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�أو  ل�صق  �أو  ق�ص  �أي  و�إن  محفوظة،  حقوق  هي  �لكتاب  هذ�  في  �لو�ردة  �لمادة  �إن 
��صتعمال �أو ت�صوير جزء من �أجز�ء هذ� �لكتاب ُيعر�ص �صاحبه للمالحقة �لقانونية.





اإلى كل من يعرف، منذ البدء، ماذا يريد اأن يفعل،
قبل الو�صول اإلى الهدف.

واإلى ال�صيد ها�صم بن اأحمد بن اإبراهيم...
يربطني ا�صمه باأعرق تراث، واأ�صرف مهّمة،

واأنا، في حدود طفولته، اأرى فيه ها�صماً جديداً.
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كلمة شكر وتقدير
للذين أناروا طريقي...

ولوالهم ملا كان هذا الكتاب:

أبناء السيد حسن وأحفاده وابن أخيه...

 ولكل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب إىل النور...
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم و�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على 
�صيد �لمر�صلين �أبي �لقا�صم محمد... وعلى �آله �لطيبين �لطاهرين...

وبعد ...

غّيرو�  �لذين  و�ل�صعر�ء...،  و�لفقهاء  و�لأدباء  �لعلماء  هو جبل  عامل  جبل 
�ل�صبر و�لجهاد  نهلو� من معينه  �لعزة و�لن�صر و�لإباء، وقد  �لأمة نحو  م�صار 
�لبقعة  �لأر�ص،  من  �لطيبة  �لبقعة  تلك  هو  كلِّه،  ذلك  وقبل  �لغز�ة.  ومقاومة 

�لمقد�صة �لتي �صار في ربوعها �لأنبياء و�أولياء �هلل �ل�صالحين.

جبل عامل منارٌة في تاريخه ون�صيجه �لجتماعي و�لإن�صاني ... منارٌة يلجاأ 
�إليها �لنا�ص ل�صتنباط �لحقيقة...

جبل عامل بالد �لإمام �ل�صيد عبد �لح�صين �صرف �لدين �لذي �أ�صاف قيمًة 
�أمانة قيادة �لأمة  علمية وفكرية و�جتماعية وجهادية لهذ� �لجبل، حتى �صّلم 
�صاأن  �إعالء  على  �لذي عمل  �لنبوة  مدر�صة  �بن  �ل�صدر؛  مو�صى  �ل�صيد  لالإمام 
عاملة، وعلى رفع �لحرمان منها عبر تاأ�صي�ص �لجمعيات و�لمد�ر�ص و�لمعاهد 

تقديم
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و�لحوز�ت �لدينية، وقبل وبعد كل �صيء جعل من جبل عامل قلعًة من قالع 
�لمقاومة بوجه �لحتالل �ل�صهيوني ...

ها�صم  ح�صن  �ل�صيد  �لر�حل  كالعالم  �أفذ�ذ�ً  علماء  نجد  �أن  غريبًا  لي�ص  لذ� 
�لمو�صوي، �لذي �أطلق عنان فكره وعلمه، متنقاًل بين ربوع عاملة ليتن�صق مع 
زهر �لليمون و�لقندول و�لزعفر�ن حقيقة �لنتماء لالأر�ص وحركة �لفكر في 

�لمدى.

ول غر�بة �أن ت�صهد بلدة �صريفا حركة دينية وفكرية على يد �ل�صيد ح�صن 
�ل�صيد  �لعلم و�ل�صالح، وتابعه في ذلك ولده  �آبائه و�أجد�ده  �لذي ورث من 

�إبر�هيم...

�لحركة  لنطالقة  �رتكاز  وقاعدة  عامل  جبل  ُدرر  �إحدى  �صريفا  فبلدة 
�لبلدة  هذه  باأن  تاريخها  يوؤكد  ما  وهذ�  و�لدينية،  و�لثقافية  و�لأدبية  �لفكرية 
تفّردت  ولعّلها  �لنقود،  و�صك  �لمعادن  و�صبك  ل�صناعة  مهمًا  مركز�ً  كانت 
باأنها كانت �أول بلدة عاملية تعاطت باأعمال �ل�صيرفة، وكان فيها م�صرفًا ولعل 

��صمها ��صتق من ذلك ..

نز�ل،  محمود  �أحمد  �لأ�صتاذ  �لكاتب  تاريخها  �صرح  كما  �صريفا  فبلدة 
ولو من باب �لحركة �لدينية، عميقة في �لتاريخ، وقلعة فكرية و�صاحة �صناعة 
وقاعدة لبناء �لم�صتقبل. وكانت �صاهدة - في �لمكان و�لزمان- على �لح�صور 
�لديني و�لعلمي و�لأدبي و�ل�صعري و�لتربوي في جبل عامل �لذي باركه �هلل 
في �لقر�آن �لكريم باعتباره من �لمناطق �لتي تحيط بالم�صجد �لأق�صى �لمبارك.

�إن كتاب �لحركة �لدينية في �صريفا/ �ل�صيد ح�صن ها�صم �لمو�صوي وولده 
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�ل�صيد �إبر�هيم يقّدم كل هذه �لخ�صو�صيات في حياة �لمو�طن في جبل عامل 
ويمثل �صهادة على ع�صر تلك �لبلدة و�لمنطقة. 

�صريفا  بلده  تاريخ  في  عميقًا  للغو�ص  و��صعًا  �لباب  فتح  �لكتاب  هذ�  �إن 
في  منها وحول دورها  و�لثقافية  و�لتعليمية و�لأدبية  �لدينية  �لنه�صة  وعو�مل 

منطقة جبل عامل وعليه:

فاإني �أتوجه بال�صكر �لجزيل �إلى �لكاتب �لأ�صتاذ �أحمد نز�ل على مبادرته 
لكتابه هذ� �لذي ي�صم بين دفتيه، �إلى �ل�صيرة و�لم�صيرة، �آثار �لحر�ك �لتاريخي 
�لمجيد موؤكد�ً  تاريخها  بع�صًا من  يلف  �لغمو�ص  �أن كان  بعد  لبلدة عاملية، 
عامل  جبل  تاريخ  في  باحث  لكل  ومرجعًا  وثيقة  �صيكون  �لكتاب  هذ�  �أن 
ومحاوره �لفكرية و�لدينية و�لأدبية و�لتعليمية و�لعلمية و�ل�صناعية ف�صاًل عن 

رجالته �لكبار في تلك �لحقبة �لزمنية.

�صور في 5 رجب 1435هـ 
الموافق 3 اأيار 2014م

القا�صي ال�صيخ ح�صن عبداهلل
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كلمة إمام بلدة صريفا 
فضيلة الشيخ يوسف كمال الدين

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي �لم�صطفى محمد و�آله 
�لطاهرين، وبعد...

فقد طلب مني �لأخ �لعزيز �أحمد محمود نز�ل )ز�د �هلل في توفيقه( �أن �أخط 
م�صوؤوله  فاأجْبُت  �صريفا«،  في  �لدينية  »�لحركة  �لقيم  كتابه  يدي  بين  �أ�صطر�ً 
ْقُت ماأموله، بعد �أن جْلُت بب�صري �لقا�صر - ولو بمقد�ر- بين ثنايا هذ�  وحقَّ
�ل�صفر �لنافع، بما ��صتمل عليه من فو�ئد ولطائف، ل �صيما و�أنه �صلَّط �ل�صوء 

على جبل عامل وتاريخه �لز�خر بالعلماء و�لأدباء و�ل�صهد�ء...

ومن بين تلك �لقرى �لعاملية �لتي �أولها �لأخ �لموؤلف عناية بحثه وتنقيبه 
قرية »�صريفا« - �لتي �أنت�صب و�إياه �إليها- فا�صتخرج من غام�ص تاريخها ما 
�إلى ما ين�صده �لمتتبع  يتحف به �لقارئ �لكريم... و�ألمح من حا�صر و�قعها 

�لخبير...

�آيات �لوفاء، عندما �نتخب لحديثه  ولقد �أح�صن و�أجاد، و�صطر بع�صًا من 
عن �لحركة �لدينية فيها �ل�صيدين �لجليلين �ل�صيد ح�صن ها�صم �لمو�صوي رحمه 
– جز�هما �هلل تعالى خير  �إبر�هيم حفظه �هلل بما كان لهما  �هلل وولده �ل�صيد 
�لجز�ء- من �أياٍد بي�صاء كريمة في خدمة �لبلدة و�أهلها، ف�صاًل عما جاورها...
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ولي�ص ذلك بالأمر �لغريب عن �أهل هذ� �لبيت �لكريم، �لذي يت�صل بمعدن 
�لعلم و�لكرم، ومهبط �لوحي و�لتْنزيل، �أعني �أهل بيت �لنبوة �لأطهار �صلو�ت 

�هلل تعالى عليهم...

و�لثناء على جهوده  �ل�صكر  �لموؤلف  لالأخ  �أجدد  �أن  �إل  ي�صعني  ختامًا: ل 
�لكبيرة �لتي بذلها في هذ� �لإنجاز، و�أ�صاأل �هلل تعالى له ولنا جميعًا دو�م �لتوفيق 
و�لت�صديد وح�صن �لعاقبة، �إنه �صميع مجيب، و�لحمد هلل رب �لعالمين. و�أنا 

�لعبد �لأقل يو�صف كمال �لدين.

�صريفا 17 جمادى الثانية 1435 
الموافق 17 ني�صان 2014 
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رموز البحث وم�صطلحاته:

تحق: تحقيق.

ج: جزء.

�ص: �صفحة.

ط: طبعة.

ق: ق�صم.

لت: ل تاريخ.

لط: ل طبعة.

لم: ل مكان.

م: ميالدي.

مج: مجلد.

هـ: هجري.



13

»�إن  ليقول:  �لألماني  �لتلفزيون  �صا�صة  على  �أوز)1(  عامو�ص  �لرو�ئي  ظهر 
رجال  فثمة  �صقوطنا،  على  �لقاطع  �لدليل  هو  لبنان  جنوب  في  �صاهدناه  ما 

يتم�صكون بالأر�ص تم�صكهم بالأبد«)2(.

خارج  يولدو�  لم  �أوز  ي�صفهم  من  �إنَّ  بالقول:  هذ�  على  نعلِّق  �أن  ويمكن 
ك رجال  �لتاريخ، فمما ل �صك فيه هو �أن �صروطًا تاريخية تو�فرت، حتى تم�صَّ

تلك �لأر�ص باأر�صهم/ �أبدهم.

م�صادرة  �إلى  �لباحثين  بع�ص  �صعي  ليوؤكد  �صادق  حبيب  �لأ�صتاذ  وقف 
تاريخ جبل عامل عندما قال: »... ومن �أهم �لأهد�ف �لتي ي�صعى �إليها هذ� 
�لتخريب، وتتحرك �صوبها تلك �لحرب م�صادرة تاريخ جبل عامل قبل �أر�صه 

و�إف�صاد تر�ثه، و�صوًل �إلى تجريده من هويته �لوطنية و�لقومية«)3(.

)1(  عامو�ص �أوز: كاتب ورو�ئي �إ�صر�ئيلي، ولد في �لقد�ص عام 1939، تلقى علومه في جامعة 
�لماج�صتير  �صهادة  على  وح�صل  »�أك�صفورد«  جامعة  في  علومه  تابع  ثم  �لعبرية،  �لقد�ص 
في �لأدب. �عتبر من �أبرز �لدعاة و�لموؤيدين لحل �لدولتين، �أي قيام دولتين في فل�صطين 

�لمحتلة، تعي�صان جنبًا �إلى جنب هما دولة فل�صطين ودولة �إ�صر�ئيل.
�لتر�ث  في  در��صات  �لمجيد زر�قط:  د. عبد  )نقاًل عن  �لعدد 342، �ص4.  �أمل:  )2(  ن�صرة 

�لأدبي، بيروت، مركز �لغدير، ط1، 1998، �ص281(.
)3(  حبيب �صادق: جنوبًا ترحل �لكلمات، بيروت، د�ر �لعلم �لجديد، 1998، �ص 140.
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جبل  »تاريخ  تدوين  �إلى  �لما�صة  �لحاجة  �لأمين  مح�صن  �ل�صيد  ر�أى  وقد 
و�بن  بغد�د«،  »تاريخ  كتابه  في  �لبغد�دي  �لخطيب  طريقة  على  عامل«، 
ع�صاكر في كتابه »تاريخ دم�صق«، �إل �أن �لظروف حالت دون �إنجاز ما طمح 
�إليه �ل�صيد �لأمين؛ ويمكن �أن نلحظ �أهمية تدوين ذلك �لتاريخ، من خالل ما 
نجله  �صعى  �لذي  »تاريخ جبل عامل«،  لكتاب  �ل�صيد، وجعله مدخاًل  نه  دوَّ
�ل�صيد ح�صن �لأمين، بعد وفاة و�لده، �إلى �إخر�جه في كتاب م�صتقل، �ختار له 

��صم »خطط جبل عامل«.

�إذ�ًَ، في �صوء هذه �لحقائق، تكمن �أهمية هذ� �لبحث: معرفة تلك �ل�صروط 
�لتاريخية، ور�صد جانب من تلك �لتجربة �لعاملية، ياأبى �لم�صادرة، ويق�صو 

على �لذوبان و�لت�صتت.

هدفنا  كان  �لعاملية،  �لتجربة  وتلك  �لتاريخي،  �لف�صاء  ذلك  رحاب  وفي 
�لجتماعي  �لجانب  من  �صريفا،  بلدة  تاريخ  من  جزء  على  �ل�صوء  ت�صليط 
�لديني، وبخا�صة ما قام به �ل�صيد ح�صن ها�صم �لمو�صوي رحمه �هلل، وولده 
�لعامليين، �للذين عمال  �إن�صاف هذين �لرجلين  �أي�صًا  �إبر�هيم. وهدفنا  �ل�صيد 
�أو ملل، وقد �صنعا من مر�رة �لأيام  �لزمن، بال تعب  طو�ل ثمانية عقود من 

�أ�صياء ت�صتحق �لوقوف عندها...

يعود �أ�صل �ل�صيد ح�صن ها�صم �إلى بلدة دير �صريان، حيث كان ي�صكن �أبوه 
�لقرن  �لع�صرينيات من  �إلى �صريفا في مطلع  �ل�صيد ح�صن  �ل�صيد ها�صم. قدم 
لتاأ�صي�ص مدر�صة  وتاليًا  �لدينية و�لجتماعية،  �لأمور  متابعة  بهدف  �لما�صي، 
قر�آنية )دينية( وقيادتها، كما كان �صائد�ً في معظم �لقرى �لعاملية، فيما �رتحل 

�أخوه �لأ�صغر �ل�صيد محمد �إلى بلدة ميفذون للقيام بالدور نف�صه...
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�أن  ر�أيت  وقد  معينًا،  مو�صوعًا  منها  يتناول كل  ف�صول،  ثالثة  �لبحث  في 
يكون �لف�صل �لأول معرفة ن�صب �ل�صيد ح�صن �لذي يعود �إلى �لإمام مو�صى 
�بن جعفر �لكاظم ، وخ�ص�صت �لف�صل �لثاني للحديث عن حياة �ل�صيد 
�لثالث  �لف�صل  �أما  و�صور،  وجويا  �صريفا  بين  توزعت  �لتي  وذريته  ح�صن 
فيتناول ما قام به �ل�صيد ح�صن في �صريفا، وتابعه في ذلك ولده �ل�صيد �إبر�هيم، 
منذ �ل�صعي �إلى تاأ�صي�ص مدر�صة قر�آنية لتكون بمثابة نو�ة ثقافية دينية ُتُعنى بتعليم 
�لكبار و�ل�صغار مبادىء �لقر�ءة و�لكتابة، وتالوة �لقر�آن �لكريم، �إلى �لت�صّدي 
وبناء  �لم�صجد،  �إن�صاء  ومنها:  �لرئي�صي،  �لهدف  تخدم  �لتي  �لأمور  لبع�ص 
ح�صينية حملت في ما بعد ��صم »ح�صينية �لرجال«، وتعليم �لدين في �لمد�ر�ص 
�لثاني  �للبناني في �لن�صف  �لتي دخلت �لمدن و�لقرى في �لجنوب  �لر�صمية 

من �لقرن �لع�صرين...

�أ�صل  �صريفا:  بقرية  �لتعريف  فيه  تناولت  بمدخل  كله  لذلك  دت  مهَّ وقد 
هذ�  يكون  �أن  ع�صى  و�ل�صكان،  �لم�صاحة  و�لخ�صائ�ص،  �لموقع  �لت�صمية، 
�لبحث مدخاًل لإجر�ء در��صات، ت�صعنا �أمام تاريخ و��صح لقرية �صريفا، ينير 

�لحا�صر و�لم�صتقبل.

�أو  معين،  �أمٍر  عن  غافاًل  �أكون  فقد  �صيء،  بكل  �لبحث  �إحاطة  �أّدعي  ول 
مو�صوع يرتبط بالبحث، �أتمنى لفت �لنتباه �إليه، وذلك لأن �لبحث �عتمد 
بمعظمه على �لمقابالت، وما جاء في بطون �لموؤلفات �لتي تناولت �لتاريخ، 

ول �أّدعي �لكمال، فالكمال هلل وحده، وهو ولي �لتوفيق.

�صريفا في 15 ني�صان 2014
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مدخل: التعريف بقرية �صريفا
اأ�صل الت�صمية:

جاء في خطط جبل عامل لل�صيد مح�صن �لأمين �أن �أ�صل �ل�صم: »�إ�صريفا« 
»بك�صر �لهمزة و�صكون �ل�صاد �لمهملة وك�صر �لر�ء و�صكون �لمثناة �لتحتية 
و�لفاء و�لألف«، و�كتفى �ل�صيد �لأمين بالقول: »قرية في �صاحل �صور«)1(. 
و�أورد �أني�ص فريحة في معجم �أ�صماء �لمدن و�لقرى �للبنانية وتف�صير معانيها 
تنقية  )مكان  و�صفاها،  �لمعادن  �صهر   :SREF من  مفعول  »��صم  ه:  ن�صُّ ما 

�لمعادن و�صهرها(. SRÎFA: �صبك �لدر�هم«)2(.

�صليمان ظاهر في  �ل�صيخ  �عتمده  �لذي  نف�صه  �لتعريف هو  �أن هذ�  ويظهر 
موؤلَّفه: معجم قرى جبل عامل، وظهر ذلك في حا�صية �ل�صفحة �لتي تحّدث 
فيها عن �أ�صل �ل�صم)3(. في حين �أورد طوني مفّرج في مو�صوعة مدن وقرى 
لبنان، �أ�صل ت�صمية �صريفا قائاًل: »��صمها �صرياني: ŠRǏFA �أي �لم�ْصَبك... 

وجدت في �أر�صها بقايا �أثرية لأعمال �صبك وتعدين«)4(.

�لد�ر  بيروت،  �لأمين،  و�أخرجه ح�صن  عامل، حققه  �لأمين: خطط جبل  )1(  �ل�صيد مح�صن 
�لعالمية، ط1، 1983، �ص 236.

)2(  �أني�ص فريحة: معجم �أ�صماء �لمدن و�لقرى �للبنانية وتف�صير معانيها، در��صة لغوية، بيروت، 
مكتبة لبنان، ط4، 1996، �ص 103.

)3(  �ل�صيخ �صليمان ظاهر: معجم قرى جبل عامل، بيروت، د�ر �لتعارف، ج2، �ص 18.
)4(  طوني مفّرج: مو�صوعة مدن وقرى لبنان، بيروت، د�ر نوبلي�ص، لط، ل ت، ج 15، باب 

�صرف - طير �ص، �ص 11.
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وجاء في ن�صرة تحمل عنو�ن »�صريفا«، �صادرة عن �لمجل�ص �لبلدي في 
�ل�صريانية ويعني »�لهادىء«)1(، و�لحقيقة  �أن �ل�صم م�صتق من  �أيار 2004، 
�أ�صل  »تعميم«  في  �إليه  ��صتندت  �لذي  �لم�صدر  تذكر  لم  �لن�صرة  هذه  �أن 
�ل�صم. وعند �لتحقق تبين �أن هذ� �لمعنى يعود لـ »نيحا« AכNÎ، وهي كما 
يذكر �ل�صيخ �صليمان ظاهر: »مزرعة �صغيرة ي�صكنها بع�ص �لفالحين وتعني 
لبنان:  وقرى  مدن  مو�صوعة  في  ورد  لما  ونعود  و�لم�صتريح«)2(.  �لهادىء 
�أي   NÎכA ��صم  �لم�صبك. وكذلك  �أي   ŜRÎFA ]�صريفا[:  �صرياني  »��صمها 
��صتخدم  �لمو�صوعة  تاأليفه  في  مفّرج  طوني  �إن  �لقول  ويمكن  �لهادىء«)3(، 
ل  �أي�صًا،  �صرياني  نيحا  ��صم  �أ�صل  �أن  �إلى  لالإ�صارة  »�لو�و«  �لعطف  حرف 

لالإ�صارة �إلى �أن �صريفا تحمل معنى �آخر هو »�لهادىء«.

ويقال: �إنها كانت ت�صّمى قبل مئات �ل�صنين »�أم �لعرو�صين«، وهذ� ما يقول 
به بع�ص �أبناء �لبلدة معيدين �لت�صمية �إلى وجود محالت تجارية لبيع �لقما�ص، 
متناقل  �آخر  ر�أي  وهناك  �لخا�صة،  �لعرو�َصْين  �لزفاف، وحاجات  وحاجات 
نتيجة  »�صربتا«،  �أو  »�صرفتا«  هو  �لت�صمية  �أ�صل  �إن  يقول:  �لبلدة  �أبناء  بين 
مدعومًا  �لر�أي  هذ�  وياأتي  �لقديم.  منذ  �لعمالت  لتبديل  »م�صرف«  وجود 
بحجة وجود م�صرف �إلى �لعهد �لقريب، وذلك في �لطريق �لتي تربط منزل 

�لمرحوم �لحاج �أبي ح�صين كمال حمودي بال�صاحة �لعامة.

)1( ن�صرة �صريفا: )ن�صرة �صدرت عن بلدية �صريفا(، �أيار 2004، �ص 4.
)2( معجم قرى جبل عامل: م�صدر �صابق، ج 2، �ص 347.

)3(  مو�صوعة مدن وقرى لبنان: م�صدر �صابق، �ص 11.
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�أ�صل  �أن  هو  �لم�صادر  معظم  عليه  �تفقت  ما  فاإن  �لأمر،  يكن  ومهما 
�أن  لنا  كان  و�إذ�  و�آخر،  م�صدر  بين  �ختلف  معناه  لكن  �صرياني،  �ل�صم 
نكون مو�صوعيين، فاإن معنى »�لهادىء« بعيد عن �ل�صو�ب، وت�صميتها »�أم 
�لعرو�صين« غير موجود في �لم�صادر �لمكتوبة، �لتي �أتيح لي �لطالع عليها، 
غير �أنه يمكن �أن يكون ذلك ر�أيًا متد�وًل في �لقرية وما يحيط بها من قرى، 
ولي�ص  بعيد�ً �أن يكون ذلك في �لقرون �لأخيرة. ولكن �ل�صوؤ�ل �لذي يطرح 
تاريخ  بتدوين  عنو�  �لذين  �لموؤرخين  عند  �لت�صمية  هذه  ترد  لم  لماذ�  نف�صه: 

جبل عامل، وتاأليف معاجم في ت�صمية قر�ه؟

�لم�صادر،  تلك  في  مذكور  غير  »�صرفتا«  بـ  �لقائل  �لر�أي  �أن  �أي�صًا  ونرى 
ونرجح �أنه متد�ول لقربه من �للفظة �لحالية �صريفا/�صرفتا، وقرب �للفظتين 

من كلمة »�لم�صرف«، بدليل �أن معنى �ل�صم ي�صير �إلى �صبك �لدر�هم.

مقابلة  في  عقل  �صعيد  �لكبير  لل�صاعر  �لر�أي  فهذ�  »�صربتا«،  عن  ذكر  وما 
تلفزيونية يقول فيها: �إن »�صربتا« هي �أ�صل ت�صمية بلدة �صريفا ل �ل�صرفند.

بقي �أن ن�صير �إلى معنيين: �لأول هو �لم�صبك، و�لثاني هو �صهر �لمعادن، 
�أعمال  �أن  باعتبار  �لبع�ص،  بع�صهما  من  قريبان  �لمعنيين  هذين  �أن  و�لحقيقة 
�ل�صبك لم تكن منف�صلة، في بادىء �لأمر، عن �أعمال �لتعدين، فالطريقة في 

كليهما و�حدة.

�أيًَّا يكن �لأمر، يمكننا �لقول �إن �أ�صل �ل�صم �صرياني، ولعله عائد �إلى وجود 
بقايا لأعمال �صبك وتعدين في �لبلدة، وهذ� قد يكون عائد�ً �إلى موقع �لبلدة 

وخ�صائ�صها �لتي �صنتعر�ص للحديث عنها بعد قليل.
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الموقع والخ�صائ�ص:

�صريفا بلدة عاملية تقع في �لو�صط من جبل عامل، على تلة ترتفع عن �صطح 
�لبحر حو�لى 430 متر�ً، على جانبي �لطريق �لموؤدية �إلى مركز �لق�صاء �صور.

ها من �ل�صمال نهر �لليطاني، ومن �ل�صرق مزرعة �لطويري وبلدة برج  يحدُّ
قالويه، ومن �لجنوب: ديركيفا و�لنفاخية ومزرعة نيحا، ومن �لغرب: �أرزون 

وديردغيا.

تتبع �إد�ريًا لق�صاء �صور، على م�صافة 23 كيلومتر�ً �صماًل �صرقيًا، كما تبعد 
عن حدود فل�صطين �لمحتلة حو�لى 23 كيلومتر�ً، وتبعد عن �لعا�صمة بيروت 

حو�لى ثمانين كيلومتر�ً.

الم�صاحة وال�صكان:

نيحا  مزرعة  �إليها  ت�صاف  هكتار�ً،   269 �لعقارية  �أر��صيها  »م�صاحة  تبلغ 
وعدد  ن�صمة،  �آلف  ع�صرة  حو�لى  �صكانها  عدد  هكتار�ً«)1(،   127 �لبالغة 
�أربعة �آلف �صوت)2(، ي�صكنها �ليوم حو�لى  �لأ�صو�ت �لنتخابية يزيد على 
بالد  �إلى  �أو هجرتهم  عائالتها،  من  �لعديد  نزوح  بعد  ن�صمة،  �آلف  خم�صة 

�لغتر�ب.

)1(  مو�صوعة مدن وقرى لبنان: م�صدر �صابق، �ص 11.
)1(  بناًء على لو�ئح �ل�صطب في �لنتخابات �لبلدية �ل�صادرة �صنة 2010.
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الف�صل الأول:
يف ن�صب ال�صيد ح�صن »والده واأجداده«

�أولهما:  �ثنين:  م�صدرين  �إلى  ح�صن  �ل�صيد  ن�صب  �إثبات  في  ��صتندت  لقد 
كتاب »بغية �لر�غبين في �صل�صلة �آل �صرف �لدين«)1( لالإمام �ل�صيد عبد �لح�صين 
�صرف �لدين. وثانيهما كتاب »نزهة �لجلي�ص ومنية �لأديب �لأني�ص«)2( للعالمة 
�لمت�صّلع �ل�صيد عبا�ص بن علي بن نور �لدين، �أحد �أجد�د �ل�صيد ح�صن ها�صم، 

و�إليك �لن�صب �ل�صريف:

هو �ل�صيد ح�صن بن ها�صم بن محمد بن ح�صن بن ها�صم بن محمد بن عبد 
بن علي  �لجلي�ص(  نزهة  كتاب  )�صاحب  عبا�ص  بن  �لعابدين  زين  بن  �ل�صالم 
�بن علي نور �لدين بن نور �لدين علي بن �لح�صين بن محمد بن �لح�صين بن 
�لمو�صوي)3(  �لعاملي  �لح�صن  باأبي  �لمعروف  �لدين  تاج  بن  بن محمد  علي 
�بن محمد بن عبد �هلل بن �أحمد بن حمزة بن �صعد �هلل بن حمزة بن محمد 

)1(  �لإمام �ل�صيد عبد �لح�صين �صرف �لدين: بغية �لر�غبين في �صل�صلة �آل �صرف �لدين، تاريخ 
�أجيال في تاريخ رجال، كتاب ن�صب وتاريخ وتر�جم، حققه وز�د عليه �لعالمة �ل�صيد عبد 

�هلل �صرف �لدين، بيروت، �لد�ر �لإ�صالمية، جزء�ن، ط1، 1411 هـ/1991م.
)2(  �لعاّلمة �ل�صيد عبا�ص بن علي بن نور �لدين: نزهة �لجلي�ص ومنية �لأديب �لأني�ص، من�صور�ت 

�لمطبعة �لحيدرية في �لنجف �لأ�صرف، جزء�ن، ل ط، 1387 هـ/1967م.
)3(  �إلى هذ� �ل�صيد ترجع �أن�صاب كثير من �لعلويين �لعامليين كاآل �صرف �لدين و�آل �ل�صدر و�آل 

�لمرت�صى و�آل نور �لدين وغيرهم.
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�بن محمد بن علي بن عبد �هلل بن محمد بن طاهر بن �لح�صين بن مو�صى بن 
. إبر�هيم بن �لإمام مو�صى �لكاظم�

رجال  منها  نبغ  �لن�صب،  وكرم  �لح�صب  �صرف  بين  �لأ�صرة  هذه  تجمع 
خدمو� �لدين �لإ�صالمي و�لمذهب �لإمامي. يتميزون ب�صالمة �لفطرة، وطيب 
�لع�صرة، وقوة �لح�صور، و�صعة �ل�صدور، �أخذو� عن علوم �لر�صول، وتميزو� 

ب�صفاء �لعقول، برعو� في �لفقه و�لأ�صول، و�لمعقول و�لمنقول...

�لر�غبين، وقد ورد هذ�  بغية  مرَّ ذكره، ورد في كتاب  �لذي  �لن�صب  هذ� 
�لن�صب نف�صه في مقدمة كتاب نزهة �لجلي�ص، وقد خطها �ل�صيد محمد مهدي 
�لخر�صان)1(، ويذكر هذ� �لأخير �أنه نقل ن�صب �ل�صيد عبا�ص عن �صورة خط 
�ل�صيد ح�صين بن �ل�صيد محمد �صاحب مد�رك �لأحكام، وهو �بن عم و�لد 
�ل�صيد عبا�ص، ولكن مع �ختالف في ��صم جد �ل�صيد عبا�ص وو�لد جّده، �إذ جاء 
ه: »�ل�صيد عبا�ص بن علي بن نور �لدين علي بن علي نور �لدين  في �لنزهة ما ن�صُّ

بن �لح�صين بن محمد بن �لح�صين...«)2(، �إلى �آخر �لن�صب �ل�صريف.

ويظهر هنا �ختالف في ��صم جد �ل�صيد عبا�ص وو�لد جده بين �لم�صدرين، 
لذ�، فاإنه من �لمحتمل �أن يكون جد �ل�صيد عبا�ص ��صمه نور �لدين ولقبه علي، 
�أو �لعك�ص. وعليه فاإن �لختالف بين  كاأبيه �لم�صّمى علي ولقبه نور �لدين، 
�لرو�يتين ل يف�صد في �لود ق�صية طالما �أن �لم�صدرين �أجمعا على �صائر �لن�صب 

�لأ�صرف  �لنجف  �لمو�صوي، ولد في  �لخر�صان  �ل�صيد ح�صن  بن  �ل�صيد محمد مهدي  )1(  هو 
له عدة  �أديب، كاتب وموؤرخ محقق،  فا�صل  �صنة 1929م، وهو  �صنة 1347 هـ/حدود 

موؤلفات.
)2(  نزهة �لجلي�ص: م�صدر �صابق، �لمقدمة، �ص 4.
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.ل�صريف، بتمامه وكماله، و�لذي يعود �إلى �لإمام مو�صى �لكاظم�

و�صناأتي على �لتعريف بهم و�صوًل �إلى �ل�صيد عبا�ص بن علي �صاحب نزهة 
�لجلي�ص، بهدف �لإجابة عن عدد من �لت�صاوؤلت، ومنها:

- �أ�صل هذه �لعائلة، وكيفية مجيئها �إلى جبل عامل.
- �لدور �لذي قام به رجالها في �لقرى �لتي �صكنوها.

- معرفة �لأثر �لذي تركه بع�صهم.

ال�صيــد ها�صم بن محمد بــن ح�صن بن ها�صم بــن محمد بن عبد 
ال�صالم بن زين العابدين بن عبا�ص/ال�صيد ها�صم عبا�ص المو�صوي:

جاء في بغية �لر�غبين: »كان رحمة �هلل 
�ل�صمت)1(،  عليه من رجال �لخير و�أهل 
�لجو�ر، جميل  �لخلطة، ح�صن  محمود 
�لدخيلة،  نقي  �لطوية،  �صليم  �ل�صيرة، 
�لفح�صاء،  عن  نزوعًا  �ل�صر،  عن  عزوفًا 
�لرجل عن  �ل�صوء، بطيء  �ليد عن  ق�صير 
ومجاهدة  �لورع  في  وكان  �لمنكر، 
�لنف�ص بما ل يزيد عليه، وله في �لتهّجد 
و�لتبتل، و��صتباق �لخير�ت، و�لم�صارعة 
بالأولياء،  تلحقه  حالٌت  �لمغفرة،  �إلى 
جزل  �لخالل،  حر  �لنف�ص،  نبيل  وكان 

)1( �ل�صمت: �ل�صكينة و�لوقار.

ال�صيد ها�صم عبا�ص المو�صوي
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وكاأن  �لم�صّفى،  �لذهب  من  �صبكت  �أخالقه  كاأن  �لملكة،  �صريف  �لمروءة، 
عفيف  �لثوب،  طاهر  �لعر�ص،  نقي  وكان  �ل�صماء،  ماء  من  ع�صرت  �صمائله 
�لطرف، عفيف �ليد، عفيف �لل�صان، عفيف �ل�صفتين، عفيف �لجو�رح كلها، 
ه نف�صه عما ُيعاب، وكان عالمًا فا�صاًل، �أديبًا  قد �صان عر�صه عن �لدن�ص، ونزَّ
بارعًا، مت�صلعًا، متفننًا، غزير �لمو�د، كثير �لحفظ، م�صتعذب �لنظم، م�صتملح 

�ل�صجع«)1(.

1 - ولدته:

لم تذكر �لم�صادر �لتي ترجمت لل�صيد ها�صم تاريخ ولدته، وقد جاء في 
من عمره  �لأربعين  يتجاوز  ولم  هـ،  �صفر 1335  في 11  »توفي  �أنه  �لبغية 
�ل�صريف«)2(، وبناًء على ذلك فاإنني �أرجح �أنه ولد في حدود �صنة 1295 هـ/

حدود �صنة 1877 م في دير �صريان.

