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والدة ال�صيخ ن�صر اهلل بن اإبراهيم بن يحي 

العاملي الطيبي.

ولد في جمادى الآخرة 1183هـ، وكان والده 

ال�شيخ اإبراهيم اأّرخ ولدته بقوله:

بــدا الــعــالــمــيــن  رب  اهلل  الــحــمــد 

معتكر الحزن  وليل  ال�شرور  نجم 

ــــن مــــوؤرخــــه ــــادي فـــعـــنـــد ذلـــــك ن

منك�شر اهلل  بن�شر  الهموم  جي�ش 

بنت  ق�شاء  من  )عيترون(  قرية  في  توفي   

جيد  �شاعرًا  فا�شاًل،  عالمًا  وكان  جبيل 

الخط وهو من تالميذ ال�شيد علي بن ال�شيد 

الح�شن مو�شى  اأبو  ال�شيد  الأمين بن  محمد 

�شاحب الحوزة العلمية في )�شقراء( الذي 

توفي �شنة 1194هـ في بدايات حكم الجزار 

لجبل عامل.

2

زين  ال�شيد  بن  الح�شن  اأبو  ال�شيد  وفاة   -2

من  المو�شوي  ال�شريف  علوان  بن  العابدين 

اآل مرت�شى نقيب بعلبك، توفي ليلة الثالثاء 

عنه  وقال  1104هـ،  �شنة  الآخرة  جمادي 

اأمل الآمل: »فا�شل �شالح جليل معا�شر  في 

�شكن بعلبك«.

3

اهلل  ف�شل  �شعيد  محمد  ال�شيد  وفاة   -3

الدين  نجيب  ال�شيد  الفا�شل  العالم  نجل 

ن�شراهلل  ال�شيد  بن  الدين  محي  ال�شيد  بن 

من  الح�شني  اهلل  ف�شل  محمد  ال�شيد  بن 

 8 في  توفي  عامل.  جبل  في  بلدة)عيناتا( 

جمادى الثانية 1373هـ في النجف الأ�شرف 

عالمًا  وكان  ال�شريف  ال�شحن  في  ودفن 

فا�شاًل تقيًا �شالحًا له كرامات.

ل�صتف�صاراتكم واقرتاحاتكم يرجى التوا�صل على العنوان التايل:

 Toorath@ live.com
70 - 004235
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شخصية العدد

العالمة األديب واللغوي
 الشيخ علي السبيتي

ولد العالم الفا�شل ال�شيخ علي بن ال�شيخ محمد ال�شبيتي 

في بلدة )كفرا( من قرى جبل عامل في الجنوب اللبناني، 

في الخام�ش والع�شرين من ذي الحجة 1236 هـ.

اأي قبل  1303هـــ،  و توفي في )كفرا( في م�شتهل رجب 

131 �شنة.

القراآن  تعّلمه  فبعد  )كفرا(،  في  ال�شبيتي  ال�شيخ  ن�شاأ 

الكريم والقراءة والكتابة، قراأ على ابن عمه ال�شيخ �شليمان 

بع�شًا من  ــ  1260هـ   / 1844م  توفي عام  الذي  ال�شبيتي - 

النحو والبالغة.

ثم انتقل اإلى قرية )حداثا( القريبة من قريته، فدر�ش 

على ال�شيخ علي مروة وح�شر معه الدر�ش اأخوه ال�شيخ ح�شن 

وخاله ال�شيخ محمد علي عز الدين �شاحب مدر�شة )حناويه 

ال�شهيرة(، وكان المرحوم ال�شيخ محمد ال�شبيتي والد ال�شيخ 

علي يتعامل مع ال�شيخ عزالدين كاأحد اأولده.

المدر�شة  اإبراهيم  علي  ال�شيد  العالمة  افتتح  عندما 

الدينية في )النميرية( التحق بها ال�شيخ علي �شبيتي واأخوه 

ال�شيخ ح�شن وال�شيخ محمد علي عزالدين، وكان ال�شيد علي 

ال�شيخ  العالمة  زوجته  والد  في مدر�شة  در�ش  قد  اإبراهيم  

1258هـــ،  توفي  الــذي  ال�شياد  كوثرية  في  القبي�شي  ح�شن 

نقف  ولم  ـــ.  1260ه م�شمومًا  توفي   اإبراهيم  علي  وال�شيد 

مدر�شة  ت�شييده  ــى  اإل دعــاه  ــذي  ال الرئي�شي  ال�شبب  على  

النميرية مع اأّن دوره كان اأ�شا�شيا  في كوثرية ال�شياد، �شواء 

اأ�شتاذًا من  اأو عندما عاد  واأ�شتاذا فيها،  عندما كان طالبا 

النجف حيث تخّرج عليه العديد من الأفا�شل منهم العالمة 

المقد�ش ال�شيخ ح�شين زغيب اليونيني المعروف بـ )�شم�ش 

العراقين(.

ال�شيخ علي �شبيتي اإ�شتفاد كثيرًا في مدر�شة ال�شيد علي في 

)النميرية( من الفقه والأ�شول، وقد برع في العلوم العربية 

الكالم  وعلم  والمنطق  والبيان  والبالغة  النحو  من  وغيرها 

والتف�شير واللغة والتاريخ والأن�شاب، وهذا ما ظهر  على ل�شان 

ال�شيد الأمين والأغا بزرك الطهراني و�شاحب التكملة.

با�شا  اأحمد  عهد  في  يكن  لم  ال�شبيتي  ال�شيخ  �شحيح،   

الجزار الذي دّمر جبل عامل على ال�شعيد العلمي والإجتماعي 

والإقت�شادي من �شنة 1191هـ اإلى �شنة 1219هـ، اإّل اأنه يعتبر 

في  واللغوية  والأدبــيــة  العلمية  النه�شة  في  الم�شاركين  من 

جبل عامل، فعندما يكون اأحد طالب مدر�شة النميرية معناه 

كان  واإن  الأ�شا�شية،  المحطة  هذه  في  الأول  الرعيل  من  اأنه 

ولجناحيه  القبي�شي  ح�شن  ال�شيخ  للعالمة  يعود  فيها  الف�شل 

ولل�شيخ  النميرية(  مدر�شة  )�شاحب  اإبراهيم  علي  ال�شيد 

عبداهلل نعمة )�شاحب حوزة جباع(، وعليه يكون طالب هذه 

المدار�ش الثالثة هم من اأكملوا م�شيرة النهو�ش العلمي من 

خالل مدار�شهم التي �شّيدوها لحقا من كفرا اإلى حناويه اإلى 
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بنت جبيل وطورا اإلى اأن�شار والنبطية. وينقل ال�شيد مح�شن 

اإب��راه��ي��م  ع��ل��ي  لل�صيد  الم�صاكل  بع�ض  »ح�صلت  الأمــيــن: 

فالتحق الطالب بحوزة )جباع( التي �صّيدها ال�صيخ عبد اهلل 

نعمة الذي عاد من النجف الأ�صرف وهو اأحد المجتهدين 

الكبار الذين در�صوا على اأ�صاطينها وفي مقدمتهم العالمة 

الجواهر(  )�صاحب  النجفي  ح�صن  محمد  ال�صيخ  الكبير 

والذي منحه اإجازة خطية مع عدد قليل من تالميذه«.

