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الدين  �صدر  ال�صيد  الرباين  العامل  وفاة 

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

عاملًا فقيهًا واأ�صوليًا حمّدثًا واأديبًا و�صاعرًا, وكان 

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

بلدة �شحور 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  المقّد�س  الكبير  العالم  وفــاة 

للنه�صة  الموؤ�ّص�صين  مــن  كــان  ــذي  ال نعمة  اهلل 

التي  الــجــزار  نكبة  بعد  عامل  جبل  في  العلمية 

علميٍة  حــوزٍة  اأول  وكانت  هـ,   1219 �صنة  انتهت 

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

}, در�س عليه العالمتان ال�صيد علي اإبراهيم 

حــوزة  و�صاحب  هجرية,   1260 �صنة  المتوفي 

العديد  منها  تخرج  التي  المعروفة  النميرية 

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

وال�صيد  �صلم,  مجدل  في  الدين  �صم�س  مهدي 

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

مكي في حّبو�س وغيرهم. وال�صيخ عبد اهلل نعمة 

حوزة  �صاحب  وهو  هجري   1303 �صنة  المتوفي 

جباع ال�صهيرة وكان اأحد تالمذة العالمة ال�صيخ 

محمد ح�صن النجفي �صاحب الجواهر حيث لم 

يعِط اإجازًة خطيًة بالإجتهاد �صوى لأربعٍة, واحٌد 

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

و�صاحب  المرحلة  تلك  في  البالد  مرجع  نعمة 

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

3

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

اجلبعي  العاملي  حممد  بن  ح�صني  ال�صيخ  ابن 

2/ربيع  يف  حممد  ح�صني  بال�صيخ  املعروف 

الثاين/1266هـ.

4

احمد  ال�صيد  ابن  الأمني  كاظم  ال�صيد  وفاة 

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

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

اإحدى  يف  فدفن  الأ�صرف  النجف  اإىل  وُنقل 

.Qاحلجرات يف �صحن اأمري املوؤمنني

5

عبد  الدين  �صياء  تراب  اأبي  ال�صيخ  وفاة 

ال�صمد بن حممد بن علي بن احل�صن بن حممد 

ال�صيخ  جد  اجلبعي  اللويزي  العاملي  �صالح  بن 

�صنة  الثاين  ربيع  منت�صف  يف  تويف  البهائي, 

935هـ عن ثمانني �صنة.
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شخصية العدد

»العالمة المرجع الشيخ محمد حسين بن الشيخ هاشم العاملي«

- من علماء القرن الثالث عشر هـ -

ولد في الكاظمية من بغداد �صنة 1224هـ, اأ�صل العائلة 

من جبل عامل, فهو ال�صيخ محمد ح�صين بن ال�صيخ ها�صم 

بن ال�صيخ نا�صر بن ال�صيخ ح�صين العاملي الكاظمي.

والده:  المعروف بال�صيخ ها�صم - كان ي�صكن الكاظمية 

حيث مرقد الإمامين مو�صى الكاظم وحفيده محمد الجواد 

L, وكان فقير الحال يعمل في )حانوت( له فيعتا�س 

ال�صيخ محمد ح�صين يعمل معه وي�صاعده  منه, وكان ولده 

والــقــراءة  الكتابة  تعّلم  اأن  وبــعــد  الــدهــر.  متاعب  على 

العالمة  حكى  ما  وعلى  الكريم(,  )الــقــراآن  وخ�صو�صًا 

قلبه  فــي  وقــع  »فقد  الأعــيــان:  في  الأمين  مح�صن  ال�صيد 

ال�صيخ  ف�صاأله  الم�صايخ  اأحُد  حّيهم  في  وكان  العلم«,  حب 

اأراد اأن ُي�صبح طالب علم؟ فقال  اإذا  محمد: ماذا ي�صنع 

النحو«  في  )الأجــرومــيــة(  تحفظ  اأن  »عليك  ال�صيخ:  له 

وهو ُكتيب �صغير الحجم وُيعتبر اأوليات علم النحو, ولكن 

بقيت الم�صكلة وهي اأّن هذا الُكتّيب غيَر متوفر, فتمّنى على 

ال�صيخ اأن ين�صخها له. وبالفعل, وكاأّن اهلل تعالى قد �صّخره 

لهذا ال�صاب, على قاعدة )اإذا اأراد اهلل اأمرًا هّياأ اأ�صبابه(, 

مع العلم اأّن ظروفه لطلب العلم غير مهيئة, ف�صحيٌح كان 

الطالب ُيكابدون الفقر ومع ذلك تمّكنوا من الذهاب اإلى 

اأن  اإّل  العلم,  طلب  �صرف  على  وحــازوا  الأ�صرف  النجف 

ل  اأنه  فم�صافًا  اأكبر,  موانعه  كانت  ح�صين  محمد  ال�صيخ 

يمنعه  اأي�صًا غير را�س وهو  فالوالد  الطريق,  اأجرة  يملك 

في  يقراأ  راآه  فعندما  )الحانوت(,  في  المطالعة  من  حتى 

عن  ُيعيقك  »هــذا  لــه:  قائاًل  ونهاه  �صربه  )الأجــرومــيــة( 

ال�صيخ محمد  اإ�صرار  ولكّن  الك�شب«,  وُيلهيك عن  العمل 

ح�صين على طلب العلم, وعندما حفظ )الأجرومية( اإلتقى 

وكيف  حفظها  من  انتهيت  »لقد  له:  وقال  ثانية  بال�صيخ 

»عليك  ال�صيخ:  له  فقال  العلم«؟  لطلب  للتفرغ  ال�شبيل 

العلمية  الــحــوزة  الأ�ــشــرف، فهناك  النجف  اإلــى  الــذهــاب 

.»Qومجاورة الإمام اأمير الموؤمنين

بالفعل  الأ�صرف,  النجف  اإلــى  التوجه  من  بّد  ل  كان 

تمّكن ال�صيخ محمد ح�صين اأن يجمع بالكاد اأجرة الطريق, 

ومن دون اأن ُيعلم والده, توّجه اإلى النجف بعد اأن ا�صتاأجر 

واأثناء الطريق لم  اإلى النجف,  الكاظمية  تقّله من  عربة 

يتحّنون  العربات  اأ�صحاب  جعل  مّما  ياأكله  ما  معه  يكن 

عليه وُي�صاركوه طعامهم.

في النجف توّجه فورًا للزيارة, بعد اأن زار مقام اأمير 

ال�صريف,  ال�صحن  في  ليجل�س  عــاد   Q الموؤمنين 
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وجريًا على العادة كان الخدم في الحرم ال�صريف يطلبون 

من الزوار المغادرة ليغلقوا الأبواب حتى ُقبيل الفجر فُيعاد 

فتحها من جديد, وعندما طلب الخدم منه المغادرة, قال 

اأحــد في هذه  لي  ولي�س  علم وغريب  »اأنــا طالب  لهم: 

الديار غير الإمام علي Q فاأنا �شيفه«.

