
1

ســّنة اللــه يف خلقــه أن يولــد اإلنســان ثــم يشــّب ويرتعــرع ثــم إىل 
جــوار ربــه يرحــل، وبحســب قــول أحــد الفالســفة: »يصــل اإلنســان إىل 

حــد اإلنســانّية باملــوت«.  

كثــرون هــم أولئــك الذيــن يأتــون إىل الدنيــا، وكثــرون هــم أولئــك 
الذيــن ينعمــون بفيــض نعمــة الوجــود، ولكــن لــو ســألت ودّققــت كــم مــن 
ــد يف كل  ــف واح ــد إاّل صن ــر؟ ال يوج ــف الب ــن صن ــم م ــات ه املخلوق
هــذه املخلوقــات واملوجــودات، ولــو دّققــت النظــر مــرة أخــرى بهــؤالء 

البــر كــم مــن أولئــك الذيــن ينطبــق عليهــم لفــظ اإلنســان؟ 

القــرآن الكريــم لــه فلســفته ونظرّيتــه الخاّصــة عندمــا يتحــدث عــن 
اإلنســان، فُيعــرِّ عــن بنــي اإلنســان مــن خــالل مســلكياتهم وطروحاتهــم 
َثَُهــْم 
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ــة:44[. الفرقان، اآلي

ــان  ــة اإلنس ــياق تجرب ــأيت يف س ــادة ي ــر الج ــى غ ــي ع ــذا امل  ه
ا، إّمــا رضــوان اللــه، أو اّتبــاع الهــوى.   نحــو مــا ُيريــد إّمــا خــًرا وإّمــا رشًّ
مــن هنــا فقليلــون هــم أولئــك امُلصطفــون، لذلك تحتفــظ ذاكرة اإلنســان 
املوحــد بعــدد ضخــم مــن األنبيــاء، لكنهــا تحتفــظ ـ أي ذاكــرة اإلنســان 
ـ بعــدد قليــل مــن أســامئهم ويف طليعتهــم أويل العــزم مــن الرســل 
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ســالم اللــه عليهــم جميًعــا. يف ذات الســياق ينــدرج هــذا املقيــاس مــع 
ســائر النــاس، َمــْن ســار عــى نهــج اللــه وُخطــى أنبيائــه ورســله، هــو بــال 
شــك يقتبــس مــن نورهــم، ومــن يقتبــس مــن نورهــم الشــك يتبلَّــج عنــه 

وينتــج منــه خــرات كــر وهبــات عظيمــة. 

هــذه مقدمــة وجدانيــة، أحببتهــا أن تكــون بدايــة تنطلــق مــن الشــكر 
وإىل الشــكر، الشــكر األول: نشــكر اللــه ســبحانه وتعــاىل أن وهبنــا هــذا 
اإلنســان )الشــيخ عــي املرهــون(، فــكان بحــٍق أهــاًل لهــذا املقــام. أمــا 
ــوب  ــت القل ــه تفيئ ــد رحيل ــه ـ بع ــه الل ــا ـ رحم ــه أيًض ــاين، أّن ــكر الث الش
لالجتــامع عــى مائدتــه كــام هــو الحــال قبــل الرحيــل. والَفــراش ال 

ــالم. ــن الظ ــراُش ع ــث الَف ــث ال يبح ــور، حي ــى الن ــع إاّل ع يجتم

ــوال  ــن األح ــاٍل م ــي بح ــون، ال يعن ــيخ املره ــن الش ــث ع إن الحدي
ــن  ــث ع ــوظ، فالحدي ــم املحف ــهم حقه ــن، أو نبخس ــل اآلخري أّن نتجاه
ــرى  ــخصيات األخ ــبات الش ــي مكتس ــه ال ُيلغ ــون وتجربت ــيخ املره الش
هــذا أواًل. وثانًيــا إن  تجربــة الشــيخ املرهــون هــي خــرة تراكمّيــة لبنــي 
وطنــه، ولعلــامء وشــخصيات بلــده ومنطقتــه وُتضــاف إىل رصيــد 
علــامء اإلســالم بشــكل عــام، فعندمــا نتحــدث  عنــه فإننــا نعتــره خطــوة 
يف هــذا الطريــق املــرق تســتمد مــام قبلهــا وســبقها مــن خــرات 
وعطــاءات، وتؤّســس ملــن يــأيت بعدهــا مــن خطــوات وانجــازات، هــذه 
القاعــدة علينــا أن نقررهــا و ُنثّبتهــا. نتحــدث عنــه، ليــس بوصفــه عامًلــا 
ــس  ــأين ولي ــس ش ــذا لي ــاب، فه ــاف واأللق ــمه األوص ــبق اس ــا تس دينّي
تخّصــي، وإّنــا أنظــر إليــه باعتبــاره قيــادة اجتامعيــة، تحتضــن كّل 
ــخصيات  ــرى لش ــارب أخ ــرأ تج ــمع ونق ــى أن نس ــع، وأمتن ــاء املجتم أبن

ــن.  ــن أو الراحل ــن املعارصي ــة م ــة فاعل ــادات اجتامعي وقي

ــُدق  ــي التخن ــادات، ال يعن ــذه القي ــل ه ــى مث ــوء ع ــليط الض إن تس
حــول مدرســة بعينهــا، أو اتجــاه محــدد، فذلــك مينــع الكثــر مــن 
الخيــارات التــي ميكــن أن تكتشــف أو تقتبــس. كــام أن تالقــح األفــكار 
بــن التيــارات واالتجاهــات هــي التــي ُتعطــي املحصلــة النهائيــة لصورة 



3

قراءة في حياة وعصر العالمة الشيخ المرهون

املجتمــع، فعندمــا تتكامــل الجهــود  وتتضافــر فــإّن املجتمــع ُيــرز 
ــف  ــع األس ــه. وم ــة إلي ــن بحاج ــا نح ــذا م ــة، وه ــكل أريحّي ــخصيته ب ش
الشــديد فنحــن مل ُنتِقــن بعــُد فــّن صناعــة الكفــاءة ومل ُنتقــن فــن مهــارة 
ــا  ــراز رموزه ــو إب ــا نح ــعى دامًئ ــة تس ــات الحّي ــز ، فاملجتمع ــق الرم خل
ألّن الرمــز هــو ابــن لــأرض، ابــن للــذات، حيــث يكــون هــو األقــدر عــى 

