
المؤتمر الدولي في فكر الشهيدين
بيروت 2011م

الجزء الأول

الموؤتمر الوحدوي الثالث



الم�ؤتمر الدولي في فكر ال�شهيدين - بيروت 2011مالكتاب:

اإ�صدار:

جمعية الإمام ال�صادق Q لإحياء التراث العلمائي

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية

المركز العالي للعلوم والثقافة الإ�صالمية

بيروت  2011م - 1432 هـتاريخ الإ�صدار:

جميع حقوق الطبع محفوظة



 المؤتمر الدولي
في فكر الشهيدين

الموؤتمر الوحدوي الثالث

بيروت 2011م

الجزء الأول





5

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

مقدمة
اهلل  عبد  بن  ونبينا محمد  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين  رب  الحمد هلل 

وعلى اآله الطيبين الطاهرين

لقد ت�صنى لنا، بتوفيق اهلل وعونه، اإحياء ذكرى ال�صهيدين الكبيرين، ال�صيخ محمد 

المعروف  الجباعي  الدين  زين  وال�صيخ  الأول،  بال�صهيد  المعروف  الجزيني  مكي  بن 

بيروت،  اللبنانية،  العا�صمة  ا�صت�صافته  دولي،  موؤتمر  عقد  خالل  من  الثاني،  بال�صهيد 

واأكادميين  لعلماء  النّيرة  العلمية  بالمداخالت  حافلة  كانت  اأيام،  اأربعة  مدى  على 

وباحثين من مختلف دول العالمين العربي والإ�صالمي. وتركزت الم�صاهمات على فكر 

والنجازات  العلمي،  ومنهجهما  الوحدوي،  ونهجهما  الفقه  في  التاأ�صي�صي  ال�صهيدين 

الفقهية وال�صلوكية والتربوية الأ�صيلة التي حققاها، ول زالت درة العلوم ال�صالمية في 

الحوزات العلمية حتى يومنا هذا، ابتداء من كتاب »اللمعة الدم�شقية« )ال�صهيد الأول( 

و�صرحها )ال�صهيد الثاني(، ولي�س انتهاء بكتاب »منية المريد«. وتبقى �صيرة حياة كل 

من العالمين الجليلين، على رغم ق�صرها ن�صبًيا، محطة م�صيئة ي�صتنير بها كل عالم 

عارف �صالك، لأي مذهب انتمى، ومن اأي نبع �صرب. 

ال�صهيدين  �صيرة  اأثرته  والذي  المتوا�صع،  ال�صفر  هذا  اأيديكم  بين  ن�صع  اإذ  ونحن 

وانتاجهما وحياتهما الحافلة، ن�صاأل اهلل اأن يوفقنا لكي ن�صتزيد، نحن وجميع الموؤمنين، 

ول �صيما طلبة العلم، من الغرف من بحور علمائنا، والرتواء بمعين عطائهم اإلى يوم 

علمائنا  م�صيرة  تخّلد  التي  والعلمية،  الفكرية  النتاجات  من  بمزيد  واعدين  الدين، 

العاملين في لبنان، منذ مئات ال�صنين حتى التاريخ المعا�صر.

واإذ ن�صكر الجهات الم�صاركة في تنظيم هذا الموؤتمر وهي:
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قم. المركز العالي للعلوم والثقافة الإ�صالمية / الحوزة العلمية –  -

جمعية الإمام ال�صادقQ - لإحياء التراث العلمائي- لبنان. 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية في اإيران - 

الم�صت�صارية الثقافية الإيرانية في بيروت - 

. - Rالمجمع العالمي لأهل البيت

نخ�س ال�صادة المحققين الذين بذلوا جهوًدا م�صنية في جمع وتحقيق اآثار ال�صهيدين 

العلمية، والتي بلغت خم�صين مجلًدا: ع�صرون منها لل�صهيد الأول، وثالثون لل�صهيد الثاني، 

الإ�صالمية  والثقافة  للعلوم  العالي  للمركز  عالًيا  وُيقدر  الأول.  متون  �صرح معظم  الذي 

اأخذ  اإذ  الكريمة،  والرعاية  الكبير  الدور  قم،  في  الإ�صالمي  التبليغات  لمركز  التابع 

على عاتقه اإحياء تراث علماء ال�صيعة، بتوجيه ودعم �صماحة الإمام القائد ال�صيد علي 

الخامنئي)دام عزه(.

ول بد من التنويه ب�صماحة اآية اهلل ال�صيخ محمد علي الت�صخيري، الأمين العام لمجمع 

على  الموؤتمر،  هذا  اأعمال  في  �صخ�صًيا  �صارك  الذي  الإ�صالمية،  المذاهب  بين  التقريب 

على  مميزة  اإطاللة  معنا  وجوده  �صّكل  اإذ  الكثيرة،  وان�صغالته  ال�صحي  و�صعه  من  الرغم 

البعد الوحدوي للموؤتمر. كذلك ل بد من �صكر خا�س لل�صادة الباحثين الذين �صاهموا من 

خالل ابحاثهم في الإطاللة ال�صاملة على الجوانب المتعددة من �صخ�صية ال�صهيدين، �صواء 

العلمية اأم الفكرية ام التربوية اأم ال�صيا�صية، وبالأخ�س م�صروع الوحدة الإ�صالمية التي نحن 

اأحوج ما نكون اإليها في هذه المرحلة الع�صيبة التي تمر بها منطقتنا العربية والإ�صالمية.

كذلك ل بد اأن األفت الى الجهود التي بذلت في اإنجاز هذا الموؤتمر من الإخوة الذين 

عملوا معنا طوال الوقت واأخ�س بال�صكر �صماحة ال�صيد ها�صم �صفي الدين، رئي�س المجل�س 

التنفيذي في حزب اهلل، الذي واكب تفا�صيل اأعمال هذا الموؤتمر، منذ لحظة التفكير به 

حتى النهاية.

م�ش�ؤول ملف اإحياء تراث علماء ال�شيعة في حزب اهلل 

الم�ش�ؤول العلمي لم�ؤتمر ال�شهيدين

ال�شيخ ح�شن بغدادي



ب���رن���ام���ج ال��ح��ف��ل

حفل االفتتاح

قرآن كريم ✽✽

النشيدان اللبناني وااليراني ✽✽

كلمة الرئيس نبيه بري ✽✽

كلمة الشيخ محمد علي التسخيري ✽✽

كلمة الشيخ نعيم قاسم ✽✽

كلمة د. غضنفر ركن آبادي ✽✽

كلمة الشيخ عبد األمير قبالن ✽✽

كلمة الشيخ محمد رشيد قباني ✽✽

كلمة البطريرك بشارة الراعي ✽✽

كلمة الشيخ حسن بغدادي ✽✽

الإثنين 30 اأيار 2011 – مجمع الإمام ال�صادق Q - طريق المطار - بيروت
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قم،  في  ال�صالمية  والثقافة  للعلوم  العالي  للمركز  الخال�س  بال�صكر  اتوجه  بداية    

بين  التقريب  ولمجمع  لبنان،  في  اليرانية  ال�صالمية  للجمهورية  الثقافية  والم�صت�صارية 

 Q وجمعية المام ال�صادق ،Rالمذاهب ال�صالمية، والمجمع العالمي لهل البيت

الدولي  الموؤتمر  هذا  لعداد  جهودهم  وتكري�س  انتباههم  على  العلمائي،  التراث  لحياء 

هذا  لرعايتي  بتكريمي  مو�صول  وال�صكر  والثاني،  الول  ال�صهيدين  حول  الثاني  الفكري 

الموؤتمر.

ان انعقاد الموؤتمر الدولي في فكر ال�صهيدين الول والثاني، رائدي الفقه وال�صالح 

والوحدة، ياأتي في اللحظة ال�صالمية الحا�صمة تجاه ما ي�صتهدف اقطارنا من توترات 

�صيا�صية وعرقية وطائفية ومذهبية، يجري ت�صعيدها في محاولة لخ�صاعنا الى فتنة 

تدخل كل بيت. 

لذلك، فاإنني من جهتي، �صاأك�صب الوقت من اجل ا�صتلهام العبر من بع�س ال�صاءات 

التقريب  ال�صالمية، وم�صروع  الوحدة  اطار  ال�صهيدين في  تاريخ ومواقف وحركة  على 

عند ال�صهيد الول وم�صروع الوحدة ال�صالمية عند ال�صهيدين. 

ال�صيا�صية  ال�صعد  على  قلق  م�صطرب  ع�صر  في  ال�صهيدين،  من  كل  عا�س  لقد 

كانت  فقد  جانب.  كل  من  تع�صف   - اليوم  كما  تماًما   - الفتن  وكانت  والجتماعية، 

اآنذاك،  الدهر  مفارقات  ومن  تمزق.  �صر  ممزقة   - �صعتها  على   - ال�صالمية   الدولة 

�صعود المماليك وت�صرب الحملة ال�صليبية في اعقاب �صد الجتياح المغولي )كما في 

)*( رئي�س مجل�س النواب اللبناني

كلمة راعي المؤتمر 
دولة الرئيس األستاذ نبيه بري )*(
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ع�صر ال�صهيد الول(، وقد عك�س هذا الواقع نف�صه على الحالة ال�صيا�صية والجتماعية 

والقت�صادية، التي ا�صحت محكومة الى ال�صتبداد والظلم والقهر والت�صلط، ووجود فتنة 

داخل مختلف النماط المتعاقبة، من اليوبيين الى المماليك البرجية وال�صراك�صة. 

لقد كانت �صورة الم�صهد على ما يقول ال�صهيد الثاني: »تق�شم البال وتقلق الحال 

من تراكم ام�اج فتن واه�ال«.

الى  ال�صهيدين- كل في ع�صره- ن�صر المعارف، والنتقال من مكان  لقد كان داأب 

مكان من اجل الحوار الذي يقرب، واحتواء ردود الفعال وال�صغوطات، والت�صامي على 

اللم الخا�س ل�صالح الهموم العامة والكبرى. 

لقد ا�ص�س ال�صهيدان لمدر�صة عاملية علمية امتازت بخ�صائ�صها الفكرية والبيانية 

تماًما  ادراكهما  عبر  الحياة،  في  طريقة   الى  وثقافتهما  معرفتهما  حّول  اإذ  المميزة، 

معاني فل�صفة النت�صار التي ا�صحت جزًءا من المعتقد، والتي تزاوج بين حقول ثالثة: 

الن�صان والزمن والتراب. وهذه الحقول �صكلت ال�صلوك لم�صروع مقاومة دائم للظلم او 

بالمباني  العميق  الثاني  ال�صهيد  المام  او ال�صتئثار، وكذلك عبر  او الحتالل  النتداب 

الفقهية وال�صولية عند المذاهب كافة. 

لقد كر�س ال�صهيدان مزايا انفرد بها جبل عامل، ابرزها انحيازه الى مبادىء الفكر. 

واأ�صبحت المعرفة عند العامليين تعبيًرا عن ارادة القول بقول معرفي اآخر. 

التجزئة  �صيغة  عن  العاملي  العقل  ابتعاد  الى  ادت  ال�صهيدين  ومباحث  افكار  ان 

للمعرفة  الموجهة  الم�صالح  اإدراك  اإلى  و  التفكير،  في  الآحادي  المنطق  والبتعاد عن 

كو�صيلة لحفظ الذات. لذلك ارتبطنا  - وهنا ال�صر -  باأر�صنا ومجتمعنا ا�صد ارتباط. 

لقد ا�ص�س ال�صهيدان لالنتقال من فقه المقا�صد، الى فقه القواعد والفوائد.

الحضور الكريم 
على  القائم  ال�صا�صي  المبداأ  ال�صهيدان  التزم  والوحدة،  ال�صالم  حفظ  مجال  في 
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الت�صحية بالذات من اجل ال�صالم، انطالقا من القاعدة الح�صينية الم�صهورة: اذا كان 

دين محمد ل ي�صتقم ال بقتلي فيا �صيوف خذيني. 

لقد قتل ال�صهيد الول بال�صيف ثم �صلب ثم رجم ثم احرق. 

اما ال�صهيد الثاني فاإنه ترك جبل عامل، قا�صدا حج بيت اهلل الحرام، وهناك ا�صتقر 

بمكة المكرمة فترة ق�صى اثناءها منا�صك الحج، وحاور و�صارك في مجال�س ا�صالمية 

متعددة، وفي المذاكرة والمباحث العلمية، الى ان اخرج من الم�صجد الحرام في البلد 

الحرام الذي جعله اهلل مثابة للنا�س واآمنا، حيث اأقام في بع�س الدور. ثم في الطريق 

الى مركز ال�صلطنة انقطعت اخباره، اإذ قيل، لبعاد ال�صبهة عن ال�صلطة ال�صيا�صية، ان 

�صخ�صا مجهول او معروفا قتله. وذكرت م�صادر اأخرى، ان �صيخنا قتل في ا�صطنبول 

باأمر من اعلى مراكز ال�صلطنة العثمانية. 

نق�ل: ان الغتيال الر�صمي لل�صهيدين، تم بتحري�س من متطرفين لزالوا يتحكمون 

بالنظام ال�صالمي الى اليـوم، و�صالحهم الفتنة. 

اننا نقول ان القتل والخفاء يقع على الموؤمنين وعلى الوحدويين، وال لماذا ا�صتهدف 

الح�صين  عبـد  ال�صيد  الكبير  العالمة  مكتبة  الغربي  الت�صرب  احرق  ولماذا  ال�صهيدان؟ 

�صرف الدين، بما ت�صم من مراجع تحفظ الوحدة ال�صالمية؟ ولماذا تم تغييب المام 

ال�صدر؟ الي�س لأنهم دعاة تقريب ودعاة وحدة؟ 

البلدان،  الجولت في  وا�صعة من  الى مروحة  الطريق  ب�صلوك  ال�صهيدان  لقد غامر 

الى  وا�صطنبول،  القاهرة  في  الكبرى  ال�صنية  المذهبية  بالمراكز  وثيقة  روابط  وعقدا 

جانب المراكز المنت�صرة في بالد ال�صام، وكانا منفتحين ل بل كانا �صنيين و �صيعيين 

في اآن معا. 

الراء  ا�صتعر�صا  حيث  م�صوقة،  بطريقة  الخم�صة  المذاهب  على  الفقه  در�صا  لقد 

الفقهية لدى ائمة المذاهب. 

لقد اثبت ال�صهيد الثاني قدرة على التعاي�س مع المختلف بل التاأثير فيه، وهو ينتقل 
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بين العوا�صم والمدن من ال�صام الى القد�س الى القاهرة الى مكة المكرمة الى العراق 

الى ا�صطنبول. 

الحضور الكريم 
وكانت  عقليهما،  �صهوب  في  ترك�س  المعرفة  افرا�س  كانت  لقد  مخت�صرة،  بكلمة 

عيونهما ترى ابعد من زرقاء اليمامة، على الرغم من الحجب والظالم ال�صديد الذي 

كمم الحوا�س. 

ومن منطلق معرفتهما ان فتنة ال�صرق القادمة، �صتدخل كل بيت، وعن �صابق ا�صرار 

وت�صميم، افتديا الوحدة ال�صالمية بحياتيهما. اإذ اإن كليهما كان ي�صتطيع: الول ان ل 

يذهب الى والي ال�صام وان يقتل بو�صائل ال�صلطة، وان يتمتع في جبال عاملة وبين اهله، 

والثاني كان ي�صتطيع ان ل ي�صلك الطريق الى �صهادته من جزين الى مكة المكرمة الى 

ا�صطنبول، ويمتنع عن ال�صتجابة الى دعوة الباب العالي. 

والكثر  غورا  والبعد  نظرا  والدق  الفقه  كانا   - ومجتمعين  منفردين   - ولكنهما 

الذي جاهد  والجيل  ال�صالم مهـددا  �صيجعالن  ال�صفات  بهذه  وتدقيقا، وهما  تحقيقا 

الجزار  با�صا  احمد  فعله  ما  وكل  ال�صلطة،  تع�صف  رحمة  تحت  يقع  بالمعرفة  لتحريره 

من مجازر في ما بعد واغتيال للمعرفة وا�صعال لفران عكا بالكتب العاملية �صيقع في 

ع�صريهما، وبذلك �صتتغلب النار على اله�صيم بدل ان تكون بردا و�صالما على ابراهيم 

واآل ابراهيم. 

االخوة الكرام 
اليوم نعي�س في ع�صر مماثل كما قلت ي�صغط دوليا على �صعوبنا وتاريخنا وجغرافية 

»فرق  و�صيا�صته  البناءة  الفو�صى  وباأداته  الكبير،  الو�صط  ال�صرق  بم�صروع  اقطارنا، 

ت�شد«. 
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اننا اليوم نعي�س في ع�صر مماثل، ع�صر تحري�س طائفي وتحري�س مذهبي، ون�صر 

الكراهية والتع�صب. 

الع�صر  ا�صتتباعات  نعي�س  ولكاأننا  المهزلة،  ب�صورة  نف�صه  يعيد  التاريخ  لكاأن 

المملوكي والجتياح المغولي، والثار ال�صلبية للغزوات ال�صليبية التي لتزال تفتح باب 

الطامعين. 

اننا نعي�س في الزمن ال�صرائيلي، الذي يجري فيه وعلى م�صاحة المكانين العربي 

وال�صالمي، تبديد قوتنا و�صرف ثرواتنا على الحماية ورهان اأوطاننا. 

ثم ها نحن نعي�س ونرى كيف يجري التحكم بالنظام العربي عن بعد، بوا�صطة ريموت 

كونترول �صيا�صي، وكيف تتم مخاطبة انماط ال�صلطات العربية المختلفة وكاأنهم طالب 

اخطاأوا الوقت في در�س الح�صاب، فيطلب من بع�صهم العتزال ومن بع�صهم العتدال 

الفو�صى  فاإن  وال  الرحيل،  بع�صهم  التغيير، ومن  بع�صهم  بع�صهم ال�صالح ومن  ومن 

�صت�صتكمل حلقاتها و�صتاأخذ �صعوبنا و�صلطاتها نحو مزيد من النق�صامات، بحيث يوؤدي 

المر الى النتيجة الوحيدة الممكنة وهي ق�صمة كل مواطن الى اثنين وجعله يواجه ذاته 

بذاته. 

اننا ازاء ما يجري من تحركات دولية ت�صتهدف منطقتنا، نبدي قلقنا على الفر�صة 

الراهنة للتغيير نحو الم�صتقبل. انها فر�صة للتغيير، و لكن نبدي هذا القلق. 

ان ما نلم�صه حيث جرت وتجري التحركات الحتجاجية، م�صاعي لحباط امكانية 

يجري هو  ما  وان  ال�صلطة،  تكوين  في  ارادتها  ت�صتطيع فر�س  التي  المجتمع  قوة  تكّون 

المجتمع، وتوقف عجلة  لها في  الحما�س  وتاآكل  الثورة  بالوقت وا�صعاف قوى  التالعب 

النتاج وتعطل الم�صالح وتوفير الوقت لعنا�صر ثورة م�صادة، لترتيب �صفوفها واطالة 

الفترة النتقالية لتوفير فر�صة كافية للتدخل الجنبي. 

الرز  ثورة  بعنوان  لبنان  في  »الر�صمية«  الثورة  نقدم  الإ�صرائيلي  للت�صدي  وكرد 

الديموقراطي  الم�صتوى  قانونيا وعلى  لبنان  اعادت  بالنتيجة  تقدم، فهي  لما  كاأنموذج 
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�صتين عاما الى الوراء، وا�صتهلكت الموال العامة وراكمت الديون على الم�صتقبل، وامنت 

المناخات للمزيد من التدخل الجنبي بحا�صر وم�صتقبل لبنان. هذا هو �صبب ف�صلها، ل 

مثلما عبر نتنياهو بعد لقائه في البيت الأبي�س، و ل كما ورد في خطاب قي�صر اإ�صرائيل 

حد  لو�صع  و  فل�صطين  دولة  حدود  لتطيير  لأميركا  ذهب  فهو  الكونغر�س،  كني�صت  في 

لأوباما و نجح. على الأقل بع�س مجال�صنا النيابية و ال�صوروية ت�صفق لروؤ�صاء اأوطانها، و 

لكنها ل تقف 25 مرة في 39 دقيقة. 

الكونغر�س ايها ال�صادة تجاوز الكني�صت. 

نياتها  تموه  المنطقة،  �صعوب  حركة  في  الجنبية  التدخالت  ان  الى  ننبه  اننا  كما 

ومقا�صدها بعناوين حقوق الن�صان والديموقراطية، بينما ت�صعى في الواقع الى تحقيق 

اهداف حرب ال�صيطرة التي بداأتها بوا�صطة ال�صاطيل، والحتالل للعراق وافغان�صتان. 

الحضور الكريم 
اننا ازاء ما يو�صف بالربيع العربي، نوؤكد حر�صنا ب�صفة خا�صة على ازدهار ربيع 

الم�صالحة  بالنتقال من مرحلة  نف�صه  الوقت  ترحيبنا في  الفل�صطيني، ونجدد  العودة 

ال�صعب  وا�صتعادة  الفل�صطينية،  الوطنية  ال�صلطة  بناء  اعادة  مرحلة  الى  الفل�صطينية 

بمواجهة  المقاومة  و  للتعبير  جديدة  ا�صاليب  وابتداع  بنف�صه،  لثقته  الفل�صطيني 

الحتالل. 

اننا ونحن نقف في ح�صرة رائدي ال�صالح والتغيير، ل اريد ان اظهر كقليل اليمان 

بالتغيير، ولكني ل بد ان اوؤكد ان التغيير ل يمكن ابدا ان يكون مهمة امبريالية بل مهمة 

وطنية خال�صة. 

الفتنة  ايقاع م�صر في  الت�صميم في  الى  نتطلع  ايدينا على قلوبنا ونحن  اإننا ن�صع 

الطائفية، والى ال�صغط على م�صتقبلها بالمياه لتفريغ ثورة �صعبها واهداف هذه الثورة 

من م�صمونها. 
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اننا نتمنى ان يتمكن �صعب م�صر من ا�صتكمال عبوره الى الع�صر العالمي الجديد 

لل�صعوب الحية والحرة، وان تتمكن القوات الم�صلحة الم�صرية، التي هي موطن القدرة 

في فكر الدولة وا�صا�صها، من حماية انجاز حركة ال�صباب التي ا�صتكملت حركة الوعي 

العربي واكملت ثورة ال�صباط الحرار في يوليو 1952 بقيادة عبد النا�صر. 

اننا نتطلع كذلك الى التجاهات القلقة للم�صاألة اليمنية، التي ن�صاأل اهلل ان تنتهي 

باإنتقال �صلمي لل�صلطة، وان تكون الدماء اليمنية التي �صالت في �صاحات �صنعاء والمدن 

اليمنية، كافية كثمن لوحدة وحرية اليمن والتطور الديموقراطي فيه. 

اننا في نف�س �صياق الحمى ال�صيا�صية نتطلع بقلق الى محاولة جعل البحرين نقطة 

انك�صار في عالقات الجوار العربية  - اليرانية، وبالتالي ا�صتدراج حرب خليج جديدة 

تاأكل الخ�صر والياب�س. 

اننا نعتقد ان ثمن ال�صالحات في اي بلد، وفي البحرين تحديدا على �صبيل المثال، 

هو اقل من كلفة المواجهات، وتحريك القوات وو�صع اي بلد تحت نظام حظر التجول 

او التجمع، اآملين اأن ال�صقاء في البحرين �صيتمكنون من تجاوز المحنة الحالية واعادة 

ترتيب بيتهم ب�صكل �صلمي هادىء. 

ومن البحرين الى ليبيا، فاإننا ناأمل ان ينتبه العرب الى ان ال�صتخدام الوحيد الباقي 

للنظام المجرم، هو ا�صتعمال رد فعله على الثورة لتدمير ليبيا وتدمير الجي�س و�صالحه 

وغوا�صاته و�صفنه، وهو المر الذي �صيحول هذا البلد العربي الى التزام ل�صركات اجنبية 

لعادة بنائه وبناء الجي�س وت�صليحه، وطبًعا ا�صتمرار ا�صتغالل موارد ليبيا النفطية. 

غربي،  دبلوما�صي  �صغط هجوم  تحت  �صورية  و�صع  محاولة  الى  نتطلع  نحن  ها  ثم 

مترافق مع حملة اعالمية م�صللة ومظاهرات طيارة وحركة �صالح عابرة للحدود. 

اننا مطمئنون الى ان جي�س �صورية يعرف واجباته الوطنية في حماية الحدود وحماية 

ال�صلم الجتماعي وتولي م�صوؤولية المن، كما اننا مطمئنون ان ل تاريخ لل�صراع الطائفي 

او المذهبي في �صورية، واأن ما �صهدته �صورية اعطى فر�صة لل�صوريين لمناق�صة م�صتقبل 
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�صورية، وفتح الباب لتحٍد متمثل بحركة ت�صحيحية ثانية يقودها �صيادة الرئي�س د. ب�صار 

ال�صد، ت�صع �صورية في الم�صتقبل، وتوؤكد ان التغيير – فعاًل -  ل يمكن ان يكون ال مهمة 

وطنية. 

ثم ها نحن في لبنان يذهب العا�صق منه وياأتي الم�صتاق، والهدف ا�صتخدام بلدنا 

كقاعدة ارتكاز ل�صقاط �صورية. 

اإن ال�صلوك ال�صيا�صي للبع�س، ابرز ان هناك من يحاول قلب الجغرافيا، وخلق خط 

تما�س مع �صورية من جهة ال�صمال ل�صتكمال ارباك النظام العام فيه. علينا اأن ننتبه وان 

نعي وان نذكر التاريخ، من حافظ على هذا البلد ومن احتله مرات و مرات ومن دمره 

مرات ومرات. 

الحضور الكريم 
يبقى اننا نلم�س من خالل �صورة الم�صهد ال�صيا�صي ال�صرق او�صطي، ا�صتمرار ال�صعي 

ل�صعال توترات هنا وهناك، و�صوًل الى محاولة ايقاع فتنة مذهبية. 

نحن نوؤكد ان ال�صيعة العرب، وال�صيعة اللبنانيين ب�صفة خا�صة، لن يقعوا في هذا الفخ 

اأننا نرى ونلم�س الو�صائل المتبعة لجرهم الى مثل هذه  وهذا الكمين، على الرغم من 

الفتنة، بما في ذلك البحث عن �صهيد ثالث ي�صتدرج ردود افعال دموية هنا وهناك. 

ان ال�صيعة لن يذهبوا الى حروب داخلية، ولن يقعوا في اآتون حرب مذهبية اقليمية، 

التوتر،  عوامل  نزع  في  م�صوؤولية  الكثر  �صيكونون  وهم  موؤكد،  اهلل  �صاء  ان  امر  وهذا 

واللتزام بقاعدة: من كانت ا�صرائيل عدوه فهي عدو كاف. 

التي  العي�س  الوطنية و�صيغة  بالوحدة  التزاما وتم�صكا  لبنان �صنكون الكثر  اإننا في 

اكدها المام القائد ال�صيد مو�صى ال�صدر، ونداء الوحدة الذي اطلقه �صاحب الف�صلين 

والمناقب والكمالت، وجامع علوم الدنيا والآخرة، و�صم�س اهلل، المام العظم ال�صهيد 

الول. 
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اننا اذ نرفع كتاب اهلل �صبحانه وتعالى بيميننا، فاإننا نرفع كتاب اللمعة الدم�صقية 

لل�صهيد الول بي�صارنا، وهو الكتاب الذي يعد من ارقى م�صادر فقه الوفاق بين المذاهب 

ال�صالمية، ومعه كتاب ال�صهيد الثاني الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية. 

والى  وجباع،  جزين  الى  وطلو�صة،  حانين  من  ال�صهيدين  طريق  ن�صلك  نحن  ها  ثم 

دم�صق والى م�صر والى بيت المقد�س ومكة المكرمة والعراق. 

-العثمانية،  ال�صيعية   العالقات  تاريخ  في  الفريدة  المبادرة  نوا�صل  نحن  وها 

م�صتذكرين زيارة ال�صهيد الثاني الى ا�صطنبول، واجتماعه مع اهل الف�صل والعلوم، ثم 

توليه الحوزة النورية في بعلبك. 

وها نحن نقف على خط المذاكرة في كرك نوح، لنحمل منها حنين ال�صيخين الى 

للقيمة  ال�صديد  النتباه  م�صهد  من  ونحمل  المقد�صة،  م�صهد  في   Qالغريب المام 

الذين  ايران،  في  اخوتنا  الى  بالن�صبة  الثاني  ال�صهيد  يمثلها  التي  الفكرية،  ال�صالمية 

ت�صيعهم  باعتباره �صاحب ف�صل في  اليراني،  التاريخ  نور في  باأحرف من  ا�صمه  كتبوا 

الفكري. 

ثم ها نحن وما احوجنا في لحظة ال�صدة الى الوحدة، وما احوجنا الى اطالق علوم 

ال�صيخين ال�صهيدين وال�صتفادة من درو�صيهما في ذكر ال�صحابة بكل احترام، حتى ولو 

اتهمنا من اتهمهم بالميل الى الت�صنن في اعتماد برنامج اهل ال�صنة في علم الدراية. 

Q، وفي  ال�صيد �صرف الدين ومجمع المام ال�صادق  ها نحن من على من�صة 

موؤتمر ال�صيخين - اأعلى اهلل مقاميهما - ها نحن ندعو الى تجاوز الخالفات الفرعية 

في العقيدة والتقييم التاريخي والفقه، الى التحام ووحدة الموقف. 

قوله: من خلع جماعة من   Qال�صادق المام جعفر  ن�صمع منهما عن  نحن  ها 

الم�صلمين قدر �صبر خلع رقبة اليمان من عنقه. 

اخيًرا، عود على بدء، الى �صكر انتباه الموؤ�ص�صات التي تعقد هذا الموؤتمر، �صائلين 

اهلل مولنا ان يوفقكم في هذه المهمة.
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تدلهم  عندما  الإ�صالم،  هو  هكذا  المنا�صبة.  هذه  في  بها  اأتحدث  ق�صيرة  كلمات 

ظهور  قبل  العالم  غرق  لقد  اإن�صانيتنا.  لنا  تعيد  باهرة  �صم�ًصا  علينا  يّطلع  الخطوب، 

الإ�صالم بفل�صفات �صخيفة وبعقليات مري�صة، وبجدالت ل قيمة لها. ومذ طلع الإ�صالم 

وللعودة  والمنطقية،  العقالنية  اإلى  للعودة  رائعة  اأ�ص�صا  و�صع  العظيم،  القران  ونزل 

اإلى  اإلى الأخّوة، للعودة  اإلى الحوار واإلى الجتهاد والحرية. وفي هذا الجتهاد للعودة 

الوحدة.

الروح،  هذه  الكبرى.  اأهدافها  نحو  �صجًحا  م�صًيا  الب�صرية  م�صت  الأطر،  هذه   في 

اأراد الإ�صالم بها اأن تلتقي القلوب وتتحد، واأن تلتقي الأفكار وتتقارب، بدًل من التنافر 

والتناحر وال�صخف وال�صياع. اأعتقد اأن التقريب كان طبيعًيا اأن ين�صاأ مع ولدة الإ�صالم، 

وكان طبيعًيا اأن يعي�س في اأطر اإن�صانية �صامية و�صع اأ�ص�صها الإ�صالم؛ ولقد �صاهدنا الكثير 

اأئمة المذاهب،  من الختالفات كانت في عهد ال�صحابة، في عهد التابعين، في عهد 

اأئمة اأهل البيت، لكنها بقيت في اإطار من الأخّوة والوحدة. والتاريخ يحدثنا عن تعامل 

رائع بين هوؤلء، على رغم الختالف في الآراء والأذواق وال�صتنباطات. اإن العالقة بين 

اأئمة المذاهب الإ�صالمية واأئمة اأهل البيت كانت رائعة جًدا. الإمام اأبو حنيفة والإمام 

مالك يدر�صان على يد الإمام ال�صادقQ، على رغم اختالفهما مع الإمام. وكذلك 

عالقة الإمام ال�صافعي باأهل البيت؛ واأنتم تعرفون ما هي الأبيات الرائعة التي قالها في 

اأهل البيت. كل هوؤلء الأئمة عا�صوا مرحلة رائعة من الحوار المنطقي وال�صليم، وامتدت 

)*( الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية.

الشيخ محمد علي التسخيري )*(
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هذه الروح اإلى العلماء الذين اتبعوا هوؤلء الأئمة.

يدر�س  المذهب  هذا  من  عالم  والعلماء.  الأئمة  بين  العالقة  عن  التاريخ  يحدثنا 

على يد عالم من ذلك المذهب، وعالم من هذا المذهب ي�صرح كتاب من مذهب اآخر. 

يوؤلف الخواجة ن�صير الدين الطو�صي تجريد الإعتقاد، في�صرحه ثالثة من علماء اأهل 

ال�صنة،  وهم البيهقي والأ�صفهاني والقو�صجي. ويوؤلف عالم من اأهل ال�صنة »المخت�صر 

في الأ�ش�ل«، فيدّر�صه عالم كبير من علماء ال�صيعة، وهو المحقق الأردبيلي، لتلميذيه: 

�صاحب المعالم و�صاحب المدارك. وكذلك �صرح العالمة الحلي هذا المخت�صر �صرًحا، 

مدحه اأف�صل مدح العالمة ابن حجر. ويْدر�س المرحوم الكليني على اأيدي علماء كبار 

من اأهل ال�صنة، ويدّر�س هو علماء كبار من اأهل ال�صنة. وهكذا ال�صيخ ال�صدوق يعي�س في 

بلخ، وينقل عن مئتين و�صتين �صيًخا هناك، فيهم الكثير من اأهل ال�صنة. وكذا يعج مجل�س 

ال�صيخ المفيد بالعلماء من المذاهب �صتى. واأ�صبح الطو�صي يوؤلف كتاب الخالف وي�صرح 

فيه الفقه ال�صافعي اأروع ال�صرح، حتى راأيت اإماًما من اأئمة ال�صافعية، الإمام ال�صبكي، 

يقول: »ال�شيخ الط��شي ه� عالم �شيعي، لكنه من علماء ال�شافعية«.

 هكذا كانت الُلحمة بين المذاهب الفقهية، حتى راأيت مجموعة من العلماء تو�صف 

ال�صيخ  الطوفي ي�صفه  وال�صيخ  ُيقال كان �صيعًيا حنبلًيا،  الفوطي  ابن  ال�صيخ  بمذهبين: 

محمد اأبو زهرة باأنه كان �صيعًيا. ولم يكن �صيعًيا، بل كان حنبلًيا، ولكنه كان منفتًحا. 

فاإًذا، نجد اأن التعامل بين العلماء كان تعاماًل اأخوًيا، وكان الفقه ينمو. والإمام ال�صهيد 

الأول في القرن الثامن، كان مجل�صه يعج بالعلماء من المذاهب �صتى، ويفتي على جميع 

المذاهب. والإمام ال�صهيد الثاني يعي�س في بعلبك، ويفتي وفق المذاهب الخم�صة، فيحبه 

النا�س ويع�صقه العلماء. ولقد قراأت له كلمات رائعة، ي�صف فيها حياته في بعلبك باأنها 

من اأروع اأيام حياته. هكذا كان التعاون، اإل اأننا، مع الأ�صف ال�صديد، ابتلينا نتيجة عوامل 

كثيرة، بحالة من النف�صام والبتعاد، فلم نعد ن�صمع اأن �صيعًيا يدر�س كتاًبا �صنًيا على يد 

عالم �صيعي، اأو اأن �صنًيا يدر�س كتاًبا �صيعًيا على يد عالم �صيعي. وال�صهيد الثاني يقول:« 
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اأت�صرف باأن اأدر�س ال�صحيحين علي يد ال�صيخ فالن في الأزهر ال�صريف«. اأنا اأعتقد اأن 

اإحياء ذكر هذين العلمين اللذين مالآ التاريخ علًما وفخاًرا، هو اإحياء لم�صيرة التقريب 

بين المذاهب الإ�صالمية، وهو دفع للتمهيد نحو الوحدة الإ�صالمية، هذه الوحدة التي 

اأكدها القراآن غاية التاأكيد، و�صلك كل الطرق التي توؤدي اإليها. نحن اإًذا اإذ نحيي ذكرى 

هذين العلمين، نمهد لقيام وحدة اإ�صالمية كبرى.

اأمامنا كم�صلمين، ول ن�صتطيع  التي تقف  التحديات  اأن نواجه هذه   اإننا ل ن�صتطيع 

اأمة  باعتبارها  الأمة،  لهذه  القراآن  جعلها  التي  القراآنية  الأهداف  نحقق  اأن  بالأحرى 

�صاهدة، ما لم نحقق وحدتنا، واإل فنحن �صنتعثر ونعرج في ذيل التاريخ، ويتحكم بنا 

الأعداء من كل جانب.

 اأ�صاأل اهلل تعالى اأن يحيي فينا روح هذين العلمين، واأن يقوي فينا روح التجاه نحو 

الوحدة، واأن يجعلنا من الذين حملوا لواء الإ�صالم، وحققوا كل الأهداف ال�صامية التي 

اأرادها القراآن لهذه الأمة.
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ال�صهيد  بين  للتمييز  الأحيان  اأكثر  ا�صمه، ونجد �صعوبة في  ال�صهيد على  لقب  غلب 

الأول وال�صهيد الثاني اأيهما الجزيني واأيهما الجبعي، واأنتم تعلمون اأن الأول هو الجزيني 

والجامعة،  والفريدة  العلمائية  لقيادتهما  ال�صهيد،  لقب  غلب  لقد  الجبعي.  هو  والثاني 

اهلل  �َشِبيِل  ِفي  ُقِتُل�ا  الَِّذيَن  َتْح�َشَبنَّ  »َوَل  بيننا  حياتهما  ا�صتمرارية  عن  تعبيٌر  وهذا  

ْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُق�َن«. كان �صالحهما كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وقد 
َ
ْمَ�اتاً َبْل اأ

َ
اأ

عمال بكل جراأة ليثبتا منظومة الإ�صالم العظيم في هذه ال�صاحة المتقلبة وال�صعبة في 

منطقتنا.

كالهما كان كثير ال�صفر، من اأجل طلب العلم والتعليم. وكالهما ح�صل على اإجازات 

�س علومها. من علماء المذاهب ودرَّ

الأول: ذهب اأوائل العقد الثالث اإلى الحلة في العراق، واأقام في بغداد زمنًا، وفيها 

قراأ القراءات، كما ا�صتجاز �صم�س الأئمة الكرماني، محمد بن �صعيد القر�صي، الفقيه 

ال�صافعي ال�صهير. ثم انطلق من بغداد في رحلة طويلة، طاف خاللها بدم�صق، والقاهرة، 

اأربعين �صيًخا من علماء  اإبراهيم، حيث قراأ فيها على  ومكة، والمدينة، ومقام الخليل 

ال�صنة. وقد ُو�صف باأنه »اأفقه جميع فقهاء الآفاق«.

توجه  ثم  والده،  �صنوات، در�س على  ت�صع  ابن  وهو  920هـ  القراآن عام  الثاني: ختم 

اإلى جباع. ثم ق�صى �صنة في دم�صق، اإذ يقول: »ورحلت  اإلى مي�س وكرك نوح، ثم عاد 

اإلى م�شر، فاأول اجتماع بال�شيخ �شم�س الدين ط�ل�ن الدم�شقي الحنفي«، وقراأ عليه 

)*( نائب الأمين العام لحزب اهلل - لبنان.

الشيخ نعيم قاسم )*(
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جملة من ال�صحيحين، كما قال:« واأجازني روايتهما. ثم ارتحلت من م�صر اإلى الحجاز، 

و�صافرت لزيارة بيت المقد�س منت�صف ذي القعدة �صنة 948. واجتمعت في تلك ال�صفرة 

بال�صيخ �صم�س الدين بن اأبي اللطيف المقد�صي«، واأي�صًا قراأ عليه بع�س �صحيح البخاري 

وبع�س �صحيح م�صلم، واأجازه اإجازة عامة، ثم عاد اإلى م�صر، وذكر اأنه قراأ على خم�صة 

�س في المدر�صة  ع�صر �صيًخا، واأقام بمدينة الق�صطنطينية مدة ثالثة اأ�صهر ون�صف. ثم درَّ

النورية في بعلبك على المذاهب الخم�صة، وكثيرًا من الفنون الأخرى.

وكان  الدعوة،  هذه  نتيجة  باهظًا  ثمنًا  ودفعا  الإ�صالمية  الوحدة  دعاة  من  كالهما 

�صبب الغتيال لكل منهما دعوته اإلى الحق واإلى الوحدة الإ�صالمية. اأغاظ الحكام اأن 

يروا اأن ال�صهيد الأول محبوٌب وموؤثٌر في منطقته، فقد ذكر والي ال�صام باأنه »بلغنا اأن 

جماعة من اأهل بيروت و�ش�احيها و�شيدا ون�احيها، قد انتحل�ا هذا المذهب الباطل 

يعتقدونه،  ديناً  واتخذوه  ون�شروه،  العامة  في  وبث�ه  وقرروه،  به  وعمل�ا  واأظهروه، 

و�شرعاً يعتمدونه، و�شلك�ا منهاجه«. فهالهم اأن يقبل النا�س ما يعر�صه عليهم، فاأودع  

ربت عنقه،  خرج اإلى تحت القلعة و�صُ
ُ
ال�صهيد ال�صجن في دم�صق، وحب�س �صنة كاملة، ثم اأ

�صنة 786هـ/1384م.

كان ال�صهيد الثاني اأي�صًا موؤثرًا، وعمل بجد وجهد من اأجل الوحدة الإ�صالمية، فرفعت 

ال�صكاية عليه لحركيته وتاأثيره. وكما ذكرت اإحدى الروايات، فاإن ال�صدر الأعظم ر�صتم 

با�صا هو الذي عر�س ق�صيته على ال�صلطان �صليمان الأول فقتله �صهيدًا.

الفا�صل الزمني بين ال�صهادتين: 179 عامًا.

عمر الأول: 52 عامًا، وعمر الثاني: 54 عامًا، هما في عمر ال�صباب، وكان عطاوؤهما 

كبيرًا جدًا، وهما من اأبرز - اإن لم اأقل اأبرز- دعاة الوحدة الإ�صالمية.

الإ�صالم عزيزًا،  باآثارهما، وبقي  بقيا  ا�صت�صهد كالهما، ولكنهما  فلنكن وا�صحين، 

وبقيت ال�صنة وال�صيعة، وا�صتمر دعاة الوحدة اأقوى من دعاة الفتنة المذهبية. 

دعاة الفتنة المذهبية موجودون في كل زمان، تلك الفتنة التي ترخي بظاللها وتترك 
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اآثارًا لها عندما يجتمع اثنان: حاكم متهتك ل يعلم من الدين �صيئًا ول يهتم به، وواعظ عند 

ُموا  ال�صلطان مملوء بالحقد والجهالة، هوؤلء �صموا اآذانهم عن نداء اهلل تعالى: {َواْعتَ�صِ

بَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه  �صْ
َ
لََّف بَْيَن ُقُلوِبُكْم َف�أ

َ
ْعَداًء َف�أ

َ
ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهلل َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنتُْم اأ ِبَحْبِل اهلل َجِميعً� َواَل تََفرَّ

نَ� َربُُّكْم َف�ْعبُُدوِن}.
َ
ًة َواِحَدًة َواأ مَّ

ُ
تُُكْم اأ مَّ

ُ
اإِْخَوانً�«} و{اإِنَّ َهِذِه اأ

 الفتنة المذهبية انحراف عن الدين، ول عالقة للخالفات ال�صيا�صية بالدين، ودعاتها 

ل يعنيهم الدين اإلَّ غطاًء لتجميع النا�س من حولهم بالع�صبية، وت�صخيرهم لزعامتهم 

وا�صتبدادهم، و»الفتنة نائمة لعن اهلل من اأيقظها«.

 في لبنان لم نختلف مذهبيًا مع اأحد، ولم ُتعر�س ق�صايا عقائدية اأو فقهية خالفية، 

بل بالعك�س اأمامنا الآن القانون المدني لالأحوال ال�صخ�صية، اإذ نجد اأن جميع الم�صلمين 

ال�صرعي، من  الموقع  ال�صخ�صية من  بالأحوال  التم�صك  اجتمعوا على رف�صه، موؤكدين 

دون التاأثر بالخالفات ال�صيا�صية، وهذا دليل على عدم وجود خالف ديني في هذا الأمر 

وفي غيره، واإنما الخالف �صيا�صي.

 نعم، اختلفنا �صيا�صيًا مع فريق اآخر في البلد ي�صم من جميع المذاهب والطوائف، 

كما يوجد في فريقنا من جميع المذاهب والطوائف:

والخطر  الحتالل  ا�صتمرار  ب�صبب  وا�صتمراريتها  المقاومة  مع  باأننا  اختلفنا 

لما  ولولها  والعز،  ال�صرف  اأنها  مع  �صتى،  بذرائع  الآن  يريدونها  ل  وهم  الإ�صرائيلي، 

كان لبنان بهذه المكانة، ولولها لما ارتفعت روؤو�صنا عاليًا. نحن نفخر بالمقاومة التي 

المجاهدين  ببركة عطاءات  والإ�صالمي  العربي  العالم  كل  في  وتربويًا  تعبويًا  انت�صرت 

وال�صهداء.

ح�صورها  البع�س  ي�صت�صهل  حيث  الأمريكية،  الو�صاية  رف�س  على  �صيا�صيًا  اختلفنا 

الغرب  اأرادها  واتهامًا  تاأ�صي�صًا  �صة  م�صيَّ دولية  محكمة  وهناك  برنامجها.  وفق  ويعمل 

مما  بكثير  اأكثر  عليه  نجتمع  فما  بع�صنا،  اإلى  اأيدينا  نمد  تعالوا  للجميع:  اأقول  �صدنا. 

نختلف عليه، كي ل ندع ال�صيا�صة تقوم مقام ديننا واإيماننا.
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اختلفنا �صيا�صيًا على اللتزام بالقانون، وقد حاد البع�س عنه مرارًا وتكرارًا، فتحمل 

البلد عبئًا كبيرًا في اقت�صاده ومديونيته وانت�صار الف�صاد والر�صاوى.

 نحن من دعاة الوحدة، و�صن�صحي من اأجلها، و�صتبقى اأولوية في توجهاتنا وعملنا، 

اأطلت براأ�صها، �صنقول للنا�س  �صنقتدي بال�صهيدين الأول والثاني، و�صنفقاأ الفتنة كلما 

باأننا اأبناء بلد واحد، لن نقبل اإل اأن تت�صابك اأيدينا مع بع�صنا البع�س حتى ولو اختلفنا، 

حتى ولو كان هناك موؤامرات كبيرة علينا، لأننا في نهاية المطاف نعي�س على مركٍب 

واحد، فاإذا ما غرق المركب غرق بنا جميعًا.

 لقد راأينا كيف تناغم بع�س حكام العرب مع منظري ال�صيا�صة الأمريكية في الحديث 

جانبية  ومعارك  وهميين  اأعداء  لفتعال  ال�صني،  الف�صاء  في  �صيعي  هالل  وجود  عن 

ت�صرف عن الحقيقة، وللتحري�س والفتنة!

 هل كان الهالل ال�صيعي اأزمة م�صر والمخلوع مبارك؟ لقد ك�صفت الوقائع اأن الأزمة 

في كونه دعامة الم�صروع ال�صهيوني لقهر الفل�صطينيين و�صلبهم اأر�صهم وحقهم، وهو 

الم�صتبد الذي ظلم �صعبه، واتكاأ على الدعم الأمريكي مقابل �صلطته. الق�صية الفل�صطينية 

لي�صت �صيعية بل هي للجميع، لل�صنة ولل�صيعة، للم�صلمين وللم�صيحيين، لالإن�صان ال�صريف 

الذي يوؤمن باهلل تعالى ويوؤمن بالإن�صانية. 

نجتمع اليوم في ذكرى ال�صهيدين لنقول لهما: زرعتما في هذه الأر�س الطيبة، وكل 

ال�صهداء اليوم من ن�صلكم وفكركم وعطاءاتكم، �صن�صتمر كذلك، و�صننت�صر باإذن اهلل 

تعالى.
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حمدًا هلل تعالى على هذا التوفيق الذي اأفا�صه عليكم اأنتم الجهات الداعية اإلى عقد 

هذا الموؤتمر العلمي والثقافي الكبير لتكريم �صخ�صيتين األمعيتين وكبيرتين من فقهائنا 

وتعزيز  الإ�صالمي،  الفقه  وتدوين  تطوير  في  الكبير  الدور  لهما  كان  اللذين  العظماء، 

اإمكانياته، وتفعيل الحركة الوحدوية الإ�صالمية.

اللتان عرفتا بالإخال�س في العمل، وال�صدق في  وهاتان ال�صخ�صيتان المرموقتان 

النية و البحث عن الحقيقة، اأحدهما: كبير ونابغة فقهاء ال�صيعة ال�صيخ محمد بن مكي 

العاملي، المعروف بال�صهيد الأول، ووالآخر: عظيم فقهاء زمانه و فريد دهره ال�صيخ زين 

الدين بن علي الجبعي العاملي الم�صهور بال�صهيد الثاني.

اإن تكريم هاتين ال�صخ�صيتين البارعتين يعني تعظيمًا لعالمين كبيرين نال حظهما 

من التوفيق الإلهي في خدمة الأمة والح�صارة الإ�صالمية، بعدما تجاوزا نظرية التقوقع 

ال�صامي والثقافة الهادفة،  القومي والطائفي وبلغا عالم الإ�صالم الرحب، حيث الفكر 

اللذين  وال�صنة  ال�صيعة  بين طرفين:  وطائفية  وطنية  م�صروع م�صالحة  �صمن  فانطلقا 

ي�صكالن معًا مجموع الم�صلمين، يقدمان ثقافة اإ�صالمية اأ�صيلة لكل الم�صلمين، ل لطائفة 

دون طائفة ول ل�صريحة دون اأخرى. كانا يعتقدان باأن العلوم والثقافة الإ�صالمية كفيلة 

بتوحيد �صفوف الم�صلمين و حفظ كرامتهم، و�صيانة مجدهم و �صوؤددهم، اإذ ل مانع من 

اأن ي�صتمع كل فريق اإلى الآخر، وهذا ما فعاله عندما در�صا وتباحثا على علماء المذاهب 

الإ�صالمية.

)*( ال�صفير اليراني في لبنان ممثاًل رئي�س مجل�س ال�صورى الإ�صالمي د. علي لريجاني

د. غضنفر ركن آبادي )*(
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واإذا كانت اأهداف واآمال كل م�صلم خّير يحمل هموم اأمته تتمثل في تمركز الطاقات 

اأّن هذا الأ�صل ل يمكن  اأن نعلم  باتجاه حماية الأمة من مخالب الم�صتكبرين، فال بد 

بلوغه اإل في ظل التقارب في القلوب والوحدة في الموقف تجاه الأعداء.

اأدركا منذ قرون غير قليلة هذه الحقيقة الم�صرقة،  وهذان الفقيهان العظيمان قد 

وبذل من اأجلها اأعز ما يملكانه، روحيهما الغاليتين.

أيها الحضور الكرام 
لو كان رجال العلم والمعرفة واأرباب الثقافة والفن قد وا�صلوا تلك الم�صاعي بجد 

وهمة، فلعل عالمنا الإ�صالمي والعربي اليوم لم ي�صهد هذه النتائج الموؤلمة، ولما ح�صلت 

ماأ�صاة فل�صطين و�صائر اأو�صاع ال�صرق الأو�صط المزرية بهذا ال�صكل المرعب الذي عليه 

اليوم، من اأمواج الموؤامرات وتخريب العالقات بين الدول الإ�صالمية، وزرع بوؤر الفتن 

بين ال�صعوب والقوميات والطوائف الم�صلمة، واإ�صعال فتيل الحروب بين الحكومات.

اهلل  بالد  في  المنبثة  الم�صلمين  جموع  اأن  اأدركا  قد  العالمين  الفقيهين  هذين  اإن 

في  اأو  بالدهم  في  اأو  عقولهم  في  فقر  من  ول  العدد،  قلة  من  ياأتوا  لم  وغربا،  �صرقا 

ذلك  من  اأقل  كانوا  كيف  التاريخ  �صهد  ولقد  الطبيعية،  ثرواتهم  في  اأو  ا�صتعداداتهم، 

عددًا، واأقل من ذلك ماًل وثروة وخ�صبا، ومع ذلك �صادوا و�صادوا، ولفتوا اإلى علومهم 

واأفكارهم وح�صارتهم العالم باأ�صره.

واإنما الم�صاألة ترجع اإلى اأمرين: الفرقة والفقر الطارىء على الهمم والعزائم، وقد 

اأبناء  بين  والتفقه  العلم  يركزان  فانطلقا  ذلك،  اإلى  العمالقان  الرجالن  هذان  تنبه 

ب�صلوكهما  والتقريب  الوحدة  ثقافة  وتكري�س  والعزائم  بالهمم  النفو�س  ل�صخذ  الأمة، 

الوبيل:  الداء  هذا  عالج  الآخرون  يدرك  اأن  اأجل  من  مثمرة  عملية  كخطوات  اليومي، 

الفرقة والقطيعة.

لقد اأدرك هذان العالمان العامليان اأن الإ�صالم بعلمه ونوره وطاقاته الهائلة الذي اأنقذ 
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عرب الجزيرة وحواليها من الأمم وال�صعوب، واأخرجهم من الظلمات اإلى النور، وجمع 

بينهم، واألف قلوبهم بعدما كانوا على �صفا حفرة من النار، فجعلهم �صادة العالم وقادته، 

لهو جدير باأن ينقذهم مرة اأخرى، وباأن يرفعهم من وهن خالفهم وتطاحنهم.

اإن ال�صهيدين لم يمثال العروبة بقدر ما كانا يمثالن الإ�صالم، اإنهما كانا كمثل ال�صم�س، 

للعالم الإ�صالمي كله، ولي�س لبلد دون اآخر. واإذا كانا من ح�صن حظ لبنان اأنهما ولدا 

وتربيا فيه ورزقا من بركات هذا البلد الكريم وخدما اللبنانيين، فاإن قيمتهما بعلمهما 

ل بج�صدهما، وقيمتهما العلمية كانتا لالإ�صالم، ومن الإ�صالم واإلى العالم اأجمع.

و�صكرًا لكل العاملين الذين بذلوا جهودهم في هذا المطاف و�صاهموا في اإنجاز هذه 

المبادرة الكريمة، واأ�صاأله �صبحانه وتعالى اأن يتغمد برحمته هذين الفقيهين العظيمين، 

ويرزقهما الخلود في الدارين، واأن يرحم �صهداء اأمتنا المجيدة الذين �صحوا باأغلى ما 

العاملين في  الأحياء  واأن يحفظ علماءنا  المبطلون،  به  ي�صج  بما  لديهم  غير مبالين 

جبهات الحق �صد الباطل والم�صاندين لهم باأقالمهم واأموالهم.
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ل  هيد الأوَّ ال�صَّ اأ�صي�س لتكريم هذين العلمين الكبيرين:  التَّ في اللحظة التي تمَّ فيها 

ادق عليه ال�صالم  اأف�صل ِمن الإحتفاء بهما ِمن م�صهورة ال�صَّ اأجد  الثَّاني، لم  هيد  وال�صَّ

اإذ قال:

»ل� َعِلَم النَّا�ُس ما في طلب العلم، لطلب�ُه، ول� ب�شفِك الُمَهج، وخ��س اُللَجْج« 

ولتبيان هذا المعنى، فاإنَّ »اأ�شل الإحتفاء« بهما في القرن »ال�احد والع�شرين«، ل 

»قان�ن  ِمن  ِنها  َتَمكُّ رعيَّة«، و�صبط  ال�شَّ المت�ن  »فقاَهة  اأ�صا�س اختبار  َيُتمَّ على  اأن  ُبدَّ 

َمِميَّة كانت اآنذاك، 
ُ
المعارف« ذات الُبعد العابر، و�صط �صراعات مذهبيَّة، واختالفات اأ

ًا.!!  ًا واإقليميَّ وهي اأ�صبه بيومنا الحا�صر عالميَّ

اأنَّ  من  الرغم  على  ًا،  جدَّ لفتًة  ب�صمًة  ل  الأوَّ هيد  ال�صَّ ترك  فقد  المعنى،  هذا  وعن 

ة الحقوقيَّة  �س لمفهوم الحيثيَّ قلَمُه كان يمهُر فقَه الإن�صان في القرن الثَّاِمن هجري، فاأ�صَّ

لطات والإجراءات«، بمقولة:  كمركز لـ«نظام ال�صُّ

اأنَّ »الُغنَم  ٌة لـ»َك�َنَنة الإن�شان«، وهذا يلزم منه:  انَّ »الغنيمة الكونيَّة« �صرورٌة حتميَّ

َلَة لكمالت الإن�صان«. وكلُّ مخالفٍة ما بين الأولى  التَّ�صريعي« يجب اأن يكوَن »العلََّة الُمو�صِ

المعنى  وهذا  ِتها.   ُمَعاَر�صَ ووجوَب  تها،  �صرعيَّ وتال�صي  لطة،  ال�صُّ اخفاق  تعني  والثَّانية، 

ة وا�صتمرارها. رعيَّ « في »فقِه التَّوجيه والَّت�صنيف«، و�صرورٌة في �صبط ال�صَّ »َمْدَرِكيٌّ

رعَنة« على قاعدة: اأنَّ مركز »الم�صالح  �س لمقولة »ال�شَّ هيد الثَّاني، فقد اأ�صَّ ا ال�صَّ اأمَّ

التَّ�صريعي، م�صيرًا  والتَّنظيم  الكوني  للت�صخير  الإن�صان، كعلَّة  الك�نيَّة والتَّ�شريعيَّة« هو 

)*( نائب رئي�س المجل�س ال�صالمي ال�صيعي الأعلى في لبنان/ األقاها المفتي الجعفري الممتاز ال�صيخ احمد قبالن .

الشيخ عبد األمير قبالن )*(
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ة.  اإلى  اأنَّ هذا النَّحو الرئي�صي كّون غاية الَبعَثات النبويَّ

ولة«  َن اأنَّ »فقه الدَّ ر�َصة زمن فقاهِته، فقد بيَّ ة ال�صَّ روف المذهبيَّ وعلى الرغم من الظُّ

كـ»�شَفة  الُم�شَتقل«  بـ»العن�ان  تها  �صرعيَّ تجد  التي  الِعْنَ�انيَّة«  »الم�شالح  مداَر  يدور 

َحة« �صبطًا على مفهوم »ال�ظيَفة  َفات الُمَرجِّ اأوليَّة«، اأي بـ»الإن�شان« نف�ِصه، ُثمَّ بـ»ال�شّ

َج الدولَة ِمن مفهوم  امنة »للكمالت ال�ج�ديَّة«، وبذلك َخرَّ التَّ�شريعيَّة والإجرائيَّة« ال�صَّ

اِظر الذي ُيِجيُد ربَط العلل  ر، والم�صترَع ِمن الإقطاعي، اإلى النَّ التَّاج اإلى مفهوم الُمَدبِّ

ة،   ة والإ�صتخالفيَّ ة الإن�صان الكونيَّ واكت�صاف الوجهات، كجزٍء ِمن محور م�صوؤوليَّ

تكون  اأن  قبل  عيٌن  هي  لطَة  ال�صُّ اأنَّ  بة«:  الُمَركَّ المت�ِن  بـ»مجم�ِع  عنه،  والمنقول 

اأن تكون  اأن تكون ق�صباًنا، ورعاية قبل  اأن تكون �صْيًنا، وغفران قبل  مخرز، وزيٌن قبل 

الإن�صاَن  اأنَّ  رًا  ُمَكرِّ نقمة،  تكون  اأن  قبل  ورحمة  كر�صًيا،  تكون  اأن  قبل  ونظارة  دعاية، 

َل الُحكُم اإلى حديٍد وا�صتبداٍد. وهذا  ر الّنظام، واإلَّ تحوَّ لطان ومبرِّ ِة ال�صُّ هو علَُّة �صرعيَّ

ة اأو  ة واإن�صانيَّة، قبل اأن تكون اإقطاعيَّ ٌة فكريَّة، كونيَّ يعني اأنَّ �صرعيَّة الأنظمة، هي معرفيَّ

ة اأو ملكيَّة.  اقتراعيَّة، جمهوريَّ

لت العربيَّة:  وه� نف�شه يدفعنا الي�م اإلى التَّمييز الق�ي بين التَّح�ُّ

عب.وفي ليبيا،  ففي م�شر وت�ن�س: الثَّورُة هي ا�صتعادُة القرار لتاأمين م�صالح ال�صَّ

التَّعاُون  عب. وفي اليمن ح�صابات  الَّنفطي مع ال�صَّ يكاُد الأبي�س الأطل�صي يلتهم الأ�صود 

عْب.  ولَة وال�صَّ الخليجي �صيَّعت الدَّ

عب. وفي �صوريا: الغرُب وبع�ُس العرِب والجيراِن،  ظاُم ل يريُد ال�صَّ وفي البحرين: النِّ

ام، وم�صروعات  عب. وفي لبنان »عرين المقاومة«: �صعٌب بال ُحكَّ ُيريُدوَن معاقبة الّنظام وال�صَّ

زعامة تجيُد النكليزيَّة ل العربيَّة، َمع اأنَّ ويكيليك�س لم ُتبِق لهم �َصْتَر الكتمان.

تي«. قيل:  تي، واإْن َف�َشَدا ف�شدت اأمَّ ُلَحت اأمَّ ُلَحا �شَ وقد قال النبيُّ P: »اإثناِن اإْن �شَ

»َمن ُهما يا ر�ش�َل اهلل«؟ قال: »الفقهاُء والأمراء«.

ٍة بين بي�صاء و�صوداْء. ا الأمراُء؟ فاألُف مطيَّ ا الفقهاُء فها ُهم. واأمَّ ونقول: اأمَّ
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وخا�صتهم  عامتهم  الم�صلمين،  لحاجة  واقربها  ال�صرعية  العلوم  اأجّل  من  الفقه  اإن 

ويف�صل  والمندوب،  والواجب  الحرام  الحالل  لهم  يبين  الذي  العلم  فهو  ال�صواء؛  على 

القول في كل امور العبادات والطاعات. فهو طريق الخير لمن اأراد اهلل به الخير، لذلك 

يِن  ُهوْا ِفي الدِّ ْنُهْم َط�آِئَفٌة لِّيَتََفقَّ حثنا المولى على طلبه بقوله عز وجل:{َفَلْواَل نََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

ُهْم يَْحَذُروَن}. َوِليُنِذُروْا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعواْ اإِلَْيِهْم لََعلَّ

ولقول النبي الأعظمP: »من يرد اهلل به خيًرا يفقهه في الدين«.

وقد من اهلل الكريم على هذه المة المحمدية بكتيبة من العلماء والأئمة المجتهدين 

 Pفي فقه الدين، قد امعنوا النظر وا�صغلوا الفكر في فهم كتاب اهلل وحديث ر�صول اهلل

واآثار اأ�صحابه واآل بيته ومن تبعهم باإح�صان، فكانت لهم في الفقه مذاهب واجتهادات، 

قد تختلف لختالف اأ�صولها الجتهادية اأو غير ذلك من اأ�صباب، لكنها جميًعا تخرج من 

قاعدة واحدة، األ وهي طلب اتباع النبيP مر�صاة هلل عز وجل، وعمال بقوله تعالى: 

{ُقْل اإِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اهلل َف�تَِّبُعوِني يُْحِبْبُكُم اهلل«.

فالعلماء هم ان�صار الدين وحماته وم�صابيح هذا العالم وهداته، فهم الدالون على 

اهلل بالقوال والفعال والمفتون بالبرايا بين الحالل والحرام، فلول العلماء لكان الكثير 

من النا�س في تيه الغفلة نائم ولدام كل احد في بيداء الجهالة هائم، فهم اأولياء اهلل 

الباكون، وعلى  فليبك  و�صرقا، فعلى ذهابهم واهلل  به غربا  ي�صت�صاء  الذي  والنور  حقا 

موتهم فليتاأ�صف المتاأ�صفون، وفي �صحبتهم ومحبتهم فليتناف�س المتناف�صون. كيف ل؟ 

)*( مفتي الجهورية اللبنانية/ األقاها ال�صيخ محمد م�صلماني*

الشيخ محمد رشيد قباني )*(
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وهم ورثة الأنبياء، ي�صتغفر لهم كل رطب وياب�س. اأخرج الترمذي واأبو داوود وابن حبان 

وابن ماجة والبيهقّي عن ابي الدرداء)ر�س( اأنه �صمع ر�صول اهللP يقول: »وان العالم 

لي�شتغفر له من في ال�شماوات والأر�س حتى الحيتان في الماء«. 

وف�صل العالم على العابد كف�صل القمر على �صائر الكواكب. وان العلماء ورثة النبياء، 

لم يورثوا دينارا ول درهما، اإنما ورثوا العلم، فمن اأخذ به اأخذ بحظ وافر. فالعلم يرفع 

اهلل به اأقواًما، فيجعلهم في الخير قادة واأئمة ُتقت�س اآثارهم، يقتدى بافعالهم، ينتهى 

مثل  واإن  الُظلم،  من  الأب�صار  وم�صابيح  الجهل  من  القلوب  حياة  فالعلم  رايهم،  اإلى 

العلماء في الأر�س كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فاإذا فقدت النجوم، 

اأو�صك اأن ت�صل الهداة. 

وها نحن اليوم وفي ذكرى الحتفاء بعالمين كبيرين وفقيهين جليلين: ال�صيخ محمد 

M، وال�صيخ زين الدين الجبعي )غفر اهلل له( كان ل بد من ان  بن مكي الجزيني 

نبين ف�صل العلم والعلماء واأن نوؤكد دورهم الفاعل في النهو�س بهذه الأمة وتوجيهها نحو 

طريق الخير وال�صواب والعتدال، وخا�صة في هذا الزمن، زمن المتاعب والم�صاعب، 

�صليم خال من  بناء مجتمع  الدوؤوب على  بالعمل  يكون  والنوائب، كل ذلك  الفتن  زمن 

و�صمان  لالعتدال  �صمان  هي  التي  ال�صليمة  الدينية  الممار�صة  خالل  من  ال�صوائب، 

للقيم وتر�صيخ للح�صارة والنفتاح ونبذ للغدر والخيانة، لأننا ندرك تماًما اأن التطرف 

والرهاب والغلو في الدين وا�صتح�صار الفتنة وايقاظها اآفة مدمرة، ونعتقد جازمين اأن 

خدمة الطائفة ل تكون على ح�صاب تدمير الوطن. 

رحم اهلل ال�شيخين ال�شهيدين وحفظ لنا من ال�شرور والفتن وطننا لبنان.
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انطاكية  بطريرك  الراعي،  بطر�س  ب�صارة  مار  البطريرك  الغبطة  �صاحب  �صرفني 

وكلفني  ال�صهيدين.  الذي ينظم في ذكرى  امثله في هذا الحتفال  ان  الم�صرق  و�صائر 

تبعث  الذكرى مباركة وان  ان تكون هذه  القلبية، متمنًيا  اليكم جميعا تحياته  انقل  اأن 

الى التاأمل في ما لل�صهادة وال�صت�صهاد من معنى يرتكز الى الحب العميق الذي يدفع 

الن�صان الى ان يقدم ذاته فداء عن الآخرين.

ل �صان لي في الكالم عن الفقه وال�صالح واخترت ايها الخوة ان اتامل معكم اليوم 

في معنى ال�صهادة، ونحن في ذكرى �صيخين جليلين.

او من  الظلم،  انتفا�صة �صد  او من  معينة،  بق�صية  اليمان  تنطلق من  ال�صهادة  اإن 

الدفاع عن الحق والأر�س والعر�س. اما �صهادة الموؤمن فتنبع من ايمانه، والذي يلزمه 

بالدفاع عن القيم والتعاليم والمبادئ التي او�صى اهلل تعالى في الدفاع عنها، وال�صير 

والوطن  اهلل  �صهيد  حينئذ  ال�صهيد  في�صبح  المطلق،  الحق  اإلى  الو�صول  �صبيل  في  بها 

كل  م�صروع  هو  ال�صهادة  م�صروع  ان  نرى  ال�صهيدين  ذكرى  الى  وبالعودة  والمجتمع. 

ودينهم  طائفتهم  عن  النظر  بغ�س  للحق  وي�صهدون  الباطل  يرف�صون  الذين  الموؤمنين 

حتى  الح�صين  ا�صت�صهاد  منذ  ال�صهادة،  م�صروع  مع  متالزم  ال�صيعة  وتاريخ  ومذهبهم. 

ايامنا هذه، ومع قافلة ال�صهداء الكبيرة على مدى التاريخ. تبقى �صورة مجزرة قانا ابلغ 

ال�صور لأ�صرف ال�صهداء من جهة، ولأب�صع المجرمين في م�صهدية الع�صر الحديث.

اأيها ال�صادة يطيب لي اأن ا�صارك في هذه الذكرى، خا�صة وانا ابن منطقة جزين بلدة 

)*( بطريرك انطاكية و�صائر الم�صرق للموارنة/ القاها رئي�س المركز الكاثوليكي لالعالم الب د. عبدو ابو ك�صم.

البطريرك بشارة الراعي )*(
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فاأر�س  الثاني،  ال�صهيد  بلدة  والمتعانقة مع منطقة جباع في جبل عامل  الأول  ال�صهيد 

الجنوب هي مقلع الأبطال ومنبت ال�صهادة، اإلى جانب كل ابناء الوطن الحبيب لبنان،  

الذي يح�صن في كل حبة تراب من ترابه دًما من دماء ال�صهداء، فوطننا هو بلد الر�صالة 

وال�صهادة وال�صت�صهاد، وم�صروعنا لنحميه يجب اأن يكون م�صروع �صركة ومحبة، متمنيا 

لكم ذكرى مباركة مقرونة بالدعاء لكم جميعا بدوام ال�صحة والعافية.
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قد ُي�صاأل عن �صبب انعقاد هذا الموؤتمر لل�صهيدين ال�صيخ محمد بن مكي الجزيني 

وال�صيخ زين الدين الجباعي –طاب ثراهما- وقد انعقد الكثير من الموؤتمرات العلمية 

والفكرية لهذين العلمين في ايران ولبنان. اقول: هذا �صحيح، لو كان المحتفى بهما ل 

يملكان ما يميزهما عن ال�صلف ال�صالح من خ�صائ�س ل زالت حا�صرة، وتتجدد كلما 

تجددت الذكرى. فال�صهيدان هما عمدة المتقدمين وطليعة المتاخرين، واللطاف التي 

انيطت بهما وا�صحة لذي عينين.

فهناك المئات من العلماء ح�صلوا على مقام ال�صهادة ولم يحز احد منهم على لقب 

ال�صهيد ح�صًرا، كما حاز عليه ال�صهيدان الأول والثاني. فال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد كان 

940هـ، ومع  المتوفى �صنة  الكركي  الثاني على المحقق  ال�صهيد  ي�صر على اطالق لقب 

ذلك لم ُيكتب لهذه الألقاب الحياة والبقاء.

العلماء، ومع ذلك نرى  اللقب على كثير من  المحقق، فقد اطلق هذا  وكذلك لقب 

ان هذا اللقب لم تكتب له الحياة ب�صكل وا�صح و�صريح ال عن المحقق الحلي والمحقق 

الكركي.

فهناك ان�صراف ذهني الى المحقق الحلي عندما يقال المحقق الأول، وكذلك الى 

المحقق الكركي حين يقال المحقق الثاني.

فاإًذا هذا الموؤتمر انما ينعقد لما يحمل هذان العالمان الكبيران من هذه الو�صاف، 

في  وبقوة  حا�صرة  كتبهما  زالت  ل  اإذ  خلفاها،  التي  المتنوعة  العلمية  لالثار  م�صاًفا 

)*( ع�صو المجل�س المركزي في حزب اهلل والم�صوؤول العلمي للموؤتمر.

الشيخ حسن بغدادي )*(
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المناهج التعليمية والحوزوية وفي المكتبات العامة، والمعاهد الفكرية.

 وبتقديري فان الذي ي�صتطيع ان يتعرف على هاتين ال�صخ�صيتين عن قرب، �صوف 

لن يتفاجاأ بكثرة الموؤتمرات والحديث عنهما، فكلما اقتربت منهما ازددت �صوًقا للغو�س 

في مكنون مخزونهم العلمي.

ال�صهيد الأول ال�صيخ محمد بن مكي الجزيني، الذي رف�س الراحة والأمان والجاه، 

الذي وفره له حاكم خرا�صان علي بن الموؤيد، عندما ار�صل اليه وزيره محمد الآوي يدعوه 

الى خرا�صان ليكون مرجًعا للم�صلمين ال�صيعة في تلك المنطقة، ولم ي�صتجب ال�صهيد لهذه 

الدعوة، واكتفى بكتابه اللمعة الدم�صقية كر�صالة عملية الفها له في �صبعة اأيام، وهذا 

باربع �صنوات، حيث لم يكن معه من الم�صادر �صوى كتاب مخت�صر  كان قبل �صهادته 

النافع للعالمة الحلي. وهذا دليل ا�صافي على مكانة ال�صهيد العلمية. اإذ ان الفقه بكل 

تفا�صيله حا�صر في ذهنه. فا�صر على البقاء في دم�صق، رغم المخاطر المحدقة به. 

كان هدفه الرئي�س تنمية جبل عامل على ال�صعيد العلمي والثقافي والجهادي، وجعله 

يندمج مع محيطه ال�صالمي.

الإ�صالمية، من خالل  الوحدة  م�صروع  قواعد  تثبيت  على  الأول  ال�صهيد  ا عمل  اي�صً

منهج الفقه المقارن الذي اأقام قواعده بعد عودته من الحوزة العلمية من مدينة الحلة 

بالعراق، بعدما زار عوا�صم العالم العربي والتقى علماءها ودر�س عليهم، وبقي على هذا 

المنوال حتى ا�صتهدفه حا�صدوه وطالب ال�صلطة من م�صايخ البالط، فا�صت�صهد مظلوًما 

في دم�صق عام 786هـ.

وع�صرون  وخم�س  مائة  مرور  بعد  الدرب  هذا  يكمل  ان  اللهية  الرداة  و�صاءت 

عاًما،قائد اآخر فكان ال�صيخ زين الدين الجباعي المعروف بال�صهيد الثاني، الذي ولد 

965هـ،  وتكاد ل ت�صعر بهذا الفارق  8/ �صعبان  911هـ وا�صت�صهد في ا�صطنبول في  عام 

الزمني لول ان الموؤرخين اأرخوا لتلك الأحداث، وهذا مرده اإلى القوا�صم الم�صتركة في 

العقلية وال�صلوك، وت�صابه الأحداث التي اجتمع عليها هذان العالمان.
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نظير.   لها  لي�س  التي  العلمية  المتون  و�صاحب  الموؤ�ص�س  القائد  هو  الأول  فال�صهيد 

وال�صهيد الثاني �صار على نف�س الدرب.

فعلى ال�صعيد العلمي �صرح اكثر المتون التي كتبها الأول، و�صلك طريق الفقه المقارن، 

وزار عوا�صم العالم العربي ودر�س على علماء المذاهب الإ�صالمية، و�صى عليه الح�صاد 

وطالب الدنيا افتراء وكيدا وح�صدا حتى �صردوه وهجروه، ثم اعتقل وقتل.

وهنا كي نتعرف على ماهية ال�صهيد الثاني والوقوف على جاللة قدره، اكتفي بنقل 

�صهادة تلميذه ابن العودي الذي رافقه 22 �صنة، بعدما تركه ب�صبب ذهابه الى خرا�صان، 

حيث ادلى ب�صهادتته حوله، ونظم ق�صيدة موؤثرة بحق ا�صتاذه. ومما قاله:

»كان �شيخ الأمة وفتاها و�شيد الف�شائل ومنتهاها ملك من العل�م زماما وجعل 

العك�ف عليها الزاما لم ي�شرف لحظة من عمره ال في اكت�شاب ف�شيلة،  وّزع اوقاته 

اما النهار ففي تدري�س ومطالعة وت�شنيف،  واما الليل فله ا�شتعداد كامل لتح�شيل 

ما يبتغيه من الف�شائل، كان يحر�س الكرم بالليل ويحتطب للعيال، كان له باع ط�يل 

اأن يق�شم  اإلى  في كل فن وعلم بالفقه وال�ش�ل وعلم الح�شاب والهيئة والهند�شة، 

تلميذه ابن الع�دي في اخر كالمه انه لم يقل عن ا�شتاذه ال�شهيد ال دون الحقيقة.

ا�صتمرار جبل عامل  الأول وهو  ال�صهيد  القائد  ا�ص�صه  الثاني على ما  ال�صهيد  وعمل 

محيطه،  وبين  بينه  الو�صل  �صلة  نف�صه  من  وجعل  وجهادية،  وثقافية  علمية  كحا�صرة 

وحر�س على البتعاد عن الدولة ال�صفوية حتى انه لم يزر المام الر�صاQ كي ل 

ي�صجل عليه العثمانيون انه التقى باحد من ال�صفويين. كان كل همه بناء الثقة التي تمهد 

العكر،  بالماء  الم�صطادين  على  الطريق  يقطع  كي  الإ�صالمية،  الوحدة  م�صروع  لقيام 

خالل  من  ال�صالمية  الأمة  �صد  تحاك  التي  والموؤامرات  الفتراءات  مواجهة  ولأجل 

ا�صتهداف ال�صيعة من بع�س الجهلة والمتاآمرين.
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ايها السادة
هذه العناية  اللهية التي انيطت بهما ما كانت لتكون لول تخليهما عن كل ما يبعد 

م�صلحة  ومقدمين  ظهورهم،  خلف  الخا�صة  الح�صابات  تاركين  مولها،  عن  النف�س 

ال�صالم والم�صلمين على كل �صيء، حتى ا�صبحت العدالة في كل واحد منهما تالم�س في 

حدها العلى الحد الدنى من عدالة المع�صومينR. تلك العدالة التي ل ترى وجودا 

خا�صا منف�صال عن اهلل تعالى، لي�س لديها حبا خا�صا او كرها خا�صا، ولي�س لديها قريب 

منها وبعيد عنها، فهو القائد الذائب في اهلل تعالى لي�س لديه م�صدر م�صوؤول ُيقّربه احد 

اليه ويبعده عنه. بهذا المعنى ا�صبحت عدالته تالم�س عدالة المع�صومQ. وبهذا 

المعنى لم يعد يرى �صيًئا ال ويرى اهلل معه.

ايها الحفل الكريم
من هذا الموجز حول هذين ال�صهيدين الكبيرين، انتقل للحديث ب�صكل مبا�صر عن 

الموؤتمر الذي جاء تتويجا ل�صنوات من الجهد المتوا�صل الذي بذله ال�صادة المحققون 

والم�صرفون على جمع اآثار وتحقيق ما األفه وكتبه ال�صهيدان، وقد بلغت خم�صين مجلًدا، 

ع�صرون منها لل�صهيد الأول وثالثون لل�صهيد الثاني.

وهنا ي�صجل للم�صرفين والمحققين كل التقدير والحترام، واخ�س تلك الرعاية التي 

اأتاح الفر�صة  اإذ  خ�صنا بها �صماحة المام القائد ال�صيد الخامنئي »حفظه الم�لى«، 

قم  في  ال�صالمية  التبليغات  لمركز  التابع  ال�صالمية  والثقافة  للعلوم  العالي  للمركز 

لهذا  تتويًجا  موؤتمر  عقد  الى  الذهاب  ثم  ويحققها،  العلماء  اآثار  يجمع  ان  المقد�صة، 

النجاز. 

وهنا اوجه ال�صكر والتحية �صواء لل�صادة الذين كانوا على راأ�س هذا المركز كال�صيد 

وا�صتلموا حديثا كال�صيخ احمد  الذين جاوؤوا  ال�صادة  او  وال�صيخ احمد مبلغي،   الرباني 

واعظي، وقبل انعقاد الموؤتمر التقيت بال�صيخ احمد واعظي فقال لي كل ما اتفقت عليه 
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مع ال�صيد رباني وال�صيخ مبلغي، فانا موافق عليه، حيث كلف الخ �صماحة حجة ال�صالم 

والم�صلمين ال�صيخ اأحمد مبلغي ال�صراف على متابعة هذا الموؤتمر معنا في لبنان، لذا 

ا�صكره على جهده و�صعة افقه. 

كذلك اريد ان ا�صكر الجهات الم�صاهمة معنا والداعية الى عقد هذا الموؤتمر الدولي 

في فكر ال�صهيدين، وهم على ال�صكل التالي:

الحوزة العلمية بقم المقد�صة. المركز العالي للعلوم والثقافة ال�صالمية – ✽❏

جمعية الإمام ال�صادقQ✽❏ لإحياء التراث العلمائي -لبنان.

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ال�صالمية. ❏✽

الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية ال�صالمية اليرانية في بيروت. ❏✽

. ❏✽Rالمجمع العالمي لأهل البيت

كذلك اريد ان ا�صكر �صعادة �صفير الجمهورية ال�صالمية الأخ الدكتور غ�صنفر ركن 

اآبادي على م�صاهمته وح�صوره.

واأ�صكر نائب الأمين العام لحزب اهلل �صماحة ال�صيخ نعيم قا�صم.

ا ال�صكر لممثلي الطوائف الكريمة. واأي�صً

وال�صكر الخا�س لراعي هذا الموؤتمر دولة رئي�س المجل�س النيابي الأ�صتاذ نبيه بري 

على ح�صوره معنا وقبوله رعاية هذا الموؤتمر، وهذا لي�س غريبا عليه، فهو من جبل عامل 

ومن بيت م�صايخ و�صعراء وادباء ولهم حق عليه، وبتقديري هو حا�صر لأداء الحق وفعل 

هذا الواجب.

كما اريد ان ا�صكر ال�صادة العلماء وامين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 

و�صعه  رغم  وم�صاركته  الت�صخيري على ح�صوره  علي  ال�صيخ محمد  اهلل  اية  ال�صالمية 

ال�صحي وظروفه ال�صحية. كما ا�صكر الوفد القيادي المرافق ل�صماحته.

ال�صالم  حجة  �صماحة   Rالبيت لأهل  العالمي  المجمع  عام  امين  ا�صكر  كما 

والم�صلمين ال�صيخ محمد ح�صن اأختري، من خالل الوفد الممثل ل�صماحته.
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ا�صكر الوزراء والنواب وال�صلك الدبيلوما�صي والع�صكري والأمني، والفعاليات البلدية 

والختيارية والجتماعية والثقافية والتربوية.

ا�صكر الخوة والخوات الإعالميبن والإعالميات.

ول اريد ان ان�صى الخ الحاج حامد الخفاف ممثل اية اهلل ال�صيد علي ال�صي�صتاني على 

 .Qا�صت�صافته لموؤتمرنا هذا في مجمع الإمام ال�صادق

�صكرا لكم جميًعا.



ال��ج��ل��س��ة األول����ى

أعمال جلسات المؤتمر

 برئاسة سماحة الشيخ محمد علي التسخيري
نائب الرئيس الشيخ مصطفى ملص

أ. د. مصطفى بزي ✽✽

د. الشيخ جعفر المهاجر ✽✽

الشيخ محمد ساالر  ✽✽

د. يوسف طباجة ✽✽

المحامي الشيخ مصطفى ملص ✽✽

أ. جابر الجابري ✽✽

د. علي فياض ✽✽

د. محمود شاكر عبود الخفاجي ✽✽

الشيخ حسن كريم الربيعي ✽✽

اليوم الأول:

 الثالثاء 31 اأيار 2011 - قرية ال�صاحة التراثية - طريق المطار - بيروت
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اإّن معظم اأنظمة الحكم التي تداولت ال�صلطة في المنطقة الإ�صالمّية والعربّية، 

كانت  بعدهما،  وما  العبا�صّي،  الع�صر  حّتى  امتدادًا  الأموّي،  الع�صر  منذ  ة  وخا�صّ

حول  تتمحور  كانت  الأنظمة  هذه  عن  التاريخّية  والكتابات  مطلق،  حكٍم  اأنظمَة 

ثت عن اأنظمة  الخلفاء وال�صالطين وحا�صيتهم وبالطهم، كما اأنَّ الكتابات التي تحدَّ

حكم الفاطميين وال�صالجقة والأيوبيين وغيرهم، رّكزت على ال�صالطين والوزراء 

والأمراء والقادة الكبار والولة، حيث اأنَّ التواريخ ارتبطت بهوؤلء ارتباطًا مبا�صرًا، 

بينما لم تلق فئات ال�صعب الأخرى الهتمام المماثل، مع العلم اأّن النا�س، كّل النا�س، 

الع�صكرّية،  الحروب  كلِّ  وقود  هم  فهوؤلء  باأنف�صهم،  التاريخ  ي�صنعون  الذين  هم 

واأرزاقهم وبيوتهم،  اأنف�صهم  الحربّية، يخ�صرون  العملّيات  اإلى  ُي�صاقون  الذين  وهم 

والظلم  ال�صخرة  واأعمال  ال�صرائب  عليهم  وتفر�س  اآخر،  اإلى  مكاٍن  من  ويهّجرون 

وغير ذلك.

اأدباوؤها،  �صعراوؤها،  خوها،  موؤرِّ لها  كان  الإ�صالمّية  المناطق  في  الحكم  مراكز  اإّن 

وكّتابها، لكن ُيالحظ اأنَّ التركيز في تلك الع�صور التي �صهدت الأحداث التاريخّية، لم 

يكن على كلِّ المناطق بنف�س الم�صتوى، بل كان التركيز يطال مدنًا معينًة، دون اأن يكون 

خرى.
ُ
اأدنى اهتمام بمدٍن اأ

معظم المناطق اللبنانّية، ومنها جبل عامل، كان لها دور مهم في �صير عملّية التاريخ، 

)*( ا�صتاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية.

اأ.د. م�صطفى بزي )*(

الشيعة في لبنان: تاريخهم ودورهم
البدايات حتّى عصر الشهيد األّول
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ة اأحيانًا، واأحيانًا اأخرى اإلى نتائج �صلبّية، وهذا  ي اإلى نتائج اإيجابيَّ هذا الدور كان يوؤدِّ

اأمر طبيعّي؛ لأنَّ اأهالي هذه المناطق لم يكونوا الالعبين الوحيدين على ال�صاحة، فقد 

كانت هنالك قوى عديدة تت�صارع فيما بينها، على اأر�س هذه المنطقة، وكانت تحاك 

موؤامرات، وتعقد اتفاقات ومعاهدات، وكلها كانت لها انعكا�صات على العملّيات ال�صيا�صّية 

والع�صكرّية والجتماعّية والقت�صادّية.

اإنَّ هذه المنطقة، كجزٍء من بالد ال�صام، كانت تتاأثَّر مبا�صرًة بما يحدث في ال�صام 

والعراق من جهة، وفي فل�صطين امتدادًا حّتى م�صر من جهٍة اأخرى، خا�صة واأنَّ المناطق 

الآتية من م�صر مرورًا  للجيو�س  المعابر  اأحد  القديم،  لبنان، مثَّلت منذ  الجنوبّية من 

الميالدّي،  التا�صع  القرن  اأواخر  ًة منذ  اللبنانية، وخا�صّ المقاطعات  باتِّجاه  بفل�صطين، 

وكذلك باتِّجاه الدول الأخرى.

خ للفترة الواقعة بين ما قبيل الحروب ال�صليبية، امتدادًا اإلى الحديث عن  حين نوؤرِّ

وا�صتعرا�س  و�صخ�صّيات،  واإمارات  ودول  ممالك  لعبتها  التي  والأدوار  الحروب،  هذه 

�صورٍة  ر�صم  نحاول  فاإنَّنا  ح�صلت،  التي  والثورات  والنتفا�صات  والحروب  المعارك 

َد على حقيقٍة اأ�صا�صّيٍة، �صوف تبرز من خالل ال�صياق  خ لها، لنوؤكِّ واقعّيٍة للمرحلة التي نوؤرِّ

التاريخّي، وهي اأنَّ المنطقة كانت تقع فري�صًة �صهلًة بيد الطامعين والمحتّلين، عندما 

الواحدة،  المجموعة  اأو  الواحد،  ال�صفِّ  داخل  تع�صف  وخالفات  م�صاكل  هناك  تكون 

ال�صفوف  كانت  اإذا  والحتالل  والجتياح  الخطر  عن  بمناأى  المنطقة  تكون  بينما 

ة، والجميع ي�صاركون في �صّد الغارات والعتداءات، وقد حفل التاريخ باأحداث  مترا�صّ

كثيرة اأبرزت التطاحن على ال�صلطة بين الأمراء والحكام وال�صالطين، وحّتى بين الأخوة 

ي اإلى مزيد من التقاتل  اأنف�صهم، والأبناء والزوجات، ول �صك اأّن �صهوة ال�صلطة كانت توؤدِّ

والختالف الحاد.

والعتداءات  المتعّدد،  الحتالل  من  عانت  خا�س،  وب�صكل  عامل،  جبل  منطقة  اإّن 

الخارجّية، وال�صدامات المحلّية، وبالمقابل �صهدت المقاومات البا�صلة، وخا�س �صّكانها 
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حركات رف�س وعدم ر�صوخ للمحتلِّين، و�صهدت محّطات هاّمة في المقاومة والت�صّدي، 

ولعب اأهلها وزعماوؤها ال�صيا�صّيون والدينيون اأدوارًا هامة في هذا المجال.

ا�صطالحًا  ي�صمى  اأ�صبح  قد  لما  القديمة،  التاريخية  الت�صمية  هي  عامل  وجبل 

تحمل  الت�صمية  وهذه  الجنوبي(،  )لبنان  اأو  اللبناني(  )الجنوب  اأو  لبنان(«  بـ)جنوب 

في طياتها معاٍن دينّية وثقافّية واإن�صانّية، ل يمكن اأن ين�صاها اأبناء هذه المنطقة، على 

امتداد تاريخها.

زة، �صخ�صّيات �صيا�صّية،  ويرتبط با�صم جبل عامل رجال كبار، �صخ�صّيات دينّية متميِّ

لأّن  بـ)العاملي(؛  اأنف�صهم  �صّموا  هوؤلء  من  وكثير  خون،  موؤرِّ اأدباء،  �صعراء،  ثقافية، 

ف عندها، حّتى اأّن هنالك  هذه العبارة تعطيهم خ�صو�صّية معّينة، ل يمكن اإل اأن نتوقَّ

اأ�صخا�صًا غير عاملين، �صكنوا المنطقة، فانت�صبوا اإليها، اأو ُن�صبوا اإليها، لرمزّية المكان 

الذي ارتبط دينّيًا باأبي ذر الغفاري، امتدادًا اإلى علماء كبار، كال�صهيد الأّول وال�صهيد 

ين العاملي، اإلى اآخر هذه ال�صل�صلة. الثاني وبهاء الدِّ

�صفد،  عكا،  �صور،  طرابل�س،  �صيدا،  ال�صام،  ت�صمل  عنها  نتكلَّم  التي  الأحداث  اإّن 

المبا�صر  تاأثيره  له  الذي كان  العربّي  الجوار  اإلى  اإ�صافًة  كله،  العاملّي  الداخل  طبرية، 

خون  الموؤرِّ بالّذات اعتبرها  اإّن منطقة جبل عامل  الأماكن.  المبا�صر على هذه  اأو غير 

ملحقًة حينًا بال�صام، وحينًا اآخر بعكا، وفي اأح�صن الأحوال ب�صيدا ثّم ببيروت لحقًا.

والحديث عن الناحية ال�صيا�صّية والفكرّية بين الفترة ال�صليبّية والمملوكّية، تفر�س 

تاأثير على  علينا حكمًا التعامل مع واقٍع ت�صابكت خالله قوى �صيا�صّية عديدة، كان لها 

المناطق  اإلى  ال�صليبّيون  و�صل  فعندما  متباينة،  وبن�صٍب  مختلفة،  باأ�صكال  الواقع، 

اللبنانّية من ناحية ال�صمال، وتوّجهوا مبا�صرًة من ال�صاحل اللبناني، الذي لم يفتح اأبوابه 

اأخرى  ة  وع�صكريَّ �صيا�صيَّة  قوى  فاإنَّ  الرئي�س،  هدفهم  القد�س،  باتِّجاه  مدنه،  بكلِّ  لهم 

ر في الواقع ال�صيا�صّي والع�صكرّي للمنطقة، فال�صالجقة موجودون في  كانت ل تزال توؤثِّ

دور  كان  ثّم  اأ�صا�صي،  بحري  وجود  لهم  كان  والفاطمّيون  ال�صام،  في  ال�صرقّية  الجهة 
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واأخرى  فاطمّية،  واحدة  على جبهتين،  �صراعهم  كان  الذين  والأيوبيين  لالأتابكة  كبير 

�صليبّية، ثّم كان دور المماليك الذين كان اأثرهم فّعاًل، وح�صل تداخل مملوكّي �صليبّي 

فاطمّي خالل فترة طويلة، هوؤلء المماليك الذين كان لهم دور في هزيمة المغول في 

اأهمِّ المعارك التي جرت بينهما، كما �صاهموا فعلّيًا في الت�صّدي لل�صليبّيين وهزيمتهم 

في اأكثر من واقعة.

اإّننا ونحن نتحّدث عن هذه القوى، ل بّد لنا من ا�صتعرا�س تاأثيراتها الفكرّية والعلمّية؛ 

رة في �صير عملّية تاريخ المنطقة، وفي عالقات القوى  لأّن الم�صاألة العقائدية كانت موؤثِّ

عديدة،  تغييرات  وهناك  الدينية،  بخلفّياتها  �صيا�صتها  تربط  كانت  التي  ال�صيا�صية، 

وتحّولت كثيرة ح�صلت، كانت اأ�صبابها دينّية وعقائدّية.

الحروب  بدء  قبيل  والفكرّية  ال�صيا�صّية  المرحلة  درا�صة  �صنحاول  ذكرنا،  لما  تبعًا 

ال�صليبّية، ثّم خال الحتالل ال�صليبّي للمنطقة، امتدادًا حّتى نهاية ال�صليبّيين والفترة 

المملوكّية، التي كان ال�صهيد الأّول محمد بن مكي الجزينّي اأحد اأهّم �صهدائها، �صهداء 

ب والحقد وعدم قبول الراأي الآخر. التع�صّ

الخريطة السياسية قبيل بدء الحروب الصليبية

دور الفاطمّيين سياسيًا ودينيًا
ينت�صب الفاطمّيون اإلى جّدهم الملّقب بالمهدّي، اأّول خلفائهم ببالد المغرب، وهو 

 .Qعبيد اهلل بن محمد بن جعفر بن محمد بن اإ�صماعيل بن الإمام جعفر ال�صادق

وهم من فرقة الإ�صماعيلّية، اإحدى فرق ال�صيعة، ومن المعروف اأّن الإ�صماعيلية يتماهون 

مع الإمامية الإثني ع�صرية )الجعفرّية( في اإرجاع الإمامة اإلى اأمير الموؤمنين علي بن 

اأبي طالب Q، امتدادًا اإلى الإمام جعفر ال�صادقQ، ثّم يعدلون بها عن الإمام 

مو�صى الكاظم اإلى اأخيه ا�صماعيل، ثّم اإلى ابنه محمد، ثّم اإلى ابنه جعفر، ثّم اإلى ابنه 

محمد، الملقب بالحبيب، ثّم اإلى عبيد اهلل، الملّقب بالمهدي، اأّول خلفاء الفاطميين، 
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ثّم اإلى ابنه العزيز، فالظاهر، ثّم الم�صتن�صر باهلل، وهو خام�س خلفائهم بم�صر، وهنا 

يفترق الإ�صماعيلية اإلى فرقتين: اإحداهما تقول اأّن الإمامة انتقلت من الم�صتن�صر اإلى 

.
(1(

ابنه الم�صتعلي، واأخرى تقول اإّنها انتقلت اإلى ابنه نزار

اأبو عبد اهلل ال�صيعّي، وكان قد ولَي  في عهد العبا�صّيين، كان هناك �صخ�س ُيدعى 

واتَّ�صل  ع�صرّية،  الثني  الإمامية  يعتنق  بداية  وكان  بغداد،  اأعمال  بع�س  في  الح�صبة 

مذهب  عن  بالعدول  فاأقنعه  المهدي،  اهلل  عبيد  والد  بالحبيب،  المعروف  بمحمد، 

الإمامية، واعتناق الإ�صماعيلّية، فاعتنقها، واأخل�س لها، واأ�صبح من اأعظم دعاتها.

د لخالفة  ، ويمهِّ
(2(

ر بالإ�صماعيلّية اإلى بالد المغرب، وراح يب�صِّ اأبو عبد اهلل  وذهب 

منهم  اأّلف  عقائديًا  ة  وخا�صّ طاعتهم،  اإلى  اطماأّن  ولّما  اأهلها،  بع�س  فاأتبعه  المهدي، 

جي�صًا، وثار به على الحاكم، وانتزع منه الحكم، و�صّلمه اإلى المهدي لقمة �صائغة، وذلك 

الموؤمنين، وتوّفي  باأمير  296هـ، وتلّقب المهدي  الثالث، وتحديدًا �صنة  في نهاية القرن 

باأمر  القائم  اإلى  الخالفة  فاآلت  322هـ،  �صنة  �صنة من فعلته، وذلك  بعد �صت وع�صرين 

.
(3(

اهلل، الذي حكم اأحد ع�صر عامًا، وتوفي �صنة 333هـ

ثّم تولى الحكم بعده اإ�صماعيل، الملقب بـ)المن�صور( الذي مات �صنة 341هـ، فاآلت 

مولعًا  فًا،  مثقَّ وكان  الممّيزين،  الخلفاء  من  وهو  اهلل،  لدين  المعّز  ولده  اإلى  الخالفة 

خون اأّن »الأمن كان م�شتتّباً  بالعلوم والآداب وح�صن التدبير واأحكام الأمور، ويذكر الموؤرِّ

وم�قعها  لثروتها  م�شر،  لغزو  العّدة  يعّد  اأن  وفّكر  الحال،  به  واطماأّن  عهده  في 

الأقطار،  من  كثير  على  وال�شيطرة  النف�ذ  ال�شبيل لمتداد  يمّهد  الذي  الجغرافي، 

ال�شام والحجاز، وكان هذان القطران خا�شعين لالأخ�شيديين، حّكام م�شر  بخا�شة 

)1) راجع: محمد جواد مغنية: ال�صيعة والت�صيع، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدر�صة للطباعة والن�صر، بيروت، ل تاريخ للن�صر، �س 

160. اأي�صًا: تقي الدين اأحمد بن علي المقريزي: المواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار، ج1، القاهرة، بولق �صنة 1270هـ، 

�س 348 وما بعدها.

 وابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج1، القاهرة 1303هـ/ 1886م، �س 11.

)2) حول ال�صماعيلية راجع: م�صطفى غالب: تاريخ الدعوة ال�صماعيلية منذ اأقدم الع�صور حتى وقتنا الحا�صر، �صوريا 1953، �س 84.

)3) ابن الأثير: نف�س الم�صدر، حوادث �صنة 333.
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.
(1(

في ذلك ال�قت«

نالحظ هنا اأّنه في ظّل الأخ�صيديين كان هناك حكم واحد في المنطقة يتبع �صلطتهم، 

لذلك كانوا في موقع قوي، وهذا ما �صنجده اأي�صًا في فترات اأخرى.

وردت المعّز اأخبار من م�صر، تفيد بوفاة كافور الأخ�صيدّي، وذلك �صنة 357هـ، فعمد 

 ،
(2(

المعّز فورًا لإعداد جي�س، هياأ له المال، وعهد اإلى قائده جوهر ال�صقلي بقيادة الحملة

ف�صار جوهر بجي�صه �صنة 358هـ، و�صل برقة، ثّم م�صى اإلى الإ�صكندرّية، فدخلها من غير 

وفاو�صه في  الأكابر،  وفد من  تاآلف  الف�صطاط،  اإلى  اأخبار جوهر  ولّما وردت  مقاومة، 

ت�صليم المدينة، وانتهت المفاو�صة بكتاب الأمان، لكن فئة من جنود الم�صريين، الذين 

كانوا في خدمة كافور، لم ير�صوا عن عقد ال�صلح، فاأعلنوا الحرب، ودار القتال، وانتهى 

اإن زال حكم الأخ�صيدّيين والعبا�صّيين عن م�صر، واأ�صبحت هذه البالد وليًة تابعًة للدولة 

الفاطمّية، التي امتّدت من المحيط الأطل�صّي غربًا، اإلى البحر الأحمر �صرقًا، وناف�صت 

هذه الدولة الفاطمّية ال�صيعّية بغداد، حا�صرة الدولة العبا�صّية ال�صّنية المتداعية، وكان 

.
(3(

لتلك المناف�صة اأبعد الأثر في الح�صارة الإ�صالمّية

َع جوهر اأ�صا�س مدينة القاهرة، التي اأ�صبحت عا�صمًة للدولة،  وفي �صنة 358هـ، و�صِ

وكان كلُّ ما فيها �صيعي، حّتى الأزهر ولب�س ال�صواد والأذان والتدري�س وال�صعائر.

دت في م�صر وال�صام، �صار اإلى م�صر، و�صل  ولّما اأيقن المعّز اأنَّ دعائم الملك قد توطَّ

للخليفة  مقّرًا  اأ�صبحت  التي  القاهرة،  اإلى  العا�صمة  وانتقلت  362هـ،  �صنة  الإ�صكندرّية 

والخالفة.

ر في ع�صد الدولة الفاطمّية، فقد برز  اأمٌر مهم، لكّنه لم يوؤثِّ لقد حدث في ال�صام 

القرامطة هناك، وزحفوا اإلى ال�صام، وانتزعوها من يد نائب الخليفة الفاطمّي، وتوّجهوا 

باأخبار الأئمة الفاطميين  اإتعاظ الحنفا  اأي�صًا حول المعّز: المقريزي:  164، راجع  ال�صابق، �س  )1) محمد جواد مغنية: المرجع 

الخلفا، ن�صره ال�صيال، القاهرة، دار الفكر 1928، �س 185 – 186.

)2) راجع: ابن خلكان: وفيات الأعيان واإنباء اأبناء زمان، ج2، بولق، القاهرة 1299هـ، �س 134.

)3) ح�صن ابراهيم ح�صن: تاريخ الدولة الفاطمية، طبعة 1958، �س 147.
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اإلى م�صر، في محاولة لل�صيطرة عليها، لكن المعّز بجي�صه كان لهم بالمر�صاد، »فاأوقع 

.
(1(

بهم هزيمة منكرة في معركة بلبي�س في اأواخر �شنة 362هـ«

اإلى  اأقام الفاطمّيون في م�صر، بعا�صمتها القاهرة، خالفة م�صتقلة »وا�شتناداً  لقد 

م�شم�ن الدعاية ال�شيعية، كان�ا على يقين باأّنهم وحدهم زعماء الجماعة الإ�شالمّية 

ال�شرعّية )بانتمائهم اإلى محمدP(، وكان�ا ي�شتهدف�ن اآجاًل اإ�شقاط خلفاء بغداد، 

اإذ كان�ا يعّدون وليتهم زوراً، وعلى عهدهم الذي طال قرنين، عرفت م�شر ع�شر 

.
(2(

ازدهار«

البيزنطيين،  مع  بال�صراع  يتعّلق  فيما  المهم،  الفاطمّي  الخليفة  ما طرحه هذا  اإّن 

كه حيث قال  من قد�صّية عمله الجهادّي �صد هوؤلء، يبرز وكاأّنه المنطلق الأ�صا�صي لتحرِّ

بو�صوح تام اأّنه »لم ياأت اإلى ال�شرق طمعاً في ملك اأو جاه، واإّنما للجهاد ووقف خطر 

.
(3(

البيزنطّيين«

اإّن هذا الطرح كان يبدو هدفًا ا�صتراتيجّيًا للفاطمّيين، والتركيز على الجهاد كان اأحد 

الأركان الرئي�صة في العقيدة الفاطمّية، وهذا ما �صيتّم التعبير عنه عملّيًا في المواجهات 

الكبيرة مع ال�صليبّيين.

مات المعّز �صنة 365، وقيل بحّقه كالم كبير، حيث قال عنه ابن الأثير: »كان المعّز 

واإن�شاف  ال�شيرة،  ح�شن  من  اأبيه  منهاج  على  جارياً  �شجاعاً،  ج�اداً  فا�شاًل،  عالماً 

.
(4(

الرعّية«

بعد المعّز ت�صّلم الخالفة ولده من�صور نزار، الملقب بـ)العزيز باهلل(، وفي عهده ا�صتولى 

اإليهم العزيز بنف�صه، وقاتلهم  ثانيًة على م�صر، ف�صار  ال�صام، وزحفوا مّرًة  القرامطة على 

وهزمهم، وعني بال�صام عناية خا�صة، لكن في تلك الفترة حدث ارتباك في الحكم الفاطمّي، 

)1) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث 363.

ل المجلد الثاني، نقله اإلى العربية الأب �صبحي حموي الي�صوعي، ط1، دار الم�صرق 2002، �س 168. )2) تاريخ الكني�صة المف�صّ

)3) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة، ج1، دار الكتب الم�صرية، ل تاريخ للن�صر، �س 72.

)4) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث 365، واأي�صًا محمد عبد اهلل عنان: الحاكم باأمر اهلل، ط2، �س 79.
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رف�س  كان  الرتباك  هذا  اأ�صباب  وبع�س  المحلّية،  ال�صراعات  خ�صم  اإلى  ينجّر  جعله  ا  ممَّ

دم�صق للتوّجه العقائدّي الفاطمّي، وظهور ا�صتقاللّية حمدانّية في حلب )الدولة الحمدانّية(، 

ل تتنا�صب اأي�صًا مع توّجهات الدولة الفاطمّية، واإزاء هذا الأمر الخطير الداخلّي، �صار العزيز 

ين توّغلوا  باهلل اإلى حلب، عا�صمة هذه الدولة الحمدانّية، التي ما اإن �صعر قادتها اأّن الفاطميِّ

في ال�صام، فاإّنهم تحالفوا مع با�صيل الثاني امبراطور الق�صطنطينية، وهذا اأمر م�صيء، حيث 

تّم ال�صتقواء بالبيزنطّيين �صّد الم�صلمين، فح�صلت معركة بين العزيز والإمبراطور، الذي 

اأمّد حلب بالع�صاكر، لكن كانت الهزيمة من ن�صيبهم. عقائديًا، »عني العزيز باهلل مثل اأبيه 

بن�شر المذهب ال�شيعّي، وحّتم على الق�شاة اأن ي�شدروا اأحكامهم وفق هذا المذهب، كما 

ق�شر المنا�شب الهاّمة على ال�شيعة، واأ�شبح لزاماً على الم�ّظفين ال�شنّيين الذين تقّلدوا 

.
(1(

بع�س المنا�شب ال�شغيرة، اأن ي�شيروا طبقاً لأحكام المذهب ال�شماعيلّي«

386هـ )الحاكم باأمر اهلل( »الذي  توّلى الخالفة بعد العزيز باهلل الذي توّفي �صنة 

ب للمذهب الفاطمّي، واّتبع �شيا�شة الت�شامح مع الط�ائف، واأخيراً  ترك �شيا�شة التع�شّ

.
(2(

ظه�ره بمظهر القلق والتذبذب، لكن مع اإقرار الأمن، والق�شاء على الف��شى«

باً في معاملة الم�شيحيين، )تدابير  وَتعتبر المراجع الكن�صّية اأّن الحاكم »كان متع�شّ

تمييزّية، وتخريب بع�س الكنائ�س، ومنها كني�شة القبر المقّد�س في القد�س(، مّما كان له 

اأثر في انطالق الدع�ة اإلى الحملة ال�شليبّية بعد قرٍن من الزمن، لكن هذه الدع�ة لم 

يكن لها اأي مّبرر، بقدر ما اأ�شرع خليفته اإلى اإلغاء التدابير التي اّتخذها �شلفه الحاكم، 

.
(3(

والتي راأى فيها الم�ؤّرخ�ن الم�شلم�ن اأنف�شهم تعديات هي من عمل رجل مجن�ن«

دخول الفاطمّيين إلى جبل لبنان
المدن  تعّر�صت  احتاللها،  بق�صد  المنطقة  غزو  الفاطمّيين  دولة  بداأت  عندما 

)1) نقاًل عن محمد جواد مغنية: المرجع ال�صابق، �س 167.

)2) نف�س المرجع، �س 168، وعنان: المرجع ال�صابق، �س 103، وح�صن ابراهيم ح�صن: المرجع ال�صابق، �س 168.

)3) تاريخ الكني�صة: المرجع ال�صابق، �س 168.
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ات عديدة من الفاطمّيين فالعبا�صّيين، وبالعك�س. ال�صاحلّية لغزو بحرّي مرَّ

، بداأت هذه الدولة 
(1(

969م 359هـ، �صنة  وبعد �صقوط ال�صام باأيدي الفاطميين �صنة 

اأ�صا�صّيتين  قّوتين  هناك  اأّن  وظهر  كاّفة.  اللبنانّية  المناطق  على  نفوذها  لب�صط  تعمل 

تتناف�صان لل�صيطرة على المنطقة، وهما القّوة البيزنطّية، التي كانت تاأمل في الو�صول 

اإلى بيت المقد�س لل�صيطرة عليها، والدولة الفاطمّية التي قوي نفوذها، وتعّزز موقعها، 

وزاد انت�صارها، م�صتفيدًة من تراجع الخالفة العبا�صّية، التي كانت تترّنح، بفعل الم�صاكل 

الداخلّية، والأخطار الخارجّية الداهمة لها.

ولإ�صفاء ال�صفة الدينّية ال�صرعّية عليهم، عمد الفاطمّيون اإلى اإعالن الخالفة منذ 

ظهور دولتهم، في محاولٍة للحلول مكان العبا�صّيين، الذين ف�صلوا في اإنجاح هذا الدور. 

واعتمدت الدولة الفاطمّية في تلك الفترة على ركيزتين اأ�صا�صّيتين في مواجهة الأعداء 

الفاطمّية،  للبحرّية  قاعدًة  اأ�صحت  التي  طرابل�س،  كانت  الأولى  الركيزة  البيزنطّيين، 

ل القاعدة المقابلة من ناحية الجنوب، والتي كانت مهّمتها مزدوجة،  و�صور التي ت�صكِّ

خرى، حيث 
ُ
بحيث تراقب تحّركات ال�صاحل من جهة، وت�صبط اإيقاع الداخل من جهٍة اأ

هنا،  الإ�صارة  بّد من  ول  الخارجّي.  ال�صغط  الداخل من  ل حماية هذا  ت�صكِّ كانت  اأّنها 

فهي  عليها،  جديدًا  يكن  لم  تلعبه،  راحت  ثّم  �صور،  تنتظره  كانت  الذي  الدور  اأّن  اإلى 

رة في الو�صع ال�صيا�صّي، ثّم في فترٍة لحقٍة لعبت دورًا مع  منذ العهد العبا�صّي كانت موؤثِّ

ظهور الدولة الطولونّية، ثّم انتقل هذا الدور اإلى الفترة الفاطمّية، ولعّل ال�صبب الرئي�صّي 

للتعاطف مع هذه الدولة الأخيرة هو التوّجه والنتماء العقائدّي ال�صيعّي.

البيزنطّيين،  مع  بحرّيًا  ع�صكرّيًا  توازنًا  ُتقيم  اأن  الفاطمّية  الدولة  ا�صتطاعت  هكذا 

على  ال�صلح  فر�صت  قد  الدولة  وكانت   ،
(2(

الفريقين بين  هدنة  عن  الأمر  واأ�صفر 

البيزنطّيين، وذلك في عهد الخليفة العزيز �صنة 377هـ، �صنة 987م.

)1) ا�صت�صلمت �صور للقائد الفاطمي جعفر بن فالح �صنة 359هـ/ 969م: ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج4، �س 55.

)2) ابن تغري بردي: نف�س الم�صدر، �س 192.
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ومن هذا التراجع البيزنطّي اأمام الفاطمّيين يمكن اأن نفهم ممار�صات البيزنطّيين 

الموؤامرات، كما حدث في دم�صق  َيخلقون لهم  با�صتمرار، حيث كانوا  الفاطمّيين  �صّد 

والرملة ثّم في �صور.

لقد ا�صتقبل العاملّيون حكم الدولة الفاطمّية برحابة �صدٍر، مّما دفع بمدينة �صور، 

، لأن ُت�صبح 
(1(

ان ال�صيطرة الطولونّية التي �صبق لها اأن انف�صلت عن النفوذ العبا�صّي، اإبَّ

القاعدة الأ�صا�س للدولة الفاطمّية في منطقة ال�صام، وحافظت �صور، في وجه الهجمات 

البيزنطية �صد الفاطمّيين، على دورها المميَّز كقاعدٍة جنوبّية، كان من اأبرز مهاّمها، 

عدا حماية هذا الجزء من ال�صاحل ال�صامّي، مراقبة تحّركات القوى ال�صيا�صّية المناه�صة 

للفاطمّيين في الداخل.

المهم اأنَّ جبل عامل خ�صع للدولة الفاطمّية منذ 973م، وقد مّر الب�صارّي المقد�صّي 

في هذه المنطقة، ما بين �صنتّي 375هـ و380هـ، »و�شّرح باأّن مذهب اأهل هذا الإقليم، 

خرى ويقول: »جبل عامل ذو 
ُ
ث عن المنطقة مّرًة اأ وما يجاوره ه� الت�شيع«، ثمَّ يتحدَّ

قرى نفي�شة واأعناب واأثمار وزيت�ن وعي�ن، المطر ي�شقي زروعهم، يطّل على البحر 

باإيليا وجبل  ال�شعتر  الع�شل ما رعى  »خير  قائاًل:  وُي�صيف  لبنان…«  ويّت�شل بجبل 

، وا�صتغّل المبراطور البيزنطي با�صيل الثاني ال�صطرابات التي ت�صهدها بالد 
(2(

عاملة«

ال�صام �صّد الفاطميين �صنة 387هـ، ودعم رجاًل من �صور يدعى بـ)عاّلمة( �صّد الحكم 

، وهذه اأخطر موؤامرة ح�صلت �صّد 
(3(

الفاطمي، وهو ماّلح مغامر كما يقول ابن  الأثير

الفاطمّيين بم�صاعدة البيزنطّيين، وتحّركت القوات الفاطمّية من م�صر باّتجاه �صور، 

اأحدهم لح�شار المدينة  اإلى  ال�شام قد عهد  للق�صاء على حركة عاّلمة، وكان »والي 

)1) لقد �صهد عام 870م ولدة اإحدى الدويالت �صمن الدولة العبا�صية، وهي الدولة الطولونية، عندما اأ�ص�صها اأحمد بن طولون، 

وجعل م�صر مركزًا لها، وا�صتطاع هذا القائد في فترة لحقة �صم بالد ال�صام له عدة مرات.

 ،1987 بيروت  العربي،  التراث  اإحياء  دار  الأقاليم، تحقيق محمد مخزوم،  التقا�صيم في معرفة  اأح�صن  المقد�صي:  الب�صاري   (2(

والب�صاري المقد�صي هو محمد بن اأحمد بن البناء، اأبو عبد اهلل ر�صّني المذهب، اعتنق المذهب ال�صيعي، وتوفي �صنة 380هـ.

)3) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج7، �س 178.
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ومدِّ  الثورة،  هذه  على  الق�صاء  القوات  هذه  بوا�صطة  الفاطمّيون  وا�صتطاع   .
(1(

بق�اته«

دعمها من البيزنطّيين، وبهذه المنا�صبة، امتدح ال�صاعر عبد المح�صن ال�صورّي الإمام 

الحاكم باأمر اهلل على الن�صر الذي تحّقق.

ما بعد الحاكم بأمر اهلل
ُقتل الحاكم �صنة 411هـ، وتوّلى الحكم بعده ابنه اأبو الها�صم، الملّقب بالظاهر، وهناك 

اأخبار متعّددة حول مقتل الحاكم، »حّتى ُيقال اأنَّ اأخته �شّت الملك دّبرت اغتياله، اأو 

اأّنه خرج ولم يعد، ويعتقد الدروز اأّنه اختفى، وه� �شيع�د اإذا زالت المفا�شد المنت�شرة 

ال�صن،  �صغير  الظاهر  وكان   
(2(

الطائفة« هذه  عند  المنتظر  الإمام  فه�  العالم،  في 

المراأة  واأظهرت هذه  واأفريقيا،  والثغور  ال�صام  له  ودانت  عليه،  و�صّيًة  عّمته  فاأ�صبحت 

اأما هو فكان عاقاًل، �صمحًا، ذا دين وعفة وحلم مع توا�صع،  مقدرًة فائقًة في الحكم، 

.
(3(

وعدل في الرعية، ومات بمر�س ال�صتق�صاء �صنة 427هـ«

بعد الظاهر ت�صّلم الحكم ابنه اأبو تميم، الذي تلقب بالم�صتن�صر، وذلك �صنة 427هـ، 

واأربعة  �صنة  �صتين  الخالفة  في  وبقي  يومًا،  وع�صرين  و�صبعة  �صنين  �صبع  عمره  وكان 

اأ�صهر، وهذه اأطول فترة في حكم الخالفة الإ�صالمّية، وفي عهده حدث اأمران، اأولهما: 

انتهاء �صلطة الفاطّميين في بالد المغرب �صنة 475هـ، وخلع اأمير مكة والمدينة طاعة 

.
(4(

الفاطمّيين �صنة 462هـ

ومات الم�صتن�صر �صنة 487هـ، وت�صّلم الحكم بعده ابنه اأحمد، الم�صتعلي باهلل. وُيعتبر 

عهده حّدًا فا�صاًل في تاريخ الخالفة الفاطمية، فقد وَهَنْت الدولة، وقامت فيها الحروب 

على  نزار  واأخيه  الخليفة  بين  خالفات  وح�صلت  خارجّية،  قوى  وهددتها  الداخلية، 

)1) نف�س المرجع.

)2) راجع: ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج4.

)3) نف�س الم�صدر.

)4) نف�س الم�صدر.
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الحكم، ودارت بينهما حروب وفتن.

بروز قّوة السالجقة
الأتراك  اجتياح  بعد  وذلك  ع�صر،  الحادي  القرن  في  ع�صر  الثني  التنّوع  ا�صتّد 

عليها،  وا  وانق�صّ الإ�صالمّية،  الإمبراطورّية  داخل  اندفعوا  قد  كانوا  الذين  ال�صالجقة، 

وا�صتولوا على ال�صرقين الأو�صط والأدنى، با�صتثناء م�صر.

اإلى  ت�صّلاًل  دخلت  تركّية،  عنا�صر  �صلجوق،  يدعى  جدٍّ  من  وهم  ال�صالجقة  وكان 

في  وتمركزت  العدد،  كثيرة  كمجموعاٍت  ودخلت  اإ�صالمها،  واأعلنت  الإ�صالمي،  العالم 

خيار  ال�شكان  اأمام  يكن  و»لم  والعراق،  اإيران  على  هجمات  و�صّنت  خرا�صان،  منطقة 

غير الخ�ش�ع له�ؤلء الأ�شياد الُجدد، وكان الخليفة في بغداد تابعاً لبع�س الأمراء 

ال�شيعّيين، الذين نجح�ا في فر�س اإرادتهم منذ مائة �شنة في العا�شمة، فا�شتنجد 

الق�يم، ففي  ال�شّني  المذهب  اإحياء  ال�شالجقة، وقد عرف�ا برغبتهم في  بالأتراك 

العام �شنة 1055م دخل ال�شالجقة اإلى بغداد، من دون اإراقة دم، وح�شل زعيمهم على 

.
(1(

لقب �شلطان، وه� تف�ي�س �شلطة بكلِّ معنى الكلمة من ِقَبل الخليفة«

القرن  من  الثاني  الن�صف  في  ال�صالجقة،  �صلطة  يثّبت  اأن  ال�صلطان  ا�صتطاع  وقد 

الحادي ع�صر على اإيران، والعراق و�صورية.

في هذا الوقت كان النحالل يطال كالًّ من الخالفتين الفاطمّية والعبا�صّية، فالدولة 

الأولى تراجعت ب�صبب �صيا�صة الحاكم باأمر اهلل، وازدياد نفوذ الوزراء العظام، والثانية 

.
(2(

ب�صبب تفاقم �صلطان بني بويه، الذين �صيطروا على العبا�صّيين �صيطرًة تاّمة«

وا�صتفادت من هذا الو�صع قّوة فتّية، ظهرت على م�صرح الأحداث في ال�صرق الأدنى، 

�صعوب  ح�صاب  على  يتو�ّصعون  راحوا  الذين  ال�صالجقة،  هوؤلء  ومن  الأتراك،  قّوة  هي 

)1) تاريخ الكني�صة، المرجع ال�صابق، �س 170.

)2) �صعيد عا�صور: تاريخ العالقات بين ال�صرق والغرب في الع�صور الو�صطى، دار النه�صة العربية، بيروت 1972، �س 34.
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اأخرى، وفي مناطق عديدة، وعلى وجه الخ�صو�س على ح�صاب الم�صلمين والبيزنطيين، 

حّتى اأّن اإيران والعراق اأ�صبحتا توؤلِّفان وحدًة كبيرًة »دانت بالزعامة الروحّية للخليفة 

 حّتى اأّن الخليفة العبا�صي زّوج 
(1(

العبا�شّي، وبالزعامة الدني�ّية لل�شلطان ال�شلج�قّي«

زعيم ال�صالجقة طغرل بك من ابنته، وهذا الأمر بّث في الدولة الإ�صالمّية روحًا جديدة، 

وقّوًة متناميًة ُيح�صب لها كل ح�صاب، وبدًل من اأن تكون مهمتها الّدفاع عن نف�صها، فاإّنها 

راحت تفكر في التو�صع على ح�صاب القوى الأخرى، وخا�صة على ح�صاب البيزنطّيين في 

اآ�صيا ال�صغرى تحديدًا.

توّفي طغرل بك �صنة 1063م، وبعده »ت�لَّى الحكم خليفته األب اأر�شالن )1063 � 1072(، 

وراح يعمل لال�شتيالء على اأرا�ٍسٍ جديدة من اأرا�شي المبراط�رية البيزنطّية، و�شّم 

 في 19 اأوغ�صط�س �صنة 1071م التقى األب اأر�صالن بخ�صمه 
(2(

اأقاليم عديدة اإلى حكمه«

حّلت  معركة،  الطرفين  بين  ودارت  )مانزكرت(،  زكرد  مال  جنوبي  الرابع  رومانو�س 

اإثرها الهزيمة بالبيزنطّيين، ووقع المبراطور رومانو�س الرابع نف�صه اأ�صيرًا، و»ُقتل من 

.
(3(

الروم ما ل يح�شى، حتى امتالأت الأر�س بجثث القتلى«

القرن  نهاية  حّتى  البيزنطّية  بالمبراطورية  حّلت  كارثة  اأكبر  الموقعة  هذه  تعتبر 

من  الم�شيحّية  حماية  في  المبراط�رية  نهاية  على  دلياًل  و»جاءت  ع�صر،  الحادي 

ـ ما حدث �شنة 1095، من  ـ في نظر الم�ؤرِّخين  �شغط الإ�شالم، وهذه الم�قعة تبّرر 

دع�ة للحروب ال�شليبّية في الغرب الأوروبي، على اأ�شا�س اأنَّ هذه الدع�ة اإنَّما جاءت 

.
(4(

رّد فعل للكارثة التي حّلت بالدولة البيزنطّية �شنة 1071«

وقد عامل األب اأر�صالن اأ�صيره المبراطور معاملة طيبًة، فاأح�صن وفادته، ثّم اأطلق 

�صراحه بعد ثمانية اأّيام من اأ�صره، واأعاده اإلى بالده معّززًا، بعد اأن جّهزه بع�صرة اآلف 

)1) نف�س المرجع، �س 37.

)2) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث عام 456هـ.

)3) نف�س الم�صدر، حوادث عام 463هـ.

)4) �صعيد عا�صور: المرجع ال�صابق، �س 45.
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.
(1(

دينار، ي�صتعين بها على ال�صفر

كان ملك�صاه قد َعِهد ب�صوؤون الملك في دولته اإلى اأحد رجاله، الموؤمنين بفكرته في 

اأب� علي  اإقامة دولة اإ�صالمّية وا�صعة تركّية عربّية، »وه� ال�زير ال�شهير نظام الملك 

�شيا�شته،  تنفيذ  التركّي في  العن�شر  اعتمد على  الذي  الط��شي،  اإ�شحق  الح�شن بن 

وه�ؤلء الأتراك كان�ا �شنيين مت�شّددين، مّما اأغ�شب العن�شر الفار�شّي ال�شيعّي في 

�شنة  خريف  في  الملك  نظام  ال�زير  مقتل  بعد  اإل  ال�شيعة  يهداأ  لم  وهكذا  الدولة، 

.
(2(

1092، مّما اأحدث فراغاً �شخماً، بل هّزة عنيفة«

وبالعدل  الطريقة  »بح�شن  اّت�صف  المذكور  الوزير  اأّن  خين  الموؤرِّ بع�س  وَيعتبر 

والن�شفة والإح�شان اإلى اأهل الدين والفقه والقراآن والعلم وحّب الخير وكان حميد 

 .
(3(

ال�شيا�شة«

تنظر الم�صادر الم�صيحّية اإلى ملك�صاه نظرًة اإيجابّية، وقيل فيه: »اأثبت ملك�شاه اأّنه 

اهلل،  بر�شا  عهده  حظي  وقد  بالم�شيح،  الم�ؤمنين  بعطفه  غمر  رحيم،  روؤوف  رجل 

واأّن امبراط�رّيته امتّدت اإلى بعيد، ووّفر الهدوء لأرمينيا، وكان قلبه مليئاً بال�داعة 

.
(4(

والم�ّدة تجاه الم�شيحيين، وبدا اأباً حن�ناً ل�شّكان البلدان التي كان يجتازها«

هذا المديح، الذي كتبه في منت�صف القرن الثـاني ع�صر، نا�صـك يدعى مّتى الّرهاوي، 

نّوهوا  لالأحداث،  معا�صرون  اآخرون،  م�صيحّيون  كّتاب  فهناك  منفردًا،  �صدى  هو  لي�س 

عرفتها  التي  ال�صطرابات  بعد  ال�صالطين،  اأجراها  التي  والنظام  الأمان  اإلى  بالعودة 

حقبة الغزوات التركّية.

الفاطمّيين(  يد  في  بقيت  التي  م�صر  )با�صتثناء  والأدنى  الأو�صط  ال�صرق  وحدة  اإّن 

)1) نقاًل عن نف�س المرجع، �س 45.

)2) ابن العبري: تاريخ مخت�صر الدول، طبعة الأب انطوان �صالحاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1980، �س 192.

)3) ابن القالن�صي: ذيل تاريخ دم�صق، دون طبعة، مطبعة الآباء الي�صوعيين، بيروت 1958، �س 121. راجع اأي�صًا: ابن الأثير: الم�صدر 

ال�صابق، حوادث عام 480هـ.

)4) تاريخ الكني�صة المف�صل، المرجع ال�صابق، �س 168.
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تحت �صلطة ال�صلطان ال�صلجوقّي لم تدم، فمنذ موت ال�صلطان ملك�صاه �صنة 1092 )اأي قبل 

الجتياح ال�صليبّي ب�صبع �صنوات( عادت الإمبراطورّية ال�صلجوقّية فوقعت في النق�صامات، 

لوا اإلى الحكم الذاتّي، حّتى اأّن نزاعًا ح�صل بين اأبناء  وكثر عدد ال�صالطين الذين تو�صّ

خرى(، وبين بع�س هوؤلء وعّمهم.
ُ
ملك�صاه الأربعة )ثالثة من اأّم ورابع من اأمٍّ اأ

ُي�صيطرون  وظّلوا  البحر،  في  قين  متفوِّ كانوا  الذين  ون،  الفاطميِّ الأمر  هذا  وا�صتغّل 

على �صاحل ال�صام، حيث يذكر ابن الأثير »اأّن الجي�س الفاطمّي الذي خرج من م�شر 

في �صنة 482هـ، ا�شت�لى على �ش�ر و�شيدا وعكا وجبيل، وا�شتعمل اأمير الجي��س على 

.
(1(

هذه البالد الأمراء والعمال«

حكم  ظلِّ  في  والفلسطينّية  اللبنانّية  المناطق  وضع 
السالجقة

المناطق اللبنانّية دخلت تحت حكم ال�صالجقة قبيل الحروب ال�صليبّية، وكان بدر 

الجمالّي ـ الذي ح�صر على راأ�س جي�ٍس فاطمّي من م�صر لمحا�صرة �صور، والوقوف في 

وجه الخطر الذي راح ي�صّببه الأتراك من جهة، وبنو عمار في طرابل�س، وابن حمدان في 

الرملة و�صاحل فل�صطين ـ قد رحل من المنطقة، و�صّبب هذا الن�صحاب انح�صارًا للنفوذ 

وا�صتطاع  �صنين،  لب�صع  خ�صو�صًا،  لبنان  و�صاحل  عمومًا،  ال�صام  �صاحل  عن  الفاطمي 

حاكم �صور ـ ابن عقيل ـ اأن ُيحافظ على اإمارته، وا�صتقاللها عن ال�صلطة الفاطمّية، اإلى 

.
(2(

اأن توّفي �صنة 464هـ

لحملة  المدينة  تعّر�صت  عهده  وفي  نفي�س،  اأحدهم  اأولد،  ثالثة  عقيل  ابن  وخلَّف 

الأ�صا�س  ال�ِصَمة  وكانت  المدينة،  يحكمان  واأخواه  نفي�س  بقي  لكن  الأتراك،  ال�صالجقة 

ة �صّد ال�صيعة الإمامّية. ب المذهبي، وخا�صّ لهوؤلء، وحكمهم، التع�صّ

)1) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث عام 482هـ.

)2) ابن ع�صاكر: تاريخ مدينة دم�صق، تحقيق عمر العمروي، ج53 دون طبعة، دار الفكر، بيروت 1420هـ/ 1995م، �س 372.
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وفي �صنة 464هـ، بداأت البالد العاملّية َت�صقط في قب�صتهم، ويقول ابن الجوزّي: »و�صار 

 ،
(1(

و�ش�اد �ش�ر وغيرها« �ش�ادها  واأخرب  اإلى عكا وح�شرها  الرملة  لقرل�ق  قريب 

وفي هذه ال�صنة اأي�صًا »ت�ّجه�ا اإلى طبرية، فنزل�ها، واقت�شم�ا البالد واأخذوا غاللها، 

 ،
(2(

اأهلها« 467هـ بنهب طبرية وقتل  اأت�شز الخ�ارزمّي )قائد الحملة( في �شنة  وقام 

وتهّجر ال�صيعة من طبرّية باتِّجاه جبل عامل.

بعد الذي حدث، ارتبط والي �صور مع الأتراك ال�صالجقة بعالقات وّدّية، فعمد مع 

.
(3(

والي طرابل�س اإلى م�صانعتهم بالهدايا والمالطفات

هكذا نرى كيف اأّن �صور، وكذلك طرابل�س �صقطتا بيد ال�صالجقة، لكن بقيت �صور في 

يد نفي�س واأخويه، يقّدمون الطاعة لل�صالجقة، اإلى �صنة 482هـ، واأ�صّروا على الع�صيان، 

ورف�صوا الخ�صوع للدولة الفاطمّية، فخرج اإليها الع�صكر الم�صرّي في هذه ال�صنة، ويقول 

وق�شد  مقّدميه،  مع  منها  م�شر  ع�شكر  »خرج  الخ�صو�س:  هذا  في  القالن�صي،  ابن 

ابن  الدولة  عن  القا�شي  اأولد  �ش�ر  في  وكان  و�شيدا،  �ش�ر  ثغرّي  وفتح  ال�شاحل، 

وكذلك  ف�شلم�ها،  تمنع،  هيبة  ول  تدفع،  لهم  قّ�ة  يكن  ولم  م�ته،  بعد  عقيل،  اأبي 

.
(4(

�صيدا«

هكذا اأ�صبحت �صور بيد الفاطميين، وا�صتمّر الو�صع على هذا النحو حّتى ال�صيطرة 

ال�صليبّية.

ياقوت  ويذكر  عامل،  جبل  من  جزء  وكاأّنها  ممّيزًا،  و�صعها  كان  طبرية  اأّن  ُنالحظ 

الحموّي، في معجم البلدان، اأّنه »�شاهد في هذه المدينة ت�اجداً مبكراً لل�شيعة من 

اأعقاب اأهل البيت، فق�شدها عبد اهلل بن اأبي الف�شل العبا�س بن اأبي طالب، ال�شهيد 

يقول  فيها«،  ولهما مقام  الح�شين،  بنت  و�شكينة  الح�شين،  الإمام  اأخيه  بكربالء مع 

)1) راجع: ابن الجوزي: مراآة الزمان، تحقيق علي �صويم، مطبعة الجمعية التاريخية التركية، اأنقرة، 1968، �س 158.

)2) نف�س الم�صدر، �س 175.

)3) نف�س الم�صدر، �س 185؛ وابن القالن�صي: الم�صدر ال�صابق، �س 112.

)4) ابن القالن�صي: نف�س الم�صدر، �س 120، وابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج6، �س 318.
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الهروي: »وبظاهر طبرية م�شهد به قبر �شكينة بنت الح�شين، وقد زرناها فيما تقّدم، 

.
(1(

وبه قبر، يقال اإّنه قبر عبد اهلل بن العبا�س بن علي بن اأبي طالب«

 
(2(

�شيعة« طبرية  اأهالي  جميع  »كان  الهجري  الرابع  القرن  نهايات  في  اأّنه  ويذكر 

، ومنذ ذلك الوقت �صعف التواجد 
(3(

وفي �صنة 467 هاجم ال�صالجقة طبرّية وقتلوا اأهلها

ال�صيعّي فيها.

الرملة اأي�صًا كانت �صيعّية، و�صهدت الت�صّيع باكرًا، مع هجرة ال�صادة من عقب الح�صن 

 ،
(4(

بن طاهر اإليها، وهو من عقب الإمام علي بن الح�صينQ وكان في زمن المتنبي

في  ودفنوا  علماء،  فيها  وتوّفي  عنها،  وتحّدثوا  وزاروها  ال�صيعة،  من  عدد  ق�صدها  قد 

اأر�صها، مثل: العالم ال�صيعي تقي الدين بن النجم الحلبّي اأبو ال�صالح، كما �صكن فيها 

 ويبدو اأّن الت�صّيع في الرملة اأ�صابه ما اأ�صاب مثيله في طبرية، فقد 
(5(

�صعراء من ال�صيعة

ت�صاءل فيها بعد الهجوم ال�صلجوقي عليها �صنة 463هـ، بحيث لم يَر فيها من اأهلها اأحد، 

.
(6(

وفي �صنة 463هـ، جاء ال�صالجقة بالفالحين الرملة وعّمروها«

اإلى جبل عامل،  ونابل�س  الرملة وطبرية  فّروا من  الفترة  تلك  ال�صيعة في  اأّن  ويبدو 

من  الخام�س  القرن  في  عامل  جبل  اأعالم  من  مئة  حوالي  والمراجع  الم�صادر  وتذكر 

400هـ اإلى 500هـ، 1009م – 1106م، كما تذكر اأكثر من �صبعين اآخرين من نزلء جبل 

.
(7(

عامل، من الأعالم العلماء والأدباء وال�صعراء والمحّدثين والموؤّرخين«

على  �صغط  حدث  المنطقة،  على  ال�صلجوقّي  ال�صغط  مع  اأنَّه  وا�صح،  ب�صكل  ويبدو 

)1) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج4، القاهرة 1906، �س 19.

)2) الب�صاري المقد�صي: الم�صدر ال�صابق، �س 153.

)3) ابن الجوزي: الم�صدر ال�صابق، �س 175.

)4) ال�صبهاني، عبد اهلل: ريا�س العلماء وحيا�س الف�صالء، تحقيق اأحمد الح�صيني، دون طبعة، مطبعة الخيام، قم 1401هـ، �س 

.244

)5) نف�س الم�صدر، ج1، �س 100 و�س 331، وقيل ان العالم ال�صيعي دفن فيها �صنة 446هـ.

)6) ابن الجوزي: الم�صدر ال�صابق، �س 152 و�س 185.

255 حتى �س  2005م، �س  1426هـ/  )7) راجع: علي داود جابر: الحلقة ال�صائعة من تاريخ جبل عامل، ط1، دار الهادي، بيروت 

.285
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م�صلمي جبل عامل ال�صيعّية، لكي تكون خطبة الجمعة والدعاء للخليفة العبا�صّي، فوافق 

النا�س  الأمر… وبقي  واأف�صلت  ب�صّدة،  النا�س فرف�صت ذلك  اأّما عاّمة  ال�صيعة،  علماء 

يتحّملون م�صوؤولّية خيارهم الحّر. وهناك ن�ّس مثَبت يتحّدث عن و�صع ال�صيعة في جبل 

الة  عامل في نهاية القرن العا�صر الميالدّي، وهو ما جاء في كتاب )�صفر نامة( الرحَّ

ز في مدينة  الم�صهور نا�صر خ�صرو، فقد تحّدث عن ا�صتقرار اجتماعّي ون�صق ثقافّي متميِّ

�صور، التي اأكثر �صكانها من ال�صيعة، لكن قا�صيها �صّني، كما يقول، واأّن الدلئل ُت�صير 

اإلى اأّن المذهب الإ�صالمّي الذي كان �صائدًا في تلك الفترة، هو مذهب الإمام الأوزاعي، 

الذي تمّيز بالعتدال والنفتاح، لي�س على المذاهب الأخرى فقط، بل على اأهل الأديان 

الأخرى اأي�صًا.

