخضَع لليأس القّتال، ولم ُنِذِب 

ن!   الشكلي 
َ
 بالشوِق خطوط

 في ُكلِّ 
ا
 ُكال

ق آالف الُحُجِب   وتمزِّ

 في لحظِة عين ! 

 يا "ابن الفارض" 

ه 
ّ
 يا َمن قّرب منه الشيُخ الصالُح مك

ه  
ّ
َق شك

ّ
 إذ طل

 يا من ُيبصر  

 مرتعًشا في حّمى الرؤيا 

 ما ال ُيبصر  

 ويعود فؤاًدا منخلًعا 

 من غيِب َيسكب م ال ُيعَصر  

 أبًدا لسواه  

 
ً
 مّتصال

ً
 ويظّل رحيال

 َبعٌد... أو قبل  

  -الصوفيِّ  الوجد في  –ويهّوم ُمشّنًفا 

 م  ُمدا المحبوب  ذكر على

 يسكر في صمت الخلوات بها 

 من قبل وجود الكرم  

د  فوق ال
َ
 كأس  ولكم يول

 ❖. .ويومض نجم    -عند المزج-