ــه.  ــات أبنائ ــع وتطلع ــات املجتم ــكالت واحتياج ــم مش ــف وفه توصي

 أّن الشــيخ عــي املرهــون عندمــا نْحتفــي برحيلــه ـ وكــام احُتِفــي بــه 
وُكــرم قبــل أهــايل القطيــف ممّثلــة بلجنــة اإلمــام الحســن عــام 1425هـــ 
ــة  ــا لصناع ــوى يف مروعه ــّرم التق ــا نك ــاد، وإّن ــّرم األجس ــا ال ُنك - فإّنن
ــي  ــوز ينبغ ــن الرم ــره م ــي وغ ــز االجتامع ــذا الرم ــة ه ــان، فتجرب اإلنس
أن ُتســتحَض وتــرز لأجيــال؛ ألن ذلــك يضيــف إىل خــرات املجتمــع 
الرتاكميــة عــى مــدار التاريــخ فتطــوره، مــن خــالل اكتشــاف املخــزون 
ــهده  ــا نش ــات. وم ــدرات وإمكان ــن ق ــه م ــا  ميتلك ــريف مل ــايف واملع الثق
مــن تغــرات اجتامعيــة ســلبية غــر مرغــوب فيهــا، راجــع يف جــزء منــه 
ــاذج  ــتلهم ن ــاب يس ــح الش ــنة، فأصب ــدوة الحس ــوذج والق ــاب النم لغي
ــاب  ــإّن غي ــك ف ــه، لذل ــن يدي ــذي ب ــج ال ــن املنت ــرض ع ــتوردة وُيع مس
ــا  ــى بعثه ــا ع ــذي يحفزن ــو ال ــرة ه ــلوكية الخ ــامذج الس ــدوات والن الق

وإحيــاء مآثرهــا ومنجزهــا العــام وكشــف ســجل إنجازهــا للنــاس.

إن شــخصية الشــيخ عــي املرهــون، واحــدة مــن تلــك الشــخصيات 
التــي ســاهمت يف الدفــع نحــو هــذا االتجــاه وتأصيلــه يف واقعهــا 
االجتامعــي، ضمــن متغــرات الزمــان واملــكان، وقــد ســاعده يف تحقيق 
ــروح الواجــب واملســؤولية  ــك، مقــدار الحــب واالنتــامء، والشــعور ب ذل
الــذي يســتبطنه ناحيــة مجتمعــه ووطنــه. عــى أننــا حــن ننظــر 
ــة  ــة مقفل ــا تجرب ــى أنه ــا ع ــر إليه ــون، ال ننظ ــيخ املره ــة الش إىل تجرب
ــة  ــتقيم وطبيع ــرة ال تس ــذه النظ ــص، فه ــن النواق ــة م ــة، وخالي ونهائي
ــا  ــل، وهن ــاح وفش ــف، ونج ــوة وضع ــن ق ــة مواط ــكل تجرب ــياء، فل األش
تتجــى أهميــة القــراءة الفاعلــة عندمــا نتنــاول بالحديــث لتجربــة 



4

قراءة في حياة وعصر العالمة الشيخ المرهون

ــية. ــة أو سياس ــة أو اجتامعي ــة أو ثقافي ديني

ــوء  ــليط الض ــرض تس ــار ولغ ــذا اإلط ــن ه ــدوة، ضم ــذه الن ــأيت ه وت
ــن  ــون، ضم ــي املره ــيخ ع ــخصية الش ــاد ش ــن أبع ــات م ــى مقتطف ع

ــا:  ــور منه ــدة أم ــدف ع ــك به ــي وذل ــا االجتامع محيطه

أوًل:��التعــرف عــى مناشــط القــوة فيهــا باعتبارهــا واحــدة مــن 
ــه  التجــارب الوطنيــة الجديــرة باالهتــامم والقــراءة، ومبــا متثل
مــن عالمــة فارقــة نظــر دورهــا امللحــوظ ومســاهمتها الفاعلــة 
ــن. ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــي ع ــايف واالجتامع ــأن الثق يف الش

ــي  ــيخ ع ــة الش ــن تجرب ــيء م ــارص ب ــل املع ــف الجي ثانًيا:��تعري
بغيــة  االجتامعيــة،  الثقافيــة  التنميــة  حركــة  يف  ودوره 
بالقــدوة.  بالنمذجــة، أو الرتبيــة  االســتفادة منهــا فيــام يعــرف 

ــي كان  ــم الت ــالل القي ــن خ ــي م ــي والوطن ــس الدين ــارة الح ثالًثا:  إث
ــا.  ــوم به ــي كان يق ــه الت ــع أدواره ومهام ــا يف جمي يتمثله

تأخــذ  املرهــون،  عــي  الشــيخ  تجربــة  أن  عــى  رابًعا:  التأكيــد 
حويتهــا يف أن بيئتهــا الحاضنــة كانــت تعيــش االنســجام، 
وعــدم التغايــر فيــام بينهــا وبــن مــا يلمســونه ويجدونــه يف 
ــي  ــا، فه ــو إليه ــي يدع ــه الت ــي ومبادرات ــيخ ع ــات الش مامرس

ــاس.  ــاس وإىل الن ــن الن م

خامًسا:  تقديــم واجــب شــكٍر وملســة وفاء لــكل الجهــود واملبــادرات 
التــي قــام بهــا يف ظروف ليســت بالســهلة.

 عنوان الأم�سية
الشــيخ  العالمــة  وعــر  حيــاة  يف  »بقــراءة  األمســية،  ُعْنوَنــت 
املرهــون«. وهــي محاولــة الســتقراء التجربــة، والتجربــة محــّل الخطــأ 
ــا  ــة أّنه ــة التجرب ــن قيم ــد، ولك ــى النق ــتعي ع ــد يس ــواب وال أح والص

ــة. ــارب الحق ــوات لتج ــن خط ــح م ــا وُتصحِّ ــي دفًع ُتعط
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ففــي الدراســات اإلنســانّية ميكــن لنــا أن نّتِكــئ عليها لتريــح عنوان 
ــا  ــون، عندم ــيخ املره ــة الش ــر العالم ــاة وع ــراءة يف حي ــية: ق األمس
ــر  ــول الع ــا نق ــة، وعندم ــة الذاتّي ــي التجرب ــاة فنعن ــاب الحي ــرق ب نط
ــالن  ــاك عام ــإن هن ــا، ف ــن هن ــا. م ــر به ــي م ــة الت ــرة الحياتّي ــى الُخ مبعن
الــذايت،  البيئــي والعامــل  العامــل  أساســّيان يف نشــأة الشــخصّية، 
ــة  ــة والثقافّي ــة واالجتامعّي العامــل البيئــي ويتمثــل يف البيئــة الطبيعّي

