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وفاة الشيخ توفيق الصاروط في بعلبك في
الخامس من شهر صفر لعام 1356هـ ،وكان الشيخ
توفيق قد درس على العالمة السيد جواد مرتضى
العاملي في مدينة بعلبك ،حيث قرأ عليه مدة
طويلة واستفاد منه في الفقه واألصول وغيرهما،
وكان للشيخ توفيق نشاط في بعلبك والجوار،
فقام بالتبليغ الديني من الوعظ واإلرشاد وإحياء
المناسبات وتعليم الناس أحكام دينهم ،وكان
يعتقد ّأن األم ّية المتفش ّية في المنطقة هي السبب
الرئيسي في ّ
تأخرها وتخلفها ،لهذا ينقل السيد
محسن األمين{ في األعيان أنه ال يعرف
الشيخ توفيق ولكن وصلته رسالتين منه إلى الشام
حيث كان يسكن في (دمشق) ،يشرح فيها وضع
المنطقة ويطلب فيها من سماحة السيد اإلهتمام
بهذه المنطقة التي ُتعاني اإلهمال والحرمان على
أن يتلطف سماحة السيد األمين ليشملها برعايته
كما صنع في سوريا من بناء المدارس واهتمامه
بالمسلمين الشيعة هناك.
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والدة الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ
مهدي مغنية في شهر صفر سنة 1253هـ ،وقد
توجه إلى طلب العلم بعد وفاة وال��ده الشيخ
ّ
مهدي الذي كان أحد األعمدة في إعادة الحياة
العلمية إلى جبل عامل بعد النكبة .كان الشيخ
محمد مغنية ذكياً أديباً مؤرخاً ،وهو صاحب كتاب
(جواهر الحكم ونفائس الكلم) وهو كتاب يشتمل
على تراجم العلماء وعلى قصص أدبية وتاريخ
وحكمّ ،أسس مدرسة مع أخيه الشيخ حسن في
(طير دبا) سنة 1270هـ ،وطلب من العالمة الشيخ
سلمان العسيلي من قرية (رش��اف) أن يرعاها
ويكون األستاذ األول فيها واستمرت حتى طلب
أهالي أنصار الشيخ العسيلي.
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وفاة العالمة الشيخ عبد الحسين بن الشيخ
قاسم مُحي الدين العاملي في شهر صفر لعام
1271هـ ،وكما يقول السيد الصدر في التكملة:
«كان وحيد عصره وفريد دهره في األدب وفنون
الشعر ،وله شعر في مراثي الحسين Q
معروف ومشهور» ،وقال عنه إبن أخيه الشيخ
جواد« :كان عامال فاض ًال أديباً كام ًال شاعراً».
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آل حرفوش في بعلبك
ال�ستف�ساراتكم واقرتاحاتكم يرجى التوا�صل على العنوان التايل:
Toorath@ live.com

70 - 61 68 08
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شخصية العدد

العالمة الشيخ
محمد الحريري الحرفوشي
من علماء القرن الحادي عشرهـ ،ومن المتخصصين
باللغة العربية إلى حد اإلجتهاد بها واإلمساك بجميع
تفاصيلها وحيثياتها.
نسبه :هو الشيخ محمد بن علي بن محمد
الحرفوشي الحريري العاملي الكركي الشامي ،وهذا
النسب الطويل مرتبط بالمناطق التي سكنها وبالحرفة
2
التي كان يعمل فيها ،وسنب ّين بالتفصيل هذه المواطن
والحرفة ومكانته العلمية.
كان { من العلماء الفاعلين وله حضوره العلمي
واإلجتماعي في دمشق وإي �ران ،وهو أحد العلماء
الذين التفت إليهم أرباب التراجم ولم يهملوه.
أ ّما نسبته إلى الحرفوشي :فهو من عائلة الحرافشة
(األمراء) ،الذي حكموا بالد بعلبك وكان لهم فيها نفوذ
ومكانة استمرت لمئات السنين.