2 - تعّلمه:

بالعلم،  يفي�ص  بيت  �ل�صيد محمد، في  �ل�صيد ها�صم في كنف و�لده  ترّبى 
وقد ُحِبَي من �لمحا�صن و�لف�صائل ما هياأ له �لعلم �لوفير. �إلى جانب و�لده، 

تلقى علومه على ثالثة من �لعلماء �لأفذ�ذ في ع�صره:

اأولهم: �ل�صيد يو�صف �صرف �لدين، وذلك �صنة 1308 هـ، بعد عودة �ل�صيد 
يو�صف �إلى �صحور و�إقامته فيها، قادمًا من بلدة طور� حيث علَّم فيها لمدة �أربع 
�صنو�ت �بتد�ًء من �صنة 1304 هـ، وكان �ل�صيد ها�صم يبلغ من �لعمر حو�لى ثالثة 

)1( بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، ج 1، �ص 65.
)2( �لم�صدر نف�صه: �ص 72.
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ع�صر عامًا، وظلَّ في �صحور حتى �صنة 1310 هـ، وي�صير �ل�صيد عبد �لح�صين 
�لمقد�ص  عن  �لأدبية  و�لفنون  �لعربية  �لعلوم  »�أخذ  بقوله:  ذلك  �إلى  �لبغية  في 

و�لدي في �صحور، وهو �لذي �أّدبه ورّباه، وخّرجه متقنًا �صطوح �لفقه«)1(.

ثانيهم: �ل�صيد ح�صين يو�صف مكي �لحبو�صي في �لنبطية، وذلك في �ل�صنو�ت 
1311 هـ حتى �صنة 1313 هـ، ويظهر ذلك من خالل ق�صائد �لمديح �لو�ردة 
في ديو�نه �لمخطوط)2(، و�لتي قالها �ل�صيد ها�صم في هذه �ل�صنو�ت �لثالث 

في مدح �لأعيان و�لأ�صدقاء من بلدة �لنبطية وجو�رها.

ثالثهم: �ل�صيد علي محمود �لأمين)3( �لح�صيني �ل�صقر�وي، �إذ »قر�أ عليه بع�ص 
�صنة 1314 هـ وبقي  �صقر�ء في  �ل�صيد ها�صم  �لفقه و�لأ�صول«)4(، وقد قدم 
فيها ثالث �صنو�ت على �لأقل. �أما عالقته بال�صيد علي فلم تكن عالقة طالب 
باأ�صتاذه فقط، �إذ كانت وثيقة جد�ً، كما هي مع �أخيه �ل�صيد محمد)5( فكان 

)1( بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 66.
)2( �صنتحدث عن ديو�نه �لمخطوط بالتف�صيل بعد قليل.

)3(  ولد في �صقر�ء من جبل عامل في حدود عام 1276 هـ/حدود عام 1859م، وتوفي ليلة 
�ل�صبت �لحادية ع�صرة من �صو�ل �صنة 1328هـ/1910م. كان عالمًا محققًا مدققًا فقيهًا، 
جيد �لعبارة عاقاًل حازمًا كّي�صًا ورعًا تقيًا �صاعر�ً �أديبًا �أريحيًا، �أعاد بناء مدر�صة �أجد�ده في 
�صقر�ء و�صرع في بنائها قبل بناء د�ره، فتو�فدت عليها �لطالب من جميع �لأقطار، وتخّرج 

منها طلبة �أفا�صل. خطط جبل عامل: م�صدر �صابق، �ص 34-33. 
)4(  �ل�صيد ح�صن �ل�صدر: تكملة �أمل �لآمل، تحقيق �ل�صيد �أحمد �لح�صيني، باهتمام �ل�صيد محمود 
�لمرع�صي، بيروت، د�ر �لأ�صو�ء، ل ط، 1407 هـ/1986م، ترجمة رقم 418، �ص 429.
)5(  �لأخ �لأكبر لل�صيد علي، وقد ر�فقه في رحلته �لعلمية �إلى �لعر�ق، فكان عالمًا فا�صاًل ز�هد�ً 
تقيًا ورعًا ذكيًا �صاعر�ً �أديبًا، توفي في �صقر�ء في �لمحرم من �صنة 1344 هـ، ودفن بجو�ر 

قبر �أخيه وقبر جده �أبي �لح�صن مو�صى. خطط جبل عامل: م�صدر �صابق، �ص33. 
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�لأخو�ن من �آل �لأمين يكنان لل�صيد ها�صم �لحتر�م و�لتقدير، و��صتمرت هذه 
�لعالقة وثيقة، وله �لعديد من �لق�صائد في مدحهما وذكر ف�صائلهما، وقد ورد 
معظمها في �ل�صنو�ت 1317 - 1320، في منا�صبات مختلفة منها: عودة 
�أحدهما من حج بيت �هلل، �أو زيارة �لعترة �لطاهرة، �أو في نزهات كان يق�صيها 
»منقطع  ها�صم  �ل�صيد  كان  وقد  دوبيه.  قلعة  ومنها  �صقر�ء،  جو�ر  في  معهما 

�لنظير بين طالب �ل�صيد علي في نو�حي �لف�صل كلِّها«)1(.

3 - زواجه:

�صحور،و�أمها  من  �لزين  م�صطفى  �صكنة  �لحاجة  من  ها�صم  �ل�صيد  تزّوج 
وكريمة  �لدين،  �صرف  يو�صف  �ل�صيد  �أخت  �لدين،  �صرف  لعيا  �ل�صريفة  هي 
�ل�صيد جو�د. وقد كان لهذ� �لزو�ج تاأثير على عالقة �ل�صيد ها�صم بال�صادة �آل 
�صرف �لدين، و��صتمرَّ هذ� �لأمر بعد وفاته. ن�صاأ  �ل�صيد ها�صم في دير �صريان 
و�صقر�ء،  �صحور  �إلى  متردد�ً  و�لجتماعية،  �لدينية  للمهمات  فيها  غًا  متفرِّ
و�لطيبة ولّبايا... وقد �أقام بجانب و�لده �ل�صيد محمد، �لذي كان يمتلك د�ر�ً 
ف�صيحة، تتاألف من عدة غرف، ما ز�لت �إلى �لآن في دير �صريان، وقد ذهْبُت 
�ص �ل�صيد ها�صم  لروؤيتها برفقة �ل�صيد علي بن �ل�صيد محمد ها�صم، وقد خ�صَّ
في منزله �لو��صع غرفة ل�صتقبال �ل�صيوف، وغرفة لتعليم �لطالب، وقد َجّدد 

�لم�صجد قبالة د�ره، وما ز�ل �إلى �ليوم...

اأعقب ال�صيد ها�صم خم�صة اأولد:
- �لبكر �ل�صيد ح�صن: وهو �لذي قدم �إلى �صريفا.

- �ل�صريفة فاطمة: تزوجت من ح�صن ذياب �صرف �لدين من �لطيبة.

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 66.
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- �ل�صيد محمد: وهو �لذي رحل �إلى ميفذون.
- �ل�صريفة �أم �لبنين: تزوجت من �ل�صيد ح�صن مو�صى عبا�ص من �لطيبة.

�صليمان  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �لمقّد�ص  �لعالمة  من  تزوجت  مناهل:  -  �ل�صريفة 
�لعاملي �لبيا�صي)1(، وتوفيت في �لعر�ق، وهي ت�صع مولودها �لبكر.

4 - علمه واأدبه:

�صليمان  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �لعاّلمة  له  ترجم  فقد  ذكره،  مرَّ  ما  �إلى  �إ�صافة   
عين  �صر�عًا كطرفة  و�لليالي  �لأيام  »تمّر  فقال:  �لمخطوط  ديو�نه  مقدمة  في 
وكلمحة ب�صر، في �أثناء ذلك ينبغ �أ�صخا�ص قليلو �لعدد قّلما ي�صتهرون �ل�صهرة 
�لتي ي�صتحقونها �إّل بعد طيهم في �لتر�ب، عندما يكبر �لنا�ص �صاأنهم ويتذكرون 

ماآثرهم ويعظمونهم �أي تعظيم.

ومنهم من يموتون في�صيد �لنا�ص بذكرهم ون�صر �صفاتهم بين �لنا�ص، ولكن 
ل يلبث �أن ينطوي ذكر هوؤلء، �إذ �إنك تر�هم في حياتهم ل يرغبون �ل�صهرة 
ول �لأ�صفار ول �لتجّول، بل قلما تر�هم �إل �صمن قرى �صغيرة ل يعرفها �إل 

�لقريبون منها.

ومن هذ� �لفريق �لمرحوم �لمقد�ص �لمف�صال �ل�صاعر �لأديب �ل�صيد ها�صم 
ل  �لذين  �لمعدودين  �لف�صالء  �ل�صعر�ء  كبار  من  كان  �لذي  �لمو�صوي  عبا�ص 
يرغبون في ن�صر �صعرهم على �صفحات �ل�صحف �أو على �لأقل بين �لنا�ص، بل 
كان ل يعرفه بال�صاعرية �إل قطعة من �صورية �لقديمة هي جبل عامل �أو لبنان 
�لجنوبي م�صقط ر�أ�ص �ل�صيد ها�صم، لذلك فقد تبعثر و�صاع �أكثر �صعره. وعلى 

)1(  �ل�صيخ �إبر�هيم هو �بن �أخت �ل�صيد ها�صم، وهي �لم�صماة �ل�صريفة �لطاهرة.
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�أثر وفاته قام بع�ص �أقربائه بجمع �صعره، و��صتعدَّ فريق كبير لطبعه، ولكن ما 
لبثت تلك �لفكرة �أن �نطفاأت وذهبت �أدر�ج �لرياح، وهكذ� كان...

�أولئك  �صاأن  و�لتفخيم  �لإطر�ء  عن  ب�صعره  غني  هو  �ل�صاعر،  و�لخال 
لمترجميهم،  �لعظيمة  و�لكنى  �لكبيرة  �لألقاب  ي�صرقون  �لذين  �لمترجمين 
ي�صاعدني  بينما  �لم�صهبة  ترجمته  رت  و�أخَّ �لكلمة،  هذه  على  �قت�صرت  �إنما 

�لوقت عليها مبينًا فيها جميع �أحو�له و�هلل �لموفق لذلك«)1(.

يجمع  �أن  حاول  �صليمان  ح�صين  �ل�صيخ  ه  عمَّ �أن  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ويذكر 
ديو�ن �ل�صيد ها�صم، فو�صع له مقدمة قال فيها ما لفظه: »وبعد، فهذه �صذر�ٌت 
�لتقطناها من بع�ص درر �ألفاظ من كان نادرة �لزمان وبهجة �لمحافل ما بين 
يتناهى عن كل  علم وعمل وزهد ل  بين  �لذي جمع  �لأند�د،  وبين  �لأقر�ن 
لحظة من عمره ير�ها �أنها نهاية �لأجل. وقد جمع بين معقول ومنقول ولطافة 
معي�صة خالية من كل ف�صول مع ترفه �أخالق وعذوبة كالم، ت�صمو �لعقول �إذ� 
ت عنه تر�ه �صامتًا، متكلمًا،  نظرت �إليه، ذكرك �أمر �لآخرة تر�ه كالقلم �إذ� �صكَّ
ذ�كر�ً هلل �صبحانه د�ئمًا، و�إذ� �بتد�أته بالكالم �أغناك بلفظه عن �صرب �لمد�م، 
و�إن تلي �أفعاله �أو تن�صج على منو�له ل تدفعك �لنف�ص على فر�قه �إل ُمكرهًا، 
ول �أرى نف�صي مبالغًا بما �أقول في �صفاته �إن �بتد�أ بعبارة خلته بع�ص �لأنبياء �أو 
خال�صة �لأ�صفياء، و�إن قر�ص �لقري�ص تر�ه فاق �أقر�نه �لأدباء، و�أخجل ثلًة من 
�أجّلة �ل�صعر�ء، و�إن نطق: قلت ما �ألحان معبد وما نغمات �لمو�صلي �أو قلت: 

رة عن �لن�صخة  )1(  ديو�ن �ل�صيد ها�صم عبا�ص �لمو�صوي: مخطوط، وقد �طلعت على ن�صخة م�صوَّ
�لأ�صلية في مكتبة حفيده �ل�صيد علي بن �ل�صيد محمد بتاريخ 16 �صباط 2014 في منزله 

بميفذون. 
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.)1(» عند �صماع �ألحانه نغمات د�ود

ثم يتابع �ل�صيخ �إبر�هيم �صليمان عن عمله في �لمخطوط، فيقول:
على  ورتبته  ق�صيدة  كل  عند  ذلك  �إلى  �أ�صير  �أن  نف�صي  على  »و�أخذت 

�لحروف �لهجائية لي�صهل تناوله و�هلل ولي �لأمر و�لتوفيق«)2(.

وينقل �ل�صيخ �إبر�هيم �أن �أحد �لثقات نقل له: »كان �ل�صيد ها�صم مترفًا في 
ملب�صه جد�ً، �صديد �لورع و�لحتياط في �أمور دينه، ول �صيما �لطهارة و�ل�صالة 
من  ي�صافر  وكان  ��صتطاع،  ما  �لو�قعية  �لطهارة  على  يحافظ  فكان  و�ل�صوم، 
دير�صريان �إلى لّبايا في�صوم �حتياطًا، ثم يعيد �ل�صوم، وكانت له �صّجادة بيت 

عتيقة وكان �أبي�ص �للون، �إل �أن وجهه يميل �إلى �ل�صمرة �صيئًا ما«)3(.

عنه،  �لحديث  في  مخت�صرة  ترجمة  �لأمين  مح�صن  �ل�صيد  له  ترجم  وقد 
قالها  �ل�صعر،  بيتًا من  له 559  �أورد  �صعره)4(، حيث  �أبيات  لة في ذكر  ومطوَّ
منا�صبات كعودة  في  �أو  �صقر�ء،  في  �لأمين  �آل  �ل�صادة  في مدح  ها�صم  �ل�صيد 
في  �أو  و�لأ�صحى،  �لفطر  عيدي  في  �أو  �لحر�م،  �هلل  بيت  حج  من  �أحدهم 

مر��صالت بينهم...

و�لحقيقة �أن ما �أورده �ل�صيد �لأمين هو �صعر قاله �ل�صيد ها�صم في مدح �آل 

)1(  �لكالم لل�صيخ ح�صين �صليمان �لبيا�صي �لعاملي، وقد �أثبته �ل�صيخ �إبر�هيم في �لمقدمة. 
)2(  ديو�ن �ل�صيد ها�صم عبا�ص �لمو�صوي: م�صدر �صابق، �ص 18. 

)3( �لم�صدر نف�صه: �ص 18. 
د�ر  بيروت،  �لأمين،  �ل�صيد ح�صن  و�أخرجه  �ل�صيعة، حققه  �أعيان  �لأمين:  )4(  �ل�صيد مح�صن 

�لتعارف، مج 15، ترجمة رقم 10681، �ص 190-176. 
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�أبيات قيلت في منا�صبات ومر��صالت ومد�ئح  ياأِت على ذكر  �لأمين، ولم 
�أخرى. �إذ نجد �أي�صًا، �إ�صافة �إلى ما ذكره �ل�صيد �لأمين، مقطفات من ق�صائد 
فاأورد له 139  �لر�غبين،  �لدين في بغية  �ل�صيد عبد �لح�صين �صرف  ذكرها 
بيتًا، ورد بع�صها في �أعيان �ل�صيعة، وبع�صها �لآخر لم يرد، وكانت في مدح 

�ل�صادة �آل �صرف �لدين.

وفي ذلك يقول �ل�صيد عبد �لح�صين و��صفًا �صعره: »و�أما �صعره فاإنه �صافي 
مق�صور�ً  تر�ه  �لمعنى،  دريُّ  �للفظ،  ع�صجديُّ  �لم�صت�صف،  نقيُّ  �لديباجة، 
�لحكم و�لن�صائح، و�لن�صيب، و�لحما�صة، و�لغزل، و�لمر��صلة، ومدح  على 
�أهل  �إلى  فيه  يتزّلف  لم  �أ�صاتذته،  �لأعالم من  و�لعلماء  �آبائه،  �لمع�صومين من 
�لدنيا، ول �نتجع ف�صل �أحد من �لنا�ص، كان يترفع - على �صيق حاله - عن 
هذ� �لأمر، وَيْزَورُّ عن هذ� �لمقام، ويرباأ بنف�صه عن معرة �لمتهان، ويكّرمها 

عن خط �لبتذ�ل«)5(.

ها�صم  �ل�صيد  عني  و�لمر��صالت،  و�لإخو�نيات  �لمديح  �صعر  �إلى  �إ�صافة 
بال�صعر �لموؤرخ، ومنه ما قاله في تاأريخ وفاة و�لده �ل�صيد محمد:

ُنَطُف �لر�صا  نوِر  ِمْن  قبُر  يا  �لأنُف�صقْتَك  و�صُة  �لرَّ ِبثر�ك  ورو�صت 
َحًى َب منك �لمجُد و�ل�صرُفففي ثر�ك �نطوى ن�صُر �لكماِل �صُ وَقْد تحجَّ
ِمْن في�ص ر�حِتِه ْعَت بحَر ندًى  تغترُفَو�صِ هِر  �لدَّ عفاة  �أكــفُّ  كاَنْت 
وَمْن �لثناِء  �لز�كي  �لح�صُن  ُد  تعترُفمحمَّ �لف�صِل  �أهُل  �لدهُر  بف�صِلِه 

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، ج 1، �ص 66. 
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لمكُرَمٍة �صبَّاقًا  عا�ص  ما  َوَقْد م�صى َوْهَو من ك�ْصِب �لثنا َكلُفَوعا�َص 
�لُغَرُفَوُمْذ �إلى �لخلِد �أم�صى �ليوَم مرتحاًل بها  ْخ:  �أرِّ َلُه  ْت  ــدَّ �أُِع َفَقْد 

1311+8
ما ي�صير �إلى تاريخ وفاته، وهو �صنة 1319 هـ)1(.

وقال موؤرخًا ولدة �بنه �ل�صيد محمد:

�لـ نا  خ�صَّ ــْد  َق ــِه  ِب بمولوٍد  ُتجَحُد�أهـــاًل  ل  ربِّــنــا  ونعمُة  ـــبــاري، 
ظاهٌر �لبريَِّة  في  �لنَّجابِة  ــُد�صيما  ــَع ــص �أ� علينا  وطـــاِلـــُعـــُه  ــِه،  ــي ف
�أن�صدو� ــْو  َل تاريِخِه  في  ِبــْدَع  ُدل  محمَّ جــاَء  و�لبركاِت  عِد  بال�صَّ

92  +    5  +      660  +   167          326 + 36                               

ما ي�صير �إلى ولدة �ل�صيد محمد عام 1322 هـ.

)1(  جدول يو�صح عملية ح�صاب �لجمل:

400 ت 60 �ص 8 ح 1 �أ
500 ث 70 ع 9 ط 2 ب
600 خ 80 ف 10 ي 3 ج
700 ذ 90 �ص 20 ك 4 د
800 �ص 100 ق 30 ل 5 هـ
900 ظ 200 ر 40 م 6 و

1000 غ 300 �ص 50 ن 7 ز
 

�لم�صدر �ل�صتقاقي  �إحدى كلمات  �أو  �أو »�أرخ«  �لح�صاب بعد كلمة »تاريخ«  وتكون عملية 
لكلمة »تاريخ«. وقد ورد في �لبيت �لأخير �لكلمتان: »بها �لغرف«. ب = 2 + هـ = 5 + �أ = 
1. و�لمجموع = 8. �لغرف: �أ = 1 + ل = 30 + غ = 1000 + ر = 200 + ف = 80 = 

1311. و�لمجموع �لنهائي: 8 + 1311 = 1319هـ.
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وقال موؤرخًا مولود�ً لل�صيخ علي بن �ل�صيخ محمد �صليمان �لبيا�صي ��صمه 
ح�صن:

�لح�صْن بميالِد  هــُر  �لــدَّ َن  ـــَزْن�أح�صَ ـــَح و�ل ــا  ــَن ع ــمَّ  ــه �ل و�أز�َح 
ــًا ــص ــوؤو� �أك فينا  �لب�صر  ــرْنو�أد�َر  ــت �ق ـــصُ  ـــ� �لأن بــه  فــيــه  للهنا 
ــــٌد ــي و�ل ــال ــمــع ــل ـــاُه ل ـــم ـــــْد ن �صكْنَق ِمْن  �لمعاِلي  غيَر  �رت�صى  ما 
ـــُدْم فــيــه مــهــنــًا مـــا بــد� ـــي ـــل دجــْنف ليٌل  ومــا  نجٌم  ما  �ل�صَّ فــي 
ــد� �كــــي ب ـــُخـــُه �لــــزَّ ـــاري ح�صْنولــنــا ت بميالِد  �لب�صرى  ــِت  عــمَّ

118  +   87  +   534  +   510            7  +     69                               
ما ي�صير �إلى تاريخ ولدته، وهو �صنة 1325 هـ.

�لبيا�صي  �صليمان  �ل�صيخ محمد  بن  لل�صيخ علي  �آخر  موؤرخًا مولود�ً  وقال 
��صمه محمد:

بمحمٍد محمٍد  ــن  �ب يــا  ــاأكــرِم محتِديهنيك  ب �أ�ــصــاًل  ــا  فــرعــًا زك
متبلِّجًا ــد�  ب ـــْد  َق مــجــٍد  ـــالَل  و�ل�صوؤدِدوه و�لعلى  �لمكارِم  ب�صما 
ولدًة فــطــاَب  ـــُه  �أرومـــُت ــْت  ــاَب �لمولِدط وطيُب  �لز�كي  �لثنا  فَلُه 
و�أثلَجْت �لعيوُن  بمولِدِه  ْت  ــرَّ ِدَق �لح�صَّ �أنــِف  برْغِم  �ل�صدوُر  فيه 
ذي ــلِّ  ك ـــْن  ِم بمحمٍد  ـــُه  ْذُت �لمعتديعـــوَّ �لح�صوِد  عيِن  وِمْن  �صرٍّ 
ُه هناوؤُ طــاَب  �لتاريِخ  في  ــوُل  ِدو�أق محمَّ بــالــتــقــيِّ  ــيٍّ  عــل بــ�ــصــرى 

92  +   543 + 543  +   503             67 + 12    
ما ي�صير �إلى تاريخ ولدته، وهو �صنة 1327 هـ.
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وقال حين جّدد م�صجد دير�صريان موؤرخًا:

ــا ــدم ــع ـــا ب ـــَن ـــُع ـــام َد ج ــي ِبــنــاْهتــــجــــدَّ ــال ــي ــل ـــد�عـــى بــكــرِّ �ل ت
ــا ــن ربِّ ر�ــصــا  �إل  ـــِغ  ـــْب َن ــــــْم  ـــــْهَوَل ـــــــو�َب �لإل بـــتـــجـــديـــِده وث
ــُه ــوُل ـــُخـــُه: ق ـــاري ــــاَء ت ــزكــاْهَوَقـــــْد ج �أقــيــمــو� �لــ�ــصــالَة و�آتــــو� �ل

64   +  414 +   552  + 158             141                                       
ما ي�صير �إلى تاريخ تجديده، وهو �صنة 1329 هـ.

ذ�ت  و�لمقطوعات  �لق�صائد  من  �لعديد  نظم  �لموؤرخ،  �ل�صعر  �إلى  �إ�صافة 
�لمعاني �لجميلة، ومنها:

ملَتِم�صــًا وُكــْن  �لنَّا�ــصَ  ــــــًا مــنــُهــْم وعــلــمــًا نــافــعــاخالــِط  �أدب
َمــْن �إنَّ  منهــم  �لوح�صــَة  �صائعاو�تــُرِك  تــــر�ُه  ــْطــُهــم  يــخــال ــــْم  َل

وقال م�صطر�ً)1( بيتين من �ل�صعر لل�صيخ �إبر�هيم �صادق في ر�صالة:

بو�صِفِه ُيحيَط  �أْن  �أعظُم  ــاُبو�ل�صوُق  ــب لــفــٌظ وتـــــدِرَك كــنــَهــُه �لأل
جرى ا  ممَّ ُه  بع�صَ يترِجَم  �أْن  كتاُب�أْو  عليه  ــطــوى  ُي و�أن  قــلــٌم، 
لي كــان  �إْن  من�صٌف  ــا  �أن ما  ــاُبو�هلِل  و�إي ــول  �ل في  ــوٌع  رج عْنُكْم 
ني �إْن �صرَّ ــاُبوَكَذْبُت في دعوى �لوفا  ــيَّ ُغ وجيرتي  يطيُب  عي�ٌص 

عجز  �إ�صافة  كما  �لأول،  للعجز  �صدر  و�إ�صافة  �لأول،  لل�صدر  عجز  �إ�صافة  هو  )1(  �لت�صطير 
لل�صدر �لثاني، و�إ�صافة �صدر للعجز �لثاني . 
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و�لبيتان هما:

بو�صِفِه ُيحيَط  �أْن  �أعظُم  كتاُبو�ل�صوُق  عليه  يــطــوى  و�أن  قــلــٌم، 
لي كــاَن  �إْن  من�صٌف  ــا  �أن ما  ــاُبو�هلِل  ــيَّ ُغ وجــيــرتــي  يطيب  عي�ٌص 

منزلته  �إلى  ت�صير  �لمخطوط،  ديو�نه  في  وموجودة  م�صهورة  ق�صة  ونورد 
و�نت�صار �صعره، وبخا�صة عند �لأعيان، ومفادها:

ق�صد �ل�صيد محمد ح�صين خلف )من بلدة �صقر�ء( دير�صريان، ونزل �صيفًا 
�لأ�صعد  �أبياتًا في مدح كامل بك  له  ينظم  �أن  �إليه  �ل�صيد ها�صم، وطلب  على 

ليجيزه عليها، فا�صتجاب �ل�صيد ها�صم لطلبه.

في  جل�ص  �لطيبة،  في  �لأ�صعد  بك  كامل  د�رة  خلف  �ل�صيد  و�صل  وحين 
�لمجل�ص بجانبه، وقد بد� عليه �أنه يريد �أن يقول �صيئًا، فقال له �لبك: ما ِبَك؟ 
على  مرَّ  قد  �ل�صيد  �أرى  �لبك:  فاأجاب  �ل�صعر،  من  �أبياٍت  قول  �أريد  فاأجابه: 
�ل�صيد  فقال  �أكرمناك:  وقد  قلها  �أح�صنت،  فقال:  نعم،  فاأجاب:  دير�صريان، 

خلف:

و�لإبُل �لخيُل  تهوي  رحاِبَك  �رتحلو��إلى  �أِو  حلُّو�  �إْن  �لوفِد  كعبَة  يا 
�صحاِئُبُه لَحْت  ُمْذ  ِرْفَدك  َهِطُلق�صْدُت  و�بٌل  غيٌث  �لجوِد  في  فاأْنَت 
ِنَعمًا ــِه  ــاِم ــع �أن ـــْن  ِم �هلل  ــُدك  ــزي �إْن �أْنَت �أكرْمَت َمْن بالم�صطفى �تَّ�صلو�ي
لمكِرِمِهْم: �لهادي  ُهُم  قاَل جدُّ �لقيامِة ل خوٌف ول وجُل«َقْد  »يوَم 

فطلب �إليه �أن يعيدها، و�أجازه.
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ُتَحلُّ  من  »يا  دعاء:  ذكر  �لجيد  من  نرى  ة،  �لفذَّ �صاعريته  على  وللدللة 
�لحاكم  �صور  �إلى  ��صتدعاه  حيث  �صعر�ً،  نظمه  وقد  �لمكاره«)1(،  ُعَقُد  به 
�إلى  فعاد  �لع�صكرّية،  �لخدمة  من  تخل�صه  وثيقة  يعطه  ولم  �لمحلّي،  �لتركي 
من  خروجه  منذ  �صعر�ً  �لمكتوب  �لدعاء  بنظم  وبد�أ  خائفًا،  دير�صريان  بلدته 
�نتهى  بلدته  على  �صارف  قد  كان  وبينما  �لقلم،  جري  وعلى  مغ�صبًا،  �صور 
من �لق�صيدة، فلِحَق به دركيٌّ موَفٌد من قبل �لحاكم �لتركي �لمحلي يحمل له 

�لوثيقة و�صلمه �إياها، وهكذ� ُحلَّت عقد �لمكاره باأمر منه تعالى، قال:

ِل  �لمتو�صِّ ــِن  َع ــِه  ِب ــَحــلُّ  ُت ــْن  َم تنجلي يــا  و�لنَّو�ِئُب  �لمكاِرِه  ُعَقُد 
ها  حدُّ د�ِئِد  �ل�صَّ ــَن  ِم ُيَفلُّ  ــْن  َم ــْفــُلــِليا  َي ـــْم  َل �إر�دٍة  ـــزِم  ع ــر�ِر  ــف ب
مخرجًا  ــاٍن  ع كــلَّ  ُيرجي  ــْن  َم مقبِل يا  ــٍب  ــري ق ـــــَرٍج  َف �إلــــى  مــنــه 

د�ِئِد، َويا َمْن ُيْلَتَم�ُص  )1(   وهذ� ن�صُّ �لدعاء: يا َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد �ْلَمكاِرِه، َويا َمْن ُيْفَثاأُ ِبِه َحدُّ �ل�صَّ
�لأ�ْصباُب،  ِبُلْطِفَك  بََّبْت  َوَت�صَ عاُب،  �ل�صِّ ِلُقْدَرِتَك  َذلَّْت  �ْلَفَرِج،  َرْوِح  ِ�لى  �َلَمْخَرُج  ِمْنُه 
َتِمَرٌة،  يَِّتَك ُدوَن َقْوِلَك ُموؤْ ْت َعلى �إِر�َدِتَك �لأ�ْصياُء، َفِهَي ِبَم�صِ َوَجرى ِبُقْدَرِتَك �ْلَق�صاُء، َوَم�صَ
�ْلَمْفَزُع في �لُمِلّماِت، ل  ِلْلُمِهّماِت، و�أَْنَت  �ْلَمْدُعوُّ  �أَْنَت  ُمْنَزِجَرٌة،  َنْهِيَك  َوِباإِر�َدِتَك ُدوَن 
ْفَت، َوَقْد َنَزَل بي يا َربِّ ما َقْد َتكاأََّدني  ُف ِمْنها �إِّل ما َك�صَ َيْنَدِفُع ِمْنها �إِّل ما َدَفْعَت، َول َيْنَك�صِ
، َفال  �إَِليَّ ْهَتُه  َوِب�ُصْلطاِنَك َوجَّ  ، َعَليَّ �أَْوَرْدَتُه  َوِبُقْدَرِتَك  َبَهَظني َحْمُلُه،  َقْد  َو�أََلمَّ بي ما  ِثْقُلُه، 
ْهَت، َول فاِتَح ِلما �أَْغَلْقَت، َول ُمْغِلَق ِلما َفَتْحَت،  ِدَر ِلما �أَْوَرْدَت، َول �صاِرَف ِلما َوجَّ ُم�صْ
د و�آِلِه، َو�ْْفَتْح لي يا َربِّ  لِّ َعلى ُمَحمَّ َر ِلَمْن َخَذْلَت، َف�صَ ْرَت، َول نا�صِ َر ِلما َع�صَّ َول ُمَي�صِّ
ِنْلني ُح�ْصَن �لنََّظِر فيـما �َصَكْوُت،  ْر َعّني �ُصْلطاَن �ْلَهمِّ ِبَحْوِلَك، َو�أَ باَب �ْلَفَرِج ِبَطْوِلَك، َو�ْك�صِ
ْلُت، َوَهْب لي ِمْن َلُدْنَك َرْحمًة َوَفرجًا َهنيئًا، َو�ْجَعْل لي ِمْن  ْنِع فيـما �َصاأّ َو�أَِذْقني َحالَوَة �ل�صُّ
َك، َو��ْصِتْعماِل �ُصنَِّتَك، َفَقْد  هِتماِم َعْن َتعاُهِد ُفُرو�صِ ِعْنِدَك َمْخَرجًا َوِحّيًا، َول َت�ْصَغْلني ِباْلِ
ْقُت ِلما َنَزَل بي يا َربِّ َذْرعًا، و�ْمَتالأُت ِبَحْمِل ما َحَدَث َعليَّ َهّمًا، و�أَْنَت �ْلقاِدُر َعلى  �صِ
�ْصَتْوِجْبُه ِمْنَك، يا َذ� �ْلَعْر�ِص  ْن َلْم �أَ َك�ْصِف ما ُمنيُت ِبِه، َوَدْفِع ما َوَقْعُت فيِه، فَاْفَعْل بي ذِلَك َو�إِ

�ْلَعظيِم، َوَذ� �ْلَمنِّ �ْلَكريِم، َفاأَْنَت قاِدٌر يا �أَْرَحَم �لّر�ِحميَن، �آميَن َربَّ �ْلعاَلميَن.
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و�صبََّبْت �ل�صعاُب،  بقدرِتك  ِلذلَّْت  للمتوكِّ �لأ�ــصــبــاُب  لطِفَك  في 
ْت على  ِلوجرى بقدرِتَك �لق�صا، وم�صَ تحوُّ دوَن  �لأ�ــصــيــاُء  �صْئَتُه  مــا 
ت�صا  ل  ا  وعمَّ �ئُتِمَرْت،  ت�صا  �لجليفبما  و�لنهِي  �لأمِر  دوَن  تكتفُّ 
ٍة مهمَّ لكلِّ  ُيــدعــى  �لــذي  ـــَت  ِل �أن �لمْع�صِ �لملم  في  ُيْفَزُع  و�إليك 
دهى �إذ�  �لجليَل  �لَخْطَب  يدفُع  �لمحفِلل  فــي  ــِه  ــزوِل ن عند  �إلك 
ول كربًا  كا�صفًا  غيُرك  لي�َص  بكلَكِلبْل  �لأنـــاِم  على  ــاخ  �أن خطبًا 
تي قوَّ ــاأَّد  ــك ت مــا  ــي  ــَر�ن َع ــْد  ــَق ــِلوَل ــَحــمَّ �أَت ــْم  ــَل َف و�أبه�صني  ثــقــاًل 
ـــــُه ــك بــقــدرٍة �أورْدَت ــيَّ مــْن ــل موئليوع ــا  ي ــُه  ــَت ــْه وجَّ ـــْد  َق ــــيَّ  و�إل

لما  ُيرجى  م�صدٍر  ِمْن  ما  للم�صِكِلوعلْمُت  ــارٍف  �ــص �أو  ــــُه  �أوردَت
ــُه  ــَت ــْق �أغــل لــمــا  يــومــًا  فــاتــٍح  ومقفِل�أو  فتْحَت  ــْد  َق ما  مغلٍق  �أو 
ــُه ــْرَت عــ�ــصَّ ــلــذي  ل ر  مي�صِّ ل  ـــْل  ِلَب �أوَّ �أو  ــــٍر  �آخ ــــٍر  �أم كـــلِّ  ِمـــْن 

نا�صٍر  ِمْن  َلُه  فما  َخَذْلَت  َقْد  ُيخَذِل َمْن  َلْم  َمْن  غيُر  ُر  ُين�صَ لي�ص  بل 
ــيِّ و�آِلــــِه  ــب ــن ــلِّ عــلــى َطــــَه �ل ــص ِل� وتف�صَّ د�ئــمــًا  ــــارْك  وب ــــد�ً  �أب
�لـ  ِمَن  بابًا  لي  ربِّ  بطوِلَك  ِلو�فتْح  موؤمَّ خيُر  فاأنَت  �لقريِب  ـَفَرِج 
ْر بحوِلَك َعْن عبيِدَك عاِجاًل  ِلو�ك�صِ يتحوَّ ـــْم  َل حــلَّ  هــمٍّ  �صلطاَن 
اًل َتَف�صُّ �لجميَل  �لنََّظَر  ِلو�أِنــْلــِنــَي  مف�صِ �أكرُم  فاأنت  �صكْوُت  فيما   

بحاجتي  �للَّطيِف  ْنِع  �ل�صُّ ــِل وحالوَة  كــرمــًا �أِذْقــنــي يــا كــريــُم وعــجِّ
َتَحنُّنًا َلُدْنَك  ِمْن  لي  َهْب  لي و�ليوَم  توكُّ عليك  �إذ  قــريــبــًا  فــرجــًا 
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مخرجًا �إلهي  يا  بلطفك  لي  �أْجـــَدِلَهْب  كخافِق  لي  ــًا  وِحــيَّ ياأتي 
�لـ َك  فر�صِ تعاُهِد  َعْن  ِرَفنَِّي  ت�صْ  ـمفرو�ِص و��صتعماِل ما َقْد �ُصنَّ ليل 

ْقُت ذرعًا و�متالأت بحمِل ما  ليَقْد �صِ معوَّ ــت  و�أن ًا،  همَّ بي  حلَّ  َقــْد 
ــــد�ً على ـــي قــــادٌر �أب ِل ولأنــــت ربِّ �لُنزَّ و�لُخُطوِب  �لعظاِئِم  ك�صِف 
ما بك�صِف  ِمْنَك  �لآن  عليَّ  �أحــِمــِلفاحُنْن  ــْم  َل مــا  ودفـــِع  ُمنيُت  فيه 

ــُه  ــي �أهــــٌل َل ــن ــي ل �أنَّ ــُه ب ــْل ــَع ِلو�ْف ــوُّ ــَط وَت ٍل  تف�صُّ �أهـــُل  ـــَت  �أْن ــْل  َب
ـــــالءٍة ــٍة وك ــاي ــف ــك ـــي ب ـــن ـــولَّ معِقِليوت �صوٍء  كلِّ  ِمــْن  وُكــْن  ــد�ً،  �أب

�إ�صافة �إلى نظم �ل�صعر و�لمهمات �لجتماعية، تولَّى �ل�صيد ها�صم مهمات 
يحتوي  �لذي  �لنجاة«  »�صفينة  كتاب  يده  بخط  ترك  وقد  �لح�صيني،  �لمنبر 
جو�نب �ل�صيرة �لح�صينية، وهو �لمعروف بـ»�ل�صفينة«، وقد ��صتفاد منه ولده 
�ل�صيد ح�صن وحفيده �ل�صيد �إبر�هيم، وما ز�ل �إلى �ليوم بحوزة �ل�صيد خليل 
ثقًة، من رجال  �ل�صيد ها�صم »عالمًا فا�صاًل، ورعًا  �إبر�هيم. فكان  �ل�صيد  بن 
�لعمل و�ل�صالح، وكان �صاعر�ً �أديبًا، وله من �ل�صعر �لجيد ما يجعله في مقدمة 

�ل�صعر�ء �لعامليين«)1(.