ال�صحن  فــي  الــخــدم  يتركه  اأن  الطبيعي  مــن  كــان 

ال�صريف, فقّدموا له غرفة وجلبوا له طعامًا, فهذا طالب 

.Q علم وهو �صيف الإمام

 Q اأّن مجاورتهم لالإمام علي  كان يعرف الطلبة 

ل ت�صفع لهم ليعي�صوا ويرتاحوا, فبالتالي هو اإمام الزّهاد 

في  البحبوحة  يعي�صوا  اأن  الدين  لعلماء  وليريد  والعّباد 

للفقراء  ــدوة  ق يكونوا  اأن  اأي�صًا  هــم  وعليهم  حياتهم, 

يراه  لمن  العون  يد  يمّد   Q كــان  نعم  وللم�صلمين, 

مخل�صًا وله قابليات لتح�صيل العلم والإرتقاء في مكارم 

العلماء حّد الجوع  الأخالق والمعرفة, لهذا لم�س هوؤلء 

تعالى عّو�س  ولكّن اهلل   ,Q الإمــام علي  في ح�صرة 

بلذة  والبرد  للحر  ومكابدتهم  وعط�صهم  جوعهم  عليهم 

المجاورة  ولــذة  تعالى,  اهلل  من  القرب  ولــذة  المناجاة 

م�صافًا اإلى لذة العلم وم�صهورٌة تلك المقولة لذلك العالم 

عندما كان ُيحّقق في م�صاألة علمية فيقول: »اأين الملوك 

واأبناء الملوك عن هذه اللذة«. هذا الإخال�س وال�صبر 

في  بائع  من  ح�صين  محمد  ال�صيخ  اأو�صل  والحّر  والجوع 

)الحانوت( اإلى اأحد كبار مراجع ال�صيعة.

ال�صحن  في  �صكنه  في  ح�صين  محمد  ال�صيخ  اإ�صتمر 

المو�صوع  ال�صوء  على  ُيطالع  وكان  مدًة طويلة,  ال�صريف 

ي�صتنفذ  حتى  �صاعات  لعدة  فيبقى  )الخالء(,  بيت  في 

الفجر  قبل  ينه�س  ثم  قلياًل  الراحة  اإلى  فيخلد  طاقاته 

للتهّجد والعبادة.

الذي  من  الأدنــى  الحد  حتى  فيها  لي�س  الحياة,  هذه 

لــّذة  كانت  ذلــك  ومــع  الإنــ�ــصــان,  عليه  يح�صل  اأن  يجب 

تن�صيه   Q الإمام  ولذة مجاورة  العلم  الح�صول على 

جوعه واألمه وعط�صه, وتجعله ينظر اإلى ما هو ماأ�صاة باأنه 

ولكنه  ي�صكن في ق�صر  الإن�صان  كان  فلو  والجمال,  اللذة 

يعي�س بذلٍّ وهوان فينقلب الق�صر اإلى زنزانة, ولو كان في 

زنزانة وهو ي�صعر بالعزة والكرامة لتحّولت الزنزانة اإلى 

اأن�س وفرح ولكانت طريق الراحة والعزة, اإذًا المعيار هو 

اعتباري حيث يراه الإن�صان ويجعل نف�صه فيه.

نتيجة  الــزمــن  مــن  فــتــرة  بعد  الــطــالب  عليه  تــعــّرف 

المثابرة على طلب العلم والت�صديد الإلهي, وكما ورد في 

الخبر )لي�س العلم بكثرة التعّلم واإّنما هو نور يقذفه اهلل 

ممزوج  النور  هذا  كان  اإذا  فكيف  ي�صاء(,  من  قلب  في 

ما  تح�صيل  �صبيل  في  الجهد  ق�صارى  وببذل  بالمثابرة 

اأمكن من الفقه والأ�صول والعلوم الأخرى.

على  قـــراأ  الــبــدايــة,  فــي  النجف:  ف��ي  اأ�صاتذته 

ال�صهيرة  الحوزة  �صاحب  نعمة  اهلل  عبد  ال�صيخ  العالمة 

1303هـ, فدر�س عليه  في )جبع( والذي توفي فيها �صنة 

اأّن ال�صيخ عبد اهلل الذي هو من تالميذ  الفقه, ول �صك 

)�صاحب  النجفي  ح�صن  محمد  ال�صيخ  الأكبر  المجتهد 

الجواهر( ومن كبار المجتهدين والذي قال عنه �صاحب 

اإلاّ  اإجــتــهــاد  اإجـــازة  اأعـــِط  ــنــي لــم  الجواهر ذات يــوم: »اإناّ

لأربعة من طالبي طوال حياتي منهم ال�شيخ عبد اهلل 

نعمة العاملي«, وهذا يوؤكد المقام العلمي الذي و�صل اإليه 

ال�صيخ عبد اهلل, ولو اأنه اأطاع اأ�صتاذه ال�صيخ محمد ح�صن 

اأهالي  طلبه  عندما  اإيــران  اإلــى  الذهاب  بعدم  النجفي 

مراجع  كبار  من  اليوم  لكان  لهم,  اإمامًا  ليكون  )ر�صت( 

ال�صيعة, كما قال له ال�صيخ محمد ح�صن: »اإناّني اأرى فيك 
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مالمح الرئا�شة الدينية واأناّك �شاحب المنبر الأعظم«.

ال�صيخ  اهلل  عبد  ال�صيخ  اأ�صتاذ  على  ليدر�س  انتقل  ثم 

ال�صيخ  بين  ون�صاأت عالقة وطيدة  النجفي,  محمد ح�صن 

محمد ح�صين وبين اأ�صتاذه ال�صيخ محمد ح�صن النجفي, 

مكرمة  اأي�صًا  وهذه  كريمته,  على  ي�صاهره  اأن  اإلى  اأّدى 

محمد  ال�صيخ  كــان  ومــا  ح�صين,  محمد  لل�صيخ  اإ�صافية 

ح�صن النجفي ليقبله تلميذًا مقربًا ثم يزّوجه كريمته لول 

اأّنه كان يعتقد بعلمه وبدينه وبزهده.

كما در�س ال�صيخ محمد ح�صن على الفقيه الكبير ال�صيخ 

و�صاحب  الفقهاء  باأ�صتاذ  والمعروف  الأن�صاري  مرت�صى 

كتابي )المكا�صب في الفقه والر�صائل في الأ�صول(, وهما 

ُيدّر�صان في مرحلة ال�صطوح منذ تلك الفترة واإلى زماننا 

اليوم.

اإ�صتغل بالتدري�س بعد وفاة اأ�صتاذه, فهو لم يكن ليبادر 

اأ�صتاذه  اإلى الإ�صتقالل بتدري�س البحث الخارج في حياة 

الطالب  �صار  رحيله  فبعد  الأن�صاري,  مرت�صى  ال�صيخ 

والف�صالء يعودون اإليه, حتى انتهت اإليه الرئا�صة الدينية 

واأ�صبح مرجع العرب من دون منازع.

