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ال�صدر  الدين  �صدر  ال�صيد  الرباين  العامل  وفاة 

عاملًا  كان  ال�صدر,  مو�صى  ال�صيد  الإمام  والد 

وكان  و�صاعرًا,  واأديبًا  حمّدثًا  واأ�صوليًا  فقيهًا 

�صالح  ال�صيد  ترك جده  اإيران.  املراجع يف  اأحد 

بلدة �صحور من جبل عامل �صنة 1197  يف عهد 

الدين يف مدينة قم  ال�صيد �صدر  اجلزار, وتويف 

جوار  يف  ودفن  هـ  الثاين/1355  19/ربيع  يف 

Oال�صيد فاطمة املع�صومة

2

عبد  ال�صيخ  املقّد�س  الكبري  العامل  وفــاة 

للنه�صة  املوؤ�ّص�صني  مــن  كــان  ــذي  ال نعمة  اهلل 

التي  اجلــزار  نكبة  بعد  عامل  جبل  يف  العلمية 

علميٍة  اأول حوزٍة  وكانت  هـ,   1219 �صنة  انتهت 

�صّيدها املقّد�س العالمة ال�صيخ ح�صن القبي�صي 

علي  ال�صيد  العالمتان  عليه  ,در�س  �صره  قد�س 

و�صاحب  هجرية,   1260 �صنة  املتويف  اإبراهيم 

حوزة النمريية املعروفة التي تخرج منها العديد 

من الفطاحل واأ�صبحوا روؤ�صاء حوزات كال�صيخ 

وال�صيد  �صلم,  جمــدل  يف  الدين  �صم�س  مهدي 

ح�صن اإبراهيم يف اأن�صار, وال�صيد ح�صن يو�صف 

مكي يف حّبو�س وغريهم. وال�صيخ عبد اهلل نعمة 

حوزة  �صاحب  وهو  هجري   1303 �صنة  املتويف 

جباع ال�صهرية وكان اأحد تالمذة العالمة ال�صيخ 

حممد ح�صن النجفي �صاحب اجلواهر حيث مل 

يعِط اإجازًة خطيًة بالإجتهاد �صوى لأربعٍة, واحٌد 

عبد  ال�صيخ  وكان  نعمة,  اهلل  عبد  ال�صيخ  منهم 

اهلل نعمة مرجع البالد يف تلك املرحلة و�صاحب 

ح�صوٍر و�صطوٍة دينيٍة والنا�س تتبارك به .

3

ولدة ال�صيخ ح�صني ابن ال�صيخ ح�صن ابن ال�صيخ 

املعروف  اجلبعي  العاملي  حممد  بن  ح�صني 

بال�صيخ ح�صني حممد يف 2/ربيع الثاين/1266هـ.

4

ابن  احمد  ال�صيد  ابن  الأمني  كاظم  ال�صيد  وفاة 

احل�صن  اأبي  ال�صيد  ابن  الأمني  حممد  ال�صيد 

مو�صى, تويف ببغداد يف 27/ربيع الثاين/1303هـ, 

اإحدى  يف  فدفن  الأ�صرف  النجف  اإىل  وُنقل 

Qاحلجرات يف �صحن اأمري املوؤمنني

5

وفاة ال�صيخ اأبي تراب �صياء الدين عبد ال�صمد 

بن  حممد  بن  احل�صن  بن  علي  بن  حممد  بن 

ال�صيخ  جد  اجلبعي  اللويزي  العاملي  �صالح 

�صنة  الثاين  ربيع  منت�صف  يف  تويف  البهائي, 

935هـ عن ثمانني �صنة.
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شخصية العدد

العالمة الشيخ علي الفقيه}

قرية  في  الفقيه  علي  ال�صيخ  الحجة  العالمة  ول��د   

حاري�ص من قرى جبل عامل في التا�صع من ذي القعدة 

�صنة 1326 هـ, قبل 108 �صنوات .

   والده العالم الكبير ال�صيخ يو�صف الفقيه المعروف 

بالحاري�صي, الذي ولد �صنة 1297 هـ وتوفي �صنة 1377 

هـ, ودفن في قريته حاري�س, تاركًا اآثارًا علميًة و�صهاداٍت 

باجتهاده من كبار الفقهاء في النجف الأ�صرف.

   ال�صيخ علي الفقيه : ترعرع في هذا البيت وا�صتفاد 

باتجاه  والمبادرة  والــورع  الطيبة  فاأخذعنه  كثيرًا,  منه 

يكون  ما  وغالبًا  والمعرفة,  والعلم  الم�صلمين  م�صالح 

اإل  الأولد,  على  الكبير  الأثر  بالتحديد  وللوالدين  للبيت 

ما �صّذ وندر, وهذا ما يرتبط باإهمال وان�صغال الأهل عن 

بع�س  عند  خا�صٌة  طبيعٌة  هناك  تكون  وربما  اأولدهـــم, 

الأنبياء  اأولد  بع�س  لدى  عنه  �صمعنا  ما  وهــذا  الأولد, 

�صلوات اهلل عليهم, اأو عند بع�س اأولد الأئمة المع�صومين

الكبار  علمائنا  اأولد  بع�س  عند  �صاهدناه  ما  اأو   ,R

الذين نجّلهم ونحترمهم, والذي يوؤّكد هذا المعنى اأّنه في 

بع�س الأحيان يخرج ولٌد �صاٌذ عن الطريق الم�صتقيم, وقد 

ترّبى واأكل من نف�س ما ترّبى عليه بقية اإخوته.