اإلتحق في مدر�شة جباع الكثير من الطالب منهم ال�شيخ 

علي  محمد  ال�شيخ  وخــالــه  ح�شن  ال�شيخ  واأخـــوه  ال�شبيتي 

عبد  ال�شيد  والــد  الدين  �شرف  يو�شف  وال�شيد  عزالدين، 

الح�شين، وال�شيخ مهدي �شم�ش الدين الذي يعّبر عنه الآغا 

عامل،  جبل  علماء  اأ�شاتذة  اأهم  من  باأّنه  الطهراني  بزرك 

�شلم( �شّمت  دينيية في قرية )مجدل  �شيد مدر�شة  والذي 

ال�شيد ح�شن يو�شف  120 طالبًا وكان من طالبها  اأكثر من 

مكي وال�شيخ عبد الح�شين �شادق.

ــ  المدر�شتين  هاتين  في  در�ش  �شبيتي  ال�شيخ  اأّن  المهم 

في  قاله  ومما  ق�شائده،  في  وامتدحهما  ــ  وجباع  النميرية 

مدر�شة  النميرية:

ــتــي ال الــنــمــيــريــة  دار  الـــحـــجـــى  بــــــدار 

تـــكـــّف عـــن الــمــلــهــوف �ــشــولــة عــــدوان

اأقــمــت بــهــا �ــشــطــرًا مــن الــدهــر اأجــتــنــي

اأجــفــانــي الغم�ش  تــعــرف  ل  الــعــلــى  ثــمــار 

ــــّرز ــــب ــــــن م ــــــال م ـــــة اأعــــــــــــــوام ف ـــــالث ث

يـــقـــابـــلـــنـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــي وبـــتـــبـــيـــانـــي

وحــكــمــة بـــديـــع  مــــن  اأو  مــنــطــق  فـــمـــن 

ـــــرف مـــبـــانـــي ونــــحــــو وتـــفـــ�ـــشـــيـــر و�ـــــش

ــدهــا عــمــي ـــــول  ـــــش اأ� اأو  مــــعــــان  بــــيــــان 

ــــي ــــان ورم �ـــشـــيـــبـــويـــه  ل  حـــ�ـــشـــن  ــــــــو  اأب

ـــــا بــــيــــن يـــــــوم ولـــيـــلـــة غـــنـــمـــنـــا بــــهــــا م

�ــشــحــبــان بـــالغـــة  اأو  قـــ�ـــشٍ  فـــ�ـــشـــاحـــة 

و هناك �أبيات يمتدح بها مدر�سة جباع:       

فـــاإنـــهـــا تــــ�ــــشــــاألــــّن  ل  جــــبــــع  وعـــــــن   

ــــي ــــزل اأخــــوان مـــعـــاهـــد اأحــــبــــابــــي ومــــن

ـــوؤددي ـــش عـــرفـــُت بــهــا عــــّزي وفــ�ــشــلــي و�

ــا عــلــمــي واأحـــــــرزت عــرفــانــي ــه ـــُت ب ـــل ون

ـــورى خــدمــت بــهــا �ــشــيــخ الــهــدى �ــشــيــد ال

الجاني رجــا  ال�شريخ  غــوث  ح�شن  اأبـــا 

من  مرادهم  على  ورفاقه  ال�شبيتي  ال�شيخ  ح�شل  اأن  وبعد 

هاتين المدر�شتين من الدر�ش والتح�شيل، وخ�شو�شًا في اللغة 

والأدب والنحو وغيرها كان ل بّد من ترك جبل عامل والتوجه 

العادة،  على  جريًا  التح�شيل  ل�شتكمال  الأ�شرف  النجف  اإلى 

العلمية  والحوزة   Qالموؤمنين اأمير  الإمام  فهناك مجاورة 

ح�شن  فال�شيخ  والأ�شاطين،  الأفا�شل  من  الكثير  ت�شم  التي 

القبي�شي وال�شيد علي اإبراهيم وال�شيخ عبد اهلل نعمة هم اأي�شا 

تخّرجوا على اأ�شاطين حوزة النجف، كذلك كان ل بّد لطالبهم 

لم  عامل  جبل  في  العلماء  فــهــوؤلء  النجف،  اإلــى  التوجه  من 

يتفرغوا للدر�ش والت�شنيف نتيجة ان�شغالهم في التبليغ الديني 

واإ�شالح ذات البين ومواجهة التداعيات التي تعي�شها المنطقة 

بّد من ترك جبل  العثمانية، لهذا كان ل  ال�شلطة  جراء وجود 

عامل والذهاب اإلى النجف للدر�ش على الأ�شاتذة المتفرغّين 

للعلم.

لكن نجد اأّن ال�شيخ علي ال�شبيتي - على خالف رفاقه - 

رف�ش فكرة ترك جبل عامل، وكان يرى �شرورة بقائه والعمل 

على ا�شتنها�ش الطاقات وتعبئة الجبل ال�شاعد الذي تعّر�ش 

اإلى انتهكات كبرى على يد الجزار، ومن ال�شعب اأن يتخّل�ش 

من تداعياتها بهذه ال�شهولة. وهذا الخيار الذي اأخذه ال�شيخ 

مع  والأدبية،  العلمية  ال�شبيتي، ظهر لحقًا في حركته  علي 

اأنه لم يعار�ش اأخاه ال�شيخ ح�شن وخاله ال�شيخ محمد علي 

عز الدين  على الذهاب اإلى النجف الأ�شرف بل عمل على 

م�شاعدتهما ماليًا.
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و ح�شنًا فعل ال�شيخ ال�شبيتي من بقائه في جبل عامل مع 

علماء اآخرين التزموا نف�ش هذا الخيار كال�شيخ جعفر مغنية 

جبل  بين  الو�شل  �شلة  �شكلوا  فهوؤلء  مو�شى،  ال�شيخ  ونجله 

الأر�شية  تهيئة  اإلى  عمدوا  حيث  الأ�شرف،  والنجف  عامل 

العلم  ن�شر  في  وم�شاعدتهم  العائدين  العلماء  ل�شتقبال 

والمعرفة، وهذا ما حدث مع العالمة ال�شيخ محمد علي عز 

الدين عندما عاد من النجف الأ�شرف و افتتح مدر�شة دينية 

في بلدته )كفرا( و�شاعده ال�شيخ علي �شبيتي في ذلك وكان 

اإلى  كبرى،  مكتبة  يمتلك  كان  اأنه  اأعمدتها وخ�شو�شًا  اأحد 

اأن دعا اأهالي )حناويه( ال�شيخ عز الدين اإلى بلدتهم ليكون 

اإمامًا لهم وهناك افتتح المدر�شة الدينية التي ذاع �شيتها.

