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 باسمه تعالى 

 

 د . جعفر المهاجر                                                                                    

 

 أُسرة آل الحرفوش أمـراء بعلبك

 

رة شيعيّة ، كان لها ُسلطة سياسية ــ إقطاعية على ـَعلـَم على أس"الحرفوش"       

نان "  هو " لب سـالسرقعة متفاوتة مّما  يوم . ـيا لوكي ي ال خر عهد الحكم المم نذ أوا لك م    وذ

قرن  11هـ /  11) القرن  من ال ثاني  يداً حتى النصف ال ماني . وتحد ناء الحكم العث م ( وأث

 " لبنان " حتى اليوم .  م . وما يزال أعقابهم في أنحاء  11هـ /  11

س  صل األ جع أ ناك أدبـير جح . ه لى األر عراق " ع لى " ال هي رة إ شفويّة تُن ّات  ي

هو نسبهم إلى قبيلة ُخزاعة ، من ُخزاعة " العراق"  ما  ستبَعد . لِ مر غير ُم . وهذا إجماالً أ

ثر من أن أك نان" و ثابت  في "لب شيعيّة  عات ال نا الجما عراق" . لكن من "ال قدمت  "سوريّة" 

شخص ب لى  سبها إ جع ن يث تُر ّات ، ح لك األدبي له ت ما تقو صّحة  في  يراً  تاب كث نه ، نر عي

عي فوش الُخزا في غوطة "دمشق" .  .تُسّميه حر ستقّر  توح وا سرايا الف مع  قدم  نه  تزعم أ

جّراح وعندما توّجه أبو عبيدة  لى "بعلبك"بن ال ستوطنها . إ ثم ا قة .  يادة فر ية بق له را عقد 

 ( .  16/  ألوف : تاريخ بعلبكومنه تسلسلت أعقابه ) ميخائيل موسى 

يراً على    Linguistics   ألسنيةً  إن دراسةً   قي ضوءاً من كن أن تُل السم األسرة يم

حرافيش من نصوص كثيرة متآزرة أن كلمة ) ويؤَخذما نجهله من تاريخها .  . حرفوش ج. 

قة والجاري على األلسن محليّـاً : الحرافشة  من طب شخص  ّة ( يُقصد منها   وضيعة اجتماعي

( Dozy:Supplement aus Dictionnair Arabes  )  مــادة " حــرفش" . وكــان

سبات الحرافيش طبقة معروفة ، على شـئ من التنظيم  في المنا في العهد المملوكي ، تساهم 

( ولهم رئيس  111و  61/  1: في حوادث الزمان الرسميّة ) ابن طولون : مفاكهة الخالّن 

غّزي،  111/  1يتقّدمهم تجاه السلطة ، يُسّمى "سلطان الحرافيش" ) نفسه :  كب  وال : الكوا

يان ال سائرة بأع شرة :ال ئة العا ن 111/  1 7ما نا ال  هو ( . ولكن ما  طع  حو الق لى ن دري ع

ماعي ضعها االجت نى و حّددة  مع قات ُم جود طب ّز بو لوم أن العصر تمي من المع يد . ف بالتحد

حو حاسـ لى ن في رأسـها ـع كن تجـاوزه .  عاً ، م ال يم كريّة ذات النفـوذ ــالطبقـة العس، طب

سبة .  الشامل ـرف والك ثم أصحاب الحِ ضيقاً .  شاً  لـّون هام لذين يحت هاء ا عدها الفق . يأتي ب

قـُل  إذن ، فيُفهم من ذلك أن الحرافيش هم طبقة رابعة ، ليس لديها دور اقتصادي ًمحّدد . فلن

خذ هاالصغير الباقي . ولكن أنها تحتّل رقعة أضيق من الهامش ماً  تأ سلطة . دائ نب ال ا جا ممّ

 أن يكون ذا داللة على المستوى السياسي . يمكن 

بن   وقعنا على أول ذكر لألسرة في المذكرات اليوميّة التي كتبها شهاب الدين أحمد 

سم ) حت ا شورة ت يق طوق ، المن تي  ( التعل مواطن ال عن ال يد  صّي بع كان ق في م لك  . وذ

طاعيين. مراء ـ إق ها أ صبح أبناؤ عد أن أ يل . أي ب عد قل ها ب ية ستضطرب في في قر لك        وذ

يأتي  يث  بك " . ح شرق " بعل ّة  قة الجبلي في المنط ّة " ،  تب " الُجب كر مرتين الكا لى ذ ع

يقـين الحرفوشـإقطاعي صغير في القرية ، اسمه "حس نا  ي الرافضي" ) التعل  1: ، بتحقيق

كـون   )( .  111و  111/  بأن ي شـق "  شيخ (  يُكلّف من قِبَل السـلطة المركزيّـة في " دم

 هي أدنى الّرتب اإلقطاعيّة . )الشيخ( القرية ، و

لى   شيران إ ما ي من حيث أنه هذين النصين .  ّة  في أهمي ما من شـك على اإلطالق 

لك أن شخصاً هما والمواطن األولى آلل الحرفوش . و حد . ذ شخص وا قيَن ب نا متعل إن يكو

ستنداً ينجح في الوصول إلى رتبة إقطاعيّة مهما تكن صغيرة ، ال  كون ُم كن إال أن ي لى يم إ

 ة ـأن قري في موطن نفوذه . ونحن نعرفرة كثيرة العدد ـوضع اجتماعي قوي . أي إلى أس
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لى .  شيعة األو مواطن ال من  هي  ها  ما واال ّة" و مدانيّون "الُجب هاجرون اله نزل الم ناك  ه

مـة لقاعــدة ، محكوكبيـرة ومـن هنـاك انطلقـت حركـة سـكانيّة النـازحون مـن " الكوفـة " . 