ــان. ــط باإلنس ــا يحي أي كل م

 ننطِلــق مــن هــذه البيئــة التي تتشــكل مــن خاللها شــخصّية اإلنســان 
ــي  ــل البيئ ــاء العام ــة، وإعط ــاءة الذاتّي ــزل الكف ــدم ع ــاظ ع ــن بِلح ولك
أثــًرا ذا أســاس مبعــزل عــن القــدرة الذاتّيــة فالطاقــة الذاتّيــة هــي 
حجــر األســاس، ولكــن للدراســة والتشــخيص جــرى العــرف األكادميــي 
الجانــب  هــام:  أساســن  عاملــن  إىل  الشــخصّية  ُقــوام  ُيصّنــف  أن 
البيئــي، والجانــب الــذايت. فللبيئــة دور مهــم مــن حيــث تأثراتهــا عــى 
الشــخصية، فالبيئــة كــام هــو معلــوم هــي مجموعــة العوامــل الخارجيــة 
التــي ميكــن أن تؤثــر يف نــو الكائــن، ونشــاطه منــذ بــدء تكوينــه إىل 
ــة. ــة، أو اجتامعي ــة، أو بيولوجي ــة فيزيقي ــا مادي ــة إم ــه، والبيئ ــر حيات آخ

البيئة والتكوين 
ــامل  ــق مبع ــام يتعل ــون، في ــي املره ــيخ ع ــن الش ــدث ع ــا نتح  عندم
ــاهمت يف  ــل س ــة عوام ــر أربع ــن ذك ــّد م ــا ال ب ــخصيته، فإنن ــن ش تكوي

ــخصيته: ــة ش صياغ

العامل�األول: البيئة الجغرافية. 

العامل�الثاين: البيئة االجتامعية.

العامل�الثالث: البيئة األرسية.

العامل�الرابع: البيئة الثقافية.
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البيئة الجغرافية
 بيئــة الشــيخ عــي املرهــون املاديــة )الجغرافيــة(، هــي واحــة 
ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــي م ــاحل الرق ــى الس ــع ع ــف، وتق القطي
وتلتقــي عــى صعيــد هــذه املنطقــة املظاهــر الطبيعيــة الثالثــة: البحــر، 
ــج،  ــاه الخلي ــا مي ــوب تكتنفه ــرق والجن ــن ال ــراء، فم ــل، والصح والجب
ــة،  ــا الرملي ــراء بهضباته ــال الصح ــا رم ــامل تحتضنه ــرب والش ــن الغ وم
ــام  ــّرا( ك ــج ج ــر( أو )خلي ــج قط ــن )خلي ــة م ــى مقرب ــوب ع ــن الجن وم
يســمى قدمًيــا، وتنتــر قمــم جبــل الظهــران عــى بعــد 23 كــم. وتتكــون 
واحــة القطيــف مــن عــدة قــرى ُتحيــط بحارضتهــا، ومــن تلــك القــرى أم 

ــون.  ــي املره ــيخ ع ــقط رأس الش ــامم مس الح

ــر  ــّل تقدي ــى أق ــد ـ ع ــكل جي ــخ بش ــرأ التاري ــن يق ــاك م ــّن هن  وال أظ
التاريــخ املحــي الخليجــي ـ ميــّر مــرور الكــرام عــى منطقــة القطيــف، 
ــا تبقــى القطيــف ِســمة  فالقطيــف هــي ُدّرة يف قــالدة الخليــج، تاريخيًّ
معرفّيــة وثقافّيــة مــن الطــراز األّول، وهــذا ال يعنــي بالطبــع التقليــل مــن 
بقيــة املناطــق األخــرى. نحــن نتحــدث عــن األبــرز، وعندمــا نقــول هنــاك 
ــى  ــايف ع ــكيل الثق ــار التش ــروًزا يف مس ــل ب ــاك األق ــي هن ــرز يعن األب

مســتوى منطقــة الخليــج. 

ــن  ــة م ــرة الثقافي ــي أن الخ ــة وه ــة مهم ــل حقيق ــا ال نغف ــى أنن ع
منظــور أنروبولوجــي هــي نتيجــة خــرات ومامرســات تراكميــة، مبعنى 
مــا ُينتــج ثقافيــا عــى مســتوى القطيــف واألحســاء مثــاًل ليــس مبعــزل 
عــن مــا يوجــد مــن حــراك ثقــايف يف البحريــن، والبحريــن ليســت مبعزل 
عــن الكويــت، وهكــذا وكلهــم أيًضــا مــع بقيــة البلــدان األخــرى، كــام أنهــم 

جميًعــا ليســوا مبعــزل عــن الجزيــرة العربيــة بأطرافهــا الشاســعة. 

هنــاك حــراك ثقايف ملحــوظ مُيكــن للمتابــع أن ُيدّقق فيه ويســتخرج 
الكثــر والكثــر مــن القواســم الكــرى امُلشــرتكة، التــي ُتعطــي صــورة 
ــارة  ــا عب ــي تختره ــع، والت ــذا الواق ــة له ــرة الرتاكمي ــن الخ ــة ع جلي

»الخليــج ليــس نفًطــا«.
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 البيئة الجتماعية 
ــت  ــام مت ــي ك ــامم، وه ــه أم الح ــة يف بلدت ــه االجتامعي ــل بيئت تتمث
اإلشــارة إليهــا، هــي واحــدة مــن قــرى القطيــف والتــي تقــع يف الجهــة 
ــة،  ــة زراعي ــة ريفي ــي بيئ ــف، وه ــارضة القطي ــن ح ــة م ــة الغربي الجنوبي
وفيهــا نــت خــرات وتجارب الشــيخ عــي، الحياتيــة األوىل يف أبســط 
صورهــا. ونقطــة االرتــكاز يف هــذا العامــل متثــل يف طبيعــة هــذه 
البيئــة الريفيــة ومبــا تضفيــه عــى ســلوك وشــخصية اإلنســان الريفــي. 
وحســب مــا تشــر إليــه الدراســات والبحــوث املتصلــة بعلــم االجتــامع 
ــذي  ــع ال ــه واملجتم ــق يف بيئت ــج بعم ــف مندم ــل الري ــأن طف ــي، ب الريف
يعيــش فيــه، ويتطابــق بســهولة مــع والديــه الذيــن يتقاســم معهــم 
املســؤوليات يف مرحلــة مبكــرة جــًدا مــن حياتــه، كــام أنهــا تشــجع عــى 
ــي  ــع الريف ــك أن املجتم ــف إىل ذل ــخصية. أض ــر للش ــاج مبك ــام اندم قي
عــى وجــه العمــوم مجتمــع يتميــز بالتديــن والتأثــر الدينــي العميــق، 
فالشــعور الدينــي قــوي بــن أبنــاء الريــف وينعكــس ذلــك عــى معظــم 
ترفاتهــم. كــام أنــه وبفعــل العيــش بــن أحضــان البيئــة الطبيعيــة فقــد 
لوحــظ أنهــا عــادة مــا تكــون مصحوبــة بأفــكار تشــر إىل تفــوق اإلنســان 
الريفــي مــن الناحيــة األخالقيــة عــى مــن ســواه يف املجتمــع الحــضي. 