5 - ديوانه المخطوط:

لع على مخطوط ديو�ن �ل�صيد ها�صم، �أن جامع �لديو�ن هو �ل�صيد  يتبيَّن، للمطَّ
ها�صم نف�صه، بدليل و��صح، هو ما كتبه في عناوين �لق�صائد و�لمقطوعات، ومن 
قبيل ذلك قوله: »وقلت ر�ثيًا...«، »وقلت مهنئًا«، �إلى غير ذلك من �لعناوين...

)1(  تكملة �أمل �لآمل: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 418، �ص 429. 
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�لعاملي  �صليمان  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �إلى  و�صلت  �لن�صخة  هذه  �أن  ويبدو 
مقدمة  في  قوله  بدليل  �لأ�صا�صية،  �لن�صخة  عن  رة  م�صوَّ ن�صخة  �أو  �لبيا�صي، 
غالبًا، وعن خط  �ل�صريف  �صعره عن خطه  �لمخطوط: »ولقد عنيت بجمع 

غيره نادر�ً...«)1(.

وقد فرغ �ل�صيخ �إبر�هيم من كتابة هذه �لن�صخة في علمات )ق�صاء ك�صرو�ن( 
من لبنان �ل�صمالي ع�صر يوم �ل�صبت �ل�صاد�ص من �صهر رجب �صنة 1367 هـ/

�لمو�فق 14 �أيار 1948.

وقد مرَّ بنا بع�ص ما جاء في هذه �لمقدمة.

�صليمان  ح�صين  �ل�صيخ  عمه  ن�صخة  من  ��صتفاد  �إبر�هيم  �ل�صيخ  �أن  ويظهر 
�لعاملي �لبيا�صي، وهي ن�صخة لم ت�صتكمل، وقد �أوردنا بع�ص ما كتبه �ل�صيخ 
ح�صين في �لمقدمة، و�أثبت �ل�صيخ �إبر�هيم �لق�صائد و�لمقطوعات �لتي وردت 

ه. في ن�صخة عمِّ

وما جاء في هذ� �لمخطوط ما هو �إّل جزء من ديو�نه، »فقد تبعثر وفقد �أكثر 
�صعره«)2(، وبقي منه ما جاء في �لمخطوط.

�أقربائه، فا�صتعد فريق منهم  �أن محاولة قام بها بع�ص  �إبر�هيم  �ل�صيخ  يذكر 

في  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ترجم  وقد  �ل�صعر،  من  بيت  �آلف  ثالثة  في حو�لى  �لن�صخة  )1(  تقع هذه 
ع�صره،  �أبناء  على  وتقدمه  وف�صله،  ها�صم  �ل�صيد  بعلم  فيها  �أثنى  ترجمة  �لديو�ن  مقدمة 

ة.  و�صاعريته �لفذَّ
)2(  ديو�ن �ل�صيد ها�صم عبا�ص �لمو�صوي: م�صدر �صابق، �ص 17. 
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�أن تال�صت وذهبت  �لفكرة  لبثت تلك  لطباعته في ديو�ن م�صتقل، ولكن ما 
�أدر�ج �لرياح.

�أما في ما خ�صَّ تحقيق �لمخطوط، فقد قامت محاولتان �ثنتان:

اأولهما: ما قام به حفيده �ل�صيد علي بن �ل�صيد ح�صن، �لمقيم حاليًا في �صور 
فت بلقائه في منزله)1(، وهو �صاعر، فكان رجاًل كريم  - �لحو�ص، وقد ت�صرَّ
ه ما يقارب �لثالثة �آلف بيت،  �لنف�ص، رحب �ل�صدر، وقد جمع من �صعر جدِّ
منها ما كان مخطوطًا بخط �ل�صيد نف�صه، ومنها ما ورد في �لأعيان و�لبغية، 
بين  ومر��صالت جرت  ق�صائد  بذكر  دت  تفرَّ �أنها  �لن�صخة  في هذه  و�لالفت 
لأمه،  علي  �ل�صيد  جد  هو  �لأخير  وهذ�  ِقنديل،  �أحمد  و�ل�صيد  ها�صم  �ل�صيد 
ها عن ديو�ن جده �ل�صيد �أحمد ِقنديل قبل �صياعه. هذه �لمر��صالت تقع  خطَّ
في حو�لى 250 بيتًا، وقد عمل �ل�صيد علي على تحقيق �لديو�ن، وقد فرغ منه 
في 28 كانون �لأول 1978، ي�صعى �ل�صيد علي بجهد �إلى طباعة �لديو�ن، 

و�إ�صد�ره حاماًل ��صم »�لها�صميات«.

وثانيتهما: هي ما يقوم به حفيده �ل�صيد علي بن �ل�صيد محمد، �لمقيم حاليًا 
له  �أي�صًا)2( في منزله بميفذون، وهو �صاعر،  بلقائه  في بيروت، وقد ت�صرفت 
�لعديد من �لأعمال �ل�صعرية �لتي نالت �لجو�ئز، ي�صتند �ل�صيد علي �إلى ن�صخة 
بهدف  تحقيقها  ويعمل على  �صليمان،  �إبر�هيم  �ل�صيخ  رة من مخطوط  م�صوَّ

�إ�صد�رها في ديو�ن م�صتقل.

)1(  مقابلة �أجريت مع �ل�صيد علي بن �ل�صيد ح�صن ها�صم في منزله ب�صور بتاريخ 2014/1/2.
�صباط   16 بتاريخ  بميفذون  منزله  في  محمد  �ل�صيد  بن  علي  �ل�صيد  مع  �أجريت  )2(  مقابلة 

2014، وتاريخ 23 منه. 
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6 - وفاته:

ليلة  ع�صاء  كر�مته  لد�ر  �هلل  �ختاره 
�صفر  من  ع�صرة  �لحادية  �لخمي�ص 
�لأول  كانون   6 1335هـ/  �صنة 
من  �لأربعين  يتجاوز  ولم  1916م، 
يومًا  وفاته  يوم  وكان  �ل�صريف،  عمره 
م�صهود�ً، �صلَّى عليه �ل�صيد عبد �لح�صين 
�لعلماء  �لدين في جمٍع غفير من  �صرف 
ولفيف  و�لأمر�ء،  و�لأعيان  و�لف�صالء 
من �لموؤمنين، حيث دفن في دير �صريان 

�إلى جنب �أبيه رحمهما �هلل.

وقد �أّرخ وفاته �ل�صيخ علي كاظم عز �لدين، فكتب على قبره:

�صما ِبِه  ف�صٌل  �لقبِر  هذ�  تاأ�ص�صال�صاحب  �لجدوِد  ف�صِل  على  ومجٌد 
�نتمائه عــزُّ  �لعلياء  ـــى  �إل ــمــاُه  �صان وتقدَّ �لـــورى  فــي  نبيٍّ  لخيِر 
فروُعَها فطاَبْت  طاَبْت  ــُه  ومغَر�َصا�أرومــُت وفرعًا  �أ�صاًل  به  و�أكــِرْم 
خًا موؤرِّ فيه  حلَّ  َقْد  ثرًى  �َصاوطــاَب  مقدَّ فاأم�صى  فيه  ها�صٌم  ثــوى 

205  + 182 + 95 + 346 + 507      
ما ي�صير �إلى تاريخ وفاته، وهو �صنة 1335 هـ.

�صاهد قبر ال�صيد ها�صم عبا�ص المو�صوي
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ال�صيــد محمد بن ح�صن بن ها�صم بــن محمد بن عبد ال�صالم بن 
زين العابدين بن عبا�ص:

ولد في دير �صريان �صنة 1267هـ)1(/حدود �صنة 1850م، وجاء في �أعيان 
�ل�صيعة �أنه ولد �صنة 1247هـ)2(/حدود �صنة 1831م. »وكان كثير �لتطوع في 
�ل�صالة و�ل�صيام و�ل�صدقة و�لمبر�ت. وحجَّ بيت �هلل �لحر�م مرتين، ورجع في 
�لمرة �لثانية �إلى بلده مري�صًا«)3(. وهو �لبن �لوحيد لل�صيد ح�صن بن ها�صم، 
ورث عن �أبيه �لعلم و�لف�صل، »فكان فا�صاًل نبياًل، نقّيًا، ثقة، �صدوقًا، �أديبًا، 
جعفر  �ل�صيخ  على  �لعربية  �لعلوم  قر�أ  �لرو�ية،  ح�صن  كاتبًا،  �صاعر�ً،  مفّوهًا، 
مغنية)4(، ثم �رتحل �إلى �لمدر�صة �لخاتونية في جويا، و�ت�صل بعدها ب�صيخي 
�لإ�صالم �ل�صيخ عبد �هلل نعمة و�ل�صيخ محمد علي عز �لدين، فاأخذ عنهما �لفقه 

و�لحديث وما �إليهما«)5(.

اأعقب ال�صيد محمد �صبعة اأولد وهم:
- �لبكر �ل�صيد ها�صم و�أمه من لبايا من �آل �لخطيب.

- �ل�صيد جو�د و�ل�صيد هادي و�أمهما من �آل ع�صاف من دير �صريان.
- �ل�صريفة �لطاهرة: تزوجت من �ل�صيخ علي �صليمان و�لد �ل�صيخ �إبر�هيم 

و�ل�صيخ كامل.

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 65. 
)2(  �أعيان �ل�صيعة: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 9203، مج 13، �ص 388. 

)3(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 65. 
)4(  كان من �لعلماء �لف�صالء �أ�صتاذ�ً ماهر�ً في �لعلوم �لعربية و�لأدب، توفي بعد �صنة 1283 هـ.

)5(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 64. 
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- �ل�صريفة ها�صمية تزوجت من �ل�صيد محمد بن �ل�صيد مح�صن ِقنديل من 
برج قالويه، ولم يعقبا، ثم تزوجت من �ل�صيخ علي د�ود �صعد.

- �ل�صريفة عبدة �لزهر�ء تزوجت من �لحاج علي �لخطيب من لبايا.
- �ل�صريفة فاطمة متزوجة من �ل�صيخ ح�صين �صليمان من �لبيا�ص.

وقد مّر بنا �لحديث عن �ل�صيد ها�صم. �أما �لجو�د فقد ولد �صنة 1300هـ/ 
�صنة  1305هـ/حدود  �صنة  ولد  فقد  �لهادي  و�أما  1883م،  �صنة  حدود 
1888م. وهما »من رجال �لمو�دعة و�لم�صافاة، عيوفان لل�صر، نائيان عن 
�لقبيح، محمود� �لخلطة، ماأمونا �لمغيب، ل ي�صاريان ول يماريان)1(، بعيد� 
�لأناة، و��صعا �لحلم، قد �ت�صما بالجميل، و�جتمعت فيهما خالل �لنجابة«)2(.

)1(  �أي ل يجادلن ول يخا�صمان في �لباطل. 
)2(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 76. 

ال�صيد ها�صم يتو�صط اأخويه: ال�صيد هادي عن يمينه وال�صيد جواد عن �صماله
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�أخذ� �لأدب ومبادىء �لعلوم �لعربية عن �أخيهما �ل�صيد ها�صم، وتفقه �لجو�د 
على �ل�صيد عبد �لح�صين �صرف �لدين بعد �إقامته في �صور، وتزوج من كريمته 
وقد  1911م،  �صنة  1329هـ/حدود  �صنة  وذلك  زهرة،  �ل�صريفة  �لكبرى 
�أنجب ثالثة �أولد: �ل�صيد فخر �لدين، و�ل�صيد محمد ح�صن، و�ل�صيد عبا�ص.

و�أعقب  �لدينية،  للمهمات  فيها  متفرغًا  �صريان  دير  في  فبقي  �لهادي  �أما 
وله  و�لده،  عن  �لمهمات  جعفر  �ل�صيد  تولّى  وقد  وجعفر،  محمد  ولدين، 
�أحدهم ويدعى ها�صم، وهو يقيم �ل�صالة في م�صجد  �لتقْيُت)1(  �أولد:  ثالثة 
�صنة  �لم�صجد  بناء  �ل�صيد جعفر  د  �لدينية. وقد جدَّ �لأمور  ويتابع  دير�صريان، 

)1(  مقابلة �أجريت مع �ل�صيد ها�صم جعفر هادي ها�صم بدير �صريان نهار �لأحد 2014/2/16.

ال�صيد جواد ها�صم في يمين ال�صورة، وفيها اأي�صاً عبد الح�صين �صرف الدين م�صتقباًل ال�صيد عبد اهلل �صتوني وال�صيد محمد 
خزنة بالجعفرية، يواكبهم نجاله: ال�صيد محمد جواد وال�صيد جعفر عام 1950
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1418 هـ/1997م، وكتب �ل�صيد ح�صين بن �ل�صيد ح�صن موؤرخًا تجديده:

ــِه ــاِن ــي ــن ـــي ب َد ف ــــــدِّ ــجــٌد ُج جناِبِهمــ�ــص مــْجــَد  رفــعــو�  ـــر�ٍم  ك ِمـــْن 
َرْت ُطهِّ ــصٌ  �أر� �لمهدي  بباِبِهم�صجُد  ــعــَل  �لــنَّ يخلِع  يــلــْجــُه  َمـــْن 
ــدًى ُه ْخ  �أرِّ بــه  �صلَّى  َمـــْن  ــِهنـــاَل  ــر�ِب ــَد خ ــع ــاُه جــعــفــٌر ب ــن َقـــْد ب

808  + 76  + 353  + 58 + 104          19            
ما ي�صير �إلى تاريخ تجديده، وهو �صنة 1418 هـ.

لل�صيد محمد �صعر كثير، �إل �أنه لم ُيجمع، وقد �أورد �ل�صيد عبد �لح�صين نماذج 
من �صعره هي مما حفظه. ومن ذلك قوله مخاطبًا ولده �لأكبر �ل�صيد ها�صم:

َلــُه فاللَّئيــُم  لئيمــًا  ت�صــَحَبنَّ  َقْد طبعال  �للوؤِم و�لفح�صاِء  طبٌع على 
و�إْن للغنيِّ  ــًا  ــْرف َط َن  َتــُمــدَّ �أ�صحى ذوو �لجهِل ِمْن جهٍل له َتَبَعاول 
�أبــد�ً حاجًة  �صنيٍن  ِمــْن  تطلبْن  َوَلَعال  َقْد  �لحظ  ب�صوِء  �ل�صنيَن  �إنَّ 

َجَمَعاو�تُل �لكتاَب فما �صيٌء �أحبُّ �إلى �لرَّ َقْد  �لعلَم  ففيِه  ِمْنُه،  حمِن 

ومن هذه �لنماذج قوله في �لق�صيدة نف�صها:

مائلٌة ــوِء  بــالــ�ــصُّ ــــارٌة  �أّم َوَرَعــافالنف�ص  ول  زهــد�ً  تبتغي  ل  للجهِل 
ل و�لمالعِب  بالمالهي  �لِبَدَعام�صغولٌة  �أفعاِلها  في  ُتظهر  تنفكُّ 

ومنها:
ويكاَلأُُهــْم �أهليــه  يحُر�ــصُ  َجَزَعا�لعلــُم  �أ�صحاُبُه  يحر�ُصُه  و�لماُل 
نبعُتُه بــالإنــفــاِق  ـــزد�ُد  ت َعاو�لــعــلــُم  و�تَّ�صَ ز�َد  مهما  ينُق�ُص  و�لماُل 
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رو�ية  في  ب�صيط  �ختالف  مع  �ل�صيعة،  �أعيان  في  نف�صها  هي  �لأبيات  هذه 
بع�صها.

باأبيات  �ل�صالم  �ل�صيد ها�صم بن محمد بن عبد  خ تاريخ وفاة جّده  �أرَّ وقد 
قال فيها:

قاطعًا ع�صبًا  و�رْيــَت  َقــْد  دهــُر  َرْفيا  �ن�صَ �لعادي  �صرِفِه  في  و�صيِّد�ً 
ــًا ــي ــبِّ ــل م ــى  ــص ــ� م ـــــْد  َق ـــــاٍو  ث �لــُغــَرْفهلل  �أعلى  ــى  �إل �لخلِد  لجنَّة 
كوثِرَها ــْن  ِم �لفردو�ِص  جنَّة  َغــَرْففي  ــــُه  ْخ �أرِّ للكاأ�ِص  فها�صٌم 

1280

وهو تاريخ وفاة جّده �صنة 1280هـ.

توفي رحمة �هلل عليه بعد عودته من حج بيت �هلل �لحر�م في �لمرة �لثانية 
م�صتهل ربيع �لثاني �صنة 1319هـ/�صنة 1900م، ودفن في دير�صريان بجانب 
�أُ�صيد فيها  جّده �ل�صيد ها�صم، وله ترجمة مخت�صرة في تكملة �أمل �لآمل)1(، 

بف�صائله و�صاعريته.

)1(  تكملة �أمل �لآمل: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 330، �ص 342 - 343. 
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ال�صيد ح�صن بن ها�صم بن محمد بن عبد ال�صالم بن زين العابدين 
بن عبا�ص:

عالم جليل فا�صل نبيل، ذهب �إلى �لنجف �لأ�صرف لتح�صيل �لعلم، و�أكمل 
حتى �صار من ف�صالء �لنجف.

ولد في دير�صريان �صنة 1227هـ/حدود �لعام 1812م، وتوفي في �لنجف 
�لأ�صرف �صنة 1273هـ/حدود �لعام 1856م في حياة و�لده �ل�صيد ها�صم، 
ولد�ً  و�أعقب  �لأن�صاري.  مرت�صى  �ل�صيخ  فيه  دفن  �لذي  �لمو�صع  في  ودفن 
�لذي �صكن دير�صريان، و�ل�صيد ح�صن هذ� هو من  �ل�صيد محمد  هو  وحيد�ً 
ترجمة في  له  �لأن�صاري،  و�ل�صيخ مرت�صى  �لجو�هر  �ل�صيخ �صاحب  تالمذة 

تكملة �أمل �لآمل)1(، و�أخرى في �أعيان �ل�صيعة)2(.

)1( تكملة �أمل �لآمل: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 119، �ص 168-167. 
)2(  �أعيان �ل�صيعة: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 4902، مج 8، �ص 485. 



47

ال�صيــد ها�صــم بن محمــد بن عبد ال�صــالم بن زيــن العابدين بن 
عبا�ص:

ولد في حدود �صنة 1200هـ/حدود �لعام 1785م في جب�صيت، »وكان 
�مًا، ز�هد�ً عابد�ً، متهجد�ً، من حفظة  عالمًا عاماًل، فا�صاًل كاماًل، �صو�مًا قوَّ
�صخي  �لأخالق،  كريم  �ل�صوت،  ح�صن  �لممتازين،  وقر�ئه  �لكريم،  �لقر�آن 
�لكف، م�صتجاب �لدعوة، ُي�صت�صقى �لغمام بوجهه، وُي�صتدفع �لبالء بدعائه، 
وكان �ل�صيخ عبد �هلل نعمة - وهو �صيخ �لإ�صالم - يختلف �إليه يلتم�ص دعو�ته، 
وكان يعظمه ويقدره، حتى قال مرة - وقد ذكر عنده -: ليتني تر�ب تحت 

�أقد�م �ل�صيد«)1(.

�لدينية  لالأعمال  فيها  متفرغًا  دير�صريان،  و��صتوطن  جب�صيت  من  �رتحل 
وذكر  1863م،  �لعام  1280هـ)2(/حدود  �صنة  فيها  وتوفي  و�لجتماعية، 
�صنة  توفي  �أنه  �ل�صالم  �ل�صيد محمد بن عبد  �ل�صدر عند ترجمة و�لده  �ل�صيد 
�حت�صب  قد  �ل�صدر  �ل�صيد  �أنَّ  �أو  �صهو�ً،  �صقط  هذ�  �أن  ويبدو  1285هـ)3(، 
»�لهاء« من كلمة »�أرخه« �لذي يعادل �لرقم 5، لأن �لو��صح من �أبيات حفيده 
�ل�صيد محمد بن ح�صن بن ها�صم �أن تاريخ وفاته هو �صنة 1280هـ، و�لبيت 

�لمق�صود هو:

كوثِرَها ــْن  ِم �لفردو�ِص  جنَّة  َغــَرْففي  ــــُه  ْخ �أرِّ للكاأ�ِص  فها�صٌم 
1280

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 63-62. 
)2( �لم�صدر نف�صه: �ص 63. 

)3(  تكملة �أمل �لآمل: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 334، �ص 348-347. 
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ال�صيد محمد بن عبد ال�صالم بن زين العابدين بن عبا�ص:
من  �هلل  رحمه  »كان  فقال:  �لر�غبين،  بغية  في  �لح�صين  عبد  �ل�صيد  ذكره 
�لفقهاء و�أهل �لريا�صة و�لنقطاع عن �لدنيا وزخارفها. ز�هد�ً فيها كل �لزهد 

مر�قبًا لنف�صه في �لليل و�لنهار«)1(.

�صنة  فيها  وتوفي  1767م.  �صنة  هـ/حدود   1811 �صنة  جب�صيت  في  ولد 
1221 هـ/حدود �صنة 1806م.

ال�صيد عبد ال�صالم بن زين العابدين بن عبا�ص:
ولد �ل�صيد عبد �ل�صالم بن زين �لعابدين �صابع محرم �لحر�م �صنة 1165هـ/
ه فيه بجميل �لرعاية، وجليل  حدود �صنة 1752م، فاأنبته �هلل نباتًا ح�صنًا، �أمدَّ
على  وكان  و�لعمل،  �لعلم  �إلى  و�لتوفيق  �لخير�ت،  �صبل  له  و�صهل  �لعناية، 
يتمه، وقلة ذ�ت يده، رفيع �لم�صعد، بعيد �لمدى، ل يقنع بالدون، ول ير�صى 
عامل،  جبل  في  �أ�صاتذتها  عن  �لأدبية  و�لفنون  �لعربية،  �لعلوم  �أخذ  بالهون، 
ووقف في علمي �لفقه و�لأ�صول على �أ�صتاذه ومربيه �بن عمه �ل�صيد �صالح بن 
�ل�صيد محمد �صرف �لدين، وله منه �إجازة مف�صلة تاريخها �صنة 1186هـ)2(، 
�ل�صرعية  �لأحكام  في  �لجتهاد  مرتبة  بلوغه  على  يدل  بما  عليه  فيها  �أثنى 
�لفرعية، و��صتنباطها عن �أدلتها �لتف�صيلية، وقد �ختار �هلل له د�ر كر�مته، فتوفاه 
�صنة،  وع�صرين  �أربع  عن  1775م  �صنة  1189هـ/حدود  �صنة  جب�صيت  في 

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 62. 
)2( كان له من �لعمر يوم تاريخ هذه �لإجازة �إحدى وع�صرون �صنة. 
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�لبر و�ل�صدقة، كريم �لأخالق،  عابد�ً، متهجد�ً، كثير  »�صو�مًا قو�مًا، ز�هد�ً 
 محببًا، �إلى �لغاية، وله في �لمناجاة �أ�صعار كثيرة، وقد �صبط مو�ليد �لنبي
في  وكر�ماتهم  �صيرتهم  من  ولمعة  وم�صاهدهم  ووفياتهم   و�لأئمة

�أرجوزة جيدة«)1(.

�أعقب �ل�صيد عبد �ل�صالم �أربعة �أولد: �ل�صيد عي�صى، �ل�صيد مو�صى، �ل�صيد 
�إبر�هيم و�ل�صيد محمد. له ترجمة مخت�صرة في تكملة �أمل �لآمل)2(، و�أخرى 

في �أعيان �ل�صيعة)3(.

ال�صيد زين العابدين بن عبا�ص:
�صنة  جب�صيت  في  مات  وقد  قلياًل،  �إل  عمره  من  �لع�صرين  يتجاوز  لم 

1166هـ/ حدود �صنة 1752م.

ال�صيد عبا�ص بن علي �صاحب نزهة الجلي�ص:
مت�صلعًا  �لأدب،  في  ب�صطٍة  ذ�  و�لأخالق،  و�لدين  �لعلم  �أهل  من  »كان 
�ل�صلف حافظًا لخطبهم و�أقو�لهم، ر�ويًا لأ�صعارهم  باأخبار  في فنونه، عارفًا 
وحكمهم و�أمثالهم، جامعًا لطرف �لنثر وملحه، وغرر �لنظم ونكته، ماهر�ً 
بقر�ص �ل�صعر، ب�صير�ً بمذ�هب �لكالم، عليمًا بمو��صع �لنقد، خبير�ً بالأ�صباه 
ثبتًا  و�لعامة،  �لخا�صة  لحديث  حافظًا  و�لمعاني،  لالألفاظ  ابة  ن�صَّ و�لنظائر، 

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 62. 
)2(  تكملة �أمل �لآمل: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 228، �ص 263-262. 

)3(  �أعيان �ل�صيعة: م�صدر �صابق، ترجمة رقم 7918، مج 12، �ص 21. 
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فيهما، يح�صن لغة �لفر�ص ولغتي �لترك و�لهند«)1(.

ولد �ل�صيد عبا�ص �صنة 1110هـ/حدود �صنة 1698م، في مكة �لمكرمة، 
�هلل  وثبته  �لدين،  �أ�صول  عنه  فيها  �أخذ  �صنو�ت،  ت�صع  �أبيه  حياة  من  »فاأدرك 
�لإيمان  ورزقه  �لإمامية،  و�لخ�صائ�ص  �لإ�صالمية،  �لعقائد  في  �لثابت  بالقول 
باهلل عّز وجل، وبما جاءت به ر�صله، وهبطت به مالئكته، ونزلت به كتبه، 
فكان لما �أخذه عنه من �لدين و�لأخالق �أثر عظيم في �صيرته و�صريرته. ووقف 

في تح�صيل �لعلوم �لعربية على جل من �أعالم تلك �لبقعة �لمقد�صة«)2(.

�صيوخه واأ�صاتذته:

ح هو باأخذه عنهم، وتتلمذه عليهم، وهم: �صناأتي على ذكر من �صرَّ

1 - ال�صريف العالمة ال�صهيد ال�صيد ن�صر اهلل الح�صيني المو�صوي الحائري)3(:

ح �لعبا�ص بتتلمذه عليه وهو �بن ع�صرين �صنة فقال: »كنت مغرمًا  لقد �صرَّ

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق،  �ص 53. 
)2(  ر�جع �لم�صدر نف�صه: �ص 53. 

�لتقرير  ح�صن  و�آد�بها،  �لعربية  �للغة  وفنون  و�لذكاء،  �لفهم  في  �آية  تعالى  �هلل  رحمه  )3(  كان 
م�صهد  ز�ر  و�لخا�صة،  �لعامة  عند  مبجاًل  للنا�ص،  محببًا  مفوهًا  و�صاعر�ً  كاتبًا  و�لتحرير، 
جمعها،  في  موفقًا  بالكتب  مولعًا  وكان  مر�ر�ً،  �إير�ن  في  ل  وتجوَّ   �لر�صا  �لإمام 
�لمهمة،  فاأدى هذه  �أعزها �هلل تعالى،  �ل�صريفة  �لكعبة  �إلى  نادر �صاه بتحف عظيمة  �أر�صله 
ثم �أ�صخ�صه �صفير �إير�ن �إلى �لق�صطنطينية في مهمات تعود على �لأمة �لم�صلمة بلم �صعثها 
وتوحيد �صفوفها، لكن �أهل �لع�صبية، ممن يوؤثرون �صق �لع�صا و�فتر�ق �لأمة ليت�صنى لهم 
�ل�صطياد في �لماء �لعكر، �صعو� به �إلى �ل�صلطان ح�صد�ً له وبغيًا على �ل�صيعة و�إر�صاد�ً لمن 
�أحب �هلل ور�صوله. فقتل هناك ظلمًا وعدو�نًا، وكان ذلك في حدود �صنة 1160هـ عن 

عمر يناهز �ل�صتين.. بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 54. 
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لكني  و�إن�صاده...  باإن�صائه  مولعًا  �لأري�ص،  رو�صة  في  ر�تعًا  �لقري�ص،  بفن 
تارًة وتارًة  فلذ� كان يخفى  قناتي، ويجلو �صد�أ مر�آتي،  يثقف  �أظفر بمن  لم 
�ر... �ل�صيد ن�صر  ي�صتبين... حتى ظفْرُت بجهينة �لأخبار، ونادرة �لفلك �لدوَّ

�هلل...«)1(.

وفي ذلك يقول:

ِه نفائ�صِ ِمْن  فاحمْل  بالكنِز  فاغتِرِفظفْرَت  �لف�صِل  ببحِر  وقْفَت  َوَقْد 

ثم يتابع �لعبا�ص، فيقول:

�لأدب،  ر�ية  وناولني  لل�صاربين،  لذة  بي�صاء  معين،  من  بكاأ�ص  »ف�صقاني 
فتناولها عر�بة فكري باليمين... فا�صتغْلُت بالطلب لديه، ففتح �لفتاح ومنح، 
بمكة  به  �جتماعي  فكان  �لأدب،  ونْلُت  و�صمح  ببغيتي،  �لوقت  في  وجاد 

�لم�صرفة عام 1130هـ«)2(/حدود �صنة 1718م.

2 - ال�صيد عبد اهلل بن جعفر باعلوي الملقب بمدهر: وقد و�صفه بقوله: 
�صيخنا و�أ�صتاذنا �لعالم �لعالمة �لحبر �لفهامة.

به  �جتمع  بقوله عندما  الرفاعي: و�صفه  ال�صيد غالب  بن  بدر  ال�صيد   - 3
�لعظيم  �لعميم و�لُخُلق  �لف�صل  �لكريم �صاحب  �ل�صيد  �لهندية:  ببالد كوندو 
و�لَخْلق �لو�صيم، �لرئي�ص �لأجل، �لكهف �لأظل، �صيخي و�أ�صتاذي، وعمدتي 

)1(  نزهة �لجلي�ص: م�صدر �صابق، �ص 12. 
)2(  �لم�صدر نف�صه: �ص 11 - 12. 
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ومالذي، دليلي �إلى �هلل من طريقة �لرفاعية وكذلك �لقادرية... مولنا �لذي 
لم �أزل لإح�صانه �صاكر�ً، ولجنابه بالدو�م د�عيًا...

و�ألب�صه  �لطريقة  يديه  على  �أخذ  ببغداد:  القادرية  نقيب  علي  ال�صيد   -  4
�أ�صتاذه �لمذكور خرقة �لت�صوف وقّلده �لخالفة �لقادرية.

الحنفي  ال�صوفي  ال�صتاوي  الأحمدي  اأحمد عقيلة  بن  ال�صيخ محمد   - 5
�أولياء  �ل�صوفية  وخال�صة  �لعرفان،  �أهل  �إمام  �صيخنا  بقوله:  و�صفه  المكي: 

�لرحمن، �لمحقق �لمدقق، �لعالمة �لفهامة.

6 - ال�صيد يو�صف بن عبد الرحيم الرفاعي: و�صفه بقوله - وقد �صحبه 
�إلى بلدة جهان من بالد �لهند -: �ل�صيد �ل�صند، �ل�صدر �لمعتمد، �صيخي 
في علوم �ل�صريعة و�لطريقة، ودليلي �إلى �لو�صول لعلم �لمعرفة و�لحقيقة، من 

هو لنهج �ل�صلوك �صاٍع ور�ٍع.

7 - العالمة ال�صيخ عبد اللطيف: وهو نجل �بن عمته، ح�صر درو�صه في 
�صرح �لمال حامي على �لكافية في �أ�صفهان)1(.

رحلته العلمية:
بال�صفر معه  �لحائري  �ل�صيد  �أ�صتاذه  �أ�صار عليه  �لعلمية عندما  بد�أت رحلته 
زه على ذلك، بما �أن�صده من �أبيات تن�صب �إلى �لإمام  �إلى �لعر�ق، بعد �أن حفَّ

علي �أمير �لموؤمنين  �أولها:

)1(  نزهة �لجلي�ص: م�صدر �صابق، �ص 13-12. 
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ْب َعِن �لأوطاِن في طلِب �لعلى فو�ئِدتغرَّ خم�ُص  �لأ�صفاِر  ففي  و�صافْر 

وكان �صفره هذ� مع �أ�صتاذه �لحائري �أول �أ�صفاره �لمتتابعة �لتي تمخ�صت 
عنها رحلته »نزهة �لجلي�ص«.