س وعديد السكاناإلعماروبين لألرض التوازي بين القدرة اإلنتاجيّة  سـ.  سـفوح سـلكت  لة ـل

ــال الشــ ــى ـالجب ـــّة عل ــا، " ، لتســتقّر ل رقيّة ، الُمطل ــدة " ســهل البق ــي بل ــا ف ــة م ــرة زمنيّ فت

سـهل وحاضرته. ومنه "سـرعين" لى ال سـكانيّة  ا هبطت إ هذه الحركة ال بك "  نة " بعل مدي

مراء . ه غدوا أ بك" ، حيث  لـى "بعل لك إ ي التي حملت آل الحرفوش من مواطنها األولى ت

س لتـاريخ الشــيعة فـي لبنــان إقطــاعيين بدرجـة أمــراء ) كتابنـا : التأســيبـاألحرى أو فلنقـل 

 ( .  11ـــ  111/ وسورية 

لى  لمزعومتُبيّن لماذا ارتبنا في صّحة نسب األسرة اريخ بنتيجة نخرج من هذا التأ  إ

ية . فضالً حرفوش الخزاعي . ذلك أ تزعم الروا ما  ياً ك ن اسمه شامي الهويّة ، وليس عراق

عن أن اتصال آل الحرفوش بـ " بعلبك " حصل في فترة متأخرة . بعد وطنيهما األولين في 

عراق " . " الُجبّة " و " سرعين " .  من " ال قادمين  نوا  في أن يكو جة ال تن هذه النتي وطبعاً 

حديد . ارتيابنا ُمركـّز فقط على أن يكون ) حرفوش ( المزعوم أن يكونوا خزاعيين بالتبل و

س جـّد األ عراق " . ـهو  من " ال قادم  نا أنرة ال بدو ل ّات  التأصيل ي لك األدبي ته ت لذي زعم ا

بذاك .  الشفويّة ليس  ليس موّجهاً إلى الشخص ، فهو مجهول على كل حال . والتأصيل إليه 

هو مُ  ما  ضيع . وإن خه الو من تاري يره  لة لتحر في محاو ما  لذات . وكأن سم با لى اال ه إ وجّ

 بتزييف تاريخ مختلف له . 

مال  ّة ؟ احت صول همداني من أ هم  لك أن كل ذ لى  ني ع كن أن نب هل يم ضاً  كن أي ول

بك " ، مقبول جداً .  في منطقة " بعل شيّع  بت عندنا ، أن أصل وجود الت هو ثا يؤيّد ذلك ما 

صاً الم ّة وخصو قة الجبلي فوش ، َمـدين ، شرقيها فـي نط لى آلل الحر يث المـواطن األو ح

سيس /  لك الهجرة ( .  11ــ  11للهجرة الهمدانيّة الكبرى إلى " الشام " ) التأ نت ت تي كا ال

لت مـن  نا ) التأسـيس ( ، وجع صدناها فـي كتاب ّة التـي ر صر الحالـة االنقالبي من أهـّم عنا

ني  كله تقريباً شيعيّاً "الشام"  لذي بُ فه. وهو ا ية وأخال يدي معاو ياً على أ كون أرضاً  فكر لي

هل ُمسـّممة ضد كل ما ليس له عالقة بالمشرو، األموي . وخص ما يتصل بأ كل  وصاً ضد 

 البيت )عليهم السالم ( . 

باً  هبط أسالف األمراء من آل الحرفوش من مناطقهم الجبليّة القصيّة ، متجهين غر

ثر خ ناطق األك حو الم من ن تت  برى أ سكانيّة ك كة  ضمن حر صل  بوط ح هذا اله صوبة . 

في م يراً  ستقّرت أخ جرداء وا شبه ال شرقيّة  ناطق ال ها ، الم بّدلت هويت بك " .  ف نة " بعل دي

فإن  قـّع  هو ُمتو ما  وجعلت منها ذات أكثريّة سكانيّة غالبة شيعيّة ، بعد أن كانت حنبليّة . وك

ترة  ناء الف ماً أث يب تما بارهم تغ تّدة أخ صليالمم موطنهم األ ها ،  بين  ما واال ّة " و ، " الُجب

 حيث غدوا فيها حكـّام المنطقة . وبين " بعلبك " . 

ها  هذه المالحظة هاّمة جداً . وذلك حيث تقول أن الحركة السكانيّة ، وما ترتّـب علي

ـر  ّ ها تُفس لك ألن فوش . ذ ني الحر مارة ب سبقت إ قد  قة ،  ّة المنط في هوي بّدل  شكاليّة من ت إ

من  مانيين . ف ثم العث يك  من الممال ّاً  وصول أسرة شيعيّة المذهب في منطقة محكومة مركزي

لزوم ، أي محاو عان عند ال بل وتقم هذا المعلوم أن هاتين الدولتين كانتا تعارضان ،  من  لة 

في الحرفوشيّة األسرة  النو، . خصوصاً وأن تاريخ  ها  ليس ل سلطة ، و في ال لة  غير مؤصّ

 بقدر ما نعرف .  الحكم

الحقيقة أن ذلك ، أعني وصول أسرة بني الحرفوش إلى السلطة ، كان حالً سلطويّاً 

ّاً  ياز إلشـكاليّة سـلطويّة أنموذجي هذه المنطقـة بـدأت تصـبح السـّكانيّة . فـالتغيّرات بامت فـي 

 لوك ـــر للميالد . وقد رصدناها في سـشـظاهرة بارزة منذ القرن السابع للهجرة / الثاني ع
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ثر شُ  ـهرةً أنموذجي هو اآلَخر . وذلك على يد الملك األيوبي بهرام شـاه بن فُّرخ شـاه ، األك