تالمذته  عــن  نــتــحــّدث  اأن  قــبــل  اأح��وال��ه:  بع�ض 

وم�صّنفاته, ل ُبّد من ذكر المزيد عن اأحواله كي نتعّرف 

اأكثر على هذه ال�صخ�صية الإ�صتثنائية.

فرغم ت�صّديه للمرجعية وو�صول الأموال الطائلة اإليه 

اإّل اأّنه لم ي�صتفد منها ول حتى فيما هو من �صاأنه, بل بقي 

على حالته ال�صابقة يوا�صي الفقراء من النا�س والطالب, 

)الموؤونة(  من  عادة  هو  الذي  منزًل  حتى  ي�صتملك  ولم 

التي ل يجب فيها الخم�س. 

ُي�صلح  ما  فكّل  الكريمة,  ال�صيعّية  الطائفة  هّمه  كان 

وكان  العون  يد  لها  يمّد  كان  اإليها  بالنفع  ويعود  �صاأنها 

ُي�صاعد من يراه محتاجًا ول يقي�صهم على نف�صه في الأمور 

كان  والعبادة  العلم  تح�صيل  في  نعم  والمعا�س,  المادية 

قالوا  يوم  ذات  اأّنه  حتى  التق�صير,  الطالب  من  يقبل  ل 

له: »اأنك ُتطيل في �شالتك«, فكان كثير التهّجد والتعّبد 

والخ�صوع وُيطيل في �صالته, حتى اأنه من ُي�صلي خلفه ل 

البع�س:  له  قال  وعندما  خلفه,  ثانية  مرة  ال�صالة  ُيعيد 

باأ�شعف  الإمــــام  ُي�شلي  اأن  ا�شتحباب  ورد  قــد  »األي�س 

مني«.  اأ�شعف  فيهم  »لي�س  عليهم:  فرّد  الماأمومين«؟ 

هوؤلء  عند  المانع  اأّن  يقول:  اأن  يريد  �صره,  قّد�س  وكاأنه 

لي�س �صعف البدن واإنما �صعف التدّين والتقوى, ولو كانوا 

على درجة عالية من التقوى كما هو المفرو�س لكان هذا 

الملل منها, وكما  دافعًا قوّيًا لالإطالة في ال�صالة وعدم 

ورد في الخبر )لو اأّن العبد يعرف بين يدي من يقف في 

ال�صالة لما التفت عنها(.

العلوم  الإحترام لطالب  وكان ر�صوان اهلل عليه �صديد 

ال�صريف على  تعّدى بع�س خدم حرم  الدينية, فذات يوم, 

محمد  ال�صيخ  اإلــى  الخبر  و�صل  وعندما  العلم,  اأهــل  اأحــد 

الحرم  ال�صدنة في  رئي�س  راأى  وعندما  كثيرًا,  تاأّلم  ح�صين 

رتم هذا  وّجه اإليه كالمًا قا�صيًا اأمام النا�س قائاًل له: »لو كراّ

العمل �شوف اأخرجناّك من النجف الأ�شرف بليلة ظلماء«.

بيت  اإلى  ال�صيخ محمد ح�صين  الليلة ذهب  نف�س  وفي 

رئي�س ال�صدنة واعتذر منه, وقال له: »اأنا اأعرف مكانتك 

يروا  ال�شدنة، كي  اأوؤداّب بك  اأن  اأردت  واحترامك، ولكن 

اأناّ رئي�شهم لي�س بمناأى عن العقاب فكيف الحال بهم«؟ 

وكان رئي�س ال�صدنة غاية في الأدب والإحترام, وهو يعرف 

كنُت  »ما  قائاًل:  عليه  فــرّد  ح�صين  محمد  ال�صيخ  مكانة 

لأخرج عن اأمرك«.

وكان اأي�صًا } ُمهابًا وله نفوذ وُمطاع الكلمة, فذات 
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يوم, قّررت الحكومة اأن تمنع ت�صييع الجنائز داخل الحرم 

ال�صريف, وال�صيخ محمد ح�صين لم ُيعجبه ذلك, وعندما 

توفي اأحد العلماء في زمن )الوباء( الذي اأ�صاب النجف, 

فاعتبرها ال�صيخ محمد ح�صين فر�صة لك�صر هذا القرار, 

الحرم  نحو  بالجنازة  ال�صير  اإلــى  والطلبة  العلماء  فدعا 

ال�صريف قائاًل لهم: »واآية ال�شيف تمحو اآية القلم« اأي اأّن 

ال�صيف اأقوى من كالمهم ومن حكمهم, ثّم اأدخلوا الجنازة 

اإلى الحرم ُمتحّدين قرار الحكومة, وبالفعل وقفت ال�صلطة 

عاجزة اأمام هذا الم�صهد وهذا الموقف الديني الكبير.

التدري�س  على  حري�صًا  كان  اأحواله،  جملة  ومن 

عليها  تعارفت  التي  الــظــروف  في  حتى  التعطيل  وعــدم 

الحوزة, كما في المنا�صبات الدينية اأو وفاة عالم كبير.. 

الأن�صاري  مرت�صى  ال�صيخ  الكبير  المرجع  توفي  وعندما 

لم ُيعّطل الدر�س, وعندما اعتر�س بع�س اأهل العلم على 

عدم التعطيل واأّنه على خالف عادة الحوزة, رّد عليه: »ل 

توجد منافاة بين الدر�س وبين احترام ال�شيخ الأن�شاري، 

وهذا  الطالب  في�شتفيد  الــدر�ــس  مجل�س  نعقد  فنحن 

الوقت نجعل ثواب  الأن�شاري، وفي نف�س  ال�شيخ  ُيريح 

�صيب 
ُ
هذا الدر�س عن روحه الطاهرة«. وفي اآخر حياته اأ

ه عري�س, وعندما  ب�صعف الب�صر, ف�صار يكتب بقلم خطُّ

اأن تقراأ له وهو  اأطفئ نور ب�صره �صار يطلب من زوجته 

في  حتى  والمطالعة  الدر�س  يترك  فلم  ويحفظ,  ي�صتمع 

الحالة الحرجة.