�نطلق ركاب �أ�صتاذه ع�صر �لثامن ع�صر من ذي �لحجة �صنة 1131هـ/�صنة 
1719م قافاًل �إلى وطنه �لمقد�ص - �لحائر �لح�صيني - ف�صحبه �لعبا�ص، حتى 
ورد كربالء بعد �لت�صرف بالمدينة �لطيبة و�لنجف �لأ�صرف، و�أقام في خدمة 
�أ�صتاذه في �لحائر �صهرين، ثم ت�صرف باأعتاب �لكاظميين �لجو�دين و�لهاديين 
�لع�صكريين، وز�ر �صريحي �صلمان �لفار�صي وحذيفة بن �ليمان في �لمد�ئن، 
�ل�صلطنة  د�ر  يومئٍذ  وكانت   - �أ�صفهان  �أمر�ء  من  �لأجالء  ببع�ص  و�جتمع 
�ل�صفوية - فدعاه �إليها ووعده �لحظوة بالملك �ل�صلطان ح�صين �ل�صفوي)1( 
�ل�صاهاني)2(،  �لحرم  حجاب  رئي�ص  �لأمير  ذلك  وكان  يومئٍذ،  �إير�ن  �صاه 

وتنازل  م،  �صنة 1694  �صنة 1105هـ/حدود  �صليمان  �ل�صاه  �بن  هذ�  �ل�صاه ح�صين  )1(  ولي 
عن �ل�صلطنة �صبح �لجمعة �لثاني ع�صر من �لمحرم �صنة 1135هـ/حدود �صنة 1723م، 
وقتل �صنة 1139هـ/ حدود �صنة 1727 م، ودفن في قم. وهو �لتا�صع من ملوك �ل�صفوية، 
�لثاني وكان �لملك على عهده في قالقل، و�لأمور بيد  وقام بعده ولده �ل�صاه طهما�صب 
هذ�  طهما�صب  و�ل�صاه  وعر�صها،  �لمملكة  طول  في  بجر�نه  �صارب  و�ل�صغب  �لأفغان، 
في  �لفو�صى خلع طهما�صب وحب�ص  تلك  �أثناء  وفي  �صاه.  نادر  دبره  �لذي  �لنقالب  �آلة 
�لم�صهد �لر�صوي، ونقل ��صم �ل�صلطنة �إلى عبا�ص ميرز� �بن طهما�صب، وكان ر�صيعًا، وبعد 
ثالث �صنين �أو �أكثر خلع �لطفل عبا�ص، و��صتقل بالملك ر�صا قلي بن طهما�صب قلي خان 
�أف�صار، وبقي �ل�صاه طهما�صب في �صجنه حتى جاء نادر �صاه لفتح بالد �لهند، فاأمر بقتله 
و�نقر�صت �لدولة �ل�صفوية با�صتيالء نادر �صاه عليها، وكان ذلك يوم �لخمي�ص 24 �صو�ل 

�صنة 1148هـ. بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص54. 
)1(  �أي رئي�ص �أمناء �لبالط �لملكي، وكان ُيدعى �لأمير ح�صين �أوغلي بك �أي�صك �أغا �صي با�صي 

حرم، وكان من خيار �لموؤمنين. 
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�أ�صفهان �صبح  �لعا�صمة  ب�صحبته، حتى ورد  �لعبا�ص دعوته وم�صى  فاأجاب 
�لأحد �لحادي ع�صر من رجب �صنة 1132هـ/1720م، فوفى له �لأمير بما 
بنعم �لملك، و�صادف عزم �أخوي ذلك �لأمير  وعده، فكان �ل�صيد مغمور�ً 
على �لحج، وهما من �أمر�ء �لدولة �ل�صفوية، وكبر�ء �لأمة �لفار�صية)1(، فدعو�ه 
�إلى حج بيت �هلل �لحر�م معهما، فتريث متردد�ً في �إجابتهما، حتى �صمع، وهو 
فاإن حب  �لغفلة و�لن�صيان،  نوم  »�نتبه من  له:  يقول  �ليقظة و�لنوم هاتفًا  بين 

مكة من �لإيمان«.

مع  �إليها  متوجهًا  وخرج  �لمعظمة،  مكة  �إلى  �صوقًا  �لقلب  مولع  فانتبه 
فاأدو�  مكة  وردو�  �ل�صنة.  تلك  من  �لمبارك  رم�صان  �صهر  منت�صف  �لأميرين 
زيارة  بوظائف  فقامو�  �لطيبة  بالمدينة  ت�صرفو�  ثم  وحجًا،  عمرة  منا�صكها 

�لنبي و�أو�صيائه  فيها.

و�عتكفو� في �لم�صجد �لنبوي مخل�صين هلل في عبادته، ثم كرو� قافلين �إلى 
�لعر�ق، ففازو� بالت�صرف بالأعتاب �لعالية �لمقد�صة جميعًا.

ثم �أتو� �أ�صفهان فوردوها �صبح �لأربعاء �لر�بع و�لع�صرين من �صهر جمادى 
�لأولى �صنة 1133هـ/�صنة 1721م.

من  نزية  �إليها  ت�صتخفه  �صباه،  �أيام  من  �ل�صياحة  في  مولعًا  �لعبا�ص  وكان 
�ل�صوق، فاإذ� هو نزوع �إليها على �لدو�م.

)2(  يدعى �أحدهما �آقا محمد جو�د، و�لآخر �آقا �أحمد، وهما من �أهل �لدين �لمتين و�لأخالق 
�لفا�صلة كاأخيهما �لح�صين. 
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و�لهند  �إير�ن  خالل  فجا�ص  �لأر�ص  في  �صائحًا  �أ�صفهان  من  �رتحل  وقد 
�لأمين،  �لريق  وبندر  �صهر،  �أبو  وبندر  وكازرون،  �صير�ز  و�أتى  وغيرهما، 
فالب�صرة، فبندر �صورت، فبلدة برها بنور، وغيرها من عو��صم �لهند وقر�ها. 
ثم �أتى بلدة كوندو�نة، فنزل في د�ر �صلطانها بخت بولند، فبالغ هذ� �لأخير 

في �إكر�مه و�حتر�مه.

ثم �صاح في تلك �لأقطار، فاأتى مدينة كجر�ت، فمدينة �أحمد �آباد، فبندر 
كمبايت، ف�صاه جهان �آباد وغيرها.

ثم �أتى عدن وغيرها من مدن �ليمن حتى �نتهى �إلى بندر �لمخا، وفيه �لوزير 
�لكبير �لفقيه �أحمد بن يحيى �لخزند�ر)1( وولده عبد �هلل، فكان لل�صيد مو�صع 
باإعز�زه،  و�آثره  بوده  �لوزير  �إليه  و�صفا  قلبيهما،  من  ومكانة  نف�صيهما  من 

ورغب �إليه �أن يتوطن �لمخا ويتخذه �أخا.

وحين عزم عليه بهذ� ورتب له من بيت �لمال ما يكفيه، �أجابه �إلى ما �أر�د، 
وذلك �صنة 1145هـ/حدود �صنة 1732م، فتزوج �لعبا�ص تلك �ل�صنة بعقيلة 
من بيوتات �لمخا، وجاءه ولد �أ�صماه عبد �هلل مات طفاًل، ثم ولد له مولود �آخر 
�أ�صماه محمد�ً، وكانت ولدته ليلة �ل�صاد�ص ع�صر من �لمحرم �صنة 1148هـ/
�صنة 1735م، ول عقب لمحمد هذ� في بالدنا، ثم ولد له �صنة 1149هـ/

حدود �صنة 1736م ولده �لمعقب في هذه �لبالد زين �لعابدين)2(.

)1(  و�ٍل يماني من �أ�صل تركي، ولي بندر �لمخا للمتوكل �لقا�صم بن �لح�صين، ثم وله مدينة 
�صنعاء، وتوفي فيها �صنة 1157هـ/حدود �صنة 1744م. 
)2(  ر�جع: بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 56-55-54. 
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نزهة الجلي�ص ومنية الأديب الأني�ص:
�ألَّــف �لعبا�ــص في �لمخا كتاب رحلته �لم�صــتمل على تفا�صــيل �صــياحته، 

ال�صفحة الأولى من كتاب »نزهة الجلي�ص ومنية الأديب الأني�ص«
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�لوزير،  ذلك  با�صم  �ألَّفه  �لأني�ص«،  �لأديب  ومنية  �لجلي�ص  »نزهة  و�أ�صماه: 
�ل  �صكر�ً لأياديه عنده، و�أد�ًء لحقوق �إنعامه عليه، وكان �لفر�غ منه ر�بع �صوَّ
�صنة  1193هـ/حدود  �صنة  م�صر  في  وطبع  1736م،  �صنة  1148هـ/  �صنة 
1779م في مجلدين، �أولهما في 299 �صفحة، و�لثاني في 412 �صفحة، 

�صه موؤلفه بقوله: وقد قرَّ

قر�ها من  ُيــدرك  �لكتب  ــهجميُع  ــاآم ــص � �أو  فـــتـــور  �أو  ــــالل  م
ــكــتــاب فـــاإن فيه ــوى هـــذ� �ل ــص �لقيامه� �إلــــى  ـــِمـــلُّ  ُت ل  بــد�ئــع 

وفي هذ� �لكتاب من �ل�صجع ما تروق له �لأ�صماع، وقد وزع فيه �لرحلة 
توزيعًا مبعثر�ً، حيث �أن �لتدوين لم يكن مت�صل�صاًل، فما �أن ينتهي من �صرد ق�صة 

حتى ينتقل �إلى �أخرى، ويعود لالأولى، وهكذ� دو�ليك...

و�أمثال  ونو�در وحكم،  وفر�ئد،  فو�ئد  فالكتاب ك�صكول  كّله،  ومع هذ� 
وم�صائل  ومنثورة،  منظومة  و�ألغاز  و�صير،  ووقائع  و�أدب  وخطب  وعبر، 

م�صتطرفة من فنون �صتى وعلوم مختلفة.

و�لفرقان  �لحكيم  �لذكر  من  �لكريمة  �لآيات  بع�ص  �لكتاب  تناول  وقد 
�لعظيم، فبحث عن مكنونها، وتعر�ص لبع�ص �ل�صنن �لم�صكلة فاأجاد في رفع 

�إ�صكالها.

وترجم �أئمة �لعترة �لطاهرة فاأورد من خ�صائ�صهم وف�صائلهم. وترجم كثير�ً 
فيه رونق  يّطرد  ما  و�أ�صعارهم  �أخبارهم  فاأورد من  �لف�صل و�لأدب،  �أهل  من 

�لبديع، وو�صف فيه �لأم�صار �لتي جال فيها، و�لمدن �لتي نزل بها.
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وقد �طلعت على ن�صخة من هذ� �لكتاب، موجودة في مكتبة �ل�صيد علي 
بن �ل�صيد ح�صن ها�صم �لمقيم حاليًا في منطقة �لحو�ص - �صور، طبعة ثانية في 

�لنجف �لأ�صرف �صنة 1387هـ)1(.

وقد طبع في مقدمة هذه �لن�صخة ترجمة مف�صلة لموؤلفه، بقلم �ل�صيد محمد 
مهدي �لخر�صان.

وقد ��صتملت �لنزهة على كثير من �صعره في �صتى �لمو��صيع، وله في �أو�خر 
�ثنان  وله  �لفار�صية،  باللغة  �ل�صعر  من  بيتًا  وثالثون  منها خم�صة  �لثاني  �لجزء 
�لآخر  و�لبع�ص  فار�صي،  وبع�صها  بع�صها عربي،  باألفاظ  نظمها  بيتًا  وثالثون 

تركي، ملمعة باأ�صاليب �لعرب، مطلعها:

�لح�صا ــى  ــن ــص �أ� �ــــصــــاِدٌن  ـــي  ـــحـــِر ِمــــــْن �ش���م���ان���هل ـــ�ـــصِّ ـــال ب
ــي ــادن ــص ــــوؤ�د و� ــــف ــه�أ�ــصــمــى �ل ـــا ن ـــك ـــج ـــــن م ـــر م ـــي ـــت ـــال ب

و�أجاد في ما نقل معناه من �لهندية �إلى �لعربية من �صعر �صورد��ص �لأعمى، 
�صاعر �لهند �ل�صهير �إذ يقول:

ـــو نـــكـــى كـــركـــوتـــرى ـــن ـــي ديـــابـــجـــاىن ــــرى  ــــت ب �أور 
ـــكـــى ڇ����ع د�لـــكـــيـــه ڇ��ي��اىبـــلـــكـــو ن �ــصــجــن  ـــوى  ـــي ل �أور 

)1(  مقابلة �أجريت مع �ل�صيد علي ها�صم بتاريخ 2014/1/15. 
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فقال �ل�صيد عبا�ص في تعريب ذلك:

ــه مــحــاًل و�ــصــط عيني ل ــُه �صبر�جــعــْلــُت  ــْن َع لــي  �أِجـــْد  َلـــْم  ـــي  لأنِّ
فر��صًا ـــُه  َل ــو�َد  ــصَّ ــ� �ل ــْرُت  ــيَّ ــص ْتر�و� �صِ ــْدَب  ــُه و�ل ِه  جلو�صِ لأجــِل 

وقال �صورد��ص:

ـــى ـــد ركــــــا رك ـــم ــــي ج مـــوىجــــان ــــــارى  م مــتــهــى  �أور 
ـــرى هــــــردى تـــــون بــ�ــصــى ـــي �ــــصــــو ڀ������ر مــــتــــالكــــى تــــوىم

فقال �ل�صيد عبا�ص مترجمًا لهما بالعربية:

حبيبي �لما�صي  جفِنَك  و�صاَلْكبخنجِر  فامنحني  �لقلَب  �أ�صْبَت 
بيٌت ــِن  �لــُحــ�ــصْ ــَد  ــزي ُم ــا  ي يناَلْكفقلبي  �أَْن  فاأخ�صى  ِبــِه  و�أْنــــَت 

وقال �صورد��ص:

ــــم لــيــى لك�ـــصـــر�ـــصـــى دبـــكـــى ه كــــرتــــى  ـــن  ـــي ـــوت م �أور 
ـــت هى ـــص دو� ــا  ــي ــوك ــرك ــاك ــص ــــارى بــهــاك� ــــم �ـــصـــويـــهـــى ه

فقال �ل�صيد عبا�ص مفرغًا لهما في قالب عربي:

ُه درَّ �أطُلُب  �لبحَر  �أغو�ُص  ذ�  ر�كم  تع�صَّ عليَّ  لكْن  �لــثَّــرى  َد  َق�صْ
ر�ً مق�صِّ ذ�ك  عنَد  َيُك  َلْم  ر�فالبحُر  ق�صَّ حظي  �صوُء  َبــْل  مطلبي  في 

ونورد �أبياتًا كتبها �إليه �أ�صتاذه �لحائري حين �أر�صل له �ل�صيد عبا�ص م�صطين، 
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�أحدهما �أبي�ص و�لآخر �أ�صفر:

ـــاِق ـــب ـــصِّ ـــ� ــــصُ �ل ــــا� ــــبَّ ـــــــا ع ـــلـــجـــانـــي�أي بــــــــــالأعــــــــــذ�ِر ل
ــــِه ــــِت ـــــا ِمـــــــْن جـــــــوِد ر�ح ــــــِه د�نــــــيوي ــــــاِت ــــى جــــــنَّ جــــن
ـــــ ـــيٍّ �أب ـــاج ـــع ـــنـــا ب ـــَت ل ـــْث ـــع ـــصَ وبــــاأ�ــــصــــفــــٍر ثــانــيب ـــ� ـــي ـ
ــــٍج ــــِن ـــــٍن َغ ـــــات ـــِة ف ـــه ـــب ـــج ـــــرٍم عـــانـــيك ـــــغ ــــِة م ــــه ــــب وج
ــــدًى ـــــلِّ ن ــــــــــَق ك ــــاِنهــــــالًل �أُْف ــــب ــــي ــــغ ي ل  ــــــن  ــــــك ول
ـــهـــمـــا �أبـــــــــد�ً ـــع ـــي م ـــف ـــك ـــاِنف ـــصَّ ـــ� ــــــَن �ل ــــاٌن ِم ــــص لـــهـــا �
ــــٌح بــــاإحــــ�ــــصــــاِنفــــاإمــــ�ــــصــــاٌك بــــمــــعــــروٍف ــــري ــــص ــــ� وت

وللدللة على �صاعريته، نورد �أبياتًا قالها مخم�صًا �لبيتين �لم�صهورين)1(:

بنيها ــع  م ــة  ــيَّ ــدن �ل ــا  ــي ن ــدُّ �ل نبيهاَدِع  ــــْن  َوُك ــالَث  ــث �ل ــْقــهــا  وطــلِّ
فيها قــيــل  ـــْد  َق ــا  م ُينبيك  ـــــْم  ل�صاكنيها�أََل ــوُل  ــق ت ــا  ــي ن ــدُّ �ل ـــَي  ِه

حذ�ِر حذ�ِر ِمْن بط�صي وفتكي

ــالُم ك فيهم  لــهــا  ــْع  ــَم ــ�ــصْ َي وهــامــو�َفــَلــْم  محبَِّتها  ــي  ف وتــاهــو� 
نياُم يــا  ــْت  ــاَل وق َحْت  َن�صَ ـــْم  ــي �بــتــ�ــصــاُمَوَك ــنِّ ـــُم م ـــُرْرُك ـــغ فـــال ي

فقولي م�صحٌك و�لفعُل مبكي

)1(  بغية �لر�غبين: م�صدر �صابق، �ص 61-60. 
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وفاته:
رجع في �أو�خر �أيامه بولده زين �لعابدين �إلى م�صقط ر�أ�صه مكة �لمكرمة، 
فلبث فيها �إلى �لمو�صم، ثم جاء مع �لحج �ل�صامي �إلى بالدنا، ف�صكن جب�صيت، 

وتوفي فيها �صنة 1159هـ/حدود �صنة 1746م.
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ال�صيد ح�صن ها�صم المو�صوي
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الف�صل الثاني
ال�صيد ح�صن ها�صم وذريته

نبحث في هذا الف�شل اأمرين اثنين: اأولهما: التعريف بال�شيد ح�شن ها�شم: 
والدته، تعلمه، عالقاته، ق�شة قدومه اإلى �شريفا، زواجه، ووفاته. 

وثانيمها التعريف بذرية ال�شيد ح�شن، اأعني بذلك اأوالده وبع�ض اأحفاده، 
والبالد التي ارتحلوا اإليها، وهم: ال�شيد محمد، ال�شيد ها�شم، ال�شيد اأحمد، 
اإبراهيم واأبنائه، الأنه هو من تابع  ال�شيد  بالتركيز على  اإبراهيم، ونقوم  ال�شيد 
ال�شيد  ح�شين،  ال�شيد  ثم  يزال،  وال  �شريفا،  في  مقيمًا  وبقي  والده،  م�شيرة 

علي، ال�شيد عبا�ض، وكريمتاه ال�شريفة �شعاد وال�شريفة زينب.
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اأواًل: ال�صيد ح�صن بن ال�صيد ها�صم:
ال�شادة االأتقياء، قدم �شريفا في مطلع  لل�شيد ها�شم، وهو من  البكر  االبن 
الع�شرينيات من القرن الما�شي، تفرغ فيها للمهمات الدينية، واأ�ش�ض المدر�شة 
القراآنية )الدينية( التي اتخذت من بيته مقراً لها، مهتمًا باالأمور ال�شرعية، يعظ 

وير�شد، وكان منزله مق�شداً يوميًا للع�شرات من اأبناء البلدة.

1 - والدته:

في هذا االأمر العديد من الروايات:

اأوالها: جاء في بغية الراغبين: »ولد �شنة 1316 هـ«/حدود �شنة 1898م. 
وجاء اأي�شًا في البغية اأن اأخاه محمداً »ولد �شنة 1322 هـ«)1(.

اأبنائه على اأن عمره ال�شريف قارب ال�شتة والت�شعين  ثانيتها: يجمع معظم 
عامًا يوم وفاته في 20 ت�شرين االأول عام 1988، فاإذا ما قمنا بعملية ح�شابية 

ب�شيطة، ت�شير نتائجها اإلى اأنه ولد عام 1892 م/حدود عام 1309 هـ.

ثالثتها: هي ما يجمع عليه اأبناوؤه، واأبناء اأخيه ال�شيد محمد، اأنه يكبر اأخاه 
محمداً ب�شت �شنوات، تف�شل بينهما ال�شريفة فاطمة، وهذا ما ن�شتنتجه من 
العمر الوارد في البغية بين االأخوين )1316 هـ/1322 هـ(. وال�شيد محمد 
هذا هو المولود �شنة 1907م، كما ي�شير اإخراج قيده، و�شاهد قبره، اأي اأن 

ال�شيد ح�شن ولد �شنة 1901م/حدود عام 1318 هـ.

)1( بغية الراغبين: م�شدر �شابق، �ض 72.
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�شنة  ولد  اأنه  فيه  يظهر  ح�شن  لل�شيد  قيد  اإخراج  على  ح�شلنا  رابعتها: 
1887م/حدود �شنة 1304 هـ.

اإ�شارات مختلفة في تاريخ والدته، والفارق بينها كبير  اأربع  اأمام  اإذاً  نحن 
ي�شل اإلى اأربعة ع�شر عامًا، لذا يمكن لنا، عبر التحليل، قول االآتي:

والذي  ال�شيد ح�شن،  قيد  اإخراج  يظهره  ما  االأخيرة، وهي  باالإ�شارة  نبداأ 
ي�شير اإلى تاريخ 1887، وهذا اأمر م�شتبعد جداً، فاأبوه ال�شيد ها�شم ولد �شنة 
اأن ينجب ال�شيد ها�شم  1295 هـ/حدود �شنة 1877م، لذا من الم�شتحيل 

ولده البكر، وهو ابن ع�شر �شنوات.

ال�شريف  وفي ما خ�ضَّ تاريخ الوالدة عام 1892م، عماًل بح�شب عمره 
يوم وفاته، وهو راأي اأبنائه، فاإنني اأوؤكد عدم �شوابية هذا الراأي لل�شبب نف�شه، 
اإذ من الم�شتحيل اأي�شًا، اأن ينجب ال�شيد ها�شم ولده البكر وهو ابن خم�شة 

ع�شر عامًا.

وقد عثرنا على الدليل القاطع، الذي يزيل كلِّ ال�شكوك، بعد طول بحث، 
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يعود الف�شل فيه اإلى ال�شيد علي بن ال�شيد محمد، تمثَّل في التنقيب عن اأبيات 
د يرددها عن اأبيه، وهذه االأبيات ت�شير اإلى تاريخ والدة ال�شيد  كان ال�شيد محمَّ
محمد، وقد وجدنا �شالتنا عند ال�شيد ح�شن بن ال�شيد محمد المقيم حاليًا 

في فرن�شا.

وقد مرَّ بنا ذكر هذه االأبيات في الف�شل االأول، قالها ال�شيد ها�شم في تاأريخ 
والدة ابنه ال�شيد محمد، والتي توؤكد اأي�شًا اأن التاريخ الوارد في اإخراج قيده، 

اأي �شنة 1907، هو تاريخ خاطىء اأي�شًا، وهذه االأبيات هي:

الـ نا  خ�شَّ ــْد  َق ــِه  ِب بمولوٍد  ُتْجَحُداأهـــاًل  ال  ربِّــنــا  ونعمُة  ـــبــاري، 
ظاهٌر البريَّة  في  النَّجابِة  ــُد�شيما  ــَع ــش اأ� علينا  وطـــاِلـــُعـــُه  ــه،  ــي ف
اأن�شدوا ــْو  َل تاريخه  في  ِبــْدَع  ُدال  محمَّ جــاء  والبركاِت  عِد  بال�شَّ

92  +   5   +     660   +  167            362 +  36           

ما ي�شير اإلى تاريخ والدته، وهو �شنة 1322 هـ، وهو التاريخ نف�شه الوارد 
في البغية، علمًا اأنَّ �شنة 1322 هـ تبداأ في 17 اآذار 1904 وتنتهي في 6 اآذار 
1905، ما ي�شير اإلى خطاأ وارد اأي�شًا في اإخراج قيد ال�شيد محمد، وبذلك 
 ،1898 �شنة  حدود  هـ/   1316 �شنة  هو  ح�شن  ال�شيد  والدة  تاريخ  يكون 
وتحديداً تبداأ �شنة 1316 في 21 اأيار 1898، وتنتهي في 10 اأيار 1899، 
وبذلك يكون قد قارب الت�شعة وثمانين عامًا يوم وفاته في 20 ت�شرين االأول 

.1988
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2 - علومه:

تلقى ال�شيد ح�شن العلوم على يد اأبيه ال�شيد ها�شم، وقد بَدْت عليه �شمات 
د مع اأبيه اإلى  ال�شالح واالأخالق الح�شنة منذ اأوائل �شبابه. ويظهر اأنه كان يتردَّ
�شحور عند ال�شيد يو�شف �شرف الدين، واإلى اأقربائه من اآل ِقنديل)1( في برج 

)1( القنديل بفتح القاف هو نوع من االأ�شماك، له خم�شة اأذرع. اأما القنديل بك�شر القاف فهو 
المق�شود من ت�شمية اآل ِقنديل، اأي الم�شباح الذي ي�شعل لينير. وترجع هذه الت�شمية اإلى اأحد 
اأجداد العائلة، وهناك ق�شة م�شهورة مفادها اأن هذا ال�شيد، وُيدعى ال�شيد محمد قد ذهب اإلى 
العراق لزيارة االأئمة االأبرار، ففقد زاده وماله، وكان عفيف النف�ض لم يطلب �شيئًا من 

اأحد، فلجاأ اإلى مقام االإمام علي ، واأن�شد هذه الق�شيدة:
ــادى ــن ــَك َمـــْن ُي ــُل ــث ــٍن وم ــشَ ــ� ديِداأبـــا َح ال�شَّ ــوِل  ــه وال ــرِّ  الــ�ــشُّ لك�ْشِف 

ــَن ودٍّ ــَرُع فــي الــوغــى عــمــرو ب ــ�ــش ــهــوِد؟اأت ــي ــَل ال ــط ـــــردي َمـــْرَحـــبـــًا ب وُت

كــاأ�ــضَ حتٍف ـــدٍر  ب اأهــــَل  ـــرًة كــعــتــبــَة والـــولـــيـــِد؟وَتــ�ــشــقــي  ـــبَّ ـــ�ـــش م

عبيطًا دمــــًا  الـــنـــهـــرواَن  الــجــحــوِد؟وُتـــجـــري  ذوي  الــمــارقــيــَن  بــقــتــِل 

ُع�ْشري جيو�َض  ــُكــفَّ  َت اأن  ــى  ــاأب ــوِدوت ــن ــَع هـــِر ال ـــدَّ ــَرنــي عــلــى ال وتــنــ�ــشُ
ظهراً ْهَب  ال�شُّ ـــي  اأران َقــْد  هــو  ــا  ــَب الــهــجــوِدوه ــي ــري ط ــاظ واأحــــــَرَم ن

ــدري ب ـــاِل  ـــب االإق �شما  ــي  ف ــْع  ــِل ــاأط ــعــوِدف ــي بــالــ�ــشُّ ــظِّ ْل نــحــ�ــَض ح ـــــدِّ وب

ـــي  ــضَ نـــــداَك اإنِّ ــا� ــي ــــــــي ح ــــــوروِدواأوِرْدن ال ذاك  ـــــى  اإل َلـــمـــحـــتـــاٌج 

عي�شي �شفُو  َر  ُيــكــدَّ اأن  ــِد؟اأتــر�ــشــى  رغــي عــيــ�ــٍض  ــي  ف ــــَت  اأن وت�شبح 

ــيَّ بـــاٍل؟ ــل ــان خ ــن ــج ــم فـــي ال ــع ــن جهيِداأت ــٍد  ــه ج فـــي  ــب  ــل ــق ال ــي  ــن وم

ــل هــذا ــب ـــُر ق ـــوؤث ـــَت ت ـــْن ــــْد ُك ــــا َق ديِداأم ال�شَّ القحِط  فــي  الــقــوِت  بــبــْذِل 

ــٍر ــْث ُم واأنـــت  ــَك  ــْن ِم ــُب  ــي اأخ ـــذا الــوجــوِدفكيف  ــِل فــي ه ــث ــم عــديــَم ال

ــى ـــــْت لـــمـــرقـــِدَك الــمــعــلَّ ــــا الَح الح�شوِداأم عي�َض  َرْت  كــــدَّ ــُر  ــواه ج

ــعٍّ ُمــ�ــشِ ويــــاقــــوٍت  ُدرٍّ  ــــْن  ــــِم ــى عــقــوِدَف وِمـــــْن مـــا�ـــضٍ تـــلـــوُح عــل
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المدار�ض،  اإحدى  في  رئي�شي  ب�شكل  علومه  تلقى  اأنه  لنا  يثبت  ولم  قالويه، 
حتى  ورعايته،  تربيته  تولّى  قد  ها�شم  ال�شيد  والده  يكون  اأن  يكفي  ولكن 

يكت�شب العلم الوفير، والمعرفة بالفقه واالأ�شول والم�شائل ال�شرعية.

3 - عالقاته:

لقد تمحورت عالقات ال�شيد ح�شن في محورين اثنين:

االأول: هو العالقات التي ورثها عن اأبيه، وهي عالقات قرابة مع ال�شادة من 
اآل �شرف الدين وال�شادة من اآل ِقنديل والم�شايخ من اآل �شليمان.

يجلو ــــاَت  ب ـــٍر  ـــْب ِت ِقــنــديــِل  ـــــْن  ــاُه الـــهـــمَّ عـــن قــلــِب الـــوفـــوِدوِم ــن ــش �

ــبــعــ�ــضِ هــذا ــعــيــِدفـــُجـــْد لـــي يـــا عــلــيُّ ب ـــَدَك كــالــ�ــشَّ ـــْن فـــــاإنَّ الـــتِّـــْبـــَر ع

ـــراِم عــلــيــَك حــقٌّ ـــك ـــَن ال ـــي يــا ب ال�شهيِدول ــي  ــام ــظَّ ال �ــشــلــيــِلــَك  ــــاُء  رث

عليه َدمــــٍع  ــــْن  ِم اأجـــرْيـــُت  ـــَكـــْم  ــًا كــالــجــلــيــِدَف ــب ــل ــــْرُت ق ــــطَّ َوَكــــــْم َف

ُمعيني  نـــيـــا  الـــدُّ هــــذه  فـــي  ـــْن  ـــُك ــــوَم الـــــوروِدَف ــًا ي ــع ــاف ــش ـــــْن لـــي � َوُك

فما كاد ال�شيد يتم االأبيات االأربعة االأولى حتى �شقط اأمامه قنديل الذهب الذي كان معلُّقًا في 
الح�شرة ال�شريفة، فاعتر�ض الحا�شرون واعتبروا ما حدث مح�ض �شدفة، فقال ال�شيخ: اأعيدوه 
اأبياته  قراءة  ال�شيد  فاأعاد  اأخرى،  مرة  ي�شقطه  ف�شوف  اأكرم  قد  كان  اإن  االإمام  الأن  مكانه  اإلى 
وما كاد يكمل البيت االأول حتى �شقط القنديل مرة اأخرى. ولكون القنديل من تحف المرقد 
ال�شريف، راأى القائمون على الحرم ال�شريف اأن ي�شتبدلوه بما يعادله وزنًا من الليرات الذهبية.  
جواد �شبر: اأدب الطف اأو �شعراء الح�شين ، من القرن االأول الهجري حتى القرن الرابع 

ع�شر، بيروت، دار المرت�شى، ط1، 1988، ج6، �ض 130-129.
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الثاني: هو العالقات التي ن�شجها ال�شيد ح�شن مع المحيط الذي يعي�ض فيه، 
اإذ كان منزله محطَّ رحالهم، يح�شرون في المنا�شبات واالأعياد، والبع�ض يقيم 

لعدة اأيام.

املحور االأول: عالقات القرابة

اأ - العالقة باآل �شرف الدين:

لقد مرَّ بنا اأن الحاجة �شكنة م�شطفى الزين زوجة ال�شيد ها�شم، هي بنت 
�شرف  يو�شف  ال�شيد  واأخت  جواد  ال�شيد  كريمة  الدين  �شرف  لعيا  ال�شريفة 
مع  وبالتحديد  اأقربائها،  مع  ها�شم  ال�شيد  ن�شجها  اإلى عالقة  ي�شير  ما  الدين، 
اأخيها ال�شيد يو�شف وولديه: ال�شيد عبد الح�شين وال�شيد �شريف، وقد ظهر 
�شرف  اآل  من  ال�شادة  ها�شم  ال�شيد  فيها  مدح  التي  المديح  ق�شائد  في  ذلك 
الدين. هذه العالقة لم تنقطع بعد وفاة ال�شيد ها�شم في العام 1916/1335، 
د اإلى �شحور لزيارة اأقربائه... ويظهر اأن  وال�شيد ح�شن كان �شابًا يافعًا، يتردَّ

هذه العالقة كانت قوية لعوامل ثالثة:

اأولها: اإن الحاجة �شكنة لم تقطع �شلتها باأقربائها في �شحور، وقد اأقامت في 
�شريفا في �شكل متقطع عند ولدها ال�شيد ح�شن، وبقيت تذهب اإلى �شحور.

ال�شيد  وباأخيه  قوية،  الح�شين  عبد  بال�شيد  ها�شم  ال�شيد  عالقة  اإن  ثانيها: 
�شريف، وهذا ما يف�ّشر �شالة ال�شيد عبد الح�شين على جثمان ال�شيد ها�شم في 

دير�شريان عند وفاته.

ثالثها: اإن ال�شريفة لعيا لم تقطع �شلتها بابنتها وباأحفادها، ولعلَّ الخبر الذي 
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اإلى دير �شريان  لعيا كانت تذهب  ال�شريفة  اأن  العالقة هو  يوؤكد توا�شل هذه 
لتقيم اأيامًا عند ال�شيد محمد اأو تاأتي اإلى �شريفا لتقيم اأي�شًا عند ال�شيد ح�شن، 

وقد توفيت في �شريفا �شنة 1939م، وحملت ودفنت في �شحور)1(.

ال�شيد جواد

                          ال�شريفة لعيا             ال�شيد يو�شف
              متزوجة من م�شطفى الزين

�شكنة زوجة ال�شيد ها�شم خديجة  

الح�شين، حتى وفاته في  بال�شيد عبد  قوية  ال�شيد ح�شن  وا�شتمرت عالقة 
اآخر العام 1957م يتبادالن الزيارات، وي�شت�شيف اأحدهما االآخر ل�شاعات 

في  الجمعة  نهار  الدين  �شرف  الح�شين  عبد  ال�شيد  بن  اهلل  عبد  ال�شيد  مع  اأجريت  )1(  مقابلة 
2014/3/12 في منزله ب�شور.
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و�شور  �شريفا  بين  يتنقل  ح�شن  ال�شيد  وكان  للمبيت...  ربما  اأو  طويلة، 
وذلك  عبا�ض،  وال�شيد  علي  ال�شيد  ال�شيد ح�شين،  الثالثة:  اأوالده  عند  ليقيم 
في ال�شنوات 1953 - 1957، وغالبًا ما كانت هذه في اأيام ال�شتاء، وكان 
في  الجمعة  �شالة  الح�شين  عبد  ال�شيد  م�شاركة  على  يحر�ض  ح�شن  ال�شيد 
في  ح�شن  ال�شيد  عند  �شيفًا  ينزل  الح�شين  عبد  ال�شيد  كان  بالمقابل  �شور، 

�شريفا عند قدومه لالإقامة في بلدته �شحور �شيفًا.