في البداية: در�س ال�صيخ علي مع اأخيه العالمة الحجة 

الأ�صتاذ ال�صيخ محمد تقي الفقيه على بع�س الف�صالء في 

بلدة حاري�ص, كال�صيخ اأحمد الحاج قا�صم, وال�صيخ اأحمد 

المرحلة  تلك  في  و�صادف  �صويد,  ح�صن  وال�صيخ  مــروة, 

الذي  ال�صريف  الأزهــر  من  الم�صري  علي  ال�صيخ  وجــود 

والده  على  �صيفًا  ونــزل  �صيا�صي,  م�صّرٌد  اأنــه  يّدعي  كان 

بالأدب  �صليعًا  وكان  حاري�س,  في  الفقيه  يو�صف  ال�صيخ 

محمد  وال�صيخ  علي  ال�صيخ  منه  وا�صتفاد  العربية,  واللغة 

تقي كثيرًا, وقد قلنا �صابقًا اإنَّ تح�صيل المقدمات في اأّي 

اأ�صا�صًا متينًا  ُيوؤ�ّص�س لهذا الطالب  العلوم �صوف  علٍم من 

ال�صلف  عليه  كان  ما  وهذا  الم�صتقبل,  في  نتائجه  تظهر 

اأو  النحو  في  واحــٍد  كتاٍب  بدرا�صة  يكتفوا  ال�صالح,فلم 

ال�صرف والمنطق, بل كانوا يدر�صون كّل الكتب القديمة 

هذه  على  البع�س  طرحها  التي  والإ�ــصــكــالت  المعقّدة, 

المنهجية ثبت خطاأها, واأنَّ الحق مع اأولئك الذين بذلوا 

جهدًا واأعطوا وقتًا في �صبيل تح�صيلها, ولهذا كنا نقراأ عن 

العالمتين ال�صيخ جعفر مغنية ونجله ال�صيخ مو�صى مغنية 

العربية,  العلوم  وفي  المقدمات  علم  في  ا  تخ�ص�صَّ كيف 

والف�صل يعود اإليهما في ذلك النتاج العلمّي الهائل الذي 
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ح�صل عليه علماء تلك المرحلة.

الذهاب اإلى النجف االأ�صرف : حيث كان يعتقد والده 

من  لُبــدَّ  اأنه  جبل,  علماء  من  كماالكثير  يو�صف,  ال�صيخ 

الذهاب اإلى الحوزة المركزية التي تحتوي على وفرٍة من 

الأ�صاتذة المتخ�ص�صين والمتفرغين للتدري�س والمباحثة, 

مكاٍن  في  اجتمعوا  لو  كبار  فقهاء  يوجد  عامل  ففي جبل 

من  يملكون  وبما  والت�صنيف-  للتدري�س  وتفرغوا  واحــٍد 

ذهينٍة وقادة-بالتاأكيد لفاقوا بعطاءاتهم العلمية النجف 

الأ�صرف والكاظمية و�صامّراء, لكن الم�صكلة اأّنهم تفرغوا 

ل�صوؤون المجتمع وان�صهروا بالتبليغ الديني

بالدهم  وكانت  والإجتماعية,  ال�صيا�صّية  والم�صاكل   

من  اأو  ال�صليبيين,  من  اإمــا  الخطر  معر�س  في  دائــمــّا 

واأخــيــرًامــن  اأوالفرن�صيين,  المماليك,اأوالعثمانيين 

الإحتالل الإ�صرائيلي, ومع ذلك لم يبتعدوا كثيرًا عن العلم 

ول عن التدري�س والت�صنيف مع كّل ان�صغالتهم, لهذا نجد 

ال�صيخ  نجله  ي�صاعد  الفقيه  يو�صف  ال�صيخ  العالمة  اأنَّ 

علي على الذهاب اإلى النجف الأ�صرف كي ُيكمل تح�صيله 

 Qالموؤمنين علي اأمير  الإمام  العلمي, هناك مجاورة 

والأقارب,  بالأهل  الإن�صغال  الأوطان وعدم  والإبتعاد عن 

وهو  اإلىال�صرداب؛  نزل  قد  الفقيه  علي  ال�صيخ  كان  فاإذا 

�صنتين  لمدة  الحر  من  لالإتقاء  بالدنا,  في  الملجاأ  ي�صبه 

ولم يخرج منه, فهل كان هذا ممكنًا في بالد جبل عامل 

بين الأهل والأقارب, لهذا كان ل بدَّ من التوجه اإلى حوزة 

النجف وذلك �صنة 1344 هـ, حيث كانت مرا�صم الذهاب 

اإلى النجف هي نف�صها ل تختلف بين طالٍب وطالب؛حيث 

معاناة الطريق وال�صفر, والفقر والمر�س ومكابدة الجوع 

لذة  اأمــام  اآلمها  تنتهي  كانت  كّلها  لكن  والبرد,  والحر 

المجاورة لأمير الموؤمنينQ م�صافًا اإلى لذة الح�صول 

على العلم, كنت ذات يوٍم �صغير ال�صّن في النجف, وكان 

اأ�صمعهم  فكنت  الدر�ص  في  رفقائه  مع  يتباحث  الوالد 

ي��ق��ول��ون, ل��و اأن��ه��م اأر���ص��ل��وا اإل��ي��ن��ا م��ن لبنان اأن ات��رك��وا 

رئا�صة  في  لنعينكم  وتعالوا  والدر�ص,  االأ�صرف  النجف 

و ما  لما فعلنا,  واهلِل  النواب  اأو  ال��وزراء  اأو  الجمهورية 

 Qنحن عليه من الفقر والجوع ومجاورة االإمام علي

والح�صول )على العلم( الإن لّذة ما نحن عليه ال ُتقا�ص  

بكل لّذات الدنيا .

