جبل عامل -أرض الشهداء والعلماء
آب  - ٢٠١٥دالل عبّاس

س ه""ذا ال""جبل ،ج""بل ع" ِ
"ام""ل َة ،ك" ّ"ل ي""وم ت""راه ف""ي ش""أن ،مح" ًّد ًق""ا ب""ناظ""ري""ه ج""نوبً""ا ج""نوبً""ا
م""ق ّد ٌ
أرض""ه شه""دا ُء وع""لما ُء م""نزرع""ون
ِ" "
"ذور
إل""ى أ ْن ي""حني ال""يوم امل""وع""ود .ن""باتُ""ه أدب""ا ُء وم""قاوم""ون ،وب" ُ
ِ
جنباته.
في
"فرق " ِ
"ت ال ""قبائ ""ل
ع" ٌ
"جيب أم " ُ"ره ،ف ""ي ي ""وم ٍ م ""ن األيّ ""ام غ ""ائ " ٍر ف ""ي ال ""تاري ""خ ان ""هار س " ُّد م ""أرب ،وت " َّ
ال ""يمان "يّ ُة أي ""دي س ""بأ ،وك ""ان ""ت وج ""ه ُة ب " ِ
"عضها ب ""الد ال ""شام ،وم ""ن ه ""ذا ال ""بعض ق ""بيل ٌة اس " ُ"مها
س"ميّت ب"اس"مها ،وس"اك"نت ال"كنعان"يّني أق"اربَ"ها األب"عدي"ن،
"ام"لة اس"توط"نت ه"ذه ال"بقعة ال"تي ُ " "
ع ِ"
َ
"مرا ،وأع"قب ه"ذا الح"دث
وف"يه ب"ع َد ح"نيٍ م"ن ال"ده"ر اس
"تحال امل"ا ُء ب"يد امل"سيح ع"ليه الس"الم خ ً
"ليال ،ف" ُ"رئ""ي ف""يه م""تج ّو ًال رج" ٌ"ل ق""اد ٌم م""ن ق" ِ
إال ق" ً
س""بع ُة ق""رون ّ
ذر ،نُ""في
"لب ال""حجاز ،اس" ُ"مه أب""و ّ
م ""ن ع ""اص ""مة ال ""خالف ""ة ب ""تهمة التح ""ري ""ض ع ""لى ال ""ثورة ،ألنّ ""ه أش ""ار ب ""إص ""بعه إل ""ى م ""كام ""ن
االنح""راف ف""ي ال""دول""ة اإلس""الم " ّية ال "فَت ّية ب""أي""دي ال""عرب ال""ذي""ن ل""م ُي""غادروا ع""صب ّيتَهم ال""قبل َّية
"ليال ،ول ""م ي ""فهموا م ""ن ال ""دي ""ن ّ
إال ق " ً
وال ""عائ ""ليَّة وب ""داوتَ ""هم ّ
"طقوس امل ""فتق َدة امل ""عنى .وب ""عد
إال ال "
َ
ص"فّني وخ"دع"ة ال"تحكيم وت"آل ِ
"ب ال"طلقاء وامل"ناف"قني وأه"ل ال"ظاه"ر ال"جفاة ع"لى أم"ير امل"ؤم"نني،
"أس"ا م"ن ص"الح أم" ِر األ َّم"ة .وظ"لَّ
ل"جأ ب"نو َ"ه ْ"مدان وآخ"رون م"ن أن"صا ِر ع"ليٍّ إل"ى ج"بل ع"ام"لة ي ً" "
ه""ذا ال""جبل م""ثاب " ًة وم""لجأ ً ألن""صار ع""ليِّ وأه""ل ب""يته ك " َّلما ده""متهم داه""ي ٌة م""ن ال""دواه""ي ال""تي
ك ""ان ""ت ت ""عصف ب ""األ َّم " ِ"ة ف ""ي ظ " ِّ"ل األب ""اط " ِ
"رة م ""ن ال ""ح ّكام املس ""لمني ،وإن ت ""ل ّقبوا ب ""غير ذل ""ك م ""ن
األلقاب.
"يمه،
"ضمخ ب""تعال""يم امل""سيح وت""الم""ذت""ه َ"ع "بَ َق ْ
ت وص""اي""ا ع""ليٍّ )ع( وت""عال" ُ
وف""ي ج""ب ِل ع""ام""ل امل" َّ
ُ
ً
َحملتها إليه
جيال بعد جيل...
عقول مريديه ،وأه ِل بيته
"يالديُ ،ولِ" َد ل"عائ ٍ
"لة م"ن
ف"ي ي"وم ٍ م"ن األيّ"ام ،ف"ي أوائ"ل ال"رب"ع األ ّول م"ن ال"قرن العش"ري"ن امل
ّ
"ب أه " ِل ب" ِ
ِ
َ
"يت ال""نبيِّ ص " ّلى اهلل
ني
آل ع""ليٍّ ال""حا ِّل " َ
أرض ع""ام""لة ،ي""توارث""ون ك""تاب " ًة وم""شاف""ه ًة ح" َّ
"يمنًا بج" ّده ع"ليٍّ أع"لم ِ املس"لمني ق"اط"بةً
ع"ليه وآل"ه وس" ّلم ،وم ِ"
"ناه َ
"جهم ،ص"بيٌّ س ّ"ماه أب"وه ع"ليًّا ،ت ّ
ب"ع َد ال"نبيِّ ص" ّلى اهلل ع"ليه وآل"ه وس" ّلم ،وأق"ضاه"م وأزه ِ"ده"مَ ،وأب ِ
"عده"م ح"كم ًة وب"صيرةً ،ورؤي"ا
جب واألسوار...
تخترق ُ
الح َ