ن�صبه  المّت�صل  العلوّي،  خ�صرو…  نا�صر  والفي�صلوف  للحكيم  كتاب  نامه  وال�صفر 

راآه  ما  كتابه  في  وذكر  438هـ،  �صنة  عامل  جبل  زار  قد  وكان   ،Qالر�صا بالإمام 

وقد  �شيعة،  كلهم  »�شكانها  اأّن  طرابل�س  عن  ويقول  ونابل�س،  وطبرية  و�صور  �صيدا  في 

»ثّم  فيقول:  �صيدا  عن  اأي�صًا  ويتحّدث  البالد«  كّل  في  جميلة  م�شاجد  ال�شيعة  �شّيد 

بلغنا �شيدا، يزرع بها ق�شب ال�شكر ب�فرة، ولها ثالث ب�ابات، وفيها م�شجد جمعة 

جميل…«، واأّما عن �صور فاإّنه »قّدرها باألف ذراع مربع )اأقل من ثالثة اأرباع الكلم 

ال�احد(، واأربطتها )اأبنيتها( من خم�س اأو �شت طبقات… وتعرف مدينة �ش�ر بين 

مدن �شاحل ال�شام بالثراء، ومعظم �شكانها �شيعة، والقا�شي هناك، رجل �شّني، ا�شمه 

ابن اأبي عقيل )ه� عبداهلل بن علي بن عيا�س بن اأحمد بن اأبي عقيل، المت�في �شنة 

.
(1(

450هـ(، وه� رجل طيب ثري«

فيها،  الت�صّيع  م�صاألة  حول  ل�صيدا،  بالن�صبة  خ�صرو  نا�صر  عنه  يتحّدث  لم  ما 

�شنة  ففي  �شيعّية،  ع�شر  الحادي  القرن  في  »كانت  المدينة  اأنَّ  فيذكر  اآخرون،  ذكره 

)1) نا�صر خ�صرو: �صفرنامه، تحقيق يحيى الخ�صاب، ط2، دار الكتاب الجديد، بيروت 1970، �س 48 – 50.
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29 �شنة(، كانت �شيدا ت�شير في  463هـ/1070م )اأي قبيل مجيء ال�شليبيين بح�الي 

 اإل اأّن هذا ل يعني اأّنه لم يكن فيها 
(1(

فقهها وعقيدتها على المذهب ال�شيعي الإمامي«

عقائد اأخرى ومذاهب، »فقد اأر�شل اأب� حمزة الجعفرّي، المت�في �شنة 463 اإلى اأهلها 

.
(2(

ج�اب الم�شاألة ال�اردة من �شيدا، كما يق�ل النجا�شي«

المواجهات السلجوقّية الفاطمية

 

قبيل بدء الحروب الصليبّية
بوقت  الإ�صالمّية  المناطق  في  ال�صليبّي  التغلغل  بدء  قبيل  اأي   ،1096 �صنة  تاأت  لم 

اأدّل على ذلك من تق�صيمها  ق�صير، كانت دولة ال�صالجقة تعي�س فترة ع�صيبة، ولي�س 

اإلى خم�س ممالك متناف�صة وهي:

�صلطنة فار�س )اأ�صبهان( وت�صيطر اأي�صًا على بغداد. - 

مملكة خرا�صان وما وراء النهر. - 

مملكة حلب. - 

مملكة دم�صق. - 

مملكة �صالجقة الروم وعلى راأ�صها ثلج اأر�صالن. - 

اأثبتوا خالل فترة معينة باأّنهم »�شي�ف الإ�شالم الذائدون  واإذا كان ال�صالجقة قد 

عنه، فاإّن هذه القّ�ة لم تلبث اأن انفّلت وتفّتتت عند فجر الحركة ال�شليبّية، مّما �شار 

.
(3(

له اأكبر الأثر في نجاح الحملة ال�شليبية الأولى«

اأ�صبحت م�صرحًا للحروب بين الأخوة  اأّن بالد فار�س والعراق،  والأخطر من ذلك، 

)1) النجا�صي، اأحمد بن علي الأ�صدي الكوفي: رجال النجا�صي، تحقيق مو�صى الزنجاني، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي، قم، دون تاريخ 

ن�صر، �س 404.

واأي�صًا: ال�صيرازي، علي خان: الدرجات الرفيعة في طبقات ال�صيعة، ط2، موؤ�ص�صة الوفاء، بيروت 1403هـ/ 1983م، �س 500.

)2) نف�س الم�صدر.

)3) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث عام 492هـ.
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.
(1(

اأنف�صهم، ولم تنتِه هذه الحرب اإل بتوقيع �صلح في اأوائل �صنة 1104هـ

بعد  ًة  خا�صّ تدريجّيًا،  تنح�صر  راحت  ال�صلجوقّية  ال�صيادة  فاإّن  ال�صام،  بالد  في  اأّما 

الخالفات التي ح�صلت بين القيادات، ووجود قادة �صعاف، واأكثر من ذلك، فلعّل »اأكبر 

ه�  عندئٍذ،  وغيرهما  والعراق  ال�شام  بالد  في  ال�شالجقة  �شلطان  لنحالل  مظهر 

ظه�ر عدٍد كبير من البي�ت الحاكمة، ل تجمعها رابطة الّت�شال بالبيت ال�شلج�قّي، 

طلق عليها ا�شم الأتابكيات، وعلى اأ�شحابها 
ُ
ومن تلك البي�ت ظهرت وحدات �شيا�شّية، اأ

الأتابكيات  اأظهر  ومن  الملك(،  )مرّبي  معناه  تركي  لفظ  واأتابك  الأتابكة،  ا�شم 

اأتابكية دم�شق، وم�ؤ�ش�شها ظهير الدين طغتكين، وا�شتمّرت من �شنة 1104م )اأي بعد 

اأّما اأتابكية الم��شل فم�ؤ�ّش�شها عماد  بدء الحروب ال�شليبية مبا�شرة( و�شنة 1154م، 

 اأّما فل�صطين، فكانت تحت 
(2(

الدين زنكي، وا�شتمّرت من �شنة 1127م، حّتى �شنة 1262م«

)اأو�صكمان(  �صقمان  ولداه  وفاته  بعد  خلفه  الذي  )اأرتق(،  التركماني  القائد  �صيطرة 

لغزو  ال�صالجقة  تعّر�س  من  الفاطمّيون  اأفاد  اأن   ،1098 �صنة  حدث  ولكن  وايلغازي، 

ال�صليبّيين، فخرج من م�صر جي�س فاطمي، تحت قيادة الوزير الأف�صل نف�صه لمحا�صرة 

بيت المقد�س، و)ن�صب عليه المناجيق(، ولم تلبث بقّية فل�صطين اأن �صقطت بعد ذلك 

.
(3(

في اأيدي الفاطميين

حقيقة  وراءها  تخفي  كانت  المحدودة،  النت�صارات  هذه  فاإّن  ذلك،  من  بالرغم 

ماأ�صاوّية، تتمّثل بزيادة التفّتت ال�صيا�صّي، في بالد ال�صام وغيرها، ول �صك في اأنَّ عملّية 

التجزئة هذه، التي كانت وا�صحًة تمامًا، وهي تترافق مع �صّق ال�صليبيين طريقهم اإلى 

المنطقة، كانت من العوامل الرئي�صية التي �صاعدت ال�صليبيّين في تحقيق اأطماعهم، 

.
(4(

وقد اأدرك هذه الحقيقة وذكرها الموؤّرخ ال�صليبّي وليم ال�صورّي

)1) ابن العبري: الم�صدر ال�صابق، �س 197.

)2) �صعيد عا�صور: العالقات، المرجع ال�صابق، �س 71 – 72.

)3) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث عام 492هـ.

)4) �صعيد عا�صور: المرجع ال�صابق، �س 73.
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انطالق الحروب الصليبّية
الحروب ال�صليبية التي ا�صتهدفت المنطقة الإ�صالمّية كّلها، طيلة ثالثة قرون، على 

اعتبار اأّنها بداأت في نهاية القرن الحادي ع�صر، ولم تتوّقف طوال القرن الرابع ع�صر، 

وبقيت حّتى �صطٍر مهم من القرن الخام�س ع�صر، هذه الحروب مّثلت دورًا رئي�صًا من اأدوار 

ال�صراع القديم بين �صقّي العالم، ذلك ال�صراع الذي حفل به تاريخ المنطقة طوياًل، 

ريبرية  �صبه جزيرة  في  الم�صيحّية  اأوروبا  به  قامت  الذي  الم�صاّد  الهجوم  اأّن  �صك  ول 

انت�صارات مهّمة، تحّول في فترٍة  الم�صلمين، وحّققت خالله  الحالية(، �صد  )اأ�صبانيا 

لحقٍة اإلى حرٍب �صاملٍة، بل �صل�صلٍة من الحروب والحمالت، )توّجهت اأربع منها باتِّجاه 

ال�صام وهي الأولى والثانية والثالثة وال�صاد�صة(، ُعرفت بالحروب ال�صليبّية، وهي حروب 

ظاهرها دينّي )ا�صتعادة القد�س من اأيدي الم�صلمين(، وباطنها ا�صتعمارّي ـ ا�صتيطانّي، 

)طموح الأمراء والنبالء الأوروبّيين اإلى احتالل مناطق �صرقية، واإن�صاء اإمارات تابعة 

لهم(. اإّن بع�س الموؤّرخين يعتبرون هذه الحرب حلقة من حلقات ال�صراع بين ال�صرق 

اآخرون اعتبروا هذه الحرب، وما ارتبط بها من  والغرب، وهو �صراع تقليدّي، وهناك 

عملّية غزو للمنطقة العربّية والإ�صالمّية، عملّية هجرة، �صحبت �صقوط الإمبراطورّية 

الرومانّية في القرن الخام�س.

التي بداأتها  اأنَّ الحركة هي نتيجة عملّية الإحياء الديني،  اآخر اعتبر  وهناك فريق 

الحركة الكلونية، والتي ترّتب عليها عودة البابوّية اإلى �صطوتها القديمة، واإثارة الحما�س 

الدينّي في الغرب الأوروبّي، وهذا الفريق اعتبر اأّن الحركة ال�صليبّية، التي بداأت �صنة 

اآخرون  وهناك  المقد�س.  بيت  اإلى  الجماعّي  الحّج  لحركة  ا�صتمرارًا  اإل  لي�صت  1095م 

اعتبروا اأّن الحركة ال�صليبّية، التي دعت اإليها البابوية بتاأييد من الكني�صة، تالقت مع 

رغبة الأوروبّيين، الطامحين في الخروج من اأو�صاع القرون الو�صطى المحدودة اإلى اأفق 

اأو�صع. ن�صل اإلى نتيجة اأولية هنا، اأّن الحروب ال�صليبّية التي دامت حوالي قرنين هي 
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»حركة كبرى، نبعت من الغرب الأوروبّي الم�شيحّي في الع�ش�ر ال��شطى، واتَّخذت 

�شكل هج�م حربّي ا�شتعمارّي على بالد الم�شلمين، وبخا�شة في ال�شرق الأدنى، بق�شد 

امتالكها. هذه الحركة اتَّخذت من ا�شتغاثة الم�شيحّيين في ال�شرق �شدَّ الم�شلمين، 

.
(1(

�شتاراً دينّياً للتعبير عن نف�شها تعبيراً عملّياً وا�شع النطاق«

الغرب  من  ون  البيزنطيِّ الأباطرة  طلبها  التي  ال�صريعة  النجدة  اأنَّ  البع�س  يرى 

اإّبان الغزو ال�صلجوقّي لأرا�صي المبراطورية البيزنطية، كانت من الأ�صباب  الأوروبّي، 

المبا�صرة للحركة ال�صليبّية، لكن ال�صوؤال المطروح هو لماذا ا�صتجاب الغرب الأوروبّي 

فورًا لهذه الدعوة؟

 ،Riant هناك من يعتبر اأنَّ ال�صبب الدينّي هو ال�صبب الوحيد للحركة، منهم ريان

اأو غير  ا�شتهدفت عن طريق مبا�شر،  دينّية  »حروب  اأّنها:  بقوله  الحركة  الذي عّرف 

خين  الموؤرِّ بع�س  بالغ  وقد   ،
(2(

بال�شام« المقّد�شة  الأرا�شي  على  ال�شتيالء  مبا�شر، 

القدامى في اإظهار �صوء اأحوال الم�صيحّيين في البالد الإ�صالمّية في الع�صور الو�صطى، 

وما تعّر�صوا له من ا�صطهاد، وما لقاه الحّجاج الم�صيحّيون من عقبات ومعاملة �صيئة 

من حّكام البالد الإ�صالمّية.

ال�صيا�صّية  الدوافع  و�صط  يذوب  الديني  الّدافع  اأو  العامل  اإّن  ذلك،  على  الرّد  اإّن 

اأّنه متالزم مع الّدوافع الأخرى، وقد تّم  اإل  والم�صالح القت�صادّية، يعني هو موجود، 

ت�صخيمه ب�صكل وا�صح.

طبيعّيًة  حياًة  الإ�صالمّية  الدولة  كنف  في  عا�صوا  الم�صيحيين  اأّن  ُيثبت  الواقع 

هادئًة، وُيثبت ذلك كثير من الأدّلة منها: ر�صالة بطريرك بيت المقد�س اإلى بطريرك 

869م: »اإّن الم�شلمين ق�م عادل�ن، ونحن ل نلقى  الق�صطنطينية، يقول له فيها �صنة 

.
(3(

منهم اأي اأذى اأو تعّنت«

)1) نف�س المرجع، �س 15.

Archives de l’Orient Latin, 1, P: 2 - 22 )2(
History of the Middle Ages - 385 .P ,Thompson: Economic and social hist. volume1 (3(
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قول  العقبات،  لقوا  الحّجاج  واأّن  اأحوالهم،  �صاءت  ال�صرق  م�صيحيي  باأّن  القول  اإّن 

مبالغ به، وهو اّدعاء باطل، ل يّتفق مع روح الإ�صالم، ودعوته، وموقف القراآن الكريم من 

ًة  اأهل الكتاب من رعاية وحماية وا�صح، والقراآن حافل بالأحاديث عن الم�صيحّيين خا�صّ

عندما يتحّدث عن ال�صيد الم�صيح وعن ال�صيدة مريم وعن اآل عمران وعن اأهل نجران.

اأتت كرّد فعل لال�شطهاد الذي تعّر�س له  اإّن: »الحروب ال�شليبّية  واإّن من يقول 

الم�شيحّي�ن ـ ال�شرقّي�ن والغربّي�ن ـ في البلدان الإ�شالمّية، اإّنما ه� ادِّعاء باطل، وما 

اأمر اهلل به محمداً عليه ال�شالة وال�شالم، من دع�تهم اإلى دينه بالحكمة والم�عظة 

�ْصَلُموا َفَقْد اْهتََدوا َواإِْن تََولَّْوا َف�إِنََّم� 
َ
الح�شنة وا�شح، يق�ل اهلل تعالى، في كتابه العزيز: {َف�إِْن اأ

َة بَْينَنَ�  ْعَم�لُُكْم اَل ُحجَّ
َ
ْعَم�لُنَ� َولَُكْم اأ

َ
يٌر ِب�ْلِعبَ�ِد} وكذلك: {اهلل َربُّنَ� َوَربُُّكْم لَنَ� اأ َعَلْيَك اْلباََلُغ َواهلل بَ�صِ

.
(1(

يُر} َوبَْينَُكْم اهلل يَْجَمُع بَْينَنَ� َواإِلَْيِه اْلَم�صِ

اأو�صاط  بع�س  ترى  كما  ال�صليبّية،  الحروب  اإلى  الدعوة  لّبوا  الذين  اأنَّ  في  �صك  ل 

الكني�صة »لم تّت�شم دوافعهم دائماً بالنزاهة، فما اأكثر عدد �شغار الأبناء في البي�تات، 

الذين لم يكن لهم اأيُّ اأمٍل في المحافظة على اإقطاع الأجداد، ففّكروا في الح�ش�ل 

على اأرا�ٍسٍ جديدة في مكاٍن اآخر، وما اأكثر عدد التّجار الذين تبع�ا اأ�شاطيل الحملة 

ال�شليبية لزيادة اأعمالهم في ما وراء البحر المت��ّشط، وما اأكثر عدد رجال الدولة، 

وّطدوا  اأو  بالإمارات  اأنف�شهم  �ا  فخ�شّ الكبرى،  الرحالت  تلك  من  ا�شتفادوا  الذين 

�شيطرتهم القت�شادّية! كلُّ ذلك �شحيح، و�شحيح اأي�شاً اأّن واقع الحملة ال�شليبّية، 

العالم  جزئّي  بين  عميقاً  ف�شاًل  ف�َشل  قد  البيزنطّي�ن،  يدركه  لم  مفه�م  وه� 

الم�شيحي، وخّلف لقرون ط�يلة حذر الإ�شالم من الغرب الم�شيحّي، المّتهم بتعليل 

اأّن بع�س المل�ك، وبع�س الباب�ات، قد  اأي�شاً  النف�س بالمطامع الت��شعّية، و�شحيح 

حّ�ل�ا الحملة ال�شليبّية عن اأهدافها الأولى، وا�شتخدم�ها لغايات �شيا�شّية مح�س 

)1) راجع اأي�صًا: �صعيد عا�صور: المرجع ال�صابق، �س 17.

عا�صور: نف�س المرجع، �س 18 – 19، و�صورة ال�صورى 14 و15.
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.
(1(

على اأر�س العالم الم�شيحّي«

من جهٍة ثانيٍة هناك قيادات واأباطرة م�صيحيون اعتبروا اأّنه كان هنالك ظلم اإ�صالمّي 

 (Gormond( غرموند  البطريرك  يعر�صه  ما  خالل  من  يبرز  وهذا  لأقوامهم، 

اإّن  بالغرب فيقول: »…  اأور�صليم، وي�صتغيث  الم�صتقر في  ال�صليبّيين غير  حول و�صع 

الم�شلمين يحيط�ن بنا من كلِّ جهة: في ال�شرق بابل، وفي الغرب ع�شقالن، وعلى 

البحر �ش�ر، وفي ال�شمال دم�شق، كل ي�م يغزوننا، كل ي�م يقتل�ننا، ويلق�ن القب�س 

يبيع�ننا  ال�شارية، والج�ارح،  ُتترك للحي�انات  الراأ�س  المقط�عة  واأج�شادنا  علينا، 

في ال�ش�ق كالغنم، وماذا نزيد على ذلك؟

في �شبيل ا�شم ي�ش�ع، نحن م�شتعدون لأّن نذوق عذاب الم�ت، قبل اأن نترك مدينة 

اأور�شليم المقد�شة، و�شلب رّبنا وقبر الم�شيح المقّد�س. ولكن، في هذا ال�قع الرهيب 

الذي نحن فيه، اأغيث�نا!«.

حوالي   Diego Gelmirez دييغو جلميريز  اإلى  البطريرك غرموند  ر�صالة  هذه 

.
(2(

�صنة 1120م

من الوا�صح، اأنَّ هنالك مبالغة كبيرة في الحديث عن الظلم الالحق بالم�صيحّيين 

في ال�صرق؛ لأنَّ العترافات الأخرى ُتناق�س ذلك، وتدح�س هذه الأقوال.

ات  اإذا �صّلمنا بالتعامل ال�صلبّي للم�صلمين �صّد الم�صيحيين، فاإنَّ التاريخ يذكر محطَّ

اأقدم عليه  التاريخ ما  اإذ يذكر  الطوائف،  لبقّية  عديدة، كان هناك ا�صطهاد م�صيحّي 

خلفاء الإمبراطور ق�صطنطين الأّول من ا�صطهاد لإرغام غير الم�صيحيين على اعتناق 

الم�صيحّية، وما اأقدم عليه �صارلمان في القرن الثامن من فر�س الم�صيحّية على ال�صك�صون 

فردان  مذبحة  في  وحدهم  ال�صك�صون  من  قتل  اأّنه  حّتى  ال�صيف،  بحّد  والآفار  والبافار 

منظمة  وفر�صان  التيتون  الفر�صان  ارتكبه  وما  فرد..،  اآلف  اأربعة  من  اأكثر  ال�صهيرة 

)1) تاريخ الكني�صة المف�صل، المجلد الثاني: المرجع ال�صابق، �س 162.

)2) نف�س المرجع، �س176.
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ال�صيف من وح�صية وق�صوة بالغة في محاولتهم ن�صر الم�صيحّية في القرنين الثالث ع�صر 

. من ناحيٍة ثانية، من 
(1(

والرابع ع�صر بين البرو�صيين وغيرهم من ال�صعوب ال�صالفّية

الخطاأ اعتبار )ال�صطهاد الدينّي( الذي تعّر�س له بع�س الم�صيحّيين في ال�صرق، فريدًا 

من نوعه، حّتى يكون �صببًا ل�صتثارة الغرب الأوروبّي، كما اأّنه ل �صحة لالعتقاد اأّن كلَّ 

ين الذين لّبوا دعوة م�صيحيي ال�صرق لنجدتهم هم تقاة ورعون موؤمنون، هدفوا  الم�صيحيِّ

اإلى حماية الم�صيحّية، واأّن فكرة �صّن حرب دينّية �صد الم�صلمين، وا�صتخال�س الأرا�صي 

البابوية  دفعت  التي  والأولوّيات  الأ�صباب  قائمة  راأ�س  على  تكن  لم  منهم،  المقّد�صة 

م الدعوة للحرب، وكذلك ل�صتجابة الملوك لهذه الدعوة، مع العلم اأّنه »في ظلِّ  لتزعُّ

قّ�ة الباب�ية ونف�ذها وعظم �شلطانها، فاإّن مل�ك الغرب، مهما عال �شاأنهم وازدادت 

ق�تهم، فاإّنهم لم يك�ن�ا يرف�ش�ن لها اأمراً، اأو يردون طلباً، واإل تعّر�ش�ا للحرمان 

الكن�شّي، والطرد من الكني�شة ورحمتها« واأكبر مثال على ذلك هو الإمبراطور فريدريك 

الثاني، الذي »طلبت منه الكني�شة، والبابا على وجه الخ�ش��س بالخروج على راأ�س 

حملٍة �شليبّيٍة اإلى ال�شرق �شّد الم�شلمين، لكّنه لم يكن مقتنعاً بالأ�شباب التي �شيقت 

لإنفاذ الحملة وقيادتها، وراح يماطل اأكثر من مّرة، حّتى كان قرار الحرمان، الذي 

�شدر من جانب الباب�ّية بحّقه، فا�شطّر حينئٍذ للخروج على راأ�س حملٍة من رجاله 

له  لي�شرح  الأي�بّي،  الكامل  بال�شلطان  لالّت�شال  بادر  و�شل  وعندما  ال�شام،  قا�شداً 

م�قفه، قائاًل له: »اإّنه ما له غر�س في القد�س، ول غيره، واإّنما ق�شد حفظ نام��شه 

.
(2(

عند الفرنج«

قليل من الملوك �صّذ عن هذه القاعدة، ولدينا مثال على ذلك، فلربما الوحيد الذي 

التا�صع، ملك  لوي�س  الملك  المجال، كان  والجّدية في هذا  الإيمان  يكن هدفه غير  لم 

به  فرن�صا، الذي »ا�شتهر ب�رعه وتدّينه وارتباطه الكن�شّي، وتق�اه الحقيقّية، حّتى لقَّ

)1) نقاًل عن عا�صور: المرجع ال�صابق، �س 39.

)2) المقريزي: الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 23.
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معا�شروه بالقّدي�س، والذي اأراد اأن يعّبر عن حما�شته الدينّية تعبيراً عملّياً بالم�شاركة 

، واأّما بالن�صبة لالأمراء الذين �صاركوا في الحروب ال�صليبّية، 
(1(

في الحركة ال�شليبّية«

ال�صرق،  في  واإمارات  ممالك  اإن�صاء  في  برغبتهم  تمّثلت  �صيا�صّية،  اأهداف  لهم  فكانت 

عجزوا عن تحقيقها في الغرب، والإقطاعّيون �صاركوا في الحرب طمعًا في الح�صول 

على اإقطاعات جديدة وا�صعة في ال�صرق، ُت�صاف اإلى اإقطاعاتهم في الغرب، ت�صاعدهم 

في الح�صول على مراكز �صيا�صّية؛ »لأّن النف�ذ ال�شيا�شّي لالإقطاعّي كان يرتبط بما 

.
(2(

كان ي�شيطر عليه من اأر�س، وما يتبعه من اأقنان ومزارعين«

اإّن بع�س الملوك والأمراء اّتبعوا اأ�صاليب معيَّنة، ل تّمت للن�صرانّية والتدّين والإيمان 

َلة، فالبع�س منهم كانوا يوّزعون الغنائم فيما بينهم، وهم في طريقهم اإلى ال�صام،  ب�صِ

بالمال،  يرت�صون  كانوا  وبع�صهم  الغنائم،  على  والح�صول  هناك،  اإلى  الو�صول  وقبل 

»بنى  فاإّنه  دخولها،  ي�صتطع  ولم  وحا�صرها،  �صور  مدينة  بلدوين  الملك  ق�صد  فعندما 

المال، فرحل عنها وق�شد  المع�ش�ق، ف�شانعه واليها على مبلغ من  تّل  ح�شناً على 

 اأّما بالن�صبة ل�صيدا، التي تعّر�صت لل�صليبّيين بداية في 20 اأيار/ مايو 
(3(

مدينة �شيدا«

�صنة 1099، اأثناء زحفهم اإلى فل�صطين، فاإنَّها كانت »تنعم ب�شيٍء من الهدوء وال�شتقرار، 

 ،1106 �شنة  البّر، حّتى  وقّ�ات طغتكين من  البحر،  الفاطمّي من  الأ�شط�ل  بحماية 

حين قّرر الملك ب�دوان احتالل المدينة، وا�شتغّل هذا الأخير وج�د مجم�عٍة من 

القد�س، فتحّرك بهم نح� �شيدا، لكّن حاكم  هين نح�  المت�جِّ ال�شليبيين  الحّجاج 

المدينة اأ�شرع ي�شتر�شي ب�دوان، بمبلغ كبير من المال، فر�شي وعدل عن مهاجمة 

.
(4(

المدينة«

ا تقّدم، اأّن الحما�س الدينّي، وحده، ل يكفي، في حرٍب طويلة الم�صافات،  يتبّين ممَّ

)1) �صعيد عا�صور: الم�صدر ال�صابق، �س 30.

)2) نف�س المرجع، �س 31.

)3) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، اأخبار عام 504هـ.

)4) محمد علي مكي: لبنان من الفتح العربي اإلى الفتح العثماني، دار النهار للن�صر، بيروت 1972، �س 120 – 121.
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باهظة التكاليف، نائية الأهداف، فال بّد من اجتذاب اأمراء اأوروبا ونبالئها للم�صاركة 

في هذه الحرب باأموالهم، واأتباعهم، في اآن. وبما اأّن التجربة قد نجحت في ا�صتعادة 

اإن  اأي�صًا،  ذلك  �صاأن  من  الأوربيون  فوجد  الم�صلمين،  من  ال�صبانّية  الأرا�صي  معظم 

بخيراتها  غنّية  ال�صرق،  في  مناطق،  واحتالل  جهة،  من  القد�س،  ا�صتعادة  ي�صمن 

فتدّفق  المالّية،  وم�صاهمته  وت�صجيعه،  البابا  بمباركة  ح�صل  ما  وهذا  الطبيعّية، 

وبريطانيا  )والنورماندي  وبريطانيا  والنورماندي،  فرن�صا،  من  ال�صليبّيون  المقاتلون 

اأّما  الإيطالّية،  والدويالت  اإنكلترا،  ومن  فرن�صا(،  عن  منف�صلتين  يومذاك،  كانتا 

مع  عنيف  دينّي  �صراع  في  المنهمكة  �صة،  المقدَّ الجرمانية  ـ  الرومانية  المبراطورّية 

البابوّية، فلم ت�صارك في الحملة ال�صليبّية الأولى.

واإنَّما  القيادة،  الأولى هذه، جي�صًا منظمًا موّحد  ال�صليبّيون، في حملتهم  يكن  ولم 

كانوا تجمعًا غريبًا من المحاربين، على راأ�س كلِّ فريٍق منهم اأميرة، اأو �صّيدة، اأو كاهنة، 

ل يجمع بينهم �صوى هدف واحد، هو ا�صتعادة بيت المقد�س من الم�صلمين، وبما اأّن هذا 

الهدف كان هدفًا بعيد المنال، فقد عاد العديد من الم�صاركين، خالل المراحل الأولى 

التي اجتازتها الحملة، وعندما بلغ ال�صليبّيون اأرا�صي الإمبراطورية البيزنطّية، رف�صت 

الق�صطنطينية، عا�صمة الإمبراطورية، فتح اأبوابها لهم، لأ�صباب مذهبّية، فحا�صروها، 

واحتّلوها بالقوة، وفتكوا ب�صّكانها بوح�صية، ونهبوا كلَّ ما وقعت اأيديهم عليهم، ثمَّ عقدوا 

من  يحّررونه  ما  اإليه  وُيعيدوا  عا�صمته،  يغادروا  باأّن  األيك�صي،  الإمبراطور  مع  �صلحًا 

.
(1(

مناطق تابعة له، �صرط اأن يقّدم اإليهم الم�صاعدة ال�صرورّية ع�صكرّيًا وتموينّيًا

التحّرك الصليبّي باتِّجاه القدس
فوقه،  القفز  اأو  به،  ال�صتهانة  يمكن  ل  دينّي  ُبعٌد  لها  التي  ال�صليبّية،  الدعوة  اإّن 

دعوته  اأعلن  الذي  الثاني،  اأوربان  البابا  من  وتحديدًا  كليرمونت،  مجمع  من  خرجت 

)1) راجع: جواد �صيداوي: الحملة ال�صليبية وح�صار اأنطاكية )1097م( ملحق النهار، ال�صبت 3 ني�صان 1993، �س 19.
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كت الحملة الأولى من  ، وتحرَّ
(1(

قائاًل: »فلينطلق الم�شيحّي�ن بالغرب، لنجدة ال�شرق«

اأوروبا اإلى المنطقة، واّتجهت نحو اأنطاكية �صماًل، لم يكن ذلك بالطبع �صهاًل، فالزحف 

ال�صليبّي في اآ�صيا ال�صغرى، وبالد ال�صام، كان زحفًا بالغ ال�صعوبة، ذا خ�صائر فادحة 

في الرجال والعتاد، �صواء في المعارك، اأم ب�صبب تف�ّصي الأمرا�س، وفقدان الموؤونة.

تّم الزحف باّتجاه اأنطاكية كما قلنا، في �صهر كانون الأول �صنة 1097، وكانت اأنطاكية 

مت تعزيزات اإ�صالمّية من دم�صق وحلب وغيرها،  من اأجمل مدن العالم القديم، ثّم قدَّ

لنجدة حامية المدينة، لكّن الجنود الم�صلمين لم يبلغوا المدينة، و»عمد ال�شليبّي�ن اإلى 

قطع مائتي راأ�س من روؤو�س الأ�شرى الم�شلمين، واألق�ا بها ف�ق الأ�ش�ار، لبّث الرعب 

في نف��س المدافعين عن المدينة، ونف��س �شّكانها، فلم ُيْجِد هذا الأ�شل�ب ال�ح�شّي 

نفعاً… وزاد �شم�د اأنطاكية، ورف�شها ال�شت�شالم، من �شرا�شة ال�شليبّيين، فاأقدم�ا 

على قتل المئات من الأ�شرى، واألق�ا بروؤو�شهم، مّرًة اأخرى، من ف�ق الأ�ش�ار، و�شيئاً 

التي بداأت حملًة غنّيًة ومتَرفًة، تنفذ، وعّم  ال�شليبّية،  اأخذت م�ارد الحملة  ف�شيئاً، 

اأنَّ  اإلى  الج�ع مقاتليها ومرافقيها، واأ�شار بع�س الم�ؤرِّخين، الذين رافق�ا الحملة، 

.
(2(

وطاأة الج�ع دفعت بالبع�س اإلى اأكل لح�م الب�شر«

القد�س،  باتِّجاه  ال�صاحل،  ال�صليبّية نحو  اأخيرًا، واّتجهت الحملة  اأنطاكية  و�صقطت 

التي كانت الهدف الرئي�س لل�صليبّيين، فاأي انت�صار يتحّقق ل ُيعتبر تامًا وكاماًل، اإذا لم 

1099م، وبعد احتاللها، اطماأّن ال�صليبّيون  تكن القد�س �صمنه، و�صقطت القد�س �صنة 

اإلى تاأ�صي�س مملكة فيها، لالنطالق منها باّتجاه المناطق الأخرى، ال�صاحلّية والداخلّية، 

وذلك في 11 ربيع الثاني �صنة 493، وفي طريقهم لم يتعّر�صوا لمدينة �صور باأّي �صوء. عاد 

ملك ال�صليبيين )جودفري بوايون( لالتِّجاه نحو ال�صمال، وقبل اأن يترك المنطقة »عهد 

اإلى الأمير تنكر الن�رماني بفتح اإقليم الجليل، حيث احتّل هذا الأخير مدينة طبرية 

)1) ب�صام الع�صلي: الأيام الحا�صمة، ط2، دار النفائ�س، بيروت 1983، �س 7.

)2) جواد �صيداوي: المرجع ال�صابق، �س 19.
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و�شقطت  ال�شرقّية،  الجن�بية  عامل  اأطراف جبل  على  ال�اقعة   - الت�شّيع  عا�شمة   -

المناطق  هذه  اأهالي  من  وال�شليبيين،  ال�شالجقة  اأيدي  من  �شلم  من  وفّر  نابل�س، 

والمذهب  الن�شب  وحدة  بهم  تجمعهم  الذين  اأهله،  بين  و�شكن�ا  عامل،  جبل  اإلى 

.
(1(

والنتماء«

الريف  في  مقاومًة  يواجهوا  لم  ال�صمال،  نحو  توّجهوا  الذين  ال�صليبيين،  اأّن  يبدو 

اأوًل ل�صعوبة  اأّنهم تجاوزوا �صور  الجنوبّي، بعك�س ما ح�صل معهم على ال�صاحل، حيث 

فتحها، وتوجهوا نحو �صيدا، وعندما »و�شل�ا اإلى �ش�احي هذه المدينة، لأّول مّرة في 

الع�شرين من �شهر اأيار/ ماي� �شنة 493هـ، �شارع ع�شكرها اإلى الخروج منها، والت�شّدي 

�شّد  من  تمّكن�ا  ال�شليبّيين  اأّن  غير  المدينة،  �شمالي  الأّولي،  نهر  عند  وهم  لهم، 

.
(2(

الهج�م، وتابع�ا بعد ذلك طريقهم جن�باً اإلى �ش�ر«

اإّن �صيدا، وبعد اأن تراجع ال�صليبيون عنها �صنة 495، عادت اإلى الحكم ال�صلجوقّي.

اتهم الع�صكرّية، فعندما  يبدو اأنَّ ال�صليبّيين لم ي�صتطيعوا اأخذ خطٍّ واحٍد في عمليَّ

يجدون ا�صتحالًة اأولّية في ال�صيطرة على مدينٍة، فاإنَّهم كانوا يتركونها، ويتوّجهون نحو اأيِّ 

هدٍف اآخر، يجدون �صهولًة في تحقيق هدفهم من خالله، هكذا نرى كيف اأّنهم هاجموا 

�صنة  واأ�صقطوا مدينة جبيل  ال�صمال،  اإلى  انتقلوا  ثّم  497هـ،  �صنة  وا�صتولوا عليها  عكا، 

1104م، ثمَّ اتبعوها باإ�صقاط مدينة طرابل�س، التي كانت فيها اإمارة لبني عمار، وذلك 

خرى، وهذه المّرة باّتجاه بيروت، 
ُ
�صنة 1109م/502هـ، ثّم عاودوا تحّركهم جنوبًا مّرة اأ

التي قاومت، ودافع عنها الفاطميون، وح�صلت معارك بحرّية بين الطرفين، ثم �صقطت 

في ني�صان �صنة 1110م/ 503هـ.

لم َيترك ال�صليبّيون �صيدا تنعم بالهدوء وال�صتقرار، فبعد �صتِّ �صنوات من تركهم 

)1) راجع: �صعيد عا�صور: الحركة ال�صليبية، ج1، ط1، مكتبة النجلو، م�صر 1963. واأي�صًا: وليم ال�صوري: الحروب ال�صليبية، ج2، 

دون طبعة، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 1991، �س 268.

)2) راجع: عبد العزيز �صالم: درا�صة في تاريخ مدينة �صيدا الإ�صالمي، �س 84.
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501 عادوا وهاجموها بقيادة بلدوين،  اأي في �صنة  لها بيد ال�صالجقة، ثّم الفاطمّيين، 

اأوًل  ي�صتطع  ولم  مختلفة،  اإيطالّية  مدن  من  مغامرون  فالحون  يقوده  اأ�صطول  ي�صاعده 

عنها  دافعوا  الفاطمّيين  لكن   ،1108 �صنة  اآب  في  اإليها  النجدات  وح�صرت  احتاللها، 

دفاعًا م�صتميتًا، وتمّكن الأ�صطول الفاطمي من اإيقاع الهزيمة بال�صفن ال�صليبّية، فارتفع 

.
(1(

بذلك الح�صار البحرّي عن المدينة

ث ابن الأثير بدوره عن �صمود �صيدا، رغم الح�صار الذي دام �صبعة واأربعين  يتحدَّ

األف  ع�شرين  اأهلها  على  فر�س  »الذي  بلدوين  الملك  بيد  اأخيرًا  �صقطت  لكّنها  يومًا، 

 وكان �صقوطها �صنة 504هـ/ 1111م.
(2(

دينار، فاأفقرهم، وا�شتغرق اأم�الهم«

ل بّد من ذكر اأّنه في تلك الفترة كان الفاطمّيون تحت �صلطة الآمر باأحكام اهلل اإل 

اأّن الم�صتعلي، الذي توّلى الحكم �صنة 495هـ، »كان له من العمر خم�س �شن�ات، وكان 

ال��شي ومدّبر �ش�ؤون البالد ال�زير الأف�شل �شاهن�شاه، اأمير الجي��س، وُيقال اإّنه بعد 

اأن كبر الآمر قتل الأف�شل، وعّين مكانه في ال�زارة الماأم�ن البطائحي، فظلم واأ�شاء، 

.
(3(

فقتله الآمر، و�شادر اأم�اله«

اإل  ال�صاحل بيد ال�صليبيين، لم يبق  اأّيام الآمر، كما نرى، �صقطت معظم مدن  في 

�صور على ال�صاحل اللبناني، وع�صقالن على ال�صاحل الفل�صطينّي.

توّجه الصليبيّين نحو الداخل والموقف العاملّي
نحو  اهتمامهم  وّجهوا  �صور،  با�صتثناء  ال�صاحل  معظم  ال�صليبّيون  احتّل  اأن  بعد 

بعيدًا عن  وتح�صينها،  باأكملها،  احتالل منطقة جبل عامل  على  الّداخل، حيث عملوا 

اأقدموا على  اأجل ذلك  الفاطمّيين، ومن  الذي كان ل يزال بع�صه في قب�صة  ال�صاحل، 

الخطوات التالية:

)1) محمد علي مكي: المرجع ال�صابق، �س 121.

)2) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج8، طبعة جديدة ثانية، دار الكتاب العربي، بيروت 1967، �س 260.

)3) الحافظ ا لذهبي: النجوم الزاهرة، ج5، طبعة 1935، �س 170.
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نًة في تبنين بعد اأن دخلوا بّرًا من القد�س. �صنة 1105 - بنى ال�صليبيون قلعًة مح�صّ

�صنة 1107 - بنوا قلعة اأخرى في هونين، كنقطٍة ع�صكرّيٍة هاّمة من الجهة ال�صرقّية، 

ت�صاعدهم في التحّرك باتِّجاه هذه الناحية، وهي مطّلة على كلِّ منطقة الحولة.

بقيت بع�س المناطق الداخلّية في قب�صة الفاطمّيين، وكانت على �صلة مع دم�صق،  - 

يعني اأّنه بقي هناك خٌط فاطمّي يمتدُّ من دم�صق نحو الّداخل اللبناني، امتدادًا 

حّتى �صور على البحر.

اأهّم هذه الح�صون كان ح�صن تبنين، وقد »�شّيد ف�ق الجبال الم�شرفة على مثلث 

.
(1(

الطريق الذي يربط بين �ش�ر وبانيا�س ودم�شق، والذي �شّيد الح�شن ه� )هي�(«

في  ر  وموؤثِّ وفاعل  مهم  ودور  ال�صليبّيين،  لدى  ممّيزة  اأهمّية  الح�صن  لهذا  وكان 

له هذا الح�صن ـ )مع ح�صن اآخر بني في الطرف ال�صرقي من  �صمال الجليل، ولما يمثِّ

الجليل، على التالل الواقعة اإلى الجنوب الغربي من بحيرة طبرية، عرف عند الموؤّرخين 

الم�صلمين بح�صن )علعال( اأو )عال(، واكتمل بناء الح�صنين في خريف �صنة 499هـ/ 

1105م ـ من خطر مبا�صر على اأطراف �صور ودم�صق، وطرق القوافل والإمدادات، فقد 

كانت ال�صرورة تقت�صي من الم�صلمين مهاجمتهما، واإزالة خطرهما، ويبدو اأّن الإح�صا�س 

وهاجما   ،
(2(

المهّمة« فتقا�صما  دم�صق،  و�صاحب  �صور  والي  لدى  م�صتركًا  كان  بالخطر 

والي �صور  قام  اإذ  كاماًل،  نجاحًا  الثاني  وحّقق  نجاح،  ن�صف  الأّول  ق  الح�صنين، فحقَّ

بع�صكره نحو ح�صن تبنين، فهاجم رب�صه، وقتل من كان فيه، ونهب وغنم…

وأخيرًا صور
ليكون  ال�صمالي(،  )البرج  المع�صوق  منطقة  في  ح�صنًا  ال�صليبّيون  بنى   1111 �صنة 

العام ذاته، بداأت المحاولت ال�صليبّية لحتالل  منطلقًا لهم لح�صار �صور، وفي هذا 

)1) عمر عبد ال�صالم تدمري: لبنان من ال�صيادة الفاطمية حتى ال�صقوط بيد ال�صليبيين )969 – 1124م( دار الإيمان، طرابل�س 

1994، �س 285 – 286.

)2) نف�س المرجع، �س 286.
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�صور، وكان من اأهلها مقاومة عنيفة، ويقال اأّن »الإفرنج لم يترك�ا و�شيلًة ول حيلًة اإل 

، وكانت تاأتي �صور بع�س النجدات 
(1(

مار�ش�ها لال�شتيالء على �ش�ر، ولكن دون جدوى«

من اأتابك دم�صق طغتكين، والتي �صارت من هناك باّتجاه بانيا�س، وكذلك النجدات من 

اأتت م�صاعدة من قبل العامليين، الذين �صاعدوا ال�صالجقة لعدم  الفاطميين، وكذلك 

�صقوط المدينة.

كثيرة  رجال  �ش�ر  اأهل  »اأتت  الأمين:  ح�صن  يقول  العاملّية،  الم�صاعدة  هذه  وحول 

من �ش�ر وجبل عاملة، رغب�ا في ذلك، مع رجال من دم�شق، و�شل�ا اإليهم، وحّط�ا 

.
(2(

عندهم، و�شرع اأتابك في اإنقاذ مدن عّدة اأخرى«

واإزاء الم�صاعدات المتتالية الواردة اإلى �صور من طغتكين عن طريق الجبل، اأعلنت 

الفاطمّي.  للخليفة  فيها  الخطبة  تنقطع  اأن  دون  لل�صالجقة  الولء  المحا�صرة  المدينة 

وقام طغتكين بهجوم كا�صح على القوات ال�صليبّية، وا�صتطاع تجاوز قلعة تبنين، والتوّغل 

داخل الأرا�صي الفل�صطينّية، وهذا ما دفع ال�صليبيين اإلى طلب التفاو�س معه، فرف�س 

ذلك، اإل اأّن الن�صر لم يكتب لهذه الحملة، التي لو نجحت، لق�صت على التواجد الغربّي 

في المنطقة.

واأمام تف�ّصخ الوحدة الإ�صالمّية، عاود ال�صليبّيون هجماتهم على �صور، وبنوا قلعة 

جديدة جنوبي المدينة، قرب ا�صكندرونه، وهي موقع ا�صتراتيجّي على ال�صاحل، وذلك 

�صنة 1116م/510هـ، اإل اأّنهم لم ي�صتطيعوا التقّدم �صماًل باّتجاه المدينة.

لكن بعد فترة عاد ال�صليبّيون، وحاولوا تطويق �صور، من ال�صمال ب�صيدا، ومن ال�صرق 

بح�صن تبنين، ومن الجنوب بالقلعة التي عرفت بقلعة )�صكاندليون( )ال�صكندرونة( 

�صنة 511هـ/ 1117م ا�صترجع الم�صلمون ح�صن تبنين، ومات الملك بلدوين ملك القد�س 

�صنة 512هـ/ 1118م، من غير اأن يحّقق حلمه في ال�صتيالء على �صور، وبعد �صمود دام 

)1) اأحمد ال�صقيري: معارك العرب، دار النهار للن�صر 1975، �س 77.

)2) ح�صن الأمين: العرفان م56 ج4، اأيلول 1968، �س 351، نقاًل عن ابن القالن�صي: ذيل تاريخ دم�صق، الم�صدر ال�صابق.
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ربع قرن، مليء بالبطولت، �صقطت �صور بيد ال�صليبيّين �صنة 1118م.

ويحّمل  ال�صاحلّية،  )لبنان(  مدن  جميع  احتالل  لل�صليبيين  تّم  �صور  ثغر  وب�صقوط 

اهلل  باأحكام  الآمر  زمان  على  ب�صور  التفريط  م�صوؤولّية  الفاطمّيين  تغري  ابن  الموؤّرخ 

العلوي، ونائبه عنها عز الملك الأعّز الفاطمي، الذي كان ال�صيعة �صديدي المتعا�س من 

.
(1(

ت�صّرفاته، ومن م�صاعديه، الذين كانوا ال�صبب في اإف�صاد اأمرها

فاطمّي  اأ�صطول  و�صول  بعد  �صور،  اإلى  دًا  مجدَّ الفاطمّي  الحكم  عيد 
ُ
اأ 1122م،  �صنة 

اإليها، وكانت تاأتي الم�صاعدات من طغتكين في دم�صق، ثّم توالت الهجمات على �صور، 

من  محا�صرتها  وتّمت  مقاتل،  األف  و15  �صفينة   300 من  موؤّلفًا  واأ�صطول  جي�صًا  وجّهز 

البحر بوا�صطة الأ�صطول، ومن البّر بوا�صطة المقاتلين، وذلك في �صباط 1124م، حّتى 

، وب�صقوط �صور، اآخر معقل عربي اإ�صالمّي على ال�صاحل، اأ�صبح جبل عامل، 
(2(

ا�صت�صلمت

بداخله و�صاحله تابعًا، ح�صب التق�صيمات الإدارّية للمملكة الالتينية في القد�س.

تقييم ما حدث من مقاومة شيعّية في صور
اأمام  �صامدًة  وبقائها  �صور،  ح�صار  فترة  عن  تحّدثوا  الذين  خين  الموؤرِّ كلَّ  اإّن 

والجوار  المدينة  اأبناء هذه  اأّن  ُيثبت كم  تقريبًا،  ربع قرن  لأكثر من  ال�صليبّي  الزحف 

كانوا م�صتعّدين للّدفاع عن مدينتهم مهما كانت النتائج والتكاليف، فابن الأثير، ووليم 

دون على الموقف الممّيز ل�صور.  ال�صوري، والمقريزي والع�صقالني وابن جبير، كلهم يوؤكِّ

وربما يكون التوافق الذي ح�صل بين ال�صلطتين ال�صيا�صيتين في ال�صام وم�صر، له اأثر 

اأنو�صتكين، وكان  506 كان حاكم �صور هو عّز الدين  اإلى  490هـ  في هذا المجال، فمن 

تابعًا لل�صلطة الفاطمّية في م�صر بقيادة الملك الأف�صل، وفي �صنة 506، عّين طغتكين 

حاكم دم�صق واليًا جديدًا على �صور، هو م�صعود ال�ّصالر، بعد مرا�صالت و�صلته من اأهل 

)1) عمر تدمري: المرجع ال�صابق، �س 300 و308.

)2) ابن جبير: رحلة ابن جبير، دار التراث، بيروت 1968، �س 252؛ وابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، �س 315 - 316. وحول المقاومة 

ال�صيعية في �صور لل�صليبيين، راجع: وليم ال�صوري: الحروب ال�صليبية، ج3، �س 35؛ والمقريزي: اتعاظ الحنفا، ج3، �س 48.
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�صور، وتّم اطالع الأف�صل على الأمر، فاأقّر ذلك، لأّن طغتكين اأّكد له، اإّن �صور �صتبقى 

تابعًة لل�صلطنة الفاطمّية، وح�صلت هدنة بين م�صعود وبلدوين، وانعك�س ذلك اإيجابًا على 

.
(1(

الحركة التجارّية في المدينة وعلى ا�صتتباب الأمن

ويتحّدث وليم ال�صوري عن المقاومة ال�صورّية �صّد ال�صليبيين، فيقول: »اّن نفراً من 

، اأّما المقريزي، فاإنَّه يتحّدث عن 
(2(

�شباب �ش�ر تعاهدوا على حرق اآلت ال�شليبيين«

 اأّما ابن جبير فيقول 
(3(

المقاومة ال�صر�صة التي اأظهرها اأهالي �صور، في وجه الأعداء

على ل�صان �صيخ من اأهل �صور: »ذكر لنا اأّنهم انته�ا منها لحال نع�ذ باهلل منها، واأّنهم 

حملتهم الأنفة على اأن هّم�ا برك�ب خطة، ع�شمهم اهلل منها، وذلك اأّنهم عزم�ا على 

اأن يجمع�ا اأهاليهم واأبناءهم في الم�شجد الجامع، ثّم يخرج�ا اإلى عدّوهم بعزمة 

نافذة، وي�شدم�نهم �شدمة �شادقة، حّتى يم�ت�ا على دم واحد، ويق�شي اهلل ق�شاءه، 

اأّن  كم  الكالم،  ُيالحظ من هذا   .
(4(

والمت�رِّع�ن منهم« فقهاوؤهم  ذلك  فمنعهم من 

اأن يركنوا لحتالل الإفرنج  اأنفه وغيرة وعّزة، وهم ل يمكن  اأهالي �صور كانت لديهم 

لمدينتهم، وهم م�صتعّدون للت�صحية باأنف�صهم، والموت دفاعًا عن مدينتهم وحرّيتهم، 

وهذا موقف م�صهود ومعتبر.

دليل على  والمتوّرعين منهم(، وهذا  الفقهاء  ترتبط )بمنع  ثانية،  هناك مالحظة 

كثرة هوؤلء في المجتمع ال�صوري في تلك الفترة.

اأّن �صور لم تكن قادرة وحدها على مجابهة  د  اأّما لماذا �صقطت �صور، فالواقع يوؤكِّ

الجي�س ال�صليبّي الجرار، ودخل طغتكين، �صاحب دم�صق، على خّط معالجة الموقف، 

وهو خ�صي اأن ت�صقط �صور حربًا باأيدي ال�صليبيّين، فتحدث كارثة، ولذلك فاإّنه اأجرى 

مفاو�صات، عن طريق ر�صل، مع ال�صليبيّين، اأف�صت اإلى )عقد موادعة بينهما، تن�ّس 

)1) ابن القالن�صي: الم�صدر ال�صابق، �س 182 – 189.

)2) وليم ال�صوري: الم�صدر ال�صابق، ج3، �س 35.

)3) المقريزي: اتعاظ الحنفا، ج3، �س 48.

)4) ابن جبير: الم�صدر ال�صابق، �س 579.
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.
(1(

على اأن ت�صت�صلم المدينة، على اأن ي�صمح اأن يغادرها من اأهلها من �صاء مغادرتها

هذا ولم يترك طغتكين ال�صليبيّين يدخلون �صور ب�صكل فو�صوّي، ووقف برجاله باإزاء 

 .
(2(

ال�شّفين« بين  يمّرون  اأهلها  وخرج  اأب�ابها،  المدينة  »وفتحت  ال�صليبي  الجي�س 

وهناك من يرى اأّن طغتكين بن بوري كان موقفه اإيجابيًا، فقد و�صف بال�صجاعة والقّوة 

وال�صهامة، وهذا يبدو من قوله لأهل �صور: »اأنا ما فعلت اإل هلل تعالى، وان دهمكم عدّو 

.
(3(

جئتكم بنف�شي ورجالي«

المهم، اأّن اأهالي �صور تفّرقوا، وق�صد قا�صيها الأعّز دم�صق، ولم يبق فيها اإل ال�صعيف 

العاجز عن الحركة، وملك الإفرنج البلد في الثالث والع�صرين من جمادى الأولى �صنة 

 ويبدو اأّن ال�صيعة في �صور، كانوا �صديدي المتعا�س من ت�صّرفات والي �صور 
(4(

518هـ

القا�صي الأعّز، ومن م�صاعديه، الذين كانوا ال�صبب في اإف�صاد اأمرها، لذا نرى ال�صاعر 

ابن منير الطرابل�صي يهجو القا�صي الأعّز هجاء مريرًا، عندما راآه بدم�صق بعد فراره 

(5(

من �صور، فقال ي�صف عمامته:

عــالمـههــــــو قــــــا�ــــــسٍ كــــمــــا تـــــقـــــول ولـــكـــــــن الـــقـــ�ـــصـــاء  مــــن  ــه  ـــ ــي عــل مــــا 

عليــه الــــفــــ�ــــصــــاء  تـــــمـــــالأ  ـــة  ــــ ــقــالمــةعـــمــــ ــر ال ــص ــر عــ� ــص فـــــوق وجـــــه كــعــ�

ـــا لم ـــتـــ�ـــصـــاويـــر مــــ ــــن ال وعـــلـــيـــهـــا م
(89(

ــه وقــــمــــاَمــــْه ــل يــجــمــع الـــقـــد�ـــس مــث

هناك رحالة مّروا ب�صور بعد احتاللها وتحّدثوا عنها، وهذا بنيامين التطيلي زارها 

�صنة 561هـ/1165م، وهو يهودي، زار جبل عامل وتحدث عن �صيدا، و�صور، اإنما لم يذكر 

�صيئًا عن الأطياف الدينية في المدينة، ورّكز فقط على اليهود، وكاأن رحلته كانت بهذا 

.
(6(

الق�صد«

)1) وليم ال�صوري: الم�صدر ال�صابق، ج3، �س 40.

)2) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، الم�صدر ال�صابق، ج5، �س 183.

)3) ال�صفدي، �صالح الدين: اأمراء دم�صق في الإ�صالم، تحقيق �صالح الدين المنجد، دون طبعة، دم�صق 1955/ن �س 45.

)4) ياقوت الحموي: الم�صدر ال�صابق، ج3، �س 433؛ وابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج6، �س 594.

الجيل،  الطرابل�صي، جمع: عمر تدمري، ط1، دار  ابن منير  306 عن ديوان  ال�صابق، �س  المرجع  نقاًل عن علي داود جابر:   (5(

بيروت، ومكتبة ال�صائح، طرابل�س 1986م، �س 146.

)6) راجع: بنيامين التطيلي الأندل�صي: رحلة بنيامين التطيلي، تحقيق عزرا حداد، عبد الرحمن عبد اهلل ال�صيخ، طبعة جديدة، 
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قراها  بع�س  عن  وتحّدث  العاملّية،  المناطق  زار  ال�صمعاني  �صعيد  اأبو  بدوره  كما 

عليها  ا�شت�لت  ال�شام،  �شاحل  بالد  من  كبيرة  بلدة  »هي  �صور:  عن  وقال  وبلداتها، 

.
(1(

الإفرنج، بعد �شنة ع�شر وخم�شمائة، وكان بها جماعة من العلماء والمحّدثين«

�صنة  تّمت  التي  رحلته  خالل  عامل،  جبل  عن  فيه  يتحّدث  جبير،  لبن  ن�ٌس  هناك 

579هـ، وكانت بين �صنتّي 578 و�صنة 581، وذكر ح�صن هونين، وتحّدث عن مي�س الجبل، 

ُيدعى  الفرنج،  الكبير من ح�صون  والح�صن  ال�صطبل،  ووادي  بـ)المي�صّية(  وي�صّميها 

تبنين، وهو مو�صع تمكي�س القوافل.. ثّم توّجـه من تبنين اإلى ا�صكندرونة، ثّم اإلى �صور، 

اأ�صحت  اأّنها  يبدو  والتي  والجبال،  القرى  في  الأهالي  حياة  عن  جبير  ابن  ويتحـّدث 

بعيدة عن �صيطرة ال�صليبيين، الذين تمركزوا على ال�صاحل، وقد تحـّدث عن العتدال 

في  ولعّل  الأحوال،  جميع  في  وذلك  وم�صلمين،  ن�صارى  ال�صّكان،  بين  القائم  فـاق  والتِّ

د الراأي الذي يذهب اإلى اأّن الم�صيحيين قاوموا ال�صليبيين مقاومًة قوّية في  هذا، ما يوؤيِّ

.
(2(

هذه المنطقة، جنبًا اإلى جنب مع الم�صلمين

استشهاد مرجع الشيعة في صيدا
ال�صام،  بالد  في  ال�صيعة  مرجع  فيها  قتل  �صيدا،  لمدينة  ال�صليبيين  ح�صار  اأثناء 

اأبي  ابن  وكان  الطرابل�صي،  الف�صل  اأبو  روح،  اأبي  بن  اأحمد  بن  اأ�صعد  العالم  القا�صي 

روح تلميذًا للقا�صي ابن البّراج الطرابل�صي، تتلمذ على يديه مع �صديقه، ورفيق دربه 

، واإن دّل هذا على �صيء فاإّنما يدل على 
(3(

العالم ال�صيعّي الكبير اأبي الفتح ال�صيداوي

ممّيزًا  كان  ووجودهم  مهّمًا،  كان  �صيدا  في  ال�صيعة  موقع  اأّن  الأولى  اثنتين،  حقيقتين 

المجمع الثقافي، اأبو ظبي 1423هـ/ 2002م.

)1) اأبو �صعيد ال�صمعاني التميمي: الأن�صاب، تحقيق عبد الرحمن اليماني، ط1، مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية، حيدراآباد 

1382هـ/ 1962م، ج1، �س 189 وج8 �صفحات عديدة.

)2) الكناني الأندل�صي ال�صاطبي، اأبو الح�صين محمد بن اأحمد: رحلة ابن جبير، دون طبعة، دار بيروت للطباعة والن�صر، بيروت 

1984، �س 273 – 274.

)3) مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، ج2، �س 393؛ والأ�صفهاني: ريا�س العلماء، ج4، �س 16.
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وكبيرًا، والثانية اأّن ال�صيعة في تلك الفترة كانوا عر�صًة ومناطقهم لحقٍد مزدَوج، فهناك 

ال�صليبّيون الغازون من جهة، وهناك قوى في المنطقة، ل تريد لل�صيعة اأن يكونوا اأقوياء، 

ال�صلطة  ت�صّلم  اهلل،  باأحكام  الآمر  الفاطمي  الخليفة  وفاة  بعد  اأّنه  لحظنا  اإذا  ًة  خا�صّ

خلفاء، لم يكن بع�صهم في نف�س الحما�س لمذهب الإمامّية، كالذين كانوا قباًل.

وفي �صيرة ابن اأبي روح، اأّنه بعد وفاة اأ�صتاذه اأبي الفتح، »جل�س بعده لتدري�س مذهب 

طيء  اأبي  ابن  وقال  بعده«  طرابل�س  ق�شاء  عمار  ابن  ووله  طرابل�س،  في  الإمامّية 

اأكثر من  الليل، وكان �شمته  اإل بع�س  عنه: »فكان عظيم ال�شالة والتهّجد، ل ينام 

، كما ُو�صف بالتعّبد والزهد حّتى الرهبنة، وقيل اإّنه »انفرد بال�شام وطرابل�س 
(1(

كالمه«

.
(2(

وفل�شطين بعد ابن البّراج«

اإلى  ال�صليبّي  الحتالل  بعد  انتقل  اأّنه  ويذكر  الكتب،  من  مجموعة  روح  اأبي  ولبن 

�صيدا، وكان بها العالم اأبو الفتح، واأ�صبح مرجع الإمامّية فيها، واتَّخذ بها دارًا للكتب، 

.
(3(

جمع فيها اأزيد من اأربعة اآلف مجلدة

خين حول مكان مقتله، »بين حيفا و�شيدا، لكن الأغلب  الموؤرِّ وهناك خالف بين 

اأّن ذلك تّم ب�شيدا، وقتل بها دفاعاً عن اأر�س الم�شلمين ومقامه ل يزال معروفاً اإلى 

اأبي روح، وه� بالقرب من منطقة نهر البرغ�ث، الذي كان  ي�منا هذا، با�شم مقام 

.
(4(

يترّدد اإليه ال�شاعر ال�ش�ري«

تقييم ما حدث في بيت المقدس
كان �صقوط بيت المقد�س موؤلمًا جدًا على الم�صلمين، ب�صكل عام، وكان تاأثير ذلك 

)1) الذهبي، محمد بن اأحمد بن عثمان: تاريخ الإ�صالم ووفيات الم�صاهير والأعالم، تحقيق عمر تدمري، ط2، دار الكتاب العربي، 

بيروت 1414هـ/ 1993م، �س 448.

)2) ابن حجر الع�صقالني: ل�صان الميزان، ج1، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، ط3، بيروت 1406هـ/ 1986م، �س 386.

)3) الذهبي: الم�صدر ال�صابق، �س 448.

)4) علي داود جابر: المرجع ال�صابق، �س 298، وحول مقتل القا�صي ال�صيعي، راجع: الذهبي: المرجع ال�صابق، �س 448، والذهبي: 

ال�صابق،  الم�صدر  والع�صقالوي:  1984م.  1404هـ/  الر�صالة، بيروت  البو�صي، ط2، موؤ�ص�صة  اأكرم  النبالء، تحقيق  اأعالم  �صير 

ج1، �س 386.
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ة واأّن  كبيرًا على دم�صق ب�صكل خا�س، حيث انطلقت منها �صرارة ال�صتغاثة الأولى، خا�صّ

القد�س تمثِّل بالن�صبة للم�صلمين ثالث الحرمين ال�صريفين، ولذلك توّجه بع�س الم�صلمين 

اإلى بغداد، »وعلى راأ�شهم القا�شي اأب� �شعيد الهروي، فا�شتغاث�ا وبك� واأبك�ا وذكروا 

.
(1(

ما دهم الم�شلمين بذلك البلد ال�شريف المعظم«

وفي م�صر، اأي�صًا، يقول البع�س، متَّهمين الفاطمّيين باأنَّهم حاولوا بناء عالقات معّينة 

ال�صليبّية،  الحركة  يكونوا يدركون هدف هذه  لم  اأّنهم  اإلى  اإ�صارة  ال�صليبّيين، في  مع 

و»اأنَّ الم�شلمين ظّل�ا حّتى ذلك ال�قت ل يدرك�ن طبيعة الحركة ال�شليبية وهدفها، 

روا في م�شروع للتحالف مع تلك الق�ة الجديدة،  بدليل اأّن الفاطمّيين في م�شر فكَّ

التي ظهرت في بالد ال�شام، �شد خ�ش�مهم من اأهل ال�شّنة، اأعني الخالفة العبا�شّية 

اإدراك   واأكثر من ذلك، فاإنَّه يبدو عدم 
(2(

في بغداد، والأتراك ال�شالجقة في ال�شام«

الوزير الفاطمّي الأف�صل )حكم بين 1094م ـ 1121م( لحقيقة الحركة ال�صليبّية، من اأّنه 

عندما راأى ال�صليبيّين يهاجمون الأتراك ال�صالجقة ـ اأعداء الدولة الفاطمّية الألّداء ـ 

فّكر في اأن يقيم تحالفًا بينه وبين ال�صليبيّين، بحيث تكون اأنطاكية لل�صليبيين، وتكون 

منذ  ال�صليبيين  ن�صح  كوفين،  البيزنطي  الإمبراطور  وكان  للفاطميين،  المقد�س  بيت 

وجودهم في الق�صطنطينية، اأن يحاولوا محالفة الفاطميين في م�صر، وال�صليبّيون لم 

ين�صوا ن�صيحة الإمبراطور البيزنطّي، مّما جعلهم يرّحبون بال�صفارة التي اأر�صلها اإليهم 

الأف�صل في اأوائل �صنة 1098م اأمام اأنطاكية، ولعّل هذه الأحداث تعطينا فكرًة وا�صحًة 

عن مدى انق�صام العالم الإ�صالمّي على نف�صه في ذلك الحين، بين �صّنة و�صيعة، وترك 

.
(3(

وعرب، وما �صّببه هذا النق�صام من خ�صارة للم�صلمين جميعًا

من ناحيٍة ثانيٍة يرى ابن الأثير »اأّن ال�شفارة التي اأر�شلها الفاطمي�ن اإلى ال�شليبيين 

)1) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج10، �س 284.

)2) راجع: �صعيد عا�صور: تاريخ العالقات، المرجع ال�صابق، �س 150.

Riant: Inventaire des letters des Croisades, I P:162 :3) نف�س المرجع، �س 150؛ راجع اأي�صًا(
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هام من  ركن  به في  معترفاً  �شيا�شياً  و�شعاً  الأخيرين  اأولئك  اأك�شبت  اأنطاكية،  عند 

بدورهم  ينه�ش�ن  ال�شليبي�ن  اأخذ  »كيف  قائاًل:  وُي�صيف  الإ�شالمّي«  العالم  اأركان 

الفاطميّين،  نف��س  في  الطماأنينة  �شع�ر  ببثِّ  يكتف�ا  فلم  عندئٍذ،  بالغة  مهارة  في 

واإعطائهم �ش�رة غير حقيقّية عن م�شروعاتهم في بالد ال�شام، واإّنما حاول�ا اأي�شاً 

دون اأنَّهم ل يطمع�ن اإل  اأن ي�شدل�ا غ�شاوًة على اأب�شار �شالجقة دم�شق، فاأر�شل�ا ي�ؤكِّ

في ا�شترداد الأماكن والبلدان، التي كانت تابعة للبيزنطيين فيما م�شى، اأي الرها 

.
(1(

واأنطاكية والالذقّية«

وهكذا كان كلُّ ذلك مكرًا ورياء وخديعة، حّتى كان ال�صليبيون بذلك يحاولون ا�صتمالة 

طرف، حّتى اإذا ما حّققوا هدفهم، فاإّنهم يعملون على تحقيق بقّية الأهداف، فالتهموا 

ل جبهًة واحدًة في وجههم، واإنَّما جبهات منفردة، كلَّما  كّل الإمارات، التي لم تكن ت�صكِّ

�صقطت جبهة، ينتقلون اإلى الأخرى، حّتى �صقطت بيدهم كلُّ الجبهات.

هناك مالحظة، وهي اأّن الجنود الفاطميين الذين احتموا مع افتخار الدولة، حكم 

المدينة الفاطمة في محراب داود، وكانوا قد قاتلوا فيه واعت�صموا به ثالثة اأّيام، ولكّنهم 

لم يلبثوا اأن األقوا ال�صالح بعد اأن بذل لهم الإفرنج الأمان، ثّم اأطلق ال�صليبّيون �صراحهم 

و�صمحوا لهم بالخروج اإلى ع�صقالن، فكانوا الفئة الوحيدة من م�صلمي بيت المقد�س التي 

اآثار الجريمة الب�شعة  ، اإّن هذا الأمر »لم يكِف لمح� 
(2(

نجت من وح�صّية ال�صليبيّين

التي اقترفها ال�شليبي�ن في بيت المقد�س، وقتلهم اآلف الأبرياء من الم�شلمين بغير 

ذنب، ذلك اأّن ال�شليبيين لم يترك�ا م�شلماً في الطرقات اأو البي�ت اأو الم�شاجد اإل 

قتل�ه، وا�شتباح�ا دمه، دون اأن يفّرق�ا بين رجل وامراأة وطفل ولم يرع ال�شليبي�ن 

حرمة الم�شجد الأق�شى، فاأجهزوا على كلِّ من احتمى به الم�شلم�ن، وعددهم اأكثر 

)1) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، حوادث عام 491هـ.

)2) نف�س الم�صدر، حوادث عام 492هـ.
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.
(1(

من �شبعين األفاً، منهم جماعة من اأئّمة الم�شلمين وعلمائهم«

العبري، كذلك ذكر مّتى  ابن  المعلومات، مثل  دون هذه  يوؤكِّ الم�صيحّيون  الموؤّرخون 

األفًا،  و�صتين  خم�صة  على  زاد  الم�صلمين  من  ال�صليبيون  قتلهم  من  عدد  اأّن  الرهاوي 

المقد�س،  بيت  �صهدها  مذبحٍة  عن  يتحّدث  �صليبّي  موؤّرخ  وهو  ال�صوري،  وليم  اأّن  كما 

ال�شريف غداة المذبحة الرهيبة،  باأّنها رهيبة، حّتى »اأّنه عندما زار الحرم  وو�صفها 

اإل  الم�شلمين،  اأ�شالء  و�شط  طريقه  ي�شّق  اأن  ي�شتطع  لم  ال�شليبي�ن،  اأحدثها  التي 

، ولم يكن اليهود اأح�صن حاًل من 
(2(

في �شع�بة بالغة، واأّن دماء القتلى بلغت ركبتيه«

.
(3(

الم�صلمين، اإذ »جمع�ا اليه�د في الكني�شة، واأحرق�ها عليهم«

المناطق اللبنانية بين الفاطمّيين واأليوبيين والصليبّيين
في فترة الخليفة الحافظ الفاطمّي الذي توّفي �صنة 544هـ، كان وزيره )ابن الف�صل( 

قد »اأهمل الدعاء للفاطميين، وغّير ق�اعد ال�شيعة، وحجر على الحافظ، ومنعه من 

واأخرج�ا  قتله،  قّرروا  اأن  اإل  �شيعة،  وكّلهم  والدعاة،  الأمراء  من  كان  فما  الظه�ر، 

.
(4(

الحافظ، وبايع�ه ثانيًة«

بعد موته خلفه ابنه ا�صماعيل، الملقب بـ )الظاهر باهلل( في �صنة 544هـ، وكانت 

ولده  بعده  ال�صلطة  فت�صّلم  549هـ،  �صنة  قتل  اإذ  �صريعة،  ونهايته  م�صطربة،  اأّيامه 

فاأ�صبح وزيره و�صّيًا  بال�صن،  بـ)الفائز بن�صر اهلل(، وكان �صغيرًا  الملّقب  عي�صى، 

عليه، اإلى اأن توّفي �صنة 555هـ، فوّلي الخالفة ابنه، )العا�صد لدين اهلل( وكان عمره 

اأحد ع�صر عامًا.

خالفة العا�صد ت�صّكل حّدًا فا�صاًل بين مرحلتين، الأولى بدء نهاية الدولة الفاطمّية، 

)1) نف�س الم�صدر. ويوؤكد على عدد قتلى الم�صلمين موؤرخون م�صيحيون. راجع: ابن العبري: مخت�صر تاريخ الدول، �س 197. و�صعيد 

عا�صور: نف�س المرجع، �س 195 – 196.

)2) راجع: �صعيد عا�صور: نف�س المرجع وال�صفحات.

)3) ابن القالن�صي: الم�صدر ال�صابق، �س 137، واأبو المحا�صن: النجوم... الم�صدر ال�صابق، ج5، �س 150.

)4) محمد جواد مغنية: المرجع ال�صابق، �س 172.
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من  خلعه  تّم  حيث  567هـ،  �صنة  حّتى  555هـ  �صنة  من  الحكم  في  العا�صد  ا�صتمّر  فقد 

الخالفة من ِقَبل �صالح الّدين الأيوبي، الذي خطب للخليفة العبا�صي ببغداد، والثانية 

نهائيًا،  الفاطمّية  الخالفة  ل�صتئ�صال  جاهدًة  عملت  التي  الأيوبّية،  الدولة  حكم  بدء 

وحّققت ما كانت ترجوه، كما ا�صطدمت بال�صليبيّين، فكانت حربًا ل هوادة فيها بين 

الطرفين.

ل اإ�صارة اإلى الخطر ال�صليبّي، انبعث من المو�صل، بعثها اأتابك تركي، ا�صمه  اإنَّ اأوَّ

عماد الدين زنكي، وكان زنكي مولى لأحد ال�صالجقة، وتّم تعيينه من جانب هوؤلء اأتابكًا 

على المو�صل، وُكلِّف بمواجهة ال�صليبيين، لكّنه راح يفّكر بكيفّية ال�صتيالء على دم�صق، 

واإخ�صاعها ل�صيطرته.

ا�شت�لى على   1128 م عماد الدين زنكي لغزو �ش�رية، وفي �شنة  من المو�صل »تقدَّ

زنكي  وبداأ  بعلبك،  حم�س،  حماه،  على  ا�شت�لى  التالية  ال�شن�ات  وفي  حلب،  مدينة 

البدء  قيادة واحدة، وذلك قبل  العراق تحت  و�شمالي  �ش�رية  �شمالي  عملّية ت�حيد 

. من ثّم، حاول ال�صتيالء على دم�صق، لكّنه ف�صل، فعمل على 
(1(

بمحاربة ال�شليبيين«

الرها  لكن  1144م،  �صنة  ذلك  له  وتّم  ال�صليبيين،  اأيدي  من  الرها  منطقة  ا�صترجاع 

ا�صتعيدت من قبل ال�صليبيين، بعد و�صول تعزيزات، وبعد اغتيال عماد الدين زنكي في 

موؤامرة مدبَّرة.

ت�صّلم ال�صلطة بعد عماد ولده نور الّدين زنكي، الذي كان له دور مهم خالل حياته، 

ع�صكرّي  انت�صار  واأّول  النورّية(،  بـ)الفترة  و�صميت  خا�س،  بطابع  فترته  طبعت  حّتى 

حّققه كان ا�صتيالوؤه على دم�صق، وب�صقوطها تغّيرت اأو�صاع المنطقة، �صيا�صّيًا وع�صكرّيًا 

خون اأّنه حا�صر دم�صق فترة، وكان يريد اأن يحّقق حلم والده عماد  ومذهبّيًا، وذكر الموؤرِّ

�صقطت  دم�صق،  وب�صقوط  1154م،  �صنة  فعاًل  عليها  و�صيطر  دم�صق،  باحتالل  الدين، 

)1) محمد علي مكي: المرجع ال�صابق، �س 152.
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المملكة الأتابكية التي عا�صت حوالي ن�صف قرن، اأي من �صنة 1104م حّتى �صنة 1154م.

ثم اأكمل نور الّدين م�صروع توحيد المنطقة الإ�صالمّية تحت �صيطرته، فبعد انت�صاره 

على الدولة الأتابكية في دم�صق، تحّرك باتِّجاه المناطق الأخرى لحتاللها، وذلك في 

.
(1(

جمادى الأولى �صنة 559هـ/ 1164م«

ثّبتوا  ًة كّلما  اأو عوائق، خا�صّ الفترة كانت بدون قيود  اإّن حركة ال�صليبيّين في تلك 

وهم  تحّركاتهم،  وجه  في  تقف  مهّمة  اأ�صا�صية  قوى  يجدوا  ولم  الأر�س،  في  اأقدامهم 

بدون �صك، ا�صتفادوا، وب�صكلٍّ اأ�صا�صّي من عدم توّحد القوى المناوئة لهم في المنطقة 

ت اأنَّ كلَّ حاكم كان يعمل من اأجل تثبيت دعائم حكمه  د ويثبِّ وجوارها، والواقع كان يوؤكِّ

ع عن مّد يد العون لل�صليبيين  الخا�س، بمعزل عن الآخرين، حّتى اأنَّ البع�س، لم يكن يتورَّ

اأو التحالف معهم في  اأو غ�ّس النظر عن تحّركاتهم،  اأحيانًا من اأجل م�صالح خا�صة، 

اأ�صواأ الأحوال، وكما اأّن الفاطمّيين في البداية لم يكن لديهم النظرة الثاقبة للم�صروع 

ال�صليبّي، فاإنَّ ال�صالجقة، بدورهم لم يظهروا اأية فاعلّية في اإعاقة حركة ال�صليبيين، 

وا�صتمّر الو�صع على هذا النحو، حّتى بروز نور الّدين، الذي رفع لواء مقاومة ال�صليبّيين 

من دم�صق، وعمل جاهدًا في �صبيل تحقيق هذا الهدف، منطلقًا من م�صاألة مهّمة، وهي 

اأية  ال�شرعية على  الأ�شا�شّية، لإ�شفاء  اأهّم المرتكزات  ُيعتبر من  الأمر »كان  اأّن هذا 

.
(2(

�شلطة، ت�شت�لي على الحكم في المناطق الإ�شالمّية«

اإّن حروب نور الّدين �صّد ال�صليبيين، بالإ�صافة اإلى ما كانت تحمله اإماراتهم بين 

طّياتها من عوامل التف�ّصخ والنهيار، فاإّنها »اأّدت اإلى اإنهاك ق�اهم الع�شكرّية، واإعاقة 

ت�ّغلهم التجارّي في المناطق الإ�شالمّية، الأمر الذي جعل المدن التجارية تحجم 

)1) محمد كرد علي: خطط ال�صام، ج3، �س 36.؛ وابن وا�صل: مفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب، تحقيق جمال الدين ال�صّيال، ج1، 

القاهرة 1953 – 1960، �س 131.

)2) محمد مخزوم: جبل عامل في العهدين ال�صليبي والمملوكي، من كتاب: �صفحات من تاريخ جبل عامل، من�صورات المجل�س 

الثقافي للبنان الجنوبي، طبعة اأولى، دار الفارابي، بيروت 1979، �س 35.
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.
(1(

عن تقديم الم�شاعدات لهم«

يكونوا  اأن  يفتر�س  الذين  وجه  في  بالأعداء،  لال�صتقواء  التنّبه  اأهمّية  تت�صح  هنا 

هذا  كان  فكلَّما  لل�صليبيّين،  المعادية  القوى  بين  التحالف  م�صاألة  تبرز  كما  اأ�صدقاء، 

التحالف موجودًا، فالنت�صار على ال�صليبيين يكون �صهل التحّقق، والعك�س �صحيح.

نهائي،  ب�صكل  لي�س  اإّنما  ال�صام،  الو�صع في معظم مناطق  الدين  نور  اأن ح�صم  بعد 

فاإّن وجهته كانت م�صر، للوقوف في وجه التهديدات ال�صليبّية لها، وهنا يبرز لنا بع�س 

للذهاب  الّدين،  لنور  الفر�صة  حانت  فقد  الفاطمي،  الم�صرّي،  الموقف  في  التناق�س 

التدّخل  الّدين،  نور  الفاطمّية )�صاور( من  الدولة  وزراء  اأحد  اإلى م�صر، عندما طلب 

في م�صر لإنقاذها، وتبعًا لذلك، فاإنَّه جّهز جي�صًا واأر�صله اإلى هناك، بقيادة اأ�صد اهلل 

�صت لهجوم �صليبّي. �صيركوه، وابن اأخيه �صالح الدين، لنجدة م�صر، اإذا تعرَّ

بالمقابل، يبدو »اأنَّ الفاطمّيين ا�شتغاث�ا بال�شليبيين، وتحديداً بالملك ال�شليبّي 

في بيت المقد�س، عم�ري، حيث اأتى بجي�شه اإلى م�شر، لأنَّه راأى اأنَّ قيام دولة ق�ّية 

�شنّية في المنطقة، بانت�شار ق�ات ن�ر الدين، �شيك�ن بمثابة حجر عثرة في طريقه، 

.
(2(

اإذ يح�ل دون تحقيق اأغرا�شه في ال�شتيالء على م�شر«

وانت�صاره  �صيركوه،  و�صول  ل�صرعة  رة،  متاأخِّ و�صلت  قد  ال�صليبّية  النجدة  اأنَّ  ويبدو 

على الفاطمّيين، وكانت ح�صلت �صجالت و�صغوطات، بين الأطراف الثالثة )الفاطمي، 

اأن ي�صتنجد الخليفة الفاطمّي بنور الّدين، الذي  اأّدت بالنتيجة،  وال�صليبي والأيوبي(، 

اأ�صرع لتلبية النداء، »لأنَّه كان يعتمد على هذه الحملة، في قدرتها على الق�شاء على 

.
(3(

المذهب ال�شيعي، واإعالن المذهب ال�شّني«

و�صلت القوات النورّية اإلى م�صر �صنة 564هـ/1169م، وكانت بقيادة �صيركوه، ومعه 

)1) نف�س المرجع، �س35.

الأكبر، ج4،  ال�صلطان  ومن عا�صرهم من ذوي  والبربر  والعجم  العرب  اأيام  في  والخبر،  المبتداأ  وديوان  العبر  ابن خلدون:   (2(

القاهرة )بولق( 1299هـ، �س 77؛ وابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، �س 151.

)3) نف�س الم�صدر، �س 77.
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�صالح الدين، ولم ت�صطدم هذه القوات بال�صليبيّين، ب�صبب مغادرتهم البالد، عندما 

عليه  خلع  الذي  العا�صد،  بالخليفة  �صيركوه  واجتمع  الم�صلمين،  قوات  باقتراب  �صعروا 

لقب الوزارة، وتوّلها في ربيع الآخرة �صنة 564هـ ـ 1169م، ولكّنه توّفي في نف�س العام، 

وتوّفي العام ذاته الوزير الفاطمّي في م�صر �صاور.

بالقيادة،  �صيركوه  خلف  الذي  الأيوبي،  الّدين  �صالح  اإل  الميدان  في  يبق  لم  هنا 

.
(1(

وبموافقة من الخليفة الفاطمي العا�صد

الإ�صالمّية، وكان  المنطقة  كاأبرز حالت  الأيوبي،  الدين  بداأ يبرز نجم �صالح  اإذن 

ال�صيعّية  الخالفة  قلب  واأهّمها  تنفيذها،  عليه  كان  واأهداف،  عديدة،  مهّمات  اأمامه 

الفاطمّية وا�صتبدالها بخالفة �صّنّية، وكذلك توحيد م�صر و�صورية تحت �صولجان واحد، 

ومتابعة الحرب �صد ال�صليبيّين حّتى النهاية، وفي الواقع اأّن ا�صمه الذي اأ�صبح يحمله: 

ة  »الملك النا�شر ال�شلطان �شالح الدين ي��شف بن اأي�ب«، ارتبط باأحداث هامة، خا�صّ

في الق�صاء على الدولة الفاطمّية، وبالتالي على المذهب ال�صيعّي.

هل استطاع صالح الّدين تحقيق أهدافه؟
بدايًة اأ�صبح �صالح الدين وزيرًا في البالط الفاطمّي، وكان ينتظر الفر�صة المنا�صبة 

لتحقيق ما يتوق اإليه، كان الخليفة الفاطمي العا�صد )عمره ع�صرون �صنة( يعاني �صكرة 

الموت �صنة 1171م، فاأمر �صالح الدين اأن يذكر الخليفة العبا�صّي في بغداد، الم�صت�صيء 

في �صالة الجمعة، عو�صًا من ذكر الخليفة الفاطمّي، وكانت هذه الخطوة �صهلة التحقيق، 

ال�صيعّي في  الفاطمّي  الخليفة  وزير  الّدين، فهو  التناق�س في موقف �صالح  يبرز  وهنا 

م�صر، وهو في الآن ذاته قائد جي�س نور الدين ال�صّني في ال�صام.

للخليفة  الخطبة  الّدين قطع  الذي حاول مع �صالح  الدين هو  نور  اأنَّ  البع�س  يقول 

الفاطمّي، واإقامتها للخليفة العبا�صّي، لكّن �صالح الدين ترّيث، بق�صد تمهيد الطريق 

)1) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج11، �س 153؛ وابن وا�صل: الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 161.
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لنف�صه، فاإذا �صارت الأمور كما يريد ويبتغي، فاإنَّه يح�صم الأمر، وينّفذ خطته المر�صومة، 

ذلك  وتّم  العا�صد،  للخليفة  الخطبة  قطع  على  عزم  اأقدامه،  ثّبت  ا  فلمَّ كان،  وهكذا 

بالفعل، وكان العا�صد في اأ�صدِّ مر�صه، حيث مات في عا�صوراء �صنة 567هـ، 14 �صبتمبر 

.
(1(

�صنة 1171م

ل من لحقه اأذى النوريين والأيوبيين، »فالعالقة بين ن�ر الّدين  كان ال�صيعة هم اأوَّ

ال�شيعة على يده في حلب ودم�شق،  اأ�شاب  ب�شبب ما  وال�شيعة لم تكن جيدة، وذلك 

.
(2(

وبقية المناطق ال�ش�رّية، من ا�شطهاد، لذلك مال�ا اإلى ال�شليبيّين«

552هـ حيث يقول: »اإنَّ جي�س ن�ر  د على هذا الأمر القالن�صي، في اأخبار �صنة  ويوؤكِّ

الّدين اأوقع بال�شليبيّين هزيمة كبرى اأمام بانيا�س، ومحقت ال�شي�ف عامة رجالتهم 

.
(3(

من الإفرنج، وم�شلمي جبل عاملة الم�شافين اإليهم«

زنكي،  الدين  نور  كبيرتين، هما:  �صخ�صّيتين  بين  كانت  المذكورة  بانيا�س  ومعركة 

وفي هذا  النوريين،  اأو  الزنكيين  اأمام  الذين هزموا  ال�صليبيين،  الثالث ملك  وبودوان 

الم�شلمين  بع�س  ومعهم  ال�شليبيين،  هزم  الدين  ن�ر  »اإنَّ  القالن�صي:  يقول  ال�صدد 

الدين  ي�شاندون �شالح  العامليين  »نرى  مقابل ذلك  بانيا�س«  من جبل عامل قرب 

في حروبه، وتف�شير ذلك، اأّنه لي�س من الم�شتغرب اأن ي�شّم جي�س ال�شليبيّين بع�س 

الم�شلمين؛ لأّن النظام الإقطاعّي الذي كان �شائداً، يعتمد على تاأدية خدمة ع�شكرّية 

.
(4(

�شن�ّية، ي�ؤّديها التابع للمتب�ع، بح�شب الت�شريعات والأعراف الإقطاعّية«

هناك وجهة نظر م�صيحّية تعّلق على بروز كلٍّ من نور الدين و�صالح الدين، فتعتبر اأّن 

�صبب النت�صارات التي حّققها ال�صليبيون، »ه� التجزوؤ ال�شيا�شي الذي عرفه العالم 

)1) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمو�صل، تحقيق عبد القادر طليمات، القاهرة 1963، �س 126؛ وابن الفرات: 

تاريخ الدول والملوك، تحقيق د. ح�صن محمد ال�صماع، ج1، الب�صرة 1967 – 1970، �س 163.

)2) محمد علي مكي: المرجع ال�صابق، �س 153.

)3) القالن�صي: الم�صدر ال�صابق، اأخبار عام 552هـ/ 1157م، �س 339.

)4) راجع نف�س الم�صدر.
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اأحد كما يجب، في  يقّدر  والقاهرة، ولم  بغداد  واإلى عدم تدخل عاهلَْي  الإ�شالمّي، 

ذلك الزمن، اأهمّية الخطر الإفرنجي، كما اأّن عدداً من المل�ك المحلّيين قنع ب�ج�د 

الأجانب، ولم تتم اليقظة الإ�شالمّية. اإل في مرحلٍة ثانية، كان المفه�م دفاعّياً في 

اأّول اأمره، ثم دخلت عليه، �شيئاً ف�شيئاً، عنا�شر دينّية، واتَّخذ عندئٍذ مظهراً هج�مّياً، 

فكان المطل�ب من الملكين ال�ش�ريين ن�ر الدين )1146 � 1174( و�شالح الّدين )1174 

� 1193(، اأن ي�شعيا اأوًل اإلى ا�شتنها�س الهمم، ثمَّ اإلى ا�شترجاع الأرا�شي التي خ�شرها 

.
(1(

الم�شلم�ن، وفي تلك الأيام بلغت محاربة الم�شيحيين ذروتها

المهم، بعد اأن ا�صتتّب الأمر ل�صالح الدين في م�صر، ع�صكرّيًا، اأراد اأن يق�صي على 

الحكم الفاطمي هناك، وكان ينتظر تفوي�صًا من نور الدين زنكي للقيام بالمهمة، وجاءه 

ذلك التفوي�س �صنة 1071، حيث اأنهى الحكم الفاطمّي هناك.

بنف�صه،  ال�صتقالل  يحاول  واأّنه  حدوده،  تجاوز  الدين  �صالح  اإّن  الدين،  نور  �صعر 

الّدين في  لنور  النهاية  ُيتّم ذلك، وكانت هذه  اأن  توّفي قبل  لكنه  له،  فحاول و�صع حّد 

م�صلحة �صالح الّدين، الذي اأ�صبح الحاكم الأوحد.

بعد م�صر، و�صع �صالح الّدين ن�صب عينيه احتالل دم�صق، وكان له ذلك �صنة 1173م، 

ثم احتّل باقي المدن ال�صورية، وجمع بذلك تحت حكمه كالًّ من م�صر ومعظم مناطق 

الّدين،  �صوريا، وقد �صعر ال�صليبّيون بالخطر المحِدق بهم، جّراء ما ظهر من �صالح 

الذي اأ�صبح في مواجهٍة حقيقّيٍة كاملٍة مع ال�صليبيّين.

ل والثاني، في اإ�صقاط الخالفة  هكذا نرى اأّن �صالح الّدين، بعد تحقيقه الهدفين الأوَّ

بمواجهة  المتمثِّل  الثالث،  الهدف  تحقيق  عليه  كان  و�صوريا،  وتوحيد م�صر  الفاطمية، 

ال�صليبيين، وبداأ بتحقيق ذلك اأوًل، لدى المواجهة العنيفة التي ح�صلت بين الطرفين 

.
(2(

في طبريا، »حيث �شقطت بيده �شنة 1187م �شنة 583هـ«

ل، المرجع ال�صابق، �س 204 – 205. )1) تاريخ بالكني�صة المف�صّ

)2) ابن �صداد: النوادر ال�صلطانية، الم�صدر ال�صابق، �س 21؛ وابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، اأخبار عام 575، ج11.
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ثمَّ و�صل اإلى القد�س في 15 رجب �صنة 583هـ/20 اأيلول 1187م، لم يهاجمها اأوًل، ثّم 

اأنَّه  اأو�صاط م�صيحّية،  اعتبرت  وقد  1187م  �صنة  2 ت1  واحتّلها ودخلها في  الأمر  ح�صم 

اإلى تناول الأمور  في الوقت الذي كانت فيه الحرب الكالمّية الدينّية الم�صيحّية، تعود 

القديمة، من الخالف المتعلِّق باألوهّية ي�صوع وبالثالث )الخالف الآريو�صي الثنا�صيو�صي 

القديم(، فقد اأ�صيف اإلى هذا الأمر ال�صلبي »م��ش�ع ا�شترجاع اأور�شليم، وبالفعل فاإّن 

)اأكت�بر(،  الأول  ت�شرين  في  اأور�شليم  على  وال�شتيالء  1187م،  �شنة  حّطين  انت�شار 

من ال�شنة نف�شها، اأّديا اإلى تطّ�ر في الهتمام، الذي اأوله العالم الإ�شالمي للمدينة 

المقّد�شة، ومن المعروف اأّن اأور�شليم قد احتّلت دائماً مكانة مرم�قة في �شلم المدن 

اأن ل تك�ن حا�شرة للراأي  الإ�شالمّية )بعد مكة والمدينة(، لكن هذه الفكرة كادت 

ال�شليبّية  فالحملة  والدينّية،  الفكرّية  القد�س  اأهمّية  �شعف  لمجّرد  وذلك  العام، 

عًة اإقامة ال�شالة في  الإفرنجية، هي التي اأحيت التقاليد التي ط�اها الن�شيان، م�شجِّ

.
(1(

اأور�شليم، والحّج اإليها، اأو م�شيرًة اإلى الإ�شراء الذي قام به محمد«

الوجهة الجديدة جبل عامل
جبل  وبلدات  وقرى  مدن  في  وا�صع  ب�صكل  منت�صرين  يكونوا  لم  ال�صليبيين  اأنَّ  يبدو 

عامل، بل كان وجودهم على �صكل حاميات ع�صكرّية، كانت تقيم في القالع والح�صون 

بح�صون  محمّيًة  كانت  القالع  هذه  اأّن  اأي�صًا  ويبدو  المنطقة،  اأنحاء  كلِّ  في  المنت�صرة 

مقابلها، فالقالع كلها موجودة في اأماكن مرتفعة، والح�صون الدفاعّية كانت موجودة 

في التالل المقابلة لهذه القالع.

هناك راأي اآخر يوؤّكد على الختالط الذي ح�صل في المنطقة، بين اأهاليها من جهة، 

)فو�صيه  ما ذكره  اإلى  ُن�صير  وللدللة على ذلك،  اأخرى،  ال�صليبيّين من جهٍة  والجنود 

خي الحروب ال�صليبّية المعا�صرين لها،  اأحد موؤرِّ  ،foucher de chartre �صارتر( 

)1) تاريخ الكني�صة المف�صل، المرجع ال�صابق، �س 204 – 205.
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فقال، ما معناه: اإّن الغربّيين قد تحّولوا اإلى �صّكان �صرقّيين... فالفرن�صّيون والإيطالّيون، 

اأو مدينة �صارتر، قد  لي�صوا الآن �صوى مواطنين فل�صطينيين، واأنَّ ابن مدينة الريم�س، 

منهم  الواحد  اأ�صبح  بحيث  اأ�صلهم،  الفرنجة  ن�صي  لقد  اأنطاكي،  اأو  �صوري  اإلى  تحّول 

يمتلك بيتًا وعائلة ويتكّلم لغة البالد، ومن كان هناك فقيرًا اأ�صبح هنا يتمّتع ببحبوحة 

لمدينة  �صيدًا  هنا  اأ�صبح  �صغيرة،  �صيعة  حّتى  اأوروبا،  في  يملك  يكن  لم  ومن  العي�س، 

(1(

باأكملها، فلماذا نرجع اإذن اإلى الغرب، طالما ال�صرق يحّقق رغباتنا؟!

اأنف�صهم  واعتبروا  ا�صتكانوا،  قد  كانوا  المنطقة  في  ال�صليبّيين  اأنَّ  نالحظ  هكذا 

دائمي الح�صور والوجود فيها، ولذلك يبدو اأّنهم تحّولوا من جي�س مقاتل، اإلى مواطنين 

عادّيين، با�صتثناء حاميات الأبراج والقالع، ولذلك كان من ال�صهل على �صالح الّدين 

ح�صم الأمر معهم لم�صلحته.

قها، ف�صقطت بيده  هكذا توّجه �صالح الّدين اإلى المنطقة، بعد النت�صارات التي حقَّ

�صيدا اأوًل، بعد اأن ف�صل بداية الأمر في ا�صترجاع �صور، ثّم »اأر�شل ابن اأخيه تقي الّدين 

نظراً  الأمر،  لإتمام  �شخ�شياً  الدين  �شالح  عمه  ح�شر  ثّم  فحا�شرها،  تبنين،  اإلى 

589هـ،  �شنة  وفاته  حين  اإلى  يده  في  وبقيت  �شقطت،  اأن  اإلى  وتح�شينها،  لمناعتها 

.
(2(

فاأ�شبحت في يد ولده الأف�شل �شنة 594«

ال�صاحلّية، وجال ال�صليبيون عن جبل  المناطق  ثّم �صقطت ال�صرفند، وغيرها من 

عامل، بعد احتالل دام ت�صعًا و�صبعين �صنة.

اضطهاد صالح الّدين واأليوبيين للشيعة
وتدعيم  اآثاره،  ومحو  ال�صيعي،  المذهب  على  الق�صاء  اإلى  الأيوبّية  الدولة  عمدت 

ة، ول غرابة في ذلك، بعد اأن بلغ ال�صراع الديني  المذهب ال�صّني في اأنحاء البالد كافَّ

)1) محمد مخزوم: المرجع ال�صابق، �س 39 نقاًل عن الكاتب الفرن�صي.

)2) �صليمان �صاهر: مجلة العرفان م8، �س 437.
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في الإ�صالم ذروته في تلك الفترة، فال�صيا�صة التعليمّية التي لجاأ اإليها الفاطمّيون لن�صر 

الدعوة لمذهبهم في م�صر، وما رافقها من تعذيب وتفكيك، قابلها ال�صالجقة في ال�صام 

.
(1(

بتع�صبهم للمذهب ال�صنّي، واأن�صاأوا المدار�س لمكافحة المذهب ال�صيعّي

اأنَّ  اأدل على ذلك، من  وكان نور الّدين قد �صار على هذا المنهج في ال�صام، ولي�س 

اإقناع  حاول  عندما  الدين،  �صالح  عّم  �صيركوه،  الدين  اأ�صد  لجي�صه  الع�صكرّي  القائد 

ده نور الدين بمهاجمة م�صر، قال له: »اإّن محاربة م�شر هي جهاد دينّي، وبفتحنا  �صيِّ

اإيَّاها، اإنَّما نحارب عدّوين لالإ�شالم، اأحدهما الخالفة الفاطمّية ال�شيعّية، وثانيهما 

ال�شليبّي�ن، وبذلك ُينقذ الإ�شالم، وهذا البلد من الف��شى ال�شيا�شّية وغيرها، لذلك 

لم تكد تتّم لن�ر الّدين ال�شيطرة على م�شر، حتى تعّجل �شالح الّدين بمح� الخالفة 

لت له م�شاألًة غير مقب�لة اأبداً. الفاطمّية، وما ترتبط به من عقيدة �شيعيَّة، �شكَّ

وقد اأخذ �شالح الّدين، منذ اأن ولَي وزارة م�شر، امتداداً اإلى ت�شّلمه الحكم، يعمل 

اأوًل، فاأن�شاأ عدداً من المدار�س، ويذهب  على ن�شر المذهب ال�شنّي، بطريقة �شلمّية 

الم�ؤرِّخ�ن اإلى الق�ل باأنَّ �شالح الّدين، اإنَّما ق�شد باإن�شاء المدار�س محاربة المذهب 

.
(2(

ال�شيعّي ون�شر المذهب ال�شّني«

من هذه المدار�س: مدر�صة ال�صافعّية التي عرفت بالمدر�صة النا�صرّية في م�صر، 

المدر�صة المالكّية بجوار جامع عمرو بن العا�س لتدري�س المذهب المالكّي، المدر�صة 

ال�صالحّية بجوار قبة الإمام ال�صافعي لتدري�س المذهب ال�صافعي، ويقوم مكانها اليوم 

جامع الإمام ال�صافعي، المدر�صة ال�صيوفّية، بناها �صالح الدين مكان دار الوزير الفاطمّي 

ال�صيوفيين  �صوق  لوجود  لذلك  اأبي حنيفة )�صميت  الإمام  فيها مذهب  �س  ليدرَّ عبا�س، 

نظام  على  وكانت  الح�صين،  الإمام  م�صهد  بجوار  الح�صينّية،  والمدر�صة  بابها(،  على 

)1) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج5، �س 415.

)2) المقريزي: خطط، ج2، �س 343؛ وابن جبير: الم�صدر ال�صابق، �س 158.



94

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

 وغيرها من المدار�س. هناك اإغفال في الم�صادر الإ�صالمّية ال�صّنية لكثيٍر 
(1(

ال�صالحّية

من وقائع الفترة التي عومل بها ال�صيعة في المنطقة معاملة �صيئة جدًا، وهذا يعود »اإلى 

ال�شراع المذهبّي بين ال�شّنة وال�شيعة، الذي فّتت العالم الإ�شالمّي وقتذاك، واأنهكه 

واأ�شعف ق�اه اأمام العدو ال�شليبّي الدخيل، وقد انعك�س ذلك على كتابات كثيٍر من 

الم�ؤرِّخين، لتبعّيتهم لدولٍة من الدول، اأو طائفٍة من الط�ائف، فظهر عدم التنا�شق 

.
(2(

والتحّيز في كتاباتهم«

واأكثر ما كان موؤِلمًا هو ت�صريد �صالح الّدين لالإ�صماعيلّية، وتعذيبهم، وحرق المكتبة 

الخالفة  زوال  خبر  وكان  كتبها،  ت�صتيت  بعد  الحكمة  بدار  الموجودة  الإ�صماعيلية 

الفاطمّية، بمثابة ال�صيف الذي �صّلط على رقبة الدولة الإ�صماعيلّية، لأّنها فقدت مركزًا 

هامًا من مراكز الدعوة ال�صيعّية في منطقة ال�صرق الأدنى.

واإذا كان اإ�صماعيلّية ال�صام، قد اعتمدوا في �صيا�صتهم على التاأييد الروحي للخالفة 

اأّنهم  اإل  الفاطمّية في م�صر، باعتبارها مركزًا للدعوة ال�صيعّية في العالم الإ�صالمّي، 

بالمذهب  تدين  التي  الأي�بّية  الدولة  واإحالل  �شق�طها،  بعد  التاأييد  هذا  »فقدوا 

ال�شّني محّلها، الأمر الذي جعلهم يعمل�ن ب�شّتى ال�شبل على اإعادة ال�شيعّية اإلى ما 

.
(3(

كانت عليه…«

رًا اإّياها من �صيطرة ال�صليبيّين، لكن مقابل  لقد دخل �صالح الّدين اإلى المنطقة محرِّ

هذه ال�صورة الإيجابّية التي ر�صخت في الأذهان، والتي و�صفت �صالح الّدين بالمحّرر 

والمنقذ وال�صجاع، فاإنَّ هناك �صورة اأخرى �صلبّية، �صببها التفريط بالنت�صارات التي 

تحّققت وعقد �صلح مع ال�صليبيين، مع العلم اأّنه كان بمقدوره اأن يتابع حركته الإنقاذّية 

التحريرّية، وي�صترجع كاّفة اأرا�صي الم�صلمين التي وقعت باأيدي ال�صليبيين، اإ�صافًة اإلى 

)1) نف�س الم�صدر، �س 364  و»الم�اعظ«، ج4، �س 193.

اأ�صامة زكي زيد: ال�صليبيون واإ�صماعيلية ال�صام في ع�صر الحروب ال�صليبية، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، ال�صكندرية   (2(

1980، �س 6.

)3) �صعيد عا�صور: المرجع ال�صابق، �س 340.
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اإلى حدوث كوارث  اأّدى  به المذهبي، وحقده على ال�صيعة ب�صكل غريب جدًا، مّما  تع�صّ

�صد بع�س مناطق ال�صيعة الخا�صعة له، فماذا فعل؟

بق�صاة  عنهم  وا�صتناب  تواجدهم  اأماكن  من  ال�صيعة  ق�صاة  بعزل  قام  لقد  - 

�صافعّية.

كان يحمل النا�س على الت�صّنن وعقيدة الأ�صعرّي. - 

اأعاد يوم قتل الإمام الح�صين بن عليQ - عيدًا، يحتفل به اأتباعه، كما فعل بنو 

اأمّية �صابقًا.

اأبطل من الأذان عبارة )حي على خير العمل(. - 

اأباد المكتبات ال�صيعّية في القاهرة وال�صكندرية وحلب. - 

ويقول ال�صيوطي في هذا المجال: »واأخذ ال�شلطان �شالح الّدين في ن�شرة ال�شّنة 

.
(1(

واإ�شاعة الحّق، واإهانة المبتدعة، والنتقام من الرواف�س«

عامل،  جبل  في  وطاأة  اأقّل  �صكاًل  اأخذت  الإجراءات  هذه  اأّن  وهي  مالحظة،  هناك 

وذلك للعالقة القوية التي كانت تربط بين ح�صام الّدين ب�صارة العاملّي والملك الأف�صل 

علي بن �صالح الدين اأبي الح�صن، الذي كان �صيعّي المذهب.

الدين  الأيوبّي، حاول ح�صام  البيت  الخالف �صمن  واندلع  الدين،  وفاة �صالح  وبعد 

ة واأنَّ �صالح الدين كان قد اأعّد ابنه الأف�صل  ب�صارة اإ�صالح ذات البين بين الأخوة، خا�صّ

علي ليكون خليفته. وكان »الأف�شل علي اأكبر اإخ�ته، وكان ح�شن ال�شيرة، متاأدباً، متديناً، 

 ،P النبي  بيت  لأهل  ت�شّيع  فقد  ومذهبه،  عقيدته  في  واأرحامه  اأباه  خالف  حليماً، 

ودخلت المنطقة تحت حكمه، وامتّدت مناطق نف�ذه من دم�شق وبيت المقد�س وبعلبك، 

.
(2(

اإلى ال�شاحل و�شرفند وب�شرى، وبانيا�س وه�نين وتبنين«

)1) ال�صيوطي: ُح�صن المحا�صرة، ج2، �س 28.

)2) �صعيد عا�صور: م�صر وال�صام في عهد الأيوبيين، دون طبعة، دار النه�صة العربية، بيروت 1971، �س 61.
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 يعني توّفي 
(1(

بالن�صبة لح�صام الّدين ب�صارة العاملّي )المتوّفي �صنة 598هـ ـ 1201م(

بعد مئة �صنة تقريبًا من الحتالل ال�صليبّي، فاإّن الم�صادر التاريخّية التي اأّرخت لفترة 

�صالح الّدين الأيوبي، رّكزت على كلِّ الأمراء والقادة معه، وخا�صة من الأكراد والأتراك، 

ة  ب المذهبي، خا�صّ ولكنها لم تاأت على ذكر ب�صارة العاملي، ويبدو اأّن ال�صبب هو التع�صّ

 ،R واأّن انتماءه اإلى قبيلة عاملة، التي كانت باأغلبّيتها ال�صاحقة تنتمي اإلى اآل البيت

هو ال�صبب في تجاهل الحديث عنه.

وب�صارة العاملي واأولده من بعده، واأحفاده اأي�صًا، حكموا المنطقة طيلة ثالثة قرون، 

.
(2(

وكانت عالقاتهم بالعلماء ال�صيعة في جبل عامل متمّيزة

ين وقف موقفًا �صلبّيًا تجاه ال�صيعة،  هناك م�صاألة مهمة وهي اأّنه اإذا كان �صالح الدِّ

فاإّن ابنيه: الملك الأف�صل علي واأخيه المح�صن، كانا على عالقة جّيدٍة مع ال�صيعة، وقد 

ين ب�صارة، و�صجاعته وحنكته، ودفاعه عن بالد الم�صلمين، ونظرًا  اأعجبا بقّوة ح�صام الدِّ

لذلك اأعلنا ت�صّيعهما لآل البيتR، وخالفا اأباهما واأرحامهما في عقيدتهما.

ترّحم  الذي  852هـ(،  �صنة  )المتوفي  الذهبّي  اإل  ب�صارة  اأولد  ت�صّيع  يتحّدث عن  لم 

ابن  على  قب�س  819هـ(  �شنة  الآخرة  في جمادى  )اأي  »وفيه  فقال:  �صيف  بن  لمحمد 

زاد  ب�شارة، وكان قد  بن  �شيف بن عمر بن محمد  بن  الراف�شّي، وه� محمد  ب�شارة 

.
(3(

اإف�شاده في طريق ال�شام، وقطع الطريق، فحمل اإلى دم�شق«

.
(4(

ويحتمل بولياك اأن يكون اأحفاد ب�صارة، وبنو �صبح اأو �صبيح من ال�صيعة

ويبدو اأّن ح�صام الّدين ب�صارة »ا�شترك في معركة حّطين �شنة 583هـ، والتي انت�شر 

فيها الم�شلم�ن انت�شاراً حا�شماً، وهذا كان له اأثر كبير في �شط�ع نجم ح�شام الّدين، 

)1) حول ح�صام الدين ب�صارة، راجع: مح�صن الأمين: الخطط، �س 132؛ ومحمد جابر اآل �صفا: تاريخ جبل عامل، �س 28؛ ومحمد 

تقي اآل فقيه: جبل عامل في التاريخ، �س 76.

)2) مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، ج2، �س 189.

)3) ابن حجر الع�صقالني: الم�صدر ال�صابق، ج7، �س 216.

)4) بولياك: القطاعية في م�صر و�صوريا وفل�صطين ولبنان، تحقيق عاطف كرم، دار المك�صوف، بيروت 1948، �س 45 – 46.
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.
(1(

ونظراً لهذا الأمر عّينه �شالح الّدين الأي�بي حاكماً على عكا �شنة 585هـ«

في تلك الفترة كانت اأعالي جبل عامل وجزين محّررًة من الوجود ال�صليبّي، ولم يبق 

باأيدي هوؤلء اإل �صقيف اأرنون و�صور، ولذلك فاإّن تركيز �صالح الّدين كان على ح�صام 

خون اأنَّ بلدة  الّدين ب�صارة للقيام بهذه المهمة، عبر تقوية جي�صه في عكا، ويذكر الموؤرِّ

زبقين كانت مركز اإمارته، وتدّل الآثار الفخمة في البلدة على ذلك.

وَيعتبر البع�س اأنَّه عندما حاول ال�صليبّيون التقّدم باتِّجاه عكا، ت�صّدى لهم الجي�س 

الّدين  ح�صام  جي�س  كان  المعركة،  وقت  حان  وعندما  ين،  الدِّ ح�صام  بقيادة  العاملي 

 �صنة 589هـ قبيل وفاة �صالح الّدين، 
(3(

 وكان الن�صر بجانبهم
(2(

ب�صارة في اأّول الميمنة

مة الأمراء، وو�صفه ابن �صداد »باأّنه  كان ح�صام قد و�صل اإلى اأوج مجده، وكان في مقدِّ

.
(4(

م على ه�ؤلء« المقدَّ

وفي �صنة 590هـ عند وفاة �صالح الّدين، كان لح�صام دور مهّم في التوفيق بين اأبنائه، 

، وكان يحميها مع جماعته العاملّيين؛ وفي �صنة 
(5(

وفي �صنة 594هـ »كانت تبنين بيده«

الهجرّي، كان  ال�صابع  القرن  بدايات  امتدادًا حّتى  الآخر،  ربيعه   26 وفاته  598هـ كانت 

ذهب  614هـ،  �صنة  ففي  مكان،  من  اأكثر  في  ال�صليبييِّن  يواجهون  يزالون  ل  العاملّيون 

الإفرنج  وجاء  اأهلها،  فاأخالها  الإفرنج،  اأبطال  من  بخم�صمائة  اإلى جزين  ال�صليبّيون 

فنزلوا فيها، وترّجلوا عن خيولهم لي�صتريحوا، فتحّدرت عليهم المياذنة )�صيعة جزين( 

.
(6(

ومن الجبال، فاأخذوا خيولهم وقتلوا عامتهم«

�صداد:  ابن  ويقول  ال�صقيف،  في  لل�صيعة  م�صّرف  موقف  عن  الم�صادر  تذكر  اأخيرًا 

)1) ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج6، �س 109، وابن �صداد: الم�صدر ال�صابق، �س 73.

)2) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، تحقيق ق�صطنطين زريق ونجال عز الدين، دون طبعة، م4، ج1، المطبعة الميركانية، بيروت 

1939م، �س 225.

)3) ابن �صداد: النوادر، الم�صدر ال�صابق، �س 210.

)4) نف�س الم�صدر، �س 245؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج6، �س 59.

)5) ابن وا�صل: الم�صدر ال�صابق، م4، ج2، �س 135.

)6) الذهبي: تاريخ الإ�صالم )611 – 620(، �س 18؛ والدويهي: تاريخ الأزمنة، �س 206 – 207.
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ا�شماعيل )�شاحب دم�شق( وال�شليبيّين  ال�شالح  الملك  بين  تّم  الذي  التِّفاق  »بعد 

على ت�شليمهم قلعة ال�شقيف، وطلب الملك من الحاج م��شى ال�شقيفي ت�شليمها لهم، 

اأبى هذا الأخير وامتنع قائاًل: واهلل ل جعلته في �شحيفتي، ف�شار اإليه ف�شربه حّتى 

.
(1(

قتله، وا�شتاأ�شل ماله«

الحالة العلمّية والفكرّية خالل الفترة الصليبّية
كانت هناك حركة فكرّية، قبل الحتالل ال�صليبّي واأثناءه، و�صملت كلَّ المناطق في 

�صوريا وم�صر ب�صكل خا�س، وما يعنينا بهذا الأمر، اأ�صا�صًا منطقة جبل عامل، هذه المنطقة 

التي كان يغلب عليها الطابع ال�صيعّي، فقد كان لها ما�ٍسٍ زاهر بالعلم والأدب والتاأليف 

في اأكثر من مجال، قبل ال�صليبّيين، ثّم كان لها الما�صي نف�صه بعد هوؤلء، وح�صبها فخرًا 

خين، والموؤلِّفين  واعتزازًا اأّنها اأخرجت عددًا كبيرًا من العلماء وال�صعراء والأدباء والموؤرِّ

والمحّدثين، ويكفي اأن نذكر رجاًل نبغ قبل الحتالل، وهو عبد الح�صين ال�صوري، وكان 

�صاعرًا كبيرًا، هذا وكان »البحث �شاقاً في ال��ش�ل اإلى الحقيقة، ولكن كان ل بّد من 

اإّنه كان هّم ه�ؤلء العرب  ال��ش�ل اإليها، وهكذا كان، فقد تبّين بعد ط�ل التنقيب، 

الم�شلمين ال�شيعة، الحفاظ على تتابع الدر�س والتدري�س، واإي�شال العل�م الإ�شالمّية 

والآداب العربّية من جيٍل اإلى جيل، لئال ت�شيع ال�شخ�شّية الإ�شالمّية، وتزول الروح 

العربّية، وه� ما ُوّفق�ا فيه كل الت�فيق، وكانت المقاومة الع�شكرية عبثاً، مي�ؤو�شاً من 

.
(2(

الن�شر فيها، اإذن فال بّد من المقاومة الفكرّية وهذا ما اختّطه اأولئك النا�س«

بدايات  منذ  المنطقة  في  برزوا  الذين  عامل،  جبل  من  والأعالم  العلماء  اأهّم  اأّما 

الحركة ال�صليبّية، وكان لهم تاأثير في الو�صع العلمّي والثقافّي والفقهّي الدينّي والتاريخّي 

في فتراتهم، نذكر:

)1) راجع ابن �صداد: الم�صدر ال�صابق.

)2) ح�صن الأمين: ابن جبير في جبل عامل، النهار، الربعاء 1986/9/10.

اإن الزمن الذي مّر فيه ابن جبير بلبنان كان 580هـ، وكانت المنطقة تحت الحتالل ال�صليبي.
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اأبو الفتح ال�صيداوّي من �صيدا، وهو من معا�صري ال�صيخ ال�صهيد اأ�صعد بن اأبي  - 

روح الطرابل�صي، ا�صت�صهد في �صيدا �صنة 504هـ، وتحّدث عنه ال�صهيد الأّول.

اأبو الوح�س ال�صيداوي، قال ابن ع�صاكر عنه اأّنه كان �صاعرًا. - 

م، ولد  اأحمد اأبو الح�صن.. اأبي الف�صل التغرّي ال�صوري، توفي �صنة 518هـ/1124 -

في مدينة �صور �صنة 459هـ، و�صكنها اإلى حين �صقوطها بيد ال�صليبّيين �صنة 517هـ، 

ت�في في 14 رجب �صنة 518هـ، ودفن في دم�صق، وكان �صاعرًا.

هـ في كرك  - 527 �صنة  ولَد  الر�صا(  )اأبو  العاملي  الكركي  ـ اأحمد بن طارق… 

على  حري�صًا  كان  1195م.  �صنة  592هـ،  �صنة  توفي  عامل،  جبل  في  و�صكن  نوح، 

الطلب وتح�صيل الأ�صول.

اأ�صد الدين بن عامر العاملي، من اأمراء جبل عامل، ووالد ح�صام الّدين ب�صارة،  - 

المتوفي �صنة 597هـ.

الح�صن بن طاهر ال�صدرّي، اأبو علي، وهو اأحد اأجاّلء فقهاء ال�صيعة ومتكّلميهم،  - 

وت�صّدر للتدري�س في حلب، له كتاب )ق�صاء حقوق الموؤمنين(، ينقل عنه ال�صيخ 

الكفعمي العاملي، في حوا�صي م�صباحه وغيره.

الح�صن بن طاهر بن الح�صين ال�صورّي، اأبو عبد اهلل، فا�صل، فقيه، جليل، يروي  - 

عنه ال�صيخ اأبو الفتوح.

�صالح بن اأ�صد الدين بن عامر بن مهلهل العاملي، اأخو الأمير ح�صام، ذكره ابن  - 

فتوح في تاريخه.

طالب ال�صورّي، وكان �صاعرًا. - 

هـ،  ـ اأبو اأحمد ال�صورّي، توفي �صنة 559هـ/ 1162م، ولد في مدينة �صور �صنة 457 -

و�صكن في دم�صق.

م،  عبد اهلل بن طاهر، المعروف بـ القا�صي ابن زينة الواعظ، توفي �صنة 520هـ/1126 -

كان كثير الحفظ للنتف والأ�صعار المقطعة.
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علي بن اأحمد بن محمد ال�صيداني، فقيه وعالم �صيعي. - 

هـ في �صور، وتوفي  - 460 علي بن عبد الرحمن… اأبو طالب ال�صورّي، ولد �صنة 

�صنة 537هـ/ 1142م، اأبوه واأجداده من ق�صاة �صور، ولهم البيت العريق في العلم 

والق�صاء والريا�صة.

م، ولد في  كافور بن عبد اهلل، اأبو الح�صن الليثي ال�صورّي، توفي �صنة 521هـ/1127 -

م�صر، ون�صاأ بها، وخرج اإلى ال�صام، و�صكن مدينة �صور، فُن�ِصَب اإليها، كان يحفظ 

كثيرًا من الِمَلح والنوادر، وله �صعر، ودفن في بغداد.

�صنة  وتوفي  هـ،  - 431 �صنة  بعكا  ولد  الَفَر�صي،  ال�صوري  تمام  اأبو  ثابت،  بن  كامل 

519هـ/1125م، كان فريد ع�صره، وله حلقة بم�صر لإقرار الفرائ�س، وله �صعر.

مالك بن عمرو ال�صاعدي العاملي الق�صاعي، وهو �صاعر. - 

م،  محمد بن اأحمد ال�صراج ال�صورّي، اأبو عبد اهلل، كان حّيًا قبل �صنة 543هـ/1148 -

وكان يقول ال�صعر.

خ الحروب ال�صليبّية، وو�صع ثالثة كتب تاريخّية، يتَّ�صل اثنان  وليم ال�صورّي، موؤرِّ - 

منها عن قرب بهذه الحروب.

يحيى بن علي بن محمد التبريزّي، اأبو زكريا، اأحد �صيوخ اللغة والأدب، توفي �صنة  - 

502هـ/ 1108م.

م، ولد في زمن الحتالل  ال�صيخ ا�صماعيل بن العودّي الجزيني، �صنة 580هـ/1184 -

ال�صليبّي في جزين، وكان عالمًا عاّلمة، اأديبًا و�صاعرًا، در�س في جزين، ثّم ذهب 

اإلى العراق، وزار الم�صاهد المقّد�صة، وح�صر على علماء الحّلة، ثم رجع اإلى بلدة 

جزين، له كتاب )نظم الياقوت( وله �صعر كثير.

كتاب  له  البغدادّي،  ذكره  اللطف،  اأبو  ال�صيداوي،  الّدين  �صياء  بن  اإبراهيم  - 

)الجواهر الن�صيدة في �صرح العقيدة( كان حّيًا �صنة 651هـ.
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م، كان �صيخًا م�صتغاًل بالبحث في اأخبار  اأحمد ال�صيداوي، توفي �صنة 652هـ/1254 -

النبّيP، والفقه.

بهاء الّدين ال�صعبي العاملي، هو الجّد الأقدم لآل �صعب العاملّيين، ومن ذّرية  - 

الملك الأف�صل نور الّدين علي بن �صالح الّدين.

الح�صام النجاري العاملي، وهو ال�صيخ العالم الفقيه، كان مقيمًا في قرية مجدل  - 

�صلم.

الح�صن بن الح�صن بن محمد بن العود، نجيب الدين اأبو القا�صم، ولد في الحّلة  - 

بالعراق �صنة 581هـ، وتوفي �صنة 677هـ، 1278م، وكان �صيخًا لل�صيعة في ع�صره، 

عليه  فانق�ّس  مدة،  فيها  و�صكن  حلب،  اإلى  انتقل  جيد،  �صعر  له  متكلِّمًا،  فقيهًا 

عامتها، ثّم انتقل اإلى جزين ماأوى ال�صيعة اآنذاك.

طه بن محمد بن فخر الّدين، جّد ال�صهيد الأّول، محمد بن مكي العاملّي الجزيني،  - 

عالم، ثقة، زاهد، له كتاب: )اأ�صماء اأهل بدر(.

�صنة  الآخر  ربيع  من  العا�صر  في  توفي  ال�صيداوي،  حمزة  بن  الح�صن  بن  علي  - 

643هـ/ 1245م، حّدث واأجاز.

علي بن فا�صل.. بن حمدون ال�صورّي، اأبو الح�صن، اأّمه ال�صاعرة تفيه$ - الرمنازية 

ال�صورية، اأ�صله من مدينة �صور، �صكن م�صر، كان فا�صاًل، مقرئًا نحويًا، �صافعي 

المذهب، توفي في ال�صكندرية �صنة 603هـ/ 1206م.

محمد بن حامد الجزيني، هو ال�صيخ �صم�س الدين.. جّد ال�صهيد الأول. - 

هـ، توفي  - 601 محمد بن عبد الموؤمن بن اأبي الفتح ال�صوري، ولد في �صور �صنة 

�صنة 690هـ/1291م.

الوائلي  التغلبي  الحمداني  البقاعي  جندل  بن  ال�صحاك  بن  هّزاع  بن  محمد  - 

العاملي، قدم من وادي التيم اإلى جبل عامل، في ع�صر ال�صلطان �صالح الّدين 
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الأيوبي، وحّط رحاله قرب بلدة العدي�صة.

ـ يو�صف بن حاتم بن فوز بن مهند ال�صامي، العاملي الم�صغراني، كان فا�صاًل، فقيهًا، 

عابدًا، ومن اأجّلة تالمذة المحّقق الحّلي، المتوفي �صنة 676هـ، وال�صيد علي بن طاوو�س 

 (Qالمتوفي �صنة 664هـ، وله كتب منها: )كتاب الأربعين في ف�صائل اأمير الموؤمنين

بـ)جوابات  وعرفت  عنها،  اأجابه  م�صاألة  و�صبعين  اثنين  الحّلي  المحقق  �صيخه  و�صاأل 

.
(1(

الم�صائل البغدادّية(

اإ�صافًة اإلى علماء وفقهاء و�صعراء ومحّققين واأدباء اآخرين، ل ي�صع المجال لذكرهم 

ما  وعلى  الحتالل،  محنة  على  »تغّلب�ا  العامليين  باأنَّ  القول  ون�صتطيع  هذا  جميعًا. 

حّملتهم اإياه تلك المحنة من �شيق وت�شييق، وا�شتطاع�ا اأن ي�ؤ�ّش�ش�ا مدار�س، واأن 

يحتفظ�ا ب�ج�دهم كاماًل، واأن يظّل�ا اأمناء على ر�شالتهم الفكرّية الأ�شيلة، فحر�ش�ا 

عل�م  وحر�ش�ا  الطامي،  الفرنجي  البحر  ذلك  في  عل�مها  و�شان�ا  العربّية  اللغة 

.
(2(

ال�شريعة وحفظ�ها، واأورث�ا ذلك لالأجيال التالية«

ويبدو اأّن الرحالت العلمّية اإلى العراق وغيره لم تنقطع منذ القديم، وكان الطالب 

بمتابعة  المتمّثلة  التالية،  للمرحلة  اأنف�صهم  يعّدون  حيث  المنطقة،  في  اأوًل  يدر�صون 

الدرا�صة العليا في العراق. يبقى اأن ُن�صير اأخيرًا، وفي مجال تاأّثر جبل عامل ح�صاريًا 

وفكريًا بال�صليبيّين وبالعك�س، اأّن المجتمع ال�صليبّي في منطقة جبل عامل كان يتكّون 

باأ�صره من الع�صاكر والتجار، فلم يكن في الواقع �صالحًا لأن َيخلق اأو ُيقيم م�صتوى فكريًا 

اقت�صر على  المنطقة �صعيفًا جدًا،  ال�صليبّي الح�صارّي في هذه  اأثر  رفيعًا، لهذا كان 

العالقات القت�صادّية، وعلى ما يترّتب بين ال�صيد وفالحيه، من عالقات محدودة في 

اإطار ما تمليه الم�صلحة الحربّية.

)1) حول علماء الفترة ال�صليبية، راجع: ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، الم�صدر ال�صابق، والذهبي: تاريخ الإ�صالم...، ومح�صن 

الأمين: اأعيان ال�صيعة ج2، وابن ع�صاكر: تاريخ مدينة دم�صق، ج10، وعلي داود جابر: المرجع ال�صابق من �س 390 اإلى 409.

)2) ح�صن الأمين: نف�س المرجع.

ومح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة ج11، ط2، مطبعة الن�صاف، بيروت 1380هـ/ 1961م، �س 282.



103

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الإفرنج  يعاي�س  كان  الذي  العتبار(،  )كتاب  �صاحب  منقذ،  بن  اأ�صامة  لنا  ويروي 

في تلك الحقبة، في باب طبائعهم واأخالقهم قائاًل: »�شبحان الخالق البارئ، اإذا خبر 

الإن�شان اأم�ر الفرنج، �شّبح اهلل تعالى وقّد�شه، وراأى بهائم، فيهم ف�شيلة ال�شجاعة 

والقتال ل غير، كما في البهائم ف�شيلة القّ�ة«! كما يذكر لنا اأي�صًا عن عجائب طبعهم 

ومحاكماتهم، وغرائب عاداتهم وتقاليدهم، ما يتنافى مع عادات وتقاليد العرب، وتحت 

اأ�صامة عن هذا المو�صوع، ب�صيء من   يتحّدث 
(1(

عنوان )لي�س لالإفرنج غيرة جن�صّية(

ال�صراحة والو�صوح.

تاأّثروا  قد  عليهم وقت ط�يل،  تبّلدوا، وم�شى  »الذين  ال�صليبّيين  فاإّن  ومع ذلك 

ومجال�س  والماأكل،  اللبا�س  في  بها،  حّل�ا  التي  المناطق  وثقافة  وتقاليد  بعادات 

اللغة، فكان )همغري الرابع(  الن�شاء وتعلم  ال�شرب والله�، واإطالق اللحى وحجب 

�شيد تبنين على درايٍة تاّمٍة باللغة العربية، كما كان )رينالد( �شيد �شيدا مهتّم بالعلم 

ال��شطى،  الع�ش�ر  اأعظم م�ؤّرخي  ُيعتبر من  الذي  ال�ش�رّي(  اأّما )وليم  الإ�شالمّي، 

وقد ولد في لبنان، فاإّنه كان ُيتقن اللغة العربّية الف�شحى.

اأّما العامليون، فاإّنهم رف�صوا ـ كغيرهم من العرب ـ الأخذ بعادات وتقاليد الإفرنج، 

.
(2(

لكونها تتنافى وروح الإ�صالم بمفهومهم«

الوضع السياسّي والفكرّي إبَّان الفترة المملوكّية
بقي الحتالل ال�صليبّي للمنطقة حوالي القرنين �صنة 1099 ـ �صنة 1291م، ثّم كانت 

الإ�صالمّي،  الحكم  فترات  في  جديدة  تعتبر  الفترة  هذه  المنطقة،  هذه  تحرير  فترة 

والذي اأتى تحت راية المماليك هذه المّرة، وكانت معركة عين جالوت قبل ذلك )اأيلول 

�صنة 1260م( حدثًا هامًا في تاريخ الم�صلمين، ح�صمت تقّدم المغول ال�صريع واأبعدتهم، 

)1) نقاًل عن محمد مخزوم: المرجع ال�صابق، �س 43.

)2) نف�س المرجع، نقاًل عن اأ�صامة بن منقذ: العتبار، حرره فيليب حتي بريتون، مكتبة المثنى، بغداد 1930. وابن جبير: الم�صدر 

ال�صابق. و�صتيف رن�صيمان: تاريخ الحروب ال�صليبية، ترجمة ال�صيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت 1967.
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قّوًة �صاربًة في  المنطقة  ال�صام، عادت هذه  لبالد  واحتاللهم  المماليك،  انت�صار  ومع 

من  بّد  ول  ال�صليبّي،  الحتالل  من  الخال�س  في  بالفعل  و�صاهمت  الإ�صالمّي،  العالم 

التذكير هنا اأّن المغول بقيادة هولكو، هاجموا مركز الخالفة العبا�صّية في بغداد، حيث 

�صقطت باأيديهم، واأ�صبحت في تلك الفترة »بين نارين وخطرين: مغ�لّي و�شليبّي. 

وراح المغ�ل يهّددون م�شر اأي�شاً، وهنا بداأ التحّرك الممل�كّي، حيث اأوقف�ا الزحف 

.
(1(

المغ�لّي في معركٍة فا�شلٍة، انتهت بن�شرهم«

و�صوريا  وفل�صطين  م�صر  على  و�صيطروا  ال�صرق  مقّدرات  المماليك  ت�صّلم  اأن  وبعد 

الداخلّية، منذ �صنة 648هـ، 1250م، عمدوا اإلى ال�صتيالء على كلِّ المدن ال�صاحلّية من 

طرطو�س وطرابل�س اإلى حيفا، مرورًا ببيروت و�صيدا و�صور وغيرها..

فمن هم هوؤلء المماليك، الذي ا�صتطاعوا تحقيق هذه النت�صارات، ثّم حكم المنطقة 

باأكملها؟ اإّن وجود المماليك في العالم الإ�صالمّي، يعود اإلى ما قبل قيام دولتهم باأمٍد 

طويل، وكانت فترة �صعف الدولة العبا�صّية، منا�صبًة لالعتماد عليهم، فراحوا ي�صترونهم 

لتاأليف جيو�س منهم، يحّققون بوا�صطتها م�صالحهم.

الخليفة  ا�شتعملهم  ثّم  الماأم�ن،  العبا�شي  الخليفة  ا�شتخدمهم  من  ل  »اأوَّ وكان 

المعت�شم لتدعيم �شلطته، وفي نف�س ال�شياق، فاإّن الط�ل�نّيين نحْ�ا هذا المنحى، 

، كذلك فاإّن 
(2(

فا�شتروا المماليك واأكثروا، وبلغ عددهم ح�الي اأربعة وع�شرين األفاً«

كبير  جي�س  اإلى  بحاجة  كانوا  358هـ/969م،  �صنة  م�صر  اإلى  جاوؤوا  عندما  الفاطمّيين 

دوا اأركان دولتهم ومّد �صلطانهم، فاأ�صافوا اإليه في م�صر الأتراك والأكراد والغّز  ليوطِّ

 .
(3(

والديلم«

)1) راجع: اليا�س الق�صار: ال�صرق العربي في الع�صور الو�صطى، الدار اللبنانية للن�صر الجامعي، انطليا�س 1996، �س 387. وكمال 

ال�صليبي: منطلق تاريخ لبنان، من�صورات كرافان، بيروت 1979، �س 125، وعرب دعكور: تاريخ الفاطميين والزنكيين والأيوبيين 

والمماليك وح�صاراتهم، ط1، دار النه�صة العربية، بيروت 2011، �س 329 وما بعدها.

)2) جالل الدين ال�صيوطي: تاريخ الخلفاء، دار الفكر، بيروت 1974، �س 222. وابن اأيا�س: بدائع الزهور، الم�صدر ال�صابق، ج1، 

1951، �س 37. وابن تغري بردي: النجوم...، الم�صدر ال�صابق، ج3، �س 256.

)3) ابن حوقل، محمد علي: �صورة الأر�س، طبع مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ، �س 318.
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نف�س  نهجوا  567هـ/1171م  �صنة  من  اأي�صًا  حكموا  عندما  الأيوبّيين،  فاإنَّ  بدورهم، 

، وقام ال�صلطان ال�صالح نجم الّدين اأيوب )ما 
(1(

ال�صبيل، واأكثروا من �صراء المماليك

ب�صراء  639هـ/1240م،  �صنة  الأيوبّيين في م�صر( في  �صل�صلة �صالطين  الأخير من  قبل 

اأن�شاأ  الذي  ه�  ال�شالح  »الملك  اأّن  المجال  هذا  في  المقريزي  ويذكر  منهم،  الكثير 

و�شماهم  بدهاليزه،  المحيطين  بطانته،  ف�شاروا  م�شر،  بديار  البحرّية  المماليك 

. بعد ثماني �صنوات من 
(2(

البحرّية، ل�شكناهم معه في قلعة الرو�شة على بحر النيل«

�صلطنة ال�صالح نجم الدين اأيوب، اأي في �صنة 646هـ/1248م، كانت حملة لوي�س التا�صع 

�صنة  دمياط  على  التا�صع  لوي�س  فا�صتولى  مري�صًا،  �صلطانها  كان  وقت  في  على م�صر، 

.
(3(

647هـ، �صنة 1249م بغير قتال«

لم يلبث اأن توفي الملك ال�صالح في المن�صورة في ال�صنة نف�صها، وهنا دّبت الفو�صى 

يهّدد  ال�صليبّي  والخطر  ب�صرعة،  مكانه  خليفة  فال  الأمور،  وا�صطربت  الخالفة،  في 

الدولة، ول اأحد يقف في وجهه.

كان للملك ال�صالح ولد واحد ا�صمه )توران �صاه(، �صاب، عديم الخبرة، كان خارج 

م�صر، »وتّم اإخفاء نباأ وفاة الملك، حّتى ل ي�شتغل ال�شليبي�ن ذلك، ويهاجم�ا البالد، 

وهنا برز دور )�شجرة الدّر(، زوجة الملك ال�شالح، فاأدارت دّفة الحكم، واأر�شلت بطلب 

ت�ران �شاه من الخارج. علم ل�ي�س التا�شع بنباأ خبر وفاة الملك، فاأ�شرع بح�شم الأمر، 

م ال�شليبّي�ن اإلى  م الم�شلم�ن �شف�فهم، وتقدَّ بت�جيه �شربة ع�شكرّية، قبل اأن ينظِّ

المن�ش�رة ودخل�ها، وو�شل�ا اإلى باب ق�شر ال�شلطان. فُقتل قائد الجي�س الم�شري، 

وهنا برز دور المماليك البحرّية، حيث هاجم�ا الفرنج بقيادة ركن الّدين بيبر�س، 

)1) ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج6، �س 319.

)2) المقريزي: ال�صلوك، الم�صدر ال�صابق، ج1 ق2، �س 339 – 340.

الم�صدر  ابن تغري بردي:  اأي�صًا:  219. راجع  ن�صر، �س  تاريخ  بيروت، دون  المقريزية، ج1، دار �صادر،  المقريزي: الخطط   (3(

ال�صابق، ج7، �س 11.
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اإلى  . عاد توران �صاه 
(1(

الق�شر« واأبعدوهم عن باب  الم�شلمين عليهم،  فرجحت كّفة 

م�صر �صنة 647هـ/1250م، فاأعلنت �صجرة الدّر وفاة زوجها، وا�صتلم ال�صلطة ابنه توران 

�صاه، الذي قاد الجي�س، وحا�صر ال�صليبيّين، الذين ان�صحبوا من دمياط، وانتهى الموقف 

ومعظم  التا�صع  لوي�س  و�صع  ذلك،  من  واأكثر  الم�صرّي،  الجي�س  لم�صلحة  الع�صكرّي 

الجي�س ال�صليبّي في الأ�صر.

القوى  خطِّ  على  المماليك  لدخول  اأ�صا�صيًا  مدخاًل  ة،  المهمَّ المعركة  هذه  كانت 

تهم، التي  رة في الو�صع ال�صيا�صّي والع�صكرّي، و�صعروا اأكثر بقوَّ ال�صيا�صّية الكبيرة الموؤثِّ

»ت�ج�س  �صاه  توران  فاإّن  هنا  ومن  الملك،  على  �صلطتهم، حّتى  تثبيت  في  �صي�صتغلونها 

.
(2(

خيفة منهم، قّرب اإليه مماليكه، واأبعد المماليك البحرّية«

اإليه،  الُملَك  وتقديمها  له،  رعايتها  معه،  عملها  الدّر  ل�صجرة  �صاه  توران  يحفظ  لم 

ر لها، وطالبها بمال اأبيه، فخافت منه، واّت�صلت بالمماليك البحرّية لم�صاعدتها،  فتنكَّ

وهنا وجد هوؤلء الفر�صة �صانحًة لهم للتخّل�س من الملك، ففعلوا ذلك وقتلوه، ويقول 

دولة  انقر�شت  )ت�ران(،  �شاه  ط�ران  م  المعظَّ »وبمقتل  ال�صدد:  هذا  في  المقريزي 

بني اأي�ب )ن�شبه لل�شالح اأي�ب( في اأر�س م�شر، وكانت مّدتهم اإحدى وثمانين �شنة، 

.
(3(

وعّدة مل�كهم ثمانية«

وبعد مقتل توران �صاه ت�صلَّمت ال�صلطة �صجرة الدّر، »باتِّفاق بين الأمراء والمماليك 

.
(4(

البحرّية واأعيان الدولة«

رّدة فعل األيوبّيين
لم يكن الو�صع في �صوريا مريحًا، اإزاء ما ح�صل في م�صر، و�صعرت �صجرة الدّر اأي�صًا 

)1) المقريزي: ال�صلوك، الم�صدر ال�صابق، ج1 ق2، �س 345.