الأدب  ن�شر  على  ال�شبيتي  ال�شيخ  عمل  الثانية،  الخطوة 

وال�شعر واللغة،  وقد كان قريبًا من علي بك الأ�شعد حاكم 

في  مــركــزه  وكـــان  العثمانية  ال�شلطة  قبل  مــن  المنطقة 

اإلى ما  اأن يتحّول مكان عمله  قلعة)تبنين( و�شاحب طموح 

اللقاء  اأف�شل من يدير هذا  اأّن  ي�شبه الديوان الأدبي، وراأى 

هو العالم الأديب ال�شيخ علي ال�شبيتي وخ�شو�شًا اأّن ال�شيخ 

ال�شبيتي لم يكن مجرد هاٍو لإن�شاء ال�شعر واإّنما كان يهدف 

من خالل ال�شعر اإلى تحقيق اأمرين:

اأوًل: توثيق الأحداث والوقائع، وهذا ما ظهر من خالل 

الق�شائد التي عثر عليها، وما قلنا عن اأبياته في مدر�شتي 

النميرية وجباع خير �شاهد على ذلك.

الطاقات  وا�شتنها�ش  واللغة  الأدب  ن�شر  هو  ال��ث��ان��ي: 

الأدبية التي عرف بها جبل عامل، وكاد اأن ينتهي اأو انتهى  

في ع�شر الجزار، لهذا كان ل بد من ترويج ال�شعر والأدب 

واللغة بين اأهالي جبل عامل.

الخطوة الثالثة، عمل ال�شيخ ال�شبيتي على محو الأمية 

العلم  النا�ش في  اأن زهد  انت�شرت في جبل عامل بعد  التي 

المو�شوع  هذا  وفي  اإحباط،  حالة  يعي�شون  كانوا  ولعلهم 

ينقل العالمة ال�شيخ محمد علي عزالدين في كتابه )�شوق 

العثمانية  ال�شلطة  اأن  وكيف  المحطة،  هذه  عن  المعادن( 

الم�شمار:  هذا  في  قاله  ومّما  للم�شلمين  المدار�ش  �شّيدت 

قّلت  ال��ن��ا���ض  اأّن  الع�صر  وم�صائب  ال��دن��ي��ا  عجائب  »م��ن 

�صيما  ول  الدينية  العلوم  �صيما  ل  التعليم،  في  رغبتهم 

الم�صلمون على عك�ض  الن�صارى، فقد �صار لهم الإلتفات 

العقلية،  العلوم  وبع�ض  وال�صناعية  الأدب��ي��ة  العلوم  اإل��ى 

ولّما  للمعّلمين،  الم�صاريف  وب��ذل��وا  المدار�ض  فعّمروا 

العثماني  العزيز  عبد  الأعظم   لل�صلطان  الُملك  ا�صتقّر 

حان منه اإلتفاتة اإلى ذلك، فاأ�صدر اأوامره ببناء المدار�ض 

للم�صلمين في �صائر الأقطار، وكان لمدينة �صور ن�صيباً 

ال�صيخ  الفا�صل  الأدي��ب  انتداب  فتّم  المدار�ض،  هذه  من 

ل��م يجد  ول��ّم��ا  وال��م��ع��ل��م،  ال��م��دي��ر  ل��ي��ك��ون  ال�صبيتي  ع��ل��ي 

وبعد  التعّلم،  عن  وعزوفاً  عامل  جبل  اأهالي  من  تجاوباً 

م���رور ع���ّدة ���ص��ن��وات م��ن ع��دم ال��ت��ج��اوب ا�صطر لإ���ص��دار 

بهذه  الإل��ت��ح��اق  على  عامل  جبل  اأه��ال��ي  فيه  يحّث  بيان 

المدر�صة«.

و مّما جاء في هذا البيان:

اإعالن واإيقاظ لأهل وطننا

ُي�شتهى، قل  اأم�ش بالمراد واأتى اليوم بما ل  اآه، فات  اآٍه   

لي: ماذا تفعل غدًا؟

ُرّب غٍد لي�ش منا، �شبق ال�شيف العذل وبلغ ال�شيل الّزبى 

وم�ّش الحزام الطيبين.

لي�ش  لما  اأيقاظ  واآخرون  نيام عن حقهم،  اأقوام  بال  ما 

لهم؟

اإيٍه معا�شر  واأكلها غيركم،  اأهلكم  مائدة ممدودة مّدها 

باأنا�ٍش يح�شون على طلب  اليوم، عهدي  قومي، ول قوم لي 

العلم  ح�ّش الغريم الألّح على الواحد الألوى، األ يغار منكم 

لعر�ش؟  األ حمّية  اأهل،  ول  لومي دين  لدينه؟ عداكم  امروؤ 

األ غيرة على نامو�ش؟ األ التفات لدفاع؟ األ يقظة لمتاع؟ األ 

حفظ لمال ُينهب وعر�ش ُيمّزق؟

األ ُتر�ٌش يحمي األ مجّن يقي؟

والقوم في  الراحة  �شار؟ ما هذه  والركب  النوم  ما هذا 
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جهد والطريق مخيف والمفازة معطا�ش والبرُّ اأقفر وال�شبيل 

وِعر والعقبة كوؤوب والعدو م�شتكلب؟

تغاروا  اإن لم  لغيره؟  اأو مذّكر  هل من �شفيق على نف�شه 

�شاأن  وترفعوا  حقكم  عن  وتقاتلوا  دينكم  وتحموا  ل�شرعكم 

وُمّزق  حريمه  ا�شتبيح  فقد  لوطنكم،  فتحّركوا  نامو�شكم، 

اإنقاذه  تبلغون  اأخالكم  وما  لئيمه،  وعّز  كريمه  وذّل  اأديمه 

من  ت�شحبوا  اأن  اأقّل  ل  مالذه،  وتحمون  معاذه  وتح�شنون 

ملكه عليكم واأنقذه منكم وا�شتبّد به دونكم وجعل وطنكم له 

ملعبًا وم�شرحًا ومناخًا وعطنًا وا�شتخدمكم له فعلة واتخذكم 

له خولة وا�شتعملكم فيه اأكرة.

�شكرة  من  و�شحوة  غفلة  من  ويقظة  نــوم  من  فيقة  األ 

حقوق  وتــعــرفــون  الــمــحــاورة،  ملككم  مــن  مــع  بها  تتعلمون 

عنكم،  لها  اإذا  وتخاطبونه  �شاألكم  اإذا  تجيبونه  المجاورة، 

اأتر�شون اأن تكونوا معه بكٌم ل تنطقون و�شمٌّ ل ت�شمعون، اإن 

اأنتم اإّل كالأنعام بل اأ�شّل �شبيال.

ول  الفقه،  في  حنيفة  اأبو  اإن�شان  لكل  يكون  ل  اأنه  وهب 

في  �شيبويه  ول  البيان  في  الجرجاني  ول  الــراأي  في  ربيعة 

النحو ول المتنبي في ال�شعر ول ابن مقلة في الخط.