ــة االجتامعيــة نشــأ وترعــرع الشــيخ عــي املرهــون،  يف هــذه البيئ
ــد  ــة، وبع ــدة الدبابي ــامم إىل بل ــه أم الح ــن بلدت ــه م ــد انتقال ــى عن وحت
فــرتة زمنيــة إىل الشــويكة، مل يكــن لهاتــن البلدتــن مائــز عــن بلدتــه أم 
الحــامم ألنهــام يف األســاس بيئتــان ريفيتــان ملجتمــع ريفــي أكــر. وهنــا 
ميكــن لنــا أن نســك بطــرف مــن ذلــك الخيــط الــذي يقودنــا لفهــم جــزء 
مــن أبعــاد شــخصيته األخالقيــة مبــا تتمتــع بــه مــن محبوبيــة وتواضــع 

وحســن عــرة، ودماثــة خلــق، ولــن عريكــة.

البيئة الأ�سرية 
بالنظــر ألرسة الشــيخ عــي املرهــون التــي تلقــى فيهــا تنشــئته 
االجتامعيــة، فهــي أرسة ذات مكانــة يف وســطها االجتامعــي، وذات بعد 
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ــوده يف  ــى ع ــن، فنم ــن كرمي ــة أبوي ــل رعاي ــأ يف ظ ــث نش ــي، حي دين
بيــت مــن بيوتــات العلــم واملعرفــة يحوطــه فيــه والــده بعــن الرعايــة 
واالهتــامم درًســا وتوجيًهــا، فــام فتــح عينــه إال يف دار العلــم، ومــا 
ــاه  ــيا، فرب ــرة وعش ــذه بك ــى تالمي ــده ع ــرات وال ــه إال تقري ــمعت أذن س
أبــوه تربيــة صالحــة نشــأ محًبــا للعلــم وذويــه، ومغذًيــا عقلــه بالتغذيــة 
الطيبــة، مســدًيا إليــه مــن اإلحســان الــيء الكثــر وأول إحســان ـ 

ــا.  ــامه علًي ــي ـ أن س ــيخ ع ــف الش ــب وص حس

عــى أنــه ال ميكننــا أن نفصــل هــذا املنــاخ األرسي عــن املنــاخ 
العــام للمجتمــع وطريقــة تفكــره وأســلوب حياتــه، كــام ال نغفــل بعــض 
املتغــرات ذات الصلــة بالشــيخ عــي كونــه االبــن البكــر ألبيــه مــن 
الذكــور، بعــد أختــه شــيخة، وأنــه ولــد بعــد أن بلــغ والــده األربعــن مــن 
العمــر يف وقــت مــن كان مــن أقــران والــده الشــيخ منصــور قــد أنجــب 
عــدًدا غــر قليــل يف األعــم األغلــب مــن األبنــاء، كل ذلــك يف ظــل 
ثقافــة مجتمعيــة تعطــي قيمــة )الذكــورة( موقًعــا متقدًمــا مــن نشــاطها 
االقتصــادي وحضورهــا االجتامعــي مبــا ميثلــه مــن امتــداد طبيعــي يف 

ــة.  ــا املختلف ــة يف أبعاده ــاحة االجتامعي الس

وعــى ذلــك ال ميكــن لنــا بعــد هــذا أن نفهــم طبيعــة العالقــة القامئــة 
بــن الشــيخ عــي ووالــده بأنهــا عالقــة مــن طــرف واحــد فقــط كعالقــة 
ــل  ــوي، ب ــي واملعن ــا الروح ــتاذ يف مقامه ــذ باألس ــه، أو التلمي ــن بأبي االب
هــي عالقــة تجمــع بــن طــريف املعادلــة، موقــع األب املتميــز، واألســتاذ 
املتميــز، ومــن خــالل الجمــع بــن هذيــن الطرفــن ميكــن لنــا أن نفهــم 
بعــًدا مــن أبعــاد هــذه العالقــة بــن األبــن واألب. ولعــل مــن أبــرز صــور 
هــذه العالقــة القامئــة يف الجمــع بــن طــريف معادلــة األب / األســتاذ، مــا 
ميكــن أن نجــده مبثوًثــا يف ثنايــا كتــاب )شــعراء القطيــف(، الــذي ألّفــه 
الشــيخ عــي وذلــك عندمــا يتعــرض بالرتجمــة ألحــد مــن أســاتذة والــده 
أو تالميــذه، أو أصدقائــه فهــو ال يذكرهــم وكفــى، وإنــا يتبــع ذكرهــم مــع 

مشــاهد وصــور انطبعــت يف ذاكرتــه وهــم يف محــض والــده.
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وإلدراك الشــيخ عــي، بأنــه ينتمــي إىل هــذه األرسة فقــد ُغرســت 
فيــه روح املســؤولية مــن موقــع العمــل الجــاد واملتمثــل يف املحافظــة 
ــذي تركــت بصمــة واضحــة  عــى هــذا الزخــم واملكتســب املعنــوي وال

ــه. ــرة حيات يف مس

البيئة الثقافية 
ميكــن النظــر للبيئــات الثقافيــة التــي وضحــت معاملهــا يف شــخصية 

الشــيخ عــي املرهــون، يف بيئتــن ثقافيتــن هــام: 