)2) ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج6، �س 370.

)3) المقريزي: الخطط المقريزية، الم�صدر ال�صابق، ج2، ن�صخة م�صورة عن موؤ�ص�صة عي�صى البابي الحلبي، القاهرة 1845، �س 236.

)4) ابن تغري بردي: الم�صدر ال�صابق، ج7، �س 19.
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ال�صام تحكم  ة بقاء الأ�صرة الأيوبّية في  اأنَّ هناك عوائق تقف في وجه حكمها، وخا�صّ

هناك، وترف�س ما ح�صل في م�صر، كما اأنَّ الخليفة العبا�صّي ا�صتغرب من بغداد، اأمر 

ت�صليم الحكم لمراأة، واأر�صل اإلى اأمراء م�صر كتابًا عّبر فيه عن ا�صتيائه البالغ، قائاًل 

.
(1(

لهم: »اإْن كانت الرجال قد عدمت عندكم، فاأعلم�نا حّتى ن�شّير اإليكم رجاًل«

اأمام هذا الواقع الجديد، عر�س اأمراء المماليك على �صجرة الدّر الزواج من الأمير 

عّز الدين اأيبك مقّدم الع�صكر، فوافقت على ذلك، وتنازلت له عن الحكم، بعد اأن حكمت 

ثمانين يومًا.

اإذن المعّز عّز الدين اأيبك هو اأّول ملوك المماليك في م�صر، وابتداأ حكمه في �صنة 

والدولة  العبا�صّية  والخالفة  المغول  �صرب  المماليك  ا�صتطاع  اأن  بعد  648هـ/1250م، 

.
(2(

الأيوبّية، و�صيطروا على معظم المدن في �صوريا وال�صاحل اللبناني

رّدة فعل المغول بعد هزيمتهم، كانت تحالفهم مع ال�صليبّيين، لمواجهة الم�صلمين، 

فت�صّدى لهم �صلطان م�صر المملوكي )قطز(، يرافقه قائده بيبر�س، الذي برز دوره في 

اإلى م�صر،  قها هوؤلء، عادوا  التي حقَّ مواجهة ال�صليبّيين والمغول، وبعد النت�صارات 

لكن حدث ما لم يكن بالح�صبان، فقد َقتل بيبر�س �صلطان م�صر، وتخّل�س منه، واأ�صبح 

.
(3(

هو الحاكم الفعلّي لل�صلطنة المملوكية

التي  الدولة  المماليك، وهو الذي بنى دعائم  الفعلي لدولة  �س  الموؤ�صِّ اعتبر بيبر�س 

وّلى عليها عالء  بعده دولتهم، كما حكم دم�صق، حيث  المماليك  اأقام عليها �صالطين 

اأّنه  كما  منهم،  تخوَّف  الذين  الأمراء،  بع�س  على  بالقب�س  وكلَّفه  البندقداري،  الدين 

ق�صى على كلِّ من حاول اأن ُيعيد الدولة الأيوبّية في �صوريا.

)1) المقريزي: ال�صلوك، الم�صدر ال�صابق، ج1 ق2، �س 368.

)2) راجع: اأحمد حطيط: تاريخ البلدان الو�صيط، دار البحار، بيروت 1986، �س 20 – 23.

)3) اأبو الفداء اإ�صماعيل بن علي: المخت�صر اأخبار الب�صر، ج1، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1960، �س 207. وفيليب حتي: تاريخ 

لبنان، دار الثقافة، بيروت 1959، �س 400. وابن �صداد: تاريخ الملك الظاهر، تحقيق اأحمد حطيط، المعهد  اللماني للدرا�صات 

ال�صرقية، في�صبادن 1983، �س 33.
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ثورة شيعّية في مصر
ا�صتهلَّ الظاهر بيبر�س حكمه في م�صر بمواجهة تحّركات قام بها ال�صيعة هناك، حيث 

ح�صلت ثورة بكلِّ معنى الكلمة، »قامت في القاهرة ت�شتهدف اإعادة الخالفة الفاطمّية، 

، اأظهر الزهد وال�رع، و�شكن بجبل المقطم، وجمع 
(1(

مها رجل يعرف بـ)الك�راني( تزعَّ

ح�له جماعة من الناقمين على الحكم الممل�كّي، واأقطعهم الإقطاعات، وكتب لهم 

الرقاع »وفي تف�شيل ما جرى في القاهرة وقتها، اأّنه في اأواخر �شنة 658هـ/1260م، �شّق 

الثّ�ار �ش�ارع القاهرة لياًل، وهم ي�شيح�ن )يا اأبا علي(، وفتح�ا ح�انيت ال�شي�فّيين، 

ال�شي�ف(، واأخذوا ما فيها من �شالح، واقتحم�ا ا�شطبالت الجن�د، واأخذوا  )باعة 

منها الخي�ل، ولكّن جند بيبر�س اأحاط�ا بهم واألق�ا القب�س على جميع زعمائهم، 

.
(2(

فهداأت الث�رة، واأمر بيبر�س ب�شلب الك�رانّي، وبع�س الزعماء على باب زويله«

ويبدو اأنَّ بيبر�س ا�صتحقَّ هذه الثورة، وانتبه اإلى م�صاألٍة مهّمٍة، وهي اأنَّ جذور الدعوة 

ة في م�صر، ولذلك فاإنَّه عمل على ح�صم الأمر  الفاطمّية والدولة، ل تزال موجودة وبقوَّ

مًة  مع هذه الثورة ب�صرعة، وب�صّدة، وب�صكل عنيف، تمّثل ب�صلب الكوراني، وكان ذلك مقدِّ

للق�صاء على الثورات التي اعتر�صت �صبيله في بداية حكمه.

ا �صعر اأنَّه بحاجة اإلى غطاء دينّي، لُيتابع من خالله �صيا�صته المر�صومة، »�شعر  ولمَّ

التي  الدامية  لُيقيلها من عثرتها  العبا�شّية،  الخالفة  ٍة لإحياء  باأنَّه في حاجة ما�شَّ

بمظهر  الإ�شالمّي  العالم  اأمام  وليظهر  المغ�ل،  اأيدي  على  �شق�طها  بعد  لحقتها 

الحامي للخالفة، بعد اأن حاول بع�س حكام ال�ليات الإ�شالمّية اإحياء الخالفة في 

.
(3(

بلدهم، ولكن الظاهر بيبر�س كان اأ�شرع ه�ؤلء جميعاً اإلى اتخاذ تلك الخط�ة«

 ،1261 �صنة  حزيران  659هـ،  �صنة  رجب  في  م�صر  اإلى  العبا�صّي  الأمير  و�صول  ومع 

)1) »الك�راني« ن�صبة اإلى كوران، وهي بلدة من نواحي ني�صابور، بالقرب من جرجان. راجع: ياقوت الحموي، الم�صدر  ال�صابق، 

ج1، �س 246 – 247.

)2) المقريزي: ال�صلوك، الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 440.

)3) النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب، وزارة الثقافة والر�صاد القومي، القاهرة، دون تاريخ، ج28، �س 18.
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ال�شلطان  فيه  بالغ  م�شه�داً  ي�ماً  القلعة… »وكان  خارج  بيبر�س  ال�صلطان  ا�صتقبله 

.
(1(

باحترام الأمير واإكرامه«

حكمه  في  ال�صتناد  وهو  األ  اإليه،  يتوق  كان  ما  بيبر�س،  حّقق  الأمر،  هذا  ومقابل 

العبا�صّي  بالخليفة  لة  المتمثِّ الإ�صالمي،  العالم  في  الكبرى  ال�صرعية  ال�صلطة  على 

الم�صتن�صر.

بدء الصراع المملوكّي الصليبّي ودور المغول
بدايًة ننطلق من وقائع، ل بّد من الت�ّقف عندها:

ـ لم يكن هناك �صراع بين المماليك وال�صليبيّين، ب�صبب الخطر المغولّي، الذي كان 

يتهّدد الجانبين، بقيادة هولكو، الذي اجتاح بغداد ودّمرها.

من  الأيوبي  يو�صف  النا�صر  وهرب  لهم،  ا�صت�صلموا  المغول  من  وخوفًا  الأيوبّيون  ـ 

دم�صق، ف�صقطت باأيديهم، ثّم احتلوا غّزة، وو�صعوا ن�صب اأعينهم م�صر.

ـ مماليك م�صر تحالفوا مع ال�صليبّيين في فل�صطين والمناطق اللبنانية �صّد المغول، 

و�صمح ال�صليبيون للمماليك بالمرور عبر فل�صطين، فعبروا بقيادة قطز وبيبر�س �صواحل 

عكا، وتلقوا الهدايا من ال�صليبّيين، وانت�صر المماليك على المغول وهنا بقي في ال�صاحة 

تان رئي�صّيتان هما: المماليك وال�صليبّيون. قوَّ

بداأت المناو�صات بين المماليك وال�صليبّيين، وكانت في البداية خفيفة، لكن �صرعان 

تركيز  وكان  وا�صعة،  اإلى عملّيات ع�صكرّية  تدريجّيًا  تتحّول  وبداأت  بالعنف،  اتَّ�صمت  ما 

كان  الّداخل  ففي  ال�صاحل،  من  اأكثر  الداخلية،  المناطق  على  يبدو  ما  على  المماليك 

نهاية  ال�صليبيّين حّتى  بيد  بقيت  التي  ال�صاحلية،  المدن  اأ�صعف من  ال�صليبّي  الوجود 

حكمهم.

)1) ال�صيوطي: ح�صن المحا�صرة. والمقريزي: الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 451. حول تركيز �صلطات بيبر�س، راجع: القلق�صندي...، 

الم�صدر ال�صابق، ج4، �س 4 و8. ومحمد علي مكي: المرجع ال�صابق، �س 242 – 243.
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واقت�صرت  1260م،  659هـ/  �صنة  منذ  المملوكي  الحكم  بداأ  اللبنانّية،  المناطق  في 

�صيطرتهم في البداية على �صهل البقاع وبالد الغرب التنوخّية.

ففي  واحتالًل،  اجتياحًا  �صكاًل عنيفًا،  ترتدي  الهجمات  بداأت  1266م،  ـ  664هـ  �صنة 

ل�صقوط �صفد  وكان  والرملة،   ،
(1(

وتبنين قلعة �صفد وهونين  بيبر�س  العام هاجم  ذلك 

وقع كبير على ال�صليبّيين.

في ذلك العام بالّذات قام نائب ال�صلطان باحتالل طبرّية، وبا�صر بعمارة قبر عبد 

اهلل بن العبا�س، و�صكينة بنت الح�صين، واأّرخ ذلك على لوحة من الرخام، كتب عليها 

اإّنما يريد اهلل  اأ�صطر: »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم،  بخط الن�صخ المملوكي في خم�صة 

ليذهب عنكم الرج�س اأهل البيت، ويطّهركم تطهيراً«.

اأمر بعمارة هذا الم�صهد المبارك، وهو م�صهد ال�صت �صكينة بنت الح�صين بن علي 

تعالى،  الفقير هلل  العبد  اأبي طالب،  العبا�س بن علي بن  اأبي طالب، وعبد اهلل بن  بن 

اأمير فار�س الّدين البكي ال�صاقي العالي المن�صوري، نائب ال�صلطنة بالممالك ال�صفدية 

.
(2(

وال�صقيفية، وال�صاحلية، وذلك في غّرة رجب �صنة اأربع و�صتين و�صتماية«

اأبو  �صيعة عديدون، منهم:  اأعالم  الفترة  تلك  اأّنه كان هناك في طبرية في  ون�صير 

جعفر الطبري، من موؤلِّفي ال�صيعة، و�صاحب )مفتاح المعامالت( و)الموؤن�س في نزهة 

المجال�س(، وكان هناك اأي�صًا: )اأبو عمرو الزاهد الطبري، واأحمد النقيب من اأعقاب 

الإمام جعفر ال�صادق، واأحمد بن علي، واأحمد بن مو�صى الطبري، وغيره من العلماء 

.
(3(

الأعالم(

ال�صام،  وبالد  فل�صطين  في  الداخلية،  المناطق  باتِّجاه  تحّركهم  المماليك  تابع 

)1) مح�صن الأمين: الخطط، المرجع ال�صابق، �س 207 – 208.

)2) ياقوت الحموي: الم�صدر ال�صابق، ج4، �س 18. ومحمود العابدي: الآثار الإ�صالمية في فل�صطين والأردن، دون طبعة، المطابع 

التعاونية، عمان 1973م، �س 42.

)3) الطهراني اآقا بزرك: الذريعة اإلى ت�صانيف ال�صيعة، ط2، دار الأ�صواء، بيروت، ل تاريخ للن�صر، ج2، �س 283.

راجع: علي داود جابر: المرجع ال�صابق، �س 239 – 242.
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ف�صقطت يافا باأيديهم �صنة 666هـ/1298م، ثمَّ تابع اإلى اأنطاكية حيث احتلَّها في نف�س 

اأمير  اإلى م�صر، فعقد معاهدة �صلح مع  العام، وحا�صر طرابل�س، لكّنه ا�صطرَّ للعودة 

طرابل�س وغيره، مقابل »م�شاركته اإّياهم في منت�جاتهم وغاللهم، كما ا�شطر مل�ك 

.
(1(

ال�شليبّيين اإلى عقد معاهدات مع المماليك«

لم تكن هذه المعاهدة الوحيدة التي عقدها المماليك، فقد كانت هناك معاهدات 

اأخرى مماثلة، كتلك التي »عقدها المن�ش�ر قالوون واأمير �ش�ر مرغريت، تّم بم�جبها 

اإزاء اأي  اإقامة تح�شينات جديدة في �ش�ر، وب�ق�فها على الحياد  التفاق على عدم 

التعّر�س  بعدم  المماليك  يتعّهد  اأن  على  وال�شليّبية،  ال�شلطان  بين  يح�شل  �شراع 

لإمارة �ش�ر، وفعاًل حّيدت المدينة.

قمع األقلّيات المذهبّية، خاصة الشيعة
توالى على �صلطة المماليك عّدة �صالطين من اآل قالوون، كالأمير المن�صور �صيف 

�صربات  عّدة  �صّدد  الذي  678هـ/1279م،  �صنة  �صلطانًا  ب  ن�صّ الذي  قالوون  الدين 

، وتوفي 
(2(

لل�صليبّيين، وا�صترجع منهم بع�س المدن، با�صتثناء عكا و�صيدا و�صور وعتليت

�صنة 690هـ/ 1291م.

به،  قام  عمل  واأّول  1291م،  690هـ/  خليل  الأ�صرف  ال�صلطان  ال�صلطنة  توّلى  بعده 

متابعة خّطة والده في ال�صتيالء على بع�س المدن المهّمة، وخا�صة عكا، التي حا�صرها، 

لت كارثة لهم، ثّم �شيطر على �ش�ر  »وحاول ال�شليبّي�ن ا�شتمالته، لكّنه اأ�شقطها، و�شكَّ

، وقتل �صنة 693هـ/1293م.
(3(

و�شيدا وطرط��س وعتليت«

بعد �صقوط عكا المرّوع بالن�صبة لالإفرنج، وخروجهم من بقّية المدن ال�صاحلّية تباعًا، 

وتوطيد  تنظيمها،  اأعادوا  التي  ال�صام،  وبالد  م�صر  على  المملوكّية  ال�صيطرة  اكتملت 

)1) ابن الفرات: الم�صدر ال�صابق، ج7، �س 35.

)2) المقريزي: ال�صلوك، الم�صدر ال�صابق، ج1، ق3، �س 746 – 747، وابن كثير: الم�صدر ال�صابق، ج13، �س 316.

)3) نف�س الم�صدر، �س 764 – 765.
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في  الدروز  لهم  ليخ�شع  ق�اعد،  اإلى  اللبنانية  المناطق  م�ا  نظَّ »كما  فيها،  حكمهم 

الأ�ش�اف، والم�ارنة في الجرد، وال�شيعة والن�شيرية في ك�شروان، ومناطق انت�شارهم 

الأخرى، و�شار المماليك في �شيا�شتهم الدينية على غرار ال�شيا�شة الزنكّية والأي�بية، 

وهي ت�حيد المذاهب الإ�شالمّية، �شمن المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب ال�شّنة، 

مع  اأبداً  يت�شاهل�ا  فلم  والجماعة،  ال�شّنة  اأهل  بمذهب  التم�شك  في  ُيبالغ�ن  وكان�ا 

اأهل البدع الأخرى، لذلك فاإّنهم بذل�ا ق�شارى جهدهم لتاأمين �شيادة هذا المذهب، 

والق�شاء على المذاهب الباطنية، التي كان ل يزال لها في اأّيامهم اأتباع في بالد ال�شام، 

.
(1(

ل �شيما في جبل لبنان، وبع�س المدن ال�شاحلّية، طرابل�س وبيروت و�شيدا«

ثم جّر الملك الأ�صرف خليل بن قالوون الع�صاكر اإلى جبل ك�صروان، »لك�شر �ش�كة 

اأهالي  الع�شائر المتمّنعة عن الدخ�ل تحت �شيطرة الدولة الممل�كية هناك، وكان 

ك�شروان، ومعظمهم من ال�شيعة الإمامية )وهم بتعبير اأهل ال�شّنة في ذلك ال�قت: 

الراف�شة( قد بق�ا حتى ذلك ال�قت خارج �شيطرة مماليك دم�شق وحكامها، كما اأّنهم 

.
(2(

لم يدخل�ا مبا�شرة تحت حكم الفرنجة«

كبيرًة،  كانت  ك�صروان  في  ال�صليبّي  العهد  خالل  ال�صيعّي  الوجود  ن�صبة  اأنَّ  ُيذكر 

طابعها  نتيجة  ا�شتقاللّية  بنزعة  »اتَّ�شفت  الطائفة  هذه  اأنَّ  خين  الموؤرِّ بع�س  ويعتبر 

ا يجاورها في الجن�ب، من تمركز تن�ّخي  الجبلي المنيع، ولختالفها المذهبّي عمَّ

درزي، وعّما يجاورها في ال�شاحل، من تجّمع �شليبي، وفي البقاع من تكّتل اإ�شالمّي 

.
(3(

�شّني«

ويذكر القلق�صندي في كتابه )�صبح الأع�صى(، ن�س الر�صالة التي وّجهها ال�صلطان 

اأهل �صيدا وبيروت واأعمامهما من اعتقاد  اإلى نائبه في ال�صام، بمنع  الأ�صرف �صعبان 

)1) طه الولي: تاريخ الم�صاجد والجوامع ال�صريفة في بيروت، دار الكتب، بيروت 1973، �س 80.

)2) كمال ال�صليبي: المرجع ال�صابق، �س 132.

)3) القلق�صندي: الم�صدر ال�صابق، ج13، �س 13 – 14.
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اأهل  مذهب  واعتقاد  والجماعة،  ال�صّنة  اإلى  والرجوع  وردعهم  وال�صيعة،  الراف�صة 

.
(1(

الحّق

تبين لنا هذه الر�صالة، بما احتوته من �صّدة وعنف وتحذير، الجّو الديني القمعّي، 

الذي �صار عليه المماليك، بعد نجاحهم في اإجالء ال�صليبّيين عن بالد ال�صام، فنراهم 

يغتنمون هذا النت�صار الع�صكرّي، ليحّققوا اإلى جانبه النت�صار لمذهبهم الدينّي، على 

في  الت�صّدد  من  بمزيد  غيرهم  عن  المماليك  وتمّيز  المذاهب،  �صائر  من  خ�صومهم 

محاربة المذاهب الإ�صالمّية غير ال�صنّية، فقد اأمر ال�صلطان بيبر�س �صنة 665هـ/1276م 

باع المذاهب ال�صنّية الأربعة، وتحريم ما عداها، كما اأمر باأن ل يوّلى قا�ٍس، ول تقبل  باتِّ

�صهادة اأحد، ول ير�صح لإحدى وظائف الخطابة اأو الإمامة اأو التدري�س، ما لم يكن تابعًا 

.
(2(

لإحدى هذه المذاهب

تلك  على  الم�شائب  »فت�الت  الدينية،  لالأقلّيات  بظلمهم  المماليك  اأ�صرف  لقد 

ع�شرية،  الثني  ال�شيعة  الكثير من  وقتل  الأمّرين،  فذاق�ا  الظلم،  وَعُنَف  الأقلّيات، 

اأنحاء  بع�س  في  يت�اجدون  اأق�ياء،  اأ�شّداء  وكان�ا  والن�شيرّية،  وال�شماعيلّية 

.
(3(

�ص�رية«

هي  طالها  الظلم  فاإّن  لذلك  للمماليك،  ما  قلقًا  ل  ت�صكِّ كانت  فاإّنها  الطوائف  حّتى 

اأي�صًا، ولم ت�صلم من ال�صطهاد المماليكي، ومن هذه الطوائف الموارنة، الذين �صّكك 

المماليك ب�صدقّيتهم، واعتبروهم ي�صاعدون ال�صليبّيين، كذلك بالن�صبة للدروز.

تّوج المماليك �صيا�صتهم القمعّية �صدَّ الأقليَّات الدينّية التي ذكرنا، بعدد من الحمالت 

الع�صكرّية على جبال الجرد وك�صروان، فدّمرت البلدات والقرى، وهجرت اأهلها.

)1) نف�س الم�صدر.

)2) م�صطفى �صبيتي: الحياة الفكرية لالأقليات المذهبية في لبنان في العهد المملوكي، ط1، دار الموا�صم 2007، �س 76. واليا�س 

القّطار: نيابة طرابل�س في عهد المماليك، من�صورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1988، �س 118 – 119.

)3) ابن جبير: الم�صدر ال�صابق، �س 304.

وابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�صفار، ج1، القاهرة 1938، �س 177.
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الحمالت العسكرّية المملوكية على الجرد وكسروان
كان التبرير المعلن للمماليك في حمالتهم الع�صكرّية على الجرد وك�صروان والمنطق 

القريب منهما، في جبيل والبترون وغيرهما، هو عدم تحّمل �صكان هذه المناطق مواجهة 

الدينّية  الطوائف  من  يخافون  كانوا  المماليك  اأنَّ  د  يوؤكِّ كان  الواقع  لكّن  ال�صليبّيين، 

يخالفونهم  ال�صيعة،  ة  وخا�صّ المذاهب  هذه  بع�س  اأّن  اإلى  اإ�صافًة  الأخرى،  والمذاهب 

ا كان المماليك ال�شّنة هم الذين  في المعتقد، ويذكر ال�صليبّي في هذا المجال: »لمَّ

تحّمل�ا عبء الجهاد �شّد ال�شليبّيين، فقد اعتبروا اأّن غيرهم من الط�ائف يتحّمل 

م�ش�ؤولّية مهادنة ال�شليبّيين، اأو تثبيت اأقدامهم في المنطقة، ولذلك اتَّبع المماليك 

�شكن�ا ك�شروان،  الذين  لل�شيعة والن�شيرّية والن�شارى،  الجماعّي  الق�شا�س  �شيا�شة 

.
(1(

وُيعتبرون من الخارجين على القان�ن«

نائب  اأر�صل  الذي  الأ�صرف،  ال�صلطان  ام  اأيَّ في  ك�صروان  على  الأولى  الحملة  كانت 

ال�صلطان الأمير بدر الّدين بيدرا اإلى المنطقة في �صنة 691هـ/1290م، ويتحّدث ابن كثير 

عن هذه الحملة، وهو يبّرر حملة المماليك على الك�صروانّيين اأّنهم »ممالئ�ن للفرنج 

.
(2(

قديماً على الم�شلمين«

د اأنَّ نائب ال�صلطان بيدرا عاد »�شبه مهزوم،  ث المقريزي عن هذه الحملة ويوؤكِّ ويتحدَّ

، وهكذا اأخفقت دولة 
(3(

وا�شطرب الع�شكر ا�شطراباً عظيماً، فطمع اأهل الجبال فيهم«

المماليك في محاولتها الأولى لل�صيطرة على ك�صروان، وا�صتمّر ال�صيعة في تلك البالد، 

وبقوا يقاومون المماليك، فزاد ا�صتياء هوؤلء منهم.

اإلى تن�صيب ال�صلطان النا�صر محمد بن  قبل ا�صتئناف الحمالت الع�صكرّية، ن�صير 

قالوون مكان اأبيه ال�صلطان الأ�صرف خليل الذي قتل، وت�صّلم النا�صر محمد ال�صلطة على 

)1) كمال ال�صليبي: منطلق تاريخ لبنان، المرجع ال�صابق، �س 133. اإليا�س القطار: المارونية في اأم�صها وغدها، دير �صيدة الن�صر 

ن�صيب، غو�صطا 1997، �س 52.

)2) ابن الأثير: الم�صدر ال�صابق، ج14، �س 12.

)3) المقريزي: ال�صلوك، ج1 ق4، �س 779.
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ثالث فترات، وهذا دليل على اأّن ال�صلطنة كانت تمّر بفترة ا�صطراب، مع العلم اأّن حكم 

هذا ال�صلطان »دام اإحدى وثالثين �شنة، عرفت باأعظم ع�ش�ر التاريخ الم�شرّي زمن 

، وامتّد حكمه من بالد المغرب غربًا حّتى ال�صام 
(1(

المماليك، واأكثرها رقّياً وازدهاراً«

والحجاز �صرقًا، ومن النوبة )اأرا�صي وا�صعة جنوب م�صر( جنوبًا حّتى اآ�صيا ال�صغرى 

�صماًل.

ث ابن الأثير في  ا�صتاأنف المماليك حمالتهم على نف�س المناطق التي ذكرنا، وتحدَّ

اأخبار �صنة 699هـ/ 1300م، وقد ورد ا�صم ال�صيخ تقي الدين بن تيمية خالل هذه الحملة، 

عة والح�ارنة، لقتال اأهل تلك  في اأّنه »رافق نائب ال�شلطنة، ومعه كثير من المتط�ِّ

به  عامل�ا  كان�ا  وما  و�شاللهم،  وكفرهم  وعقائدهم  نّيتهم  ف�شاد  ب�شبب  الناحية، 

.
(2(

الع�شاكر لما ك�شرهم التتار، وقتل�ا كثيراً منهم«

بع�س  ويبّرر  الك�صروانية،  المنطقة  اأهالي  على  انت�صار  تحقيق  المماليك  ا�صتطاع 

خين مقاتلة هوؤلء باأّنهم طغوا وا�صتّدت �صوكتهم واآذوا الع�صكر وغير ذلك، لكن يبدو  الموؤرِّ

اأّن هذه الحملة لم تق�ِس على مناوئي المماليك ب�صكل كامل، لذلك فاإّن ال�صلطة اأعادت 

الكّرة مّرًة ثانية، »ولم تم�ِس ب�شع �شن�ات حّتى عادت هذه الط�ائف اإلى تحدي �شلطة 

المماليك من جديد، وكان اأحمد بن تيمية، �شيخ المذهب الحنبلّي، كبير اأئمة ال�شّنة 

اآل ك�شروان  الم�شايخ والأعيان  راأ�س وفد من  ال�شام، في ذلك ال�قت، فذهب على  في 

ينجح في  فلم  الطاعة،  اإلى  الرج�ع  ال�شيعة هناك في  لمفاو�شة  1305م،  704هـ/  �صنة 

مهّمته، وعاد اإلى دم�شق، وبداأ بالتحري�س والدع�ة اإلى القيام بحملة جديدة على اأهل 

ك�شروان، للق�شاء عليهم نهائياً؛ لأّنهم بنظره كان�ا ي�شكل�ن خطراً على وحدة الدولة 

.
(3(

الإ�شالمّية. ولّما لم ي�شتجب ال�شيعة لهذه ال�شغ�طات، جمعت الع�شاكر لقتالهم

)1) نف�س الم�صدر، ج2، �س 80 – 81.

)2) ابن كثير: الم�صدر ال�صابق، ج14، �س 12.

)3) راجع: ابن كثير، نف�س الم�صدر، والمقريزي: الم�صدر ال�صابق، ج2 ق2، �س 12.
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ال�ش�ؤال هنا، ما الذي كان يفر�شه ابن تيمّية على ال�شيعة؟

ولد تقي الدين ابن تيمية �صنة 661هـ/ 1263م وتوفي �صنة 728هـ/1327م. كانت له اليد 

الطولى في الحملة على ك�صروان والجرد �صنة 704هـ/ 1305م، كان حنفي المذهب، لكّنه 

لم يتقيَّد بما جاء في المذاهب الأربعة، واجتهد في اإبراز الراأي والفتوى، وخالف الكثير 

من علماء ع�صره، وفقهاء المذاهب، وله اآراء تخالف العديد من اأ�صحاب المذاهب من 

اآرائه المخالفة: اإنَّ الطالق بالثالث يقع واحدة، ل يجوز لم�صلم اأن ي�صافر ق�صدًا اإلى 

ل اإلى اهلل ب�صيء ما،  زيارة قبر من قبور الأنبياء وال�صالحين، ل يجوز لم�صلم اأن يتو�صَّ

بل يلجاأ اإليه �صبحانه مبا�صرة دون و�صيط، يتحّدث عن �صفات اهلل �صبحانه وتعالى، كما 

و�صف اهلل به نف�صه في القراآن، وكما و�صفه به ر�صول اهلل، وتعّر�س لل�صوفية، وكانت 

عقيدته في �صفات اهلل تعالى كثيرة الظهور في موؤّلفاته ور�صائله.

»مع  ال�صلطنة،  نائب  اأخرى،  مّرة  رافق  فاإّنه  ال�صيعة،  في  تيمية  ابن  راأي  على  بناء 

طائفة من الجند، و�شاروا اإلى بالد الجرد والرف�س… فخرج نائب ال�شلطنة الأفرم 

منهم،  كثيراً  واأبادوا خلقاً  عليهم،  اهلل  فن�شرهم  لغزوهم،  ال�شيخ  بعد خروج  بنف�شه 

.
(1(

ومن فرقتهم ال�شاّلة«

ويتحّدث المقريزي في اأخبار �صنة 705هـ/ 1305م عن خم�صين األف رجل زحف بهم 

.
(2(

الأمير )نائب ال�صلطان( لمهاجمة اأهل تلك الجبال.. ورفعت اأيدي الراف�صة عنها

ال�صيعة،  فرق  بفتاويه  تيمية  ابن  وكّفر  ك�صروان،  منطقة  على  المماليك  �صيطر  هكذا 

واعتبرهم فئات غير اإ�صالمّية، واأ�صدر فتوى بهدر دماء ال�صيعة الك�صروانّيين وهدم بيوتهم، 

ال�صلطنة،  لنيابة  مقرًا  ات  بالذَّ طرابل�س  من  المماليك  اتَّخذ  لقد   .
(3(

اأ�صجارهم وحرق 

وهذا الأمر »جعل بع�س الن�شيرّية المقيمين في �شمال �شرقي طرابل�س، في المنطقة 

)1) نف�س الم�صدر، ج14، �س 35، راجع: م�صطفى �صبيتي: المرجع ال�صابق، �س. المقريزي: الم�صدر ال�صابق، ج2 ق2، �س 14 – 16.

)2) ابن تيمية: مجموع فتاوى �صيخ الإ�صالم اأحمد بن تيمية، الريا�س 1961.

)3) �صالح بن يحيى: تاريخ بيروت، طبعة دار الفكر الحديث، �س 20.

حول التبرير الذي �صاقه ابن تيمية لما حدث، راجع: القلق�صندي، الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 248.
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المعروفة الآن بـ)ال�شنّية(، ت�شق طريقها عبر الجبال العالية، خ�فاً من غارات المماليك 

.
(1(

على مناطقهم، وتت�شل جن�باً باأهل ك�شروان والجرد من ال�شيعة الإمامّية«

ا كيف اأ�صبح هناك اختالط �صيعي ماروني في ك�صروان وجبيل، فيذكر الموؤّرخون  اأمَّ

اأنَّ »الم�ارنة، وبعد الحملة الممل�كية على جّبة ب�شري، نزح ق�شم منهم من �شمال 

الذين  الرواف�س،  مع  واختلط�ا  ك�شروان،  بالد  في  اأقام�ا  حيث  و�شطه،  اإلى  لبنان 

با�صم  وعرفوا   ،
(2(

بالجرد« المعروفة  العالية  الجبال  وفي  هناك،  يقيم�ن  كان�ا 

الجبلّية، فهذه القرى جميعها، تعّر�صت للعملّيات الع�صكرية، بحكم وجودها الجغرافّي 

ى اإلى تدميرها، وقتل الكثير من �صكانها. �صمن المنطقة ال�صيعّية، ما اأدَّ

ًة، وعلى غيرهم من  اإنَّ ال�صيا�صة القمعّية التي مار�صها المماليك على ال�صيعة خا�صّ

ـ الدروز(، جعل  التيم  اإلى وادي  ـ ن�صبة   )موارنة، ن�صيرية، تيامنة 
(3(

الأقلّيات الدينّية

ال�صطراب ي�صود المنطقة كّلها، ولفترات طويلة، مّما دفع عددًا كبيرًا من اأهالي منطقة 

ك�صروان والجرد، اإلى النزوح اإلى مناطق اأخرى في لبنان، مثل: جزين، بعلبك، البقاع، 

وبيروت، وهناك عدد من الن�صارى �صافروا اإلى قبر�س، ول تزال بع�س عائالتهم حتى 

اليوم هناك، كما اأنَّ عددًا من العائالت المتواجدة في الجنوب، من �صيعة وم�صيحيين 

اإلى  ونزحوا  واأرزاقهم  فتركوا بالدهم  الفترة،  تلك  المملوكّي في  الحقد  كانوا �صحايا 

الجنوب، واإلى بلدتي المنيطرة وب�صّناتا.. بالمقابل عمد المماليك اإلى »اإقطاع القرى 

حدث،  ما  كل  ونتيجة  وبعلبك،  دم�شق  في  المماليك  لأمراء  ك�شروان  في  والبلدات 

�شدر مر�ش�م عن ال�شلطان النا�شر محمد بن قالوون بمنع ابن تيمية عن الكالم في 

 وذلك �صنة 705هـ/ 1305م.
(4(

العقائد«

)1) راجع: عمر تدمري: تاريخ طرابل�س ال�صيا�صي والح�صاري عبر الع�صور، ع�صر دولة المماليك، ج2، الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 

والن�صر، بيروت 1981، �س 94.

)2) كمال ال�صليبي: منطلق، المرجع ال�صابق، �س 133.

)3) راجع: م�صطفى �صبيتي: المرجع ال�صابق، �س.

)4) عزيز العظمة: ابن تيمية، ريا�س الري�س للن�صر 2000م، �س 483 – 485. والدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق هان�س 

روبرت ويمر، القاهرة 1960، �س 139. والقلق�صندي: الم�صدر ال�صابق، ج11، �س 280.
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وكان من نتيجة هذا الو�صع اأي�صًا، وليحافظ ال�صيعة على مذهبهم، فاإّنهم »اعتمدوا 

.
(1(

مبداأ التقية، فتظاهروا باعتناق المذهب ال�شافعي طيلة القرن الرابع ع�شر«

كانوا مق�صودين  والذين  ك�صروان،  في  ال�صيعة  بع�س  فاإنَّ  اأخطر من ذلك،  هو  وما 

اأ�صا�س من كلِّ حمالت المماليك وا�صطهادهم، فاإّن بع�س هوؤلء ال�صيعة اعتنق  ب�صكل 

المذهب المارونّي، )ها�صم، الح�صيني وغيرهما(، والبع�س القليل من الذين حافظوا 

على مذهب الت�صيع �صمن منطقة تواجدهم ال�صابقة، ا�صطروا اإلى اللتجاء اإلى اأعالي 

بالمـر�صاد،  تيمية كانت  ابن  فتوى  لأّن  والإرهاب،  والتهديد  القتل  الجبال، تحت وطاأة 

لذلك نرى اأّن غالبّية القرى ال�صيعّية تقع في الجرد الأعلى من منطقة ك�صروان وجبيل، 

يوم  ح�صلت  التي  الموقعة  عن  البع�س  يتحّدث  ق�صطا،  راأ�س  حجول،  ل�صا،  قرى:  مثل 

705هـ، حيث هجم المماليك على بالد ك�صروان، وكانت وقعة  5 محرم �صنة  الخمي�س 

اآلف من  اأربعة  وال�صيعة، وكان ح�صرها  المماليك  في قرية )نيبيه( في ك�صروان بين 

وفي  ونواحيها،  البالد، في جزين  الآخرون في  وتفّرق  قتل منهم جمع غفير،  ال�صيعة، 

.
(2(

َبْت بيوتهم البقاع وبعلبك، وقطعت كرومهم وُخرِّ

اإلى تبرير فعلة المماليك، وفي هذا الخ�صو�س يقول �صالح  خين  يعمد بع�س الموؤرِّ

ابن يحيى اأّنه في �صنة 699، تعّر�صت بالد ال�صام لهجوم مغولّي على المماليك، واأنزلوا 

اّتجهوا نحو ك�صروان  اأّنهم  ويبدو  المماليك،  بهوؤلء هزيمة، ودخلوا دم�صق. وقد هرب 

كبيراً  وقتل�ا عدداً  ونهب�ا  بالأذى،  لهم  ك�شروان وجزين  اأهل  »تعّر�س  وقد  وجزين، 

منهم، وذلك اأّن الهاربين من ع�شاكر الملك النا�شر محمد بن قالوون، من قازان، 

�شنة ت�شع وت�شعين و�شتماية، تفّرق�ا في البالد، فح�شل لهم الأذية من المف�شدين، 

.
(3(

خ�ش��شاً من اأهل ك�شروان وجزين«

)1) �صالح بن يحيى: الم�صدر ال�صابق، �س 195.

)2)  �صامي مكارم: لبنان في عهد الأمراء التنوخيين، ط1، دار �صادر، بيروت 2000، �س 120.

)3)  �صالح بن يحيى: الم�صدر ال�صابق، �س 77 – 78.
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الشيعة بين التقية أو القتل
بالرغم من اأّن جهد المماليك كان من�صّبًا ب�صكل اأ�صا�س لمحاربة المذهب ال�صيعّي 

اأرادوا اأن يكيدوا ل�صخ�س ما، د�ّصوا عليه من رماه بالت�صّيع )وكاأّن  اإذا  واأتباعه، واأّنهم 

هذه الم�صاألة اأ�صحت تهمًة عقابها القتل(، فُت�صادر اأمالكه وتنهال عليه العقوبات، لكّن 

هذه الم�صائل كان يقابلها اإخال�س عقائدّي كبير، يرقى بالإن�صان اإلى حّد ال�صت�صهاد في 

�صبيل اهلل والمبادئ القويمة الر�صالّية، وهذا يدلُّ على اأّنه كان هناك تح�صين للمذهب، 

اإلى  بٍة  متع�صّ المنطق،  بعيدٍة عن  معاديٍة،  بيئٍة  في  والفكرّي،  العقلّي  ال�صالح  بوا�صطة 

اأق�صى الحدود.

اأمام خيارين،  ولذلك فاإّن هوؤلء الم�صتميتين في �صبيل الّدفاع عن المذهب، كانوا 

ل�صرِّ  قاء  اتِّ التقية،  واإّما  ال�صت�صهاد،  اإلى  ذلك  اأّدى  ولو  حّتى  بالموقف،  المجاهرة  اإّما 

الأعداء، والخ�صوم المخالفين، واأذاهم وخطرهم، وفي هذا الخ�صو�س، يقول ال�صيخ 

محّمد ر�صا المظفر، اأحد كبار علماء الإمامّية، �صارحًا لموقفهم من التقية ما ن�صه: 

»ُروي عن �شادق اآل البيت R في الأثر ال�شحيح: »التقية ديني ودين اآبائي« واإن 

.
(1(

ت�شعة اأع�شار الدين في التقّيه، ول دين لمن ل تقية له«

وبح�صب  وجوبها،  وعدم  وجوبها  حيث  من  وعديدة،  معّينة،  اأحكام  طبعًا  وللتقية 

 ول بّد من 
(2(

اختالف مواقع خوف ال�صرر، مذكورة في اأبوابها في كتب العلماء الفقهية«

ذكر م�صاألة جرى التطرق اإليها، وهي اأن بع�س من لم ي�صتطع ال�صمود في وجه الهجمة 

المملوكية، ولم ي�صتعمل مبداأ التقية، تحّولوا اإلى مذاهب اأخرى.

فيها  الّدين  عقائدّية،  فكرية  حركة  الفترة  تلك  عرفت  فقد  ذلك  من  بالرغم  لكن 

بت المعارف والعلوم، ون�صطت الهجرة العلمّية في �صبيل التح�صيل  كان الأ�صا�س، وت�صعَّ

الدينّي والعلمي والمعرفي.

)1)  محمد ر�صا المظفر: عقائد الإمامية، ط2، القاهرة 1381هـ، �س 67 – 68. والكليني: اأ�صول الكافي، باب التقية، ج2، �س 217.

)2)  جعفر ال�صبحاني: مع ال�صيعة الإمامية في عقائدهم، دار الأ�صواء اللبناني، الغبيري 1414هـ/ 1993م، �س 75 حتى �س 96.
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العاملّيون في ظلِّ الحكم والتعّسف المملوكي
1324م،  725هـ/  �صنة  بتاريخ  المملوكّية  الفترة  ان  اإبَّ عامل  لجبل  زيارته  خالل 

يتحّدث ابن بطوطة عن هذه المنطقة، وخا�صة عن �صور و�صيدا فيقول: »ثم �شافرت 

وجدها  وكذلك  690هـ،  �شنة  خّربت  )كانت  خراب،  وهي  �ش�ر،  مدينة  اإلى  منها 

الّرحالة Mondaville م�ندفيل �شنة 731هـ( وبخارجها قرية معم�رة، واأكثر اأهلها 

اإّنه »نزل عند قا�شيها كمال الدين الآ�شم�ني  اأرفا�س«، كما تحّدث عن �صيدا، وقال 

.
(1(

الم�صري«

عنها:  وقال  بالمنطقة  اأي�صًا  مّر  فقد  727هـ(  �صنة  )المتوفي  الربوة  �صيخ  ا  اأمَّ

اإمامّية،  راف�شة  واأهله  والبطم،  والخروب  والزيت�ن  بالكروم  عامرة  عامل  »وجبل 

وجبل جبع كذلك اأهله راف�شة، وجبل تبنين قلعة، ولها اأعمال وولية، وهم راف�شة 

.
(2(

واإمامّية«

مهامهم  يمار�صون  وظّلوا  الفترة،  تلك  في  العامليين  العلماء  من  العديد  برز  لقد 

الدينية، يدّر�صون ويناق�صون في حلقاتهم، ومن اأبرز هوؤلء العلماء:

ال�صيخ اإبراهيم بن الح�صام العاملّي، ولد اأثناء الحتالل ال�صليبّي قبل �صنة 650هـ، 

وتلّقى علومه في بلدة جزين وغيرها، ثّم رحل اإلى العراق في طلب العلم، و�صكن الحّلة، 

اأيبك ال�صفدي،  722 الخليل بن  اإلى بالده و�صكن في مجدل �صلم. وزاره �صنة  ثّم عاد 

للوفود  اأحدهما  مجل�صين:  القرية  من  اتَّخذ  وقد  ال�صيعّي،  الفقيه  ذلك  عن  وتحّدث 

ال�صهيد  مدر�صة  �صبقت  مدر�صته  اأّن  )ويبدو  العلم  واأهل  للطلبة  والآخر  والأ�صياف، 

الأّول(… ولم يزل في تلك الناحية قائمًا بن�صرة مذهب ال�صيعة والعتزال، دائمًا على 

جذب من ي�صت�صعفه من اأهل ال�صّنة بالقتطاع والختزال، اإلى اأن �صكت فما نب�س، وله 

)1)  اأبو عبد اهلل محمد بن ابراهيم: رحلة ابن بطوطة، دار بيروت للطباعة والن�صر، بيروت 1405هـ/ 1985م، �س 61 – 62. 

ومحمد كاظم مكي: المرجع ال�صابق، �س 72.

)2)  �صيخ الربوة الدم�صقي، محمد بن اأبي طالب الأن�صاري: نخبة الدهر وعجائب البر والبحر، مطبعة الأكاديمية المبراطورية، 

مدينة بطر�صبورغ 1281هـ/ 1865م، �س 211.
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�صعر، يعر�س فيه تاأّوهه من المالحقة والظلم، خا�صة بعد اأن ُكب�س في منزله واأخذت 

.
(1(

كتبه

ن�صير اأنه خالل فترة ال�صيخ اإبراهيم وخليل ال�صفدي، كان الإفرنج يغيرون بمراكبهم 

على بع�س مدن ال�صاحل، ومنها �صيدا، وكانوا يغيرون ثّم يرجعون في معظم الأحيان 

خائبين، وهذا يدل على اأن المماليك لم يكونوا منت�صرين في كل مكان، بل في مناطق 

معينة مح�صنة ومنيعة.

الشهيد األّول، محمد بن مكي العاملي الجزيني
»كان عالماً ماهراً فقيهاً، ثقًة، متبحراً، كاماًل، جامعاً لفن�ن العقليات والنقليات، 

.
(2(

زاهداً، عابداً، ورعاً، �شاعراً، اأديباً من�شئاً«

الفعلّي  الموؤ�ّص�س  وهو  علمًا،  واأوفرهم  الإمامية،  علماء  اأ�صهر  من  ذلك،  اإلى  وهو 

للنه�صة الفكرّية والعلمّية، لي�س في جبل عامل فقط، واإّنما برزت تاأثيراته واآثاره في كّل 

الأماكن التي حّل فيها، وهو البادئ بتاأ�صي�س المدار�س في القرن الثامن الهجري، الرابع 

ع�صر الميالدي، طاف في كثير من الأماكن بحثًا عن العلم واكت�صابه، ثم دّر�س وعّلم 

اأينما ذهب وارتحل، وو�صع قواعد التدري�س »واعتبرت �شنة 755هـ/ 1354م مبداأ البعث 

.
(3(

العلمي والأدبي في جبل عامل، وهي �شنة ع�دة ال�شهيد الأول من العراق«

العراق،  في  الحّلة  اإلى  توّجه  ثّم  عامل،  جبل  في  الأولى  علومه  الأّول  ال�صهيد  تلّقى 

 26 وعمره  1349م،  750هـ/  �صنة  ذلك  وكان  �صيعّي،  علمّي  مركز  اأهّم  حينها  وكانت 

)اأي  منه  »ا�شتفدت  قوله:  عنه  ُنقل  الذي   ،
(4(

المحّققين فخر  على  هناك  فقراأ  �صنة، 

)1)  راجع: مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، ج2، �س 123. واليونيني: ذيل مراآة الزمان، ج2، ط1، مطبعة مجل�س دائرة المعارف 

تحقيق  ج1،  الن�صر،  واأعوان  الع�صر  اأعيان  ال�صفدي:  اأيبك  بن  وخليل   .435 �س  1954م،  1374هـ/  حيدراآباد  العثمانية، 

مجموعة من الأ�صاتذة، ط1، دار الفكر، بيروت 1418هـ/ 1998م، �س 107 – 110.

)2)  اأمل الآمل، الم�صدر ال�صابق، ج1، �س 181.

)3)  ح�صن الأمين: ع�صر حمد المحمود والحياة ال�صعرية في جبل عامل، ط1، دار التراث الإ�صالمي للطباعة والن�صر والتوزيع، 

بيروت 1974. راجع اأي�صًا: حول ال�صهيد الأول: عبا�س القّمي: الكنى والألقاب، ج1، مطبعة العرفان، �صيدا 1357هـ، �س341.

)4)  مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، ج1، �س 59.
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من ال�شهيد الأول(. اأكثر مما ا�شتفاد مني«، وهكذا ُيَعّد ال�صهيد الأول من اأوائل الذين 

اأر�صلوا تقليد الرحلة العلمية في جبل عامل، ويقال اأن اأول من ق�صد الحّلة من جزين 

اإ�صماعيل العودي، وح�صل في الحّلة على اإجازات من اأ�صهر �صيوخ العلم فيها.

ثم انتقل اإلى بغداد �صنة 758هـ/1356م، وتابع درا�صاته هناك، وح�صل على اإجازات 

من علمائها، ثّم ترك العراق باتجاه دم�صق، القاهرة، مكة، المدينة، وفل�صطين، وقراأ 

»اأفقه  اأ�صبح  اأن  بعد  راأ�صه،  م�صقط  اإلى  عاد  ثم  ال�صّنة،  �صيوخ  من  �صيخًا  اأربعين  على 

جميع فقهاء الآفاق«.

كبير  وفيها جامع  بال�شّكان،  »ق�شبة مح�شّ�ة  ل  الأوَّ ال�صهيد  زمن  في  كانت جزين 

، من هنا نجد تركيز ال�صهيد الأّول على جزين لين�صئ فيها، وبعد عوته 
(1(

ومنارة رفيعة«

.
(2(

من النجف، اأهّم مدر�صة دينية، وذلك �صنة 771هـ/ 1370م

لم يعد اإلى العراق، وال�صبب اأنَّ اأمر الهجرة اإلى هذا البلد اأ�صبح ع�صيرًا، وذلك اإثر 

ا�صتيالء المغول على بغداد، وكانت مركزًا للخالفة، وقتل اإثرها الخليفة العبا�صّي، واإثر 

ال�صطرابات في اأو�صاع الجامعة العلمّية، نتيجة غارات المغول ونكبة بغداد.

معظم  في  واإنَّما  فقط،  عامل  جبل  في  لي�س  كبيرة،  �صهرة  المدر�صة  لهذه  واأ�صبح 

الأفا�شل،  العلماء  من  �شيخاً  ع�شر  »اثنا  الفترة  تلك  في  جزين  في  وكان  الأنحاء، 

ونبغ في جزين  الأدب،  العلم ومنتجعي  كانت جزين محطة لرجال وطلبة  ولذلك 

عدد كبير من العلماء على الت�الي، وكانت بيَنهم الفا�شالت والعارفات من الن�شاء، 

منهن المجتهدة الفا�شلة �شّت الم�شايخ، فاطمة اأم الح�شين، اأخت ال�شهيد الأول، التي 

.
(3(

اأولها اأخ�تها العلماء الفت�ى، بكّل ما يخت�س الن�شاء من اأم�رهن الدينّية«

اإلى �صفائه »ومحاربة  لقد عمل ال�صهيد الأّول على قيادة ال�صيعة، واإعادة المذهب 

)1)  راجع: جواد بنوت: حركات الن�صال في جبل عامل، ط1، دار الميزان، بيروت 1993، �س 71 وما بعدها.

)2)  مح�صن الأمين: العرفان، عدد 27، �س 462.

)3)  راجع: اأحمد ر�صا: الفكر العاملي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1983، �س 16. و�صليمان �صاهر: �صلة العلم بين دم�صق وجبل 

عامل، مجلة المجمع العلمي في دم�صق، م9، ج5-6، 1928، �س 353 – 354.
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الثني  ال�شيعة  مع  الجن�ب  اإلى  الن�شيري  النزوح  �شببها  التي  والبدع  المعتقدات 

ع�شرية، بعد معارك ك�شروان، وا�شطّر اإلى مقاتلة الخارجين عن المذاهب، ومنهم 

ال�شيخ محمد البال��شي، المّتهم بال�شع�ذة، واّدعاء النب�ة، وهذا ال�شخ�س ظهر في 

. فت�صّدى له ال�صهيد الأّول والتقى به، وجرت معركة بين الطرفين في 
(1(

قرية )يال��س(«

منطقة النبطية الفوقا �صميت بـ)معركة ال�صهداء(، وانت�صر فيها ال�صهيد الأّول وال�صيعة 

الموؤيد في  بن  ال�صلطان علي  ات�صالت خارجية معه، فكاتب  المعركة جرت  بعد  معه، 

خرا�صان، اإيران، ل�صّد اأزره، وهذه الحركة اأخذت اأبعادًا عديدة منها:

دت ال�صريعة. اأ ـ الق�صاء على البدع وال�صعوذات التي هدَّ

ب ـ حماية جبل عامل من اأية حركة م�صابهة لما ح�صل في ك�صروان.

ج ـ جمع �صمل العاملّيين، خا�صة بعد ظهور منحى اإقطاعي، للوقوف في وجه عملية 

الإ�صالح الدينّي.

د ـ ربط الق�صية العاملّية بق�صايا المنطقة.

هـ ـ تنظيم �صوؤون ال�صيعة في مختلف المناطق بزعامة جزين.

اأّنها  طبعًا لم تمّر هذه الأمور بدون ردود فعل قويَّة، فقد �صعرت ال�صلطة الموجودة 

مهّددة، وهي تعمل لالبقاء على نفوذها، كذلك فاإّن �صلطة الأمن في �صفد ـ )والمنطقة 

 
(2(

ال�صقيف و�صور( تبنين،  اإداريًا وكانت موّزعة على ثالث وليات:  لها  تابعة  العاملية 

اإلى �صلطة الحكم  اإ�صافًة  ـ كانت ترى نف�صها معنّية بمناه�صة ن�صاطات ال�صهيد الأّول، 

المملوكّي في المنطقة، التي تالحق ال�صيعة، ول ت�صمح لهم بممار�صة �صعائرهم الدينّية 

الخا�صة بهم، وتالحقهم، هذه الأطراف الثالثة كان هّمها �صرب حركة ال�صهيد الأّول، 

حّتى ل تتفاقم وتقوى، وت�صبح ع�صّيًة على الدولة.

اأّنه يخالف الأحكام ال�صرعّية،  اّتخذ الت�صّدي لهذه الحركة �صكل الو�صاية به، على 

)1)  مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، م10. 

)2)  طه الطراونة: مملكة �صفد في عهد المماليك، دار الآفاق، بيروت 1404هـ/ 1982م، �س 100 – 101.
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والأهّم من ذلك، اأّنه ُين�صب اإليه بع�س الفتاوى، التي ت�صّب في ولية الفقيه، وربما يكون 

قد ح�صل على الخطوط العاّمة لفتواه هذه من بع�س م�صايخه مثل: لزوم دفع الأخما�س 

اإلى الفقيه الجامع ل�صرائط الفتوى، و�صفه للفقيه الجامع هذا، باأنه نائب الإمام، ن�صر 

وكالئه في المنطقة ال�صيعّية، ليح�صلوا على هذه الفرائ�س، تاأ�صي�صه تبعًا لذلك نظامًا 

�صريبيًا )فقهيًا(، موازيًا للنظام ال�صريبّي الر�صمي، وتاأ�صي�صه اإدارة محلّية م�صتقّلة عن 

الإدارة المركزّية.

اأخ�صام محمد بن مكي د�ّصوا عليه وقّدموا بحّقه العرائ�س، حنقًا عليه، وغيرة، وحقدًا 

في عهد  الخوارزمي،  بيدمر  المدينة  نائب  دم�صق من جانب  اإلى  ا�صتدعاوؤه  فتّم  اأعمى، 

ال�صلطان برقوق، �صجن في �صجن قلعة دم�صق، ودام اعتقاله اأحد ع�صر �صهرًا، وفي ال�صجن 

راح ينكّب على المطالعة والتاأليف، ويقال اأّن »الأمير علي بن الم�ؤّيد الخرا�شاني، حاكم 

خرا�شان اإيران، اأر�شل اإلى ال�شام وزيره ال�شيخ محمد الأوي، لي�شتقدم محمد بن مكي 

اإلى خرا�شان، ليك�ن مرجعاً للم�شلمين هناك، فاعتذر بعذر جميل، واأر�شل اإلى الأمير 

، واعتمد هذا 
(1(

مع الر�ش�ل اللمعة الدم�شقية، التي اأ�شحت بمثابة د�شت�ر الدولة هناك«

الكتاب كمرجع اأ�صا�س للدرا�صات الإ�صالمّية الفقهّية في اأنحاء العالم الإ�صالمي كّله.

ام المماليك لمناق�صة اأمر �صجنه  خالل اإقامته في �صجن قلعة دم�صق، كان يّت�صل بحكَّ

و�صبب ذلك، لكّنه لم يلق اآذانًا �صاغية، فاأر�صل اإلى الحاكم بيدمر الخوارزمي ق�صيدة، 

ينفي التهمة الموّجهة اإليه، جاء فيها:

بيدّمر الــمــنــ�ــشــ�ر  الــمــلــك  ـــا  ـــهــــ اأّي تفتخـريـــا  ــــار  ـــــ والأقــــطـــــ خـــــــــ�ارزم  بـــكـــم 

ــــة ـــــ اآونـــــ كـــــــّل  فــــــي  ـــم  ــــ بـــكــــ اأراع  ـــذراإنـــــــــي  ومــــــا جـــنـــيـــت كـــعـــمـــري كـــيـــف اأعـــتــــ

ـــدة ــــ ـــ�ؤكــــ مــــ ـــــــــاً  ـــــــــانـــــ اأيــــمـــــ واهلل  واهلل 
)2(

اإّنـــي بـــريء مــن الإفـــِك الـــذي ذكـــروا

من  اتَّخذوا  بل  وبتبريراته،  باأقواله  يوؤخذ  ولم  مكي،  بن  محمد  اأقوال  ق  ت�صدَّ لم 

)1)  محمد علي مكي: المرجع ال�صابق، �س.

)2) مح�صن الأمين: اأعيان ال�صيعة، م10، �س 69.
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مه له القا�صي تقي الّدين  الو�صايات ذريعًة لمحاكمته، وجاءت المحاكمة بعد مح�صٍر نظَّ

الخيامي، ورفعه اإلى قا�صي �صيدا.

اإدانته وهدر دمه،  لقد حوكم بعد �صنٍة من �صجنه، وقد تهّرب ق�صاة المذاهب من 

ا ا�صتدعى ا�صتبدالهم، ثّم حوكم بوجود قا�صيين من مذهبين اثنين، فاأفتى اأحدهما  ممَّ

وفر�س  تاب،  واإن  حّتى  دمه،  وهدر  كّفره  الذي  المالكي،  القا�صي  وهو  قتله،  بوجوب 

هذا القا�صي تنفيذ الحكم على ق�صاة المذاهب الأخرى، حّتى تتوزع الم�صوؤولّية، وبّراأه 

القا�صي الآخر، وكانت النتيجة اأّن النائب الخوارزمي وافق على فتوى القتل، وهو ينتظر 

بالفعل هذه الفتوى، للتخّل�س من محمد بن مكي.

خرج محمد بن مكي اإلى تحت قلعة دم�صق، و�صربت عنقه، وذلك في جمادى 
ُ
وبالفعل اأ

لب واأحرقت جثته  الأولى �صنة 786هـ/ 1384م، ويقول ال�صيخ اأحمد ر�صا اأّنه: »ُقتل و�شُ

ي�م الخمي�س، فاأطلق عليه ا�شم ال�شهيد الأّول؛ لأنَّه كان �شهيداً قتل في �شبيل الّدين 

.
(1(

والعلم في جبل عامل«

�صّب  لل�صهيد هي:  هت  التي وجِّ الّتهم  فاإّن  القا�صي في حكمه،  اأّما على ماذا اعتمد 

ال�صحابة، اإنحالل العقيدة، اعتقاد مذهب الن�صيرّية، ا�صتحالل الخمر ال�صرف.

ماذا نتج عن مقتل الشهيد األّول؟
التاأثير الأّول كان على مدر�صته التي ذاع �صيتها، وكانت محطَّ الرحال لطالب العلم، 

في  المدار�س  واأن�صاأوا  العلم  ن�صروا  الذين  والفقهاء،  العلماء  كبيرًا من  وخّرجت عددًا 

الحركة  وانتقلت  تالمذتها،  وتفّرق  جزين،  مدر�صة  قفلت 
ُ
اأ فبمقتله  عامل،  جبل  اأنحاء 

العلمّية ونزح العلماء اإلى مناطق اأخرى، واإلى الخارج، وازدهرت بع�س المدار�س على 

عهد  في  الدينية  الريا�صة  لها  كان  التي  جبع  مدر�صة  ومنها:  جزين،  مدر�صة  ح�صاب 

ال�صهيد الثاني، ال�صيخ زين الدين الجبعي. 

)1)  اأحمد ر�صا: الفكر العاملي، المرجع ال�صابق، �س 16.
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لقد ُعدَّ ال�صهيد الأّول من خالل اأعماله وجهاده والموؤلَّفات العديدة التي تركها، رائد 

الحركة العلمّية في جبل عامل مع بداية القرن الخام�س ع�صر، وهو مفّجر حركتها الثورية، 

وهو الذي ن�صر بين مواطنيه معارفه، وكان بالفعل �صاحب فكر اإ�صالحّي متمّيز.

وهكذا، وبعد ا�صت�صهاد ال�صهيد الأّول، »كان النظر اإلى بلدان جبل عامل، على اأّنها 

.
(1(

بلدان مخالفة راف�شة«

على الرغم من كل ال�صغوطات التي مار�صها المماليك على ال�صيعة في جبل عامل 

وغيره، فاإّن ن�صاطًا فكرّيًا وعلميًا ا�صتمّر دون توّقف، والفقهاء كانوا بالتالي كتابا واأدباء 

في  اأ�صهموا  وقد  ومعّمقًا،  ال  متنّوعا، مف�صّ وكان عطاوؤهم غزيرًا،  و�صعراء،  وموؤّرخين 

العلوم الدينية.

عة، وبع�صها لم ي�صبقهم في التبّحر بها اأحد،  وبرع علماوؤنا في ميادين عديدة ومتنوِّ

هذا  في  كثيرة  اآثارًا  تركوا  الحديث،  وعلم  الفقه  مجالت  في  متقّدمين  كانوا  وهكذا 

المجال.

)1) راجع القلق�صندي: �صبح الأع�صى...، الم�صدر ال�صابق، �س 150 – 153 و154.

      حول نهاية ال�صهيد الأول واأهميته راجع: يو�صف بن اأحمد البحراني: لوؤلوؤة البحرين في الجازات وتراجم رجال الحديث، تحقيق 

محمد بحر العلوم، ط2، دار الأ�صواء، بيروت 1406هـ/ 1986م، �س 146 – 148.
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تحت  تختبُئ  الفاجعة،  قتلُتهما  ا  وخ�صو�صً ال�صهيدَين،  من  لكلٍّ  الحافلة  ال�صيرَة  اإّن 

اإنهما  كومٍة من الأ�صرار، التي يكت�صفها الباحُث في الأ�صئلة التي ل يِجـُد عليها جوابًا. 

حدثان كبيران بكّل المعاني. ومع ذلك فاإّن المعلومات عنهما ُمتناثرة، بحيث اأن وقوَف 

الباحث عليهما ُمتوّقٌف اإلى حدٍّ كبيٍر على الحّظ. ذلك لأّن الم�صادر ال�صيعّية المحّلّية 

التي  وهي  واأجهزتها،  بال�ُصلطة  ات�صالها  �صعف  ب�صبب  النطاق،  هذا  في  جّدًا  �صعيفٌة 

ارتكبت الجريمتين.

لكّن انبعاَث الهتمام بال�صيرتين، بف�صل اأبحاثنا الُمتوالية عليهما خالل ثالثين �صنٍة 

تقريبًا، و�صعهما في دائرة الهتمام. الأمر الذي كان �صببًا في اكت�صاف م�صدرين في 

غاية الأهمّية. األقيا �صوءًا جديدًا على بع�س المعالم المجهولة من �صيرتهما. 

)1(
الأّول مخطوطة )ُمخت�صر ن�صيم ال�ّصَحر( المحفوظ اأ�صُلها في مكتبة مدر�صة ال�صّيد 

الدين  �صم�س  بن  محمد  بن  مكي  لمحمد   .399/8 برقم  »النجف«  البروجرديMفي 

من �ُصاللة ال�صهيد الأول. الذي كان حّيًا �صنة 1169هـ/1755م. والأ�صل الذي اخت�صره هو 

)ن�صيم ال�ّصَحر( لمحمد بن علي بن الوحيد البتّديني، ن�صبًة اإلى »بتّدين اللق�س« المجاورة 

لـ »جّزين«، وهو من تالميذ ال�صهيد، كان مجهوًل قبل اكت�صاف المخطوطة. والظاهُر اأنها 

ن�صخُة الأ�صل بخط �صاحبها، وهي من ثماني ورقات، �صاع ق�صٌم من اآخرها. 

)*( محقق وموؤرخ - لبنان.

ال�صيخ د. جعفر المهاجر )*(

مصدران جديدان على سيرتَي الشهيديَن
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ُتمكن ق�صمة المخطوطة مو�صوعّيًا اإلى ق�صمين: 

ال�صعبّية. بطٌل ُتحّركه نوازُع  باأبطال الق�ص�س  اأ�صبَه  ال�صهيد  في الق�صم الأّول يبدو 

للت�صحية  وا�صتعداٌد  لها،  ل حدود  معرفٌة  �صالحُه  للنا�س.  الخير  طلُب  َجماُعها  خّيرٌة، 

طلبًا لر�صى اهلل �صبحانه. في ُمقابل اأعداٍء ُتحّركهم نوازُع �صّريرٌة، هم اليالو�صي وابن 

ن من  يحيى والقا�صي ابن جماعة. وهو دائمًا ينت�صُر عليهم بالُحّجة البالغة، اأو بالتمكُّ

المعارف ال�صرّية، اأو بكرامٍة اإلهّية. ولكنه اأخيرًا يفوُز بدرجة ال�صهادة لأن اهلل تعالى �صاء 

له ذلك فامتثل. 

من الوا�صح اأّن هذه ال�صورة ل تكترث بالُمعطيات التاريخّية المو�صوعّية التي ا�صطرب 

فيها ال�صهيد، كما اأفرزْت اأ�صداَدها، كما هو ال�صاأُن دائمًا في كّل حركٍة تغييرّيٍة. ولكّن 

الذي  ال�صهيد،  المرئي من �صيرة  الجانُب غير  اأبدًا من قيمتها. هو ذا  ينتق�ُس  هذا ل 

�صّب جهوَده على نقل �صعبه من الت�صّيع ال�صامي الب�صيط، اإلى الت�صّيع الفكري الجتهادي. 

ومّما يجدُر بنا ذكُرُه في هذا ال�صياق، اأّنه ن�ّس غير مّرٍة اأّنه بنى في »جّزين« »مدر�شًة 

عظيمة« على حّد قوله. هذه المّرة الوحيدة في كل الم�صادر التي نقُع فيها على هذه 

المعلومة ذات الأهمّية الفائقة. اإّنها اأوُل مدر�صٍة في العاَلم ال�صيعّي. 

اأّما الق�صم الثاني فهو عبارٌة عن �صّت نقولت عن �صتة من تالميذ ال�صهيد على �صيرة 

�صيخهم. كلُّها مفقوٌد من اأ�صف. مّما يدلُّ على اهتمام اأولئك التالميذ بكتابة �صيرته. 

اأّولهم: محمد بن علي بن الوحيد البتّديني، الذي قلنا اأّنه �صاحُب )ن�صيم ال�ّصَحر(. 

اأورده تحت عنوان »ما ذكره ال�شيخ الأف�شل المجيد محمد بن علي بن ال�حيد في 

مجم�عه«. 

ثانيهم: محمد بن علي بن نجدة الكركي )ت:808هـ/1405م(، ُي�صّميه محمد بن علي 

النجدي. وهو من اأقرب تالميذ ال�صهيد اإليه. وقد �صّمن في »مجم�عته التي رواها عن 

�شيخه  »مديحاً له ختمه بالترجمة له. 

حّليَين  اثنين  اأحد  وهو  )ح:802هـ/1399م(.  الحّلي  �صليمان  بن  الح�صن  ثالثهم: 
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التحقا بال�صهيد من وطنهما. وعا�س معه هذا في »جّزين« لم ُيفارقه اإلى اأن ا�صُت�صهد. 

»ذكَر �شيخه »في اآخر ر�شالٍة قد اأّلفها«. 

الثالث الباقيات، اثنتان منهما لمحمد بن اأحمد المو�صوي البعلبكي، الذي ي�صفه بـ 

»ال�شّيد الجليل النبيل«، وح�صين بن محمد الوحيدي البتّديني، الذي ي�صفُه بـ »ال�صالح 

الّزاهد العابد«. وهما في كرامتين لل�صهيد. والثالثة قطعٌة من اإجازٍة لل�صهيد لمحمد بن 

الخازن الحائري. وهوؤلء الثالثة ل ذكَر لهم في الم�صادر كافة. 

 )2(
اأثناء  �صطره  النهروالي.  الدين  لُقطب  وهو  ال�صهيدَين.  ثاني  على  هو  الثاني  الن�سُّ 

الثاني  ال�صهيد  و�صوَل  فيها  وجوُده  ف�صادف  العثمانّية.  الدولة  عا�صمة  اإلى  له  رحلٍة 

اإليها ا�صيرًا، بعد اأن ُقب�س عليه في حَرم اهلل واأمنه. وهو ُيلقي �صوًءا جديًدا على واقعة 

ومالب�صات قتله. يقول: 

عاملي.  الجبل  الدين  زين  ال�شيخ  بقتل  الأعظم  ال�زيُر  اأمر  �شعبان  ثامن  »في 

مر به اإلى ال�شقالة، فُقطع راأ�ُشه هناك. 
ُ
تي به اإلى الدي�ان ولم ُي�شاأل عن �شيء. واأ

ُ
فاأ

وفتح�ا اأخم�س رجليه بال�شيف. وكان يت�شّهد عند قطع راأ�شه«. 

ُمّتهمًا بالرف�س.  اأفندي. وكان  اأيام ح�صن بك  اأنه كان بال�صام في  ته  وكان من ق�صّ

اإّنه �صافعي. وتكّلم معه بكلماٍت  تي به اإلى ح�صن بك، ف�صاأله عن مذهبه فقال 
ُ
خذ واأ

ُ
فاأ

ى عن ال�صحابة. واأورد اأحاديث �صريفًة في ف�صلهم  علمّيٍة، فاإّنه كان فا�صاًل ُمفّننًا. وتر�صّ

وفي ف�صل ال�صيخَين ر�صي اهلل عنهما. فاأح�صن اإليه الأفندي ح�صن بك واأطلقه. فلّما برز 

من عنده قيل لالأفندي اإّن هذا من كبار علماء الّراف�صة، وهو ُمجتهد مذهبهم، وله ُكُتٍب 

عّدُة في مذهب الراف�صة. فاأر�صل اإليه يتطّلبه فاختفى ولم يظهر. و�صار ذلك ُعقدًة في 

ال�صام وولي  وتاأ�ّصَف على خال�صه من يده. فُعزَل عن  ال�صام،  خاطر ح�صن بك قا�صي 

باأّنه  الأفندي  خبر 
ُ
فاأ بمكة.  الدين  زين  ال�صيخ  ُمجاورَة  الُم�صّرفة. ف�صادف  ق�صاء مكة 
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اإطالقه،  في  النا�س  كثيٌر من  و�صعى  وحب�صه.  عليه  فُقب�س  عليه.  بالقب�س  فاأمر  بمكة. 

وبذلوا له على ذلك ماًل. فت�صّلَم المال وقال: »هذا من عند َمن؟« فقيل له: »من عند 

الخ�اجا محمد مّكي«. فُطلب و�ُصئل عن ذلك فاأنكر اأن يكوَن الماُل له. فذهب المال، 

وعجز النا�ُس عن ا�صتخال�صه. فاأر�صله اإلى م�صر ُمقّيدًا مع ح�صين بك باتجاه ال�صاحل . 

واأمره اأن يو�صله اإلى الوزير الأعظم. فاأو�صله اإليه، فاأمر بقتله على هذه ال�صورة«. 

له  وكانت  بباطنه.  اأعلُم  تعالى  واهلل  ال�شتقامة.  غاية  في  ظاهُرُه  رجاًل  »وكان 

فاإّن  �شيئاته.  ومحا  عنه  اهلل  تجاوز  مكالمة.  وُلطُف  محاورة  وُح�ْشُن  تاّمٌة  ف�شيلٌة 

ال�شيف مّحاء الذن�ب«. 

الن�سُّ غنيٌّ جّدًا. وتحليله وك�صف خفاياه يقت�صي �صفحاٍت طواًل. و�صنعالجه اإن �صاء 

اهلل في كتاٍب على �صيرة ال�صهيد. 

اإليهما،  النظر  اإلفات  من  اأكثر  اإلى  ين  الن�صَّ اإيراد  من   
ِ
اأرم لم  فاأنا  حال  كّل  وعلى 

والتنويه باأهميتهما، بقدر ما يت�صُع له المقام.
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قال عز من قائل: {اإِنََّم� يَْخ�َصى اهلل ِمْن ِعبَ�ِدِه اْلُعَلَم�ء}

َم�ء }  ُلَه� ثَ�ِبٌت َوَفْرُعَه� ِفي ال�صَّ �صْ
َ
َرَب اهلل َمثاًَل َكِلَمًة َطيِّبًَة َك�َصَجرٍة َطيِّبٍَة اأ وقال عز من قائل:{�صَ

�صدق اهلل العظيم

مقامي  في  الكريميتين  الآيتين  لهاتين  الفاخرة  والنماذج  البارزة،  الم�صاديق  من 

العلم والعمل: ال�صهيدان الأول والثاني }. وهما

ابو عبد اهلل �صم�س الدين محمد بن مكي الجزيني العاملي، المولود في جزين �صنة 

734هـ، والم�صت�صهد مظلوما بقطع راأ�صه واحراق ج�صده الطاهر، في التا�صع من جمادى 

الأولى �صنة 786هـ.

وال�صيخ زين الدين بن علي بن اأحمد العاملي، المولود في الثالث ع�صر من �صهر �صوال 

�صنة 911هـ، والم�صت�صهد في �صهر رجب �صنة 965هـ.

وهما متقاربان في عمريهما ال�صريفين، فالأول عا�س اثنين وخم�صين �صنة، والثاني 

عا�س اأربًعا وخم�صين �صنة.

ال�صهداء  ركب  في  يبعثان  ويوم  ا�صت�صهدا  ويوم  ولدا  يوم  عليهما  اهلل  ف�صالم 

وال�صالحين.

ال�صامخين في  الطودين  العجالة حول هذين  يتكلم في هذه  ان  المرء  وماذا ع�صى 

عالمي العلم والعمل، اإذ ت�صابهت اإلى حد بعيد �صيرتهما الذاتية والعملية.

الأطراف،  مت�صعبة  بان حياته  له  ترجم  كل من  اتفق  فقد  الأول}،  ال�صهيد  اما 

)*( م�صاعد ال�صوؤون الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت R - ايران.

ال�صيخ محمد �صالر )*(

لمحة من سيرة الطودين الشامخين الشهيدين
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بعيدة الغور، وكان جامعا للمعقول والمنقول.

وكان  وال�صتدلل.  العر�س  الفقه على م�صتويين:  فهو �صاحب مدر�صة تجريدية في 

جامعا ومحيطا في فقهي الخا�صة والعامة. ولذا اعُتبر ع�صره عند الخا�صة نقلة نوعية 

فقهًيا. م�صافا الى هذا، فقد خا�س غمار ال�صيا�صة؛ لأنه يوؤمن بان ال�صريعة المقد�صة 

هي منهج كامل جامع للفرد والمجتمع في كل ما لهما من �صوؤون. ولذا لم ي�صكت عن 

الظلم والظالمين بل ناه�صهم فكرًيا و�صيا�صًيا، مما اأدى في النهاية الى تلك ال�صهادة 

.R الخالدة التي ا�صبهت �صهادة �صادااته الطاهرين

واإذا اأردنا الوقوف بحق عند حياة هذا الفقيه ال�صهيد الأعظم)ره(، فال بد لنا من 

ا�صاتذته وتالميذه، وما هي  التي ولد فيها، وكيفية درا�صته ومن هم  البيئة  ا�صتعرا�س 

موؤلفاته، وهذا يحتاج اإلى تاأليف م�صتقل. اإل اإننا ن�صتعر�س وباخت�صار نبذة من حياته 

وموؤلفاته. وقد اأ�صلفنا اأنه ولد في جزين من قرى عاملة التي كانت مناًرا واإ�صعاًعا للعلماء 

والفقهاء والأدباء، وترعرع في بيت علمي ُيعرف بالطهارة والنجابة، وهذا مما ينتج هذا 

الثمر الزكي الطيب. وقد قال الحر العاملي حول عاملة وعلمائها:

»اإن علماء ال�شيعة في جبل عامل يبلغ�ن نح� الُخم�س من علماء ال�شيعة في جميع 

الأقطار، مع اإن بالدهم اأقل من ُع�شر ُع�شر بالد ال�شيعة«.

ولم تقت�صر حياة ال�صهيد ال�صعيد على بالد عاملة، بل طاف ما امكنه في  مراكز 

الفكر ال�صالمي، ودر�س عند الخا�صة والعامة، وانتقل من محفل فكري اإلى اآخر، وكان 

اأهمها: الحلة وكربالء ومكة المكرمة والمدينة المنورة وال�صام والقد�س.

واأما اآثاره الخالدة فهي كثيرة تنوف على ع�صرين، كان اعظمها في بيان فقه �صريعة 

�صيد المر�صلين واآله الطاهرين.

وال�صهيد ال�صعيد كان يوؤمن بان العلم نوٌر يقذفه اهلل في قلب من ي�صاء، بعد ح�صول 

الجد والجتهاد والتزكية.

»كتاب  البليغ،  والبيان  بالفقاهة  ُعرف  بعدما  به،  عليه  اهلل  انعم  ما  جملة  من  وكان 
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الذكرى«. وكان معلًما  الذكرى»كتاب  العباد بطاعة اهلل، فكانت  يذّكر  ان  واأرد  البيان«. 

مربًيا للعلماء، فكانت الدرو�س »كتاب الدرو�س ال�شرعية«. واأحب ان يتنّفل فكتب »النفلية«. 

وختم عمره ال�صريف في �صجن ال�صام، فاأبى اإل اأن يترك نوًرا لمًعا يدل عليه عبر الع�صور، 

فكانت »اللمعة الدم�شقية«. اإ�صافة الى العديد من الكتب في بقية العلوم.

واإذا اردنا ان نتعرف على مقام ال�صهيد ال�صعيد فلننظر ما قاله في حقه ا�صتاذه فخر 

المحققين)ره(:

»الإمام الأعظم، اف�شل علماء العالم، و�شيد ف�شالء بني اآدم م�لنا �شم�س الحق 

والدين، محمد بن مكي بن حامد اأدام اهلل اأيامه«. هذا ول نن�صى انه من ال�صتاذ في 

ل}؟ حق التلميذ. فاأي عظمة ح�صّ

وقال عنه ال�صيخ محمد بن يو�صف الكرماني القر�صي ال�صافعي في اجازته له: »الم�لى 

الأعظم الأعلم، اإمام الأئمة، �شاحب الف�شلين، مجمع المناقب والكمالت الفاخرة، 

جامع عل�م الدنيا والآخرة«.

ونختم بما قاله ال�صهيد الثاني)ره( في حق ال�صهيد الأول، ول ينبئك مثلي خبير:

العلم  منقبة  بين  الجامع  المدقق،  النحرير  البدل  المحقق  واإمامنا  »�شيخننا 

ال�شهيد محمد بن  اأب� عبد اهلل  ال�شعيد  الإمام  العمل وال�شهادة.  وال�شعادة، ومرتبة 

مكي اأعلى اهلل درجته كما �شّرف خاتمته عليه ر�ش�ان اهلل تعالى«.

واما ثاني ال�صهيدين، فكانه بعث ليكمل م�صيرة ال�صهيد الأول، ويو�صح بياناته، م�صيفا 

المعقول والمنقول،  المطالب في  بيان ادق  انيقة في  الى ذلك علوما جديدة وا�صاليب 

م�صافا الى ما �صطرته يراعه المباركة من كتب في تهذيب النف�س وتح�صيل الكمالت.

ول عجب، فالبيئة هي البيئة، وعاملة هي الأم فكان النتاج مت�صابًها.

وقد اقر كل من كتب ح�ل ال�شهيد الثاني بانه:

توؤتي  وال�صريعة  الفقه  في  مباركة  �صجرة  و�صاحب  الفقاهة،  �صماء  في  لمع  نجم 

اكلها كل حين. وكان فقيها جامعا يتكلم على كل المذاهب ال�صالمية، فدّر�س الفقه في 

»بعلبك« على المذاهب الخم�صة.
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ولم يقت�شر على الفقه، بل در�س كال من:

علم الهيئة، والطب، والريا�صيات، والأدب، والفل�صفة، وفي جميعها اأقر له بالن�صج 

الذهني.

ل كل  اإذ ح�صّ واعترف كل من در�س حياة ال�صهيد الثاني بالعناية اللهية الخا�صة، 

تلك العلوم مع ما له من الرحالت الطويلة ال�صاقة.

وقد و�صف مع ذلك كله، بانه من اولياء اهلل المقربين لما كان له من تهذيب للنف�س. 

اإذ كانت لياليه عامرة بالذكر وال�صتغفار، ونهاراته بالدرا�صة والتاأليف والجهاد، م�صافا 

الى عمله في الزراعة للكد على عياله والموؤمنين.

فكان كله هلل وا�صتحق اأن يختم له بال�صهادة في رحلته الجهادية، علما وعمال، في 

الغربة قتال فظيعا، ليكون اميًرا في ركب ال�صهداء وال�صالحين.

اما اآثاره، فهي كثيرة؛ اأْولى في جزء منها العناية ي�صرح عن ال�صهيد الأول، اإذ �صرح 

للمعة  النور  اأعمدة  وراأى  الملية،  النفلية في فوائده  العلية، و�صرح  الألفية في مقا�صده 

الدم�صقية، فغر�صها في ب�صتان فقاهته، فكانت الرو�صة البهية. اإ�صافة اإلى الى تاليفه، 

الم�صالك لكل �صالك اإلى تح�صيل ر�صا المالك الواحد تعالى.

الناظر من  التعامل، ل تخفى على  واآداب  النفو�س  وتهذيب  المعقول  وت�صانيفه في 

ذوي العقول.

ونختم بما قاله تلميذه ابن العودي:

»حاز من خ�شال الكمال محا�شنها وماآثرها، وترّدى من اأ�شنافها بان�اع مفاخرها، 

كانت له نف�س علية تزه� بها الج�انح و ال�شل�ع، و�شجية �شنية يف�ح منها الف�شل 

الف�شائل ومنتهاها. لم ي�شرف لحظة من  الأمة وفتاها، ومبداأ  �شيخ  وي�ش�ع، كان 

عمره اإل في اكت�شاب ف�شيلة، ووزع اوقاته على ما يع�د نفعه في الي�م والليلة«.

وال�صالم عليهما يوم ولدا ويوم ماتا ويوم يبعثان

وال�صالم عليكم ورحمة وبركاته.
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الوحدة والشهادة في الوجدان
باكرًا اختّط ال�صيخ زين الّدين بن علي الجبعّي العاملّي )911-965هـ/ 1506-1558م( 

طريقه بالنفتاح على الآخر لأجل الوحدة الإ�صالمّية، وهذا فعل الفقهاء القادة الأفذاذ 

، ول �صّك اأّن قدوته في حركته هذه ـ كما �صّرح بنف�صه 
(1(

في م�صيرة حياتهم وجهادهم

، كان يعتقد 
(2(

ة �صغفه وتعّلقه به فكرًا وعقيدًة وجهادًا ـ كان ال�صهيد الأّول، الذي ول�صدَّ

في حد�صه اأن خاِتمَتُه �صتكون كخاتمِتِه في: »الم�شاركة في نيل درجة ال�شعادة بخاتمة 

ال�شيخ  ـ  والدي  »اأخبرني  فيقول:  البهائي  ال�صيخ  ثنا  يحدِّ اإذ  كان؛  وهكذا   ،
(3(

ال�شهادة«

اأّنه دخل في �شبيحة بع�س الأيام   { ـ  ح�شين بن عبد ال�شمد الحارثي العاملي 

اأخي  يا  تفّكره فقال:  �شبب  ف�شاأله عن  را،  الثاني ف�جده متفكِّ ال�شهيد  �شيخنا  على 

.
(4(

اأظّن اأّني اأك�ن ثاني �شيخنا ال�شهيد في ال�شهادة«

اإيران  اأواخر حياته عندما ترك  اأي�صًا، وفي  وعن خّط ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد 

وذهب اإلى الحّج �صئل: ما يقول مولنا �صيخ الإ�صالم في ما روي عن ال�صيخ المرحوم المبرور 

ال�صهيد الثاني، اأنه مرَّ بمو�صٍع في ا�صطنبول ومولنا ال�صيخ )�صلَّمه اهلل( معه، فقال: يو�صك 

)*( باحث ا�صالمي - اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية.

)1) حول مو�صوع القيادة و�صروطها عند ال�صهيد الأّول راجع درا�صتنا: ال�صهيد الأّول الفقيه القائد، �صمن كتاب: مجموعة مقالت 

الموؤتمر العالمي لل�صهيدين، مركز العلوم والثقافة ال�صالمية، قم، 1330هـ/2009م، �س148.

)2) اهتّم ال�صهيد الثاني باأعمال ال�صهيد الأول و�صرحها، واأهم هذه ال�صروح الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية.

)3) ابن العودي: بغية المريد في الك�صف عن اأحوال ال�صيخ زين الدين ال�صهيد، �صمن كتاب حفيد ال�صهيد الثاني ال�صيخ علي بن 

محمد بن ح�صن بن زين الدين الجبعي العاملي: الدر المنثور في الماأثور وغير الماأثور، ج2، �س184.

)4) الخون�صاري: رو�صات الجنات، ج7، �س384.

د. يو�صف طباجة )*(

الشهيد الثاني: مسيرة نهوض ووحدة
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اأن يقتل في هذا المو�صع رجل له �صاأن، اأو قال �صيئًا قريبًا من ذلك، ثمَّ اأّنهMا�صت�صهد 

في ذلك المو�صع، ول ريب اأّن ذلك من كراماتهMواأ�صكنه جنان الخلد.

)اأجاب ال�صيخ ح�صين(: »نعم، هكذا وقع منه }؛ وكان الخطاب للفقير. وبلغنا 

مع  اهلل  ح�شره  الزكية،  لنف�شه  ك�شف  مّما  وذلك  الم��شع،  ذلك  في  ا�شت�شهد   
(1(

اأّنه

ذي  ع�شــر  ثامن  الحارثي،  ال�شمد  عبد  بن  ح�شين  كتبه   .Rالطاهرين الئّمة 

.
(2(

الحجة �شنة 983هـ/1575م، بمّكة الم�شرفة زادها اهلل �شرفا وتعظيما«

اإلعداد الّذاتي والشروع بالمشروع )القديم الجديد()3)
والنفتاح  الّذاتي  الإعداد  م�شت�يين:  على  ونه�شته  الثاني  ال�شهيد  حركة  تظهر 

على الآخر، فعلى الم�صتوى الأول؛ يبدو اأّن جبل عامل وعلماءه قد كفوا ال�صهيد موؤونته 

العلمّية، اإذ وبح�صب �صيرته العلمية اأّنه لم يذهب اإلى المراكز العلمّية التاريخّية لل�صيعة 

في العراق للتعّلم فيها.

اأّما الم�شت�ى الثاني فكان على درجتين: الدرجة الأولى انفتاحه على الآخر من 

المذاهب الإ�صالمّية الأربعة الر�صمّية في الدولة العثمانّية، والهدف على ما يّت�صح هو 

اإلى جمع الأمة ووحدتها على مذاهبها  ي  توؤدِّ التاأ�صي�س لحركٍة ثقافّيٍة علمّيٍة جامعٍة، 

كافة، انطالقا من اأّن النق�صام والت�صرذم كان العّلة الأ�صا�س في انحطاطهاو�صعفها، 

اأن يبقى كل مذهب من المذاهب على خ�صو�صّيته، على قاعدة: التنّوع في  ول �صير 

الوحدة غنًى.

)1) في الدر المنثور: ويقال اأنه.

)2) ال�صيد ح�صن ال�صدر: تكملة اأمل الآمل،�س 176 نقال عن ال�صيد نعمة اهلل الجزائري في كتاب المقامات. وبنف�س المعنى،ابن 

العودي، بغية المريد...في الدر المنثور..م،�س،�س190 »...مما �شمعته في بالدنا م�شه�را، وراأيته اأي�شا م�شه�را في غيرها، 

اأنه} لما �شافر ال�شفر الأول اإلى ا�شطنب�ل، وو�شل اإلى المكان الذي قتل به تغير ل�نه، ف�شاأله اأ�شحابه عن ذلك فقال 

ما معناه: اإنه يقتل في هذا المكان رجل كبير – اأو عظيم – له �شاأن، فلما اأخذ قتل في ذلك المكان.

 وراأت في ن�صخة ل�صرح اللمعة عند بع�س الأكابر، اأن ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد M �صئل عن هذا وكان رفيقه في ذلك 

ال�صفر، فاأخبر باأن ذلك حق بعد �صوؤاله اأو �صوؤال غيره ».

)3) عن م�صروع ال�صهيد الأول المتجدد با�صتراتجية جديدة على يد ال�صهيد الثاني.راجع اأطروحتنا للدكتوراة، �س 198.
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وعلى م�صتوى الدرجة الثانية، كان انفتاحه على العمل مع ال�صلطان العثماني مبا�صرًة، 

متجاوزًا اأدواته المحلّية اإن كان من الق�صاة اأو الإقطاعّيين... ول �صكَّ اأنَّ ال�صهيد كان 

يعلم اأّن هكذا م�صروع كان محفوفًا باأ�صّد المخاطر... خ�صو�صًا عندما نعلم اأنَّ �صراعًا 

بالأحرى  اأو  يدور  كان  المذهبّية،  اتَّخذ �صفة  ثقافي  عليه �صراع  ان�صحب  ال�صلطة  على 

تتمتر�س خلفه اأكبر اأمبراطوريتين اإ�صالمّيتين متنازعتين في تلك المرحلة وهما: الدولة 

ال�صفوّية في اإيران، والدولة والعثمانية في تركيا.

جبل عامل والمؤونة األولى
اإذًا، وبعد تلقي ال�صيخ زين الدين بن علي العاملّي لعلومه الدينية في حوا�صر جبل 

، ثّم على ال�صيخ علي بن عبد العالي المي�صي 
(1(

اأول على والده في جبع عامل العلمّية، 

، ثّم في كرك نوح على ال�صيد ح�صن بن جعفر الأعرجي الح�صيني 
(2(

)ت938هـ/1531م(

العلم  بمطالعة  م�صتغال  فيها  وبقي  جبع  بلده  اإلى  عاد   ،
(3(

)ت936هـ/1530م( العاملّي 

.
(4(

والمذاكرة اإلى �صنة 937هـ/1530 م

دمشق ِوْجهته األولى باالنفتاح على اآلخر
كان قد بلغ ال�صاد�صة والع�صرين من عمره ال�صريف، عندما عزم على تو�صعة علومه 

 
(5(

الدينّية )ال�صيعّية( بعلوم مذاهب اأهل ال�صنة، تمامًا كما فعل اأ�صالفه ال�صهيد الأّول

ح ـ ليقراأ على  ، فانتقل اإلى دم�صق ـ بح�صب ما �صرَّ
(6(

والعالمة الكركي وال�صيخ الكفعمي

)1) راجع عن ترجمة والده: الحر العاملي:اأمل المل، ج1، �س118.

)2) ترجمته: الحر العاملي:اأمل المل، ج1، �س131.والأمين:اأعيان ال�صيعة، ج8، �س262.

)3) ترجمته: الحر العاملي:اأمل المل، ج1، �س56.والأمين:اأعيان ال�صيعة، ج5، �س472.

)4) ابن العودي: بغية المريد..، م.�س، �س158.

مجلة  عامل،  جبل  في  وال�صا�صية  الدينية  القيادة  وم�صروع  الأول  ال�صهيد  درا�صاتنا:  راجع  ونه�صته  الأول  ال�صهيد  حركة  عن   (5(

العرفان مجلد 80.وتحقيقنا ودرا�صتنا لمخت�صر ن�صيم ال�صحر في حياة ال�صهيد الأول، مجلة المنهاج، العددين 51و52.وال�صهيد 

الأول الفقيه القائد، ورقتنا لموؤتمر ال�صهيدين، �صمن كتاب �صدر عن الموؤتمر في قم 1430هـ/ 2009م.

)6) عن العالمة الكركي وال�صيخ الكفعمي راجع اأطرحتنا للدكتوراة في الجامعة اللبنانية 1993.�س)183-170)
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)ت938هـ/1531م(  مكي  بن  محمد  الدين  �صم�س  الفيل�صوف  المحّقق  الفا�صل  ال�صيخ 

، وعلى ال�صيخ اأحمد بن جابر 
(1(

في الطّب والهيئة، وبع�س حكمة الإ�صراق لل�صهروردّي

عام  جبع  بلده  اإلى  عاد  دم�صق  في  اإقامته  من  عام  وبعد  القراءات.  علم  ال�صاطبية 

.
(2(

938هـ/1531م، وبقي فيها اإلى تمام العام 941هـ/1534 م

اإلى دم�صق، قا�صدًا  942هـ/1535 م، عاود ال�صيخ زين الّدين زيارته  اأوائل �صنة  وفي 

التوا�صل مع �صخ�صّياتها العلمّية على مختلف مذاهبهم الإ�صالمّية حيث �صّرح بقوله: »...

وفي تلك ال�شفرة اجتمعت بجماعة كثيرة من الأفا�شل«. واأّول اجتماعه كان بال�صيخ 

فاأجازه  ال�صحيحين  عليه جملًة من  وقراأ  الحنفي،  الدم�صقي  بن طولون  الدين  �صم�س 

 :
(3(

روايتهما معًا. اإلى ذلك يقول تلميذه ابن العودي الذي كان يرافقه في هذه ال�صفرة

خدمته  في  ذاك  اإذ  وكنت  ال�شليمّية،  بالمدر�شة  ال�شالحّية  في  عليه  قراءته  »كانت 

.
(4(

اأ�شمع الدر�س، واأجازني ال�شيخ المذك�ر ال�شحيحين المذك�رين«

مصر وجهته الثانية)5)، ثّم إلى مّكة المشرفة
زين  ال�صيخ  �صدَّ  الإ�صالمّية،  المذاهب  الفقهّية على مختلف  ومعارفه  لآرائه  تعزيزا 

الّدين الرحال اإلى م�صر في اأول العام 942هـ/1535م، اإذ كانت م�صر تحتفظ لنف�صها 

بمكانة اإحدى اأهّم العوا�صم الثقافّية الإ�صالمّية في تلك المرحلة، م�صطحبًا معه عدد 

)1) ترجمته:الغزي: الكواكب ال�صائرة في علماء المائة العا�صرة،ج2،�س59.

كبيرة.راجع  اإجازة  ال�صمد  عبد  بن  ح�صين  ال�صيخ  ال�صهيد  اأجاز  941هـ  العام  وفي   .159 المريد،م.ن،�س  بغية  العودي:  ابن   (2(

الجازة في البحار،ج105. وفي ر�صائل ال�صهيد الثاني،ج2.

)3) هذه عادة ال�صهيد حيث كان ي�صطحب معه تالمذته في �صفراته، واأخ�صهم ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد...

)4) ابن العودي: بغية المريد..م.�س،�س 159.

)5) يروى اأن الطبيب المكفوف داود النطاكي)ت1008هـ/1600م( زار جبل عامل كما جاء في اأعيان ال�صيعة م6، �س375. نقال عن 

المحبي في خال�صة الأثر، نقال عن �صانحات اأبي المعالي دروي�س الطالوي، عن ال�صيخ داود نف�صه اأنه قال: ».. وكنت عاملة، 

واأخذت عن م�شايخها ما اأخذته، وبحثت مع ف�شالئها فيما بحثت« والحقيقة اأن النطاكي يتحدث في تذكرته �س 200 عن 

�صمكة »ت�ل« تعي�س في عين تول غرب النبطية.راجع اأطروحتنا للدكتوراة، �س 202.

 ويروى اأي�صا اأن النطاكي �صلى وراء ال�صهيد الثاني في م�صجد النبطية، واعتر�س على قراءته، لأنه كان قد تعلم التجويد بم�صر، 

فبلغ ذلك ال�صهيد، وكان ذلك �صبب من اأ�صباب �صفره اإلى دم�صق وم�صر لتعلم التجويد والقراءات، راجع: �صليمان ظاهر: �صلة 

العلم بين جبل عامل ودم�صق. مجلة المجمع العلمي العربي بدم�صق،م1، ج1، �س269.
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 ،
(2(

ال�صمد عبد  بن  ح�صين  ال�صيخ  )و�صفيره(   
(1(

و�صديقه رفيقه  ومنهم  تالمذته  من 

كاّفة،  الإ�صالمّية  المذاهب  بالنفتاح على  تنفيذ خّطته  في  ال�صهيد  �صعي  وتاأكيدًا على 

ففي طريقه اإلى م�صر اجتمع في فل�صطين بال�صيخ محي الدين عبد القادر بن اأبي الخير 

الغزاوي الذي  اأجازه اإجازة عاّمة.

مذاهبهم،  اختالف  على  علمائها  من  كثيرٍة  جماعٍة  على  بها  ا�صتغل  م�صر،  وفي 

ال�صافعّي  الرملي  اأحمد  الدين  �صهاب  ال�صيخ  لهم  اأوَّ عالمًا؛  ع�صر  �صتة  منهم  ى  ف�صمَّ

القاهر(  عبد  محمد)بن  والمال  3ـ  الجرجاني،  ح�صين  والمال  2ـ  )ت957هـ/1550م(، 

5ـ وال�صيخ �صهاب الدين بن النجار الحنبلي،  4ـ والمال محمد الكيالني،  الأ�صتراآبادي، 

6ـ وال�صيخ زين الّدين الحري المالكي، 7ـ وال�صيخ المحّقق نا�صر الدين اللقاني المالكي، 

8ـ وال�صيخ نا�صر الدين الطبالوي ال�صافعي)ت 966هـ/1559م(، 9ـ وال�صيخ �صم�س الدين 

11ـ  ال�صمهودي،  الحميد  عبد  الكامل  الفا�صل  وال�صيخ  10ـ  النحا�س،  النجا  اأبي  محمد 

وال�صيخ �صم�س الدين محمد بن عبد القادر الفر�صي ال�صافعي، 12ـ وال�صيخ عميرة، 13ـ 

وال�صيخ  15ـ  البلقيني،  الدين  �صهاب  وال�صيخ  14ـ  الحق،  عبد  بن  الدين  �صهاب  وال�صيخ 

، 16ـ وال�صيخ اأبو الح�صن البكري، وغيرهم كثر يطول الخطب 
(3(

�صم�س الدين الديروطي

بتف�صيلهم على حد قول ال�صهيد نف�صه.

...إلى مكة المشرفة بقصد الحج
العدد  بين هذا  ، ومن 

(4(

ال�صنتين يقارب  ما  الثاني في م�صر  ال�صهيد  اأن مكث  بعد 

)1) هكذا و�صفه ال�صهيد »رفيقي و�شديقي«. ابن العودي: بغية المريد،م.�س، �س 178. ولكننا ن�صيف عليه لقب �صفير اإذ تبين لنا 

اأن ال�صهيد قد عهد له بالكثير من المهمات التي كلفه بها والتي �صنبينها في هذه الدرا�صة.

)2) ومنهم ال�صيخ علي بن زهرة العاملي الجبعي، ابن عم ال�صيخ ح�صين، وكان ال�صهيد يعتقد فيه الولية، توفي معه في م�صر. 

راجع: الأمين: اأعيان ال�صيعة، )�صمن ترجمة ال�صيهد الثاني(ج7،�س 152.

)3) اأغلب هوؤلء الفقهاء ذكرهم الغزي في الكواكب ال�صائرة، وكذلك في �صذرات الذهب، وفي الأعالم للزركلي.ولحظ اأهميتهم 

اأبي  الأب�صار في فقه مذهب المام  تنوير  المختار في �صرح  الدر  المختار على  اأمين(: حا�صية رد  ابن عابدين)محمد  في: 

حنيفة النعمان، دار الفكر، بيروت 1995م،ج4، �س647. حيث يتحدث عن اآراء الرملي والبلقيني والطبالوي وغيرهم مما يدل 

على علو �صاأنهم.

 في منامه بم�صر، ووعده بالخير.. ولما وقف على القبر المقد�س وزاره، خاطبه واأن�صده. ومما 
P

)4) كان } قد راأى النبي 
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الكبير من كبار الفقهاء الذين قراأ عليهم وا�صتجازهم، ي�صتوقفنا فقيه كبير هو ال�صيخ اأبو 

، والذي 
(1(

الح�صن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري ال�صافعي )ت953هـ/1546م(

�صحبه ال�صهيد من م�صر اإلى الحّج )في �صابع ع�صر �صهر �صوال �صنة 943هـ/1536م(، 

واأثناء الطريق دار بين الفقيهين حوار راق في الوحدة الإ�صالمية، له دللته الوا�صحة 

على منهج وحراك ال�صهيد الفكرّي والجتماعّي والدينّي، هذا الحوار اأورده ابن العودي 

في بغية المريد نقال عن اأ�صتاذه ال�صهيد حيث قال: »كثيراً ما كان }يطري علينا 

اأح�ال هذا ال�شيخ وُيثني عليه، وذكر اأّنه كان له حافظة عجيبة؛ كان التف�شير والحديث 

ن�شب عينيه، وكان اأكثر الم�شايخ المذك�رين اأبهًة ومهابًة عند العّ�ام والدولة، وكان 

القل�ب عليه، وكان  واإقبال  الدنيا،  ال�افر من  على غايٍة من ح�شن الطالع والحظِّ 

اأو دخل الم�شجد، يزدحم النا�س  اإذا ح�شر مجل�س العلم،  اإليه  من �شّدة ميل النا�س 

على تقبيل كّفيه وقدميه، حّتى منهم من يم�شي حب�ا حتى ي�شل اإلى قدميه يقبلها، 

اأّنه خرج في مهيٍع عظيم من  وذكر  الحج،  اإلى  بهمن م�شر  �شيخنانفع اهلل  �شحبه 

باأهله وعياله، وكان  المجاورة  راكباً في محّفة، م�شت�شحبا ثقال كثيرا بعزم  م�شر، 

ة اأحمال ـ ذكر  �شاأنه اأّنه اإذا حّج ُيجاور �شنًة وُيقيم �شنًة ويحج، وكان معه من الكتب عدَّ

�شيخنا عددها ولكن لي�س في حفظي الآن ـ حّتى اأّنه ظهر له منه التعّجب من كثرتها، 

من  حمال  �شبعين  معه  ي�شحب  �شافر  اإذا  عبادMكان  بن  ال�شاحب  اأنَّ  له  فروى 

قاله: 

ـــــت ـــــن اأت ـــــي مـــــــدح م ــــس ف ــــا� ــــن ـــرومــــــاذايــــــقــــــول ال ــــ ـــكـــم الـــذكــــ ــــ ــــــراء فــــــي مـــحــــ ــــــغ مــــدائــــحــــه ال

ـــى عـــاجـــز ـــع ـــص ـــال � ــــ ــــ ـــــه عـــاجــــ ـــــي ـــري �ـــصـــــــــــــــــــعـــيـــت اإل ــــ ــــ ـــــــــــوب جـــــمـــــة اأثـــــقـــــلـــــت ظـــه بــــــعــــــبء ذن

ــي ـــ ـــ ــت ك هــم فــقــريولـــــكـــــن ريــــــــح الـــ�ـــصـــــــــــــــوق حـــــــــــــــــرَّ ومـــــع  ــي  ــص ــ� ــف ن �ــصــعــف  مــــع  الــــرجــــا  وروح 

ـــم ـــدهــــ ـــوف ـــه بــالــخــيـــــــــــر، والـــجـــبـــــــــــر والــوفـــــــــــرومــــــــن عـــــــــادة الــــــعــــــرب الـــــــكـــــــرام ب ــــ ــــ ــــ اإعـــادت

ـــم ــــ ـــهــــ ـــل ـــنـــزي ـــــــوا ل ــــــــ ـــــد  وف ــــــ ـــــٌدق ــــــ ـــــوف ـــــك ـــــي فـــــــي م�صـروان ــر  ـــ ــخــي ــال ب واعــــدتــــنــــي   وقـــــد  ــف  ــي ــك ف

زيــــارتـــــــــي -فـــــــي  –�صيدي  ـــــي  رجـــــائ ح�صــرىفـــحـــقـــق  فـــــــــــي  ـــفـــاعـــة  ــــ والـــ�ـــصــــ ـــي  ـــائ ـــن م بـــنـــيـــل 

ابن العودي: بغية المريد، م.ن، �س 167.

)1) الغزي: الكواكب ال�صائرة. ابن العماد الحنبلي: �صذرات الذهب في اأخبار من ذهب، ج8، �س292. الزركلي: الأعالم، ج7،�س27. 

واأورد ابن العودي في اآخر الحوار: »ت�في �صنة953هـ بم�شر ودفن بالقرافة، وكان ي�م م�ته ي�ما عظيما بم�شر لكثرة الجمع، 

ودفن بجانب قبة المام ال�شافعي، وبن�ا عليه قبة عظيمة«.
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الكتب بحيث �شار ما �شحبه قليال في جنب ذلك.

حّتى  ـ  اأخرج  اأّنه  م�شر  خارج  الحاج  اإليه  برز  منزٍل  ل  اأوَّ »في  له:  حكى  اأنَّه  وذكر 

فاً  �شار في ذاك المنزل األف دينار من المال، وكان محّباً ل�شيخنا، مقبال عليه، متلطِّ

ـ �شلَّم عليه وت�ا�شع  ـ وه� كان في المحّفة  ل مّرٍة راكباً في المحارة  اأوَّ ا راآه  به، ولمَّ

معه وقال له: يا �شيخ اأنا اأّول حّجة حججتها ركبت في م�هية؛ عبارة عن وعاء من 

الخ��س، واأنت الحمد هلل ـ من اأّول حّجة ركبت في المحارة.

ال�شير  حال  �شادفه  اأّنه  فاّتفق  الإحرام،  وقت  يراه  ل  اأن  يتحّرى  �شيخنا  وكان 

محرما، فقال له ب�ش�ت عال: ما اأح�شن هذا، ما اأح�شن هذا، تقّبل اهلل منكم. وكانت 

له معه محاورات ولطائف في ت�شاعيف المباحثات.

ل  الذين  والرعاع  العّ�ام  ه�ؤلء  اأمر  في  تق�ل�ن  ما  الطريق:  في  ي�ما  �شاأله 

�شبحانه؟  اهلل  عند  حكمهم  ما  الهلكات؟  من  المنجية  الدللت  من  �شيئاً  يعرف�ن 

وهل ير�شى منهم مع هذا التق�شير؟ بل تنقل الكالم اإلى العلماء الأعالم والف�شالء 

الكرام الذين جمد كُل فريٍق منهم على مذهب من المذاهب الأربعة، ولم يدر ما 

واإدراك  والتفح�س  الطالع  على  قدرته  مع  اختاره،  الذي  المذهب  عدا  فيما  قيل 

اأّن  باأّنهم كف�ه م�ؤونة ذلك، ومن المعل�م  المطالب، وقنع بالتقليد لل�شلف، وجزم 

الحّق في جهٍة واحدٍة، فاإن قالت اإحدى الفرق: الحقُّ في جانبنا اعتمادا على فالن 

وفالن، فكذلك الأخرى تق�ل اعتماداً على محّققيهم واأعيان م�شايخهم؛ لأّن ما من 

ل عليهم، فال�شافعّية مثال يق�ل�ن: نحن  اإليهم وتع�ِّ اإل ولها ف�شالء ترجع  فرقٍة 

الإمام ال�شافعّي، وفالن وفالن كف�نا ذلك، وكذلك الحنيفّية ي�شتندون اإلى الإمام 

اأبي حنيفة وغيره من محّققي المذهب، وكذلك المالكّية والحنابلة ي�شتندون اإلى 

وال�شيخ  المرت�شى  ال�شّيد  يق�ل�ن:  ال�شيعة  نحن  وكذلك  ومحّققيهم،  ف�شالئهم 

الجهد،  بذل�ا  وغيرهم  الدين  جمال  وال�شيخ  الدين  ن�شير  والخ�اجة  الط��شي 

وكف�ا م�ؤونة التفّح�س، ونحن على ب�شيرٍة وثقٍة من اأمرنا، فكيف يكتفي مثل ه�ؤلء 
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الف�شالء بالقت�شار على اأحد المذاهب ولم يّطلع على حقيقة المذاهب الأخرى، 

بل ل وقف على م�شّنفات اأهله ول عرف اأ�شماءهم؟ فك�ن الحقِّ مع الجميع ل يمكن، 

ومع البع�س ترجيح من غير مرجح!

ل  اأّنه  اهلل  عف�  من  فنرج�  ام  الع�َّ من  كان  ما  ا  اأمَّ الح�شن:  اأب�  ال�شيخ  فاأجاب 

ي�ؤاخذهم بتق�شيرهم، اأّما العلماء فيكفيهم ك�ن كلٍّ منهم محّقاَ في الظاهر.

وتحقيق  النظر  في  تق�شيرهم  من  ذكر  ما  مع  يكفيهم  كيف  �شيخنا:  فقال 

الحال؟!

فقال له: يا �شيخ ج�ابك �شهل، مثال ذلك َمْن ولَد مخت�ناً خلقًة فاإّنه يكفيه عن 

الختان ال�اجب �شرعا.

فقال له �شيخنا: هذا المخت�ن خلقًة؛ ل ي�شقط عنه ال�اجب حّتى يعلم اأنَّ هذا ه� 

الختان ال�شرعي؛ باأن ي�شاأل ويتفّح�س من اأهل الخبرة والممار�شين لذلك، واأنَّ هذا 

القدر الم�ج�د خلقًة؛ هل ه� كاٍف في ال�اجب �شرعا اأم ل؟ اأّما اأّنه من نف�شه يقت�شر 

على ما وجده، فهذا ل يكفيه �شرعاً في ال�شق�ط.

فقال له: يا �شيخ لي�شت هذه اأول قارورٍة ُك�شرت في الإ�شالم«.

وهو:  الأخير  همِّ  اإلى  ير�صدنا  ال�صهيد  مع  وحديثه  ال�صافعي،  الفقيه  هذا  �صيرة  اإنَّ 

على  بانفتاحها  جماهيرها  وعي  خالل  من  بوحدتها  ونه�صتها  وهدايتها  الإ�صالم  ّمة 
ُ
اأ

بتوعية  تبداأ  النه�صة  يعتبران  كانا  الأّول  ال�صهيد  كما  الثاني  ال�صهيد  اأّن  حيث  بع�صها، 

النا�س واإر�صادهم وانفتاحهم على كاّفة المذاهب والآراء، والتفّح�س واإدراك المطالب 

ال�صرعية... لي�صبحوا اأّمًة واحدًة.

عودته إلى الوطن )جبع( مجتهدًا
، وفيه تو�ّصح ببرود الجتهاد، 

(1(

944هـ/1537م اإلى بلده جبع في العام  عاد ال�صهيد 

)1) نوؤيد اأخي المحقق �صماحة الحجة المختاري في روؤيته باأن ال�صهيد بلغ درجة الجتهاد قبل هذا التاريخ )944هـ(، ودليله الظاهر 

هو طي اإجازته الكبيرة لتلميذه ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد عام 941هـ والتي يظهر فيها اجتهاد هذا ال�صيخ الجليل، وعلى 
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.
(1(

ا اجتهد ثالثة وثالثين عاما فيكون عمره ال�صريف لمَّ

المذاهب  واجتماعّيًة  وعلمّيًة  وثقافيًة  فكرّيًة  اإحاطًة  معه  يحمل  كان  العودة  وبهذه 

والهيئة  العلميَّة كالهند�صة  ا�صتغاله في الطرق والمعارف  اإلى  اإ�صافًة  الإ�صالمّية كاّفة، 

ال�صلطة  م�صتوى  على  كان  اإن  ال�صيا�صّي،  والجتماع  بالحراك  ومعرفًة  ذكره،  مرَّ  كما 

ومركزّيتها؛ اأو اأدواتها وتابعيها. هذه الإحاطة المعرفّية والم�صتوى الفكرّي الذي بلغه، 

انتقل بوا�صطتها ال�صهيد الثاني من مرحلة التلّقي اإلى مرحلة التفّكر والعطاء، خ�صو�صًا 

اإلى البالد كرحمٍة  اإذ يقول ابن العودي: »كان قدومه  اأنَّه قد ذاع �صيته قبل و�صوله، 

نازلٍة، اأو غي�ٍث هاطلٍة، اأحيا بعل�مه نف��شاً اأماتها الجهل، فازدحم عليه األ� العلم... 

واأ�شاع  منه،  تح�شيله  في  اجتهد  ما  اأ�شهر  واأ�شاءت  المعارف،  اأهل  قل�ب  وابتهجت 

وظهر ف�ائد ما لم يطرق الأ�شماع، رتب الطالب ترتيب الرجال واأو�شح ال�شبيل لمن 

 .
(2(

طلب«

لبث ال�صهيد في بلده اإلى �صنة 946هـ/1539م، وفيها عّمَر بيده داره، و�صرع في عمارة 

الفترة  هذه  وفي  945هـ/1539م،  �صنة  في  وانتهى  للدار،  المجاور  ـ  الم�صجدالمدر�صة 

ذهب تلميذه ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد في مهّمة اإلى ا�صطنبول كما �صيلي الحديث، 

اأنَّ ال�صهيد كان »يتعاطى جميع مهماته بقلبه وبدنه، حّتى ل� لم  والجدير ذكره هو 

يكن اإل مهّمات ال�اردين عليه، م�شالح ال�شي�ف المترّددين اإليه، م�شافاً اإلى القيام 

م�شاعد  ول  وكيل  غير  من  اأ�شبابها  واإتقان  المعي�شة  ونظام  والعيال،  الأهل  باأح�ال 

يق�م بها، حّتى اأنه ما كان ُيعجبه تدبير اأحد في اأم�ره.. ومع ذلك كله فقد كان غالب 

قاعدة: فاقد ال�صيء ل يعطيه؛ فال يعقل اأن يكون المجيز غير مجتهد ليجيز الجتهاد لغيره. ولتعزيز راأينا راجع ال�صهيد الثاني 

نف�صه: الجتهاد والتقليد، �صمن ر�صائل ال�صهيد الثاني،ط1،ج1،�س �س)8- 70( مركز البحاث ال�صالمية، قم 1421هـ. واأي�صا: 

القت�صاد والر�صاد اإلى طريق الجتهاد.. ط1،ج2، �س �س)747-793(، مركز الأبحاث ال�صالمية، قم 1422هـ. حيث اأفا�س 

} في التو�صيح..

)1) راجع ابن العودي في بغية المريد �س183.. كيف اأخبره عن ابتداء اأمره في الجتهاد حيث كان يبالغ في كتمان اأمره؟! واأن 

ظهور اجتهاده كان في �صنة 948هـ/ 1541 م. فنالحظ مدى التكتم وال�صرية في حركة وح�صور ال�صهيد ولعل ذلك يعود لالأجواء 

ال�صيا�صية الم�صحونة بالمذهبية التي كانت �صائدة.

)2) ابن العودي: بغية المريد..�س168.
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.
(1(

الزمان في الخ�ف الم�جب لإتالف النف�س، والت�شتر والختفاء«

العمل مع السلطان)العثماني(

 ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد
(2(

 اأوًل: بوا�صطة )�صفيره(

مع  العمل  ة  اإ�صكاليَّ بل  ل  م�صاألة  وفي  كبير(  �صيعيٍّ  )كفقيٍه  الثاني  ال�صهيد  اأّن  يبدو 

. اإن 
(3(

ال�صلطان، قد اجتهد م�صتفيدًا من تجارب ملهمه ال�صهيد الأّول والعالمة الكركي

تجربة علي  اأو  الماأمون،  مع   Qالر�صا الإمام  منذ  التاريخّية  التجارب  نقل من  لم 

 والعالمة الحلي... اإ�صافًة اإلى اأّنه كان يحمل 
(4(

بن يقطين، مرورًا بال�صريف المرت�صى

م�صروعًا نه�صويًا وحدويًا كبيرًا بحجم المخاطرة التي كان ُيقِدم عليها، ومعه تالمذته 

وفي مقّدمتهم ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد.

في  العثمانّية  ال�صلطة  راأ�س  اأعني من  ة،  القمَّ يبداأ من  اأن  الثاني  ال�صهيد  قرار  كان 

اإليه من  يحتاج  ما  عنه  يبا�صر  لمن  يرتقب  ل  ال�صهيد  اأن  اأي�صا  العودي  ابن  ويذكر   .166 المريد،م.ن،�س  بغية  العودي:  ابن   (1(

الأعمال، فكان ينقل الحطب على حمار في الليل لعياله، ويذهب لحفظ كرمه )الذي ل زال معروفا اإلى اليوم بكرم ال�صهيد، 

وكذلك الم�صجد، وداره وهو خراب نطلب ونرجو ترميمه ليكون اأثرا يزار، ومما هو �صائع بالتواتر في جبع خا�صة وجبل عامل 

عامة اأن ال�صهيد كان بنف�صه يذهب اإلى �صيدا ليبيع مح�صول كرمه،وانه كان ياأخذ معه في اأ�صفاره ما يتاجر به كالحلويات 

)لحظ بغية المريد: في الطريق اإلى م�صر كان مع ال�صهيد حلويات( وغيرها، هذا وقد حدثني اأحد معمري جبع عام 2010م، 

وهو الم�صرف على اأوقاف البلدة روايات كثيرة متواترة على األ�صن النا�س اإلى اليوم ومنها:اأن زوارا كانوا يق�صدون ال�صهيد، 

اإلى داره، فقال لهم انتظروني  ف�صادفوه حطابا على الطريق ف�صاألوه عن بيت ال�صيخ زين الدين فقال لهم: اتبعوني، فتبعوه 

ل لبا�صه ودخل عليهم ورحب بهم من جديد  لحظات لأ�صع الحطب واأكون بخدمتكم عند ال�صيخ زين الدين، وبعد وقت ق�صير بدَّ

وقال لهم: نعم، اأنا ال�صيخ زين الدين... فا�صتغربوا الأمر م�صتهجنين؛ كيف يكون الحطاب هو ال�صيخ زين الدين الم�صهور..؟! 

وتقدموا منه يقبلون يديه...

)2) لحظ ا�صتخدام ال�صهيد لم�صطلح  )�صفير، �صفرائه ـ ما يلحقه من الكمال معرفة �صفرائه.. وكان من اأهمه على ما اأر�صد اإليه هو 

الخبار عن �صفرائه ح�صب ما دل عليه( في اإجازته لتلميذه ال�صيخ ح�صين بن عند ال�صمد.. �صمن ر�صائل ال�صهيد الثاني،م.�س.ن. 

ونحن اأطلقنا هذه ال�صفة على ال�صيخ ح�صين لكثرة اأ�صفاره، وكونه فعال كان �صفير ال�صهيد في الكثير من المهمات من اأبرزها 

هجرته اإلى العراق ثم اإلى اإيران..حول المو�صوع راجع تحقيقنا لر�صائل ال�صيخ ح�صين لأ�صتاذه ال�صهيد الثاني...

للدكتوراه،واأي�صا  اطرحتنا  راجح  الكفعمي  وال�صيخ  الكركي  والعالمة  الأول  ال�صهيد  عند  ال�صلطان  مع  العمل  مو�صوع  حول   (3(

درا�صتنا: ال�صهيد الأول الفقيه القائد، �صمن مجموعة مقالت الموؤتمر العالمي لل�صهيدين،مركز العلوم والثقافة ال�صالمية، 

قم1430هـ/2009م، �س123.تحت عنوان: العمل مع ال�صلطان )ال�صيا�صة الجتماعية على الم�صتوى العام في بالد ال�صام( فقيه 

ال�صلطة الموظف و�صلطة الفقيه الحر/القائد.

)4) ال�صريف المرت�صى: م�صاألة في العمل مع ال�صلطان، �صمن ر�صائل ال�صريف المرت�صى،تحقيق:مهدي ر�صائي، �س89. واأوردها 

ر�صوان ال�صيد في اآخر كتابه: الأمة والجماعة وال�صلطة.
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عهده  في  والذي  )حكم927-974هـ/1520-1566م(،  القانونّي  �صليمان  ال�صلطان  زمانه 

وهذا  ا�صطنبول..،  العا�صمة  اإلى  مخفورًا  �صيق  اأن  بعد  عدم، 
ُ
فاأ واعتقل  ال�صهيد  لوحق 

مو�صوع �صنبحثه في مف�صل اآخر من هذه الدرا�صة..

العام  في  اأي  العثمانّي،  بال�صلطان  التِّ�صال  في  باكرًا  بداأ  ال�صهيد  اأنَّ  الحقيقة 

945هـ/1539م، ولكن بوا�صطة �صفيره )ابن بلدته و�صديقه ورفيقه ل بل �صاعده الأيمن( 

، والذي من الوا�صح اأّنه كلَّفه با�صتك�صاف الطريق اإلى 
(1(

ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد

اإليها  الم�صهورة  رحلته  في  ال�صهيد  )ال�صفير(  ليرافق  ثّم  ا�صطنبول،  ال�صلطنة  عا�صمة 

المدر�صة  اأوقاف  واإدارة  للتدري�س؛  وكالة  على  منها  ح�صل  حيث  952هـ/1545م،  عام 

.
(2(

النورّية في بعلبك

اإذًا في الخطوة الأولى ال�صتك�صافّيةـ  على اأهمّيتها ال�صتراتيجّيةـ  ل يوجد ن�ٌس مبا�صر 

ث عن المهّمة وال�صفر والتِّ�صال بال�صلطان �صليمان القانوني، والتي يبدو اأّنها كانت  يتحدَّ

�صرّيًة اأو اأرادها ال�صهيد كذلك، وبالتالي لم نقف على نتائجها اإلى الآن، لكّننا اعتمدنا 

وثيقًة مهّمًة تعتبر م�صدرًا وا�صحًا على تلك الخطوة وهي كتاب ال�صيخ ح�صين بن عبد 

، والدليل فيه مقّدمته؛ اإ�صافًة اإلى م�صمونه.
(3(

ال�صمد )نوُر الحقيقة ونْوُر الحديقة(

ليهديه  الكتاب  هذا  كتب  اأّنه  ال�صمد  عبد  بن  ح�صين  ال�صيخ  ي�صّرح  مة  المقدِّ في 

)1) لحظ الثناء عليه في الجازة الكبيرة التي منحه ايها ال�صهيد الثاني �صمن ر�صائل ال�صهيد الثاني،م.م، ج2.

)2) عن الحلة وتفا�صيلها راجع ابن العودي: بغية المريد، م.م.

)3) لهذا الكتاب عدة مخطوطات اأهمها مخطوطتان ل تختلف في الم�صمون وهي: مخطوطة كانت في كربالء و�صاهدها الطهراني 

وو�صفها في مو�صوعته: الذريعة اإلى ت�صانيف ال�صيعة،م24،�س367حيث يقول اأن تاريخ كتابتها 3 رم�صان 945هـ، ولكن فقدت 

تاريخ   )3820 MS( اإيرلنده تحت رقم Chester Beatty Library في  بيتي  �ص�صتر  ثم وجدت في مكتبة  المخطوطة  هذه 

945هـ، وقد حققها ون�صرها ال�صيد محمد جواد الح�صيني الجاللي: موؤ�ص�صة النور للمطبوعات،ط2، بيروت  3 �صعبان  كتايتها 

1407هـ/1987م، ولكن التلف الذي اأ�صاب اأجزاء من المقدمة يخفي ما نق�صد تبيانه وهو اأن الكتاب كتب وقدم لل�صلطان �صليمان 

في ا�صطنبول.وهذا ما اأو�صحته المخطوطة الثانية والموجودة في مكتبة جامعة ليدن Leiden  في هولندا تحت رقم)979 

2ed.,Carl Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur والذي تحدث عنها كارل بروكلمان )OrMS
Leiden1937(332 576 ,575 :s, II ,429 :g, II.vol2(:ونقل عنه جرجي زيدان:تاريخ اآداب اللغة العربية،ج3،�س284. وهي 
 Devin Stewart:Husayn B. AbdAlsamad التي �صنعتمدها في درا�صتنا هذه.راجع عن هذا المو�صوع درا�صة دفن ستوارت

 Al-Amili’s Treatise for sultan Suleiman And The Shi’ISshafi’I Legal tradition.Islamic Law And
  Society 4.Brill Leiden,1997.PP156-99
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راأْيُت  لّما  »..اإّني  يقول:  ثّم  نف�صه  م  يقدِّ الفتتاحية  فبعد  �صخ�صيًا،  �صليمان  لل�صلطان 

ِرَها، ما َرَجْت اأن َيرفَع بِه قدَرَها، وي�ُشدَّ  الّنملَة مع َوْهِن اأْمِرَها، قد اأْهَدْت ل�ُشليماِن َع�شْ

َذِلَك ِمْنَها في الَعاَدِة، حيُث ل  َوَلْم ُي�ْشَتنَكَر  اأْزَرَها وكاَنْت َهدَيُتها ِن�شَف رجِل جراَدٍة، 

ياَدِة، وَحْيُث اأّن الهديَّة على ِمْقداِر ُمْهِديها، واإّل ل�َشُغر عْن ِمْقداِر  طاَقَة لَها على الزِّ

نيا َوما ِفيَها. قلُت يا ويلَتا اأعجزُت اأن اأك�َن  ُغَر عن ِمْقداِر �ُشليماِننا الدُّ �ُشليماِنها كما �شَ

ري َما اأطيُق حملَه، كيَف وقُب�ُل الي�شيِر، لْم  ، فاأهِدي ل�ُشليماَن َع�شْ
(1(

مثَل هذِه الَنملة

ْعذاِر، لم يزْل من َداأِْب الأْبراِر، ولما 
َ
َيزْل من �ِشَيِم َذِوْي القْدِر الخِطْير، وفتُح باِب الأ

ن�شيِه، فاأجلُت الفكرَة ِعنَد ذِلَك فيه. ل 
ُ
هِديه، وجدُتُه مق�ش�راً على ما اأ

ُ
فّكرت فيما اأ

.
(2(

خيل عندك تهديها ول ماُل«

�اُن اهلل عليهم اأجمعيَن، َقد اأكثروا مَن الت�شنيِف  يَن، ِر�شْ »َوَوَجدُت �َشلَفنا الما�شِ

طاً متناً و�َشرحاً، فاأ�شَمُع�ا  في ُكّل العل�م، معق�ًل ومنُق�ًل، ُمطّ�ًل ومخت�شراً، ومت��شِّ

م ذِلَك، فلي�َس لمن تعّر�َس لُم�شاَرَكِتِهْم فيِه  من كاَن حّياً، واأغن�ا َمن بعَدُهْم عن تج�شُّ

اإّل �َشْغُل الباِل، وَتكثيُر القيِل والقاِل.

ف�َشلكُت في التاأليِف نهجاً َنافعاً بف�شِل اهلل لمن يرومُه، قليَل النظيِر اإن لم يكْن 

َمْعُدَمُه، َوَو�شعُت هذا الكتاَب،م�شتِماًل على ُنبٍذ مّما يتعّلُق بالعْقِل والعلِم والأْخالِق 

ُمت��ِشحاً  النب�يِة،  بالأَحاِديٍث  مرتدياً  القراآنيِة،  بالآياِت  متعمماً  وجعلُته  والآداِب، 

بالأْبياِت  ُمَت�َشْروًل  ال�َشنّيِة،  الفاِئقِة  بالم�اعِظ  ُمتحّزماً  الحكمّيِة،  البليغِة  بالأمثاِل 

من  يقتِب�ُس  فالّلبيُب  الحديقِة،  وَنْ�ُر  الحقيقِة  ُن�َر  و�َشْميُتُه:  ال�شعرَيِة،  الف�شيحِة 

اأْن�ارِه، َوالأديُب يقتِطُف من اأزهارِه، ثم �شّرفتُه بالح�شرِة العلّية ال�ُشليمانّيِة، َح�شرِة 

رِة �ُشلطاِن �َشالِطيِن الَعرِب والعَجم، ُمبِزِغ �شْم�ِس ال�ْشالِم  ُمنيِر المّلة الحنيفّيِة، َح�شّ

ُكْم �ُصَلْيَماُن َوُجُنوُدُه  ْمُل اْدُخُلوا َم�َصاِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَّ يَُّها النَّ
َ
)1) ي�صبه ال�صيخ ح�صين نف�صه بنملة النبي �صليمان التي {...  َقاَلْت َنْمَلٌة َيا اأ

َوُهْم َل َي�ْصُعُروَن} �صورة النمل / 18. ويعلق دفن �صتوارت باأن ال�صيخ ح�صين كان يعرف اأن ال�صلطان �صليمان ي�صتطيع �صحقه اإن 

- Devin Stewart:Husayn B. AbdAlsamad..OP cit,P175 :لم يساسره راجع

)2) هذا ال�صطر من ال�صعر مكتوب عاموديا اإلى يمين الن�س..
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والعْدِل على ما اأحدَث الكفُر والُظْلُم من الُظلَِم، الجامع للكمالِت الب�شريِة، الُم�ؤّيِد 

بحِت الآفاُق ُمعّطرًة بَن�ْشرِه، والأل�ُشُن ُم�شرفًة بذكرِه،  من ربِّه بالألطاِف الإلهّيِة، فاأ�شْ

ُته، فا�ّشتخدَم الدهَر َعْزُمه، واأدََّب  ُته، وتجاوَزِت الأفالَك ِهمَّ الذي َقْد بهرِت ال�شم�َس ُغرَّ

ِة اإنعاُمه، فالجهاُد في  مَّ
ُ
الأياَم َحْزُمه، الذي َقْد ذبَّ عن الديِن ح�شاُمه، وعمَّ جميَع الأ

�شبيِل اهلل لذُته، وبذُل جزيل النَّ�ال ُبغيُته، الذي ل ي�شُل ال�شُك اإلى �َشريرتِه، ول ترقُد 

�شُة المعية، و�ِشرتُه الميم�نُة محمدّية،  عن ِحْفِظ الحَق عيُن ب�شيرتِه، فنف�شُه المقدَّ

اإن قاَل ن�َشَت الدهُر اإليه، اأو اأم�شَك تظاهرِت ال�شكينُة عليه، كيَف ل وح�اِدُث الدهِر 

َة  َع اأ�ِشرَّ ُجُن�ُدُه، ومل�ُك الأر�ِس عبيُدُه، اأو نه�َس اأ�ْشغَل خ�اِطر الأياِم ب�َشط�تِه، و�َشْع�شَ

�شاَر  اأو  والَعطِب،  بالهالِك  وُم�قٍن  الَهرِب  على  ُمْزمٍع  بيَن  ما  فُهْم  بَهيَبتِه،  المل�ِك 

�شاَر الرعُب ح�َلُه، اأو قاَل �َشَبَق ِفعُلُه ق�َلُه، فالأقداُر جاريٌة على وفِق اإراداتِه، والبحاُر 

قطرٍة من َقطراِت هباتِه.

ْيَلٍة َف�صِ ِمــــْن  فــمــا  مـــدحـــًا  ـــُه  ل ــــِتطــلــبــُت  وقــــّل عـــنـــهـــا  جــــــّل  اإّل  ــــُت  ــــل ــــاأم ت

ال�شلطاُن �ُشليماُن بن ال�شلطاِن �شليم بن ال�شلطاِن بايزيد بن ال�شّلطاِن محمد بن 

ال�شلطاِن ُمراد.

معرفــًة ـــــــــِزْدُه  ت ـــم   ــــ ل ـــامـــيـــًا   ــــ ـــااأ�ـــصــــ ــــ ــــ ـــاَه ــــ ــــ ـــرن ـــذًةذك ــــ ــــ ـــــا  ل ــــــ ـــــمــــــ واإّن

باأوامِرهم  نبيِه  �ُشّنَة  واأحيي�ا  بجهاِدهم،  اهلل  ديَن  �شّيدوا  الذيَن  )كذا(  اأوليَك 

اأنف�َشهم  �شبيلِه  في  َفَبَذُل�ا  اأعماَلهم،  وَجلَّ  عزَّ  هلل  �ا  واأخل�شُ واأْوراِدهم،  ون�اهيهم 

واأفعاِلهْم،  اأق�اِلهْم  بِهْم في  واقَتدى  ِمْنَ�الهْم،  َبْعَدُهم على  ُهْم  �ِشرُّ فن�َشَج  واأم�اَلُهْم، 

فخلََّد اهلل على ذلَك ِعزَّ َدولتِه، وبّلغُه من اأعدائِه اأعداء الديِن ف�ق اأمنيتِه، وحر�َس 

من الغيِر �ُشْلَطاَنُه، وَقرَن بنَفاِذ الأمِر في الأقالم ال�ّشبِع يَدُه ول�شاَنُه، ليُدوَم َعلى اأْهِل 

ِل والعزِّ والأماِن. ايماِن عم�ُم التف�شُّ



148

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ُل اإليِه، كان جديراً بالحكيِم  عاِء َحٌظ وافٌر ي�شِ ا كاَن لكِل مخل�ٍق في هذا الدُّ ولمَّ

الكريم قُبُلُه بْل والّزياَدُة َعليِه.

ُثّم اإّني تحّريُت في كتابي هذا الخت�شاَر على َح�َشِب الحاِل، وقدِر �َشَعِة الإحتماِل، 

ى اإلى الماَلِل  طِلُق للقلِم الِعقاَل، واإّل لقاَل في َهَذا النحِ� فاأطاَل، َفربَّما اأف�شَ
ُ
ولْم اأ

َل لي اإتماَمُه على اأح�شِن  فالإهماِل، وَهــا اأنا اأ�شَتْمنُحمن كرِم الج�اِد الُمتعاِل، اأن ُي�َشهِّ

كما  الِفعاِل  اأهِل  ِمن  يجَعلني  واأن  والإقباِل،  الُقب�ِل  َحيِز  في  يجَعلَُه  واأن  الأح�اِل، 

جعلني من اأهِل المقال، اإّنه ه� ال�ّهاُب المف�شال ولنتكلَْم اّوًل على العقِل لأنَّه اأّول 

 .
(1(

مخل�قات اهلل تعالى واأ�شل كل �شالٍح وفالح«

»بالتاأييِد  بالقول:  العثمانّية  ال�صلطنة  عا�صمة  في  كتابه  ح�صين  ال�صيخ  ويختتم 

والمع�نِة من العزيز اللطيف، فالحمد هلل رب العالمين و�شلى اهلل على محمد النبي 

واآله واأ�شحابه اأجمعين، فرَغ من م�شّقِة َم�شقِه م�ؤلُِّفه فقير رحمة رّبه الغني، ح�شين 

بن عبد ال�شمد ال�شافعي الحارثي الهمداني، غفر اهلل ذن�به و�شتر عي�به، في ثاني 

ع�شر ذي القعدة �شنة خم�س واأربع�ن وت�شع مئة من الهجرة النب�ّية، على م�شرفها 

ال�شالم، بمدينة ق�شطنطينية، حماها اهلل دار الإ�شالم اإلى ي�م القيام، و�شلى اهلل على 

 .
(2(

�شيدنا محمد واآله واأ�شحابه الكرام«

)1) مخطوطة جامعة ليدن، �س )2 ـ 9(. 

  ولحظ: عن خط ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد الذي كتب جوابا لل�صلطان �صليمان لّما اأر�صل يطلب اأولده من ال�صاه طهما�صب لّما 

هربوا اإلى عنده. حيث يقول:«..فكتبت هذا الكتاب على ل�صان ال�صاه جوابا، وذلك �صنة 968 هـ/ 1560 م، )اأي بعد حوالي الثالث 

�صنوات من قتل ال�صهيد الثاني( )...( لأنا لن نتم�صك اإل بكتاب اهلل، والذي اأمر الر�صول بالتم�صك بهم، فيا لنا فخرا يفوق كل 

فخار، فاأن�صابنا اأنور من ليلة القدر)...( وجوهرنا من جوهر ال�صرف ل من جوهر ال�صدف، ويواقيتنا من يواقيت الأحرار ل من 

يواقيت الأحجار، ل�صنا بحمد اهلل في �صك من الدين،اإنّا لعلى هدًى بيقين؛ واأي يقين، راأينا فيه وهلل المنة �صديد، وباأ�صنا �صديد، 

وكيدنا عتيد لكل جبار عنيد وحينا �صعيد، وقتيلنا �صهيد وما عند اهلل خير لالأبرار.«. ونعتقد اأنه في الجملة الأخيرة ي�صير لق�صية 

ال�صهيد. راجع المكتوب في:ال�صيد محمد الدماد: ف�صائل ال�صادات، �صركة المعارف والآثار.قم 1380هـ.�س421و422.