في  الفقهاء  كبار  على  الفقيه:  علي  ال�صيخ  در���ص     

منهم  بالإجتهاد,  �صهاداٍت  على  منهم  وح�صل  النجف 

والعالم  الأ�صفهاني,  الح�صن  اأبو  ال�صيد  الديني  المرجع 

ال�صيخ  الكبير  والعالمة  الحمامي,  ح�صين  ال�صيد  العلم 

ح�صوٌر  له  كان  الــذي  الغطاء,  كا�صف  اآل  ح�صين  محمد 

الإ�صالمية,  المذاهب  بين  التقريبي  المنهج  في  وفعاليٌة 

اأن�صاأها  التي  القاهرة  في  التقريب  دار  في  وخ�صو�صًا 

الإمــام  من  بــاإ�ــصــارٍة  القمي  تقي  محمد  ال�صيخ  العالمة 

في  وذلــك   ,
�صره( )قــد�ــس 

الدين  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد 

اأوا�صط القرن الما�صي, و�صّم ذلك الدار كبار العلماء من 

المذاهب الإ�صالمية؛ ال�صيخ محمد ح�صين كا�صف الغطاء 

اإيــران,  من  الــبــروجــردي  ال�صيد  والمرجع  الــعــراق,  من 

وال�صيد مح�صن الأمين وال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين 

وقامت  ال�صريف,  الأزهر  وم�صيخة  وغيرهم,  لبنان,  من 

في  كليًة  اأن�صاأوا  حيث  نظيرها,  قّل  باإنجازاٍت  الدار  تلك 

الأزهر لتدري�س الفقه الجعفري, ون�صروا مجلًة اإ�صالميًة 

على  عملوا  كما  المذاهب,  لعلماء  والــروؤى  الأفكار  لن�صر 

جمع الأحاديث الم�صتركة الواردة عن طرق ال�صنة وال�صيعة 
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ال�صيد  اهلل  اآيــة  الأمــر  بهذا  واهتّم   ,Pاهلل ر�صول  عن 

�صدر الدين ال�صدر والد الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر .

برز العالمة ال�صيخ علي الفقيه في النجف الأ�صرف 

رجل علٍم واإ�صالح, ومحبٌّ لعمل الخير وجمع الكلمة, 

وهذه ال�صفة التي كان يراها ويعتقد بها المرجع ال�صيد 

وكان  العامليّين,  العلماء  في  الأ�صفهاني  الح�صن  اأبو 

يعتمد عليهم في المهمّات ويرى اأّنهم الأ�صلح والأقدر 

ولهذا  الآخرين,  العلماء  بقية  من  الديني  التبليغ  على 

انبثقت عالقٌة خا�صٌة فيما بينه وبينهم, حتى اأّنه ذات 

يوٍم طلب من ال�صيخ علي الفقيه اأن ي�صنع وليمًة على 

�صرف العالمة ال�صيد مح�صن الأمين القادم اإلى النجف 

الأ�صرف, وكان ال�صيد اأبو الح�صن الأ�صفهاني يدرك اأّن 

الأمين  مح�صن  ال�صيد  منها  يعاني  كان  كبيرًة  م�صكلًة 

نتيجة مواقفه من بع�س ال�صعائر الح�صينية, والأ�صلوب 

هذه  اأ�صحاب  الأمين  ال�صيد  فيه  واجه  الذي  القا�صي 

ال�صعائر,مما ترك توترًا عاليًا بينه وبين بع�س العلماء 

متفهمًا  الح�صن  اأبو  ال�صيد  وكان  وال�صعراء,  والأعيان 

هذا  اإنهاء  على  عمل  ولهذا  الأمين,  ال�صيد  لمقا�صد 

والأعــيــان  وال�صعراء  العلماء  دعــوة  خــالل  من  التوّتر 

اإلى وليمة ال�صيخ علي الفقيه, والتي �صيح�صرها نف�س 

كان  مــا  وهنا  الح�صن,   ــو  اأب ال�صيد  الديني  المرجع 

اأ�صتاذه,  لطلب  الإ�صتجابة  اإل  الفقيه  علي  ال�صيخ  من 

فا�صتدان من البقالين واأولم على �صرف ال�صيد الأمين, 

ال�صيخ  وتـــورط  الأمــيــن,  ال�صيد  م�صكلة  انحّلت  وهنا 

البقالين,  اأنظار  عن  يتوارى  جعله  مما  بالديون,  علي 

الح�صن  اأبــي  بال�صيد  بالطريق  التقى  يــوٍم  ذات  حتى 

الأ�صفهاني, وراح يمازحه ثم اأعطاه ورقة ت�صبه اأوراق 

اأن افترقا  ال�صيخ علي بعد  ال�صكاكر, فما كان من  لف 

الآن وقت  وقــال هل  الأر�ـــس  الــورقــة على  رمــى  اأن  اإل 

انتبه  بعدما  الورقة  تلك  لياأخذ  �صريعًا  عاد  ثم  مزاح, 

له  يكون  واأن  بّد  ل  الكبير  المرجع  هذا  مزاح  اأن  اإلى 

مغزى, وهي اأّنه عليك اأن ت�صبر وتاأخذ االأمور ب�صيٍء 

من العفوية, فاهلل ال يتخلى عن عباده المخل�صين, 

في  ال�صرافّين  بع�س  اإلى  الورقة  هذه  اأر�صل  وبالفعل 

النجف فلم يعرفوها فاأر�صلها اإلى بغداد واإذا بها عملٌة 

رّفها �صّد منها الدين وبقي معه ثالثة  اأجنبيٌة فبعدما �صَ

الأ�صفهاني  الح�صن  اأبو  ال�صيد  هو  هذا  دينارا,  ع�صر 

المتنّور والمعروف بحكمته وح�صوره,  الديني  المرجع 

يعتمد  التي  ال�صخ�صية  الفقيه  علي  ال�صيخ  هو  وهــذا 

عليها والتي لها ح�صورها عند المرجعيات الدينية .

   في �صنة 1366 ه� عاد اإلى جبل عامل:

وذلك بعد اأن ق�صى من عمره في النجف 22 �صنًة منكبًا 

على التح�صيل, وعلى عادة علماء جبل عامل ل يبقون في 

الحوزة العلمية اإلى اآخر حياتهم, وبعدما يحوزون ق�صطًا 

تكون  ما  وغالبًا  بالدهم,  اإلى  يرجعون  العلم  من  وافــرًا 

القرى في جبل عامل, وهذا ما  اأهالي  العودة بطلٍب من 

فعله اأهالي حاري�س وياطر وبقية القرى المجاورة, فقد 

طلبوا من والده العالمة ال�صيخ يو�صف الفقيه اأن ير�صل 

خلف نجله ال�صيخ علي ليكون مرجعًا واإمامًا لهم, وهنا نجد 

في جواب العالمة ال�صيخ محمد ح�صين اآل كا�صف الغطاء 

على ر�صالٍة اأر�صلها له ال�صيخ يو�صف الفقيه ي�صتجيزه في  

اإر�صاله ولده ال�صيخ علي اإلى لبنان بناًء على طلب اأهالي 

تلك المنطقة, ويقول في الجواب ال�صيخ محمد ح�صين:

اأخي وخليلي وموالي ال�صيخ يو�صف الفقيه اأدام اهلل 

بقاءه وتاأييده, �صالم اهلل وتحيته وبركاته عليك.