البيئة�األوىل:�بيئته�الثقافية�يف�موطنه�القطيف

كونــه مــن أرسة علميــة يســتدعي هــذا بالــضورة توفــره عــى فرصــة 
غــر متأتيــة للكثــر ممــن هــم يف مثــل عمــره، أال وهــي فرصــة الذهــاب 
للكّتــاب مــن أجــل حفــظ القــرآن الكريــم، وتعلــم القــراءة والكتابــة 
ــوم اللغــة العربيــة.  ــة متقدمــة دراســة عل )النظــر( والحســاب، ويف مرحل

عــى هــذا، فبيئتــه الثقافيــة بحســب هــذا الواقــع تبــدأ مــن الكّتــاب، 
ــاخ  ــذا املن ــالل ه ــن خ ــور م ــذ يتبل ــايف أخ ــه الثق ــال حراك ــك فمج وبذل
التعليمــي يف شــكله ونطــه البســيط والتقليــدي، والــذي ســيلتقي فيــه 
بزمــالء الــدرس مــن أبنــاء مجتمعــه. ومــن عتبــات هــذه البيئــة الثقافيــة 
ميتــد بــه طريــق العلــم واملعرفــة لتشــمل يف امتداداتــه ونواحيــه، ويف 
مرحلــة متقدمــة أســاتذة وطــالب يفيــد ويســتفيد منهــم. هــذه البيئــة 
ــه  ــن بيئت ــه ع ــبة إلي ــة بالنس ــر منفصل ــاب(، غ ــرة )الكّت ــة املصغ الثقافي
األرسيــة، كــام وأنهــا متثــل امتــداًدا أفقًيــا نحــو البيئــة الثقافيــة الكــرى 

يف محيطــه وموطنــه القطيــف. 

املتصلــة  اإلميانيــة  النفحــات  تلــك  ظــالل  عــي  الشــيخ  وتفيــأ 
ــي  ــف الذهب ــر القطي ــرتات ع ــن ف ــا م ــة، إذ أدرك جانًب ــارف اإللهي باملع
ــيخ  ــة الش ــة، كمرجعي ــة املحلي ــة الديني ــه للمرجعي ــل مبعارصت واملتمث
ــوق،  ــه املعت ــد الل ــيخ عب ــة الش ــزي، ومرجعي ــن الخني ــو الحس ــي أب ع
ــر.  ــد النم ــيخ محم ــه الش ــة الل ــي، وآي ــد العوام ــيد ماج ــة الس ومرجعي
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ــة  ــر للبيئ ــوذ والتأث ــرة النف ــع دائ ــدأت تتس ــف، ب ــه القطي يف موطن
ــن أن  ــخيصته. وميك ــح ش ــى مالم ــم ع ــن ث ــلوكه وم ــى س ــة ع الثقافي
نتلّمــس الطريــق نحــو فهــم هــذه البيئــة الثقافيــة مــن خــالل مــا يســجله 
يف شــقها العلمــي واملعــريف ونــص بيانــه »مــن تلــك البيئــات التــي قــدر 
لهــا أن تكــون ســعيدة مبــا قــدر لهــا مــن إيجــاب التقــدم إىل كل مســتوى 
فاضــل علــاًم، وأدًبــا، وتقــى، ورًعــا، زهــًدا، ثقافــة، تاريخــا، حضــارة، 
ــن  ــف ـ ب ــم ـ أي القطي ــال ضمته ــك برج ــااًل كل ذل ــاًدا، نض ــاًءا، اجته إب
ــع عــر )الهجــري(، وإن كانــت قبــل وبعــد  جوانحهــا أوائــل القــرن الراب
ــة،  ــب الرمي ــرة، ويصي ــد الثغ ــن يس ــا م ــد فيه ــم يوج ــن مل نره ــك مم ذل
كالعالمــة املجاهــد الشــيخ حســن عــي البــدر املتــوىف ســنة 1334هـــ، 
ــن  ــة مل تك ــك اآلون ــم يف تل ــق اجتامعه ــن اتف ــال الذي ــك الرج ــن أولئ لك
لتحلــم بــه بــالد مــن ســائر البــالد اإلســالمية، إال مــا كان البلــد التــي هــي 
ــة  ــا، والحل ــداد يف عره ــة، كبغ ــم والحقيق ــرواد العل ــال ل ــط الرح مح
يف وقتهــا، والنجــف حتــى يــوم النــاس هــذا، ومكــة املكرمــة واملدينــة 
املنــورة قدمًيــا وحديًثــا. إن تلــك البيئــة هــي بالدنــا القطيــف ... توجــب 
لــك اإلميــان بأنهــا يف صــف غرهــا مــن ســائر البلــدان العلميــة« انتهــى 

كالمــه. 

وميكــن أن ننظــر للعلــامء بوصفهــم مصــدًرا مــن مصــادر الثقافــة يف 
ــة  ــة الفقهي ــث الثقاف ــي: ب ــا ه ــت نوجزه ــاط س ــالل نق ــن خ ــف م القطي
ــا واســتدالاًل،  يف املجتمــع، تحصــن املجتمــع بالثقافــة العقديــة دفاًع
تنميــة الــروح األخالقيــة واإلميانيــة يف النفــوس، تعريــف املجتمــع 
مبعــارف القــرآن الكريــم وتفســره، غــرس الثقافــة األدبية والشــعرية يف 
نفــوس الشــباب ورعايــة مواهبهــم وتهذيبهــا، القيــام بــدورات تثقيفيــة 
وتعليميــة لبعــض مقــررات الحــوزة مــن نحــو وبالغــة ومنطــق وأصــول 

وفقــه وفلســفة. 

املنــر  يحــض  الثقــايف،  الرفــد  يف  العلــامء  دور  مصــاف  وإىل 
الحســيني دوًرا فاعــاًل يف املــّد الثقــايف والتوعيــة يف شــتى مجاالتهــا، 
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إذ يعتــر املنــر رمــًزا ثقافيــا يف الوعــي االجتامعــي باعتبــاره قنــاة 
رئيســية مهمــة يف عمليــة اإلرشــاد وتبليــغ النــاس معــارف وعلــوم 
دينهــم، وتثقيــف الــرأي العــام، وهــو بذلــك ـ أي املنــر الحســيني ـ 
مصــدر حيــوي وفاعــل يف اإلرشــاد الدينــي، مبــا يتضمنــه كل ذلــك مــن 
حديــث حــول الرتاجــم والســر، والعقائــد، والتفســر، والحديــث والتــي 
متثــل يف مجموعهــا الــكي مصــدًرا مهــاًم مــن مصــادر الثقافــة يف 
املحيــط والبيئــة القطيفيــة، فصــار املنــر الحســيني يف حركتــه هــذه 
ــف  ــة تثقي ــيط عملي ــامء يف تنش ــة العل ــرة وحرك ــداًدا ملس ــل امت ميث
النــاس وإرشــادهم. وبالتجربــة، ال يعــدم مــن واظــب عــى حضــور هــذه 
ــا  ــة منه ــا التاريخي ــة خصوًص ــة متنوع ــة معلوماتي ــن ثقاف ــس م املجال
والفقهيــة. وعــى ذلــك كان املنــر الحســيني وال يــزال مصــدًرا ثرًيــا مــن 
ــم  ــي للمتعل ــي القطيف ــع االجتامع ــية يف الواق ــة الرئيس ــادر الثقاف مص
وغــر املتعلــم عــى حــٍد ســواء يأخــذ دور ـ أي املنــر الحســيني جنًبــا 