)2) تختلف هذه الخاتمة عن خاتمة ن�صخة �ص�صتر بيتى Chester Beatty ببع�س التعابير وبتاريخها وهو)3 �صعبان المعظم(، بينما 

ذكر ال�صيخ الطهراني 3 رم�صان(، ونحن نقول باأن ن�صخة �ص�صتر بيتى Chester Beatty والتي و�صفها الطهراني في ذريعته هي 

الأ�صا�س اأوالم�صودة، ون�صخة ليدن هي التي قدمت لل�صلطان، وكتب تاريخها ال�صيخ ح�صين كما هو مبين اأعاله عندما و�صل اإلى 

الق�صطنطينية، حيث يبدو وا�صحا اأن الري�صة التي كتبت بها الخاتمة هي غير التي كتب فيها المتن..اأما الختالف الملفت في 

الم�صمون هو اأن ال�صيخ ح�صين ين�صب نف�صه بال�صافعي في ن�صخة ليدن، بينما اختفى هذا النت�صاب من ن�صخة �ص�صتر بيتي التي 

اقت�صر فيها على: »ح�شين بن عبد ال�شمد الحارثي«. ول �صك اأن ال�صيخ ح�صين كان قد اأنهى كتابه وهو ببلدته جبع اإلى جانب 

-  Devin Stewart:Husayn B. AbdAlsamad..OP cit,P177:ا�صتاذه ال�صهيد الثاني.. لحظ تعليق دفن �صتوارت
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ا في الم�صمون فنالحظ اأنَّ ال�صيخ ح�صين ينتمي اإلى  مة والخاتمة، اأمَّ هذا في المقدِّ

واإن  وم�صطلحاته،  الت�صّيع  اأدب  عن  يبعد  اأن  ا�صتطاع  فقد  ة،  كافَّ الإ�صالمّية  المذاهب 

جهد ال�صيخ ح�صين في اإظهار نف�صه بال�صافعي �صندًا اإلى توقيعه في الخاتمة التي بيّناها 

اأعاله، لكنه اأخفاه في الن�صخة الأولى التي و�صفها الطهرانّي في ذريعته... لكّننا نفهم 

عدَّ ليكون بمثابة بطاقة عبور اإلى ال�صلطنة العثمانّية من بابها العالي 
ُ
تمامًا اأنَّ الكتاب اأ

ل: للنجاة من الظلم الذي كانت ُتلحقه باأهل ال�صيعة، والثاني: اأخذ  وذلك ل�صببين: الأوَّ

على  نقل  لم  اإن  والجتماعّية  والعلمّية  الثقافّية  ال�صاحة  على  الحركة  حرّية  في  براءة 

ال�صاحة ال�صيا�صّية ببناء ج�صوٍر مع ال�صلطان مبا�صرًة، وهذا اأمر يزيد في خطورة حركة 

الإقطاعّي ونظام  النظام  اأعني  واأدواتها  ال�صلطة  اأجهزة  ونه�صته لجهة تجاوز  ال�صهيد 

الق�صاء المرتبط به.... ول بّد من التنويه بعمٍل كهذا اإن من ناحية الم�صمون اأو لناحية 

عد، فاإنَّ العمل ُيخفي خلفه �صخ�صّيًة فّذًة بارعًة لي�صت التقية 
ُ
الهدف الذي من اأجله اأ

كقاعدٍة فقهّيٍة بعيدٍة عن هذا الحراك...

R نحو العراق لزيارة األئمة
كبيٍر  وفٍد  راأ�س  م، على   1539 946هـ/  �صنة  العراق  في  الأئّمة  لزيارة  ال�صهيد  �صافر 

واأهل  الأ�شحاب  »وكنت في خدمته مع جماعة من  يقول:  الذي  العودي  ابن  بح�صب 

اإن لم  ر الرجوع منها  ، وقرَّ
(1(

اأبرك ال�شفرات ب�ج�ده« البالد تلك المّرة، وكانت من 

بين الذين عزموا  يمكنه الزيارة خفيًة، نظرًا لما ح�صل له في الطريق من بع�س المتع�صِّ

على ال�صعاية به في بغداد، وقّدر له اأن يتخّل�س منهم، لكّنه زار الأئّمة R م�صتعجال؟!، 

 ،
(2(

ورجع واجتمع عليه ف�صالء العراق، وكان منهم ال�صّيد �صرف الّدين ال�صّماك العجمي

اأحد تالمذة المحّقق الكركي، »واأخذ عليه العهد عند قّبة اأمير الم�ؤمنينQ اإّل 

)1) ابن العودي: بغية المريد، م.ن، �س169.

)2) ترجمته: الأمين: اأعيان ال�صيعة، ج7، �س336.ولحظ لزميله عبد اهلل اأفندي: ريا�س العلماء، ج7.
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ثّم  �شبحانه،  اهلل  وجه  اإّل  لذلك  يريد  ل  اأّنه  له  واأق�شم  كان مجتهداً،  اإن  اأخبره  ما 

واإرادات،  �ش�ؤالت ومباحث  البالد )15�شعبان946هـ/1539م(جاء منه  اإلى  بعد رج�عه 

.
(2(

، وحّقق فيها المقال
(1(

فاأجابه عنها بما يقت�شيه الحال

إلى بيت المقدس...
في منت�صف ذي الحجة �صنة 948هـ/1543م؛ �صافر ال�صهيد اإلى بيت المقد�س، واجتمع 

هناك بال�صيخ �صم�س الدين بن اأبي اللطف المقد�صي، وقراأ عليه بع�س �صحيح البخاري، 

وبع�س �صحيح م�صلم، واأجازه اإجازة عامة.

ثمَّ رجع اإلى  وطنه الأول جبع، واأقام به اإلى اأواخر �صنة اإحدى وخم�صين )951هـ/1545م( 

ر القيام بزيارِة الق�صطنطينية عا�صمة  ... حيث قرَّ
(3(

م�صتغال بمطالعة العلم ومذاكراته

ال�صلطنة العثمانّية.

العمل مع السلطان )العثماني( وزيارة اسطنبول)4)
 والذي 

(5(

يورد ال�صهيد الثاني في كتابه )منية المريد في اأدب المفيد والم�صتفيد(

فرغ منها بتاريخ )الخمي�س يوم الع�صرين من �صهر ربيع الأول �صنة اأربع وخم�صين وت�صع 

�س في بعلبك كما �صنبّين لحقا، وفي الباب الأّول  مائة( وهو التاريخ الذي كان فيه يدرِّ

تحقيق:عبا�س  ال�صماك،  الدين  �صرف  ال�صيد  م�صائل  ج1،ط1،اأجوبة  الثاني  ال�صهيد  ر�صائل  في:  الجابات  راجع   (1(

المحمدي،مراجعة:ر�صا المختاري. مركز الأبحاث والدرا�صات الإ�صالمية، قم 1421هـ، �س )353-336(.

)2) وحقق فيها المقال: اأي اأنه مجتهد. راجع التفا�صيل في بغية المريد،م.�س.ن.

)3) ابن العودي: بغية المريد..م.، �س 170. وتجدر ال�صارة هنا اإلى عمل اآخر لل�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد وهو مناظرته مع بع�س 

علماء حلب في المامة عام 951هـ/1545م، مخطوط في مكتبة المرع�صي، قم مجموع رقم 1161، وذكر معظمها ال�صيد الأمين في 

اأعيانه،ج6 �س62. ويبدو اأن هذه المناظرة اأي�صا هي واحدة من المهمات التي قام بها )�صفير ال�صهيد( في حلب..

بمو�صع في ا�صطنبول ومولنا ال�صيخ )�صلَّمه  )4) راجع اآنفا ما ذكرناه عن رواية ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد من اأن ال�صهيد مرَّ

اهلل( معه، فقال: يو�صك اأن يقتل في هذا المو�صع رجل له �صاأن، اأو قال �صيئا قريبا من ذلك، ثم انهMا�صت�صهد في ذلك 

المو�صع..كذلك راجع درا�صة الباحث اليطالي ماركو �صالتي Salati عن زيارة ال�صهيد الثاني اإلى ا�صطنبول.

)5) عن اأهمية هذا الكتاب وانت�صاره راجع مقدمة محققه �صماحة الأخ الحجة ال�صيخ المختاري، ونذكر اأن هذا الكتاب ا�صتفاد فيه 

ال�صهيد من تالقح معارفه مع فقهاء المذاهب على اختالفها.. كما يتبين من مخطوطاته اأن تالمذته في بعلبك قد ا�صتن�صخوه 

وا�صتجازوه من موؤلفه. راجع المختاري: المرجع نف�صه. �س 70.
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الذي ي�صّميه: في اآداب المعلِّم والمتعلِّم، يذكر حديثًا للر�صولP يقول فيه: »الفقهاء 

اأمناء الر�شل ما لم يدخل�ا في الدنيا، قيل: يا ر�ش�ل اهلل ! وما دخ�لهم في الدنيا؟ 

. ولعّلنا ن�صتفيد هنا 
(1(

ال�شلطان، فاإذا فعل�ا ذلك فاحذروهم على دينكم« اتِّباع  قال: 

باأّن ال�صهيد عمل مع ال�صلطان ولم يكن تابعًا له، ولعلَّ هذا �صبب من الأ�صباب التي اأّدت 

اإلى مالحقته ومقتله. 

العثمانّي،  ال�صلطان  مع  ة  الهمَّ بهذه  الثاني  ال�صهيد  لماذا عمل  ال�صوؤال:  ُيطرح  ربما 

ل تالمذته بالعمل معه؟!.. لعّلها الدللة على اأّن  ولي�س مع ال�صلطان ال�صفوّي، الذي وكَّ

العمل مع ال�صلطان لم تكن رغبًة اأو ارتزاقًا، بقدر ما هي ت�صهياًل لم�صروعه النه�صوّي 

والوحدوي )القديم الجديد( في بالد ال�صام عاّمة وجبل عامل خا�صة.. اإلى هذا ويو�صح 

اأحد الباحثين اأّن ال�صلطان �صليمان قد ترك ف�صحًة لل�صيعة بهدف دمج علمائهم الذين 

.
(2(

ظام العثمانّي هم تحت �صيطرته في النِّ

ع�صر  �صابع  الثنين  يوم  الق�صطنطينّية  اإلى  الثاني  ال�صهيد  و�صل  الأجواء  هذه  في 

952هـ/1545م، قا�صدًا الجتماع بمن فيها من اأهل الف�صائل والعلوم،  �صهر ربيع الأول 

والمتعّلق ب�صلطان الوقت والزمان ال�صلطان �صليمان بن عثمان، وكان ذلك على خالف 

مقت�صى الطبع وم�صاق الفهم، لكن ما قدر ل ت�صل اإليه الفكرة الكليلة والمعرفة القليلة 

اأ�صرار الحقائق واأحوال العواقب، والكي�س الماهر هو الم�صت�صلم في قب�صة العالم  من 

العه على دقائق  الخبير القاهر.. كيف ل؛ واإّنما ياأمر بم�صلحٍة تعود على الماأمور مع اطِّ

.
(3(

عواقب الأمور..

جميع  اإلى  قريبًا  البلد،  م�صاكن  اأح�صن  من  وقفًا  ح�صنًا  منزل  لنا  تعالى  اهلل  ق  ووفَّ

اأغرا�صنا، وبقيت بعد و�صولي ثمانية ع�صر يومًا ل اأجتمع باأحٍد من الأعيان. ثّم اقت�صى 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد.. تحقيق ال�صيخ المختاري، �س138.

 Caroline Joyce Beeson,The Origins of– نقال عن Devin Stewart:Husayn B. Abd Alsamad..OP.Cit,P163- )2(
.Conflict in the Safawi Religious Institution

)3) ابن العودي: بغية المريد...�س170.
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الحال اأن كتبت في هذه الأيام ر�صالًة جيدة... واأو�صلتها اإلى قا�صي الع�صكر، وهو محمد 

بن قطب الدين بن محمد بن محمد بن قا�صي زاده الرومي. وهو رجل فا�صل اأديب عاقل 

لبيب، من اأح�صن النا�س ُخلقًا وتهذيبًا واأدبًا، فوقعت منه موقعًا ح�صنًا، وح�صل لي ب�صبب 

ذلك منه حٌظ عظيم، واأكثر من تعريفي والثناء علّي لالأفا�صل، واّتفق في خالل المّدة 

بيني وبينه مباحثة في م�صائل كثيرة من الحقائق.

في  الف�صالء  ببع�س  اجتمع  اإّنه  لنا}  حكى  العودي(..  لبن  )الكالم  قلت: 

: هل معك عر�س القا�صي؟ 
(1(

ق�صطنطينية ف�صاأله: )بح�صب النظام الداري العثماني(

فقال: ل، فقال: اإذًا اأمرك م�صكل؛ يحتاج اإلى تطويل زائد، فاأخرج له الر�صالة المذكورة 

.
(2(

التي اأّلفها، وقال: هذا عر�صي، فقال: ما تحتاج معه �صيئا

قال )ال�صهيد( طاب ثراه: ففي اليوم الثاني ع�صر من اجتماعي به، اأر�صل اإلّي الدفتر 

د في كون ذلك في ال�صام  الم�صتمل على الوظائف والمدار�س، وبذل لي ما اأختاره، واأكَّ

ببعلبك؛ لم�صالح وجدتها،  النورّية  المدر�صة  اأن اخترت منه  الحال  اأو حلب، فاقت�صى 

ولظهور اأمر اهلل تعالى بها على الخ�صو�س، فاأعر�س لي بها اإلى ال�صلطان �صليمان، وكتب 

لي بها براءة، وجعل لي في كلِّ �صهٍر ما �صرطه واِقفها ال�صلطان )المملوكي( نور الدين  

(3(

)زنكي )ت 569هـ/1173 م(( ال�صهيد....

 من القسطنطينية إلى العراق
لتقبيل العتبات الشريفة في طريق العود

)1) بح�صب هذا النظام يتوجب على كل زائر ر�صمي اإلى الق�صطنطينية اأن يتزود بعر�س من قا�صي ناحيته. حول المو�صوع راجع لما 

لم ياأخذ ال�صهيد عر�س قا�صي �صيد مع العلم اأنه كان على عالقة جيدة به. ابن العودي: بغية المريد..م.ن �س 174.

)2) لعل ال�صهيد ا�صتفاد من تجربة �صفيره ال�صيخ ح�صين في �صفره وتقديمه لل�صلطان كتابه« نور الحقيقة »، ولعلنا نالحظ اأمرا 

اآخر كان ال�شهيد يريد اأن يظهره وه� ح�ش�ره العلمي والمعرفي )كمجتهد(...دون اأم�ر اأخرى كان يرتكز عليها النظام 

الإقطاعي العثماني.

)3) للمزيد حول تفا�صيل الرحلة راجع:ابن العودي: بغية المريد، م. ن �س175. ومايليها. ول بد من اأن نلفت النتباه اإلى اأن ال�صهيد 

الرحيم  عبد  ال�صهير  الفقيه  لتالمذته  عنه  اأف�صح  وممن  ق�صطنطينية  في  )الف�صالء(  ال�صخ�صيات  من  بالعديد  التقى  قد 

العبا�صي، ويقول �صاحب المعالم في اإجازته الكبيرة بهذا ال�صاأن: »وكان اجتماعه به في ق�شطنطنية، وراأيت له كتابة اإلى 

ال�الد تدل على كثرة م�دته له ومزيد اعتنائه ب�شاأنه«.
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فزار  العراق،  في  ال�صريفة  العتبات  يزور  اأن  الوطن،  اإلى  عودته  اأثناء  ال�صهيد  ر  قرَّ

�صامراء والم�صهد المقد�س الكاظمي و�صلمان الفار�صي وكربالء والحلة والكوفة والم�صهد 

 .
(1(

الغروي

من  »ووافقه  953هـ/1546م،  �صنة  �صفر  �صهر  منت�صف  البالد  اإلى  ال�صهيد  و�صل 

جعل  كما  بخيٍر  خاتمتنا  اهلل  اأح�شن  لل�اقع،  مطابق  وه�  ل(  معجَّ )خيٌر  الحروف 

. وهذا دليل على نجاح خطوة ال�صهيد.
(2(

بدايتنا اإلى خير، بمّنه وكرمه«

االقامة في بعلبك والتدريس فيها )قمة العمل بالمشروع 
النهضوي الوحدوي(

كانت مدينة بعلبك يوم نزلها ال�صهيد، ميدانًا منا�صبًا جدًا، ونكاد نقول نموذجًا، لما 

ه لنف�صه من م�صروع اإ�صالحي نه�صوّي ووحدوّي، فقد كانت تتمّثل فيها، واإن بن�صٍب  اختطَّ

متفاوتة، كاّفة المذاهب الإ�صالمية حيث تعاي�صت وتتعاي�س ب�صالم ووئام، بحيث اأّنه لم 

 .
(3(

ر �صفو العالقات بينهم تعكيرًا عامًا يذكر اأحٌد اأنَّه حدث بين اأهلها ما يعكِّ

�شنا فيها مّدًة في المذاهب الخم�شة  اإلى ذلك يقول ال�صهيد: »ثمَّ اأقمنا ببعلبك ودرَّ

وكثيٍر من الفن�ن، و�شاحبنا اأهلها على اختالف اآرائهم اأح�شن �شحبة، وعا�شرناهم 

الأع�شار  في  اأ�شحابنا  راأى  ما  بهجة،  واأوقاتا  ميم�نًة  اأّياما  وكانت  ع�شرة،  اأح�شن 

.
(4(

مثلها«

ا تلميذه ابن العودي فيقول: »كنت في خدمته ي تلك الأّيام، ول اأن�شى وه� في  اأمَّ

اأعلى مقام، ومرجع الأنام ومالذ الخا�س والعام، ومفتي كلِّ فرقٍة بما ي�افق مذهبها، 

)1) للمزيد عن زيارة الم�صاهد ال�صريفة في العراق وما ح�صل مع ال�صهيد هناك راجع: ابن العودي:الم�صدر ال�صابق، �س178 وما يليها.

)2) الم�صدر نف�صه �س 182.

الحنبلية  المراكز  اأحد  بعلبك  »كانت  اأبطال، �س152:  فقهاء  �صتة  موؤلفه:  في  المهاجر  الدكتور جعفر  ال�صيخ  �صماحة  يقول   (3(

غير  ن�شبة  مع  �شيعية.  حنبلية  المذهبية،  تركيبتها  بح�شب  كانت،  الأوان  ذلك  في  ال�شامية..ولكنها  النطقة  في  النادرة 

معروفة بال�شبط من ال�شافعية والأحناف، واقلية �شئيلة من المالكية..«..

ال�صهيد عدة اجازات لتالمذته فيها  ال�صهيد. و�صدر من  نف�صه، �س182، نقال عن خط  الم�صدر  المريد،  بغية  العودي:  ابن   (4(

ومنهم ال�صيخ الالهجاني.
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اإلى ما  ويدرِّ�س في المذاهب ُكتَبها، وكان له في الم�شجد الأعظم بها در�ٌس م�شافاً 

الف�شالء  اإليه  وراء مراده، ورجعت  انقياده ومن  البلد كلهم في  اأهل  ، و�شار 
(1(

ذكر

، ورقى نام��س ال�شادة وال�شحاب في الزدياد، وكانت عليهم تلك 
(2(

من اأقا�شي البالد

الأيام من الأعياد، وقلت اأنا في محا�شن تلك الأوقات و�شفائها، واأعيان تلك الرجال 

وح�شن وفائها مادحاً:

حبـٍة �شُ ِفــــرقــــَة   َتـــــــــــــــروم   ــــااإِبـــَبـــعـــلـــَبـــكَّ  ــــِهــــْمــــاأيــــامـــــ ــــِل كـــــــــــانـــت لــــيــــالــــي و�ــــشْ

وبُجْ�ِدِهـْم ِبــفــ�ــشــلــِهــْم  الأنـــــاَم  ـــــَ�َرى اأْعــــالمــــا�ـــشـــادوا  ـــــاُروا لـــــل َفــــــِلــــــذاَك �ـــــش

والُتَقى والـــَمـــكـــاِرَم  الــ�ــشــيــادَة  حـــــازوا 
)3(

ـــُب  الآثــامــــــــا  ـــ�ِجــــ ـــُبـــ�ا مـــا ُي َفـــَتـــَجـــنَّ

ويقول ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد في )اأعياد ومحا�صن( تلك الأيام من ق�صيدة 

كتبها في ذيل ر�صالته اإلى اأ�صتاذه ال�صهيد بعد ارتحاله اإلى العراق:

ل  بعلبَك  ت�ش�قني  كال  ول  حم�ُس النح��ُس
)4(

بل �شاقني من َبَعلبكَّ جماعٌة معنا ُجل��ُس 

الحدث الكبير.. العودة إلى جبع، ثم التخفي.. والشهادة 
الم�صروع  هدم  بل  ل  ؛  وهدَّ وتالمذته،  ال�صهيد  فيه  َد  وَهدَّ وقع  كبيٌر  حدٌث  بالتاأكيد 

ونه�صته، هذا الحدث ل يعرف عنه �صيء اإلى اليوم، لكّن اإ�صارات وبع�س الوقائع ُت�صير 

ذي ال�صلطة هاله ما يح�صل، فاختباأ بحقده وكيده خلف �صبب تخلُّف  اإلى اأنَّ اأحد متنفِّ

الأمة وانق�صامها وت�صّتتها و�صعفها األ وهي المذهبّية ب�صفا�صفها. وُيمكننا اأن ن�صير اإلى 

اأّن ال�صراع ال�صفوّي العثماني كان على اأ�صّده، وي�صهد انت�صارات وتو�ّصعًا للعثمانيين في 

 .
(3(

المناطق التي كانت تحت ال�صيطرة ال�صفوّية

)1) الم�صجد الأعظم هو الم�صجد المجاور للمدر�صة النورية، ل بل المدر�صة ملحقة به ل�صغر حجمها ن�صبة لحجمه، وهذا الم�صجد 

ل زال قائما اإلى اليوم وفيه عدة محاريب، واأعمدته من الغرانيت اأخذت من قلعة بعلبك المجاورة له، لهذا نقترح اأن ترمم 

المدر�صة وت�صبح مع الم�صجد الأعظم مركزا للوحدة ال�صالمية التي على محرابها قدم ال�صهيد نف�صه..

)2) ل ن�صتبعد اأنه اأراد البالد ال�صامية..

)3) عن تلك المرحلة راجع كتب التاريخ العثمانية وال�صفوية..



155

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

حه؛ اإذ يقول: »ثّم انتقلنا  يتحّدث ال�صهيد عن الحدث بحزٍن واألم، من دون اأن يو�صِّ

 ،
(1(

عنهم اإلى بلدنا بنية المفارقة، امتثال لأمٍر اإلهّي، �شابقاً في الم�شاهد ال�شريفة(؟

ولحقاً في الم�شهد ال�شريف م�شهد �شيث Q(، واأقمنا في بلدنا اإلى �شنة خم�س 

.
(2(

وخم�شين، م�شتغلين بالدر�س والت�شنيف«

في  بمنزله  ال�صهيد  ى  تخفَّ ثّم  بعلبك،  في  معه  كان  الذي  العودي  ابن  تلميذه  ويعلق 

جزين فيقول: »... هذا التاريخ كان خاتمة اأوقات الأمان وال�شالمة من الحدثان، ثمَّ 

.
(3(

نزل به ما نزل... اإلى خاتمة الأجل«

ونذكر هنا اأنَّ عددًا من تالمذة ال�صهيد قد غادروا اإلى اإيران، ومنهم ابن العودّي، 

 ،
(4(

الذي كان قد ترك جبل عامل وهاجر اإلى خرا�صان في اإيران في العام 962هـ/1555م

 ،
(5(

961هـ/1554م حيث كان قد و�صلها ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد من العراق عام 

ليقيم  بل  جزين،  بلده  اإلى  ولي�س  عامل  جبل  اإلى  وعاد  اإيران  ترك  العودي  ابن  ولكّن 

على تلٍة مرتفعٍة منعزلٍة اإلى الجنوب من قلعة ال�صقيف، ومطلٍة على �صهل الحولة  فوق 

من  بدل  العوي�صي(  )تلة  ت�صحيفًا  با�صمه  التّلة  اأو  الجبل  يعرف  حيث  كفركال..  بلدة 

ى  تخفَّ الذي  زوجته  واأبو  ال�صهيد  تلميذ  وكذلك   ...
(6(

اللفظ في  ل�صعوبة  )العويدي( 

عنده في جزين وهو ال�صّيد علي ال�صائغ الذي توّفي عام 980هـ/1572م، ودفن في بلدة 

)1) لحظ كالم ال�صهيد في بغية المريد لبن العودي، �س 180.

)2) ابن العودي: الم�صدر نف�صه.

)3) نف�صه. ونذكر هنا اأن ابن العود كان قد ترك جبل عامل وهاجر اإلى خر�صان في اإيران في العام 962هـ/1555م، حيث كان قد 

و�صلها ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد من العراق عام 961هـ/ 1554 م،ولكن ابن العودي ترك اإيران وعاد اإلى جبل عامل ولي�س 

اإلى بلده جزين، بل ليقيم على تلة مرتفعة منعزلة اإلى الجنوب من قلعة ال�صقيف ومطلة على �صهل الحولة  فوق بلدة كفركال.. 

حيث يعرف الجبل اأو التلة با�صمه ت�صحيفًا )تلة العوي�صي( بدل من العويدي ل�صعوبة في اللفظ... راجع اأطروحتنا للدكتوراه، 

�س 199. وتحقيقنا ودرا�صتنا لر�صالة ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد في مجلة المنهاج عدد29. وكذلك تلميذ ال�صهيد واأبو زوجته 

الذي تخفى عنده في جزين وهو ال�صيد علي ال�صائغ الذي توفي عام 980هـ/1572م، ودفن في بلدة �صديق وهي غير �صديقين 

بالقرب من تبنين وقبره معروف. راجع ترجمته: الأمين: اأعيان ال�صيعة،م5،�س96.

)4) كما �صرح نف�صه في بغية المريد �س 151.

)5) درا�صتنا وتحقيقنا لر�صالة ال�صيخ ح�صين لل�صهيد، مجلة المنهاج عع29. ولحظ في عنوان الف�صل الثامن )المفقود( من بغية 

المريد لبن العودي: ».. وما وقع في خالل ذلك بيننا وبينه من المرا�شالت«.

)6) راجع اأطروحتنا للدكتوراه، �س 199.
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. وكذلك تلميذه الحيانّي 
(1(

�صديق وهي غير �صديقين بالقرب من تبنين وقبره معروف

 والذي حمل معه من 
(2(

965هـ/1558م( 22 ذي الحجة في جزين  المنام في  )�صاحب 

 في الم�شهد الر�ش�ّي، في 
(3(

ال�صهيد كتابين: »اأحدهما اإلى المال عبد اهلل ال�ش��شتري

الدين  ال�شماكي �شرف  الّدين  ال�شّيد فخر  اإلى  الحيانّي، والثاني  ال�شيخ محمد  حّق 

 ي��شيه به«.
(4(

ال�شماك العجمّي

وقد جاء في الكتاب الأول:

الأتقياء  تاج  الأكامل،  �شف�ة  الأفا�شل  مرجع  الف�ا�شل  منبع  الف�شائل  »مجمع 

الخت�شا�س،  في  ال�داد  مظهر  الإخال�س  في  الإخال�س  خال�شة  الأ�شفياء،  اأ�ش�ة 

ال�حيد الفريد اإلى الأ�شباه بال ا�شتباه، م�لنا عبد اهلل؛ اأديمت ميامن ق�اعد محّبته 

وم�ّدته في �شرائع اإخال�شه واخت�شا�شه، واأيدت في ج�امع ف�شيلته وطريقته ل�امع 

اأمانته وديانته... بحق  اإفادته واإفا�شته، وتاأّكدت في مطالع ال�داد والتحاد ط�الع 

الحق اإّنه قادر على ما ي�شاء.

محمد  ال�شيخ  الزكي  ال�رع  النقي  التقي  الكامل  الفا�شل  جناب  ال�ا�شل  اإنَّ  وحيث 

بديع  فاإّن  وبيان،  �شرح  في  تف�شيره  حديث  يحتج  لم  �شعيه،  وجد  جده  �شعد  الحيانّي، 

معاني تحريره من مبادي تقريره في اأظهر م�اقع البيان.

وكيف ي�شح عند العقل �شيء اإذا احتاج النهار اإلى دليل، والماأم�ل اإبالغ جليل التحية 

)1) راجع ترجمته: الأمين: اأعيان ال�صيعة،م5،�س96.

)2) عن هذا المنام تحدث ابن العودي في بغيته، �س 192. ولكن دون تو�صيح لأن ق�صما من كتابه فقد ففقد التو�صيح، لكن الميرزا 

عبد اهلل الفندي في كتابه ريا�س العلماء،ج2،�س 377. اأو�صح اأّنه للحياني.. وهذا دليل على اأن الحياني عاد اإلى جبل عامل 

بلغ  التي  ونه�صته  الثاني  ال�صهيد  التحرك ل بل حركة  للك�صف عن ذلك  البحث  ت�صتدعي  اأمور  العودي، وهذه  ابن  كما زميله 

مجالها الحيوي من بالد ال�صام اإلى م�صر فالمغرب العربي )الجزائري(، فالجزيرة العربية، فالعراق ثم اإلى اإيران ال�صفوية 

والق�صطنطينية عا�صمة الدولة العثمانية !!...

)3) ل يوجد في الم�صدر كنية للمال عبداهلل ولكننا بالتدقيق والتحقيق قررنا اأنه ال�صو�صتري. ترجمته:الأمين: اأعيان ال�صيعة، م8، 

�س50. »م�لنا عبداهلل ال�ش��شتري، كان من اأجالء اأ�شاتذة ع�شره في العل�م...جاور في الم�شجد المقد�س الر�ش�ي، وفي 

�صنة 997هـ/ 1588 م، حينما فتح الأزبك الم�شهد المقد�س وقع المترجم في اأ�شرهم واأخذوه اإلى بالد ما وراء النهر وح�شلت 

له مباحثات �شديدة معهم، واأخيرا قتل�ه واأحرق�ه«.

)4) هو اأحد تالمذة العالمة الكركي، التقى ال�صهيد في العراق واأر�صل لل�صهيد اأ�صئلة رد عليها. راجع الحديث عنه اآنفا.
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وجزيل ال�شالم وجميل الثناء والإكرام اإلى جميع الإخ�ان، الم�ؤمنين والخالن الم�قنين 

على اختالف درجاتهم وتفاوت طبقاتهم، والتما�س الأدعية الم�شتطابة في مظانِّ الإجابة 

وم�اقع ال�شتجابة، وعدم الإغفال من الزيارات المقب�لة وال�شراعات المبت�لة، وال�شالم 

وف�ا�شله وحقائقه  ف�شائله  ق�اعد  والنجابة،  والنقابة  ال�شيادة  اأن�ار  لمطالع  والكرام 

ورقائقه ومحبته وم�دته ما طلع نجم ونجم طلع، بحّق الحّق واأهله.

وحيث اإّن تفا�شيل الأح�ال؛ م�ك�لة اإلى تقرير الفا�شل الكامل العالم العامل ال�شفّي 

ال�فّي ال�رع الزكّي ال�شيخ محمد الحيانّي �شعد جده وجد �شعده، لم يحتج اإلى ك�شفها 

وبيانها، والإعالم ب�ش�انح العالم، وعدم الإغفال من �ش�الح الدع�ات الم�شتطابة في 

م�ا�شع الإجابة على مرور الليل وكرور الأيَّام، من اأعاظم ما ُيطلب ويراد، واإبالغ ال�شالم 

اإلى جميع اأهل الإيمان ومحل الإيقان ال�شلحاء الأخيار العلماء الأبرار، و�ش�ؤالهم الّدعاء 

على  الر�ش�ية،  المر�شية  الرا�شية  المطّهرة،  المقّد�شة  المنيفة  ال�شريفة  القّبة  تحت 

فها ال�شالة وال�شالم والتحّية ما ل يحتاج اإلى مبالغة وتاأكيد وال�شالم«. م�شرِّ

وجاء في الكتاب الثاني:

اهلل  خلََّد  العباد،  في  العباد  زين  الكامل،   الفا�شل  العامل  العالم  ال�شند  »ال�شّيد 

القيام  �شاعة  قيام  اإلى  ومحّبته  وحقيقته  وف�شيلته  ونجابته  لقابته  �شيادته  معاقد 

بمحمٍد واآله الكرام.

ال�ش�ق اأعظم اأن يخت�س جارحًة، كلي اإليك على الحالت م�شتاق عجل اهلل لمحات 

ال��شال على اأ�شرِّ حال واأر�شى بال، بالنبي وال��شي والآل، عليهم ال�شالة وال�شالم 

.
(1(

والكرام على الدوام..«.

هذا وال�صهيد متخٍف بين جبع وجزين طيلة ت�صع من ال�صنين )955-964هـ(، ولكن 

، اإذ اأنجز معظم 
(2(

تر�صدنا موؤلَّفاته واإجازاته ال�صادرة عنه اإلى اأنَّه كان في ذروة عطائه

ال�شيخ م�شغ�ل  »وكان  فيقول:  العاملي مرويًة  الحّر  ويذكر  المرحلة،  تلك  في  موؤلَّفاته 

)1) الأمين: اأعيان ال�صيعة م 9،�س270

)2) لحظ: انهاءات ال�صهيد في:ر�صائل ال�صهيد الثاني، ج2، وكذلك في ترجمته في الأعيان.
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ا�شاً، ويظهر من  في تلك الأيَّام بتاأليف �شرح اللمعة، وفي كلِّ ي�ٍم يكتب منه غالباً كرَّ

اإلى جبع من  القا�شي  فاأر�شل  اأّيام....،  و�شتة  اأ�شهر  �شتة  اأّلفه في  اأنَّه  الأ�شل  ن�شخة 

له   فقال  للتاأليف،  غاً  متفرِّ البلد  عن  منفرداً  مدة  له  كرٍم  في  مقيماً  وكان  يطلبه؛ 

. ويتَّ�صح اأنَّ م�صاألة الحذر والت�صّتر بلغت عند 
(1(

بع�س  اأهل البلد: قد �شافر عنا مّدة«

ا  ال�صهيد ومركزه ودوره، ممَّ والن�صيج الجتماعّي من حوله فهمًا وموقفًا تجاه  الأهالي 

ن له الأمن والأمان الجتماعّي الذي لم ت�صتطع اإزاءه ال�صلطة واأتباعها من اختراقه،  اأمَّ

 .
(2(

حيث لم نجد ارتدادات محلّية تقف اأو ت�صتغّل الأو�صاع كما ح�صل مع ال�صهيد الأّول

واأجازه  بال�صهيد  التحق  بلدة لهجان  اإيراني من   )وهو 
(3(

الالهجاني تلميذه  وذكر 

 وفي كربالء مع ال�صيخ محي الّدين 
(4(

في بعلبك ـ غرة �صهر رجب 953هـ/28 اآب1546م ـ

ـ، وكان معه اأثناء اعتقاله 
(5(

المي�صي ـ اأواخر ربيع الثاني 954هـ/ اأوا�صط حزيران 1547م

ا ق�شدوه و دخل�ا بيته و نهب�ه و  في مكة..(: »...زمان اختفائه من الطغاة البغاة لمَّ

.
(6(

هم من جبل اإلى جبل و قرية اإلى اأخرى.«. كان }ـ هارباً من �شرَّ

مع اأنَّ حال ال�صهيد على تلك ال�صورة، لكّن اأخبار بع�س تالمذته تدلُّ على اأنَّه كان 

التاأليف والكتابة وعلى غزارتها وبهمة عالية، لم ينقطع عن التدري�س، بل  اإلى  اإ�صافًة 

ر�س وُيجيز، فهذا تلميذه ال�صيد علي ال�صائغ ُيجزه في هذه الفترة من  كان ل يزال ُيدَّ

)1) الحر العاملي:اأمل الآمل، ج1،�س90.

المنهاج  مجلة  في  ال�صحر  ن�صيم  لمخت�صر  وتحقيقنا  درا�صتنا  الأول  ال�صهيد  مع  وقارن  �س223.  للدكتوراه،  اطروحتنا  راجع   (2(

العددين 51و52، وكذلك درا�صتنا عن م�صروع ال�صهيد الأول في مجلة العرفان المجلد 80.

)3) ترجمته

)4) ال�صهيد الثاني: ر�صائل ال�صهيد الثاني،ج2،�س1147.

)5) المجل�صي: بحار الأنوار،173/180. يدل تاريخ الجازة الثانية ان ال�صهيد زار العراق في هذه الفترة، دون اأن يعلن اأحد عن تلك 

الزيارة �صوى هذه الجازة، باعتبار اأنه } ذكر اأنه لما و�صل في �صفر 953هـ، لم يغادر بعلبك اإّل �صنة 955هـ، اإلى جبع، وعلى 

ما يبدو اأن تلك الزيارة ح�صلت بالتخفي...

)6) ن�صرة )هاي خطي(،العدد ال�صابع،614، ن�صخة رقم 512. ونو�صح هنا اإلى اأن القتحام هذا لبيت ال�صهيد جرى في جبل عامل 

ولي�س في مكة كما ذهب الباحث دفن �صتوارت، حيث توؤكد الم�صادر اأنه القي القب�س عليه وهو في الم�صجد الحرام، وعلى 

الأرجح اأن هذا القتحام جرى اأثناء اأخذ ال�صهيد اإلى دم�صق باأمر من قا�صي الق�صاة ح�صن بك اأفندي كما جاء في مخطوط 

النهروالي، وكما �صياأتي الحديث عنها.
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ويوم  958هـ/1551م،  الأول  جمادي  �صهر  خاتمة  الخمي�س  )يوم  اإجازات  ثالثة  التخّفي 

الخمي�س منت�صف �صهر �صعبان المبارك �صنة 960هـ/1553م، ويوم الثنين �صاد�س �صهر 

اإبراهيم بن ال�صهيد علي بن عبد العالي ولولده عبد  . ولل�صيخ 
(1(

962هـ/1555م( �صفر 

اأبي  بن  الدين ح�صن  وال�صيد جمال   ،
(2(

957هـ/1550م( 14رجب  الثالثاء  )يوم  الكريم 

)عراقي  الحلي  الدين  �صم�س  بن  اأحمد  ال�صيخ   ،
(3(

)958هـ/1551م( الح�صيني  الح�صن 

، وال�صيد يو�صف بن محمد 
(4(

التحق بال�صهيد( الأربعاء 16 رم�صان المعظم 961هـ/1554م

الخمي�س  يوم  في  وُيِتُمه  الم�صالك  ي�صتن�صخ  العاملي،  ال�صامي  الح�صيني  الدين  زين  بن 

حًا باأنه من مجال�صيه وخّدامه وعبيده،  ، م�صرِّ
(5(

14 جمادي الأولى �صنة 964هـ/1557 م

وغيرهم كثر حفلت بهم كتب الإجازات والتراجم.

، ونحن نعتقد 
(6(

فة وهكذا كان حاله عندما عزم الرحيل والمجاورة في مّكة الم�صرَّ

ياأتي  الذي  المكان  وهو  مخباأ،  اأو  هربًا  يكن  لم  المباركة  البقعة  تلك  اإلى  ذهابه  اأنَّ 

27(، بل كان على درجٍة جديدٍة من م�صروعه  َعِميٍق})الحج،  َفجٍّ  ُكلِّ  النا�س {ِمْن  اإليه 

دًا من نجاحه و�صوابّيته، وها هو  النه�صوّي رغم المخاطر التي لم ياأبه لها، بل كان متاأكِّ

يكمل طريقه وبنف�س الهمة والإيمان، فينكبُّ على اإتمام م�صروعه المو�صوعّي في الفقه 

تاج  ال�صيخ  ومنهم:  لطالبه  وُيجيز   ،
(7(

الإ�صالم( �صرائع  تنقيح  اإلى  الأفهام  )م�صالك 

 )ليلة الجمعة 14 ذي الحجة الحرام 964هـ/1557م، على 
(8(

الدين بن هالل الجزائري

)1) ر�صائل ال�صهيد الثاني، ج2، م.ن. الجازات.

)2) الم�صدر نف�صه.

)3) الم�صدر نف�صه.

)4) الم�صدر نف�صه.

)5) ال�صيد اأحمد الح�صيني: تراجم الرجال،ن�صر مكتبة اآية اهلل المرع�صي،قم 1414هـ.�س 879.

)6) ال�صهيد ي�صرح في اجازته لل�صيخ تاج الدين الجزائري:« وجرى من خالل المجاورة ومجال�س المذاكرة وزمن الم�صاحبة جملة 

من المباحث العلمية..«..ر�صائل ال�صهيد الثاني،ج2، م.ن.�س1163. ودليلنا على ق�صد المجاورة هو بقاءه في مكة بعد انتهاء 

مو�صم الحج..ويعزز راأينا ما قاله ال�صيخ النهروالي في وثيقة رحلته:«..ف�صادف مجاورة ال�صيخ زين الدين بمكة ».

)7) حول اإتمام الم�صالك راجع ما قاله ال�صهيد في جازته لل�صيخ تاج الدين الجزائري:«..وفق اهلل لكماله.«.. ولحظ راأي ال�صيخ 

المختاري في مقدمة تحقيقه لمنية المريد، �س29وما بعدها.

)8) ترجمته: الطهراني: اإحياء الداثر،�س32.
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، وال�صيخ الالهجانّي الذي يبدو 
(1(

�صبيل الرتجال، وغاية ال�صتعجال، و�صيق المجال..(

اأنَّه رافقه من جبل عامل اإلى الحّج، وكان معه َي�صتن�صخ الم�صالك.

لقي القب�س على ال�صهيد )في خام�س �صهر ربيع الأّول �صنة خم�س و�صتين 
ُ
اأ وعندما 

الع�صر،  �صالة  من  فراغه  بعد  الحرام  بالم�صجد  عليه  القب�س  وكان  وت�صعمائة(، 

»وكنت    ،
(2(

اأيام وع�صرة  �صهرًا  هناك  محبو�صًا  وبقي  مّكة،  دور  بع�س  اإلى  واأخرجوه 

�شاعياً فى خال�شه، فحب�ش�ني و اأخذوه اإلى الروم، و كان مّدة حب�شي اثنين واربعين 

الجمعة  ي�م  كان  و  الأولى،  جمادى  من  الع�شرين  ي�م)الجمعة(  اأطلقت  ثّم  ي�ماً، 

وي�م النيروز �شنة خم�س و�شتين وت�شع مائة، وكنت متظاهراً بمكة وح�اليها اإلى اأن 

ال�شنة  القعدة من  ال�شعيد فى ذى  المبرور  ال�شهيد  )ال�شارح(  ال�شيخ  جاء خبر قتل 

المذك�رة، فق�شدونى ثانياً، فانهزمت منهم واختفيت وبعد الفراغ من الحّج والعمرة 

على الخفية ا�شتغلت بكتابة ال�شرح، و �شافرت فى اآخر )اأواخر( �شهر �شفر من مكة 

الأحد لأربع  المجلد غدوة ي�م  الطيبة ووّفق اهلل تعالى لإكمال هذا  الى  الم�شرفة 

ليال خل�ن من �شهر جمادى الأولى �شنة �شت و �شتين و ت�شع مائة بقلم اأح�ج الخلق 

.
(3(

اإلى عف� ربِّه الغنّى محم�د بن محمد بن على بن حمزة الالهجانّى«

اإذًا اعُتقل ال�صهيد وهو في الحرم المكّي في الع�صر الأَول من ربيع الأّول 965هـ/1557م، 

حيث كان على ما يبدو من الن�صو�س المتقدمة والالحقة؛ بكامل حرّيته وحركته العلمّية 

والثقافّية والجتماعّية والعبادّية. ويو�صح ذلك عنوان الف�صل التا�صع في بغية المريد 

)1) ر�صائل ال�صهيد الثاني،ج2، م.ن.�س1163.

)2) ال�صيخ يو�صف البحراني:لوؤلوؤة البحرين،�س34.نقال عن خط ال�صيخ البهائي..وفي بغية المريد لبن العودي، �س 190،عن خط 

تلميذه ال�صيد علي ال�صائع:«فاإنه اأ�صروهو طائف حول البيت..«..وفي تعليقة اأمل الآمل، �س49، ينقل الميرزا عبد اهلل الأفندي 

ال�صفهاني عن ال�صيخ ح�صن ابن ال�صهيد:« انه قتل �صنة خم�س و�صتين وت�صعمائة، وقيل قب�س )ره(بمكة الم�صرفة ثامن ربيع 

الأول �صنة خم�صة و�صتين وت�صعمائة، حين فرغ من �صالة الع�صر بالم�صجد الحرام واأخرج الى بع�س دور مكة وبقي محبو�صا 

هناك �صهرا واأربعة ايام، ثم �صير به على طريق البحر الى ق�صطنطينة وقتلوه بها في تلك ال�صنة وبقي مطروحا ثالثة اأّيام ثم 

القوا ج�صده ال�صريف في البحر«..

)3) ن�صرة )هاي خطي(،العدد ال�صابع،614، ن�صخة رقم 512. والالهجاني اأ�صبح فقيها كبيرا في اإيران )راجع اإجازاته في البحار 

لتالمذته والثناء فيها على ا�صتاذه ال�صهيد(.
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اإليه،  الحتف  تعجيل  في  �شعى  ومن  عليه،  القب�س  و�شبب   ...« بالقول:  العودي  لبن 

ال�شفاعات، من  الم�شتملة على  الكتابات  يتبع ذلك من  اّتفق، وما  وقع، وكيف  واأين 

.
(1(

اأعيان علماء اأهل ال�شام وف�شالء الإ�شالم«

د على هذه الحقيقة وثيقة تمَّ الك�صف عنها حديثًا وهي رحلة ال�صيخ قطب الّدين  ويوؤكِّ

العثمانّية  الدولة  عا�صمة  اإلى   
(2(

)الحنفي( النهروالي  اأحمد  الدين  عالء  بن  محمد 

في  بداأها  والتي  والرومية(،  المدنّية  الرحلة  في  ال�صنّية  )الفوائد  اها:  و�صمَّ ا�صطنبول 

ا  محرم 965هـ/ ت�صرين الأول 1557م.حيث �صهد فيها جريمة اإعدام ال�صهيد الثاني، وممَّ

خبَر الأفندي ح�شن بك 
ُ
ة، فاأ جاء فيها: »... ف�شادف مجاورة ال�شيخ زين الّدين بمكَّ

َمَر بالقب�س عليه، فُقِب�َس عليه، فحب�شه و�شعى كثير من النا�س في 
َ
باأنَّه في مكة، فاأ

عند  هذا من  وقال:  المال،  بك(  فت�شلَّم(ح�شن  ماًل،  ذلك  على  له  وبذل�ا  اإطالقه؛ 

َمْن؟ فقيل له: من عند الخ�اجا محّمد مكي. فُطِلَب )محمد مكي( و�شاأل )و�ُشِئَل( 

اأن يك�ن المال له، فذهب المال؛ وعجز النا�س عن ا�شتخال�شه...  عن ذلك، فاأنكر 

بباطنه،  اأعلم  واهلل  ال�شتقامة،  غاية  في  ظاهره  رجاًل  الدين(  زين  )ال�شيخ  وكان 

عنه  تعالى  اهلل  تجاوز   ،
(3(

مكالمة ولطف  ُمحاورة،  وُح�ْشُن  تاّمة،  ف�شيلة  له  وكانت 

.
(4(

ومحا �شيئاته«

ه  واأنَّ مّكة...،  ال�صهيد في  ُتثبت مجاورة  الحنفي  النهروالّي  ال�صيخ  وثيقة  فاإنَّ  وعليه 

ه هذه ال�صهادة...، واأنَّ كثيرًا من النا�س  ف عليه وعرفه وجال�صه ليكتب بحقِّ اأثناءها تعرَّ

به...  ُيْنَزُل  ما  ي�صتحق  لتخلي�صه، كونه بنظرهم ل  �صعوا  )بكلِّ م�صاربهم ومذاهبهم( 

)1) هذا الف�صل هو من الف�صول التي فقدت من كتاب ابن العودي، والتي معها �صاع كثير من تفا�صيل �صيرة ال�صهيد الثاني.

)2) عن �صيرة النهروالي راجع: الغزي: الكواكب ال�صائرة،ج3،�س44. النور ال�صافر 342، ك�صف الظنون 1،126، 239، 2،  1098، و...، 

�صذرات الذهب 8،420، البدر الطالع 2، 57 برقم 379، هدية العارفين 2، 255، اإي�صاح المكنون 1، 321، 2، 78، تاريخ اآداب اللغة 

العربية 3، 324، اَلعالم 6، 6، معجم المَولفين 9، 17.

)3) يتبّين من هذا الت�صريح اأن النهروالي كان يعرف ال�صهيد الثاني والتقاه وحاوره... كونه �صرح ببداية الوثيقة بقوله: »...اأمر 

ال�زير الأعظم)ر�شتم با�شا( بقتل ال�شيخ زين الدين الجبل عامري )عاملي(. فاأتى به اإلى الدي�ان، ولم ُي�شاأل عن �شيء«.

)4) مخطوط رحلة النهروالي، �س157.
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يتابع  واإرادة  ت�صميٍم  بكلِّ  كان  ال�صهيد  اأنَّ  من  اإليه  ذهبنا  لما  م�صداق  هي  وبالتالي 

م�صروعه النه�صوّي والوحدوي، برغم المخاطر التي كانت تحدق به.

بين من ال�صهيد، اإل اأنَّ  هذا واإن كان العتقال حدثًا هزَّ الأو�صاط المكّية كما المقرَّ

اأفاد به تلميذه وكاتب �صيرته ابن العودي  خبر ا�صت�صهاده بقي اللغز المحّير، وهذا ما 

�س لهذه الإ�صكالّية الف�صل العا�صر من ُبغيته بعنوان: »في ا�شطراب الأخبار  الذي خ�صّ

اإليه الحال حّتى  اإلى الروم، وما انتهى  اأخذه من الحجاز  في تحقيق الأح�ال، بعد 

 .
(1(

�شار من المعل�م«

ا جرى لل�صهيد بعد العتقال قد وقع به كلُّ من كتب  وبالفعل؛ فاإّن ا�صطراب الأخبار عمَّ

�صيرة لل�صهيد، ومع فقدان الف�صول التي تتعلَّق بهذه الم�صاألة التي يبدو اأن ابن العودي 

ل حقيقتها، عاد ال�صطراب اإلى الق�صية، ومعها عادت الأخبار المنت�صرة  جمعها وح�صّ

الكبير،  الحدث  لهذا  خ  اأرَّ من  �صفحات  في  متداولًة  ًة  مادَّ لتكون  هناك،  ومن  هنا  من 

، ومن هنا نحن ل ن�صتبعد اأيٍّ 
(2(

ا اأف�صحت عنه وثيقة النهروالّي وقد تقاطع بع�صها عمَّ

على  ا�صتحوذ  والذي  ال�صهيونّي،  معروف  القا�صي  عالقة  خ�صو�صًا  الأخبار  هذه  من 

�صيرة الحّر العاملي، والذي ذكره النهروالي في رحلته اأثناء مكوثه في دم�صق لأكثر من 

، حيث يذكر ابن العودي في عنواٍن اآخر من الف�صول المفقودة، وهو الف�صل 
(3(

�صهرين

الثامن بعنوان: »في ذكر ما عر�س له من الأخاويف، وما نزل به من الأراجيف، وما 

يتبع ذلك من الت�شتر واإخفاء نف�شه من النازلت من الأعداء واأهل ال�شعايات.«.

وفي هذا المجال جاء الك�صف عن وثيقة النهروالي لتح�صم الجدل حول اأمور كانت 

قيد النقا�س، ومنها اإ�صقاط بع�س الأخبار عن مكان وكيفّية قتل ال�صهيد واأحد اأ�صبابها 

حيث كتب النهروالي:

)1) اأي�صا هذا الف�صل هو من الف�صول التي فقدت من كتاب ابن العودي..

)2) راجع في هذه الم�صاألة راأي دفن �صتوارت في المرجع المذكور اأعاله.

)3) راجع مخطوطة النهروالي خ�صو�صا ال�صفحة 205.حيث ياأتي على ذكر ال�صيخ زين الدين معروف..وقارن مع �صيرة الأخير في 

الكواكب ال�صائرة للغزي،ج3،�س219.
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»وفي)الخمي�س( ثامن �شعبان)965 هـ =  26 اأيار 1558(، اأمر ال�زير الأعظم)ر�شتم 

ولم  الدي�ان،  اإلى  به  فاأتى  عامرّي)عاملي(.  الجبل  الدين  زين  ال�شيخ  بقتل  با�شا( 

اأخم�س رجليه  راأ�شه هناك. وفتح�ا  الإ�شقالة، فُقِطَع  اإلى  به  مر 
َ
واأ ُي�شاأل عن �شيء، 

بال�شيف، وكان يت�شّهد عند قطع راأ�شه.

ته: اأنَّه كان بال�شام في اأيَّام ح�شن بك اأفندي. وكان متَّهما بالرف�س،  وكان من ق�شَّ

فقال)زين  مذهبه،  عن  ف�شاأله  دم�شق(  في  بك.)القا�شي  ح�شن  اإلى  به  ِتَي 
ُ
واأ ِخَذ 

ُ
فاأ

مفّننا  فا�شال  كان  فاإنَّه  علمّية.  بكلمات  معه  وتكلَّم)ال�شهيد(  �شافعي،  اإّنه  الّدين( 

اأحاديث �شريفة في ف�شلهم وفي ف�شل ال�شيخين(اأب�  وتر�شى عن ال�شحابة، واأورد 

اإليه الأفندي ح�شن بك واأطلقه، فلّما برز)زين الّدين( من  بكر وعمر(...، فاأح�شن 

الراف�شة، وه� مجتهد مذهبهم، وله  اإنَّ هذا من كبار علماء  عنده قيل لالأفندي: 

اإليه من يتطّلبه ثانياً، فاختفى  عّدة كتب في مذهب الراف�شة، فاأر�َشَل)ح�شن بك( 

ف على خال�شه  ولم يظهر، و�شار ذلك عقدًة في خاطر ح�شن بك قا�شي ال�شام، وتاأ�شَّ

من يده. فُعِزَل)ح�شن بك( عن ال�شام وولي ق�شاء مّكة الم�شرفة، ف�شادف مجاورة 

بالقب�س  َمَر 
َ
فاأ مّكة،  في  باأّنه  بك  ح�شن  الأفندي  خبَر 

ُ
فاأ بمّكة،  الدين  زين  ال�شيخ 

عليه، فُقِب�َس عليه، فحب�شه و�شعى كثير من النا�س في اإطالقه؛ وبذل�ا له على ذلك 

ماًل، فت�شّلم)ح�شن بك( المال، وقال: هذا من عند َمْن؟ فقيل له: من عند الخ�اجا 

محمد مكي. فُطِلَب)محمد مكي( و�شاأل )و�ُشِئَل( عن ذلك، فاأنكر اأن يك�ن المال له، 

اإلى م�شر مقيداً  النا�س عن ا�شتخال�شه. فاأر�شله)ح�شن بك(  فذهب المال؛ وعجز 

مع ح�شين بك، كتخدا جدة، واأمره اأن ي��شله اإل ال�زير الأعظم، فاأو�شله اإليه، فاأمر(

.
(1(

ال�زير الأعظم ر�شتم با�شا( بقتله على هذه ال�ش�رة«

اإلى الم�صهد الذي �صّوره النهروالّي عن كيفّية الإعدام، تو�صح هذه الوثيقة  اإ�صافًة 

)1) النهروالي: الم�صدر نف�صه.�س157.
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عة، وهي الختباء وراء الع�صبّية  ت اإلى هذه الجريمة المروِّ اأحد جوانب الأ�صباب التي اأدَّ

النرج�صّية،  على  القائمة  ال�صخ�صّية  والّدوافع  الم�صطنعة...،  المذهبّية  والعداوة 

ف يحمل عنوان قا�صي ورتبة )بك(  وبا�صتخدام �صالح ال�صراع المذهبي من قبل موظَّ

اإقطاعّية، اأثارت غرائزه بع�س ال�صعايات على حّد تعبير ابن العودي، كون ح�صن بك نقل 

اإلى دم�صق في العام 959هـ/1552م، اأي بعد الحدث الكبير الذي اأّدى اإلى ترك ال�صهيد 

وتالمذته لبعلبك والتخّفي.

خدم ح�صن بك رئي�صًا للق�صاة في دم�صق مّرتين، عين اأول في العام 959 / 1552، ليحل 

محل عبد الكريم زاده. بعدها بحوالي �صنتين، غادر هذا المن�صب في 1554/961 ليكون 

963/ تموز1556،  الق�صاة في دم�صق في رم�صان  ثّم عيِّن قا�صي  بمثابة قا�صي بغداد. 

1557، عندما  25 اآب  28 تموز /   / 964  واحٍد فقط، حّتى �صوال 
ٍ
ولم يبق لأكثر من عام

تم تعيينه قا�صيا في مّكة المكرمة. و�صغل من�صب قا�صي مّكة لفترٍة ق�صيرة، حّتى ربيع 

الثاني 965 / 21 كانون الثاني / 18 �صباط 1558، عندما تّم تعيينه قا�صيا في القاهرة. 

وتوّفي في 19 محرم18/984 ني�صان 1576.

وعليه فيكون اعتقال ال�صهيد الثاني لأّول مّرة )زمان اختفائه من الطغاة البغاة لما 

، وعلى الأرجح عندما كان ح�صن بك للمّرة الثانية قا�صيًا 
(1(

ق�صدوه و دخلوا بيته و نهبوه(

في دم�صق عام 1557/964، وهذا هو المعنى ال�صمني لرواية النهروالي، والتي يبدو من 

.
(2(

م�صمونها اأّن العتقال وقع قبل فترة وجيزة من نقل ح�صن بك اإلى مّكة المكرمة

اأّن  ال�صهيد عندما قّرر المجاورة في مّكة لم يكن يعرف  اإّن  ن�صاأل �صوؤاًل: هل  وهنا 

قا�صي ق�صاتها هو ح�صن بك؟ ونحن نجيب تاأكيدًا اأّنه على علم بهذا الأمر، خ�صو�صًا 

اأّنه كان منفتحًا على النا�س كاّفة فيها. واإّننا نعرف اأّن ق�صّية ال�صهيد بداأت بحدود العام 

)1) راجع كالم تلميذ ال�صهيد ومرافقه الالهجاني اآنفا.

 Richard Blackburn: Journey to the Sublime Porte,The Arabic …..Beirout: :2( راجع دفن �صتوارت نقال عن(
- .Orient Institute 2005
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955هـ/1548م. وهذا اللغز الذي ل زال غام�صًا، نفتر�س اأّن وراءه مجموعات انتهازية 

ر ال�صعايات لدى ال�صلطات النافذة كما عّبر عنها ابن العودي، م�صتغّلًة المذهبّية  كانت تدبِّ

لتوقع بال�صهيد وم�صروعه، وعلى ما يبدو قد اأفلحت هذه المّرة في مكة واإن كان التاأ�صي�س 

لها في دم�صق على ما يبدو.

اأنَّ ال�صيخ والفقيه النهروالّي هو اأحد اأهّم م�صاعدي اأ�صراف مّكة  الجدير ذكره هو 

اإلى الق�صطنطينية كانت لأجل مهّمة �صيا�صّية وهي: طلب  في ذلك التاريخ، واأنَّ رحلته 

عزل الوالي الدالي بيري؛ القائد الطاغية للحامية العثمانّية في المدينة المنورة، ومدى 

الفح�س الذي اأظهره في �صلوكه ال�صيئ بح�صب ما ذكر النهروالّي في مخطوطة رحلته.

وبالمنا�صبة فاإّن النهروالي نف�صه عندما مرَّ بدم�صق ومكث فيها طيلة �صهرين ب�صبب 

اأهل  »...وراأيت  فيها:  الجتماعّية  الأو�صاع  وا�صفًا  قال   ،
(1(

ال�صيئة الجوّية  الأحوال 

ال�شام قاطبًة يغلب عليهم الجفاء والجالفة والنقبا�س عن الغرباء، فلم اآلف اأحداً 

منهم.«..

نخل�س اإلى اأنَّ ال�صهيد الثاني قد اأ�صاد م�صروعه النه�صوّي والوحدوّي، ومار�صه فكرًا 

وعمال، اإلى حد اأنَّ الحرَّ العاملي اأورد ن�صًا يقول فيه اإنَّ ال�صهيد الثاني اجتمع مع »علماء 

العامة وقراأ عندهم كثيرا من كتبهم في الفقه والحديث والأ�ش�ل وغير ذلك، وروى 

جميع كتبهم، وكذلك فعل ال�شهيد الأّول والعالمة، ول �شك اأّن غر�شهم كان �شحيحاً، 

ولكن ترّتب على ذلك ما يظهر لمن تاأّمل وتتّبع كتب الأ�ش�ل وكتب ال�شتدلل وكتب 

.
(2(

الحديث، ويظهر من ال�شيخ ح�شن )ابن ال�شهيد الثاني( عدم الر�شا بما فعل�ا.«.

اأعلى مقام... ومفتي كّل  اأن�شى وه� في  وفي هذا المجال يقول ابن العودي: »ول 

فرقة بما ي�افق مذهبها ويدر�س في المذاهب كتبها«. والدليل الآخر لكالمنا هذا هو 

)1) دخل النهروالي )ال�صام المحرو�صة يوم الثالثاء 15 �صفر 965هـ/ت�صرين الثاني1557م(. الرحلة �س 199، في هذه الفترة اعتقل 

ال�صهيد في مكة 5اأو 8 ربيع الأول 965هـ/كانون الأول 1557م، ولعلها الأ�صباب الطبيعية نف�صها هي التي حالت دون و�صول ال�صهيد 

معتقال اإلى العا�صمة العثمانية.

)2) الحر العاملي: اأمل الآمل،88/1.
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ث الجزائري، اآخر تالمذة ال�صهيد المجازين في مّكة المكرمة )14 ذي الحجة  من المحدِّ

الالآلي(  عوالي  �صرح  في  الغوالي  )الجواهر  كتابه  في  كتب  اأّنه  964هـ/اأيلول1557م(، 

النا�س  اإّن بع�س  الثاني طاب ثراه:  ال�شهيد  �شيخنا  اأولد  »حكى لي عالم من  يقول: 

كان يّتهم ال�شيخ في زمن حياته بالت�شّنن؛ لأّنه كان يدرِّ�س في بعلبك وغيرها من 

بالد المخالفين على المذاهب الأربعة نهاراً، ويدّر�س على دين الإمامّية ليال. وكان 

اأحاديثهم وفروعهم  الأربعة واطالعه طاب ثراه على كتب  المذاهب  بفقه  معرفته 

.
(1(

اأعلى من معرفتهم بمذاهبهم«

د على هذا الدور الذي ا�صطلع به ال�صهيد »...وتكّلم معه  وتاأتي وثيقة النهروالّي لتاأكِّ

ى عن ال�شحابة، واأورد اأحاديث �شريفة في  بكلمات علمّية. فاإّنه كان فا�شال مفنِّنا وتر�شّ

.
(2(

ف�شلهم وفي ف�شل ال�شيخين....، فاأح�شن اإليه الأفندي ح�شن بك واأطلقه..«.

ال�صهيد  اإعدام  لواقعة  �صرده  بعد  فراغًا  ترك  مخطوطته  في  النهروالي  واإّن  هذا   

وتعليقه عليها بما يوازي ن�صف �صفحة، وهو اأمر لم نلحظه على مدى المخطوطة، ولعّله 

كان يريد التعليق اأو ت�صجيل اأ�صياء تتعّلق بالحدث ولكن ل�صبب اأو لآخر بقي الن�صف من 

ال�صفحة اأبي�س.

لم يقتل ال�صهيد ب�صبب تحّرٍك ي�صّر بال�صلطة العثمانية اأو بمعتقدها، ولكن قتل } 

، لكن الع�صبّية وان�صداد الأفق والآفاق فعلت فعلها، 
(3(

لأجل هّمة ربما اأراد اأن تحيي اأّمة

لي�س  والحا�صر  الأّمة،  ج�صد  في  الم�صت�صرية  الآفة  هذه  ثقل  تحت  ننوء  زلنا  ل  ولعلَّنا 

ببعيد!!... 

واأختم باأبيات اأفا�س بها ال�صديق ال�صاعر الدكتور ح�صن جعفر نور الدين، حين كنا 

في مجال�س نتحدث فيها عن ال�صهيد ال�صعيد فقال:

)1) ال�صيخ ر�صا مختاري: مقّدمة تحقيق منية المريد �س47، نقال عن المحدث الجزائري في �صرحه.

)2) النهروالي: الم�صدر نف�صه.�س157.

ة. مَّ
ُ
ٍة اأحيْت اأ )3) قول لالإمام علي عليه ال�صالم: ُربَّ ِهمَّ



167

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

ح�صـــــاُم ــاِد   ــه ــجـــ ــل ل ــــَت   اأنـــــ ــــدًا  ــفــنــى �ـــصـــمـــيـــُرَك ال�ـــصـــــــالُماأبـــــ لــ�ــصــَت ت

وذودًا طـــوعـــًا  ـــــفـــــوؤاَد  ال بـــذلـــَت  ــــُه  اإلـــهـــــــــــــــاُمقـــد  عـــــــن كـــتـــــــاٍب  حــــروفـــــ

ـــاُمو�ـــصـــقـــيـــَت الأمــــــجــــــاَد اأزكـــــــى دمـــــاٍء ـــوئ ــا ال ــحــي ــفــيــ�ــسَ الـــنـــهـــُر وي كـــي ي

ــــواٌء ــــــَت  مــــن تــــربــــٍة عــلــيــهــا لـــــ خــــافــــُقــــالــــطــــلــــِعــــلــــوُنــــهــــبــــ�ــــصــــــــــــــاماأنـــــــ

�صهيٌد ُيــــقــــال  اأن  مــــن  ــــــــــــى  ــى الــكـــــالُماأواأزك ــل ــيــك �ــص ــدًا عــل ــي ــه ـــ ــص يـــا �

ال�صفحة 205 من مخطوطة النهروالي والتي يذكر فيها ال�صيخ زين الدين معروف





169

المفهوم:

الوحدة الإ�صالمية هي الحقيقة التي اأراد الإ�صالم اثباتها لتباعه عندما اختار لهم 

اأن يكونوا اأمة واحدة من دون بقية النا�س، تجمعهم الكلمة المعبرة عن عقيدتهم، وهي 

�صهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمدًا ر�صول اهلل. والختالف بين اأبناء الأمة ل يجعل منهم 

امتين اأو اأكثر مهما بلغ �صاأو هذا الخالف. قد يحولهم ذلك اإلى فئتين اأو طائفتين، ولكن 

�صمن الكيان الواحد لالأمة. وقد عبر القراآن الكريم عن هذا المفهوم بقوله تعالى:«واإن 

طائفتان من الموؤمنين اقتتلوا فاأ�صلحوا بينهما فاإن بغت اإحداهما على الأخرى فقاتلوا 

التي تبغي حتى تفيَء اإلى اأمر اهلل، فاإن فاَءت فا�صلحوا بينهما بالعدل واق�صطوا اإن اهلل 

يحب المق�صطين« �صدق اهلل العظيم

وجاءت الأحاديث النبوية المنقولة الينا لتوؤكد على وحدة الأمة، وعلى وجوب و�صع 

اأن ي�صكل ظاهرة انق�صامية حتى ولو كان الأمر على �صعيد ال�صيا�صة  حد لكل ما يمكن 

والإدارة، قالP: »اإذا ب�يع لخليفتين فا�شرب�ا عنق الآخر«. وفي ذلك دليل وا�صح 

ا�صتعمال  حد  اإلى  الأمر  و�صل  ولو  النق�صام  لظاهرة  الت�صدي  في  الحزم  وجوب  على 

ال�صيف اأو العنف.

فخطاب المولى عز وجل لجماعة الم�صلمين باأنهم اأمة، ورابطهم هو الإيمان باهلل 

في  ر�صخ  قد  ومذاهبهم،  واأل�صنتهم  وبلدانهم  واأعراقهم  األوانهم  اختلفت  ولو  ور�صوله، 

الذين  الدعاة  كل  من  داعية  تجد  فال  بينهم،  ما  في  الوحدة  مفهوم  وثقافتهم  وعيهم 

)*( ع�صو مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�صلمين - لبنان.

المحامي ال�صيخ م�صطفى مل�ص )*(

قراَءة في مفهوم الوحدة االسالمية من حيث التأهيل 
والتحديات المناهضة: الشهيد الثاني نموذجًا
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حملوا لواء ال�صالم على مر الأزمان اإل وهو يوؤكد على مبداأ الوحدة بين اأبناء الأمة، مع 

الأعراق كافة منذ انطالقتها فدخل فيها الحب�صي  باأنها �صمت بين جناحيها  التباهي 

والرومي والفار�صي والعربي، ولم يتوقف تمدد الإ�صالم بين الأعراق اإلى يومنا هذا. اإنه 

الدين المنفتح على النا�س جميًعا. اإنها الأمة الأغنى تنوعًا ب�صريًا.

التمايز  حرية  النا�س  تعطي  ان�صانية  حا�صنة  و�صريعة  عقيدة  هو  بما  الإ�صالم  اإن 

ّيق عليهم في مجال من المجالت اإل بالحدود التي  بالخ�صو�صيات الن�صانية، فال ُي�صَ

تكفل �صيانة العقيدة وعدم الجتراء على ال�صريعة، وهذا يكفل الي�صر في م�صاألة الوحدة 

بحيث ل ي�صعر اأحٌد ممن ينت�صب اإلى هذا الأمة بالغربة فيها اأو اأنه م�صتلب، بل ي�صعر بلذة 

النتماء اإليها والفخر بهذا النتماء.

الشعار:
لي�صت الوحدة ال�صالمية مجرد مفهوم فقط، بل اإنها �صعار يرفع لواَءه كل من يت�صدى 

ل  ممن  البع�س  كان  واأن  ال�صعار،  هذا  على  اجماعًا  تجد  وتكاد  اأمتنا،  في  العام  لل�صاأن 

باأنهم  ذلك  ويبررون  واأقوالهم،  اأعمالهم  في  نقي�صه  يمار�صون  ال�صعار  اأحقية  ينكرون 

يلتزمون القيود المحددة لالإيمان بح�صب ما يفهمون اليمان ومقت�صياته، وهذه القيود 

في معظمها مجرد فهم ب�صري للن�صو�س ال�صرعية لي�س اإل. واإذا عر�صنا هذا الفهم على 

م�صيرة الم�صطفى P نجد اأنه متناق�س مع هذه ال�صيرة وما �صلكه النبي P مع النا�س 

في زمنه: »ق�ل�ا ل اإله اإل اهلل تفلح�ا«.

يه بالمنهج التكفيري، الذي تعاني منه امتنا اليوم اأ�صد المعاناة. كما  وهذا ما ن�صمِّ

عانت منه في ال�صابق، وما اآل اإليه م�صير العالمين الكبيرين الَّذْين يقاُم هذا الموؤتمر 

لتكريمهما وهما ال�صهيدان الأول: محمد بن مكي الجزيني، والثاني: ال�صيخ زين الدين 

الجبعي، اإل نتيجًة لهذا المنهج التكفيري الذي اأودى على مر التاريخ الإن�صاني بكثير من 

العلماء والدعاة والم�صلحين.
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الشهيد الثاني المثال الوحدوي:
ال�صيا�صي حول م�صاألة  الخالف  الأمة هو  اأبناء  تفرق  اأ�صباب  اأهم  اأن  المعروف  من 

الحكم والخالفة. وقد كانت البداية منذ اجتماع ال�صقيفة، �صقيفة بني �صاعدة، لختيار 

رحاه  زالت  ما  ل�صراع  الجتماع  ذلك  اأ�ص�س  لقد  الحكم،  في   P اهلل  لر�صول  خليفة 

دائرة اإلى اليوم، تثور مرة وتخبو اأخرى، ولكنه موجود واأثاره ظاهرة اإلى يومنا هذا لأن 

كل ما تاله انما يعود اإليه ب�صكل من ال�صكال.

وتطور الأمر بنق�س معاوية بن اأبي �صفيان اأ�ص�س الخالفة الرا�صدة عندما حول 

الحكم اإلى ملك ع�صو�س كانت فاتحته تولية يزيد الحكم وما نجم عن هذا الأمر 

ووقوع  ال�صالم،  الح�صين عليه  با�صت�صهاد المام  ماأ�صاوي، كانت قمته  من م�صار 

الع�صور،  مر  على  وتاأ�صيله  تو�صيعه  على  وال�صالطين  الحكام  الذي عمل  ال�صرخ 

ها هو نبذ الآخر من بين �صفوف  مما اأوجد �صريحة من الم�صلمين جعلت كلَّ همِّ

الأمة.

R من  البيت  اأهل  P، وبما قدمه  نبيها  الأمة واحدة بن�س كتاب ربها و�صنة 

اأيدي  على  اأ�صابهم  الذي  الكبير  الظلم  رغم  بها  وتم�صكهم  الأمة  لوحدة  رائع  نموذج 

الحكام الظالمين، وذلك منذ المام علي كرم اهلل وجهه وا�صتمرار لذلك في الأئمة من 

ذريته.

ولو �صلك اأئمة اأهل البيت R �صلوكًا اآخر لنتهت وحدة الأمة، ول�صقط مفهومها 

و�صعارها. لذلك يعود اليهم الف�صل في تكري�س مفهوم الوحدة، وحدة الم�صلمين كاأمة 

.P لها مرجعية واحدة، كتاب اهلل و�صنته نبيه محمد

علي  بن  الدين  زين  ال�صيخ  الثاني  ال�صهيد  �صار   R البيت  اأهل  اأئمة  على خطى 

الجبعي.

ومن خالل ما اطلعنا عليه من �صيرة هذا العالم الجليل نجد اأنه اأ�ص�س على مفهوم 
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مناهجهم  اختالف  على  الأمة  اأبناء  بين  مبثوث  العلم  واأن  واحد،  الدين  واأن  الوحدة، 

ومدار�صهم ومذاهبهم.

يطلب  ارتحل  الجبعي  علي  ال�صيخ  والده  على  ال�صرعية  العلوم  اأ�ص�س  تلقى  اأن  فبعد 

العلم في مي�س وكرك نوح، ثم عاد اإلى جبع ي�صتغل بالعلم والمذاكرة حتى �صنة 937هـ.

ثم انتقل اإلى دم�صق، وهناك يقول اإنه قراأ على المحقق ال�صيخ �صم�س الدين بن مكي 

كتب الطب والفل�صفة والحكمة.

بقراءة  القراآن  وقراأ  القراَءات  ال�صاطبية في علم  اأحمد بن جابر  ال�صيخ  وقراأ على 

نافع وابن كثير وابي عمر وعا�صم.

وفي عام 942 هـ يقول اأنه رحل اإلى م�صر لتح�صيل ما اأمكن من العلوم: »واجتمعُت 

في تلك ال�شفرة بجماعة كثيرة من الأفا�شل منهم ال�شيخ �شم�س الدين بن ط�ل�ن 

الدم�شقي الحنفي وقراأت عليه جملة من ال�شحيحين واجازني في روايتهما مع ما 

يج�ز له روايته«. ومنهم ال�صيخ �صهاب الدين اأحمد الرملي ال�صافعي وقراأت عليه منهاج 

الع�صدي مع مطالعة  الحاجب، و�صرح  الأ�صول لبن  واأكثر مخت�صر  الفقه،  النووي في 

حوا�صيه، منها ال�صعدية وال�صريفية.

و�صمعت عليه كتبا كثيرة في الفنون العربية والعقلية... ومنها �صرح ال�صيخ المذكور 

�صرح  وبع�س  النووي  اأذكار  ومنها  الفقه  اأ�صول  في  الجويني  الحرمين  امام  لورقات 

الجوامع المحّلى في اأ�صول الفقه وتو�صيح اأين ه�صام في النمو.

الليالتي  والمال محمد  ال�صترابادي  والماّل محمد  الجرجائي  المال ح�صين  ومنهم 

وال�صيخ  البكري  الح�صن  اأبو  ال�صيخ  ومنهم  الحنبلي  النجار  بن  الدين  �صهاب  وال�صيخ 

بالديار  اأر  )لم  الجبعي:  ال�صيخ  فيه  قال  الذي  المالكي  اللقاني  الدين  نا�صر  المحقق 

الم�صرية اأف�صل منه في العلوم العقلية(.

ابن عمرو  بقراَءة  عليه  قراأت  الذي  ال�صافعي  الطالوي  الدين  نا�صر  ال�صيخ  ومنهم 

ور�صالة في القراءات من تاآليفه.
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ومنهم ال�صيخ �صم�س الدين محمد بن ابي النجا النحا�س، وال�صيخ الفا�صل الكامل عبد 

الحميد ال�صمهوري، وال�صيخ �صم�س الدين محمد بن عبد القادر الفر�صي ال�صافعي.

ثم انتقل بعد ذلك من م�صر اإلى الحجاز ال�صريف �صنة 943، ثم بعد عودته اإلى موطنه 

الأول �صافر اإلى العراق لزيارة الأئمة R، وانتهى به المطاف في بيت المقد�س حيث 

بع�س  عليه  وقراأ  المقد�صي  اللطف  اأبي  بن  الدين  �صم�س  بال�صيخ  فيها  اجتمع  اأنه  يقول 

�صحيح البخاري وبع�س �صحيح م�صلم واأجازه اإجازة عامة.

اإذن لم يكتِف ال�صهيد الثاني بما تلقاه من علوم على يد علماء المذهب الثني ع�صري، 

بل ق�صد علماء المذاهب الأخرى في مختلف البلدان من دم�صق اإلى م�صر اإلى الحجاز 

وال�صيرة  الفقه  اإلى  القراءات  العلوم من علم  وقراأ عليهم في مختلف  المقد�س،  وبيت 

والحديث وعلوم اللغة العربية والمنطق والريا�صيات والفل�صفة والهند�صة والطب، ومن 

اجتمعت له معرفة بهذه العلوم جميعها كان مو�صوعيًا بحق.

وتبين من رحلته اإلى ا�صطنبول في تركيا، حيث دار الخالفة، انه كان قد بلغ المرتبة 

العليا في طريق العلم والمعرفة، اإذ ما اأن عرف اأ�صحاب القرار ب�صعة علمه حتى عر�صوا 

عليه المنا�صب، فاختار اأن يكون له مركز بعلبك في بالد ال�صام، مركز ين�صر فيه علمه 

البالد  اإلى  »واتفق و�ش�لنا  يقول:  انه  بل  واحد  ن�صاطه على مذهب  يقت�صر  لم  حيث 

منت�شف �شهر �شفر �شنة 953 )...( ثم اقمنا ببعلبك ودرَّ�شنا فيها المذاهب الخم�شة، 

وكثيًرا من الفن�ن و�شاحبنا اأهلها على اختالف اآرائهم اأح�شن �شحبة، وعا�شرناهم 

الأع�شار  في  اأ�شحابنا  راأى  ما  بهجة،  واأوقاتاً  ميم�نة،  اأياماً  وكانت  ع�شرة،  اأح�شن 

مثلها«.

لقد ج�صد ال�صيخ الجبعي كما راأينا من خالل ما كتب، الوحدة ال�صالمية تج�صيدًا 

حقيقيًا �صادقًا.

في  الختالف  عن  النظر  بغ�س  م�صادرها  من  العلوم  يح�صل  وهو  ج�صدها  لقد 

العلم  تلقي  في  عليه  الختالفات  تلك  توؤثر  لم  اإذ  الم�صائل،  لبع�س  وروؤيتها  المذاهب 
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والمعرفة، وفي الإقرار لأهل الف�صل بف�صلهم وللمتميزين بتميزهم.

ثم نراه بعد ذلك يج�صدها عندما زار عا�صمة دولة الخالفة وقبل اأن يتولى المن�صب 

الديني بتوليتها اإياه له، وهذا بحد ذاته موقف وحدوي قل نظيره فيما نعلم.

وج�صده في قيامه بوظيفته في بعلبك في المدر�صة النورية حيث در�ّس النا�س واأفتاهم 

كما  رائعة  �صورة  في  حوله  واجتمعوا  واحبهم،  جميعًا  فاأحبوه  الخم�صة  مذاهبهم  على 

يقول هو نف�صه اإذ و�صفها باأنها اأح�صن �صحبة واأح�صن ع�صرة وكانت اأيامًا ميمونة.

ويتحدث تلميذه ابن العودي عن تلك المرحلة فيقول:« كنت في خدمته في تلك الأيام، 

ول اأن�صى وهو في اأعلى مقام، ومرجع النام، ومالذ الخا�س والعام يفتي كل فرقة بما 

يوافق مذهبها ويدر�س في المذاهب كلها، وكان له في الم�صجد الأعظم بها در�س م�صافًا 

اإلى ما ذكر. و�صار اأهل البلد كلهم في انقياده، واأقام �صوق العلم بها على طبق المراد، 

ورجعت اإليه الف�صالء من اأقا�صي البالد ورقى نامو�ُس ال�صادة وال�صحاب في ازدياد، 

وكانت عليهم تلك الأيام من الأعياد«. الدر المنثور: 182/2.

اأن يج�صد نموذج الوحدة  يدلنا هذا الن�س على تجربة عالم وحدوي علم ا�صتطاع 

ال�صالمية، ف�صار محل قبول عند جميع الم�صلمين يثقون بعلمه وحكمته وورعة وتقواه، 

اإذ ل يكفي العلم وحده ليحظى العالم بمحبة النا�س واحترامهم وبتروؤ�صه عليهم، فذلك 

كله من توفر عن�صر الثقة الذي عماده التقوى والورع، وقد ا�صتطاع هذا العالم المت�صف 

بهذه ال�صفات اأن يوؤ�ص�س مجتمع الوحدة الإ�صالمية لفترة من الزمن.

من  للبع�س  يبدو  ما  على  ترق  لم  بعلبك  في  الجبعي  الدين  زين  ال�صيخ  تجربة  اإن 

اأن  اإلى  اأدت  التي  اأ�صحاب النفوذ والأغرا�س، لذلك عملوا على و�صع حد لها بالطرق 

يترك ال�صيخ الجبعي بعلبك ومدر�صتها النورية وجامعها الأعظم واأن يعود اإلى بلدته جبع، 

ليعي�س فيها حياة من نوع اآخر كما يقول في ختام مذكراته:«ثم انتقلنا اإلى بلدنا ببينة 

المفارقة واقمنا في بالدنا اإلى �صنة خم�س وخم�صين م�صتغلين بالدر�س والت�صنيف«.

خاتمة  كان  التاريخ  »وهذا  بقول:  الكلمات  هذه  على  العودي  ابن  تلميذه  علق  وقد 
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اأوقات الأمان وال�شالمة من الحدثان ثم نزل به ما نزل و�شنقف عليه اإن �شاء اهلل اإلى 

خاتمة الأجل« الدر المنثور: 183-182/2(.

لقد تحولت حياته بعد ذلك اإلى حياة اأخرى فقد اأ�صبح مطاردًا ومالحقًا يعي�س في 

ت�صتر وتخف على مدى ت�صع �صنوات، انتهت بالقب�س عليه في مكة المكرمة وب�صوقه اإلى 

مدينة ا�صطنبول، حيث نفذ فيه حكم الطغيان بالإعدام ليتم و�صع حد لتجربة نموذجية 

رائعة َمثَّلها عالم م�صلم رف�س اأن يكون منغلقًا على نف�صه ومذهبه وانفتح على مذاهب 

الأمة وعلمائها.

الموؤمنين  اأرواح  وازهاق  ف�صاد  الع�صور،  مر  على  التكفير  منهج  ثمار  هي  وهذه 

المخل�صين العاملين، اإنه المنهج الذي ي�صع نف�صه في خدمة الحاكم حماية لعر�صه من 

ا�صالح الم�صلحين.

التحديات المناهضة لمشروع الوحدة في األمة:
لم تكن التحديات المواجهة لوحدة الأمة يومًا اكثر مما هي عليه اليوم. كما اأنها لم 

تكن قيا�صًا بالمعطيات الزمنية ال�صائدة اأقل مما هي عليه اليوم.

فلطالما كانت �صيا�صة فرق ت�صد هي الد�صتور الذي يلجاأ اإليه الطغاة لتفريق �صفوف 

النا�س عبر بث م�صاريع الخالف فيما بينهم وا�صتح�صار الوقائع التاريخية كعامل م�صاعد 

على ايغار ال�صدور وايقاظ ال�صغائن وهذا نهج م�صتمر اإلى يومنا هذا.

والذي يزيد الأمور �صوءًا هو وجود هذا الكم الهائل من و�صائل الإعالم التي ت�صتعمل 

الف�صاء لبث الحقد وال�صغينة والختالف والتنازع، وهذه الو�صائل الف�صائية والذاعات 

او  مواربة  دون  و�صراحة  مبا�صرة  والقتل  الكراهية  على  تحر�س  والمرئية  الم�صموعة 

�صيا�صية  اأوجهات  وا�صالمية،  عربية  ودول  ورعاية حكومات  بحماية  تتمتع  وهي  تمويه، 

اأواعتقادية، فتوؤمن لها م�صتلزمات ا�صتمرارها ماديًا ومعنويًا.

ومع تحول العالم من ناقل للحدث اإلى �صناعته بكل ما للكلمة من معنى، �صار العالم 
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ي�صنع الحدث ويهيئ له الظروف المنا�صبة لحدوثه، فلم يعد لدى العالم في ظل هذا 

الواقع اأدنى م�صداقية، فقد تحول اإلى تجارة اأو �صناعة، في خدمة من يمّول ومن يدفع.

اإن ظروف عالمنا الإ�صالمي من التعقيد بمكان تت�صابك فيه خيوط الواقع المحلي 

�صرًا  المترب�س  الدولي  والواقع  ال�صيئ،  القليمي  الواقع  مع خيوط  والمري�س،  الفا�صد 

بالإ�صالم والم�صلمين.

واإن اأخطر ما في الأمر هو هذا الواقع الإ�صالمي القابل للفتنة والمتعط�س للخالف 

والتناحر، لذلك نراه �صريع الوقوع في حبائل �صياطين الفتن الذين ل يدعون منا�صبة اإل 

وي�صتغلونها لإيقاع ال�صر بالم�صلمين وق�صاياهم.

اإننا في ظل انعقاد هذا الموؤتمر التكريمي لعلمين من اعالم امتنا خا�صا تجربتين قد 

ل تكونا مت�صابهتين لكنهما بالتاأكيد انطلقا من قاعدة واحدة وانتهيا اإلى م�صير واحد. 

فقدما نموذجين لالأمة واجيالها.

انهاء  اإلى  تهدف  موؤامرات  من  المة  تواجهه  وما  الموؤتمر  هذا  ظل  في  اننا  اأقول 

ال�صالم من الوجود كقوة حّية وفاعله وتحويله اإلى مجرد ذيل وتابع خا�صع، نجد اأن من 

اأهم اأ�صباب منعتنا ومن عوامل قوتنا كم�صلمين هو هذه الوحدة التي تجمع كلمتنا وتلم 

�صعثنا وتجعلنا قادرين على المواجهة والتحدي لعداء امتنا. الذين لم يعودوا موجودين 

خلف الحدود وانما ا�صبحوا في العوا�صم وداخل الأوطان. اإن على الم�صلمين اأن يتوقفوا 

عن ا�صتح�صار ال�صلبيات في تجربة اأمتهم وان ي�صتح�صروا اليجابيات التي جعلت من 

هذا الدين الدين الأقوى �صعبيًا في العالم.
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مقدمة 
-جدلية اللهام والتخييل والوهم المنتج للكذب المرافق لهما وتحا�صي النبي الأعظم 

والمع�صومين من قوله وتجنب وقوعهم في المحذور والتزام علماء مدر�صة اهل البيت 

باآداب وتعاليم المع�صومين في اقوالهم وافعالهم واقرارهم جعل ا�صكالية ال�صعر قائمة 

بين ال�صّد والجذب.

- امام هذا نجد ان الئمة جميعا تمثلوا باقوال ال�صعراء وا�صت�صهدوا بها، وكرموهم 

بهم  تودي  كانت  التي  �صعرهم  وابيات  ق�صائدهم  مقابل  بالجنة  ووعدوهم  وقربوهم 

الى القتل والتنكيل والت�صريد  والفتك. وعند ا�صتعرا�صنا للق�صائد والبيات المن�صوبة 

لئمة اأهل البيت، في اأغرا�س الن�صح والزهد والتقوى والتم�صك بالف�صائل وال�صعي الى 

الخير والمعروف، فاإنها لتكاد تح�صى لكثرتها كما ان اكرامهم ل�صعرائهم وتقريبهم 

لهم وال�صادة بمواقفهم، �صجع ال�صعراء على قول ال�صعر فيهم وفي مناقبهم وكراماتهم 

وحبهم والولء لهم وك�صف ما انطووا عليه من الف�صائل التي لتعد ومثالب اعدائهم التي 

اأئمتهم الطهار ومجاراتهم  لتح�صى اي�صا. ومن هنا داأب علماء المامية على �صيرة 

مع ال�صعراء حتى بلغ بالميرزا ح�صن ال�صيرازي ان يذهب الى بيت ال�صيد حيدر الحلي 

بعد القائه لحوليته ويقبل يده امام الحا�صرين ويقدم له مائة روبية. كذلك بلغ ب�صاحب 

الجواهر ان يقاي�س �صاعر اهل البيت ال�صيد جعفر الحلي بكل موؤلفاته مقابل ق�صيدة 

خا�صة  والمجددين،  والمجتهدين  الفقهاء  كبار  درج  هذا  وعلى  بحبهم.  قالها  واحدة 

)*( الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة العراقية.

 اأ.جابر الجابري )*(

 الذكوات البيض... جبل عامل... الشهيدان الشاهدان
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الكبار،  ال�صعراء  �صفة  يحملون  علماء  بروز  �صهدت  التي  ال�صرف  النجف  مدر�صة  في 

وهم يتبارون في المجال�س الدبية النجفية ويعقدونها في المنا�صبات والفراح والماآتم 

والمراثي، حتى طبعوا المدينة ال�صاحبة، بالوان بديعهم وجنا�صهم وطباقهم وا�صتعاراتهم  

وت�صابيههم التي اعادت المجد الى الق�صيدة العربية وفحول �صعرائها، فكان الحبوبي 

وال�صبيبي وال�صرقي واآل بحر العلوم واليعقوبي وجمال الدين والجواهري، من خريجي 

مدر�صة النجف العلمية التي ان�صت من قبلها واتعبت من بعدها. 

الخرى  هي  زخرت  التي  عامل  جبل  مدر�صة  منها  تخل  لم  البارزة  العالمات  وهذه 

با�صاطين العلم والمعرفة، اح�صى  منهم الدكتور مي�صال جحا في كتابة النطولوجي »�شعراء 

لبناني�ن رحل�ا«، ال�صادر العام  2010، اكثر من �صتة وثالثين �صاعرا منهم المجيدون خالل 

قرن واحد. حتى ا�صبحت �صبغة الذكاء والفطنة واحدة من اهم الميزات التي جبلت عليها 

والقواد  ال�صعراء  من  النابغين  وكثرة  القرائح  واعتدال  بالذكاء  �صكانها  فامتاز  المنطقة، 

�صبعون  واحدة  جنازة  على  قرية   في  يجتمع  ان  عامل  جبل  في  ف�صل  وح�صبك  والمراء. 

مجتهدا - كان ذلك في عهد ال�صهيد الأول -حتى ان �صاحب كتاب امل المل اعترف بعدم 

ال�صتق�صاء وقدرة الح�صاء لعلمائها ومبدعيها و�صعرائها وادبائها. ولكثرة موؤلفاتهم بقيت 

افران عكا ت�صتعل �صتة ايام لحراقها في حادثة الجزار الم�صوؤومة، لذلك ق�صدها الطالب 

والعلماء من العراق وايران حتى بلغ عدد الطالب في مدر�صة المحقق المي�صي، اربعمائة 

طالب، لذلك كانت العداوة الدينية من اعظم الباليا على اهل جبل عامل، حين ا�صتحلت 

دماءهم وقتلت علماءهم، ظلًما وعدواًنا، مثلما جرى لل�صهيد الول محمد بن مكي العاملي 

الجزيني، الذي قتل في دم�صق، في دولة بيدمر و�صلطنة برقوق، بعدما حب�س �صنة كاملة في 

قلعتها، ثم قتل بال�صيف ثم رجم ثم احرق العام 786 هـ.  وكذلك جرى لل�صهيد الثاني زين 

الدين بن علي العاملي الجبعي اول من �صنف من المامية المتاأخرين في دراية الحديث، 

فلقد قب�س عليه في مكة المكرمة وهو في الطواف، بو�صاية قا�صي �صيدا وقتل في طريق 

الق�صطنطينية في �صلطنة ال�صلطان �صليمان الثاني �صنة 965 هـ،. وهذا نموذج مما كان يعامل 



179

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

به اجالء علماء ال�صيعة في تلك الع�صور المظلمة. 

والعقلية  اللفظية  ال�صناعات  ان  القول  الى  اخل�س  والديباجة  المقدمة  هذه  ومن 

امتاز بها ال�صيعة دون �صواهم من المكونات ال�صالمية ول اقول الطوائف، لن ال�صيعة 

لي�صت طائفة ول مذهبا، بل هي حركة �صيا�صية اجتماعية طالبت بالحاكم العادل الذي 

ورد بحقه الن�س، كما ورد بحق النبياء في �صل�صلة النبوات والر�صالت، وهذا المطلب 

ا�صطدم بمنطق النقالب على الن�س لال�صتيالء على الحكم. ولن هذا المنطق ليمتلك 

والتنكيل  والفتك  البط�س  ا�صاليب  الى  لجاأ  ال�صرعية،  مايمنحه  والن�صو�س  الدلة  من 

والق�صوة المفرطة، تدعمه الحاديث المو�صوعة والن�صو�س المفبركة. 

عزوفهم  ب�صبب  اأقلية  الى  تحولوا  ال�صالمية  المنظومة  في  ال�صيعة  ان  هنا  وا�صجل 

والتنكيل  المالحقة  �صنوف  من  له  تعر�صوا  وما  به،  خ�صومهم  وانفراد  الحكم  عن 

�صدة  على  تناوبوا  الذي  والجالدين  والطغاة   الحاكمين  يد  على  الجماعية  والبادة 

الحكم. كذلك اغتنم  الفر�صة  الن لأ�صجل تحفظي على المنهجية التي انتجت الفكر 

ال�صيا�صي ال�صيعي، فجعلتهم دوما �صحية ال�صطدام بالقوياء في عز �صطوتهم ونفوذهم 

الق�صايا  على  وو�صية  قّيمة  نف�صها  ال�صيعة  لماذا جعلت  ادري  ول  وغرورهم.  وبط�صهم 

والتهمي�س  والعزل  الذلل  و  الهوان  ال  المة  تنل من هذه  لم  الكبرى لالمة، في وقت 

والق�صاء، فيما يقع عليها الن�صال والجهاد وتحرير المقد�صات وحفظ الثغور والت�صحية 

والعر�س دون �صواها، لتحمي حيا�س المة وبي�صة ال�صالم وحدها. كل  والمال  بالدم 

في  وبرعت  والعلم،  والحكمة  العقل  ب�صلطة  الحكم  �صلطة  عن  ت�صتعي�س  جعلها  ذلك 

العقلية  المدار�س  هذه  من  وقادتها  رموزها  من  الكبار  وتخرج  وابدعت،  الحقول  هذه 

واللفظية والكالمية، فبرز الفقهاء والعلماء والفال�صفة والعباقرة وال�صعراء، وان�صحبت 

القوة الظاهرة ل�صالح القوة الباطنة، التي عبرت عن مكنوناتها باروع ن�صو�س البديع 

والبالغة والبيان، حتى اكتملت ال�صل�صلة الذهبية من الأدباء ال�صعراء الذين �صهد لهم 

القا�صي والداني.  
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شعر الشهيدين 
بما ا ن ال�صعر هو  �صيد الكالم، فقد ا�صتعمله كبار رجال الطبقات من اهل الراي، 

فينا  قال  من  )ان  البيت  اهل  حث  ولعل  وف�صحاء.  وبلغاء  علماء  من  الفا�صل  ونظمه 

بيتا من ال�صعر بنى اهلل له بيتا في الجنة(، كان معياًرا لبراز حقهم والنحياز لنهجهم 

والتعريف بمقامهم ور�صالتهم الن�صانية التي تناف�س الجور والظلم وال�صتئثار بالفيء، 

وهذا وحده يمثل ثورة كبرى في القيم والدب والمبادئ ال�صامية، التي نادوا بها وعملو 

لجلها وا�صت�صهدوا دونها. فكان لبد ل�صيد الكالم )ال�صعر( ان يوثق لحركتهم ويفجر 

وهذا  حدودهم.  على  والمتجاوزين  حرماتهم  ومنتهكي  قتلتهم  �صد  الغ�صب  براكين 

البالطات  داخل  حتى  ب�صعرهم،  تحدوا  الذين  الفذاذ  ال�صعراء  جميع  به  ا�صطلع  ما 

فاإنهم لم يزهدوا بقول  العلمية،  الذين امتازوا بقاماتهم  الكبار  العلماء  اما  الحاكمة. 

ال�صعر ونظمه، خا�صة في ما يتعلق بمكانة وقد�صية الر�صول الكرم واهل بيته، والتذكير 

بحال الدنيا، ونهاياتها المفجعة لكل الخيرين والفذاذ والعلماء في الم�صيرة الب�صرية. 

وهذا ما نلحظه في �صيرة ال�صهيدين العظيمين، الأول والثاني، من كبار علماء الأمة، 

اللذْين لقيا حتفيهما على يد الحاكمين، وبو�صاية و�صيعة من النكرات والهوام الب�صرية، 

التي تفتك بالأكابر والأعاظم نتيجة ل�صعورها بال�صغار وال�صعة والدونية. فما وردنا عن 

ال�صهيد الول، اراد ان يو�صل ر�صالته الحتجاجية باأرّق ما يملك من الو�صائل المتاحة 

لحاكم وجد من البط�س �صلوكا يوميا ومن حوا�صي ال�صوء بطانة تالئم نوازعه ودوافعه 

ال�صريرة تجاه رعيته، من دون النظر الى دللتهم ومكانتهم وقيمهم التاريخية. يعامل 

الجميع على ا�صا�س الخ�صوع ل�صلطانه. كلهم رعية له، واعناقهم ممدودة ل�صيفه، يقطعها 

متى ي�صاء. يق�صم النا�س الى طبقات ثالث: طبقة تاأكل وهي الحا�صية والبالط والعوان. 

وطبقة توؤكل وهي الخارجة عن �صلطانه او المتمردة عليه، او التي ل تقدم فرو�س الطاعة 

الطبقات  او�صع  وهذه  الأكل،  الى  الماأكول  تقدم  التي  فهي  الثالثة  الطبقة  اما  والولء. 
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واكثرها عددا، وقد تكون متطوعة وم�صارعة لك�صب ر�صا ال�صلطان والتزلف له، حيثما 

مالت بها الريح ال�صلطانية، تميل من اق�صى اليمين الى اق�صى ال�صمال، وهذا ما اوقع 

على  تعودوا  اللحوم.  كل  وينه�صون  الفرائ�س  يبحثون عن  لنهم  في م�صائدهم،  الكبار 

ال�صعار والفترا�س، واأنوفهم تلهث وراء رائحة الدم وهذا ما دعا ال�صهيد الول الى ان 

يق�صم للملك بيدمر: 

ـــــدة ـــــوؤك م ـــــا  ـــــمـــــان اي واهلل  ـــروا  واهلل  ـــي بــــريء مـــن الفــــك الــــذي ذك ان

ـــــوال الـــو�ـــصـــاة فقد ينح�صر لتــ�ــصــمــعــن فــــّي اق لــيــ�ــس  وافـــــك  ـــــوزر  ب بـــــــاوؤوا 

يعرفني والــتــفــ�ــصــيــر  ــو  ــح ــن وال ــفــقــه  ــــــراآن والثــــــر ال ــــــق ــــم ال�ــــــصــــــولن وال ث

 مالذي يدعو حاكما الى قطع عنق يحمل هذا الراأ�س الذي يحمل الأثر والقران وال�صول 

والفقه والنحو؟ هل انها الو�صاية وحدها ام ال�صغار الذي تعاني منه ال�صلطة ورجالها 

لجهلهم  دوما،  القلم،  رجال  يمتثل  ان  ال�صيف  رجال  ي�صّر  لماذا  ثم  العلماء؟  امام 

وتخلفهم وعنتهم ونزقهم وغرورهم وطي�صهم، انه الملك العقيم العمى الذي ي�صرب 

ذات اليمين وذات الي�صار فال يفرق بين اخ وابن ورفيق وجار وزميل اذا نازع الملك على 

عر�صه و�صيفه:  

اأ�ــصــتــغــيــث مـــن الـــ�ـــصـــراء يــعــلــم ذا يـــّدكـــر ل  ظـــــل  دار  وا�ــــصــــتــــاذ   ربــــــي 

ــر ــق ــت ــف ـــــي والــــــــــه الـــــعـــــر�ـــــس م ـــــن ـــر وقـــطـــمـــيـــر لـــــه خــطــر لن ـــي ـــق ـــــــى ن ال

كل هذه الرقة في المفردات والكلمات، لم ت�صفع لدى �صيف الملك ولم تردعه، 

لن ال�صيف ليعرف ال لغة ال�صيف، والعلم مهما عال مقامه ليحميه ال �صيف الى 

جانبه، وما يوؤخذ بالقوة لي�صترجع ال بالقوة. ولكن ال�صهادة بذاتها قد تتحول على 

مر الزمن الى �صيف فتقطع روؤو�س القتلة. فقد م�صى الملك بيدمر �صغيرا، تالحقه 

اللعنة وبقي محمد بن مكي العاملي -  ال�صهيد الول – كوكبا دريا، يكاد ي�صيء ولو 

لم تم�ص�صه نار. 
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الق�صة ذاتها تتكرر مع علم من اعالم التاريخ ادبا وعلما وفقها، ذكره الم�صنفون، 

الحفظ  عظيم  الترحال  وكثير  الت�صنيف  كثير  علم  وجيد  الف�صل  بحر  كان  فقالوا: 

وال�صبط، م�صهور الف�صل بعيد ال�صيت اديبا فا�صال هو ال�صهيد الثاني زين الدين بن 

علي بن احمد العاملي الجبعي.

والجهل.  والتخلف  التحجر  �صحايا  من  �صحية  الى  اي�صا  تحول  الفارع،  العلم  هذا 

لحقته الطائفية تحت كل حجر ومدر، بقدر ما تناولته الل�صن وذاع �صيته في كل فج 

عميق. لعله ك�صالفه ال�صهيد الول ابى ال تكون عنا�صر ال�صتراك كاملة بينهما حتى في 

لت�صع  ووجدانيا  روحيا  ومالذا  �صالة  ال�صعر  من  فوجد  بنائها،  وعملية  الكلمة  �صياغة 

الجامح  للخيال  العنان  ال�صعر لنه يطلق  له  يت�صع  لما  والفل�صفة  والمعرفة  العلم  حقول 

وروعته  هوله  امام  الل�صن  وتخر�س  العظيم  الم�صهد  ياأ�صرها  العبارات  ولن  الوا�صع 

�صيد  امام  هي  وتقف  ال�صا�صعة،  الحروف  م�صمار  في  ال�صعر  جموح  ينطلق  وفرادته. 

الكائنات محمد بن عبد اهلل عاجزة ال عن التاأتاأة بالق�صيدة: 

ـــورى والح�صر �ــصــالة وتــ�ــصــلــيــم عــلــى ا�ــصــرف ال الــحــد  عــن  ينبو  ف�صله  ومــن 

ــد رقـــى الــ�ــصــبــع الــطــبــاق بنعله المهر ومـــن ق عــــن  ــــراق  ــــب ال اهلل  وعـــو�ـــصـــه 

بـــحـــبـــه الـــــعـــــلـــــي  اهلل  ـــــه  ـــــب ـــــاط ــــم يــحــ�ــصــل لــعــبــد ولحــــّر وخ �ــصــفــاهــا ول

ــعــي عاجز ــص � عـــاجـــال  ـــيـــه  ال اثــقــلــت ظهري �ــصــعــيــت  جــمــة  ذنـــــوب  بـــعـــبء 

همتي حـــــرك  ـــوق  ـــص ـــ� ال ـــــح  ري وروح الرجا مع �صعف نف�صي ومع فقري ولـــكـــن 

ل�صنا في وارد تحليل الن�س او مناق�صة �صعريته بمعايير النقد المتداولة، ولكننا ن�صل 

الى نتيجة حتمية في تحليل �صيرته الذاتية وتعريفه من جانب الباحثين وال�صالعين بعلم 

الرجال، حين ي�صهدون انه بحر علم لكنه ليكتمل الحين تلت�صق به بحور ال�صعر 
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الخاتمة
ومن هنا جاءت التعرفة النجفية لب�صاعة ال�صعر و�صناعته حين اطلقت عليه )بانه 

دون  تحل  لم  لل�صعر،  الحوزوي  التعريف  هذا  لكن  الكامل(.  ونق�س  الناق�س  كمال 

ارتكابه من جانب فطاحل العلماء في المدر�صتين النجفية والعاملية. فقد التقت هاتان 

الحوزتان والمدر�صتان على ادوات ونقاط م�صتركة كثيرة جاء في مقدمتها اداة ال�صعر. 

ول يمكن لدار�س او طالب علم ال ان يمر بابن مالك يغترف من األفيته ويحفظ ق�صطا 

منها عن ظهر قلب، او انه يلتهم ال�صواهد ال�صعرية في �صرح ابن عقيل، او ياخذ من نهج 

البالغة ا�صت�صهادات �صيد البلغاء والعظماء با�صعار من �صبقه من ال�صعراء وال�صتعانة 

بن�صو�صهم، حتى يكتمل البريق في األن�س العلوي. كذلك فاإن رواد المنبر الح�صيني ل 

الح�صين  به، لنهم وجدوا  والختم  الكربالئي  الق�صيد  بغير  منابرهم  افتتاح  يح�صنون 

ذاته في معركة الطف يرتجز بال�صعر الم�صيء بالدم العا�صورائي، ثم ي�صت�صهد بابيات 

ال�صاعر ابن فروة الم�صكي: 

مـــغـــلـــبـــيـــنـــا   فـــــــان نـــــهـــــزم فـــــهـــــزامـــــون قـــدمـــا ــــر  ــــي ــــغ ف ــــب  ــــل ــــغ ن وان 

ولـــــكـــــن  جـــــبـــــن  طــــبــــنــــا  ان  مــــــنــــــايــــــانــــــا ودولــــــــــــــــة اخـــــريـــــنـــــا ومـــــــــا 

خـــلـــدنـــا اذا  ــــوك  ــــمــــل ال خــــلــــد  ــــي الـــــــكـــــــرام اذابــــقــــيــــنــــا فــــلــــو  ــــق ولــــــــو ب

ـــا�ـــس ان عــــن  رفــــــع  الــــمــــوت  مــــا  ـــــا اذا  ـــــن ـــــاأخـــــري ــــه انــــــــــــــاخ ب ــــل ــــك ــــل ــــك ب

ـــوا ـــق ـــي لقينا فــــقــــل لـــلـــ�ـــصـــامـــتـــيـــن بــــنــــا اف كـــمـــا  ـــون  ـــامـــت ـــص ـــ� ال ــى  ــق ــل ــي ــص �

والعلم  المعرفة  حقول  بكل  والنجفية  العاملية  نبغت المدر�صتان  وذاك،  هذا  كل  من 

والفكر، ولكنهما لم ت�صتغنيا، عن معين ال�صعر، لنه يمثل الماء الذي يبعث الحياة، {َوَجَعْلنَ� 

 .{ ِمَن اْلَم�ء ُكلَّ �َصْيٍء َحيٍّ



184

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

المصادر:
اأمل األمل  - 

اعيان ال�صيعة  - 

ريا�س العلماء  - 

رو�صات الجنات  - 

الطليعة من �صعراء ال�صيعة  - 

تاريخ العراق بين احتاللين  - 

دائرة المعارف  - 

�صعراء لبنانيون رحلوا  - 

مقتل الح�صين - 
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لقد اختلف الباحثون والفقهاء في فهم موقف ال�صهيد الأول من الولية العامة للفقيه 

بالولية  يقولون  الذين  الأول من  ال�صهيد  بان  القول  اإلى  العديد منهم  يذهب  في حين 

الإ�صالم( ومح�صن  الفقيه عند فقهاء  ال�صيخ اذري قمي )في كتابه ولية  العامة، مثل 

الباحثين  من  العديد  اإلى  بالإ�صافة  الإ�صالم(  في  الحكم  نظرية  كتابه  )في  الراكي 

الآخرين.

وقد ا�صتدل هوؤلء على قول ال�صهيد الأول بالنيابة المطلقة، با�صتخدامه  للتعبير عن 

الفقيه بالنائب العام عن الإمام المع�صوم، كما ا�صتدل بع�س هوؤلء بنظرة ال�صهيد الأول 

فه باأنه »ولية �شرعية على الحكم  اإلى الق�صاء بو�صفه من �صالحيات الفقيه، حيث عرَّ

في الم�شالح العامة«، ولما كان الفقيه من وجهة نظره من�صوبا للق�صاء، ل بد من اأن 

يكون له ولية  ما على ميدان الم�صالح العامة، وبما اأن اإدارة البالد وتدبير اأمور الدولة 

اأن تكون مثل هذه الأمور داخلة �صمن نطاق ولية  اأذًا ل بد من  من الم�صالح العامة، 

عند  الغيبة  لفقه  العامة  النظرية  محالتي(:  �صرو�س  محمد  ال�صيخ  بحث  )من  الفقيه 

ال�صهيد الأول، �س 19، المنهاج - العدد الثاني وال�صتون - �صيف 1432 هـ - 2011 م( وهو 

يق�صد في هذا ال�صتدلل ما ذهب اإليه ال�صيخ مالك م�صطفى وهبي العاملي في كتابه 

)اتفاق الكلمة بين علماء الأمة على ولية الفقيه العامة، �س 122(.

ويبقى اأقوى ال�صتدللت لأ�صحاب هذا الراأي هو راأي ال�صهيد الأول في اإقامة �صالة 

ولكن  الغيبة،  و�صالحياته في ع�صر  الفقيه  �صوؤون  اإقامتها من  اأن  يرى  الجمعة، حيث 

)*( اأ�صتاذ جامعي ونائب في البرلمان اللبناني.

د. علي فيا�ص )*(

موقع الشهيد األول في تطور الفقه السياسي الشيعي
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ي�صتند في هذه الفتوى اإلى دليل النيابة عن الإمام في جميع مهامه و�صالحياته.

اأما الذين اأنكروا القول بان ال�صهيد الأول يقول بالولية العامة للفقيه، فقد ا�صتدلوا 

بدلئل وموؤ�صرات عدة ي�صتعر�صها ال�صيخ محمد �صرو�س محالتي في بحثه حول النظرية 

العامة لفقه الغيبة عند ال�صهيد الأول« )م�صدر �صابق(، ويمكن اإيجاز اأبرزها على النحو 

التالي:  

اإلى  دفعها  »ويجب  يقول:  حيث  الدم�صقية،  اللمعة  في  الزكاة  لبحث  معالجته  في 

الإمام مع الطلب بنف�شه اأو ب�شاعيه، قيل: والفقيه في الغيبة )اللمعة الدم�شقية �س 

اأو الت�صعيف في اأح�صن الأحوال، علما انه  54( واعتبرت عبارة« قيل تفيد عدم التبني 

ينبغي اأن يكون الدفع اإلى الفقيه في حال المطالبة، من الأمور الم�صلمة عند من يقول 

بالولية العامة اأو المطلقة.

في روؤيته اإلى ا�صتحباب دفع الزكاة اإلى الفقيه ولو لم يطالب بها، والأمر عينه ي�صدق 

في حالة المع�صوم، اإل انه ل يبرر الفتوى با�صتحباب الدفع اإلى الفقيه بدليل النيابة، 

بل ي�صتند في تبريره لذلك الراأي اإلى خبرة الفقيه وح�صن ت�صخي�صه لم�صارف الزكاة، 

اأف�شل عندنا... لمعرفته )اأي  اأو الفقيه فه�   Q اإلى الإمام  حيث يقول: »الدفع 

الفقيه( بم�شرفها«. )في كتابه: البيان، �س 323(.

الجمعة على  الفقهاء ل�صالة  اإقامة  الأدلة على  في  الأول  ال�صهيد  راأي  اإلى  ا�صتنادا 

دليلين اآخرين:

دليل الأولوية، حيث يرى انه من الثابت اأن للفقهاء الحق في الت�صدي لما هو اأهم  - 

في  ويظهر هذا  لها،  ت�صديهم  �صك في جواز  واإمامتها، فال  الجمعة  من �صالة 

قوله:« لن الفقهاء في حال الغيبة يبا�صرون ما هو اأعظم من ذلك بالإذن كالحكم 

والإفتاء فهذا اأولى« )ذكرى ال�صيعة في اأحكام ال�صريعة، ج 4، �س 104( وفهم من 

قوله هذا عدول من دليل النيابة العامة اإلى دليل الأولوية.

ع�صر  في  بل  الغيبة  ع�صر  في  المع�صوم  الإمام  ا�صتئذان  وجوب  بعدم  قوله  دليل  - 
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اإلى اطالقات الروايات والآيات  الح�صور، وفي حالة الغيبة وتعذر ال�صتئذان يرجع 

التي ل تفيد  بح�صر اإقامة �صالة الجمعة و�صحتها في حال القدرة على ال�صتئذان.

اإن ال�صهيد الأول ي�صتخدم مفهوم »النائب العام«  في مقابل »النائب الخا�س«، اإذ 

ثمة  فرق بين النيابة العامة وعموم النيابة. وهذا الخلط يقع فيه من يقول بان ال�صهيد 

الأول ذهب للقول بالنيابة العامة المطلقة، في حين اأن نيابة الفقيه هي نيابة عامة عن 

الإمام المع�صوم لكنها تقف عند ما دلَّ الدليل على عدم �صمولها له.

يالحظ عند ال�صهيد الأول اختالف في المورد وتردد فيما يت�صل بنيابة الفقيه عن 

الإمام المع�صوم. فال يطلق �صالحياته ول يفر�س على المكلفين ا�صتئذانه في كل ما 

يت�صل بالم�صائل ذات الطابع ال�صيا�صي والجتماعي. فهو اإذ يرى اأن الق�صاء والحدود 

من الأمور التي تدخل في �صالحيات الإمام بالدرجة الأولى وبعده في دائرة �صالحيات 

نائبه، لكنه في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقيَّد يد الفقيه، عندما ي�صل 

الأمر اإلى الجرح والقتل، ويرهن القيام بذلك باإذن الإمام، ول يرى كفاية اإذن النائب 

الإمام...  اإلى  تف�ي�شهما  فالأقرب  والقتل  الجرح  »اأما  فيقول:  الفقيه«  »اأي  العام، 

والحدود والتعزيرات اإلى الإمام ونائبه ول� عم�ماً فيج�ز حال الغيبة« )الدرو�س ج 2، 

�س 47( وقيل انه في بع�س كتبه الأخرى ذهب غير هذا المذهب. لكن في ال�صياق نف�صه 

هو يعلَّق جواز مواجهة الظالمين اإذا ترتب عليها خطر على اإذن الإمام دون اأن يعطفها 

على اإذن نائبه، مما ي�صتفاد منه المنع في زمن الغيبة  فهو يقول: »ل� اأدى الإنكار اإلى 

قتل المنكر، حرم ارتكابه..«..

اإن ولية القا�صي ل  اإن قوله »اإن الق�شاء ولية على الم�شالح العامة«، يق�صد به 

تنح�صر في حل النزاعات والنظر  في الدعاوى بل هو يتو�صع في الق�صاء بحيث يطال 

كتابه  في  حدد  وقد  ذلك.  وغير  الهالل  بثبوت  الحكم  اأو  الأيتام  اأموال  على  ال�صلطة 

القواعد، )القواعد والفوائد ج 1 �س 405( ب�صكل كامل الموارد التي يرى ت�صرف الفقيه 

الق�صاء،  دائرة  خارج  تقع  التي  الت�صرفات  بع�س  بينها   يذكر  اأن  دون  و�صردها  فيها 
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المطلقة  الولية  التي هي من مقت�صيات  اأو الجتماعية  التدبيرات القت�صادية  كبع�س 

ولوازمها التي ي�صعب اأن تنفك عنها.

لي�س ال�صهيد الأول هو اأول من ا�صتخدم م�صطلح »نائب الإمام« بل هو تعبير متداول 

اإدري�س  ابن  وعند  الأحكام«،  »نهاية  في  الحلي  العالمة  عند  قبله،  المامي   الفقه  في 

الحلي في »ال�شرائر« وعند اأبي ال�صالح الحلبي  في الكافي، وربما غيرهم.

في بعض أحكام الفقه السياسي ذات الداللة: 
الحاكم مع  »يج�ز عزل  للنظر:  الفاتا  فتاويه   اأكثر  اإحدى  الأول في  ال�صهيد  يقول 

ن�شبه  لن  اأهاًل،  كان  اإذا  اأكمل  يكن  لم  وان  غيره،  اإلى  وانقيادهم  الرعية  كراهية 

لم�شلحتهم فكلما كان ال�شالح اأتم كان اأولى« )القواعد والفوائد ج 1، �س 406(.

 ويرى ال�صيخ محمد �صرو�س محالتي اإن الفتوى تعالج حالة عزل الحاكم الذي عينه 

الإمام، حيث يمكن ذلك في بع�س الحالت منها  توفر من هو اأكثر كفاءة منه للقيام 

بالدور المنوط به، ومنها حالة ما لو مال النا�س اإلى غيره ورغبوا عنه في اإدارة اأمورهم. 

ففي مثل هذه الحالت ي�صبح من يرغب به النا�س اأولى بالولية عليهم، حتى ولو كان 

المن�صوب افقه واجمع لل�صرائط، وذلك لن الهدف من الإمامة هو الم�صالح العامة، 

وبالتالي ينبغي مراعاة ما من �صانه الحفاظ على هذه الم�صالح.

 )محالتي، الم�شدر نف�شه �س 7(.

قد تكون هذه الفتوى غير م�صبوقة في الفقه ال�صيا�صي ال�صيعي، وهي ت�صكل مدخاًل  

ال�صعبية بو�صفها تمكينا ور�صا، وبو�صفها من �صروط ال�صالح  الم�صروعية  اإلى اعتبار 

في تاأدية الحاكمية  لدورها، احد مرتكزات اأو �صروط تبووؤ  الحاكم لحاكمتيه. ول يخفى 

اأن دور ال�صعب ودخالته في اإن�صاء �صلطة الحاكم هي من الأبحاث المتاأخرة في الفقه 

ال�صيا�صي ال�صيعي، التي ل نقع على اثر لها قبل  الميرزا النائيني في كتابه »تنبيه الأمة 

وتنزيه الملة«، وكان النقا�س قبل ذلك في ال�صورى ومواردها و�صروط انعقادها وبمن 
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الما�صي مع ولدة  القرن  ال�صيعي منذ منت�صف  ال�صيا�صي  الفقه  لكن مع تطور  تنعقد، 

الأحزاب ال�صيا�صية الإ�صالمية ال�صيعية. ومن ثم على نحو اخ�س  بعد ولدة الجمهورية 

اإن�صاء  في  ال�صعب  دور  حول  المبا�صرة  الدللة  اإلى  ال�صورى  مبحث  خذ 
ُ
اأ الإ�صالمية 

الم�صروعية ال�صيا�صية.

ُيقر ال�صهيد الأول بنفوذ  المعاهدات التي يعقدها �صالطين الجور )من اأهل ال�صوكة( 

يجب  الغيبة  زمن  »وفي  فيقول:  واحترامها  وجودها  �صرورة  ويرى  الكتاب،  اأهل  مع 

روا في الإ�شالم( على ما اقرهم عليه ذو  اأنهم تن�شَّ اإقرارهم )اأي ن�شارى تغلب مع 

ال�ش�كة من الم�شلمين كغيرهم« )الدرو�س ج 2. �س 35(. وفيها دللة على اتجاه واقعي 

في الفقه ال�صيا�صي على قاعدة التعاي�س مع ال�صلطة الجائرة، ويعد هذا امتدادا لتفكير 

القرنين الرابع والخام�س الهجري،على نحو كلي. 

 موقع الشهيد األول
في تطور الفقه السياسي الشيعي:

لقد اأ�صرنا اإلى اختالف الراأي في فهم روؤية ال�صهيد الأول اإلى الولية العامة للفقيه، 

والمطلقة، بل منهم من  العامة  بالولية  والباحثين قوله  العلماء  راأى فيه عدد  من  اإذ 

�صابقيه، على غرار ما فعل  يتجاوز  بو�صوح   فعاًل   بها  قال  اأول من  اعتباره  اإلى  ذهب 

فوؤاد اإبراهيم في كتابه »الفقيه والدولة«، وعلى غرار ما ذهب اإليه كاتب هذه ال�صطور 

)في كتابه: نظريات ال�صلطة في الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي �س129( وعلى غرار ما يذهب 

الع�صر  اإيران في  اإلى  العاملية  الهجرة  كتابه:  المهاجر )في  ال�صيخ جعفر  اإليه كذلك 

ال�صفوي/ اأ�صبابها التاريخية ونتائجها الثقافية وال�صيا�صية �س 124-125( عندما ذهب 

اإلى اأن اأفكار زين الدين بن عبد العال الكركي المعروف بالمحقق الكركي )940-870 

هـ( في الولية العامة هي اأفكار ال�صهيد الأول من قبل، بالإ�صافة اإلى ما دخل عليها من 

تطوير،  بالإ�صافة اإلى راأي ال�صيخ مالك م�صطفى وهبي في كتابه الذي ا�صرنا اإليه من 
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قبل ف�صال عن راأي عدد اأخر من الباحثين. 

وفي الواقع، اإن الختالف في الراأي في فهم راأي الفقهاء في الولية العامة، ل يقت�صر 

على ال�صهيد الأول، اإنما يتعداه اإلى من �صبقه ولحق به من الفقهاء، فقد خ�صع اإنتاج 

فقهاء القرنين الرابع والخام�س  للهجرة  اإلى قراءات  �صتى متناق�صة، وكذا الأمر في 

حالة المتاأخرين، حتى الكركي نف�صه خ�صع لمثل هذا التفاوت في فهم موقفه الفقهي. 

علما اأن تجربته العلمية  مع ال�صلطة ال�صفوية كانت الأكثر و�صوحا. وهذا ما يفهم من 

معالجة باحثين عديدين لفقهه، بينهم »مح�شن كريقر« الذي ي�صير اإلى انه لي�س من 

الثابت اأن الكركي »كان يعني تاأ�شي�س الفقهاء للحك�مة الإ�شالمية باأنف�شهم«.

)كتابه: نظريات الحكم في الفقه ال�شيعي �س 22(.

وتبقى روؤية ال�صيخ محمد ح�صن النجفي )1200- 1266 هـ( هي الأكثر دللة في فهم هذا 

اللتبا�س والتفاوت، في كتابه« جواهر الكالم«. حيث يطلق اأقوى التعبير دللة على الولية 

العامة للفقيه اإل انه يعطف بها  باتجاه نظم زمان ال�صيعة ولي�س اإقامة ال�صلطة والدولة، 

فهو يقول« لول عموم الولية لبقي كثير من الأمور المتعلقة ب�صيعتهم معطلة، فمن الغريب 

و�صو�صة بع�س النا�س في ذلك، بل كاأنه ما ذاق من طعم الفقه �صيئا، ول فهم من لحن 

قولهم ورموزهم اأمرا، ول تاأمل المراد من قولهم، اإني جعلته عليكم حاكما وحجة وخليفة، 

ونحو ذلك مما يظهر منه اإرادة نظم زمان  الغيبة ل�صيعتهم في كثير من الأمور الراجعة 

اإليهم، لذا اجزم فيما �صمعته من المرا�صم، بتفوي�صه R لهم في ذلك، فهم لم ياأذنوا 

لهم في زمن الغيبة ببع�س الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم اإليها، كجهاد الدعوة المحتاج  

اإلى �صلطان وجيو�س واأمراء ونحو ذلك،  مما يعلمون ق�صور اليد فيها عن ذلك ونحوه، واإل 

لظهرت دولة الحق )اأي دولة الإمام المهدي |( )كتابه: جواهر الكالم في �صرح �صرائع 

الإ�صالم.دار اإحياء التراث العربي،بيروت 1981،ط 7،ج12،�س 294-293(.

الأمة  تنبيه  كتاب«  �صاحب  م(   1936-1857( النائيني  ح�صين  محمد  الميرزا«  اأما 

اأدرجه الإمام الخميني كواحد من المتاأخرين الذين يقولون بولية  وتنزيه الملة« فقد 
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الفقيه العامة ا�صتنادا اإلى مقبولة عمر بن حنظله، وذلك في كتابه )اأي الإمام الخميني( 

)الحكومة الإ�صالمية، من�صورات مركز بقية اهلل الأعظم، بيروت 1418هـ، 1998 م، �س 

159(. بينما يذهب باحثون اآخرون اإلى معالجة اأراء اأخرى للنائيني،  ي�صت�صف منها عدم 

قوله اأو عدوله عن القول بالولية العامة، كما في كتابه »منية الطالب« عندما قال »انه 

ل اإ�شكال في ثب�ت من�شب الق�شاء والإفتاء للفقيه في ع�شر الغيبة، واإنما الإ�شكال 

في ثب�ت ال�لية العامة« )نقال عن كتاب فوؤاد اإبراهيم: الفقيه والدولة، م�صدر �صابق 

الولية  من  النائيني  موقف  على  التبريزي«  »المدني  تعليق  في  الأمر  وكذا   )241 �س 

العامة للفقيه، بالعودة اإلى ما يقوله في مقرره في تعليقه على المكا�صب، حيث يحكم 

بعدم قوله بالولية العامة )اأية اهلل يو�صف المدني التبريزي: الإر�صاد اإلى ولية الفقيه، 

المطبعة العلمية قم،1406هـ،  ل ط، �س 149-148(.

الفهم، في  للتاأويل والختالف في  الفقهي عر�صة  الن�س  في الحقيقة،  ربما يبقى 

مرحلة ما قبل »احمد الن�اقي«  �صاحب »ع�ائد اليام«  الذي توفي في 1245 هـ، اذ معه 

�صتتجلى النيابة العامة للفقيه بو�صفه نائبا عن المام المع�صوم ومفو�صا من قبله فيما 

يفهم من الولية المطلقة، على �صورة نظرية متكاملة ل لب�س فيها.

الفقهية  الى مقاربة ن�صو�صه  الحاجة  الول يطرح فعال  ال�صهيد  ان موقع  في حين 

كافة، بهدف فهم ن�صقه الفقهي وعدم الكتفاء بموقف فقهي ُمحدد، قد يبدو متعار�صا 

من الناحية المنهجية مع ن�صو�س فقهية اخرى �صدرت عنه.

لكن في مطلق الحوال ي�صكل موقعه في الفقه ال�صيا�صي، مرتبة و�صطى وانتقالية  بين 

مرحلة ما قبله وما بعده، فهو قد عا�س في القرن الثامن الهجري، وقد ات�صعت ن�صو�س 

الفقه ال�صيا�صي قبله، مع ال�صيخ المفيد )338-413( من فقهاء القرنين الرابع والخام�س 

الهجري بجواز »التاأمر  على النا�س من اهل الحق بتمكين ظالم له وكان اأميرا من 

غه   قبله في ظاهر الحال، فانما ه� امير في الحقيقة من قبل �شاحب المر الذي �ش�َّ

ذلك واذن له فيه دون المتغلب من اأهل ال�شالل..«. 
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)�صل�صلة ال�صيخ المفيد، دار المفيد، بيروت 1993 م، ط2، �س 81( ول يبعد ال�صريف 

المرت�صى )355-435 هـ( عن ذلك، في اعتباره« اإنما الكالم في الولية من قبل المتغلب، 

وهي على �صروب واجب، وربما تجاوز الوجوب الى اللجاء، ومباح، وقبيح ومحظور..«. 

)ر�صائل ال�صريف المرت�صى، اعداد ال�صيد مهدي رجائي، دار القران الكريم، مدر�صة 

اآية اهلل العظمى الكلبيكاني، قم 1985م، المجموعة الثانية، �س 89-97( اأما محمد بن 

الولية  للفقهاء  اأجاز  فقد  الطائفة،  ب�صيخ  المعروف  )385-460هـ(  الطو�صي  الح�صن 

»بحكم تف�ي�شهم من قبل الئمة... فمن تمكن من اإنفاذ حكم اأو ا�شالح بين النا�س 

اأو ف�شل بين المختلفين، فليفعل ذلك... ما لم يخف على نف�شه، ول على احد من 

اهل اليمان وياأمن  ال�شرر فيه، فاإذا خاف �شيئا من ذلك لم يجز له التعر�س لذلك 

الحيدرية،  المطبعة  المرت�صوية،  المكتبة  المامية،  فقه  في  )المب�صوط  حال..«.  على 

طهران 1387هـ ل ط  �س284-283(. 

في الواقع ان الن�صو�س الفقهية الم�صار اإليها اأعاله، اإنما ل يخفى نزوعها الى الن�س 

على �صالحيات �صيا�صية تت�صل بالإمرة  للفقيه، لكنها كانت تترك على الدوام في اإطار 

الولية الح�صبية، اأي بما ل يجوز اإهماله، اأو في حال التمكين من قبل المتغلب، وفي كل 

الأحوال مع الأمن من ال�صرر. كذلك كان ثمة تنازعا  يعاني منه الن�س الفقهي بين عقل 

الواقع وعقل الفقه،فعقل الواقع كان ي�صرف عن ت�صور اإمكانية اإقامة  �صلطة �صرعية 

عادلة مفّو�صة من قبل �صاحب المر، وعقل الفقه كان يدفع باتجاه العمل على تنظيم 

�صوؤون ال�صيعة بما فيها من جوانب �صيا�صية واجتماعية �صتى... وبالتالي يمكن فهم موقع 

ال�صهيد الول محمد بن مكي الجزيني، باأنه الوا�صطة فقهيا لالنتقال الى مرحلة بدء 

الن�س الفقهي ال�صيا�صي متحررا من اأثقال عقل الواقع الذي ُيعبر عنه ا�صطهاد ال�صلطة 

كما برز مع الكركي، كان ثمة نقلة نوعية ح�صلت مع ال�صهيد الول ربما دفعت للقول من 

قبل البع�س باأنه اأول من قال بولية الفقيه، علما ان من اأ�صكل على هذا القول هو محق 

بدوره، لن ال�صق الفقهي ال�صيا�صي عنده لم يكن مت�صقا ومن�صجما، واإنما انطوى على ما 
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يفيد الحتمالين والوجهتين، لكن ثمة تطور ل يمكن اإنكاره في الم�صار الفقهي ال�صيا�صي 

لديه في تطوير الدور ال�صيا�صي للفقيه في المنظومة ال�صيعية، رغم بوؤ�س الواقع ال�صيا�صي 

الذي كان يحيط بع�صره و�صدة ال�صطهاد الديني في بالد ال�صام.
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ة بين الرقيِّ والنحطاط، وتتفاوت فترات  تتناوب م�صيرة التَّاريخ الح�صارّي لالإن�صانيَّ

فل�صفات  باختالف  والنحطاط  الرقيِّ  مفاهيم  وتختلف  زمنّيًا،  والنحطاط  الرقّي 

ها تتَّفق على اأنَّ العلم والعمل هما الركيزتان الأهّم لأ�صباب  مجتمعاتها وانتماءاتهم، ولكنَّ

م�صاديق  �صغريات  في  الآراء  تلك  اختلفت  وان  النحطاط.  ركيزة  ونقي�صتهما  الرقّي 

العلم اأو العمل.

ة  ة والبحثيَّ �صات العلميَّ وُتقا�س َمَدَيات الرقّي في تعّدد العلوم، ووفرة المعاهد والموؤ�صَّ

الباحثين  واأفكار  العلماء  اإبداع  ها،  رقيِّ في  والمعاهد  العلوم  ِبُع  وتتَّ البحث.  ة  وحريَّ

لالحقين  وم�صادر  اأ�صول  تعد  ال�صابقين  نتاجات  واأنَّ  العلمّية.  ون�صاطاتهم  ونتاجاتهم 

الفكر حيًا  الأ�صالة ويبقى  الإبداع مع  الحا�صر ويرتبط  التاريخ مع  يتناغم  وعند ذلك 

وتتّبع م�صيرتهم  تراثهم،  واإحياء  تخليد ذكراهم،  والعلماء  للعلم  الوفاء  يموت. ومن  ل 

ليكونوا هدًى لالأجيال واأ�صوة ح�صنة �صهلة المنال.

وتاريخ الإ�صالم الثقافيِّ والعلميِّ مليء باأولئك. بحيث ل يكاد يخلو كّل قرن من قرونه 

ة اإلى  دين، اأو�صلوا الح�صارة الإن�صانيَّ رين ومبدعين ومجدِّ التي �صلفت من علماء ومفكِّ

والتنكيل،  والت�صّلط  والقهر  والحرمان  الكبت  ظروف  اأحرج  في  حتَّى  ع�صورها  اأرقى 

وخ�صو�صًا ما وقع منها على فكر اأئّمة اأهل البيتR وال�صائرين على نهجهم.

ة ذلك. وهو ال�صيخ زين الدين بن  وال�صهيد الثاني واحد من اأولئك الذين م�صوا �صحيَّ

)*( اأ�صتاذ في الجامعة ال�صالمية / النجف الأ�صرف.

 د. محمود �صاكر عبود الخفاجي )*( 

التنظير األخالقي عند الشهيد الثاني زين 
الدين العاملي الجبعي )911 -965هـ(
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ال�صيخ نور الدين علي بن احمد بن محمـد بن جمال الـدين ال�صيـخ تقـي الديـن بن �صـالح 

 911 �صنة  �صوال  الم�ل�د في 13   
(2(

الجبـعي العاملـي  ال�صامي    
(1(

الطلو�صي بن م�صرف 

 �صهرته )ابن حجة( اأو )اإبن الحاجة(. ق�صى عمره بين العلم والعبادة والعمل. 
(3(

هجرية

فدر�س وطالع، و�صنف وراجع، وق�صى ليله في العبادة والخ�صوع والتذلل والدعاء، وعمل 

بيده في تدبير اأحوال معي�صته. ارتحل هنا وهناك، وقراأ على هذا وذاك، حتَّى اجتمـعت 

ار�صين، وتعددت مواهبه. حّتى  عنده العلوم واأ�صبح مالذ العاملين، وموئل الطالب والدَّ

انتهى اإليه الأدب بجميع فنونه. ودار قطب الفقه حوله حتى اأ�صبح فلك �صمو�صه. �صبر 

في  فاأبدع  وعلومه  الحديث  في  ال�صبق  ع�صا  وله  اأقطابه،  من  ُعدَّ  حتَّى  الأ�صول  اأغوار 

نقل  لكنه  الحديث،  الإمامّية في دراية  ل من �صنَّف من  اأوَّ ه  اإنَّ والمنقول وقيل  المعقول 

ـر في اآياتـه فاأطنـب في  ـر القـراآن الكـريــم وتفـكَّ . وتدبَّ
(4(

الإ�صطالحات من كتب العامة

هـات العلـوم هـذه عـرف الهيئة والح�صاب  الوجيز، واأو�صـح منـه الغـريب والعـزيـز. ومن اأمَّ

والعلوم ال�صعاب، حتَّى طرق فيها كلَّ باب.  فكان مو�صوعّيًا بحّق. وكان ال�صيخ زين الدين 

وقد  فاأجاد.  لالأخالق  ونّظر  فاأبدع،  للفقه  ل  اأ�صَّ فقد  هوى.  كلِّ  من  دًا  متجرِّ مو�صوعّيًا 

دت مداركه، وتنوَّعت م�صالكه. در�س فوعى، وّدر�س فافهم. فتعدَّ

ق وعلَّق،  ق، وحقَّ ق ونمَّ ن�صَّ والموؤتِلف.  المختلف  واألَّف بين  والنقل،  العقل  اإلى  ا�صتند 

رتَّب وبـوَّب، واخت�صر واأطنب، فلي�س في اإطالته ملٌل، ول في اخت�صاره خلٌل. �صاغ اللفظ 

)1) الطلو�صي: ن�صبه اإلى قرية طلو�صه. من اعمال جبل عامل في واد قريبة من فل�صطين. وقيل ا�صل ابيه منها.

)2) الجبعي: ن�صبه الى قرية جبع. قرية �صمال جبل عامل، و�صمال النبطيه في لبنان. قيل انها م�صقط راأ�صه.