من كراماته: اأّنه توفي في ال�صيف, وكان الجو حارًا 

ولي�س فيه ما يدّل على تبّدل المناخ, ومناخ النجف معروف 

)ال�صيف حار جدًا وال�صتاء بارد جدًا( ول يوجد تقّلبات 

وعلى  ال�صيخ محمد ح�صين,  وفاة  ولكن عند  المناخ,  في 

خالف العادة, واإذا بالغيوم تلّبدت وتراكمت ال�ّصحب ثم 

اأمطرت ال�صماء, وهنا اأّرخ لهذه الحادثة ال�صاعر المعروف 

ال�صيد جعفر الحلي:

ــد فــقــدنــاه ــٍم ق ــهبــحــُر عــل ــم فــــمــــا اأغـــــــــــزر عــل

�صيفًا ال�صحب  بكته  ظلمهقد  الــعــالــم  واكت�صى 

ـــــالم ثــلــمــه         مــــــذ تـــــوفـــــي اأرخـــــــــوه ـــــص ثـــلـــم الإ�

بن  جواد  ال�صيد  جملتهم  ومن  فُكُثر,  تالميذه:  اأّما 

علي  ال�صيخ  الدين,  حرز  محمد  ال�صيخ  مرت�صى,  ح�صين 

بن يا�صين رفي�س, ال�صيخ جعفر بن محمد ح�صن ال�صرقي, 

عبد الح�صن بن را�صي, ال�صيد محمد علي بن محمد ال�صاه 

ال�صيخ  الخاقاني,  ح�صين  بن  علي  ال�صيخ  العظيمي,  عبد 

الك�صميري,  ال�صيد مرت�صى  الجواهر,  بن �صاحب  ح�صن 

الأ�صفهاني,  ال�صريعة  �صيخ  مكي,  يو�صف  ح�صن  ال�صيد 

ال�صيد محمود الطالقاني, ال�صيخ ح�صين الطريحي.

اأّما م�صنفاته:

)خم�ٌس  ــصــالم  الإ� �صرائع  �ــصــرح  فــي  الأنـــام  هــدايــة   -1

ومات  )الق�صاء(  كتاب  اإلى  و�صل  وع�صرون مجلدًا(, 

وهو م�صغول فيه. 

رّتبها  عملية  ر�صالة  عن  عبارة  والعام,  الخا�س  بغية   -2

على طريقة �صرائع الإ�صالم من اأول الطهارة اإلى اآخر 

الق�صاء وال�صهادات.

3- منا�صك الحج.

ال�صيخ  تلميُذه  فتاوى جمعها  العباد, مجموعة  ُمنجية   -4

محمد علي الخال�صي في الطهارة وال�صالة وال�صوم.

5- نخبة العباد.

6- و�صائل ال�صيعة في اأحكام ال�صريعة.

7- حا�صيتان على كتابين في الفقه والأ�صول.

وفاته:

توفي في 11 محرم 1308هـ, في النجف الأ�صرف ودفن 

ال�صيد  قبر  فيها  التي  ال�صريف  ال�صحن  غرف  اإحــدى  في 

جواد الح�صيني �صاحب كتاب )مفتاح الكرامة( في الفقه.
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ن�صاطات امللف

عاجلت الندوة حمورين:

والعلماء  الأمـــــراء  بــيــن  عــامــل  جــبــل  الأول:  الــمــحــور 

وال�صيد  ار  الن�صّ نا�صيف  الأمير  والتفاهم(-  )الخ�صو�صية 

اأبو الح�صن مو�صى الح�صني »نموذجاً«. 

اهلل  حــزب  فــي  الــمــركــزي  المجل�س  عنه ع�شو  ث  تــحــداّ

�شماحة ال�شيخ ح�شن بغدادي. 

يقراأ  اأو  ال�صيعة  علماء  يعرف  من  كلمته:  في  جاء  ومّما 

المذاهب  علماء  وبين  بينهم  ال�صا�صع  الفرق  يرى  تاريخهم 

الإ�صالمية, ولعّل ال�صبب الرئي�صي يعود اإلى الإنتماء وطريقة 

الإمامية بمدر�صة لم تكن جزءًا  التفكير. لقد ارتبط علماء 

و�صكل  طابع  تاأخذ  كانت  ما  وغالبًا  ال�صيا�صية,  ال�صلطة  من 

المعار�صة, وعالقتها بالحكام كانت ولزالت محكومة لمعيار 

وا�صح ل يقبل ال�صّك ول التاأويل )ما ُيحّقق م�صلحة الإ�صالم 

الإمامية  فقهاء  اإرتــبــط  الغيبة  زمــن  وفــي  والم�صلمين(. 

بالم�صروع الخاتم لهذه المدر�صة وهو الإمام المهدي المنتظر 

|, وجعلوا من اأنف�صهم م�صروع امتداد وا�صتمرار ونيابة هذا 

اأو  �صلبًا  بالحّكام  عالقتهم  فكانت  الحا�صر,  الغائب  القائد 

دعوا  فاإذا  ت�صّرفهم,  وطريقة  الحّكام  دعوة  ح�صب  اإيجابًا 

النا�س اإلى اأنف�صهم بعيدًا عن المذاهب الإ�صالمّية, فال �صّك 

اأّن هوؤلء حّكام جور ول يمكن العالقة معهم كونهم م�صداق 

لقوله تعالى {وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمّسكم النار}. 

لأحد  انتمائهم  اأ�صا�س  على  حكمهم  في  انطلقوا  اإذا  ــا  واأًم

على  اهلل  حكم  اإقامة  يريدون  واأنهم  الإ�صالمية,  المذاهب 

عليه  ن�ّس  لما  �صتكوُن محكومًة  اأفعالهم  واأّن  العدل,  اأ�صا�س 

هذا المذهب اأو ذاك, �صمن هذا التوّجه, لم يترّدد علماوؤنا 

الدينّية  المنا�صب  بع�س  وا�صتالم  معهم  العالقة  بناء  في 

التي هي من �صميم عمل علماء الدين, كالإفتاء والإ�صراف 

وخ�صو�صًا  الإ�صالم,  �صيخ  كمن�صب  الدينّية  الأعمال  على 

ذلك  لأعمال  دينّيًا  غطاًء  المن�صب  هذا  ُي�صّكل  ل  عندما 

الحاكم. وهذا ما �صاهدناه من علمائنا بالعهدين العثماني 

وال�صفوي, فال�صيخ محمد الحريري الحرفو�صي الذي توفي 

�صنة 1035هـ قد ت�صّدى لمن�صب الإفتاء اأيام المعني الأول 

في العهد العثماني, وال�صيد محمد الأمين كان ُمفتيًا لبالد 

ب�صاره قبل قيام حكم الجّزار, ونجله ال�صيد علي �صار فقيهًا 

ال�صيد  والعالمة  با�صا,  الوالي عبد اهلل  اأبيه في عهد  مكان 

علي اإبراهيم الح�صيني كان مفتيًا في جبل عامل, وهو اأحد 

الثانية في جبل عامل بعد هالك  العلمية  النه�صة  موؤ�ّص�صي 

الجّزار. ورغم ما �صنعه العثمانيون �صد علماء ال�صيعة من 

اإلى  8�صعبان965هـ,  في  عا�صمتهم  في  الثاني  ال�صهيد  قتل 

والمخطوطات,  المكتبات  �صد  مار�صوها  التي  الإنتهاكات 

الجّزار  با�صا  اأحمد  ال�صّفاح  لقيطهم  تحكيم  اإلــى  و�صوًل 

الدين من  يمنع علماء  لم  �صنة, كل ذلك   28 يقرب من  ما 

معيار  �صمن  الإيجابي  للتعاطي  فر�صة  اأّيــة  من  الإ�صتفادة 

العلمية  النه�صة  موؤ�ّص�س  بين  فالعالقة  الم�صلمين,  م�صلحة 

كانت  با�صا  �صليمان  والوالي  القبي�صي  ح�صن  ال�صيخ  الثانية 

اإبراهيم المجّدد  ممتازة, والعالقة بين المفتي ال�صيد علي 

والوالي  الح�صن مو�صى في �صقراء  اأبو  ال�صيد  لمدر�صة جّده 

العثماني عبد اهلل با�صا كانت اأكثر من جيدة.