 1111ــ  1111هـ /  117ــ  671نة ) ــين سـ" لمدة خمس " بعلبك بالملك األمجد . حاكم

يل عالم الجل أحمد  م ( . وذلك حين قّرب إليه أول فقيه شـيعي نعرفه نزل المدينة . ذلك هو ال

صي )  قل الحم بن مع لي  نده .  1111ــ  1171هـ /  111ــ  617بن ع ظي ع م ( " فح

" ( . لقد كان على حاكم "بعلبك 111/  7 : فدي : الوافي بالوفياتوقّرر له جامكيّة " ) الص

جاري المتغيّـرات الثقافيّـة ، التـي كانـت تحـدث بمـوازاة المتغيّـر السـكاني . بحيـث أن  أن يُ

مل السلطة غدت  قل للع بن مع فع بحاجة إلى أدوات حكم جديدة . وكانت هذه فرصة ا " وانت

في ك يل  ئد الجل هذا الرا سيرة  قرأ  سه ( . ) إ نا : به رافضة تلك الناحية " ) الصفدي / نف تاب

 ( .  11ــ  11م /  1111/ ستة فقهاء أبطال

ــا نعــرف أن وصــول أســ رة بنــي الحرفــوش إلــى الســلطة فــي " بعلبــك " ـمــن هن

قرون . وم خالل ال تراكم  لذي  سكاني ا ّر ال عن الُمتغي سي  ير السيا كن إال التعب لم ي نطقتها ، 

كرة  لوم أن ف شيعيّة . ومن المع لى  ّة إ وانتهى إلى أن تبّدلت األكثريّة السكانيّة فيها من حنبلي

سبة لوضعه قادر ، بالن هو  ن   اإلقطا، تقوم على قاعدة تولية شؤون المنطقة الُمقطََعة إلى مَ

طا، أو العسكري ، على ضبطها وجباية ضرائبها . و/ االجتماعي  مة اإلق سديد قي وبالتالي ت

طع إلى خزينة الدولة .  لى مصلحتها ، فتُق لى إ جة األو ظر بالدر ّة تن أي أن السلطة المركزي

  ن يُثبت فعالً أنه األقوى فيها والقادر على جباية ضرائبها . منطقة ما لمَ 

ضاً نا من ه سرةفإن الأي تاريخ أ سي ل حّرك األسا فوش  م لة ، الحر تي طي مّدة ال ال

عاً  ثر نف قوى / األك صفة األ لى  صرا، ع هو ال ها ،  كم في لى الح ها ع سلطة توالى أبناؤ لل

مع  صراعاً  سها ، أم  سرة نف ناء األ بين أب ّاً  صراعاً داخلي كان  سواء  ها .  ّة ولرجال العثماني

دواته الغلبة في ميدان القتال . فتُسار، السلطة المنافسين من األقطاعيين اآلخرين . صرا، أ

لة .  جال الدو بار ر لة لك شـى المبذو العثمانيّة إلى منح اإلقطا، وألقابه إلى المنتصر . أو الُر

 فتُسار، أيضاً إلى منح األسبق أو األكرم . 

في منطقة  شيعيّة  مارة  بروز إ مّما ال ريب فيه أن الدولة العثمانيّة ما كانت لتسمح ب

نا ،  حكمها ، لوال وجود عوامل وأسباب قويّة . جعلت من قيام اإلمارة الحرفوشيّة أمراً ممك

 وربما الزماً . 

العامل السّكاني . وقد أشرنا إليه أعاله . من الغني عن البيان في رأس هذه األسباب 

سيّة ّات سيا جه ظهور دينامي من أول نتائ قوى  أن وجود كتلة سكانيّة شيعيّة كبيرة سيكون   /

لخ.  ّة .... ا يادات ثقافي سيّون ، وجهاء ، ق ندما انطلق األمراء ُمحّركة : زعماء سيا كذا فع ه

عن  سي  ير السيا كانوا التعب لي (  الثالثة األول من األسرة الحرفوشيّة ) وسنُعّرف بهم فيما ي

 ديناميّات الكتلة السكانيّة الكبيرة التي يُمثّلونها . 

ئفيّــة فــي المنــاطق التــي آل أمرهــا إلــى أن أصــبحت دولــة ثانيهـا تبلــور الــنظم الطا

التركمــان الُســنّة الــذين أنشــأوا إمــارات فــي "ســهل البقــا،" وجبــل لبنــان"  :"لبنـان" اليــوم 

نان"  لـ "جبل لب شماليّة  عالي ال كنهم الشمالي . الدروز في " الشوف" . الموارنة في األ . ول

عد إ صل ب لذي ح سكاني ا فراغ ال من ال ستفادوا  فانطلقوا ا سروان" .  من " ك شيعة  خراج ال

مل" .  لى "جبل عا لدرزي ووصلوا إ شوف " ا قوا " ال شمال ، واختر جاه ال في هابطين بات

ــر ـــياق ظه ــذا الس ــن ه ــو مع ــان ، بن ــريخ التركم ــيفا والف ــو س ــة : بن ــرات اإلقطاعيّ ت األس

 والشهابيّون ، وبنو الحرفوش . 