الولد  يتعلم  اأن  من  ــّل  اأق األ  فمعزى،  اإبــال  تكن  لم  اإذا 

ومكرة  مك�شة  خدعة  وياأمن  �شهره،  وداخــل  يومه  م�شرف 

ابنه وامراأته وجاره وجاريته  محترفة، ويتعّرف ما يخاطب 

ويوقر بها �شلطانه وكبيره.

رق ومّهدت لكم ال�شبل واأزحت  هذا وقد �شّهلت لكم الطُّ

المدار�ش  وعــمــرت  رائب  ال�شّ عنكم  ورفــعــت  العلل  عنكم 

اهلل،  رعاكم  يا  تكونوا،  الأقطاراأل  ب�شائر  الأخبار  وتعّرفتم 

اأخــذوا  حتى  الي�شوعيين،  واأحّبائنا  الم�شيحيين  كاإخواننا 

عليكم اأقطار الأر�ش واآفاق ال�شماء، حتى حّق لهم اأن يقولوا:

ــــا بـــــاأطـــــراف الـــ�ـــشـــمـــاِء عــلــيــُكــم اأخــــذن

ـــع ـــوال ـــط ــــجــــوم ال ــــن ـــا قــــمــــراهــــا وال ـــن ل

�شكن  ول  الدمعة  رّقــت  ول  الّروعة  هــداأت  ل  بالكم،  ما 

الرجفان؟

واهلل  اإنــي  حريمها،  اإليكم  ولها  بقية  ففيها  تداركوها   

لأ�شتحي لكم ل منكم واآ�شف عليكم ل لكم.

تداركوها وفي اأغ�شانها رمق

فلن يعود اخ�شرار العود اإن يب�شا 

كذبكم الظّن بي، لقد حملتموني على اأحال�ش اأوعاٍر، اإني 
ُ
اأ

واهلل، ل اأريد اإّل رفعة �شاأنكم و�شعة جاهكم وعلّو مقداركم 

وفخامة اعتباركم، اأغاُر على �شيمكم من اله�شم ونامو�شكم 

ولكم  لي  واهلل  حين،  بعد  لكم  بنائي  و�شتعرفون  الّثلم،  من 

م�شعف معين، واأ�شتغفر اهلل لي ولكم اإّنه كان غّفارًا.

هنا يظهر من هذا البيان،

اأوًل: متانة اللغة التي يمتلكها ال�شيخ ال�شبيتي في بياناته 

وخطاباته واأنه كان يريد اأن ُيرّكز اللغة العربية ال�شحيحة 

في ذهن النا�ش.

ثانياً: اأّنه كان يعي�ش ح�ّش الم�شوؤولية تجاه المجتمع ولم 

ُيهادن اأو يجامل على ح�شاب الم�شلحة العامة.

ثالثاً: كان } يمتلك الجراأة وعدم الخ�شية من كلمة 

الحق، وهذا ما ينقله ال�شيد الأمين »اأّنه ذات يوم ذهب اإلى 

دم�صق والتقى المفتي العام )محمود اأفندي حمزة(، وكان 

عند  ل��ه  ليق�صيها  حاجة  منه  طلب  ق��د  ال�صبيتي  ال�صيخ 

للقراآن  تف�صير  كتاب  كتب  قد  المفتي  وك��ان  العثمانيين 

الكريم وعر�صه على ال�صيخ ال�صبيتي باعتباره اأديباً ولغوياً، 

ولما طالعه ال�صيخ ال�صبيتي  لم يعجبه ولم يتمّلق له باأن 

الملوك  »خبي�ض  ق��ائ��اًل:  ل��ه  رّده  ب��ل  عليه،  واأث��ن��ى  مدحه 

ماأكول«، فغ�شب المفتي منه ولم يق�ِش له حاجته، فقال له 

ال�شبيتي:  فقال  اأف�شل،  لكان  جاملته  لواأنك  الأمين  ال�شيد 

»جواب في محّله وكلمة حٍق ل اأتركها ولو اأّدت اإلى ما اأّدت«.

�أّما �أقو�ل �لعلماء فيه:

النكبة  ع�شر  في  و�شاعر  لغوي  اأديــب  فا�شل  هو  اأقــول   

هذه  �شّناع  اأحــد  هو  ال�شبيتي  ال�شيخ  واإّن  النه�شة،  وبداية 

تلك  موؤّرخي  واأحــد  عامل  لجبل  والأدبــيــة  العلمية  النه�شة 

المرحلة، وخيرًا �شنع بعدم ذهابه اإلى النجف الأ�شرف.
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الآمــل:  اأمــل  تكملة  في  ال�شدر  ح�شن  ال�شيد  عنه  قال  و 

»ال�صيخ علي بن ال�صيخ محمد ال�صبيتي العاملي الكفراوي 

ال�صاعر  الكاتب،  الأدي��ب  اللغوي،  النحوي  العامل،  العالم 

والموؤّرخ الم�صهور«.

»عالم  الأعــيــان:  في  الأمــيــن  مح�شن  ال�شيد  عنه  وقــال 

�صاعر  بياني لغوي،  زاه��د، نحوي  فا�صل ثقة، ثبت �صالح 

كاتب موؤرخ م�صارح بالحق غير مداه، راأيناه ف�صاهدنا فيه 

الزهد والتقوى وال�صالح والمجاهدة بالحق، وكان ح�صن 

النادرة ظريف المعا�صرة وكان م�صهوراً بعلم اللغة والبيان 

والنحو وال�صرف«.

و قال عنه ال�شيخ محمد مغنية في جواهر الحكم: »كان 

ب��اراً �صدوقاً، يحّب الخير ويفعله يبذل  تقياً  ورع��اً  �صيخاً 

الذين  المعروف بفقه و�صكينة ووقار ور�صد و�صالح، من 

التاريخ  »اأّما  يقول:  اأن  اإلى  كراماً«،  م��ّروا  باللغة  م��ّروا  اإذا 

ال��ب��اع الأط����ول، وك��ذل��ك ف��ي معرفة  والإف���ت���اء فله فيهما 

واأن�����ص��اب��ه��م  ال��ع��رب  ال��ع��ق��ائ��د والأدي������ان والأداب وت���واري���خ 

واأحوالهم في الجاهلية والإ�صالم«.

و قال عنه الآغا بزرك الطهراني في نقباء الب�شر: »ال�سيخ 

�صيما  ول  العربية  العلوم  في  نبغ  العاملي،  ال�صبيتي  علي 

اأكبر علماء البالغة في وقته، واأ�صاب  البالغة، فقد كان 

وعلم  وال��ت��اري��خ  وال�صعر  وال��ن��ح��و  اللغة  م��ن  كبيرة  ث���روة 

الكالم والأن�صاب والحديث والتف�صير وغيرها، اإ�صافة اإلى 

�صرف النف�ض وح�صن ال�صيرة وال��ورع والتقى وغيرها من 

ال�صفات الفا�صلة والكمالت النف�صية«. 