لرجال  ملجاأ  ح�شن  ال�شيد  منزل  كان  فقد  القوية،  العالقة  لهذه  ونظراً 
المقاومة اإبان االنتداب الفرن�شي، وعلى راأ�شهم اأدهم خنجر و�شادق حمزة، 

كما كان ياأوي عدداً من رجال المقاومة اإبان االحتالل االإ�شرائيلي.

ب - العالقة باآل ِقنديل:

ون�شير اأي�شًا اإلى عالقة تربط ال�شيد ح�شن بال�شادة اآل قنديل المقيمين اآنذاك 
في برج قالويه، ومردُّ هذه العالقة اإلى �شلة قرابة اأي�شًا، وهي اأن ال�شيد مح�شن 
قنديل متزوج من كريمة ال�شيد ها�شم الكبير، وقد اأعقبا خم�شة اأوالد، وهم:

قا�شم.  وال�شيد  جواد  ال�شيد  محمد،  ال�شيد  خليل،  ال�شيد  اأحمد،  ال�شيد 
وال�شيد محمد متزوج من اأخت ال�شيد ها�شم )ال�شغير( وتدعى ها�شمية، ولم 

يعقبا فالعالقة بينهما قديمة.
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       ال�شيد مح�شن قنديل متزوج من كريمة ال�شيد ها�شم الكبير

ال�شيد   ال�شيد محمد        ال�شيد     ال�شيد اأحمد ال�شيد 
متزوج من الحاجة جواد    متزوج من        خليل  قا�شم  
ال�شريفة ها�شمية     خديجة نور الدين     

       ولم يعقبا

وقد اأعقب ال�شيد اأحمد بن ال�شيد مح�شن ثالثة اأوالد وهم: ال�شيد علي، 
ال�شيد ها�شم، وال�شريفة ها�شمية )زوجة ال�شيد ح�شن ها�شم المترجم له(.

                ال�شيد اأحمد متزوج من الحاجة خديجة نور الدين

ال�شريفة ها�شمية           ال�شيد ها�شم      ال�شيد علي متزوج من
مريم بزي زوجة ال�شيد ح�شن        مدر�ض في مدر�شة  

             �شريفا القراآنية

هذه العالقة نمت وتطورت بف�شل عامل جديد هو زواج ال�شيد ح�شن من 
ال�شريفة ها�شمية �شنة 1922، وا�شتمرت هذه العالقة والزيارات ال تنقطع، 
وتتبين اأهمية هذه العالقة من خالل قدوم ال�شيد ها�شم لم�شاعدة ال�شيد ح�شن 

في تعليم الطالب في المدر�شة القراآنية.

اأما ال�شيد علي بن ال�شيد اأحمد فقد اأعقب �شبعة اأوالد، وهم: ال�شيد �شريف 
ال�شيد عبد الر�شا، ال�شيد توفيق، ال�شيد كاظم، ال�شريفة عبدة الزهراء، ال�شريفة 

عين الحياة، وال�شريفة فاطمة.
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ال�شيد علي بن ال�شيد اأحمد بن ال�شيد مح�شن

ال�شيد    ال�شيد         ال�شيد ال�شريفة فاطمة              ال�شريفة         ال�شريفة 
عبد الر�شا      �شريف زوجة ال�شيد ابراهيم        عين الحياة    عبدة الزهراء    توفيق 

من  ح�شن  ال�شيد  بن  اإبراهيم  ال�شيد  تزوج  فقد  العالقة،  هذه  وا�شتمرت 
اأوالد �شناأتي على ذكرهم  اأعقبا �شبعة  ال�شريفة فاطمة في العام 1959، وقد 

عند التعريف بال�شيد اإبراهيم.

ج - العالقة باآل �شليمان:

ترجع هذه العالقة اإلى �شلة قرابة اأي�شًا، تتمثل في عوامل ثالثة:

اإبراهيم وال�شيخ كامل، كان  ال�شيخ  �شليمان، والد  ال�شيخ علي  اأن  االأول: 
خال  هو  ها�شم  فال�شيد  ها�شم،  ال�شيد  اأخت  الطاهرة  ال�شريفة  من  متزوجًا 

االأخوين: ال�شيخ اإبراهيم وال�شيخ كامل.

من  علي،  ال�شيخ  �شقيق  وهو  �شليمان،  ح�شين  ال�شيخ  زواج  هو  الثاني: 
ال�شريفة فاطمة اأخت ال�شيد ها�شم.

اإبراهيم من ال�شريفة مناهل كريمة ال�شيد ها�شم،  الثالث: هو زواج ال�شيخ 
ولكنها توفيت اأثناء و�شع مولودها، وكان ذلك في العراق رحمها اهلل. وتاليًا 

تزوج ال�شيد علي بن ال�شيد ح�شن من كريمة ال�شيخ كامل �شلمان.
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املحور الثاين: عالقات ال�صداقة:
ن�شج ال�شيد ح�شن عالقات وثيقة مع اأبناء �شريفا والجوار، ولزوجته ال�شريفة 
ها�شمية حكايا كثيرة، ت�شير اإلى عفتها وطهارتها، واأخالقها و�شفاتها، وتدبير 
المنزل وتربية االأوالد، تكرم ال�شيف اإكرامًا م�شهوداً. وقبل الحديث عن هذه 
العالقات، اأودُّ االإ�شارة اإلى اأنني اأعني عالقات ال�شيد ح�شن بالعلماء، ال غيرهم 

كي ال ي�شيق بنا المقام في ذلك.

اأ - العالقة باالإمام ال�شيد مو�شى ال�شدر:

ال بدَّ من التوقف عند �شماحة االإمام ال�شيد مو�شى ال�شدر، الذي عمل اأثر 
قدومه على العناية باأو�شاع الطائفة، �شيما من الجانب الديني.

َفْت  ت�شرَّ فقد  مو�شى.  بال�شيد  ح�شن  ال�شيد  جمعت  قوية  عالقة  اأن  وتبين 
�شريفا بعدة زيارات لالإمام كانت اإحداها في ال�شتينيات عند افتتاح الم�شجد، 
داخل  الزيارة  على مجريات  بالتفا�شيل  �شنقف  العام 1967،  في  وتحديداً 

الم�شجد عند الحديث عن م�شجد �شريفا.

بها  قام  اإبراهيم جانبًا من زيارة  ال�شيد  التي ح�شلت يروي  الطرائف  ومن 
ال�شيد مو�شى اإلى �شريفا، فحلَّ في بيت ال�شيد ح�شن، وانتقل اإلى منزل ال�شيد 
ال�شهيد  العالمة  برفقة  كان  ال�شيد  اأن  وهي  والده،  لمنزل  المجاور  اإبراهيم 
ال�شيد محمد باقر ال�شدر، وال�شيد مو�شى �شرف الدين، وعند تناول ال�شاي 
ح�شرت »االأركيلة«، وكان ال�شيد اإبراهيم يمتلك اآنذاك ثالثًا منها. واحدة، 
وهي االأطول بينها لل�شيد مو�شى ال�شدر واالأخرى لل�شيد محمد باقر ال�شدر، 
وثالثة لل�شيد مو�شى �شرف الدين. فخاطب ال�شيد محمد باقر ال�شدر ال�شيد 
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اإبراهيم قائاًل: »زين زين يا بن العم كل من نرجيلته بطوله«.

االأ�شخا�ض،  بع�ض  يرافقه   ،1968 �شنة  لالإمام  اأخرى  زيارة  كانت  وقد 
و�شل فيها اإلى منزل ال�شيد ح�شن ومنازل بع�ض االأ�شخا�ض لتبريكها ولو لمدة 
ال�شيد  وكان  جل�شة،  اأو  �شاي  فنجان  على  الدعوات  تلك  اأكثر  وما  ق�شيرة، 

مو�شى يلبي حين يتاح الوقت لذلك.

ابناء  من  مجموعة  با�شت�شهاد  العزاء  لتقديم  قدومه  عند  لالإمام  زيارة  تليها 
�شريفا في 14 ني�شان 1976 اإثر الخالفات في مدينة بيروت، وال�شهداء هم:

- ال�شهيد مو�شى محمود جابر وولده ح�شن.
- ال�شهيد محمود ح�شن �شاهر حمودي.

- ال�شهيد محمد مو�شى حمودي.
- ال�شهيدان عدنان ومحمد ح�شن ذياب كريك.

- ال�شهيد ح�شين محمود حمودي.

لتعذر  تواريخها  على  نقف  لم  االإمام،  بها  قام  التي  الزيارات  من  وغيرها 
ذلك.

ب - العالقة بالعلماء العامليين:

كانت عالقة ال�شيد ح�شن بالعلماء العامليين متينة وقوية، وكان منزله داراً 
القرى  الدين في  لعلماء  المنزل زيارات  مفتوحة ال�شتقبالهم، وقد �شهد هذا 

المجاورة ل�شريفا، من بين هوؤالء:

- ال�شيخ محمد علي المقداد من بلدة فرون.
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- ال�شيخ محمد ع�شيلي من بلدة ال�شهابية.

- ال�شيدان اأمين وها�شم الح�شني من بلدة جناتا. وكان ال�شيد ها�شم الح�شني 
يقول عن ال�شيد ح�شن: اإنه ثقة المنطقة، وقد �شئل ال�شيخ راغب حرب ذات 
يوم عن ال�شيد ح�شن، فقال: ماذا اأقول عنه وقد قال فيه ال�شيد ها�شم الح�شني: 

اإنه ثقة المنطقة.

- ال�شيخ عبد الكريم �شم�ض الدين من قبريخا، واأخوه ال�شيخ اأحمد �شم�ض 
الدين الذي تزوج من الحاجة �شكنة �شليمان نزال.

ال�شيد  ال�شيد ها�شم بن  الدين من جويا )والد زوجة  ال�شيخ ح�شين نور   -
ح�شن(.

- ال�شيد عبا�ض اأبو الح�شن من معركة.
- ال�شيد نور الدين �شرف الدين.

- ال�شيخ عبد الحليم الزين من النبطية.
- ال�شيد ح�شن محمود االأمين من خربة �شلم.

- ال�شيخ خليل يا�شين من العبا�شية.
- ال�شيخ محمد �شالح الكميلي عراقي الجن�شية.

- ال�شيد علي مهدي االأمين.
- ال�شيخ عبد اهلل االأخر�ض من عيترون.

العاملية،  القرى والبلدات  الديني في  الو�شع  تتناول  الزيارات كانت  هذه 
والوقوف على اإعالء �شاأنها لما فيه خدمة الدين واالإن�شان.
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4 - زواجه:

تزوج ال�شيد ح�شن من ال�شريفة ها�شمية كريمة ال�شيد اأحمد قنديل، وذلك 
عام 1909م،  قالويه  برج  مواليد  من  ها�شمية  وال�شريفة  �شنة 1922م،  في 
عرف والدها ال�شيد اأحمد بهديه وح�شن ر�شده، كاأبيه ال�شيد مح�شن قنديل، 
وقد تربَّت في منزل العلم والف�شل، وتلقت على اأبيها مبادىء القراءة والكتابة، 
�شاعدت زوجها في مواجهة م�شاعب الحياة، وقامت بتربية اأبنائها على العلم 
واالإيمان وحب اأهل البيت . وقد ن�شجت عالقات طيبة مع معظم ن�شاء 
البلدة، اللواتي كن يترددن اإلى منزلها، فما ظهر منها اإال كل احترام وتقدير.

وابنها  زوجها  اإلى جنب  ودفنت  �شنة 1992م،  ها�شمية  ال�شريفة  توفيت 
وقد رثاها ابنها ال�شيد ح�شين »اأبو مالك« بق�شيدة جميلة، كتب بع�ض اأبياتها 

على �شاهد قبرها، وهي:

االإ�ــشــالُم عمَرَها  ليمالأَ  �شالُمعا�َشْت  وراَق  ــُق  ــُل ُخ بها  َما  َف�شَ
حياِتها ل�شعِد  ابت�شَمْت  االأعـــواُماأعواُمها  تلُكُم  ــْت  ــاَن ك اهلِل  فــي 
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اأ�شبَحْت حَتى  االأمِّ  ِبــَدْوِر  ــا االأَيّـــــاُمَبَرَعْت  ــوِره ــن ــاُء ب ــش ــ� ــاًل ُت ــث م
اأوالَدهـــا الوفا  حــبِّ  على  وت�شاموارّبــْت  ب�شفاِتها  ــوا  ب ــاأدَّ ــت ف
فالوفا اً  عــزَّ البيِت  حياَة  ــٌة ووئــــاُممـــالأَْت  ــّب ــح ــه م ــي لــــلــــّزوِج ف
الـ بمدِحها  ُتجيَد  اأن  ــعــجــُز االأقـــــالُممهما تحاوُل  ـــــالُم عــنــهــا ت اأق
بديِنها ال�شلوِك  مميزَة  ــْت  ــراُمكــاَن ولــهــا بــحــبِّ الــمــكــرَمــاِت غ
َلْت تاأ�شَّ الموؤمناِت  �شفاُت  ــاُمفيها  ــظ واالإع ــاُر  ــب االإك ولمجِدَها 
ووالوؤه المرت�شى  عليَّ  ـــْت  ــــــزاُمواَل ـــــِه اإل ـــمـــاويٌّ ِب ـــش ــــــٌر � اأم
بها َكها  تم�شُّ تحكي  ــالُمف�شالُتها  ــش االإ� يتطلَُّب  كما  ــْت  �ــشــلَّ
َرْت ق�شَّ ما  ك�شالِتها  ــَرْت ِبــِه االأحــكــاُمو�شياُمها  ــَث ــا َع فــيــِه، وم
في الزهراِء  َمَع  غِدها  في  االأرحـــاُم�شتكوُن  ُيحيُطها  الخلوِد  ِنــَعــِم 
فقَدها ْخ  فـــاأرَّ خيٍر  على  ُمــقــاُمَرَحــَلــْت  ــاِن  ــن ــِج ال ــي  ف للها�شميَِّة 

181 +    135  +   90 +   816             190          
�شنة 1412 هـ.

بها ْخ  اأرِّ ـــُة  جـــنَّ ــِة  االإكــراُملــلــهــا�ــشــمــيَّ الُعلى  جنَّاِت  رو�ــضِ  في 
293 +141+ 454 +1006 + 9          8     

�شنة 1992 م.
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5 - ق�شة قدومه اإلى �شريفا واإقامته فيها:

اأ�شرنا قبل قليل اإلى اأن عالقة ال�شيد ح�شن لم تنقطع ببلدة �شحور، وبخا�شة 
بعد وفاة والده، مع ال�شيد عبد الح�شين الذي تعر�ض في عام واحد لفقدان 
�شريف،  ال�شيد  واأخوه  يو�شف،  ال�شيد  اأبوه  االأجالء، وهم:  ال�شادة  ثالثة من 
وقريبه ال�شيد ها�شم، وعالقة ال�شيد ح�شن لم تنقطع اأي�شًا باأقربائه من اآل قنديل 
ها�شمية.  ال�شريفة  كريمتهم  من  زواجه  بعد  وبخا�شة  قالويه،  برج  بلدة  في 
ومن الطبيعي اأن ين�شج ال�شيد ح�شن بع�ض العالقات مع بع�ض اأبناء بلدة �شريفا 
الذين �شارعوا اإلى دعوته لالإقامة في �شريفا، وبخا�شة اأن �شريفا كانت اآنذاك 
تخلو من رجل دين يتابع االأمور ال�شرعية، فكانوا عند الحاجة اإلى قراءة اأي 
مكتوب الأحد اأبناء البلدة، يذهبون اإلى ال�شيد عبد الح�شين في �شحور، اأو اإلى 
دردغيا عند مبدى خوري. ويظهر اأن الحاج علي الزين عم الحاجة �شكنة، 
وهو يملك حينها كثيراً من اأرا�شي البلدة، لعب دوراً في هذه الدعوة لل�شيد 
ح�شن  ال�شيد  من  ترحيبًا  الدعوة  هذه  القت  وقد  �شريفا،  في  لالإقامة  ح�شن 
منهم،  واحد  علي  والحاج  �شحور  باأبناء  القرابة  عامل  اأولها  ثالثة:  لعوامل 
وعامل  الح�شين،  عبد  بال�شيد  جمعته  التي  القوية  القرابة/ال�شداقة  وعامل 

القرابة/ال�شداقة القوية التي جمعته اأي�شًا بال�شادة اآل قنديل.

وما يوؤكد وجود تلك الو�شاطة من قبل الحاج علي هو اأن قطعة االأر�ض التي 
ال�شيد  ا�شتراها  ال�شيد ح�شن كانت ملكًا للحاج علي، وقد  �شّيد عليها منزل 
ح�شن من مهر زوجته، وهو ما يقارب الخم�ض اأو �شبع ليرات ذهبية بهدف 

بناء منزل.

اإال اأن هذا ال�شراء لم يكن لحظة قدوم ال�شيد ح�شن اإلى �شريفا، التي اأرجح 
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من  با�شتئجاره  قام  �شغير،  منزل  في  �شكن  الأنه  1924م،  عام  كانت  اأنها 
منزل  اأخرى:  منازل  اإلى  بعدها  انتقل  يو�شف حيدر،  علي  الحاج  المرحوم 
محمود جابر، واإبراهيم رم�شان وعلي طالب نجدي وا�شتمر في هذه المنازل 

ما يقارب الثالث �شنوات)1(.

ه وزيارته الكعبة ال�شريفة والقد�س ال�شريف واالأماكن المقد�شة: 6 - حجُّ

ال�شريفة  عقيلته  مع   1960 �شنة  الحرام  اهلل  بيت  بحج  ح�شن  ال�شيد  ت�شرف 
ها�شمية قنديل في حملة نظمها ال�شيخ اإ�شماعيل بغدادي من بلدة �شديقين، برفقة:

- ال�شيد جعفر �شرف الدين.
- ال�شيخ كامل �شليمان.

- ال�شيد ها�شم قنديل.

 ف بزيارة االإمام الر�شا ثم زار في ال�شتينيات القد�ض ال�شريف، كما ت�شرَّ
�شنة 1967مع عقيلته المرحومة ال�شريف ها�شمية قنديل.

برفقة  العراق،  في  المقد�شة  االأماكن  بزيارة  الثمانينيات،  في  ف،  ت�شرَّ ثم 
ف بزيارة الكعبة الم�شرفة الأداء فري�شة العمرة  ولده ال�شيد اإبراهيم. كما ت�شرَّ
اإذا  نذره  لنذٍر  اإيفاًء  الكعبة  دار  في  االأذان  واأقام  اإبراهيم،  ال�شيد  ولده  برفقة 
اأن  »اأ�شهد  اإلى قول:  اإن و�شل  الم�شرفة، وما  للديار  اأعطاه اهلل عمراً ورجع 
عليًا ولي اهلل«، اأثار تململ المطوعين قائلين: كفر ال�شايب، يقول: »اأ�شهد اأن 

عليًَّا ر�شول اهلل«.

)1(  مقابلة اأجريت مع ال�شيد ها�شم بن ال�شيد ح�شن، المولود �شنة 1925 في �شريفا. وذلك 
في منزله بجويا في 2014/3/15.
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من اليمين: ال�شيد علي ، ال�شيد ح�شن، ال�شيد اإبراهيم وال�شيد عبا�س وذلك في تموز 1960

7 - عمله:

�شوف نترك للف�شل الثالث الحديث بالتف�شيل عن دور ال�شيد ح�شن وولده 
تاأ�شي�ض مدر�شة  من  الديني  الجانب  في  في �شريفا، وبخا�شة  اإبراهيم  ال�شيد 

قراآنية، وبناء م�شجد �شريفا، وبناء ح�شينية الرجال وغير ذلك.

ال�شيد ح�شن ها�شم واأوالده ال�شيد علي وال�شيد ابراهيم وال�شيد عبا�س، وال�شيخ كامل �شليمان ونجله ال�شيخ مالك
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8 - وفاته:

توفي ال�شيد ح�شن في 20 ت�شرين االأول من العام 1988، ووري في الثرى 
في 21 ت�شرين االأول، كان يومًا م�شهوداً، �شّلى عليه العالمة المقد�ض ال�شيخ 

اإبراهيم �شليمان في جمٍع غفيٍر من العلماء. 

من اليمين: ال�شيد اأحمد بن ال�شيد اإبراهيم، ال�شيد ح�شن، ال�شيد اإبراهيم، ال�شيد علي بن ال�شيد اإبراهيم

�شريفا �شهر الجمعة 21 ت�شرين االأول 1988
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وقد رثاه ولده ال�شيد ح�شين بق�شيدة رائعة، كتب بع�ض اأبياتها على �شاهد 
قبره ال�شريف، وهي:

ــــْد دعــــاُه اهلُل َق ــٍد  ــعــب ل ــرى  ــش ــ� ـــــِه ور�ـــشـــاُهُب يــحــيــا اإطـــاعـــَة ربِّ
اأجــدادِه ُهدى  على  الحياَة  ــارُه مـــوالُهعا�َض  ــت ــاخ ــِهــْم، ف ــِل ــي ــب و�ــش
ــِه ــالِت �ــش ـــرُّ  �ـــشِ هلِل  ـــُه  ــاُهاإخـــال�ـــشُ ــي ــِه فــا�ــشــاأْل ِبــــِه دن ــاِم ــي ــش و�
نهُجُه ــوؤّدَب  ــم وال المربِّي  ـــوِرِه عــلــيــاُهكــان  ـــن ــيُء ب ــش ــ� ـــٌل ت ـــَث َم
اإلــى اأعــطــى  وحجاُهاأعــطــى الأَهــلــيــه كما  نف�شه  ِمــْن  الـــورى  كــلِّ 
ونى ما  والمعلَِّم  َه  الموجِّ ــاَن  جــافــاُهك وال  ـــومـــًا  ي ـــجـــهـــاِدِه  ب
ُعمِرِه طيلَة  الجيِل  ــَر  اإث م�شعاُهفالجيل  ــدى  ــه وال ــَم  ــلَّ وع ـــى  ربَّ
مدخاًل ــْت  كــاَن ــراآِن  ــق ال ــراءُة  ــق ــا الـــذي مــا�ــشــاُهف ــه ــَن ــَق لــلــعــلــِم اأت
ــِه وذا ــدِت ــل ــب ب ــــــيٌّ  اأُمِّ ـــَق  ـــْب َي ــَداُهلـــم  اأ�ــشْ الــذي  الف�شِل  ــَن  ِم بع�ٌض 

ال�شيد ح�شن وولده ال�شيد محمد
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ِر�شًا َبْت  اكَت�شَ الدينيُة  ــــى الــنــعــيــِم دعـــاُهخدماُتُه  ــــِه واإل ـــْن ربِّ ِم
ــاِتــِه رو�ــشــًا زها ــْن جــنَّ ــاُه ِم ــاُهوحــَب ــط ــمــا اأع ـــُه ِل ـــاَن الـــثـــواَب َل ك
طالما ْخ  ـــاأرِّ ف له  الــثــواُب  َن  ِلــَنــعــيــِمــِه ر�ـــشـــواُنـــُه نـــــاداُهَح�شُ

61  +     1062    +       205             81             
�شنة 1409 هـ.

ــَخــُه ــاري ت داِرِه  بعقبى  ـــراأْ  ـــاق بهَداُهف راً  م�شتب�شِ ى  َم�شَ ٌن  َح�شَ
17  +   1003 +   850  + 118              

�شنة 1988 م.

ثانياً: ذرية ال�شيد ح�شن:

1 - ال�شيد محمد:

القراءة  مبادىء  محمد  ال�شيد  تلقى  1923م،  �شنة  �شريان)1(  دير  في  ولد 
للبحث عن  بيروت  اإلى  ثم ذهب  الكريم،  القراآن  اأبيه، وتعلَّم  والكتابة على 

م�شدر رزقه. 

تزوج ال�شيد محمد من ابنة عم اأبيه ال�شيد هادي وتدعى ال�شريفة فاطمة، 
زكية  ال�شيدة  من  تزوج  ثم   ،1946 �شنة  المولود  علي  ال�شيد  منها  واأنجب 
 ،1951 �شنة  ولد  م�شطفى  ال�شيد  هم:  اأوالد  اأربعة  واأنجب  الدين،  �شرف 
وال�شيد اأكرم ولد �شنة 1956، وبنتان هما: الكبرى ال�شريفة نزهة، وال�شريفة 

هال.

)1( وقد كتب على �شاهد قبره اأنه ولد في �شريفا، وهذا خطاأ.
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عمر  عن   1973 االأول  كانون   22 في  فيها  وتوفي  بيروت،  في  ا�شتمرَّ 
قارب الخم�شين عامًا، وذلك في يوم �شفره للحج اإلى العتبات المقد�شة في 
باأهله  ت  األمَّ المنورة، وكان خبر وفاته فاجعة كبيرة  المكرمة والمدينة  مكة 
واإخوته، فحمل اإلى �شريفا، ودفن فيها، وكان يوم دفنه يومًا م�شهوداً ح�شره 

ح�شٌد من العلماء.

قبره،  �شاهد  على  كتبت  اأبيات  في  �شليمان  كامل  ال�شيخ  وفاته  اأّرخ  وقد 
وهي:

الَخْد فــي  َر  تــحــدَّ ْداأقـــوُل ودمــعــي  ـــردَّ ــوِف الــفــ�ــشــاِء ت ــج ــااًل ب ــق م
ها�شٍم ِمـــْن  ــَر  ــْب ــَق ال َنـــــَزَل  َجــْدهــنــا  خــيــِر  ِمـــْن  َل  ت�شل�شَ ــٌم  كــري
ـــوا خ اأرِّ َزَهـــْت  َقـــْد  ــٌة  ــْدهنا رو�ــش ـــي غـــرفـــاِت جــنــاٍن مــحــمَّ وف

92  + 104 +   1681    +96         
ما ي�شير اإلى تاريخ وفاته 1973م.

خ وفاته اأخوه ال�شيد ح�شين في ق�شيدة رائعة جاء فيها: وقد اأرَّ

�شيِِّد ـــرِم  اأك ِبــَفــْقــِد  ـــمَّ  اأَل م�شهِدَخــْطــٌب  باأَق�شى  َجَلٍل  حــادٍث  في 
فرقٍد مــنــارَة  فيه  دى  الـــرَّ ــي بــيــِتــِه َفــَخــبــا �ــشــيــاُء الــفــرَقــِدَخــَطــَف  ف
عياِلِه �شبيِل  في  المجاهُد  ــَل  َغِدَرَح في  لحجٍّ  �َشَفٍر  على  وق�شى 
مهاجراً الكريِم  اهلل  اإلــى  مــوعــِدوم�شى  ــي  ف ــُه  ــاأنَّ ــك ف م�شتعجاًل 
بلحظٍة ـــيُّ  االأَب الع�شاميُّ  م�شيَِّدَرَحـــَل  الجناِن  في  ٍر  ِلَق�شْ ــاأى  ون
داِرِه بــعــقــبــى  ــُه  ــادُت ــع ــش � ـــُه  ـــَل ــِدَف ــهُّ ــَن ــَت ـــــرارُة َفــــْقــــِدِه َب ــا م ــن ول
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ِبــِه ُخــــُه  ــــوؤرِّ ن ــٍب  ــط خ ــــْن  ِم ِدهلِل  محمَّ موِت  يوِم  في  االأَ�شى  �َشِرَق 
92 +446+ 56 +90+ 102 + 600         7               

�شنة 1393 هـ.

َدعــا ــــُه  خ اأَرِّ ــمــوِت  ال مــالُك  ا  محّمِدلمَّ بموِت  �شوتي  االأ�شى  َخَنَق 
92 +448 +506 + 102+ 750         75                                    

�شنة 1973 م.

2 - ال�شيد ها�شم:

االبن الثاني بعد ال�شيد محمد، ولد في �شريفا �شنة 1925، نما في كنف 
القراءة  مبادىء  تعلم  حيث  اأبيه،  مدر�شة  في  االأولية  علومه  وتلقى  اأبويه، 
والكتابة، تمهيداً لتالوة القراآن الكريم، ثم ارتحل اإلى مدر�شة �شحور الر�شمية 
في العام الدرا�شي 1938 - 1939 حيث كان ال�شيخ كامل �شليمان معلمًا 

منفرداً فيها)1(.

ال�شيخ  المرحوم  الدين، كريمة  نور  زهراء  ال�شيدة  من  ها�شم  ال�شيد  تزوج 
ح�شين نور الدين، واأنجب منها ت�شعة اأوالد، وهم: حيدر، وح�شين، وعلي، 

ومحمد، ويو�شف، وعبد اهلل، ونعمان، وعدنان، وكريمته زينة.

ثم انتقل اإلى جويا، وتوظف في بريدها لمدة 38 عامًا، واأقام فيها ب�شورة 

)1( د. خليل اأرزوني: تاريخ �شحور االجتماعي 1900-2000، بيروت، الدار االإن�شانية، 
الط، 2001، �ض 308.
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نهائية، بعد اأن نقل �شجله اإليها)1(.

3 - ال�شيد اأحمد:

اإثر مر�ض  الحياة  فارق  �شنة 1927م، وقد  الثالث، ولد في �شريفا  االبن 
اأ�شابه، وهو في عمر ثالث �شنوات.

4 - ال�شيد اإبراهيم:

االبن الرابع لل�شيد ح�شن، ولد في �شريفا �شنة 1930م، تلقى علومه االأولية 
على يد اأبيه ال�شيد ح�شن في المدر�شة القراآنية، فاأتقن مبادىء القراءة والكتابة، 
ال�شيد  اأخيه  مع  وارتحل  مبكرة،  �شن  في  به  األمَّ  الكريم، حتى  القراآن  وتعّلم 
ها�شم اإلى مدر�شة �شحور الر�شمية في العام الدرا�شي 1938-1939. وقد 
من  ق�شير  وقت  في  غدا  حتى  وال�شرعية،  الدينية  باالأمور  �شريع  ب�شكل  األمَّ 
ال�شيد  جانب  اإلى  التعليم،  مهمة  في  اأباه  ي�شاعد  القراآنية،  المدر�شة  مدر�شي 
ال�شيد  من  الحقًا  تزوجت  التي  زينب  ال�شريفة  واأخته  قنديل،  اأحمد  ها�شم 

محمد علي الح�شني من بلدة مركبا.

تزوج ال�شيد اإبراهيم من ال�شريفة فاطمة كريمة ال�شيد علي قنديل، ابنة خاله، 
وهي من مواليد برج قالويه عام 1945م، وذلك في العام 1959م، واأقام 
العلماء ومعظم  للعديد من  منزله مق�شداً  ال�شيد ح�شن، وكان  والده  بجانب 

اأبناء البلدة. 

)1(  مقابلة اأجريت مع ال�شيد ها�شم، وذلك نهار ال�شبت بتاريخ 2014/3/15 بجويا.



88

واأعقب �شبعة اأوالد هم:

- ال�شريفة نهلة ولدت �شنة 1960م.
مجال  في  متخ�ش�ض  وهو   1961 �شنة  �شريفا  في  ولد  خليل  ال�شيد   -
المنا�شبات  عن  المجالت  بع�ض  في  يكتب  اأمريكا،  في  ومقيم  االإعالم، 
 ،البيت اأهل  ونهج  االإ�شالم  عن  االأميركي  المجتمع  ليعرف  الدينية، 
اإلى بع�ض الكنائ�ض والمحافل عند  اأنه يدعى  والحج وال�شوم وغيرها. حتى 

غير الم�شلمين ليتحدث عن االإ�شالم.

ال�شيد اإبراهيم مع ال�شيد جعفر نجل ال�شيد محمد باقر 
ال�شدر في قم اأثناء زيارة ابنه ال�شيد مح�شن

ال�شريفة فاطمة »اأم خليل« ت�شاعد بع�س الن�شوة 
العراقيات في طعام »الهري�شة«

- ال�شريفة نعمات ولدت �شنة 1963م.
-  ال�شيد اأحمد ولد �شنة 1967 في �شريفا، حاز على �شهادة البكالوريو�ض 
في االقت�شاد عام 1993، واأنهى �شنة اأولى ماج�شتير في االإدارة المالية، 
�شر  اأمين  من�شب  حاليًا  ي�شغل  الدينية.  العلوم  في  ماج�شتير  اأولى  و�شنة 
جمعية اآل البيت  الخيرية برعاية �شماحة ال�شيد المرجع االأعلى 
ال�شيد علي ال�شي�شتاني )دام ظله(. متزوج من المحامية رغدة القرا نائب 
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دائرة  في  ال�شجون  لجنة  وع�شو  اللبنانية  المراأة  �شوؤون  جمعية  رئي�ض 
المحامين.  وله ولدان: ال�شيد ها�شم وال�شيد ميثم.

اإبراهيم ها�شم في �شريفا  -  ال�شيد مح�شن: ولد ال�شيد مح�شن بن ال�شيد 
�شنة 1968، ون�شاأ في القرية متعلمًا في مدر�شتها الر�شمية المرحلتين االبتدائية 
والمتو�شطة، ثم اأنهى درا�شته الثانوية في ثانوية العبا�شية الر�شمية �شنة 1985.

وفي �شيف 1985 انت�شب اإلى الحوزة العلمية في �شور، وبقي فيها طوال 
الدرا�شية  المواد  من  عدداً  اأنجز  وقد  �شنوات،  اأربع 
اإلى   ،1889 �شنة  اأواخر  في  انتقل،  ثم  الحوزوية. 
تلقى  وقد  الحوزوي،  تعليمه  ليتابع  المقد�شة  قم 
العلوم على يد جماعة من العلماء االأجالء حتى �شنة 
در�ض   2003 و   1996 العامين  بين  وما   .1996
ال�شيخ  اهلل  اآية  العظام  االآيات  عند  الخارج  البحث 
الروحاني  �شادق  ال�شيد  اهلل  واآية  الخرا�شاني  وحيد 

واآية اهلل ال�شيد كاظم الحائري واآية اهلل ال�شيخ ح�شين 
النجاتي واآية اهلل ال�شيخ محمد ال�شند البحراني. له ثالثة اأوالد: ال�شيد اإبراهيم 
يتابع العلوم الحوزوية واالأكاديمية، مع التوجه لقراءة ال�شيرة الح�شينية، وهو 
ذو �شوت ح�شن، ال�شيد محمد علي، ال�شيد هادي. ارتدى الزي الديني عام 
�شره(، ومن  )قد�ض  التبريزي  ال�شيخ جواد  اهلل  اآية  المرجع  يد  1999م على 
تلك ال�شنة اإلى �شنة 2004، كان ياأتي اإلى �شريفا الأداء الواجب التبليغي اإلى 
اأن ترك مدينة قم المقد�شة وا�شتقر في بلدته مت�شّديًا للعمل التبليغي و�شوؤون 
المجتمع الدينية. وهو االآن يتابع التدري�ض في بع�ض الحوزات الدينية في جبل 

ال�شيد مح�شن بن ال�شيد اإبراهيم
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عامل لمعظم المواد، ومنها: مواد المقدمات واللمعة الدم�شقية واأ�شول الفقه 
ال�شيد  والفقه اال�شتداللي وال�شرائع والمنهاج والمنطق وغير ذلك... يقول 
ال�شالح  �شمات  »تعلوه  ال�شيد مح�شن:  عن  البغية  في  الدين  �شرف  اهلل  عبد 

كاأبيه، وقد اأعجبني �شلوكه وجديته في ذلك، بلغ اهلل فيه منتهى االأمل«)1(.