قات هذه التكتالت اإلقطاعيّة بعضها مع أن الصرا، والتنافس هو ما كان يحكم عال

يداً ببعض .  ُدركون ج كانوا ي هم  لى أن يدّل ع ما  ها  سي ألمرائ عض األداء السيا في ب  فإن 

 المصلحة المشتركة التي تربطهم ، في مقابل السطوة البالغة للوالي العثماني في "دمشق".  
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هوا نوا منـذ البدايـة حربـاً ال  سنرى أن أمـراء بنـي الحرفـوش أعل دة فيهـا علـى جيـرانهم و

قا،" .  ما التركمان ، من بني سيفا في "طرابلس" و "عّكار" ، وبني الفريخ في "سهل الب رب

في "كسروان" ،  خوانهم  ألن الشيعة لم ينسوا الفظائع المهولة التي ارتكبها التركمان بحق إ

بين عادة اللحمة  ضاً إ مدت أي ستهم اعت كن سيا بك" و  قبل قرنين ويزيد من الزمان . ول "بعل

ــادل "جبــل لبنــان"  ، إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الفــتح اإلســالمي . حيــث كانــت حركــة التب

ن "جبــل لبنــان" والمــوانئ االقتصــادي بــين "بعلبــك" ، بــل و"ســهل البقــا،" عمومــاً ، وبــي

ما.  الساحليّة في غاية النشاط . لتتحّول بعد الفتح اإلسالمي إلى "دمشق" و"حمص" وغيره

حالفو نا ت من ه ضد و عارك  جانبهم م لى  ضوا إ شهاب . وخا ني  عن وب ني م مراء ب مع أ ا 

مل على تخريب عدوهم المشترك .  في حين كانت سياسة الوالة العثمانيين في " دمشق" تع

هاء  سعهم إلن في و ما  كل  لوا  حين عم في  طرفين .  ضعاف ال غاء إ ما ، ابت قات بينه العال

 اإلمارة الحرفوشيّة . 

مل من الع طار  هذا اإل ظاهراً ،  في  نه  كان م ما  ّاً ، و نه خفي كان م ما  سي ،  السيا

خذوا  شافعيّة ( أ هم  لة وأقلّ ثرهم حناب نّة ) أك بت . فالسُ يل ثوا عد قل غدت ب حصلت ُمتغيّرات 

فإنهم يهجرون "بعلبك"  شافعيّة  ا ال في "دمشق" . أمّ صالحيّة"  حي "ال لى  لة إ جه الحناب . ات

يك جاورة . والمسيحيّون آثروا الهجرة إلى بلدة "الزبداني" الم بك" و "رأس الكاثول في "بعل

كرك" . فوُ  جوار "ال لى قرية "زحلة" ب نة "زحلة" بعلبك" بدأوا الهجرة إ هي لدت مدي ما  ك

عامالً اليوم  بك"  جاه "بعل سكاني بات لدفق ال ظل ا يدة . في حين  ّة الجد شكيل الهوي في ت ياً  قو

ّة . ، قادماً من القرى الكثيرة الُمنتشرة للمدينة  سلة الجبال الجنوبي شماليّة لسل سفوح ال على ال

 وفي رأسها "طفيل" و "بريتال" . 

بن حسين الحرفوشي أول  في هذا السياق السياسي ــ االجتماعي بنى األمير يونس 

لذي  . هو المعروف اليوم باسم "مسجد النهر"مسجد للشيعة في "بعلبك"  ، لقربه من النهر ا

في . ما يزال  يشـّق المدينة هم  ثاني مسجد ل حتى اليوم قائماً معموراً . وهو في الوقت نفسه 

كز  حد المرا قود أ "سهل البقا،" ، األول مسجد "الكرك" . تلك البلدة العريقة ، التي ظلّت لع

جزوا  شوا وأن لذين عا عارف ، ا ماء الم يات العلميّة الشيعيّة . وأنجبت العشرات من العل الباق

  يران" ، حيث هاجر الكثيرون من أبنائها . في "لبنان" و "إالصالحات 

سيد حسين مرتضى  ستقدام ال في السياق نفسه أقدم األمير جهجاه الحرفوشي على ا

ضياً دمشق " وجعله إماماً للُمصلّين  من " من وُمفتياً وقا عيّش  ّة يت حه أراضي زراعي . ومن

فيمحصولها . ومن المعلوم أن مناصب كهذه كانت  شيعة  ماني ،  محجوبة عن ال هد العث الع

سيد  إال في أحوال نادرة جداً . وقد رفضت السلطة العثمانيّة إقرار هذا التعيين . ولم يجرؤ ال

لة  ّة طي ته الديني قوم بوظيف ظّل ي نه  لك فإ مع ذ ضياً . و حسين على التوقيع بصفته مفتياً أو قا

 السيد محمد . م ( وبعد وفاته خلفه ابنه 1111هـ / 1161حياته ) ت : 

شّكل  قد ت ّه ،  شرقي كل هكذا يمكن القول أن مدينة " بعلبك " بل و" سهل البقا، " ال

 ، وجزئيّاً بفضلهم . كما نعرفه اليوم على عهد بني الحرفوش 

ئلسـ ثة األوا شيين الثال باألمراء الحرفو مارة  نعّرف اآلن  ـسي اإل صفهم مؤسّ ، بو

شيّة  بالحرفو ّيفي "بعل ّق  ك" . ونُثن ظات تتعل عد بمالح سرة ب ها األ مت في تي حك بالفترة ال

 ونختم بالتعريف بالعالم الفقيه الذي أنجبته األسرة الحرفوشيّة . أولئك المؤسسون الثالثة . 

 

 األمير علي بن موسى الحرفوشيـ  1

 م (  1611هـ /  111) ق :  

س  من األ ير  كان ـأول أم باه موسى  في أن أ شك  سمه . وال فه با شيّة نعر رة الحرفو

كل قّدم ، ولم يحصل على اإلمارة . كان بدرجة مُ نيابة "بعلبك" . ولكن يبدو أنه  على وعلى 

 حال ، فإننا ال نعرف من سيرته ما يُذكـَر. 
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كانوا   لذين  مان . ا هو الذي سعى ونجح في انتزا، إمارة "بعلبك" من حّكامها الترك

ني ا حارب ب نان " . ف بل لب ثر "ج قا،" وأك سهل الب لى " بون ع بن يتغل بر وا بن قن فريخ وا ل

عود الفضل األقر، التركمانيين . ونجح في القضاء على أقوى الثالثة  يه ي قر، . وإل بن األ ا

 في إرساء اإلمارة الحرفوشيّة في "بعلبك" على قواعد ثابتة . 