العلم  وعين  عيني  قرة  ب�صاأن  الكريم  كتابك  وردن��ي 

والف�صيلة ولدنا ال�صيخ علي الفقيه وطلب اأهل قريتكم, 

ولوال اآية النفر وحديث ما اأخذ اهلل تعالى على الجّهال 
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اأن يتعّلموا, حّتى اأخذ على اأهل العلم اأن يعّلموا, لما ُكّنا 

نوافق على ذلك, وقد التم�صنا منه القبول وطلبنا منه 

الر�صا فاأجابنا ر�صي اهلل عنه واأر�صاه اإلى هذه العزيمة 

علينا  واإن��ع��ّز  ف�صكرناه  ال��م��ب��ارك��ة,  وال��ح��رك��ة  الكريمة 

فراقه, ون�صاأله تعالى اأن يجعله كالغيث اأينما وقع نفع, 

و حيثما جرى اأهناأ واأمراأ, نعم واإّنه لحريٌّ بذلك, وهو 

فكونوا  ال�صذا,  ذل��ك  من  الفياّح  ال�صّذا  وه��ذا  ابيه,  اب��ن 

مداركه  و�صمّو  و�صالحه  وت��ق��واه  ف�صله  من  ثقٍة  على 

قائد  يكون  واأن  والهداية,  االإر�صاد  باأعباء  وا�صطالعه 

اأمٍة وعلم اأئمة, فاأقّر اهلل عينكم وعين ال�صريعة الغراء 

به, وال�صالم عليكم من اأخيكم المخل�ص ,

محمد ح�صين كا�صف الغطاء

24/ ربيع 1 / 1356 هـ

اأهالي  وا�صتقبله  هـــ,   1366 �صنة  اإل��ى جبل عامل  ع��اد 

اإلى م�صقط راأ�صه  القرى التي كان يّمر عليها حتى و�صل 

التي  المرحلة  اإلى  نتعّر�س  اأن  قبل  وهنا  حاري�ص,  بلدة 

عا�صها و مار�صها ال�صيخ علي الفقيه في جبل عامل, ل بد 

التي  الُعليا  ال�صهادات  من  النماذج  بع�س  ن�صتعر�س  واأن 

حملها معه اإلى لبنان من اأ�صاتذته الكبار, كي نتعّرف على 

حياته  تفا�صيل  معرفة  قبل  الفكرية  و  العلمية  �صخ�صيته 

الإجتماعية و الجهادية و ال�صيا�صية.

اأ�صتاذه المرجع الديني ال�صيد اأبو الح�صن االأ�صفهاني

اإن جناب العالمة الفّهامة,  بعد مقدمة يقول بحقه: 

ثقة االإ�صالم وعماد االأع��الم, ال�صيخ علي الفقيه دامت 

فاإّنه  اأم��ره خيٌر من ما�صيه,  معاليه و ال زال م�صتقبل 

حفظه اهلل �صبحانه, قد بذل جهده وا�صتفرغ في طلبه 

و�صعى م�صتمداً من الجهابذة االأ�صاطين, حّتى نال ُمناه 

وبلغ مرتبة االإجتهاد, فله العمل بنظره في االأحكام على 

المنهج الماألوف بين المجتهدين االأعالم  فلّله تعالى 

جادة  ب�صلوك  اأو�صيه  واأن��ي  اأج���ره,  �صبحانه  وعليه  دّره 

اأن يروي  اأجزت له  االإحتياط فاإنها �صبيل النجاة, وقد 

عّني جميع ما اأرويه بطريقي عن م�صائخي العظام واأني 

اأرجو منه اأن ال ين�صاني من �صالح الدعاء وال�صالم عليه 

ورحمة اهلل وبركاته .

ال�صيد اأبو الح�صن اال�صفهاني 

22 / ربيع الثاني / 1356 هـ

اآل  ح�صين  محمد  ال�صيخ  الكبير  العالمة  اإجــازة  اأّمــا 

كا�صف الغطاء, فبعد مقدمة

 نذكر بع�س مقاطع من هذه الإجازة فقال : فوجدناه 

على  واالإعتماد  براأيه  العمل  له  ي�صح  مطلقاً  مجتهداً 

فتواه, هذا مع اأخالٍق فا�صلة, وملكٍة عادلة, و�صالٍح في 

ورٍع وورٍع في ُهدى.

اأما �صهادة المرجع ال�صيد ح�صين الحمامي فهذا بع�س 

ثقة االإ�صالم العالمة العالم العامل  ما قاله في حقه : 

الذكي ال�صيخ علي الفقيه �صّلمه اهلل تعالى, بعد ال�صالم 

عليكم وعلى من يلوذ بكم ورحمة اهلل وبركاته, ال يخفى 

اأّننا ن�صاأل عنكم ونتفّقد اأخبارك وندعو لكم بالت�صديد, 

واأن يجعلكم من دعاة الدين الحنيف, فنحن نعترف لكم 

واالإجتهاد  الجهود  بذلتم  واأّنكم قد  والتح�صيل  بالجد 

مكداً  الليالي  و���ص��ه��رَت  والف�صيلة,  الف�صل  �صبيل  ف��ي 

العليا,  والمرتبة  الق�صوى  الغاية  بلغت  حّتى  م��ج��داً, 

االأنظار وم�صخ�ص  التي هي محط  ال�صامية   والمنزلة 

باالإ�صارة,  والمق�صود  بالقول  المعني  فكنت  االأب�صار, 

فهنيئاً لمن حّل في جوارك ونزل بخدمتك, وتزّوَد من 

في�ص ف�صلك وموِرِد علمك ومناهل معارفك الخ...

ال�صيد ح�صين الحمامي .
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التي تدّل على  العلمية  ال�صهادات  اإذًا هذه نماذج من 

مكانة ال�صيخ علي الفقيه في الحوزة العلمية وعند هوؤلء 

الأعالم .