أصل العائلة :من العراق وتعود إلى (خزاعة)،
وعلى ما يظهر ّ
فإن تاريخاً دقيقاً عن أصل هذه العائلة
وتاريخها لم ُيذكر عند المؤرخين ،لهذا وقع اإلختالف
في ذلك ،وما ذهب إليه البعض من ّأن أصل العائلة
يعود إلى جدهم (الحرفوشي الخزاعي) الذي ُعقدت
له راية بقيادة أبي عبيده بن الجراح ال دليل عليهّ ،
وأن
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العائلة حكمت بالد (بعلبك) أربعمائة سنة هذا أيضاً
مجرد كالم ،ولهذا يذهب السيد محسن األمين إلى ّأن
القدر المتي ّقن ّأن هذه العائلة تعتبر من أعاظم أمراء
بالد بعلبك والبقاع وصوالً إلى حمص وكانوا يمتلكون
من الشجاعة ما جعلت لهم هيبة ووقاراً في قلوب
الناس .حتى أنه ُتروى قصة عن (األمير سلمان) الذي
كان معتق ًال في القلعة بدمشق ،فطلب مقراضاً لقص
شعره ،وعندما أعطوه المقراض تمكن من قص ما يشبه
السيف من لوح (التنك) وهجم على الحرس فهربوا
وهجم على الناس بالسوق فأغلق الناس أسواقهم..
وفي نفس الوقت كان لهم حضور إجتماعي ،فبنوا
المساجد وخرج منهم علماء وشعراء وكانوا ُيح ّبون
أهل العلم والشعراء ويكر ّمونهم ،وهذا ما ينقله
الشيخ علي بن الشيخ حسن صاحب المعالم في
(الدر المنثور)ّ ،أن والده الشيخ محمد الذي سكن في
مكة المكرمة بسبب حسد وكيد أهل البغي وخصوصاً
بعدما حرقوا لهم ألف كتاب ومخطوطة من أنفس
الكتب ،فكانت العائلة تسكن في بيت جدهم المحقق
الكركي في (كرك نوح) بعيداً عن األنظار والمنطقة
تحت حماية األمراء الحرافشة ،وذات يوم أرسل األمير

يونس الحرفوشي (خمسمائة قرش) إلى الشيخ محمد
بن الشيخ حسن مع رسول إلى (مكة المكرمة) ورسالة
يقول له فيهاّ :
«إن هذا المال من مالي الحالل الخالص
المخ ّمس» ،وبما ّأن الشيخ محمد كان عالماً زاهداً
يرفض هدايا السلطان ويهرب من الشبهات فأراد إرجاع
هذا المبلغ ،لكن الرسول قال لهّ :
«إن عائلتك تحت
رعايتهم في (كرك نوح) وهذا ليس في صالحهم»،
إستبق هذا المال عندك
فقال له الشيخ محمد« :إذاً،
ِ
وفي كل عام إصرف منه مائة قرش واشت ِر بها هدايا
من الثياب والعود وأرسلها إلى األمير بعنوان هدية،
وبهذا نكون قد أرجعنا إليه ماله من دون مشكلة»،
وبالفعل هكذا فعل الرسول وكان ذلك سنة  1029هـ .
وبتقديري ،هذه العالقة الطيبة لهم مع العلماء
واألمراء تكشف عن أصال ٍة وطيب ٍة في عائلتهم ،وأ ّنهم
يعرفون قيمة ومنفعة هذا التكريم لهؤالء العلماء
والشعراء الذين سيخ ّلدهم التاريخ ،والدليل على هذا
هو كتابتنا نحن عنهم.
من هؤالء العلماء :الشيخ محمد الحرفوشي الذي
خرج من هذه العائلة ،ومكانته واضحة في المجال
العلمي واإلجتماعي.
أما الحريري :فهي نسبة إلى الحرفة التي كان
يعتاش منها ،حيث كان له محل (حانوت) في دمشق
يحبك فيه (عباءات الحرير) ،ف ُل ّقب بالحريري.