ُُ / أميراً منذ ما قبل السنة   . م  1617هـ /  111الظاهر أن األمير علي كان حاكماً

جه أطما، والة  في و حاً  قرن . قضى أكثرها مكاف يد على النصف  ما يز وأن حكمه امتّد لِ

 "الشام " العثمانيين . ودسائس وفتن أمراء "جبل لبنان" التركمان . 

سنة   بن م 1616هـ /  111في ال شا  لي با مانيين ع شام" للعث ئب "ال يه نا قبض عل

 ن مراد أطلقه فعاد إلى بالده . علوان . وساقه إلى "استامبول" . ولكن السلطا

كن في السنة التالية جّدد والي "الشام" التالي   ير علي . ول ته لألم شا مطارد سنان با

لى  ير إ سعى األم سه صدراً أعظم . ف سنان نف عام أصبح  هذا نجح في التملّص منه . وبعد 

سنة  شق"  فدخل "دم شا .  سنان با مد بـن  هو مح يد . و لوالي الجد ضاء ا هــ /  111استر

لى  1611 م واجتمع به . فأكرم وفادته ، ثم غدر به بعد عشرة أيام وحبسه ، وأنهى الخبر إ

ا  سلطان . أمّ سه لل عة "دمشق" . وأرسل رأ خل قل قه دا ربت عن له . فضُ أبيه ، فأمر هذا بقت

 جسده فُدفن بـ "مقبرة الفراديس" في "دمشق" . 

 
ئة العاالغزي : الكواكب السائرة ب  تراجم األعيان  ، 111/ 1:  شرةأعيان الما بوريني :  سن ال الح

ناء الزمان  شر المحبي : خالصة األث،  111/ 1: من أب حادي ع قرن ال في أعيان ال نا  111/  1:  ر  ) ه

تين  حدى أو اثن سنة إ يورد عرضاً لرواية مضطربة تقول أن "مراد باشا قبض عليه وخنقه في قلعة دمشق 

عن بعد األلف " . ومن الواضح أن  لة  ية منقو نا بروا مع علم هذا  قول  ماد . ن حرى باالعت غّزي أ ية ال روا

( تؤيــد روايـة المحبــي .  1/111: يخ بعلبـك عيسـى اســكندر المعلـوف . نقلهــا حسـن نصــر ر فـي ) تــار

لوف  يل أ جاء ميخائ فالظاهر أن المعلوف أخذها عن المحبي ، ولم يكن على اطال، على رواية الغّزي . ثم 

 ( فأخذ برواية المعلوف .  خ بعلبكتاري في )

 

 ــ األمير موسى بن علي الحرفوشي  1

 م (  1117ــ  1611هـ /  1111ــ  111) 

 ولي اإلمارة بعد أبيه .  

ير   مع األم حالف  سبيل ت هذا ال في  مان . و مراء الترك مع أ نزا،  في عهده استمّر ال

في ماني  فريخ الترك بن  ماس  هاجم قرق ني . و لدين المع خر ا سط   ف ياس" ، و قّب ال لدة " ب

حارب بلدة "سهل البقا،" . وأنزل به الهزيمة وقتله في معركة جرت قرب  ما  نون" . ك "زي

في  األميرَ المعني وحليفه  يوسف باشا سيفا التركماني ، حاكم "طرابلس" . وجرت المعركة 

سنة  ية )  م( 1611 هـ / 1117"غزير" ، وكانت لصالح ابن سيفا . ولكن في المعركة التال

سنة دارت الدائرة على ابن سيفا  في 1111هـ/ 1111. كما أنه  سيفا  هاجم مقاطعات آل  م 

 "ُجبّة بَشـّري" شمال " لبنان " ونهبها دون أن يلقى أدنى مقاومة . 

شا   ير "حلب" علي با بين أم نزا،  في وسط  سه  بدأ نجم األمير يأفل عندما وجد نف

شق" . وحـاول أ لي "دم ساطة بـيجانبوالد ، ووا به بالو مأزق المحـيط  من ال يتملّص  ن ن 

نزا، المتنازعيَن. ولكن أسـيء فهم م هي ال طرفين بصيغة تُن نا، ال عن إق جز  فه . ألنه ع وق

س ما  فه ـبينه من حلي كان  ما  شق" . ف لي "دم نب وا خذ جا لى أ ضطر إ ية ا في النها لميّاً . و

يونس  وجانبوالد إال أن هاجما قاعدة إمارته ، فخر الدين السابق ير  بن حسين يساندهم األم

 رة . كانــوهذا أول نزا، ُمسّجل وصلنا بين أبناء األسموسى . الحرفوش ، ابن عم األمير

 فاتحةً ألمثال كثيرة له .  

 

 



 1 

ير موسى بعد أن ضاعت منه اإلمارة لجأ   نة "الهرمل" األم قرب مدي عة  لى مزر إ

بك" ،  غرب "بعل ّة" شمال  سمها "القيراني تزال ا سه ) " اإليرانيّـة " مـا  سم نف عرف باال تُ

ته .  ستعادة إمار غاء ا يراً ابت سكراً كب مع ع مزة ( . وج قاف ه بدل ال تي تُ شاميّة ال جة ال بالله

لى جنب  فن إ ولكنه ألمر ما صرف العسكر ، ولجأ إلى "دمشق" مريضاً ، حيث توفي . وُد

 قبر أبيه . 