1- نّظمت جمعية اإلمام الصادق Q إلحياء التراث العلمائي

 ندوة فكرية تحت عنوان:
 »نجاح األّمة في صالح أمرائها وعلمائها«.
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ا في العهد ال�شفوي: هناك من ياأخذ على علماء جبل  اأماّ

عامل عالقتهم الوطيدة مع ال�صلطة ال�صفوّية واأّنهم �صّكلوا 

غطاًء دينّيًا لممار�صتهم الفا�صدة اأحيانًا. واأنا اعتقد اأّن هذا 

غير �صحيح, فعلماوؤنا اأ�صا�صًا لم يتخّلوا عن م�صوؤولّياتهم في 

ظّل ال�صلطة العثمانّية رغم الممار�صات التي قام بها ولتهم, 

فمن بابا اأولى اأن ل يتخّلوا عن م�صوؤولياتهم مع ال�صلطة التي 

تنظر اإليهم اأنهم نواب الإمام |, ومع ذلك, كانت العالقة 

�صمن معيار دقيق:

على  ال�صفوي  ال�صاه  عامل  جبل  علماء  ُيبايع  لم  اأوًل:   

ال�صفوي  ال�صاه  كان  العك�س,  على  بل   | لالإمام  نائبًا  اأنه 

ُيطيعهم,  اأن  وعليه   Q الإمــام  نواب  اأنهم  اإليهم  ينظر 

كانوا  ولو  الكالم غير دقيق,  اأّن هذا  يعرفون  وكان علماوؤنا 

�صادقين للزم اأن يتخّلوا عن العر�س ل�صالح الفقهاء الذين 

هم امتداد ل�صاحب الع�صر |.

ال�صفوية  ال�صلطة  يحّر�صوا  لم  الإمامية  علماء  الثاني: 

على �صحق المذاهب الإ�صالمّية وقتل علمائهم كما فعل وّعاظ 

هـ   916 �صنة  اأواخــر  ففي  العثمانّيين,  الولة  عند  ال�صالطين 

اإعتر�س المحّقق الكركي على ال�صاه ال�صفوي عند فتح هراة 

»لماذا  لــه:  فقال  هناك,  المذاهب  علماء  اأحــد  الجند  وقتل 

تقتلهم لجعلنا  لم  لو  ــك  اإناّ الحوار؟  ال�شيف مو�شع  و�شعت 

ُيذعن لمنطقنا الحق كلاّ من وراء النهر ومنطقة خرا�شان«.

هو  ال�صفوّية,  ال�صلطة  من  علماوؤنا  اأراده  ما  الــثــالــث: 

والمدار�س  الم�صاجد  لبناء  الفر�صة  هــذه  من  الإ�صتفادة 

واإ�صالح الق�صاء وحّل الخ�صومات والإبتعاد عن المهاترات 

اأّنه قد وقع  ب ومواجهة الف�صق والفجور, لهذا نجد  والتع�صّ

النزاع مع حوا�صي ال�صاه, وفي بع�س الأحيان مع ال�صاه نف�صه, 

من هنا نرى اأّن المحّقق الكركي قد ترك اإيران وذهب اإلى 

عبد  ح�صين  ال�صيخ  ــة  رواي �صّحت  واإذا  الأ�ــصــرف,  النجف 

ال�صمد فاإّن الكركي مات م�صمومًا �صنة 940 هـ.

عامل  جبل  فيها  كان  التي  المحطة  تلك  اإلــى  بالعودة 

والأمـــراء,  العلماء  بين  التوافق  نتيجة  ـــار  الإزده يعي�س 

الوقت,  على  حر�صًا  واحــد  نــمــوذج  بذكر  اأكتفي  و�ــصــوف 

وزعيم  ار  الن�صّ نا�صيف  الأمــراء  اأمير  تفاهم  عالقة  هو 

الح�صن  اأبو  ال�صيد  العالمة  �صقراء  في  الدينية  المدر�صة 

من  اأكثر  �صّمت  التي  المدر�صة  تلك  الح�صيني,  مو�صى 

ُيثني  الرجلين  لهاذين  ترجم  من  فّكل  طالب.  ثالثمائة 

فالأمير  عامل,  جبل  في  الــريــادي  دورهما  وعلى  عليهما 

نا�صيف: كان رجاًل بكّل ما للكلمة من معنى, قائدًا �صجاعًا 

وحكيمًا حليمًا. توّلى الحكم في اأوا�صط القرن الثاني ع�صر 

هـ وا�صتطاع بحكمته وكرمه و�صجاعته اأن ُيوّحد المقاطعات 

باأمير  لّقب  لهذا  اإليه,  النهائي  الأمــر  يعود  واأن  الثالثة 

ال�صيخ  لقب  كانوا يطلقون  الم�صايخ, حيث  �صيخ  اأو  الأمراء 

على الأمير وكانوا يرتدون عمامة خا�صة بهم, تختلف عن 

عمامة رجل الدين. في عهد نا�صيف بلغ جبل عامل القّمة 

يعي�س  فاأ�صبح  الآخرين  عن  والإ�صتغناء  والعطاء  العّز  في 
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اأو الإقت�صادي, ووقف في  الإكتفاء الذاتي �صواء الع�صكري 

وجه الولة العثمانّيين وبوجه الفتن التي �صنعها العثمانيون 

وكانوا يحّر�صون الأمراء ال�صهابيين على الحروب والفتن. 