فبعد اأن ا�صتقّر في بلدة حاري�ص كان ل بدَّ من القيام 

وهي  اأجلها؛  من  لبنان  اإلى  عاد  التي  ال�صرعية  بوظيفته 

التبليغ الديني, من الوعظ والإر�صاد واإ�صالح ذات البين, 

واإذا اأردنا اأن ن�صّلط ال�صوء

الذي  دوره  وعــن  الفقيه  علي  ال�صيخ  �صخ�صية  على 

لإ�صالح  محبًا  كان  اإّنــه  نقول  اأن  يمكن  به,  واّت�صم  اأحّبه 

ذات البين, بل اأكثر من ذلك هولم ُيحّبها فقط واإنما كان 

النا�س,  وثقة  والأ�صلوب  القدرة  يمتلك  وكان  لها,  موفقًا 

فالإ�صالح بين النا�س يحتاج اإلى عدة اأمور:

االأمر االأول:القناعة بهذا العمل وحّبه له

الم�صكلة  ت�صخي�س  على  القدرة  االأمرالثاني:امتالك 

واإيجاد حلٍّ لها

االأمر الثالث: اأن يقبل المتخا�صمون الرجوع اإليه

هذه العنا�صر الثالثة لم تكن متوفرًة في جميع علماء 

والمكانة  العلمية  المقدرة  امتالكهم  رغم  عامل,  جبل 

الإجتماعية, ولهذا نجد اأّن الذين ا�صتهروا بالت�صدي لحل 

الخ�صومات على م�صتوًى وا�صٍع من جبل عامل لم يكونوا 

الأكثرية .

يترّدد  راح  ثم  حاري�ص,  بلدته  في  �صكن  البداية  في 

واعظًا  والإمــكــانــات,  الظروف  ح�صب  ال��ق��رى  بقية  على 

وكان  و�صوؤونهم,  دينهم  اأحكام  في  لهم  ومرجعًا  مر�صدًا 

هذه  لحّل  الأحيان  بع�س  في  يتوا�صل  عليه  اهلل  ر�صوان 

الم�صاكل مع مراجع النجف الأ�صرف, فعلى �صبيل المثال 

المرجع  اإلــى  ر�صالًة  الفقيه  علي  ال�صيخ  اأر�صل   
ٍ
يــوم ذات 

الديني ال�صيد مح�صن الحكيم} يطلب فيها منه مجلد 

5 و 6 من كتابه الم�صتم�صك, وما كان من ال�صيد الحكيم 

اإّل اأن رّد عليه جواب الر�صالة, ومّما جاء فيها : 

الفقيه  علي  ال�صيخ  االإ���ص��الم  ثقة  ال��ع��الم��ة  ج��ان��ب 

بالتاأييد  لكم  والدعاء  ال�صالم عليكم  »بعد  تاأييده:  دام 

واأه��ل��ه,  ال��دي��ن  خدمة  ف��ي  للجد  والتوفيق  الت�صديد  و 

م��ن  ف���ي���ه ج5 و ج6  ت��ط��ل��ب��ون  ال������ذي  ك��ت��اب��ك��م  و���ص��ل��ن��ا 

الم�صتم�صك, و�صُير�صل لكم عن قريب اإن�صاء اهلل تعالى 

واأنتم تذكرون اإعجابكم به, واأما نحن فن�صاأل اهلل تعالى 

اأن يتقّبله واأن يجعله في �صجل اأعمالنا, ثم اإّنني فهمت 

جريٌح  ووق��ع  ج��دي��داً,  اختلفوا  باري�ص  قرية  اأه��ال��ي  اأنَّ 

اآل  العالمة  مع  تكليفكم  على  االإ�صتخارة  وافقت  وق��د 

اأن  الح�صني  معروف  ها�صم  ال�صيد  والعالمة  �صليمان, 

تبذلوا الجهد في اإ�صالحهم الأنَّ االأمر على اأوله, واإّنني 

انتظر عطاء النتائج وال يهّولنكم االأمر؛فاإن اهلل معكم 

الأمر  امتثااًل  ن�صعى  اإنما  فاإننا  الف�صل  في  تفّكروا  وال 

اهلل, ال طلباً للفوز بالنتائج في الدنيا, وال�صالم عليكم 

وعلى العالمتين من اآل �صليمان و ال�صيد ها�صم معروف 

ورحمة اهلل وبركاته«.

مح�صن الطباطبائي

الحكيم 13 / �صفر / 1370 هـ

هذه الر�صالة نفهم منها عدة اأمور :

االأول : مكانة ال�صيخ علي الفقيه عند كبار الفقهاء في 

النجف الأ�صرف واأنهم يرونه اأهاًل للقيام بهذه المهام .

الثاني: اإّن المرجعية الر�صيدة رغم الإن�صغال في اأموٍر 

كبيرة, نراهم يهتمون بم�صائَل �صغيرٍة من حيث الخطر, 

المرجعية,  مكتب هذه  في  موظٍف  اأي ّ يتابعها  اأن  ويمكن 

ويكّلف  عنها  يتحّدث  الحكيم  ال�صيد  نف�س  نــرى  بينما 

العلماء في حّلها, ثم يقول لهم اإّنني اأنتظر النتائج .
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الف�صل  ي�صعوا  ل  اأن  اإلى  عنايتهم  يلفت  اإّنــه  الثالث: 

باإ�صالح  بالقيام  مكّلفون  فهم  اأعينهم,  ن�صب  والنجاح 

البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, و هذا  ذات 

عز  المولى  اأوامــر  امتثال  وجوب  عليهم من حيث  واجٌب 

وجل, بعيدًا عن النجاح اأوالف�صل, وهذه النقطة اأ�صا�صيٌة 

به من فتح  تقوم  العملية, وفي جميع ما  جدًا في حياتنا 

اإلى  بالمعروف,  والأمر  البين  ذات  اإ�صالح  اإلى  الحانوت 

الإن�صان,  و  الأر�ــس  تحرير  �صبيل  في  المقّد�س  الجهاد 

فالنتائج في هذه الق�صايا غير مرتبطٍة في اأ�صل التكليف, 

في  علينا؛كالإخال�س  متوقفٌة  اأ�صا�صيٌة  م�صائل  تبقى  نعم 

النية ودقة الت�صخي�س والإعداد, فهذه العنا�صر مرتبطٌة 

بامتثال الأوامر, ولهذا عندما نرى ال�صيد مح�صن الحكيم 

ُيكّلف ال�صيخ علي الفقيه, فاإّنه يكون قد لحظ جميع هذه 

ال�صروط المتوفرة في �صخ�س ال�صيخ علي الفقيه .