- ال�شريفة خديجة ولدت �شنة 1970م.
- ال�شيد علي ولد في �شريفا �شنة 1973.

مادة  تعليم  اإبراهيم  ال�شيد  تولى  القراآنية،  المدر�شة  في  التعليم  جانب  اإلى 
الثاني من  »الدين« في المدار�ض الر�شمية التي اأخذت باالنت�شار في الن�شف 
ال�شيد  االإمام  اأ�ش�شها  التي  الديني  التعليم  جمعية  في  وذلك  الع�شرين،  القرن 
مو�شى ال�شدر، وخ�شع لعدة دورات كان فيها من االأوائل، وكان متميزاً وبارعًا 
في مناق�شة اأ�شاتذته، ومنهم: ال�شيخ �شبحي ال�شالح وال�شيخ طه ال�شابونجي، 
حتى �شار في ال�شبعينيات يقوم بالتدري�ض في العديد من المدار�ض الر�شمية، 
ومنها: برج رحال، العبا�شية، الحلو�شية، طيرفل�شيه، باري�ض، �شحور، �شريفا، 

برج قالويه، قالويه، فرون وغيرها...

واإلى جانب التعليم الديني تولى ال�شيد اإبراهيم مهمة التعريف على الحج 
اأعوام  والعمرة والزيارة مدة 36 عامًا، كان منها 26 عامًا في البر، وع�شرة 
جواً. وقد بداأ دور المعرفين المنفردين يتراجع تدريجيًا مع بروز الحمالت 
الكبيرة التي تتولى ت�شيير وفود الحجاج على م�شتوى اأكبر واأعم من القرية، 

و�شواًل اإلى م�شتوى الوطن كله.

)1(  بغية الراغبين: م�شدر �شابق، �ض 73.
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ال�شيد اإبراهيم وزوجته ال�شريفة فاطمة وولده ال�شيد مح�شن زيارة مقام االإمام الر�شا  في م�شهد.
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وقد كانت الرحلة االأخيرة جواً عام 2010. والذي حال دون متابعة ت�شيير 
هذه الحمالت هو تقدم ال�شيد اإبراهيم في ال�شن، اأ�شف اإلى ذلك بروز دور 

الحمالت الكبيرة اآنفة الذكر.

5 - ال�شيد ح�شين:

والكتابة  القراءة  مبادىء  فيها  وتعلَّم  �شريفا،  في   1937 اآذار  في  ولد 
والح�شاب على يد اأبيه، وعندما بداأت المدر�شة الر�شمية با�شتقبال الطالب، 
وكانت يومذاك عبارة عن غرفة واحدة في منزل المرحوم »اأبو محمد نزال« 
ل في ال�شف الثاني، وكان اأكبر �شنًا من زمالئه، وهو  في حي الروي�ض، ت�شجَّ
العام 1949 -1950.  القراءة والكتابة، وذلك في  اأي�شًا متقدم عليهم في 

ال�شيد اإبراهيم مع حجاج بيت اهلل الحرام �شنة 2007



93

وكان المدر�ض اآنذاك مدر�شًا منفرداً، يدعى �شجعان رعد من بلدة ديردغيا)1(.

المدر�شة  اإلى  ح�شين  ال�شيد  ذهب   1951/1950 اأي  التالي،  العام  في 
ل في ال�شف الرابع، ومن بين زمالئه الذين ارتحلوا  الر�شمية في جويا. فت�شجَّ

معه من �شريفا اإلى جويا نذكر:

- المرحوم الحاج عبد اهلل محمود فقيه.
- االأخوان �شفيق ورفيق ولدا المرحوم الحاج دروي�ض عيد.

- الحاج اأحمد حامد نزال.

ثم انتقل بعدها اإلى �شور في العام الدرا�شي 1951-1952، وتحديداً  اإلى 
تكميلية �شور الر�شمية، وكان مدير المدر�شة اآنذاك المرحوم العالمة ال�شيخ 

كامل �شليمان. وا�شتمر في المدر�شة حتى نيله �شهادة البريفه عام 1956.

ثم عيِّن في �شباط 1958 مدر�شًا في مدر�شة حناويه ا�شتمر فيها لمدة ثالث 
الر�شمية،  الريا�شيات في تكميلية �شور  لتدري�ض مادة  انتقل بعدها  �شنوات. 
بعد اأن ا�شتدعاه المدير ال�شيخ كامل �شليمان، وا�شتمر فيها حتى �شنة 1993 
تاريخ ا�شتقالته من التعليم في مدر�شة �شور. وعين اأي�شًا ناظراً عامًا في مدر�شة 
االإمام علي  في معروب، وا�شتمر حتى �شنة 2003، تاريخ انتهاء خدمته 

اأي�شًا.

)1(  تاأ�ش�شت المدر�شة الر�شمية في �شريفا �شنة 1946، بناًء على �شجالت المدر�شة. وا�شتمر 
تولّى  حيث   ،1953 �شنة  حتى  منفرداً  معلمًا  بو�شفه  المدر�شة  اإدارة  في  رعد  �شجعان 
التدري�ض فيها مو�شى قنديل. مقابلة اأجريت مع مدير المدر�شة الحالي االأ�شتاذ محمد نزال 

بتاريخ 2013/3/30 في مبنى المدر�شة.
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ى ب�شارع المدر�شة الدينية، يعقد  يقيم حاليًا في �شور، في ال�شارع الم�شمَّ
اأ�شبوع، يح�شرها  جل�شات ثقافية في منزله يومي االإثنين والخمي�ض من كل 

عدد من ال�شعراء واالأدباء والمثقفين.

عاطفة  يفي�ض  االأخالق،  »هو ح�شن  البغية:  في  اهلل  عبد  ال�شيد  عنه  يقول 
وحياًء و�شممًا، وهو كامل اأديب �شاعر جيد النظم، له ذوق ح�شن في ذلك«)1(.

خ، وله تواريخ كثيرة في المواليد والوفيات والمنا�شبات  يكتب ال�شعر الموؤرَّ
االأخرى. وله ديوان معد للطبع، واأكثر �شعره في اأهل البيت . وقد اأورد 

له ال�شيد عبد اهلل في البغية ق�شيدة موؤلَّفة من اثنين وع�شرين بيتًا مطلعها:

اأ�شابا ــْد  َق �شهُمَك  الطفِّ  فبابابيوِم  ــًا  ــاب ب بــمــلــِكــِهــْم  وريـــ�ـــضَ 

)1(  بغية الراغبين: م�شدر �شابق، �ض 74.
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وقد مرَّ بنا ما قاله ال�شيد ح�شين في رثاء اأبيه ال�شيد ح�شن، ورثاء اأمه ال�شريفة 
اأبيات قالها في تاأريخ  د، و�شناأتي على ذكر  ها�شمية، ورثاء اأخيه ال�شيد محمَّ
وفاة عمه ال�شيد محمد في ميفذون وتاأريخ م�شجد �شريفا والح�شينية وغيرها.

ونورد ق�شيدة قالها ال�شيد ح�شين في بلدته �شريفا التي نالت ح�شة كبيرة 
من القتل والتدمير موؤرخًا:

نيرانا فاأ�شرموا  الــيــهــوُد  ــَد  لبناناَحــَق هــا  �ــشــرِّ قــنــابــُل  ــْت  ــَف ــ�ــشَ َق
بــ�ــشــراوٍة حــرَبــهــم  عليها  ــا�ــشــنُّــوا  ــدوان ــع ــَي وال ــغ ــب ــديــن ال مــتــعــمِّ
توا�شٍل كلِّ  لقطِع  الج�شوَر  ــاهدموا  ــران فــي الــبــرِّ بــيــن بـــالِدنـــا وق
بجنوِبَنا الأهِلنا  البيوَت  ـــوا  بنيانادكُّ ــــــروا  وفَّ مـــا  وبــقــاِعــَنــا 
الـ معقِل  ال�شواحي  اأمِّ  على  ــا الأذانــــاوبغوا  ــن ــيــروت ــــاأحـــراِر فــي ب
بما منهم  ِق�ْشَطها  �شريفا  االأ�شغاناناَلْت  موا  حكَّ وفيها  قتلوا 

التي  وَر  الدُّ موا  وهدَّ الدماَء  العمرانا�شفكوا  لها  كرهوا  وقد  َعُمَرْت، 
على وقـــفـــوا  ـــاوؤهـــا  ـــن اأب ــا  ــَن ــلُّ الطغياناك ــاومــوا  وق فــاع  ــدِّ ال خــطِّ 
وا �شطَرهم ــافي �شفحِة االأمجاِد َخطُّ ــدان بــدمــاِئــهــم نــ�ــشــراً عــلــى اأَع
لالإبا ْخ  اأَرِّ المجَد  �شريفا  ان�شاناحــاَزْت  االنت�شاُر  ال�ّشهيِد  ِبــِدَمــا 

993   +  773  +  350   +   47            64             
�شنة 1427 هـ.

َمْت ُكرِّ �شريفا  ْخ  اأَرِّ اأهِلها  ــْن  عنواناِم لــهــا  كــتــبــوا  ــا  ــهــداوؤه ــشُ �
178  + 36  +  429     +      322            660  +   381                            

�شنة 2006 م.
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زواجه:

تزوج ال�شيد ح�شين من ال�شيدة �شميرة عز الدين، 
ر�شا  وال�شيد  مالك  ال�شيد  اأوالد:  خم�شة  واأعقب 
وولده  ومنى،  ن�شب  وكريمتيه:  �شريف،  وال�شيد 
المدر�شة  في  الدينية  العلوم  در�ض  �شريف  ال�شيد 
الدينية في �شور على يد ثلة من العلماء. وهو قارىء 
لبنان  في  والعزائية  التبليغية  مهمته  ويمار�ض  للعزاء 

في  ال�شرعية  العلوم  »يدر�ض  البغية:  في  اهلل  عبد  ال�شيد  عنه  قال  والخارج، 
المدر�شة الدينية في �شور، يمتاز بهديه وح�شن �شمته و�شوته«)1(.

6 - ال�شيد علي:

فيها  وتعلَّم  �شريفا،  في  1939م  �شنة  االأول  كانون  في  علي  ال�شيد  ولد 
المدر�شة  بداأت  وعندما  الكريم،  القراآن  وتالوة  والكتابة  القراءة  مبادىء 
ل ال�شيد علي في ال�شف االأول ابتدائي، وثم  الر�شمية با�شتقبال الطالب، ت�شجَّ

ال�شف الثاني ابتدائي، ومن بين زمالئه في الدرا�شة نذكر:

- المرحوم الحاج يون�ض �شعيد.
- المرحوم ح�شن محمد �شليم نجدي.

- المرحوم م�شطفى اأحمد فقيه.

)1(  بغية الراغبين: م�شدر �شابق، �ض 75.

ال�شيد �شريف بن ال�شيد ح�شين



97

ال�شيد ح�شين،  واأخاه  ليلتحق  �شنة 1952م،  �شور  اإلى  علي  ال�شيد  انتقل 
بتكميلية �شور الر�شمية، وفي �شنة 1955، حاز على �شهادة ال�شرتفيكا طليعًا 

لزمالئه على مقاعد الدرا�شة.

ل في ال�شف االأول متو�شط، واأنهى درا�شة هذه ال�شنة بدرجة  وبعدها ت�شجَّ
اإلى  متو�شط  االأول  ال�شف  من  ُرفَِّع  وتفوقه،  عالماته  على  وبناء  »ممتاز«، 

ال�شف الثالث متو�شط من دون المرور بال�شف الثاني متو�شط.

وفي هذه ال�شورة يظهر اإم�شاء المدير ال�شيخ كامل، واأفراد الهيئة التعليمية 
التي وافقت باالإجماع على ذلك الترفيع.
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عام 1958 حاز على �شهادة البريفيه.

لبث  ما  ثم  �شور،  في  الجعفرية  الثانوية  اإلى   1960 عام  بعدها  انتقل 
 ،1961/1960 عاَمْي  كمتعاقد  الر�شمية  المدار�ض  في  مدر�شًا  عّين  اأن 

و1962/1961، وذلك في مدر�شة البيا�ض الر�شمية.
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وما بين نيله �شهادة ال�شرتفيكا و�شهادة البريفيه، كان ال�شيد علي يقيم في 
اإحدى  من  ويتخذ  عاتقه،  على  اأبناءها  ويجمع  ال�شيفية،  العطلة  في  �شريفا 
على  والكتابة،  القراءة  الطالب  بتعليم  يقوم  الموؤقتة،  للمدر�شة  مقراً  الغرف 

غرار ما يفعله اأبوه ال�شيد ح�شن واأخوه ال�شيد اإبراهيم.

التي  الر�شمية  للمدار�ض  معلمين  بطلب  التربية  وزارة  قامت  بقليل،  بعدها 
المطلوب 450 مدر�شًا، كان  العدد  بداأت باالنت�شار في جبل عامل، وكان 
ال�شيد علي واحداً من حوالى 4000 مدر�ض تقّدموا للم�شاركة في االمتحان 
الذي يقام لهذا الغر�ض، نجح منهم 816 مدر�شًا، كانت درجة ال�شيد علي 

»16«، واالأول على الم�شلمين الذين تقدموا لذلك االمتحان...

ال�شيد علي يتو�شط تالمذته في 22 ايلول 1954
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اإدارة المدر�شة الر�شمية:

ثم ما لبث اأن ُعيِّن مدر�شًا متمرنًا في مدر�شة �شريفا الر�شمية عام 1962، 
مدير  من�شب  فيها  �شغل  �شنوات،  ثالث  لمدة  المدر�شة  اإدارة  في  وا�شتمرَّ 
ال�شيد  بعد ذهاب  اأ�شبح مديراً  الذي  االأ�شتاذ علي كيوان،  يعاونه  المدر�شة. 

علي اإلى مدر�شة �شور التكميلية الر�شمية االأولى.

وقد راأى �شرورة زيادة غرف المدر�شة لتكون قادرة على ا�شتيعاب الطالب 
الذين يزدادون عامًا بعد عام. فعمل على ا�شتئجار منزل المرحوم الحاج »اأبو 

زكي نزال« في المحفرة، والذي ي�شم اآنذاك ثالث غرف.

ومن بين االأ�شاتذة، اإ�شافة اإلى االأ�شتاذ علي كيوان، يعاونه:

- اإ�شماعيل الخليل.
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- ر�شوان الم�شري.
- علي الحاج.

- اأنطوان حداد.
- م�شطفى علي.

- محمود عوا�شة)1(.

وفي ت�شرين الثاني عام 1965، خ�شع 
المدني«،  »الدفاع  لدورة  علي  ال�شيد 
ال�شلكين  في  الدولة  موظفي  ت�شم  التي 
المدني والع�شكري، ثم خ�شع لالمتحان 
الدرجة  بتاريخ 1966/5/24، واأحرز 

االأولى في ق�شاء �شور.

بتاريخ  المدر�شة  مبنى  في  نزال  االأ�شتاذ محمد  الحالي  المدر�شة  اأجريت مع مدير  )1(  مقابلة 
2014/3/29، وقد ُعيِّن ال�شيد علي مديراً خلفًا لالأ�شتاذ مو�شى قنديل. وفي ما ياأتي نبّين 

تعاقب المديرين في اإدارة مدر�شة �شريفا الر�شمية:

ال�شنوات التي �شغلها ا�شم المدير
1953 - 1946 �شجعان رعد
1961 - 1954 مو�شى قنديل
1965 - 1962 علي ها�شم
1968 - 1966 علي كيوان
1982 - 1969 اإبراهيم توبة
1984 - 1983 ح�شين رم�شان
1987 - 1985 علي فرحات
1987 - وما زال محمد نزال

.

كتاب تقدير لنيله الدرجة االأولى في االمتحان موّجه من 
وزارة الدفاع اإلى وزارة التربية، فاإليه �شخ�شياً
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ثم عاد في ال�شنة نف�شها، برغبة منه، اإلى تكميلية �شور الر�شمية، ليمار�ض 
التعليم فيها، وكان ال�شيخ كامل ال يزال مديراً لها.

عام 1976 ا�شتحدثت الدولة داراً للمعلمين والمعلمات في �شور، فانتدب 
ال�شيد علي بو�شفه ناظراً م�شوؤواًل عن �شوؤون الطالب، وظلَّ في هذه الوظيفة 

حتى �شنة 2004.

الحين  بين  ولكنه  �شور،  في  المعلمين  دار  اإدارة  تولي  مرات  عدة  رف�ض 
واالآخر، كان يعيَّن مديراً باالإنابة، اإلى اأن يعاد تكليف اأحد االأ�شخا�ض الإدارة 

دار المعلمين.

في  العربية  اللغة  تعليم  علي  ال�شيد  مار�ض  االإدارية،  الوظيفة  جانب  اإلى 
الثانوية الجعفرية، وقد اأ�شرف على عدة مدار�ض، مدربًا لمعلمي اللغة العربية 

على اأ�شاليب التعليم الحديث الملحوظة في دار المعلمين والمعلمات.

ومن بين هذه المدار�ض نذكر:
1 - الثانوية الجعفرية: 1976 - 2000، اإ�شراف وتعليم.

2 - موؤ�ش�شات االإمام ال�شدر: 1988 - 2003.
3 - مدر�شة ال�شهيد محمد �شعد: 1999 - 2006.

4 - مدر�شة اإيليت الفرن�شية: 1999 - 2006.
5 - مدر�شة المرج/ جناتا: 1988 - 2009.

وقد �شارك ال�شيد علي في اإعداد �شال�شل تعليمية مدر�شية، ومن بينها:

1 -  تحليل الن�شو�ض العربية في اللغة وال�شرف والنحو والبالغة والعرو�ض 
وقواعد االإمالء لل�شنة الرابعة المتو�شطة )التا�شع اأ�شا�شي(.
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2 -  اإقراأ وحلِّل ل�شفوف المتو�شط، في ثالثة اأجزاء، وذلك مع عدد من االأ�شاتذة.

ومن موؤلفاته:
1 - النباتات واالأع�شاب: عالج طبيعي لكل مر�ض.

2 - تف�شير االأحالم البن �شيرين: تقديم و�شبط وتنقيح.
3 - ت�شعون ق�شيدة غزل.

4 - مفتاح االألغاز.
5 - ال�شعر الديني واالإخوانيات والوطنيات )معد للطبع( في �شبعة اأجزاء.

6 - في مولد النبي  )معد للطبع(.
والخ�شار  واالأثمار  واالأع�شاب  النباتات  في  ال�شافي  والغذاء  7 -  الدواء 

)معّد للطبع(.
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لل�شفوف  العربية«  »اللغة  عنوان:  تحت  ورد  ما  كتب  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 
ُكِتَب  وما  �شادر.  دار  عن  ال�شادرة  الثقافة  مجلة  في  والمتو�شطة  االبتدائية 
اللبناني، للمرحلتين االبتدائية  الكتاب  ال�شادرة عن دار  في مجلة »انجح«، 

والمتو�شطة.

اأدبه و�شعره:
اإ�شافة اإلى ن�شاط ال�شيد علي في الحقل التربوي، عني بنظم ال�شعر، واأجاد 

.في ذلك. له العديد من الق�شائد، واأكثرها في اأهل البيت

:ومن نماذج �شعره، يقول في مدح العبا�ض بن علي

و�شيِّ خيِر  بــَن  يا  الف�شل  ــا  اأب عليِّيا  ِمـــْن  �شجاعٌة  طــهــٌر،  فيك 
المزايا كــلَّ  اكت�شْبَت  اأبيك  ــْن  ــــداأٍ خــلــقــيِِّم ـــوٍم ومــــب ـــل ِمـــــْن ع
ه�شوراً �شبعًا  الحروُب  غيِّعرفْتَك  وجِه  في  الجهاِد  �شيُف  اأنــَت 
ــَك دوراً ل ــَرْت  �ــشــطَّ ــْد  َق كميِّكــربــالٌء  ــلَّ  ك اأردْيـــــَت  ب�شيٍف  اإذ 
طفٍّ اأر�ــضِ  في  االأعــداء  ال�شمهريِّوهزْمَت  بــرمــِحــَك  فــتــهــاووا 

: وقال في االإمام زين العابدين

حــقٍّ اإِمـــــاُم  الح�شين  بـــُن  كـــاَن ح�شراعــلــيُّ  ــة  ــم االأئ ــُل  ــ�ــشْ َن ـــِه  ِب
مري�شًا اأ�ــشــحــى  كــربــال  قــدرابــوقــعــِة  كــاَن  المهيمن  ِمــَن  وذاك 
�شبايا مــع  ــاروا  ــش � اأ�ــشــروه  ـــْد كـــان كفراواإذ  َق ـــِه  ِب ــوا  ــام ومـــا ق
ــًا ــم ــي األ داًء  يــ�ــشــتــكــي  ــٌل  ــي ــل اع �ــشــرَّ وزادوا  ــوه  ــل ــلَّ غ ــك  ــذل ك
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يبالوا َوَلـــْم  الــعــذاِب  في  ــه اإيـــالمـــًا وزجـــراوزادوا  ــي ـــادوا ف ـــم ت
فيهم ــاَح  و�ــش االإمــــاْم  اأنَّ  ووقــراَوَقـــْد  ًا  �شمَّ َغـــَدْت  م�شاِمُعُهْم 
ـــوراً ــٍم تــبــكــيــه ط ــش ــا� عبرىعــقــيــلــُة ه ــُن  ــي ــع وال اآهــــًة  ــُل  ــش ــر� وُت
يتامى ـــااًل  ـــف اأط تــبــكــي  ُذعــراوعــيــٌن  ُت�شاُق  الهجيِر  حــرِّ  ــي  وف

7 - ال�شيد عبا�س:
ولد ال�شيد عبا�ض في كانون الثاني 1942 في �شريفا، وتربَّى في كنف اأبيه 

واإخوته، وتلقى علومه في المدر�شة القراآنية.

ثم لحق باأخويه ال�شيد ح�شين وال�شيد علي اإلى �شور، وذلك �شنة 1953 
ل في ال�شف الثالث اأ�شا�شي في تكميلية �شور الر�شمية، وتابع درا�شته  وت�شجَّ
بين �شور  متنقاًل  التجارة  في  للعمل  انتقل  وبعدها  البريفه.  �شهادة  نيله  حتى 

وبيروت.

زينب،  ال�شيدة  وتدعى  محمد،  ال�شيد  عمه  ابنة  من  عبا�ض  ال�شيد  تزوج 
وهي من مواليد ميفذون في اآذار �شنة 1948، واأمها خديجة جابر من بلدة 
ميفدون، وقد تربت في كنف اأبيها ال�شيد محمد تربية �شالحة، وتلقت عليه 

مبادىء القراءة والكتابة والقراآن الكريم في المدر�شة القراآنية التي اأ�ش�شها.

اأعقب ال�شيد عبا�ض خم�شة اأبناء، هم: ح�شن، ربيع، �شادي، هادي ومحمد.
ينظم �شعراً، وله مقطوعات �شغيرة في ذلك، ومن ذلك قوله في ولده هادي:

ــوؤادي وف مهجتي  عيوني  ــادي  اأوالديه ـــْن  ِم لــلــُكــلِّ  ــٌة  ــن زي ــو  ه
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ــالِدِه ــْن مــي ــِم ـــِه َف ــاُء ِب ــذك ــطَّ ال ـــــداِدخ ـــْت عــلــيــه مــيــزُة االأج بـــاَن
دائمًا تعُبُق  البيِت  في  زهــرُة  االأمجاِدهو  و�شفوُة  الجميع،  بيَن 
ــًا ــع ــًا ولـــــداً ذكـــيـــًا رائ ــب ــال ـــاِديـــا ط الـــوقَّ ـــنـــوِرِه  ب ــاَة  ــي ــح ال تنمو 
اأجــــداِدِه التقى  اأهـــِل  اإلــى  الهاديانظر  والــنــبــيِّ  الــطــهــارِة  اأهـــِل 
كطفِلِه الحياِة  في  �شبيهًا  ـــاِدواطلْب  هَّ ـــزُّ فـــاإمـــاُمـــُه ِمــــْن خــيــرِة ال

االإمام  عند  قرانه  عقد  حيث  مغنية،  محمد  الحاج  زواج  بمنا�شبة  وقال 
الر�شا في م�شهد:

بم�شهِد ـــاِم  االإم عنَد  جل�شٍة  الم�شجِدفي  في  لفاطٍم  القراُن  ُعِقَد 
ــا ــَن ــــارٌة الإمــاِم ِدهــبــُة الــعــريــ�ــضِ زي محمَّ بنِت  داِق  ك�شُ داُقها  و�شُ
ــٌة مــبــرورة ــجَّ ــــَع الـــزيـــارة ِح الموعِدَوَم ِعْنَد  الح�شِر  بها في  ت�شمو 
اأرومــٍة لخيِر  َبْت  ُن�شِ محتِدفعرو�ُشَنا  اأكــرِم  بيِت  ــْن  ِم نا  وعري�شُ
ــاِدِه ــب ــع ل ــًا  ــظ ــاف ح خــيــٌر  ِدواهلل  ومحمَّ بفاطٍم  الكفيُل  ـــَو  َوُه

وقال في ق�شيدة كتبها اإلى ال�شيد خليل �شرف الدين، اأوردها هذا االأخير في 
ديوانه ال�شادر عن دار الروؤيا العلمية تحت عنوان »ديوان الخليل«:

َتِبق�شيدُة ال�شاِي َقْد فاَقْت بال َعَجٍب التَّ�شنيِف والرُّ الق�شائِد في  كلَّ 
قريحُتُه فــاَقــْت  �شاعٌر  قاَلها  ــْد  ما قيَل في ال�شاي عنَد العجِم والعرِبَق
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�شاغيٌة فاالأ�شماُع  ث  تحدَّ وقوُلُه الف�شُل مهما قيَل ِمْن ُخَطِباإذا 
غانيٍة اأيــمــاُء  �شعِرِه  ــْن  ِم دُر  اأحلى على النَّف�ِض ِمْن اإيماءِة الُهُدِبفال�شَّ
وتكِمَلٌة اإر�ــشــاٍد  ــُة  روع نبيوالعجُز  ِبَباِل  يومًا  خَطَرْت  ما  للوحِي 
�شوُل واإعجاُز االإماِم علي االأدِبحا�شا الرَّ ِمَن  اأرقى  قوَليهما  ف�شحُر 
جاهَلُه كــْنــَت  اإْن  فــرقــٌد  والنُُّجِبخليُلنا  القوِم  خياِر  ِمــْن  اآبــاوؤه 
ومنقُذها نــيــا  الــدُّ �ــشــيِّــُد  ُه  ــدُّ ــج العرِبف َعِن  النبيِّ وَمْن حامى  ْبُط  �شِ
بكم يقوَل  اأْن  لمثلي  َهْل  �شيِّدي  اأبي؟يا  وعدِل  باأ�شتاذي  يليُق  �شعراً 
اأنظُمُه القلِب  �شميِم  ِمْن  اأبيلكنَّني  ــاِم  االأن في  خليٍل  لخيِر  كرمى 

8 - بناته:
اأنجب ال�شيد ح�شن بنتين، هما:

ال�شريفة �شعاد: تزوجت من ال�شيد ح�شين عبا�ض من بلدة الطيبة.

ال�شريفة زينب: تزوجت من ال�شيد محمد علي الح�شني من بلدة مركبا.
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من اليمين: ال�شيد اإبراهيم، ال�شيد ح�شن، ال�شريفة فاطمة وال�شريفة ها�شمية بتاريخ 18 ت�شرين االأول 1988.
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الف�صل الثالث:
المدر�صة القراآنية في �صريفا

ومظاهر الن�صاط الديني

نقدم في هذا الف�صل اإ�صاءة على الدور الذي قام به ال�صيد ح�صن في �صريفا، 
وللحديث عن هذا االأمر نقدم معرفة بعدة ق�صايا، اأوالها: معرفة معالم الحركة 
الغفاري،  ذر  اأبي  الجليل  ال�صحابي  قدوم  من  بدءاً  عامل  جبل  في  العلمية 
الع�صرين،  القرن  في  �صريفا  في  والثقافية  العلمية  الحركة  معرفة  اإلى  و�صواًل 
المدر�صة  عن  بالتف�صيل  الحديث  وثانيتها  القرن.  هذا  مطلع  في  وتحديداً 
القراآنية في �صريفا منذ ن�صاأتها في الع�صرينيات، وح�صول ال�صيد ح�صن على 
ترخي�ص ر�صمي بها عام 1936... وثالثتها مظاهر الن�صاط الديني في �صريفا 
من م�صجد البلدة وح�صينية الرجال وح�صينية الن�صاء... ورابعتها نقدم معرفة 
مخت�صرة باأخ ال�صيد ح�صن، وهو ال�صيد محمد الذي ذهب اإلى ميفذون واأقام 

فيها متفرغًا لمهمات المنبر الح�صيني واالأعمال الدينية.
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اأواًل: معالم الحركة العلمية في جبل عامل:

من ال�صعب تحديد الوقت الذي بداأت فيه الحياة العلمية في جبل عامل، 
من  ا�صتنتاجه  يمكن  ما  اأنه  غير  التاريخية،  والم�صتندات  الوثائق  لقلَّة  وذلك 
بطون الكتب والموؤلَّفات، وما يدور على االأل�صن، وبخا�صة األ�صن المخت�صين 
رة اأن انت�صار مذهب  بهذا التراث، والذي قد اأ�صبح في حكم الحقائق المقرَّ
اإلى  يعود  االنت�صار  وهذا  العلمية،  الحركة  بداية  احت�صن  الذي  هو  الت�صّيع 

القرون االأولى للهجرة...

1 - قدوم ال�شحابي الجليل اأبي ذر الغفاري: البذرة االأولى للت�شيّع/اإيمان غفارّي:

الحجاز  من  ُنفي  قد  الغفاري  ذر  اأبا  الجليل  ال�صحابي  اأن  المعروف  من 
اإلى ال�صام في عهد عثمان بن عفان، وطارده معاوية بن اأبي �صفيان، فتقاذفته 
اإلى اأن حط به الترحال في البالد العاملية واحت�صنه �صكانها، واتخذ  البلدان 
في  وله  الجبل،  مي�ص  في  والثاني  ال�صرفند،  في  »االأول  فيها:  مقامين  لنف�صه 
هاتين القريتين م�صجدان اأو مزاران ُيعرفان با�صمه، انبعثت منهما روح الت�صّيع 

في بني عاملة«)1(.

اأيًَّا يكن االأمر في هذا المو�صوع، فاإن ما ورد في كتب التاريخ ي�صير بقوة 
اإلى »حقيقة« ذلك الحدث، وما يوؤكد مذهبنا هو ما ورد عند ابن اأبي الحديد 
اأن  الكالم  وعلماء  ال�صيرة  اأرباب  اأغلب  عليه  الذي  اأن  »اعلم  يقول:  الذي 
المدينة بعدما �صكا منه  اإلى  ا�صتقدمه  ثم  ال�صام،  اإلى  اأواًل  اأبا ذر،  عثمان نفى 

)1(  انظر: درا�صات في التراث االأدبي: م�صدر �صابق، �ص 275
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معاوية، ثم نفاه من المدينة اإلى الربذة لّما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل 
بال�صام«)1(.

زمن  »في  اإنه  االآمل:  اأمل  مقدمة  في  يقول  الذي  العاملي  الحر  وثانيهما 
عثمان لما اأخرج اأبا ذر اإلى ال�صام بقي اأيامًا فت�صّيع جماعة كثيرة، ثم اأخرجه 

معاوية اإلى القرى فوقع في جبل عامل فت�صيعوا من ذلك اليوم«)2(.

اإذاً، ثمة ارتباط وثيق بين قدوم ال�صحابي اأبي ذر الغفاري وحركة الت�صيع 
من  بدَّ  ال  كان  وتاليًا  للهجرة.  االأولى  القرون  في  وانت�صرت  قامت  التي 
ال�صاد�ص  االإمام  في ع�صر  �صيما  ال   ،االأبرار باالأئمة  االت�صال  �صرورة 
جعفر بن محمد ال�صادق ، حيث دونت االأحكام ال�صرعية في فقه اأهل 

البيت، وانت�صرت الكتب وانتظمت حلقات التدري�ص.

ويمكن القول: اإن هذا االت�صال بين جبل عامل والعراق موطن االأئمة لم 
اإيران والعراق،  اإلى  العلمية  الرحلة  يكن وثيقًا في بادىء االأمر، حتى كانت 
باأ�صره، فبداأ عهد  اأثمرت، ن�صاطًا علميًا عمَّ جبل عامل  اأثمرت في ما  والتي 
المدار�ص التي اأغنت الجبل العاملي، و�صنعر�ص باخت�صار لبع�ص هذه المدار�ص 

والدور الذي اأدته، و�صواًل اإلى المدر�صة القراآنية في �صريفا.

�ص   ،8 ج   ،4 مج   ،1987 الجيل،  دار  بيروت،  البالغة،  نهج  �صرح  الحديد:  اأبي  )1(  ابن 
.256 - 255

)2(  ال�صيخ محمد بن الح�صن )الحر العاملي(: اأمل االآمل في علماء جبل عامل. تحقيق ال�صيد 
اأحمد الح�صيني، النجف االأ�صرف، مطبعة االآداب، ق1، �ص 13.
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اأ - المدر�شة االأولى في جزين:

العاملي  الجزيني  مكي  بن  محمد  الدين  �صم�ص  ال�صيخ  االإمام  اأ�ص�صها 
االأولى،  درو�صه  اأبيه  عن  واأخذ  جزين  في  ولد  االأول.  بال�صهيد  المعروف 
واأتم تح�صيله في الحلة. وعندما عاد اإلى جزين اأ�ص�ص مدر�صتها التي حفلت 
الذين  العلماء  من  وافراً  عدداً  جت  وخرَّ و�صوب،  حدب  كل  من  بالطالب 

قاموا بدورهم في اإن�صاء المدار�ص في جبل عامل.

والجدير ذكره في هذا المقام اأن هذا االإمام ُقب�ص عليه باأمر نائب دم�صق 
الخوارزمي في عهد ال�صلطان �صر�صوق من ملوك دولة المماليك، و�صجن في 
قلعة دم�صق، ودام اعتقاله اأحد ع�صر �صهراً، ثم قتل و�صلب واأحرقت جثته في 
التا�صع من جمادى االأولى �صنة 786 هـ/1384 م. فاأُطلق عليه ا�صم »ال�صهيد 

االأول« الأنه اأول عالم قتل في �صبيل الدين والعلم في جبل عامل.