والدمشقي :نسبته إلى سكنه في دمشق ،فمن جهة
كان يعمل في الكسب الحالل ،وفي نفس الوقت كان
يدرس و ُيد ّرس ،فكان الطالب يختلفون عليه في محله
وهو يجمع بين العمل وبين إلقاء الدروس عليهم،
وهذه الطريقة كانت ُمتبعة عند علمائنا األبرار .ففي
القرن العاشرهـ ،وكما ينقل الشيخ محمد بن العودي
تلميذ الشهيد الثاني عنه أنه« :كان يحرس الكرم بالليل،
وفي نفس الوقت له استعداد كامل لإلختالء بمواله

من العبادة والذكر وأيضاً التصنيف والمطالعة ،وبعد
طلوع الشمس يحتطب لعياله ثم يذهب لتدريس
ثم يعقد مجلساً ّ
لحل الخصومات والتبليغ
الطالبّ ،
الديني» .هذه المهام مع ضم العمل إليها ،تحتاج إلى
مزيد من التوفيق اإللهي واله ّمة العالية ،وإن كنت
أعتقد ّأن مشاكل وهموم الحياة ر ّبما كانت تختلف
ع ّما عليه اليوم من الكماالت ورفاهية العيش ،فآنذاك
ال كهرباء وال سهر بدون فائدة وال تفكير بهموم الدنيا
وال تنافس على ُحطامها ،هذا إذا أضفنا على حياتهم
اإلخالص والتقوى فيكون مصداقاً للحديث الشريف:
«ليس العلم بكثرة التع ّلم ،وإنما هو نور يقذفه الله
في قلب من يشاء» ،وهذا متوقف على ُحسن السريرة
واإلخالص في العمل .وحتى في القرن الثالث عشرهـ،
كان عالمة جبل عامل الشيخ عبد الله نعمة يعمل
ألجل المعاش مع ما له من جاه وفضل على كل جبل
عامل ،والشيخ محمد علي عز الدين الذي كان يتردد
إلى (البيدر) -وهو المكان الذي يجمع فيه الفالحون
3
المحصول الزراعي لدراسته وما شاكل  -وقبلهما
المحقق الميسي في القرن العاشر ،كان يحتطب لعياله
ويحمله على الحمار إلخ..
الشيخ محمد الحرفوشي ،هو من هذا النسيج
المخلص والتقي ،والعامل الذي جمع إلى جنب العلم
والتصنيف والتدريس (العمل)ّ ،
ولعل منشأ العمل هو
عدم وجود ثقافة (األخماس والزكوات) ،مضافاً ّأن هذه
الطريقة من عدم اإلنصراف الكامل للتبليغ الديني
كانت متّبعة والزالت ،فصاحب مدرسة (حنويه) الشيخ
محمد علي عز الدين ،عندما كان يجلس في بيته ويأتي
إليه أهل القرية لإلستفادة منه ،أو عندما كان يذهب
إلى القرى المجاورة كان يحمل معه (كيسه) فيه
أوراقه وكتبه ،وأثناء مجلسه العام في بيته أو خارجه
بعد الحديث والموعظة يشرع بالكتابة والتصنيف ،ثم
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إذا ما سأله أحد سؤال ُيجيبه عليه ،ثم يعود إلى الكتابة
والمطالعة ،وهذه الطريقة من عدم اإلنصهار الكامل
مع الناس بقيت معتمدة عند علمائنا األجالء ،فالسيد
حسن إبراهيم في (أنصار) ينقل السيد االمين أنه
زاره في آخر حياته في بلدة أنصار ،فوجده يميل إلى
العزلة وق ّلة اإلختالط ،أو السيد محيي الدين فضل الله
الحسني في (عيناتا) أيضاً ،كان يميل إلى قلة اإلختالط
إال للضرورة ،وأنا بتقديري هؤالء األعالم كانوا يعملون
طبق الروايات التي تنهى عن المخالطة التي ليس فيها
فائدة وإنما كانوا ُيراعون قيمة الوقت كي ال يهدر
بدون فائدة الن الوقت الذي يصرفه اإلنسان سوف
ُيسأل عنه اإلنسان يوم القيامة ،وفي حدّه األدنى
سيكون خسارة من الربح ،وكما ورد في الخبر(س ُيسأل
عن عمره فيما أفناه) ،وكذلك ينقل األستاذ محمد جابر
آل صفا عن العالمة الشيخ مهدي شمس الدين الذي
رآه في النبطية وكان شيخاً ذا هيبة ووقار ومحمد جابر
الزال شاباً فقال« :وكان يحمل كيساً جمع فيه أوراقه
4
وكتبه ،وكتب أبياتا من الشعر على ظهر الكيس كي
يكون عبرة لمن يريد أن يستفيد من عامل الوقت،
وفي نفس الوقت كي ُيع ّرف عن نفسه وعن عمله
وعن ضيق وقته» ،ومما قاله:
خمس ستون من عمري مضت حججاً
أف��ن��ي��ت أي��ام��ه��ا ب��ح��ث�اً وت��دري��س��ا
إلى أن قال:
أط��وف بالكيس أب��واب األل��ى ملكوا
روض��ى العلى فلع ّلي أم�لأ الكيسا
وطبعاً كان الشيخ مهدي شمس الدين من األساتذة
البارزين في مدرسة الشيخ عبد الله نعمة في (جباع)،
حتى ع ّبر عنه اآلغا بزرك الطهراني في الطبقات ّ
بأن
الشيخ مهدي شمس الدين من أج ّلة األساتذة في جبل
عامل ،وكان صاحب مدرسة (مجدل سلم).