)3) انظر ترجمته في: يو�صف البحراني: لوؤلوؤة البحرين: 28 ومابعدها 

الخوان�صاري:  رو�صات الجنات: 3  /337 ومابعدها

الحر العاملي:  امل المل: 1 / 85 وما بعدهـــا 

مح�صن المين العاملي:  اعيان ال�صيعة: 33 / 223 ومابعدها 

عبد الح�صين الأميني:   �صهداء الف�صيلة: 138 وما بعدها

عبا�س القمي:  الفوائد الر�صوية:1 / 328

عبا�س القمي: الكنى والألقاب: 2 / 381 ومابعدها

الأ ردبيـــلي: جامع الرواة: 1 / 346 وما بعدها

)4) الحر العاملي: اأمل الآ مل: 1 / 86.
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د بال عيب، حتَّى  ى الدليل وبحث في المبنى. ُيطلق في�صيب، ويقيِّ فاأ�صاب المعنى، وتحرَّ

للحوار  ونّظر  الحوار،  ح�صارة  ابتغى  والتنقيب.  للبحث  ًة  ومنهجيَّ للعلم،  منارا  اأ�صبح 

�س داء التفرقة، وو�صف دواء التقارب.   الح�صارّي؛ فدر�س لغة الختالف واأ�صبابه، و�صخَّ

لذلك قراأ على الموافقين والمخالفين وا�صتجازهم. ّدر�س الأفكار والروؤى والت�صريعات 

على مختلف المذاهب واأجازهم.

منفردات الشهيد
ة  ابة الباحثة عن الحقيقة بمو�صوعيَّ ة الوثَّ د اإبداعات حياته تلك الروح العلميَّ ومن تفرَّ

المحدودة،  ة  والطائفيَّ ال�صيَّقة،  ة  المذهبيَّ ك�َصر حواجز  فقد  اإنتماء..  كلِّ  دًة عن  متجرِّ

وانطلق في اآفاق البحث والتنقيب لبحث �صبل الإلتقاء وتقريب هّوة الإفتراق؛ فكان كثير 

الرحالت، وا�صع الآفاق، نبذ الفرقة، وتجاوز حدود الختالفات. فدر�س الفقه المقارن، 

ووازن بين النتيجة والدليل، واأجازه المخالفون لمذهبه برواية م�صادرهم، اإذ ل تمنح 

الإجازات وقتذاك اعتباطًا، واإنَّما ُينظر اإلى الم�صتوى العلمّي والأخالقّي والأدبّي الذي 

ُيعّد عند المانحين لها الميزان لكلِّ الحقول والخت�صا�صات العلميَّة. 

مع  وغيره  المالكّية،  مع  ومالكيًا  ال�صافعيَّة،  بين  �صافعيًا  فكان  فقههم  في  واجتهد 

غيرهم. ليدلِّل على وحدة العلم، و�صمّو الهدف، و�صالمة النوايا، والإخال�س في العلم 

والعمل.

واأثبت اإن تباين النتائج نتيجة حتمية لتنوع الفكر عند الب�صر تبعا لتنوع اإنتمائاتهم. 

الفطرة،  لهذه  لما فطرها اهلل عليه. وعا�س م�صتوعبا  اإل  تنتمي  بداأ بفطرة ل  فقد 

و�صار منقبا عن الإعت�صام بحبل اهلل، مطبقا لوحدة الأ�صل والمنبع، داعيا اإلى وحدة 

الم�صير والماآل.

ولذلك دعا اإلى العلم والعمل به، ولكنه مَيز بين العلماء ودعاة العلم، وبين طالب 

الحقيقة والباحثين عن غيرها.
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للمعلم  ر  اأهله.ونظَّ وبـذلـه في غير  اإذللــه  للعلم و�صموه، وحَذر من  فو�صع نظرياته 

مهام عمله، واألقى على عاتقه اأثقـل الأمانات. ور�صم لطالب العلم طريقا عبده بالــورود 

وحذره من اأ�صواكها. ولم يترك حلقات الدر�س، فاأعطاها قدا�صة لترقى اإليها قدا�صة.

لي�صون العلم والعلماء وطالبه. فقد اكت�صب علما، وعمل بما علم وذهب �صحية لعلمه 

وعمله.  قتله جمود الفكار المتحجرة، وبغى عليه الذين ل يرون العت�صام بحبل اهلل، 

نحبه  ق�صى  حتى  وانتظر  عليه،  اهلل  عاهد  ما  كذلك.ف�صدق  يكون  اأن  ال  ابى  ان  بعد 

�صهيدا في عام 965 او 966 هجرية 

تعلم  منه  م�شباحا،  المة  عمى  ظلمة  وفي  مفتاحا،  الخيرات  لب�اب  وقد»كان 

الكرم كل كريم، وبه ا�شت�شقى من الجهالة كل �شقيم، واقتفى اثره في ال�شتقامة كل 

م�شتقيم. لم تاأخذه في اهلل ل�مة لئم، ولم تثن عزمه عن المجاهدة في تح�شيل 

 اما �صفاته الج�صدية 
(1(

العل�م ال�ش�ارم، اخل�س هلل اعماله، فاأثرت في القل�ب اق�اله«

الى  كان  امره  اخر  وفي  الهامة،  معتدل  القامة  في  الرجال  من  ربعة  »كان  فقد 

ال�شمن اميل، ب�جه �شبيح مدور، و�شعر �شبط الى ال�شقرة ما ه�، مع �ش�اد العينين 

والحاجبين، وكان له خال على خديه واخر على جبينه. وبيا�س الل�ن ولطافة الج�شم، 

الناظر في وجهه  نظر  اإذا  اقالم ف�شة  يديه  ا�شابع  كاأن  وال�شاقين،  الذراعين  عبل 

�شيء بمخاطبته.  وت�شلى عن كل  بمفارقته  نف�شه  له  ت�شمح  لم  العذب  لفظه  و�شمع 

تملي العي�ن من مهابته وتبتهج القلـ�ب لجـال لـته واأيم اهلل اأنه ف�ق ما و�شفت، وقـد 

(2(

اإ�شتمـل على خ�شال حميدة اأكثر مما ذكرت«

وما احتوى من مواهب وما اكت�صب من علوم وما ترك من اثار يتعب الباحثين عنه 

)1) ين�صب هذا القول الى تلميذه ) المولى ال�صيخ محمد بن علي بن ح�صن العودي الجزيني( 

ال�صهيد الثاني / حقائق اليمان مع ر�صالتي القت�صاد والعدالة / �س8 مخطوطة محفوظة في مكتبة اية اهلل المرع�صي العامة برقم 26 

تحقيق: ال�صيد مهدي الرجائي 

ط1/ ن�صر مكتبة اية اهلل المرع�صي العامة / 1409 هـ

)2) علي بن محمد الجبعي العاملي: الدر المنثــــور: 2 /157
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وعن جهوده وافكاره، ول يمكن لقاعدة تقديم الهم على المهم ان تهديهم. ل�صعوبة 

التفريق بين موؤلفاته واثاره. وقد دعتني الى الخو�س في م�صمار الخالق عنده، حاجة 

عموما،  الدينية  العقائد  روؤية  تو�صح  واخالقية  تربوية  ا�ص�س  الى  المتعاقبة  الجيال 

والعقيدة ال�صالمية، بوجه اخ�س انطالقا من التوحيد. 

 
(1(

ْيَت َمِن اتََّخَذ اإِلََهُه َهَواُه}
َ
َراأ

َ
فقد قال تعالى: {اأ

 
(2(

ْربَ�بً� مِّن ُدوِن اهلِل}
َ
ْحبَ�َرُهْم َوُرْهبَ�نَُهْم اأ

َ
وقال عز من قائل {اتََّخُذواْ اأ

وتزيل الغمو�س والعتمة عن الحكمة اللهية في العبادات التي فر�صتها.انطالقا من

 
(3(

اَلَة تَْنَهى َعِن اْلَفْح�َص�ء َواْلُمنَكِر }  قوله تعالى: {اإِنَّ ال�صَّ

التنظير االخالقي عند الشهيد الثاني:
التوجيه  اعتمد  ثانويا،  دورا  ال�صالمية  ال�صريعة  في  والتربية  الخالق  دور  يكن  لم 

والتو�صيات – كما في الت�صريعات الو�صعية الخرى – بل كان ا�صا�صا ابتنت عليه ال�صريعة 

بدءا من عقيدتها بالتوحيد، وانتهاء الى اخر مناطات احكامها في المباح.

فقد بداأت الخالق من بذرة تكوين الن�صان كعلقة في رحم امه فبارك اهلل به ولبويه 

ان كان من نكاح، وتوعد وهدد ان كان من �صفاح.

ورافقه في م�صيرته في الحياة الدنيا، حتى دخوله القبر متطهرا من الخباث .

توقظه عند  الن�صب  بني جن�صه، ووحدة  التعالي على  نبذ  الى  تدعوه  ال�صل  فوحدة 

التفاخر بح�صبه. وعبوديته للخالق تذلل من كبريائه، وتحد من جبروته، ونهايته كجثة 

هامدة تفزعه.

به حّمله عبًءا  انيط  الذي  الر�س  وا�صتخالف  اليه،  اوكلت  الذي  ال�صالح  فمهمة 

اعتذرت عن حمله ال�صماوات والر�س.وما تتم مهمة ال�صالح هذه ال بالخالق. 

)1) الفرقان: 34.

)2) التوبة: 31

)3) العنكبوت:45
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لم تتفرد ال�صريعة الإ�صالمية دون ال�صرائع الأخرى بمهمة الأخالق،واإنما دعت اإليها 

جميع ال�صرائع حتى غير ال�صماوية منها، فهي تهدف اإلى تقييم �صلوك الفرد،واإن اإختلفت 

اإليه. لأن الأخالق وال�صلوك المن�صبط هو التعقل،ودعاة الأديان  في الو�صائل المو�صلة 

ي�صتركون بالعقل.

اأو  الف�صيلة والرذيلة،بالزمان  لن�صبية  تبعا  ن�صبية الأخالق،  البع�س منهم  وقد يرى 

المكان.

ولكن هذه الن�صبية لي�صت اأ�صيلة في الأخالق، واإنما مكت�صبة تبعا لالأعراف والتقاليد 

والموروثات لتلك المجتمعات. 

واإل فمفـهوم الف�صيـلة واحد، ومدلول الرذيلة ثابت، وعلى هذا الأ�صا�س من الثبوت 

جاء مفهوميهما واحد في ال�صرائع ال�صماوية.

عن  المفهوم  واإبتعاد  عليها  الزمن  تقادم  من  قادم  فاإنه  اإختالفا  البع�س  يراه  وما 

حولت   – المع�صومة  غير   – الإن�صانية  والنوايا  النوازع  وتدخل  الأ�صا�س،  م�صدره 

المفاهيم الإلهية اإلى مفاهيم ب�صرية واإختلطت حقيقتاهما.

فتحول الفكر اليهودي اإلى فكر اليهود، والفكر الم�صيحي اإلى فكر الم�صيحيين. والفكر 

الإ�صالمي اإنتابه فكر الم�صلمين.وبين الإثنين بون �صا�صع.

اأما ال�صريعة ال�صالمية فلم تترك ذلك المر مبهما ول م�صو�صا. بل او�صحت �صبله 

وبينت م�صالكه، كي ل يكون المر على النا�س غمه. فدعت الكثير من ايات القران الكريم 

الى ذلك،  ا�صارة وتلميــًحا تـارة، واف�صــاًحا وتو�صيـــًحا تـارة اأخرى.

اْلِجبَ�َل  تَْبُلَغ  َولَن  ْر�َض 
َ
االأ تَْخِرَق  لَن  اإِنََّك  َمَرًح�  ْر�ِض 

َ
االأ ِفي  تَْم�ِض  {َواَل  تعــالى:  قــال   

(1(

ُطواًل}

(2(

 اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَ�ٍل َفُخوٍر}
َ
ْر�ِض َمَرًح� اإِنَّ اهلل

َ
َك ِللنَّ��ِض َواَل تَْم�ِض ِفي ااْلأ ْر َخدَّ عِّ  {َواَل تُ�صَ

)1) الإ�صــــراء / 37.

)2) لقمان / 18.
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ولو ا�صتقراأنا هذا الهدف من القران الكريم لطال بنا البحث.  وفي �صنة المع�صومين 

و�صيرتهم اكثر منه اقوال وافعال وتقريرا... اذ ل تحويه �صفحات بحث كهذا.

المتعددة  بموؤلفاته  ال�صالمي  الفقه  ان  راأى  ان  بعد  ذلك  الثاني  ال�صهيد  فوعى 

فاعتمد  المقا�صد،  منحيات  من  اكثر  القانوني  المنحى  نحى  وقد  العلمية  ور�صائله 

والموانع  وال�صروط  والواجبات  الفتوى في الركان  الحكم ثم ا�صدر  الدليل ل�صتنباط 

والمبطالت ل�صحة الفري�صة.

بينما ابتعد الفقـــه تماما بل واهمـل الخو�س فيما يتفرع من تلك الفرائ�س من �صلوك 

واخالق فردية او اجتماعية وهذا قد يفقد الفرائ�س مغزاها الحقيقي او الغاية والهداف 

التي �صرعت من اجلها. فتربية الروح النا�صئة من العبادات يجب ان ين�صاأ منها �صلوك 

فردي يتناغم مع الروح.  فو�صع منية المريد وحدد  فيه اآدابا للمفيد والم�صتفيد.

ا�شتفاد من كل  باأنه  القدماء،  الترب�يين  المفكرين  »تميز به عن غيره من  وقد 

التراث النظري والعلمي الذي ا�شتطاع ان يت��شل اليه، فظهر كاأنه م��ش�عة متكاملة 

ف�شائل  باب  فمن  قريب.  او  بعيد  الترب�ية من  بالعملية  يرتبط  ما  اغلب  تت�شمن 

علمية  مجالت  ب��شفها  والجتهاد،  وال�شتفتاء  المناظرة  الى  المناهج،  الى  العلم 

ونظرية ل�شتمرار العملية التح�شيلية، الى الكتابة وتقييد العلم. 

واذا �شاركه غيره في معالجة الم��ش�عات المطروحة، فان ا�شل�به في العر�س 

ومنهجه المنطقي التب�يبي المنظم جاء ليبرز عبقرية هذا الفقيه ، وي�شفي على 

.
)1(

م�ؤلفاته طابع الجدة والتجدد، فبدا كاأنه اول من تطرق لهذا الم��ش�ع«

وقد قدم العلم على جميع الخالق، فربط الح�صول عليه والتوفيق به على اخالق 

اهلل  »ان  فقال:  باللفاظ.  وّعبر عنه  المعنى  العلم، فق�صد  روح  بذلك  المتعلم، وطلب 

)1) محمد دكير: الفكر التربوي  عند ال�صهيد الثاني: 275

      بحث من�صور في مجلة المنهاج  العدد / 10 ال�صنة الثالثة.



202

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

(1(

�شبحانه جعل العلم ه� ال�شبب الكلي لخلق هذا العالم«

معترك  في  اياته  من  بالكثير  وا�صت�صهد  نظرياته،  على  دليال  القران  الى  فا�صتند 

على  في�صتند  الفقه،  ا�صول  الى  ويعود  مرادها،  لتو�صيح  بالية  الية  ويردف  حديثه، 

المعقول دليال على نظرياته. فقال )على �صبيل المثال( – »وقد تقرر في ا�ش�ل الفقه 

 
(2(

ان ترتب الحكم على ال��شف م�شعًرا بك�ن ال��شف علة«

.
(3(

واعتمد ال�صنة والثر لتكون ا�ص�ًصا ودلئل لمنهجه في التنظير

طـريـق  عليــه  واطلـق   R البيـت  اهـل  ائمـة  لحــاديث  مـنها  ف�صـال  واقتطــع 

  .
(4(

الخـــا�صـة

وليجعل  براهينه،  وي�صند  دلئله،  ليقوي  ال�صماء،  وكتب  الحكماء   اقوال  الى  ورجع 

القــا�صي  ليخاطب  ثم  والديان،  والملل  الطوائف  لكل  عاما  م�صتركا  الخالق  من 

 .
(5(

والـدانـي

فا�صتخـرج مـن بطـون الثـار احـاديـث جمـعها ون�صقـها بتـبويب تتقـارب فيه المعاني، 

له معانيها،  ي�صت�صف منها بغيته، وي�صرح  للم�صتفيد منهاجا وت�صريعات اخالقية  لي�صع 

وي�صتطلع الفاظها.

»العلماء  باأن  المحققين  بع�س  لقول  نقله  نظرياته  وروائع  حكمه  بدائع  من  ولعل   

ثالثة:

عالم باهلل غير عالم باأمر اهلل، فهو عبد ا�صتولت المعرفة اللهية على قلبه ف�صار  - 

م�صتغرقا بم�صاهدة نور الجاللة والكبرياء، فال يتفرع ليتعلم علم الحكام ال ما 

ل بد منه، 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد في اآداب المفيد والم�صتفيد: 5.

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد:6، 7.

)3) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 9 وما بعدها.

)4) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 18.

)5) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 29، 30.
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ودقائق  والحرام  الحالل  عرف  الذي  فهو  باهلل،  عالم  غير  اهلل  باأمر  وعالم  - 

الحكام، لكنه ل يعرف ا�صرار جالل اهلل.

المعقولت،  بين عالم  الم�صترك  الحد  فهو جال�س على  وباأمر اهلل،  باهلل  وعالم  - 

بال�صفقة  الخلق  مع  وتارة  له،  بالحب  اهلل  مع  تارة  فهو  المح�صو�صات،  وعالم 

والرحمة، فاذا رجع من ربه الى الخلق �صار معهم كواحد منهم، كانه ل يعرف 

اهلل، واذا خال بربه من�صغال بذكره وخدمته فكاأنه ل يعرف الخلق. فهذا �صبيل 

المر�صلين وال�صديقين وهو المراد بقوله P: »�صائل العلماء، وخالط الحكماء، 

 .
(1(

وجال�س الكبراء«

ف�صنف وفق ذلك العلماء ح�صب اهداف مناهجهم وغاياتهم، وترك للمتعلم حرية 

الختيار بعد ان هداه الى اح�صن ال�صبل.

و�صنف العلوم كذلك الى ثالثة ا�صناف:

الول: علم باهلل، يبحث فيه عن كنه معرفته، وحكمة وحدانيته، و�صفاته وذاته، 

ثم  المعقولت.  علم  عليه  واطلق  اليه،  الو�صول  طريق  في  جهده  لي�صتفرغ 

خ�س العاملين به ب�صفة الحكماء، وامر بمخالطتهم، ولم يكفرهم او يو�صي 

ويزيد  تارة  ينق�س  كالقمر  ومثلهم  �صبقه،  من  بع�س  امر  كما  باجتنابهم 

اخرى.

الثاني: علم باأوامر اهلل، ومباحث الفقه، والحكام ال�صرعية، ومناطات تلك الحكام 

من حالل او حرام واطلق عليه المح�صو�صات، وو�صم العاملين به بالعلماء. ثم امر 

باتباعهم لتجنب الزلت وال�صطط. و�صورهم بال�صراج الذي يحرق نف�صه لإ�صاءة 

طريق غيره. 

العلم  فذلك  والمح�صو�صات،  المعقولت  ي�صمل  وهذا  واوامره.  باهلل  علم  الثالث: 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد:33.



204

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

والعمل. معرفة اهلل كاأنه يراه، وعامل ومنفذ لمر موله، ومثله كال�صم�س ل تزيد 

 .
(1(

ول تنق�س

فدعا الى الحكمة والفقه، والى العلم والعمل.

ومن هنا انطلق يف�صل في الداب، وهي مفاتيح الخالق فبعد ان حث على العلم والتعلم 

هوى  مدارك  عن  به  وت�صمو  ب�صاحبها  ترتفع  الن�صان.  يتعاطاها  �صناعة  ا�صرف  وجعله 

النف�س. و�صاللت الجهل، وتهديه �صبل الر�صاد الى �صعادة الدنيا وح�صن ثواب الخرة.

ثم بداأ يملي على المعلم ادابه، وعلى المتعلم ادابه، و�صنفهما بين الثابت والمتغير، 

او بين العام والخا�س، او بين الدائم والموؤقت. 

  
(2(

فالول في النف�س، والثاني في مجل�س الدر�س

وراح يق�صم العلم وفق اآثاره على ثالثة ا�صناف: 

علم خرقة ل قيمة له. - 

علم جوهرة ل يعلم قيمتها لعظم قدرها. - 

علم وبال على �صاحبه. - 

وجعل نية العمل والخال�س في طلب العلم وبذله هو مدار قيمة ذلك العلم.  

وكعادته ا�صتدل على نظريته تلك بالقراآن واآياته، وبال�صنة والحاديث المروية فيها.

لم  عالــم  القيـــامة  يــ�م  عـــذاًبا  النا�س  »ا�شد   :P الر�صول  قول  ابدعها  من  ولعل 

القيـامــة، ال من  يـ�م  »كـل عـلم وبـال على �شاحبـه   :P او قولــه   .
(3(

ينفعــه علمــه«

.
(4(

عمل به«

.
(5(

او قوله: »من قال انا عالـــم فهــ� الجـــاهــل«

)1) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 33،34.

)2) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 33،34

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 41، نقال عن: المنذري: الترغيب والترهيب 127/1 الحديث14.

)4) ال�صهيد الثاني: منية المريد:41.

)5) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 43، نقال عن:المتقي الهندي: كنز العمال:187/10 الحديث 28977.
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فهو  بالعلم  العمل  اما  الق�صوى،  وغايته  هدفه  ويعده  العلم  في  بالخال�س  ويو�صي 

قبول العلم.فالقبول اذن مرتبط بنكران الذات ونبذ الهوى ومرديات النف�س ونوازعها.

.
(1(

وبهذا قال »انما كان الغر�س الذاتي من العلم مطلقا العمل«

ولم  الطاعات،  علم  احكم  اذا  الفقيه  »وهكذا  فيقول:  تطبيق  الى  نظرياته  ويحول 

يعمل بها. واحكم علم المعا�شي الدقيقة والجليلة ولم يتجنبها، واحكم علم الخالق 

المذم�مة وما زكى نف�شه منها، واحكم علم الخالق المحم�دة، ولم يت�شف بها، فه� 

، ولم يقل 
)2(

�َه�} ْفَلَح َمن َزكَّ
َ
مغرور في نف�شه ومخدوع عن دينه، اذ قال اهلل تعالى { َقْد اأ

.
(3(

قد افلح من تعلم كيفية تزكيتها، وكتب علمها وعلمها النا�س«

ومن نظرياته تحذير اهل العلم والمعرفة وطالبيها من الغرور والتعالي فهذه افة للعلم 

والمتعلم والغرور يوؤدي الى الح�صد، والح�صد باب الحقد، والحقد من حبائل ال�صيطان، 

وحذر من النف�س ومدارك هواها، وقد �صخ�س الداء ت�صخي�صا دقيقا. وو�صف الدواء 

بقوله: »ومن اح�س في نف�شه بهذه ال�شفات المهلكة فال�اجب عليه طلب عالجها من 

ارباب القل�ب، فان لم يجدهم فمن كتبــهم الم�شنـفة فـي ذلك، واإن كـان كال الأمـرين 

– ن�شاأل اهلل المع�نة والت�فيق  اإل خبره  اأثره، وذهب مخبره، ولم يبق  قد انمحى 

النفراد، والعزلة، وطلب الخم�ل، والمدافعـة عما ي�شاأل. ال ان  عليه  – فـالـ�اجب 
.

(4(

يح�شل على �شريطة التعلـم والعــلم«

ولكي ل يكون المــر غمــة على العالم في ت�صخي�صه للداء، فقد ا�صتدرج كل ت�صاوؤلت 

تخطر على باله، واجابـه عليها وكانه في ذاتك يحدثك عن نف�صك، فيكرر القول »ربما 

ياأتيه ال�شيطان – او – ربما لب�س ال�شيطان عليه« او ما �صابه ذلك من العبارات.

اكثر  ذلك  من  العــالم  ويحـذر  الغ�صـاوة،  ويـك�صف  الغـمة،  ويـو�صـح  الوهـم  فيزيل 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 54.

)2) ال�صم�س / 9.

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 55.

)4) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 49.
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ياأتي  الجـاهل  »لن  للجاهل.  العالم عذر  وافعال  للثاني  قدوة  الول  كون  الجاهل.  من 

واقتــدى  به،  تاأ�شى  من  وذنب  فعله،  الذي  بذنبه  ياأتي  والعالم  بذنبه،  القيامة  ي�م 

.
(1(

بطــريقــته الى ي�م القيامة«

المراد فمن  الى  الفاظها  القرانية، ويتعدى ظاهر  الن�صو�س  ي�صتنطق  ابدع ما  وما 

.
(2(

قوله تعالى:  {َفَلْواَل نََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة ...}

هذا  مق�ش�د  فان  المدون،  العلم  هذا  غير  النذار  به  يح�شل  »الذي  ويقول: 

القتل  وبدفع  بالم�ال  البدان  وحفظ  المعامالت،  ب�شروط  الم�ال  حفظ  العلم 

والجراحات، والمال في طريق اهلل اية، والبدن مركب، وانما العلم المهم ه� معرفة 

�شل�ك الطريق اإلى اهلل تعالى، وقطع عقبات القلب التي هي من ال�شفات المذم�مة، 

فهي الحجاب بين العبد وبين اهلل تعالى، فاذا مات مل�ثا بتلك ال�شفات كان محج�با 

عن اهلل تعالى ومن ثم كان العلم م�جبا للخ�شية، بل هي منح�شرة في العالم كما 

، اعم من ان يك�ن فقيها او 
)3(

 ِمْن ِعبَ�ِدِه اْلُعَلَم�ء}
َ
نبه عليه تعالى بق�له: {اإِنََّم� يَْخ�َصى اهلل

   .
(4(

غير فقيه«

اما التوكل على اهلل واخال�س النية وتفوي�س المر له في توفير الرزق لطالب العلم 

بذلك  بغير اهلل  ال�صتعانة  وقد حذر من  ال�صروريات  امر مفروغ منه عنده ومن  فهذا 

 .
(5(

م�صتندا في ذلك على اخبار مروية ادرجها في م�صانها

وكذلك  العلم(  وطالب  )للعالم  النا�س  على  بزيادة  الخلق  ح�صن  على  ا�صر  ولكنه 

عن  برواية  حديثه  بداأ  وقد  النف�س،  تكميل  في  الو�صع  وبذل  الرفق،  وتمام  التوا�صع 

ال�شادق Q:  »اطلب�ا العلم وتزين�ا معه بالحلم وال�قار، وت�ا�شع�ا لمن تعلم�نه 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 50.

)2) التــوبة / 122

)3) فاطر /28

)4) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 60

)5) ال�صهيد الثاني: منية المريد:62 وما بعدها



207

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

العلم، وت�ا�شع�ا لمن طلبتم منه العلم، ول تك�ن�ا علماء جبارين، فيذهب باطلكم 

.
(1(

بحقكم«

ونظر لعفـة النف�س، وعلو الهمة، والنقبا�س عن الملوك واهل الدنيا وقال في ذلك 

�شانه  عما  للعلم  �شيانة  �شبيال،  منهم  الفرار  الى  وجد  ما  طمعا،  اليهم  يدخل  »ل 

يثمــر عـدم  امــانتــه، وكثيـرا ما  نـف�شه، وخــان  عــر�س  ذلـك، فقــد  ال�شلف، فمن فعــل 

.
(2(

ال��شــ�ل الى البغيــة«

العمل في الحفاظ على �صعائر ال�صالم وظواهر  الى  باأظهار تلك الخالق  واو�صى 

بالمعروف  والمر  ومجيبا،  مبتدئا  والعام  للخا�س  ال�صالم  واف�صاء  كال�صالة،  الكالم، 

ابعد  العالم بعلمه، فغيره  »اذا لم ينتفع  وال  وال�صبر على الذى  المنكر  والنهي عن 

المفا�شد. ويتخلق  يترتب عليها من  لما  العالم  زلة  به، ولهذا عظمت  النتفاع  عن 

ية  المر�شّ وال�شيم  الحميدة  والخالل  عليها،  ال�شارع وحث  بها  ورد  التي  بالمحا�شن 

الغيظ،  وكظم  العتدال  عن  خروج  غير  من  ال�جه  وطالقة  والج�د،  ال�شخاء  من 

واليثار،  الكت�شاب،  دني  عن  والتنزه  والمروءة،  وال�شبر  واحتماله،  الذى،  وكف 

في  وال�شعي  المف�شل،  و�شكر  ال�شتن�شاف،  وترك  والت�شاف،  ال�شتيثار،  وترك 

ق�شاء الحاجات، وبذل الجاه وال�شفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب الى الجيران 

والقرباء، والح�شان الى ما ملكت اليمان، ومجانبة الكثار من ال�شحك والمزاح، 

الخ�شية  اثر  يظهر  بحيث  وال�شمت،  والطراق  والنك�شار  والحزن،  الخ�ف  والتزام 

.
(3(

على هيئته و�شيرته وحركته و�شك�نه ونطقه و�شك�ته«

بعدها اأدرج العادات والخالق الذميمة والخلق الدنيء، ونهى عن العادات وال�صفات، 

العلم نور »ل يقذفه اهلل تعالى بالقلب المنج�س بالكدورات  فهو يوافق من يرى بان 

)1) الكليني: اإ�صول الكافي:53،54/2 الحديث،7،8.

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 65.

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 67، 68.
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النف�شية، والخالق الذميمة، كما قال ال�شادق Q:لي�س العلم بكثرة التعلم، وانما 

.
(1(

ه� ن�ر يقذفه اهلل تعالى في قلب من يريد اهلل ان يهديه«

وفي القسم الثاني
 ف�صل نظرية الر�صاد والتوجيه التربوي، فدعا الدار�صين والمتعلمين اإلى ال�صتغال 

بالعلم والدر�س والمطالعة وعده لهم راأ�س مال يقدم على كل الهداف والغايات.

 ومن نظرياته لطالب العلم: 

للخير  له، منبه  او معلم  �ش�ؤال متعلم هلل  بل  وتعجيزا،  تعنتا  احدا  ي�شاأل  »ان ل 

قا�شد لالر�شاد او ال�شتر�شاد«.

ونهى عن المراءاة والجدال وحب الظهور وق�صد الغلبة. وو�صح م�صاوئ ذلك وحذر 

المعلم والمتعلم منه.

وهذا يتبع الغايات ال�صامية للعلم والتعلم، ويبعدهما عن الغايات الرخي�صة والمبتذلة، 

لن تح�صيل العلم ا�صمى غايات الخلق، ولم يترك المر عاما من دون تخ�صي�س، ول 

مطلقا من دون تقييد، فقد حدد المفهوم الى ادق م�صاديقه، وما ابدع قوله عند تعريفه 

للمراء فيقول: »واعلم ان حقيقة المراء العترا�س على كالم الغير باظهار خلل فيه 

بتـرك  المراء يح�شـل  به، وترك  امر اهلل  ديني  لغير غر�س  او ق�شدا  او معنى  لفظا 

النكـار والعتـرا�س بكل كــالم ي�شمعه، فاإن كان حقا وجب الت�شديــق به بالقلب، واظهار 

�شدقــه حيث يطلـب منه. واإن كـان باطال، ولم يكن متعلقا باأمـ�ر الدين، فاأ�شكت عنه 

 :P وقــــد ا�صتنتج من قول الر�صول .
(2(

ما لم يتمـخـ�س النهـي عـن المنـكر ب�شروطه«

»الحكمـــة �شــالة المـــ�ؤمن«   نظريته في »ان ل ي�شتنكف من التعلم وال�شتفادة ممن 

ه� دونه من من�شب او �شن او �شهرة او دين او في علم اخر – { ا و ق�له}  - النقياد 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 69.

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 72.
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.
(1(

للحق بالرج�ع عند الهف�ة ول� ظهر على يد من ه� ا�شغر منه«

لقاء  في  ولعل  عنه،  المنهي  الكبر  من  الهفوة  عن  الرجوع  وعدم  ال�صرار  وعد 

مو�صى R مع العبد ال�صالح ادق الثار في ذلك واأقواها دليال.

فالعلم  اأوتي من علم  الكبر وادعاء العلمية، مهما  والعلم  المعرفة  اآفات  اكبر  فاإن 

نور الهي ونفحة ربانية ل تمنح الى متكبر، لن الكبرياء ثوب اهلل ما لب�صه احد ال واذله 

اهلل.

وقد ق�صم تو�صياته على اركان العلم الثالثة. العلم، والمعلم، والمتعلم، واعطى لكل 

اآدابه واأخالقياته.

فعلى المعلم ان ل يورد العلم ال بعد التاأكد من الحقيقة وازالة الوهام وال�صبه عنها، 

وال�صوؤال والبحث والتق�صي عنها، حتى تح�صل له القناعة بها كي ل يترك بابا مفتوحا 

والخبث  الحدث  يتطهرمن  ان  ومنها  عليه.  و�صمة  فيكون  والعداء،  للخ�صماء  للطعن 

ويتطيب في الثوب والبدن فاأعطاه المخبر والمنظر.

(2(

واأعطاه اآدابا مع نف�صه واألزمه الت�صاف بها، ومنها:

اأن ليت�صدى للتدري�س اإل بعد اأن يرى في نف�صه الكفاءة والأهلية الكاملة. وي�صهد له 

قرناوؤه و�صيوخه بها.

اأن يبذل العلم لآهله، وليبذله في غير اأهله.

ُمُروَن النَّ��َض ِب�ْلِبرِّ َوتَن�َصْوَن 
ْ
تَ�أ

َ
اأن يكون عامال بعلمه.واأل يكون ممن قال بهم اهلل تعالى: {اأ

.
(3(

نُف�َصُكْم}
َ
اأ

وعن المام علي Q قوله:»ق�شم ظهري رجالن، عالم متهتك، وجاهل متن�شك، 

.
(4(

فالجاهل يغ�س النا�س بتن�شكه، والعالم ينفرهم بتهتكه«

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 74،75.

)2) ظ /  ال�صهيد الثاني: منية المريد: 76 وما بعدها

)3) البقــــــرة /44

)4) ال�صدوق: الخ�صال: 69 الحديث 103
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:Q ويحترز بمخالفة فعله لقوله. فيكون ممن و�صفهم الإمام ال�صادق

.
(1(

»من لم ي�شدق فعله ق�له فلي�س بعالم«

ولذلك نراه يو�صي العالم والمتعلم بح�صن الخلق والتوا�صع ويحذره من عدمها لنه 

»قد علق في عنقه امانة عظيمة وحمل اعباء من الدين ثقيلة، فليجتهد في الدين 

.
(2(

جهده.  وليبذل في التعليم جده، ع�شى ان يك�ن من الفائزين«

فعن  نف�صه،  تكميل  في  و�صعه  والتوا�صع،وبذل  الخلق  ح�صن  بزيادة  المعلم  اأو�صى 

الإمام علي Q قوله: »اإن للعالم ثالث عالمات:العلم والحلم وال�شمت. وللمتكلف 

ويظاهــــــــر  بالغلبة،  دونه  من  ويظلم  بالمع�شية،  ف�قه  من  ينازع  عالمات:  ثالث 

.
(3(

الظلمة«

واأن ليمتنع من تعليم اأحد بحجة اأنه غير �صحيح النية.

بذل العلم لم�صتحقيه وعدم البخل به.  

والثاني ادابه واخالقه مع العلم كبذله والعمل به وعدم اذلله.

 باأن يوؤدبهم على الخلق الرفيع والداب وال�صيم 
(4(

والثالث ادابه واخالقه مع طلبته

المر�صية و�صيانة النف�س من الهوى والخال�س هلل تعالى ويزهده في الدنيا وي�صدقه 

عن التعلق بها.

ويرغبهم في العلم وان يحب لهم ما يحب لنف�صه ويزجرهم عن �صوء الخلق وينهاهم 

عن المعا�صي.

عن  عليهم.وي�صاأل  وليتعاظم  لطلبته،  يتوا�صع  هذا:اأن  في  نظرياته  اأهم  من  ولعل 

غائبهم ويتفقد اأحوالهم، ويعرف كل ما يحيط بهم. ويكون �صمحا معهم، �صهال متلطفا 

بهم بالرفق والن�صيحة.

)1) الكلينــــي: اإ�صول الكافي: 1/ 54  باب �صفة العلماء ) الحديث: 64)

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 79،81

)3) الكلينــــي: اإ�صول الكافي: 1/ 55  باب �صفة العلماء ) الحديث:69)

)4) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد:84 ومابعدها
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ومن و�صاياه في ذلك »اأن ليتاأذى ممن يقراأ عليه اإذا قراأ على غيره اأي�شا، لم�شلحة 

اأكثر جهلة المعلمين ومن ليريد  اإلى المتعلم، فاإن هذه م�شيبة يبتلى بها  راجعة 

(1(

بعلمه وجه اهلل تعالى، لغباوتهم وف�شاد نياتهم«

ومن دقة ت�صخي�صه للعلم وامرا�س حلقات الدر�س وما ي�صينها، فقد او�صى المعلم 

والطالب على لب�س ردائه وثيابه وهيبته ووقاره، حال وقوفه وجلو�صه – كاأن ي�صتقبل القبلة 

.
(2(

– والتجمل والتعطير، وحتى مكان الجلو�س ل في حمارة القيظ ول قرارة الزمهرير
ومن بدائع نظرياته في طرق التدري�س، على المعلم »اأن يتحرى تفهيم الدر�س باأي�شر 

الطرق، واأعذب ما يمكنه من الألفاظ، متر�شال، مبينا، م��شحا، مرتبا من المقدمات 

ما يت�قف عليها تحقيق المحل، واقفا في م��شع ال�قف. م��شال في م��شع ال��شل، 

مكررا ما ي�شكل من معانيه واألفاظه مع حاجة الحا�شرين، اأوبع�شهم اإليه، واإذا فرغ 

.
(3(

من تقرير الم�شاألة �شكت قليال حتى يتكلم من في نف�شه كالم عليه«

واأو�صاه »اأن لي�شتغل بالدر�س، وبه ما يزعجه وي�ش��س فكره، من مر�س اأو ج�ع 

اأوعط�س اأو مــدافعة حدث، اأو�شدة فرح اأو غـم، اأوغ�شـب  اأونعا�س  اأوقـلـق، اأوبرد اأوحر 

.
(4(

مــــــ�ؤلمين«

واأطلق العنان للعلم ورف�س تقييده بعمر دون غيره معتر�صا على الماوردي في اأدب 

.
(5(

الدين والدنيا الذي يرى باأن العلم في الكـبر كالكتـابـة على المــاء

بينما يرى ال�صهيد الثاني باأنه »قد اإ�شتغل جماعة من ال�شلف في حال كبرهم، فتفقه�ا 

نظريــة  فاأطــلق    .
(6(

وغيره« الفقه  في  م�شنفين  وعلماء  الدين  في  اأ�شاطين  و�شاروا 

العلم من المهــد اإلى اللحـــد،وجعل العلــم كالهــواء لينبــغي لأحد اأن يمنعـه عن اآخر.

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 94

)2) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: 100 ومابعدهـــا

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد:100

)4) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 101

)5) المــــاوردي: اأدب الدين و الدنيا: 57

)6) ال�صهيد الثاني: منية المريد:110
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العلمية،  م�صيرته  تعرقل  التي  الجانبية  الأهداف  بالتنحي عن  العلم  واأو�صى طالب 

الق�صوى  الغاية  العلم  وجعل  والرئا�صة،  وال�صلطة  والجاه  والغنى  الثروة  وراء  كال�صعي 

وتح�صيله الهدف الأ�صمى،لأن »العلم ليعطــيك بع�شــه حتى تعطيـه كــلك«.

وهو يرى باأنه »ل�شيء اأولى ول اأف�شل،ول واجب اأ�شيق من العلم، ل �شيما في 

الكفاية على تف�شيل، فقد وجب في  اأو  الأعيان،  واإن وجب على  فاإنه  زماننا هذا، 

كفاية  فيه  من  به  يقم  لم  اإذا  الكفاية  فر�س  مطلقا،لأن  الأعيان  على  هذا  زماننا 

ي�شير كال�اجب العيني في مخاطبة الكل به وتاأثيمهم بتركه، كما ه� محقق في 

 .
(1(

الأ�ش�ل«

وتعتمد ا�ص�س التربية والتعليم على ما كتبه الغربيون اليوم من دون العودة الى التراث 

للمناهج  الحرفي  النقل  »وان  الباب  هذا  في  الم�صلمون  العلماء  خلفه  وما  ال�صالمي 

الغربية في العل�م الن�شانية خ�ش��شا وتطبيقاتها ب��شفها نماذج علمية مثالية في 

العالم الثالث، يلغي كل خ�ش��شية اجتماعية ودينية وجغرافية لل�شع�ب والمم غير 

.
(2(

الغربية، وهنا مكمن الداء الع�شال الذي نتخبط فيه«

وعودة ومراجعة بدقة وتو�صيح لكتاب ال�صهيد الثاني هذا نراه قد بين ا�ص�س التربية 

طالبهم  مع  المدر�صين  تعامل  وكيفية  التدري�س  طرق  وو�صح  التربوي  النف�س  وعلم 

درجات  وتعدد  م�صاربهم،  وتباين  م�صتوياتهم،  باأختالف  مدر�صيهم  مع  والمتعلمين 

معها  المعلم  يتعامل  وكيف  الدر�س  اثناء  تحدث  التي  المفاجات  تلك  وحتى  ذكائهم، 

ومع الطلبة وطرق ذلك التعامل فيقول مثال »واذا �شاأل  الطالب عن �شيء ركيك فال 

ي�شتهزئ به، ول يحتقر ال�شائل، فان ذلك امر ل حيلة فيه، ويذكر ان الجميع كان�ا 

كذلك، ثم تعلم�ا وتفهم�ا«.

او عر�س في  اذا �شئل عن �شيء ل يعرفه  »من اهم الداب  بان  للمعلم فيو�صيه  ويعود 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 112

)2) محمد دكير: الفكر التربوي عند ال�صهيد الثاني: 255
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الدر�س ما ليعرفه، فليقل ل اعرفه او ل اتحققه او ل ادري، او حتى اراجع النظر في ذلك، 

 
(1(

ول ي�شتنكف عن ذلك فمن علم العالم ان يق�ل فيما ل يعلم: ل اعلم او واهلل اعلم«

فنّظر للعلم ادابه واخالقياته.

و للمفيد ادابه واخالقياته، في نف�صه وفي الم�صتفيد وفي العلم. 

وللم�صتفيد اخالقه في نف�صه ومع �صيخه وفي مجل�س در�صه.

وف�صل القول في كل من هذه الثالث.

واأعطى للتعلم نظريات واإلتفاتات لم تكن قد تبلورت في وقته ذاك، فر�صم لطالب 

القراءة  في  التخ�ص�س  اإلى  فدعاه  ينتهجها،  علمية  وطريقة  دقيقا  منهجا  العلم 

ه�  بما  التعلم  »ترتيب  اإلى  فدعاه  ووقته  لطاقته  اأمثل  ا�صتغالل  له  وحدد  والمطالعة، 

في  المقدمات، ول  قبل  النتائج  ي�شتغل في  فالأهم،فال  بالأهم  فيه  والبدء  الأولى، 

اإتقان العتقــاديات، فاإن ذلك  – قبل  – في العقــليات وال�شمعيـات  اختـالف العلماء 

يحير الذهـن ويدهـ�س العقـل، واإن ا�شتغــل في فـن فـال ينتقــل عنـه حتى يتـقن فيه 

.
(2(

كتابا، اأو كتبا اإن اأمكن.وهكذا الق�ل في كل فن«

وليقت�صر الطالب على التعلم من العلماء الم�صهورين اأو الأعالم منهم. لأن الحقيقة 

لي�س حكرا على اأحد، والم�صهووين والأعالم لم ي�صلوا اإلى الع�صمة حتى يكون قولهم 

الأ�صوب، وقول �صواهم مرفو�س، فرب م�صهور ل اأ�صل له.

الأخذ من غيرهم  وترك  الم�صهورين  بالأخذ من  التقيد  الثاني  ال�صهيد  ولذلك عد 

حيث  يلتقطها  الم�ؤمن،  �شالة  الحكمة  لآن  الحماقة،  عين  »وه�  العلم  على  تكبرا 

وجدها، ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة ممن �شاقها اإليه، وربما الخامل ممن 

 .
(3(

ترجى بركته، فيك�ن النفع به اأعم، والتح�شيل من جهته اأتم«

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 103

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 114

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 119



214

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

 .
(1(

وو�صع للمتعلم مع �صيخه و�صايا بمثابة نظريات اأو�صلها اإلى الأربعين

.
(2(

وفي در�صه وقراءته ومع رفقائه اأخرى اأو�صلها اإلى ثالثين و�صية

ليكون  والفن  المعرفة  واهل  والظرفاء  الحكماء  اأقوال  ويذكر  الأمثال  ي�صرب  وقد 

للتربية طريقا �صالكا اآخر اأكثر اأثرا في النفو�س، واأقرب اإلى التطبيق، فمن اأقواله: »وقد 

قـيل:اأربعة ل ياأنف ال�شريف منهن، واإن كان اأميرا: قيامه من مجل�شه لأبيه، وخدمته 

.
(3(

للعالم الذي يتعلم منه، وال�شـ�ؤال عمـا ليعـلم، وخدمتــه لل�شيـف«

ومن بدائع نظرياته عندما يو�صي طالب العلم اأن يبتدئ بحفظ القراآن حفظا متقنا، 

وهذا اأمر ليختلف اإثنان على اأهميته وخا�صة في الدرا�صات الإ�صالمية، فيعّود ل�صان طالب 

العلم على النطق ال�صحيح والبالغة القراآنية، والأ�صلوب الأدبي الرفيع، فتكون له قابلية 

كبيرة على الحفظ، وا�صلوب قراآني في حديثه، وف�صاحة وبالغة في التاأليف والتدوين.

ثم يعتمد القراآن في اأحكامه ال�صرعية والأخالقيـــة با�صتح�صاره اآياته.

ثم يو�صي بعد ذلك بتفهم معاني القراآن ودللت األفاظه ومالزمة قراءته.

ولم يهمل الوقت وقد اأعطاه اأهمية ق�صوى ودعا اإلى ال�صتغالل الأمثل له، واإلى تق�صيمه 

ح�صب حاجة العلم، ناظرا في هذا اإلى الحالة النف�صية التي تنتاب طالب العلم باختالف 

�صاعات اليوم، من تعب واإرهاق اأو تاأثيرات اأخرى. ومن ذلك قوله »واأج�د الأوقات للحفظ 

وبقايا  الليل  والمذاكرة  وللمطالعة  النهار،  و�شط  وللكتابة  الإبكار،  وللبحث  الأ�شحار، 

النهار – {اأو ق�له} - اإن حفظ الليل اأنفع من حفظ النهار،ووقت الج�ع اأنفع من وقت 

ال�شبع، والمكان البعيد عن الملهيات كالأ�ش�ات والخ�شرة والنباتات والأنهار والبحيرات، 

وق�ارع الطرق التي تكثر فيها الحركات، لأنها تمنع من خل� القلب، وتق�شمه على ح�شب 

»وليحذر كل  والمتعلم وقال:  للعالم  العلم  بالتوا�صع في  . وكرر و�صاياه 
(4(

الحالت« تلك 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: من 118 اإلى 134

)2) ال�صهيد الثاني: منية المريد: من 136 اإلى  147

)3) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 134

)4) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 138



215

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

الحذر من نظر نف�شه بعين الكمال، وال�شتغناء عن الم�شايخ، فاإن ذلك عين النق�س، 

.
(1(

وحقيقة الجهل، وعن�ان الحماقة ودليل قلة العلم والمعرفة ل� تدبر«

ثم خ�ص�س الباب الثاني من كتابه لآداب الفتوى والمفتي والم�صتفتي.

فا�صتقراأ اآيات القراآن الكريم ليفتتح بها كالمه واأحاديث عن الر�صول P واأئمة اأهل 

R لي�صتدل بها على قوله.واأقوال العلماء الأعالم من الفريقين، كلها تحذر  البيت 

من الفتوى بغير علم وبغير دليل. كقول الإمام الباقر Q »من اأفتى النا�س بغير علم 

.
(2(

ولهدى لعنته مالئكة الرحمة، ومالئكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه«

وف�صـــل القـول فـي �صروط المفتي واآدابـه، وفي اآداب الفتـوى، وفي اأحكام الم�صتفتـي 

.
(3(

واآدابه و�صفته

اأما المناظرة و�صروطها واآدابها واأوقاتها فقد خ�ص�س لها الباب الثالث من كتابه. 

وف�صل القول في اآفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخالق. وعد منها اإثنتى 

ع�صرة اآفة:

والهجــر  والح�صــد،  والحقـد،  والغـ�صب،  والرياء،  وكراهيته،  الحق  عن  الإ�صتكبـار 

والتــرفع،  والكبــر  غيـرهما،  اأو  اأوغيبــة  كذب  من  ليحل  بما  فيه  والكـالم  والقطيعـة، 

والتج�ص�س وتتبع العورات، والفرح بم�صاءة النا�س والغم ب�صرورهم، وتزكية النف�س والثناء 

.
(4(

عليها، والنفــــــاق

 ولم يترك الكتابة والتاأليف دون اأن ي�صع لها اأخالقا واآدابا و�صعها المخت�صون بالمناهج 

والتاأليف في ما بعد نظريات واأ�صول للبحث والكتابة، فلقد خ�ص�س لها الباب الرابع من 

�صفره الخالد هذا، فا�صترط اإخال�س النية هلل تعالى،وجمع الم�صادر والمعلومات من 

الكتب والموؤلفات التي �صبقه بها الما�صون، ومن ثم ختم كتابه بمطالب في اأق�صام العلوم 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد: 140

)2) الكليني  / اإ�صول الكافي: 1 / 61 باب النهي عن القول بغير علم، الحديث )97)

)3) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد: من 155 اإلى 165

)4) ظ / ال�صهيد الثاني: منية المريد:من  174اإلى 194
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ال�صرعية، وما تعتمد عليه من علوم عقلية اأو اأدبيه. لي�صفعها بو�صع منهجية رائعة ودقيقة 

للمتعلم في تلقيه هذه العلوم، والتدرج في تح�صيلها من الأ�صهل فالأ�صعب، ولت�صتوعبه 

ال�صبيبة فالم�صيب، وفق خطة علمية  العمرية منذ الطفولة حتى  المتلقي  مراحل حياة 

.
(1(

وتربوية مدرو�صة منبعثة من تجربة واعية للتعلم والتعليم

علم  ول طالب  يف�صد  بقي جاهل  لما  المثل  التطبيق  الى  تلك  نظرياته  تحولت  ولو 

يح�صد، فالجهل طريق الف�صاد، والعلم منهج ال�صالح، وجاهل اليوم، عالم الغد، والعلم 

ورثه النبياء، والنبياء م�صاعل الحياة و�صعادة الخرى.

فلو عمل العالم بعلمه لقتدى الجاهل بنهجه، ولو نفع القانون وحده لغلقت ال�صجون 

واكثر من ن�صف الم�صت�صفيات، لن القانون ياأتي دوره بعد ارتكاب الخطاأ ليقت�س من 

الخاطئ او يعيد الحق من الغا�صب ل�صحابه.

بينما ياأتي دور الخالق قبل ارتكاب الخطا بل يمنع وقوع الخطاأ والغ�صب والبغي والتعدي، 

ولو تعاون النا�س على الخالق والمثل العليا لتقل�س عدد المحاكم وعدد الق�صاة.

وما احوجنا اليوم في ظل الثقافة المادية الى »احياء روح الخالق وال�شدق الباطني 

في او�شاطنا ال�شالمية، روح ل تجمد على ثنائي الحالل والحرام، بل تتجاوزه لقيم 

الى  الى الخالق، والدع�ة  الع�دة  ان  الديني.  بالنفاذ من مجتمعنا  بداأت  اخالقية 

هذه الع�دة فري�شة كبيرة، تقع في الدرجة الولى على عاتق العلماء وال�شلحاء، ل 

لزدهار اح�النا، بل على القل لتفادي حجم اكبر من ال�شرر والف�شاد القادمين، ل 

العليــا حبيبنــا  القـيم  ا�ش�تنا في  يك�ن  كله  ذلك  الالحقة، وفي  الجيال  �شيما على 

 
(3(

»
)2(

ر�شــ�ل اهلل P {َواإِنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}

 ومادام مفهوم الخالق يعني »اللتزام بعن�شر داخلي تلقائي ي�جه الن�شان نح� 

)1) ال�صهيد الثاني: منية المريد:231 وما بعدها

)2) القلم / 4

)3) حيدر حب اهلل: الأخالق الدينية بين الخطاب التوا�صلي والتاأ�صيل المعرفي: 8

        بحث من�صور في: مجلة المنهاج: العدد / 29، ال�صنة الثامنة
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والحقــائق  اليجـابيــة  الطـاقــات  »تحـرير  هو  او  ال�شر«  وبين  بينه  ويح�ل  الخير 

العليا  والغاية  الكمال  تحقيق  �شياق  في  الن�شانية،  الذات  في  المتعالية  ال�شــامية 

، فهل يرتبط هذا المفهوم بالدين ؟ وهل يتفاعل هكذا مفهوم بالتقنية العلمية 
(1(

للحياة«

وما تفر�صه اليوم من حاجات مادية ا�صبحت �صرورية للحياة والمجتمع؟

 فارتباط الخالق بالدين عامل ا�صا�صي، بل تمثل الخالق بمثلها ال�صامية وتحولها 

وتفاعل  الق�صوى.  الدين  غاية  هي  وتلك  المجتمع،  رقي  في  الول  العامل  تطبيق  الى 

الجوهر  يمثل  اخالقيا  توجيها  العلمية  التقنية  وتوجيه  بل  العلمية،  بالتقنية  الخالق 

الى  توؤدي  التي  التقنية  لنها  العلمي،  التطور  �صفة  لعطائه  الول  والعن�صر  ال�صا�س 

اإف�صاد المجتمع وتزيد من حالة الغتراب بين افراده، مما يزيد المجتمع تحلال، وت�صبع 

اأفراده ماآ�صي واحزاًنا وتبعده عن ال�صعادة، وذلك ديدن الف�صاد ل ال�صالح. وما دامت 

الخالق هي العامل المنطلق من داخل الذات الن�صانية والوازع المانع من العتداء على 

الخرين، من دون رقابة من رقيب خارجي فهي تمثل اذن جوهر الدين ال�صا�صي، وغاية 

العلم الحقيقية، وال فبغيرها ل يمكن ان نطلق على الذي ل يت�صف بها كونه )متدينا(، 

وبالوقت نف�صه فهو من طبقة الجهال، مهما اوتي من قدرة على تقنية علمية بل هو اقرب 

الى الحيوانية منه الى الن�صانية.

و�صحيح ما اطلق عليه ال�صيخ حيدر حب اهلل بعنوانه »الخالق العلمية«. فما احوج 

الم�صلمين وبخا�صة المثقفين منهم الى هذا الم�صطلح بل وتبنيه من قبل الموؤ�ص�صات 

البحثية والجامعات والمعاهد، فالمناهج الدرا�صية تحتاج الى اخالق تو�صع ن�صب اعين 

الوا�صعين له، ولعل المو�صوعية والتجرد والحرية وعدم النحياز، تعتبر حجر الزاوية 

ا�صبحت  والن�صروقد  الطبع  ولدوائر  للباحث  العلمية  والمانة  المناهج،  لتلك  الهم 

)1) م�صعود اميد: الخالق وتحولت المعرفة الن�صانية: 245 

ترجمة / �صرمد الطائي 

بحث من�صور في: مجلة المنهاج، العدد / 29، ال�صنة الثامنة
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»الحاجة ما�شة الى ا�شاعة ثقافة الت�ثيق الظاهرة، فكلما نقل الباحث �شيئا عن باحث 

العلمية  للثاني م�شتمدة من الول، فمقت�شى اخالقية المانة  الفكرة  اخر، وكانت 

  
(1(

ت�ثيق الم�شدر بدقة تحرًزا عن الت�رط في منافيات اخالقية«

الخبرة  �شيء من  نتائج من دون  ي�شتخل�س  »ان ل  الباحث  اأخالقيات  ومن جملة 

.
(2(

والدراية حفاظا على النم� ال�شليم للمعرفة«

وقليلون اولئك الذين بحثوا في الخالق والقيم، واقل منهم الذين ربطوا بين العبادات 

والموؤلفات  البحوث  تكاد  حتى  واخالق  قيم  من  بها  اللتزام  يفر�صه  ما  وبين  والمعامالت 

الى  النظريات  وتحويل  لها  والتنظير  ودورها  بالخالق  تعنى  التي  والندوات  والموؤتمرات 

في  الدرو�س  وكذلك  والحديث،  وال�صول  بالفقه  عنيت  التي  بتلك  قيا�صا  معدومة  تطبيق، 

المعاهد والجامعات والمدار�س، بينما ت�صكل الخالق الركيزة ال�صا�صية والهم في فل�صفة 

العبادات والمعامالت. بل ويتوقف القبول من عدمه على منهج الخالق »حتى ليبدوا للناظر 

الناه�شة  ا�شرى لمفارقة تاريخية كبرى، نحن المة  اننا  الفكري والفل�شفي،  في تراثنا 

على اتمام مكارم الخالق، لم نمنح الخالق من ا�شتغالتنا ما منحناه غيرها، ال لماما 

ي�شبح  ان  ادنى من  او  ق��شين  – قاب  – كعلم  الخالق  الى  النظر  اجتزاء. وقد ظل  او 

نافلة، بل ومهج�را في اروقة الدر�س ال�شرعي نف�شه، المر الذي ينذر باأزمة خطيرة تم�س 

 .
(3(

ال�ش�س، ل �شيما بعد ان ا�شبح الفكر العربي وال�شالمي يتجرد بدل ان يتخلق«

فما احوج معاهدنا اليوم وحلقات الدر�س الى كتاب ال�صهــيد الثـاني ونظـرياته الخال 

قيـة في كتابه )منية المريد( والذي يعتبر بحق »م��ش�عة ومرجعا لكل ما قيل في هذا 

المجال، و مـــيزة الكتاب هذه ل نجــد لها مثيـاًل في كتب من �شبقـه من المـ�ؤلفين في 

 
(4(

التاأديب والريا�شة او التعليم«

)1) ظ / مجلة المنهاج:  العدد / 29، ال�صنة الثامنة /   291 ومابعدها

)2) حيدر حب اهلل: الأحالق العلمية: 302

)3) ادري�س هاني: في البدء كانت الخالق: 49

         بحث من�صور في:  مجلة المنهاج: العدد /31، ال�صنة الثامنة

)4) محمد دكير: الفكر التربوي عند ال�صهيد الثاني: 261
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الكريم  القران  تناولها  التي  الخالقية  الو�صايا  يحول  ان  الثاني  ال�صهيد  كاد  ولقد 

من  ال�صالح  وال�صلف   R البيت  اهل  وائمة   P الكريم  الر�صول  بها  او�صى  والتي 

يعتمدها  نونية  قا  مواد  بم�صتوى  نظريات  الى  يحولها  ان  وعلمائهم.  الم�صلمين  فقهاء 

المعلم والمتعلم في الطرح والعر�س، وفي اللقاء او التلقي، وفي البحث والكتابة، لير�صم 

مخل�صة  ذاتا  والمتعلم  وللمعلم  جوهرا،  للعلم  يجعل  اخالقيا  ونظاما  تربويا،  منهجا 

متجردة عن النا وخ�صو�صيات الذات، فالعلم نور والنور هداية وب�صيرة.

والمنهج  الدر�س  وحلقات  والعلم  والمتعلم  العالم  اخالقيات  في  القول  ف�صل  وقد 

والعملية التعليمية درو�صا تربوية، ولإنجاحها اركانا واخالقيات و�صوابط تتحكم بها.

التطبيق، ول قائال بغير فعل، فقد »حاز  الثاني منظرا بعيدا عن  ال�صهيد  ولم يكن 

اأ�شنافها باأن�اع مفاخرها. كانت  من �شفات الكمال محا�شنها وماآثرها، وتروى من 

له نف�س علية تزهي بها الج�انح وال�شل�ع، و�شجية �شنية يف�ح منها الف�شل وي�ش�ع، 

كان �شيخ الأمة وفتاها، ومبداأ الف�شائل ومنتهاها. لم ي�شرف لحظة من عمره اإل في 

.
(1(

اإكت�شاب ف�شيلة، ووزع اأوقاته على ما يع�د نفعه في الي�م والليلة«

باأخــالق اهلل تبـارك وتعــالى تاليــا  التخلـق  اأن يكـ�ن في  باأنـــه »كاد  وقالــوا عنـه:  

.
(2(

لتلــ� المع�شـــــ�م«

.
(3(

وو�صفه مترجموه بالتفـــرد بالعمــل قبـل العلــم، وبالعمــل بالعلــم

وبقية  الخلف،  نادر  المتبحرين،  واأكمل  المتاأخرين،  اأف�شل  »اأنه  عنه  وقيل 

.
(4(

ال�شلف«

وهذا اأقرب للت�صديق واأوثق للتطبيق، لأن كلماته عبرت ب�صكل دقيق عن خلقه الرفيع. 

وعند ذلك تكون اأوقع على النف�س واأقرب للروح،لذلك جاءت ادق تعبيرا، واأكثر تاأثيرا.

)1) علي بن محمد الجبعي: الدر المنثور: 2  / 153

)2) الخوان�صاري: رو�صات الجنات: 3 / 337

)3) ظ / علي بن محمد الجبعي: الدر المنثور: 2 / 155

)4) عبد الح�صين الأميني: �صهــداء الف�صيلة: 140
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ولم يكن كتابه )منية المريد وبغية الم�صتفيد( الوحيد عنده اأو الفريد في هذا الباب، 

بل قيل اأن له كتاًبا في الأخالق )م�صكن الفوؤاد عند فقد الأحبة والأولد( وما اأحوجنا 

اإليه.

واآخر  )ك�صف الريبة عن اأحكام الغيبة( وما اأبعدنا عنه.

.
(1(

ومخت�صرات لها تناولت الأخالق

اأما عن كتابه مو�صوع البحث فقد قيل عنه اأنه »م�شتمل على مهمات جليلة وف�ائد 

نبيلة، تحمل على غاية النبعاث في الترغيب في اكت�شاب الف�شائل واجتناب الرذائل 

  
(2(

والتحلي ب�شيم الأخيار والعلماء الأبرار«

والكتاب يحتاج الى  اعادة نظر دقيقة من قبل المتخ�ص�صين في التربية وعلم النف�س 

وطرائق التدري�س، ليحولوه الى مواد دقيقة في تعبيرها �صهلة الفهم لكل مرحلة درا�صية 

درو�صا،  وللثانويات  ا�ص�صا،   البتدائية  المدار�س  لطالب  فتو�صع  طالبها  درجة  ح�صب 

وللجامعات مناهجا تعتمدها في اكمال العــملية التعليميـــة.

الآخر  وهو  الدين«،  اأحكام  معالم  اأ�شرار  في  القا�شدين  »منار  كتاًبا  له  اأن  وقيل 

متخ�ص�س في الأخالق، والظاهر من عنوانه اأنه في المقا�صــد الأخالقيــة من الأحكام 

ال�صرعية وهذا ما نبحث عنه نحن الم�صلمين في وقت كهذا اأكثر من اأي وقت م�صى 

ال�صبعين  يقارب  ما  العلوم،  في مختلف  ال�صهيــدالثاني  األف  فقد  ذلك  غير  في  اأما 

.
(3(

كتابا اأكثرها ر�صائل في الفقه وم�صائله وقواعده

)1) الحر العاملي: اأمل الآمل: 33 / 87

)2) علي بن محمد الجبعي: الدر المنثور: 2 / 86

)3) ظ /  مقدمة منية المريد
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خاتمة البحث
الحمد هلل الذي جعل العقل دليال لمعرفته، والعلم هداية لدينه، وال�صالة وال�صالم 

على المبعوث رحمة لبريته، وعلى اآله �صبل النجاة لجنته.

 يرتبط الفقـه بعباداته ومعامالته ارتباطا وثيقا بالأخالق، بل وت�صكل الأخالق الغاية 

الحقيقية لفل�صفة الفقـــه.

وقليلون اأولئك الذين بحثوا اأو كتبوا في تلك الغاية اإذا ما قورنوا باأولئك الذين كتبوا 

في الفقه ومباحثه وتفرعاته .

بال�صهيد  المعروف  965هـ(   -911( العاملي  الجبعي  الدين  زين  ال�صيخ  اأدرك  وقد 

الثاني، ذلك الأمر، وراأى اأن ي�صع ذلك ن�صب اأعين العلماء وطالب العلم والمعرفة،كي 

يدركوا باأن العلم بغير اأخالق ك�صجرة بغير ثمر.

فجمع ثمرة جهوده، وتجارب �صعيه، وا�صتعان بالقراآن حجة، ومن �صيرة المع�صومين 

واأقوالهم دلئل، وا�صتق�صى كل ما يراه �صبيال لم�صعاه، ودونها في كتابه ال�صهيـر )منية 

المريد في اآداب المفيد والم�صتفيد( فو�صع للعلم اأخالقا، وف�صل القول بها في موارد 

اإلى  ودعاه  لمهمته،  حددها  و�صلوكيات  بقواعد  باللتزام  المدر�س  واأو�صى  متعددة، 

التم�صك بها

ولم يترك طالب العلم متلقيا، من دون اأن يفر�س عليه اأخالقيات التلقي، لأنه اأدرك 

اأن طالب العلم اليوم،   معلم الغد. 

مراحلها  كل  في  التربوية  العملية  ا�ص�س  والمتعلم،  والمعلم  العلم  الثالثة:   وهذه 

الدرا�صية. ولم يترك مجل�س الدر�س وحلقاته اإل وو�صع له اآدابا يت�صف بها، فف�صل كل 

ذلك عن دراية ووعي، واأو�صى بها بعد اأن عمل بها. 

بها،  يقتدي  واأمثال  عبرا  وللمعلم  بها،  يت�صف  وفرائ�س  ف�صائل  للعلم  اأعطى  فقد 

وللمتعلم قواعد ومعارف يتعظ بها، ولمجل�س الدر�س طروحات ونظريات منهجا لحلقاته. 
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فقدم طرحا مو�صوعيا موجزا اأحيانا، وفيه اإ�صهاب واإطناب اأحيانا اأخرى، تبعا لطبيعة 

المقام وحاجة العر�س.

وبمنهج خ�ص�صه لطلبة الحوزات العلمية والعلوم الدينية بالدرجة الأولى . 

كل  وطبيعة  يتالءم  وت�صهيل  وتو�صيح  وعر�س  وتف�صيل  �صروحات  اإلى  يحتاج  وقد 

مرحلة درا�صية اأكاديمية وم�صتويات طلبتها،

وي�صع منه منهجا لدورات متخ�ص�صة باأع�صاء الهيئات التدري�صية لتتحول نظرياته 

اإلى تطبيق.

لجهودهم،  بمراجعته  التربوية،  العملية  م�صالك  خا�س  ممن  �صبقه  تميزعمن  وقد 

واإ�صتفادته من نتاجاتهم 

واإذا كان غيره قد ا�صترك معه في ذلك فقد تميز نتاجه هذا في عر�صه ومنهجه، 

وبهذا جعل العلم في حركة دائبة تنعك�س نظرياته على �صور حية بالواقع، وتتحول اإلى 

تجارب عملية غايتها الق�صوى تقدم حركة الإ�صالح التي تمثل المهمة الأ�صا�صية الموكلة 

بالإن�صان على الأر�س. وما اأحوج قاعات الدر�س وحلقاته اليوم اإلى هذا ال�صفر الخالد، 

منهاجا ودليال و�صبيال لم�صيرة العلم والمعرفة. وياحبذا لو تحول اإلى لغة تتنا�صب مع 

وفي  به.  العلم  طلبة  لي�صتر�صد  �صاعاته  بع�س  الدر�س  من  وتقتطع  مرحلة،  كل  م�صتوى 

الأمر تف�صيالت اأكثر واأدق تناولها البحث في م�صانها.

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين
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تمهيد
را�صات الفقهيَّة من تنّبه ال�صهيد الأّول اإلى مثل هذه  تاأتي اأهمّية البحث عن تطّور الدِّ

را�صات القّيمة التي تبحث عن القواعد التي تلّم الفروع الفقهّية وتخ�صعها لها ب�صكل  الدِّ

اأي�صر للباحث والطالب واإلحاق القواعد بفوائد بمثابة التطبيقات للقاعدة الكليَّة، ولم 

را�صات، فكان ال�صهيد الأّول وهو في مدر�صة الحّلة  يكن عند فقهاء الإمامّية مثل هذه الدِّ

القواعد  وبع�س  والأ�صوليَّة  ة  الفقهيَّ القواعد  على  يحتوي  كتاٍب  ت�صنيف  على  عزم  قد 

والتاأ�صي�صّية  التاأ�صيلّية  الأولى  العمليَّة ال�صتنباطّية وهي المحاولة  اخلة في  الدَّ الأخرى 

اإلقاء ال�صوء على جوانب  ة  اأهميَّ والتطويرّية في عالم الفقه الإمامّي، ومن هنا جاءت 

را�صات  الدِّ ي�صابه  يكاد  الذي  المهمِّ  الكتاب  هذا  في  ل  الأوَّ ال�صهيد  منهج  من  ة  مهمَّ

الأكاديمّية في درا�صة المفاهيم اللفظيَّة من حيث المعاني اللغوّية والإ�صطالحيَّة، وهو 

ف على  ة بالخ�صو�س، كالتعرَّ ف على القواعد الفقهيَّ ينفع طالب العلوم الدينيَّة لكي يتعرَّ

را�صات كان من ابتكار  القاعدة الريا�صّية في اإيجاد الحلول الح�صابيَّة، هذا النوع من الدِّ

رًا بثقافته الوا�صعة والف�صاء الذي عا�صه وتعلَّم منه فهو قد  ل وان كان متاأثِّ ال�صهيد الأوَّ

در�س عند ما يقرب من اأربعين �صيخًا من المذاهب الإ�صالميَّة، وهذا الختالف لمثل 

الثقافيِّ  ال�صيوخ وّلد عنده ثقافًة من نوٍع جديٍد هي عبارة عن التالقح  هذا العدد من 

نقراأ  ونحن  وا�صحًة  نراها  ة  الم�صتقبليَّ الروؤية  وهذه  والروؤى  الآراء  جميع  بين  والعلميِّ 

)اللمعة الدم�صقيَّة( والآراء المثارة حولها منذ زمن ت�صنيفها اإلى يومنا الحا�صر وهي 

)*( باحث - العراق.

تطّور الدراسات الفقهية عند الشهيد األّول
كتاب القواعد والفوائد أنموذجا

 ال�صيخ ح�صن كريم الربيعي )*(
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هو  هذا  كلُّ  الطباعة،  واإعادة  الحوا�صي  وكتابة  الآراء  ونقل  والتحاور  را�صة  الدِّ مو�صع 

فاته  نتيجة للثقافة ومجالتها الواعية التي حملها �صدر ال�صهيد الأّول ثمَّ بثَّها في م�صنَّ

العديدة ومن اأجملها بيانًا كتابه )القواعد والفوائد(.

ره ة، تاريخه وتطوَّ ل: علم القواعد الفقهيَّ المبـحث األوَّ
ا�س وهو  ل من دّون فيه اأبو طاهر الدبَّ اهتمَّ الم�صلمون بهذا العلم اهتمامًا بالغًا فاأوَّ

)ت150هـ(  حنيفة  اأبي  مذهب  على  فقهيَّة  قاعدة   )17( دّون  فقد  الحنفيَّة  ة  اأئمَّ من 

ة اإلى القرن الثامن  ر تدوين القواعد عند الإماميَّ وذلك في القرن الرابع الهجرّي، وتاأخَّ

 وقيل: اإنَّ الفقيه يحيى 
(1(

ل في كتابه )القواعد والفوائد( الهجرّي على يد ال�صهيد الأوَّ

ل بكتابه: )نزهة الناظر في الجمع بين الأ�صباه  بن �صعيد )ت698هـ( �صبق ال�صهيد الأوَّ

ى  ، ويبدو اأنَّ الكتاب لي�س في القواعد بل هو في فقه الخالف اأو ما ي�صمَّ
(2(

والنظائر(

بالفقه المقارن اليوم.

الأّول  ال�صهيد  بكتب  اهتّموا  كما  والفوائد(  )القواعد  بكتاب  الإماميَّة  علماء  اهتمَّ 

.
(3(

الأخرى، وقد بلغت �صروحاته اثني ع�صر كتابًا

تطّور الكتابة في القواعد بعد الشهيد األّول
ل من  اأوَّ R فهو  البيت  اأهل  العلم في مدر�صة  لهذا  �س  الموؤ�صِّ ل  الأوَّ ال�صهيد  يعّد 

واقتنا�س  المنقول  من  المعقول  ا�صتخراج  ة  كيفيَّ يبيِّن  قاعديِّ  منهج  تاأ�صي�س  في  �صرع 

الفقهّية  القاعدة  �صوء  على  الفقهّية  الكثيرة  الفروع  تناول  لي�صهل  الأ�صول  من  الفروع 

�صلكوا على منواله  الفقهاء  تبعه جملٌة من  ابتكره  الذي  التحديث  ، وبهذا 
(4(

والأ�صولّية

)1) البجنوردّي: محمد ح�صين، القواعد الفقهية، تحقيق: مهدي المهريزي ومحمد ح�صين الدرايتي، قم: الهادي، 1419هـ، مقّدمة 

التحقيق، �س9.

مة التحقيق، �س10. )2) الم�صدر نف�صه، مقدِّ

مة التحقيق، �س10. )3) الم�صدر نف�صه، مقدِّ

)4) ال�صيوري: مقداد بن عبد اهلل الحلي، ن�صد القواعد الفقهية على مذهب المامية، تحق: عبد اللطيف الكوهكمري، قم: مكتبة 

اآية اهلل العظمى المرع�صي، �س4.
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وكانوا عياًل عليه، فقد تتابعت الكتب في التاأليف بهذا العلم المهمِّ تهذيبًا واخت�صارًا 

وتطوياًل �صناأتي على ذكرها ملتزمين بالت�صل�صل الزمنيِّ لتاأليف هذه الكتب والتي تو�صح 

المراحل التطّوريَّة منذ الن�صاأة اإلى ع�صرنا اليوم، وهي كالآتي:

هـ( وهو من اأبرز تالمذة  ما قام به اأبو عبد اهلل الفا�صل المقداد ال�صيورّي )ت826. 1

مته  ته فذكر في مقدِّ ل فقد نظر اإلى كتاب )القواعد والفوائد( واأهميَّ ال�صهيد الأوَّ

�س اهلل �شّره قد جمع كتاباً ي�شتمل على ق�اعد وف�ائد  اأنَّه: »كان �شيخنا ال�شهيد قدَّ

في الفقه تاأني�شاً للطلبة بكيفيَّة ا�شتخراج المعق�ل من المنق�ل وتدريباً لهم في 

له كّل طالب وينتهز  اقتنا�س الفروع من الأ�ش�ل، لكنَّه غير مرتٍَّب ترتيباً يح�شِّ

 
(1(

فر�شه كّل راغب ف�شرفت عنان العزم اإلى ترتيبه وتهذيبه وتقريبه و�شمّيته

)ن�شد الق�اعد الفقهّية على مذهب الإماميَّة(«، وهو واإن ظهر بعنواٍن اآخر فهو 

اآخر ولي�س فيه من  في الحقيقة كتاب )القواعد والفوائد( بحلٍَّة جديدٍة وتبويٍب 

جديد �صوى الترتيب والتبويب وم�صاألة الق�صمة هي من و�صع المقداد ال�صيورّي في 

مة الفقه وما  مة وقطبين تناولت المقدِّ ، وكان ترتيبه على �صكل مقدِّ
(2(

اآخر الكتاب

يتعلَّق بذلك من قواعد بعد تعريف الفقه لغة وا�صطالحًا.

مات ال�صابقة  بة على المقدِّ ة المترتِّ ل في القواعد العامَّ والقطبان هما: القطب الأوَّ

ة  ع عليها من الم�صائل، والقطب الثاني في العبادات وغيرها من الأبواب الفقهيَّ وما يتفرَّ

.
(3(

على �صكل قواعد وفوائد

هـ( له كتاب مخت�صر قواعد  ال�صيخ تقي الدين اإبراهيم بن علي الحارثّي )ت900. 2

ال�صهيد.

كتابه  �صاحب  هـ(  )ت965. 3 الثاني  بال�صهيد  ب  الملقَّ العاملي  علي  بن  الدين  زين 

)الرو�صة البهيَّة في �صرح اللمعة الدم�صقّية( وهو من اأهمِّ المتون الفقهّية في جميع 

)1) الم�صدر نف�صه، �س4.

)2) الم�صدر نف�صه: مقدمة المحقق 5.

)3) للمزيد: ُينظر كتاب ن�صد القواعد الفقهية للمقداد ال�صيوري.
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)الرو�صة  و�صّماه  مزجّيًا  �صرحًا  الثاني  ال�صهيد  �صرحه  للطلبة  الدينّية  الحوزات 

الثاني  ال�صهيد  األَّف  ل،  الأوَّ لل�صهيد  واللمعة  الدم�صقّية(  اللمعة  �صرح  في  البهية 

الأحكام  فوائد  لتفريع  والعربّية  الأ�صولّية  القواعد  )تمهيد  و�صّماه  القواعد  في 

ال�صرعّية( وهو مطبوع متداول.

الأقطاب الفقهّية على مذهب الإمامّية لل�صيخ محمد بن علي بن اإبراهيم الح�صائّي  4 .

)ت901هـ(.

هـ(. القواعد ال�صتة ع�صر لل�صيخ جعفر كا�صف الغطاء )ت1227. 5

الأ�صول الأ�صيلة والقواعد ال�صرعّية لل�صّيد عبد اهلل �صبر. 6 .

هـ(. عوائد الأيام من مهّمات اأدّلة الأحكام لل�صيخ اأحمد النراقّي )ت1245. 7

لل�صيخ محمد جعفر ال�صترابادي  القواعد الثني ع�صرّية  ة في  المقاليد الجعفريَّ 8 .

)ت1263هـ(.

هـ(. عناوين الأ�صول لل�صيد عبد الفتاح المراغي )ت1274. 9

هـ(. خزائن الأحكام لآغا بن عابد ال�صيرواني )ت1285. 10

هـ(. مناط الأحكام للمال نظر علي الطالقاني )ت1306. 11

هـ(. بلغة الفقيه لل�صّيد محمد بحر العلوم )ت1326. 12

الكا�صاني  حبيب  للمال  الفوائد  �صوابط  ومنتهى  المدارك  قواعد  م�صتق�صى  13ـ. 13 

)ت1340هـ(.

هـ(. ة لل�صيخ مهدي بن ح�صين الخال�صي )ت 1343. 14 القواعد الفقهيَّ

هـ(. تحرير المجّلة لل�صيخ محمد الح�صين كا�صف الغطاء )ت1373. 15

الميرزا  لدر�س  تقريرات  وهو  الحائري  القمّي  ح�صن  لل�صيخ  المح�صنّية  القواعد  16 .

ال�صيرازي في اإطار بع�س القواعد الفقهّية.

هـ(. القواعد الفقهّية لل�صيد محمد ح�صن المو�صوي البجنوردّي )ت1396. 17
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كاظم  محمد  لل�صيد  وموردًا  ومدركًا  معنى  فقهية  قاعدة  مائة  القواعد  18 .

الم�صطفوي.

هذا ال�صتقراء الناق�س لبع�س الموؤلَّفات في القواعد ُيعطينا �صورًة وا�صحة لمدى 

اليوم  ى  ي�صمَّ ما  اأو  النوازل  فقه  ل�صتيعاب  الفقهّية  القاعدة  عن  البحث  في  التطّور 

بالم�صتحدثات من الم�صائل ومنذ ولدة كتاب )القواعد والفوائد( بداأ كما ا�صتعر�صنا 

التو�ّصع في مباحث القواعد في الفقه والأ�صول والعربّية مجتمعًة ثمَّ ح�صل الف�صل بين 

ة والأ�صوليَّة عن العربيَّة وحذف الزيادات والتهذيب الذي قام به المقداد  القواعد الفقهيَّ

، وبعدهما 
(1(

ال�صيورّي ومن ثمَّ ال�صهيد الثاني الذي ف�صل القواعد الأ�صولّية عن العربّية

اأن  حدث  ثمَّ  وحدها،  الفقهّية  القاعدة  اإيراد  نحو  الحقل  هذا  في  را�صات  الدِّ رت  تطوَّ

د الح�صين كا�صف الغطاء  �صيغت القواعد الفقهّية �صياغة قانونيَّة كما فعل ال�صيخ محمَّ

را�صات القانونيَّة وهو محاولة لتقنين  )ت1373هـ(، ويعّد كتابه من الكتب المهّمة في الدِّ

ن القانون المدنيِّ الإ�صالميِّ  ة تبيِّ ة و�صياغتها على �صكل موادَّ قانونيَّ ال�صريعة الإ�صالميَّ

ة يمكن العتماد عليه باإ�صافة مواّد الإرث وهذه  ره في مجال الأحوال ال�صخ�صيَّ وما �صطَّ

لتقنين  جديدة  �صياغات  تعد  فهي  الغطاء  كا�صف  ال�صيخ  من  مبتكرة  اأي�صًا  المحاولة 

.
(2(

ال�صريعة الإ�صالمّية اإّل اأنَّ الكتاب لم يعتن بمواده

القواعد  اأ�صول  علم  اإلى  بحاجة  فنحن  العلم  هذا  في  العمودّي  ر  بالتطوِّ يتعلَّق  وما 

الفقهّية والبحث في اأ�صل كلِّ قاعدٍة ومن�صاأ ت�صّيد مثل هذه القواعد ومن ثمَّ درا�صة هذه 

ة اإيجاد القاعدة من الكتاب  العلوم اأي علم القاعدة وعلم اأ�صولها ليتعلَّم الطالب كيفيَّ

جهة  من  د  التاأكَّ اأّي  منها  حذٍر  على  لكن  ة،  ال�صنَّ من  القواعد  اأغلب  كانت  واإن  ة  وال�صنَّ

ال�صدور حتَّى ُيمكن ا�صتنتاج هذه القواعد بعد اإقرار حجّيتها ولكن هذا العلم لم يلَق اأيَّ 

ق كتاب القواعد والفوائد، ج1، �س9. )1) مقّدمة محقِّ

م اإلى موؤتمر ال�صيخ محمد الح�صين كا�صف الغطاء الذي اقيم في الجامعة الإ�صالمية في النجف الأ�صرف بعنوان  )2) بحث مقدَّ

)منهج ال�صيخ محمد الح�صين كا�صف الغطاء )ت1373هـ( في كتابه تحرير المجلة( من كاتب هذه ال�صطور.
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را�صات  رعايٍة وعنايٍة من ِقَبل اأكثر الأ�صاتذة بل ُهجرت اأغلب كتب القواعد في مجال الدِّ

القانون  الأكاديمية في كليَّات  را�صات  الدِّ ُيعتنى بها في  ة  واأ�صبحت مواد منهجيَّ اليوم، 

را�صات العلمّية. ن يهتم في الدِّ وال�صريعة والفقه وممَّ

ة كتاب القواعد والفوائد المبحث الثاني: أهميَّ
لتلميذه  اإجازته  في  ذكره  الم�صنِّف  اإنَّ  بل  الكتاب  بهذا  ة  الإماميَّ من  العلماء  اهتمَّ 

784هـ اأي قبل  زين الدين علي بن الح�صن بن محمد الخازن الحائرّي في دم�صق �صنة 

ما  ل الكتب اإجازًة لتلميذه فقد جاء في ن�سِّ الإجازة قوله: »فمِّ �صهادته ب�صنتين وهو اأوَّ

�شّنفتُه كتاب الق�اعد والف�ائد في الفقه مخت�شر ي�شتمل على �ش�ابط كليَّة اأ�ش�ليَّة 

.
(1(

وفرعيَّة، ُت�شتنبط منها اأحكام �شرعّية، لم يعمل لالأ�شحاب مثله«

ة الكتاب بالإ�صارة الدقيقة اإلى ما جاء في  من هذا الن�ّس ُيمكن ال�صتدلل على اأهميَّ

ال�صتنباط،  التمّكن من  ال�صورة  نتيجة و�صوح  ثمَّ  المحتويات  اإعطاء �صورٍة عاّمٍة عن 

ة والفقهيَّة ومنه ُيمكن التعّرف على الروؤية  وهي الثمرة من النظر في القاعدة الأ�صوليَّ

في  الت�صنيف  اإلى �صرورة  ه  فتنبَّ اإلى ع�صره  ة  الإماميَّ فات  في م�صنَّ والعلميَّة  الدقيقة 

ال�صوابط  عن  البحث  في  الذهنّي  الت�صّتت  من  للتخّل�س  اآنذاك  العلمّي  الجو  ف�صاء 

المبثوثة في الأبواب الفقهّية بال ترتيب اأو بال �صياغة اأو اأ�صاًل غير موجودة، ولمعاناة 

ل كتابه وذكر اأنَّه لم ُيعمل مثله  الطلبة من اإدراك �صابطٍة لكلِّ مو�صوٍع ابتكر ال�صهيد الأوَّ

ووفق  علميَّة  اأكثر  ب�صكٍل  ة  ال�صتنباطيَّ العمليَّة  ق  تحقِّ جديدًة  ًة  منهجيَّ باتِّخاذه  َقْبل  من 

الكليَّة، وهو  القاعدة  اإلى  الرجوع  التي لها م�صاديق خارجّية على �صوء  ة  الكليِّ الأ�ص�س 

ل ال�صتنباط في كلِّ م�صتحَدٍث وجديد هل ت�صمله القاعدة اأم يحتاج اإلى النظر  ما ي�صهِّ

اإلى الن�صو�س وا�صتخراج قاعدٍة كليَّة جديدٍة ت�صمل الحدث الجديد وهو روح الجتهاد، 

منها  »ت�شتنبط  ة:  فرعيَّ لفظ  بعد  بذلك  توحي  لتلميذه  الإجازة  هذه  وعبارتهMفي 

)1) المختاري: ر�صا، ال�صهيد الأول حياته واآثاره، قم: مكتب الإعالم الإ�صالمي، 1426هـ، �س231.
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اأحكام �شرعّية«.

ل في تطوير المنهج  ة لل�صهيد الأوَّ ومن كتاب )القواعد والفوائد( ن�صت�صعر الروح العلميَّ

را�صات الدينّية باإيجاد مناهج تواكب الع�صر مع ما هو موجود من مناهج  را�صي للدِّ الدِّ

را�صات اليوم  ة في الن�صج العلمّي، والتي ما زالت محطَّ اأنظار الفقهاء في الدِّ كانت القمَّ

فقد تتلمذ على يد كبار فقهاء مدر�صة الحّلة ورغم وجودهم ابتكر بما حمل من ثقافٍة 

عٍة وا�صعٍة كتاب القواعد والفوائد. متنوِّ

مكانة الكتاب العلمية وأقوال العلماء فيه
قال ال�صيخ محمد بن علي الحرفو�صّي العاملّي )ت1059هـ( في �صرحه لقواعد ال�صهيد 

المو�صومة بـ )القالئد ال�صنيَّة على القواعد ال�صهيدّية(: »اإنَّ كتاب الق�اعد... كتاب لم 

َين�شج اأحد على من�اله، ولم يظفر فا�شل بمثاله، انط�ى على تحقيقات هي لطائف 

.
(1(

الأ�شرار، واحت�ى على اعتبارات هي عرائ�س الأفكار«

وذكر بع�س العلماء اأّنه: »من الكتب الممتعة التي دارت عليها رحى التدري�س وعلقت 

.
(2(

عليه ح�ا�ٍس و�شرح ب�شروح«

الفقهاء  عند  الكتاب  ة  اأهميَّ على  داّلٍة  واإي�صاحات  تعليقات  عن  عبارة  والحوا�صي 

ة التي تجعل الُمطالع له ي�صنع هذه الحوا�صي له اأو لطالبه حين  وتدار�س محتوياته بالدقَّ

يقوم بتدري�س ماّدته اأو هي اإ�صكالت على الم�صنِّف.

ق كتاب )القواعد والفوائد( الدكتور عبد الهادي الحكيم اأ�صماء ال�ّصارحين  ذكر محقِّ

من �شرحه: ين عليه فقال: »فمِّ للكتاب واأ�صماء المح�صِّ

هـ. الميرزا اأب� تراب، المعروف بميرزا اآغا القزويني الحائرّي المت�ّفى بعد �شنة 1292. 1

هـ(«. ال�شيخ علي بن علي ر�شا الخ�ئي )ت1350. 2

)1) الم�صدر نف�صه: �س189.

)2) الم�صدر نف�صه: �س191.
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ا حوا�صيه فكثيرة منها: اأمَّ

هـ(. حا�صية ال�صيخ اأبي القا�صم علي بن طّي العاملي )ت855. 1

العاملي  الجبعّي  ال�صمد  عبد  بن  الح�صين  بن  محمد  البهائي  ال�صيخ  حا�صية  2 .

)ت1031هـ(.

هـ(. حا�صية ميرزا قا�صي بن كا�صف الدين محمد اليزدي )ت1056. 3

في  المختاري  ذكر  حين  في  هـ(،  )ت1059. 4 الحرفو�صي  بن  محمد  ال�صيخ  حا�صية 

اه  و�صمَّ والفوائد(  القواعد  )كتاب  �صرح  اأّنه  واآثاره(  الأّول حياته  )ال�صهيد  كتابه 

 ولي�س هو على نحو الحا�صية، ويمكن 
(1(

)القالئد ال�صنيَّة على القواعد ال�صهيديَّة(

اأن يكون له حا�صية و�صرح.

هـ(. حا�صية المولى ح�صن علي بن عبد اهلل الت�صترّي )ت1075. 5

هـ(. حا�صية ال�صيخ محمد بن محمد باقر ال�صهير بالفا�صل الأيرواني )ت1306. 6

هـ(. حا�صية ال�صيد اإ�صماعيل بن نجف المرنديِّ )ت1318. 7

بـ  المعروف  الطهراني  اللوا�صاني  الح�صيني  محمود  بن  محمد  ال�صيد  حا�صية  8 .

)ع�صار( )ت1356هـ(.

. 9 .
(2(

حا�صية ميرزا محمد بن �صليمان التنكابني

ل بظهور حركة تقعيد الفقه فهو  ن لنا هذا ال�صتعرا�س اأهميَّة م�صروع ال�صهيد الأوَّ يبيِّ

ة الم�صتقلِّة التي  نة فالحركة الفقهيَّ ة المدوَّ اأي ع�صره ع�صر الهتمام بالقواعد الفقهيَّ

ت الهتمامات منذ ع�صر  ت ن�صاطها بهذا الهتمام وا�صتمرَّ قام بها ال�صهيد الأّول توجَّ

.
(3(

ال�صهيد حّتى ع�صرنا هذا

)1) الم�صدر نف�صه: �س189.

ق عبد الهادي الحكيم، �س13. )2) مقدمة المحقِّ

)3) الحكيم: منذر، بحث بعنوان )درا�صة ال�صريعة من فقه المقا�صد اإلى فقه القواعد( مطالعة تاريخية، مجلة الجتهاد والتجديد، 

العدد 4 ل�صنة 1427هـ/2007م، �س261.
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موارد كتاب )القواعد والفوائد(:
ة م�صادر لت�صنيف كتابه من فقهاء ال�صيعة ومدّوناتهم  ل على عدَّ اعتمد ال�صهيد الأوَّ

في  الحكيم  الهادي  عبد  الأ�صتاذ  ق  المحقِّ ذكر  فقد  فاتهم  وم�صنَّ الم�صلمين  وعلماء 

مة التحقيق جملًة من م�صادر الفقه الإمامي التي اعتمدها ال�صهيد في كتابه ولم  مقدِّ

ل اعتمد على كتب العالمة  ا ذكره اأنَّ ال�صهيد الأوَّ ي�صمِّ الغالب بال�صم ال�صريح فيظهر ممَّ

ال�صنّي  الفقه  من  م�صادره  ا  اأمَّ ة،  الإماميَّ فقهاء  من  غيره  من  اأكثر  )ت726هـ(  الحلي 

اأكثر من  ال�صالم  الأحكام لبن عبد  وقواعد  للقرافي  الفروق  كتاب  ًا على  فكان من�صبَّ

.
(1(

غيرهما من م�صادر الفقه عند ال�صنة

اأغلب المنقولت هي تحت طاولة النقا�س والتحليل والمقارنة والت�صعيف وربما ُن�صب 

تحليل  بدون  فقط  الم�صادر  هذه  من  ينقل  ه  اأنَّ يعني  فال   ،
(2(

الخيال الآراء  بع�س  اإلى 

يفعل  ال�صنيِّ  الفقه  من  موارد  على  ويعلِّق  يردُّ  كما  وهو  كتابه،  في  لي�صعه  وا�صتنتاج 

اإ�صكال  من  يخلو  ل  يقول  ثمَّ  الفقهّي  الراأي  يذكر  فقد  الإمامّي  الفقه  مع  ال�صيء  ذات 

.
(3(

وهكذا

ة في كتاب القواعد والفوائد المبحث الثالث: نظرة منهجيَّ

اأ ـ الفكر المقا�صدّي 

ابتعد فقهاء الإماميَّة عن بحث المقا�صد خوفًا من الوقوع في القيا�س والإفراط العقلّي 

ل فهو  وا بالفكر المقا�صدّي اإّل ال�صهيد الأوَّ والبحث عن مناطات الأحكام؛ لذلك لم يهتمَّ

ز عليه في القاعدة )4( و )5( و )6( اإذ ربط   فقد ركَّ
(4(

لم ُيغفل عن هذا البحث المهم

)1) مقدمة التحقيق: �س10.

)2) القواعد والفوائد: ج1، �س136.

)3) الم�صدر نف�صه: ج1، �س99.

)4) الح�صيني: علي ر�صا ال�صدر، بحث بعنوان )مقا�صد ال�صريعة وم�صالح الأحكام في فقه المامية(، مجلة الجتهاد والتجديد، 

العدد 5 ل�صنة 1427هـ / 2007م، �س97
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ة بالمقا�صد، ولعلَّ المقداد ال�صيورّي اأ�صار اإلى هذا المنحى المقا�صدّي  القواعد ال�صرعيَّ

ا دعا بع�س الباحثين اإلى القول باأنَّ التِّجاه العام في قواعد ال�صهيد  ، ممَّ
(1(

مته في مقدِّ

.
(2(

ل هو الهتمام بالقواعد الفقهيَّة على اأ�صا�س الهتمام بالمقا�صد ال�صرعّية الأوَّ

الخم�س  ال�صروريَّات  وذكر  ال�صريعة  بمقا�صد  اأبحاثه  بع�س  ل في  الأوَّ ال�صهيد  اهتمَّ 

ين والعقل والن�صب والمال م�صرحًا  النف�س والدِّ بالمقا�صد الخم�صة وهي  يه  اأو ما ي�صمِّ

ة  اإ�صارة بالغة الأهميَّ ، وهي 
(3(

بقوله: »وبهذه المقا�شد وال��شائل تنتظم كتب الفقه«

م الحكم  ة وتق�صيماته بل يعمِّ فهو ُيفيد التعميم بهذه المقا�صد على كلِّ الأبواب الفقهيَّ

اإلى كلِّ ت�صريٍع اإذ يقول بعد ذكر المقا�صد الخم�صة: »التي لم ياأت ت�شريع اإّل بحفظها«، 

فاع، وحفظ الدين بالجهاد  ثمَّ يذكر اأنَّ حفظ النف�س بقانون الق�صا�س اأو الدية اأو الدِّ

بتحريم  الن�صب  وحفظ  عليها،  والحدِّ  الم�صكرات  بتحريم  العقل  وحفظ  المرتد،  وقتل 

الزنا، وحفظ المال بتحريم الغ�صب وال�صرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير 

.
(4(

عليها

ة واإن ابتعد عنها فقهاء الإمامّية اإّل اأنَّها ماأخوذة من التعليالت  ة المقا�صديَّ هذه النظريَّ

ن  يمكِّ  R المع�صومين  �صيرة  ع  وتتبِّ النظر فيهما  فاإنَّ  وال�صنة  القراآن  الوا�صحة في 

الإ�صالم  �ص�س 
ُ
باأ معرفتها  ُيمكن  التي  ة  النظريَّ هذه  وفق  الأحكام  ا�صتنباط  من  الفقيه 

وخطوطه العري�صة واأحكامه المبنّية على الم�صالح والمفا�صد والمتَّفق على هذا القول 

والمهم  الأهمِّ  بين  التزاحم  �صوء  على  الم�صالح  تحديد  ويمكن  الم�صلمين  عند جميع 

والثاني  م�صلحة  ل  فالأوَّ يخالفها  وبما  الإ�صالميَّة  ة  النظريَّ ُيوافق  بما  الأهمِّ  وتقديم 

مف�صدة ول يمكن القول في الإفراط العقلّي في الت�صريع اأو الإفراط في الحتياط وذلك 

 ،R 1) الحكيم: منذر، بحث بعنوان )القواعد الفقهية في التراث الفقهي المامي تاأ�صي�صًا وتطورًا(، مجلة فقه اأهل البيت(

العدد 43 ال�صنة الحادية ع�صرة 1427هـ/2006م، �س168.

)2) الم�صدر نف�صه: �س169.

)3) الم�صدر نف�صه: ج1، �س39.

)4) الم�صدر نف�صه: ج1، �س38.
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لي�صر و�صهولة ال�صريعة الإ�صالمّية، وب�صاطة الت�صريع بالنظر اإلى جملة اأحكامه المي�صرة، 

ح  ع فيه ربما لأنَّ كتابه كما �صرَّ ه لم يتو�صَّ ل واأ�صار اإليه ولكنَّ ه اإليه ال�صهيد الأوَّ وهذا ما تنبَّ

به في اإجازته باأّنه مخت�صر.

واأ�صار اإلى اأنَّ حكم الو�صائل في الأحكام الخم�صة حكم المقا�صد ثمَّ قال: »وتتفاوت 

في الف�شائل بح�شب المقا�شد فكلَّما كان اأف�شل كانت ال��شيلة اإليه اأف�شل وقد مدح 

، ثمَّ ا�صتدلَّ بالآية ال�صريفة 
(1(

اهلل تعالى على ال��شائل كما مدح على المقا�شد بالّذات«

ٌة ِفي �َصِبيِل اهلل َواَل يََطئُوَن َمْوِطئً�  ٌب َواَل َمْخَم�صَ  َواَل نَ�صَ
ٌ
يبُُهْم َظَم�أ نَُّهْم اَل يُ�صِ

َ
من قوله تعالى: {َذِلَك ِب�أ

�ِلٌح})التوبة، 120(، فمدح على  اإِالَّ ُكِتَب لَُهْم ِبِه َعَمٌل �صَ �َر َواَل يَنَ�لُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْياًل  يَِغيُظ اْلُكفَّ

الظماأ والمخم�صة كما مدح على النيل من العدو واإن لم يكن الظماأ والمخم�صة بق�صد 

ة الإ�صالم  اإلى عزَّ اإلى الجهاد الذي هو و�صيلة  اإنَّما ح�صل بح�صب و�صيلته  ه  المكلف لأنَّ

ته اأعاد هذا البحث  ، ولأهميَّ
(2(

واإعالء كلمة اهلل تعالى الذين هما و�صيلتان اإلى ر�صوانه

في الجزء الثاني وفي القاعدة )174(.

ب ـ الفقه الجتماعّي

ة  مت اأ�صكال العالقات الجتماعيَّ ة، ونظَّ جاءت تعاليم واأحكام الإ�صالم اإلى النا�س كافَّ

الجماعة  هذه  كانت  مهما  ُتعاي�صه  التي  والجماعة  نف�صه  الفرد  بين  التفا�صيل  باأدقِّ 

فالإن�صان بطبعه اجتماعٌي ُيحبُّ التعاي�س مع غيره، فجاءت الأحكام توافق الطبع والواقع 

مه بما هو ال�صالح لهذا التعاي�س المبنيِّ على نظام الحقوق والواجبات وهي معّللة  وتنظِّ

بجلب النفع ودفع ال�صرر عن الإن�صان في الدنيا والآخرة، فالأ�صل اأنَّ الأحكام اجتماعيَّة 

ت بالفرد، فوحدة الجماعة تاأخذ في الإ�صالم حرمة دينّية قال تعالى:  ة واإن اهتمَّ ل فرديَّ

ُقوا...})اآل عمران، 103(، واأغلب الأوامر والنواهي ل  ُموا ِبَحْبِل اهلل َجِميًع� َواَل تََفرَّ {َواْعتَ�صِ

)1) الم�صدر نف�صه: ج1، �س60.

)2) الم�صدر نف�صه: ج1، �س60 ؛ ج2، �س81.
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ه  ، وقد تنبَّ
(1(

ة تتعلَّق بالإن�صان نف�صه واإنَّما تتعلَّق به والنا�س، فالإ�صالم ل يغرق في الفرديَّ

الفقهاء اإلى دور الفقه الجتماعيِّ بعد فقدان الن�سِّ ومحاولة تحجيمه في اأغلب الأزمنة 

ة الجتماعية  والأمكنة وحيث ما يوجد ت�صلَّط، ومع هذا عر�صت بع�س مفردات النظريَّ

في باب تزاحم الحقوق وتطبيقات قاعدة نفي ال�صرر، فقد بحث ال�صيخ الطو�صّي �صمان 

)الدرو�س(  كتابه  في  الأّول  وال�صهيد  الم�صلمين،  طريق  في  تقف  التي  البهائم  جناية 

حقوق وواجبات الفرد والجماعة �صمن بع�س المفردات الفقهّية الخا�صة بطريق مرور 

ا في كتابه )القواعد والفوائد( فقد ا�صتعر�س الو�صائل في القاعدة  ؛ اأمَّ
(2(

الم�صلمين العام

المف�شدة  ودفع  الم�شلحة  لجلب  كان مق�ياً  ما  الخام�شة:  »ال��شيلة  فقال:  ال�صابعة 

وه� الق�شاء والدعاوى والبّينات، وذلك لأنَّ الجتماع من �شروريَّات المكلَّفين، وه� 

مظنَّة النزاع فالبدَّ من حا�شٍم لذلك وه� ال�شريعة ولبدَّ لها من �شائ�س وه� الإمام 

.
(3(

ابه وال�شيا�شة بالق�شاء وما يتعلَّق به« ون�َّ

ة  وعبارته في هذا المتن: »الجتماع من �شروريَّات المكلَّفين« هو البتعاد عن الفرديَّ

اأو اإعطاء الحكم الفردّي ما اأمكن فالعبادات واإن كانت فردّيًة اإّل اأنَّ الجوانب الجتماعيَّة 

للمجتمع  الجتماعيِّ  الترا�سِّ  بناء  اأو  ة  الجتماعيَّ الُبنية  في  وانعكا�صاتها  اآثارها  هي 

ق بين الفرد وما  ته في البناء المجموعّي على �صوء الفتوى التي ل تفرِّ الم�صلم، بل اإنَّ قوَّ

ال�صهيد  ث عنها  التي يتحدَّ التعاي�س معه وهي ال�صرورة  يتعلَّق به من محيٍط ولبد من 

ال�صهيد  يكون  الحا�صر  الوقت  في  اأبعادها  تاأخذ  التي  ة  النظريَّ هذه  �صوء  وعلى  ل  الأوَّ

اإّل اأنَّ �صغط هذه العبارة بهذا ال�صكل  ل قد اأ�صار اإليها واإن كانت اإ�صارته مقت�صبة  الأوَّ

اأبحاث عنها في القراآن وال�صنة ال�صريفة للخروج بالنظريَّة الجتماعّية  ة  ا يولِّد عدَّ ممَّ

في الإ�صالم.

)1) بنت ال�صاطئ: عائ�صة عبد الرحمن، ال�صخ�صية الإ�صالمية درا�صة قراآنية، )بيروت: دار العلم للماليين، 1977م(، �س188.

)2) الأعرجي: زهير، مباني النظرية الجتماعية في الإ�صالم، )قم: المطبعة العلمية، 1417هـ(، �س92.

)3) ج1، �س138.
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عوا لها من  اإّن ظاهرة الجتماع الإن�صانيِّ عر�صها الأنبياء R  قبل غيرهم و�صرَّ

الحدود والموازين ما يحفظ لها دورها في ك�صب المنفعة لأفراد المجتمع ودفع ال�صرر 

ل في متعلَّقات الأحكام وق�صمها اإلى ق�صمين: ع ال�صهيد الأوَّ . وتو�صَّ
(1(

عنهم

ن للم�صالح والمفا�صد. ات وهو المت�صمَّ اأحدهما: ما هو مق�صود بالذَّ

.
(2(

والثاني: ما هو و�صيلة وطريق اإلى الم�صلحة والمف�صدة

ج ـ مباحث ال�صرط وال�صبب والمانع في كتاب )القواعد والفوائد(

ة ل غنى للفقيه عنها،  ة واأعطى قواعد مهمَّ ل في هذه المباحث المهمَّ ع ال�صهيد الأوَّ تو�صَّ

فبعد اأْن عرف ال�صرط لغة وعرفًا )ا�صطالحًا( وذكر خوا�صه ق�ّصمه اإلى ق�صمين:

اإلى  بالنظر  الت�صليم  على  كالقدرة  ال�صبب  بحكمة  عدمه  يخّل  ما  ال�صبب:  �صرط  1 .

.
(3(

�صّحة البيع، فعدم القدرة يخلُّ بحكمة الم�صلحة وهي النتفاع بالمبيع

�صرط الحكم: كلُّ ما ا�صتمل على حكمٍة تقت�صي عدمه نقي�س حكمة ال�صبب مع بقاء  2 .

.
(4(

حكم ال�صبب كالطهارة لل�صالة

مه هو الآخر اإلى ق�صمين: ا المانع فقد ق�صَّ اأمَّ

ة  مانع ال�صبب: كلُّ و�صٍف وجوديٍّ ظاهٍر من�صبٍط يخلُّ وجوده بحكمة ال�صبب كالأبوَّ 1 .

ة عليها هي كون  المانعة من الق�صا�س في مو�صعه لأنَّ الحكمة التي ا�صتملت الأبوَّ

الوالد �صببًا لوجود الولد، وذلك يقت�صي عدم الق�صا�س، لئال ي�صير الولد �صببًا 

.
(5(

لعدمه

 لحكمٍة مقت�صاها نقي�س حكم ال�صبب 
ٍ
مانع الحكم: كلُّ و�صٍف ظاهٍر من�صبٍط م�صتلزم 2 .

م  يقدَّ لذا  المكا�صب  في  الخم�س  وجوب  من  المانع  كالَدين  ال�صبب  حكمة  بقاء  مع 

)1) ال�صدر: مجتمعنا، )بيروت: دار المرت�صى، 1429هـ(، �س20.

)2) ج1، �س60.

)3) ج1، �س64.

)4) ج1، �س64.

)5) ج1، �س66.
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(1(
Rالدين لأنَّه اأهمُّ من الخم�س لكنَّ الحكمة باقيُة في الخم�س لنفع اأهل البيت

وذرّيتهم.

ل ولم يذكر العلَّة والفرق  ق اإليه ال�صهيد الأوَّ وهذا المبحث اأق�صد الحكمة الذي تطرَّ

بينها وبين الحكمة اإّل اإذا ق�صد من الحكمة هي العلَّة كما هو ظاهر كالمه فاإنَّ الو�صف 

لون بحكمة ت�صريع الق�صر  الظاهر المن�صبط للعلَّة ل للحكمة كما يذكر العلماء وكما يمثِّ

ة متفاوتٌة بين  ة وهي و�صف ظاهر غير من�صبٍط فالم�صقَّ الم�صقَّ في ال�صالة وهو لرفع 

النا�س، فالق�صر ت�صريع حكمته رفع الم�صّقة ل علَّته ذلك.

ل في بيان حكمة الأحكام فهو بحث اأ�صيل يحتاج اإلى التو�صعة  وما اأ�صار ال�صهيد الأوَّ

ك الحكمة من الأحكام وتعامل معاملة علَّة الأحكام وهو من اأهمِّ مقا�صد  فيه واأن ل تتحرَّ

د  ل بكالمه في مانع ال�صبب ومانع الحكم يوؤكِّ واأهداف ال�صريعة، ويبدو من ال�صهيد الأوَّ

على الحكمة واآثارها في بقاء الحكم وعدمه.

ا ما  اأمَّ اأنَّ مباحث الحكم الو�صعّي هي ال�صرط وال�صبب والمانع  ل  د ال�صهيد الأوَّ يوؤكِّ

رة في كتب الأ�صول  ة والبطالن والعزيمة والرخ�صة هي مف�صَّ يذكره العلماء زيادة كال�صحَّ

ه ي�صرح ما يذكره القرافي في كتابه )الفروق( وهو التقدير في�صرح  فال يقوم ب�صرحها لكنَّ

.
(2(

ذلك �صرحًا مف�صاًل

 دـ مبحث النية في كتاب )القواعد والفوائد(

ة العمل للنّية( ثمَّ ا�صتدلَّ على  عة كما عنونها بـ )تبعيَّ ة المو�صَّ وهو من المباحث المهمَّ

ذلك بالكتاب وال�صّنة ومدركها قول النبّي P: »اإنَّما الأعمال بالنيَّات، واإنَّما لكلِّ امرئ 

ما ن�ى« ويعلم منه اأنَّ من لم ينو لم ي�صّح عمله بدللة الح�صر في الجملة الثانية فاإنَّها 

ع  ، ثمَّ يذكر فوائد هذه القاعدة وي�صل بها اإلى )31( فائدة، ويتو�صَّ
(3(

�صريحة في ذلك

)1) ج1، �س67.

)2) ج1، �س68.

)3) ج1، �س74.
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في الفائدة الثانية وهي في معنى الإخال�س ثمَّ يذكر الإخالل به بعد تعريفه وهو من 

ة وهو من اأهمِّ مداركه في الكتاب. البحوث الجامعة المانعة وا�صتدلَّ بالكتاب وال�صنَّ

 Q ونقل قول اأمير الموؤمنين ،
(1(

ر عن الركن الأعظم في النية هو الإخال�س وعبَّ

اليماني  �صاأله ذعلب  الكالم عندما  التي عليها مدار علم  والإكرام  في �صفات الجالل 

والالم  ال�صاكنة  المهملة  والعين  المك�صورة  المعجمة  بالذال  فقال  ذعلب  لفظ  و�صبط 

المك�صورة: »هل راأيت ربَّك يا اأمير الم�ؤمنين؟ فقال Q: اأفاأعبد ما ل اأرى؟ فقال: 

وكيف تراه؟ فقال: ل تدركه العي�ن بم�شاهدة الأعيان ولكن تدركه القل�ب بحقائق 

 هذا البحث عن 
(2(

الإيمان، قريب من الأ�شياء غير مالم�س، بعيد منها غير مباين..«.

ة اإذ ي�صتغرق من الكتاب ال�صفحات من 74   النّية مع ال�صتدللت ُيعدُّ من البحوث المهمَّ

ة �صلبًا واإيجابًا  ة وتاأثير النيَّ دة لمختلف المدار�س الفقهيَّ اإلى 123 ويعر�س فيه اآراء متعدَّ

وموقف ال�صريعة من ذلك والعقاب والذم على �صوء الّدوافع النف�صية للفعل اأو الترك.

الم�صهور: »اإنَّ نية  النبوّي  الواردة في  الآراء  يناق�س  والع�صرون  الثانية  الفائدة  وفي 

يذكر  ثمَّ  عمله«  من  �شٌر  الكافر  نيَّة  »اإنَّ  روي:  ربما  ويقول  عمله«  من  خيٌر  الم�ؤمن 

 اآخرها اإجابة الغزالي 
(3(

الإ�صكالت على هذه الأحاديث والأجوبة عليها ت�صل اإلى ثمانية

لع عليه اإّل اهلل تعالى وعمل ال�شرِّ اأف�شل من عمل  )ت505هـ(: »باأنَّ النية �شٌر ل يطَّ

.
(4(

الظاهر«

»ينبغي  بقوله:  العارف  ل معنى  الأوَّ ال�صهيد  ر  يقرِّ والع�صرون  الخام�صة  الفائدة  وفي 

للثاقب الب�شير في الخيرات اأن ي�شتح�شر ال�ج�ه الحا�شلة في العمل ال�احد«، ومثَّل 

له بالجلو�س في الم�صجد فاإنَّ له اأكثر من ع�صرين وجهًا ثمَّ يذكر هذه الوجوه التي هي 

د  كّلها ح�صنات اإذا ق�صد منها العارف ذلك اأي ق�صدها باأجمعها اإجماًل اأو تف�صياًل تعدَّ

)1) ج1، �س78.

)2) ج1، �س77.

)3) ج1، �س108.

)4) ج1، �س114.
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بين  بذلك عمله وت�صاعف جزاوؤه فبلغ بذلك اأعمال المتَّقين وت�صاعد في درجات المقرَّ

.
(1(

وعلى ذلك تحمل اأ�صباهه من الطاعات

ا كانت الأفعال تقع على وج�ه  ر في الفائدة ال�صابعة والع�صرون بقوله: »لمَّ ثمَّ يقرِّ

واعتبارات اأمكن اأن يك�ن الفعل ال�احد واجباً وندباً وحراماً ومباحاً على البدل واإنَّما 

، ومثَّل لذلك ب�صربة اليتيم فاإنَّها تجب في تعزيره وت�صتحبُّ في 
(2(

يخت�س ذلك بالنّية«

، فهذه الأفعال تابعة لق�صد ونّية الفاعل ويحا�صب عليها باطنًا 
(3(

تاأديبه وتحرم لإهانته

عند اهلل عزَّ وجل وهي على هذه الوجوه التي ذكرها ال�صهيد الأوَّلMثمَّ نفى التلّفظ 

وبعث  ذلك  على  الهّمة  »المراد جمع   : اإنَّ بل  باللفظ  عبرة  ول  لغو  يقع  واأنَّه  النّية  في 

النف�س وت�ّجهها وميلها اإلى تح�شيل ما فيه ث�اب عاجل اأو اآجل تلفَّظ بذلك اأو ل 

.
(4(

ول� قدر تلفظه بذلك والهّمة غيره فه� لغ�«

النية  اأنَّ  »الأ�شل  والثالثون:  الحادية  الفائدة  في  ذكر  فقد  الفقهيَّة  المجالت  ا  اأمَّ

اأخذ من المماطل قهراً  اإّل في �صَوٍر منها: »اإذا   ،
(5(

اأثر لنيَّة غيره« فعل المكلَّف ول 

.
(6(

ة..«. فاإنَّه يملك ما اأخذه اإذا ن�ى المقا�شّ

مبحث العادة في )القواعد والفوائد(
ة الزمان والمكان وتغّير الأحكام  الة على نظريَّ اأهمُّ ما في البحث الفائدة الثانية الدَّ

ة الزمان المكان ومدخلّية   ونظريَّ
(7(

فقد ذكر اأّنه: »يج�ز تغّير الأحكام بتغّير العادات«

الفقهّية  اجتهاداته  في  واعتمدها  الفقهاء  بع�س  بها  قال  الفقهّي  ال�صتنباط  في  ذلك 

ن  وهناك مجموعة من الآراء حول دور العامل الزمانّي والمكانّي في تغيير الأحكام وممَّ

)1) ج1، �س116.

)2) ج1، �س118.

)3) ج1، �س118.

)4) ج1، �س120.

)5) ج1، �س122.

)6) ج1، �س123.

)7) ج1، �س151.
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ة  النظريَّ اأنَّ هذه  يرى  الخمينّيMفهو  المام  ال�صيد  والمكان  الزمان  ة  نظريَّ عر�س 

ة النظريَّات الفقهيَّة في تقويم الن�سِّ ودللته في اإطار الزمان  دة لر�صم هيكليَّ هي الممهِّ

والمكان وتاأثيرهما الإيجابي على �صعة الأفق وروح ال�صتنتاج التي ُي�صيفها عامل الع�صر 

ات عند  ، ونرى اأنَّ هذه النظريَّة لها جذور في الفقه الإمامّي وبالذَّ
(1(

والموقع المكانّي

واأجازه ثمَّ مثَّل لذلك  ل ذكر ذلك �صراحة  الأوَّ ال�صهيد  الأّول وربما قبله ولكن  ال�صهيد 

ة اأمثلة منها: بعدَّ

النقود المتعاورة )المتداولة(. 1 .

الأوزان. 2 .

. 3 .
(2(

نفقات الزوجات والأقارب فاإنَّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه

ر التي تخ�صع للعادة والعرف وهو ما نراه اليوم من  كلُّ هذه الأمثلة من الفقه المتغيِّ

م�صتحَدثات في النقود والأوزان والنفقات، وهو من تاأثير الزمان والمكان وعادة التغّير 

المتغيِّرات  بل  الهائل  التطّور  وفي ع�صرنا ع�صر  الع�صور،  مدى  على  �صائرة  والتحّول 

ة المجالت اأ�صبح الإن�صان ي�صاهد العالم من بيته، ويعقد ال�صفقات  ال�صريعة وفي كافَّ

ة فيها  التجارّية بدون الح�صور والمقابلة واأ�صبح لالأوراق النقدّية المتداولة اأ�صواق خا�صّ

يجري البيع وال�صراء وقد يجري التِّ�صال عبر البريد اللكترونّي اأو عن طريق التِّ�صال 

.
(3(

ال�صريع وغيرها من المعامالت التجارّية بين الب�صر اليوم

مبحث الحلف باهلل أو بأسمائه الخاصة
في  ال�صيورّي  المقداد  تلميذه  واأثبته  الأّول  ال�صهيد  ذكره  الطويلة  البحوث  من  وهو 

ل: »اإنَّما يج�ز الحلف  )ن�صد القواعد الفقهّية على مذهب الإمامّية(، قال ال�صهيد الأوَّ

)1) العذاري: جواد، بحث بعنوان ))فقه النظرية معرفة وتطبيق((، مجموعة مقالت مختارة من الموؤتمر الدولي الخام�س ع�صر للوحدة 

الإ�صالمية، بعنوان الجتهاد والتجديد، طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية، 1424هـ، ج2، �س118.

)2) ج1، �س152.

)3) الربيعي: ح�صن كريم ماجد، نظريات فقهية معا�صرة، محا�صرات لق�صم الفكر والعقيدة / الجامعة الإ�صالمية في النجف 

الأ�صرف، �س43 غير من�صورة.
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نًا  ، وبعد هذا ي�صرح الأ�صماء الح�صنى �صرحًا موجزًا مبيِّ
(1(

ة« اأو باأ�شمائه الخا�شّ باهلل 

ا�شم  »وه�  قائاًل:  اهلل  معنى  ويبيِّن   175 اإلى   166 ال�صفحة  من  البحث  ويبداأ  معانيها 

فات الإلهيَّة فاإذا  ال�شِّ ات مع جملِة  ا�شم للذَّ النع�ت عليه، وقيل: ه�  ات لجريان  للذَّ

ونع�ت  الكمال  �شفات  وهي  ة  الخا�شَّ فات  بال�شِّ الم��ش�فة  ات  الذَّ فمعناه:  اهلل  قلنا 

ال�شريك والنظير وال�شد  ه عن  الذي يعبِّد وي�ّحد وينزِّ المفه�م ه�  الجالل وهذا 

ا �شائر الأ�شماء فاإنَّ اآحادها ل يدل اإّل على اآحاد المعاني من علم  والنّد والمثل واأمَّ

.
(2(

وقدرة«

ات وهي: الرحمن والرحيم والعليم  وذكر الأ�صماء التي تدّل على فعٍل من�صوٍب اإلى الذَّ

ر عنه بالإ�صارة  والخالق والقّدو�س والباقي والأبدّي والأزلّي مع ال�صرح الموجز الذي عبَّ

ه ا�صتطرد في ذكر جميع الأ�صماء الح�صنى مع بيان معانيها واأهمّيتها  ، ولكنَّ
(3(

الخفيفة

وكّلها يقع الحلف بها ويبيِّن ذلك في فوائد ثالثة ويقول في اآخرها، ولبدَّ في الأيَمان 

.
(4(

كلها الق�صد عندنا واإن كانت بلفٍظ �صريح

)1) ج2، �س165 ؛ ن�صد، �س314.

)2) ج2، �س166 ؛ ن�صد، �س314.

)3) ج2، �س166.

)4) ج2، �س180.
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خالصة البحث
ال�صهيد  الفقهيَّة عند  را�صات  الدِّ ر  العنوان تطوَّ را�صة  الدِّ ا�صتعر�صنا في عنوان هذه 

لنا اإلى النتائج التالية: الأّول )ت786هـ( في كتابه: القواعد والفوائد، وتو�صَّ

القواعد من علماء  اأي علم  العلوم  ل من �صنَّف في مثل هذه  اأوَّ ل  الأوَّ ال�صهيد  اإنَّ  1 .

الإماميَّة.

ة اأنَّها ت�صاعد الفقيه على اإدراك التفريعات  را�صات في القواعد الفقهيَّ ة الدِّ اأهميَّ 2 .

والم�صاديق وتطبيقاتها الخارجّية.

فات  م�صنَّ في  مبانيه  عن  والبحث  الأّول  ال�صهيد  عند  المقا�صديِّ  الفكر  درا�صة  3 .

ال�صهيد غير )القواعد والفوائد( لتكوين روؤية وا�صحة عن هذا الفكر.

ال�صهيد  وتراث  لفكر  المتعّددة  بالجوانب  الهتمام  ار�صين  والدَّ الباحثين  من  ناأمل 

اأكثر عمقًا وبيانًا لال�صتفادة منها في �صتَّى المجالت الفكرّية وخدمة  ل بدرا�صات  الأوَّ

لطالب العلم ومريديه، واهلل ولي التوفيق والحمد هلل اأوًل واآخرًا.





ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة

أعمال جلسات المؤتمر

 برئاسة الشيخ محمود محمدي عراقي
)ممثال الشيخ محمد حسن األختري(

نائب الرئيس السيد حسن الموسوي التبريزي

الشيخ ماهر حمود ✽✽

الشيخ محمد علي التسخيري ✽✽

أ. عبد اهلل قصير ✽✽

السيد مجتبى الحسيني ✽✽

د. سمير سليمان ✽✽

د. أحمد راسم النفيس ✽✽

الشيخ د. خنجر حمية ✽✽

د. عبد األمير سليماني ✽✽

الشيخ د. علي عبد الحسين المظفر✽✽

اليوم الأول:
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الذي يلفت النظر في �صيرة ال�صهيدين، الأول والثاني وخا�صة الثاني، تلك العالقة 

اإلى  بغداد  اإلى  دم�صق  من  مكان  كل  في  الإ�صالمي  العالم  علماء  مع  الوا�صعة  المميزة 

القاهرة، وجولتهما في بالد الم�صلمين قاطبة من دون تمييز، وحر�صهما على التعرف 

على اأحوال الم�صلمين واكت�صاب ثقافة اإ�صالمية وا�صعة عن ال�صعوب الإ�صالمية، والتوا�صل 

مع فئات المجتمع كلها.

اإن من �صاأن هذه ال�صيرة، اأن توؤكد اأن علماء المذهب ال�صيعي اأو المامي اأو الجعفري، 

طرحوا اأنف�صهم كجزء ل يتجزاأ من الحركة العلمية الإ�صالمية المنت�صرة في كل مكان 

من العالم الإ�صالمي، وطرحوا اأنف�صهم كجزء ل يتجزاأ من مجتمع الم�صلمين، ولي�س كما 

ي�صورهم البع�س، اأو كما ي�صور بع�س المامية اأنف�صهم كجزء منف�صل عن الأمة ينتظر 

ف�صلها، مثال، ليقول نحن على الحق ولي�س انتم، اأو نجاحها وانت�صارها لي�صكك في هذا 

النت�صار وفي ذلك النجاز باعتبار اأن الن�صر والنجاز ل ياأتيان اإل من اأ�صحاب العقائد 

ال�صليمة مثال، ويحاول بذلك اأن يحتكر الإ�صالم لنف�صه اأو يخيطه على قدر حجمه وكاأنه 

ثوب خا�س به.

اإننا ن�صتنتج من قراءة �صيرة ال�صهيدين ا�صتنتاجات يجب اأن نكون جميعا حري�صين 

على قراءتها بقلوب واعية واأفهام منفتحة.

اأول: وحدة الأمة بعلمائها وقادتها وفئاتها: اإذ اأعطانا مفهوم الوحدة المتجذرة 

في عقيدة وتاريخ الم�صلمين معينا ل ين�صب من الأفكار وا�صند ظهورنا اإلى ركن مكين 

)*( اإمام م�صجد القد�س في �صيدا - لبنان.

ال�صيخ ماهر حمود )*( 

مبادئ على طريق وحدة األمة
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يجعلنا اأقوياء على اختالف مراحل التاريخ، وبتفاوت ملحوظ بين فترة واأخرى.

اإلغاء التنوع واإلغاء التعددية داخل الوحدة، وهذا ما  ول تعني وحدة الأمة بالتاأكيد 

فروعها  بكل  لالأمة  والتاريخية  ال�صيا�صية  والخريطة  كلها  العلمية  النجازات  به  ت�صهد 

واأ�صكالها.

اأكد  اإذ  العظيم،  الإ�صالم  لهذا  لالنتماء  �صرط  علمائها  خالل  من  الأمة  وحدة  اإن 

التبا�س، وجعل وحدة  اأي  تحتمل  ل  بطريقة  القراآن  في  الوحدة  الكريم مفهوم  القراآن 

اإلى  النتماء  بل �صرطا من �صروط  والتمكين،  الن�صر  الأمة �صرطا حقيقيا من �صروط 

الإ�صالم، اإذ ي�صبح التفرق والختالف �صفة يت�صف بها الم�صركون.

ُقوا ِدينَُهْم َوَك�نُوا  اَلَة َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُم�ْصِرِكيَن * ِمَن الَِّذيَن َفرَّ ِقيُموا ال�صَّ
َ
{ُمِنيِبيَن اإِلَْيِه َواتَُّقوُه َواأ

يَعً� ُكلُّ ِحْزٍب ِبَم� لََدْيِهْم َفِرُحوَن} )32) – �صورة الروم. �صِ

ثانيا: تاأكيد اأن الختالف في الجتهاد ل يخرج من الملة: لقد ثبت بالدليل القاطع 

P اختلفوا في الجتهاد بوجود ر�صول  اأن �صحابة ر�صول اهلل  الم�صلمين  وعند جميع 

اهلل P بينهم، وعندما احتكموا اإليه اقر الختالف ولم يعنف من اجتهد، بل اقر كل 

مجتهد على اجتهاده طالما اأن الجتهاد ينطلق من دليل �صرعي معتبر وطالما يق�صد 

 P المجتهد اأن ي�صل اإلى الحق من خالل اجتهاده. ويخت�صر الأمر كلمة ر�صول اهلل

اأو ل عند وجود الماء �صمن وقت ال�صالة:  للَذْين اختلفا في مو�صوع التيمم، هل يعاد 

اأنت اأ�صبت ال�صنة واجزاأتك �صالتك واأنت لك الأجر مرتين، وكذلك في مو�صوع �صالة 

الع�صر في بني قريظة، وكذلك في مو�صوع القراءات،  حين اقر قراءات الجميع على 

رغم اختالفها بقوله: »اإن هذا القراآن انزل على �شبعة اأحرف فاقروؤوا ما تي�شر منه«.

بل لقد �صحك الر�صولP من المجتهد المخطئ من دون ن�س بين يديه حتى بدت 

نواجذه، عندما اخبره ال�صحابي الذي كان اأميرا على �صرية، انه تمرغ بالتراب ليزيل 

الحدث الأكبر و�صلى بمن معه اإماما. ونخت�صر كل ذلك بقوله P: اإذا اجتهد الحاكم 

 Pفاأخطاأ فله اجر واحد، واإذا اأ�صاب فله اأجران. وغني عن القول انه  بعد ر�صول اهلل
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ظهر تباين وا�صح بين الم�صلمين في فترات متعددة، وظل الم�صلمون في تما�صك عام 

اآخر كما  اإل بعد تفاقم الخالف واخذ منحى  وفي �صالة واحدة ولم تتفرق جماعتهم 

�صياأتي.

ولعل الكلمة المثلى في هذا ال�صدد ل�صيدنا الإمام علي الذي و�صف الخوارج باأنهم 

اإخوانه على رغم اأفعالهم، قال: اإخواننا وبغوا علينا.

تف�صيره  اإلى  بع�صنا  ويعمد  اأحيانا  نهمله  الذي  الرئي�صي  المثل  ذلك  بعد  يخفى  ول 

ب�صكل خاطئ، وهو اجتماع الإمام جعفر بالإمام اأبي حنيفة وتلقي الثاني العلم عن الأول، 

وما عبر عنه في مقولته الم�صهورة: لول ال�صنتان لهلك النعمان.

وال�صلطان  القراآن  اأن   P اهلل  ر�صول  اأنباأ  لقد  الفقه:  على  ال�شيا�شة  غلبة  ثالثا: 

�صيفترقان، بمعنى اأن �صلطة الدين والدنيا تكون واحدة في اأول اأمر الإ�صالم، ثم ت�صبح 

�صلطة الدنيا في مكان و�صلطة الدين في مكان اآخر، وهذا ما ح�صل بانق�صاء الخالفة 

الرا�صدة، اإذ يمثل الخليفة ب�صخ�صه �صلطة الدين والدنيا معا.

فقط  الكر�صي  على  يقاتل  فاأ�صبح  الدنيوي،  النازع  الحاكم  على  غلب  عندما  ولكن 

ويقتل من اجلها، اختلف الو�صع. وبراأينا المتوا�صع لو اأن علماء الدين ا�صتنكروا التنكيل 

باأهل بيت ر�صول اهلل P، و�صتمهم على المنابر خا�صة قبيل انق�صاء المئة الأولى من 

اقل  الفوارق  اليوم يختلف عما هو عليه، ولكانت  المذاهب  الإ�صالم، لكان �صكل  تاريخ 

والآراء اقرب لبع�صها البع�س. بمعنى اأن بع�صا مما في مذاهبنا جميعا جاء كردة فعل 

عن ظلم مدرو�س في حق فئة منا، فجاء الرد مغالة ومبالغة في الأمور التي تميز كل 

الأخرى  الجهة  من  والمغالة  بالمبالغة  الأخرى  الفعل  ردة  كان  ثم  الآخر،  عن  مذهب 

وهكذا.

 اأدعو الجميع في منا�صبة الحديث عن ال�صهيدين الجزيني والجبعي اإلى التفكر بهذه 

ظلم  على  فعل  ردة  هو  مذاهبنا  في  ما  بع�س  اإن  وهامة:  رئي�صية  اأراها  والتي  الفكرة، 

وتماد مور�س في حق فئة منا، فليعمد كل فريق اإلى البحث عما يمكن اأن يراه ردة الفعل، 
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انطالقا من اأن فروع المذاهب ل يمكن اأن تكون بنف�س القوة من حيث الدليل مع الأ�صول 

الرئي�صية التي يعتمد عليها كل منا في تاأكيد مذهبه واجتهاده. لكن الم�صكلة اليوم اأننا 

اأنف�صهم  المذهب  مجتهدي  بين  اختالف  من  فيه  وما  المذهب  فروع  لجمهورنا  نقدم 

بنف�س القوة وبنف�س الت�صدد الذي نقدم فيه اأ�صول مذهبنا واأركانه.

ونحن في غنى عن �صرب اأمثلة، ولكن اأقول داعيا اإلى التفكر في هذه النقطة بالذات: 

ي�صتدل  التي  القوة  بنف�س  هو  المامية  بع�س  يرويه  التي  بالتفا�صيل  المهدية  دليل  هل 

اأن يكون تم�صك ال�صنة بعهد عمر بن الخطاب  بها المامية على الو�صاية، وهل ينبغي 

ونموذجه المميز في الحكم كتم�صكهم بنموذج معاوية بن اآبي �صفيان؟ 

وان الخو�س في هذه الفكرة قد يثير نزاعا اأكثر مما يوؤدي اإلى وفاق بين اأهل موؤتمرنا. 

ولكن اأطلب التفكر في هذا. ولقد قدمت في مكان اآخر درا�صة حول كيفية التعامل بين 

الم�صلمين في ق�صايا الخالف على ال�صكل التالي:

اإلى مذهبه كاأجزاء ولي�س ككتلة واحدة، فيميز بين ما هو رئي�صي  اأن ينظر كل منا 

وقوي ويقيني وبين ما ياأتي ا�صتتباعا، و�صنجد اأن هنالك نقاط قوة ونقاط �صعف، وليكن 

نقاط �صعفه  منا  كل  وليقدم  القوة،  نقاط  قبل  ال�صعف  بنقاط  لنعترف  الجراأة  عندنا 

لالآخر كدليل على ح�صن النية وعلى الرغبة في الحوار الذي يو�صل اإلى �صيء، و�صنجد 

الفارق كبيرا عن الحالة الأخرى، اأي: اأن يقدم كل منا نقاط قوته ويواجه بها الآخر نافيا 

اأوجدتها  اإلى مذاهبنا  الم�صتلحقات  بع�س  لدخول  اأو  الجتهاد،  في  للخطاأ  اإمكانية  اأي 

الظروف وردات الفعل، وخا�صة اإزاء ظلم الحكام وانحرافهم وللبحث �صلة.

انتماوؤه الفقهي. عندما نقراأ  العالم الحقيقي، كائنا ما كان  رابعا: الحاكم خ�شم 

اأن  اأيام المماليك، يخيل للقارئ  واأتباعهما وخا�صة  تاريخ المجازر في حق ال�صهيدين 

للمو�صوع  ال�صاملة  النظرة  فيما  وفقط،  البيت  اآل  في ظلم  متخ�ص�صين  كانوا  حكامنا 

تنبئنا عن ظلم وقع على العلماء جميعا في كل الفترات، من �صعيد بن جبير اأيام الحجاج 

ثم اإلى الإمام مالك اإلى اأبي حنيفة ثم اإلى احمد بن حنبل ثم اإلى كثير من العلماء الذين 
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ل يح�صى عددهم، بحيث ن�صتطيع اأن نقول اأننا لو اأجرينا اإح�صاء على األف عالم مثال 

بين مف�صر ومحدث واأ�صولي وفقيه وغير ذلك، من اأ�صاطين العلماء الذين اأو�صلوا اإلينا 

الحكام  مع  متوافقين  كانوا  يذكر  ل  منهم  قليال  اأن عددا  لوجدنا  باجتهاداتهم  الدين 

اأو النفي وما  اأو القتل  م�صتفيدين من اأعطياتهم، فيما اأن الغالبية قد تعر�صوا للتنكيل 

اإلى ذلك.

يتمتع  له وزنه كان  اأجد عالما حقيقيا  لم  اأجراأ من ذلك لأقول:  اأكون  اأن  وا�صتطيع 

باأعطيات الحكام واأمانهم غير اأبي يو�صف �صاحب اأبي حنيفة، وذلك في عر�س �صريع 

لتاريخ علمائنا جميعا.

واأقول كمثل �صارخ لأمر نغفله اأحيانا، يزيد بن معاوية الذي ي�صرب به المثل بالظلم 

والتنكيل باآل البيت لم يكتف بكربالء وما رافقها، بل ارتكب المجزرة الأكثر عددا والتي 

�صحيتها  ذهب  الذي  الحرة  وقعة  عنيت  »مدرو�س«،  م�صبق  وبقرار  بارد  بدم  ارتكبت 

البيت  اأهل  تمتع  فيما  المنورة،  المدينة  واأهل  الكرام  ال�صحابة  من  مئات  اأو  ع�صرات 

واأتباعهم بالأمان في منزل الإمام علي بن الح�صين، واآخرون في منزل عبد اهلل بن عمر 

ر�صي اهلل عنهم اأجمعين.

اأردت من هذا اأن اأقول اأن العلماء جميعا كائنا ما كان اجتهادهم تعر�صوا للتنكيل 

ولي�س فقط المامية واأتباع اآل البيت، واأت�صور اأن تاأكيد هذه الفكرة واإثباتها في النفو�س 

ون�صرها في مجتمعاتنا ت�صاهم كثيرا في تقريب النفو�س. وتاأكيدا لذلك اأي�صا: �صيجد 

الذين  ال�صالطين  ووعاظ  ال�صوء  علماء  خالل  من  اأفعاله  »ج�از«  على  الدليل  الحاكم 

واإل  كافية  كانت  »الن�شب«  تهمة  وجدوا  فان  عليه،  ويحر�صونه  ال�صر  عمل  له  يزينون 

ف�صيجدون تهمة )نفي خلق القراآن( اأو ما اإلى ذلك.

خام�شا: الت�حد على ق�شايا الأمة: و�صول اإلى يومنا هذا فاإننا ل ن�صتطيع اآن ننتظر 

نتائج الحوارات الفقهية لتوحيد اجتهاد الم�صلمين ونظرتهم لالأمور، ولكن ال�صبيل الذي 

لم�صنا انه ال�صبيل ال�صليم، هو توحيد الم�صلمين على ق�صايا الأمة الرئي�صية. فاجتماع 
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الم�صلمين على طريق اإزالة الكيان ال�صهيوني ون�صر ثقافة الجهاد والمقاومة والممانعة 

والتناف�س في ذلك على طريق الخير، هو طريق الوحدة والتوحيد، ي�صيء الطريق العملي 

ت�صير  العربة، حتى  قبل  الح�صان  فلن�صع  العك�س،  ولي�س  الكبرى  النتائج  اإلى  المف�صي 

العربة اإلى محطة انت�صار اأخرى قريبة باإذن اهلل.
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على الرغم من احتدام الخالف الفكري بين العلماء من اتباع المذاهب نالحظ في 

كثير من الأحيان عالقات �صفاء ومحبة وتمازج عجيب الى حد كبير، فيدر�س بع�صهم 

على بع�س، ويدّر�س البع�س فقه المذاهب الأخرى، وينقل مناهجهم الى مذهبه ويطلب 

بع�صهم الإجازة من البع�س الآخر. وهناك مجموعة رائعة من كتب الفقه المقارن، اإذ 

يتم نقل رائع لآراء الآخرين.