فيه م�صلحة  لما  دائمًا  يت�صدون  العلماء  نجد  واأي�صًا 

تعليمهم  اأو  مبا�صرًة,  اأمــورهــم  باإ�صالح  �صواًء  النا�س, 

في  تعالى  اهلل  اإلــى  والت�صرع  الدعاء  اأو  دينهم,  اأحكام 

مع  حدث  ما  وهــذا  والدنيوية,  الدينية  �صوؤونهم  اإ�صالح 

الدين,  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  الم�صلح  العالمة 

بحالة  الأر�ــس  واأ�صبحت  ماءها  ال�صماء  حب�صت  عندما 

جدب, والنا�س في جبل عامل تعتمد على الزراعة؛ وبدون 

الماء ل يمكن اأن يكون هناك مح�صول, لهذا ت�صدى ذلك 

العالم العمالق ال�صيد �صرف الدين اإلى �صرورة اأن يبادر 

العلماء في قراهم اإلى �صالة الإ�صت�صقاء َعلَّ  اهلل تعالى 

يرحمنا وينزل المطر, فاأر�صل ر�صالًة اإلى العالمة ال�صيخ 

علي الفقيه يطلب فيها منه �صالة الإ�صت�صقاء ومما جاء 

فيها:

فخراً,  اهلل  اأبقاه  فقيه  علي  ال�صيخ  العالمة  �صيخنا 

ورحمته  اهلل  بلطف  االإ�صتغاثة  ع��ن  ت��اأخ��رن��ا  ت���رون  ق��د 

مّما يزيد في بعدنا عنه تعالى, ونعوذ باهلل من �صخطه 

ون�صتجيره من ما يزيد في بعدنا عن مراحمه, ولهذا 

القادم  االإثنين  ي��وم  االإ�صت�صقاء  �صالة  نقيم  اأن  علينا 

بعد �صوم نهاري ال�صبت واالأحد, على اأن يقوم بهذا كل 

عالٍم في قريته, فلعّل اهلل تعالى يرحمنا ويغيثنا بلطفه 

فاإن رحمته و�صعت كّل �صيء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته 

عبد الح�صين �صرف الدين

االأربعاء 13 / جمادي الثانية / 1370 هـ

في  بالتف�صيل  نتحدث  �صوف  تعالى  اهلل  واإنــ�ــصــاء 

بامتياٍز,  ال�صخ�صيةالإجتماعية  هذه  حول  مو�صوعتنا 

النجف  وبين مراجع  بينه  كانت  التي  المرا�صالت  وعن 

وعلماء لبنان, وعن عالقته بالإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر 

نجده  حيث  ال�صيا�صيين,  الزعماء  من  الأعيان  وبقية 

الطائفة  م�صلحة  الوحيد  هّمه  العالقات  هذه  كّل  في 

كان  اأمكن,  مهما  الن�صيحة  وتقديم  الكريمة  ال�صيعية 

على  ال�صيا�صيين  الالعبين  اأحــد  يكون  اأن  با�صتطاعته 

المنا�صب,  عن  الإبتعاد  في  رغب  لكنه  الوطن,  اأر�ــس 

من دون اأن يبخل في تقديم الن�صيحة,لقد عر�س عليه 

الإمام ال�صدر اأثناء ت�صكيل المجل�س الإ�صالمي ال�صيعي 

الأعلى رئا�صة الجل�س فرف�صها, وعر�س عليه دورًا ممّيزًا 

الموؤ�ص�صة  لهذه  يريد  فرف�صه,كان فقط  الإعالم  خارج 

واأن تكون الطائفة الكريمة بخير,وفي خاتمة  اأن تنجح 

نذكر  عليه  تعالى  ر�صوان اهلل  المخت�صر عنه  الحديث 

اأمرين :

عــن عدة  عــبــارٌة  وهــي  العلمية  اآثـــاره   : االأول  االأم����ر 

على  واّطالعه  العلمي  ح�صوره  مدى  عن  تك�صف  عناوين 

 مختلفٍة غير الفقه والأ�صول.
ٍ
علوم
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له تعليقٌة على الجزء الأول من كفاية الأ�صول لل�صيخ . 1

الأخوند

له كتاباٌت متخ�ص�صٌة بالفل�صفة. 2

له تعليقٌة على كتاب معالم الدين في الأ�صول لل�صيخ . 3

ح�صن ابن ال�صهيد الثاني

َكَتب في الطالق وكان هذا بطلٍب من والده. 4

َكَتب )بالمباراة( بطلٍب من والده اختبارًا له وهو في . 5

النجف

األَّف في )النكاح(. 6

وحّل . 7 المري�س,  كمنجزات  الر�صائل؛  من  العديد  له 

الّنذر, األخ...

له كتاب في ال�صوم. 8

له كتاٌب ا�صمه )دواوؤنا(. 9

اأتّم كتابًا في الأحوال ال�صخ�صية كان قد بداأ به والده . 10

المقّد�س ال�صيخ يو�صف وهو عبارٌة عن اأكثر من األفي 

مادٍة قانونيٍة و�صرعية

11 . - ــالء  الإب مثل  الفقه  مباحث  من  العديد  في  َكَتب 

الحب�س -  ال�صدقات -  الوقف -  النذر -  المتعة - 

الحوالة - الحجر, األخ...

له دورٌة اأ�صوليٌة كاملة. 12

كذلك له دورٌة فقهيٌة كاملٌة من اأبحاث الخارج. 13

له ديوان �صعٍر يجمع فيه ما نظمه هو وما نظمه والده . 14

اآل  من  والأدبـــاء  ال�صعراء  بع�س  نظمه  مما  ًا  وبع�صَ

الفقيه في مختلف المنا�صبات .