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كما درس الشيخ محمد الحرفوشي في دمشق على
بعض علماء العامة ،وهذه المنهجية كانت معتمدة
عند علمائنا وك��ان ه��ذا اإلتجاه مضافاً للتحصيل
العلمي ،حيث كان علماء العامة في ذلك العصر
يمتلكون من المقدرة العلمية والمعرفية ما يؤهّ لهم
ليجلسوا في مقام األستاذ ،مضافاً كانت هذه الطريقة
تفسح بالمجال أمام ما يسمى بفقه اإلختالف الذي
يجعل علماء المذاهب ّ
يطلعون على الفقه الجعفري،
قطع بذلك الطريق على المصطادين بالماء العكر
و ُي ْ
الذي طالما عمل بعض المشايخ من وعاظ السالطين
كيداً وحسداً على اإليقاع بعلماء الشيعة ،وهذا ما
حدث مع الشيخ محمد الحرفوشي في دمشق ،ففي
البداية هو درس على الشيخ (العمادي المفتي) وكان
فاض ًال ،واستفاد منه الشيخ محمد الحرفوشي وامتدحه
بجله ويشهد بفضله أمام
العمادي كثيراً وكان يحترمه و ُي ّ
الطالب .وهناك نموذج آخر  -كان من السوء بمكان
 وهو الشيخ المولى يوسف بن أبي الفتح ،كان هومن طلب من الشيخ محمد الحرفوشي أن يحضر درسه
لعلمه بفضله ّ
والن حضوره يق ّوي من عزيمة الطالب
ويجعل األستاذ يهتم بتحضير الدرس أكثر ،وبالفعل
حضر الشيخ محمد الدرس لفترة من الزمن ثم انقطع
ألسباب ال نعرفها ،إذ من الممكن أن يكون لعدم أهلية
األستاذ المولى يوسف للدرس ،وبعد اإلنقطاع سأل
األستاذ من الطالب عن سبب انقطاع الشيخ محمد
الحرفوشي عن مجلس الدرس ،فقالوا لهّ :
“إن درسك ال
يعجبه وانت لست أه ًال للتدريس» ،وهنا غضب المولى
يوسف وبدل من أن يعتبر هذا الكالم هو للفتنة وأ ّنه
لإليقاع بينه وبين الشيخ الحرفوشي  -وكان يجب عليه
أن يردّهم ويو ّبخهم ويتذ ّكر قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوم ًا بجهالة{  -إذا

به يأخذ طريقاً آخر وهو الكيد واإليقاع بالشيخ محمد،
فذهب إلى السلطة العثمانية الذين كانوا يعيشون
التعصب والخ ّفة فقبلوا دعوى المولى يوسف
حال ًة من ّ
بالشيخ محمد بأنه شيخ رافضي ،من دون أن ُيدرك هذا
الشيخ الغبي ومعه أسياده من العثمانيين أن رؤساء
المذاهب مثل أبي حنيفة ومالك هما من جملة تالميذ
رئيس المذهب الجعفري اإلمام جعفر الصادق .Q
إضطر الشيخ محمد الحرفوشي للهرب من دمشق
باتجاه حلب نتيجة هذا الكيد والبغي ،ومن حلب
توجه إلى إيران حيث الدولة (الصفوية).