 مــن شـعره :       

 علم بأن بــالدي موطــــــن األسد  لـــه كأن رأس جيوش الضد ليـــس  

 أّم العدو لغير الموت لــم تــلـــــــد  ومن مهابة سيفي في القلوب غدت  

 أن ال تقّر لها األعداء في البلـــــد  فليرقبـوا صدمة مني ُمعـــــــــــّودة  

  منه المخافة في األحشـاء والكبـد ألسُت نجل علي وهو َمن عرفـــــوا  

 كفي سيوفاً تُذيب األمن في البلـد  وأنني أنا موسى منه قد ورثـــــــت  

 
بك /  11ــ  111/  1، خالصة األثر :  111/  1أمل اآلمل :   تاريخ بعل لوف :  سن  17، أ ، ح

، أعيــان  11، المعلـوف : تـاريخ األميـر فخـر الـدين المعنـي /  11/ 111/  1نصـر ر : تـاريخ بعلبـك : 

 .  11/  11 الشيعة :

 

 األمير يونس بن حسين الحرفوشي

 م (  1116ــ 1111هـ / 1116ــ 1117) 

 أكثر األمراء من بني الحرفوش حنكة ودهاًء ، وأبعدهم أثراً .  

مع   قات  ضعاف العال بل إ في مقا ئه .  بل وأمرا باط بالج ها االرت سة عماد بع سيا ات

م "دمشق" ، ابتغاء التخفيف شوات العث تدّخل البا فيمن  في  انيين  مه . و شؤون منطقة حك

ماني ، هذا السبيل عقد حلفاً مع األمير فخر الدين المعني  . األمر الذي أغضب السلطان العث

له .  سكره ويقت يونس بع فأوعز إلى واليه على "دمشق" أحمد باشا الحافظ بأن يقصد األمير 

سالم . وس فين ولكن حليفه األمير المعنى أعانه وانتهت هذه األزمة ب بين الحلي ارت األمور 

قة  يا" . إال أن عال لى " إيطال لدين إ خر ا ير ف فرار األم هت ب لى أن انت حو . إ هذا الن لى  ع

شق"  بـ "دم يونس  ير  هي األم ما إن تنت قة .  مات المتالح من األز سلة  توتّرة ، سل لت م ظ

ّة عم سلطة العثماني ما أن ال كذا . ك خرى ، وه بدأ أ تى ت لوالي ، ح شوة ا حداها بر لى إ لت ع

لي  لك أن وا إيقا، الفتنة بين أمراء األسرة الحرفوشيّة ، بإغراء بعضهم على بعض . ومن ذ

شا أعطى  ير "دمشق" جركس محمد با جح األم قد ن شلهوب الحرفوشي . و ير  الوالية لألم

ّة يونس  بدهائه في استعادة إمارته . ولكن األحداث أثبتت أن هذه البادرة من السلطة العثماني

لق الكثيرين لباب واسعاً للنزا، بين الطامحين فتحت ا لم يُغ شيّة . و ناء األسرة الحرفو من أب

 بعد ذلك أبدا .  

نه   يونس ، فإ على الرغم من الظروف السياسيّة الصعبة التي اضطرب فيها األمير 

لّم شمل الشيعة ، ونفخ روح جديدة فيهم . وهم الذين عانوا على خطّة نراها ترمي إلى عمل 

التهميش االجتماعي والسياسي في ظل الحكم العثماني . فباإلضافة إلى بنائه أول مسجد من 

هم فـي " بعلبـك " ، فإنـه ســعى إلـى بنـاء إمـارة شـيعيّة مبنيّـة علـى  كمـا ذكرنـا أعلـى ،  ل

فـ  التحالفات . تمتد من مدينة "حمص" ، بما حولها من كثافة سـكانيّة شـيعيّة ، إلى "بعلبك" 

ف كـرك"  سي . "ال كري وسيا قل ف من ث له  ما يُمثّ مل" ، ب لى "جبل عا صوالً إ شـغرة" و ـ "م

 ، التي وصلت إلى ذروتهاولكن هذا المشرو، الطموح اعترضته دسائس الدولة العثمانيّة 
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سكره   تاح بع سابق ، فاج فه ال لى حلي باالنقالب ع ني  لدين المع خر ا ير ف غرت األم حين أ

هاً م وأمع1111هـ / 1111"بعلبك" سنة  لم يتركو باً . و ها تخري عون في مون والقالّ ن المعلّ

قرى المجـاورة  لت ال تي نا شامل ال يب ال عن أعمـال التخر ضالً  هذا ف صفاً .  عاً صف إال قا

 للمدينة .

لي 1116هـ/ 1116في السنة   يـد وا م تّم قتل األمير يونس خنقاً في "دمشق" على 

لدي خر ا ير ف ني . والمصادر ال ت"الشام" العثماني ، بدسيسة من األم يف تمّتن المع  قول ك

لى "دمشق"هذه "الدسيسة" .   لذهاب إ غراه با ني أ  والظاهر، على سبيل التخمين ، أن المع

 بوسيلة ما حيث قـُبض عليه وأُورد مورد الهالك . 
لوف :   تاب ، أ ست الك ظر فهر يرة، أن مواطن كث الصفدي : تاريخ األمير فخر الدين المعني : في 

نان :  11ــ1/117، نصرر : تاريخ بعلبك : 71ــ11علبك / تاريخ ب في جبل لب شدياق: أخبار األعيان  ، ال

  .  116/  11في مواطن كثيرة جداً ، انظر فهرست الكتاب ، أعيان الشيعة : 
 

من   قت  ثم غر شيّة .  كان عهد األمير يونس القّمة التي وصلت إليها اإلمارة الحرفو

يت  بعد في الفوضى . فوضى ناء الب بين أب ها  ية ل تل ال نها شاحنات وتقا عات وُم ها نزا قوام