ــرى.  ــة األخ ــد الثقافي ــادر والرواف ــة املص ــع بقي ــب م إىل جن

وعــى ذات الطريــق، يحــض الكتــاب، املجــالت، املكتبــات كروافــد 
أصيلــة يف الواقــع االجتامعــي الثقــايف القطيفــي مبــا متثلــه هــذه 
القنــوات مــن أوعيــة معلوماتيــة بهــا ومــن خاللها ترتســم حركــة الحارض 

ــتقبل. ــتراف املس واس

زيارتهــا  املعجــزات(،  )أرض  كتابهــا  يف  الشــاطئ  بنــت  وتصــف 
للقطيــف، عاكســة الصــورة الثقافيــة التــي ملســتها مــن أدبــاء القطيــف 
ــف ـ  ــف ـ أي القطي ــم ال تك ــر األلي ــى الهج ــي ع ــر »وه ــا إذ تذك ومثقفيه
عــن ذكــر مــر وتتبــع أخبارهــا العلميــة واألدبيــة، بــل يف معزلهــا النــايئ 
املهجــور عــى ســاحل الخليــج، تســتورد البضاعــة األدبيــة مــن ضفــاف 
النيــل، وتعــرف عــن ســر الفــن والحيــاة بهــا، وأعــالم األدب والفكــر فيها، 
ومــا يجهلــه املريــون أنفســهم غــر قلــة مــن الدارســن، كــام تأملــت 
وأنــا أصغــي إىل حديــث أدبــاء القطيــف عــن معاركنــا النقديــة ومذاهبنــا 
الفنيــة، كــم خجلــت وأنــا أرى يف أيديهــم كتبنــا ومجالتنــا ونحــن الذيــن 
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ال نشــعر بهــم أو نلقــي إليهــم بــااًل«. 

أمــا عــن الــر الــذي جعــل متيــًزا للفــرتة التــي نــؤرخ لهــا مــن التاريــخ 
ــرتات  ــن الف ــا م ــي، دون غره ــيخ ع ــا الش ــف وعارصه ــي للقطي العلم
العلميــة الســابقة فيعــود إىل أســباب عديــدة نجملهــا يف نقطتــن هــام: 

أوًل:  ضيــاع الكثــر مــن الــرتاث العلمــي واألديب نتيجــة الضطــراب 
األوضــاع السياســية واالجتامعيــة يف تلــك العهــود، وهــذا مــا 
ذهــب إليــه الباحــث محمــد ســعيد املســلم، يف كتابــه )واحــة 
عــى ضفــاف الخليــج(، ووافقــه الباحــث عدنــان العوامــي، يف 
)ديــوان أيب البحــر الخطــي(، معتــًرا ذلــك مــا يصــح االطمئنــان 
إليــه ســبًبا مــن أســباب طمــس مالمــح الحيــاة العلميــة واألدبية 

يف القطيــف عموًمــا واملنطقــة بشــكل خــاص. 

الدولــة  الــذي اســترى يف كيــان  الوهــن والضعــف  ثانًيا:  حالــة 
العثامنيــة والتــي كانــت القطيــف واحدة مــن توابعهــا اإلدارية، 
وهــو مــا ذهــب إليــه األديــب عبــد العــي آل ســيف يف معــرض 
مقدمــة لــه عــن )إجــازة الشــيخ عبــد اللــه بــن معتــوق الخطــي، 

للشــيخ مــوىس الحائــري(. 

البيئة الثانية: البيئة النجفية
أمــا البيئــة الثقافيــة الثانيــة التــي تشــكلت مالمــح شــخصية الشــيخ 
ــى  ــة ع ــر الزاوي ــة حج ــذه البيئ ــل ه ــة ومتث ــة النجفّي ــي البيئ ــي، ه ع
ــى  ــا ع ــت معامله ــذي وضح ــي ال ــايف واالجتامع ــراك الثق ــد الح صعي

ــون.  ــي املره ــيخ ع ــرة الش ــرة ومس ــل س مجم

ــا  ــذت موقعه ــد أخ ــف األرشف(، ق ــة )النج ــذه البيئ ــأن ه ــوم ب ومعل
ــا  ــط إليه ــذ أن هب ــالمية من ــارف اإلس ــوم واملع ــل العل ــادي يف حق الري
شــيخ الطائفــة الطــويس ســنة 448هـــ، حيــث غــدت مركــًزا علمًيــا 
وجامعــة دينيــة ينتجــع تربتهــا الخصبــة كثــر مــن رواد العلــم وطالبــه 
ــا  ــف األرشف وحوزته ــة بالنج ــات املتصل ــن الدراس ــر م ــب كث ـ وبحس
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ــي  ــة الت ــدوة العلمي ــوث الن ــات والبح ــك الدراس ــر تل ــن أواخ ــل م ـ ولع
عقدهــا »مركــز كربــالء للبحــوث والدراســات يف لنــدن« مــن 17 ـ 18 متوز 
)يوليــو( 1999م، والتــي ضمــت مجموعــة مــن البحــوث والدراســات، 
وقــد طبعــت تلــك النــدوة يف جزئــن تحــت عنــوان: )النجــف األرشف 
إســهامات يف الحضــارة اإلنســانية( والتــي تشــر إىل أنهــا ـ أي النجــف 
ــم، حتــى أنــك ال متــر بــدار مــن  ـ مفعمــة بالعلــامء رائــج بهــا ســوق العل
دورهــا وال محفــل مــن محافلهــا إال وتســمع أصــوات املذاكــرة باملســائل 
العلميــة عــى أنواعهــا، وتــرى حلقــات الحديــث وثيقــة العــرى متامســكة 

ــراف.  األط

مــن ســامت بيئــة النجــف األرشف أّنهــا حاضنــة لــكل الثقافــات، فتجد 
فيهــا الجاليــات العربيــة واألفغانيــة، والباكســتانّية واإليرانيــة والرتكّيــة 
وغرهــا مــام يعنــي أنهــا حاضنــة لــكّل الثقافــات الوافــدة إليهــا، وأســاس 
الــدرس يف النجــف األرشف هــو درٌس عــريب، وكثــر مــن أســاتذته 
لغتهــم األم فارســية، كالســيد أبــو القاســم الخــويئ، ولكــن عنــد البحــث 

والــدرس يعرضونــه باللغــة العربيــة. 