في إيران ،كان الموضوع مختلفاً فالسلطة الصفوية
كانت تك ّرم العلماء وتحترم علمهم وتستفيد من
طاقاتهم بدل من اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم من دون
أي سبب سوى أنهم ينتمون إلى مذهب إسالمي هو
ال يك ّفرهم وال يهرب منهم وعلماؤه يدرسون على
علمائهم ويقيمون أحسن العالقات معهم ،هذا الفرق
كان بين السلطة العثمانية وبين الصفويين .وبالفعل
وصل الشيخ محمد الحرفوشي أصفهان أيام حكم الشاه
(عباس) الصفوي فاستقبله أحسن استقبال ،وعندما
اطلع على مكانته العلمية ع ّينه رئيساً للعلماء واستفاد
من طاقاته العلمية في تلك الدولة الفت ّية ،وهنا أيضاً
يعود الفضل إلى الحضور العلمي وقوة الفهم والذكاء
الحاد الذي يخ ّول هؤالء األعالم من إمكانية العيش في
بالد بعيدة عنهم ومع قوم ال يفهمون لغتهم ،ثم سرعان
ما يتق ّلدون مناصب ال يمكن الوصول إليها واإلستفادة
منها إال لمن تم ّكن من لغتهم وتع ّرف على طبيعتهم.
والله تعالى ع� ّوض على الشيخ الحرفوشي في
إيران بدل دمشق وو ّعاظ السالطين ،وكما قال تعالى
(يستبدل قوماً غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم).
أما إطالقه على نفسه العاملي ،فهي نسب ًة إلى دراسته
على علماء جبل عامل حيث كانوا يقصدون به الحاضرة

العلمية وليس المكان الجغرافي ،فقد درس الشيخ محمد
الحرفوشي كما نقل الشيخ علي في الدر المنثور ّأن
الشيخ محمد الحرفوشي درس على والده الشيخ محمد
بن الشيخ حسن صاحب المعالم ،الذي توفي في مكة
المكرمة  1030هـ ،وسمع الشيخ علي هذا الكالم من
نفس الشيخ محمد الذي نقل إليه عدة حوادث حدثت
مع أبيه الشيخ محمد ،ليس اآلن مجال لذكرها.
وكما ينقل السيد حسن الصدر في التكملة ّأن
الشيخ محمد الحرفوشي درس في مكة المكرمة على
جده األعلى السيد نور الدين علي الموسوي أخ الشيخ
حسن صاحب المعالم ألمه ،حيث درس عليه الكثير
من الكتب العامة والخاصة ،حيث كان السيد نور الدين
علي الموسوي يسكن مكة المكرمة في تلك الفترة،
فدراسة الشيخ الحرفوشي عليه هي التي جعلته ُيطلق
على نفسه العاملي نسبة إلى هذا األستاذ العاملي.
أ ّما إطالقه الكركي على نفسه ،فإ ّما أ ّنه من كرك نوح
أو كان يدرس فيها ،فـ (كرك نوح) كانت حاضرة علمية
5
كبيرة في القرني التاسع والعاشر هـ ،وكثير من علماء
القرن العاشر درسوا في (كرك نوح) ومنهم الشهيد
الثاني والسيد عز الدين حسين الموسوي ،وعلماء (كرك
نوح) أيضاً درسوا على علماء جبل عامل ،لهذا نجدهم
يطلقون على أنفسهم العاملي ،وهناك قصة ينقلها
السيد علي نور الدين الموسوي وثبتها الشيخ سلمان
ظاهر ،تؤشر هذه الحادثة إلى تواصل علماء المناطق
فيما بينهم وأنهم كانوا يجلسون ويتسامرون كما كانت
لهم جلسات أدبية ،وهذا ما نشره الشيخ سليمان ظاهر
والشيخ أحمد عارف الزين في مجلة العرفان ،مساجلة
علمية بين الشيخ محمد الحريري الحرفوشي ومجموعة
من العلماء من جبل عامل وبعلبك ,وعلى ما يظهر كانت
هذه المساجلة في بعلبك ,وقال الشيخ ظاهر« :إ ّنما
ثبتّها ال لبراعة ما فيها من نثر وال لما حوته من بالغة
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شعر ,بل لما كان فيها من عبرة وذكرى أليام َخ ْ
لت كان
فيها ّ