فالموؤّرخ الفا�صل ال�صيخ علي �صبيتي في كتابه )جبل عامل 

�صنة  الموافق  هـ   1147 �صنة  اأحــداث  ينقل  قرنين(,  في 

1733م, وكيف �صّن الأمير ملحم ال�صهابي حملته على جبل 

باأهالي بلدة )اأن�صار(  العثمانّيين, فغدر  باإيعاز من  عامل 

وقتل المئات ونهبها واأحرقها. هذا الكالم يحتاج اإلى الكثير 

عالقة  بذكر  �صاأكتفي  الوقت  على  حر�صًا  التف�صيل,  من 

نا�صيف مع ال�صيد اأبو الح�صن مو�صى الح�صيني, والتي هي 

�صلحا  اإذا  اأّمتي  من  )�صنفان  ال�صريف  الحديث  م�صداق 

ن�صاأت  التي  فالعالقة  والزعماء(.  العلماء  الأّمــة  �صلحت 

م�صالح  ولي�صت  دينية  مرتكزات  على  تقوم  كانت  بينهما 

كان  الديني  نا�صيف  �صلوك  اأّن  وخ�صو�صًا  �صخ�صية, 

خم�صمائة  مع  ذهب  عندما  م�صهورة  وق�صته  له,  م�صهودًا 

العثماني )عثمان  الوالي  لمواجهة  فار�س من خيرة رجاله 

اأهالي  من  لالإنتقام  مقاتل  اآلف  بع�صرة  جاء  الذي  با�صا( 

مّر  الطريق  وفي  الحولة(,  )بحيرة  على  ونزل  عامل  جبل 

بن  )يو�صع  النبي  مقام  فزار  )بليدا(  بلدة  على  نا�صيف 

واأق�صم  ونذر  المقام  بجدران  عمامته  وم�صح  و�صّلى  نون( 

اأّنه اإذا ن�صره اهلل تعالى على عدّوه اأن ُيجّدد بناء المقام. 

وبالعودة اإلى عالقته بال�صيد اأبو الح�صن مو�صى التي كانت 

كّل جمعة,  خلفه  بال�صالة  ملتزمًا  وكان  ممتازة,  من  اأكثر 

�صمن  عامل  جبل  لم�صلحة  تجمعهما  م�صاوراٌت  وكانت 

اأبو  ال�صيد  اأّن  وخ�صو�صًا  والتفاهم(  )الخ�صو�صية  دائرة 

عامل  لجبل  الديني  الرئي�س  ب�صفة  يتمّتع  كــان  الح�صن 

لتو�صعة  ا�صطر  حتى  خلفه  ت�صّلي  كّلها  المنطقة  وكانت 

عن  الإ�صتقالل  اإلى  الدعوة  في  ي�صتركان  وكانا  الم�صجد, 

الذاتي  والإكتفاء  التنمية  على  والعمل  العثمانية  الدولة 

كانوا  العثمانّيين حيث  الولة  اأغاظ  ما  وهذا  عامل,  لجبل 

يعملون على اإثارة الفتن بين اأهالي جبل عامل ومحيطهم, 

حتى كانت الواقعة الكبرى بهذا الجبل من خالل تحكيمهم 

لزنيمهم اأحمد با�صا الجّزار. وعند وفاة ال�صيد اأبو الح�صن 

مو�صى, حزن عليه الأمير نا�صيف حزنًا �صديدًا و�صّمم على 

نموذج  هذا  ال�صريف..  بمقامه  تليق  القبر  على  قّبة  بناء 

عن عالقة العلماء بالأمراء في جبل عامل.

المحور الثاني: المرحلة ال�صيا�صية التي تحول فيها جبل 

عامل اإلى لعب اإقليمي في عهد نا�صيف الن�صار. 

الدكتور  اأمل  الرئا�صة في حركة  تحّدث عنه ع�صو هيئة 

ي�صتطيع  احـــد  ل  كلمته:  فــي  جـــاء  ــا  ومــّم قــبــالن,  قــبــالن 

الإدعاء اأنه يمكن بالتوجه الى المكتبات اأو مراكز الأبحاث 

والدرا�صات التاريخية وال�صيا�صية ي�صتطيع ان ي�صع مدونات 

وتاأريخ لواقع جبل عامل خالل الفترة التي تكونت فيها الهوية 

الكتب  من  فالكثير  المنطقة,  لهذه  والإجتماعية  ال�صيا�صية 
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ن�صاطات امللف

والموؤرخين تعمدوا اإ�صقاط الكثير مما يتعلق بهذه المنطقة 

لإعتبارات معروفة وبع�صهم كتب ب�صورة غير دقيقة متعمدًا 

ت�صويه �صورة هذه المنطقة وت�صويه �صورة ابنائها وزعمائها 

وقادتها.

لعب  وفار�صًا �صجاعًا  قائدًا مميزًا  الن�صار  نا�صيف  كان 

دورًا ا�صا�صيًا في �صناعة الهوية ال�صيا�صية والتاريخية لجبل 

على  اأوًل  قامت  زعامة  وهي  لها  زعامته  فترة  اإبــان  عامل 

مناو�صات وخ�صومات مع جيرانه ل�صيما حاكم �صفد وعكا 

ظاهر العمر.

وما لبثت ان انقلبت هذه الخ�صومة اإلى وفاق »فتحالف 

وطيد« نظرًا للعداوة التي كانا يكنانها كالهما للعثمانيين 

كبيرًا  دفعًا  لجبل عامل  اأعطى  التحالف  وال�صهابيين. هذا 

فاأ�صدر  القوة  واإعـــداد  الإ�صتعداد  الــى  الن�صار  فتفرغ   ,

1749 يق�صي بترميم الح�صون والقالع ونقل  من�صورًا عام 

والمقاتلة داعيًا  بال�صالح  اليها و�صحنها  الحكومات  مراكز 

الزعماء والقادة المحليين والنا�س الى الوقوف دائمًا على 

اأول  �صماعهم  لدى  ال�صالح  وحمل  والإ�صتعداد  و�صاق  قدم 

طلق ناري.

ال�صدارة  مركز  يحتل  ان  و�صجاعته  حنكته  مّكــنته  لقد 

المتاولة  �صيخ  فيه  قيل  كما  فهو  واأعدائه  اأن�صاره  اأعين  في 

عميد  وهو  قــدره.  وعظم  بب�صالته  �صوريا  كل  في  الم�صهور 

الى  جمع  محنكًا  قــائــدًا  مــغــوارًا  بطاًل  عامل  جبل  ع�صائر 

والغيرة  التدبير  وح�صن  الكف  و�صخاء  والنخوة  ال�صجاعة 

جبل  عهود  اأزهى  عهده  وكان  المحقة.  والمروءة  والقومية 

عامل واأ�صقى عهوده هو الذي تال ا�صت�صهاده.

ح�صابًا  الن�صار  لنا�صيف  ح�صاب  يح�صبون  الــولة  كان 

يهابونه  كانوا  ولكنهم  ده  يِوّ ل  كان  بع�صهم  ولربما   خا�صًا. 

ويتحرجون من التعر�س اليه او لجماعته.