في  فكأن هذه اإلمارة كانت الحرفوشي ، حتى بين األخوة أحياناً .  مؤلم . و يل  نز، طو في 

سنة  جّزار  مانيين أحمد ال ا" للعث لي "عكّ م عازماً 1771هـ/ 1111هذا السياق اجتاحها وا

ي ماً على الب منهم ، ت الحرفوشي على القضاء قضاًء ُمبر يده  ته  من طال كل  قبض على  . ف

سنة  منهم  عدد  عدام  جرى إ من 1711هـ/ 1111وساقهم إلى "دمشق" حيث  ينُج  لم  م . و

ــــن مصــــطفى الحرفوشــــي . )  ــــر جهجــــاه ب ـــــ 1111المذبحــــة إال األمي هـــــ/ 1111ـ

عراق" 1117ــ1711 في "ال عة  حوه ، م( . الذي يُقال أنه استنجد بأقاربه بني خزا ماالً فمن

، استعان به على استعادة ُملك بيته . ولكن عهده وما تاله كان تكراراً قاسياً لِما سبق . وفيراً 

  لداخليّة عادت إلى ما كانت عليه وأكثر . ذلك أن النزاعات ا

م أصــدر الســلطان العثمــاني قــراراً ألغــى حكــم بنــي 1161هـــ/ 1117فــي الســنة  

جواالحرفوش .  بن  ير محمد  خر األمراء ، العصيان . وجاب فأعلن األم د الحرفوشي ، آ

حو االستقالل .  شؤون منطقة على ن ُدير  خذ ي مة . وأ ستعداداً للمقاو ساكر ا البالد يجمع الع

لى  فّر إ ها . ف بات ل عن الث ير محمد  شام" . عجز األم لي "ال يادة وا لة بق لة حم فأرسلت الدو

به . عض أقار ته وب ها  قرية "معلوال" شرق "دمشق" ومعه أخو تل في ها دارت معركة قُ وفي

عاد شقيقه عسّاف . و مد و ير مح سلم األم ضهم ، واست يث بع بك" ح لى " بعل ساكر إ ت الع

خر  لك آ قبضوا على َمن بقي فيها من األمراء . ونفوا الجميع إلى جزيرة "كريت" . وكان ذ

 ائمقام . العهد بهم . وعل األثر ألغيت إمارة "بعلبك" وتحّولت إلى لواء يُدير شؤونها ق
 

 محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي 

 م (   1111هـ /  1161) ت : 

/ 1صفه الحر العاملي في ) أمل اآلمل :المصنّف . والُمنشئ اعر ـالفقيه اللغوي الش

عرف  111 ظاً . أ شئاً حاف شاعراً ُمن دققاً  قاً مُ ماهراً ُمحق باً  ماً فاضالً أدي ( فقال : " كان عال

 بيّة " . أهل عصره بعلوم العر

سبته   في ن قول  صادر ت فأكثر الم كرك " .  في " ال شأ  لد ون نه ُو سبته أ من ن خذ  يؤ

شيعة  ّة لل ّة التاريخي كز العلمي من المرا بك" ، وهي  غرب "بعل لدة  "الكركي" . و"الكرك" ب

مي .  شاط العل من الن شئ  له على  ترجم  يام الم هذا في "لبنان" . وكانت ال تزال في أ عّل  فل

 . على ِصبغة رجال أسرته ، واتجاهه اتجاهاً فكرياً ِصرفاً  يُفّسرخروجه

ثر :   لنص المحبّـي فـي ) خالصـة األ ( ، ينتمـي إلـى أسـرة 11/ 1مع أنـه ، وفقـاً 

في  مره  بدو أ في  مل  نه ع بك" ، فإ مراء " بعل فوش أ في الحر شق"  ير ، "دم شي الحر و
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عض المالُمسمّ  في ب ّب  كان ى عند أهلها ) الغباني( . ومن هنا لُق بـ " الحريري " . و صادر 

 كثير من الطلبة يقصدونه وهو في حانوته يشتغل ، فيقرأون عليه . 

ام على   خرج من "دمشق" هارباً ، بعد أن نُمي إليه أن أحد فقهائها يسعى لدى الحكّ

شاه  قتله على الرفض . ففّر إلى "حلب" ، ومنها إلى "إيران" . وفيها بُرز واشتهر . وكان ال

 لكبير شديد التعظيم له . عباس ا

حّدث  1111هـ/ 1161سنة   قي الُم كة" ل في "م حّج . و سنة ،  ته ب بل وفا م ، أي ق

عي ) ت: بي الحسن الُجب بن أ قرأ  1167هـ/  1111والفقيه الجليل السيد علي بن علي  م( ف

ضات  في )رو ساري  له الخوان ما قا حّد  لى  صة" ع ة والخا ّ تب العام من ك لةً  يه " جم عل

ساعد أيضاً 7/16 الجنات: ا ي لم . ممّ ( . فهذا يدّل على أنه كان طُلعة ، ال يمّل من طلب الع

 على حّل إشكاليّة خروجه على نهج قومه . 

في   من طريف ما نعرف عنه أنه كان ُمدّخناً . فهو من أوائل من اكتسب هذه العادة 

 عره : تلك الفترة الُمبّكرة من تاريخ دخولها المنطقة وانتشارها . ومن ش

 ار ـئ تقتنيه وتختــس بشــولي  يقولون في الغليون أفرطت رغبةً  

 ُمضاهّي التنفك في قلبه النار  فقلُت لهم ماذاك إال لكونـــــــــــــه 

 ترك أحد عشر مصنفاً و " رسائل متعّددة" . أكثرها شروح على كتب نحويّة .  