ظل العلم منبسطاً على ذينك البلدين جبل عامل
وبعلبك» ،ثم قال :ونقلت هذه المساجلة عن مجموعة
كتبت سنة 1101هـ بخط السيد نور الدين علي بن
أبي الحسن الموسوي العاملي ،والتي جاء فيها نقال ً
عن السيد نور الدين علي الموسوي أخ السيد محمد
(صاحب المدارك) :إنه مما اتفق من فلتات الزمان
وفريدات هذا األوان ,بعد أن ساعدت المقادير وارتفعت
على خالف العادة المحاذير ,أن جمعتنا جوامع اإللتزام،
إلى أن يقول :كان ٌّ
كل من الحاضرين وأجالء األدباء
والمنادمين صار ينظم ارتجاال و يجيد مقاالً ,و في هذا
الشأن غاية ما يكون مولى الشعر وجليل الفضالء ذو
الجمال والمجد الر ّباني موالنا الشيخ حسن الحانيني
متّعنا الله بطول أيامه ولطائف ألفاظه وأقالمه ،وابتدأ
الشيخ حسن الحانيني في المساجلة فقال:
حبيب قلبي له في الجسم نيران
ومدمعي دون��ه ف��ي الخد جيحان
6
 فر ّد الشيخ محمد الحريري الحرفويش الدمشقي:وح��� ّر ش��وق��ي إل���ى ل��ق��ي��اه متصل
م��ع أ ّن��ه ف��ي صميم القلب قطان
 ور ّد الشيخ بهاء الدين العفيفي ،فقال:وف��ك��رت��ي ف��ي ه���واه ال ُيس ِكنُها
إال ال���وص���ال وس���� ّري ف��ي��ه إع�لان
 وأجابه الشيخ محمد الحريري الحرفويش ثانية:وكيف ال وهو فرد في الجمال وما
ح��ك��اه ف��ي حسنه إن��س وال جان
 ور ّد الشيخ حسن الظهريي ،فقال:وق����ده أه��ي��ف ك��ال��رم��ح معتدل
وال��ط��رف منه أله��ل العشق فتان
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 وأجاب السيد محمد العبايس:وال��وج��ه منه ي��ف��وق ال��ب��در منزلة
ووج���ن���ت���اه ل��ن��ا خ��م��ر وري��ح��ان
 وأجابه الشيخ عبد الرضا:يميس في ب��رده كالغصن في ميد
كما تثنى بحسو ال���راح سكران
ثم قال الشيخ محمد الحريري الحرفوشي :
وخ��ص��ره مثل جسمي ف��ي نحافته
وال���ردف م��ن تحته يحكيه كثبان
قد ضاع في خده حب القلوب لذا
غ����دا وك����ل ف����ؤاد م��ن��ه ح��ي��ران
ف��ل��ي تجمع ف��ي روض����ات جنته
ورد وآس وع����ن����اب ورم�����ان
ل��م��ارن��ا وان��ث��ن��ى ك��ال��ص��ب��ح غرته
فقلت الش��ك ه��ذا الظبي رض��وان
 ثم قال الشيخ حسن الحانيني مرة أخرى:ن��ظ��رت��ه ألرى ن��ح��س��ي وط��ال��ع��ه
وف��ي ح��ش��اي م��ن التبريح أل��وان
ف��ف��ر إن��س��ان عيني ن��ح��و وجنته
وق���د م� ّن��ه��ا م��ن ال��خ �دّي��ن نعمان
ثم أجاب الشيخ محمد الحريري:
ل��ل��ه أي���ام���ن���ا ف���ي ج��ل��ق وب��ه
تمايلت في رياض الوص��ل أغصان
أي��ام ق��د ج��اد ده��ري وال��زم��ان بها
س��ارت كما س��ار باألحباب أظعان
ونحن ف��ي دع��ة والشمل مجتمع
وط���رف ع��اذل��ن��ا بالسكر وس��ن��ان
فجاء من بعد ذا التفريق أبعدنا
وصل وفي القلب أوص��اب وأشجان

أما السيد نور الدين الموسوي فقال:
قد جاد لي بوصال بعد طول جفا
ع��ل��م��ت أن زم���ان���ي ف��ي��ه خ���وان
قد كنت أح��ذر ما لقيت وا أسفا
لو كان لي من صروف الدهر أعوان
إلى آخر المساجلة التي اشترك فيها آخرون كالشيخ
محمد بن حماد.
�أ ّما تالميذه:
ابنه الشيخ ابراهيم الحرفوشي ،وهو صاحب كتاب
(مجموع اإلج��ازات) ،توفي في مدينة خراسان عند
اإلمام الرضا 1080 Qهـ وامتدحه الحر العاملي
في أمل اآلمل وكان يعرفه وقال عنه أنه فاضل عالم.