فمــن خــالل هــذه البيئــة املعرفيــة الكــرى، ونــط وأســلوب العيــش 
الــذي يطغــى عليــه طابــع التقشــف والزهــد، ومبــا متثلــه مــن بعــد دينــي 
عميــق ومــا وفرتــه مــن فــرص املباحثــة واالحتــكاك بــرواد العلــم 
والفضيلــة، كونــت لــدى الشــيخ عــي خــرة تراكميــة عــر هــذه الســنن 
درًســا وتدريًســا ومطالعــة، وصداقــات اجتامعيــة جعلــت مــن كل هــذه 
الخــرات امليدانيــة يف أشــكالها املتعــددة محطــة مــن أهــم املحطــات 
املفصليــة مــن حياتــه، خصوًصــا إذا وضعنــا يف عــن االعتبــار أن 
تجربتــه األوىل يف ميــدان الدراســة الحوزويــة كانــت مبدرســة اإلمــام 

ــاء.  ــف الغط ــن آل كاش ــد الحس محم

ــر  ــت من ــال، وتح ــي الرح ــيخ ع ــتقرت بالش ــة اس ــذه املدرس يف ه
هــذا العــامل وغــره مــن أســاتذة الحــوزة تلقــى تعليمــه، أضــف إىل ذلــك 
حضــوره للمنتديــات واملجالــس األدبيــة والتــي كانــت تعقــد يف بيوتات 
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بعــض علامئهــا كأســتاذه الشــيخ قاســم محــي الديــن النجفــي. كــام كان 
ــكل  ــادة وبش ــون ع ــي تك ــرة الت ــة واملذاك ــة املباحث ــاخ عملي ــو ومن لج

دائــم بــن الطلبــة مــع بعضهــم البعــض.

 كل هــذه املتغــرات وغرهــا كانــت بالســبة للشــيخ عــي املرهــون 
ــارش أو  ــكل مب ــاهمت بش ــت وس ــي صاغ ــة الت ــس الرصين ــة األس مبثاب
ــات  ــذه املناخ ــه ه ــا تتيح ــخصيته مب ــامل ش ــون مع ــارش يف تك ــر مب غ
الثقافيــة املختلفــة مــن اإلفــادة واالســتفادة مــن معطيــات هــذا املنــاخ 

ــة.  ــة النجفي والبيئ

وعنــد الرصــد ألبــرز مظاهــر بيئــة النجــف الثقافيــة والتــي متــد 
الطالــب مبــا يعينــه ويحتاجــه مــن علــم ومعرفــة وجــود املكتبــات 
العلميــة الدينيــة الخاصــة والعامــة، حيــث قامــت وال تــزال بــدور مهــم 
يف نشــاط الحــوزات، واملراكــز العلميــة والثقافيــة، ويف توفــر املصادر 
واملراجــع األساســية لدراســتهم كمكتبــة اإلمام عــي، ومكتبة آل كاشــف 
ــة  ــدري، ومكتب ــرم الحي ــة الح ــم، ومكتب ــام الحكي ــة اإلم ــاء، ومكتب الغط
أغابــزرك الطهــراين، ومكتبــة كليــة الفقــه، ومكتبــة جمعيــة الرابطــة 
األدبيــة ومكتبــة اإلدارة املحليــة، ومكتبــة الروجــردي، ومكتبــة جامعــة 
النجــف، ومكتبــة العلمــن والطــويس، ومكتبــة بحــرم العلــوم وغرهــا. 
يضــاف إىل ذلــك مجموعــة مكتبــات املســاجد والحســينيات واملدارس 
والبنايــات الخاصــة بهــا، كلهــا تضافــرت يف تأديــة دور فكــري ســاهم يف 
نــر الثقافــة التــي ازدهــرت بهــا حركــة الفكــر والعلــم واألدب بالنجــف 

األرشف.

 فشــخص يعيــش هــذه األجــواء املليئــة بآليــات التــزود العلمــي 
العبــادي مــن الطبيعــي أن يــرتك هــذا املنــاخ تأثراتــه  والســلويك 
ــذا  ــاه ه ــه تج ــن نفس ــجاًما م ــواًل وانس ــي قب ــد املتلق ــا إذا وج خصوًص
ــيخ  ــرة الش ــرة ومس ــي يف س ــكل ج ــح بش ــا وض ــذا م ــط. وه املحي

عــي املرهــون.

أمــا عــى صعيــد الســياق األديب، فــكان الشــيخ عــي املرهــون، 
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تلميــذا للشــيخ قاســم محيــي الديــن النجفــي، الــذي يعتــر بيتــه أشــبه 
مــا يكــون مبنتــدى أديب، فيحــض عنــده النخــب السياســية والثقافيــة 

ــف .  ــارج النج ــن خ ــف وم ــن النج ــة م املحلي

ــا اكتســب مــن هــذه  ــذي يبــدو يل أّن الشــيخ عــي املرهــون رمّب وال
الشــخصية اندفاعــه  نحــو العمــل االجتامعــي، فقــد كان الشــيخ قاســم 
محيــي الديــن، دؤوًبــا يف العمــل لخدمــة الغــر مــع نكــران للــذات، دون 
أي اكــرتاث مــن أّي أحــد، ومــام ينقــل عنــه أنــه يــأيت صباًحــا لصاحــب 
الحانــوت ويطلــب منــه مســاعدة فقــر فال يســتجيب لــه، ويأتيــه عًرا 
يطلــب منــه أن يســاعده يف تزويــج أعــزب فــرده فيأتيــه ليــاًل ويقــول 
عندنــا مســجد نريــد أن نرّممــه ، يعــود للشــخص ثــالث مــرات يف اليــوم 
ــرض  ــا م ــد، فعندم ــف الي ــه كان عفي ــرى أّن ــة الك ــد. وأن املفارق الواح
بالرغــم مــام تأتيــه مــن عطايــا ومســاعدات إاّل أّنــه مل يكــن يأخــذ منهــا 
شــيًئا، فنصحــه األطبــاء أن يعالــج يف بغــداد ولكّنــه مل يســأل أحــًدا أن 
يعطيــه شــيًئا، كل مــا فعلــه أّنــه عــرض مكتبتــه للبيــع، يك يــرف مثــن 
بيعهــا لشــؤون ومتطلبــات عالجــه. هــذه واحــدة مــن الشــخصيات التــي 

حــض الشــيخ عــي املرهــون تحــت منرهــا. 