ما يعنينا بالتحديد من ذكر هذه الحادثة هو االإ�صارة اإلى دور ال�صهيد االأول 
في تاأ�صي�ص حركة علمية نا�صطة في جزين، وقد اأراد قاتلوه من قتله �صدَّ الطريق 

على تلك الحركة، وبعد ا�صت�صهاده اأقفلت مدر�صة جزين وتفّرق تالمذتها.

ب - المدر�شة الثانية في جبع:

ال�صيخ  فيها  در�ص  عامل،  جبل  في  المعروفة  الفقهية  المدار�ص  من  وهي 
نور  وال�صيخ  الثاني،  ال�صهيد  جد  وهو  الجبعي،  العاملي  م�صرف  بن  �صالح 
الدين علي بن اأحمد بن محمد العاملي الجبعي، والد ال�صهيد الثاني المعروف 
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بابن الحاجة، وال�صهيد الثاني )911-966 هـ(، ح�صر فيها المقدمات على 
الجبل، وح�صر  اإلى مي�ص  بعد وفاة والده  ثم رحل  الدين،  نور  ال�صيخ  والده 
فيها على ال�صيخ الجليل علي بن عبد العالي المي�صي �صنة 925 هـ، وا�صتمر في 

الح�صور عنده حتى �صنة 933 هـ...

ج - المدر�شة الثالثة في مي�س الجبل:

�صنة  المتوفى  المي�صي  العالي  عبد  بن  علي  ال�صيخ  الفقيه  العالمة  اأ�ص�صها 
933 هـ/1526م. وهو الم�صهور عند علماء ال�صيعة بالمحقق االأول المي�صي 

�صاحب الر�صالة المي�صية في الفقه.

و�صّكلت هذه المدر�صة مركزاً للطالب من اأنحاء الجبل العاملي، وقد بلغ 
من  كثير  اإليها  وُين�صب  طالب،   400 حوالى  الوقت  ذلك  في  طالبها  عدد 

العلماء، كما ورد في اأمل االآمل، منهم ال�صهيد الثاني...

د - المدر�شة الرابعة في الكرك:

اأ�ص�ص هذه المدر�صة في كرك نوح في البقاع العالمة ال�صيخ علي بن عبد 
العالي الكركي، المعروف بالمحقق الثاني �صنة 937 هـ/1530م، و�صاحب 
ال�صروح،  الكثيرة  الجعفرية  الر�صالة  وله  الفقه،  في  المقا�صد  جامع  كتاب 

وتخّرج من مدر�صته عدٌد كبير من العلماء واأهل الف�صل.
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هـ - المدر�شة الخام�شة في بعلبك:

ال�صهيد  فيها  التدري�ص  تولى  �صهرة كبيرة،  العهد، ذات  هي مدر�صة قديمة 
الثاني بعد عودته من رحلته العلمية، بدءاً من قراءته على والده اأوليات العلوم، 
ح�صر  حيث  فم�صر  دم�صق،  ثم  الكرك،  مدر�صة  ثم  مي�ص،  مدر�صة  وبعدها 
هـ  �صنة 943  الحجاز  اإلى  ثم  االأزهر،  علماء  من  عالمًا  ع�صر  اأربعة  حلقات 
في  التدري�ص  ليبا�صر  بعدها  وعاد  الق�صطنطينية،  اإلى  ثم  الحج،  فري�صة  لتاأدية 

مدر�صة بعلبك.

و - المدر�شة ال�شاد�شة في �شقراء:

العاملي،  الح�صيني  حيدر  بن  مو�صى  الح�صن  اأبو  ال�صيد  مة  العالَّ اأ�ص�صها 
المتوفى �صنة 1195 هـ. كانت مدر�صته حافلة بالطالب، اإذ بلغوا نحو ثالثمئة 
طالب، يح�صر في حلقة در�صه نحو المئتين، ويقال اإن اأ�صواتهم عند المذاكرة 

لياًل كانت ُت�صمع اإلى قرية مجدل �صلم.

على  الجّزار  حملة  اأثناء  عامل  جبل  في  المدار�ص  دور  انكفاأ  ذلك  وبعد 
التدري�ص، لكنها ما  اأبوابها وانقطعت �صل�صلة  الجبل عام 1781م، واأقفلت 
في  تبلور  الذي  عكا  اتفاق  بعد  وذلك  لالنت�صار،  تدريجيًا  عادت  اأن  لبثت 
عهد الخزندار عام 1821م، وعاد دور المدار�ص من جديد، ثم عادت هذه 

المدار�ص لالنت�صار، وكان منها:

- مدر�صة الكوثرية: اأ�ص�صها العالمة ال�صيخ ح�صن قبي�صي.
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- مدر�صة جبع: اأ�ص�صها ال�صيخ عبد اهلل نعمة.

- مدر�صة حناويه: اأ�ص�صها العالمة محمد علي عز الدين.

- مدر�صة بنت جبيل: اأ�ص�صها العالمة ال�صيخ مو�صى بن ال�صيخ اأمين �صرارة)1(.

والنبطية  و�صقراء وحناويه وجويا  �صلم  في مجدل  مدار�ص  قامت  ثم  ومن 
وكفرا وعيناتا ومعظم القرى العاملية، ومن هذه المدار�ص مدر�صة ال�صيد علي 
مختلف  من  الطالب  عليها  فتوافد  1910م،  �صنة  المتوفى  االأمين  محمود 
ال�صيد  والد  ها�صم  ها�صم  ال�صيد  منهم  اأفا�صل،  طلبة  منها  وتخرج  االأقطار، 
ح�صن ها�صم، فتلقى فيها مبادىء القراءة والكتابة والفقه واالأ�صول والبالغة، 
وذلك في ال�صنوات 1314 - 1315 - 1316 هـ، وا�صتمرت عالقة ال�صيد 
ها�صم بال�صادة من اآل االأمين بعد زواجه في العام 1316 هـ، ويظهر ذلك من 

خالل ق�صائد المديح لل�صيد علي واأخيه ال�صيد محمد.

وبين  �صريفا  في  ن�صاأت  التي  القراآنية  المدر�صة  بين  وثيق  ات�صال  ثمة  اإذاً، 
المدار�ص التي قامت في جبل عامل، وبخا�صة مدر�صة �صقراء، فمما ال �صك 
فيه اأن ال�صيد ح�صن اأخذ العلوم والمعارف عن اأبيه، وقد اطلع منه على كيفية 
القراآنية  المدر�صة  دور  عن  الحديث  قبل  ولكن  المدار�ص.  هذه  في  التعليم 
القرن  العلمية والثقافية في �صريفا مطلع  الحركة  بدَّ من ر�صد  في �صريفا ال 

الع�صرين.

النهار، ط4، 2004، �ص 231  اآل �صفا: تاريخ جبل عامل، بيروت، دار  )1(  محمد جابر 
.241 -
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2 - الحركة العلمية والثقافية في �شريفا مطلع القرن الع�شرين:

ال بدَّ قبل الكالم على تلك الحركة اأن نر�صم م�صهداً يقارب الواقع:

- �صرب الفقر العديد من العائالت الجنوبية، وال اأغالي اإن قلت معظمها، 
فكانت الحاجة اإلى »االأيدي العاملة« في الزراعة عائقًا اأمام التعلم، الذي كان 

�صعبًا في تلك الحقبة.

- اإن معظم النازحين والمهاجرين كانوا طالبي عمل في غالبيتهم.

ب�صورة منظمة في  العلم  لن�صر  �صيا�صة وا�صحة  اإطار  الدولة في  ت�صَع  لم   -
الثاني من  الن�صف  في  الر�صمية  المدار�ص  انت�صار  �صوى  لبنان جميعًا،  مناطق 

القرن الع�صرين.

- كان اأبناء �صريفا عندما يريدون قراءة اأي مكتوب يذهبون اإلى بلدة �صحور 
عند ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين اأو اإلى دردغيا، عند مبّدى خوري، الذي 

كان يتقن القراءة والكتابة.

اإذاً، في �صوء ما تقّدم يمكن القول: اإن �صريفا لم ت�صهد حركة تعليم جدية 
اإال على يد ال�صيد ح�صن ها�صم في مدر�صته القراآنية التي اأن�صاأها في الع�صرينيات 

من القرن الما�صي، لتبداأ معها رحلة التعلم »المتوا�صعة«.

وقد جاء في مو�صوعة مدن وقرى لبنان لطوني مفّرج، تحت عنوان »من 
ال�صيخ محمد  االآتي:  اال�صم  �صيخ يحمل  ل�صخ�ص/  ق�صيرة  ترجمة  �صريفا«، 
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العاملي،  هزيمة  نجدة  بابن  ال�صهير  علي  بن  محمد  بن  �صليمان  بن  علي  بن 
ويقول: »اإنه كان حيًا �صنة 1710م، وجد بخطه كتب من�صوخة، ور�صالتان 

فقهيتان«)1(.

ولعلَّ مفرج التب�ص عليه االأمر، لذا، فاإنه من المحتمل اأن يكون ال�صيخ من 
اآل هزيمة ال من اآل نجدي، اأو اأنه ن�صبه اإلى �صريفا، لكون عائلة نجدي اأكبر 
عائالتها، الأنني لم اأعثر في الم�صادر التي تناولت تاريخ جبل عامل على اأي 
ذكر لهذا ال�صيخ، وال نعرف الم�صتند الذي ا�صتند اإليه مفرج في حديثه، �صوى 
اأنه حقيقة ثابتة، لعدم  ذكره لما مّر بنا، وال يمكن اأن نحمل هذا االأمر على 
وجود اأدلة تثبت ذلك في الم�صادر التي عنيت بتدوين تاريخ جبل عامل في 

العهد الحديث.

)1(  مو�صوعة مدن وقرى لبنان: م�صدر �صابق، �ص 12.
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ثانياً: المدر�شة القراآنية في �شريفا:

االأمور  عليكم  التب�صت  :»فاإذا  االأكرم  الر�صول  حديث  من  انطالقًا 
ق،  م�صدَّ وماحل  ع  م�صفَّ �صافع  فاإنه  بالقراآن،  فعليكم  المظلم  الليل  كقطع 
النار«)1(. وقوله:  اإلى  �صاقه  الجنة ومن جعله خلفه  اإلى  قاده  اأمامه  من جعله 
»خياركم من تعّلم القراآن وعلَّمه«. وتعتبر هذه المدار�ص من عوامل تن�صيط 

الحركة الفكرية واالأدبية في جبل عامل)2(.

1 - اإن�شاء المدر�شة القراآنية:

يظهر اأن المدر�صة القراآنية التي اأن�صئت في الع�صرينيات من القرن الما�صي 
هي اأول حركة تعليم للقراءة والكتابة في �صريفا، وذلك على يد ال�صيد ح�صن 
ها�صم اإثر قدومه من دير �صريان واإقامته في �صريفا، حيث كان منزله)3( مقراً 

لهذه المدر�صة.

دير  في  ها�صم  ال�صيد  والده  على  علومه  تلقى  بنا،  مرَّ  كما  ح�صن،  وال�صيد 
�صريان، لتبداأ معه رحلة تعليم ا�صتمرت حوالى اأربعة عقود من الزمن، تولَّى فيها 
ال�صيد ح�صن واأوالده التعليم في المدر�صة، اإذ كانت هذه المدر�صة ملجاأ لمعظم 
اأوالد البلدة، واأوالد بع�ص القرى المجاورة، وملجاأ للكبار من الرجال والن�صاء.

)1(  العالمة المجل�صي: بحار االأنوار، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، ط 3، ج 74، �ص 
.134

)2(  محمد كاظم مكي، الحركة االأدبية والفكرية في جبل عامل، بيروت، دار االأندل�ص، ط2، 
1982، �ص 199.

)3(  هو اليوم مكان منزل اأحد اأحفاده وهو ال�صيد اأحمد بن ال�صيد اإبراهيم.
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2 - الترخي�س الر�شمي بالمدر�شة القراآنية:

ح�صرة  كتاب  على  بناًء  قراراً،  اللبنانية  الدولة  اأ�صدرت  1936م،  عام 
درك �صور،  قائد  اإلى  موجهًا  �صباط 1936،   4 تاريخ  رقم 595  المحافظ 
فيها  المجازة والمن�صاأة في قرى يوجد  القراآنية غير  المدار�ص  باإقفال  يق�صي 
مدار�ص ر�صمية، هي 15 مدر�صة توزعت على �صور وجويا والعبا�صية وبنت 
تكن  لم  وبالتاأكيد  الكبيرة.  والقرى  المدن  على  اأي  وقانا...،  وتبنين  جبيل 
�صريفا من بين هذه المدن والقرى، وذلك الأن المدر�صة الر�صمية لم تكن قد 
اأ�ص�صت بعد، وفي ال�صنة نف�صها دعت ال�صلطات االنتدابية اأ�صحاب المدار�ص 
اإجازة  على  للح�صول  المطلوبة  الم�صتندات  لتقديم  �صور  ق�صاء  في  القراآنية 
ر�صمية، وقد بلغ عدد هذه المدار�ص 56 مدر�صة، وكانت مدر�صة �صريفا من 
بين هذه المدار�ص. فبا�صر اأ�صحاب المدار�ص في جمع الم�صتندات للح�صول 
على الترخي�ص، وكانت مدر�صة �صريفا من بين حوالى 15 مدر�صة ح�صلت 
على الترخي�ص، بعد اأن اأتمَّ ال�صيد ح�صن ها�صم جمع الم�صتندات المطلوبة)1(.

وقد �صدر المر�صوم من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة حمل رقم 
43 بتاريخ 11 �صباط 1936. وهذا ن�ص المر�صوم:

)1(  1- عري�صة من المعلم يطلب فتح مدر�صة قراآنية.
2- تذكرة الهوية.

3- ن�صخة طبق االأ�صل عن ال�صهادات المدر�صية التي نالها.
4- �صهادة بح�صن ال�صيرة واالآداب �صادرة عن ال�صلطة االإدارية المحلية.

5- �صورة م�صدقة عن �صجله العدلي.
6- بيان باالأماكن التي اأقام فيها والمهن التي مار�صها في مدة ال�صنوات الخم�ص ال�صابقة.

الم�صتدعي  اأن  تثبت  المعروفين  الدين  علماء  اأو  ال�صرعيين  الق�صاة  اأحد  من  �صهادة   -7
مت�صلٌِّع بتدري�ص القراآن الكريم، ويمكنه القيام بتعليم اأ�صول الدين...
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والالفت ذكره اأن قائمقام �صور اآنذاك جان عزيز اأبلغ قائد درك �صور تبليغ 
معلمي المدار�ص القراآنية التعميم المتعلق بالح�صول على ترخي�ص بالمدار�ص 
القراآنية في 7 �صباط 1936. ويظهر اأن تاريخ الح�صول على الترخي�ص هو 
11 �صباط من العام نف�صه. وبهذا يكون ثابتًا اأن ال�صيد ح�صن قد عمل على جمع 
الم�صتندات قبل تاريخ 7 �صباط حتى يح�صل على الترخي�ص بعد اأربعة اأيام من 
تاريخه. ويظهر من ذلك حر�ص ال�صيد ح�صن ومتابعته الدقيقة للح�صول على 

ترخي�ص ر�صمي بالمدر�صة.

3 - دور المدر�شة القراآنية في التربية:

ت المدر�صة القراآنية لتربية الن�صئ ال�صاعد، حيث تقوم بتعليم االأطفال،  ت�صدَّ
اآفاق رحبة جديدة، انطالقًا من كتاب  فتو�صع مداركهم وتفتح عيونهم على 

اهلل، فيعرفون حق اهلل ويحترمون حقوق النا�ص.

4 - معلم القراآن/ القدوة الح�شنة:

يجب اأن يحر�ص المعلم على اأن يكون القدوة الح�صنة لطالبه الذين اأوكل 
اإليه اأمر تربيتهم، وعليه اأواًل اأن يزرع حب القراآن في قلوبهم كي يقبلوا عليه 
اإقبااًل كاماًل عقاًل وقلبًا. ولذلك كلما �صمعوا كلمة قراآن ومعلم قراآن تتراءى 
العلم. وحتى  مبادىء  ويلقن  يعلم ويربي  الذي  الفا�صل  لهم �صورة معلمهم 
يتقن  اأن  المعلم  فعلى  ونظراته،  ووقوفه  وجلو�صه  م�صيته  في  ذلك  من  اأكثر 

التعليم والتربية ال�صالحة...

وقد تحدث ال�صهيد الثاني بالتف�صيل عن �صفات المعّلم والمتعّلم »المفيد 
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والم�صتفيد« في كتابه: »منية المريد في اآداب المفيد والم�صتفيد«)1(.

5 - مكان المدر�شة القراآنية:

العادة في هذا  المدر�صة، وكانت  لهذه  ال�صيد ح�صن من منزله مقراً  اتخذ 
للمدر�صة،  االأ�صا�صي  المقر  منزل �صاحبها هو  اأن يكون  المدار�ص  النوع من 
فيجتمع الطالب في غرفة يخ�ص�صها �صاحب المدر�صة، اأو خارج المنزل في 

مكان مالئم للمذاكرة والدرا�صة.

يكون  كاأن  المعلم:  في  تتوفر  اأن  يجب  التي  وال�صفات  المزايا  الثاني  ال�صهيد  عدد  )1(  لقد 
اأقواله،  اأفعاله  وتطابق  الخلق،  ح�صن  يكون  واأن  لها،  نف�صه  انتدب  التي  للمهمة  كفوءاً 
المكروهات  االأخالق وارتكاب  �صوء  العلم. ويزجرهم عن  ويوؤدب طالبه ويرغبهم في 
والمحرمات. واأن ال يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتوا�صع، وال يف�صل بع�صهم 
على بع�ص، فاإذا كان بع�صهم اأكثر تح�صياًل واأ�صد اجتهاداً واأح�صن اأدبًا، اأكرمه وف�صله وبين 

اأن زيادة اإكرامه لتلك االأ�صباب فال باأ�ص بذلك واأن يبداأ مجل�صه ويختمه بالدعاء.

اأما المتعّلم فيجب اأن تتوفر فيه �صروط منها: اأن يح�صن نيته ويطهر قلبه من االأدنا�ص لي�صلح 
لقبول العلم وحفظه وا�صتمراره. واأن يكون عالي الهمة ويجعل نف�صه تبعًا لمعلمه، واأن 
يعتقد في �صيخه )معلمه( اأنه االأب الحقيقي والوالد الروحاني، وينظره بعين االحترام، وال 
يقطع عليه كالمه، واأن ين�صت لما يقوله حتى ولو كان يعرف ذلك. واأن يبتدىء بحفظ 
القراآن وتف�صيره واأن يطالع ما يفهمه وي�صحح در�صه الذي يحفظه قبل حفظه ت�صحيحًا 
متقنًا على ال�صيخ اأو على غيره ممن يعينه. ومن اأتقن علمًا عليه اأن ير�صد رفقته ويرغبهم 
من  ا�صتفاده  ما  لهم  ويذكر  موؤونته،  عليهم  ويهون  والتح�صيل  والتذاكر  االجتماع  في 
الفوائد والقواعد والغرائب على جهة الن�صيحة والمذاكرة. زين الدين بن اأحمد العاملي 
الجبعي )ال�صهيد الثاني(: منية المريد في اآداب المفيد والم�صتفيد، بيروت، دار الكتاب 
بين  عامل  جبل  دروي�ص:  اإبراهيم  علي  د.  عن  نقاًل   .134-73 �ص  الت،  االإ�صالمي، 

1516 - 1697، الحياة ال�صيا�صية والثقافية، بيروت، دار الهادي، �ص 141.
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6 - دوام المدر�شة القراآنية:

الفتية  ي�صتقطب  نهاري  دوام  اأولهما  اثنين:  دوامين  في  المدر�صة  عملت 
�صباحًا،  ال�صابعة  ال�صاعة  من  الدوام  يبداأ  �صنوات.  �صت  من  ابتداًء  والفتيات 
عند  لي�صتاأنف  ويعود  ع�صرة،  الثانية  ال�صاعة  عند  التدري�ص  يتوقف  اأن  على 
ال�صاعة الواحدة ظهراً، وي�صتمر حتى الرابعة ع�صراً، على اأن يذهب الطالب 
اليوم،  تعلموه طوال  ما  قراءة  اإعادة  المعلم من  يطلبه  بما  للقيام  منازلهم  اإلى 
من  للرجال  االأمية  بمحو  يعنى  ليلي  دوام  وثانيهما  التالي.  لليوم  والتح�صير 
الدينية  االأمور  فيه  تعر�ص  مجل�ص  الدوام  هذا  يتخلل  اأن  على  القرية،  اأبناء 

والحياتية...

ال�شيد اإبراهيم ومجموعة من تالمذته، خريجي مدر�شة �شريفا القراآنية في 15 - 10 - 1952
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7 - اأيام التعطيل:

االأعياد  واأيام  اأ�صبوع،  كل  من  والجمعة  الخمي�ص  يومي  التعطيل  يكون 
اأن  على  رم�صان،  �صهر  في  اأي�صًا  الدرو�ص  وتتوقف  المحرم،  من  والعا�صر 

يت�صمن هذا ال�صهر برنامجًا خا�صًا للطالب...

8 - عمل المدر�شة القراآنية:

كان عمل املدر�صة القراآنية هو القيام بتعليم الطالب مبادىء القراءة والكتابة، 
وبعد  اآياته.  معاين  وفهم  الكرمي،  القراآن  لقراءة  متهيداً  واالإمالء  اخلط  وتعليم 
ذلك من يرغب بتعليم ولده يقوم بنقله اإىل املدينة حيث احلوزات العلمية، اأو 
اإىل مكان اآخر لتعليم النحو واحل�صاب والفقه والعقيدة و�صائر العلوم ال�رشعية.

ال�شيد علي يتو�شط تالمذته في 22 - 9 - 1954
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9 - مراحل التعليم:

يبداأ المتعلم بمعرفة االأبجدية، يليها جزء عمَّ  ثم جزء تبارك ثم جزء 
اإلى  ي�ص و�صواًل  »ربع«  ثم    �صورة »ق«  ثم  الذاريات  ثم  �صمع  قد 

قراءة القراآن الكريم.

قبعته  ُت�صرق  القراآن  قراءة  ينهي  من  كان  حيث  طريفة،  عادة  هناك  وكان 
اأن ولدهم قراأ  اإلى االأهل، حيث ينال »الب�صارة« من يقوم باإعالمهم  وُتوؤخذ 

القراآن.

10 - التقنيات الم�شتخدمة:

على كل طالب اأن يح�صر معه لوحًا �صغيراً، هو عبارة عن قطعة حديدية 
»تنك« يتراوح طولها بين 50-70 �صم وعر�صها بين 30-50�صم، ور�صقًا 
للكتابة  ي�صتعمله  متما�صك »الطب�صور«،  اأبي�ص  تراب  اأبي�ص. وهو عبارة عن 

على اللوح، وذلك بقلم من الق�صب الغّزار.

ر�شم ت�شبيهي لطفل في المدر�شة القراآنية
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11 - االأبجدية الم�شتخدمة:

ى »الموؤلفيَّة«، وهي حروف االأبجدية العربية، وقد كان الطالب  برز ما ي�صمَّ
يحفظونها على ال�صكل االآتي:

الجزء االأول: االأحرف:

نقاط على هذا  بمعنى ال توجد  �صيء عليه،  اأ: األف لي�صن عليه. اأي:  ال 
الحرف االأول من االأبجدية.

ب: نقطة من تحت.
ت: نقطتان من فوق.

نقاط  )ثالث  فوق  من  تالتي  ث: 
من فوق(.

ج: نقطة من تحت.
ح: لي�صن عليه.

خ: نقطة من فوق.
د: لي�صن عليه.

ذ: نقطة من فوق.
�ص: لي�صن عليه.

نقاط  )ثالث  فوق  من  تالتي  �ص: 
من فوق(.

�ص: لي�صن عليه.
�ص: نقطة من فوق.

ط: لي�صن عليه.
ظ: نقطة من فوق.

ع: لي�صن عليه.
غ: نقطة من فوق.

ف: نقطة من فوق.
ق: نقطتان من فوق.

ك: لي�صن عليه.

ل: لي�صن عليه.
م: لي�صن عليه.

ن: نقطة من فوق.
هـ: لي�صن عليه.
و: لي�صن عليه.
ال: لي�صن عليه.

ي: نقطتان من تحت.
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الجزء الثاني: االألف والباء:

َلْنَفْل األف   
األف ب  

ي ب   و 
وا ب   و 
هـ ب   و 
ب اأ   و 

الجزء الثالث: حركة االألف:
اأن�صب. األف   
حيفظ. اإِ  
روفع. اأُ  
جزم. اأقي  

ة: الجزء الرابع: ال�شدَّ
لل�صدة من فوق ا   نا�ص بقَّ �صدو   اأ 

لل�صدة من تحت خوذ قِّي  �صدو  اأ 

لل�صدة المرفوعة رفعا اأو    �صدو  اأ 

جزم اأقي  
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الجزء الخام�س: الكلمات:

اأبجد:

د ج  ب  اأ 

اأَ ْب  ْن�صَ اأَ 
َزَباْب ْب  اأَ 

َج َ ْب  َج  َجنْ 
ْزَمْد دْ  اأَ 

اأبجد

ز: هوَّ
ز و  هـ 

َهـ ْب  ْن�صَ َهـ 
َو ْب  ْن�صَ وَ 

ْز مَ  زْ  اأَ 

هّوز

ي: حطِّ
ي ط  ح 

ُح       )حو رفع ُح( ْرَفْع   ُح 
و �ْصدُ  َط 

ي بطِّ �ْص  نا 

حطي

كلمن:
ن م  ل  ك 

َك ْب  ْن�صَ َك 
َل ْب  ْن�صَ لَ 
ُم ُمْرَفُع  
ْن ْزمَ  اأْن  

كلمن

�شعف�س:
�ص ف  ع  �ص 

�َص ْب  ْن�صَ �َص 
َمْع زْ  اأْع 
َف ْب  ْن�صَ َف 

�ْص مَ  �ْص  اأ 
�ص ف  ع  �ص 

قر�شت
ت �ص  ر  ق 

ُق َفعْ  ُقرْ 
ِر ْخَف�ْص  رِ 

�َص ْب  ْن�صَ �َص 
ْت مَ  زَ  ْت  اأَ 
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قر�صت

ثخذ:
ذ خ  ث 
ْب َث ْن�صَ َث 
ْب َخ ْن�صَ َخ 

ْذ مَ  ذْ  اأ 

ثخذ

�شظغ
غ ظ  �ص 

�َص ْب   ْن�صَ �َص 
َظ ْب   ْن�صَ َظ 

ْغ مَ  ْغ  اأَ 

�صظغ

كيف نقراأ »ب�شم اهلل الرحمن 
الرحيم« وفق هذه التقنية؟

كلمة ب�صم:

ب خيف�ص  ب 
�ْص مَ  �ْص  اأَ 

ِم ُمْخَف�ْص 
ِب�ْصِم

اهلل اأ 
هـ ل  ل  اأَ 

اأَ ْب  ْن�صَ اأَ 
َل ْب  ْن�صَ لَ 

ْهـ ْزمَ  ْهـ  اأَ 

الرحمان
ن م  ح  ر  اأ 

اأَ ْب  ْن�صَ اأَ 
ْزَمْل اأَلْ 

َر ْب   ْن�صَ رَ 
ح م  ز  ح  اأ 

َم ْب  ْن�صَ مَ 

ِن ُخَف�ْص  ِن 

واأي�شاً: الحمد هلل رب العالمين؟
الحمد
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د م  ح  ل  اأ 
اأَ ْب   ْن�صَ اأَ  

ْزَمْل لْ  اأَ 
َمْم ز  مْ  اأَ 

ُد ْرَفعْ  دُ 

هلل
هـ ل  ل 
ِل ْخَف�ْص  ِل 

ْزَمْل لْ  اأَ 
ـِ ه ْخَف�ْص  ِهـ 

ربِّ
َرِب

َر ْب  ْن�صَ رَ 
ِبي َخْوذَ  وْ  �َصدَّ َب 

العالمين
م  ل  ع  ل  اأ 

ن ي 
اأ ْب  ْن�صَ اأَ 

ْزَمْل لْ  اأ 
َع ْب  ْن�صَ َع 
َل ْب  ْن�صَ لَ 
ِم ْخَف�ْص  مُ 

َي ْب  ْن�صَ َي 
ْزَمْن نْ  اأَ 

12 - طالب المدر�شة القراآنية:

تراوح عدد طالب المدر�صة بين ع�صرين وثالثين طالبًا، يزيدون اأو ينق�صون 
ل  ح�صب الظروف، وح�صب بع�ص الموا�صم الزراعية، وعلى الطالب اأن يت�صجَّ
في هذه المدر�صة ويبداأ في الحديقة االأولى في تعّلم مبادىء القراءة والكتابة، 

، وهكذا دواليك... ثم ينتقل اإلى الحديقة الثانية لقراءة جزء عمَّ

وقد عثرنا على جدول بخط يد ال�صيد ح�صن يو�صح عدد طالب المدر�صة 
االإناث  وعدد  الذكور  الطالب  عدد  يظهر   ،1958 اأيار   7 بتاريخ  القراآنية 
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وكيفية توزيعهم في الحديقتين االأولى والثانية:

المجموعبنات�شبيان
12315حديقة اأولى
8210حديقة ثانية
20525المجموع

ويت�صح من هذا الجدول قّلة عدد االإناث اللواتي يتعلمن في المدر�صة.

اأما بالن�صبة للوقت الذي يمكن اأن ي�صتغرقه الطالب الجتياز المرحلتين فهو 
�صنة على االأقل لكل مرحلة، وقد تتفاوت قدرة الطالب بين بع�صهم البع�ص، 

فمنهم من ينجز ذلك في حوالى �صتة اأ�صهر.
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ياأتي  بل  فح�صب،  �صريفا  اأبناء  على  المدر�صة  طالب  ح�صور  يقت�صر  لم 
الطالب من الجوار، حيث ال توجد مدار�ص م�صابهة، ومن بينها اأرزون. وقد 
التقيت)1( باأحد الطالب الذي تعلموا في مدر�صة �صريفا القراآنية، وهو الحاج 
نمر محمد ال�صامي، وهو من مواليد اأرزون 1930، وقد ح�صر �صنة 1937 

برفقة كل من:

- ذيب ال�صامي

- ال�صيد اإبراهيم ها�صم الح�صيني

- اإبراهيم خليل الح�صيني

وفي هذه ال�صنة كان يرافقهم على مقاعد الدرا�صة من اأبناء �صريفا كل من:

- عبا�ص اأ�صعد نجدي

- اإبراهيم الحاج محمود فقيه

- اأحمد عبا�ص كمال الدين

وقد اأفادنا الحاج نمر بمجموعة من المعطيات، منها اأن ال�صيد ح�صن كان 
يكتب على الورقة من دون »ت�صميك«. واأنه كان ح�صن الخط، جيد ال�صبط، 

وكالمه ح�صٌن كا�صمه.

)1(  مقابلة اأجريت مع الحاج نمر محمد ال�صامي في منزله باأرزون بتاريخ 2014/2/14.
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ومن بين الطالب نذكر:

- يون�ص �صعيد
- عبد اهلل حبيب عنبر

- محمد محمود نزال
- م�صطفى اأحمد داود فقيه

- ح�صن �صعيد نجدي
- فايز علي نجدي

- عبد اهلل عبد اللطيف نزال
- فايز �صعيد نجدي

- ح�صن �صعيد نجدي
- محمد خليل مزهر

- اإبراهيم علي نجدي

- محمد �صعيد نجدي
- محمد حبيب عنبر

- كامل محمد داود فقيه
- �صليمان محمد داود فقيه

ومن الطالبات نذكر:
- �صباح اأحمد فقيه
- كريمة ذياب جابر

- حميدة محمود جابر
- رمزية كمال الدين

- نمرة محمود قعون
- خديجة م�صطفى حيدر

- زينب عبد اهلل يو�صف حيدر

وقد قامت الحاجة زينب حيدر، الحقًا، بتعليم بع�ص الفتيات قراءة القراآن 
الكريم وتجويده.

13 - �شمات المدر�شة القراآنية:

يمكن ر�صد �صمات هذه المدر�صة على ال�صكل االآتي:

والكتابة  القراءة  مبادىء  الطالب  وبتعليم  بالتربية  المدر�صة  هذه  تعنى   -
تمهيداً لتعليمهم تالوة القراآن الكريم.
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اأحد  ي�صاعده  واحد  مدر�ص  من  المدر�صة  لهذه  التعليمية  الهيئة  تتاألف   -
المنفردين  المعلمين  غرار  على  الفتيات،  تعليمها  في  بناته  اإحدى  اأو  اأوالده 

الذين انطلقت بهم المدار�ص الر�صمية.

- يف�صل الفتية عن الفتيات في الدرو�ص، ولطالما قل عدد الفتيات اأو ندر 
في المدر�صة القراآنية، لذا فاإن غالبية المتعلمين كانوا من الذكور.

- دوام هذه المدر�صة لم يكن ثابتًا خالل العام.

عليه  المتعارف  بالمعنى  طالب  تخريج  اإلى  القراآنية  المدر�صة  ترَق  لم   -
حاليًا، بل اكتفت بتعليم الطالب مبادىء القراءة والكتابة. ويكون »التخريج« 

عند اإنجاز اأحدهم ختم القراآن، فالتجويد.

- كانت هذه المدر�صة محددة االتجاه، دينية الطابع.

االقت�صادية  االأو�صاع  قلق وا�صطراب، فر�صتهما  المدر�صة  بهذه  اأحاط   -
واالجتماعية ال�صائدة اآنذاك.

- ت�صير العملية التعليمية في البدء ببطء �صديد وتدرج يبداأ بتعلم الحروف 
التي  االآيات  بع�ص  تعين  ثّم  الخطوات،  عن  الحديث  بنا  مرَّ  وقد  وقراءتها، 
يحفظها المتعّلم مع تجويدها ثم باالنتقال اإلى ال�صور ال�صغيرة الموجودة في 

الجزء االأخير من القراآن، ثم �صائر االأجزاء واحداً تلو االآخر.
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14 - عالقة المدر�شة بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة:

كانت عالقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة خجولة جداً بهذا النوع 
من المدار�ص، وحتى مع المدار�ص الر�صمية في بادئ االأمر، اإذ لم تكن هذه 
العالقة وثيقة، �صوى في العقود االأخيرة، حيث اأ�صبح للوزارة دور كبير في 
رعاية المدار�ص ومتابعة �صوؤونها، وقد عثرنا على بع�ص الوثائق والم�صتندات 

عند ال�صيد عبا�ص بن ال�صيد ح�صن، وف�صلنا و�صعها في الن�ص كما جاءت:
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ثالثاً: مظاهر الن�شاط الديني:

1 - م�شجد البلدة:

من  االأكبر  الح�صة  يملك  كان  الزين  �صليمان  علي  الحاج  اأن  بنا  مرَّ  لقد 
اأرا�صي البلدة، وبعد قدوم ال�صيد ح�صن واإقامته في �صريفا، طلب ال�صيد ح�صن 
م ال�صيخ اأحمد عارف الزين نجل الحاج علي  ت�صييد م�صجد الأداء ال�صالة، فقدَّ
قطعة االأر�ص الم�صماة »حاكورة ال�صيري«/ رقم العقار 273 لت�صييد م�صجد 
وال  منافعها،  دون  من  غرفة  يومذاك  وكان  الم�صجد  اأن�صئ  وبالفعل  �صغير، 

مكان للو�صوء، وبال مئذنة.