السيد هاشم بن السيد حسين األحسائي ،وهو
أستاذ السيد نعمة الله الجزائري الذي قال في مقدمات
(الغوالي) :ان استاذه السيد حسين اإلحسائي أجازه
ُأستاذه الشيخ الحرفوشي برواية ُ
كل الكتب التي قرأها
عليه وغيرها من كتب األخبار ،وهو بدوره أجازني بكل
ما أجازه به أستاذه.
السيد علي خان المدني صاحب سالفة العصر،
ونقل السيد علي أنه رأى الشيخ محمد الحرفوشي
ووالده وهما على مودة أكثر من اإلخوة ،وأمرنا الوالد
باإلشتغال عليه وبالفعل درست عليه الفقه واألصول
والبيان والحساب وفي النظم وفنون األدب إلخ.
الشيخ علي بن محمود العاملي المشغري وهو خال
والد الحر العاملي ،وقال في أمل اآلمل ّأن الشيخ علي
م ّمن قرأ على الشيخ محمد الحرفوشي.
الشيخ صالح بن محمد بن سليمان بن محمد
العاملي ،وهو يروي عن الشيخ الحرفوشي كما ينقل
السيد حسن الصدر.
الشيخ علي حفيد الشيخ حسن صاحب المعالم،

وهو صاحب الدر المنثور وهنا ربما درس عليه في
إيران.
السيد علي الخطيب بن خلف.
�أ ّما الأقوال يف حقه:
 قال عنه الحر العاملي في أمل اآلمل« :كان عالماًفاض ًال أديباً ماهراً محققاً مدققاً شاعراً حافظاً ،أعرف
أهل عصره بعلوم العربية».
 قال عنه إبن معصوم في ُسالفة العصر« :منار العلمالمنير به صباحها
السامي ُمشكاة الفضائل ومصباحهاُ ،
ومساؤها خاتمة أئمة العربية شرقاً وغرباً إلخ».
 وذكره أيضاً المحبي في كتابه ُخالصة األثر فيعلماء القرن الحادي عشر هـ قال« :اللغوي النحوي
األديب البارع الشاعر المشهور ،إلى أن قال :كان في
الفضل ُنخبة أهل جلدته».
أ ّما مصنفاته:
•الآللي السنية في شرح األجرومية (مجلدان).
•نهج النجاة فيما اختلف فيه النحاة (لم يتم).
•شرح الزبدة في األصول.
•شرح التهذيب في النحو.
•شرح الصمدية في النحو.
•شرح القطر للفاكهي.
•شرح الكافيجي على قواعد اإلعراب البن هشام.
•طرائف النظام ولطائف االنسجام في محاسن
األشعار.
•شرح قواعد الشهيد.
•رسالة الخال.
•ديوان شعره.
•رسائل متعددة.
أ ّما وفاته ،فكانت في ربيع الثاني  1059هـ
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أقامت جمعية اإلمام الصادق  Qإلحياء التراث العلمائي
مقرها في بلدة أنصار الجنوبية
ندوة فكرية في
ّ

تحت عنوان
«دور علماء جبل عامل في تطور الخطاب العاشورائي”
حضر الندوة علماء دين وفعاليات فكرية واجتماعية وبلدية.
بعد القرآن الكريم :قدّم للندوة فضيلة الشيخ (عادل التركي)
ثم تحدث باسم الجهة المنظمة عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن بغدادي ،حيث جاء في كالمه:
أ ّيها السادة األعزاء
في كل عام من محرم الحرام نقيم ندوة فكرية حول عنوان من العناوين العاشورائية ،في هذا العام أردنا أن يكون محور هذا
اللقاء حول تطور الخطاب العاشورائي وأثره على النهضة الفكرية واألدبية والجهادية.