اأروع مثال  460هـ«  ولقد جاء كتاب الخالف ل�صيخ الطائفة الطو�صي »المت�فى �شنة 

على ذلك. وقد نقل بكل اأمانة اآراء المذاهب الأخرى، وبالتف�صيل، ومنها اآراء المذهب 

ال�صافعي الى الحد الذي ظن ال�صبكي معه انه من علماء المذهب ال�صافعي وذكره في 

طبقاتهم، على الرغم من اعترافه باأنه فقيه ال�صيعة وم�صنفهم ولكنه يقول عنه )كان 

(1(

ينتمي الى مذهب ال�صافعي(. 

بين  امتزاج عجيب  لنا عن  فتعبر  العلماء  بع�س  في  نلمحها  وهناك ظاهرة غريبة 

المذاهب، وقد عبروا عن ابن الفوطي )توفي 723( وهو �صاحب )معجم اللقاب( وكان 

قيمًا على اأعظم مكتبة في ع�صره – عبروا عنه باأنه كان �صيعيًا حنبليًا. كما ذكر ال�صيخ 

 بان الطوفي المعروف بدفاعه ال�صديد عن اأ�صل )الم�صالح المر�صلة( 
(2(

وهبة الزحيلي

اأن  حين  في  علمائهم.  من  عده  الذي  رجب  ابن  ذلك  في  متبعًا  ال�صيعة  غالة  من  هو 

)*( المين العام لمجمع التقريب بين المذاهب -ايران

)1) طبقات ال�صافعية الكبرى لل�صيخ تاج الدين تقي الدين ال�صبكي ج3 �س 51.

)2) في بحثه المقدم الى ندوة الفقه ال�صالمي بم�صقط )�صعبان 1408هـ(.

 اآية اهلل ال�صيخ محمد علي الت�صخيري )*( 

تعامل علماء المذاهب فيما بينهم
)مع التركيز على الشهيدين األول والثاني(
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 ودفاعه عن هذا )ال�صل( الذي 
(1(

الطوفي كان من علماء الحنابلة في القرن الثامن.

يرف�صه ال�صيعة، وعدم ذكره في فهار�س علماء ال�صيعة يوؤيدان كونه حنبليًا.

وهذا محمد ابن اأبي بكر ال�صكاكيني العالم ال�صيعي المعروف كان كل م�صايخه من 

اأهل ال�صنة. وقد خّرج له ابن الفخر عالء الدين ابن تيمية )المتوفي �صنة 701( ما رواه 

عن �صيوخه وناظره و�صهد له بالتفوق وقال عنه: )هو من يت�صيع به ال�صني ويت�صنن به 

الراف�صي( وقد ن�صخ �صحيح البخاري بيده، وهو �صاحب الق�صيدة المعروفة ومطلعها:

دينكم ذمــــي  ال�ــــصــــالم  مــعــ�ــصــر  ـــــا  ــــــــــــوه بــــــاأو�ــــــصــــــح حــجــةاأي تــــحــــيــــر دّل

وهو �صاحب )الطرائف في معرفة الطوائف( الذي مزقه ال�صبكي واأحرقه.

ولو رجعنا الى كتب طبقات الحنابلة لراأينا التقارب العجيب فهذا المحبي كبير ال�صنة 

فيقول عنه )كما في خال�صة  المعروف  ال�صيعة  عالم  العاملي  البهاء  يمدح  دم�صق  في 

بف�صائله  العالم  واتحاف  مزاياه،  ون�صر  اأخباره  بذكر  حقيق  كل  من  اأحق  وهو  الأثر(: 

وبدائعه، وكان امة م�صتقلة في الأخذ باأطراف العلوم والت�صلع بدقائق الفنون، وما اأظن 

الزمان �صمح بمثله ول جاد بنده وبالجملة فلم ت�صنف ال�صماع باأعجب من اأخباره.

من  الثقات  بروايات  الأخذ  هو  ال�صنة  �صلف  �صيرة  اأن  البغدادي  الخطيب  ذكر  وقد 

(2(

ال�صيعة.

ومن المعروف ان ال�صيخ الطو�صي كان له م�صايخ من اأهل ال�صنة ومنهم: ابو الح�صن 

�صاحب  وعده   
(3(

التنوخي القا�صم  ابو  والقا�صي  �صنان  بن  ومحمد  المغربي،  �صوار  بن 

)الريا�س( من ال�صيعة.

والحديث في هذا الباب يطول. 

)1) م�صادر الت�صريع �س 80.

)2) الكفاية في علم الرواية �س 125.

)3) راجع )الجازة الكبيرة( للعالمة الحلي.
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ال�صيخ  اأن  المجال من قبيل:   نماذج جيدة في هذا 
(1(

ال�صبحاني  اآية اهلل  وقد ذكر 

الكليني – وهو اأحد كبار المحدثين ال�صيعة قد تتلمذ على يد ا�صتاذين �صنيين هما: ابو 

الح�صن ال�صمرقندي والخفاف الني�صابوري، ومنها اأن ال�صيخ ال�صدوق اقام لعدة �صنوات 

في بلخ وبخارى ونقل الحديث عن 260 �صيخًا منهم بع�س اأهل ال�صنة كما اأن بع�س م�صايخ 

الخطيب البغدادي كمحمد بن طلحة الَنعالي وغيره نقلوا الحديث عنه، وان علماء كل 

الطوائف كانوا يح�صرون مجل�س ال�صيخ المفيد )م: 413هـ(. ومنها ان ال�صيد المرت�صى 

كان مفزع علماء العراق – كما يقول ابن ب�صام الندل�صي في اواخر كتاب )الذخيرة(، 

ومنها اأن �صيخ الطائفة الطو�صي )م: 460هـ( نقل الرواية عن اأبي علي بن �صاذان واأبي 

من�صور ال�صّكري، ومنها ان ال�صيخ ابن اإدري�س الحلي كان يتعاون مع احد فقهاء ال�صافعية 

الرازي  الدين  منتجب  ال�صيخ  على  تتلمذ  ال�صني  القزويني  الرافعي  ال�صيخ  واأن  علميًا، 

ال�صيخ  المحيط( ي�صف  اآبادي �صاحب )القامو�س  الفيروز  ان  ومنها  ال�صيعي ومدحه، 

فخر المحققين ابن العالمة الحلي باأنه »بحر العل�م وط�د العلى فخر الدين محمد 

لل�صيخ  العتقاد(  واأن كتاب )تجريد  الأمم«،  المام العظم برهان علماء  ال�شيخ  بن 

ال�صنة وهم: �صم�س الدين  اأهل  ال�صيعي �صرحه ثالثة من علماء  ن�صير الدين الطو�صي 

الردبيلي  المحقق  ويقوم  القو�صجي،  الدين  وعالء  ال�صفهاني  الدين  و�صم�س  البيهقي 

بتدري�س كتاب »مخت�شر في الأ�ش�ل« لبن الحاجب لتلميذيه �صاحب المدارك و�صاحب 

المعالم، وقد �صرح العالمة الحلي هذا الكتاب ب�صكل جميل حتى و�صفه ابن حجر باأنه 

(2(

»في غاية الح�شن في حل الفاظه وتقريب معانيه«

ويمكننا اأن ن�صيف هنا بالمنا�صبة اأن المحقق الحلي وهو خال العالمة الحلي وا�صتاذه 

، ولم 
(3(

اأّلف كتاب )المعتبر في �صرح المخت�صر( ويعد مو�صوعة موجزة للفقه المقارن

)1) راجع مقال �صماحة ال�صيخ ال�صبحاني في مجلة )ن�صو�س معا�صرة( تحت عنوان )الن�صجام الإ�صالمي( العدد العا�صر �س91.

)2) الدرر الكامنة لبن حجر ج 2 �س 71.

)3) كما يعبر اآية اهلل مكارم �صيرازي في مقدمته على الكتاب.
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ال�صني وي�صتعمل نف�س  الفقه  اأنه احيانًا ي�صتر�صل مع  اتمامه. ومن الجميل فيه  ي�صتطع 

اأ�صلوبه ومنهجه من قبيل:

لنا ما رواه الجمه�ر  ماجاء في م�صاألة عدم تنج�س الكر وتقدير الكر من قوله: ». 1

(1( 

»Pعن النبي

عليه  ويدل  2 .« قوله:  من  النجا�صة  بمالقات  البئر  ماء  تنج�س  م�صاألة  في  جاء  ما 

النقل الم�شتفي�س عن ال�شحابة بايجاب النـزح. روى الجمه�ر عن علي)ع( »في 

الفاأرة تقع في البئر تنـزح منها دلء« وينقل ما يوؤيده عن الخالل وعن الح�صن 

الب�صري واأبي �صعيد الخدري وابن عبا�س ويقول: »ولم ينكر ذلك احد من اأهل 

(2( 

ذلك الع�شر«

وقال ال�شافعي نج�س  ماجاء في طهارة الميتة مما ل نف�س له �صائلة من قوله: ». 3

بالم�ت وينج�س ما يم�ت فيه عدا ال�شمك. لنا ما رواه الجمه�ر... ل يقال: 

عن  ورووه  جماعة  �شححه  نق�ل:  لنا  الحديث...  هذا  في  الترمذي  طعن 

(3( 
الم�شاهير فزال به الطعن...(

ابن  البخاري عن  رواه  ما  لنا  4 .« قوله:  الو�صوء، من  في  الغ�صل  تعدد  م�صاألة  وفي 

(4( 
عبا�س... واما ا�شتحباب الثانية فلما رواه الترمذي عن اأبي هريرة...(

على  لالنفتاح  رائعان  نموذجان  والثاني  االول  الشهيدان 
المذاهب االخرى:

ويعتبر ال�صهيد الول وهو محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني، من علماء 

القرن الثامن، وال�صهيد الثاني وهو زين الدين بن علي العاملي الجبعي من علماء القرن 

)1) المعتبر ج 1 �س 44 من�صورات موؤ�ص�صة �صيد ال�صهداء قم.

)2) ن.م �س 55.

)3) ن.م �س 101.

)4) ن.م �س 158.
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العا�صر، يعتبران مثلين رائعين من اأمثلة النفتاح والتمازج الفكري بين العلماء رغم اأنهما 

كانا نموذجين بارزين من اأمثلة ما يوؤدي اليه التطرف المذهبي من نتائج فجيعة.

فهذا ال�صهيد الول يعي�س مع علماء ع�صره، وكان مجل�صه »ل يخل� غالباً من علماء 

، وقد قال في بع�س اجازاته )اأنه يروي عن 
(1(

الجمه�ر لخلطته بهم و�شحبته لهم«

 وهي اإجازته لبن الخازن حيث جاء فيها )فاني اأروي عن 
(2(

نحو اأربعين �صيخًا منهم(

نحو اربعين �صيخًا من علمائهم بمكة والمدينة ودار ال�صالم بغداد وم�صر ودم�صق وبيت 

 
(3(

.»Q المقد�س، ومقام الخليل اإبراهيم

وكان )ره( كما يقول المرحوم �صاحب الريا�س: »ي�شتغل بتدري�س كتب المخالفين 

 ومما يذكر له اأنه افتى بترجيح ال�صالة خلف العالم ال�صني على الجماعة 
(4(

ويقرئهم«.

التي يوؤمها �صيعي عندما يخير ال�صيعي بينهما فقال: »وي�شتحب ح�ش�ر جماعة العامة 

الأول كان كمن �شلى  ال�شف  اأف�شل، فقد روي: »من �شّلى معهم في  كالخا�شة بل 

.
(6(

، »ويتاأكد مع المجاورة«
(5(

خلف ر�ش�ل اهلل P فيه«

وهذا ال�صهيد الثاني كان يذكر ال�صحابة بكل احترام فهو يقول: »ورجعت الى وطني 

وا�شحابه  واآله  النبي  بزيارة  والتمتع  والعمرة  الحج  من  ال�اجب  ق�شاء  بعد  الول 

، وقد اجتمع الى جملة من علماء ال�صنة؛ ففي �صفره الى م�صر 
(7(

�شل�ات اهلل عليهم..«. 

اجتمع مع »ال�شيخ الفا�شل �شم�س الدين بن ط�ل�ن الدم�شقي وقراأ عليه جملة من 

ا�شتغل  كما  بروايتهما  منه  واجيز  ال�شليمية  بالمدر�شة  ال�شالحية  في  ال�شحيحين 

 )957 عام  )ت:  ال�شافعي  الرملي  احمد  الدين  �شهاب  ال�شيخ  منهم  جماعة  على  بها 

)1) اعيان ال�صيعة لل�صيد مح�صن العاملي ج 10 �س 62.

)2) ن.م،وذكر ذلك في اأمل الأمل ج 1 �س 103.

)3) �صفينة البحار ج 1 �س 721.

)4) ريا�س العلماء ج 5 �س 185.

)5) و�صائل ال�صيعة ج 15 �س 381.

)6) الدرو�س ال�صرعية ـ طبعة م�صهد ـ ج 1 �س 193 ولعله يق�صد بالمجاورة جوار بيت ال�صكن.

)7) اعيان ال�صيعة ج 7 �س 150.
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وقراأ عليه )منهاج الن�وي( في الفقه، واأكثر )مخت�شر الأ�ش�ل( لبن الحاجب وكتباً 

)�شرح  عليه جملة من  وقراأ  الجرجاني.  المال ح�شين  ال�شيخ  كثيرة، ومنهم  اأخرى 

التجريد( للق��شجي وغيره، ومنهم ال�شيخ �شهاب الدين بن النجار الحنبلي. وقراأ 

عليه و�شمع منه كتباً كثيرة منها ال�شحيحان، وا�شتجازه، ومنهم ال�شيخ زين الدين 

.
(1(

الحري المالكي وغيرهم

الدين  بال�صيخ �صم�س  الحجة )948هـ( واجتمع  المقد�س في ذي  بيت  الى  �صافر  ثم 

م�صلم  �صحيح  وبع�س  البخاري  �صحيح  بع�س  عليه  وقراأ  المقد�صي  اللطيف  ابي  بن 

 ثم رجع الى وطنه وا�صتغل بمطالعة العلوم ومذاكرته م�صتفرغا 
(2(

واأجازه اإجازة عامة 

و�صعه. وفي �صنة 952هـ �صافر الى بالد الروم ودخل الق�صطنطينية في 17 ربيع الول ولم 

يجتمع مع احد من الأعيان الى ثمانية ع�صر يومًا، وكتب في خاللها ر�صالة في ع�صرة 

مباحث من ع�صرة علوم واأو�صلها الى قا�صي الع�صكر محمد بن محمد بن قا�صي زاده 

الرومي فوقعت منه موقعًا ح�صنا، وكان رجاًل فا�صاًل، واتفق بينهما مباحثات في م�صائل 

واأخذ  التن�صي�س  معاهد  �صاحب  العبا�صي  عبدالرحيم  بال�صيد  فيها  واجتمع  كثيرة... 

مرجع  و�صار  اأمره  وا�صتهر  الخم�صة  المذاهب  في  يدر�س  ببعلبك  واأقام  �صطرًا...  منه 

  وذكر الأ�صتاذ القزويني اأنه M افتى 
(3(

الأنام ومفتي كل فرقة بما يوافق مذهبها..«. 

في )المدر�صة النورية( ببعلبك لمدة ثالث �صنوات من 953 حتى 955هـ يدر�س المذاهب 

. وو�صف ال�صهيد نف�صه اأيامه هناك باأنها كانت اأيامًا ميمونة واوقاتًا بهيجة ما 
(4(

الخم�صة

 وذكر تلميذه ابن العودي بع�س ذكرياته فقال: »كنت 
(5(

راى اأ�صحابنا في الأع�صار مثلها

في خدمته تلك الأيام، ول اأن�شى وه� في اأعلى مقام ومرجع الأنام ومالذ الخا�س 

)1)  وهو ما �صرح هو به في ترجمة نف�صه بقلمه. راجع ر�صائل ال�صهيد الثاني المطبوع بقم �س 866.

)2) ن. م �س 869.

)3) الكنى واللقاب ج 2 �س 382 383.

)4) تاريخ الموؤ�ص�صة الدينية ال�صيعية �س 334.

)5) الدر المنثور لعلي بن محمد العاملي. ج 2 �س 182.
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والعام، ومفتي كل فرقٍة بما ي�افق مذهبها، ويدّر�س في المذاهب كتبها، وكان له في 

الم�شجد العظم بها در�س م�شاًفا الى ماذكر، و�شار اأهل البلد كلهم في انقياده، ومن 

وراء مراده، بقل�ب مخل�شة في ال�داد، وح�شن الإقبال والعتقاد، وقام �ش�ق العلم بها 

« ورحل الى م�صر وقراأ 
(1(

على طبق المراد، ورجعت اإليه الف�شالء من اقا�شي البالد 

بها على �صتة ع�صر رجاًل من اأكابر علمائهم وقد ذكرهم مف�صاًل، ويبدو اأنه ا�صتجازهم 

ح�شن  ال�شيخ  اإجازة  ومن  منه  »ويظهر  العلماء:  ريا�س  �صاحب  ويقول  كتبهم.  وروى 

واإجازات والده اأنه قراأ على جماعة كثيرين جداً من علماء العامة، وقراأ عندهم كثيراً 

من كتبهم في الفقه والحديث وال�ش�ل وغير ذلك، وروى جميع كتبهم وكذلك فعل 

(2(

ال�شهيد الأول والعالمة«.

وذكر ه� – اي ال�شهيد -  بع�س ه�ؤلء:

من قبيل ال�شيخ زين الدين الجرمي المالكي

وال�شيخ نا�شر الدين اللقاني

وال�شيخ نا�شر الدين الطبالوي ال�شافعي

وال�شيخ �شم�س الدين محمد بن ابي النحا�س

النحا�س  ابي  ابن  يعني  ال�صيخ  هذا  ينعت  كان  ما  كثيرًا  تلميذه:  العودي  ابن  وقال 

(3(

بال�صالح وح�صن الأخالق والتوا�صع. 

المقا�صد  على  التركيز  م�صاألة  ي�صمل  اأن  ويمكن  المجال  في هذا  والحديث مف�صل 

كتب  في  ظاهرة  وهي  ال�صنة  اأهل  كتب  من  الكثير  الروائي  النقل  وم�صاألة  ال�صرعية، 

ال�صهيد، وكذلك م�صاألة التركيز على الفقه المقارن باأ�صلوب مو�صوعي، وكذلك م�صاألة 

نقد بع�س التجاهات الفقهية المذهبية الخا�صة بكل �صجاعة كما نجده في م�صاألة نقد 

)1) ن.م.

)2) ريا�س العلماء ج، �س 365.

)3) اعيان ال�صيعة ج 7 �س 149.
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من يقول بالوجوب التخييري ل�صالة الجمعة، اإذ يرى ال�صهيد الثاني اأن ال�صر في تهاون 

البع�س فيها يكمن في اأن الذين يقيمونها،  اأي �صالة الجمعة، في الع�صور ال�صابقة كانوا 

اأئمة ال�صالل ممن ل ي�صح القتداء بهم مما قلل الهتمام بها لينقلب  من�صوبين من 

الوجوب العيني لديهم اإلى التخييري )لوجه نرجو من اهلل اأن يعذرهم فيه( وي�صيف: 

»وما كان حق هذه الفري�شة المعظمة ان يبلغ بها هذا المقدار من التهاون«. ونقل 

 ،
(1(

هذا الراأي عن الإمام عماد الدين الطبري المعا�صر للمحقق ن�صير الدين الطو�صي

وكذلك ما ن�صهده من الت�صديد على عدم تحريف القراآن.

وكاأن هذا الم�صلك لم يرق لبع�س العلماء وخ�صو�صا لالخباريين منهم فابدوا عدم 

(3(

 وقد اتهمه البع�س بالميل الى الت�صنن. 
(2(

ر�صاهم به

ال�صنة في علم  اهل  اعتمد منهج  اذ  بعمل فريد  قام   M لأنه  التهام  وربما جاء 

 يقول �صاحب الريا�س: »ثم اعلم اأن ال�شيخ زين 
(4(

الدراية وطبقه في المجال ال�صيعي؛

الدين هذا ه� اأول من نقل علم الدراية من كتب العامة وطريقتهم الى كتب الخا�شة، 

واألف فيه الر�شالة الم�شه�رة ثم �شرحها كما �شرح به جماعة ممن تاأخر عنه، ويل�ح 

من كتب الأ�شحاب اي�شاً، ثم الف بعده تلميذه ال�شيخ ح�شين بن عبدال�شمد الحارثي 

(5(

وبعده ولده ال�شيخ البهائي وهكذا... 

وهنا يقول العالمة المين: »والعالمة وال�شهيدان اأجل قدراً من اأن يقلدوا اأحدا في 

مثل هذه الم�شائل او تق�دهم قراءة كتب غيرهم الى اتباع ما فيها بدون برهان وهم 

)1) راجع ر�صالته في )�صالة الجمعة( المطبوعة في كتاب )ر�صائل ال�صهيد الثاني – ن�صر مركز البحاث والدرا�صات بقم – ايران 

– �س 188.
)2) راجع مثاًل، اأمل الأمل ج1 �س 90 وريا�س العلماء ج 2 �س 365 ومعجم رجال الحديث ج 7 �س 378.

)3) كما ذكر ذلك المحدث الجزائري في كتابه )الجواهر الغوالي في �صرح عوالي الالآلي( نقاًل عن بع�س اولد ال�صهيد الثاني 

»راجع مقال المحققين لكتاب )منية المريد(�س43«.

)4) ومن ذلك التق�صيم الرباعي للحديث الى: �صحيح وح�صن وموثق و�صعيف. واإن اأرجع البع�س ذلك الى ع�صر جمال الدين بن 

الثاني يعد  ال�صهيد  419( ولكن  ال�صهيدين �س  ال�صاأن في كتاب )مجموعة مقالت موؤتمر  اأو قبله )راجع مقاًل بهذا  طاوو�س 

مطوًرا لمثل هذه الدرا�صات عند المامية بال ريب.

)5) ريا�س العلماء ج 2 �س 365.
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روؤ�شاء المذهب وم�ؤ�ش�ش� ق�اعده وبهم اقتدى فيه اأهله ومنهم اأخذوه، واإنما اأخذوا 

ا�شطالحات العامة وو�شع�ها لأحاديثهم غيرة على المذهب لما لم يروا مانعاً من 

ذلك، وكذلك فعل�ا في اأ�ش�ل الفقه وفي الإجماع وغيره كما بين في محله وكذلك 

في فن الدراية وغيره »وكيف يك�ن عدم ر�شا ال�شيخ ح�شن بما فعل�ا لهذه العلة وه� 

(1(

قد تبعهم وزاد عليهم«.

وهكذا نجد التعامل اليجابي البناء بين القادة:

احترام ي�صل اإلى حد التكريم الرفيع. - 

وعبارات المودة والمحبة �صائدة رغم النقد العلمي احيانًا. - 

وانبهار واحترام يفوق الو�صف. - 

وعلماء الفريقين ي�صرح بع�صهم كتاب الآخر. - 

واإرجاع من امام اإلى امام. - 

وتدري�س البع�س وافتاوؤه النا�س بالمذهب الآخر. - 

واعتراف بالف�صل والعلم باأروع التعابير. - 

واإلحاح على التعلم رغم الو�صع ال�صيا�صي الحرج. - 

وا�صتجازة البع�س من البع�س الآخر ورواية كتبه. - 

واخيرًا عدم اإل�صرار على الراي، ورد للمنقول عنهم اذا لم يوافق الكتاب وال�صنة. -

وامتزاج الى حد عدم تبين المذهب لدى البع�س. - 

وحرية في الجتهاد وقبول بالتعددية وانفتاح على الآخر. - 

ونقل المنهج العلمي لدى الآخر الى علوم المذهب. - 

فهل يا ترى تقت�صي العقالنية غير ذلك؟ وهل احتفظ اتباع الأئمة بمثل هذه الروح 

بعد ذلك؟!

)1) اعيان ال�صيعة ج 7 �س 157.
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الحالة الطائفية الالعقالنية
– بعد ابتعادها عن تلك الع�صور اتجهت نحو حالت  – بكل ا�صف  اننا نجد الأمة 

طائفية بغي�صة ف�صرعان ما �صاد التع�صب والنغالق، وتقليد المجتهدين لغيرهم »حتى اآل 

بهم التع�شب اإلى ان اأحدهم اإذا ورد عليه �شيء من الكتاب وال�شنة على خالف مذهبه 

.
(1(

يجتهد في دفعه بكل و�شيلة من التاأويالت البعيدة، ن�شرة لمذهبه ولق�له«

ونقل الفخر الرازي عن اكبر �صيوخه انه قال: قد �صاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء، 

قراأت عليهم اآيات كثيرة من كتاب اهلل في بع�س م�صائل، وكانت مذاهبهم بخالف تلك 

الآيات فلم يقبلوها، ولم يلتفتوا اإليها، وبقوا ينظرون الي كالمتعجب – يعني كيف يمكن 

العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن �صلفنا وردت على خالفها- ولو تاأملت حق 

.
(2(

التاأمل وجدت هذا الداء �صاريًا في عروق الأكثرين من اهل الدنيا«

.وربما كان اغالق الجتهاد 
(3(

وقد ذكر ال�صيخ اأ�صد حيدر اقواًل اخرى من هذا القبيل

وح�صر المذاهب نتيجة وعاماًل على المزيد من ذلك.

ولم يقت�صر المر على هذا الحد، وانما انتقل اإلى مرحلة نقل ال�صراع من مرحلة 

اإلى  الخالف  نقل  الذي  الأمر  واليمان(،  )الكفر  م�صتوى  اإلى  وال�صواب(  )الخطاأ 

الجماهير العري�صة، وت�صبب في كوارث ي�صيب لها الوليد.

او   .
(4(

ال�صيعة بين  �صواء  بها  والمتعاطين  العقلية  العلوم  على  الهجوم  وا�صتد 

.
(5(

ال�صنة

وراحت التهم تطال المذاهب والآراء فت�صفها بالهالكة، وانها مجو�س المة وامثال 

.
(6(

ذلك، وزاد الخالف على الفرعيات والن�صغال بها وهكذا

)1) مخت�صر الموؤمل ل�صهاب الدين ابي �صامة، �س 14.

)2) التف�صير الكبير، ج 16، �س 31 في تف�صير الآية 31، من �صورة التوبة.

)3) المام ال�صادق والمذاهب الربعة طبعة مجمع اهل البيت، ج 3، �س 192.

)4) راجع كتاب )المعالم الجديدة لعلم ال�صول( لالمام ال�صيد محمد باقر ال�صدر.

)5) راجع مقال ال�صتاذ الطويل في كتاب ق�صية الفل�صفة، �س 211.

)6) راجع كتاب )ق�صة الطوائف( للدكتور الن�صاري، ف�صل الحقبة الطائفية، �س 185.
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وزاد تدخل الحكام )وكانت البالد قد تحولت اإلى اقطاعيات كبيرة( الطين بلة )ومع 

كل جائحة من عداوة وغ�صب، ا�صرفت تهم النبذ والتحريم والتكفير والرمي بالباطل 

اأ�صحاب المذاهب وموؤلفات  �صد الآخر مقدمة للقتل واحراق الممتلكات واتالف كتب 

فقهائها ون�صر الرعب والكراهية.

وفي تاريخ الجائحات تكررت همجية البط�س مع كل �صلطة جديدة مرة �صد ال�صيعة، 

.
(1(

ومرة �صد ال�صنة.... 

ولنا اأن نراجع ما ذكره ياقوت من التقاتل بين اتباع المذاهب.

كما لنا ان نتذكر ان ال�صراع بين ال�صفويين والعثمانيين - وكل منهما يتمتر�س خلف 

امام عدوها  الأمة خرابًا ودمارًا، وا�صعفها  واورث  اربعة قرون  – دام  خلفية مذهبية 

الغربي.

الحنابلة ذكره لال�صتدلل على مبداأ  اأئمة  الطوفي من  لل�صيخ  و�صنكتفي بذكر ن�س 

الن�صو�س  ان  راى  لأنه  والجماع،  الن�صو�س  على  اياه  مقدمًا  المر�صلة(  )الم�صالح 

متعار�صة، والجتهادات مت�صاربة، والحاديث المو�صوعة كثيرة. وفي هذا ال�صياق يذكر 

بع�س انماط ال�صراع في تلك الع�صور فيقول:

»ان المالكية ا�شتقلت في المغرب، والحنفية بالم�شرق، فال يقار احد المذهبين احداً 

من غيره في بالده ال على وجه ما. وحتى بلغنا اأن اهل جيالن من الحنابلة اذا دخل 

اأن بع�س بالد  بلغنا  الكفار، وحتى  اليهم حنفي قتل�ه، وجعل�ا ماله فيئاً، حكمهم في 

ماوراء النهر من بالد الحنفية كان فيه م�شجد واحد لل�شافعية، وكان والي البلد يخرج 

كل ي�م ل�شالة ال�شبح فيرى ذلك الم�شجد فيق�ل: اأما اآن لهذه الكني�شة اأن تغلق؟ فلم 

يزل كذلك، حتى ا�شبح ي�ماً وقد �شد باب ذلك الم�شجد بالطين واللبن فاعجب ال�الي 

. ولكن الأمة بوعي علمائها تخل�صت من افرازات ع�صور النـزاع هذه.
(2(

ذلك«

)1) ن.م. �س 219.

)2) ر�صالة الطوفي، �س 116.
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غير اأننا في الآونة الخيرة �صهدنا عودة غريبة لهذه الحركة �صببها عدو المة القديم 

ال�صحوة  هاج�س  با�صتمرار  يعي�س  الذي  العالمي،  وال�صتكبار  ال�صتعمار  وهو  الجديد 

الإ�صالمية، ويخاف منها على م�صالحه ال�صتعمارية.

فهو في هذه الفترة الزمنية، وبعد اأن مني بالهزائم المتتالية في نقاط متنوعة من 

العالم ال�صالمي كافغان�صتان والعراق ولبنان وفل�صطين وال�صومال، وبعد ف�صل م�صاريعه 

مذهب  كل  رجال  ويح�ص�س  الطائفية،  النعرات  لحياء  يخطط  راح  الآخر،  تلو  الواحد 

ب�صرورة الدفاع وتحريك ال�صكال على الآخر.

ول ريب اأنه – وكما هو الحال دائمًا – ا�صتفاد من ذوي التع�صب وهواة التكفير ومن 

له  المنطقة، لي�صونوا  الذين ن�صبهم في  العمالء  الجهالء بالم�صالح، وبعد ذلك من 

نفوذه، ويحققوا له مايطمح اليه، بل وا�صتفاد من العدو ال�صهيوني الغادر ليحقق تنفيذًا 

وا�صعًا للخطة الطائفية، ويعطي النـزاعات ال�صيا�صية في ال�صل بعدًا طائفيًا مقيتًا.

ويبقى اأن ينتبه العلماء والعقالء لهذا التاآمر فيعملوا على اف�صاله والحد من اآثاره، 

واهلل ولي التوفيق.
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مقدمة:
لن ن�صهب في �صرد �صيرة ال�صهيدين الول والثاني كي ل يتكرر عر�صها في ن�صو�س 

البحاث والوراق المقدمة في اطار محاور الموؤتمر، و�صنكتفي بان ن�صيــر الى وجود 6 

نقاط م�صتركة بين ال�صهيدين ت�صمح بو�صع البحث عنهما في �صياق واحد:

عمرهما ال�صريف الذي لم يتجاوز خم�صة وخم�صين عاًما.  1 .

ق�صى كل منهما 20. 2 عاًما في الرحالت على امتداد بلدان العالم ال�صالمي. 

ت�صابه �صهادتهما المباركة في ال�صلوب من خالل تهمة وو�صاية مذهبية.  3 .

تقاربهما في الم�صاريع الفكرية والفقهية وال�صيا�صية.   4 .

ن�صاأتهما وبيئتهما العاملية )جبل عامل(.  5 .

ي�صتركان في المنهج التقريبي النفتاحي والتبادلي مع المذاهب ال�صالمية.  6 .

والقيم  ال�صعارات  على  اعالمية،  زاوية  من  ال�صوء،  بت�صليط  بحثنا  في  و�صنقوم 

والمواثيق التي تتبناها الموؤ�ص�صات العالمية اليوم، واجراء عملية مقارنة للمنهج الذي 

تبناه ال�صهيدين في حركتيهما مع مناهج هذه الموؤ�ص�صات العالمية، مع ذكر ال�صواهد 

والقرائن لزوم مقت�صى الحال.

اوالً: مــاهية المنهج االعالمي  
ان مو�صوعنا هذا يلزمنا بدايًة، التعريف بمعنى وا�صطالح المنهج العالمي، فقد 

)*( مدير عام قناة المنار - لبنان

اأ. عبد اهلل ق�صير)*(   

المنهج االعالمي عند الشهيدين االول والثاني 
دراسة مقارنة مع مناهج اعالم اليوم
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ووردت  الى غاية معينة«.  ت��شل  »و�شيلة محددة  بانه  المنهج  العربي  المعجم  عّرف 

ْرَعًة َوِمْنَه�ًج�} �صورة  كلمة المنهج في القراآن الكريم في قوله تعالى { ِلُكلٍّ َجَعْلنَ� ِمنُكْم �صِ

المائدة/الآية 48. وقد ف�صرت بمعنى جعلنا لكم الطريق الوا�صح في ال�صير وال�صلوك. 

الت�جهات  الذي ي��شح  »الطريق  بانه  المنهج العالمي  تعريف  يمكن  وعلى �صوئها، 

قناة  او  م�ؤ�ش�شة  او  �شخ�شية  ت�شتخدمها  التي  والطرق  وال�شاليب  والهتمامات 

وعر�س  لي�شال  العملية  وقيمها  وا�ش�لها  والفكرية  العلمية  �شيرتها  في  اعالمية 

اأمام  وذلك  بها،  ت�ؤمن  وم�شائل  ق�شايا  على  ال�ش�ء  لت�شليط  او  وافكارها  ر�شائلها 

الجمه�ر والنا�س اجمعين في �شبيل تحقيق مجم�عة من الهداف وخدمة عدد من 

الغايات الفكرية والثقافية وال�شيا�شية«.  

والخ�صو�صيات  الموؤ�صرات  من  مجموعة  في  العالمية  المناهج  تتمظهر  ما  واكثر 

هذه  ترفعها  التي  والمواثيق  والقيم  ال�صعارات  في  تجلياتها  اأكثر  وتبرز  والب�صمات، 

الموؤ�ص�صات العالمية، فت�صبح بمنزلة �صعارها وهويتها الخا�صة وبطاقتها ال�صخ�صية. 

العالمية  الر�صائل  اي�صال  في  المعتمدة  والو�صائط  والو�صائل  التكنولوجيا  اما 

كبير  دور  لها  فلي�س  هاتف...(،   / انترنت   / من�صور   / �صحيفة   / تلفزيون   / )اذاعة 

وحا�صم في تحديد ماهية المنهج العالمي ور�صم معالمه، لنها تنتمي الى فئة الدوات 

المتغيرة بين ع�صر وم�صر، في حين ان حديثنا يدور  ال�صناعية والح�صارية  والآلت 

والتوا�صل  الت�صال  الخا�س في  وال�صلوب  الطريقة  وبالتحديد  المنهج العالمي  حول 

والتبادل المعرفي والثقافي مع الآخرين.

المؤسسات  ومواثيق  وقيم  لشعارات  وصفي  عرض  ثانيًا: 
االعالمية الراهنة  

  وبالطاللة على ار�س الواقع لتلم�س هذا التعريف وتطبيقه على عدد من الموؤ�ص�صات 
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  بها وقيم 
(1(

والقنوات العالمية، نجد ان كل قناة وموؤ�ص�صة تتبنى �صعارات اعالمية خا�صة 

و�صلوكيات مهنية ت�صير عليها، وتهدف من خاللها التعبير عن روؤيتها واهدافها ور�صائلها: 

ف�شعار قناة الجزيرة مثاًل:  الراأي والراأي الآخر / منبر من ل منبر له. 

و�شعار قناة المنـــار:  قناة العرب والم�شلمين /  قناة المقاومة والتحرير.

و�شعار قناة الر�شالة:اأ�شالة وابداع. 

و�شعار قناة اقــــراأ:  متعة العالم الهادف /  نح� مجتمع ا�شالمي معا�شر

و�شعار قناة العربية:ان تعرف اأكثر / تغطية م�شتمرة. 

و�شعار جريدة ال�شفير:  �ش�ت الذين ل �ش�ت لهم.  

و�شعار قناة BBC البريطانية:  تمكين النا�س من التعلم والترفيه.  

الموؤ�ص�صات.  تتبناها هذه  التي  المهنية العالمية  القيم  الى  بالن�صبة  وكذلك المر 

فمن خالل درا�صة وثائق ومواثيق هذه الموؤ�ص�صات نجد ان هناك 9 قيم ا�صا�صية م�صتركة 

بين هذه الموؤ�ص�صات وغيرها من القنوات العالمية على م�صتوى ا�صولها العملية ومبادئها 

المهنية، وهي: 

ال�صدق والم�صداقية في نقل الخبار وتو�صيف الحداث. 

الجراأة في الموقف والتعبير. 

الن�صاف والتوازن في النظر الى الآراء والفكار المتنوعة. 

العمق وال�صمولية. 

الدقة في المعلومات والتحقيقات. 

ال�صفافية والو�صوح.  

البحث عن الحقيقة من م�صادرها ومنابعها ال�صلية. 

المو�صوعية والتجرد. 

)1) تم اعتماد ال�صعارات ونقلها من المواقع الر�صمية للموؤ�ص�صات العالمية على �صبكة النترنت ف�صاًل عن �صهرتها. 
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المواكبة والمتابعة الميدانية للتطورات والمتغيرات.

 الذي تبناه مجل�س وزراء العالم العرب 
(1(

وجاء في ميثاق ال�صرف العالمي العربي 

العام 2007، ما يتحدث عن مو�صوع الت�صامح واآداب الحوار  وقد اقتب�صنا من المواد ما 

يفيدنا في بحثنا، ومنها: 

المادة العا�صرة »تعميق روح الت�شامح والتاآخي ونبذ كل دعاوي التحيز والتع�شب 

ايا كانت ا�شكاله«. 

المادة الثانية ع�صرة »مراعاة ا�ش�ل الح�ار واآدابه وخا�شة الذي يعر�س او يذاع او 

يبث، لجهة حق�ق �شي�ف الح�ار في �شرح اآرائهم والمتلقين في التعقيب، وعر�س 

المتلقي  لدى  وم��ش�عية  و�شاملة  متكاملة  روؤية  بل�رة  الى  و�ش�ًل  كافة،  الآراء 

العربي«.  

وشعارات  الشهيدين  منهج  بين  تطبيقية  مقارنة  ثالثًا: 
المؤسسات االعالمية  

التي  بال�صعارات  الموؤ�ص�صات  هذه  لدى  اللتزام  ون�صبية  م�صتوى  عن  النظر  وبغ�س 

ترفعها، ال اننا لو نظرنا لهذه ال�صعارات والقيم والمواثيق التي تنادي بها كل القنوات 

الم�صهورة،  العالمية  القنوات  وكذلك  البارزة  وال�صالمية  العربية  العالمية  والو�صائل 

وحاولنا مقارنتها مع التراث ال�صخم الذي تركه ال�صهيدان، الول والثاني، في �صيرتيهما 

ال�صخ�صيات  اعظم  من  كانا  انهما  ال�صك،  يقبل  ل  بما  لدينا  لثبت  والعملية،  العلمية 

عماًل بالمنهجيات العالمية الحديثة، ل بل ندعي انهما �صبقا ع�صريهما بقرون، ولهما 

الريادة والفرادة في الكثير من المبادئ وال�صعارات العالمية. فالعديد من الموؤ�ص�صات 

العالمية التي ترفع �صعارات ومواثيق وتتبنى قيم مهنية براقة، ل ترتقى الى م�صتواها 

المثل  )لعل  المناهج  هذه  على  وال�صتقامة  الثبات  ت�صتطيع  ول  والعمل،  التطبيق  عند 

www.amicat.org  .1)  منقولة عن موقع مجل�س وزراء العالم العرب على النترنت(



267

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

العالمية  الو�صائل  هذه  جانب  من  العربية  الثورات  مع  التعاطي  كيفية  في  هو  الفاقع 

التي تعتمد �صيا�صة الكيل بمكيالين(، في حين ان ال�صهيدين من الذين ا�صتقاموا على 

الطريقة )كما يعبر القراآن الكريم(، وهما بحق اأ�ص�صا منهجا اعالميا ناجحا وفعاًل، 

جمع و�صهر كل هذه ال�صعارات والقيم والمواثيق ولم �صملها. 

والثاني،  الول  ال�صهيدين  منهج  بين  مقارنة  اجراء  اردنا  فلوا  ال�صا�س  هذا  وعلى 

وال�صالمية  العربية  العالمية  الموؤ�ص�صات  ارقى  تتبناه  الذي  اليوم  اعالم  ومناهج 

والعالمية، فاإنها �صتوؤدي حتما الى العتراف بانهما الرائدان وال�صباقان رغم الفا�صل 

الزمني الكبير. 

 على مستوى الشعارات االعالمية التي
ترفعها هذه المؤسسات 

1(  �شعار الراأي والراأي الأخر:  

ونقال  والحوار  والمباحثة  للدر�س  الآخرين  واماكن  الى مواقع  ال�صهيدان  لقد ذهب 

قيا�س  يمكن  ول  وافتيا على �صوئها،  منها  واأخذا  بها  وعرفا  المخالفة  المذاهب  تراث 

ذهاب ال�صهيدين لالآخرين على انه نوع من طلب العلم ك�صائر الطالب والتالميذ، لأن 

فقيهين  ال�صنة  اهل  وم�صايخ  مدار�س  الى  العراق  وحوزات  الحلة  انتقال من  ال�صهيدين 

مجتهدين...

ثم ان ال�صهيدين ا�ص�صا عن ايمان واعتقاد را�صخ مقولة »ان الفقيه ل ي�شبح فقيها 

الآراء  والجهد في الطالع على  ال��شع  بذل  ال�شتطاعة ومع  ينظر على قدر  حتى 

الفقهية كافة محل البحث والجتهاد �ش�اء لدى علماء المذهب ال�شالمي ال�شيعي 

تقييم  في  دخالة  لها  المعادلة  وهذه  ال�شنية«.  ال�شالمية  المذاهب  علماء  عند  او 

ولي�س م�صاألة ترف وف�صول فقهي وثقافي، وعلى هذا ال�صا�س  الفقيه  واأهلية  �صالحية 

بذل ال�صنوات من عمريهما ال�صريفين يبحثان ويقويان قريحتيهما وذائقتيهما الفقهية، 
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عبر الحتكاك والتباحث مع الآخرين في اطار منهجهما في التوا�صل والتبادل، وهذه 

المقولة تعد اأغنى من مبداأ الراأي والراأي الآخر، كما تطبقه اليوم بع�س و�صائل العالم 

ك�صعار للت�صويق فقط. 

 حوارا طويال جرى بين ال�صهيد الثاني وال�صيخ علي 
(1(

وقد نقل �صاحب الدر المنثور

بن محمد، ابي الح�صن البكري وكان من اعلم علماء م�صر انذاك وهو ا�صتاذ ال�صهيد 

الثاني  ال�صهيد  �صاأل  حيث  اليها،  ذهبنا  التي  المقولة  بهذه  الحقيقي  ايمانهم  يوؤكد  ما 

�صاحبه البكري: »ماذا عن العلماء العالم والف�شالء الكرام الذين جمد كل فريق 

منهم على مذهب من المذاهب الربعة ولم يدر ما قيل فيما عدا هذا المذهب الذي 

اختاره، مع قدرته على الطالع والتفح�س وادراك المطالب، وقنع بالتقليد لل�شلف، 

قالت  فان  واحدة،  الحق من جهة  ان  المعل�م  ومن  ذلك،  م�ؤونة  كف�ه  بانهم  وجزم 

تق�ل،  على فالن وفالن  فكذلك الخرى  اعتماداً  الى جانبنا،  الحق  الفرق  احدى 

اعتمادا على محققيهم، واعيان م�شايخهم، لن ما من فرقة ال ولها ف�شالء ترجع 

ذلك،  كف�نا  وفالن  وفالن  ال�شافعي  المام  تق�ل  عليهم؟فال�شافعية  وتق�ل  اليهم 

وكذا الحنفية  والحنبلية والمالكية، وكذلك ال�شيعة يق�ل�ن كفانا ال�شيد المرت�شى 

وال�شيخ الط��شي والخ�اجا ن�شير الدين وال�شيخ جمال الدين عناء التفح�س. فكيف 

على  يطلع  ولم  المذاهب،  هذه  احد  على  بالقت�شار  الف�شالء  ه�ؤلء  مثل  يكتفي 

حقيقة الآخر، بل ول وقف على م�شنفات اهلها، ول عرف ا�شماءها؟ فك�ن الحق مع 

الجميع ل يمكن، ومع البع�س ترجيح بال مرجح«. 

فرد ال�صيخ البكري »اما العلماء فيكفي ك�ن كل واحد منهم محقا بالظاهر«.

فاجاب ال�صهيد الثاني جوابا حدد فيه هذه المقولة »كيف يكفيهم مع ما ذكرنا من 

تق�شيرهم في النظر وتحقيق الحال؟«.

 2 الح�صيني.ج  احمد  ال�صيد  تحقيق  الثاني.  ال�صهيد  ابن  الح�صن  بن  محمد  بن  الماأثور.علي  وغير  الماأثور  من  المنثور  الدر   (1(

�س165-164. 
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التدري�س  تعتمد  الى حوا�صر علمية عدة،  الثاني  ال�صهيد  �صافر  ال�صا�س  وعلى هذا 

على مذاهب اهل ال�صنة، نذكر منها انه قراأ �صحيح م�صلم والبخاري عند �صم�س الدين 

والمنطق  الفقه  علوم  في  بارزا   ا�صتاذا م�صريا   16 على  ودر�س  الدم�صقي،  بن طولون 

والعربية والهند�صة والفلك والتف�صير.  

 شعار منبر من ال منبر له وصوت الذين ال صوت لهم: 
  فقد نقل عن ال�صيد البروجردي، ان ال�صهيدين كانا اثنين من خم�صة فقهاء �صيعة، 

اجتهادات  ب�صائر  وخبرا  علما  واحاطوا  اجادوا  ال�صيعي،  الفقهي  التاريخ  طول  على 

وا�صتنباطات الفقهين ال�صني وال�صيعي معًا. 

  وكنموذج على تبني �صعار »منبر من ل منبر له«، ننقل ما قاله ابن ابي جمهور في 

كتابه »ع�الي الالآلي«، من انه اح�صى 198 رواية رواها ال�صهيد الول، منها مائة رواية 

، اأي ما يقارب الن�صف. 
(1(

منقولة عن �صحاج اهل ال�صنة 

المجتهدين  ا�صترط على  فقد  المنهج،  لهذا  م�صابهة  وامثلة  نظائر  الثاني  ولل�صهيد 

وعلماء الفقه ال�صيعة، وجوب اللمام با�صول الفقه عند المذاهب ال�صالمية كافة، كي 

ي�صح احتجاجهم وا�صتدللهم، وي�صح تقليدهم، جاء ذلك في كتاب »الرو�شة البهية 

في �شرح اللمعة الدم�شقية«. واكثر من ذلك فقد حدد ال�صهيد الثاني مرجعين اعتبرهما 

كافيين لهذا اللمام وهما »تهذيب ال�ش�ل« للعالمة الحلي، و»مخت�شر ال�ش�ل« لبن 

  .
(2(

حاجب الحنبلي

عن  منقولة  واأحاديث  بروايات  ومليئة  زاخرة  يجدها  ال�صهيدين  كتب  يطالع  ومن   

�صحاح ومراجع وم�صادر لأهل ال�صنة، كالبخاري وم�صلم وكنز العمال والترمذي وابي 

داوود، وال�صافعي والزهري والرازي وغيرهم.  

)1) عوالي الالآلي. ابن ابي جمهور. مطبعة �صيد ال�صهداء  من �س 380 الى �س457. 

)2) الرو�صة البهية في �صرح اللمعة الدم�صقية.  جزء 3 �س 65.  
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الظلم  ومقاومة  والمسلمين  العرب  قضايا  حمل  شعار 
والطغيان: 

فمن ي�صاهي ال�صهيدين اهتماما بق�صايا العرب والم�صلمين، وقد جابا العالم ال�صالمي 

في �صبيل النه�صة والتقريب ومواجهة التحديات التي واجهها العالم ال�صالمي، وخا�صة 

حتى  ال�صالمية،  للبلدان  الخارجية  الغزوات  ومقاومة  ومواجهة  القليمية  ال�صراعات 

رزقا ونال ال�صهادة على ايدي ال�صالطين في �صاحات مقارعة الظلم والجهل والتع�صب. 

الى قرى جبل عامل  امتدت  و�صيا�صية  ودينية  ا�ص�س مرجعية علمية  الول  فال�صهيد 

وبالد ال�صام كافة، وكان له مئات الوكالء في مختلف المناطق، وقد حارب البدع وخا�صة 

فتنة اليالو�صي )رجل من قرية برج يالو�س قرب النبطية(، وهو كان من تالمذته وخرج 

عليه م�صتعينا بال�صحر وال�صعوذة والتلبي�س على النا�س، ويظهر انه بداأ مت�صوفا، وقيل 

انه ادعى النبوة، وقد حاول تثبيت زعامته مثيرًا الخالف المذهبي، وا�صتطاع ان يجمع 

حوله الرجال والن�صار، وقد و�صل المر الى حدوث معركة م�صلحة �صقط خاللها العديد 

اليالو�صي  فيها  وقتل  »ال�شهداء«،  بمعركة  �صميت  الجانبين،  بين  وال�صهداء  القتلى  من 

ولكن دعوته لم تتوقف، بل ا�صتمرت مع تالمذته بدعم من ق�صاة ال�صلطة كتقي الدين 

الجبلي الخيامي ويون�س بن يحيى، اللذين و�صيا بال�صهيد الأول لدى بيدمر، وجمعا ما 

الدين  برهان  وال�صام،  دم�صق  قا�صي  الى  �صلمت  �صده،  زور  �صهادة  �صبعين  الى  ي�صل 

ا، لنه �صبقه في المكانة  ابن جماعة، الذي كان يكن العداء والح�صد لل�صهيد الول اي�صً

قتل  امر  اأن  تقول  تحقيقات  وهناك  �صده.  والح�صد  الجهل  فاجتمع  والفكرية.  العلمية 

ال�صهيد الول دبر على اثر تفاهم بين بيدمر حاكم دم�صق وبرقوق �صلطان المماليك في 

، بعد امتداد زعامة ومرجعية ال�صهيد الول ونظر ال�صلطة المملوكية الطامحة 
(1(

م�صر

اليها كتهديد ل�صلطانها.

 92 اللبناني.  �س  الفكر  الفكرية. منتدى  الدرا�صات  نبها.�صل�صلة  »الم�اطنة عند فقهاء المامية«. د. خ�صر  بعنوان  )1) مقالة 

اعتمد فيها على تحقيقات عدة، ل �صيما منها كتاب »�شتة فقهاء ابطال« للمحقق ال�صيخ جعفر المهاجر. 
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اإذ اقدم على  ولل�صهيد الثاني ق�صة م�صابهة في محاربة التع�صب والظلم والجهل، 

بمرجعيته  م�صحيا  العثمانية  ال�صلطنة  عا�صمة  ال�صتانة  الى  بنف�صه  وذهب  مخاطرة 

تدري�س  على  موافقتها  وانتزع  والوحدوي  التقريبيي  بم�صروعه  لقناعها  وزعامته، 

بعلبك، مع ما في ذلك من مخاطرة  النورية، واختار  المدر�صة  الخم�صة في  المذاهب 

وكان  مذهبه،  اهل  غير  على  فيها  النا�س  وكثرة  دم�صق  من  قربها  الى  بالنظر  ا،  اي�صً

ي�صتطيع ال�صكن في احدى قرى جبل عامل والركون الى هذا المكانة، لو لم يكن �صاحب 

م�صروع جهادي وعلمي كبير وطموح، ولهذا حقد عليه بع�س العلماء والمراء ودبروا له 

الو�صايات الى ممثل هذه ال�صلطة )يدعى ر�صتم با�صا(، فقتل ال�صهيدMقتلة �صنيعة.  

 شعــار بناء مجتمع اسالمي معاصر: 
فقد عمل ال�صهيدان للتعرف على ابرز علوم وفنون ومعارف الع�صر وهذا ما ت�صهد 

عليه الم�صنفات والمو�صوعات الفقهية ذات البعد ال�صامل والتبويب الحي باحدث فنون 

ذاك الع�صر، كي تلبي حاجات المجتمع انذاك، وتت�صدى للهجمات ال�صيا�صية والفكرية 

والثقافية الوافدة من طريق الغزوات الخارجية والتفاعالت الداخلية، فا�صتملت اللمعة 

باغرا�س  تفي  باغلبيتها  تزال  ل  الفقهية،  والعناوين  البواب  ع�صرات  على  الدم�صقية 

ومتطلبات مجتمع اليوم. 

  وفي الواقع فان ال�صهيدين عا�صا هم الت�صدي للت�صريعات والفتاوى التي ع�صفت 

في  المقريزي  نقل  فقد  وال�صليبية،  المغولية  الحمالت  اأثر  على  ال�صالمي  بالمجتمع 

با�صم  �صريعة حقوقية وجنائية عرفت  �صن  المغولي جنكيز خان  القائد  ان   
(1(

خططه 

»اليا�صا« ن�صرها وطبقها في البالد ال�صالمية التي خ�صعت له، وهي خليط من القوانين 

والت�صريعات المتاأثرة باأ�صول وتقاليد اآ�صيوية ورومية تركية وما �صاكل، كما ادخل الماليك 

عاداتهم واهوائهم في الفقه ال�صالمي تما�صيا مع م�صالح ممالكهم، كما انت�صرت في 

)1) مجلة ر�صالة ال�صالم. العدد1. ال�صنة الولى. �س 52.  



272

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

واأراد  ال�صام وم�صر وخرا�صان،  تلك الزمان حركات وبدع �صوفية ودروي�صية في بالد 

ال�صهيدان ا�صالح هذه الحال عبر تاأ�صي�س م�صاريع فقهية وعلمية �صاملة وكاملة، ولعل 

ت�صنيف  على  وا�صتغالهم  والقد�س،  ودم�صق  م�صر  بعلماء  واحتكاكهم  اختالطهم  �صر 

ال�صريعة  و�صون  حفظ  عن  بالم�صوؤولية  الح�صا�س  هذا  من  ينبع  الفقهية  المو�صوعات 

الفقهية  المو�صوعة  الدم�صقية،  اللمعة  لكتاب  الول  ال�صهيد  ار�صال  وما  ال�صالمية. 

والذي  خرا�صان،  حاكم  موؤيد  بن  علي  ال�صلطان  اإلى  وال�صاملة،  الكاملة  والت�صريعية 

اعتمد عليها، ال بناء على هذا ال�صا�س. وما ت�صدي وتدري�س ال�صهيد الثاني الفقه على 

التخريب  من  وال�صيعي،  ال�صني  ب�صقيه  ال�صالمي،  الفقه  لحفظ  ال  الخم�صة  المذاهب 

والعبث والتالعب ال�صلطاني الذي قوي خالل تلك الفترة. 

شعــــار أصـــــالة وابــداع: 
فمنهجهما يقوم على ه�صم ومعرفة علوم ال�صابقين والطالع على او�صع ما في علوم 

الحا�صرين والبداع والتجديد لبناء م�صتقبل الجيال القادمين، فال�صهيد الول هو اول 

من �صنف في قواعد الحكام من الفقهاء ال�صيعة )كتاب القواعد والفوائد(. واأول من 

اأ�صاد نظرية ولية الفقيه العامة وا�ص�س مبانيها الفقهية ومار�س العمل على �صوئها فعليا. 

هذه النظرية التي تطورت مع الفقهاء الالحقين وو�صلت مع المام الخميني )ر�س( الى 

ع�صرها الذهبي مع تاأ�صي�س نظام الجمهورية ال�صالمية الإيرانية على هديها.

كما ان ال�صهيد الثاني هو اول من �صنف كتاب في علم دراية الحديث، ولم يكن عند 

ال�صيعة ت�صنيفات في هذا العلم بالمعنى المنهجي والتخ�ص�صي ال�صامل، كما �صنف كتابا 

م�صتقاًل متخ�ص�صا في علم التربية والخالق التعليمية )منية المريد في اآداب المفيد 

والم�صتفيد(، لم ي�صبقه اليه احد ولم ي�صنف مثله لحقا احد. ففيه بيان تف�صيلي حول 

قيمة العلم وتكاليف التالمذة وال�صاتذة والمفتي والم�صتفتي، واآداب المناظرة والكتابة، 

ال�صالمي  الفيل�صوف  �صهادة  نذكر  ان  ويكفي  العلوم،  ومراتب  والتعلم،  التعليم  واآداب 
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بعد  الكافي  اإذ يقول في �صرحه ل�صول  الكتاب،  ال�صيرازي في  المتاآلهين  الكبير �صدر 

ذكره لمورد في اآداب المتعلم: »فهذه �شت وظائف من وظائف الطالب المتعلم، انما 

اخت�شرناها تع�ياًل على المذك�ر في كتب الخالق، ل �شيما كتاب زين الملة والدين 

. وهو اول من �صنف كتاًبا في الربعين حديًثا. 
(1(

ال�شهيد الثاني« 

الدينية  الحوزات  اليوم في  الى  ال�صهيدين وكتبهما تدر�س  تزال م�صنفات    كما ل 

كمقررات درا�صية تعليمية ا�صا�صية )اللمعة الدم�صقية و�صرحها(. 

شعـــــار:
ان تعرف اأكثر/ تغطية م�شتمرة/ تمكين النا�س من المعرفة والتعلم والترفيه:  

فمن ينظر الى �صجل اأ�صفارهما اإلى مدار�س ومعاهد العالم ال�صالمي، والحوارات 

العلمية  وال�صفار  والرحالت  بها،  ا�صتركا  التي  والمناق�صات  والمنتديات  والمناظرات 

التي در�صاها، والتي تبداأ  العلوم  40 �صفرة ورحلة، ومن اطلع على �صعة  التي تزيد عن 

ول  وال�صعر،  والبالغة  العربية  واللغة  بالأدب  مرورًا  الدينية  والعلوم  وال�صول  بالفقه 

الفكري  وانتاجهما  م�صنفاتهما  بحجم  احاط  ومن  والهند�صة،  والفلك  بالطب  تنتهي 

والفقهي الذي يزيد عن 200 كتاب ور�صالة في مختلف المعارف والحقول، ل ي�صعه ال 

العتراف ب�صغفهما الكبير في تح�صيل وك�صب المعرفة والطالع والتخ�ص�س، كي تاأتي 

ثمار علميهما وعملهما خدمة للنا�س على اف�صل وجه،  ولن�صاف ال�صهيدين واعطائهما 

يمتلكون  اليام  والعلماء واهل العالم في هذه  الكتاب  ان  نقول،  ال�صحيحة  منزلتهما 

كل الفر�س لتح�صيل وبث المعرفة، وتو�صع بين ايديهم كل المكانات المادية والثقافية 

وو�صائل الت�صال والموا�صالت، وهم يوؤجرون ماليا على كل عمل، �صاعة ب�صاعة وعمال 

بعمل، في حين ان ال�صهيدين بذل 20 عاما من عمريهما في ال�صفار والرحالت، وقدما 

الغالي والنفي�س لجل العلم بدون ترجي ال ر�صوان اهلل، وخدمة وق�صاء حوائج النا�س 

)1)تحقيق كتاب منية المريد في اآداب المفيد والم�صتفيد لل�صيخ ر�صا المختاري -  مكتب العالم ال�صالمي  �س 56
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في طلب المعرفة والآداب والر�صاد والفتوى. فما ابعد الفارق في القيا�س بين الفريقين، 

وهل نجد لهما من نظير او �صبيه. 

 بمقارنة منهج الشهيدين بالقيم المهنية
للمؤسسات االعالمية  

الموؤ�ص�صات  تتبناها  التي  الع�صرة  المهنية  القواعد  لنطبق  جئنا  لو  ثانية  جهة  ومن 

العالمية كافة على �صيرة حياة ال�صهيدين، �صنجد انهما كانا العلى رتبة وال�صد التزاما 

بالمعايير والقواعد المهنية العالمية مع الفارق في المجالت: 

عن  والبحث  والم��ش�عية  وال�شم�لية  الم�شداقية  مبادئ  �شعيد  على  1ـ 

الحقيقة: 

فقد انتقال الى الميدان مبا�صرة ل�صتق�صاء حقائق واآراء المذاهب الخرى وعلومها، 

واكت�صافها من داخل منابعها، ل على �صبيل ال�صتطالع والطالع كما فعل اهل ال�صت�صراق 

والتدرج  او كما يفعل اهل ال�صحافة والعالم راهنًا، بل عبر �صبيل الحتكاك  �صابقًا، 

وتو�صيع  والتعمق  والتفقه  والدرا�صة  التعلم  نحو  على  و�صيوخها،  رجالها  على  والتتلمذ 

كل  فق�صى  ال�صبيل،  هذا  في  العمر  وافنيا  الجهد  بذل  وقد  المطالب،  ونيل  المدارك 

من ال�صهيدين على حدا 30 عاما في ال�صفار والرحالت، حتى نال الجازات في رواية 

الخبار والحاديث الواردة في ال�صحاح وال�صانيد والمجاميع الروائية ال�صنية الكبرى، 

ولو كان الق�صد مجرد الطالع لكان يكفي اخذ لمـــحة وافيــة وموجزة فــي  ب�صعة ا�صهر، 

ولما كانا تركا الهل والديار ل�صنوات وعقود متنقلين من جبل عامل مرورا بدم�صق وغزة 

في فل�صطين وبالد الكنانة في م�صر وار�س العراق في الحلة وبغداد وكربالء واتجها الى 

مكة والمدينة المنورة في الحجاز و�صول الى الق�صطنطينية )مدينة ا�صتنبول في تركيا 

الآن(.. 

ولو حاولنا القيا�س على احوال اليوم وما توفره من و�صائل حديثة للنقل والت�صال، 



275

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

فلول توفر هذه الو�صائل، هل كان ال�صحافيون والعالميون والمثقفون وال�صا�صة والعلماء 

�صيذهبون الى اي مكان لتق�صي حقيقة ما او لتغطية ومتابعة ق�صية ما ويبذلون كل هذا 

الجهد لجلها؟  

 2 ـ الم�شداقية وال�شدق في التفاعل مع الحقائق والحداث: 

 فقد و�صل بهما التفاعل والتاثر مع هذه الحقائق والفنون والجتهادات الى ا�صده، 

عندما ادخال بع�س ال�صاليب الخا�صة في علم دراية الحديث وانماط المزج والتبويب 

الفقهي وطرق تقعيد الحكام التي �صهدت تو�صعا لدى فقهاء وعلماء اهل ال�صنة خالل هذه 

الفترة بفعل عوامل تاريخية ومذهبية، ادخالها الى مدار�س وحوزات ال�صيعة، ومزجاها 

لم�صهور  الموافقة  الحكام  من  الكثير  تبني  عن  يمتنعا  ولم  وكتبهم،  م�صنفاتهم  في 

اأنها  مذاهب اهل ال�صنة والمخالفة لم�صهور فقهاء ال�صيعة، وذلك عندما كانا ي�صعران 

تعبر عن اجتهاديهما ومبانيهما ال�صتدللية، كفتوى الوجوب التعييني ل�صالة الجمعة 

ال�صهيد  به  قال  والذي  الغيبة،  ع�صر  في  ال�صيعة  فقهاء  عند  بها  معموًل  يكن  لم  التي 

الثاني. 

ل بل ذهبا بعيدا في تق�صي الحقائق لدرجة اتقان مذاهب الآخرين واتقان ادلتهم 

و�صيخا من  اربعين عالما  الول عن  ال�صهيد  والت�صدي لالفتاء على �صوئها. فقد روى 

على  ال�صالمي  الفقه  الثاني  ال�صهيد  ودّر�س  الربعة،  المذاهب  في  ال�صنة  اهل  علماء 

المذاهب الخم�صة في المدر�صة النورية في بعلبك، حيث كان اأكثر اهلها من اهل ال�صنة 

وكانت تابعة لل�صلطنة العثمانية.  

 3 ـ على �شعيد الجراأة والحر�س على ك�شف الحقائق والن�شاف والت�ازن: 

وال�صغوطات،  والمغريات  والهواء  والتخلف  التع�صب  ال�صهيدان على مجابهة  عمل 

الثاني  ال�صهيد  افتى  حتى  ذلك،  الى  ال�صباقان  فهما  والحقائق.  بالوقائع  الخذ  وعلى 

بجواز ال�صالة خلف امام من المذهب الآخر، و�صدد على ذلك واعتبر ان ذلك اف�صل، 

قائاًل: »واما ال�شالة خلف المخالف ففيها ث�اب عظيم بل هي اف�شل واكثر ث�ابا من 
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. وعندما �صئل عن راأيه في تحديد معنى النا�صبي المعادي لأهل 
(1(

جماعة الم�ؤمنين« 

R حتى  البيت  اهل  ويعظمون  يحبون  الم�صلمين  كل  ان  ل�صائله  قال   ،R البيت 

ولو لم يعترفوا او يوؤمنوا بالمامة بالمعنى الذي نفهمه على مذهبنا، وتحدث بعبارات 

يفهم منها ايمانه العميق بقيم الن�صاف والتوازن فقال ل�صائله: »وعلى هذا فالنا�شبي 

، على الرغم من �صراوة ال�صراعات والحروب المذهبية 
(2(

قليل ال�ج�د في الدنيا« 

انذاك.

للتحري�س  منابر  الى  تتحول  اليوم  العالم  و�صائل  اغلب  ان  نجد  اننا  حين  في 

المذهبي، وتعمل وفق اجندات �صيا�صية وتخ�صع لل�صغوط والإغراءات المالية والتيارات 

الحزبية وال�صعبية.  

4ـ وعلى �شعيد ال�شتقاللية والحياد والتجرد: 

فقد تميزا بالثبات وال�صتقامة امام القناعات التي تو�صلهم اليها الدلة والبراهين، 

ال�صيعة لتهامهما  التجريح من بع�س  ولهذا ل ن�صتغرب اذا ما و�صل المر لحد تحمل 

بالميل نحو الفقه ال�صالمي ال�صني تارة، ومخالفة الم�صهور تارة اخرى، كما روى ال�صيد 

التهم من جانب  تلقي  المقابل  وفي   ،
(3(

الثاني  ال�صهيد  اولد  الجزائري عن  نعمة اهلل 

العثمانية. وعلى  ال�صلطنة  الت�صيع ومخالفة مذهب  ال�صنة بن�صر  العلماء والمراء  بع�س 

هذا ال�صبيل ا�صت�صهدا، رحمة اهلل عليهما.

5 ـ وعلى �شعيد العمق والدقة وال�شالة والبداع: 

فمن مثلهما في ذلك وهما العلمان البارزان في عالم الفقه، حيث ل يزال فقههما 

برغم توالي القرون والع�صور من المقررات الثابتة للتدري�س في الحوزات العلمية الدينية 

الدم�صقية  اللمعة  و�صرح  الول  لل�صهيد  الدم�صقية  )اللمعة  قاطبة  ال�صيعي  العالم  في 

)1) ر�صائل ال�صهيد الثاني. �صادرة عن مركز البحاث والدرا�صات ال�صالمية. قم. ط1. �صنة 1421 هـ.  ج 1.  �س 585. 

)2) الم�صدر نف�صه، �س 592. 

)3) عوالي الالآلي. ابن ابي جمهور. حزء 1 �س 10 -11
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لل�صهيد الثاني. وقد اح�صى ال�صيخ اقا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة ما يقرب من 

ت�صعين �صرحا وحا�صية على كتاب اللمعة الدم�صقة ابرزها �صرح لل�صهيد الثاني(. 

ال�صهيد  وابداع  وا�صالة  ودقة  عمق  في  الكركي  المحقق  �صهادة  بذكر  هنا  ونكتفي 

ال�صهيد الول، قال فيه: »�شيخنا ال�شيخ المام �شيخ ال�شالم عالمة المتقدمين، ورئي�س 

الفائقة،  التحقيقات  �شاحب  المع�شالت،  وك�شاف  الم�شكالت  حالل  المتاأخرين، 

اب�  الملة والحق والدين،  الفقهاء، و�شم�س  العلماء وعلم  الرائعة، حبر  والت�ثيقات 

درجته في عليين، وح�شره في  رفع اهلل  بال�شهيد  الملقب  بن مكي  عبد اهلل محمد 

 .»R زمرة الأئمة الطاهرين

وهناك �صهادات ل تقل قوة عن هذه ال�صهادة بحق ال�صهيد الثاني ذكرها كبار العلماء 

والف�شل  الفقه  في  »امره  فيه:  قال  الثاني.  ال�صهيد  بحق  العاملي  الحر  �صهادة  منها 

وجمع  ال�شاأن  وعظم  القدر  وجاللة  والتبحر  والتحقيق  وال�رع  والعبادة  والزهد 

 .
(1(

الكمالت والف�شائل، اأ�شهر من ان تذكر«

 مقارنة بين منهج الشهيدين وميثاق
الشرف االعالمي العربي

  جاء في المادة العا�صرة من الميثاق »تعميق روح الت�شامح والتاآخي ونبذ كل دعاوي 

التحيز والتع�شب ايا كانت ا�شكاله« وهذه المادة هي ملخ�س ل�صيرة حياة ال�صهيدين، 

بفعل  تمكنا  وقد  وت�صامح،  محبة  بكل  المخالفين  مع  مناق�صاتهما  ذلك  على  وت�صهد 

منهجهما الت�صامحي الداعي للتاآخي والمحبة من تحويل الكثيرين نحوهما وذياع �صيتهما 

في الفاق ال�صالمية قاطبة، ل بل انهما تحمال من الأذى ما ل يتحمله ان�صان، و�صحيا 

بنف�صيهما في هذا ال�صبيل، وهذا هو �صر ا�صت�صهادهما على يد دعاة التع�صب والجهل. 

فالمعروف ان ال�صهيد الول كان مرجعية ا�صالمية لل�صنة وال�صيعة، وكان ل ي�صمح في 

)1)  امل الأمل. الحر العاملي. جزء 1 �س 85. 
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مجل�صه بعر�س الخالفات والق�صايا المذهبية، وكان يح�صر در�صه ومجل�صه علماء من 

اهل المذاهب ال�صالمية كافة.

  كما ي�صهد على روح المحبة والتاآخي والت�صامح ما ذكره ال�صيخ قطب الدين النهروالي 

في كتاب الرحلة المدنية بحق ال�صهيد الثاني: »كان رجاًل في غاية ال�شتقامة، وكانت 

له ف�شيلة تامة، وح�شن محاورة ولطف مكالمة«. 

  وجاء في المادة المادة الثانية ع�صرة: »مراعاة ا�ش�ل الح�ار واآدابه وخا�شة الذي 

يعر�س او يذاع او يبث، من حيث حق�ق �شي�ف الح�ار في �شرح اآرائهم والمتلقين 

في التعقيب، وعر�س الآراء كافة و�ش�ًل الى بل�رة روؤية متكاملة و�شاملة وم��ش�عية 

لدى المتلقي العربي«.

الفقيهان  وهما  الحوار،  باآداب  مثلهما  فمن  ال�صهيدين،  ديدن  كان  المر  وهذا    

الكبيران، وقد ذهبا الى ديار ومدار�س ومجال�س الآخرين، متنازلين عن كل مكانتيهما 

العلمية، لتلقي علوم ومعارف الآخرين مع بذل الجهود وتحمل الم�صقات وتقحم ال�صعاب، 

على  الفقيه  تعرف  »�شرورة  مقولة  تبنيهما  في  تجلت  م�صتركة  اآراء  بلورة  الى  و�صول 

اآراء ومذاهب الآخرين كجزء من �شروط وم�ؤهالت الفقاهة«. وانتتهى المر بهما الى 

تدري�س مذاهب الأخرين والفتاء بها لهلها والرواية على م�صادر المذاهب الأخرى. 

نقلناه عن  الذي  الن�س    - والحوار  المناظرة  لآداب  ك�صاهد على مرعاتهما   - ونحيل 

لهذا  نجد  فهل  للتكرار.  منًعا  البكري  وال�صيخ  الثاني  ال�صهيد  بين  جرى  الذي  الحوار 

نظيرًا اليوم؟
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خالصة وختام:  
ل ي�صتطيع الباحث في حياة هاذين ال�صهيدين الكبيرين ال ان ي�صعر بتوا�صع الزاد 

امام �صخامة موؤونتهما و�صعة افقهما وعلو �صاأنهما، وان يده�س من حركتيهما ون�صاطهما 

العلمي والبداعي الفذ، على الرغم من ال�صعوبات وال�صدائد التي طبعت ظروف تلك 

ومو�صوعية  اأفقا  الع�صر  هذا  اهل  وفاقا  �صبقا ع�صريهما،  انهما  يعترف  وان  الحقبة، 

ومو�صوعية و�صفافية وم�صداقية واحتراما للراأي الآخر وانفتاحا على معارف الأخرين، 

العلماء  اأكثر  انهما �صبقا  اذا قلنا  واأخالق علمية. ول نجافي الحقيقة  بكل جراأة وروح 

الم�صلمين في هذا الزمان في انفتاحهما وت�صامحهما الفقهي والفكري، على الرغم من 

ان هذا الع�صر و�صع امام ايدي الجميع كل ابواب الت�صال والعلم والمعرفة، في ع�صر 

مفتوح بالكامل على بع�صه نتيجة النفجار التكنولوجي والثورة العالمية والمعلوماتية 

التعرف على فقه الآخرين  الهائلة، وعلى الرغم من ان هذا الع�صر مكن الجميع من 

وفكرهم وو�صع اآفاق ومجالت التبادل والتوا�صل بدون تج�صم م�صاق ال�صفر والترحال، ال 

اننا نجد ان البع�س ل يزال ينغم�س في وحول المذهبية والطائفية والتع�صب وي�صد كل 

البواب امام التقارب والتقريب بين ابناء المذاهب ال�صالمية، ل بل ي�صتخدم الأدوات 

والو�صائل العالمية، لثارة الفتن والع�صبيات بين ابناء المة الواحدة والدين الواحد 

والوطن الواحد. 

فما اح�جنا في عالم اعالم الي�م الى منهج هذين ال�شهيدين رحمهما اهلل. 
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من ال�صنن التي قد راجت في العقود الخيرة هي اإقامة مجال�س التكريم لرموزالعلم 

والثقافة والدين من الفحول الذين كان لهم باع طويل في تر�صيد اُلّمة وتثقيفها، وهذا 

اأخالقية  وظيفة  العباقرة،  لهوؤلء  وبذل  عطاء  عن  و�صكر  تقدير  انه  الى  م�صافا  الأمر 

ان�صانية، اإذ نحن جال�صون على مائدة هوؤلء الذين قد تحملوا م�صاقًا كثيرة لنجاز ماتركوه 

لنا من التراث وخ�صو�صا في تلك الع�صورالتي لم يكن فيها طباعة ول اآلة حا�صوب ول 

ت�صجيل، وكان البحث عن المطالب العلمية م�صتلزما لأ�صفار طويلة، قد ت�صتغرق �صهورًا 

الآن  ونحن  وغيرها،  والمرا�س  والنهب  كالقتل  اأخطاركبيرة  مواجهة  مع  �صنين،  بل 

نجل�س في المكتبات المملووؤة بالكتب باأح�صن طباعة، وعلى كرا�ٍس خلف الطاولت وتحت 

مكيفات تجعل ال�صيف �صتاء وال�صتاء �صيفا، بقلوب وادعة وطماأنينة وراحة، وكل هذه 

النعم قد نلناها بف�صل جهود هوؤلء، فعلينا اأن ن�صكرهم ونقّدرجهودهم.

نعم اإن ال�صهيدين الكريمين الذين نحن نحتفل تكريمًا لعطائهما العلمي، قد اأ�صت�صهدا 

في هذا ال�صبيل وذاقوا حرالحديد لأنهم لم يتوانوا عن ن�صر العلم والمعارف الحقة حتى 

ُحو�صروا و�ُصجنوا وُقتلوا.

وا على ع�صور وفترات، كان فيها اأعداوؤهم   ومما ُيعّقد البحث عن حياتهم، اأنهم َمرُّ

اأكثر من اأوليائهم، فبذلوا جهدًا كبيرًا في ت�صويه �صورة هذين العبقريين، ولذلك ليمكن 

معرفة اأبعاد حياتهما ب�صورة من�صجمة وا�صحة. وما بمتناول اأيدينا ماهي اإّل مقاطع من 

من  اأخترت  قد  اإني  وبما  موؤلفاتهم،  في  المودع  العلمي  تراثهم  وكذلك  حياتهم  تاريخ 

)*( ممثل �صماحة الإمام الخامنئي في �صوريا.

ال�صيد مجتبى الح�صيني )*(    

المنهج التربوي واالخالقي عند الشهيدين
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الموا�صيع المقترحة في هذا الموؤتمر، المحورالثالث، وهوالبحث حول المنهج التربوي 

من  اإجمال  على  �صريعة  اطاللة  نطل  البحث  لهذا  فتمهيدًا  ال�صهيدين  عند  والخالقي 

حياتهما كي ُنبّين موقعهما ال�صامي واأهمية التعّرف على �صيرتهما في المجالين التربوي 

والخالقي كمثال يقتدى به واأ�صوة ينبغي التا�صي بها.

ال�صيخ محمد بن مكي  الأول  ال�صهيد  اأوًل: ترجمة  ال�صريعة نحاول  القراءة  في هذه 

العاملي واآثاره الباقية وتاأثيره في التراث الإ�صالمي والجتماعي و ال�صيا�صي.

ولد ال�صهيد الأول في القرن ال�صابع الهجري في �صنة 734هـ في جبل عامل وا�صت�صهد 

بدم�صق يوم الخمي�س التا�صع من جمادي الأول ب�صنة 786هـ قتياًل بال�صيف وبذلك يكون 

الآمل كانت وفاته  اأمل  الحرالعاملي في  �صنة وذكرال�صيخ  اإثنين وخم�صين   M عمره 

بال�صيف ثم �صلب ثم رُجم بدم�صق في دولة  الأولى. قتل  التا�صع من جمادى   786 �صنة 

بيدمر و�صلطنة برقوق بفتوى القا�صي برهان الدين المالكي وعباد بن جماعة ال�صافعي 

بعد ما حب�س �صنة كاملة في قلعة دم�صق. وكان �صبب حب�صه وقتله اأنه و�صى به رجل من 

اأعدائه، وكتب مح�صرًا ي�صتمل على مقالت �صنيعة، و�صهد بذلك جماعة كثيرة وكتبوا 

عليه �صهادتهم، وثبت ذلك عند قا�صي �صيدا، ثم اأتوا به اإلى قا�صي ال�صام، فحب�س �صنة 

كاملة اإلى اأن قتل.

مسيرتــه العلميــة:
هاجرال�صهيد محمد مكي العاملي من جبل عامل �صنة 750 هجرية وعمره اآنذاك �صتة 

ع�صر اإلى العراق ليبداأ �صوطه العلمي ويتحمل اأعباء المذهب، فقراأ على فخر المحققين 

اإبن العالمة الحلي. ويحكى عن فخر المحققين اأنه قال ا�صتفدت منه كثيرًا، اأكثر مما 

اإبن نما بعد  واأجازه  751هـ.  بالحلة �صنة  اأجازه فخرالدين في داره  اإ�صتفاد مني. وقد 

المطارباذي  واأجازه  ب�صنتين.  التاريخ  هذا  بعد  معية  اإبن  واأجازه  ب�صنة.  التاريخ  هذا 

من  الحر�س  وهذا  �صنين.  خم�س  العراق  في  وبقي  �صنين.  بثالث  التاريخ  هذا  بعد 
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كبارالعلماء والمحدثين في اإعطائه الإجازة يدل على �صدة ذكائه و�صعة علمه وهوفي 

عنفوان �صبابه.

علماء  من  بالأخذ  يكتف  ولم  �صنة  وع�صرين  اإحدى  اإبن  وهو  البالد  اإلى  رجع  ثم   

اإجازته  ال�صهيد في  يقول  العلوم..  وتفنن في  العامة  كبارعلماء  اإ�صتفاد من  بل  ال�صيعة 

�صيخًا  اأربعين  نحو  عن  اأروي  فاإني  ومروياتهم،  العامة  م�صنفات  )واأما  الخازن:  لإبن 

ومقام  المقد�س  وبيت  وم�صرودم�صق  بغداد  ودارال�صالم  والمدينة  بمكة  علمائهم  من 

اإبراهيم الخليل، فروى �صحيح البخاري عن جماعة كثيرة ب�صندهم اإلى البخاري، وكذا 

�صحيح م�صلم، وم�صند اأبي داود، وجامع الترمذي، وم�صند اأحمد، وموطاأ مالك وم�صند 

اهلل  عبد  اإبن  للحاكم  ال�صحيحين  على  والم�صتدرك  ماجة،  اإبن  وم�صند  ُقطنى،  الدار 

الني�صابوري(. هذا الن�س ُيطلعنا على مدى الفائدة العلمية التي ا�صتقاها ال�صهيد في 

رحالته اإلى مختلف البلدان الإ�صالمية، واإطالعه على عباقرة العلم من بقية المذاهب 

الأخرى. ونعلم من ذلك اأنه دخل كل هذه البلدان وقراأ على علمائها وا�صتجازهم، وهذا 

يدل على علو همته وعزيمته  وانفتاحه على �صائر المذاهب ال�صالمية.

 واإذا كان عمره اثنين وخم�صين �صنة، وله من الآثار العلمية الباقية اإلى اليوم، ما يعجز 

عن اإتيانها الفحول المعّمرون، فذلك من كرامته وف�صائله التي لم ي�صاركه فيها اأحد.

وكذلك ينقل �صاحب الأعيان عن العالقة التي ربطت ال�صهيد الأول مع ال�صلطان علي 

بن الموؤيد، ملك خرا�صان، وما والها من مودة ومكاتبة على البعد اإلى العراق ثم اإلى 

اإتجاهات عدة في المجتمع،  اأن ال�صهيدMكان يتحرك على  ال�صام، وهذا يدل على 

منها تعلم الفقه والأ�صول والرجال والحديث والعقليات والأدب.

 ولم يمنعه كل ذلك من اأن يوّطد عالقته ببع�س ال�صيا�صيين والتخطيط لعمل نه�صوي، 

من خالل مركزه العلمي والجتماعي، وعالقته باأهل العراق وال�صام والمدينة وفل�صطين، 

مما دعى ال�صلطة اإلى اغتياله وقتله، لئال يوؤثر في انجذاب النا�س الى مذهب اأهل البيت 

R في الأو�صاط الجتماعية.
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  أقوال العلماء فيه:
هنا نود ان ن�صيرالى كلمات بع�س العالم ممن اثنى على هذا العالم الكبير توثيقا 

لما قلناه في �صاأنه:

قال ال�صيخ الحرالعاملي في اأمل الآمل: كان فقيهًا محدثًا مدققًا متبحرًا كاماًل جامعًا 

لفنون العقليات والنقليات زاهدًا عابدًا ورعًا �صاعرًا اأديبًا، فريد دهره عديم النظير في 

زمانه.

بقوله:  الأول  ال�صهيد  الوزيرعلى  الدين  ل�صفي  اإجازته  في  الكركي  المحقق  واثنى 

�صيخنا ال�صيخ الإمام �صيخ الإ�صالم عاّلمة المتقدمين ورئي�س المتاأخرين حاّلل الم�صكالت 

وعَلم  الرائعة حبرالعلماء  والتوثيقات  الفائقة  التحقيقات  المع�صالت �صاحب  وك�صاف 

الفقهاء و�صم�س الملة والحق والدين اأبي عبد اهلل محمد بن مكي الملقب بال�صهيد رفع 

.Rاهلل درجته في عليين وح�صره في زمرة الأئمة الطاهرين

وقال في حقه ال�صهيد الثاني في اإجازته لل�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد: �صيخنا الإمام 

الأعظم محيي ما در�س من �صنن المر�صلين ومحقق الأولين والآخرين الإمام ال�صعيد اأبي 

عبد اهلل ال�صهيد.

وو�صفه فخر الدين محمد اإبن العالمة الحلي في اإجازته التي كتبها على ظهرالقواعد 

عند قراءته عليه فقال: قراأ علّي مولنا الإمام العاّلمة الأعظم اأف�صل علماء العالم �صيد 

اأيامه  اأدام اهلل  والدين محمد بن مكي بن حامد  الحق  اآدم مولنا �صم�س  بني  ف�صالء 

} وجميع ما �صنفه  والدي  رواية جميع كتب  له  واأجزت  الكتاب م�صكالته  من هذا 

اأ�صحابنا المتقدمون ر�صي اهلل عنهم، عني عن والدي عنهم بالطرق المذكورة لها.

وقال ال�صيد م�صطفى التفري�صي في كتابه نقد الرجال: �صيخ الطائفة وثقتها نقي الكالم 

جيد الت�صانيف. وقال في م�صتدركات الر�صائل: اأفقه الفقهاء عند جماعة من الأ�صاتذة 

جامع فنون الف�صائل وحاوي �صنوف المعالي و�صاحب النف�س الزكية القد�صية القوية.
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وعلم من  ال�صيعة  اأئمة علماء  اإمام من  هو  ال�صيعة:  اأعيان  �صاأنه �صاحب  في  ويقول 

اأعاظم فقهائهم ُي�صرب المثل بفقاهته  اأركانهم وفقيه عظيم من  اأعالمهم وركن من 

العلم جليل  المنزلة في  ال�صيعة عظيم  بل من مفاخر  ومفخرة من مفاخر جبل عامل 

القدر عظيم ال�صاأن عديم النظير محقق ماهر متفنن اأديب �صاعر ت�صهد بجاللة قدره 

وعظيم �صاأنه تاآليفه الم�صهورة العظيمة الفوائد، المتنوعة المقا�صد في الفقه والأ�صول 

وكالألفية  مو�صوعها  في  مثلها  يوؤلف  لم  التي  كالقواعد  عليه  �صتقف  كما  وغيرهما 

والنقلية الوحيدتين في مو�صوعهما والدرو�س التي جمعت على �صغر حجمها مالم يوجد 

في المطولت والذكرى التي امتازت على ا�صباهها واللمعة التي �صنفها في �صبعة اأيام 

وجمعت على اخت�صارها فاأوعت. و�صرح الربعين حديثًا.

التاريخ  في  المعالم  ُمرت�صمة  تبقى  اأن  َحرّية  ال�صفات  هذه  بمثل  تتمتع  �صخ�صيًة  اإن 

الإ�صالمي اإذ اأنه �صخ�صية متميزة فاق اأقرانه وانبرى يدافع عن حريم الإ�صالم وهو في 

�صن مبكرة مبتغيًا ذلك ر�صى اهلل والدارالآخرة و�صيبقى ماثاًل في اأذهان الماليين من 

الم�صلمين لأنه مثال العالم الرباني الذي ينطبق عليه فحوى الحديث ال�صريف )مثل علماء 

اأمتى  كاأنبياء بني اإ�صرائيل( وباإخال�صه و�صدقه واإيمانه وورعه وجهاده في �صاحة العلم 

الذي ذهب  زكريا  ابن  ويحيى  بالح�صين،  بذلك  مت�صبهًا  �صحيته،  كان  والذي  والمجتمع 

�صحية الظلم ومقارعة الف�صاد، ف�صالم عليه يوم ولد ويوم ا�صت�صهد ويوم يبعث حيًا. 

بعض مشايخه في التدريس و االجازة:
كان معظم قراءته عند فخرالدين اإبن العالمة، وال�صيد عميد الدين عبد المطلب 

واأخيه  بالعميدي،  المعروف  الأ�صول  في  العاّلمة  خاِله  تهذيب  �صارح  الحلي  الح�صيني 

ال�صيد �صياء الدين عبد اهلل الح�صيني الحلي، وقطب الدين محمد بن محمد البويهي 

الرازي �صارح ال�صم�صية، من م�صايخه في الرواية ال�صيد تاج الدين بن معية الح�صني، 

علي  وال�صيخ  الح�صيني،  زهرة  بن  الدين  عالء  ال�صيد  الإجازة  في  م�صايخه  بعده  ومن 
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ال�صهير  الدين علي بن احمد  وال�صيخ علي ر�صي  المطاراآبادي،  الدين بن طراز  ر�صي 

اأحد تالمذة  الحارثي  الدين  �صم�س  ال�صيخ  بن  الدين محمد  وال�صيخ جالل  بالمزيدي، 

و  الكوفي.  الح�صيني  بن  واأحمد  الم�صهدي،  جعفر  بن  محمد  وال�صيخ  الحلي،  المحقق 

قال ال�صيد مح�صن الأمين في اأعيان ال�صيعة: من المحتمل اأنه قراأ على م�صايخ عدة من 

جبل عامل واأجازوه ولم ت�صل اإلينا اأ�صماوؤهم. منهم والده الذي كان من اأفا�صل العلماء 

واأجالء م�صايخ الإجازة.

أما مشايخه من علماء السنة:
 فيروي عن اأربعين �صيخًا منهم، ومن جملتهم ال�صيخ �صم�س الدين محمد بن يو�صف 

القر�صي ال�صافعي الكرماني الراوي عن القا�صي ع�صد الدين الأيجي وولده زين الدين 

احمد بن عبد الرحمن الع�صدي.

تالميــــــــــذه:
اأهله  بتربية  اهتمامه  يدل على  الذي  الطريف  المر  ولكن  كثر  لل�صيخ تالميذ   كان 

ان عدد من اولده واأهله قد در�صوا عنده منهم: ولده ر�صي الدين اأبو طالب محمد بن 

اأو الح�صن علي بن مكي، وولده جمال  اأبو القا�صم  محمد بن مكي، وولده �صياء الدين 

الدين اأبو من�صور الح�صن بن محمد بن مكي، و ابنته اأم الح�صن فاطمة بنت محمد بن 

مكي �صت الم�صايخ، وزوجته اأم علي ولم ُيعرف اإ�صمها، اإن موؤلفات ال�صهيد الأول } 

تجاوزت الع�صرين كما اح�صاها �صاحب اأعيان ال�صيعة في موا�صيع مختلفة ل نذكرها 

رعاية لالخت�صار. 

إطاللة سريعة على حياة الشهيد الثاني
بعد مرورنا ال�صريع على حياة ال�صهيد الول علينا اأن نلقي ال�صوء على حياة ال�صهيد 

اي�صا  فنطل  التربوي  نهجهما  ودرا�صة  تكريمهما  نريد  الذين  ال�صخ�صيتين  من  الثاني 
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اإطاللة على ُمجمل حياته فيما يلي: 

ال�صيخ زين الدين بن نورالدين علي بن اأحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن 

تقي بن �صالح بن م�صرف العاملي الجبعي ال�صهير بال�صهيد الثاني.

ولد ال�صهيد الثاني في)13 �صوال 911هـ(، في اأ�صرة علمية عريقة فاأبوه كان من كبار 

اأفا�صل ع�صره، وكان �صتة من اآبائه من الف�صالء المرموقين، وامتدت هذه ال�صفات في 

اأبنائه فعرفت ب�صل�صلة الذهب.

كان ال�صهيد يتمتع بمخايل النجابة والذكاء وُحب الِعلم والمعرفة، وقد �صاهمت الظروف 

في تاأمين البيئة ال�صالحة له، فكان ختمه للقراآن في �صنة 920هـ، وهو لم يتجاوز التا�صعة 

من عمره، و�صكل ذلك انطالقة لقراءة الفنون الأدبية والفقه، كان يرعاه والده ويدّر�صه، 

فقراأ عليه مخت�صر ال�صرائع واللمعة الدم�صقية وفي الرو�صات حتى وفاته �صنة 925هـ.

 رحلته العلمية والدينية:
بعد وفاة والده ق�صد مي�س الجبل لطلب العلم فتتلمذ على يد ال�صيخ علي عبد العالي، 

وكان له من العمراأربعة ع�صرعامًا، وبقي فيها اإلى اأواخر �صنة 933هـ، فقراأ عليه »�شرائع 

الإ�شالم« و »الإر�صاد« واأكثرالقواعد، وكانت المدة التي ق�صاها في مي�س ثماني �صنوات 

وثالثة اأ�صهر، وح�صلت فيها بينه وبين ال�صيخ مودة. 

اإلى كرك نوح حيث يقيم ال�صيخ علي المي�صي زوج خالته الذي زّوجه  ارتحل بعدها 

المحجة  كتاب  �صاحب  جعفر  ال�صيد  ابن  ح�صن  ال�صيد  المرحوم  على  بها  وقراأ  اإبنته، 

و»التهذيب« في  الكالم  البحراني« في  »ق�اعد ميثم  الفنون منها  البي�صاء جملة من 

اأ�صول الفقه، و»العمدة الجلية« في الأ�صول الفقهية و»الكافية« في النحو.

بعد �صبعة اأ�صهر راوده الحنين اإلى بلده، فعاد اإلى جباع، فا�صتقبله اأهلها بالحفاوة 

والمطالعة  المذاكرة  في  اإ�صتغلها  937هـ،  عام  934اإلى  عام  من  فيها  وبقي  والترحاب، 

والتوجيه فكان مثاًل للرجل الر�صالي الم�صفق على اأبناء بلده والحري�س عليهم، غيراأن 
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اإلى دم�صق، وا�صُتقبل بها من بع�س  ذلك لم يمنعه من متابعة تح�صيله العلمي فانتقل 

اأعالمها ل �صيما ال�صيخ الفا�صل المحقق الفيل�صوف �صم�س الدين محمد بن مكي وقراأ 

ودر�س  لل�صهروردي،  الإ�صراق«  »حكمة  وبع�س  والهيئة،  الطب  في  موؤلفاته  بع�س  عليه 

»علم القراءة« على ال�صيخ اأحمد بن جابر، عاد بعدها اإلى جباع عام 938هـ.

اإلى دم�صق ثانية، واجتمع بجماعة من  941هـ  دفعه الف�صول العلمي للعودة في �صنة 

وقراأ عليه جملة من  الدم�صقي  الدين بن طولون  �صم�س  ال�صيخ  الأفا�صل في مقدمتهم 

ال�صحيحين واأجازه في الرواية.

المناهج  على  اآثرالإطالع  بل  ال�صام،  بالد  على  لل�صهيد  العلمي  ال�صغف  يتوقف  لم 

والمدار�س الفكرية لدى المذاهب الإ�صالمية بمختلف تفرعاتها، فرحل اإلى م�صر �صنة 

943هـ، ولما و�صل اإلى غزة اإجتمع بال�صيخ محيي الدين عبد القادر بن اأبي الخير الغزي 

وجرت بينهما بع�س المناق�صات واأجازه اإجازة عامة، وتوطدت العالقات بينهما وو�صلت 

ولما هم  كتبها  وقلب  فيها  فجال  كتبه  اإلى خزانة  الغّزي  ال�صيخ  معه  اأدَخلُه  درجة  اإلى 

بالخروج طلب اإليه اأن يختار منها كتابًا.

ومكث في غزة مدة تابع بعدها ال�صير اإلى م�صر، التي كانت في تلك الأيام حا�صرة 

الم�صاجد  حلقات  من  كثيرًا  فيها  فح�صر  والعلوم،  والثقافة  الفكر  عالم  في  مهمة 

والمدار�س وقراأ على كثير من �صيوخ الفقه والحديث والتف�صير، كال�صيخ �صهاب الدين 

اأحمد الرملي ال�صافعي، والماّل ح�صين الجرجاني، والماّل محمد ال�صترابادي وغيرهم، 

دار�صًا الفقه والفنون العربية والعقلية )المعاني والبيان واأ�صول الفقه والنحو والهند�صة 

والهيئة والمنطق والعرو�س والحديث والتف�صير والقراءة والح�صاب(.

كان يرف�س اأن يقف كل جماعة على مذهب واتباعه دون الطالع على معارف المذاهب 

الأخرى وعلومها. وكان يدعو اإلى الحوار والمناق�صة، واأن يكون الأخذ بالآراء مبني على 

الو�صوح والبيا.، ويدل على ذلك ما كان من مناق�صته لل�صيخ اأبو الح�صن البكري، حين 

رف�س اأن يجمد »كل فريق منهم على مذهب من المذاهب« ولم يدر ما قيل فيما عدا 
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المذهب الذي اختاره مع قدرته على الطالع والفح�س واإدراك المطالب.

وبعد اأن األم بجملة وافية من العلوم والمعارف الإ�صالمية، واطلع على مناهج الدرا�صة 

وتعرف على المذاهب والمدار�س الفكرية المتنوعة، غادر في عام 943هـ لأداء فري�صة 

الحج والعمرة، وعاد في عام 944 هـ اإلى بلده فابتهج اأهل العلم بعودته وتزاحمت على 

داره اأفواج طلبة العلوم ف�صرع بالتدري�س والتوجيه، ولم يكتف بذلك فبنى م�صجدًا وغيره 

من الم�صاريع.

933هـ مالمح  عام  من  اإبتداء  نف�صه  في  لم�س  قد  كان  ال�صهيد  اأن  يجدرذكره  ومما 

الجتهاد، وبانت قدرته على الإ�صتنباط واأظهر ذلك عودة النا�س اإليه في التقليد وكان 

عمره 33 �صنة.

كان مولعًا بحب ال�صفرو�صغوفًا في ركوبه ومجاهدة نف�صه، خا�صة اإذا كان المق�صد 

الأئمة R، فترك مهوى قلبه وفوؤاده، وغادر اإلى العراق وكان ذلك في عام 946هـ. 

ومنهم  الدينية،  والنتماءات  الأوطان  متعددي  كانوا  ال�صفر  في  رفقاءه  اأن  يروى  ومما 

اأن ي�صتميله بحكمته وتعاطيه الر�صين،  من كان يعادي ال�صيعة، ولكن ال�صهيد ا�صتطاع 

واأ�صحت بينهما اإلفة ومودة و�صلت اإلى مالزمته وال�صالة معه، محوًل بذلك العدو اإلى 

�صديق حميم.

ونظرًا لما كان بيت المقد�س يختزنه من حب في قلبه وفي وجدانه لما ي�صكله من 

مخزون قيمي وتراثي، وحيث كان اأولى القبلتين وثاني الحرمين اآثر زيارته في منت�صف 

ذي الحجة عام 948هـ والتقى بال�صيخ �صم�س الدين بن اأبي اللطف المقد�صي، وقراأ عليه 

بع�س �صحيح البخاري وبع�س �صحيح م�صلم واأجازه اإجازة عامة ثم رجع اإلى جبع واأقام 

بها اإلى �صنة 951هـ م�صتقاًل بالمطالعة والمذاكرة متفرغًا و�صعه في ذلك.

سفره إلى القسطنطينية:
�صافربعدها اإلى الق�صطنطينية ليلتقي فيها بع�س كبارالم�صوؤولين، وكان في العادة 
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وكان  منطقته،  حاكم  من  تعريفًا  ياأخذ  اأن  الم�صوؤولين،  لقاء  يريد  من  على  يتوجب 

القا�صي المعروف بال�صامي هو قا�صي �صيدا اآنذاك فامتنع ال�صهيد اأن ياأخذ منه تعريفًا 

واآثر ان يعّرف نف�صه بنف�صه فعمد الى تاأليف ر�صالة من ع�صرة مباحث كل منها في فن 

من الفنون العقلية والفقهية والتف�صيروغيرذلك فقبلها قا�صي الع�صكر دون اأن يطالب 

بتعريف قا�صي �صيدا، وهذا ما يدل على اأن ال�صهيد الثاني كان يحظى باإحترام القادة 

والحكام. وما يزيد في اإي�صاح علو مكانته اأنه ترك له الحرية في اختيار ما ي�صاء من 

مختلف  على  بعلبك  في  النورية  المدر�صة  في  فاختارالتدري�س  والمدار�س،  الوظائف 

ال�صلطان  احترام  اإلى  اأدى  فتًحا،  ذلك  ويعد  ال�صيعي،  المذهب  فيها  بما  المذاهب 

العثماني لمكانة ال�صهيد العلمية من جهة، واإطاللة لل�صهيد على المذاهب الإ�صالمية 

الأخرى تدري�صًا وبحثًا من جهة اأخرى، ما اأك�صبه ودًا واحترامًا زائدين، واأ�صبح مجال 

حركته في دائرة اأو�صع لت�صمل ال�صاحة الإ�صالمية كلها، ما جعله في مكانة يح�صده عليها 

الخ�صوم والمترب�صون.

يعتبر  وال�صفرالذي  لال�صتطالع  حبه  عليه  اأبى  النورية  المدر�صة  اإلى  يعود  اأن  وقبل 

فيها  ويعمق  ومناعة،  قوة  تجربته  ويك�صب  فيها من معارفه  يزيد  ومتنقلة  مدر�صة حّية 

من منهجه ومرا�صه في ميداني الكتابة والمجتمع، وتجلى ذلك في حركة اإبداعية منه، 

و�صف  في  والمو�صوعية  بالدقة  كتابته  فات�صمت  والواثِق،  المتزن  الباحث  بقلم  فكتب 

وثمارها  مناخها  ذكر  يفوته  اأن  غير  من  بعلمائها  وات�صل  زارها  التي  والبالد  المدن 

وبع�س عادات اأهلها وا�صتمرت جولته هذه ت�صعة اأ�صهر. 

مختلف  من  النا�س  عليه  فتدفقت  �صهرته،  اإليها  و�صبقته  العراق  اإلى  بعدها  انتقل 

الطبقات،  وزار �صامراء في عام 952ه، وحّقق قبلة م�صجد الكوفة و �صّلى وفق ما اأّدى 

اإليه اجتهاده فتابعه النا�س.

على  بالتدري�س  م�صتغال  بها  واأقام  بعلبك  اإلى  عاد  �صفر953هـ،  �صهر  منت�صف  وفي 

ب�صوؤونهم  والقيام  حوائجهم  وق�صاء  وتوجيههم  النا�س  باإر�صاد  و  الخم�صة  المذاهب 
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ق�صرًا،  جباع  اإلى  ذلك  بعد  وانتقل  علمية،  حا�صرة  اإلى  بعلبك  معه  فتحولت  الدينية، 

وا�صتغل بالت�صنيف والتاأليف.

ُمعاناتــــــه:
يتحدث  انه  جّمة،  �صعاب  واعتر�صته  الم�صاق  من  الكثير  الثاني  ال�صهيد  عانى  لقد 

عن اأو�صاعه ويقول: »فت�شطرني الحال واأنا في �شن ال�شيخ�خة اإلى �شراء ح�ائجي 

من ال�ش�ق بنف�شي واإلى غيرذلك من الأعمال البيتية ول اأزال وقد جاوزت الرابعة 

ول  ونهاري  ليلي  والت�شنيف  بالتاأليف  واأ�شتغل  ذلك  اأزاول  عمري  من  والخم�شين 

م�شاعد ول معين اإل اهلل«.كان يق�صي نهاره في التدري�س وق�صاء حاجات المحتاجين، 

وليله في الحتطاب وحفظ الكرم.

  مؤلفاتــــــه:
له موؤلفات كثيرة تربوعلى الثمانين، فتوزع على مختلف فنون العلم والمعرفة، منها:

اأخذت بمجامع الف�صاحة  �صرح الإر�صاد: ي�صتمل على خطبته المعروفة التي  ❏✽

والبالغة، وخا�س فيها في مجالت ثقافة ع�صره باإطمئنان واعتداد بالنف�س 

جامعًا فيها بين الدقة والعمق في اخت�صا�صه وبين الإحاطة بحقول المعرفة 

الب�صرية المختلفة.

الثاني  ال�صهيد  فيه  اأبدى  الأول  لل�صهيد  فقهي  موؤلَّف  هو  الدم�صقية:  اللمعة  ❏✽

راأيه. 

م�صالك الأفهام في �صرح �صرائع الإ�صالم للمحقق الحّلي، في �صبع مجلدات. ❏✽

✽❏ رو�س الجنان في �صرح اإر�صاد الأذهان للعالمة الحّلي  في الفقه ال�صتدللي 

حول الطهارة وال�صالة.

�صرح األفية ال�صهيد الأول وهي تت�صمن األف واجب في ال�صالة، ونفلية ال�صهيد  ❏✽

الأول التي تتحدث عن م�صتحبات ال�صالة.
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ر�صالة في الحث على �صالة الجمعة. ❏✽

من�صك الحج والعمرة. ❏✽

ر�صالة في ميراث الزوجة. ❏✽

ر�صالة في عدم تقليد الأموات من المجتهدين. ❏✽

هذا عدا عن اإجاباته عن الم�صائل التي كانت ترد عليه. ❏✽

تمهيد القواعد الأ�صولية لتفريع الأحكام ال�صرعية: يحتوي على مائة قاعدة  ❏✽

في الأ�صول ومثلها في العربية.

✽❏ له منظومة في النحو، ي�صفه موؤلفه باأنه كتاب واحد في فنه.

حقائق الإيمان: بحث في معنى الإيمان، و رّد فيه على بع�س ال�صبهات ثم بحث  ❏✽

في اأ�صول الدين مع تف�صيل اأكثر في الإمامة.

البداية في �صبيل الهداية: بحث فيه عن القواعد وغيرها. ❏✽

الدراية: اأّلف ر�صالة �صغيرة في هذا العلم  ثم �صرحها. ❏✽

ك�صف الريبة عن اأحكام الغيبة: عالج فيه ما راآه من ابتالءات النا�س بها. ❏✽

م�صكن الفوؤاد عند فقد الأحبة والأولد: �صبب ت�صنيفه له كثرة ما توفي له من  ❏✽

الأولد بحيث لم يبق منهم اأحد اإّل ال�صيخ ح�صن، وهو موؤلَّف ي�صلي فيه نف�صه 

ويعزيها ويعزي به كل من ابتلي بنف�س الم�صيبة.

يت�صّمن ما يجب  والم�صتفيد: هو كتاب �صغير  المفيد  اآداب  المريد في  منية  ❏✽

على العالم والمتعلم المواظبة عليه من الأخالق الفا�صلة والخ�صال الحميدة 

وواجبات القا�صي والمفتي حين الق�صاء والإفتاء. يعتبر هذا الكتاب فتحًا في 

عالم التربية، �صكب فيه ال�صهيد خال�صة تجربته، يقدم نظرية تربوية متكاملة 

تراعي مختلف جوانب المعرفة التي ينبغي توافرها في المعّلم  وما يتطلبه من 

اأهليته، ويعمل على تربية نف�صه وت�صحيح  العلم حتى يكمل  م�صتوى لئق في 

م�صلكه، مع ما لذلك من تاأثيرعلى نفو�س المتعلمين، ومن تفاعل وانجذابهم 

اإليه وذلك عن طريق اإغرائهم وترغيبهم بالعلم ومراقبته ل�صلوكهم، وهذا ما 
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يمكنه بالتالي من اإنجاح العملية التربوية فيعالج اأخطاءهم بحكمة.

منهاجه  في  ويعتمد  المعرفة،  اإعطاء  في  بالتدرج  المعّلم  الثاني  ال�صهيد  ويو�صي 

التعليمي نظام الوحدات في ال�صفوف، والتنويع في مواد التعليم واتباع الأ�صاليب التي 

باإثارته  الملل  من  وينقذه  فيها  المحبة  ويزرع  قلبه  اإلى  فيدخل  اإليه،  الطالب  تجذب 

حما�صه بالثناء على اإح�صانه وحّثه على بذل المزيد من الجهد.

كما ين�صح المعلم بمراعاة الوقار وح�صن الهندام لما لذلك من اأثر في تقريب الِعلم 

من الطالب وك�صب احترامه، كما عليه اأن ليغفل ما قد ي�صببه الو�صع القت�صادي من 

حرج للطالب من ت�صوي�س على ذهنه واأفكاره، ما يجعله في حالة قلق على حياته، فيو�صي 

بتجاوز اأزماته وتاأمين حياة اإقت�صادية مر�صية له.

إستشهــــاده:
�صاحل  على  اّيام  ثالثة  ج�صده  وبقى  ه ،   965 �صنه  في  العظيم  ال�صهيد  هذا  ا�صت�صهد 

البحر واخيرًا القوا ذلك الجثمان الطاهرال�صريف في البحر. ف�صالم عليه يوم ولد ويوم 

رّبه مطمئنًا  يلقى  ويوم  الغّراء  المحمدية  ون�صرال�صريعة  الدين  اإحياء  اأجل  من  ا�صت�صهد 

را�صيًا مر�صيًا، هذا هو الم�صهور ولكن بعد الوثيقة الأخيرة، ثبتت �صهادته في ا�صطنبول.

دراسة المنهجية العلمية والتربوية عند الشهيدين
يكفينا ان نلقي نظرًة ُمعّمقة على: 

اأوًل، المناهج والم�اد التي تعّلمها ال�شهيدان.

ثانياً، الأ�شاتذة الذين اختارا لأخذ العلم منهم.

الروؤى  في  والت��شع  الم��ش�عي  التن�ع  ناحية  من  اأّلفاها  التي  الكتب  ثالثاً، 

المذهبية.

ال�صمولية  من  نوعًا  نرى  فاإننا  تعلموها  التي  والموارد  المناهج  ننظرالى  عندما 

التو�صع  وهذا  مو�صوعيا  الإن�صان  يجعل  الذي  وهذا  المتنوعة  والعلوم  المو�صوعات  في 
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بدوره ينتج �صعة النظر وعمق الفكر مما ي�صاعد على الفهم العميق في كل مو�صوع لأن 

المو�صوعات المختلفة مرتبطة بع�صها ببع�س ويكّمل بع�صها البع�س.

في  وقته  يخ�ص�س  ان  لبد  والذهنية  العقلية  قدراته  تت�صع  ل  الذي  الباحث  نعم   

متابعة موا�صيع محددة يقدر على ا�صتيعابها. ولكن النوابغ الذين ت�صمح لهم طاقاتهم 

الفكرية لأكثرمن مو�صوع فال بد اأن ينتهزوا ا�صتعدادهم لمتابعة العلوم المختلفة وعند 

ذلك ي�صتفيدون من تعاطي العلوم المختلفة. كما ان في كل علم اإذا تناول الباحث روؤى 

مختلفة فيه �صوف َيجني من ذاك العلم ثمارًا اكثر، مثاًل عند ما نرى ان ال�صهيد الثاني 

در�س في مجال الحديث  فاأخذ من ال�صول الأربعة الحديثية وغيرها من المتون ال�صلية 

عند ال�صيعة، ولكنه لم يكتف بذلك بل اأخذ اأحاديث ال�صحاح ال�صتة وغيرها من المتون 

الحديثية عند ال�صنة مقرونًا بقواعدها، من فحول علمائهم في الحديث  فتعمقت روؤيته 

في فهم كلمات اأهل البيت R  اأي�صا، وهكذا في مجال الفقه عندما نرى اأن ال�صهيدين 

تعلما الفقه في المذاهب الربعة الم�صهورة عند عباقرة الع�صر من ُعلماء ال�صنة ففي 

ت�صارب اآرائهم مع ماو�صل الينا من اأهل البيت R ي�صبح لديهما روؤية اأعمق بكثير 

ممن لم يدر�س اإّل من جهة واحدة. واأهم من ذلك كله مجال العقيدة والكالم حيث اأكثر 

وقوة  الراأي  تقوية  يوجب  القوال  الى  التطلع  في  فالتو�صع  العقل  م�صتمدة من  م�صائلها 

المناق�صة واإنتقاء الأح�صن في ما بين القوال.

والمترجم لهما العلمان ال�صهيدان كان لهما هذه الميزة ب�صكل عميق، اإذ يظهر ذلك 

من ما عّددنا لهما من ال�صاتذة، خ�صو�صًا ال�صهيد الثاني. فعليك باإعادة النظرالى ما 

�صبق كي يظهر لك ما قلناه.

نظرة الى منهج ال�صهيد الثاني التربوي من خالل كتابه القيم )منية المريد(.

اأما نهجه التربوي الذي ي�صت�صف من خالل كتابه القيم الذي اأ�صبح مالذا لالأو�صاط 

التربوية الدينية وهو كتاب منية المريد حيث ينظر فيه نظرة �صاملة تربوية لجميع اأبعاد 

الحياة فير�صم فيه اإن�صانا زاهدا اجتماعيا معتدًل مقدامًا ورعًا فهو ر�صوان اهلل عليه 
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بينما كان يحّذر ب�صدة عن الخو�س في الدنيا ولكنه بنف�س الوقت ل يدعو الى الإنعزال 

المجتمع،  بم�صالح  الهتمام  الى  يدعوا  بل  الجتماعية،  المور  عن  اأوالتغافل  والغفلة 

في  الدخول  حّذرعن  بعدما  عليه  اهلل  ر�صوان  وهو  ال�صعب.  تجاه  بالم�صوؤولية  وال�صعور 

اأعمال الطواغيت وال�صالطين يقول:

بل  اتفق  كيف  ال�صلطان  اإتباع  مجرد  هو  لي�س  ذلك  من  المذموم  القدر  اأن  واعلم   

اإرتفاع ال�صاأن والترفع على الأقران وعظم الجاه و  اإلى  اتباعه ليكون توطئة له وو�صيلة 

اإقامة نظام  اإلى  اأما لو اتبعه ليجعله و�صلة  المقدار وُحب الدنيا والرئا�صة ونحو ذلك. 

اأهل البدع والأمر بالمعروف والنهي عن  النوع واإعالء كلمة الدين وترويج الحق وقمع 

المنكرونحو ذلك فهو من اأف�صل الأعمال ف�صال عن كونه مرخ�صا وبهذا يجمع بين ما 

ورد من الذم وما ورد اأي�صا من الترخي�س في ذلك. ثم يذكر لها نماذج ممن دخلوا في 

الم�صوؤوليات الحكومية في دولة الطغاة با�صارة من المع�صومين فيذكر: علي بن يقطين 

وعبد اهلل النجا�صي واأبي القا�صم بن روح اأحد الأبواب ال�صريفة و محمد بن اإ�صماعيل 

بن بزيع ونوح بن دراج وغيرهم من اأ�صحاب الأئمة ومن الفقهاء مثل ال�صيدين الجليلين 

المرت�صى والر�صي واأبيهما والخواجة ن�صيرالدين الطو�صي والعاّلمة بحرالعلوم جمال 

الدين بن المطهر وغيرهم. 

وهو  بزيع  بن  اإ�صماعيل  بن  محمد  روى  فيقول:  هذا  موقفه  على  �صاهدًا  ياتي  ثم   

اأنه قال اإن هلل تعالى باأبواب الظالمين من نّوراهلل   Q الثقة ال�صدوق عن الر�صا 

اأوليائه وي�صلح اهلل به اأمورالم�صلمين  به البرهان وَمّكن له في البالد ليدفع بهم عن 

لأنه ملجاأ الموؤمنين من ال�صرر واإليه يفزع ذو الحاجة من �صيعتنا بهم يوؤمن اهلل روعة 

نور  اأولئك  اأر�صه  في  اهلل  اأمناء  اأولئك  حقا  الموؤمنون  اأولئك  دارالظلمة  في  الموؤمن 

ال�صماوات كما تزهرالكواكب  نورهم لأهل  ويزهر  القيامة  يوم  تعالى في رعيتهم  اهلل 

القيامة ُخلقوا واهلل  اأولئك من نورُهم نورالقيامة ت�صي ء منهم  الزهرية لأهل الأر�س 

للجنة وخَلقت الجنة لهم فهنيئًا لهم ما على اأحدكم اأن لو �صاء لنال هذا كله قال قلت 
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من  الموؤمنين  ال�صرورعلى  باإدخال  فت�صرنا  معهم  تكون  قال  فداك  اهلل  جعلني  بماذا 

�صيعتنا فكن منهم يا محمد.

ثم لما ي�صعر باأن القتراب من هذه الم�صوؤولية فيها خطر كبير يعود ويقول: واعلم 

اأن هذا ثوابه كريم لكنه مو�صع الخطر الوخيم والغرورالعظيم فاإن زهرة الدنيا وُحب 

الرئا�صة وال�صتعالء اإذا نبتا في القلب غطيا عليه كثيرًا من طرق ال�صواب والمقا�صد 

ال�صحيحة الموجبة للثواب فال بد من التيقظ في هذا الباب.

الجتماعية  الأخالق  على  يو�صي  كالمه  من  اآخر  مكان  في  عليه  اهلل  ر�صوان  انه 

والتوغل في اأو�صاط المجتمع مع القيام بالدورالبّناء فيهم فعند ما يو�صي الطالب بما 

يجب رعايته في �صيرته الفردية يقول:

ال�صاد�س اأن يحافظ على القيام ب�صعائرالإ�صالم وظواهرالأحكام كاإقامة ال�صلوات 

والعامة  للخا�صة  ال�صالم  واإف�صاء  الأوقات  �صرف  الجماعات محافظًا على  في م�صاجد 

ب�صبب ذلك  الأذى  على  وال�صبر  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  والأمر  ومجيبا  مبتدئا 

P وغيره  �صادعا بالحق باذًل نف�صه هلل ل يخاف لومة لئم متاأ�صيا في ذلك بالنبي 

تعالى. ول ير�صى  باأوامراهلل  القيام  المحن عند  بهم من  نزل  الأنبياء متذكرًا ما  من 

من اأفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز بل ياأخذ نف�صه باأح�صنها واأكملها فاإن العلماء هم 

القدوة واإليهم المرجع وُهم حجة اهلل تعالى على العوام وقد يراقبهم لالأخذ منهم من 

ل ينظرون اإليه و يقتدى بهم من ليعلمون به واإذا لم ينتفع العاِلم ِبِعلمه فغيُره اأبعد عن 

النتفاع به ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب  عليها من المفا�صد. ويتخلق بالمحا�صن 

ال�صخاء  من  المر�صية  وال�صيم  الحميدة  والخالق  عليها،  وحّث  ال�صرع  بها  ورد  التي 

والجود وب�صا�صة الوجه من غير خروج عن العتدال وكظم الغيظ وكف الأذى واإحتماله 

وال�صبر و المروءة والتنّزه عن دني الكت�صاب والإيثار وترك ال�صتئثار والإن�صاف وترك 

وال�صفاعات  الجاه  وبذل  الحاجات  ق�صاء  في  وال�صعي  المف�صل  و�صكر  ال�صتن�صاف 

الأيمان  ملكت  ما  اإلى  والإح�صان  والأقرباء  الجيران  اإلى  والتحبب  بالفقراء  التلطف  و 
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والإطراق  والنك�صار  والحزن  الخوف  والتزام  والمزاح  ال�صحك  الإكثارمن  ومجانبة 

وال�صمت بحيث يظهر اأثرالخ�صية على هيئته و�صيرته وحركته و�صكونه ونطقه و�صكوته ل 

ينظراإليه ناظر اإّل وكان نظره مذِكرا هلل تعالى و�صورته دليال على علمه. و مالزمة الآداب 

القراآن متفكرا في معانيه ممتثال  والخفية كتالوة  الظاهرة  والفعلية  القولية  ال�صرعية 

وذكر  و حدوده  بوظائفه  قائما  ووعيده  وعده  واقفا عند  زواجره  لأوامره منزجرًا عند 

اهلل تعالى بالقلب والل�صان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في اآناء الليل والنهار 

العبادات  من  يقت�صر  ول  الحرام  البيت  وحج  وال�صيام  ال�صالة  من  العبادات  ونوافل 

على مجرد العلم فيق�صو قلبه ويظلم نوره كما تقدم التنبيه عليه. وزيادة التنظيف باإزالة 

في  اللحية مجتهدا  وت�صريح  الكريهة  الروائح  واجتناب  واإزالة  الأظفار  وق�س  الأو�صاخ 

القتداء بال�صنة ال�صريفة والأخالق الحميدة المنيفه ويطّهر نف�صه من م�صاوئ الأخالق 

دونه بدرجات  كانوا  واإن  واحتقارالنا�س  والعجب  والرياء  الح�صد  الأو�صاف من  وذميم 

والغل والبغي والغ�صب لغيراهلل والغ�س والبخل والخبث والَبطر والطمع والفخر والخيالء 

والتناف�س في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للنا�س وُحب المدح بما لم يفعل 

لغيراهلل  والع�صبية  والحمية  النا�س  بعيوب  عنها  وال�صتغال  النف�س  عيوب  عن  والعمى 

ولهذه  القول،  في  والفح�س  والكذب  والبهتان  والنميمة  والغيبة  لغيره  والرهبة  والرغبة 

الأو�صاف تف�صيل واأدوية وترغيب وترهيب محررفي موا�صع تخ�صه والغر�س من ذكرها 

هنا تنبيه العاِلم والُمتعِلم عن اأ�صولها ليتنبه لها ارتكابا واجتنابا على الجملة وهي واإن 

ا�صتركت بين الجميع اإّل اأنها بهما اأولى فلذلك جعلناها من وظائفهما لأن العِلم كما قال 

بع�س الأكابر عبادة القلب وعمارته و�صالة ال�صروكما ل ت�صح ال�صالة التي هي وظيفة 

الجوارح اإّل بعد تطهيرها من الأحداث والأخباث فكذلك ل ت�صح عبادة الباطن اإل بعد 

تطهيره من خبائث الأخالق.

الأخالق  و  النف�صية  بالكدورات  المنج�س  القلب  في  تعالى  اهلل  ليقذفه  ونورالِعلم 

الذميمة.
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اأن ُاركزعليها في �صيرة ال�صهيدين �صلوكهما الوحدوي والتقريبي  َاوّد  والنقطة التي 

�صواء في مجال التعُلم اأو اإختيار ال�صاتذة اأوالتعليم فكما راأينا في �صيرتهما انهما،

اأهل  َاّوًل: قد در�صا مناهج المذاهب المختلفة وكتبهم ولم يكتفيا بما عند مدر�صة 

البيت.

وثانيًا: قد تعلما كل نحلة من خ�صي�صيها من تلك النحلة.

يكت�صبا  اأن  اإ�صتطاعا  بحيث  المختلفة  المذاهب  على  والكالم  الفقه  دّر�صا  ثالثًا:   

المختلفة  للمذاهب  مرجعا  اأ�صبحا  ذلك  كل  الى  وم�صافًا  مذهب  كل  اأبناء  ثقة 

اإحتل مكانا عظيمًا عند  الذي قد  الثاني  ال�صهيد  والق�صاء خ�صو�صا  الُحكم  في 

الحكومة ويت�صح ذلك من خالل ماقراأناه على م�صامعكم في هذا المخت�صر. 
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I
»اأركي�ل�جيا  كتابه:  فوكو  مي�صيل  المعا�صر  الفرن�صي  الفيل�صوف  كتب  اأ�صهر  اأحد 

المعرفة«. والأركيولوجيا كما هو معروف هي علم الحفريات الأثرية، اأو علم ال�صفائح 

وال�صرائح المطمورة.

 في ع�صر 
(1(

(Epistimé( اأما في المعرفة فهي درا�صة البنية ال�صمنية للمعرفة 

. وفي راأينا اأن ل معرفة 
(2(

معين اأو الحفر تحت �صطحها، كما ي�صير اإلى ذلك جان لكروا

حقيقية ل تت�صمن بنية معرفية، ول بنية معرفية ل تنتجها »ذات« ول تتوجه اإلى »اآخر«، 

اعتقادية  روؤية  على  بناًء  اإل  للمعرفة  منتجة  فكرية  ذات  تتكون  ول  فيها،  يح�صر  ل  اأو 

كلية لطالما �صميناها »م�شروعاً ح�شارياً« يت�صكل من خالله وعي الذات بذاتها ولذاتها، 

ونظرتها اإلى الوجود والعالم والإن�صان والقيم وعالقات الب�صر و�صلوكياتهم ودوافعهم، 

و�صوًل اإلى الماآلت الأخيرة.

في تنزيل هذا الم�صروع لُي�صيَّل في �صيغ الحياة ومنظومات العي�س وكيفياتها، وفي 

قراءة  خبرات هذا الت�صييل وفي مح�صالتها، ُتكت�صب المعارف العامة، وتتولد الأفكار 

وتت�صكل ميادينها بتنوعاتها ما تاآلف منها وما اختلف، وما تكامل منها وما تناق�س... 

اإنها التوليدية المعرفية اأو الجينيالوجيا المعرفية )Généalogie( التي تتعدد �صمنها 

القراءات وتتطور الأفكار. 

.LeDebat اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية ورئي�س تحرير مجلة )*(

)1) ليفي، برنار- هنري، في:»مي�شيل ف�ك�- اأركي�ل�جيا المعرفة«- دار التنوير، بيروت 2007- �س/61.

)2) لكروا، جان- في: )م.ن(- �س/98. 

د. �صمير �صليمان )*(   

 أركيولوجيا الذات واآلخر في فكر وفقه
الشهيد األول
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ول تت�صكل الذات المنتجة للمعرفة بطبيعة الحال اإل من خالل الن�صيج الجتماعي 

والتاريخي، كما ينبئ بذلك تاريخ الأفكار وتطورها. وفي الجتماع ل تكون الذات تكوينًا 

اإل انت�صابًا اإلى الآخر فهي »الذات« لأن ثمة »اآخر«، والعك�س �صحيح اأي�صًا  ولو من غير 

اللحظة  الآخر/  /الذات/  الم�صروع  فعالئقية  �صنرى.  كما  بينهما  م�صاواة  اأو  توازن 

الجتماعية والتاريخية اأو الع�صر/ المعرفة، هي جدلية وتكاملية في اآن، ومن خاللها 

تت�صوى البنية المعرفية وت�صتقيم.

اإحدى الإ�صكالت الم�صتديمة في عالئقية الذات والآخر، كانت العالقة بين الذات 

واللحظة، كما بين الآخر واللحظة. )لحظ في المعادلتين هنا تتكرر »اللحظة« مع عدم 

تكرار »الذات والآخر«، وكاأنما هذان الآخران هما الثابتان- ولو على تنوع-  بينما هي 

اأي »اللحظة« متكررة، اأي متغيرة، كما هي كذلك في التاريخ(. ولي�صت الذات واحدة، 

ر عنها بالهوية، وثمة  فثمة ذات جمعية هي الذات العتقادية والح�صارية الكيانية المعبَّ

ذوات متك�صرة فردية اأو جزئية ت�صبح في ف�صائها، ولو من موقع المفارقة اأو العترا�س 

اأو الختالف. وكذلك الحال في الآخر، فثمة اآخر اعتقادي وح�صاري وكياني منتم اإلى 

متكثرون  »اآخرون«  وثمة  اإليه،  اإ�صارتنا  �صبقت  الذي  بالمعنى  مغاير  ح�صاري  م�صروع 

تف�صيليون ينتمون اإليه. لكن موقعية »الذات« و»الآخر« تتحدد من خالل نظرة كل منهما 

اإلى مقابله. فالذات هي اآخر بقيا�س هذا الآخر، والآخر ذات بالقيا�س اإلى نف�صه، وتلك 

الذات هي عنده الآخر.

بمعنى اآخر، اإن الأ�صل في كل ذلك يعود اإلى اأن في كل ذات اآخر مختلفًا، واأن لكل ذات 

اآخر مختلفًا، �صواء كان ذلك في نطاق الم�صروع/ الروؤية الح�صارية الكلية نف�صها اأو في 

مجال العالقة بين م�صروعين/ روؤيتين ح�صاريتين كليتين اأو اأكثر. فكل ما هو خارج الذات 

اآخر، وكل ما لي�س اآخر فهو ذات في تبادل مواقع هو اأحد اأعقد وجوه العمران الب�صري 

واأخطرها، واأجملها في اآن. ففي قلب هذا الحراك الح�صاري والتدافعي التاريخي، وربما 

ب�صببه، تولدت ماآ�س، وتولدت مقابلها مدنيات واإنجازات كبرى. وكال الحالين في الأ�صل 
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متولدان من اأفكار، كما من بنى معرفية �صمنية واأن�صاق فكرية تتنا�صخ فيها اأو تعلوها، 

وهي كلها–على ما نراه- حقل ثرٌّ لما ن�صميه، لي�س منهج الأركيولوجيا المعرفية اأو علم 

بالم�صروع  متعلق  بما هو  واإنما  فوكو،  مي�صيل  المعرفية على طريقة مدر�صة  الحفريات 

الح�صاري والروؤية الح�صارية المولدة لالأفكار والموؤ�ِص�صة لبناها ال�صمنية الم�صتترة اأو 

الظاهرة الجاهرة، لتغدو الأركيولوجيا المعرفية في هذه الحال اأحد اأوجه تلك الروؤية/ 

الم�صروع وتعبيرًا عنه، اأي ما نطلق عليه ت�صمية »الأركي�ل�جيا المعرفية الح�شارية«... 

وهذا حقل اأ�صمل من اأركيولوجيا المعرفة »الف�ك�ية« واأعمق غورًا، لأنه ينقب في اتجاه 

اأعمق ال�صفائح الموؤ�ص�صة لالأفكار ونظائرها واأ�صباهها.

II
بمنهج »الأركي�ل�جيا الح�شارية« هذا، ل نرى الفكر الإ�صالمي –كما كل فكر- اإل 

لة من تراكم محاولت  فهم  تاريخًا من الخبرات العقلية والمعرفية الدينامية المح�صَّ

و�صعيهم  اإليه  والمنتمين  للب�صرية من قبل متمثليه  الإلهي  الح�صاري  الم�صروع  وتف�صير 

الدائب اإلى تنزيل اعتقاداته وقيمه و�صريعته اإلى منظومات الحياة والمعي�س وت�صييلها 

فيها. وب�صرف النظر عن نجاح هذه المحاولت اأو ف�صلها كليًا اأو جزئيًا، وب�صرف النظر 

كونها حالة طبيعية  َعَدت  ما  فاإنها  تدافعاتها،  اأو  تاأويالتها  اأو  اأخطائها  اأو  عيوبها  عن 

في م�صار و�صيرورة التحولت الجتماعية والتمدنية التي عرفها الجتماع الإن�صاني – 

وتعط�صها  الجماعات  بين  العالقات  تدافع  تاريخية(-، وفي  للحظات  تراكم  )والتطور 

اإلى نموذج الحياة الأ�صلح وا�صطناع الو�صائط والآليات المفتر�صة للو�صول اإليه. وبهذا 

العقل  اإبداع  الإ�صالمي، وكالهما من  بالفكر  الإ�صالمي  الفقه  نفهم عالقة  المعنى، ل 

الم�صروع  من  ال�صادعين  العقل  والفكر/  الفقه  بين  التالزم  ذلك  في  اإل  الإ�صالمي، 

الواحد ويدوران في فلكه، حتى في لحظات  الذي يقرءان في كتابه  الإلهي  الح�صاري 

اإلى ركيزتين �صروريتين:  يكون، محتاٌج  فالفقه حتى  اأو عليه.  فيه  التباين والختالف 
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الن�س والفكر. حتى اإذا �صار الفقه ُحْكمًا، اأم�صى الُحْكم فكرًا في بنية جدلية وتقدمية:

نقل← فكر/ فقه/فكر

ومعرفة  المجتهدين  اجتهاد  والفقه   ،
(1(

والمعرفة العلم  والدين  الوحي  فمفتاح   

 للن�س المقد�س ولخ�صائ�صه. والجتهاد والمعرفة متغيران بتغير 
(2(

عقلية ا�صتدللية

. ول 
(3(

اللحظة تحقيقًا لم�صالح الجماعة ومراعاًة لمقا�صد ال�صريعة وتغير الأعراف

ن�صتثني الفكر الديني بعامة من هذه الحقيقة. واإذ يتبنى بع�س المفكرين الإحيائيين 

قوله  في  الوارد  القراآني  الم�صطلح  من  منطلقين  الديني«،  الفكر  »اإحياء  مقولة 

اأكثرية  ، فاإن 
(4(

{ يُْحِييُكْم  ِلَم�  َدَع�ُكم  اإَِذا  �ُصوِل  َوِللرَّ  ِ هلِلهّ ا�ْصتَِجيبُوْا  اآَمنُوْا  الَِّذيَن  يَُّه� 
َ
اأ تعالى: {يَ� 

اإقبال ومرت�صى مطهري وغيرهما، ل يق�صدون  الم�صلمين، وفيهم محمد  المفكرين 

اإحياًء لالإ�صالم نف�صه كدين وم�صروع/ روؤية ح�صارية، واإنما يق�صدون اإحياء التفكير 

والمكان  للزمان  المتغيرة  للمتطلبات  ح�صاري  كمواِكب  الدين  يقدم  بما  الدين  في 

ر للمفاهيم، بحيث ت�صحح هذه المفاهيم با�صتمرار، وتتجدد منظومات المعي�س  ومطوِّ

، ويحقق الم�صروع الإلهي المزيد من اإنجازاته المتدرجة في خدمة حاجات 
(5(

وتتطور

ومتغيرات ال�صيرورة الإن�صانية، التي ترف�س الجمود والمراوحة في حركة الحياة وتلفظ 

ال�صنمية في حراك الأفكار، وحتى في بنيتها. وهذه خ�صي�صة هامة من خ�صائ�س 

الفكر/ الفقه، والفقه/ الفكر في المجال المعرفي للت�صيع الإمامي الذي عانى بع�س 

ال�صمور في بع�س المفا�صل التاريخية تحت اأثقال واأعباء مو�صوعية كان مقي�صًا لها 

اأو  الفقهاء  اإعدام  في  ن�صبة  الإ�صالمي  التاريخ  ي�صجل  فلم  الجذور.  ت�صتاأ�صله من  اأن 

)1) اأنظر: المطهري، مرت�صى- »مبداأ الجتهاد في الإ�شالم«- �س.�س/62-63، موؤ�ص�صة البعثة، طهران 1457 هـ.  

)2) الطباطبائي، محمد ح�صين- »ال�شيعة في الإ�شالم«- �س/95، دار التعارف، بيروت )د.ت(. اأنظر اأي�صًا: ال�صدر، محمد باقر 

»ر�شالتنا فكرية انقالبية« )مقالة(.-

)3)الطالبي، عمار في: »الجتهاد والتجديد«- ج/1- �س/388، اإعداد جالل الدين مير اآغائي- المجمع العالمي التقريب بين 

المذاهب الإ�صالمية- طهران- 2003م. 

)4)الأنفال/24. 

)5)المطهري، مرت�صى- »اإحياء الفكر في الإ�شالم«- دار التيار الجديد، بيروت، 1986م. 
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اأطبقت قب�صة ال�صتبداد على  التنكيل بهم كالتي �صهدها م�صار الفقه الإمامي. ولما 

اإ�صافاتهم واإبداعاتهم  م�صاحة العقل برمته، نجح الفقهاء المجتهدون في »تهريب« 

لها  ومّكنوا  م�صطهديهم،  اأ�صابع  بين  من  ال�صيا�صية  وحكمتهم  والمعرفية  الفكرية 

الأول في  ال�صهيد  بال�صت�صهاد. وحياة  المحن حتى  للتنف�س وتخطي  المنا�صبة  ال�صبل 

هذا المجال حافلة بالعبر.

III
لقد حفر الجتهاد في الإمامية لكل فقيه مجتهد م�صارًا متفردًا. ومن الطبيعي، بل 

والمو�صوعي، اأن ينتج تحرير الجتهاد هذا النمط التفردي. وكاأنما كل فقيه يكاد يكون 

حالة خا�صة، بل وتجاوزية في كثير من الأحيان، ولكن على اأر�صية الت�صبث بالم�صروع 

الإلهي وال�صتناد اإلى دينامياته وتمكينه، واإل ما بقيت لالإمامية باقية، وما كان للفكر 

الإ�صالمي العربي هذه القدرة على ال�صمود والبقاء على قيد الحياة.

 لقد كان عدم الموت إنجازًا. 
كان الفقيه المجتهد ذاتًا/ فردًا في ال�صكل، اأما في حراكه فاإنه ي�صتحيل ذاتًا جمعية. 

غير اأن ذاك الحراك لي�س مطلقًا ما دام من�صبطًا في الف�صاء العام للفقاهة الإمامية، 

�صاتها ومرجعياتها البنيوية، نقاًل وعقاًل. وما دون ذلك، ومن خالل  ومن�صجمًا مع موؤ�صِّ

نلفى  فاإننا  الأول،  ال�صهيد  طليعتهم  وفي  ال�صيعة  التاريخيين  الفقهاء  نماذج  ا�صتقراء 

الفقيه المجتهد جامعًا لفرادتين: فرادة الذات/ ال�صخ�س وفرادة التجربة. والفرادتان 

وم�صتترًا  اأحيانًا  ظاهرًا  الت�صاقًا  بتنوعاته  بالآخر  ل�صيقتان  اأنهما  بيد  متكاملتان. 