�أما �آثاره �لعلمية:

فقد وردت عناوين اأثاره في كلمات هوؤلء العلماء بحقه، 

هناك بع�ش العناوين مطبوعة وموجودة واأخرى مفقودة.

�أّما �لموجودة:

 ر�شالة في »الرد على اأبي حيان التوحيدي«.

اأبو حيان هو علي بن محمد )القرن الرابع هـ(، حكيم 

وهو  مختلفة،  علوم  في  م�شاركات  له  �شوفي،  وفيل�شوف 

)�شافعي( وكان متميزًا في الكتابة والأ�شلوب. ولد في �شيراز 

من اإيران و�شكن بغداد وطهران، وله عدة ر�شائل واحدة منها 

)ر�شالة في ال�شقيفة(، وهي �شقيفة بني �شاعدة المبنية من 

�شقف النخل، وتّمت فيها البيعة لأبي بكر، وعلى ما يبدو فاإّن 

هذه الر�شالة من اأبي حيان كان فيها �شيئًا من الكيد ب�شبب 

العميد  خ�شومة وقعت بينه وبين ال�شاحب ابن عّباد وابن 

الثاني  بالجاحظ  المعروف  ــ  حمد  الف�شل  اأبو  ــ  المعروف 

الذي توفي �شنة 394 هـ.

ح  هنا ال�شيخ علي ال�شبيتي يرد على هذه الر�شالة ويو�شّ

الأمور التاريخية.

2- ر�شالته في »المفاخرة بين العرب والعجم«.

3- ر�شالته في »المحاورة بين الفقر والغنى«.

4- جبل عامل قرنين، ر�شالة �شغيرة ولكنها توّثق لتاريخ 

تلك المرحلة على اقت�شابها.

5- الجوهر المجرد، وهي ر�شالة �شرح فيها ق�شيدة علي 

بك الأ�شعد.

لل�شيخ  وهــنــاك  هنا  مــن  جمعت  ق�شائد  مجموعة   -6

ال�شبيتي

�أما �لمفقودة:

1- كتاب �شرح ميمية ال�شاعر المعروف )اأبو فرا�ش(. 

2- ر�شالة في رد فتوى ال�شيخ نوح الذي حلل فيها �شفك 

دماء ال�شيعة.

3- كتاب الكنوز في النحو.

4- كتاب المواقيت في البيان. 

5- كتاب رد فيه على البطرك مك�شيمو�ش.

Q6- ر�شالة في ف�شل الإمام علي

7- كتاب ك�شف اللب�ش في الأ�شول الخم�ش.

8- ك�شر الظهر بحمل الوزر.

.Q9- �شرح ميمية الفرزدق في مدح ال�شجاد
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ن�صاطات امللف

�جلل�سة �لإفتتاحية

ح�شن  ال�شيخ  �شماحة  الملف  م�شوؤول  فيها  تــحــّدث 

اإلى �شرورة البحث والتنقيب حول  بغدادي، حيث تطّرق 

هذه الحقبة الزمانية التي تعتبر اإ�شتثنائية  في تاريخ جبل 

الجزار جبل  با�شا  اأحمد  ال�شفاح  عامل، حيث دمر حكم 

والإقت�شادية  والإجتماعية  العلمية  مكوناته  بكل  عامل 

وال�شيا�شية من �شنة 1191هـ اإلى �شنة 1219هـ. واأ�شاف: 

اأق��راأ في تفا�صيل ما ح��دث، دمعت عيني  »عندما كنت 

وتمّنيت لو اأننا كنا في تلك المرحلة ونحن بهذه القوة 

اعتبر.  لمن  ع��ب��رة  ونجعله  ن��اأّدب��ه  حتى  الحجم  وه���ذا 

واأقول لكم ب�صراحة نحن اليوم ل ننتظر المخاطر بل 

نحن في عين العا�صفة، وممنوع اأن ن�صمع - ولو هم�صاً 

- اأحداَ يتحدث عن �صالحنا وقّوتنا«. 

محمد  الحاج  النائب  �شعادة  الموؤتمر   راعي  األقى  ثم 

رعد  كلمة، قال فيها: »ننظر بتقدير كبير اإلى كل جهد 

والأح���داث  الوقائع  وتقييم  ت��اأري��خ  اإل��ى  يهدف  معا�صر 

وحفظها  ال��راه��ن��ة  مرحلتنا  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  والأدوار 

والإك����ث����ار م���ن ت���داول���ه���ا والإح����اط����ة ب��ه��ا م���ن مختلف 

عن  المقبلة  اأجيالنا  اإل��ى  ت�صل  اأن  اأج��ل  من  الجوانب، 

اإل��ي��ه��م م�����زّورة ومفبركة  ت�����ص��ل  اأن  ب���دل م��ن  ط��ري��ق��ن��ا، 

نثّمن  هنا  واأعدائنا، من  وم�صّوهة عن طريق خ�صومنا 

ال�صادق عليه  الإم��ام  تبذله جمعية  ال��ذي  الجهد  عاليا 

ال��م��رك��زي  المجل�ض  ع�����ص��و  رئي�صها  ب�صخ�ض  ال�����ص��الم 

ب���غ���دادي«.   ف���ي ح���زب اهلل ���ص��م��اح��ة الأخ ال�����ص��ي��خ ح�����ص��ن 

نواجهه  ما  واأّن  للما�صي  امتداد  هو  الحا�صر  »اأّن  وراأى 

اليوم من تهديدات ينبغي اأن نحوّلها اإلى فر�ض لالإنت�صار 

اأّنه ل مجال للتردد والتهاون في الت�صدي  اإذ  والتقدم، 

واأّننا وبالإ�صتناد  لبنان.  للغزاة والمتاآمرين على وطننا 

اإلى الخ�صائ�ض العاملية، تمّكنا و�صنتمّكن من مواجهة 

الراهنة ومن يقف وراءه��ا ومن ي�صتخدم  الإ�صتهدافات 

اأمتنا  ق����درات  ف��ي��ه  ت�صتنزف  ال���ذي  ال��وق��ت  وف���ي  ف��ي��ه��ا، 

للعدو  المواجهة  دائ��رة  خ��ارج  جانبية  بنزاعات  العربية 

الحقيقي لالأمة، يبقى المقاومون من اأبناء جبل عامل 

ال���ذي يقي  ال���درع الح�صين  ك��ل لبنان  ون��ظ��راوؤه��م م��ن 

البالد والمنطقة من �صرور الإعتداءات ال�صرائيلية«.