له محا�صراٌت في المنطق, وعلم الكالم, والجدل, . 15

والأ�صول, األخ ..

االأمر الثاني : الذي اأحببنا الإ�صارة اإليه وفاته: بع�س 

له  التي حدثت  الكرامة  اإلى  التاأبين  منكلمات  مقتطفاٍت 

بعد الدفن فنهار الأحد من �صفر لعام 1410 هـ الموافق 

اإلى  الفانية  الدنيا  هذه  عن  ارتحل  م  17/اأيــلــول/1989 

جثمانه  ُنقل  حيث  مهيٌب  ت�صييٌع  له  وكان  الأعلى  الرفيق 

الطاهر اإلى النجف الأ�صرف ليدفن عند جوارالإمام اأمير 

الموؤمنين عليQ في وادي ال�صالم .

ظهرت له كرامٌة بعد وفاته بعدة �صنوات على دفنه, 

المقام  من  بالقرب  طريقًا  ي�صق  اأن  الّلعين  النظام  قّرر 

لغاياٍت في نف�صه الخبيثة, واإذا بكثيٍر من القبور اندثرت 

و�صادف  الفقيه,  علي  ال�صيخ  قبر  جملتها  ومن  معالمها 

وجود ال�صيخ �صلمان الخليل في مهمة دفن اإحدى الجنائز, 

وبالفعل  الفقيه,  ال�صيخ علي  قبر  اأين مكان  يتذّكر  فاأخذ 

اأن  العامليين  الأفا�صل  من  مجموعٍة  من  وطلب  وجــده, 

يح�صروا لنقل الجثمان, وبداأ الحّفار بحفر القبر, واأبعد 

يتعر�س  ل  كي  القبر  مكان  عن  العلماء  �صلمان  ال�صيخ 

للهتك, واأح�صر كماماٍت لأجل الروائح, وما اإن و�صل اإلى 

الج�صد حتى بداأ ُيكبّر وي�صرخ وُيهلّل, وناداهم: 

من  اأكثر  بل  يتغّير,  لم  هو  كما  علي  ال�صيخ  »تعالوا 

ذلك كان يلوي بين اأيديهم كاأنه مات االآن, ثم ُنقل اإلى 

مكاٍن منا�صٍب في نف�ص وادي ال�صالم«.

ح�صره  حا�صٌد,  تاأبينيٌّ  احتفاٌل  لبنان  في  له  ق��ي��م 
ُ
واأ

جمٌع كبيٌر من العلماء والفعاليات ال�صيا�صية والإجتماعية 

واأهمها  الكلمات  من  العديد  واألقيت  المنطقة,  واأهالي 

كانت ل�صماحة العالمة ال�صيخ محمد مهدي �صم�س الدين 

 ومما جاء فيها :
)ر�صوان اهلل تعالى عليه(

»ال�صيخ علي الفقيه الذي فقدناه هو عالٌم من العلماء 

اأّن العالم ج�صر الإ�صالم ومنارة  الكبار, و�صمعتمما ورد, 

الإ�صالم, وهو من يبني الإن�صان من خالل عالقته بالنا�س 

.»
)ع(

فهو ُيتّمم عمل المع�صوم 

التي يعرفها كل من  ال�صيخ علي الفقيه  من خ�صائ�س 

عا�صره وعا�صره وجل�س اإليه علمه الذي �صهد به المراجع, اإّل 
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اأنه كان وحيدًا في حل م�صاكل البالد والنا�س, فال�صيخ علي 

كان اأحد الأفذاذ في هذا ال�صاأن, فقد �صمعنا عنه كثيرًا,وقد 

جّربته والإخوان في اإحدى اأ�صّد المراحل مرارًة وخطورًة, 

فكان ر�صوان اهلل عليه كبيرًا في كّل كلمٍة و�صجاعًا في كل 

اإلى  م�صافًا  العظيمة  ال�صخ�صية   الف�صائل  هذه  موقف, 

العلم, اأوجدت �صخ�صية ال�صيخ علي الفقيه الممّيزة .

اأتحدث عن جيل ال�صيخ علي الفقيه الذي ذهب  اأن  اأريد 

لطلب العلم في مدار�س جبل عامل وفي النجف الأ�صرف, حين 

كان طلب العلم �صيٌء خطر, فطلب العلم كان رحلًة اإلى الفقر 

ولي�س اإلى الغنى, وكان طلبًا للموقع المغمور ورحلًة اإلى حياٍة 

الفالحين  نحو  رحلًة  كان  وح�صارًا,  فقرًا  ال�صنين  عبر  ُمرٍة 

والعّمال, ولي�س رحلًة نحو الوجهاء واأ�صحاب الأموال .

كانوا طالب علٍم حقيقّيين كما تنمو ال�صجرة البرّية, 

كانوا يدر�صون در�صًا در�صا, كلمًة كلمة, كتابًا كتابا, وكانوا 

يكّررون الدر�س في الوقت الذي يمنحهم اأ�صاتذتهم لقب 

لم  علماء,  كانوا  ولذا  ي�صتعجلوا  لم  لهم,  ويعترف  عالٍم 

ال�صريع,  النمّو  و�صيغ  الت�صريع  �صيغ  في  اأنف�صهم  ي�صعوا 

كانت  ولذا  البطيء,  الّنمو  �صيغ  في  اأنف�صهم  و�صعوا  بل 

للتقوى,  مخزنًا  �صدورهم  وكانت  للعلم,  مخزنًا  عقولهم 

الإختياريين.نحن  والفقر  للزهد  و كانت حياتهم مظهرًا 

ن�صعر بفراٍغ كبيٍر عندما نفقد واحدًا من هوؤلء, من هنا 

�صعورنا بالفراغ الكبير بموت الكبير ال�صيخ علي الفقيه.