الواقع المو�صوعي  واإنما بفعل  اإرادة ذاتية عند الفقيه فح�صب،  اأخرى، ل بفعل  اأحيانًا 

وبفعل ا�صتنباط عقالني وتقدير لم�صتلزماته واأولوياته اأي�صًا، وفي راأ�صها ما ي�صلح عند 

المجتهد للحظته التاريخية والجتماعية وال�صيا�صية القائمة.
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الحلول  اجتراح  في  ي�صيب  قد  اجتهادًا  المح�صلة  في  يبقى  ال�صتنباط  ذلك  لكن 

للم�صائل المطروحة اأو تدبير اأولوياتها، وقد يخطىء. وهذه ظاهرة ت�صمل الفقهاء كافة 

اأّنى يكن المذهب الذي يدعون دعوته.

الم�صلمين  الفقهاء  اأن  الدين  �صم�س  مهدي  محمد  العالمة  يذكر  ال�صياق  هذا  في 

وال�صيعة منهم بوجه خا�س، قد درجوا »على م�اجهة الم�شائل في عملية ال�شتنباط، 

بنظرة فردية جزئية، تالحظ كل م�شاألة باعتبارها م�شتقلة بذاتها، وبمعزل عن غيرها 

من الم�شائل التي ترتبط بها، وبمعزل عن مالحظة الحالت العامة والخا�شة التي 

تكتنف م��ش�ع الم�شاألة، ودون مالحظة ال�اقع الجتماعي- ال�شيا�شي- القت�شادي 

الذي �شدرت فيه الن�ش��س الخا�شة بالم�شاألة. وقد جروا على هذا النهج في كثير 

�صم�س  عن  ال�صادر  التعميم  هذا  �صحة  مدى  عن  النظر  وب�صرف   .
(1(

الم�شائل« من 

الدين والذي قد ل ي�صح في الكافة، فاإن ذلك ل يقلل من قيمة راأيه الذي ين�صجم في 

وجهته العامة مع راأي الإمامية القائل بع�صمة النبي والأئمة من اأهل البيت، دون ع�صمة 

نواب الإمام والفقهاء، واإن كنا في جانب اآخر ل نوافقه نقده فردية الفقهاء لأن اإ�صقاط 

هذه الفردية اإ�صقاط لمعنى الجتهاد نف�صه ولقيمته. ويمكن في هذا الخ�صو�س اإ�صافة 

بحكم  المثقل  الإرث  اأولهما:  الجتهاد.  في  التجزيئي  الجنوح  لذلك  م�صببين  عاملين 

توليد  اأو  واحترام  ال�صائدة،  اأو  ال�صابقة  والمعرفية  الفكرية  البنى  اأ�صا�صه  م�صبق  قيمي 

منهج الأ�صالف من الفقهاء. وثانيهما: تقدير الفقيه المجتهد المعني باأن الف�صل بين 

الم�صائل الفقهية ل يناق�س مقا�صد ال�صريعة من جانب، ول يتعار�س ولحظة الجتماع 

المنهجيات  تقويم  اإن  ثم  اآخر.  جانب  من  زمانه  في  المختلفة  وم�صتلزماته  ال�صيعي 

الفقهية القديمة في �صوء المعايير المعا�صرة والحديثة يت�صمن في راأينا �صيئًا اأو كثيرًا 

من الق�صوة.

)1) �صم�س الدين، محمد مهدي- »في الجتماع ال�شيا�شي الإ�شالمي«- �س/ 230، الموؤ�ص�صة الدولية، ط/2- بيروت 1999 م. 
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IV
اأو لم  اأو جزئيًا،  �صواًء انطبق حكم �صم�س الدين العام على فقه ال�صهيد الأول كليًا 

ينطبق، فاإن هذا الفقه، على �صيرة الفقهاء ال�صيعة عامة، ي�صعب عدم قراءته قراءة 

بتنوعاته  الآخر  المبا�صر، حيث يح�صر  ال�صيا�صي غير  اأي بمعنى ال�صتدخال  �صيا�صية، 

على  اقت�صر  ولو  حتى  الفقه،  هذا  لأن  وبخا�صة  ن�صبي،  ب�صكل  ولو  مو�صوعيًا،  ح�صورًا 

�صيا�صية  وظيفة  له  فاإن  العملية،  الفقهية  الر�صائل  في  الحال  كما  وحدها،  العبادات 

في  اأ�صاًل  الواردة  ال�صهيرة  مقولته  الخميني  الإمام  رد  ولطالما  وا�صتقرائية.  مبا�صرة 

. فما 
(1(

كتاب »الحك�مة الإ�شالمية« اأن الإ�صالم دين عبادته �صيا�صة و�صيا�صته عبادة

دامت اأحكامه وفقاهة فقهائه متوجهة اإلى اإدارة حياة الموؤمن وعالقته بربه وبالآخر، 

كما عالقته بالعالم، وهذه عالقات متكاملة، فهي فعل �صيا�صي بامتياز. ونريد اأن نوافق 

في هذه النقطة، ولو ب�صكل ن�صبي، جعفر المهاجر في كالمه على الفقهاء ال�صيعة وهو في 

�صدد بحثه في فقه ال�صهيد الأول، اإذ يقول: »... الفقيه دائماً طليعة للعمل ال�شيا�شي 

.
(2(

والجتماعي عند ال�شيعة، وهذه قاعدة ل اأعرف ا�شتثناء واحداً لها«

الفقهي  لالإرث  الخ�صيب  الخزين  في  المحَدثون  الباحثون  يكاد  ال�صياق  هذا  في 

له  يدين  ال�صيعي  الفكر  اأن  على  يجمعون  العاملي  مكي  بن  محمد  لل�صهيد  والمعرفي 

الهام  التاأ�صي�صي  كتابه  في  وذلك  الفقيه  ولية  نظرية  مرة  ولأول  »الخام«  با�صتنباطه 

الفتوى  ل�صرائط  الجامع  العادل  الفقيه  تولي  ب�صرورة  القائلة   
(3(

الدم�شقية« »اللمعة 

اأمور الأمة باعتباره »نائب الإمام«، وذلك قبل اأن يتولى تعميق تاأ�صيلها وتطوير اأدائها 

التي �صاجل  النظرية  . وهي 
(4(

الخميني في طليعتهم والإمام  فقهاء مجددون لحقون، 

)1) اأنظر الخميني، الإمام روح اهلل- »الحك�مة الإ�شالمية«. 

وفي:  م،  بيروت،1994  الأعلى،  ال�صيعي  الإ�صالمي  المجل�س  �س.�س/81-80-  اأبطال«  فقهاء  »�شتة  جعفر-  المهاجر،  اأنظر:   (2(

»مجم�عة من المحققين:ال�شهيد الأول محمد بن مكي العاملي في الم�شادر العربية«- �س.�س/ 279-305، مركز العلوم 

والثقافة الإ�صالمية، قم 2009م. 

)3) )م.ن(- �س/290. 

)4)  رزق، رامز- »جبل عامل: تاريخ واأحداث«- �س/163، دار الهادي، بيروت 1426هـ، وفي: »ال�شهيد الأول محمد بن مكي..«.-
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.
(1(

فيها وي�صاجل فقهاء كثر من ال�صنة وال�صيعة

اإلى  ونظرًا  الإ�صالمي،  الفقه  تراث  في  المبا�صر  ال�صيا�صي  الفقه  اإلى  اإ�صافة 

ال�صتبطان/ال�صتكنان ال�صيا�صي القائم في العبادات ودللتها، فاإننا ل نرى فرقًا من 

جهتنا بين مذهب اإ�صالمي واآخر في هذا الجانب. واإننا لْنعجب كيف ل )ولم( يلحظ 

الكثير من الفقهاء الم�صلمين الأبعاد ال�صيا�صية في �صالة الجماعة مثاًل، اأو في الحج، 

اأن بع�صهم لم يلحظ  اأو في الزكاة، وكذلك في العالقة بالآخر، وكيف  اأو في ال�صوم، 

القابليات والتمكينات الوحدوية ال�صيا�صية والتقريبية  التي تختزنها تلك العبادات. ولعل 

الأعجب في هذا المجال كيف اأن اأكثر الالهوتيين الم�صيحيين، ناأوا عن بعث هذه الروح 

باأنها غير خافية عليهم،  ثقتنا  باأخرى، مع  اأو  ال�صارية في عباداتهم بحجة  ال�صيا�صية 

لِب�صْت َلبو�صًا اآخر. واإننا لنرى في تلك التمكينات وفي موؤداها، اإ�صافة اإلى كونها 
ُ
لكنها اأ

عامل تقريب ووحدة بين مذاهب الدين الواحد، عامل تقريب بين الأديان اأي�صًا. 

وللبنى  الأول،  ال�صهيد  لموؤلفات  ا�صتنادًا  وال�صيا�صية،  المعرفية  الأركيولوجيا  هذه 

المعرفية والفكرية القائمة قبل زمانه وفي هذا الزمان، وا�صتنادًا اإلى �صيرة حياته التي 

والتزامه  لنتمائه  وعيه  ولمدى  النظرية  العلمية  ل�صيرته  العملي  النموذج  اإل  نراها  ل 

اللذين بذل حياته في �صبيلهما، ت�صمح في 
(2(

بالم�صروع الإلهي  وبخط التوحيد والت�صيع

راأينا بالمالحظة اأن ال�صهيد الأول- مدفوعًا بظروف ع�صره وبالأخطار المحدقة بوجود 

لكنهما  متوازيين،  غير  ومعرفيين  فقهيين  باهتمامين  م�صكونًا  كان  اآنذاك-  الت�صيع 

متكامالن، وكالهما ي�صبان بالمح�صلة في ال�صيا�صة: 

 

�س.�س/195-185.

اإ�صافة اإلى نظرية ولية الفقيه، يرى رامز رزق اأي�صًا اأن ال�صهيد الأول قد اأ�صاف اإلى الفقه ال�صيعي اإبداعًا اآخر، وذلك من خالل 

راأي رزق  تركت في  والتي  وال�شراء«  البيع  والمعيب في  ال�شحيح  بين  الن�شبة  »ا�شتخراج  القائمة على  »ال�شلحية«  نظريته 

»جدًل ل ينتهي بين علماء ال�شيعة ح�ل مدى �شحتها«. )م.ن(.

)1)راجع: �صم�س الدين، محمد مهدي- )م.�س( �س.�س/349- 354 تحديدًا. 

)2)- الر�صالة الق�صيرة التي كتبها ال�صهيد والم�صماة »العقيدة الكافية«، وت�صم واحدًا وع�صرين ا�صتدلًل مخت�صرًا يبداأ كل منها 

بلفظة »ا�شتدل«، هي بمثابة عهد اعتقادي في هذا الخ�صو�س)اأنظر: »م��ش�عة ال�شهيد الأول..«. الجزء/18، مجموعة من 

المحققين، قم، 2009م. 
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العلوم الأ�صولية والفقهية ذات البعدين الفتوائي الجتهادي والتعليمي، وقد �صغلت 

الحيز الأكبر من موؤلفاته.

الخو�س في الم�صائل الكالمية التي تبداأ من واجب الوجود اإلى ال�صتدللت العقلية 

والنقلية الموثقة على اإثبات �صحة الإمامية، وكاأنما مرافعته الفل�صفية الكالمية لي�صت 

�صوى المقدمات الطبيعية والمنطقية الموؤ�ِص�صة لمرافعته في مجال اإثبات »واجب وج�د 

.
(1(

الإمامة«

هذان الهتمامان، ونحن هنا ن�صتعيد مقولتنا ال�صابقة حول فرادة ال�صخ�س /الفقيه 

العلمية  بـ«المركزية  ت�صميته  يمكن  ما  اإطار  في  اإل  بدقة  يفهمان  ل  التجربة،  وفرادة 

للفقيه« في تاريخ الت�صيع. ففي لحظة ال�صهيد، بل فيما قبلها وما بعدها، وحيال الع�صف 

يكون  اأن  الفقيه  على  كان  بهويته،  يطيحان  وكادا  لقرون  الت�صيع  اأناخا  اللذين  والقهر 

والمربي  والمعلم  والمت�صوف  والمقلَّد  والزمني  الديني  والمرجع  والفيل�صوف  العالم 

والمر�صد والقدوة في ال�صوؤون كافة.

دفعت  معرفة،  لكل  مركزيًا  الفقيه م�صدرًا  من  تجعل  التي  المو�صوعية  الذات  هذه 

والكيميائيين   
(2(

والم�صعوذين ال�صحرة  حيل  على  حتى  الطالع  اإلى  الأول  ال�صهيد 

م�صاألة كالمية  اأربعين  الأول  ال�صهيد  يذكر  فيها(  تخو�س  التي  الأربعين  الم�صائل  )ن�صبة  »الأربعينية«  الم�صماة  الر�صالة  في   (1(

فل�صفية برهانية تبداأ بم�صاألة القدم والحدوث )الم�صاألة الأولى في اإثبات حدوث العالم على قاعدة اأن كل موجود  �صوى اهلل 

تعالى حادث- �س/3(، وذلك �صوًل اإلى الم�صاألة الأربعين، وهي في حقيقة الإيمان ومكمالته.

 في الم�صائل الأربعين خا�س ال�صهيد في ثالثين م�صاألة فل�صفية، وثالث م�صائل في وجوب النبوة وع�صمة النبي وخاتميته، ثم اأتبعها 

باأربع م�صائل في الإمامة و�صروطها وفي ال�صتدلل على اإمامة علي والأئمة من بعده، لتتلو هذه الم�صائل كلها م�صاألتان: واحدة 

في بيان �صحة حجج الموؤلف وبراهينه، ثم تاأتي الم�صاألة الأربعون التي تبحث في الإيمان وما جاء به النبي P وفي المعاد. 

وقارئ الأربعينية ل بد له من ا�صت�صعار الخلفية الحقيقية لطرح الم�صائل الثالثين الأولى، وهي عندنا تاأ�صي�س للم�صائل الكالمية 

الع�صر الأخيرة منها. وما الر�صالة الق�صيرة الم�صماة »الطالئعية« �صوى خال�صة مكثفة لـ»لأربعينية« مع بع�س الإ�صافة. وقد 

ت�صمنت »الطالئعية« ف�صوًل اأربعة هي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، وكلها ت�صب في اأهداف الأربعينية – )م.ن(. 

)2) في هذا ال�صياق نذكر اأن يو�صف طباجة في كالمه على فقه ال�صحر عند ال�صهيد الأول وقع في خطاأين علميين: 

اأ- ذكره اأن ال�صهيد تعلم ال�صحر ليرد على ال�صحرة، اإذ لم نجد لهذا »التعلم« اأثرًا في ن�صو�س ال�صهيد، بل ثمة نهي عنه ل لب�س 

فيه.

درج »كتاب المكا�شب« في »م��ش�عة 
ُ
ب- ن�صبته كتاب المكا�صب في فقه ال�صهيد اإلى »اللمعة الديم�شقية«، وهو في غيرها. وقد اأ

»اللمعة  ت  ُخ�صَّ بينما  رقم/3،  الإمامية«  فقه  في  ال�شرعية  »الدرو�س  عنوان  تحت  ع�صر،  الحادي  الجزء  الأول«-  ال�شهيد 

الديم�شقية« بالجزء الثالث ع�صر من المو�صوعة كاماًل. اأنظر: )م.ن(- ج/11- �س.�س/149 وما بعدها. 
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المتَك�صبين باإظهار خوا�س المتزاجات، وعلى مهارات ال�صيميائيين الم�صتغلين باإحداث 

(1(

خيالت ل وجود لها في الح�س بهدف التاأثير والإيهام...اإلخ.

 لقد اأم�صت الذات الفقهية الخا�صة باأوجهها المعرفية والفقهية وال�صلوكية متماهية 

بل هي كذلك  اأي�صًا،  والعك�س �صحيح  وم�صخرة لخدمتها،  الجمعية  الأخرى  الذات  في 

الأول  ال�صهيد  يبداأ  اأن  متعددة  دللت  لذو  واإنه  لم�صتقبلها.  وموؤ�ص�صة  وجودها  حافظة 

حراكه العام، بعدما اأنهى اإعداد نف�صه علميًا وفقهيًا وا�صتكمل اأ�صفاره في حوا�صر الفكر 

اإلى جزين، م�صقط  اإلى دم�صق م�صتمرًا، وبعد عودته  اإبقاء تردده  �صتى في ع�صره مع 

راأ�صه الذي بقي طاهرًا »من الحتالل ال�شليبي خالفاً لأكثر مناطق جبل عامل«- 

..، اأن يكون ذلك البدء من خالل تاأ�صي�س معهد لتدري�س 
(2(

على ما يقوله جعفر المهاجر

الم�صافات في  . فمع تباعد 
(4(

 وباأفق تجديدي
(3(

الدينية على م�صتويات متفاوتة العلوم 

ال�صيعية  و«البوؤر«  المرجع  بين  ال�صريع  للتوا�صل  التحتية  البنى  وجود  وتعذر  ع�صره، 

وانت�صار الأمية، اتخذ المعهد الديني وظيفتين: اإعداد الفقهاء الجدد والمبلغين والدعاة 

من جانب، وبثهم في تلك البوؤر ليتحولوا اإلى �صبكة فقهية وتنويرية و�صيا�صية مرتبطة 

بالمركزية العلمية للفقيه المرجع ورابط توا�صل بين ال�صيعة  وبين تلك المركزية الفقهية 

والقيادية جيئة وذهابًا من جانب اآخر. وهذا اإنجاز تنظيمي و�صيا�صي بامتياز ي�صجل في 

في  المعتمدة  القديمة  ال�صيغ  بذلك  ُمطّورًا  �س،  الموؤ�صِّ ال�صتراتيجي  الفقيه  هذا  خانة 

والعلمية  الفقهية  الذات  �صظى  ما  العامة،  وبين  العلمية  الخا�صة  بين  الرتباط  اإقامة 

اإلى و�صط  اإلى مركزيات تف�صيلية هرمية ب�صطت ذراع الفقيه وا�صتح�صرته  المركزية 

جمهوره با�صتمرار. 

)1) في كتاب المكا�صب المنوه به في الهام�س ال�صابق )16( فوائد هامة تتعلق بالجوانب التمدنية والح�صارية والعلمية في ع�صر 

ال�صهيد الأول، وذلك بما ي�صير اإلى اأن ذلك الع�صر لم يكن على ما توحي به اأكثر الروايات التاريخية من تخلف وانحطاط، ما 

ي�صتدعي مراجعة ابي�صتيمولوجية مو�صوعية لحقائق تلك المرحلة- )م.ن(. 

)2) المهاجر، جعفر- )م.�س(- �س/282. 

)3) الأمين، ح�صن- »اأعيان ال�شيعة«- ج/28،�س.�س/87-98، وفي: »ال�شهيد الأول محمد بن مكي.«.- �س.�س/394-386. 

)4) المهاجر، جعفر- )م.�س(- �س/291. 



309

ال�صهيدين ف��ك��ر  ف���ي  ال���دول���ي  ال��م���ؤت��م��ر 

اإلى جانب هذا الإعداد ذي الأفق ال�صتراتيجي التجديدي، كانت الر�صالة/الر�صائل 

لمعي�س  طريق  وخارطة  وع�صدًا  لة  ُمكمِّ  
(1(

العاملي الجزيني  مكي  بن  لمحمد  العملية 

ال�صيعة و�صلوكياتهم ومواقفهم وحاللهم وحرامهم في ديار انت�صارهم في ذلك الزمن، 

اإْذ ُتنقل اإلى المقلِّدين عبر �صبكة الفقهاء الذين اأعدهم من تالمذته ووكالئه، وتحكم 

توا�صله الفقهي والرعوي بهم)المقلِّدين(. وهذا ما اعتبره ال�صيد محمد باقر ال�صدر 

»اأول تطبيق عملي كان ال�شهيد الأول قد اتبعه لإن�شاء كيان �شيعي مترابط لأول مرة 

اإر�صاء هذا الترابط في ذلك الزمان  . ولم يكن ممكنًا 
(2(

في تاريخ الزعامة الدينية«

الناظمة  التوا�صل  �صبكات  اأو  وكالئهم  عبر  المنت�صرة  للفقهاء  العلمية  المركزية  لول 

لعالقاتهم بجمهور المقلِّدين كما ذكرنا. 

بمعنى اآخر، �صكل هذا النمط من ال�صبكات عاماًل بنيويًا في ترميم التهتك العالئقي 

وهو  والنا�س،  ال�صيعي  الفقيه  بين  الأول  ال�صهيد  قبل  ما  مراحل  في  قائمًا  كان  الذي 

اأي�صًا اأحد اأفعل الو�صائل في التنظيم ال�صيا�صي واإدارة العالقة ال�صيا�صية الهرمية بين 

م�صروع  في  المن�صويتين  الجمعية  والذات  الخا�صة  الذات  بين  اأي  والقاعدة،  القيادة 

واحد، والمتوجهتين اإلى اأهداف واحدة، في مواجهة اأي »اآخر« ي�صتهدفهما هويًة ووجودًا 

وح�صورًا. ما يعني ت�صكل الجماعة ال�صيعية وانتظامها فيما ي�صبه البنية الحزبية المعتمدة 

في التنظيم الحزبي المعا�صر، ولو ب�صكلها »البدائي«، من غير اأن يعني ذلك بال�صروروة 

الأزمنة  المتداول في  بالمعنى  كيانية  موؤ�ص�صة حزبية  اإلى  اأي تحولهم  ال�صيعة  »تحزب« 

المتاأخرة.

)1)يقول الميرزا محمد باقر المو�صوي الخوان�صاري )توفي عام 1313 ق(: نقاًل عن كتاب »اأمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل« 

لموؤلفه محمد بن الح�صن الحر العاملي )توفي �صنة 1104ق): »خرج من تلك الأر�س )جبل عامل(من علماء ال�شيعة الإمامية 

ال�شهيد  »م��ش�عة  الع�شر«-  ع�شر  من  اأقّل  البلدان  باقي  اإلى  بالن�شبة  بالدهم  اأن  مع  مجم�عهم،  خم�س  عن  يرب�  ما 

الأول..«..)م.�س(. 

)2)- ال�صدر، محمد باقر- ذكره ح�صن الأمين في: )م.ن(.

)م.�س(-  العربية«-  الم�شادر  في  العاملي  مكي  بن  محمد  الأول  »ال�شهيد  مهدي:  محمد  الآ�صفي،  نف�صه:  ال�صياق  في  راجع 

�س/246. 
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يتجلى  الأول  ال�صهيد  اأحدثه  الذي  التمكين  في هذا  ا�صتراتيجية  الأكثر حنكة  ولعل 

في ما يتجاوز حفظ الجماعة ال�صيعية في ظل معاناة الحا�صر ليمتد، وفي اآن معًا، اإلى 

التاأ�صي�س لم�صتقبلها واإبقاء جذوتها متقدة مهما كانت ال�صغوط. لكن ذلك ما كان ليتم 

اإل باأدوات الواقع واآلياته والخبرات الم�صتفادة من مرارات ال�صطهاد في الما�صي، ومن 

انتك�صاته اأي�صًا.

في �صوء التفاوؤلية ال�صيعية المتاأ�صلة في الإيديولوجيا الإمامية، قراأ محمد بن مكي 

الجزيني العاملي الما�صي والحا�صر ووعاهما ب�صكل طليعي، بينما كانت عاقلته تحتاط 

للمقبل من الأيام وتهيء له، تمامًا كما كانت الحال في مدر�صة الأئمة الموؤ�ص�صين الأوائل. 

فعندما َطَمت النكبات وا�صتدت المحن، �صبوا جهودهم ال�صتراتيجية في ثالثة اتجاهات: 

حفظ العلم الإمامي، وحفظ »الن�ع الإمامي« اأو الملة الإمامية في الحا�صر، والتاأ�صي�س 

لحفظهما في الم�صتقبل. وعلى هذا الم�صتقبل راهنوا، ولم يكن الرهان خاطئًا.

V
لم يكن تحريك هذه البنية الفقهية والمعرفية والتنظيمية ال�صيا�صية، وفيها ا�صتنباط 

المدار  في  خارجه  اأو  ال�صيعي  الف�صاء  داخل  ذلك  كان  �صواء   ،
(1(

الفقيه ولية  نظرية 

الإ�صالمي العام، ليمر ب�صالم على ال�صهيد الأول... في الأبهظ من الأثمان كان... فمن 

داخل الذات ال�صيعية �صدع معار�صون لخطط ومنهجية حراكه لأ�صباب تبدو لنا م�صتكنة 

ما  �صواء  اأوجه،  تف�صيرها حّمال  الروايات حولها يجعل  فت�صارب  الغمو�س.  للكثير من 

تعلق منها بعداوة محمد اليالو�صي العاملي، اأو بو�صايات تقي الدين الخيامي ويو�صف بن 

.
(2(

يحيى وموؤيديهما وحركة هوؤلء الثالثة واأتباعهم العترا�صية

والمذهبي  والإيديولوجي  ال�صلطاني  فال�صياق  الدينية/الآخر،  الذات  خارج  من  اأما 

)1)اأنظر: المهاجر، جعفر- )م.�س(- �س.�س/287-286. 

)2)راجع: الأمين، ح�صن- )م.�س(- �س/277. 
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المحتقن بع�صبية الِفرق والفرقة ما انقطع عن ترب�س فر�س الوقيعة. واإنه لذو دللة اأن 

يكون من ي�صميه محمد مهدي الآ�صفي: »الملك« )ولعله يق�صد ال�صلطان المملوكي( حا�صرًا 

، ما 
(1(

�صخ�صيًا مع جمع كبير من النا�س في محاكمة محمد بن مكي التي انتهت باإعدامه

يوؤكد اأن المحاكمة كانت �صيا�صية بامتياز، ولو تذرع ق�صاتها بذرائع اأخرى.

VI
كما  المعرفية،  الأركيولوجيا  تت�صكل  وفيها  ومنها  الح�صارية،  الأركيولوجيا  في 

العمران  تاريخ  ينبئ  ب�صرائحها،  الآخر  واأركيولوجيا  بطبقاتها،  الذات  اأركيولوجيا 

المعقد، ما كانت قط  والآخر برغم تداخلهما وتفاعلهما  الذات  اأن عالئقية  الب�صري، 

متوازنة. ففي الفطرة الب�صرية تتقدم الأولى على الثاني، برغم كل المح�صنات البيانية 

والبديعية، وفوقها كل الم�صاحيق الإيديولوجية الليبرالية الديمقراطية ودعاوى الم�صاواة 

الأزمنة  في  وهذا  ن�صبية...  م�صاألة  كونها  عن  تخرج  ل  وكلها  والواجبات،  الحقوق  في 

المتاأخرة والمجتمعات الحديثة.

اأما في زمان ال�صهيد الأول، وفي مجتمعات الملوك وال�صالطين الجبابرة والإقطاعيين 

التوازن  لذلك  فاأنى  عليها،  وما  عليها  ومن  الأر�س  ملكوا  وقد  الع�صائرية،  والع�صبيات 

اأن ي�صتقيم اإل في حدوده الن�صبية الدنيا؟! وكيف لجينيالوجيا الع�صف والقهر والتمييز 

الع�صبوي اإل اأن ت�صتنبت العداوات والإحن؟! فال يظلمن فقيه عا�س في القرن الثامن 

الهجري بتطلب اأن يكون الآخر في فقهه وف�صائه المعرفي، وخا�صة اإذا كان الآخر دينيًا، 

هو نف�صه الآخر زمن الأع�صر المتاأخرة.

التمييز والتمايز ظاهرتا كل زمان. 

)1) الآ�صفي، محمد مهدي- »م��ش�عة ال�شهيد الأول..«.- )م.�س(- �س/277. 
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د. اأحمد را�صم النفي�ص )*(   

الشهيد الثاني والظروف التاريخية التي 
أفضت إلى استشهاده

رئي�س  اأردوجان  طيب  رجب  لل�صيد  ال�صيا�صيين  الع�صاق  من  ل�صت  لزمة:  مقدمة 

الوزراء التركي ولكن هذا ل يعني بحال اأنني من اأعدائه اأو كارهيه.

اإلى موقع مختلف تماما  اأن ينقل )العثمانية التاريخية(  اأن الرجل ا�صتطاع  ل �صك 

الزمان. ناقال لهذه الحالة من  الموقع الذي كانت فيه قبل خم�صة قرون من  عن هذا 

اإلى موقع الوحدة الإ�صالمية والتقارب والتعاون بين  موقع الهياج والع�صبية المذهبية 

الم�صلمين وهي �صرورة نحن اأحوج ما نكون اإليها.

اإنها نقطة في غاية الأهمية يتعين اللتفات اإليها قبل قراءة هذا البحث، لئال يت�صور 

الأمة  اأبناء  بين  الت�صادم  اإذكاء  في  الرغبة  ال�صطور من موقع  نكتب هذه  اأننا  البع�س 

الواحدة.

اإننا نكتب من منطلق العظة والعتبار الذي يمنع تكرار الوقوع في هذه الحفر المهلكة 

المميتة.

البحث:
اإلى  وقادتها  الإ�صالمية  الأمة  �صربت  التي  الأمرا�س  واأخطر  اأ�صواأ  اأحد  اأن  �صك  ل 

 Rالبيت لأهل  المعادي  ال�صعار  مر�س  هو  والهوان  وال�صعف  والت�صرذم  التفكك 

و�صيعتهم الأبرار المظلومين الم�صطهدين حتى ياأتي وعد اهلل الذي ل يخلف الميعاد.

لأوهى  ودمائهم  وكرامتهم  ال�صيعة  اأعرا�س  ا�صتباحة  في  اللعين  المر�س  تمثل هذا 

)*( طبيب وباحث ومفكر / م�صر.
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الأ�صباب وخالفا للو�صايا الإلهية التي توؤكد على احترام حق الإن�صان في الوجود الحر 

الكريم وتحرم ا�صتباحة عر�صه ودمه من دون دليل ول برهان.

ِلَوِليِِّه  َجَعْلنَ�  َفَقْد  َمْظُلومً�  ُقِتَل  َوَمن  ِب�ْلَحقِّ  اإِالَّ  اهلل  َم  َحرَّ الَِتي  النَّْف�َض  تَْقتُُلوا  تعالى: {َواَل  يقول 

.
(1(

وراً} �ُصْلَط�نً� َفاَل يُ�ْصِرف فِّي الَقْتِل اإِنَُّه َك�َن َمن�صُ

لم يحترم الم�صلمون خا�صة تلك الطبقة الحاكمة تلك الو�صايا القراآنية المحكمة، 

وع�صقهم  الدموي  �صبقهم  وكان  الأ�صباب.  لأوهى  الدماء  وا�صتباحوا  عك�صها  فعلوا  بل 

للقتل يزداد ب�صورة م�صطردة خا�صة، تجاه �صيعة اأهل البيت، مدعومين بتلك الطبقة 

المنحطة من وعاظ ال�صالطين حملة العمائم المزيفة الذين تفننوا في اإ�صدار فتاوى 

القتل والإبادة الجماعية - من دون وازع من �صمير ول خلق - با�صم الإ�صالم والإ�صالم 

منهم ومن مخازيهم وجرائمهم براء.

الأ�صواأ من هذا اأن يمتد القتل للعلماء الم�صلحين الذين ياأمرون بالمعروف وينهون 

الظروف  من  �صيئا  المقال  هذا  في  �صنتناول  الذي  �صهيدنا  مع  حدث  كما  المنكر  عن 

التاريخية ال�صائدة في ع�صره والتي اأف�صت ل�صفك دمه الطاهر، ر�صوان اهلل عليه وعلى 

كل �صهداء الحق والحقيقة واللعنة الدائمة على اأعداء اأهل البيت اإلى يوم الف�صل. 

 .
(2(

ُروَن} ْولًى �َصْيئً� َواَل ُهْم يُن�صَ ْجَمِعيَن * يَْوَم اَل يُْغِني َمْولًى َعن مَّ
َ
ِل ِميَق�تُُهْم اأ {اإِنَّ يَْوَم الَف�صْ

ُمُروَن 
ْ
يَ�أ الَِّذيَن  َويَْقتُُلوَن  َحٍقهّ  ِبَغْيِر  النَِّبيِّيَن  َويَْقتُُلوَن  ِب�آيَ�ِت اهلل  يَْكُفُروَن  الَِّذيَن  يقول تعالى: {اإِنَّ 

ْنيَ� َواالآِخَرِة َوَم� لَُهم  ْعَم�لُُهْم ِفي الدُّ
َ

ْولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت اأ
ُ
ِليٍم * اأ

َ
ْرُهم ِبَعَذاٍب اأ ِب�ْلِق�ْصِط ِمَن النَّ��ِض َفبَ�صِّ

 .
(3(

ِريَن} مِّن نَّ��صِ

العثمانيون والشيعة
الخالفة  �صقوط  واقعة  على  الع�صرين  القرن  بداية  المعا�صرون  الم�صلمون  ا�صتفاق 

)1) الإ�صراء 33.

)2) الدخان 41-40.

)3) اآل عمران 22-21.
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الإ�صالمية  التي �صكلت قاعدة لنطالق الحركات  الواقعة  العثمانية )الإ�صالمية( وهي 

كان  ولو  للموؤمنين، حتى  اأمير  اأي  اإمرة  الخالفة تحت  لإعادة هذه  الداعية  المعا�صرة 

هذا الأمير هو الملك فوؤاد اأو جعفر النميري اأو حتى المال عمر اأمير اإمارة اأفغان�صتان 

الطالبانية!!.

في البدء ونظرا لقر�صية الخليفة وحتى نهاية العهد العبا�صي، كان المعتمد عند القوم 

هو الرواية المن�صوبة اإلى ر�صول اهلل P والتي تزعم اأن الخليفة من قري�س!!.

روى البخاري قال: 

باب: األمراء من قريش.
6720 - حدثنا اأبو اليمان: اأخبرنا �صعيب، عن الُزهري قال: كان محمد بن جبير ابن 

ث:  مطعم يحدث: اأنه بلغ معاوية، وهم عنده في وفد من قري�س: اأن عبد اهلل بن عمرو يحدِّ

ا بعد  اأنه �صيكون ملك من قحطان، فغ�صب، فقام فاأثنى على اهلل بما هو اأهله، ثم قال: اأمَّ

 ،P ثون اأحاديث لي�صت في كتاب اهلل ول توؤثر عن ر�صول اهلل فاإنه بلغني اأن رجاًل منكم يحدِّ

الكم، فاإياكم والأماني التي ت�صل اأهلها، فاإني �صمعت ر�صول اهلل P يقول: )اإن  واأولئك جهَّ

ه اهلل في النار على وجهه، ما اأقاموا الدين(. هذا الأمر في قري�س، ل يعاديهم اأحد اإل كبَّ

 

جبير. بن  محمد  عن  الُزهري،  عن  معمر،  عن  المبارك،  ابن  عن  نعيم،  تابعه 

 

قال  يقول:  اأبي  �صمعت  محمد:  بن  عا�صم  حدثنا  يون�س:  بن  اأحمد  حدثنا   -  6721

اثنان(. منهم  بقي  ما  قري�س  في  الأمر  هذا  يزال  )ل   :Pر�صول اهلل قال   ابن عمر: 

P �صوى غطاء ا�صتفاد منه المتغلبون  اإلى ر�صول اهلل  لم تكن هذه الرواية المن�صوبة 

حتى  العبا�س،  بني  ومن  اأمية  بني  من  وال�صيف،  والقهر  بالقوة  الم�صلمين  رقاب  على 

للزوال  العبا�صيين  ملك  وانتهى  الظالمين  القوم  عن  يرد  ل  الذي  اهلل  ق�صاء  جاءهم 

وال�صياع على يد المغول، وبقي العالم الإ�صالمي بعدها فترة من الزمان من دون هذا 

المن�صب الكرتوني، اإلى اأن قام الأتراك العثمانيون بغزو م�صر واحتاللها، حيث دخلوا 
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القاهرة يوم 8 محرم �صنة 923 هـ الموافق ل31 يناير �صنة 1518 م واأزالوا دولة المماليك 

اآخر ذرية  الجراك�صة، وحيث عثروا على )الخليفة العبا�صي محمد المتوكل على اهلل( 

الدولة العبا�صية الذي ح�صر اأجداده اإلى م�صر بعد �صقوط بغداد في قب�صة هولكو �صنة 

656 هـ )1091 مـ( الذي تنازل عن )حقه( في الخالفة الإ�صالمية اإلى ال�صلطان �صليم 

العثماني، و�صلمه الآثار النبوية ال�صريفة وهي البيرق وال�صيف والبردة، ف�صال عن مفاتيح 

الحرمين ال�صريفين ومنذ ذلك التاريخ �صار كل �صلطان عثماني اأميرا للموؤمنين وخليفة 

.
(1(

لر�صول رب العالمين ا�صما وفعال

اأما نحن فنقول اأن هوؤلء الخلفاء قد ت�صموا باإمرة الموؤمنين، اأما فعال اأغلبهم فكانت 

فعال الفا�صقين المجرمين ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم.

ل  فاأ�صحوا  �صمائرهم،  وباعوا  عقولهم  فقدوا  اأنا�س  في  الوكيل  ونعم  اهلل  وح�صبنا 

نَْجَعُل  ْم 
َ
يميزون بين الموؤمن والفا�صق والبر والفاجر مراغمة لأنف الن�س القراآني: {اأ

نَزْلنَ�ُه 
َ
اأ �ِر * ِكتَ�ٌب  الُمتَِّقيَن َك�ْلُفجَّ ْم نَْجَعُل 

َ
اأ ْر�ِض 

َ
ِديَن ِفي االأ �ِلَح�ِت َك�ْلُمْف�صِ اآَمنُوا َوَعِمُلوا ال�صَّ الَِّذيَن 

 .
(2(

ْلبَ�ِب}
َ
ْولُوا االأ

ُ
َر اأ بَُّروا اآيَ�ِتِه َوِليَتََذكَّ اإِلَْيَك ُمبَ�َرٌك لِّيَدَّ

نعود اإلى تلك الحقبة التاريخية التي قتل فيها ال�صهيد الثاني،  )ال�صيخ زين الدين بن 

نور الدين علي بن احمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن �صالح بن م�صرف 

العاملي ال�صامي الطلو�صي الجبعي المعروف بابن الحاجة النحاريري المولود في �صوال 

�صنة 911 من اأعالم ال�صيعة والذي ا�صت�صهد على يد جالوزة العثمانيين في رجب �صنة 

965 هـ الموافق ل�صهر اإبريل �صنة 1558 ميالدية وهو في �صن 54 �صنة، في الق�صطنطينية، 

على  العثمانيون  �صنها  �صعواء  تكفيرية  حملة  �صهدت  والتي  العثمانية،  ال�صلطة  عا�صمة 

ال�صيعة في المناطق الخا�صعة لنفوذهم.

يحاول البع�س اأن يبرر ما ارتكبه هوؤلء المجرمون من مجازر بدعوى الخطر الذي 

)1) تاريخ الدولة العثمانية العلية: محمد فريد، دار النفائ�س. ط 1981 مـ  �س 194-193.

)2) �صورة  �س 29-28.
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الحرمين  »خادم  لقب  �صلطانها  منحت  التي  العثمانية  الدولة  على  ال�صفويون  �صكله 

ال�صريفين«، والتي كانت تحارب لن�صر الإ�صالم في اأوروبا، بينما يك�صف لنا واقع تركيا 

الذي  الإ�صالم  اأما  ال�صهيونية.  مع  الروابط  اأوثق  تقيم  براغماتية،  دولة  عن  الحديثة 

األبانيا  في  دويالت  ب�صع  اإلى  تقل�س  فقد  اأوروبا،  في  بن�صره  قاموا  اأنهم  هوؤلء  يزعم 

وكو�صوفو، وبقيت حالة العداء بين الأتراك وبقية ال�صعوب الم�صطهدة من جانبهم مثل 

الأرمن والأكراد.

بدء الحرب على الشيعة
التي �صنها  الغزوة  ال�صيعة هي تلك  العثمانيين �صد ال�صفويين  كانت فاتحة حروب 

ال�صلطان �صليم خان بعد انقالبه على اأبيه ال�صلطان بايزيد حيث كان ال�صاه اإ�صماعيل في 

�صف الأمير اأحمد �صقيق �صليم خان وقام باإيواء اأخيه الأمير اأحمد.

من  اأكثر  باإبادة  قام  ثم  الأتراك  ال�صيعة  بح�صر  �صليم  اأمر  للحرب  مبرر  ولإيجاد 

اأربعين األفا منهم، وهي المذبحة التي �صبهها محمد فريد في كتابه عن الدولة العثمانية 

بالمذبحة التي تعر�س لها البروت�صتانت في باري�س يوم 24 اأغ�صط�س �صنة 1572 الم�صهورة 

 .
(1(

بمذبحة �صانت برتليمي

لم يكن لهذه الحرب التي �صنها العثمانيون بقيادة �صليم خان على ال�صيعة في اإيران 

من مبرر اإل حالة ال�صعار المعادي لل�صيعة، الذي ورثه العثمانيون عن اأجدادهم التتار. 

الت�صدي  با�صم  الآن  الهمجية  هذه  وتبرير  ترويج  يحاولون  لمن  ونقراأ  ن�صمع  زلنا  ول 

للتب�صير ال�صيعي.

ال�صيعي في �صرق  اللطيف عو�س: لقد و�صل خطر الزحف  الدكتور محمد عبد  يقول 

الأنا�صول حدا ل يمكن ال�صكوت عليه، حيث و�صلت التقارير اإلى �صليم خان التي تقول )اإن 

المبتدعين من ال�صوفية وال�صيعة قد ا�صتفحل اأمرهم وزاد عددهم وباتوا يمعنون في القرى 

)1) محمد فريد الم�صدر ال�صابق. �س 189.
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�صلبا ونهبا ولم يتورعوا عن قتل الرجال و�صبي الن�صاء واأتوا على الأخ�صر والياب�س(.

وما اإن تولى ال�صلطان �صليم الحكم حتى بداأ تعبئة قواته للحرب �صد ال�صاه اإ�صماعيل 

ال�صفوي. وكان للتعبئة المعنوية اأهمية كبرى، اإذ اإن اإعالن هذه الحرب لم يكن مقبول 

لدى كثير من الأتراك حيث عار�صها الكثير منهم.

اأباطيل  وك�صف  منهجها  وتو�صيح  ال�صنة  عن  للدفاع  العثمانية  الدولة  علماء  انبرى 

غالة ال�صيعة ومروقهم عن الإ�صالم، فكتب ابن كمال با�صا ر�صالة �صغيرة اأورد فيها راأيه 

مدعما باأدلة من الكتاب وال�صنة وقرر اأن الت�صيع مخالفة �صريحة لجماعة الم�صلمين واأن 

قتال ال�صيعة جهاد وحربهم غزوة.

لقد كانت الدولة ال�صفوية �صوكة في ظهر العثمانيين، لذا كان من ال�صروري اأن يقوم 

ال�صلطان بحملة تطهير وا�صعة قبل اأن يم�صي للقتال حتى ل يطعن في الظهر، وا�صت�صدر 

فتوى بوجوب قتال ال�صاه اإ�صماعيل كداأب العثمانيين قبل الخروج اإلى اأي حرب.

وفي اأثناء الحرب تمرد بع�س الجنود الأتراك، فخطب فيهم �صليم خان مذكرا اإياهم 

اأنهم اإنما جاوؤوا لقتال المرتدين عن الدين حتى يفيئوا اإلى اأمر اهلل، فمن تخاذل اأو ارتد 

فهو في حكم المرتد اأي�صا.

ثم التقى الجمعان في وادي جالديران، �صمال �صرقي اآذربيجان، في رجب �صنة 920 

 .
(1(

هـ / 1514 مـ وهزم الجي�س ال�صفوي هزيمة قا�صية

المناطق  تلك  ال�صيعة في  اأن وجود  اإلى  ننوه  اأن  باأ�س  نف�صه، فال  يعيد  التاريخ  ولأن 

القبائل  كان )هناك عدد من  ال�صفوية، حيث  الدولة  اأقدم من وجود  كان  التركمانية 

.
(2(

التركمانية ال�صيعية والواعدة بالت�صيع(

ما اإن فرغ �صليم خان من حربه الأولى مع ال�صاه اإ�صماعيل، حتى قام بغزو م�صر كما 

الجامعات  رابطة  اللطيف هريدي.  عبد  اأوربا. محمد  عن  الإ�صالمي  المد  انح�صار  في  واأثرها  الفار�صية  العثمانية  الحروب   (1(

الإ�صالمية 53-45.

)2) الم�صدر ال�صابق �س 45.
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يطبلون  الذين  الم�صريين  الحمقى  لبع�س  مفيدة  تكون  قد  مالحظة  وهي  معلوم،  هو 

واأن  ال�صلطة  هي  ال�صلطة  اأن  متجاهلين  م�صر،  في  ال�صيعي(  )التب�صير  �صد  ويزمرون 

الراغبين في الغزو والتو�صع يفعلون هذا ل من اأجل دين اأو مذهب بل من اأجل ال�صتيالء 

على كل ما يمكن لهم ال�صتيالء عليه.

ظالل صفوية!!
والجيو�س  براأ�صها  الباطنية  الفتن  اأطلت  اللطيف هريدي:  المدعو عبد  الكاتب  يقول 

العثمانية في خنادقها في وادي موهاج بالمجر في �صهر ذي القعدة من عام 933هـ وقد 

يح�صن  فلم  ال�صنجق  قا�صي  اإلى  ب�صكوى  �صخ�صان  تقدم  اإذ  عادية،  بواقعة  الفتنة  بداأت 

القا�صي ا�صتقبالهما واأ�صاء اإلى اأحدهما، فاكفهر الجو وخرج رجل �صيعي يعرف بذي النون 

فرفع يده، واإذا بح�صود �صخمة تتحلق حوله وخرجت جماعات العلويين من كل مكان لتعلن 

تمردها على الوالي. ومن الوا�صح اأن النية كانت مبيتة لإثارة الفتنة لأن ال�صاكيين وكما 

يبدو من ا�صميهما كانا من ال�صيعة كما كانت هناك فتن اأخرى في اأماكن متفرقة غطت 

جنوب �صرق األأنا�صول ولم تتمكن الحكومة من اإخماد هذه الفتن اإل ب�صق الأنف�س.

قلندر جلبي  ا�صكندر  العلوي  البكتا�صي  ال�صيخ  اأ�صعلها  التي  الفتنة  كانت هناك  كما 

والتف حوله ما يربو على ثالثين األف علوي.

الزعامات  واتفاق كل هذه  التوقيت  اأن  اإل  لها عوامل داخلية،  الفتن كان  وكاأي من 

.
(1(

العلوية في وقت واحد يلقي بظالل �صفوية على هذه الأحداث

من الطبيعي اأن يرى هذا ال�صنف من الكتبة الذين تربوا على ثقافة عبادة ال�صلطة، 

والقهر،  الظلم  داخلي على  تمرد  اأو  ثورة  كل  في  الت�صيع،  وتحارب  الت�صنن  تدعي  التي 

اإ�صالمية، موؤامرة خارجية  الم�صماة  الدول  تاريخ تلك  البارزة في  العالمات  وكلها من 

�صفوية، وما اأ�صبه الليلة بالبارحة.

)1) �س 61-63 من المرجع ال�صابق.
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اأن  فهو  الأبرياء،  العثمانيين  على  الإيراني  ال�صفوي  التاآمر  على  الأكبر  الدليل  اأما 

ال�صاكيين وكما يبدو من ا�صميهما كانا من ال�صيعة وكفى بذلك دليال وبرهانا على وجود 

هذه الموؤامرة!!.

التا�صعة  ال�صنة  في  1520م  �صبتمبر   22 هـ،   926 �صنة  �صوال   9 يوم  �صليم خان  مات 

اأيام فتوحات خارجية  وكانت مدة حكمه  والخم�صين من عمره.  والحادية  من حكمه 

لأوهى  وزرائه  من  �صبعة  فقتل  الدماء  ل�صفك  ميال  كان  اأنه  اإل  داخلية،  وتنظيمات 

الأ�صباب. وكان كل وزير مهددا بالقتل لأقل هفوة، حتى �صار يدعى على من يرام موته 

.
(1(

باأن ي�صبح وزيرا له

�صليمان خان الأول القانوني

عمر  عن  هالكه  قبل  �صنة  و�صتين  اأربعة  لمدة  العثمانية  الدولة  خان  �صليمان  حكم 

يناهز الرابعة وال�صبعين. وفي عهده الم�صوؤوم، قتل ال�صهيد الثاني ر�صوان اهلل عليه.

لم يكن العثمانيون ممن يقيمون وزنا للحياة الإن�صانية اأو لكرامة الإن�صان، حتى اأن 

ذلك الوح�س ال�صاري الم�صمى �صليمان القانوني قام بخنق ولده م�صطفى، بد�صي�صة من 

زوجته الرو�صية الم�صماة روك�صالن، حتى يتولى ابنها �صليم الملك من بعده.

كلفت تلك المراأة ال�صدر الأعظم بالقيام بتلك المهمة، فانتهز فر�صة الحرب بين 

العثمانيين وال�صفويين �صنة 1553 ووجود م�صطفى �صمن قواد الجي�س، فكتب اإلى اأبيه 

اأن ولده يحر�س النك�صارية على عزله وتن�صيبه، كما فعل ال�صلطان �صليم الأول مع اأبيه 

ال�صلطان بايزيد الثاني.

فلما و�صل الخبر اإلى ال�صلطان، توجه على الفور اإلى بالد العجم، متظاهًرا باأنه يريد 

اأن يتولى قيادة الجي�س بنف�صه. ولما و�صل اإلى المع�صكر ا�صتدعى ولده م�صطفى واأمر 

بخنقه، ثم نقل جثمانه ليدفن في مدينة بور�صة مع اأجداده.

)1) محمد فريد. تاريخ الدولة العثمانية �س 197.
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وب�صبب ذلك، ثار النك�صارية وطلبوا من ال�صلطان �صليمان قتل الوزير ر�صتم با�صا، 

مكانه  وولى  خواطرهم  تهدئة  اأجل  من  ال�صلطان  فعزله  الموؤامرة،  هذه  عن  الم�صوؤول 

اأحمد با�صا، ثم اأعاده اإلى من�صبه بعد قتله اأحمد با�صا.

لم يكتف هذا الوح�س بقتل ابنه م�صطفى بل اأعقب ذلك بقتل ابنه بايزيد واأولده 

الخم�صة لئال يزاحموا �صليًما في الملك، ولي�صبح الوارث الوحيد لل�صلطنة، فكان اأن دبر 

دهاقنة الق�صر موؤامرة للوقيعة بين �صليمان وابنه بايزيد وانتهى الأمر ل�صتعال الحرب 

بينهما �صنة 1561 فهزم بايزيد وفر اإلى بالد العجم، والتجاأ اإلى ال�صاه طهما�صب الذي 

�صلمهم اإلى ر�صل ال�صلطان، فقتلوا جميعا، وهم بايزيد واأولده الأربعة. وكان لبايزيد ابن 

.
(1(

�صغير في مدينة بور�صة، ُخنق هو الآخر ودفن اإلى جانب والده واإخوته

الإرهابي  اإذ غزا �صليمان  الغزو والقتل،  اإل  لم يكن ل�صالطين بني عثمان من همة 

الالقانوني، اإيران واحتل تبريز �صنة 1533 مـ، ثم تحرك منها ليحتل بغداد �صنة 1534 مـ. 

والهدف هو الهيمنة وا�صتعرا�س القوة وقتل ال�صيعة المرتدين. وهي الحروب التي دامت 

قروًنا عدة، كًرا وفًرا بين العثمانيين )المخل�صين لالإ�صالم وال�صيعة والخونة؟!(. ويكفي 

اأن ننوه اإلى واقعة التفاق بين الأتراك والرو�س على تقا�صم بالد فار�س �صنة 1724مـ.

فعندما تولى داماد اإبراهيم با�صا من�صب ال�صدر الأعظم �صنة 1718 اأراد اأن ي�صتعي�س 

عما فقدته الدولة من وليات بفتح بالد جديدة في اآ�صيا، وقد اأتيحت له الفر�صة ب�صبب 

طاجيك�صتان  لحتالل  الرو�صية  القوات  وتقدم  العجم  ببالد  الداخلية  ال�صطرابات 

الكرج.  وبالد  اأرمينيا  هو لحتالل  تقدم  في حين  كافة،  الغربية  الخزر  بحر  و�صواحل 

كل طرف  يتملك  اأن  على  الطرفان  فاتفق  والرو�س،  الترك  بين  ت�صتعل  الحرب  وكادت 

منهما ما احتله من البالد. واأبرمت معاهدة بين الطرفين بذلك في يونيو �صنة 1724.

لم يقبل الفر�س بذلك واأعلنوا المقاومة، ولكنهم كانوا في حالة �صعف فلم يتمكنوا 

)1) محمد فريد، الدولة العثمانية. �س: 248-246.
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ال�صاه طهما�صب من  1727، حين طلب  اإلى عام  والرو�س  الأتراك  المحتلين  اإجالء  من 

.
(1(

العثمانيين ا�صتعادة ما احتل من بالده

إحراق الشيعة بالنار
في  ذهب(  من  اأخبار  في  الذهب  )�صذرات  كتابه  في  الحنبلي  العماد  ابن  يروي 

اأخبار �صنة 944 هـ 1538 مـ: وفيها قتل القا�صي �صم�س الدين محمد بن يو�صف الدم�صقي 

الق�صاة  قا�صي  وعن  ال�صحنة  ابن  الق�صاة  قا�صي  عن  الق�صاء  في  ناب  الذي  الحنفي 

يون�س بدم�صق، ثم ثبت عليه وعلى رجل يقال له ح�صين البق�صماطي عند قا�صي دم�صق 

واأرجلهما  واأيديهما  رقابهما  ربطت  اأن  بعد  دم�صق  قلعة  تحت  فحرقا  راف�صيان  اأنهما 

في اأوتاد، واألقى عليهما القنب والبواري والحطب، ثم اأطلقت النار عليهما حتى �صارا 

رمادا، ثم األقى رمادهما في بردى. وكان ذلك يوم الثالثاء تا�صع رجب. قال ابن طولون 

و�صئل ال�صيخ قطب الدين بن �صلطان مفتي الحنفية عن قتلهما فقال ل يجوز في ال�صرع 

بل ي�صتتابان!!.

التي  الفكري والفقهي  اأخرى تك�صف عن حالة الجمود  العماد واقعة  ابن  كما يروي 

اأ�صابت الأمة بمذاهبها �صتى، وكيف اأن دور الفقيه اأ�صبح قا�صًرا على نقل المتون الفقهية 

التي اأوردها من �صبقوه واأ�صبح الجتهاد جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالقتل.

يقول ابن العماد: ومات في نف�س العام نور الدين علي بن ي�س الطرابل�صي الحنفي 

ال�صيخ الإمام �صيخ الإ�صالم �صيخ الحنفية بم�صر وقا�صي ق�صاتها ا�صتغل على ال�صم�س 

الق�صاة  ق�صاء  ولي  العلوم  في  متفننا  متق�صفا  دينا  وكان  الطرابل�صي  وال�صالح  الغزي 

في الدولة ال�صليمانية اإلى اأن جاء قا�س لم�صر رومي من قبل ال�صلطان �صليمان فا�صتمر 

معزول يفتي ويدر�س اإلى اأن مات وهو مالزم على الن�صك والعبادة. قال ال�صعراوي كان 

كثير ال�صدقة �صرا وجهرا و اأنكر عليه ق�صاة الأروام ب�صبب اإفتائه بمذهبه الراجح عنده 

)1) محمد فريد الدولة العثمانية 318-317.
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قتله  اأو  بنفيه  ياأمر  ال�صلطان  فاأر�صل  منه  بريء  هو  بما  ال�صلطان وجرحوه  فيه  وكاتبوا 

فو�صل المر�صوم يوم موته بعد اأن دفناه وكانت هذه كرامة له.

قتل وإبادة هنا وتسامح هناك!!
ثم  العثمانية  الدولة  تراجع  عبء  اإلقاء  على  والمغفلين  البلهاء  بع�س  ي�صر  الآن 

�صقوطها على كاهل ال�صفويين الذين قاوموا تلك الغزوات البربرية التي �صنها اأحفاد 

المغول الذين حملوا ا�صم اإمرة الموؤمنين )ا�صما وفعال( كما يقول محمد فريد.

وبينما كان الحرب والقتل هي اللغة الوحيدة التي يجيدها الترك المغول في التعامل 

مع غيرهم من الم�صلمين، كانت هناك لغة اأخرى يتعامل به القوم مع القوى ال�صتكبارية 

معاهدات  معها  العثمانيون  اأبرم  التي  فرن�صا  بينهم  ومن  الوقت،  هذا  في  البازغة 

والتي   1536 �صنة  فبراير  القن�صلية في  المتيازات  اتفاقية  بينها  وتحالفات عدة، ومن 

علق عليها اإح�صان حقي على هام�س كتاب محمد فريد عن الدولة العثمانية بقوله: من 

الغريب اأن تعقد الدولة العثمانية وهي في اأوج عظمتها وقوتها معاهدة مع دول الغرب 

بمثل هذا الت�صامح الذي بلغ حد الذل وال�صعف!!.

من وجهة نظرنا لي�س هناك ما يثير ال�صتغراب من يومها اإلى يومنا هذا، اإذ ت�صود 

قاعدة الزدواجية الأخالقية في التعامل بين الم�صلمين، فت�صن حروب الإبادة في الداخل 

وتجري جل�صات الحوار وتبادل الأنخاب في الخارج، على عك�س الن�س القراآني )محمد 

ر�صول اهلل والذين معه اأ�صداء على الكفار رحماء بينهم(.

قتل الشهيد الثاني
بو�صوح كيف  نرى  الم�صلمين  تاريخ  المظلمة من  الحقبة  تلك  تاريخ  الإطالع على  من 

اأ�صبح الفقهاء اأ�صرى لدى ال�صلطة العثمانية وقبلها ال�صلطة المملوكية، وكيف اأن هوؤلء كانوا 

حري�صين على �صد باب الجتهاد الفقهي، ومن باب اأولى باب الحرية الفكرية. فالم�صلم 
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النموذجي من وجهة نظرهم، هو الذي ي�صمع ويطيع ويذعن ول يمار�س جريمة التفكير.

الم�صلم النموذجي عندهم ي�صمع ويطيع ويقتل في غزوات ال�صلطان ويهلل لفتوحاته، 

ول يطالب ب�صيء من حقوقه.

كيف لهوؤلء الذين عزلوا فقيها �صنيا من من�صبه اأن يقبلوا بوجود فقيه حر مجتهد 

مثل ال�صيخ زين الدين العاملي، األف عديد الكتب، مغردا خارج �صرب المعوقين ذهنيا، 

ومن بينها كتاب م�صالك الإفهام اإلى تنقيح �صرائع الإ�صالم، وهو اأكبر م�صنفات ال�صيخ 

ال�صهيد قد�س �صره، فقد كان علق على ال�صرائع في بادئ الأمر، ثم ا�صتدركه وزاد عليه، 

وف�صل ما اأجمل من البحث، حتى �صار كتابًا �صخمًا، والذي قال عنه ابن العودي في 

العلم،  بمجامع  واأخذ  الفقه  ينابيع  منه  تفجرت  الذي  ال�صرائع  �صرح  )ومنها  ر�صالته: 

 { الحا�صية حتى كمل منه جلد، وكان  اأوًل م�صلك الخت�صار على �صبيل  �صلك فيه 

كثيرًا يقول: نريد اأن ن�صيف اإليه، تكملة ل�صتدراك ما فات، ثم اأخذ في الإطناب حتى 

ال�صيخ  �صبعة مجلدات �صخمة، ق�صى  الألباب، فكمل  اأولي  �صفن  ي�صلك في  بحرًا  �صار 

اأ�صهر، ثم قال �صاحب الذريعة: )اإنه فرغ منه  ال�صهيد في ت�صنيف هذا الكتاب ت�صعة 

�صنة 964، وفرغ من الجزء الأول يوم الأربعاء لثالث م�صت من �صهر رم�صان 951، فيكون 

قد اأتم �صتة اأجزاء منه في ثالثة ع�صر عامًا(.

لم يكن قتل ال�صيخ اأو ا�صت�صهاده حدثا عر�صيا بل كان حدثا في اإطار ال�صياق العام 

الذي اأ�ص�س له المتغلبون الذين اأرادوا دوما اأن يبقى الم�صلمون في حالة اأ�صر ل يعرفون 

�صيئا عن دينهم ول دنياهم خارج اإطار ما ي�صمح به هوؤلء البرابرة الذين اأو�صلونا اإلى 

حالة التخلف الراهنة التي نعي�س فيها، والتي يقاتل البع�س من اأجل اإدامتها باعتبارها 

الدين ال�صحيح الذين ي�صعى الأعداء للنيل منه والق�صاء عليه.

عندما يدور الجدل حول ما اإذا كان من المباح اإحراق الراف�صة بالنار اأم الكتفاء 

با�صتتابتهم كما عر�صنا من قبل، فعلى الأمة ووجودها الفكري والعقلي ال�صالم.

ثم  بالنار  والمفكرين  الفقهاء  تحرق  والراأي،  والنظر  العقل  اأمة  الإ�صالمية،  الأمة 
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تاأ�صف بعد ذلك على �صد باب الجتهاد.

كيف يمكن لأمة تاأ�ص�صت عقيدتها على النظر والتفكر اأن تبقى وت�صتمر ف�صال عن اأن 

تنه�س وتتقدم اإلى الأمام؟!.

لم يتاأ�ص�س وجود الأمة الإ�صالمية على اأ�صا�س العرق والقومية كما هو حال كثير من 

الأمم في هذا العالم، ولكنه تاأ�ص�س على اأ�صا�س العقيدة، اأي على اأ�صا�س العقل والمعتقد.

وعلى الرغم من كل هذه الظلمات والنكبات التي لحقت بالم�صلمين، فمن الوا�صح 

مكوناته  اأهم  من  واحدة  العقلية  الحرية  اأ�صبحت  بزغ،  قد  جديدا  ع�صرا  اأن  تماما 

اإلى ع�صر الإحراق بالنار، مهما حاول المجرمون  ودعائمه، فال مجال اإطالقا للعودة 

الم�صللون، ومهما اأنفقوا من اأموال اأو ا�صتخدموا من عناوين م�صللة.

تلك  وتقل�صت  والمذاهب،  والأفكار  العقائد  حول  والنقا�س  الجدل  باب  فتح  الآن 

القب�صة الحديدية، التي اأعاقت نمو الفكر و�صلت دور العقل وجعلت منه اأ�صيرا وخادما 

لهوؤلء ال�صالطين المجرمين.

يُْرَزُقوَن *  َربِِّهْم  ِعنَد  ْحيَ�ٌء 
َ
اأ بَْل  ْمَواتً� 

َ
اأ اهلل  �َصِبيِل  ِفي  ُقِتُلوا  الَِّذيَن  تَْح�َصبَنَّ  {َواَل  تعالى:  يقول 

الَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل 
َ
ُروَن ِب�لَِّذيَن لَْم يَْلَحُقوا ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم اأ ِلِه َويَ�ْصتَْب�صِ َفِرِحيَن ِبَم� اآتَ�ُهُم اهلل ِمن َف�صْ

 .
(1(

ْجَر الُموؤِْمِنيَن}
َ
يُع اأ نَّ اهلل اَل يُ�صِ

َ
ٍل َواأ ُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن اهلل َوَف�صْ ُهْم يَْحَزنُوَن * يَ�ْصتَْب�صِ

قرنوا  الذين  العظام  ال�صهداء  بقية  �صاأن  �صاأنه  الثاني  �صهيدنا  دم  ي�صع  لم  وهكذا 

القول بالفعل، بل تفجر نهرا عذبا وينبوعا يروي �صجرة الحرية العقلية والفكرية، والتي، 

كانت ول زالت، الأمة باأ�صرها اأحوج ما تكون اإليها.

الدائمة  واللعنة  ال�صالطين  وعاظ  ومعهم  ال�صالطين  وتال�صى  العظيم  ال�صهيد  بقي 

على قتلة اأهل البيتR واأعداء �صيعتهم اإلى يوم الدين.

)1) اآل عمران 171-169.
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ال�صيخ د. خنجر حمية )*(   

 آفاق التقريب
في تجربة الشهيدين األول والثاني

تمهيد
ل والثاني )محّمد بن مكي الجزينّي وزين الدين  ى للباحث في اأحوال ال�صهيدين الأوَّ ل يت�صنَّ

ة لمو�صوعة  ة والفكريَّ الجبعّي( الكثير من الوثائق، لي�صتعين بها على اإبراز الجوانب المعرفيَّ

الجتماعّي،  ن�صالهما  �صياق  في  احتلَّتها  التي  وللمكانة  تجربتهما،  في  الإ�صالميَّة  الوحدة 

ا ي�صتحّق اأن ُي�صتند  المعرفّي وال�صيا�صّي. فهي قليلة للغاية ل تكاد تك�صف اإل عن الي�صير ممَّ

ة ويعوزها  اإليه اأو ُيعتمد عليه في ال�صياق، وهي لي�صت في مجموعها �صوى روايات تنق�صها الدقَّ

اأنَّها  الباحثين، خ�صو�صًا  وتقييمًا من  ودر�صًا  وقلَّ من عمل عليها فح�صًا  الوثاقة،  عن�صر 

دت  تندرج في �صياق التاأريخ لتجربٍة تاريخيَّة امتالأت بالأحداث، وا�صطربت وقائعها وتعقَّ

 الم�صروعيَّة 
(1(

الِفَتن والقالقل، وت�صابكت فيها التعقيد، وحفلت بالكثير من  ظروفها غاية 

من  بدءًا  تة،  ومتزمِّ َية  مْق�صِ حادة  مذهبيَّة  بنزعات  متغلِّبة،  �صيا�صّية  ل�صلطات  الدينيَّة 

رة مرورًا بال�صيطرة المملوكيَّة على بالد ال�صام، وانتهاًء بالهيمنة  ة المدمِّ الحمالت ال�صليبيَّ

لطموٍح  مدوٍّ  �صعوٍد  ذروة  في  الإ�صالم،  بالد  على مجمل  العثمانّية  لل�صلطنة  ة  الإمبراطوريَّ

�صة في بالد ال�صرق، بداأ مع الحركات  غربيٍّ دينيٍّ وع�صكريٍّ لل�صيطرة على الأماكن المقدَّ

الباحثة عن  الكبرى  الغربية  ة  الإمبراطوريَّات ال�صتعماريَّ انبثاق  ، وتعاظم مع 
(2(

ال�صليبّية

مواطن جديدة لتفريغ نفوذها المتعاظم وحاجات ت�صّكلها الجديد.

)*( ا�صتاذ في الحوزة العلمية - لبنان

)1) فو�صيه، تاريخ الحملة ال�صليبية، ترجمة زياد العلي، عمان 1990، �س81.

)2) محمد بن اأحمد بن عبد الهادي، العقود الدرية، القاهرة، 1938م، �س182.
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ومع ذلك فاإنَّ ما ُيمكن ا�صتخال�صه من معلومات من الم�صادر، يك�صف ولو بالجملة 

الإطار،  هذا  في  ال�صهيدين  حركة  اأ�صا�صها  على  لت  ت�صكَّ التي  ة  الجوهريَّ العنا�صر  عن 

بتجربتهما،  اأحاطت  التي  والعوامل  ن�صاطهما،  منها  انبثق  التي  ة  العامَّ والظروف 

اإليها،  والو�صول  بلوغها  اإلى  يطمحان  كانا  التي  والماآلت  لروؤيتهما،  العامة  نات  والمكوِّ

والمقا�صد التي نذرا جهودهما في �صبيل تحقيقها، بغ�سِّ النظر عن النتائج التي انتهى 

اإليها حراكهما في مدى قرنين من الزمان اأو يزيد.

الظروف التاريخية لمسيرة الشهيد األّول
اندفعت  فلقد  الإ�صالم  فترات  فترة حا�صمٍة من  في  الأيوبّية  الدولة  المماليك  ورث 

غير  اإلى  ولُت�صقطها  الخالفة  مركز  ر  لتدمِّ الإ�صالمّي  العالم  قلب  في  المغول  جحافل 

ٍة اإلى م�صر، مفَرغًة من م�صمونها، ولقد  ل مرَّ ة لأوَّ رجعة، لتنقل عا�صمة الدولة الإ�صالميَّ

اأمكن للمماليك الذين �صيطروا فعلّيًا على مقاليد ال�صلطة اأن يهزموا جي�س المغول على 

ى من اأر�س الخالفة بعد اأن  مقربٍة من بالد ال�صام، ولي�صيطروا ب�صكل كليٍّ على ما تبقَّ

اأتوا على اآخر الجيوب ال�صليبّية في المنطقة ال�صامّية �صنة 692هـ.

ظلِّ  في  الإ�صالم،  اأر�س  من  ى  تبقَّ ما  على  بالخطر  المتعاظم  الإح�صا�س  قاد  ولقد 

تحّفٍز مغوليٍّ لل�صيطرة عليه، اإلى انبعاث اأ�صولّية راديكالّية �صبه مغَلقة، �صمحت لل�صلطة 

لي�س فقط باحتكار الم�صروعّية ال�صيا�صّية با�صم الخالفة، ولكن كذلك باحتكار النطق 

با�صم ال�صلطة الدينّية وتنظيم �صوؤونها، والتدّخل في ر�صم مالمحها، وتقرير اأو�صاعها، 

لخدمة  معرفّية  كاأيديولوجيَّات  المذاهب،  رت  طِّ
ُ
واأ �صامٍل،  ب�صكٍل  الجتهاد  باب  غلَق 

ُ
فاأ

والع�صكرّية  ال�صيا�صّية  لأهدافها  الدينّية  الم�صروعّية  ومنح  اأغرا�صها،  وتحقيق  ال�صلطة 

والأمنّية، فقاد ذلك �صيئًا ف�صيئًا اإلى ر�صم مالمح ثقافٍة منظمٍة يتمُّ تظهيرها على �صكل 

ة واأعراف واأنماط �صلوك تمار�س هيمنتها ال�صاملة الكلّية، ول تف�صح في  ُنظٍم اجتماعيَّ

ٍة  ٍة ثقافيَّ المجال لأيِّ خروٍج عليها، ل في �صورة اجتهاد معرفّي، ول في �صورة خ�صو�صيَّ
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اأو فكري،  ة ذات طابع مذهبي  اأقلَّويَّ ب�صرّية  واجتماعّيٍة متمّيزة، ول في �صورة تكتالت 

ثقافة  المفرو�صة  الثقافة  هذه  مثل  ُت�صبح  باأن  ق�صى،  ما  جملة  في  ذلك  ق�صى  ولقد 

مهيمنة تتمّتع بالقدا�صة، ل تم�ّس من قريب اأو بعيد، ول ت�صمح بالخروج عليها، اأو القفز 

فوقها، وهو ق�صى كذلك باأن تطمح ال�صلطة ال�صيا�صّية اإلى ممار�صة قمع مزدوج، فكريٍّ 

  دينّية اأو فكرّية في �صياق هذه ال�صمولّية 
(1(

ى كاأقلّيات مذهبّية ، لما كان يتبدَّ و�صيا�صيٍّ

تتمّتع  كانت  لمذاهب  الوح�صّي  القمع  بب�صاطة،  نفهم  هنا  ومن  والطاغية،  المهيمنة 

ال�صام  بالد  في  المملوكّية  لل�صلطة  الجغرافّي  المدى  في  وا�صٍع  وبانت�صاٍر  قويٍّ  بح�صور 

امتدادًا من حلب  وا�صٍع  بانت�صاٍر  تتمّتع  كانت  التي  والإ�صماعيلّية  والن�صيرّية  كالإمامّية 

وك�صروان حّتى جبل لبنان، فاقُتِلع معتنقوها بالقّوة من مفازاتهم وقراهم ود�صاكرهم 

م�صروعّية  اأّية  من  دت مذاهبهم  وجرِّ ـ  في جّزين  خ�صو�صًا 
(2(

الأطراف في  بهم  واألقي 

الم�صروعّية  عملها  منحوا  مثاًل(  تيمّية  )كابن  فقهاء  ال�صلطة  لهذه  وقّيد  ح�صانة،  اأو 

دة،  و�صاركوا فيه تحت عنوان حماية دار الإ�صالم تحت مظلَّة �صلطٍة �صيا�صّيٍة �صرعّيٍة موحَّ

واإيديولوجيا دينّية �صاملة، تطمح اإلى �صدِّ اأية فجوة يمكن اأن يحدثها اختالف مذهبي، 

ُيف�صح في المجال لعنا�صر قد تقود  اأو تحّرر اجتهادي  اأو تنّوع فكري،  اأو تعّدد ثقافي، 

اإلى تداعيات من �صاأنها تقوي�س ما تبقى لدار الإ�صالم من ح�صانٍة ومنعة في وجه عدوِّ 

متربَّ�س متحيِّن للفر�س، اأعني المغول، يطمح اإلى تقوي�س ما تبقى من �صلطة الخالفة 

.
(3(

اإلى غير رجعة

لل�صلطة  اأيديولوجيا  ت�صبح  عندما  تتحّول  كانت  الدينّية  المذاهب  اأنَّ  والملفت 

مغلقة  كيانات  واإلى  ا�صتئ�صال،  رهان  اإلى  دينّية  م�صروعّية  با�صم  الحاكمة  ال�صيا�صّية 

يتحّولون  كانوا  لها  الحاملين  واأنَّ  تفجير،  عوامل  واإلى  رة،  ومتحجِّ جامدة  نف�صها  على 

)1) �صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، بيروت 1990م، �س96.

)2) العقود الدرية، �س185.

)3) العقود الدرية، �س185، »هم و�شائر اأهل هذا المذهب الملع�ن مثل اأهل جزين وما ح�اليها، وجبل عامل ون�احيه« و�صف 

لبن عبد الهادي وهو تلميذ لبن تميمية بحق اأهل جبل عامل
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اإلى اأدوات تطمح على الدوام اإلى غاية مزدوجة، اأعني اإلى تر�صيخ ح�صورها وهيمنتها 

ال�صلطة  م�صروعّية  تاأكيد  واإلى  الفكرّية،  وم�صامينها  تعاليمها  و�صمولّية  المعرفّية، 

وم�صروعّية م�صالحها، خدمًة لأهدافها في امتالك القّوة وال�صتئثار والهيمنة. فتتحّول 

من كونها روؤى معرفّية وفكرّية ت�صتلهم الإ�صالم في �صبيل خير الإن�صان، وتطلق العنان 

لالجتهاد الحّر المتوّقد في �صبيل اكتناه اأبعاده ومراميه، اإلى موؤ�ص�صة للرقابة، حار�صة 

للتقاليد ولالأعراف، رقيبة على ال�صمائر.

اأن تحّقق في  المملوكّية  لل�صلطة  الم�صطربة  اأمكن في ظلِّ مثل هذه الظروف  ولقد 

دعاية  بجهاز  مدعومًة  ال�صيا�صّية  �صلطتها  م�صروعّية  د  وتوؤكِّ اأهدافها،  كّل  هذا  ال�صياق 

، حتَّى انعدم، اأو كاد، اأيُّ حراك �صيا�صّي اعترا�صّي على ممار�صاتها، 
(1(

دينّية ل مثيل له

اأو اأي راأيٍّ فكريٍّ ُيغالب هواها، اأو َينتق�س من الإيديولوجّية الدينّية المذهبية التي تبّنتها 

رتها في خدمتها في مدى م�صاحة نفوذها ال�صيا�صّي والأمنّي. ومن المفيد اأن نذكر  و�صخَّ

ى لنا  جزءًا من ر�صالة لوالي ال�صام المملوكّي اأثبتها القلق�صندّى في �صبح الأع�صى ليتبدَّ

يني الّداعم لل�صلطة ال�صيا�صية اأن َيظهر في اأكثر وجوهه ظالميَّة  كيف ُيمكن للموقف الدِّ

واأعمالها  و�صواحيها،  و�صيدا  و�صواحيها  بيروت  اأهل  من  جماعًة  اأّن  بلغنا  وقد  يقول: 

الم�صافة اإليها وجهاتها المح�صوبة عليها، ومزارع كل من الجهتين و�صياعها، واأ�صقاعها 

وبقاعها، قد انتحلوا هذا المذهب الباطل واأظهروه وعملوا به وقرروه، وبثوه في العامة 

ه طائفًة من ع�صكر الإ�صالم، وفرقًة من جند الإمام ت�صتاأ�صل  ون�صروه..... واأردنا اأن نوجِّ

اإلى  ويبلغ  كافتهم  على  ليقراأ  الخطاب  هذا  ووّجهنا  الملحدة...  الع�صبة  هذه  �صاأفة 

خا�صتهم وعامتهم، يعلمهم اأّن هذه الأمور التي فعلوها، والمذاهب التي انتحلوها، تبيح 

دماءهم واأموالهم.

)1) لقد كان �صالطين المماليك على �صيئاتهم الكثيرة، غير مكترثين بالنزاعات الفقهية والكالمية، بل تركوا اأمور الثقافة لأهلها، 

كانوا جنودًا جاهلين،  الأول، فقد  ال�صهيد  ال�صلطة، كما جرى مع  �صوؤون  الثقافة مع  �صوؤون  تتقاطع  اإل حين  فيها  يتدخلون  ل 

الطبقة  امتيازات  وحماية  ملكهم،  حياطة  من  اأكثر  يبغون  ل  لمامًا،  اإل  العربية  يح�صن  يكن  لم  من  ومنهم  اأميون،  اأكثرهم 

الع�صكرية التي يمثلونها. )�صتة فقهاء اأبطال، �س135(.
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�صيا�صي خال�س،  بدافع  النزوع  مثل هذا  اتِّجاه  في  اندفعوا  قد  المماليك  كان  واإذا 

، فاإّن الإمبراطورّية 
(1(

وهو ما يف�ّصر ت�صامحهم الظاهري تجاه الحراك الفقهّي العلمي

العثمانّية التي خَلفتهم في مناطق نفوذهم، و�صيطرت على مقاليد ال�صلطة في العالم 

اآخر، فلقد ُعرف عن العثمانيين الأتراك  كها هاج�س  الإ�صالمّي كوريثٍة لهم، كان يحرِّ

تون، لم يت�صامحوا في  ، فهم اأحناف متزمِّ
(2(

ب المذهبّي �صيء لي�س بالقليل من التع�صّ

طموحهم  جّراء  عانى  ولقد  مختلف،  اأو  متمّيز  مذهبّي  ح�صور  اأيِّ  مع  نفوذهم  دوائر 

الدوؤوب لفر�س انتمائهم المذهبي على مواِطن اإمبراطوريتهم، مذاهب تنتمي تاريخيًا 

اإلى دائرة الت�صّنن كالمذهب ال�صافعّي اأو المالكّي اأو الحنبلّي، ف�صاًل عن ما عانته مذاهب 

م �صوؤونها  اأخرى كالمذهب الإمامّي مثاًل، ولقد فر�صت الإمبراطورّية، التي راحت تنظِّ

ونظامّية،  ة  د�صتوريَّ �صات  موؤ�صَّ و�صمن  ع�صرّية،  ظاهرها  في  بدت  �صلطوّية  اآلّيات  وفق 

قته في دوائرها على رعاياها ب�صكل حازم ل  المذهب الحنفي في عموم اأحكامها، وطبَّ

ت�صاهل فيه، وب�صمولّية ل ا�صتثناء فيها. ولم يكن ذلك ي�صمح باأيِّ حاٍل من الأحوال في 

لأيِّ  و�صلطانها،  هيمنتها  لفر�س  كبيرة  باإمكانات  وتتمّتع  وقوّية،  متما�صكة  اإمبراطورّية 

ز اأو مختلف باأن يظهر، ول لأيِّ ن�صاط ل يخدم غر�س وحدة  حراٍك فكرّي اأو مذهبّي متميِّ

هويتها ال�صيا�صّية والمذهبّية باأن ينت�صر.

الوحدة في منظومة أهداف الشهيدين
في هذا ال�صياق التاريخّي ُيمكن للباحث اأن يفهم على وجه الدّقة الظروف المو�صوعّية 

الأّول  عا�س  بارزين،  �صيعيين  وفقيهين  متمّيزين،  اإمامين  عَلمين  بحركة  اأحاطت  التي 

، وعا�س الثاني 
(3(

منهما في ظلِّ �صلطة المماليك وعاين اأحداث الزمن الذي �صادوا فيه

)1) كان الأتراك العثمانيون مختلفين تمامًا عن اأ�صالفهم، فهم قوم طوروا نفو�صهم على طموحات عالمية، وحملوا لونًا مذهبيًا 

حادًا حتى تجاه المذاهب التي لم تعاِن من �صعوبات مع كافة اأ�صكال ال�صلطة، ف�صاًل عن اأنهم كانوا يحملون موقفًا عدائيًا تجاه 

ال�صيعة جراء �صراعهم مع ال�صفويين في اإيران ال�صيعية فترة طويلة من الزمن �صيا�صيًا وع�صكريًا. م.ن، �س136.

)2) جعفر المهاجر، �صتة فقهاء اأبطال، �س84 وبعدها.

)3) الم�صعودي، مروج الذهب، بيروت: الجامعة اللبنانية 1996م، ج3، �س284، والمقد�صي، اأح�صن التقا�صيم، ط. ليدن 1906م، �س9.
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فيها  م�صاركًا  زمنهم  في  والفكر  العلم  تجربة  في  وانخرط  العثمانيين،  �صلطة  في ظلِّ 

�صانعًا لمحطاتها، م�صاهمًا في نتاجها.

وُيمكن له كذلك اأن يك�صف لنا بو�صوح عن وحدة النهاية التي انقادا اإليها، والماأ�صاة 

في  منهجيهما  وتمايز  تجربتهما،  لت  �صكَّ التي  العنا�صر  اختالف  مع  بهما،  حلَّت  التي 

يطمح  منهما  كٌل  كان  التي  التف�صيلّية  والأهداف  ن�صاطيهما،  اأوجه  واختالف  العمل، 

اإليها. ولأنَّه ل يعنينا بدّقة )هنا( الحديث عن �صيرة ال�صهيدين الزمنّية، ول عن النتاج 

ر لهما اأن ي�صنعاه، ول عن المكانة التي بلغاها في  المعرفّي الفكرّي والفقهّي الذي ُقدِّ

بوحدة  ل  تت�صَّ التي  بالأهداف  بوجه خا�س،  �صنح�صر حديثنا  نا  فاإنَّ العمل،  وفي  العلم 

وال�صيا�صّي  ِحَراكهما الجتماعّي  ن�صاطهما، ومن  العملّي، ومن  الم�صلمين من جهدهما 

وفي  لع�صرهما،  العام  ال�صياق  ع في  يو�صَ اه حينما  موؤدَّ له  �صيكون  �صيء  والفكرّي، وهو 

الظروف التي اأحاطت بهما من كلِّ الجوانب والجهات.

 عليها تمتّد من م�صارف طبرّية �صرقًا 
(1(

كانت بالد عاملة قبل ال�صيطرة المملوكّية

اإلى حدود �صفد جنوبًا،  البحر غربًا، ومن د�صاكر �صيدا و�صواحيها �صماًل  اإلى حدود 

فيما كان ي�صّمى به�صاب الجليل، وهي المنطقة التي �صكنتها قبيلة عاملة قبل الإ�صالم، 

لكن  وال�صتقرار،  الطماأنينة  فيها  لنف�صها  توؤمن  مالذًا  منها  متَِّخذًة  فيها  وا�صتوطنت 

ذلك لم يدم لهذه القبيلة اإل قلياًل، فلقد كان انحيازها اإلى جانب الروم في وجه فتوح 

ليبقى ال�صم  التاريخ،  ت�صّتت �صملها، وزوال ح�صورها عن م�صرح  الم�صلمين، �صببًا في 

)جبل عاملة( اإ�صارة اإلى ح�صور لها هناك لم يدم طوياًل. لكن جغرافّية الجبل �صوف 

تتقّل�س فيما بعد زمن ال�صليبيين وكذلك حينما فر�س المماليك تدابير اإدارّية األحقت 

وجودها،  للدولة  الجديُد  التنظيُم  فر�س  م�صتقّلة  بوليات  اأجزائه  من  الكثير  بموجبها 

من غير اأن نتب�صر طبيعة العوامل التي اأوجبته، كولية عكا، و�صفد، و�صيدا، ليختفي 

)1) اأبو �صامة، ذيل الرو�صتين، القاهرة، 1956م، �س103.
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 ال�صم من التداول ردحًا من الزمن، وليحّل محّله ا�صم بالد ب�صارة ن�صبًة اإلى 
(1(

فيما بعد

زمنًا  مّيزته  التي  الجغرافية  الخ�صو�صّية  ولتختفي  م�صتقّلة  كاإيالة  الذي حكمها  َواليها 

فيما م�صى، والوحدة الثقافّية والجتماعّية التي كانت ت�صّم اأهله في وحدٍة ل تتجزاأ.

و�صوف لن نجد محاولًة لإعادة العتبار لمثل هذه الوحدة، اأو الخ�صو�صّية الممّيزة 

لهذا الجبل اإل زمن ال�صهيد الأّول، وهي محاولة فر�صتها ظروف ـ كما يبدو ـ �صيا�صّية 

اأو دينّية، ففي ذروة الندفاع المملوكّي نحو بالد ال�صام، ومحاولة فر�س الهيمنة با�صم 

لون عقبًة اأمام ن�صر اإيديولوجيا  اأنَّهم ي�صكِّ ر  اأولئك الذين ُقدِّ م�صروعّية دينّية، واقتالع 

 و�صيدا وحلب، 
(2(

دة للدولة، من مواطنهم كالإمامية مثاًل في ك�صروان وبيروت دينّية موحَّ

ل جبل عامل، الذي بقي جزء منه ع�صّيًا فيما م�صى على ال�صليبيين، موطنًا لمجمل  �صكَّ

النازحين الذين وجدوا فيه المالذ الآمن والم�صتقّر الح�صين، لما يتمّتع به من وعورة 

م�صالك، وت�صاري�س معّقدة، وجغرافية مالئمة تجعل �صاكنيه في العموم بمناأى عن خطر 

ال�صلطات المركزّية في المدن الكبرى ال�صاحلّية. وكان مثل هذا الت�صّكل الجديد لهذه 

طواها  واجتماعّيٍة  ثقافّيٍة  لخ�صو�صّيٍة  العتبار  لإعادة  �صانحًة  فر�صًة  الب�صرّية  البيئة 

)1) �صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، �س96.

ج3،  1401هـ،  قم،  الح�صيني،  اأحمد  تج.  العلماء،  ريا�س  والأفندي،  �س429،  د.ت،  طهران،  الر�صوية،  فوائد  القمي،  عبا�س   (2(

�س374-375، والخوان�صاري رو�صات الجنات، قم، 1970م، ج7، �س3-4. محمد بن مكي الجزيني، ولد في جزين حوالي 720هـ. 

رحل اإلى الحلة في العراق، ودر�س على اأكابر علمائها، ولقي اإجازات من اأعرق �صيوخها، واأبرزهم الح�صن بن المطهر، ويظهر 

من ن�صوجه المبكر هناك اأنه كان على درجة من الن�صج العلمي ل تتاأتى اإل عن تح�صيل منظم، لكننا ل ندري اإذا كان قد 

تمدنا  ول  كليًا  معدومة  ال�صاأن  هذا  في  فالمعلومات  ذلك،  في  دور  لوالده  كان  ما  واإذا  جزين،  في  درا�صته  من  �صيئًا  ح�صل 

اأو �صت �صنوات لينتقل بعدها  اأقام في الحلة طالبًا للعلم خم�س  اأنه  اأو ي�صيء لنا الموقف. ما نعرفه  الم�صادر ب�صيء يفيدنا 

اإلى بغداد ويدر�س على علمائها وي�صتخير فقاءها ومحدثيها )لحظ: فوائد الر�صوية، �س429. وم�صتدرك الو�صائل، طهران، 

1382هـ، ج3، �س437. وغاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق برج�صت�صرا�صر، القاهرة، 1932م، ج2، �س265. وح�صن ال�صدر، 

تكملة اأمل الأمل، طهران، 1382ه، ج3، �س437(. ثم ق�صد دم�صق وفل�صطين والقاهرة، ومكة والمدينة، وقراأ في رحلته هذه على 

اأربعين من علماء ال�صنة اأح�صاهم في اإجازته لبن الخازن الحائري )لحظ: بحار الأنوار، ج107، �س186-192(. ثم عاد اإلى 

بلده بعد تطواف، ليحتل اأ�صمى مكانة واأعلى درجة، ولقد كانت الرحلة في �صبيل طلب العلم وتحمل الحديث تقليدًا را�صخًا من 

تقاليد تح�صيل العلم في الإ�صالم وهو لم يفقد اأهميته ويذوي اإل بعد اأن ا�صتوت المذاهب على مواقعها، واكت�صبت بنى نهائية 

الم�صاعدة، تدور في محاور منف�صلة لكل منها  الفقه والعلوم  اإطار  اأخذت الحركة الفكرية خ�صو�صًا في  مغلقة، ومذ ذاك، 

قوانينه الخا�صة به. )المهاجر، جبل عامل بين ال�صهيدين، �س112(. ومن البّين اأن ال�صهيد كان يتطلع من خالل اإعادة اإحياء 

مثل هذا الظاهرة اإلى اأمر جلل، خ�صو�صًا اأنه اأول فقيه �صيعي يركبها، بعد اأو و�صلت الحالة المذهبية اإلى م�صتقرها، وكان ذلك 

منه عن منهج اآمن به، كما اآمن به ال�صهيد الثاني بعده بقرنين، كما �صياتي.
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 من بين اأولئك الذين اأدركوا 
(1(

الزمن قرونًا طويلًة وعفا عليها. ولقد كان ال�صهيد الأّول

في  ا�صتثمارها  ثّم  وبعثها،  الخ�صو�صّية  هذه  ت�صكيل  لإعادة  �صانحًة  باتت  الفر�صة  اأنَّ 

اّتجاهين، الأّول، الحّد من غلواء ا�صتثمار الّدين اأو المعرفة الدينّية في تاأكيد احتكار 

الم�صروعّية ال�صيا�صّية، كما �صنع المماليك مع المذاهب الأربعة التي �صّكلت اأيديولوجيا 

باعتبارها  نف�صها  الدينّية  الممار�صة  تفكيك  اإعادة  الثاني،  الجديدة،  لل�صلطة  دينّية 

ن لها مبّررات وجودها،  د م�صروعّيتها ويوؤمِّ ق م�صالحها ويوؤكِّ خادمًا لهذه ال�صلطة، يحقِّ

ر لن�صوء المذاهب الإ�صالمّية باعتبارها وجهات  ُبغية اإعادة اإطالق العنان لفهٍم متحرِّ

نظر في فهم الإ�صالم، ل تملك احتكار تف�صيره ول حّق النطق با�صمه على وجه الح�صر، 

ة التعبير عن الراأي والموقف، وي�صمن  بما ُيطلق العنان لت�صامح ل حدود له يكفل حريَّ

اإلى  ب الأعمى الذي يقود  ر والنغالق، والتع�صّ تحّرر الممار�صة الإ�صالمّية من التحجَّ

النبذ والإق�صاء. 

الشهيد األّول وحراك الوحدة
�صيا�صّي  الأّول  متوازيين،  اتِّجاهين  في  ن�صط  هذين،  هدفيه  الأّول  ال�صهيد  ولينجز 

والآخر معرفّي، تمثَّل الأول في انفتاح على ال�صلطة، بالرغم من ماآخذه عليها، وما كان 

اإليها، فاأقام عالقات متينة مع  يعرفه من طبيعتها والعنا�صر التي نقوم عليها وت�صتند 

 .
(2(

رجالتها في المناطق وفي مراكز القرار، في بيروت ودم�صق وغيرهما من الحوا�صر

وكان حري�صًا على اإظهار ممار�صته ال�صيا�صّية وكاأّنها تعبير عن قبول طائفته لأن تكون 

جزءًا ل يتجّزاأ من جملة الرعايا الخا�صعين لل�صلطة الجديدة الم�صاهمين في تر�صيخ 

ق الخير لكلِّ اأولئك الذين يخ�صعون لنفوذها، ولقد اأقام ال�صهيد مّدًة  �صلطاتها بما يحقِّ

د  ، يترّدد فيها على رجالتها الم�صهورين ويترّددون عليه، ليوؤكِّ
(3(

من الزمن في ال�صام

)1) �صتة فقهاء اأبطال، �س107-104.

)2) وكان له فيها مجل�س خا�س مق�صود. راجع: رو�صة البهية، القاهرة 1972م، مقدمة ال�صارح

)3) �صتة فقهاء اأبطال، �س94، وجعفر المهاجر، جبل عامل بين ال�صهيدين، دم�صق، المعهد الفرن�صي لل�صرق الأدنى، 2005م، �س 
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ل خطرًا على م�صروعّيتها ال�صيا�صّية،  ع المذهبّي، في ظلِّ �صلطٍة نافذٍة، ل ي�صكِّ اأنَّ التنوَّ

ر من الإيديولوجّية الدينّية ال�صارمة التي تبّناها المماليك ُبغية تاأكيد وحدة  واأنَّ التحرَّ

�صلطانهم، لي�صت �صرطًا لإنجاح ذلك، ول هي تحّققه، واإطالق العنان لحرّية الممار�صة 

ر لكلِّ �صلطٍة عن�صرين  ع في مذاهب يوفِّ الفكرّية في حدود دائرة الإ�صالم الواحد المتنوِّ

اأ�صا�صيين من عنا�صر نجاحها، الأّول هو الت�صامح، والثاني هو العدل.

ا التِّجاه الثاني الذي عمل عليه ال�صهيد، فهو معرفّي، ولقد اقت�صى منه هذا الّتجاه  اأمَّ

جزين  من  فاتَّخذ  الفقهّية،  اأبعادها  في  ال�صيعّية  للثقافة  را�صٍخ  تاأ�صيٍل  بلورة  اإعادة  اأوًل 

مكانًا للقيام بهذه المهّمة بعد اأن غدت اإحدى اأهّم التجّمعات ال�صيعّية في عاملة في ع�صر 

المماليك، وجمع حوله الطالب، ومار�س دوره في اإعدادهم على اأكمل وجه، وراح ينجز 

بنف�صه اإعادة تكوين الأ�صول العامة لم�صروعه الفقهّي والفكرّي، واقت�صى منه ثانيًا توا�صاًل 

المذاهب  تنّوع  واأّن   الوحدة،  ظّل  في  التنّوع  �صرورة  على  د  ليوؤكِّ الأخرى  المذاهب  مع 

وتعّددها في �صياقاتها التاريخّية، اإنَّما هو عن�صر غنًى ل بّد منه، ليبلغ العلم الدينّي طموح 

عٍة مذهبٌة للخ�صام  ، واأّن تالقح الأفكار والنفتاح على وجهات نظر متنوِّ
(1(

تطّوره واكتماله

اأن  الم�صلمين على  ع  للتراحم والتوادد والتعا�صد؛ ولأنَّ مثل ذلك ي�صجِّ والتنازع، ومجلبٌة 

يفهم البع�س منهم البع�س الآخر في حدود خ�صو�صّيته فيغتني به ويتكامل معه. ولأجل 

الإ�صالمّية  المذاهب  علماء  مع  يتبادل  اأن  على  الحر�س  كلَّ  حري�صًا  ال�صهيد  كان  ذلك 

ليّت�صل  اآخر  اإلى  مكاٍن  من  وينتقل  محفل،  كلِّ  في  بهم  ويلتقي  النظر،  وجهات  الأخرى 

نتائج  ال�صياقين هذين  ال�صهيد في  اأنجز  ولقد  كبير،  وبانفتاح  بودٍّ لفت  ويحاورهم  بهم 

محمودة في حدود الطاقات التي كان يملكها والظروف التي كانت تحيط به، لكن جهد 

فرد مهما اأوتَي من اإمكانات �صوف يكون قليل الأثر في ظلِّ مناٍخ �صامٍل من �صيطرة نزوع 

ب المذهبي والفكري، وفي ظلِّ هيمنٍة �صيا�صّيٍة �صاملة وكلّية، وفي اإطار اأيديولوجيا  التع�صّ

120 وبعدها.

)1) اأنظر مواقفه في: العقود الدرية، �س180 وبعدها.
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ذة ومهيمنة قائمة على الإق�صاء والنبذ، وعلى ال�صتبعاد والقمع. ولم تكن  را�صخة متنفِّ

ى للباحث اأنَّ  البيئة الإ�صالمّية في ظلِّ المماليك تبتعد عن ذلك اأو تناأى عنه. ولقد يتبدَّ

طموحًا كطموح ال�صهيد كان مغامرًة اأكيدة، ل ي�صتوعبها ع�صرها، ول تحتملها ظروفها 

الدينّي  الجتهاد  اإلى تحرير  فلقد طمح  ُيذكر.  نجاح  �صروط  لها  ر  تتوفَّ ول  المو�صوعّية، 

 ،
(1(

ر الذي تبّدى فيما بعد في �صياق فكر عنيف كفكر ابن تميمة من نزوع ال�صلفّية المدمِّ

قة واإلى خواتيم  ت اإلى كوارث محقَّ وفي �صياق ممار�صات قمع منهجّية لالآخر الم�صلم، اأدَّ

ماأ�صاوية، واإلى �صراعات مذهبّية تركت اأثرها الهائل على عالقات الم�صلمين في ظرفها، 

وفي ما تال ذلك من اأزمان. ولقد طمح كذلك اإلى تحرير المذاهب من جمود الإيديولوجّية 

د خادم ل�صلطة ل تتطلب �صوى م�صروعّية نف�صها،  التي يتحّول المذهب الدينّي معها اإلى مجرَّ

وم�صروعّية اأغرا�صها الخا�صة واأهدافها. فهو كان يواجه اإذن ما ل ي�صتطيع الفرد الواحد اأو 

الع�صبة ذوو القوة مواجهته، خ�صو�صًا اأّن ذلك كان يتطّلب اإعادة ت�صكيل ثقافة الم�صلمين 

ب، وعلى التالقي بدل  على ركائز من الوحدة في اإطار التنّوع، وعلى الت�صامح بدل التع�صّ

ك بدل  ر المتحرِّ التفّرق، وعلى خدمة المجتمع بدل خدمة ال�صلطة، وعلى الجتهاد المتنوِّ

الجمود والتحّجر، فكان يواجه بذلك �صلطات را�صخة، ومراكز قرار م�صتاأثرة، واأ�صحاب 

نفوذ وم�صالح �صيقة وعابرة، ولأجل ذلك كله انتهى م�صروعه باأن كان هو نف�صه �صحّيته 

وكب�س فدائه، و�صهيده الحا�صر في تفا�صيله، وال�صاهد على ما يمكن اأن تحمله النفو�س 

َعَنٍت وق�صوة، ومن  بة، والقابعة وراء مذاهبها، كاأ�صنام جامدة، من  المتع�صّ المتحّجرة 

جهالة وانعدام �صمير، وعلى ما يمكن اأن ينتهي اإليه الإ�صالم المت�صامح الرحب الجامع 

لبنيه على تعّدد م�صالكهم، في ظلِّ هيمنته وجاذبّيته، من تراجع وانك�صار، وما يمكن اأن 

ُيحيط بمفاهيمه من خلل والتبا�س وت�صويه.

)1) قب�صت عليه ال�صلطة المملوكية، بعد اأن لّفقت له تهمة الن�صيرية وا�صتحالل الخمر، واأودع �صجن القلعة في دم�صق �صنة 786هـ. 

اأحرق، في رحبة القلعة. )رو�صات الجنات، ج7، �س13(. وانظر وقائع محاكمته في تاريخ ابن  و�صربت عنقه، ثم �صلب ثم 

قا�صي �صبهة، ج1، �س135. واأمل الآمل، ج1، �س82، ولوؤلوؤة البحرين، �س146. وحول التهم المن�صوبة اإليه يالحظ، الع�صقالني، 

اإنباء الغمر، ج1، �س200 والحنبلي، �صذرات الذهب، ج6، �س294. والجزري، غاية النهاية، ج2، �س265.
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 ،
(1(

ولقد انتهى واقع الحال بعد ا�صت�صهاد ال�صهيد اإعدامًا في دم�صق من ِقَبل ال�صلطة

وانتهاء م�صروعه، اإلى موجٍة من القمع والعداء لبيئته الدينّية والجتماعّية في جبل عامل 

ل مثيل لها، فانفرط عقد اأولئك الذين تحلَّقوا حوله من الطلبة والعلماء، وتفّرقوا في 

الآفاق هروبًا من ا�صطهاٍد عنيف، بعد اأن ا�صتباح المماليك كلَّ جهاته، م�صتقدمين كلَّ 

ما يملكون من قّوٍة ع�صكرّية، ومتَّكئين على مواقف دينّية لم ُت�صاهم فقط في التحري�س 

القتل وال�صتباحة  الميدانّية والإ�صراف على  الم�صاركة  المذهبية، بل في  الدعاية  وبّث 

اأ�صواأ،  هو  ما  اإلى  بل  ال�صهيد،  قبل  عليه  كانت  ما  اإلى  الأو�صاع  معيدين   ،
(2(

والتدمير

ب المذهبّي، وتعاظم النتاج الفقهّي المعرفّي في �صورته الأكثر عنفًا  فا�صتفحل التع�صّ

�صائبة  ل  بو�صوٍح  ذلك  يكت�صف  تالمذته  ونتاج  تيمية  ابن  كتابات  في  والناظر  وتوترًا. 

الخادم  المذهبي  ال�صرعّي  ال�صتغال  يبلغه  اأن  بما يمكن  بقّوة،  فيه، وهو ما زال يوحي 

لأيديولوجيا ال�صلطة من ق�صوة وعنف.

من  قرنين  بعد  اإل  ُت�صتعاد  اأو  ُت�صتاأنف  اأن  الأّول  ال�صهيد  لتجربة  يقّي�س  لن  و�صوف 

الركود  من  فترة  وبعد  المّرة،  هذه  العثمانيين  زمن  وفي  التقريب،  وجه  على  الزمان 

ق، وبفراٍغ معرفّي فكرّي و�صيا�صّي ل  والجمود والتقوقع، اأ�صابت جبل عاملة بخمول محقَّ

مثيل له، وبا�صطراب اأحوال اأثَّر في حياة اأبنائه على غير �صعيد.

)1) �صتة فقهاء اأبطال، �س107-98.

)2) ريا�س العلماء، ج3، �س362. وعلي بن محمد الجباعي، الدر المنثور، قم، 1398هـ، ج2، �س170، والحر العاملي، اأمل الأمل، 

تح. اأحمد الح�صينيـ،بغداد، 1385هـ، �س13. هو زين الدين بن علي الجباعي، الم�صهور بال�صهيد الثاني، ولد في جبع، وقد كانت 

مغمورة خاملة الذكر في قبالة مراكز عامرة بالعلم كم�صغرة وكرك نوح وجزين، لكنها �صت�صبح بعد قليل مركز الثقل في العلم 

ال�صيعي بعد اأن هاجر اإليها علماء الأطراف عقب ال�صيطرة العثمانية، ون�صاأ فيها في بيت معروف بالعلم والف�صيلة، )والملفت 

اأن ال�صهيد �صجل لنا بنف�صه �صيرة حياته في تفا�صيلها، فيما بقي لنا من ما دونه تلميذه ابن العودي( ودر�س اأوًل على والده 

في جبع ثم رحل اإلى مي�س مخ�صر عند اأبرز فقهاء عاملة اآنذاك علي بن عبد العال المي�صي، ثم انتقل اإلى كرك نوح فدر�س 

على الأعرج الكركي، ليعود بعدها اإلى جبع فيقيم بها م�صتغاًل بالعلم، ثم يعاود ترحاله فيق�صد هذه المرة دم�صق، ويقراأ على 

علمائها علومًا �صتى ليعود اإلى جبع �صنة 938هـ، وفي اأول �صنة 942هـ رحل اإلى م�صر، وح�صر على علمائها فترة من الزمن، 

ثم ق�صد الحجاز حاجًا معتمرًا ليعود بعدها اإلى وطنه م�صتغاًل بالدرا�صة والعلم، متخفيًا تاره، ظاهرًا اأخرى نتيجة الظروف 

ال�صيا�صية، ليذهب في قرار مفاجئ اإلى الحج وليقيم هناك قبل اأن تعتقله ال�صلطات العثمانية قرب الحرم المكي ليقاد اإلى 

حتفه في الق�صطنطينية زمن �صليمان القانوني. راجع الدر المنثور، ج2، �س170-158.
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الشهيد الثاني واستئناف التجربة
ره  و�صوف ينه�س با�صتئناف هذه التجربة عاّلمة تاأثَّر ب�صكٍل اأو باآخر بالمناخ الذي وفَّ

ال�صهيد الأّول، وبالتجربة التي خا�س غمارها، وَنَبَت في البيئة التي اأنتجت ال�صهيد الأّول، 

.
(1(

اأعني به زين الدين الجبعي، المعروف بال�صهيد الثاني

كت  اإليها هذا الرجل العالّمة، هي نف�صها التي حرَّ واإذا كانت الأهداف التي ق�صد 

كثيرًا  لتختلف  به  اأحاطت  التي  والأحوال  والمالب�صات  الظروف  فاإنَّ  �صلفه،  ن�صاط 

و�صلطانها،  نفوذها  ذروة  زمنه  في  بلغت  قد  كانت  العثمانية،  فالدولة  �صابقاتها،  عن 

كاإمبراطورية ل يهتّز لها ركن، تملك من القّوة والِمْنعة ما جعلها تتطّلع اإلى البحث عن 

م�صالح في ما هو اأبعد من حدود �صيطرتها الفعلّية، كما هو الحال في اأوروبا ال�صرقّية 

مثاًل، وكانت ـ م�صتفيدة من تراث المماليك وتجربتهم ـ تطمح اإلى فر�س المذهب الذي 

ٍه ل�صيا�صاتها، وك�صامن لم�صروعّية �صلطتها ـ على كلِّ رعاياها، في اإطار دولة  اه كموجِّ تتبنَّ

�صات ت�صتند اإلى ال�صريعة. ولقد كانت هذه الدولة تتمّيز عن  تنّظم حركتها من خالل موؤ�صَّ

�صابقتها بنزوع مذهبيٍّ حاٍد ـ كما مّر ـ وبنظرٍة �صيَّقٍة جدًا اإلى طبيعة المعرفة ال�صرعّية، 

واإلى التنّوع الفكرّي الدينّي، الذي كان ما زال محافظًا على وجوده ولو ب�صكٍل ظاهرّي 

ر اأن تدار الدولة من خاللها، ا�صتنادًا  زمن المماليك، ف�صّنوا القوانين وال�صرائع التي يقدَّ

ـ  للجماهير  الدينّية  الثقافية  ال�صيا�صة  ير�صمون  وراحوا  وحده،  الحنفي  المذهب  اإلى 

الرعايا على اأ�صا�صه، م�صتبعدين اأية م�صاركة لمذاهب اأخرى في �صياق ذلك، ودافعين 

اآخر في �صياق الجتماع  اأي حراك مذهبي  اأن يحدثه  تاأثيٍر لما يمكن  اأيِّ  اإلغاء  باتجاه 

.
(2(

الإ�صالمي

، ولم يبرز  ولعّله لأجل ذلك، نفهم لماذا لم ُيْظِهر ال�صهيد الثاني، اأيَّ موقٍف �صيا�صيٍّ

ولأجله  حياته،  مراحل  من  مرحلة  اأية  في  المعرفي  اأو  )الجتهاد(  الفقهي  ا�صتقالله 

)1) �صتة فقهاء اأبطال، �س150 وما بعدها.

)2) م، ن، �س151.
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كذلك نفهم كيف ناأى عن اإبرازه الطابع الممّيز لثقافة بيئته، في ال�صياق العام لثقافة 

ع�صره، كما �صيتبّدى فيما ياأتي.

د  ة العثمانية تملك من الو�صائل ما ُيتيح لها اأن توؤكِّ وهو كان يدرك حقيقة اأنَّ الإمبراطوريَّ

نف�صها كوارث وحيد لخالفة الم�صلمين، واأن تّدعي اأّنها تمثِّل م�صروعّية ال�صلطة بال منازع، 

واأّنها تملك من القوة ما ي�صمح لها باأن تحمي نف�صها في مواجهة اأية محاولة لتقوي�صها.

الشهيد الثاني: حركة في اّتجاهين
لأجل ذلك فلقد اندفع ال�صهيد الثاني كما �صنع �صلفه ال�صهيد الأّول ـ في اتِّجاهين، 

الأول �صيا�صي والثاني معرفي، وتمثَّل الأول في ابتعاده الوا�صح عن اأيِّ موقف يم�ّس ال�صلطة 

في زمنه، اأو يطعن في م�صروعّيتها، اأو يثير حفيظة القيمين عليها المم�صكين بمقاليدها، 

وفي انفتاح على اأ�صحاب النفوذ والقرار في دوائرها، حّتى بلغت منه ال�صجاعة اأن ي�صافر 

اإلى الق�صطنطينّية ليلتقي باأعلى مركز للقرار في الدولة، اأعني الباب العالي، م�صتفيدًا 

. ولقد و�صف بنف�صه رحلته هذه، وما كان يق�صده منها 
(1(

من بع�س معارفه واأ�صدقائه

في ما بقي لنا من �صيرته فقال: <وكان و�صولنا اإلى مدينة الق�صطنطينية يوم الثنين 

�صابع ع�صر من �صهر ربيع الأول من ال�صنة ال�صابعة وهي �صنة 952هـ. ووفق اهلل تعالى لنا 

منزًل ح�صنًا.... ثم اقت�صى الحال اأن كتبت في هذه الأيام ر�صالة جيدة، واأو�صلتها اإلى 

قا�صي الع�صكر، وهو محمد بن قطب الدين الرومي، وهو رجل فا�صل اأديب عاقل لبيب، 

من اأح�صن النا�س خلقًا وتهذيبًا واأدبًا، فوقعت منه موقعًا ح�صنًا، وح�صل لي ب�صبب ذلك 

منه حٌظ عظيم، وفي اليوم التالي اأر�صل اإليَّ الدفتر الم�صتمل على الوظائف والمدار�س، 

د في كون ذلك في ال�صام اأو حلب فاقت�صى الحال اأن اخترت منه  وبذل لي ما اأختاره واأكَّ

 .
(2(

المدر�صة النورية في بعلبك لم�صالح وجدتها.... اإلخ

)1) الدر المنثور، ج2، �س177-174.

)2) م، ن.
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الأّول قبله يخت�صر  ال�صهيد  ا�صتئناف تقليد ر�صخه  اإعادة  الثاني فلقد تمّثل في  اأّما 

في تطوير العلم ال�صرعّي وفق مذهب اأهل البيت R، وتح�صينه وتمتين قواعده، ثّم 

ق مع  في دفعه باتجاه اأن يكون ركيزة لحوار �صامل، مع باقي المذاهب، وتفاعٍل حيٍّ متدفِّ

ب الم�صافات، وُيقيم ج�صور التوا�صل بين  اأ�صولها وقواعدها وركائزها المعرفّية، مما يقرِّ

دة، ويزيل الحواجز النف�صّية التي تف�صل �صرائح كبيرة ممن ينتمون اإلى  روؤى متنوعة متعدِّ

هذه المذاهب بع�صهم عن البع�س الآخر، في اإطار حركة ميدانيَّة، و�صلوك عملي، تطّلب 

دار�صًا  عنهم  اآخذًا  المذاهب  علماء  ملتقيًا  و�صورية.  وفل�صطين  م�صر،  يق�صد  اأن  منه 

عليهم، م�صتفيدًا من معارفهم، م�صاركًا في حلقات البحث التي كانوا يقيمونها، نا�صجًا 

�صبكة كبيرة من العالقات القائمة على الحترام المتبادل والمعرفة  الوا�صحة والق�صد 

 .
(1(

النير الخال�س المنزه عن اأّية اأغرا�س �صيقة، اأو اأهداف اآنية، اأو طموح ذاتي

ولعّل ال�صهيد الثاني اختار بعلبك لالإقامة فيها عن �صابق ت�صّور وت�صميم، اإذ كانت 

جنب  اإلى  جنبًا  اأهلها  ويعي�س  الإ�صالمّية،  المذاهب  جملة  فيها  تتعاي�س  حينها  البلدة 

في وئام وتراحم، فهي اإذن تنا�صب م�صروعه الذي ر�صمه لنف�صه ولتجربته، وتحقق له 

المقا�صد التي كان يطمح اإليها، والغاية  الأ�صا�صية التي كان يبتغيها، وهي الدفع باتجاه 

فق المعرفة، 
ُ
ع اأ ب القلوب ويو�صِّ التقارب العملّي الواقعيِّ للمذاهب، في �صلوٍك يوميٍّ يقرِّ

وينير العقل، ويدفع اإلى الت�صامح. ولم لم يكن هذا هو هدفه الأ�صمى لما اأمكن اأن نت�صّور 

اأنَّه كيف يمكن لفقيٍه �صيعيٍّ في الظروف التي اأحاطت به اأن يق�صد اأرفع مراكز القرار 

في ا�صطنبول قا�صدًا مخاطبة فقهاء ال�صلطة ورجالتها... ولم لم يكن هذا هو هدفه 

اإليه من من�صب  اأ�صند  بما  يغتبط  اأن  مثله،  لرجل  الطبيعي  كان من  لما  الأرفع كذلك 

التدري�س في مدر�صة مغمورة... لقد كان اإذًا يطمح اإلى �صيء جلل واإلى اأمر كان قد هّياأ 

ن عليه نف�صه، وهو كان عارفًا باأبعاده، دار�صًا خطواته بدّقة، مرتكزًا اإلى  له اأ�صبابه، ووطَّ

)1) راجع: الدر المنثور، ج1، �س169.
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تجربة �صلفه ال�صهيد الأّول الفريدة وال�صتثنائية.

عليها  دًا  متردِّ ال�صنّية،  البيئات  في  ال�صهيد  ق�صاها  التي  المّدة  ب�صدة،  َتلُفت  ولقد 

في هذه  ات من حياته،  المحطَّ و�صف هذه  في  اإ�صهابه  يلفت كذلك  ولقد  فيها،  مقيمًا 

لع عليه من  اطَّ اأو  اه فيها من علوم  تلقَّ التف�صيل ولما  لعلمائها على نحو  البيئة، وذكره 

اأيُّ تاأكيٍد ُيذكر على مراكز العلم ال�صيعّية حينها  معارف، في الوقت الذي ل نجد فيه 

كالنجف اأو الحلة، اللتين لم يزرهما اإل لدواعي ال�صياحة الدينّية، ولم يلتق بعلمائهما 

، ولأنَّ ال�صهيد الثاني كان يملك ب�صيرًة نافذًة، ولأنَّه كان يعرف 
(1(

اإل للمجاملة فح�صب

الع  ع في الطِّ د لنف�صه اأهداف حركته، فاإّنه تو�صَّ ة طبيعة م�صروعه، ولأنَّه كان قد حدَّ بدقَّ

على اآراء المذاهب حتَّى �صار خبيرًا فيها، ثمَّ ا�صتغل بتدري�صها والإفتاء على طبقها في 

عة النتماء المذهبّي، هي بعلبك، اختار اأن ي�صتقرَّ فيها بعد اأن خيرته ال�صلطة  مدينٍة متنوٍّ

دة يمكن لها اأن تتعاي�س واأن  د اأنَّ مذاهب متعدِّ بينها وبين حلب. فهو بو�صوح اأراد اأن يوؤكِّ

ُيمكن  واأنَّه  مقفلة،  جدارنًا  ول  مغلقًة،  حدودًا  يقيم  ل  المذهبّي  النتماء  واأنَّ  تتوا�صل، 

ل عن�صر غنى، واأداة تقريب، واأّن اعتياد النا�س اليومي على التنّوع يقود �صيئًا   اأن ي�صكِّ

يعي�س  بمن  بعالقاتهم  ُيحيط  الذي  والنعزال  نفو�صهم،  من  ب  التع�صّ زوال  اإلى  ف�صيئًا 

خا�صة  قناعٍة  اأو  يتبّنونه،  مذهب  في  عنهم  اختلفوا  واإن  اجتماعهم،  وي�صاركهم  معهم 

لنا  تّت�صح  اأن  اإلى  ال�صهيد  الآن مع  اأنَّنا و�صلنا  واأعتقد  اأو ميزة يحملونها.  بها،  يوؤمنون 

�صورة الغاية التي �صعى للو�صول اإليها كاأ�صّد ما يكون الو�صوح، مذ بداأ يخترق في اإعداده 

لنف�صه الحاجز المذهبي ال�صلب، حين يّمم وجهه �صطر )دم�صق(فـ )م�صر( و )بيت 

المقد�س( دار�صًا، ونا�صجًا �صبكة من العالقات، اأهلته لتحقيق ما �صبا اإليه، مّما اأثار في 

نف�صه غبطًة و�صعورًا عارمًا بال�صرور عبر عنه بقوله: <واتَّفق و�صولنا اإلى البالد منت�صف 

�صنا فيها مدة المذاهب الخم�صة، وكثيرًا  �صهر �صفر �صنة 953هـ.. ثم اأقمنا ببعلبك، ودرَّ

)1) م، ن. �س128.
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اأح�صن  اأح�صن �صحبة، وعا�صرناهم  اآرائهم  اأهلها على اختالف  الفنون، و�صاحبنا  من 

.
(1(

ع�صرة، وكانت اأيامًا ميمونة واأوقاتًا بهجة، ما راأى اأ�صحابنا في الأع�صار مثلها

اأعلى  اأحد  البكري  على  ال�صيخ  وبين  بينه  943هـ،  �صنة  جرى  حوار  ذلك  على  ويدلُّ 

�صيوخ م�صر مكانة في طريق الحج، وهو حوار ترّكز جوهره على �صرورة اإخراج الإ�صالم 

مذاهب  في  ال�صيا�صّية  ال�صلطة  خته  ر�صَّ الذي  الفقهي  والنغالق  المذهبي،  التحّيز  من 

دة مغلقة معزولة بع�صها عن البع�س الآخر في نظامها المعرفّي، وفي دائرة حياة  محدَّ

.
(2(

اأهلها، وهو حوار اأثبته بدّقة ابن العودي، ونقله بحروفه في الدر المنثور

ولقد كان كالمه في و�صوحه يحمل همًا مقلقًا حول تقاطع مذاهب الم�صلمين فيما 

بينها، وحول تحّول هذه المذاهب اإلى كيانات مغلقة، ل تتعارف ول تتاآلف، تقاطع يرتكبه 

فقاوؤهم، ويظهر اأثره في اأتباع كلِّ مذهب.

ولقد كانت تجربة ال�صهيد الثاني، في خال�صة حقيقتها، تجربة ممار�صة لحياة تقوم على 

قناعٍة را�صخة بوحدة الم�صلمين، وبوحدة م�صائرهم التي يندفعون نحوها، وبوحدة اجتماعهم 

ال�صيا�صّي واإن اختلفوا في الراأي، وبوحدة اأ�صولهم المعرفّية واإن اختلفت اجتهاداتهم. فهو 

وحدوٌي بالممار�صة ل بالقول، وحدوٌي بالتجربة والعمل ل بالتمني والرجاء.

نتائج حراك الشهيد الثاني
فلقد  الأّول،  �صلفه  حراك  نتائج  عن  لتختلف  الثاني  ال�صهيد  حراك  نتائج  تكن  ولم 

ر، كما هو حال الأّول، اأّن الأو�صاع التي  انتهى م�صروعه باأن كان �صحيًة له، وهو لم يقدِّ

الحميدة،  نهاياته  ببلوغ  لم�صروع كهذا  ت�صمح  تكن  لم  الم�صلمون في زمنه  يعي�صها  كان 

ق وجدانه،  يوؤرِّ اإلى جبع، و�صيء ما  اأقام فيها �صنتين فقط، وعاد  اأن  فترك بعلبك بعد 

وخطٌر محدٌق ي�صعر به في قرارة نف�صه يحّرك دواخله، فاأقام في جبع متخفّيًا لبرهة، ثّم 

)1) م. ن، ج2، �س165-164.

)2) م، ن، ج2، �س128.
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كت في اإثره للقب�س عليه، وبقي على هذه الحال ت�صع  ما لبثت ال�صلطة ال�صيا�صية اأن تحرَّ

ر الحج فجاأة اإلى بيت اهلل ومجاورة الحرم، لُيق�صى عليه بموؤامرة دّبرها  �صنوات، ليقرِّ

اأعداوؤه، ولينتج عن ذلك من الآثار ما ل يقل �صوءًا وخطورة عّما ترّتب على م�صروع �صلفه. 

ولينتهي الأمر باأولئك الذين كانوا يحملون م�صروعه ويحيطون به اإلى التفّرق في �صرق 

الأر�س وغربها، حّتى تلميذه ابن العودي الذي كتب �صيرته، هاجر اإلى اإيران اإلى غير 

رجعة، وانزوى الح�صين بن عبد ال�صمد الحارثي، والد ال�صيخ البهائي، الذي كان من 

ر له اأن يبنيه في  تالمذته في بعلبك، في عزلة �صبه تاّمة فترة من الزمن، وليندثر ما قدِّ

موطنه جبع في لمحِة ب�صر. واإذا كانت دعوة ال�صهيدين العملّية اإلى وحدة الم�صلمين، 

في ظلِّ تنّوع اجتهاداتهم الدينية، ومحاولتهما تحرير المعرفة الفقهية من اإ�صار ال�صلطة 

والعوامل  نجاحها  ظروف  انعدام  ب�صبب  زمنهما،  في  اأغرا�صها  تحقق  لم  ال�صيا�صّية 

ال�صتمرار،  على  قدرتها  اأفقدها  الذي  التع�صب  وطغيان  بها،  اأحاطت  التي  ال�صاغظة 

ِعَبر، يفر�س علينا في الزمن الراهن، مع تعاظم وعينا  فاإّن ما تحّركه تجربتهما من 

بالأخطار المحدقة بالإ�صالم، وبالماآلت المظلمة التي يندفع اإليها اجتماعنا الم�صلم، 

اأن ن�صتعيد تجربتهما في جوهر ما كانت تنطوي عليه، ل بالقول فقط ول بال�صعار، اإّنما 

بالممار�صة والعمل. واإذا كانت الظروف الما�صية، في ظلِّ �صلطة م�صتغنية بنف�صها ول 

تقيم وزنًا لخطر يلوح، لم ت�صمح لهما بتحقيق م�صروعهما، فاإّن ظروف الراهن ت�صمح 

التي ل يمكن  لل�صروط المو�صوعّية  اإطار فهمنا الأكثر عمقًا  بذلك، وت�صاعد عليه، في 

الماآزق  في  لهم  نًا  مح�صِّ لبنيه،  هًا  موجِّ التاريخ  في  حا�صرًا  الإ�صالم  ا�صتمرار  بدونها 

وممار�صته،  الوحدة  مبداأ  تاأكيد  ال�صروط  هذه  �صمن  ومن  بهم،  تحيط  التي  العولمّية 

وبلورة عنا�صر تحّقق ا�صتمراره. 
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اًل  ًدا يَْبتَُغوَن َف�صْ ًع� �ُصجَّ �ِر ُرَحَم�ء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّ اء َعَلى اْلُكفَّ دَّ �صِ
َ
�ُصوُل اهلل َوالَِّذيَن َمَعُه اأ ٌد رَّ َحمَّ {مُّ

مَِّن اهلل}.

�شدق اهلل العلي العظيم

حينما نتاأمل في واقعنا المعا�صر نجد اأن وجودنا هو اإمتداد را�صخ في تاريخنا الطويل 

الذي يتاألف من حلقات متتالية و�صلبة بنيت على يد رجال لولهم لكّنا في تيه ل نعرفه 

ل قرار له. والواقع والعقل يوؤكدان اأّنه ل يمكن النف�صام عن هذا المتداد الطويل الذي 

 P نحن نتيجته وثمرته ولوله لما كان لنا هذا الوجود، فال يمكن ن�صيان الهادي الأمين

ول و�صيه الموؤتمنQ ول العترة الطيبة المباركة التي بها ُعرف الإ�صالم بحقيقته بعد 

اأن ت�صابكت عليه اأيدي الأعداء، ول يمكن اأن نن�صى �صحابة النبي الكريم الذين اأ�ص�صوا 

وجاهدوا و�صحوا وكانوا نموذجًا يقتدى ويحتذى به. ومن جاء بعد هوؤلء من علماء المة 

اأنف�صهم زيتًا يحترق لي�صيء طريق الإن�صانية ويقوي  انت�صروا في البالد وجعلوا  الذين 

�صجرة الر�صالة المحمدية غير اآبهين بما ي�صيبهم فوقعوا �صرعى و�صهداء على مذبح 

الحرية وال�صالم والعلم. ومن هوؤلء ال�صهيد الأول محمد بن مكي العاملي المتوفى عام 

المتوفى عام  العاملي  اأحمد  بن  الدين علي  نور  بن  الدين  زين  الثاني  وال�صهيد  786هـ 

بهذا  واللتحاق  ال�صجرة  بهذه  اللت�صاق  بمثل هوؤلء هو عملية  الحتفاء  965هـ، حيث 

التاأريخ المجيد، والوقوف مع الذات ونقدها، والعتراف بذوي الف�صل. اإذ يقول المولى 

وتُوا اْلِعْلَم َدَرَج�ٍت}. 
ُ
{يَْرَفِع اهلل الَِّذيَن اآَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن اأ

)*( اأ�صتاذ جامعي وباحث اإ�صالمي / جامعة اآزاد ا�صالمي – طهران

د. عبد الأمير �صليماني)*(   

فقه الشهيدين: حلقة قوية في تاريخ الفقه 
اإلسالمي األصيل
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تمهيد
وي�شمل:

درا�صة تاريخيهما ❏✽

�صخ�صيتيهما واأ�صرتيهما اأ- 

�صيرتيهما واأ�صلوبيهما ب- 

الت�صابه والتباين في �صخ�صيتيهما ج- 

علماء جبل عامل  ❏✽

وجود حر في الإغناء اأ- 

جغرافًيا وتاريخيًا ل�صيما جزين وجبع ب- 

الفقه ال�صيعي ❏✽

فقه مفتوح ومتطور اأ- 

وفكر قوي ب- 

تمهيد
درا�صة تاريخيهما

�صخ�صيتيهما وا�صرتيهما

1- درا�صة تاريخيهما

ال�صهيد الأول:  �صخ�صيته وا�صرته:

ا�شمه: �صم�س الدين محمد بن مكي العاملي ن�صبة اإلى »جبل عامل« الم�صهور بال�صهيد 

الأول. ولد عام 734هـ على اأ�صهر الروايات في قرية جزين التابعة لمنطقة جبل عامل 

في جنوب لبنان »المنطقة التي نفي فيها ال�شحابي الكبير اأب� ذر الغفاري )ر�شي اهلل 

عنه(، ووالده ه� الفقيه الكبير »اأب� محمد مكي«  ولقبه جمال الدين اأو �صرف الدين واأمه 
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�صيدة علوية من اأ�صرة اآل معية ت�صكن ار�س الرافدين. لم يكن الفقيد ال�صهيد هو الأول، 

فقد �صبقه فقهاء قدموا انف�صهم �صهداء للعقيدة، كابن ال�صكيت ر�صوان اهلل عليه وهو 

الفقيه واللغوي الم�صهور وحبيب ابن مظاهر الأ�صدي)ر�س( وغيرهم. لكن ال�صهيدالأول 

الذي نكتب عنه ات�صف ع�صره بالأرهاب والظلم، وا�صبحت �صهادته منفردة في ع�صره 

الذي بعد عن ع�صور �صبقت و�صلفت اإذ لكثرة �صهداء الف�صيلة لم يرقموا بالأول والثاني، 

و�صهيدنا انفرد بع�صره اأوًل مظلومية وثانيًا تاأثيره الفقهي الذي يعتبر وجودًا حيًا جديدًا 

ذا عمق فكري وفقهي وا�صح المعالم وقوي اللت�صاق باأهل البيت R في وقت خلى 

تقريبًا من ذلك، ف�صاًل عن التراث العلمي الثري، و�صخ�صيته المعلومة والم�صار اإليها 

اجتماعيًا وعلميًا، الأمر الذي رفعه فاأ�صبح �صخ�صية م�صهورة.

ن�صاأ ال�صهيد الأول في م�صقط راأ�صه، جزين، في منطقة جبل عامل، وقد تتلمذ على 

والد  الأخرى على يد  العلوم  الإ�صالمية، كذلك در�س  العلوم  المعروف في  الفقيه  والده 

اإلى  الهجرة  قرر  اأ�صده  بلغ  ولما  الريا�صيات.  كعلوم  ال�صائغ  الدين  اأ�صد  ال�صيخ  زوجته 

الجامعة الإ�صالمية في العراق عام 750هـ وتحديدًا »الح�زة العلمية في الحلة« حيث 

كانت الجامعة هناك في غاية التاألق والزدهار في القرن الهجري الثامن، ومكث فيها 

خم�س �صنوات في طلب العلم عند العلماء الأفا�صل كال�صيد فخار المو�صوي، وابن معّية 

والحديث  الفقه  في  كثيرة  اجازات  له  المترجم  وقد ح�صل  واأقرانهم،  الحلي  نما  وابن 

لما كان يتمتع به من ذكاء ووعي كما تنقل بين مدن العلم في النجف الأ�صرف وكربالء 

وبغداد. وقد ح�صر M حلقات الدر�س لدى بع�س م�صايخ ومحدثي اأهل ال�صنة في مكة 

المكرمة والمدينة المنورة وبغداد وم�صر ودم�صق والقد�س وروى عنهم الحديث. عاد اإلى 

م�صقط راأ�صه جزين عام 755هـ وكان خالل هذه ال�صنوات قد برز فيها عالمًا واأديبًا، اإذ 

اأفاد من رحالته العلمية تلك، ول غرابة من رجوع بع�س اأهل ال�صّنة اإليه في ال�صتفتاءات 

الفقهية، فكان يفتي لهم ح�صب مذاهبهم، الأمر الذي اآثار حفيظة بع�س العلماء من غير 

الإمامية، فو�صوا به عند ال�صلطات الحاكمة، لينتهي المطاف به اإلى اأن ي�صقط ب�صيفها 
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�صهيًدا.

�صاأنه وعلو قدره  الم�صنفات تدل على عظمة  الأول مجموعة من  ال�صهيد  لقد ترك 

وعلمه:

اللمعة الدم�صقية في الفقه، وقد ذكر اأنه M. 1 الفها في �صجنه خالل اأ�صبوع واحد 

 .
((1((

وبعثها اإلى الأمير علي ابن موؤيد حاكم خرا�صان من اأجل هداية ال�صيعة هناك 

ولم يكن عنده �صوى كتاب المخت�صر النافع فقط، وهو دليل على علمه وحذقه.

الدرو�س 2 .

الأربعون حديًثا 3 .

القواعد 4 .

الكلية ال�صولية والنوعية 5 .

غاية المراد 6 .

ذكرى ال�صيعة في فقه ال�صيعة. 7 .

لقد كان فاعاًل في حركة الفقه وقد اهتم في اعداد جيل من العلماء والفقهاء، ُي�صار 

مقداد  بفا�صل  ال�صهير  اهلل  عبد  بن  مقداد  الدين  جمال  الفذ  كالعالمة  بالبنان  لهم 

)826هـ( وال�صيخ �صم�س الدين محمد بن تاج الدين الكركي، وزين الدين اأبو الح�صن 

الخازن الحائري، و�صم�س الدين محمد بن علي، وال�صيخ زين الدين اأبو الح�صن علي بن 

الحلي،  �صليمان  وال�صيخ عزالدين ح�صن بن  ابراهيم.  اأحمد بن  الدين  ب�صارة، وجمال 

وال�صيد �صم�س الدين اأبو عبداهلل محمد بن محمد واآخرين ح�صلوا على اجازة الجتهاد 

ف�صال عن اأبنائه الفقهاء الأربعة.

ولما دخل ال�صهيد الأول العقد ال�صاد�س من عمره، وكان في قمة تاألقه، الأمر الذي 

اأثار الح�صد في نفو�س وعاظ ال�صالطين من اأمثال ابن الجماعة الذي األب عليه عوام اأهل 

15/1، ويذكر ذلك �صاحب  – الحر العاملي.  )1)- راجع كتاب اأعيان ال�صيعة كذلك كتاب اأمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل 

الذريعة.
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ال�صنة ف�صهدوا على هذا العالم الورع التقي والفقيه الكبير بف�صاد العقيدة، وبدفاعه عن 

مذهب الن�صيرية والغالة، ف�صجن في قلعة دم�صق لمدة عام واحد تحمل خاللها �صنوف 

 9 القلعة �صبح الخمي�س  بال�صيف في نف�س  العذاب والتنكيل ثم نفذ فيه حكم العدام 

جمادى الآخرة عام 786هـ وقد مثلوا به وعلق ج�صده الطاهر على حبل الم�صنقة ومن ثم 

رجم واأحرق بنيران التع�صب الأعمى وفتاوى ال�صوء والحقد.

الشهيد الثاني: شخصيته وأسرته
فقهاء  م�صاهير  من  الثاني،  بال�صهيد  ال�صهير  الدين  نور  بن  الدين  زين  ال�صيخ  هو 

ال�صيعة في القرن العا�صر الهجري.

ولد ال�صيخ زين الدين يوم الثالثاء الثالث ع�صر من �صوال عام 911هـ في قرية جبع، 

وهي قرية جبلية من مناطق جبل عامل في جنوب لبنان حيث �صكان هذه المنطقة من 

.R اتباع اأهل البيت

امتاز هذا العالم الجليل وال�صهيد الكبير باأنه من اأ�صرة علماء وفقهاء معروفين، فهو 

نجل ال�صيخ نور الدين علي بن اأحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن �صالح 

»ابن  اأو  الحجة«  »ابن  بـ  والده  عرف  الجبعي.  الطلو�صي  ال�صامي  العاملي  م�صرف  بن 

الحاجة« وهو من كبار ع�صره واأجداده من علماء ديارهم، جده الأعلى »ال�صيخ �صالح 

الذهب«  »�شل�شلة  بـ  الأ�صرة  �صميت هذه  وقد  الحلي،  العالمة  تالمذة  بن م�شرف« من 

لتعاقب خدماتها الجليلة في مجال العلوم الإ�صالمية ال�صيعية جياًل بعد جيل، وا�صتمر 

توا�صل العطاء العلمي والروحي لهذه ال�صجرة المعطاء في الأجيال التي اأعقبت ال�صهيد 

اأبنائه واأحفاده علماء اأجالء من اأمثال ال�صيخ ح�صن »�شاحب  الثاني وقد برز من بين 

الكتابان  وهذان  »المدارك«،  �صاحب  العاملي،  علي  محمد  ال�صيد  و�صبطه  المعالم«، 

يدر�صان في الحوازات العلمية.

درا�صاته  وبداأ  الكريم،  القراآن  بتعلم  طفولته  في  الدين  زين  ال�صيخ  ابتداأ  درا�شته: 
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الفقهية على يد اأبيه، فدر�س »المخت�شر النافع« للمحقق الحلي، ثم اللمعة الدم�صقية 

هذه  من  والده  رحل  925هـ  عام  في  الأخرى.  الكتب  بع�س  اإلى  اإ�صافة  الأول،  لل�صهيد 

الدنيا، وهو لم يبلغ الرابعة ع�صرة من عمره، فهاجر اإلى قرية »مي�س الجبل« ليدر�س 

فيها كتب: ال�صرائع للمحقق الحلي، والر�صاد للعالمة الحلي، والقواعد لل�صهيد الأول، 

وا�صتمر في ذلك ثماني �صنوات. كذلك هاجر اإلى »كرك ن�ح«، عام 933 لموا�صلة درا�صته 

وتح�صيله عند ال�صيد بدر الدين ح�صن بن جعفر العرجي، ثم اإلى دم�صق عام 937 حيث 

الأول(، حيث  ال�صهيد  ا�صم  ا�صمه  الدين محمد مكي )الذي ي�صبه  ال�صيخ �صم�س  اأدرك 

در�س عنده كتاب »الم�جز«، و»غاية الق�شد في معرفة الق�شد«، وهو في علوم الطب، 

وكذلك جزءًا من حكمة ال�صراق لل�صهروردي.

945هـ،  التدري�س والتحقيق حتى عام  939هـ وعمل في  راأ�صه عام  اإلى م�صقط  عاد 

اأهل  حوزات  في  الدينية  البحوث  على  كثب  عن  للتعرف  دم�صق  اإلى  ثانية  هاجر  حين 

ال�صنة فدر�س عند ال�صيخ �صم�س الدين محمد بن طولون الدم�صقي الحنفي اأجزاًء من 

�صحيح البخاري و�صحيح م�صلم فاأجازه هذا الأخير في رواية احاديث ال�صحيحين.

�صافر بعد ذلك اإلى م�صر وعرج في طريقه على ال�صيخ محي الدين عبدالقادر في 

مدينة غزة، حيث عقد معه مناظرات علمية في مختلف البحوث وقد ح�صل منه على 

اجازة تامة.

كما كانت له رحالت منها لزيارة العتبات المقد�صة في العراق وبالد اأخرى، وكذا 

وال�صيا�صية. وقد زار تركيا والحجاز  والثقافية  النا�س الجتماعية  اأحوال  الطالع على 

والق�صطنطينية،  وهاجر اإلى بعلبك في لبنان، ومكث فيها خم�س �صنوات تولى خاللها 

م�صوؤولية حوزتها العلمية، حتى ا�صتهر ا�صمه بين العلماء وفي اأو�صاط الحوزات العلمية 

حتى حوزات ال�صنة، اإذ كان يفتي لهم طبقا لمذاهبهم. وكانوا يرجعون له لال�صتف�صار 

عن التكاليف ال�صرعية، ولي�س هذا بغريب على رجل ا�صتمر تح�صيله المتوالى والجاد 

لمدة ثالث وثالثين �صنة.
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وقبل اأن نترك ما يتعلق ب�صيرته العلمية، نذكر اأهم ا�صاتذته واأ�صهرهم، وقيل در�س 

عند 25 عالمًا وفقيهًا، من مذهب اأهل البيتR و من ال�صنة:

والده ال�صيخ علي بن اأحمد العاملي الجبعي. 1 .