الولية في عكا و�صيدا  الجزار  با�صا  اأحمد  تولى  عندما 

ومن �صمنهما جبل عامل �صار على خالف ما �صار عليه من 

�صبقه من ال�صهابيين الذين لم يكن لهم يد اأو تاأثير في جبل 

. ولكن بط�س الجزار وق�صوته لم يمنعه ان يبادر اأوًل 
)1(

عامل

معاهدة  يت�صمن  الن�صار  نا�صيف  مع  اتفاق  اول  عقد  الى 

يقاتلون  ل  عامل  جبل  وزعماء  الن�صار  نا�صيف  ان  قوامها 

الحياد  على  يقفون  بل  اعدائه  مع  يقاتلون  ول  الجزار   مع 

البالد  حكم  قد  الــجــزار  فــاإن  ذلــك  رغــم  المنازعين.  بين 

الن�صار في معركة  نا�صيف  ا�صت�صهاد  والنار وبعد  بالحديد 

يــارون  ق�صى على ق�صم كبير من زعماء جبل عامل و�صرد 

العلماء  وهاجر  والأنا�صول  وحلب  عكار  الى  الآخــر  الق�صم 

والعراق  كالهند  النائية  الإ�صالمية  البالد  الى  والمثقفون 

واإيران خوفًا من بط�س الجزار وظلمه وكانت هذه المرحلة 

نهاية فترة الحكم الذاتي الذي تمتع به الجبل طوياًل ولكن 

اأهله لم ي�صتكينوا اأو ي�صت�صلموا فح�صلت عدة ثورات محلية 

كتلك التي قام بها ال�صيخ حمزة بن محمد الن�صار وال�صيخ 

الخانق   الجزار  كابو�س  وا�صتمر  �صحور.  حامي  الزين  علي 

با�صا  �صليمان  عكا  في  محله  ليحل   1804 عام  مماته  حتى 

في حقبة ا�صتمرت فيها حرب الع�صابات التي خا�صها ابناء 

انطلقت  وب�صرعة قيا�صية  واعوانهم.  الولة  جبل عامل �صد 

م�صطلح  وهو  »الطياح«  باإ�صم  المعروفة  العاملية  المقاومة 

ن�صروا  ما  �صرعان  الذين  والمطاردين  الهاربين  ُيـطلق على 

)1( كان المراء يكتفون بتقا�صي الميرة من اأبناء الجبل.
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والر�صوم  ال�صرائب  يفر�صون  ف�صاروا  البالد,  في  الرعب 

ُقــي�س لهم زعيم قوي وقادر وذو  ويعاقبون المتمردين وقد 

الثورة  الن�صار الذي قاد  نفوذ كاأبيه هو فار�س بن نا�صيف 

�صد الوالي الجديد الذي كان ُيـعرف عنه اأنه »�شل�س القيادة، 

عاملة  نحو  يذهب  ان  فقرر  الجزار.  بعك�س  العريكة«  ـن  لياّ

الأمير  والإرهاب فتو�صط لدى   البط�س  واللين بدل  بالتودد 

ب�صير الثاني )1840( للتو�صط مع الثوار العامليين فكان له 

ما اأراد ووّقـع الفريقان �صروط ال�صلح في بيت الدين وهي: 

العفو العام

اإعادة  اإقليم ال�صومر الى جبل عامل وكان قد �ُصـلخ بعد 

معركة يارون.

ان ل يكون لموظفي الدولة �صلطة على الجبل وان ُيـرجح 

اأهله في خالفاتهم الى عميدهم ال�صيخ فار�س الن�صار الذي 

الإت�صالت وعليه تعود  ُتـح�صر  اتجاه الحكومة وبه  ُيـمثلهم 

الم�صوؤوليات.

يعك�س هذا الإتفاق الذي ظل �صاريًا حتى العام 1832 قوة 

اأهله وتعلقهم بالحرية وميلهم الى تولي  الجبل وا�صتقاللية 

�صوؤونهم باأنف�صهم بعيدًا عن الولة والحكام.

وجودهم  يفر�شون  »كانوا  الطرابل�صي:  جرجي  يقول 

وفرادتهم في كل المنا�شبات حتى تمكنوا من رفع �شلطة 

بــذاتــهــم  م�شتقلين  وا�ــشــبــحــوا  عــنــهــم  عــامــل  جــبــل  ولة 

و�شلطتهم على بالدهم الى ان و�شلت قوتهم وقدرتهم ان 

بداأوا ي�شنون الغارات تلو الغارات على اأطراف ولية ال�شام 

والــي   الــى  و�شوله  ويمنعوا  ال�شلطاني  الــمــال  ويــ�ــشــادروا 

.
)1(

�شيدا« 

فثاروا على الم�صريين وحلفائهم بزعامة ال�صيخ ح�صين 

بن �صبيب بن علي الفار�س ومن بعدها ثورة اأخرى بزعامة 

احمد البيك المحمود الذي اأعلن الثورة الكبرى فكان الن�صر 

)1( تاريخ الجنوب اللبناني �س 41

حليفه وا�صتمرت زعامته من العام 1840  الى 1865 عندما 

عادت البالد لتدخل مجددًا تحت الحكم العثماني المبا�صر 

عندما دخل لبنان في عهد المت�صرفية.

بع�س  اأهله   اتقن  الذي  ان جبل عامل  �صبق  مما  يت�صح 

فنون الحرب ومار�صوها ممار�صة عملية كان في هذه الفترة 

المقاتلون  حولها  تلتم  راية  منها  لكل  مقاطعات  من  يتكون 

الحروب  زمــن  خ�صو�صًا  ومتينًا  تامًا  اتــحــادًا  بينها  وكــان 

اأخ�صر  حريري  ن�صيج  من  راياتهم  كانت  الخطر.  واأوقــات 

وعبارات  قراآنية  اآيــات  الأبي�س  بالن�صيج  ُطـرز  وقد  واأحمر 

دينية:

محمد  اهلل  اإل  اهلل  )ل  قــريــب(  وفتح  اهلل  مــن  )ن�شٌر 

ر�شول اهلل( و)ل فتى اإل علي ول �شيف اإل ذو الفقار(

لقد كان جبل عامل في تلك الحقبة مو�صع متابعة حتى 

من الباب العالي  ووولته لما يتمتع به ابناء الجبل من مزايا 

تهاب عند ال�صدة ويح�صب لها ح�صاب.

الجبل  هــذا  حركة  يتابعان  وبريطانيا  فرن�صا  وكــانــت 

وكان قنا�صلهما ير�صلون التقارير ولمذكرات  الى حكومات 

بالدهم متابعين ادق التفا�صيل المرتبطة بو�صع ابناء جبل 

عامل ومدنه وقراه.