العاّلمتان ال�صيخ علي الفقيه وال�صيخ حممد التقي الفقيه
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�صور عن بع�ص �صهادات بحق ال�صيخ علي الفقيه وبع�ص املرا�صالت مع املراجع العظام
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ن�صاطات امللف

�صارك م.ملف اإحياء تراث علماء ال�صيعة ال�صيخ ح�صن بغدادي يف موؤمتر التقريب الذي انعقد يف طهران بذكرى 

ولدة الر�صول الأعظم حممدP وبدعوٍة من املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�صالمية, وكانت كلمة م.امللف 

د امل�صلمون ن�صو�صهم التاريخية ملا تطاول الغرب عليهم« وكانت امل�صاركة يف املوؤمتر فر�صًة للقاء  حتت عنوان »لو َوحَّ

العديد من ال�صخ�صيات امل�صاركة يف املوؤمتر. كما كان لقاٌء خا�ٌس مع الأمني العام ملجمع التقريب �صماحة ال�صيخ حم�صن 

الأراكي, مت خالله عر�ٌس لأفكاٍر تقريبية, وخ�صو�صًا �صيا�صة حزب اهلل يف ال�صاأن الوحدوي.

كما كانت م�صاركٌة مل�صوؤول امللف يف احتفاٍل اأقامه طالب احلوزة يف مدينة قم املقّد�صة, حيث حتّدث م.امللف عن 

يف منا�صبة ولدة 
 

اإليها الإمام اخلميني} اأ�صبوع الوحدة الإ�صالمية التي دعا  اأهمية الوحدة الإ�صالمية �صمن اإطار 

ر�صول اهللP, معتربًا اأّن الويّل الفقيه وحده القادر على ت�صخي�س م�صلحة امل�صلمني وعلينا اأن نقف خلفه من دون اأن 

ن�صمح لأنف�صنا بالت�صدي لت�صخي�س امل�صلحة واملف�صدة.

�صوف يعقد امللف موؤمترًا فكريًا يف �صهر اآذار املقبل 2013م حول حكم اجلّزار يف جبل عامل من �صنة 1191هـ اإىل 

�صنة 1219هـ اإذ �صيتناول الباحثون عناوين اأ�صا�صية �صواءيف مرحلة جبل عامل قبل اجلّزاروالظروف التي �صاقت اإىل 

توّليه احلكم, والأ�صرار التي حلقت بهذه احلقبة الزمنية التي امتدت حوايل ثالثني �صنة, ودرا�صة الظروف التي اأّدت 

اإىل اإنهاءحكمه, م�صافًا اإىل درا�صة النه�صة العلمية والإجتماعية جمددًا يف جبل عامل. هذه العناوين �صوف مُتكّننا 

اإن�صاء اهلل تعاىل من تقدمي درا�صٍة وافيٍة عن تلك املرحلة.

لقاء العديد من الباحثني واملهتمني.

لقاء العديد من الأخوة العلماء الذي قدموا من النجف الأ�صرف ومن قم املقد�صة.
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ال�سيد  ابن  علي  محمد  ال�سيد  العالمة  نجل  ال�سدر  ه��ادي  ال�سيد  الحجة  العالمة  اإّن��ه 

�سالح, ابن ال�سيد محمد, ابن ال�سيد ابراهيم �سرف الدين العاملي, حيث اإن جّده ال�سيد 

�سالح اعتقله جالوزة الجزار بعدما قتلوا نجله العالمة ال�سيد هبة اهلل واقتادوه الى �سجن 

يوؤمنوا على دعائه,  اأن  ال�سجناء الذين معه  اأ�سهر �ساق �سدره فطلب من  عكا, وبعد عدة 

وهو الدعاء المعروف بالطائر الرومي, ففتح اهلل تعالى له باب ال�سجن وهرب مع عائلته 

�سنة 1197 هجري تاركًا بلدة �شحور الى العراق, وال�سيد هادي هو جد الإمام ال�سيد عبد 

الح�سين �سرف الدين لأمه, وابن عم اأبيه .

وكان  ومكا�سفات,  كراماٍت  �ساحب  وكان  فيها,  ودفن  وتوفي  بغداد  من  الكاظمية  �سكن 

د التحرير, قّل نظيره في اأهل العلم من ح�سن البيان 
ّ
ن الّتقرير وجي

َ
رجل علٍم وعمل, َح�س

وكان  الكالم  وعلم  والتف�سير  والحديث  والأ�سول  بالفقه  عالمًا  وكان  المطالب,  وتحرير 

الّليل  ياأكل في  والأدب, وكان ر�سوان اهلل عليه ل  والعرفان  والريا�سيات  بالّطب  خبيراً 

والنهار اإّل مرًة واحدًة بما ل يزيد عن ن�سف رغيف, ول يمّد رجليه عند النوم .

وفي 22 / جمادي الأولى من �سنة 1316 ه� توفي في بغداد فتعطلت الحياة فيها وحمله 

الآلف على اأكتافهم يلطمون الروؤو�س وال�سدور, حتى و�سلوا اإلى �سحن الدار في حرم 

الإمامين مو�سى الكاظم وحفيده محمد الجواد عليهما ال�سالم, فوقف نجله العالمة الكبير 

ال�سيد ح�سن ال�سدر, واإلى جانبه ذلك العالم الزاهد �ساحب الكرامات والمكا�سفات الذي 

يتحدث عنه العالمة النوري في بع�س موؤلفاته: وهو الحاج مالزمان المازندراني, ويقول 

نجل ال�سيد هادي ال�سيد ح�سن �ساحب تكملة اأمل الآمل, عندما اأنزلوا جثمان والدي اإلى 

 وقال اهلل اأكبر واأخذته الرعدة, 
ّ
ال�سرداب لأجل لحده, اإذا بال�سيخ المازندراني التفت اإلي

فقلت له ما دهاك؟! فقال اإنّ الإمام الحجّة| ح�سر اإليه وهو الآن في ال�سرداب واإّني 

اأعرفه من رائحته المباركة, واأنا ما كنت لأعرف عظمة هذا ال�سيد الجليل, حتى ح�سر الإمام 

المهدي المنتظر| للم�ساركة في ت�سييعه .

قال: إّن االمام الحّجة| شارك في تشييعه 
وإّني أعرفه من رائحته المباركة
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