ال�����ص��ع��ب وال��ج��ي�����ض وال��م��ق��اوم��ة  واأّكــــد »اأّن م��ع��ادل��ة 

���ص��ت��ب��ق��ى ه���ي الأق������در ع��ل��ى م��واج��ه��ة ك���ل ال��ت��ه��دي��دات 

المعادلة  ه��ذه  اأث��ب��ت��ت  بعدما  خ�صو�صا  والإع���ت���داءات، 

م�صروع  ودح���رت  لبنان  وحفظت  ال�صراع  ف��ي  ج��دواه��ا 

الغزو ال�صهيوني المدعوم من قوى الإ�صتكبار الغربي 

مثل هذه  يمتلك  بلداً  واأّن  المتواطئ،  العربي  والنظام 

الوطنيين  اأبناءه  اأّن  �صك  ل  العدو  لمواجهة  المعادلة 

المؤتمر الفكري السابع
“جبل عامل وعهد الجزار بين النكبة والنهضة”

الشيعة  علماء  تراث  إحياء  ملف  نّظم   
بلديات  إتحاد  وبالتعاون مع  الله  في حزب 
تحت  السابع  الفكري  المؤتمر  عامل  جبل 
عنوان )جبل عامل وعهد الجزار بين النكبة 
الوفاء  كتلة  رئيس  برعاية  وذلك  والنهضة( 

للمقاومة النائب الحاج محمد رعد.
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ظهر  ال��ذي  العربي  للنظام  الر�صمي  الم�صهد  ي���زدرون 

للذل  موؤتمر  هناك  انعقد  حيث  ال��دوح��ة،  ف��ي  م��وؤخ��راً 

فل�صطين  ق�صية  وا�صتبدلت  والهزيمة  والبوؤ�ض  والعار 

الزيف  ول���ّوث  ال�صهيوني  ال��ع��دو  م��ع  ال�����ص��الم  بق�صية 

والتاآمر ن�صالت �صعوب المنطقة واأحرارها«.

الذي  الوهن  يك�صف حجم  الم�صهد  »اأّن هذا  واعتبر 

المقاومة  �صرورة حفظ  موؤّكدا  الخنوع،  اأنظمة  اأ�صاب 

في لبنان ل�صون الروح الوطنية واإذكاء الأمل في نفو�ض 

ا�صتنزاف  »اإّن  وقال:  والم�صلمين«،  العرب  من  ال�صرفاء 

�صلبا على كل  �صيرتد  اإ�صقاط موقعها  �صوريا ومحاولة 

بعد  خ�صو�صا  مدعوون،  واللبنانيون  المنطقة،  بلدان 

التوافق  وغياب  الأخيرة  الحكومي  الو�صع  م�صتجدات 

على قانون الإنتخاب، اإلى م�صتوى الم�صوؤولية التاريخية 

الوطنية والقومية ومواجهة هذه المرحلة بمزيد من 

ال�صاأنيات  وت��ج��اوز  والتما�صك  التفاهم  على  الحر�ض 

والت�صبث  والفئوية  الخا�صة  والمكت�صبات  والطموحات 

ال�صنوات  في  لبنان  حّققها  التي  الإنت�صارات  باأ�صباب 

الما�صية �صد العدو ال�صهيوني واأ�صياده الدوليين«.

رئي�صها  يكن  اأي��اً  مقبلة  »اأي��ة حكومة  اأّن  على  و�شّدد 

المكلف ت�صكيلها مطلوب منها اأن تعيد تر�صيم الثوابت 

التي  القوة  معادلة  على  بالحفاظ  المتمثلة  الوطنية 

ال�صعب والجي�ض والمقاومة، اعتماد  تقوم على ثالثية 

منا�صفة  ي�صمن  ع��ادل  تمثيال  ي��وؤم��ن  انتخاب  ق��ان��ون 

حقيقية بين الم�صلمين والم�صيحيين، تحقيق م�صاركة 

وت�صقط  الداخلي  الإ�صتقرار  تعزيز  في  ت�صهم  واقعية 

الأوزان  وت��ح��ف��ظ  البع�ض  ع��ن��د  الإ���ص��ت��ه��داف  ادع�����اءات 

ا�صرائيل  اأّن  على  التاأكيد  الأخ���رى،  للقوى  الحقيقية 

ذلك  وترجمة  للبنان  الوحيد  بل  الأ�صا�صي  العدو  هي 

الداخلية  ال�صيا�صات  في  ووا���ص��ح  ج��ّدي  وب�صكل  عملياً 

الخنوع  ورف�ض  الوطنية  ال�صيادة  وحماية  والخارجية، 

�صيادته  ف��ي  ل��ب��ن��ان  يم�ض  ودول����ي  اإق��ل��ي��م��ي  اب���ت���زاز  لأي 

الوطنية وخياراته ال�صيا�صية وكرامة اأبنائه اللبنانيين«.

�أعمال �لموؤتمر 

لرئي�شها  بكلمة  الموؤتمر  من  الأولى  الجل�شة  اإفتتحت   

الأر���ض  »ه��ذه  اأّن  فاعتبر  يا�شين،  علي  ال�شيخ  �شماحة 

اأهلها بالتع�صب  ظلمها كّتاب التاريخ وال�صيرة واتهموا 

اأي��ام  ف��ي  الوحيدة  كانت  التي  وه��ي  تاريخها،  واأه��م��ل��وا 

الإحتاللت تعي�ض �صبه ا�صقالل ذاتي«، عازيا ال�شبب في 
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اإلى »اأّنها كانت معار�صة للمماليك  ذلك 

فجهلوا  لظلمهم،  وراف�صة  والعثمانيين 

ت��اري��خ��ه��ا واأح����رق����وا م���ا ك��ت��ب ع��ن��ه��ا في 

مكتبات علمائها ورجالها«.

ال��م��وؤت��م��ر ق��د ي�صيء  ــال: »اإّن ه��ذا  وق

المهمة جدا  والحقبة  النقطة  على هذه 

�صّجلت  حيث  الحقبات،  تلك  تناهز  التي 

المقاومة انت�صارات حتى ل يكتب التاريخ 

اأّنهم قّطاع  غدا عن مقاومينا و�صهدائنا 

ط���رق ك��م��ا ف��ع��ل ال��ب��ع�����ض ب�����ص��ادق حمزة 

واأدهم خنجر«.