 توفي في "إصفهان" .  

 
،  11ــــ 116، ســالفة العصــر / 11ــــ  111/ 6يــاض العلمــاء :، ر11ــــ 1/111أمــل اآلمــل : 

مل اآلمل /  11ــ  16/  7روضات الجنات :  لة أ قاب : 61ــ 161، تكم نى واألل ،  11ــ  161/  1، الك

لي :  شعرا 111/  1األعالم للزرك شاهير  شيعة :، م م71ــ  111/ 1ء ال ــ  111/  11ؤلفين : ، معجم ال

شيعة :، 116 يان ال غدير:11ــ11 /11أع باب / 11ــ11/116، ال ّة األح نة األدب: 111، هدي /  1، ريحا

مه دهخدا :  67 661، فوائد الرضوية /  61ــ  11/  1، خالصة األثر: 17ــ  11 ،  166/  11، لغت نا

،  1/111، هديــة العــارفين : 111و177و171و116و111و117و111و111و 111كشــف الحجــب / 

 . 1167، انظر فهرست أعالمها /  الذريعة : في مواطن كثيرة

 

حـث  صـادر الب يروت     م شرة ،ط. ب ئة العا يان الما سائرة بأع كب ال غّزي : الكوا م ، 1111: ال

في  شق  شق ، دم مي العربي بدم شرة المجمع العل مان ، ن ناء الز من أب تراجم األعيان  بوريني :  سن ال الح

ق يروت ، الت. ، سنوات متعددة ، المحبي : خالصة األثر في أعيان ال شر ،ط. دار صادر ب حادي ع رن ال

م ، ميخائيــل ألــوف : تــاريخ بعلبــك ، ط. 1111هـــ/ 1111حســن نصــر ر : تــاريخ بعلبــك ، ط. بيــروت 

مد مصطفى  1111بيروت  يق مح حوادث الزمان ، بتحق في  هة الخالن  لون الصالحي : مفاك م ، ابن طو

ية ، شهاب الدين أحمد بن طوق : التعليق  هـ 1111 سات العرب سي للدرا هد الفرن شق المع بتحقيقنا ، ط. دم

في  شر  يق والن سات والتوث كز الدرا يروت مر طال ط. ب هاء أب ستة فق هاجر :  فر الم سنوات ، جع عّدة  في 

بان  1111هـ/1116المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى  في ل شيعة  تاريخ ال سيس ل هاجر : التأ فر الم م ، جع

ماني 1111هـ/ 1111وسورية ،ط. بيروت  هد األل شر المع يات ، ن لوافي بالوف م خليل بن أيبك الصفدي : ا

مد  يق أح مل ، بتحق ماء جبل عا في عل مل اآلمل  في بيروت في سنوات متعددة ، محمد بن الحسن الحر : أ

سيني  غداد الح شورات هـ ،  1116،ط. ب ني ، من لدين المع خر ا ير ف تاريخ األم لدي : مد الخا بن مح مد  أح

عة  1111لبنانيّة ، بيروت الجامعة ال شورات الجام نان ، من م ، طنوس الشدياق : أخبار األعيان في جبل لب

حاث  1171اللبنانيّة  يروت المركز العربي لألب نان ،ط. ب م ، عبد المجيد عبد الملك : تاريخ اإلقطا، في لب

لوم ، وستنفلد : فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه ، نشر الجمعيّ 1111والتوثيق سنة ّة للع  1111ة الملكي

 م ، عبد ر أفندي  1111م، عـيـســى اســكنـدر المعلــوف : تاريخ األميــر فخـر الدين المعني ، ط. زحلة 
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ضالء  ياض الف ماء وح ياض العل ني : ر قم الجيرا ضات  1111، ط.  ساري : رو باقر الخوان مد  هـ ، مح

هران سادات ، ط. ط ماء وال حوال العل في أ نات  في 1111 الج صر  سالفة الع مدني :  خان ال لي  هـ  ، ع

شعراء  شاهير  ستري : م سين الشب ضويّة، الت ، عبد الح بة المرت كل مصر ، ط. المكت شعراء ب سن ال محا

سن  ثة ، الت، ح عة الثال الشيعة ، ط. المكتبة األدبيّة المختصة ، الت ، خير الدين الزركلي : األعالم ، الطب

شيهادي الصدر : تكملة أمل ا ية ر المرع بة آ هـ ،  1111آلمل ، بتحقيق السيد أحمد الحسيني ، نشر مكت

هـ ، له أيضا : فوائد الرضويّة في تراجم علماء المذهب 1111عباس القمي : الكنى واأللقاب ، ط. طهران 

شي مركزي ، الت ،  سة الالجعفريّة ، كتابفرو ية ( ، مؤس مة العرب ية األحباب ) الترج شر له أيضاً : هد ن

سن األمين : ، الت ، اإلسالمي  غداد ، الت ، مح نى ب بة المث عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ، نشر مكت

عروفين  تراجم الم في  نة األدب  مدرس : ريحا مد علي  فاء ، الت ، مح يروت دار الو أعيان الشيعة ، ط. ب

سنة واألدب ، هـ.ش. ، عبد الحسن األميني : الغد 1111بالكنية والنسب ، انتشارت خيام  ير في الكتاب وال

ط. بيــروت ، دار هـــ ، محمــد محســن الطهرانــي : الذريعــة إلــى تصــانيف الشــيعة ،  1171ط. طهــران 

سفار ، ط.  تب واأل سماء الك عن أ ستار  جب واأل شف الح توري : ك سين الكن جاز ح ضواء ، الت ، إع األ

 . م  1117هـ /  1117. طهران هـ ، إسماعيل باشا البغدادي : هديّة العارفين ، ط 1111كلكته 
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