من  نزال  اإبراهيم  خليل  المدعو  اأن  هو  المجال  هذا  في  ذكره  يجب  وما 
من  �صخ�ص  يرافقه  الق�صيبة  بلدة  اإلى  ذهب  قد  �صريفا 1840م  بلدة  مواليد 
العام  حوالى  في  وذلك  الق�صيبة،  م�صجد  بناء  ترميم  بهدف  ديردغيا،  بلدة 
1875م، لكن ال�صيد خليل اأقام في الق�صيبة وتزوج من زينب محمد عي�صى 
واأنجبا اأربعة اأبناء هم: علي، اإبراهيم، ح�صن، مو�صى، هاجر منهم اإبراهيم اإلى 
االأرجنتين ولم يعد، اأما ح�صن فقد تزوج في الق�صيبة واأقام فيها، واأحفاده فيها 
اإلى اليوم واالبن االأ�صغر مو�صى ذهب اإلى الخدمة الع�صكرية خالل الحرب 
العالمية االأولى ولم يعد. وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه: لماذا لم يبادر ال�صيد 
خليل للعمل على ت�صييد م�صجد في بلدته �صريفا، اأو لفت االأنظار اإلى �صرورة 
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بناء م�صجد!؟)1(.

�صتينيات  حتى  البلدة  اأبناء  من  الم�صلين  ي�صتقبل  قائمًا  الم�صجد  هذا  بقي 
القرن الما�صي، حيث ظهرت عليه اآثار ت�صققات بداأت بت�صريب المياه في اأيام 
ال�صتاء اإلى داخله، فاأعيد ترميمه بما يتنا�صب مع الو�صع االقت�صادي ال�صعب.

تو�صع  فقد  الفت،  ب�صكل  الم�صجد  ترميم  اأعيد   1967 �صنة  وتحديداً 
الم�صجد واأن�صئت قاعة كبيرة ن�صبيًا مقارنة بالقاعة القديمة، وخ�ص�ص مكان 

للو�صوء، وارتفعت مئذنة كبيرة زادت على الع�صرين متراً.

في  �صريفا  زيارته  اإثر  ال�صدر  مو�صى  لل�صيد  ا�صتقبال  حفل  اأقيم  وللمنا�صبة 
الحاج  المرحوم  المختار  األقى  حيث  الم�صجد،  افتتاح  بهدف  ال�صتينيات، 

)1(  جدول يظهر عائلة ال�صيد خليل نزال، منقولة عن ال�صجالت التركية. وقد زودني بها 
نجل مختار الق�صيبة االأ�صتاذ محمود عبد اهلل:

مكان الوالدةتاريخ الوالدةالمذهبا�شم االأما�شم االأباال�شم وال�شهرة
�شريفا1256 هـم�شلم�شهجناناإبراهيمخليل نزال
الق�شيبة1302 هـم�شلمزينبخليلعلي نزال
الق�شيبة1304 هـم�شلمزينبخليلاإبراهيم)1(
الق�شيبة1307 هـم�شلمزينبخليلح�شن )2(
الق�شيبة1312 هـم�شلمزينبخليلمو�شى )3(

الق�شيبة1271 هـم�شلمرندامحمدزينب عي�شى )4(

)1( تاريخ الوالدة 1885، هاجر اإلى االأرجنتين �صنة 1908.
)2( هو والد زوجة مختار الق�صيبة ال�صيد عبد اهلل عبد اهلل.

)3( ذهب اإلى الخدمة الع�صكرية خالل الحرب العالمية االأولى ولم يعد.
)4( هي زوجة خليل نزال.
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مو�صى كمال الدين خطابًا جاء فيه)1(:

با�صم اهلل اأبتدىء، ب�صم اهلل وال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم، اأيها الحبر 
اأهالي  اإني بل�صاني وبل�صان  اأيها البطل المغوار،  اأيها العاّلمة الكبير،  العظيم، 
اأهاًل و�صهاًل ومرحبًا على  قريتنا �صريفا نرحب بكم ونحييكم ونقول لكم: 
ت�صريف �صماحتكم بزيارتكم اإلى قريتنا الفتتاح هذا الم�صجد الذي تتلى فيه 
�صعائر، واإني اأدعواهلل �صبحانه وتعالى اأن يديم �صماحتكم وين�صركم دائمًا على 
كل من يريد بكم �صوءاً. يا �صاحب ال�صماحة اإن اأ�صحاب الغايات والماآرب 
الفا�صدة قد باوؤوا بغ�صب من اهلل وماأواهم جهنم وبئ�ص الم�صير، ولكن ياأبى 
اهلل اإال اأن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المف�صدون ولو كره المنافقون 
ولو كره الحا�صدون. واإني اأعيذك برب الفلق من �صر ما خلق ومن �صر غا�صق 
اإذا وقب ومن �صر النفاثات في العقد ومن �صر حا�صد اإذا ح�صد، واإني اأ�صكر 
اهلل �صبحانه وتعالى، واأ�صكر �صيادة ال�صيد ح�صن ها�صم على �صعيه في تح�صين 
هذا الم�صجد، كثَّر اهلل اأمثاله، اإن ين�صركم اهلل فال غالب لكم وال�صالم عليكم. 

ثم يذكر المرحوم مو�صى كمال 
الدين اأن ال�صيد مو�صى اأخذ هذا 

الخطاب.

في  ح�صن  ال�صيد  وا�صتمرَّ 
اأوائل  حتى  الم�صجد  خدمة 

)1(  الن�ص منقول عن مخطوط للمرحوم مو�صى كمال الدين بخط يده اأ�صماه »درر الفن لجامعه 
الدين،  اأحمد كمال  االأ�صتاذ  ولده  عند  الموجودة  ن�صخته  على  اطلعت  المختار«  مو�صى 

جمع فيها بع�ص الق�صائد والنوادر والمنا�صبات.
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ال�صبعينيات حيث تولى ولده ال�صيد اإبراهيم خدمته ومتابعة ال�صالة فيه. وقد 
كان هذا الم�صجد محط متابعة يومية من قبل ال�صيد اإبراهيم الذي رفع ال�صوت 
مراراً وتكراراً من اأجل ذلك، اإلى اأن اأقدمت الحاجة �صكنة داود نجدي، والتي 
محمود  الحاج  منزل  )مكان  العين  نزلة  في  االأر�ص  من  قطعة  تملك  كانت 
بعد  يرثونها  الأوالد  اأمًا  تكن  لم  اهلل  رحمها  فالحاجة  حاليًاً(،  �صعيد  قا�صم 
موتها. فطلبت اإلى ال�صيد اإبراهيم تنفيذ و�صيتها التي اأو�صت بها، واالحتفاظ 
بباقي المبلغ لترميم الجامع، فبيعت تلك القطعة بمبلغ 6500 ليرة للمرحوم 
كان  والذي  عيترون،  مواليد  االأخر�ص«،  ح�صن  محمد  ح�صن  »اأبو  الحاج 
ي�صكن اآنذاك مزرعة الطويري، وقد هاجر وعائلته جّراء العدوان االإ�صرائيلي 
اللبناني،  الجنوب  في  الحدودي  ال�صريط  قرى  ومعظم  عيترون،  بلدة  على 
الم�صجد  اإعمار  واأعيد  ليرة،  بـ1500  الو�صية  اإبراهيم  ال�صيد  نفذ  وبالفعل 
بمبلغ 15000 ليرة، خم�صة منها مما تبقى من اإرث الحاجة، وع�صرة اآالف 
تولى ال�صيد اإبراهيم جمعها من الخيرين من اأبناء �صريفا وغيرها، نذكر منهم 
والذي  �صور،  مدينة  من  قرعوني  عبا�ص  الحاج  المرحوم  المثال  �صبيل  على 

تبرع بمبلغ 500 ليرة.

ب�صورة  للم�صجد  وتو�صيع  تجديد  حملة  قامت  1980م،  عام  وتحديداً 
يلفت  ب�صكل  الو�صوء  للم�صلين، ونظم مكان  يت�صع  اأن�صئ مكان  فقد  الفتة. 

النظر.

الدينية  باالأعمال  يقوم  كان  اإبراهيم  ال�صيد  اأن  اإلى  االإ�صارة  من  بدَّ  وال 
والتكريمية،  الدينية  المنا�صبات  في  والخطب  االأوقاف  واإدارة  التوجيهية، 
الثالثين عامًا، و�صالة الجماعة يوميًا حتى  الدينية ما يقارب  ال�صعائر  واإقامة 
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في اأ�صد االأيام ق�صوة اإّبان االحتالل اال�صرائيلي والقب�صة الحديدية، ولم يتواَن 
عن القيام بهذه االأعمال في �صريفا وبلدان الجوار نظراً لقّلة عدد رجال الدين 

في المنطقة.
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م�صجد  تجديد  موؤرخًا  ح�صن  ال�صيد  بن  ح�صين  ال�صيد  يقول  ذلك  وفي 
�صريفا وتو�صيعه:

ــِد ــوحِّ م ـــلُّ  ك اهلِل  ــَت  ــي ب ــُر  ــمِّ ــع ِدي محمَّ حـــبُّ  للخيِر  ــُه  ــُع ــدف وي
ــارًة ــن م ــه  ــي ف للتكبير  ــي كـــلِّ مــوعــِدفــيــرَفــُع  ــادى بــهــا هلل ف ــن ُي
�صاركوا المروءة  اأهــُل  جامٌع  م�صجِدفذا  خيَر  غدا  حتى  بتجديِدِه 
دعا خــتــه  اأرَّ للرحمِن  الحقُّ  للتعبُِّداإذا  مــ�ــصــجــٌد  ــذا  ــه ف ــْد  ــبَّ ــع ت

 536  +   107     +  786  + 476     75             

ما ي�صير اإلى �صنة تجديده، وهي 1980 م.

وال تخفى المحاوالت المتكررة الإ�صالح الم�صجد وترميمه، وخ�صو�صًا 
ما قام به ال�صيد اإبراهيم، وتبعه نجله ال�صيد مح�صن ها�صم وال�صيخ يو�صف كمال 
وا�صتمرَّ  كثيراً،  اأو  ي�صيراً  �صيئًا  م  وقدَّ �صاعد  لمن  ال�صكر  كل  وال�صكر  الدين. 
ا�صتدعى  كبير  �صرر  لحقه  �صنة 2006، حيث  تموز  الم�صجد حتى عدوان 
اإعادة اإعماره بدعم من اأمير دولة قطر وقد كتب ال�صيد ح�صين بن ال�صيد ح�صن 

موؤرخًا بناء الم�صجد:

الهدى �صاَء  بم�صجٍد  ال�صالَة  ــدااأقِم  ــبُّ ــع ــــِه ت ــــالإل ــــْر ل ــــبِّ فــيــه وك
دْت توطَّ بالمكرمات  جامٌع  ت�صيَّداذا  ــالِح  الــ�ــصَّ وعلى  ــُه  ــاُن اأرك
دْت تجدَّ ــرْتــُه  دمَّ حــرٍب  بعِد  َدىِمــْن  �صَ َلــُه  فيه  ــُر  ك ــذِّ وال َلــِبــَنــاُتــُه 
لرحاِبِه ــداً  قــا�ــصِ الم�صلِّي  دايــاأتــي  تـــردَّ االأذاُن  ــِه  ــارِت ــن م فعلى 
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عابداً ْخ  اأرِّ حمان  للرَّ كْنَت  دااإْن  تجدَّ الِة  ال�صَّ فمحراُب  ادخــْل 

412    +  552  +  331  +  635            78            

�صنة 2008م.

َهَوى تموٍز  بحرِب  ال�صالة  دابيُت  ــَجــدَّ َت ــالِة  الــ�ــصَّ بيُت  بنا  ْخ  اأرِّ

412   +   552 +  412 + 53           

�صنة 1429م.

هذه اللوحة موجودة على مدخل الم�شجد
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وحاليًا، يوؤم الم�صجد اإمام البلدة الحالي ف�صيلة ال�صيخ يو�صف كمال الدين، 
بالتناوب مع �صماحة ال�صيد مح�صن نجل ال�صيد اإبراهيم ها�صم.

اإمام البلدة ال�شيخ يو�شف كمال الدين:

�صريفا  في  الدين  كمال  عبا�ص  يو�صف  ال�صيخ  ولد 
مدر�صتها  في  متعلمًا  القرية  في  ون�صاأ   ،1969 �صنة 
المرحلتين االبتدائية والمتو�صطة، ثم اإلى ثانوية العبا�صية 
الحوزة  اإلى   1985 �صنة  بعدها  وانتقل  الر�صمية، 
العلمية في �صور، في اليوم نف�صه الذي ذهب فيه ال�صيد 

مح�صن بن ال�صيد اإبراهيم اإلى �صور، وتابعا 
معًا تح�صيل بع�ص المواد الحوزوية على يد 
جماعة من العلماء االأفا�صل اأمثال المرحوم 

ال�صيخ اأ�صعد فني�ص وال�صيخ علي يا�صين.

المقد�صة،  قم  اإلى   1989 عام  انتقل  ثم 
مرحلة  ودر�ص   ،2000 �صنة  حتى  وبقي 
ال�صطوح والبحث الخارج على يد جماعة من 
ال�صيخ  ومنهم:  االأعالم،  والعلماء  المجتهدين 
باقر  محمد  وال�صيخ  را�صي  اآل  هادي  محمد 

االإيراواني )دام ظلهما(.

ثم عاد اإلى لبنان �صنة 2000 للقيام بالتبليغ الديني، وهو اإمام البلدة الحالي، 
ويقوم بالتدري�ص في عدد من الحوزات الدينية...

ال�شيخ يو�شف كمال الدين
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:  2 - م�شجد الم�شطفى

ارتفع بناء هذا الم�صجد في حي المغراقة �صنة 1416 هـ/ �صنة 1995م، وقد 
كتب ال�صيد ح�صين بن ال�صيد ح�صن موؤرخًا بناءه:

ــِد وتــ�ــصــهَّ فــريــ�ــصــٍة  ــكــلِّ  ل ْن  ِداأذِّ محمَّ النبيِّ  بتكريِم  واجــهــْر 
وُقْل ال�صامي  الجامِع  لهذا  اأحمِدوادخْل  �صريعَة  َرْت  َن�صَ َيٌد  عا�َصْت 
محراِبِه في  اهلل  لذكِر  ْع  بتعبُِّدواخ�صَ خا�صعًا  �صالَتَك  ــــْم  واأَِق
�صعائراً ُيقيُم  ِلــَمــْن  ـــَه  االإل الــمــعــبــِدوادُع  كـــهـــذا  ــمــًا  ــعــظــي ت هلل 
َخ زاكــيــًا ـــِه عــمــاًل تـــــاأرَّ ُرِفَع الثواُب لم�صطفى في الم�صِجِدبــــارْك ِب

 138 + 90 + 259 + 540+ 350                39            
     �صنة  1416 هـ.

3 - م�شجد القائم )عج(:

بناه ال�صيد علي محمد نزال )اأبو و�صام( على نفقته الخا�صة في حي المحفرة 
�صنة 2006م، وهو مهاجر اإلى األمانيا.

4 - ح�شينية الرجال:

باأداء  القيام  ي�صتطيع  بناء م�صتقل،  اإلى  البلدة  اأبناء �صريفا حاجة  �ص  تلمَّ لقد 
، واإحياء ذكرى وفيات  البيت  اأهل  المنبر الح�صيني، واإحياء منا�صبات 
اأبناء البلدة... فقبل وجود الح�صينية كان العزاء يقام في باحة م�صجد البلدة اأو 
مكان ُت�صرب فيه الخيم، وي�صربن الن�صاء حلقة على القبر في الجبانة القديمة.
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وقد قامت محاوالت كثيرة تهدف اإلى ال�صعي الإنجاز هذا البناء، ال مجال 
لذكرها في هذا المقام، ولكن ما يعنينا هو ما قام به ال�صيد اإبراهيم بم�صاعدة 

بع�ص اأبناء البلدة، فكان ال�صروع في »م�صروع الليرة«.

م�شروع الليرة:

ال�صيد  اأطلق  متوا�صل  و�صعي  الحاجة،  وتزايد  م�صتمرة،  مطالبات  بعد 
اأهالي  �صهرية من  تبرعات  اإلى جمع  يهدف  الذي  الليرة«  اإبراهيم »م�صروع 
اإن�صاء  اإلى  لي�صار  �صهريًا،  واحدة  ليرة  �صخ�ص  كل  يدفع  باأن  يكون  البلدة 
كبيراً  ا�صتح�صانًا  الم�صروع القى  هذا  اأن  ذكره  والجدير  البلدة.  في  ح�صينية 
من قبل اأبناء البلدة ف�صاهموا بدورهم ؛ بالمقابل عار�ص البع�ص هذا الم�صروع 
ب�صتى الو�صائل معتقدين باأن هذا الم�صروع غير قادر على اإنجاز ح�صينية، اأو 

اعتقدوا بما اعتقدوا به اآنذاك.

بتكاليف  الليرة مقارنة  اإبراهيم عدم تكافوؤ م�صروع  ال�صيد  اأن لم�ص  وبعد 
ونق�صد  خارجية،  اأياد  من  العون  طلب  طوياًل،  وقتًا  �صي�صتغرق  واأنه  البناء، 
بهذه االأيادي اأ�صخا�صًا من خارج البلدة، من الخيرين الذي �صبوا اهتماماتهم 
لخدمة الق�صايا التي �صغلت القرى العاملية فقام ال�صيد اإبراهيم بزيارات عديدة 

الأ�صخا�ص من ذوي الي�صار لجمع ما يمكن جمعه.

النبطية،  مفتي  الزين  الحليم  ال�صيخ عبد  العالمة  اأن  نذكر  المقام  وفي هذا 
و�صهر البلدة، متزوج من كريمة الحاج عبد اهلل يو�صف حيدر، كان له ف�صل 
وقتذاك  وكان  الجنوب،  قرى  في  وم�صاجد  ح�صينيات  بناء  على  االإ�صراف 
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االتفاق  فتم  وقبريخا،  والقنطرة  الطيبة  قرى  في  بناء ح�صينيات  ي�صرف على 
على بناء الح�صينية على اأن ي�صتلمها ال�صيد اإبراهيم منجزًة ب�صورة نهائية، وقد 

با�صر البناء بالح�صينية اأوالد المرحوم كامل عبا�ص نجدي.

لكن ظروفًا خا�صة اأجبرت ال�صيخ عبد الحليم الزين على ال�صفر اإلى اأفريقيا، 
ا�صتقبلت  وجيزة،  لمدة  العمل  فتوقف  الباطون،  اأعمال  اأنجزت  اأن  بعد 

الح�صينية خاللها ذكرى اأ�صابيع بع�ص الوفيات من اأبناء البلدة، ومنهم:

- جودات جواد نجدي و�صعد �صليمان نزال.

وقد اأنجزت االأعمال ب�صورة نهائية �صنة 1390 هـ/�صنة 1970م، فكتب 
ال�صيد ح�صين بن ال�صيد ح�صن موؤرخًا بناءها:

الَوَرى ِمَن  المح�صنين  االإلُه  ــَراُيجزي  ــُه اأْن حباها  ــٍص  ــردو� ف ــاِت  جــنَّ
ــُه ــاَم اأَق الكريِم  ــدى  ن البناُء  راهــذا  َتَعمَّ الح�صيِن  اأن�صاِر  وب�صعِي 
ــا َزَه بــتــاريــٍخ  ل�صاحِتِه  ــادخــْل  ــَراف ــَب ــْن ِم للحقيقِة  ــا  ــَن ــْم اأق ــْد  ــَق ــَل َف

 293  +  678  +  192  +  214           13       
�صنة 1390 هـ.
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5 - ح�شينية الن�شاء:

بعد تاأ�صي�ص ح�صينية الرجال، وبعد اأن لبَّت حاجة البلدة على �صعيد اإحياء 
ذكرى اأ�صابيع المتوفين من اأبناء �صريفا من جهة، ومن جهة ثانية القيام باحياء 
المنا�صبات الدينية المختلفة كاإحياء ليالي عا�صوراء، برزت الحاجة اإلى اإن�صاء 
من عدم  الحا�صل  الفراغ  بملء  وتنه�ص  نف�صه،  بالدور  تقوم  للن�صاء  ح�صينية 
اإبراهيم  ال�صيد  عقيلة  راأ�صهن  على  الن�صاء،  من  مجموعة  فقامت  وجودها، 
الحاجة فاطمة ال�صيد علي قنديل، بمبادرة جمع التبرعات الإتمام هذا العمل،  
وبعد اأن القين اأن هذه الحملة �صتطول الأن حجم التبرعات ال يفي بالحاجة 
االأو�صاع االقت�صادية، لجاأن  ب�صبب  تتراجع  لم  اإن  العاجل، هذا  القريب  في 
اإلى ال�صيد اإبراهيم، وطلبن اإليه اإكمال المبادرة، وحملها على عاتقه، ونذكر 

اإ�صافة اإلى ال�صيدة الحاجة فاطمة:

- المرحومة الحاجة رمزية كمال الدين، وهي التي ا�صتمرت طوال عقود 
الحاجة  تحملت  وقد  الن�صاء،  ح�صينية  في  للن�صوة  عا�صوراء  مجال�ص  باإحياء 
واالإر�صاد  المنازل  في  العزاء  مجال�ص  كقراءة  اإ�صافية  م�صوؤوليات  رمزية 

والتوجيه للن�صاء.

- المرحومة الحاجة �صهام �صعيد زوجة الحاج م�صطفى فقيه.
- المرحومة الحاجة نمرة قعون زوجة الحاج عبد اهلل حبيب عنبر.

- المرحومة الحاجة زينب عيد زوجة ال�صيد محمود الح�صيني.
- المرحومة الحاجة رقية اإبراهيم كمال الدين.

وغيرهن من الن�صوة اللواتي �صعين م�صكورات في �صبيل اإنجاز هذا العمل. 
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وا�صتمر عملهن ل�صنوات خم�ص لم يجمعن خاللها �صوى مبلغ قليل غير كاف 
الإنجاز هذا العمل.

6 - الجبانة الجديدة:

�ص ال�صيد اإبراهيم حاجة البلدة اإلى �صراء قطعة اأر�ص منا�صبة لكي تكون  تلمَّ
تكفي  ال  قد  بالقديمة،  اليوم  الم�صماة  الجبانة  اأن  بدا  اأن  بعد  للبلدة،  جبانة 
في المدى المنظور، ف�صعى ال�صيد اإبراهيم اإلى توفير قطعة االأر�ص المنا�صبة، 

وبالفعل تمت بعون اهلل تعالى.

ال�شيد اإبراهيم يتو�شط بع�س العاملين في بناء ح�شينية الن�شاء
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7- مظاهر اأخرى:

قام  االجتماعي،  الديني  للن�صاط  متعددة  وجوه  اإلى  االإ�صارة  من  بدَّ  ال 
»�صفينة  ي�صمى  ما  في  الح�صينية  ال�صيرة  قــراءة  ومنها:  ح�صن،  ال�صيد  بها 
النجاة« / »ال�صفينة«، مخطوط بخط والده ال�صيد ها�صم، واإجراء عقود الزواج 
الأبناء �صريفا وبع�ص القرى المجاورة، واإجراء المعامالت مثل بيع االأرا�صي 
وكتابة الو�صايا وغير ذلك، واالهتمام بالجانب الروحي والطب »الروحاني« 
الجمل، وما  الوح�ص وح�صاب  ل�صان  والن�صرة والحجاب وعقد  قى  الرُّ مثل 
ي�صمى بعلم ال�صيمياء اأي علم االأرقام. وكان يلجاأ اإليه بع�ص من جاوره، ونورد 
حادثة مروية عن حفيده ال�صيد مح�صن، ومفادها اأن �صليم الخوري، �صاحب 
المزرعة في الناحية ال�صمالية ل�صريفا المعروفة »طير�صمحات«، اإذ جاءه ذات 
معه  يذهب  كي  ومتو�صاًل  به،  الئذاً  بابه،  طارقًا  ال�صتاء  ليالي  من  ماطرة  ليلة 
ى �صديدة، فذهب ال�صيد ح�صن وقراأ  لينقذ ابنه من الهالك، مما األم به من حمَّ
عليه، ف�صفي باإذن اهلل تعالى. اإ�صافة اإلى الكثير من االأمور التي ت�صكل مالذاً 
للنا�ص، وبخا�صة عند عجز الطب المادي عن م�صاكلهم. كما كان »يح�صب« 
الجمل،  ح�صاب  خالل  من  تالئمه  ال  اأو  المولود  تالئم  كانت  اإن  االأ�صماء 

وغيرها الكثير جزاه اهلل خير الجزاء...
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ثالثًا: ال�صيد حممد بن ها�صم
هو من ال�صادة النجباء، ولد في دير �صريان �صنة 1904م)1(، تعلَّم على يد 
اأبيه ال�صيد ها�صم مبادىء القراءة والكتابة، وا�صتمر واأخاه ال�صيد ح�صن في دير 
�صريان حتى �صنة 1924م، تاريخ قدوم ال�صيد ح�صن اإلى �صريفا، في حوالى 
1936م ارتحل ال�صيد محمد اإلى ميفذون، واأقام فيها ب�صورة نهائية، متفرغًا 

فيها لمهمات المنبر الح�صيني واالأعمال الدينية.

واأن�صاأ ال�صيد محمد مدر�صة دينية في البلدة مطلع االأربعينيات، وكان مقرها 
وكان  ع�صيران،  �صميح  ال�صابق  النائب  والد  ع�صيران،  را�صد  المرحوم  منزل 
يطلق عليها »دارة االأفندي«، ت�صم عدداً من اأبناء القرية، توّلى فيها تعليمهم 

مبادىء القراءة والكتابة والح�صاب واالإمالء...

اإلى اإخراج قيده، وهذا  )1(  وقد كتب على �صاهد قبره ال�صريف اأنه ولد �صنة 1907، ا�صتناداً 
تاريخ خاطىء، وقد بيَّنا ذلك في مقدمة الف�صل الثاني.

�شورة تظهر ال�شيد محمد يتو�شط طالبه في مطلع االأربعينيات
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ال�شيد محمد حاماًل ولده ال�شيد علي. واإلى يمينه الحاج محمد عبد اهلل �شفا 
واإلى ي�شاره الحاج محمود علي ارطيل، مع مجموعة من تالمذته.

ال�شيد محمد اأمام دارة االأفندي مطلع الخم�شينيات. واإلى ي�شاره المرحوم فيا�س محمد جابر حاماًل ولده
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 وا�صتمرت المدر�صة حتى قدوم المدر�صة الر�صمية، وا�صتمر ال�صيد محمد 
ال�صيخ  المهمة  تولى  حيث  الثمانينيات،  منت�صف  حتى  ميفذون  لبلدة  اإمامًا 

ح�صان رطيل)1(.

ومن بين طالبه نذكر:

- اأحمد ح�صن جواد جابر.
- ال�صيخ محمود كركي.

- زينب اإ�صماعيل.
- كريمته فاطمة.

- علي �صفا.

زواجه:
تزوج ال�صيد محمد من ال�صيدة خديجة دوا�ص، حين كان في دير �صريان، 
ثم  الح�صين،  عبد  وال�صيد  الدين  نور  وال�صيد  فاطمة  ال�صريفة  منها:  واأنجب 
انتقل اإلى ميفذون ب�صحبة اأوالده وزوجته، وبعدها تزوج من ال�صيدة خيرية 

رطيل واأنجب منها كريمته وجيهة.

ثم تزوج من ال�صيدة خديجة جابر من ميفذون، واأنجب منها: ال�صيد ب�صام، 
ال�صيد  ها�صمية،  زينب، كريمته  ال�صريفة  ال�صيد علي، كريمته  ال�صيد ح�صان، 

ح�صن وال�صيد ح�صين.

بتاريخ  بميفذون  منزله  في  رطيل  ح�صان  ال�صيخ  الحالي  البلدة  اإمام  مع  اأجريت  )1(  مقابلة 
.2014/2/9
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وفاته: 
توفى ال�صيد محمد في ميفذون في االأول من �صهر رم�صان �صنة 1423هـ 
الموافق 9 ت�صرين الثاني 2002 عن عمر ناهز ال�صبعة والت�صعين عامًا، وقد 

كتب ال�صيد ح�صين ابن اأخيه على قبره ال�صريف موؤرخًا وفاته:

تنفُد ال  َمــَنــاقــٌب  ُدلــلــمــوؤمــنــيــَن  تتوقَّ الــــَوَرى  بين  ـــم  ـــواُرُه اأن
�صيِّداً �صريفًا  منهم  َدى  الـــرَّ ــُدغــاَل  ــجَّ ــَم ُت ــبــيــن  الــطــيِّ فــي  اآالوؤه 
عامٍر خلٍد  فــردو�ــِص  ــى  اإل َعى  ُيخلَُّدف�صَ النَّعيِم  وفي  الحين،  بال�صَّ
ــْن َم ـــلَّ  وك ــبــيَّ  ــن وال ــًا  عــلــيَّ وَي�ْصَعُديلقى  الــَفــَخــاُر  يحيا  يلقاهما 
حيلٍة ِمْن  ما  المرُّ  الفراُق  ُعَب  الموِعُد�صَ حاَن  الموِت  في  اإذا  ُتغني 
وعــَدُه ْخ  اأرِّ حمُن  الرَّ ُيْخِلُف  ُدال  محمَّ الها�صميُّ  ريُف  ال�صَّ َرَحــَل 

92  +   387  +    621  + 238           85               
ما ي�صير اإلى تاريخ وفاته، وهو �صنة 1423هـ.

ال�صيد علي في ميفذون، وهو مقيم في بيروت. يعمل  التقيت بولده  وقد 
عدة  له  �صاعر،  وهو  الثانويات،  بع�ص  في  العربية  للغة  ومن�صقًا  ثانويًا  اأ�صتاذاً 
مجموعات �صعرية، ياأتي اإلى ميفذون في كل عطلة اأ�صبوعية، ويعمل االآن على 

تحقيق ديوان جده ال�صيد ها�صم عبا�ص المو�صوي.
العربية  اللغة  في  اإجازة  عام 1946م،حائز على  ميفذون  مواليد  وهو من 
الجامعة  من  الماج�صتير  �صهادة  وعلى  العربية،  بيروت  جامعة  من  واآدابها 

اللبنانية.

منح جائزة �صعيد عقل على ديوانه »الناي المجنون«.
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منح جائزة ال�صاعر �صعيد فيا�ص االأولى على ديوانه: »ماآذن زرقاء اليمامة«.

ومن موؤلفاته، اإ�صافة اإلى ما�صبق:

 عناق - الرق�ص على رماد الهيكل - اأحوال - كوؤو�ص الحيرة - كاأني على 
الماء اأجري - تفا�صيل لكنها اأ�صول - اأفالك - االأندية االأدبية في الع�صور 

العبا�صية/ العراق.

ونورد ما جاء في ق�صيدة، اأعطت ديوان »ماآذن زرقاء اليمامة« ا�صمه:
قاَلْت لَي الزرقاء، والزرقاء اأ�صدُق من راأى يومًا، ومن �صهدا:
ْقَت اأدرْكَت الذي َبُعدا... »اأطلق لعينيك العنان، فكلما حدَّ

ج المعًا، راب اإذا توهَّ ال �صيء يثقل طرفنا، َمَثُل ال�صَّ
فوق الرمال، وقوُلنا: اإنا نرى«!!

ويقول في ق�صيدة اأخرى:

بمغيٍب اآذَنـــْت  م�ُص  ال�صَّ ُظُنونيكلَّما  واأقلَقْتني  ي،  �صكِّ جــدَّ 
ًا غمَّ م�ُص  ال�صَّ تزيُدني  ــوٍم،  ي ُترينيكلَّ  مــا  حاِلها  ــْن  ِم ُتريني  اإْذ 
مـ ــا ُيــرديــنــيوالعجيُب العجيُب اأْن ُتر�صَل ال�صَّ ــَه ــُل ــي ــصُ نـــــوراً، ول ــ� ـ

وله عدة اأعمال �صعرية ونثرية �صت�صدر تباعًا، لعلَّ اأهمها هو ملحمة �صعرية 
تحت عنوان: »من حراء حتى كربالء، تقع في 2225 بيتًا �صعريًا«)1(.

�صباط  بتاريخ 16  بميفذون  منزله  في  ال�صيد محمد  بن  ال�صيد علي  اأجريت مع  )1(  مقابالت 
2014، و23 منه، و8 اآذار، و15 اآذار و22 اآذار و30 اآذار 2014.
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اخلامتة 

حمل جبل عامل لواء النه�صة الثقافية والدينية طوال قرون، فكان رائداً منذ 
قدوم ال�صحابي الجليل اأبي ذر الغفاري، واإقامته في هذا الجبل.

في  مفقودًة  مفخرًة  لبنان،  مفاخر  من  مفخرًة  الجبل  هذا  اأ�صحى  واليوم 
عمرها الزمني، اأنجب العديد من العلماء االأفذاذ الذين تفوقوا في ميادين الفقه 
والحديث واللغة والتف�صير والتاريخ، ي�صيق بنا المقام عن ذكرهم وتعدادهم.

رواد،  ومنبع  اإ�صعاع،  مراكز  باأنها  وقراه،  عامل  جبل  مدن  تميزت  وقد 
ومنارات م�صيئة، انطلقت في دنيا المعرفة، فاأغنت العالم في مختلف اأنواع 

العلوم واالآداب والثقافة.

ها�صم  ح�صن  ال�صيد  بداأها  التي  �صريفا  في  الدينية  الحركة  كانت  وقد 
المو�صوي، وتابعه ال�صيد اإبراهيم، واحدة من هذه المنارات، وامتداداً لحركة 
دوا ثباتهم على عقيدتهم  اأكَّ اإعالء �صاأن الدين، قادها علماء  اإلى  دينية تهدف 
هذه  ته  اأدَّ ما  تقدم  اأن  عن  كتاب  �صفحات  وتعجز  والحروب،  القتل  رغم 
الحركة، في المجاالت النه�صوية والدينية والثقافية والتربوية والعمرانية بما 

يحتاجه المجتمع من مقومات اأ�صا�صية لحياته اليومية.
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اجتماعية  دينية  النقاب عن حركة  تك�صف  اأن  الدرا�صة  وقد حاولت هذه 
النتائج  اإلى جملة من  تو�صلت  الزمن،  �صتة عقود من  يزيد على  ما  ا�صتمرت 
َدت هذه الدرا�صة لتدوين تاريخ  على نحو ما بيَّنا في ثنايا هذا الكتاب. وقد مهَّ
عبا�ص  ها�صم  ال�صيد  مع  ُد  اأردِّ وحالي  وال�صياع،  االإهمال  من  خوفًا  �صريفا 

د م�صجد دير�صريان: المو�صوي حين جدَّ

ــا ــن ربِّ ر�ـــصـــا  اإال  ـــِغ  ـــْب ن ــــْه وَلــــــْم  ـــِه« وثــــــواَب االإل »بـــتـــدويـــِن

واهلل ولي التوفيق
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