مــن الشــخصيات األخــرى التي حــض عندها الشــيخ محمد الحســن 
آل كاشــف الغطــاء، وهــو مرجــع دينــي تــرك بصمــة واضحــة يف مســرة 
ــن  ــّيد محس ــك الس ــف األرشف، وكذل ــة يف النج ــوزة العلمي ــخ الح وتاري
ــه حضــوره يف الســاحة  الحكيــم مرجــع الطائفــة األعــى وهــذا أيًضــا ل
ــويئ،  ــم الخ ــو القاس ــيد أب ــد الس ــض عن ــام وح ــيعية، ك ــالمية الش اإلس
والســيد محمــد باقــر الصــدر، وغرهــم مــن فقهــاء الحــوزة وأســاتذتها.

ــي  ــيخ ع ــخصّية الش ــل بش ــام يتص ــة في ــات الجميل ــن اللفت ــل م ولع
ــه  ــه علي ــة الل ــدر رحم ــر الص ــد باق ــيد محم ــه الس ــة الل ــون، أن آي املره
مــن مواليــد 1354هـــ يعنــي ذات الســنة التــي هاجــر فيهــا  الشــيخ عــي 
ــر مل  ــارق العم ــا، أّن ف ــدرس هن ــة وال ــة الجميل ــف األرشف، والدالل للنج
مينــع الشــيخ عــي املرهــون مــن حضــور درس الســيد الصــدر، وقــد كان 
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أول درس يلقيــه الســيد الصــدر، فقــد كانــت املعرفــة ضالّتــه وهــي منــاخ 
ِركابــه، لذلــك ال يتــواىن بــأن يجلــس يف مــكاٍن األســتاذ فيــه أصغــر منــه 

ا. ا وكذلــك زمــالء الــدرس أيًضــا أصغــر منــه ســنًّ ســنًّ

هــذه البيئــة النجفّيــة باختصــار يف تشــكاّلتها اإلنســانية وتشــكالتها 
ــة يك  ــة ذهبي ــون فرص ــي املره ــيخ ع ــت الش ــة أعط ــة واملكاني البيئّي
يصقــل مــن خاللهــا شــخصيته يف حيــٍز أقــل مــا ُيقــال فيــه أّنــه اشــتغل 
لصناعــة نفســه كإنســان، فلرمبــا  تســتغني عــن علــم إنســان آخــر، ولكّنــك 
ال تســتغني عــن إنســانّيته، اإلنســان هــو املحــور األصيــل لــكّل رســاالت 
الســامء، وهــذا مــا اشــتغل عليــه الشــيخ عــي املرهــون، عــى صعيــد 

صناعــة نفســه  وعــى بلــَورة فكــره مــن خــالل حــّب اإلنســان.

ــا يف حيــاة ويوميــات الشــيخ  ــًة يوًم فهــذه املفــردات مل تكــن طارئ
عــي املرهــون، ومــن يســمع القصــص مــن كبــار الســن ُيــدرك متامــا أّن 
ــه  ــة أخي ــق ومحب ــراز األول يف عش ــن الط ــارس م ــون ف ــيخ املره الش
ــام  ــام مق ــّن املق ــص ولك ــام رسد القص ــا مق ــام هن ــس املق ــان. لي اإلنس
تســجيل التجربــة وتفعيــل هــذه التجربــة، فقيمــة اإلنســان تتجــّى 
فيــام يحملــه مــن حــّب تجــاه أخيــه اإلنســان، وهــذا ُمتجــٍل بوضــوح يف 

ــون.  ــي املره ــيخ ع ــخصية الش ش

ــه  ــا أّن ــدرك متاًم ــه ُي ــر خطابت ــتمع ملن ــه واس ــس إلي ــن جل ــل م ولع
مّمــن يفعــل ويقــول، ومّمــن يســعى قــدر املكــن أن ُيطابــق قولــه عملــه، 
فهــو ال يأمــر مــن فــوق املنــر بــيء حتــى يبــر النــاس مــا يأمــر أو 
ينهــى عنــه، لذلــك فهــو يطــرح املوضــوع بــكل بســاطة وبــكل أريحيــة 
 ثقــة منــه بــأّن مــن يســتمع إليــه لــن يِســمه بازدواجيــة الشــخصية، ولــن 
ُيعــرض عنــه صفًحــا فيقــول: ابــدأ بنفســك ثــم ادعــو اآلخريــن، ال أحــد 
يجــرئ أن يقتحــم هــذه املفــازة مبعــزل عــن إدراكــه محتــوى  مــا يقولــه 

الشــيخ عــي.
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الخاتمة:
كــام أرشت يف البدايــة، فــإن الحديــث عــن تجربــة الشــيخ عــي 
يحتــاج  عــره  ومالمــح  حياتــه  اســتعراض  خــالل  مــن  املرهــون 
إىل املزيــد مــن البحــث والدراســة، وحاولــت يف الوقــت املتــاح أن 
اســتعرض جوانــب منهــا بإشــارات أوليــة لعلهــا تفتــح البــاب أمــام 

الباحثــن لدراســتها بصــورة أعمــق.

ولكــن الخالصــة أننــا أمــام تجربــة رياديــة فــذة ينبغــي إبرازهــا لتكون 
ــرر  ــال، واك ــا لأجي ــا مثالًي ــع ونوذًج ــة املجتم ــامل حيوي ــن مع ــاًم م معل
شــكري ملنتــدى الثالثــاء الثقــايف عــى اهتاممــه بإبــراز وتكريــم الرمــوز 
والقيــادات الدينيــة الفكريــة واالجتامعيــة، وإعطــاء املجــال للحديــث 

حــول منجزهــا وعطائهــا.