الجامعة  في  التركية  واللغة  التاريخ  اأ�شتاذ  وتحدث 

اللبنانية الدكتور محمد نور الدين عن »جبل عامل في 

العهد العثماني«، م�شتعر�شًا مرحلة اأحمد با�شا الجزار 

»لم يكن لجبل عامل خ�صو�صية  اأنه  كنموذج، ومعتبرا 

كيانية محددة عندما دخل العثمانيون، وا�صتمر في ما 

ي�صبه الحكم الذاتي يوؤدي ال�صريبة للدولة العثمانية 

المعنيين  قبل  من  ل  مبا�صرة  عليه  الهيمنة  دون  من 

الإطار،  ال�صهابيين خالل فترات محدودة في هذا  ول 

في  عامل  جبل  ف��ي  الوطني  الحكم  ذروة  و�صلت  وق��د 

�صيخ  الن�صار  نا�صيف  ال�صيخ  فيها  و�صل  التي  الفترة 

فيها  ظهر  ال��ت��ي  الفترة  وه��ي  المنطقة،  ه��ذه  م�صايخ 

بلغ  فل�صطين، حيث  ف��ي  ال��زي��دان��ي  ظ��اه��ر عمر  اأي�����ص��ا 

العثمانية،  ال���دول���ة  الإ���ص��ت��ق��الل ع��ن  ف��ي  ���ص��اأن��ا ع��ال��ي��ا 

بل  فتحالفا  بينهما  الإ���ص��ت��ق��الل��ي��ة  ع��ام��ُل  ج��م��ع  وق���د 

بينهما«. ت��ح��ال��ف  م���ع���اه���دة  ع��ق��د  اإل�����ى  الأم������ر   و����ص���ل 

وقال: »اإّن تعامل الدولة العثمانية كان مذهبياً اإلى حّد 

الإقطاع ويحكمون  اأ�صا�ض  يتعاملون على  كبير، وكانوا 

من خالله، ورغم الإ�صتقالل الذاتي الذي كان يعي�صه 

الدولة  في  الأقلوي  لحجمهم  واعين  كانوا  العامليون 

العثمانية والمنطقة، ولذلك لم يكن لديهم م�صكلة في 

التعامل والتعاهد مع الدولة لحماية الوجود وانتظار 

فر�صة للحكم من جديد«.

في  كــورانــي  محمد  الدكتور  الجامعي  الأ�ــشــتــاذ  وناق�ش 

ال��ج��زار«،  اإّب����ان محنة  ع��ام��ل  ال��ت��ي عا�صها جبل  »ال��ظ��روف 

فراأى اأّن »�صيا�صية الأتراك في بالد العرب كانت تدور على 

اإ�صعاف قوى الأمة واإذللها وتعرية مدنها من ذخائر العلم 

والب�صاعة، واأّن ما اأ�صاب العامليين من بالء، اإّنما اأكثره من 

ل�صيء، ولكن  الترك وال�صفويين، ل  بين  انعكا�ض للحروب 

لكون اأهل عامل على نف�ض المذهب الذي كانت عليه الدولة 

وا�صتماتوا في  الدماء  وذرفوا  الحروب  ال�صفوية، فخا�صوا 

نفو�صهم  في  الحروب  تركت هذه  وقد  الدفاع عن وطنهم، 

الموت حياة خالدة تحت  وي��رى  بالمنايا  يهزاأ  با�صال  �صعبا 

حكام  عبر  العثمانيين  ال���ولة  وك���ان  كما  ال�����ص��ي��وف،  �صفار 

ا�صتقرار  بارقة  للعامليين  يتركون  ل  المجاورة  المناطق 

 لإرغامهم على ترك مناطقهم واإ�صعافهم والق�صاء عليهم«.

وتطرق رئي�ش اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين اإلى 

الجزار«،  بيد  عامل  جبل  �صقوط  اإل��ى  اأّدت  التي  »العوامل 

ال�سنة الثانية- العدد ال�ساد�س ع�سر ني�سان 2013م /جمادى الآخرة 1434هـ

9



ولو  الآن،  يح�صل  ما  نف�صه  هو  �صابقا  ح�صل  »ما  اأّن  فــراأى 

ح�صلت  التي  وال��ح��وادث  والتواريخ  الأ�صماء  بع�ض  حذفنا 

لما  الآن  تح�صل  وح���وادث  وت��واري��خ  اأ�صماء  وو�صعنا  �صابقا 

اختلفت ال�صورة كثيرا، اإذ اأّنه لي�ض هناك من فارق بين اأحمد 

با�صا الجزار اآنذاك واأحمد داوود اأوغلو اليوم، �صوى اأّن تركيا 

حاولت ا�صتعمال قوتها الناعمة التي اكت�صبتها من ات�صالها 

بالح�صارة الغربية، اإل اأّنها وعندما ف�صلت عادت �صريعا اإلى 

جوهرها الأ�صلي. ولو نظرنا اإلى اأنماط عمل بع�ض القوى 

لإم��ارات  وت�صرفات  �صلوكيات  وبين  بينها  وقارنا  الوطنية 

وجدنا  لما  عامل،  جبل  على  للهيمنة  وال�صهابية  المعنية 

فارقا جوهريا �صوى اختالف الأ�صماء والألقاب«.

�لجل�سة �لثانية:

الثانية،  الجل�شة  حــجــازي  ح�شين  ال�شيد  وتــراأ�ــش 

تاريخا  يوم  كل  ي�صكل  عامل حيث  في جبل  »اإّننا  فقال 

م�صتقال، يحتاج اإلى جملة من الكّتاب في الإخت�صا�صات 

القلم  فيه  اقترن  ال��ذي  العريق  التاريخ  ه��ذا  في  كافة، 

ب��ال��دم، وج��م��ي��ل ف��ي ت��اري��خ ال�����ص��ع��وب اأن ي��ق��ت��رن القلم 

الظلم  ا�صتبقنا  اأّننا  ولو  اهلل،  �صبيل  في  والجهاد  بالدم 

والتزوير والتحريف المتوقع ح�صوله في هذا الزمان 

وبداأنا بالكتابة عن انجازات حرب تموز حتى ل نقع في 

المحظور اأكثر من مرة«.

وقّدم الأ�شتاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور م�شطفى 

بها جبل عامل  ُمني  التي  »الخ�صائر  بزي مداخلة حول 

الجغرافي  ال��م��وق��ع  »اإّن  فــقــال:  ال���ج���زار«،  ح��ك��م  ج����ّراء 

كان  ال��ي��وم  ال��ق��دم حتى  يحتله منذ  ال��ذي  لجبل عامل 

له اأكبر الأثر في تطّور حياته ال�صيا�صية والإجتماعية 

والإقت�صادية والع�صكرية، وخ�صو�صا اأّنه يحتل منطقة 

مركزية في ال�صراع بين �صوريا وفل�صطين وجبل الدروز 

�صابقا، واأّنه تبعاً لتطور الظروف الع�صكرية وال�صيا�صية 

في هذه المنطقة كلها فاإّن جبل عامل كان حكما يتاأثر 

ال��ق��وى ف��ي المحيط  واإل���ى ح��ّد كبير بتقّلبات م��وازي��ن 

والجوار«.

اأ�شاف »اأّن هناك العديد من الحركات الإ�صتقاللية 

اأعطي  قد  واأّنه  العثمانية،  الدولة  اأواخر  ظهرت  التي 
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للعامليين نوع من الإ�صتقالل الذاتي والت�صّرف الحر 

الذي  الوقت  الزعماء، في  بين  تق�صيم مقاطعاتهم  في 

كانت فيه �صيا�صة الدولة العثمانية تحاول الق�صاء على 

هذا الجبل، فوجدت اأّن الجزار هو خير من يقوم بهذه 

ال�صانحة له  الفر�صة  اأّن��ه كان ينتظر  المهمة في حين 

لالإنق�صا�ض على هذه المنطقة«.