ال�صيخ علي بن عبد العال المي�صي. 2 .

ال�صيخ محمد بن مكي. 3 .

ال�صيد ح�صن بن جعفر الكركي. 4 .

ال�صيخ اأحمد بن جابر 5 .

 ب  - �صيرتهما وا�صلوبهما

تمتزج ال�صخ�صية بال�صيرة. فال�صيرة هي ال�صفات ال�صخ�صية وحركتها في الحياة 

بكل �صكناتها وحركاتها، وعالقاتها وهواياتها.

و�صيرتا ال�صهيدين وان اختلفتا في جزئيات معينة، لكن �صيرتيهما واحدة، نوجزها 

بالنقاط التالية:

البالغ  اأثره  له  الطعام  وحتى  والماء  والحياة  العاملية  والأر�س  العاملي  الجو  اإن  1 .

هذه  في  ي�صتركان  الجليلين  العالمين  فاّن  ولذا  وتكوينها،  ال�صخ�صية  ن�صاأة  في 

الن�صاأة ويحمالن الكثير من العادات وال�صنن، ل �صيما وهما يوردان من منبع واحد 

وي�صتقيان من نف�س الم�صدر ويهدفان الى نف�س الهدف.

ي�صتقيان علومهما واأحاديث نبيهما عن اأئمة اأهل البيت R. 2 اإيمانًا منهما ب�صحة 

ونف�س  الأ�صلوب  بنف�س  ي�صيران  فهما  ولذا  رواته،  و�صالمة  و�صحة  ووثوقه،  ذلك 

اأي النتيجة، ولعل ذلك ب�صبب التالحم  ال�صيرة بالبتداء وربما حتى في النتهاء 

بالعك�س. وكذلك  اأو  للثاني  الفكر  يتداعى  الأول،  ُيذكر  ال�صخ�صيتين، فحين  بين 

قيام الثاني ب�صرح ُكتب الأول نظرا لتطابق الكثير من الآراء.

التوافق والت�صاوى تقريبًا في عمريهما، فال�صهيد الأول عا�س 52 �صنة هجرية )734. 3 
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– 786(، وال�صهيد الثاني عا�س 54 �صنة )911 – 965(، وهذه ربما تكون �صدفة، 
اأجلهما متقارب وحياتهما واحدة وعمرهما  اإن  اإذ  ولكن ربما يكون لها ح�صابها، 

قريب الت�صاوي، فكانما اأحدهما مكمل لالآخر.

من  اأول  اأنه  قيل  حتى  جديدًا،  يكون  يكاد  فقهيًا  اأ�صلوبا  الأول  ال�صهيد  طرح  لقد  4 .

اآراء �صيعية  للعامة، ويبرز في بحثه  الفقهية  الآراء  بلور فقها �صيعيًا م�صتقاًل عن 

اإلى �صرح فقه  وتاأثره بذلك، فدعاه  الثاني  ال�صهيد  خال�صة، وهو ما واءم �صلوك 

تاأثيرهما  وللكتابين  الدم�صقية.  اللمعة  البهية في �صرح  الرو�صة  اللمعة، و�صماها 

العميق في الفكر والفقه الولئي.

اعتمد ال�صهيدان اأ�صلوب درا�صة وتدري�س فقه غير ال�صيعة،كالفقه ال�صافعي والحنفي  5 .

ونبغا فيه، واأ�ص�صا عالقات مع علماء اأهل ال�صّنة. كذلك فاإنهما طرقا ابواب علوم 

اأخرى، يندر ان يطرقها العلماء، كالعلوم الطبيعية والريا�صيات والفلك وغيرها.

ولعل  والمعرفة،  العلم  ك�صب  اأجل  من  �صلوكهما  في  بينة  �صفة  وال�صفر  الرتحال  6 .

نف�س المناطق التي �صافر اليها ال�صهيد الأول �صافر اليها ال�صهيد الثاني.

يمتازان  كانا  لما  ال�صهيدان،  اعتمدها  التي  الأ�صاليب  اأهم  المناظرة من  اأ�صلوب  7 .

تقدم،  ما  اإلى  ي�صاف  المناظرة.  وعلمي، مكنهما من  به من حنكة وعمق فقهي 

نهجهما الأدبي واللغوي.

ج  - الت�صابة والتكتيك في �صخ�صيتيهما

لقد ذكرنا في �صيرتهما مدى الت�صابه في ال�صخ�صية وال�صيرة والأ�صلوب والميالد، 

وفي  بينهما  التباين  من  نوع  هناك  بل  تمامًا  متطابقتين  ال�صخ�صيتان  لي�صت  ولكن 

�صخ�صيتيهما. وُيمكن القول اأن ال�صهيدين متطابقان من وجه وهو ما ن�صميه بلغة اليوم 

»ال�شتراتيجية«، ومتباينان من وجه اآخر وهو »التكتيك«.

والوجه الأول قد اأ�صرنا اإليه في الحديث عنهما )ر�س(، لذا �صنتطرق اإلى الفوارق 
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والتكتيك، وي�صمل ما يلي:

الهدف  وحدة  في   ، 1 .Rالبيت اأهل  اأئمة  طريق  يقتفيان  ال�صهيدين  ان  خالف  ل 

 Q اأكمل دوره الإمام ال�صجاد Qوتكامل الأدوار كما اأّن الإمام الثائر الح�صين

حتى لو اختلف الأ�صلوب.

هـ، وقد امتاز ب�صكل وا�صح وجلي  نال ال�صهيد الأول زعامة ال�صيعة بين 771 اإلى 786. 2

اجتهاده على المذاهب الخم�صة »الثنا ع�شرية، الحنفية، والمالكية، الحنبلية، 

ال�صهيد  اأما  الم�صلمين،  علماء  من  غيره  لأحد  الأمر  هذا  يت�صّن  ولم  ال�شافعية«، 

الثاني فاإنه  - واإن كان رائد الفقه والجتهاد في ع�صره وتولى مرجعية ال�صيعة من 

عام 940 وحتى عام 966هـ بل و�صمى باأف�صل المتاأخرين واأكمل المتبحرين - لكنه 

لم يكن كال�صهيد الأول من حيث التاأ�صيل والظروف.

هناك نوع من التكتيك في ع�صري ال�صهيدين في: 3 .

الحكم والو�صع ال�صيا�صي  اأ- 

الو�صع الجتماعي د- 

الو�صع العلمي ه- 

ولكن النتيجة واحدة: تحقيق م�صروع الوحدة ال�صالمية ونيل مقام ال�صهادة.

2 – علماء جبل عامل

ال�ج�د الحّر في الإغناء العلميأ- 

والأ�صاتذة  العلماء  يخرج  اإ�صعاع  كمركز  ظهرت  التي  الطيبة  الأر�س  تلك  عامل  جبل 

والدوحة  الع�صمة  بيت  اأهل   ،P الأكرم محمد  الر�صول  بيت  اأهل  نهج  على  والمفكرين 

 ،
(1( 

الأحمدية. وهذا مرتبط بما اأ�ص�صه ال�صحابي الجليل اأبو ذر الغفاري عام 31 هجرية

 ،Rواآله  Pالنبي ف�صائل  ن�صر  اإلى  ذر  اأبو  عمد  وقد  عفان.  بن  عثمان  نفاه  عندما 

مع  ثم   .Rالبيت اأهل  موالي  من  الطليعة  هذه  الثمرة  فكانت  حقوقهم،  عن  والدفاع 

)1)- دائرة المعارف – الت�صيع 404/10.
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توالي ال�صنين  تاأ�ص�صت المدر�صة الإ�صالمية، »ح�زة جبل عامل«، والتي تو�صعت ف�صاهت 

العلماء  فيها  نبغ  والتي  ال�صرف،  والنجف  وكربالء  والحلة  بغداد  في  الأخرى،  الحوزات 

العظام، كال�صيد المرت�صى )المتوفى عام 433هـ(، الذي طلب علماء من طرابل�س و�صيدا 

.
(1(

توجيه اأ�صئلة اإليه، فاأجاب عليها و�صماها »اأج�بة الم�شائل ال�شيداوية والطرابل�شية« 

والعمرة«،  الحج  اأحكام  في  »الزهرة  كتاب  ك�صاحب  فطاحل  علماء  انجبت  وقد 

ال�صيخ ابوعبداهلل محمد بن هبة اهلل الطرابل�صي، وهو من تالمذة ال�صيخ الطو�صي في 

القرن الخام�س الهجري،. وكذلك ال�صيخ اأبو القا�صم �صعد الدين )المتوفى عام 481هـ( 

.
(2(

المعروف بابن البراج والذي اأ�صبح قا�صي ق�صاة طرابل�س

وقد تزعم الحوزة العلمية بعد وفاته ال�صيخ اأبو الف�صل ا�صعد ابن احمد بن اأبي الروح 

الطرابل�صي المتوفى عام 520هـ، اأو قبل ذلك، والذي ذكره ابن حجر يقول: »الراف�شي 

وكانت   .
(3(  

راهبا..«. زاهداً  متعبداً  وكان  الرف�س  في  ت�شانيف  له  طرابل�س  قا�شي 

م�صاجد ال�صيعة من ارتب واح�صن الم�صاجد بناًء، واأعمرها. 

ُيعّد  وهو من  العاملي  اأحمد  ابن  728هـ(  )م  الدين )طومان(  نجم  ال�صيخ  وكذلك 

علماء ال�صيعة الإمامية في تلك الحقبة الزمنية.

ابن  690هـ(  )م  طه  كال�صيخ  الأول،  ال�صهيد  عائلة  علماء  من  نخبة  اإلى  اإ�صافة 

جمال  ال�صيخ  وفاته  بعد  الحوزة  وتراأ�س  الأول،  ال�صهيد  جد  الدين  فخر  بن  محمد 

كان  الذي  الأول  ال�صهيد  الجزيني جد  العاملي  ابن حامد  734هـ(  )م  مكي  الدين 

مدر�صًا في الحوزة.

ت�صع  كانت  كيف  يفهم  عامل  جبل  منطقة  بل  الحوزة  هذه  تاريخ  يدر�س  الذي  اإن 

بعلمائها ومفكريها ومدار�صها وم�صاجدها، حرة في وجودها، عميقة في بحوثها، ثابتة 

في نهجها، ومنفتحة على الحوزات والمدار�س الأخرى، الأمر الذي جعلها مركًزا ثقافًيا 

)1)- كتاب الذريعة 225/5.

)2)- دائرة المعارف  - الم�صدر ال�صابق �س 309/1.

)3)- ل�صان الميزان. 1/ 360 وكذلك في )�صفرنامه( نا�صر خ�صرو.
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كبيًرا ي�صار له بالبنان، وقد نبغ فيها الكثير من الفقهاء والمجتهدين. واأح�صى بع�س 

الف�صالء في ت�صييع جنازة في اإحدى قرى جبل عامل، وجود �صبعين مجتهًدا في ع�صر 

ال�صهيد الأول.

هذا الأفق الوا�صع والحما�س الرائع اأوجد ف�صاء حًرا متمكًنا وقاباًل لالغناء العلمي 

والبحثي، وجريئًا في عر�س الآراء بكل حرية وقوة من دون تردد، لما يملكه من قوة دليل 

وقابلية للمناظرة، وبلورة الحقيقة العلمية، حتى �صهد بذلك الخ�صوم قبل ال�صدقاء.

كذلك لو حققنا في تاريخ عظماء جبل عامل من عوائل �صرف الدين وال�صدر والأمين 

في  والجراأة  العلم  في  ال�صعة  ن�صاهد  عمومًا،  والعامليين  والجزينيين  العاملي  والحر 

الفكر. ول اأن�صى كتاب فقه الإمام ال�صادقQ، لل�صيخ محمد جواد مغنية وخ�صو�صًا 

الأحكام المتعلقة بال�صرائب المالية وكيفية �صرفها لم�صتحقيها.

الدينية،  الأ�صرف  النجف  لمدر�صة  كبيًرا  احتياطًيا   العاملية  المدر�صة  كانت  لقد 

اأو  مدر�صة  وهي  الإ�صالمي،  العالم  في  الكبرى  الأربعة  المدار�س  اأوائل  من  تعتبر  التي 

جامعة القرويين في المغرب )مراك�س(، ومدر�صة الزيتونة المعروفة ال�صيت في تون�س، 

الكبرى، هي مدر�صة  الرابعة  والمدر�صة  المعالم في م�صر،  الوا�صح  ال�صريف  والأزهر 

النجف ال�صرف في العراق. ومن ثم جاءت مدر�صة قم العلمية في ايران، بعد تراجع هذه 

المدار�س الكبرى، ب�صب الحكام الظلمة وخوفهم من الإ�صالم وعلومه وثقافته، كما في 

العراق، حيث حكم البعثيون الحاقدون على الإ�صالم والعمالء لل�صهيونية والمبريالية 

الذين عرفوا  الأيوبيين،  تاريخًيا،  وما جرى عليه من جانب  الأزهر  العالمية. وكذلك 

بالجمود والتع�صب، وكذا ورثتهم المماليك الذين عاثوا ف�صادًا وهتكوا الحرمات.

والطريف في الأمر اأن هذه المدار�س الخم�س تاأ�ص�صت بنف�س ال�صورة والغاية والهدف 

.
(1( 

والمنهج والمدر�صة

)1)- يراجع بحثنا »خم�س مدار�س اإ�شالمية في التاأريخ«.
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ال�صحيق،  الزمن  اإلى  تعود جذورها  التاريخي  العمق  في  لعلها  عامل  ومدر�صة جبل 

لكنها لم ت�صتهر بال�صكل الذي يرفعها اإلى م�صتوى المدار�س الخم�س المذكورة، اإل اأنها 

ت�صخ�س  التي  الكبرى  لآثاره  نظًرا  عنه،  الب�صر  غ�س  يمكن  ل  وّهاًجا،  م�صعاًل  تبقى 

معالمها حتى هذه ال�صاعة.

ي�صيق  الذين  والجهلة،  الحاقدين  عيون  فان  القوي،  ح�صورها  من  الرغم  وعلى 

من  الموروث  الأعمى  وتع�صبهم  عقولهم  وق�صور  كفاءاتهم  لق�صر  بغيرهم،  �صدرهم 

اأ�صالفهم، الأمر الذي جعلهم يتخبطون في �صاللهم للنيل من هذه المدر�صة ورجالتها 

العظام، وحاكوا ما حاكوا من اأجل تحقيق ماآربهم التي تمليها عليهم �صياطينهم.

م�قع جبل عامل الجغرافي والتاأريخيب- 

من يلقى نظرة على تاريخ جبل عامل وجغرافية هذه المنطقة، يمكن اأن يفهم اأن هناك 

اأهمية،  المناطق  اأقدم  تعد من  المنطقة، وهي  اأ�صابت  والتطورات  التحولت  الكثير من 

فقد ذكر ال�صيخ الحر العاملي في كتاب »اأمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل« اأن الحدود 

الجغرافية للمنطقة هي من اأقدم المناطق زمانيًا التي �صملها الكثير من التحقيق والبحث 

لما تتميز به من تاريخ علمي و�صخ�صيات علمية ا�صتهرت باجازاتها في الرواية، ف�صال عن 

قوافل العلماء التي هاجرت اإلى مناطق مختلفة من العالم الإ�صالمي، ل �صيما اإلى عا�صمة 

الدولة ال�صفوية الإيرانية الجديدة التي تاأ�ص�صت عام 905هـ، اأي اأ�صفهان.

جبل عامل والمراكز ال�صيعة الأخرى: من المعلوم اأّن المراكز ال�صيعية المعروفة في 

العالم الإ�صالمي، والتي تاأ�ص�صت بعد الغيبة الكبرى ال�صريفة هي:

ثم  المفيد  ال�صيخ  وقبله  المرت�صى  ال�صريف  بادارة  كانت  مدر�صة  اأول  وهي  بغداد: 

ال�صيخ الطو�صي واآخرين رحمهم اهلل جميعًا وجمعهم في جنانه مع النبيين.

النجف الأ�شرف: وهي المركز الأعظم الذي بقي منذ تاأ�صي�صه وحتى اليوم على رغم 

اأحقاد الجهلة والظلمة والحاقدين، وهو ال�صم�س الم�صرقة جوار المرقد ال�صريف لإمام 

العلم والعلماء اأمير الموؤمنين علي عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم. ول نن�صى اأن موؤ�ص�س 
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هذه المدر�صة ال�صامدة �صيخ الطائفة الطو�صي )ت: 460هـ(.

المحقق  ايام  البيت)ع(  اأهل  مدر�صة  مرجعية  ت�صلمت  التي  الفيحاء  وهي  الحلة: 

الحلي )ت 676( والعالمة الحلي )ت 726هـ( ثم ابنه فخر الدين )ت 771( واآخرين 

كثر، واأ�صبحت العا�صمة العلمية بحق، ففاح اأريجها في الأرجاء، ومن هوؤلء العالمة ابن 

فهد الحلي )ت 841هـ( والفا�صل المقداد ال�صيوري )ت 826هـ(

واأنجبت  ال�صفوية،  الدولة  تاأ�صي�س  بعد  برز  اآخر،  وماأوى  مدر�صة  وهي  ا�شفهان: 

الفطاحل من العلماء.

الكبار  العلماء  فيه  نبغ  الذي  الملجاأ  الأخرى  هي  كانت  التي  المدر�صة  وهي  قم: 

والفال�صفة والكالميون وغيرهم.

جبل عامل:  وهي واحدة من ابرز واأقدم الحوزات العلمية التي اأ�صرقت اأكثر من 

ثالثة قرون تمد المجتمع بالعلماء. وكانت لها عالقات وثيقة مع مدر�صة الحلة. فقد 

كان العالمة فخر الدين )ت 771هـ( وهو ابن العالمة الحلي وكذلك ابن اأخت العالمة 

الحلي العالمة عميد الدين )ت 754هـ(، وكذلك العالمة �صياء الدين، اأ�صاتذة لل�صهيد 

الأول M )734- 786هـ(. اأما العالمة الفا�صل المقداد البدري، فكان من طالب 

ال�صهيد الأول.

اأبرز  من  كان  1000هـ  العام  وحتى  750هـ  اأو  700هـ  عام  بين  ما  عامل  جبل  اإن 

الإ�صالم.  بازغة في عالم  وكان خالل ثالثة قرون نجمة  ال�صيعية  الإ�صالمية  الحوزات 

وكان الحاقدون ي�صمرون لجبل عامل الحقد البالغ وي�صفونه بـ )ماأوى الراف�صة، كما 

»مخت�شر  اآخر هو  ت�شيع جبل عامل« عن م�صدر  »تاريخ  يذكر ذلك ر�صا بزركي في 

تاريخ الإ�شالم للذهبي«.

الأول )ت  ال�صهيد  منهم  نذكر  العلماء  الطيبة فطاحل من  البقعة  انجبت هذه  لقد 

 ،)938 )ت  المي�صي  والمحقق   ،)877 )ت  البيا�صي  النبطي  يون�س  بن  علي  786هـ(، 

وال�صيخ ح�صين بن عبد  965هـ(،  الثاني )ت  وال�صهيد  940هـ(،  الكركي )ت  والمحقق 
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وال�صيخ   ،)1009 )ت  الثاني  ال�صهيد  و�صيد محمد حفيد  البهائي،  ال�صيخ  والد  ال�صمد 

ح�صن ابن ال�صهيد الثاني )ت 1011(.

ومن الموؤ�صف اأن العثمانيين وحكمهم الظالم المتع�صب الطائفي كدر هذه البقعة 

المباركة ب�صبب تعنتهم الطائفي وتع�صبهم البغي�س، فتعاملهم ال�صر�س دفع الكثير من 

علماء جبل عامل اإلى الهجرة  اإلى اإيران، حيث كانت الدولة ال�صفوية في اأول تاأ�صي�صها. 

يخفت  واأخذ �صووؤها  بالذبول،  وردة جبل عامل  بداأت  الزمن،  المرحلة من  وفي هذه 

ويقل زيته.

3 – الفقه ال�صيعي فقه مفتوح وفقه قوي

اإن ال�صالبة التي يمتاز بها الفقه ال�صيعي علميًا، وو�صوحًا في الدليل والحجة وال�صند، 

جعلته ينفتح على كل المدار�س الفقهية الأخرى، ول يقاطعها ول يتهيب من النقا�س معها 

من اأجل الحقيقة، �صواء في عهد الأئمة المع�صومين من اأئمة اأهل البيتR وحتى 

الغيبة ال�صغرى، وهكذا كان العلماء المعا�صرون لها، وكذا من جاء بعدها، اإذ عرفوا 

دعائم  والمراجع  الفقهاء  هوؤلء  وكان  اإليهم.  ويرجعون  ي�صتفتونهم  النا�صكمراجع  بين 

قوية للفقه والفكر الإ�صالمي ال�صيعي الذي اأ�صبح عالمة للفكر الإ�صالمي الأ�صيل، وعلى 

رغم الظلم المتوالي من قبل الظلمة والطواغيت الذين كانوا يخافون الإ�صالم، الذي 

يمنعهم من تحقيق ماآربهم، ولذا اأوجدوا قواعد دينية يعتمدون عليها ومدار�س ي�صتندون 

لحدود  المخترق  الفا�صد  الظالم  الحاكم  اإلى  لين�صب  الأمر  ولي  مفهوم  تحّرف  اإليها، 

اهلل والعامل بخالف �صرع اهلل �صبحانه، واأمره موكول اإلى اهلل تعالى. وهذا المفهوم ل 

يزال يحكم الغالبية العظمى، فيكون الظلمة واعداء الإ�صالم الآمرين بالمنكر والناهين 

عن المعروف، هم ولة الأمر للم�صلم، الذين ل يجوز اأن يخرج عن اأحكامهم. يحرمون 

الحجاب على المراأة، كما في تون�س وتركيا وحتى في م�صر، حيث ل يوظفون المحجبة 

بالقوانين  يحكمون  ذلك.  يجيز  ل  البيت  اأهل  ومذهب  بالتلفزيون،  الأخبار  قراءة  في 
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الال�صرعية  والمعامالت  والخمور  والزنا  كالربا  الإ�صالم  لأحكام  المخالفة  الو�صعية 

وال�صرائب والعقود وغيرها.

حتى اأن الكليات والمعاهد التي خطط لها ال�صتكبار العالمي، والذي يخاف الإ�صالم 

الأ�صيل، ل ي�صمح فيها بتدري�س فقه اأهل البيت بدعاوى مختلفة اإل في مجالت �صيقة. 

وقد �صمعت من اأحد الأ�صاتذة في مكة المكرمة قوله: »يخاف�ن من فكر ال�شيعة وفقههم 

لأنه �شريع التاأثير، وقد اأطلق التحذير منه ومن كتبه، بحيث تدر�س بع�س الن�ش��س 

ول  الحقيقية  الت�راة  عن  البعيدة  والتلم�دية  واليه�دية  المحرفة  الن�شرانية  من 

.»P يجراأوا على تدري�س فقه اآل محمد

لقد ح�صرت موؤتمرات في لبنان والبحرين وقطر واأماكن اأخرى ودعوت اإلى تدري�س 

فقه اأهل البيتR فكانوا يجيبون باأجوبة خجولة للغاية.

اإن فقه ال�صيعة الأمامية يعمل بالكثير من اأحكامه في بع�س الدول، مثل: قوانين الرث 

الأزهر  علماء  اأحد  متاأخرة عن  فتوى  ومنذ مدة، �صدرت  الطالق.  وكذلك  والر�صاعة 

بوجوب ال�صهادة في الطالق.  ون�صتطيع اأن نلخ�س مظاهر القوة والنفتاح في فقه اأهل 

البيتR الذي ي�صمى بفقه المذهب المامي بما يلي:

نظرية البداع التي لزمت هذا الفقه الإ�صالمي العتيد الذي ظهر على يد الأئمة  1 .

الأطهار من اآل محمدP، وكانوا المرجع الذي يرجع اليه علماء ع�صرهم ومن 

ثم من جاء بعد الغيبة من العلماء الأفذاذ الذين نهجوا �صير الأئمة الأبرار بدًءا 

من ابن قولويه M )ت 368هـ(، اإذ ابتداأت مرجعيته عام 328هـ.

اأو من جاء بعدهم من   2 .R البيت  اأهل  اأئمة  يتردد  لم  المحاباة:  الجراأة وعدم 

اللذين  العزيزين  بالثقلين  والتم�صك  الباطل  واإبطال  الحق  اإظهار  في  العلماء، 

اأو�صى بهما ر�صول اهللP، كتاب اهلل وعترة اأهل بيتهR، الأمر الذي عر�صهم 

طريق  على  قربانًا  العلماء  من  كثير  ف�صقط  وال�صجن،  والنفي  والقتل  للمالحقة 

 Rالإ�صالم الحنيف، ومنهم ال�صهيدان الأول والثاني، ف�صاًل عن اأئمة اأهل البيت
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الذي حوربوا من قبل حكام ع�صرهم. وفي النتيجة لم ي�صتكن اأحد منهم في �صبيل 

اإحقاق الحق، واإظهار �صريعة الم�صطفى نا�صعة.

الذي  الع�صر  وا�صتيعاب  نموه  على  الفقه  تعين  التي  المتوقدة  الجتهاد  حركة  3 .

البعيد غير  القيا�س  اأو  التاأريخ القديم  يعي�س فيه، وعدم الجمود واجترار ما في 

المن�صو�س، الأمر الذي اأوجد فقهًا حيًا �صموليًا �صالمًا ومتجددًا.

ومناق�صتها  ونقدها  حقيقتها  ل�صتنطاق  الأخرى  الفقهية  المدار�س  على  النفتاح  4 .

والريادة  القيادة  �صاحب  المامي  الفقه  يجعل  الذي  الأمر  وهو  بها،  والحاطة 

وعدم النزواء والدوران حول نف�صه، والتنف�س الحر في الهواء الطلق. ولهذا وجدنا 

فقهاء هذه المدر�صة الربانية يدر�صون الفقه الآخر دون تردد اأو خوف.

عدم الرتباط باأي حكومة ظالمة مهما اأبدت من مزايا �صوى بالن�صح والتعديل،  5 .

وقد ظهر للواقع اأن هذا الفقه فقهًا معار�صًا لل�صلطة على طول التاريخ، حتى قي�س 

له الإمام روح اهلل الخميني}، لي�صعه مو�صع التطبيق ال�صيا�صي وفق المعايير 

الإ�صالمية.

امتاز الفقه الإ�صالمي ال�صيعي بعدم العزلة، فهو يعي�س و�صط المة وبين النا�س،  6 .

يتدخل في كل �صغيرة وكبيرة، وما تحتاجه الم�صلحة الإ�صالمية. وكانت المرجعية 

والثقافية  الجتماعية  تطلعاتها  في  حية   ،Rالبيت اأهل  فقه  في  الإ�صالمية 

الواقع  في  والمتغيرات  الو�صاع  كل  على  دائم  ب�صكل  ومنفتحة  وال�صيا�صية، 

الإ�صالمي، وبالتالي يجعل الفقيه وفقهه قادًرا على مالأ الفراغ مهما كان حجمه.
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المبحث األول:

ميزات الطرح لدى ال�صهيدين الأول والثاني:

امتاز طرح ال�صهيدين ال�صعيدين بمقومات حقيقية لبد من اأمتثالها في كل بحث له 

قيمة علمية ورزانة بحثية. ومنها:

1 – القوة والر�صانة العلمية

هاتين  ان  ي�صخ�س  اأن  ي�صتطيع  ي�صاهدهما،  لم  وان  ال�صهيدين،  كتب  يت�صفح  من 

في  ور�صانة  قوة  ومن  الذات  بدائع  من  تعالى  اهلل  حباهما  العظيمتين،  ال�صخ�صيتين 

الأ�صلوب العلمي المبدع الخالق. وهذا ل يتاأتى ال من وجود قلب منحه الخالق العظيم 

وتوجيهها  العلوم  للتقاط  الحقيقي  التوجه  على  القادر  والعقل  والبهاء  والنور  الحكمة 

نحو الطريق الرباني، وذلك لما كانا ي�صعران به من م�صوؤولية واأمانة الهية، في خدمة 

الر�صالة الإ�صالمية.

لقد نبغ ال�صهيدان )رحمها اهلل تعالى( واأ�صبحا في زمانهما من اأهل الريادة والإبداع 

لذلك،  الم�صاعدة  والعلوم   P اآل محمد  فقه  في  والعلوم  المعرفة  لفروع  تتبعهما  في 

اعتمادا على م�صدري الجتهاد والتنظير وهما الكتاب وال�صنة ال�صريفة، حتى �صهد لهما 

وال�صرح في  المتن  الفقهي  كتابهما  تدري�س  دليلاًل على هذا،  ويكفي  والقا�صي.  الداني 

.
(1( 

الحوزة العلمية لهذا اليوم

وتاأتي الق�ة والر�شانة العلمية لهما من:

الثورة على الواقع الذي عاي�صاه وعا�صاه �صواء في المنهج العلمي المتبع اآنذاك  اأ- 

ونظام الدر�س اأو دائرة الفقه والحكام، وعمل كل منهما ليكون فقيًها لديه القوة 

في الإبداع. ولم يكن عندهما اختالف يعتد به في الآراء الفقهية.

)1)- ولو اأن الواقع يفر�س اأن يجدد الكتاب بما يحتاجه المجتمع والواقع المعا�صر حيث اأن الكتاب م�صى عليه اأكثر من خم�صة قرون 

وقد ت�صاقطت الكثير من م�صاديقه في الزمن الحا�صر.
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عمال على تاأ�صي�س منهج تدري�صي منا�صب لزمانهما، نظًرا للحاجة الما�صة لطالب  ب- 

العلم بعد الم�صتوى البتدائي، بعيًدا عن التعقيدات اأو اإثارة النقا�صات الفارغة، 

من اأجل تحقيق اأهداف الر�صالة النبوية والمدر�صة العلوية الإمامية.

اأ�صلوب  واأ�صبح  بعده،  من  جاءوا  الذين  حفز  ا�صلوبًا  الأول  ال�صهيد  و�صع  لقد  ج- 

ال�صهيدين حلقة لالنتقال باإبداع اإلى �صورة جديدة واأ�صلوب جديد، كما فعل العالمة 

محمد جواد مغنية والمرجع ال�صهيد الإمام محمد باقر ال�صدر واآخرون.

وت�صخي�صها،  المو�صوعات  اأهمية  في  تتمثل  العلمية  والر�صانة  القوة  اإّن  د- 

حركة  ذات  متطورة  ومو�صوعات  للتغيير  القابلة  وغير  الثابتة  كالمو�صوعات 

متغيرة. وكذلك المباحث التي يمكن العتماد عليها في معرفة المفاهيم. فمثاًل 

ال�صهيد الأول كان يعتمد »العرف« معيارا في تعيين المفاهيم العرفية واللغوية 

بحث  يرى �صرورة  ول  وموانعها،  واأ�صبابها  الخارجية  الم�صاديق  وفهم ظروف 

. وقد �صرح الم�صاألة ب�صكل �صيق.
(1( 

الم�صرع عن الدليل.

2 – الجراأة رغم الظروف القاهرة

ل �صك اأن الظروف التي عا�صها ال�صهيدان في ظل حكم جائر ظالم اآنذاك ل ي�صمح 

لأحد بالتعبير خالف ما كان هذا ال�صلطان الجائر يعتقده ويتبناه، واأن الخروج عن ذلك 

هو جراأة وا�صحة و�صجاعة كبيرة. فقد �ُصجنا في �صجون �صدام ح�صين الرهيبة، حيث 

التعذيب الذي ل ي�صتطيع اأن يتحمله اأحد، ال الذين باعوا اج�صامهم لربهم جلت قدرته، 

وكان معنا اأحد طالب العلم، نظم ق�صيدة �صعر للحاكم الم�صتبد ليخل�س بروحه، اإذ كان 

مري�صْا ومتقدمًا في ال�صن ومري�صًا بال�صكري، وكان ل�صدة حاجته للتبول وعدم ال�صماح 

الوقت المخ�ص�س  ياأتي  له ولنا بالخروج، كان يبول في حذائه، فيمالأ الفردتين حتى 

للخروج.

)1)- القواعد والفوائد – محمد بن مكي العاملي ج 1/ 150.
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فال�صهيد الأول وكذا ال�صهيد الثاني كانا يعلمان ماذا يريد الطغاة والظلمة، ولكنهم 

لم ي�صتطيعوا اأن يوؤثروا في عزيمتيهما، حتى ولو قلياًل من التاأثير، وما فعله الطغاة كان 

ل يتجاوز رماد ا�صتدت به الريح في يوم عا�صف. ولم يفلحوا امام هذا ال�صمود وقوة 

الطرح والجراأة المتناهية في بيان الحق والتعالي عن الباطل اأو المهادنة. 

ان العلماء هم وجدان الأمة و�صميرها وهم القادة الحقيقيون لها. وكان ال�صهيدان 

ي�صتنه�صان الأمة من دون خوف اأو تنازل اأو خنوع.

٣- الطرح المو�صوعي العام

لقد وردت تعاريف متعددة في الأعلم ومنها قول المحقق العراقي: »المراد بالأعلم 

الم�شاألة  ق�اعد  تنقيح  في  نظراً  اأق�ى  لك�نه  غيره،  من  ا�شتنباطا  اأح�شن  كان  من 

كاظم  محمد  وال�صيد   .
(1(

م�اردها« على  تطبيقها  كيفية  في  خبرة  واأكثر  ومداركها 

اليزدي يعرفه باأنه »يك�ن اعرف بالق�اعد والمدارك للم�شاألة، واكثر اطالعا لنظائرها 

.
(2( 

ولالأخبار واأج�د فهما لالخبار. والحا�شل اأن يك�ن اأج�د ا�شتنباًطا«

من  الخالية  والواقعية  بالمو�صوعية  طرحهما  امتاز   - اهلل  رحمهما   - وال�صهيدان 

ال�صلبيات التي ل يمكن لعالم رباني اإل اأن يغرف منها.

ومن هذه ال�شلبيات التي جافاها طرح ال�شهيدين:

البتعاد عن الفرقة، وقد كانا مثاًل حيًا لذلك، لأنهما كانا متعاليين عن الفهم  اأ- 

خا�صة  اجتهادات  هي  عندهما  الفكرية  فالخالفات  والتاريخ.  للدين  الخاطئ 

للفكر  تطوير  هو  الفكرية  والمذاهب  المدار�س  وتعدد  الفرقة،  اإلى  تقود  ل 

الإن�صاني.

البتعاد عن الغرور. وهو طريق العلماء الربانيين الذين يعرفون اأنهم خلقوا من  ب- 

التراب. والغرور مر�س يجر العالم اإلى اقتراف المنكر من دون ان ي�صعر.

)1)- و�صائل ال�صيعة، الحر العاملي. ج 18/ 84.

)2)- العروة الوثقى، ال�صيد محمد كاظم اليزدي. م�صاألة 17.
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الحالة  اإلى  تجر  التي  ال�صطحية  والفرعيات  بال�صفا�صف  الن�صغال  عن  البتعاد  ج- 

الماأ�صاوية. بل وا�صطهاد الآخرين.

درا�صة  بعد  الفتوى  والمفاهيم واطالق  الأفكار  الرتجال في طرح  البتعاد عن  د- 

لال�صالم  والكرامة  والعزة  الخوة  عوامل  وتوفر  الدين  وم�صلحة  المجتمع 

ومجتمعه، الأمر  الذي جعل من الطرح العلمي لل�صهيدين، طريًقا علمًيا مو�صوعًيا 

له اأهدافه الوا�صحة في عالج ما يحتاج اإلى عالج.

٤- الالمذهبية لغير الحق

من اأهم المو�صوعات التي اأمتازت بها موؤلفات واآثار ال�صهيدين )رحمهما اهلل(، هو 

ا واأن المحيط الحاكم لهما يتعقب كل �صغيرة  البتعاد عن التحزب المذهبي، خ�صو�صً

وكبيرة يمكن اأن يتم�صك بها هوؤلء الحاقدون لالنق�صا�س على كل ما يريدون، بل كانت 

وكان  هو»الإ�شالم«،  العملية  في  الأ�صل  كان  الحق.  اإلى  داعية  والموؤلفات  الطروحات 

َعَلى  نَُّمنَّ  ن 
َ
اأ القراآن بذلك: {َونُِريُد  ب�صر  »الم�شتقبل لالإ�شالم«، مثلما  لهما هو  ال�صعار 

ًة َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن}. ِئمَّ
َ
ْر�ِض َونَْجَعَلُهْم اأ

َ
ِعُفوا ِفي ااْلأ الَِّذيَن ا�ْصتُ�صْ

فالذي يراجع كتابات ال�صهيدين ل ي�صم اأي رائحة لطائفية اأو تع�صب اأو تحيز لخالف 

الحق، وهو ما اأدى بهما اإلى العدام ونيل درجة ال�صهادة العالمية، لأنهما كانا �صاحبي 

هدف وبرنامج ي�صع الإ�صالم  - والإ�صالم وحده - ن�صب عينيهما دون اأن يكون للخوف 

اأثر في نف�صيهما، وبالمقابل �صاهدنا الكثير ممن لب�س لبا�س الدين واأطاع الحاكم طاعة 

عمياء، فقد وقع في قلب الخطاأ والذنب وعلى م�صتويات عالية، فجامل هوؤلء الحكام، 

فن�صرت اآراوؤهم على عالتها، وهي تهدم في م�صيرة الحياة الجهادية والهدف الإ�صالمي 

الم�صترك. بل كانا يوؤمنان اأن ال�صراع ال�صرعي والحقيقي هو مع اعداء الإ�صالم. وحتى 

في التعامل مع هوؤلء كان الحاكم هو اأدب واخالق الإ�صالم.
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٥ – الثبات في المنهج

لو رجعنا  اإلى مبحث التمهيد الذي تحدثنا فيه عن �صخ�صية ال�صهيدين، لالحظنا 

علومهما،  اختيار  في  وال�صمين  الغث  بين  والتمييز  �صخ�صيتهما،  في  والحذاقة  القوة 

القراآن  اتخذا  وهما  التاأريخ.  في  الد�صا�صين  واكاذيب  الخرافة  مواقع  عن  والبتعاد 

الكريم الأ�صل الأول والأ�صا�س لمنهجهما مع العترة الطاهرة من �صنة الهدى للنبي واأهل 

بيته الأطهار، الأمر الذي جعلهما ير�صمان المنهج ال�صا�س الذي لم يتغير لحذاقة تعيين 

المنهج هذا، وال�صرار على ثباتهما عليه. ويعود ذلك الى:

تقدم  على  والقادرة  ال�صلية  الح�صارية  المقومات  تمتلك  الأمة  باأن  اعتقادهما  1 .

المة وتطورها، وافادة الإن�صان اأينما وجد، ف�صاًل عن التراث الإ�صالمي العظيم.

اليمان بوجود القيادة الحكيمة لالإ�صالم لقيادة الحياة، ومن ثم تحرير الإن�صان  2 .

الم�صلم مما هو فيه من تخلف وتراجع، وعدم بقائه مغلوبًا.

�صلبين  كانا  ولذلك  فيه،  عا�صا  الذي  الزمن  ومتغيرات  لظروف  ال�صليم  فهمهما  3 .

ثابتين في منهجهما في انتهاج طريق الحق من دون حذف او تلكوؤ او تردد.

ابتعادهما عن التوتر ال�صيا�صي، وحر�صهما على بيان الوجه ال�صيا�صي الإ�صالمي  4 .

ال�صحيح، و�صروط الحاكم الإ�صالمي وال�صلطان الحاكم، وايمانهما بريادة الفكر 

الإ�صالمي وقدرته على الثبات وال�صمود امام كل الفكار الواردة.
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المبحث الثاني:

خ�صائ�ص فقه ال�صهيدين:

على الرغم من عدم خل�ه من النقد يمتاز  بـ:

1 – القدرة والوعي

يعتبر فقه ال�صهيدين ال�صعيدين في ع�صره من ابرز الحلقات الفقهية المامية في 

فقه اأهل البيتR للخ�صائ�س الجلية والعالية التي امتاز بها.

وحينما نق�ل القدرة: نق�صد اأن هذين العالمين اأخذا بزمام الأمر بتدبر واقتدار 

لتحقيق بطولة رائعة قدمت ثمرة مباركة، ويرجع ذلك اإلى اّن الحوزة الإ�صالمية ب�صكل 

عام وفي جبل عامل ب�صكل خا�س اأبرزت كال العالمين ال�صهيدين لما يمتلكان من اأهلية، 

واخال�س ومعرفة ودقة في الت�صرف وثبات في ال�صلوك. وكان هذان العالمان كل في 

ع�صره قد اأبديا جدارة وقدرة في طرح فقهيهما، في تلبية حاجة النا�س والمجتمع لهما. 

الفرار من ثوب  العدالة فيه وعدم  توفر  وانما لبد من  لوحده غير كاف  لأن الجتهاد 

الحق، باعتباره عنوان الر�صالة، وكذلك يجب ان يتوفر فيه الوعي الكامل، وهو ما كان 

متوفًرا لدى هذين العالمين الجليلين.

يعد الحكم المملوكي )648هـ(، ا�صتمراًرا للعهد اليوبي ال�صود، اإذ ا�صطهد ال�صيعة 

الغباء  ب�صبب  العهود،  اق�صى  ال�صام وم�صر، و�صيق عليهم، وكان عهدهم من  في بالد 

للفتك  ذريعة  المارقة،  تيمية  ابن  فتاوى  من  يتخذون  فكانوا  المطبق،  والجهل  العمى 

بال�صيعة، واإباحة دمائهم، الأمر الذي ا�صطر الكثير من ال�صيعة اإلى الحتماء في الجبال 

بط�س  من  للتخل�س  ال�صنية  المذاهب  اإلى  بالنتماء  البع�س  وتظاهر  اأنف�صهم،  لحماية 

النظام الالاإ�صالمي، وهو ما جعلهم يعي�صون الجهل نتيجة البعد والنقطاع.

ويتعامل  الوعي  بكمال  يكون  ان  الول على  ال�صهيد  ال�صعبة عمل  الظروف  في هذه 

بكامل الحذر ويطرح بقدرة متناهية اأفكار الإ�صالم من دون التنازل والتخاذل والتراجع 
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مع العمل بالدفاع والمحافظة على المدر�صة العاملية، ولذا عمل على و�صل جبل عامل 

اإلى هناك،  العلمي في الفقاهة والعلم والفكر  النتاج  بمدر�صة الحلة في العراق، ونقل 

الموقع  من  م�صتفيًدا  الإ�صالمية،  والثقافة  للفقاهة  مدر�صة  عامل  جبل  مدر�صة  وكّر�س 

الجغرافي الذي وهبها تح�صينًا طبيعيًا لي�س للماليك قدرة على اختراقه.

ولو لم تكن هذه القدرة والنباهة التي تميز بها ال�صهيد الول لحدث ما حدث من 

 .Pم�صائب، اإذ اإنها اقت�صرت على ال�صهيد الول ليقدم نف�صه �صحية لفقه ر�صول اهلل

بل وكان لهذا ال�صلوب والتعاون مع العلماء الآخرين اأهمية كبيرة، حفظت الت�صيع في 

بالد ال�صام.

وكان من اأبرز مالمح الوعي اأن ا�صتحدث ال�صهيد الول نظامًا خا�صًا لجباية الخم�س، 

وتوزيع العلماء في المناطق.

فقه ال�شهيدين تميز بالقدرة على البقاء وال�شم�د لق�ة ال�شبك والمحت�ى

ل �صك اأن المحنة تخلق البداع والتجديد وا�صتك�صاف الحقائق، وهذا ما مّكن ال�صهيد 

الأول ومن بعده ال�صهيد الثاني، وتميز نتاجهما ب�صفة البقاء وال�صمود. واذا بحثنا في 

هذه الميزة نجد ان هناك مالحظات مهمة انتبه اليها ال�صهيدان:

تحديد الم�صلحة العامة، وهو اأمر مهم يدخل في �صلب وظيفة الفقيه والمتعلقة  1 .

بتحديد الم�صلحة العامة، ل �صيما حينما يواجه  الفقيه تحديات مختلفة، �صيا�صية 

او ع�صكرية او اجتماعية او ظروف طارئة. ويرى الفقهاء الم�صوؤولون ان هذا الزام 

المطلوبة  ال�صرورة  ال�صرعي، وهو )الفقيه( يحدد  الحكم  يمليه  لما  الفقيه  على 

الواقع  حركة  يعي�صون  الذين  الفقهاء  وخ�صو�صًا  الم�صلمين،  م�صالح  اأجل  من 

مار�صه  الذي  الأمر  وهو  لالإ�صالم  تهديًدا  يعني  اإليها  اللتفات  وعدم  الإ�صالمي، 

ال�صهيدان.

الأمة  حياة  في  المتقدم  الموقع  يمثل  الفقيه  موقع  لأن  المعا�س.  الواقع  معرفة  2 .

وهذا  �صبحانه.  اأمام اهلل  للذمة  والمبرئ  الالزم  ال�صرعي  الموقف  يمثل  وموقفه 
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ما جعل فقه ال�صهيدين يتناغم مع الواقع، الذي جعله فقها حيا فعاًل، فُقبل في 

الأو�صاط العلمية والأمة اأح�صن قبول، ليكتب له البقاء. 

اإن ع�صر  اإذ  انفتاحهما على حاجات الع�صر التي تختلف عن الع�صور ال�صابقة،  3 .

اقل  الفقه  حركة  ان  فنرى  المطلوبة،  الحاجة  ل�صيق  بعده  عما  يختلف  الر�صالة 

من ع�صر ال�صهيدين، فقام ال�صهيد الأول وكذا ال�صهيد الثاني للتجاوب مع حركية 

اأو  ال�صيا�صة  في  يفر�صه  ما  بكل  الواقع  لحركة  وا�صتجابته  بالذات  ال�صيعي  الفقه 

المن وحاجاتهما، والجهاد والحرب وال�صلم...الخ، وما تحتاجه هذه الفروع من 

اأجوبة للتطبيق، بعد ان �صاد نوع من الركود، اذا �صح التعبير، كانت هذه اللتفاتة 

ذات اهمية بالغة في عدم ت�صلب الفقه بل ا�صفاء المرونة والحركية عليه، ليبتعد 

عن الجمود اإلى القوة المرنة.

هذه الأمور م�صافا اإليها ال�صبك التعبيري �صارت �صورة يمكن العتماد عليها لتحاكي 

الع�صر ولغة الع�صر المعا�س اآنذاك.

٣ – البداع المحدود والن�صبي في محيطهما

لالمة،  القائد  يمثل  فالمرجع  الجهادية.  الروح  اإيجاد  على  قادرين  ال�صهيدان  كان 

للمتطلبات  التخزين  على  قدرته  من  ولبد  البداع،  عن�صر  وجود  الحال  ويقت�صي 

الحياة الجتماعية من كل جوانبها. ولبد من  التاأكيد على �صالمة  اأجل  الثقافية، من 

الطاقات،  تفعيل  في  يتعلق  ما  كل  فيتحمل  الخبرات،  على  والنفتاح  الكامل  الح�صور 

الم�صتقبلة  الخالق  ويهيئ  والثقافي،  العلمي  البداع  فيطلق  فقههم،  مراجعة  وعليه 

لها. وقد لم�صنا و�صاهدنا حقيقة البداع، ولكنه كان في محيط العمل وكان ن�صبيًا في 

محيط الفراد. وبطبيعة الحال، فاإن هذا الأمر ل ي�صطلع به ول يفكر فيه، ال الرياديون 

الذين يحملون الم�صوؤولية من اأجل تطور العمل. ولعل اأبرز نقطة في هذا الم�صمار، هو 

التحديث والتطوير وتوجيه المة وما يالئم الع�صر با�صتخال�س الحق والحكم المنا�صب 
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لروح الع�صر. وهذا ما ي�صبغ على الحكام نظرة التجديد ومراجعة الذات، والو�صول اإلى 

الحكم الواقعي.

٤ – ال�صتقاللية في الطرح غير المذهبي ومدى العالقة بين المذاهب

الذي يقراأ  اأو يدر�س كتب ال�صهيدين يتراءى له اأنهما اأم�صيا فترة من حياتيهما في 

درا�صة علم النف�س وعلم الجتماع، وكذلك الأدب، ليكونا قادرين على التذوق الفقهي 

من خالل �صالمة التذوق الدبي في عر�س ال�صلوب الفقهي الخالي من التعر�س لغيره 

ولمذهب اأهل البيت، ال بمقدار المقاي�صة والمقارنة في بع�س الم�صائل ال�صرورية.

فالطائفية ل تخرج عن كونها حالة لها جذور نف�صية ل تنبع ال عن تخلق فكري وتع�صب 

يعّبر عن الجهل وعدم الواقعية، بل هو اأ�صلوب لم يتبع القراآن الكريم، لأن القراآن يطرح 

الكفرة  خ�صومه  مع  حتى  ورائع  م�صتقل  ب�صكل  المجال  هذا  في  التربية  ودرو�س  الحوار 

وغيرهم من اأهل الكتاب. اأما الذين يطرحون التهم الزائفة فهم ل يخرجون عن كونهم 

يحملون التع�صب العمى الموروث الذي يتعار�س مع العلم والحقيقة مهما كان ومن اأين 

�صدر، ومهما كانت درجة هذا الإن�صان الذي ي�صدر عنه ذلك. وما التخر�صات التي ت�صدر 

هذه الأيام وفي هذا الزمن بالذات، ال �صيحات عليلة تناق�س العلم وت�صب في ما يريده 

العدو لالإ�صالم. وعلى �صبيل المثال ما طرح من فتاوى وهابية من جانب ما ي�صمى »علماء« - 

واعتذر اأن يحملوا هذا اللقب الذي هو �صفة اهلل �صبحانه - في تكفير اأكبر طائفة اإ�صالمية 

من اأتباع مذهب اأهل البيتR. كذلك التخر�صات التي �صدرت من احد الواهمين في 

اتهامه لهذه الطائفة نف�صها بالبدعة مرة والعمل لن�صر مذهبها في بالد �صنية مرات، وكاأن 

العالم اأ�صم اأو اأبكم اأو اأعمى ل ي�صمع ول يرى. وهذا ل ي�صدر عمن يخاف اهلل �صبحانه، 

فالعالم هو الإن�صان الذي يتاأمل بواجبه الرباني وال�صريف لأنه رمز الإن�صانية.

الم�صتند  الفارغ  الجدال  مثل  اأخرى،  م�صارات  تاأخذ  ان  يمكن  الطائفية  فاإن  كذلك 

على اأوهام وتخيالت ل اأ�صا�س واقعي لها. بل هي �صيحات ا�صبه ما تكون بتع�صب قبلي. 
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كالذي يتحدث عن عبد اهلل بن �صباأ على انه موؤ�ص�س المذهب ال�صيعي، وهو ا�صم لي�س له 

وجود حتى في عالم الحالم. وهو م�صار يح�صر له في الدوائر البعيدة، وي�صل به اإلى 

اإل من  اأمر ل يتورط فيه  الخطيب المهياأ له، ليبثه بين النا�س لتكري�س الخالف، وهو 

ان�صلخ عن حمل الهم الر�صالي الإ�صالمي. ويعي�س هوؤلء لنف�صهم فقط مع رياء يجاملون 

به الآخرين، وحبلهم ل محال ق�صير وق�صير جدًا.

وحينما نعود اإلى �صهيدينا ال�صعيدين نجد اأن طرحهما امتاز بالتعالي عن كل �صور 

المذهبية، بل نجدهما قد در�صا الفقه الآخر ودّر�صاه لأ�صحابه اأو لغيرهم، بل و�صاهدنا 

ال�صهيد الأول ياأخذ اأجازة في الحديث ونقله من علماء اأهل ال�صنة. 

دون  من  والبرهان  والدليل  العلم  دائرة  في  م�صتقل،  ا�صالمي  ا�صلوب  اأ�صلوبهما  اإن 

الم�صا�س اأو التعر�س لأي من الجتهادات الأخرى، بل ان ال�صلوب العلمي الذي اأتبعاه هو 

نف�صه الذي يمتثله علماء اأهل البيت R، والذي تعلموه من اأئمة الهدى والر�صالة.

اإن ال�صهيدين اعتمدا التف�صير المتفق عليه والأحاديث المقبولة في �صق طريقهما. 

الطريق  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من   خالف  اأي  لمعالجة  الثقلين،كو�صيلة  كحديث 

الخالقي- الإ�صالمي في الت�صامح والمحبة والمودة.

وباإيجاز يمكن تلخي�س فقه ال�صهيدين بما يلي:

ا�صتند فقه ال�صهيدين على بيان الدليل والحجة التي اعتمد عليها، على �صكل فقه  1 .

�صبه ا�صتدللي في الم�صائل المهمة التي تحتاج اإلى تو�صيح.

توثيق  اأجل  من  الإ�صالمية،  المذاهب  بين  التقريب  روح  ال�صهيدين  فقه  اعتمد  2 .

وطرح  الواحدة،  الملة  ابناء  بين  والمودة  المحبة  رابطة  وايجاد  الوحدة  اأوا�صر 

الكثير من ق�صايا التقريب العملية، مع ذكر معالجات تتراوح بين التم�صك باأدب 

الخالف والروح الخالقية الإ�صالمية، ونبذ الجوانب النف�صية ال�صلبية التي تخالف 

والحجة  الدليل  واأن  الباطلة،  التهامات  اطالق  نبذ  كذلك  الإ�صالمي.  ال�صلوب 

يجب اأن تتبنى من ل�صان ا�صحابها ولي�س ما ي�صاع عن ذلك كذبًا اأو م�صو�صًا.
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تبنى فقه ال�صهيدين الجنبة العلمية في طرحه و�صرده �صواء بال�صكل الحواري اأو  3 .

ل  محترم  وباأ�صلوب  علمي  وباأ�صلوب  العلمية  الحقائق  بموجب  الراأي  عن  الدفاع 

ي�صيء اإلى المقابل. ولعلنا نذكر عن م�صتواهما العلمي وعظم �صخ�صيتهما ما قاله 

ال�صيخ الن�صاري حينما �صئل: لماذا لم تمنح احدًا درجة الجتهاد؟ قال: لم يح�صل 

لدى القطع باجتهاد اأحد من العلماء ال باجتهاد ال�صهيد الأول. وي�صيف �صاحب 

حديث  معلاًل   
(1(  

الآن« حتى  الكبرى  الغيبة  منذ  المرجعية  »ت�شل�شل  مو�صوع 

ال�شيخ  العلماء في تف�شير كالم  »وقال بع�س  بقوله:  ال�صيخ مرت�صى الن�صاري 

الن�شاري: لعله كان يرى المجتهد الجامع ه� الذي يجمع اإلى الجتهاد في 

البح�ث الفقهية – الجتهادية اجتهادا في مقدماتها، اأي في ال�شرف والنح� 

والمنطق والكالم والتف�شير والأ�ش�ل، واإذ لم يجد اأحدا بهذه الم�ا�شفات فانه 

لم يمنح اأحدا درجة الجتهاد«.

اإلى فقه المذاهب الأخرى، ول اأخفي اأمًرا من اأن ال�صهيد  تطرق فقه ال�صهيدين  4 .

النح�،  »ال�شرف،  مقّدماتها  وفي  الفقهية  البح�ث  في  الجتهاد  »اأحرز  الأول 

ع�شرية،  الثنى  »المامية  الخم�صة  المذاهب  على  الأ�ش�ل..«.  المنطق، 

يت�صنَّ هذا الأمر لأحد غيره من  ال�شافعية«، ولم  المالكية، الحنبلية،  الحنفية، 

. كما زار ال�صهيد الأول كثيرا من المراكز العلمية في العالم 
(2(

علماء الم�صلمين«

كتبهم  من  كثيرا  ودر�س  الكبرين  محافلهم  في  ال�صنة  اأهل  و�صارك  الإ�صالمي 

العلمية، ونقل عنهم. فهو يقول في اجازته لبن الخازن: »قابلت اأربعين عالما من 

كبار علماء اأهل ال�شنة في مكة والمدينة وم�شر ودم�شق وبيت المقد�س ومقام 

.
(3( 

ابراهيم الخليل، ورويت عنهم«

)1)- المو�صوع لل�صيخ محمد ابراهيم الجناتي ن�صر في كتاب اآراء في المرجعية ال�صيعية لمجموعة من الباحثين �صفحة510، �صدر 

في بيروت عام 1415 - 1994.

)2)- اآراء في المرجعية ال�صيعية – م�صدر �صابق.

)3)- اآراء في المرجعية ال�صيعية – م�صدر �صابق.
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ال�صلوب  في  وال�صهولة  وال�صال�صة  وال�صمولية  بالعمق  تميز  فقه  ال�صهيدين  فقه  5 .

لل�صهيد  و�صرحها  الأول،  لل�صهيد  الدم�صقية  اللمعة  فكتاب  المحتوى  في  والدقة 

الثاني، تجلت فيه هذه الظاهرة. وحتى كتب ال�صهيد الأول وموؤلفاته مثل »الذكرى« 

الر�شاد«  �شرح نكت  المراد في  و»غاية  ال�شرعية في فقه المامية«  و»الدرو�س 

وكتاب »الق�اعد« وغيرها.  

بع�س الآراء متالزمة فيما بينهما كما في ذكر الم�صائل ذات الهمية والمطلوب  6 .

بيان الراأي الوا�صح فيها. مثل م�صائل الولية، وم�صاألة الخم�س،وم�صاألة �صالحيات 

في  راأيهما  اظهرا  الثاني  ال�صهيد  وكذلك  الأول  ذلك.فال�صهيد   واأمثال  الفقيه. 

 ومعهما كثير من اأعاظم 
(1( 

ذلك وتبنيا الراأي القائل باأن للفقيه �صالحيات وا�صعة

البراج في  وابن  نهايته  الطو�صي في  وال�صيخ  المفيد في مقنعته  الفقهاء كال�صيخ 

»المهذب« في �صل�صلة الينابيع الفقهية الجزء ال�صابع وابن حمزة في »المرا�شم« 

واآخرين كثر. كذلك الحال في حكم الحاكم في احياء الأر�س حينما يهمل �صخ�س 

اما  اأمرين:  اأحد  اأن يجبره على  فانه يجوز لالمام  ولم يحيها  اأر�صا في حيازته 

الحياء او رفع اليد عنها، فقول ال�صهيدين الول والثاني هو الحكم باخراجه منها، 

  .
(2( 

معللين ذلك كما الآخرين »بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة الإ�شالم«

والفتوى  الحكم  بين  التفريق  في  واي�صا  القت�صادية  الأمور  من  كثير  في  وكذلك 

كانا  واذا  بمعنيين  اأم  واحد؟  بمعنى  والفتوى  الحكم  وهل  ومواقعهما.  وم�صاحتهما 

بمعنيين فما الفرق بينهما؟ وماهو الحل في حال تزاحم الحكم والفتوى؟، فكان البيان 

الذي اأظهره ال�صهيد الأول مدعاة للفخر حينما قال M: ان الحكم من باب الإن�صاء 

بينما الفتوى اخبار عن حكم اهلل وهذا هو الفرق بين الثنين. ثم ي�صيف ال�صهيد الأول 

»م�شالك   M كتابه  في  الم�صاألة  حول  الثاني  ال�صهيد  الفقيه  وراأي   165 �صفحة  »الدرو�س«  كتاب  في  الأول  ال�صهيد  راأي   -(1(

الفهام« ج 1 �س 48 - 54.

)2)-  جواهر الكالم ج 38، �س 59 – و�صرائع الإ�صالم ج 3 �س 275.
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بقوله: الفتوى هي اخبار الفقيه عن الحكم اللهي في الأمور المادية والمعنوية. بينما 

الحكم هو الأمر الذي ي�صدره الحاكم ب�صاأن من الأمور العامة للنا�س. ومخالفة الفتوى 

جائزة لذوي الخبرة، ولي�س لأحد اأن يمنعهم منها. فعلى �صبيل المثال حين يفتي فقيه 

بنجا�صة الدم الموجود في البي�صة مثاًل. يجوز لفقيه اآخر اأن يفتي بطهارته، بل يجوز 

نق�س  يجوز  ل  ولكن  واأورع  اأعلم  اإلى مجتهد  ويرجع  المجتهد  فتوى  يخالف  اأن  للمقلد 

M ل يرى مانعا من  اأن ال�صهيد الأول  الحكم، لأنه يحدث اختالل في النظام. كما 

مخالفة المجتهد اأو المقلد للفتوى، لأن المجتهد غير ملزم باتباع مجتهد اآخر. واي�صا 

يجوز للمقلد الرجوع اإلى مرجع اآخر، بينما الحكم ل يجوز نق�صه لنعقاده ب�صاأنه اأمر 

مخ�صو�س لرفع الختالف فيه. فاذا ا�صتطاع حاكم اآخر نق�صه، جاز لثالث اأن ينق�س 

حكم الثاني وهكذا فال يعود ثمة ا�صتقرار لالحكام، وهو اأمر يتنافى مع الم�صلحة التي 

.
(1( 

اأرادها ال�صارع المقد�س بن�صب الحاكم، وهي تنظيم �صوؤون الم�صلمين

)1)-  القواعد والفوائد – �صم�س الدين محمد بن مكي العاملي )ال�صهيد الول( ج 1 �س 123- 132.
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المبحث الثالث:

فقه ال�صهيدن يمالأ الفراغ الزماني حيث:

اآنذاك الفكري  1– الركود 

اإن الفكر المتحرك والثقافة العلمية البعيدة عن الخرافة والأ�صاطير وما ل ينفع ال 

للتفكه هو الذي يبني الح�صارة، وان التراث ال�صليم هو جزء من قوة البناء الح�صاري 

المعا�صر. ولكن ل يعني عدم وجود تراث ح�صاري الياأ�س من البناء الجديد للح�صارة بل 

يمكن العتماد على ح�صارات اأخرى من ملل واأمم اأخرى كما عملت الح�صارة الأوربية 

الذي  الترجمة  ع�صر  بعد  منها  واأفادت  الإ�صالمية  والعلوم  الح�صارة  على  باعتمادها 

ا�صتمر اأكثر من قرنين ومع الأ�صف ل تزال الكثير من المخطوطات الإ�صالمية لم تر النور 

والذي يعد ظلمًا للتراث الإ�صالمي والعربي، فقد قدرت المخطوطات العربية والإ�صالمية 

في تركيا في مدينة ا�صطنبول بـ)مليوني( مخطوط تنتظر من يقلبها وينقذها.

الكبي،.  الهتمام  مدى  نجد  والثاني  الأول  ال�صهيدين  فكري  اإلى  نرجع  وحينما 

والتوجيه الرائع حتى في مباني واأ�صول التدري�س والتعليم. فال�صهيد الثاني زين الدين 

اأحمد العاملي M األف كتابا بعنوان »منية المريد في اآداب المفيد والم�شتفيد« يبين 

فيها طريقة التربية والتعليم واآدابها.

الأمر الذي نريد اأن نقف عنده، هو اأن رقى الإ�صالم ونموه و�صعوده على مختلف 

اأجله بال  اإلى المرجعية التي تقوده وتحنو عليه وتع�صر حياتها من  الوجه يخ�صع 

خيانة  تعد  المرجع  قبل  من  الالمبالة  لأن  جانبًا  الالمبالة  ويجفو  ملل،  ول  كلل 

المنا�صب  الموقف  تاأخذ  اأن  للمرجعية، وعلى المة  المرجع مت�صديًا  اإذا كان هذا 

 .Rمنها لتعطى الراية اإلى الموؤهل ال�صجاع والحري�س على مدر�صة اأهل البيت

وعلى  الأ�صيل.  الإ�صالم  وعلوم  والحوزة  للمدر�صة  �صياع  والت�صويف  فالالمبالة 

راأ�س ذلك الدرا�صات الدينية وتحمل اعبائها واكت�صاف المجتمع وحاجاته وار�صاء 
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المجتمع على اأخالق الإ�صالم في العدل والتقوى.

العلماء  بقادته  والمحن  ال�صعاب  يواجه  البيت  اأهل  وخط  الكبرى  الغيبة  فمنذ 

المكر  اأ�صاليب  اأمية من  بنو  والمثابرة و�صد ما زرع  ال�صبر  الآلم بروح  لكل  ويت�صدى 

والكذب وال�صخرية والفتراء على هذا الدين العظيم الذي ل زالت وحتى هذا اليوم على 

رغم التباين. لماذا يقد�س بع�س الم�صلمين حكام بني اأمية وهم ملوك ا�صقطوا خالفة 

الر�صولP والخالفة الرا�صدة. واإني اأ�صاأل اأًيا من الذين يدافعون عنهم: هل يمكن اأن 

تقي�س بني اأمية بالخلفاء الرا�صدين؟

اإن المرجعية الإ�صالمية كانت ول تزال الح�صن الأمين والمتبع الذي يلوذ به الم�صلمون 

عند ما تق�صف رياح الزمات، وكان الهم هو وجود الحوزة م�صيئة بالعلماء الواعين 

والعمل على ابعاد المتحجرين منهم، الذين همهم الوحيد التقاع�س وتثبيط الآخرين، 

لأن القائد المرجع لبد اأن يتحلى بال�صجاعة والقوة، ولي�س بالتخاذل الذي يعطي على 

المتخاذل �صفة التزييف ومن ثم ت�صويه المرجعية وابتالئها بالخالف وال�صقاق الذي  

ي�صوقه ال�صعفاء والح�صاد، ويثيرون ال�صجة بين �صواد المة التي تجتر ما ت�صمع ويخيم 

ال�صراع الداخلي لأمور ونزوات �صخ�صية يلب�صونها لبا�س الدين والخرافة.

الأمور  هذه  تجنب  اأجل  من  ع�صريهما  في  انتف�صا  اهلل(  )رحمهما  فال�صهيدان 

والتغلب عليها وعدم التكا�صل والفتور في الحوزة ب�صبب الأخطار التي كانت محدقة من 

كل جانب، �صواء في الو�صع ال�صيا�صي الحاكم والفتراءات �صد ال�صيعة وفتاوى ابن تيمية 

الظالمة �صد ال�صيعة حقدًا وافتراًء وتلفيقًا وابتعادًا عن الحقيقة والواقع.

انتف�س ال�صهيدان ليظهرا حقيقة الكيان الإ�صالمي الواعي والأ�صيل من اأنه لم يكن 

متاأ�صيين  الثاني،  ال�صهيد  وكذا  اأعدائه.  من  ومحتاطًا  حذرًا  بل  بغاف  الأول  ال�صهيد 

بامامهم الإمام اأمير الموؤمنين Q حينما يقول:

ويختلها  طالبها  اليها  ي�شل  حتى  اللدم  ط�ل  على  تنام  كال�شيع  اك�ن  ل  »واهلل 
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. اإذ اإن العدو يتر�صد نقطة ال�صعف وي�صتغلها حتى يظفر بعدوه.
(1( 

را�شدها..«.

فعلى الرغم من اأن �صجرة المدر�صة المحمدية العلوية لم يقف نموها، لكنها ول�صدة 

التلكوؤ �صيما بعد الغزو التتري والت�صييق المملوكي ومن ثم  اأ�صيبت بنوع من  الظروف 

اإّن اهلل �صبحانه لم يترك  العثماني التعي�س الذي لم يحكم ال بالقوة والحقد العمى. 

المدر�صة  ينقذ  بمن  مرة  كل  في  ياأتي  بل  العداء،  �صاحة  في  الموؤمنة  الطائفة  هذه 

المحمدية ال�صيلة، من ذوي الف�صل والقوة وال�صجاعة والعلم والمعرفة، اأو ايجاد ماأمن 

للثلة ال�صالحة من العلماء،كدول البويهيين والحمدانيين وال�صفويين، ونواب من اأجل 

الحفاظ على قوائم البناء الذي بناه ثلة �صالحة.

كما �صار في بع�س البالد ن�صوب في وجود العلماء ومدار�صة الحكام، ففي خرا�صان 

كان هناك كيان ينق�صه التوجيه العقائدي ال�صليم، فما كان ال اأن تتوجه النظار اإلى 

»ال�شربداريين«،  بـ  الم�صمى  الكيان  هذا  في  والر�صاد  الهداية  ليتولى  مكي  بن  محمد 

وبال�صبط في زمن الحاكم على بن الموؤيد، الذي اأر�صل ر�صالة اإلى ال�صهيد الول محمد 

بن مكي يقول فيها: 

 -,+*
الــمــ�ــشــك فــــي كــــل م��شع�ــــــشــــــالم كــــنــــثــــر الــــعــــنــــبــــر الـــمـــتـــ�ـــشـــ�ع يــخــلــف ريـــــح 

مطلع�ـــشـــالم يــ�ــشــاهــي الــــبــــدر فــــي كــــل منزل كــل  فــي  ال�شم�س  ي�شاهي  �ــشــالم 

ممتععــلــى �ــشــمــ�ــس ديـــن الــحــق دامــــت ظالله ــــم  ــــعــــي ن فـــــــي  �ـــــشـــــعـــــيـــــداً  يـــــجـــــد 

»اآدام اهلل تعالى مجل�س الم�لى الهمام العالم العامل الفا�شل الكامل ال�شالك النا�شك 

حائز  والمعالي  الف�شائل  حاوي  بالحق،  الفارق  عالمة  العراق  وفي  الخالق  ر�شي 

ق�شب ال�شبق في حلية الأعاظم والأعالي وارث عل�م النبياء والمر�شلين محيي مرا�شم 

اأطناب  اهلل  مد  والدين  الملة  �شم�س  م�لنا  الر�شين  في  اهلل  �شر  الطاهرين،  الأئمة 

ظالله، بمحمد واآله من دولة را�شية الأوتاد ونعمة مت�شلة المداد اإلى ي�م التناد وبعد 

)1)- راجع نهج البالغة خطبة رقم 6.
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اإلى كريم لقائه، غاية ال�شتياق وان يمن بعد البعد بقرب  فالمحب الم�شتاق، م�شتاق 

التالق... الخ« اإلى اأن يقول: »وانا لنجد فينا من ي�ثق بعلمه في فتياه، يهتدى النا�س 

بر�شده وهداه فهم ي�شاأل�ن اهلل تعالى �شرف ح�ش�ره وال�شت�شاءة باأ�شعة ن�ره والقتداء 

بعل�مه ال�شريفة والهتداء بر�ش�مه المنيفة واليقين بكرمه العميم وف�شله الج�شيم 

اذا كان  ان ل يجيب رجاءهم ول يرد دعاءهم بل ي�شعف م�ش�ؤولهم وينجح ما ح�لهم 

ِبِه  َمَر اهلل 
َ
اأ َم�  ُلوَن  اأيدي الكريم فال يرد. قال اهلل تعالى: {يَ�صِ الدعاء لخير مح�س على 

َل}. ول �شك اولى الرحام ب�شلة الرحم الإ�شالمية الروحانية واحرى القرابات  ن يُو�صَ
َ
اأ

بالرعاية القرابة اليمانية ثم الج�شمانية...«، ثم يختم  الر�صالة بتوقيع المحب الم�صتاق 

علي بن الموؤيد. لكن ال�صهيد الأول لم يتردد في المو�صوع في عدم ال�صتجابة لدعوة علي بن 

الموؤيد لن وطنه ا�صد حاجة اليه، فكانت كتابات هذين ال�صهيدين من الكتب التي اأ�صعفت 

الحياة العلمية حتى اليوم. وقد نقل �صاحب كتاب »تاريخ العراق بين احتاللين«، ال�صتاذ 

العزاوي »ان محمد بن مكي كان عارفاً بال�ش�ل والعربية. ف�ُشهد عليه بالنحالل في 

العقيدة واعتقاد مذهب الن�شيرية وا�شتحالل الخمر ال�شرف ف�شربت عنقه بدم�شق 

في جمادى الأولى وكان M ثابًتا على عقيدته. لكن علماء ال�ش�ء حر�ش�ا على القتل 

ح�شًدا لنب�غ محمد بن مكي«.

العلماء  تدفع  قوة  اإلى  بحاجة  العلمي  المجتمع  كان  الثاني  ال�صهيد  زمان  في  وحتى 

لال�صتزادة.

وكانت موؤلفات ال�صهيدين بحق، حلقة في تاأريخ الفقه الإ�صالمي العريق المتمثل باأئمة 

اأهل البيتR وخلفائهم من بعدهم من العلماء الربانيين ال�صائرين على خطاهم.

٣ – الع�صر الخانق

لقد كان العهد الذي عا�س فيه ال�صهيد الأول ع�صرًا خانقًا، اإذ كانت دولة المماليك 

التي ورثت حكم اليوبيين بعد نجم الدين اأيوب الذي كان زوجا لمراأة اأرمنية من الماليك 
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والتي ا�صتهرت فيما يعد في الـتاأريخ با�صم »�شجرة الدر« حيث اأر�صلها الحاكم العبا�صي 

العبيد  بين  القاهرة وظلت في بالطه  اأيوب في  الدين  اإلى نجم  بغداد  الم�صتع�صم من 

المماليك بعد موت زوجها نجم  اأعتقها بعد ذلك وتزوجها، وتعد موؤ�ص�صة دولة  اأن  اإلى 

الدين اأيوب وقب�صت على زمام الأمور وا�صتدعت ابن زوجها توران �صاه الذي كان غائبا 

عن م�صر حين وفاة والده واعلنته خليفة لأبيه وكانت تتاأمل اأن ت�صيطر عليه لكنه تمرد 

وتلقبت  ملكة م�صر  نف�صها  واأعلنت  وقتلوه  البحرية  المماليك  بزعماء  فاأ�صتعانت  عليها 

باألقاب عدة، ولكن حدثت �صجة اأن تكون هي الملكة فتزوجت من الأمير عز الدين اأيبك 

وا�صتمر  يوما  ثمانين  مبا�صرة  حكمت  اأن  بعد  زوجها  وراء  من  تحكم  وراحت  المملوكي 

1382م(   -1250( – 784هـ(   648( من  اأي  �صنة   )132( الأولى  المماليك  دولة  حكم 

784 بال�صلطان الظاهر )برقوق(  اما دولة المماليك الثانية في م�صر فبداأت من عام 

بالبرجية  الدولة  هذه  وعرفت  )ره(،  مكي  بن  محمد  ال�صهيد  عهده  في  ا�صت�صهد  الذي 

المملوكي  ال�صلطان  اأقدم  اإذ  بالبحرية،  الم�صماة  الأولى  الدولة  اأمن  تميز  وبال�صرك�صية 

قالوون ابتداء من �صنة 680هـ / 1291م على تجميع جماعات من المماليك ال�صراك�صة 

كان  قالوون  موت  وعند  ا�صمها.  الدولة  اأخذت  هنا  ومن  القلعة  ايران  في  وا�صكانهم 

ابنه  اآلف و�صبعمائة مملوك. ثم جاء بعده  ال�صراك�صة ل يقل عن ثالثة  المماليك  عدد 

ا�صتمرت  ثم  الح�صاب.  لها  يح�صب  ع�صكرية  قوة  ال�صراك�صة  قوة  وبقيت  خليل  ال�صرف 

�صلطة المماليك على عهد برقوق الذي عاد ثانية بقوة ال�صراك�صة حيث ا�صتمرت له بين 

للغاية. وفي خ�صم هذه الظروف قتل  اأحداث مريرة و�صعبة  – 801هـ(، فكانت   791(

و�صلطنة  بيدمر  دولة  في  بدم�صق  ثم رجم  �صلب  ثم  786هـ  عام  بال�صيف  الول  ال�صهيد 

برقوق بفتوى القا�صي برهان الدين المالكي وعباد بن جماعة ال�صافعي بعد ما حب�س �صنة 

كاملة في قلعة دم�صق. وقيل اأنه M الف اللمعة في ال�صجن في 7 اأيام وما كان يح�صره 

من كتب الفقه ال كتاب »المخت�شر النافع«. ان �صبب حب�صه وقتله اأنه و�صى به رجل من 

اأعدائه وكتب مح�صرا ي�صتمل على مقالت �صنيعة، و�صهد بذلك جماعة كثيرة وكتبوا عليه 
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�صهاداتهم وثبت ذلك عند قا�صي �صيدا ثم اتوا به اإلى قا�صي ال�صام فحب�س �صنة ثم اأفتى 

ال�صافعي بتوبته والمالكي بقتله فتوقف في التوبة خوفا من ان يثبت عليه الذنب وانكر ما 

ن�صبوه اليه. فقالوا: قد ثبت ذلك عليك وحكم القا�صي ل ينق�س والنكار ل يفيد فغلب 

راأي المالكي لكثرة المتع�صبين عليه فقتل ثم �صلب ورجم ثم اأحرق قد�س اهلل روحه.

اللمعة فمنهم من انكر ت�صنيفه الكتاب داخل الحب�س كما �صرح  تاأليفه لكتاب  اأما 

اللمعة في  اأنه �شنف  اأمل المل من  الثاني )ره( بقوله »وما جاء في  ال�صهيد  بذلك 

اأنه �شنفها بالتما�س الوي« كان ت�صنيفها ل�صلطان  الحب�س غير �شحيح مما �شمعت 

خرا�صان �صنة 782هـ.

 هكذا عا�س ال�صهيدان الأذى والألم.

٣ – الكال�صيكية في الفقه المعا�صر لهما

الذي  والع�صر  الظروف  مع  وتتناغم  تتالئم  ان  ينبغي  وتدري�صها  العلوم  اأن  �صك  ل 

يعي�س فيه الفقه. ول اذيع �صرًا باأن المعارف الإ�صالمية مرت بمرحلة تاأ�صيل لها قبل 

. وكانت في مرحلة تاأ�صي�س وتتميز اأنها 
(1( 

ع�صر الطو�صي حين قامت على »الجتهاد«

جاءت تحت �صغط الحاجة اليها وكانت ترتفع مرة وتنخف�س اخرى تبعًا ل�صغط الحاجة 

اليها، التي تقرر ت�صييق الدائرة او تو�صيعها والهتمام بها.

غير  دوائر  في  لكن  المور  من  بالكثير  تحفل  ال�صيعية  الإ�صالمية  المدر�صة  وكانت 

رحبة. لكن مجيء ال�صهيد الول وال�صهيد الثاني رفع التنظير الفقهي وتخطيطه ومنهجيته 

فاأخذ فقه ال�صهيدين طابع الحياة اأو الحيوية. فامتاز فقه ال�صهيدين )رحمهما اهلل(:

تعميق المحتوى والم�صمون في الدرا�صات الفقهية 1 .

رعاية الم�صائل المتعلقة بالتقريب والوحدة 2 .

مواكبة مقت�صيات الزمان وهي مهمة جدا في الت�صريع 3 .

)1) المعالم الجديدة لالأ�صول – الإمام ال�صهيد محمد باقر ال�صدر �س 35.
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التما�س الدقة في الكالم في فقه ال�صهيدين 4 .

العمل ما اأمكن للخروج من الكال�صيكية في الفقه والعلوم الأخرى 5 .

تقوية عن�صر التبليغ رغم كل الن�صابات. 6 .

)رحمهما  ال�صهيدينٍ  وكتابات  درا�صات  منه  افادت  كبيرا  ف�صال  اأن  الحقيقة  وفي   

اهلل(.
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المبحث الرابع:

1 - اثر فقه الشهيدين في عصرهما 
المرحلة  متعاقبة،  وجماعات  افراد  نتاج  هي  والمدنية  الح�صارة  اأن  الطبيعي  من 

التالية تعتمد على �صابقتها والمرحلة الأولى تكون اأ�صا�صًا لما بعدها. وهي �صنة وبديهة 

في كل العلوم. فاأوروبا لم ت�صل اإلى ما و�صلت اإليه اليوم اإل بعلوم الم�صلمين التي ترجمت 

في  الريا�صيات  وما  وغيرها.  وال�صبانية  والألمانية  والفرن�صية  الإنجليزية  لغاتها  اإلى 

الوقت الحا�صر والتقدم الهند�صي والعمراني وعلوم الحياة والطب وال�صيدلة اإل اكماًل 

لم�صيرة العلوم الإ�صالمية.

اأ�ص�س الفقهاء الأقدمون و�صنفوا  الباب حيث  وفقه الإ�صالم هو الآخر يقع في هذا 

فجاء من جاء بعدهم ليكمل الم�صيرة ولذا �صنتكلم في هذا المبحث بما ي�صمح به الوقت 

اأثر فقه ال�صلف وبالخ�صو�س فقه ال�صهيدين ال�صعيدين الأول والثاني على حركة  حول 

الفقه المعا�صر.

2 - اثر فقه الشهيدين في تاريخنا المعاصر
وال�صامل   Rالبيت اأهل  اأئمة  عن  الماأخوذ  ال�صيعي  الفقه  تاأريخ  يقراأ  الذي 

اأن الفقه المامي ا�صتمر ما يقارب ثالثة  رواياتهم ونقلهم عن جدهم النبيP يرى 

قرون معتمدًا على النقل مبا�صرة عن اأئمة الهدىR من دون وا�صطة، وهكذا تاأ�ص�صت 

المدار�س الإ�صالمية. فالإمام محمد الباقرQ اأول مدر�صة كانت له في بث العلوم 

الدينية وغيرها. وكانت المدينة المنورة الحا�صنة لهذه المدر�صة وكان لها الأثر البالغ 

بالحكم  المتمثلة  العدوانية  الجواء  من  الرغم  على  العلم،  وطالب  الم�صلمين  بين 

الأموي الجائر. ثم جاء بعده ابنه الإمام ال�صادق الذي اأ�ص�س بحق اأول جامعة اإ�صالمية 
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. اإذ ا�صتحدثت اأق�صام العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء والريا�صيات 
(1( 

تخ�ص�صية

والفل�صفة وعلم الكالم والفقه والحديث وغيرها. ثم بعد الغيبة الكبرى بداأت المرجعية 

الإمام  خلفاء  الواقع  في  هم  الذين  العدول  الأعاظم  الفقهاء  بيد  الدينية  الإ�صالمية 

المع�صوم الغائب اأرواحنا له الفداء. وقد مر الفقه باأدوار مختلفة بدًءا بـفقه مرجعية 

ال�صيخ ابن قولوية وع�صره ثم فقه الطو�صي ثم فقه ال�صهيدين ومن ثم الفقه المعا�صر.

والحقيقة نقول ان لفقه ال�صهيدين الأثر البالغ في تاريخ الفقه الإ�صالمي الأ�صيل، 

ل�صيما اذا عرفنا ان دورات الفقاهة والمرجعيات كانت متباعدة في ذلك الوقت.

وهنا يمكن اأن نوجز هذه الآثار بما يلي:

فهر�صت  ب�صكل  الفقهي  المنهج  اإعداد  في  الفعال  الأثر  ال�صهيدين  لفقه  كان  1 .

وا�صح واإن وجد من قبل ولكن لي�س كالو�صوح الذي جاء به ال�صهيدان في التبويب 

بعدهم  جاء  من  اأفادها  �صورة  الطريق  هذا  اأ�صبح  وقد  والمنهجية.  والفهر�صة 

�صواء في ع�صرهم وكذا طالبهم كال�صيخ المقداد ال�صيوري M في تبويبه لكنـز 

العرفان في فقه القراآن واآخرون غيره.

وفي الع�صر الحا�صر بقي المنهج. ونحن ن�صتطيع اأن نقول اإن فقه ال�صهيدين حلقة 

الجميل  الثوب  هذا  في  وقدمه  ال�صيل،  الإ�صالمي  الفقه  تربط  وقوية  رائعة 

مو�صوعيًا ومنهجيًا وت�صنيفًا.

من  الكثير  هناك  اإن  اإذ  المنهج:  لهذا  والتاأ�صيل  الم�صطلحي  التغيير  اعتماد  2 .

الم�صطلحات التي اأيدها العرف اأو ما كان في المجتمع من اأعراف واقعية حية 

ف�صرت بع�س الم�صطلحات على �صوء ذلك. كما في مثال م�صطلح الولية والحكم 

والفتوى وغيرها وهي اآراء ات�صحت ب�صكل رائع في فقه ال�صهيدين.

ذاتها  بحد  تعتبر  التي  القانعة  الأدلة  وطرح  الفقه  عنا�صر  في طرح  المناق�صات  3 .

)1)- اأنظر بحث الكاتب »دور الإمام ال�شادق )ع( الثقافي والعلمي.
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اأمورا مهمة في البيان والتو�صيح.

التي  الجوانب  بع�س  عن  مف�صاًل  بالحديث  وذلك  الفقهي  الطرح  في  ال�صمولية  4 .

ال�صابقون  الفقهاء  اإذ مّر عليها  بال�صيا�صة والحكم والقت�صاد وال�صرائب.  تتعلق 

ب�صكل �صريع ب�صبب عدم الحاجة الما�صة لها حيث ل يوجد جهاز حاكم اأو حكومة 

الأ�صرى  وحكم  واأنواعه  الجهاد  وم�صائل  لفقيه،  ولية  نظرية  كطرح  اإ�صالمية 

والحرب وغيرها. وهو ما مهد لعلماء جاوؤوا بعدهما اأن يقدموا البحوث المعمقة 

في ذلك.

التو�صع بالفقه التبليغي والتاأ�صي�س له �صواء عن طريق التدري�س والزيارات العلمية  5 .

وتحديد  الح�صنة  والموعظة  بالحكمة  والدعوة  الر�صاد  طريق  عن  اأو  والجازات 

المو�صوعات التبليغية وقد ذكرنا ر�صالة ال�صهيد الثاني في التربية والتعليم التي 

تعتبر بحق در�صا لبيان ال�صلوب الإ�صالمي في التبليغ.

فقه ال�صهيدين يوؤ�ص�س لالأمل والتفاوؤل للم�صتقبل دون بوؤ�س اأو �صقاء اأو ياأ�س مادام  6 .

الرتباط مع اهلل �صبحانه جلت قدرته فال بقاء لظالم.

في  والبحث  والعلمي  الفكري  والتالقح  الأخرى  العلمية  الحوزات  على  النفتاح  7 .

التجديد وطبقا للم�صاديق المتوفرة في المجتمع. وعدم الهتمام بالأزمات لحد 

الجلو�س وانتظار الم�صتقبل الأح�صن بل التوكل على اهلل ون�صر الحقيقة بال ريب او 

وجل بعنوان التحدي وهو ما اأخذاه وغيرهما من �صلوك اأهل البيتR وتحديهم 

لكل العوائق والمنق�صات.

ما  وهو  المطلوبة  والحاجة  ال�صرعية  الموازين  �صمن  الفقه  تطور  على  العمل  8 .

اأ�ص�س لغيرهم ممن جاء بعدهم من الجراأة والقوة في التجديد والنظر بالهياكل 

ج�صورا  الأخرى  الإ�صالمية  المذاهب  في  كما  ت�صبح  ل  حتى  الما�صية  والقواعد 

حديدية �صلبة ل يمكن مخالفتها او الجتهاد مقابلها. ومع الأ�صف هو ما وقع قيد 

الكثير من المذاهب الإ�صالمية كما في مدر�صة ابن تيمية الذي يوؤمن اتباعها لحد 
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 R اليوم بالكثير من الالواقعيات وغير الحقيقية. فكانت مدر�صة اأهل البيت

وتاأ�صيلها  وتو�صيعها  واأ�صولها  الجتهاد  عملية  في  للن�صو�س  الحرية  اأعطت  قد 

بدل من غلقها كما فعل الآخرون. ولهذا فقد جاء فقهاء عظماء جددوا وعدلوا، 

1350 وما  لل�صيخ كا�صف الغطاء في النجف ال�صرف عام  كالم�صروع الإ�صالحي 

ال�صيخ  الأعظم  ال�صيخ  وقبله م�صروع  رائع.  بداية وتخطيط  يعتبر بحق  الذي  بعد 

محمد ر�صا الظفر ر�صوان اهلل عليه في الدرا�صات الفقهية والكاديمية وكان له 

�صدى عميق ووا�صع ل ي�صمح الوقت للدخول فيه.

عنه(في  اهلل  )ر�صي  ال�صدر  باقر  محمد  ال�صهيد  ال�صيد  الإمام  م�صروع  كذلك 

ذلك  ومن  وغيرهم  عليه(  اهلل  )ر�صوان  الخميني  الإمام  وكذلك  الر�صيدة  المرجعية 

اأي�صا الحديث عن الفكر ال�صالحي في الحوزة.

والنجف  عامل  جبل  في  العلمية  الحوزات  بين  متنقلة  حلقة  كان  ال�صهيدين  فقه  9 .

ال�صرف والحلة واإيران وغير ذلك.

الهمامين  العلمين  لهذين  حق  من  علينا  ما  لأداء  يوفقنا  اأن  تعالى  ن�صاأله  بهذا 

ال�صهيدين، واأن يجمعنا جميعًا في الجنة وين�صر الإ�صالم والم�صلمين في م�صارق الأر�س 

ومغاربها.
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من حّق الأمم اأن تفتخر باأعالمها العلماء الذين اأ�صهموا في بناء اأمجادها و�صانوا 

كرامتها، والأّمة الإ�صالمّية كان لها ال�صبق على غيرها من الأمم الأخرى بالفتخار بعد 

اأن ُبعث فيها نبيًا خاتمًا لالأنبياء ورائدًا للعلم والمعلِّم الأّول لكّل الأجيال متَّ�صال باأئّمة 

  لدنّية  فا�صتغنوا عن غيرهم، واحتاج اإليهم الغير وامتاز من 
ٍ
مع�صومين تفّردوا بعلوم

تبعهم ب�صعة اأفقهم و�صفاء �صرائرهم فرفعهم اهلل الدرجات  واأكرمهم لما نهلوا من علمهم 

وبين رفعة مقامهم ر�صول اهللP بقوله: »علماء اأمتي خيٌر من اأنبياء بني اإ�شرائيل« 

موا اأنف�صهم قرابين للعقيدة وقول  فانت�صروا في الأم�صار ونهلوا من مختلف العلوم وقدَّ

هـ   911 المولود عام  العاملي  الّدين علي  زين  ال�صيخ  للر�صالة فكان  وت�صديقًا  الحقيقة 

والم�صت�صهد نتيجة و�صاية ظالم خ�صي قول الحّق في عام 965 هـ اأحد م�صاديق العلماء 

قة،  ال�صيِّ ة  المذهبيَّ الحدود  اإلى  النظر  دون  وجدت  اأينما  للمعرفة  الطالبين  العاملين 

الع على ما اأنتجته المدار�س الفكرّية المختلفة ف�صدَّ  ه الك�صب العلمّي والطِّ واإنَّما كان همُّ

العلمّية  المراتب  اأعلى  على  فحاز  علمائها  مع  التوا�صل  في  واأفنى عمره  اإليها  حال  الرِّ

جيز بالإفتاء على مذاهبهم، ونقل رواية اأحاديث كتبهم، وهذا ما لم يح�صل لغيره من 
ُ
واأ

علمائنا من قبل ول من بعد بهذه ال�صعة من التح�صيل، فاأثمرت لنا  هذه الجهود عن 

ال لكثيٍر من المعارف فكانت مو�صوعة  ع الروؤى م�صتحَدث المنهج موؤ�صِّ نتاٍج علميٍّ متنوِّ

متكاملة لمختلف فنون المعرفة. تنهل منها الحوزات العلمّية والمدار�س الفكرّية  ورّواد 

)*( باحث اإ�صالمي/ كلية الفقه - جامعة الكوفة - العراق.

ال�صيخ د. علي عبد الح�صين المظفر )*( 

التنوع المعرفي عند الشهيد الثاني
وأثره على نتاجه المعرفي
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العلم ما ي�صبون اإليه في درا�صتهم وبحوثهم فتنطق لهم بروح التطّور و�صدق الحقيقة.

وبيان  الثاني  ال�صهيد  المعرفة عند  للوقوف على جوانب  البحث  لذا جاء هذا 

ة  خا�صّ الإمامّية  عند  الفكرّية  للمنظومة  اأ�صافه  وما  الآخر  من  ا�صتفادته  مدى 

والإ�صالمّية عاّمة.

المحور األول: التحصيل المعرفي
ما  وهذا  )الزمكاني(  العامل  باختالف  المعرفة  تح�صيل  في  ع  التنوِّ �صور  تتمو�صع 

ق في تح�صيل المعارف عند ال�صهيد الثاني. فرحلة البحث التي ا�صتغرقت ثالثين  تحقَّ

عامًا من عمره الق�صير جدًا ق�صاها في التنّقل بين المدار�س العلمّية والفكرّية المختلفة 

تكوين  في  الوا�صح  الأثر  لها  كان  التفكير  في  المنهجّية  والروؤية  المذهبّي  التِّجاه  في 

ال�صخ�صّية العلمية لل�صهيد الثاني وهذا الجانب تمّثل باّتجاهين:

الأّول: التنّ�ع المكاني  والزماني في تح�شيل المعرفة

بلدة  في  راأ�صه  م�صقط   من  بداأت  نجدها  لل�صهيد  العلمّية  ال�صيرة  في  النظر  عند 

 التي تلّقى فيها اأّول درو�صه ثمَّ �صرعان ما بداأ رحلته العلمّية بعد وفاة والده 
(1(

)جبع(

)عام 925 هـ( لينتقل اإلى )مي�س( فتتلمذ على يد )ال�صيخ علي  بن عبد العالي الكركي( 

فقراأ عليه )�صرائع الإ�صالم( و)الإر�صاد(، واأكثر القواعد، ولم ينقطع عنه لمّدة ثماني 

مات العلوم ال�صرعّية والعالية على كبار  ، ثّم رحل اإلى )كرك نوح( ليتلّقى مقدِّ
(2(

�صنوات

جعفر  ال�صيد  بن  ح�صن  )ال�صيد  اأبحاث  وح�صر  المي�صي(،  علي  )ال�صيخ  على  علمائها 

)1) ترجم لحياته تلميذه ابن العودي في كتابه )بغية المريد في الك�صف عن اأحوال ال�صيخ زين الدين ال�صهيد(، ونقل عنها كلُّ 

من ترجم لحياته )M(، اأنظر: �صرح الدراية في علم البداية )لل�صهيد الثاني(، تحقيق لطيف مال فرج، �س18؛ الحّر 

العاملي، اأمل الأمل، ج1، �س 89 وما بعدها، تحقيق: ال�صيد اأحمد الح�صيني، مكتبة الأندل�س، بغداد، ط1، 1385 هـ ؛ الأ�صفهاني، 

هـ.؛  قم -1403  المرع�صي،  مكتبة  من�صورات  الح�صيني،  اأحمد  تحقيق   ،376 ـ   365 الف�صالء، ج2، �س  وحيا�س  العلماء  ريا�س 

156؛  ـ   144 ال�صيعة، ج7، �س  اأعيان  الأمين،  285؛  الرجال، ج2، �س  نقد  الح�صيني،  الح�صين  بن  ال�صيد م�صطفى  التفري�صي، 

الخوئي، معجم رجال الحديث، ج 7، �س 380 ـ382، مطبعة الآداب، النجف الأ�صرف،1970. وغيرهم.

)2) اأنظر: الأمين، اأعيان ال�صيعة، 144/1، تحقيق: ح�صن الأمين، دار التعارف بيروت؛ كالنتر، مقّدمة اللمعة، 1 /154.
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، بعدها 
(2(

934 هـ( اإلى وطنه )جبع عام  . ثّم رجع 
(1(

�صاحب كتاب المحّجة البي�صاء(

ارتحل اإلى )دم�صق( عام 937هـ واأقام عامًا واحدًا ودر�س بها على بع�س اأعالمها ل �صيما 

ال�صيخ الفا�صل المحّقق الفيل�صوف �صم�س الدين محمد بن مكي وقراأ عليه  في  الطّب 

)�صرح الموجز، وغاية الق�صد في معرفة الف�صد( والهيئة كتاب )ف�صول الفرغاني(، 

القراءة  علم  و  )ال�صاطبّية(  وقراأ   ،
(3(

لل�صهروردي( الإ�صراق  )حكمة  الفل�صفة   وفي 

في  ثانيًة  دم�صق  اإلى  ورحل  اإلى )جبع(،  دا  ليعود مجدَّ  ،
(4(

بن جابر اأحمد  ال�صيخ  على 

واعيًة م�صتفي�صًة  درا�صًة  الإ�صالمّية(  لدرا�صة )المذاهب  غ  ليتفرَّ   ،
(5(

942هـ اأوائل عام 

اأبي اللطف المقد�صّي، وقراأ عليه  في الفقه والحديث والتقى بال�صيخ �صم�س الدين بن 

.  ولم يتوّقف ال�صغف 
(6(

بع�س �صحيح  البخاري وبع�س �صحيح م�صلم واأجازه اإجازًة عاّمة

الع على المناهج والمدار�س الفكرّية لدى  العلمّي لل�صهيد على بالد ال�صام، بل اآثر الطِّ

المذاهب الإ�صالمّية بمختلف تفّرعاتها، فرحل اإلى م�صر �صنة 943هـ، وعند و�صوله اإلى  

)غّزة( اجتمع بال�صيخ محيي الدين عبد القادر بن اأبي الخير األغزّي وجرت بينهما بع�س 

ال�صيخ  اأدخله  درجٍة  اإلى  فو�صلت  بينهما  العالقة  دت  وتوطَّ والمطارحات،  المناق�صات 

ا هم بالخروج طلب اإليه اأن يختار  األغزي معه اإلى خزانة كتبه فجال فيها وقلَّب كتبها ولمَّ

 ومكث في غّزة مّدة 
(7(

منها كتابًا من موؤلفات ال�صيعة لجمال الّدين ابن المطّهر الحلي

تابع بعدها ال�صير اإلى )م�صر( التي كانت في تلك الأيام حا�صرًة مهّمًة في عالم الفكر 

والثقافة والعلوم فح�صر فيها كثيرًا من حلقات الم�صاجد والمدار�س وقراأ على كثيٍر من 

�صيوخ الفقه والحديث والتف�صير كال�صيخ �صهاب الدين اأحمد الرملي ال�صافعي )منهاج 

)1) الحر العاملي، اأمل الأمل، 1/ 89.

)2) اأنظر: الأمين، اأعيان ال�صيعة، 145/1؛  كالنتر، مقدمة اللمعة،  1 / 155، من�صورات جامعة النجف الدينية،ط1، 1386 هـ.

)3) كالنتر، مقدمة اللمعة، 1 /156.

)4) الحر العاملي، اأمل الأمل، 90/1.

)5) انظر: تاريخ ابن العودي،  )مقدمة �صرح البداية في علم الدراية(، �س 30.

)6) الم�صدر نف�صه، �س 31.

)7) اأنظر: الأمين، اأعيان ال�صيعة، 148/1.
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النووي( في الفقه وغيرها، والماّل ح�صين الجرجاني قراأ عليه )�صرح التجريد، و�صرح 

ال�صافية...(، والمال محمد ال�صتراآبادي المعاني والمنطق، ومنهم اأبو الح�صن البكرّي، 

وال�صيخ زين الّدين الجرمي المالكي وغيرهم حيث اأح�صى تلميذه ابن العودّي عدد من 

 دار�صًا الفقه والفنون العربّية والعقلّية )المعاني 
(1(

اأخذ منهم فكانوا )�صتة ع�صر �صيخًا(

والبيان واأ�صول الفقه والنحو والهند�صة والهيئة والمنطق والعرو�س والحديث والتف�صير 

القراءة والح�صاب(... وبعد اأن األمَّ بجملٍة وافيٍة من العلوم والمعارف الإ�صالمّية، واّطلع 

عة، غادر في عام  على مناهج الّدرا�صة وتعرف على المذاهب والمدار�س الفكرّية المتنوِّ

العلم  اأهل  فابتهج  بلده  اإلى  هـ   944 عام  في  وعاد  والعمرة،  الحج  فري�صة  لأداء  943هـ 

بعودته ف�صرع بالتدري�س والتوجيه، ولم يكتف بذلك فبنى م�صجدًا وغيره من الم�صاريع. 

اإلى  األّح عليه بمغادرة وطنه مرًة اأخرى وهذه المّرة  لكن حّبه للترحال في طلب العلم 

العراق، وكان ذلك في عام 946هـ، و �صافر بعدها اإلى الق�صطنطينّية ليلتقي فيها بع�س 

العقلّية  الفنون  فنٍّ من  كلٌّ منها في  ر�صالًة من ع�صرة مباحث  واأّلف  الم�صوؤولين،  كبار 

اإلى  قا�صي ع�صكر للتعريف به فقبلها القا�صي  مها  والفقهّية والتف�صير وغير ذلك وقدَّ

دون اأن يحتاج لتعريف قا�صي �صيدا، وهذا ما يدلُّ على اأّن ال�صهيد الثاني كان يحظى 

. وانتقل من جديد اإلى العراق لزيارة العتبات 
(2(

باحترام القادة والحّكام في الآ�صتانة

�صامراء  وزار  الطبقات،  مختلف  من  النا�س  عليه  فيتدفق  هناك،  اإلى  �صهرته  وت�صبقه 

في عام 952هـ، وحّقق في قبلة اأهل العراق ب�صورة عاّمة وم�صجد الكوفة و)حرم اأمير 

اإليه اجتهاده فتابعه النا�س على ذلك وفي  اأّدى  ة، و�صّلى فيه وفق ما  الموؤمنين( خا�صّ

على  بالتدري�س  لي�صتغل  بها   واأقام   بعلبك  اإلى  عاد    ،
(3(

953هـ �صفر  �صهر  منت�صف 

المذاهب الخم�صة ويقوم باإر�صاد النا�س وتوجيههم وق�صاء حوائجهم والقيام ب�صوؤونهم 

)1) اأنظر: الم�صدر نف�صه، 148/1.

)2) الم�صدر نف�صه،  1 /150.

)3) كالنتر، مقدمة اللمعة، 1 /170.
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لت بوجوده بعلبك اإلى حا�صرة علمّية، وانتقل بعد ذلك اإلى جبع، وا�صتغل  الدينية، فتحوَّ

المكان  في  المختلفة  العلمّية  الحوا�صر  في  التجوال  هذا  اإّن   .
(1(

والتاأليف بالت�صنيف 

اإدراك  نت عند ال�صهيد الثاني �صعَة تح�صيٍل وعمق  عة في الح�صور الزمانّي كوَّ والمتنوِّ

في فهم الآخر والوقوف عند ما اأنتجه الفكر الإ�صالمّي بمختلف مدار�صه الفكرّية.

ثانياً: تنّ�ع الروؤى الفكرّية:

عة التي وقف ال�صهيد الثاني في كلِّ محّطٍة منها عند روؤيٍة  اإنَّ هذه الرحلة الطويلة المتنوِّ

ل  فكرّيٍة مختلفِة المنهج والمذهب والعقيدة جعلته يملك القدرة من خاللها على اأّن يح�صَ

على مبتغاه في ال�صتفادة من  المدار�س العلمّية المختلف وتج�ّصد ذلك في ح�صوله على 

اأعلى درجات المعرفة باإجازات )الجتهاد(، و)الرواية( لكتب الحديث عندهم، فح�صل 

قراأ  الذي  هـ(    942 عام  )ربيع  في  الحنفّي  الدم�صقّي  طولون  الدين  �صم�س  ال�صيخ  من 

، ومن 
(2(

عليه في )المدر�صة ال�صالحّية( واأجازه رواية ال�صحيحين مع ما يجوز له روايته

ال�صيخ �صهاب الّدين بن النّجار الحنبلي الذي �صمع منه الكثير من فنون العلم في م�صر 

،ومن ال�صيخ محي الّدين عبد القادر بن اأبي 
(3(

على اإجازة برواية )كتابي ال�صحيحين(

الخير، وال�صيخ احمد الرملّي ال�صافعّي بعد اأن قراأ عليه )منهاج النووّي( في الفقه وكثيٍر 

والفل�صفة  والفلك  والح�صاب  القراءات  النحو  كتب  من  وجملٍة  الأ�صول(  )مخت�صر  من 

. اإّن هذه الرحلة التي ق�صاها في طلب 
(4(

والمنطق)اإجازة عاّمة( بما يجوز له روايته عنهم

ة في م�صر  العلم والتنّقل في الأم�صار والتجّول بين المدار�س الفكرية المختلفة وخا�صّ

العلوم )العربّية  لم يكن الغر�س منها ال�صتفادة من علمائها فح�صب، فقد در�س  هذه 

وال�صرف والمنطق والبالغة والفقه واأ�صوله( في )جبع، ومي�س، وكرك نوح...( وح�صل 

)1) الحر العاملي، اأمل الآمل، 2 / 88 -89.

)2) اأنظر: تاريخ ابن العودي،  )مقدمة �صرح البداية في علم الدراية( – �س29.

)3) الم�صدر نف�صه.

)4) اأنظر:الأمين: اأعيان ال�صيعة – 148/7.
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، واإّنما كان ال�صهيد الثاني  يهدف 
(1(

فيها على مبتغاه ببلوغ درجة الجتهاد )عام944 هـ(

الع على ما اأنتجته هذه المدار�س من مناهج معرفّية مختلفة وما  من هذه الرحالت الطِّ

اأ�صافته من تطّوٍر في مناهجها الدرا�صّية من جهٍة والإلمام بالمذاهب والمدار�س الفقهّية 

.
(2(

والفكرّية المختلفة

المحور الثاني: طبيعة اإلضافة المنهجّية والمعرفّية
بعد هذه الرحلة العلمّية في التنّقل بين الأم�صار والمدار�س الفكرّية المختلفة  اأح�ّس 

التالقح وينعك�س في ما بعد على  ُيثمر هذا  اأن  M بثمرة هذا الجهد ولبّد  ال�شهيد 

ما ينتجه من ثمار علمّية و�صفها ابن العودي بقوله: »ه� عالم الأوان ومقرظ البيان 

فن�ن  في  و�شعها  القالئد،  من  اأبهى  وت�شانيف  الخرائد  كاأّنها  بت�اليف  وم�شنفة 

مختلفة واأن�اع واأقطعها ما �شاء من الإتقان والإبداع، و�شلك فيها م�شالك المحّققين 

 كان لها في ما بعد الأثر الكبير في تطّور الفكر الإمامّي 
(3(

وهجر طريق المتقّدمين«

ب�صورتين:

الأولى: المناهج الكتابّية )ال�شرح المزجّي(:

وهو اأن يدمج ال�صارح الكتاب الأ�صل كاماًل ويدرجه ال�صارح في �صرحه لفظًة لفظًة، 

وي�صبكها معه، اأي  مع الكتاب الم�صروح، في�صبك كالم الأ�صل مع �صرحه، وهذا المنهج 

الكتابّية  المناهج  �صمن  الثاني  ال�صهيد  واأدخله  الأخرى  المذاهب  اأهل  من  فيه  كتب 

ل�صرح المتون عند الإمامّية كما فعله في �صرحه لكتاب )رو�س الجنان في �صرح اأر�صاد 

، وكذا فعل في 
(4(

الأذهان( للعالمة الحّلي وهو اأّول كتاب �صرحه واأدخل فيه هذا المنهج

كتاب )اللمعة الدم�صقّية في �صرح الرو�صة البهّية( لل�صهيد الأّول ولم يغادر من الرو�صة 

)1) بحر العلوم، جعفر الطباطبائي، تحفة العالم، 1 /139.

)2) اأنظر: الأمين، اأعيان ال�صيعة، 7 /145.

)3) كالنتر، مقدمة اللمعة، 1 /176.

)4) الأمين، اأعيان ال�صيعة، 7 /145.
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 معًا وهذا ما اأتبعه في 
(1(

ول كلمة واحدة في�صتفيد القارئ والدار�س من الأ�صل وال�صرح

الدراية،  �صرح  اإلى  والرعاية  والنفلّية،  الألفّية  المختلفة  كتبه  للمتون في  �صروحه  باقي 

.
(2(

وغيرها

 الثانية: بل�رة الن�ّس المعرفّي في الفكر الإمامي: 

ومتون  للعلوم،  ت�صانيف  الفكرّية من  المدار�س  في  عليه  اّطلع  مّما  ال�صهيد  ا�صتفاد 

الكتب، اإذ َوَجَد اأّن الفكر ال�صيعّي بحاجة لها في بلورة الأفكار المتناثر في بطون كتبهم، 

فبعد اأن راأى كتابّي )التمهيد، والكوكب الدرّي( وكالهما لالأ�صنوّي ال�صافعّي اأحدهما في 

القواعد الفقهّية والآخر في قواعد العربّية وما يتفّرع عنهما، ولم يكن عند الإمامّية من 

اأّلف مثلهما. �صّنف لنا كتابه )القواعد الفقهّية( وجمع فيه ما بين الكتابين في كتاٍب 

واحد اأ�صقط فيه الح�صو والزوائد ورتَّبه على ق�صمين: الأّول في تحقيق القواعد الأ�صولّية 

وتفريع ما يلزم من الأحكام، والثاني في  تقرير المطالب العربّية وترتيب ما ينا�صبها من 

.
(3(

الفروع واختار في كلِّ ق�صٍم مائة قاعدة

يكتب  ولم  الفّن  الإمامّية في هذا  اأّول من �صّنف من  كان  )الدراية(  الحديث  وفي 

اأ�صوله على منهٍج بديٍع و�صار م�صدرًا  العلم ورتَّب  اأحٌد من قبله من علمائنا في هذا 

اأّول من نقل علم الدراية من كتب العاّمة  ، »وه� 
(4(

لعلم الدراية لمن جاء من بعده

.
(5(

ة« وطريقتهم اإلى كتب الخا�شّ

اأو  لم يطرقها غيره  بالتاأليف في م�ا�شيع  د  »تفرَّ اأنَّه:  اإلى  الأمين  ال�صّيد  وذهب 

ذلك  اإلى  �شبقه  فقد  والمتعّلم  المعّلم  اآداب  مثل  فيها  الكالم  ي�شت�ف  ولم  طرقها 

المحّقق الط��شي ف�شنف لنا ر�شالًة �شغيرًة في )اآداب المعلِّم والمتعلِّم( واأّلف ال�شهيد 

)1) انظر: اأعيان ال�صيعة، 7 /145 – 155.

)2) انظر، الحر العاملي، اأمل الأمل، 1/ 85 ؛ الأمين، اأعيان ال�صيعة، 7 /155؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، 372/7.

)3) الأ�صفهاني، ريا�س العلماء، 2 /368.

)4) اأعيان ال�صيعة، 7 /156.

)5) للنظر في تفا�صيل منهجه ومطالب الكتاب ينظر ذات الكتاب طبعة مركز الأبحاث والدرا�صات الإ�صالمية، قم،  ط 1 / 1423 

هـ.
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)منية المريد في اآداب المفيد والم�شتفيد( فلم يبق بعدها منيٌة لمريٍد ومثل )اأ�شرار 

الأحّبة  فقد  على  وال�شبر  الّدين  معالم  واأ�شرار  والحج،  وال�ش�م  والزكاة  ال�شالة 

.
(1(

مين اأحد« والأولد، وال�لية، ووظائف ال�شالة القلبّية لم ي�شبق اإليه من المتقدِّ

المحور الثالث: اإلضافات المنهجّية والمعرفّية
الكتابّي  المنهج  وتطوير  المتون  اإيجاد  على  للمعرفة  ال�صهيد  اإ�صافات  تقت�صر  ولم 

في  عندنا  د  تج�صَّ وهذا  قبل  من  اأحٌد  يتناولها  لم  المعرفة  فنون  في  درا�صات  اأقام  بل 

�صورتين:

را�شات الحديثية المقارنة الأولى: الدِّ

فبعد اأن اأوجد متن )الدراية( كن�سٍّ في علوم الحديث لم يكن معروفًا من قبل عند 

الإمامّية، عمل على �صرح هذا الن�ّس باأ�صلوبه الجديد )ال�صرح المزجّي( في الوقت ذاته 

ة  وما ذهب اإليه  اأ�صاف مع ال�صرح درا�صًة مقارنًة بين م�صطلحات )الدراية( عند الإماميَّ

علماء المذاهب الإ�صالمّية الأخرى في كتابه )الرعاية لحال البداية في علم الدراية( 

مة ا�صتملت على تعريف علم الدراية ومو�صوعه وغايته ثمَّ  م الكتاب اإلى مقدِّ فبعد اأن ق�صَّ

اأ�صوله وا�صطالحاته وّزع الكتاب اإلى اأربع اأبواب، تناول في الباب الأّول اأق�صام الحديث، 

وفي الباب الثاني في من ُتقَبل روايته وترّد، والباب الثالث في تحّمل الحديث وطرق نقله، 

. تناول ال�صهيد هذه المطالب 
(2(

اأّما الباب الرابع فتناول فيه اأ�صماء الرجال وطبقاتهم

الواحد:  العمل بخبر  باأ�صمائهم كقوله في مبحث  اآرائهم م�صرحًا  بيان  ثمَّ  لها  بعر�صه 

<فاأّن الطريق ال�صعيف قد يثبت به الخبر مع ا�صتهار م�صمونه كما تعلم مذاهب الفرق 
ل  الأحيان  بع�س  وفي   ،

(3(

واأحمد..( ومالك،  وال�صافعي،  حنيفة،  اأبي  كقول  الإ�صالمّية، 

)1) ال�صهيد الثاني، الرعاية لحال البداية في علم الدراية، �س74،�س 88،�س 173، 176 وغيرها، تحقيق: مركز الأبحاث والدرا�صات 

الإ�صالمية، ط1، قم،1423 هـ.

)2) الم�صدر نف�صه، �س 83.

)3) الم�صدر نف�صه، �س 96.
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ح باأ�صمائهم ويكتفي بالإ�صارة كما في مبحث )الأجازة( بقوله: »فاعلم اأّن الم�شه�ر  ي�صرِّ

»على  )المر�صل(:  في  وقوله   ،
(1(

بها(« العمل  يج�ز  اأّنه  والأ�ش�لّيين  ثين  المحدِّ بين 

خرى من 
ُ
، وينقل في موا�صَع اأ

(2(

خالف اإجماع الجمه�ر، حيث قبل�ا المر�شل مطلقاً..«.

م�صّنفاتهم م�صيرًا اإليهم باأ�صمائهم بقوله: »وحكى القرطبي في المفهم عن بع�س اأهل 

، ويتعّر�س لبع�س 
(3(

»P الراأي: اأّن ما وافق القيا�س الجلّي جاز اأن ُيعزى اإلى النبي

 .
(4(

نا اأ�صباب ذلك كتبهم بالتقييم والنقد مبيِّ

را�شات الأخالقّية والترب�ّية الثانية: الدِّ

وقد اأبدع في هذا الحقل المعرفّي من خالل كتابيه )منية المريد، وم�صكن الفوؤاد( 

مًة واأربع اأبواب وخاتمًة ت�صمل عّدة مطالب.  فكان الأّول كتابًا تربويًا اأخالقيًا ت�صّمن مقدِّ

ذكر فيه كلَّ ما يلزم العالم والمتعلِّم من المواظبة والأخالق الفا�صلة، وما يجب على 

الن�س  مع  التعامل  وكيفية  والكاتب،  الكتابة  واآداب  الإفتاء،  حين  والمفتي  القا�صي 

. فيما 
(5(

ف عليها واإخراجه باأح�صن �صورة، ثّم تناول في الخاتمة اأق�صام العلوم وما يتوقَّ

جاء ت�صنيف الكتاب الثاني لحاجٍة في نف�صه اإذ كان ل يعي�س له اأولد فمات له اأولد 

ذكور كثيرون قبل ال�صيخ ح�صن، فت�صّمن الكتاب ما يجب على الإن�صان فعله من ال�صبر 

 .
(6(

وال�صلوان عند مواجهة الم�صائب وال�صدائد وفقد الأحّبة  والأقارب والأولد

)1) الم�صدر نف�صه، �س 106.

)2) الم�صدر نف�صه، �س 90، �س 106.

)3) اأنظر: كالنتر، مقدمة اللمعة، 1 /178.

)4) اأنظر:  الأمين، اأعيان ال�صيعة، 7 /149؛  كالنتر، مقدمة اللمعة، 1 /178.

 (5(

 (6(
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الخاتمة:
بعد هذا العر�س ال�صريع لحياة هذا العلم ال�صهيد والوقوف عند الجانب العلمّي من 

حياته ال�صريفة يمكن لنا اأن نخرج بمجموعٍة من الروئ المعرفّية تتمّثل بما يلي:

د ال�صهيد الثاني عن علماء ع�صره ومن �صبقه بطبيعة حياته العلمّية ونوعّية  تفرَّ 1 .

الع على مدار�س فكرّية وعلمّية مختلفة وترحاٍل في  ك�صبه المعرفّي بما ناله من اطِّ

طلب العلم.

تفّرد في تنّوع م�صّنفاته ف�صملت كّل �صنوف المعرفة ومتناول فنونًا لم ي�صبقه اإليها  2 .

اأحٌد من قبله.

اأ�صاف للفكر الإمامّي معارف ومناهج كتابّية بلور فيها اأفكار متناثرة في بطون كتب  3 .

من �صبقوه واأدخل م�صطلحات من غيرهم وجد فيها نفع لتطّور الفكر عندهم.

يعّد ال�صهيد الثاني رائدًا في مجال اإدخال المناهج الجديدة في �صروحالكتب لمن  4 .

جاءوا من بعده. 



ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة

أعمال جلسات المؤتمر

برئاسة الشيخ احمد مبلغي
نائب الرئيس الشيخ أحمد القطان

السيد عبد الكريم فضل اهلل ✽✽

الشيخ محمد مهدي التسخيري ✽✽

السيد عبد اهلل نظام ✽✽

الشيخ عبد الكريم حبيل ✽✽

الشيخ حسنعلي علي أكبريان ✽✽

الشيخ مصطفى جعفر پيشه✽✽

الشيخ عبد الكريم بي آزار شيرازي ✽✽

الشيخ محمد سروش محالتي ✽✽

اليوم الأول:

 الثالثاء 31 اأيار 2011 – قرية ال�صاحة التراثية - طريق المطار - بيروت
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واألفوا  العالم  الفقه الى  ال�صريفة ليكونوا حملة  اأعمارهم  الأبرار  اأفنى علماوؤنا  لقد 

كتًبا كانت عابرة للزمن لما فيها من اأهمية ولما اختزنته من م�صامين.

بال�صهيد  الملقب  العاملي  الدين بن علي  ال�صعيد زين  ال�صهيد  الأ�صاطين  من هوؤلء 

الى  الفهام  بـ«م�صالك  المو�صوم  العظيم  ال�صفر  هذا  الغزير  نتاجه  ومن  الثاني}، 

تنقيح �صرائع ال�صالم«.

اإنه من اأهم الكتب الفقهية في تاريخ الم�صلمين، فيه من الفوائد و اللتفاتات والميزات 

ما جعل له هذه المرتبة بين الكتب، فالموؤلف عالم من الدرجة الولى، والموؤلَّف كتاب 

من الدرجة الولى.

ولعل هذا الكتاب من اأكثر الكتب الفقهية التي ا�صتفدت منها في مباني العلمية لما 

فيه من ال�صفات والميزات. واإنك ت�صتطيع ان تالحظها بمجرد قراءة �صفحات عدة، ول 

تحتاج الى �صبرها جميًعا. و�صتالحظ:

اإنه من او�صع الكتب الفقهية ال�صتدللية. ويمكن القول انه او�صعها الى زمنه ا�صتدلًل. 

وبهذا يفترق عن كتابه المو�صوم بـ»الرو�شة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية«.

كل هذه ال�صعة مع �صهولة في البيان وو�صوح وطالوة في التعبير، ل تتنافى مع العمق 

في معالجة الم�صائل. واإنك لتجده يتكلم، فتن�صاب الفكار معه ان�صيابا. ول�صهولة األفاظه 

تخاله يتكلم كالما عادًيا، لكنه يفي�س علماً  واأدباً ،من دون اي تكلف وم�صقة، وهذا من 

الفروق الرئي�صية بين الكاتب العالم والكاتب غير العالم.

)*( اأ�صتاذ في الحوزة العلمية - لبنان.

ال�صيد عبد الكريم ف�صل اهلل )*( 

 في رحاب كتاب »مسالك األفهام«
للشهيد الثاني
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واذا قراأت �صفحات من كتاب النكاح مثال كنموذج وعينة للكتاب، ف�صوف تجد فوائد 

كثيرة مهمة جليلة نذكر منها:

الفائدة الولى: محاولة اإيجاد الملكة ال�صتنباطية، من جهة ما يختزنه اللفظ من 

المعاني اأو محاولة تطوير هذه الملكة.

مثال على ذلك من خارج كتاب النكاح في كتاب الطهارة، في كراهة ال�صوؤر. ولبيان 

با�صره  قليل  ماء  و�صرعا  ال�صرب،  بعد  يبقى  ما  لغة  وهو  الآ�صار  يقول: في  ال�صوؤر  معنى 

ج�صم حيوان. فهو يلفت النظر الى ما تختزنه الكلمة من القلة،فنخرج بذلك مياه البرك 

والنهار.

ومنها تنمية ما ي�صمى في علم ال�صول: الن�صراف من حاق اللفظ.

اإن الفرق بين الن�صراف والتبادر، هو ان التبادر هو ان�صباق المعنى المو�صوع من 

اللفظ، والن�صراف هو ان�صباق بع�س اأفراده من اللفظ عند اإطالقه. فكالهما ان�صباق 

اللفظ ومعناه الن�صباق  الى بع�س الفراد قد يكون من حاق  عند الطالق. والن�صباق 

ب�صبب قرينة عامة م�صتمرة مالزمة للفظ، ل تنفك عنه. ومن هنا جاءت الت�صمية، لأن 

معنى حاق اأحاط، ولي�س معنى الن�صراف من حاق اللفظ هو ذاته، اإذ ل معنى ان يكون 

بع�س  ان�صباق  معناه  بل  الذاتية،  بالدللة  نقول  ول  المعاني،  في  مدخلية  اللفظ  لنف�س 

اأفراد المعنى المو�صوع له ب�صبب قرينة عامة تحيط به.

واإدراك هذه القرائن العامة تحتاج الى ذوق رفيع في ا�صتيعاب اأدبيات اللفاظ.

مثال اآخر في ا�صتنباط اأحكام من اأدبيات اللفاظ ما ذكره في �صفحة  86 من المجلد 

ال�صابع:

يقول المحقق الحلي }: فالنكاح يفتقر الى اإيجاب وقبول داّلين على العقد الرافع 

لالحتمال. والعبارة عن اليجاب لفظان: زوجتك واأنكحتك، وفي متعتك تردد وجوازه 

اأرجح.

القول الآخر،  الم�صالك تعليقاً  على المحقق:... وقد ظهر من ذلك دليل  يقول في 
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مجازاً   فيكون  المنقطع،  في  حقيقته  لأن  الأكثر،  اليه  ذهب  كما  به  ينعقد  ل  اأنه  وهو 

مبني  فاإنه  النكاح،  المجازية، خ�صو�صا  باللفاظ  تقع  ل  الالزمة  والعقود  الدائم،  في 

الفروج  ولأ�صالة تحريم  ال�صارع،  المتلقاة من  العبادات  �صوب من  وفيه  على الحتياط 

في�صت�صحب الى ان يثبت �صبب الحل �صرعاً . ول ريب ان هذا اأولى على قواعد الفقهاء، 

حيث عينوا للعقود الالزمة األفاظ �صريحة، وبنوا اأمرها على الم�صايقة، بخالف العقود 

الجائزة. والذي يظهر من الن�صو�س اأن المر اأو�صع من ذلك كله، وقد اأ�صرنا الى بع�صها 

فيما تقدم. انتهى.

بلفظ  النكاح  وقوع  بعدم  القول  رّجح  بعدما  فهو  الخيرة،  الجملة  في  هو  وال�صاهد 

متعتك، عاد وقال: »والذي يظهر من الن�ش��س ان المر او�شع من ذلك كله« اإ�صارة 

الى بع�س الروايات منها ما في الو�صائل ج 14 �س 196 ب 1 من اأبواب عقد النكاح واأولياء 

العقد ح7: عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الح�صن بن علي بن ف�صال، عن 

 Q علي بن يعقوب، عن هارون م�صلم، عن عبيد بن زرارة قال: �صاألت اأبا عبداهلل

عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: اأولي�س عامة ما نزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام 

على الخوان نقول: يا فالن زّوج فالنا فالنة، فيقول نعم قد فعلت.

وكذلك الحديث الثامن الذي يليه.

اإنه الظاهر منها التو�صع  فهو يعلمنا ال�صتفادة من اأجواء مجموع الروايات، فيقول 

على  الطعام  نتعرق  »ونحن  كلمة  لحظ  الم�صايقة.  ولي�س  العقد  اإجراء  كيفية  في 

الخ�ان«فيكون من ا�صتظهار واحد اأجاب عن كل اأدلتهم في بطالن العقد بلفظ متعتك 

وهذه الدلة هي:

 ال�صل عدم وقوع العقود الالزمة باللفاظ المجازية، والزواج عقد لزم. والجواب: 

هذا ظهور لفظي مقدم عليه.

ال�صل العملي هو ف�صاد المعاملة.

العملي  ال�صل  على  مقدم  اللفظي  الظهور  ان  ونعلم  لفظي،  ظهور  هذا  والج�اب: 
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لأن ال�صل العملي ياأتي في اآخر �صلـّم ال�صتدللت. ومع وجود ال�صل اللفظي ل مجال 

لجريان ال�صل العملي )راجع كتابنا منهجية ال�صتنباط(.

ر عنه في الروايات وعند الفقهاء باأ�صالة  اأاأاأاأاأ�صالة التحريم في الفروج، وهو ما ُعبِّ

الحتياط في الفروج.

والج�اب: لو �صلمنا بتمامية هذه ال�صالة، اإل انها اأعم من  العقد فهي ت�صمل كل ما 

ي�صمل �صروط المراأة المزوجة و�صوؤونها. وا�صتظهارنا من الن�صو�س خا�س بكيفية اإجراء 

العقد، فيقدم على ال�صالة من باب تقديم الخا�س على العام. وهذا التقديم يمنع من 

جريان اأ�صالة الحتياط او التحريم في الفروج التي ذكرها الفقهاء في خ�صو�س العقد 

دون بقية �صوؤون المراأة ال ما خرج بدليل.

وهذا الأمر يوؤدي الى تو�صيع مدارك الطالب، وذهنيته، بل وت�صويب ا�صتنباطه. لأننا 

لي�صت  الحقيقة  واأ�صالة  الطالق  واأ�صالة  العموم  اأ�صالة  مثل  اللفظية  الأ�صول  اأن  نعلم 

تعبدية - كما هو م�صهور المتاأخرين - بل تعود الى ا�صالة الظهور. ولذا من المهم �صفاء 

عملية ال�صتظهار من الن�صو�س.

ومثال اآخر: في المجلد ال�صابع �س 93: في كفاية لفظ »نعم« في اليجاب او القبول: واأما 

ما قيل من اأنه يلزم من �صحة العقد بهذا اللفظ �صحته بدون اإيجاب، لأن »نعم« في جواب 

القبول ل يكون ايجابا، وذلك باطل قطعا ً. ففيه اأنه م�صادرة، لأن القائل بذلك يجعل »نعم« 

اإيجابا  لت�صمنها مجموع الجملة التي هي »زوجتك.. الخ لقيامها مقامها«. انتهى.

الفائدة الثالثة: �صرد اآراء اأبناء العامة وبيانها والإجابة عليها: وهذا ديدن فقهائنا 

ب�صكل عام، فاإن التذكرة مثال  تكاد تكون كالتعليق على كتاب المغني لبن قدامة.

مثالً : �س20 في م�صاألة وجوب الخطبة قبل العقد:

اإل داوود الظاهري.وقد رووا  »ول� ترك الخطبة �شّح العقد عند جميع العلماء 

-ال�شنن الكبرى للبيهقي في 7: 144 - في ق�شة �شهل ال�شاعدي ان النبي P زّوجه 

بغير خطبة.... انتهى.
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مثال اآخر: �س 19 في م�صاألة وجوب الإ�صهاد والإعالن:

وذهب ابن ابي عقيل منا، وجماعة من العامة الى ا�صتراطه فيه،فال ينعقد بدونه، 

 ،125  :7 للبيهقي  الكبرى  ال�صنن  الى  ا�صارة   - متعددة  P بطرق  النبي  رووه عن  لما 

جهابذة  اعتبرها  وقد  �صاهدين،  بدون  النكاح  نفي  على  تدّل   -  57  :9 الكبير  والحاوي 

النقاد من اأهل الحديث فوجدوها باأ�صرها �صعيفة ال�صند...«. انتهى.

مثال اآخر: �س26 في الوليمة:

»ولل�شافعي ق�ل ب�ج�بها، لأن النبي P قال لعبد الرحمن بن ع�ف »اأولم ول� 

غيره  لأمر  واجبا  كان  لو  لأنه  ال�صتحباب،  على  بحمله  واأجيب  للوجوب.  والأمر  ب�شاة« 

بفعله وفعله في باقي اأزواجه، ولم ينقل ذلك، مع اأ�صالة البراءة.

مثال اآخر:  �س 31 في م�صاألة نثار الأعرا�س:

وهل يو�صف باأ�صل الجواز بالمعنى الأعم ب�صيء من الحكام الخم�صة؟ 

ل ريب في انتفاء الوجوب، لعدم دليل يدّل عليه، واأما ال�صتحباب فاأثبته بع�س العامة 

- انظر الحاوي الكبير - لنحو ما ذكرناه، وحكم اآخرون –انظر حلية العلماء- بالكراهة 

لأنه يوؤخذ باختال�س وانتهاب، وهو يوؤدي الى الوح�صة والعداوة، ولأنه قد ياأخذه غير من 

وغيره من  الجواز،  اأ�صل  والثابت  نظر،  بمثل ذلك  الكراهة  اإثبات  وفي  يحب �صاحبه، 

الأحكام يحتاج الى دليل �صالح.

أمر
الفائدة الرابعة: العتماد على كتب اأبناء العامة في الإفتاء.

مثال ً: �س 21 في ا�صتحباب اإيقاع العقد لياًل:

»لق�ل النبي P: اأم�ش�ا بالإمالك فاإنه اأعظم للبركة »انتهى.

وهذه الرواية غير موجودة في م�صادرنا، ومع ذلك اتكل عليها. واإن كان يمكن اأن 

يقال انه من باب الت�صامح في اأدلة ال�صنن.
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الفائدة الخام�شة: كثرة ال�صارات العقائدية والتاريخية رغم انه كتاب فقهي:

مثاًل: �س 80 في م�صاألة حرمة زوجات النبي P على غيره:

»وروى الكليني في الح�شن عن عمر بن اأذينة في حديث ط�يل:

اأن النبي P فارق الم�صتعيذة وامراأة اأخرى من كندة قالت لما مات ولده ابراهيم: 

لو كان نبياً  ما مات ابنه. فتزوجتا بعده P باذن الأّولين، واأن اأبا جعفر Q قال:  

ما نهى اهلل عز وجل عن �صيء ال وقد ع�صي فيه، لقد نكحوا ازواج ر�صول اهلل P من 

بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية.......... واإن اأزواج النبي P في الحرمة مثل 

اأمهاتهم اإن كانوا موؤمنين.

الفائدة ال�شاد�شة: كثرة البحوث الحديثية والرجالية...

ال�صند في روايتي ابن ابي يعفور و�صفوان، ومخالفته  مثاًل: �س60 وذلك عند نقد 

للعالمة في المختلف والتذكرة:

ال�شند فيهما نظر، لأن معاوية بن حكيم واإن كان ثقة جليال  »اأق�ل: في �شحة 

وابن  فطحي،  انه  قال:  الك�شي  ان  اإل  النجا�شي،  نقله  كما   ،Q الر�شا  عن  روى 

اأنه ل  داوود ذكره في ق�شم ال�شعفاء وال�شيخ لم يتعر�س له بمدح ول قدح، والحق 

منافاة بين الق�لين، فاإن الحكم بك�نه ثقة جليال يروي عن الر�شا Q ل ينافي 

ك�نه فطحيا ً، لأن الفطحية يزيدون في الئمة R عبداهلل بن جعفر ال�شادق، 

ويجعل�ن المامة بعده لأخيه م��شى، ثم للر�شا Q ول ينافي ذلك روايته عنه، 

واما ك�نه ثقة جليال فظاهر مجامعته للفطحية لن كثيرا منهم بهذا ال��شف �شيما 

الك�شي من الحكم بك�نه فطحيا ل معار�س له  به  انفرد  بني ف�شال. فعلى هذا ما 

حتى يطلب الترجيح.

واأما الرواية الثانية فاإن علي بن الحكم م�صترك بين ثالثة رجال: اأحدهم علي بن 

الحكم الكوفي وهو ثقة، والثاني علي بن الحكم تلميذ ابن ابي عمير، ذكره الك�صي ولم 

الزبير  بن  الحكم  بن  علي  والثالث:  جماعة.  ذلك  على  وتبعه  ذما  ول  مدحا  له  يذكر 
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النخعي، ذكره ال�صيخ في كتاب الرجال ولم يتعر�س له بمدح ول ذمٍ  اي�صا.

والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هوؤلء فال تكون الرواية �صحيحة 

 – خ�صو�صا الولين، فاإن طبقتهما واحدة، وروايتهما كثيرة، ومجرد الظن باأنه الول 

من حيث اإن اأحمد بن محمد يروي عنه كثيراً  – غير كافٍ  في الحكم به. »انتهى.

لحظ كثرة الفوائد الموجودة في هذا الن�س، فمنها:

فائدة عقائدية عندما بّين معنى الفطحية.

فائدة رجالية عندما بّين اإمكان اجتماع الوثاقة مع الفطحية.

فائدة حديثية عندما بّين قيمة الحديثيين وان مجرد الظن ب�صبب كثرة الرواية لي�س 

كافياً  لتعيين الراوي.

تو�صيح  الى  يوؤدي  وهو  الفر�صة،  �صنحت  كلما  الحكام  تجميع  ال�شابعة:  الفائدة 

الأبواب فاإن التفريق بين المتقاربات بعد تجميعها له ثمرة بيانية.

الفائدة الثامنة: ذكر الأمور البالغية الموجودة في علم البيان والتي ي�صتفيد منها 

الفقيه في مقام ال�صتظهار في الرواية:

مثاًل: �س 13 في مقام ف�صل الزواج:

»ق�ل ال�شادق Q: »ركعتان ي�شليهما متزوج اف�شل من �شبعين ركعة ي�شليها 

يفيد  فال  الإثبات،  مقام  في  نكرة  الخبر  في  وقع  والمتزوج  قيل:....  اأعزب«...اإن 

الو�صف  حيث  من  فعموميته  نكرة  الآخر  الخبر  في  الواقع  المتزوج  واأما  العموم...... 

اإفادة كون  له فائدة، لأن  لما كان  لغيره  او  العموم لذلك  اإفادته  بالعلية، ولول  الم�صعر 

متزوج في الجملة اأف�صل من اأعزب في الجملة ل طائل تحته، وقد ن�س ال�صوليون على 

ان النكرة المثبتة في مقام المتنان تفيد العموم لهذه العلة«.

ال�صرائع  على  تعليقة  كونه  هو  ال�صبب  ولعل  التفريعات.  كثرة  التا�شعة:  الفائدة 

في�صرحها، ويناق�س القوال المتعددة.

الفائدة العا�شرة: �صرد الأدلة باخت�صار مفيد نافع:
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مثاًل: �س 95:

وهما  اليجاب،  في  متعينين   – وانكحتك  زوجتك  – وهما  اللفظان  كان  »لما 

لم  عقده،  في  �شببا  وك�نهما  المعنى  هذا  عن  بهما  التعبير  �شرعا  ثبت  قد  عربيان 

وق�فا  العربية،  بغير  عليهما  الدالة  اللفاظ  من  غيرهما  الى  عنهما  العدول  يجز 

على ما حّده ال�شارع ون�شبه �شببا. ول�شالة بقاء الفروج على التحريم الى ان يثبت 

المزيل، ولأن غير العربية واإن اأّدت معناهما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية، ولأن 

العق�د المتلقاة من ال�شارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول الى ما لم يثبت �شرعا 

يك�ن  كاد  بين علمائنا حتى  الم�شه�ر  الخا�شة. هذا ه�  الأحكام  لترتب  �شببا  ك�نه 

اإجماعا.

المتقاربة،  اأو  المعنوية  اأو  اللفظية  الم�صتركات  بيان  الحادية ع�شرة: كثرة  الفائدة 

ا�صتطرادا:

مثاًل: �س 25 عند الكالم على ا�صتحباب الوليمة:

العذيرة  الختان:  وعند  والخر�صة،  الُخر�س  الولدة:  عند  المّتخذ  للطعام  ويقال 

والعذار، وعند اإحداث البناء: الوكيرة، وعند قدوم الغائب: النقيعة، وللذبح يوم �صابع 

تعلم   – وك�صره  اأوله  -بفتح  وهو  والحذاف  ال�صبي:  حذاف  وعند  العقيقة،  المولود: 

ال�صبي القراآن اأو العمل، والماأدبة ا�صم لما يتخذ من غير �صبب ويطلق على كل طعام، 

والزفاف – بك�صر اوله – اإهداء العرو�س الى زوجها.
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