المرحلة الجديدة في المنطقة بداأت مع الثورة ال�صناعية 

في اأوروبا وزيادة حجم التدخل الغربي فيها من خالل الدول 

الذين  وبريطانيا  وايطاليا وفرن�صا  وبرو�صيا  رو�صيا  الخم�س 

المت�صرفي  بالنظام  واألزموهم  الحكم  العثمانيين  �صاركوا 

الذي اعقب زيارة �صكيب افندي الى لبنان والتي اتفق  فيها 

على ان يتولى الحكم في لبنان مت�صرف م�صيحي من رعايا 

الطائفية  النعرات  بتعزيز  التو�صية  مع  العثمانية   ال�صلطنة 

و�صقوط  وهزيمة  الأولــى  العالمية  الحرب  وبعد  البالد.  في 

الإمبراطورية العثمانية زاد التدخل الغربي في لبنان وكان 

م�صروع  »وعد بلفور« قد اأطلق وبداأت ال�صيا�صية الإ�صتعمارية 

الجديدة الهادفة الى �صرب روح الإنماء العربي والميل نحو 
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الوحدة عربية وتعزيز النق�صام التعلق بالغرب تمهيدًا لإن�صاء 

الكيان ال�صهيوني. هنا عاد جبل عامل ي�صتعيد امجاده من 

الحرية والت�صدي للم�صتعمر الجديد ف�صهول الجبل وجباله 

ت�صهد على ت�صحيات ابنائه وعلى الدم الذي بذل من اجل 

من  الفرن�صيون  زاد  العي�س.  وهناء  وال�صتقالل  الحرية 

�صغطهم فزاد العامليون من مقاومتهم. عندما  ذهبوا  الى 

�صان ريمو  ذهب العامليون الى الحجير الذي هو اليوم عنوان 

ال�صيا�صة والمواجهة. ت�صاعدت عمليات المقاومة في جبل 

عامل لجاأ الإنتداب الفرن�صي الى خلق ميلي�صيات جنوبية.

انبرى ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين مطالبًا بالوحدة 

مع �صوريا مناديًا بفي�صل ملكًا عليها  راف�صًا الدخول تحت 

الحماية الفرن�صية, نجحت المقاومة  في اقالق الفرن�صيين 

الذين اجادوا ا�صتعمال ال�صالح الطائفي م�صتعملين ال�صراع 

بين الثوار والزعامات ال�صيا�صية.

كل ذلك لم يحجب عن المام �صرف الدين ول عن ال�صيد 

مح�صن المين الم�صهد الفل�صطيني قبل نكبة فل�صطين, فقال 

لنا  وليكون  كربالء  الح�صـينQ من  دور  م�صتعيدًا  الأول 

ولفل�صطين ما كان له ولع�صبته من مجد وخلود.

ليردف ال�صيد مح�صن المين ان لكم في فل�صطين تراثًا 

وان لكم في كل غور ونجد وحزن و�صهل منها دمًا عجن به 

ترابها  واختلط به ماوؤها ونباتها. ان اخوانكم في فل�صطين 

واأ�صهد  وبــالء  محن  من  فيه  هم  ما  م�صاجعهم  اأق�س  قد 

عيونهم وبوح اح�صا�صهم ما يالقون من كيد الخ�صوم.

قلوبنا  فــي  فل�صطين  ان  ليقول  ال�صدر  ـــام  الإم وتــابــع 

النا�س  الأر�ــس  هــذه  في  الن�صار  نا�صيف  فــزرع  وعقولنا, 

وغر�س  وال�صالطين  الــولة  وجه  في  وال�صجاعة  وال�صهامة 

المام �صرف الدين بذرة المجد الحديث في وجه الإ�صتعمار 

والإ�صتكبار ليرعى الإمام ال�صدر بيدر المقاومة الذي ا�صبح 

عالمة فارقة في هذا ال�صرق: ل قيمة لهذا ال�صرق بال لبنان 

ول قيمة للبنان بال الجنوب ول معنى للجنوب بال المقاومة.

2- م�ؤتمر العالمة الكبير ال�سيد محمد 

ر�سا اآل ف�سل اهلل الح�سني }: 

 Q حيث �صتعقد جمعية االإمام ال�صادق

الإحياء التراث العلمائي موؤتمرًا فكريًا حول 

الجوانب  المتعّددة  العلمية  ال�صخ�صية  هذه 

وال�صعر  واالأدب  واللغة  واالأ�صول  الفقه  في 

من  العديد  فيه  �صي�صارك  والذي  والفل�صفة، 

اإي��ران  من  البلدان  مختلف  من  ال�صخ�صّيات 

وال�صعودّية والعراق و�صوريا ولبنان وذلك في 

30ني�صان و1اأيار2014 م. 

3- �سي�سدر قريبًا اإن�ساء اهلل تعالى كتاب 

)م�ؤتمر الجّزار(: 

ال�صّفاح اأحمد با�صا الجّزار الذي حكم جبل 

الموافق   1195 �صنة  من  فعلي  ب�صكل  عامل 

�صنة 1781 م اإلى �صنة 1219 ه�.

 

4- لقاءات عديدة مع �صخ�صّيات علمائية 

وفكرية في مقر الجمعية في بلدة )اأن�صار(.                                                                       
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العالمة السيد محمد علي الصدر: نجل العالم الفاضل السيد صدر الدين الصدر 
الذي اصطحبه والده إلى العراق مع العائلة حيث كان والده صغير السن، فبعد 
اعتقال الجزار لجده العالمة السيد صالح سنة 1189هـ الموافق 1784م ووضعه 
فيها  يميز  ال  األرض  تحت  طامورة  في  أشهر  ستة  بقي  حيث  عكا  سجن  في 
بين الليل و النهار، فضاق صدره و التجأ إلى التوسل و الدعاء، و ما أن انتهى من 
دعاء الطائر الرومي حتى فتح الله تعالى له باب السجن، فهرب و صمم على 
ترك جبل عامل والذهاب إلى النجف األشرف، إنتقل السيد صالح مع عائلته إلى 
أن  بعد  إيران  في  )أصفهان(  مدينة  إلى  الدين  صدر  السيد  نجله  وانتقل  العراق، 
الطائفة،  بشيخ  المعروف  الغطاء  الشيخ جعفر كاشف  كريمة  النجف  تزوج في 
فأنجب منها السيد محمد علي الذي قال عنه السيد حسن صدر في التكملة 
أنّه: »نادرة عصره ووحيد دهره«، فقد نبغ مبكراً ونال درجة اإلجتهاد حيث صنف 
كتاباً في أحكام الصبية والمجانين وهو ابن اثني عشر سنة سّماه )البالغ المبين 
في أحكام الصبية والمجانين(، وشهد له حجة اإلسالم السيد محمد باقر الرشتي 
األصفهاني باإلجتهاد وصدقه علماء عصره، ولّقبه إمام جمعة أصفهان الحاج 
ميرزا حسن بـ )آقا مجتهد(، بعدما ناقشه في بعض اآليات الكريمة وانجّر الكالم 

إلى اللغة العربية وكان الحاج ميرزا حسن إماماً في اللغة والعلوم العربية.
وكان للسيد محمد علي كرامات ومناقب منها، أنّه دخلت عليه والدته ذات 
يوم وهو في مكتبته التي تضم آالف الكتب، فقالت له: يا ولدي! ال أراك تطالع في 
هذه األيام، فرّد عليها: يا أّماه إنّي أحفظ كل هذه الكتب، وأشار إلى صدره، كما 

أني أحفظ كل مطلب في أي صفحة من الكتاب.

أشار إلى صدره أنّه يحفظ كل
ما ورد في هذه المكتبة

إنّه العالمة السيد محمد علي الصدر
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