منذر  الدكتور  اللبنانية  الجامعة  في  الأ�شتاذ  وتطرق 

جابر اإلى م�شاألة »جبل عامل في مواجهة الجزار«، فقال: 

مواقف  اإل��ى  ارت���ّدت  ق��د  العاملية  الطياحة  حركة  »اإّن 

بعدما  خ��ا���ص��ة  ال�صغير،  اآل  �صلطة  م��ن  ت��ن��ال  داخ��ل��ي��ة 

ج��ّراء  م��ه��ّدد  وج��وده��ا  اأّن  العاميلة  الجماعة  ه��ذه  راأت 

ال��ج��زار ك��الأك��راد  ال��ذي��ن ا�صتقدمهم  ت��واج��د الأغ����راب 

واأرناوؤوط، واأّن اأّول عمل اأقدم عليه الجزار بعد احتالل 

العثمانية  الدولة  اآف��اق  ب�صذاذ  المجيء  جبل عامل هو 

الع�صكر المرتزقة واأ�صكانهم في جبل عامل، ما اأدى اإلى 

امتعا�ض العامليين ...في طياحة مقاومة م�صلحة«.

وتحدثت الباحثة والمتخ�ش�شة في الفل�شفة الدكتورة 

جويدة غانم عن »المهمة التاريخية للجزار في لبنان«، 

في  ل��وح��ظ  ال��م��ق��اوم��ة  ل�����ص��ورة  ت�����ص��وي��ه��اً  »اإّن  فقالت: 

بو�صف  وذلك  العامليين،  لتاريخ  التاريخية  الدرا�صات 

بمجموعة  مقاومة،  حركة  كانت  التي  الطياحة  حركة 

�صلمنا  اإذا  »اأننا  معتبرة  المواطنين«،  ا�صتفزت  ع�صابات 

ال�����ص��الم، لأّن  ال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان  ب��ه��ذا الأم����ر، فعلى 

واإذا  التاريخ،  في  قاعدة  لها  يكون  اأن  يجب  المقاومة 

قاعدة  يوجد  فال  ال�صالفة  المقاومات  اإل��ى  ت�صتند  لم 

الجزار  ق�صية  »اأّن  اأ�شافت  التاريخ«.  في  لها  لة  متاأ�صّ

علينا  ت�صترط  المنطقة  في  وحكمه  التركي  والتواجد 

اأن نقراأ التاريخ قراءة تراثية وحداثية ت�صتجمع بقراءة 

من  نفقه  ل��ن  ف��اإن��ن��ا  ذل��ك  نفعل  ل��م  واإذا  ا�صتراتيجية، 

الواقع �صيئا«.

�شماحة  النبطية  مدينة  اإمــام  الملف  م�شوؤول  زار   -2

ال�شيخ عبد الح�شين �شادق بح�شور رئي�ش بلدية النبطية 

الدكتور اأحمد كحيل، حيث تّم التفاهم على اإقامة �شل�شلة 

بالعاّلمة  مبتدئة  النبطية،  لأعــالم  تكريمية  اإحتفالت 

الحجة ال�شيخ عبد الح�شين �شادق }.

3- زار �شماحة ال�شيد محمد ح�شن الأمين مقر الملف 

وكانت  الملف  م�شوؤول  ا�شتقبله  حيث  اأن�شار،  بلدة  في 

وبالأخ�ش  عامل  جبل  علماء  تراث  في  للتداول  منا�شبة 

اأبو  ال�شيد  جّده  تزّعمها  التي  �شقراء  بمدر�شة  يتعّلق  ما 

الح�شن مو�شى الح�شيني، حيث قدم جده ال�شيد اإبراهيم 

من مدينة الحلة بالعراق و�شكن في قرية مجدل �شلم في 

�شقراء  بلدة  حيدر  ال�شيد  حفيده  �شكن  ثم  عامل،  جبل 

اأبو الح�شن مو�شى  الذي  اأولد منهم ال�شيد  واأنجب عّدة 

توفي �شنة 1194هـ .
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له:  وق��ال  ج��واد،  السيد  خلف  خادمه  العلوم  بحر  مهدي  السيد  أرس��ل  ليلة،  ذات 
فتركه وقام سريعًا،  يتناول عشاءه،  السيد جواد  ينتظرك«. وكان  »السيد مهدي 
وعندما شاهده السيد مهدي بادره بالقول: »أما تخاف اهلل؟! أما تراقبه؟! أما تستحي 
منه«؟! فقال السيد جواد: »ما الذي حدث«؟ فقال: »أخوك الشيخ محمد نجم كان 
يأخذ من البقال قرضًا لعياله كل ليلة مقدارًا من )التمر الزهدي( ولهم سبعة 
أيام لم يذوقو خبزًا، وفي هذا اليوم ذهب ليأخذ من البقال شيئًا لعشائهم 
فامتنع البقال، قائاًل: »إّن دينك أصبح كبيرًا«, فاستحى وخرج وهو اآلن وعياله بدون 
فقال  وأخ��ّوة«!  صداقة  نجم  محمد  الشيخ  وبين  وبينك  وتأكل،  تتنّعم  وأنت  عشاء، 
السيد جواد: »واهلل ما لي علٌم بحاله«، فرّد عليه السيد بحر العلوم: »أعلم ذلك، ولو 
ا أغضبني عليك عدم  كان لك علٌم بحاله ولم تلتفت إليه لم تكن مسلمًا، وإنمَّ
تجسّسك عن أحوال إخوانك وعدم علمك بأمورهم، فخذ هذه )الصينية( يحملها 
معك الخادم حتى إذا ما وصلت إلى باب الدار تأخذ الصينية منه وتدخلها على 
دار أخيك الشيخ محمد نجم، وقل له إني أحببت أن أتعشى معك في هذه الليلة 
واترك له هذه الصّرة من المال تحت فراشه، وال ترجع حتى تخبرني أّنهم أكلوا 
وشبعوا«. وذهب السيد جواد مع الخادم وصنع كما أمره السيد مهدي بحر العلوم، 
ولما وضعها بين يديه رفض الشيخ نجم أن يمّد يده عليها قائاًل له: »هذا الطعام 
آكل منه  العرب على طبخه، ولن  يقدر  ال  ليس من صنعك وهو طعام نفيس، 
حتى تعلمني األمر«... وبعد اإلصرار أخبره السيد جواد بما حدث مع السيد مهدي بحر 
العلوم، فقال الشيخ نجم: »واهلل ما اطلع أحٌد على حالنا وإّن هذا لشيٌء عجيب«.

طبعًا، هذه  القصة ُتظهر كرامة السيد مهدي بحر العلوم وقّوة عالقته بالسيد 
جواد الحسيني، وأّن السيد جواد هو من هذه المنزلة الكبيرة التي من المفترض أن 

يكون فيها.

قصة السيد جواد الحسيني صاحب مفتاح الكرامة 
مع العالمة السيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات المعروفة
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