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عنوان بحثي هو « :دور علماء جبل عامل في تطور الخطاب العاشورائي» .حيث سأعالج هذه الفكرة من زاويتين :
الزاوية األولى  :مرتبطة بأحداث ونصوص ما حدث في اليوم العاشر من محرم الحرام لعام 61هـ ،حيث شهدت السيرة الحسينية
اختالفات متفاوتة بين أرباب المقاتل ،إال ّأن الجامع بينها هو محاولة تقديم هذه السيرة بما يجعل الناس قريبين من الواقعة ،ومن
المتمسكين بإحياء مراسم عاشوراء بالشكل الذي يعبرون فيه عن حبهم ووالئهم لسيد الشهداء والعترة األطهار.R
لقد شهدت المجالس الحسينية ركوداً ولفترة طويلة خصوصاً في المناطق اللبنانية ،حيث كان الناس ُيحييون هذه المناسبة
بكثير من الروتين والتقليد ،إذ لم يكن لهذه المجالس حضور في مدار النمو والتطور ،وذلك بسبب الظروف التي كانت تم ّر بها
المنطقة في العهود المختلفة حيث كان المجتمع منهمكاً بأمنه ولقمة عيشه ،ومع ذلك كان العلماء في جبل عامل وبقية المناطق
يبذلون جهوداً جبارة في اإلبقاء على الروحية العلمية واألدبية والفكرية وإقامة مجالس عزاء سيد الشهداء  ،Qمع ما لديهم
من مشاكل اجتماعية وسياسية وأمنية لم تسمح لهم كثيراً في تطوير الخطاب العاشورائي المرتبط بحوادث ونصوص العام 61
للهجرة ،نعم كانت هناك محاوالت ،وأنا ال أدّعي أ ّنني قمت باستقراء تام لما قام به العلماء ،لكن من خالل بعض العينات التي
حصلنا عليها نفهم ّأن هناك جهوداً جبارة بذلت في هذا السبيل.
ففي القرن الحادي عشر هـ ،نجد العالمة الشيخ أحمد بن نعمة العاملي  -وهو من تالميذ المحقق األردبيلي الذي درس عليه
الشيخ حسن صاحب المعالم بن الشهيد الثاني والسيد محمد الموسوي صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني  -قام الشيخ أحمد
نعمة بكتابة «مقتل الحسين  »Qبما ينسجم مع المعتقد الحق وبما يتالءم والمستوى العقلي والفكري مع فاجعة الطف من
دون إضافات ال عالقة لها بالواقعة أو إخراج حوادث لم يثبت عدمها.
كذلك في القرن الثالث عشر هـ ،العالمة الشيخ موسى أمين شرارة الذي عاد من النجف األشرف سنة 1298هـ وتوفي بعد
ست سنوات في مدينة بنت جبيل  1304هـ وكان له من العمر  37سنة ،وكان أستاذ البحث الخارج في النجف في عهد كبير فقهاء
العرب الشيخ محمد طه نجف ،إ ّال أنه خالل هذه الست سنوات التي قضاها في بنت جبيل استطاع أن ينهض في جبل عامل
ويؤسس لمسار علمي وفكري وأدبي وإصالحي ال زالت آثاره تنمو إلى يومنا هذا ،حتى قال عن تلك الفترة السيد محسن األمين:
ّ
«أنه قام سوق العلم واألدب في جبل عامل في عهد الشيخ موسى أمين شرارة».
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ومن أهم إنجازات الشيخ شرارة المبادرة إلى إصالح المنبر الحسيني سواء ما هو متعلق بالمقتل وعموم مجالس العزاء أو
ما هو مطلوب تحقيقه وإنجازه من أهداف هذه المجالس ،والتي سأشير إليها في الشق الثاني من الحديث عن أهداف هذه
المجالس .لهذا فيما يتعلق بالمنبر الحسيني عمد الشيخ موسى شرارة إلى تغيير (المقتل) الذي أ ّلفه وكتبه بعض البحارنة بما ال
 10ينسجم مع واقعة الطف ،حيث كان فيه الغث والسمين ،وكان يقرأه بعض الق ّراء يوم العاشر في المجالس العامة وفي البيوت
وكذلك المجالس في ليالي محرم ،فاستبدل هذا المقتل بالمقتل المعروف (البن طاووس) وهو السيد رضي الدين علي بن موسى
بن جعفر بن طاووس الحسيني ،وهو عالم زاهد قدوة العارفين وصاحب كرامات ،وهناك إجماع على فضله وزهده ،ولد في محرم
 589هـ وتوفي يوم اإلثنين الخامس من ذي القعدة عام  663هـ عن  75سنة.
إذاً الشيخ موسى شرارة ،لم يج ِر إصالحات ُ
تهكم ّية ،فلم ُيدخل أغياراً على واقعة الطف ،ولم يخرج منها أحداثاً ووقائع اشتهرت
بها ،فقد أراد لهذا المنبر أن ُيح ّقق كامل أهدافه .نعم كان المقتل المعروف بمقتل إبن ِمخنف وهو لوط بن يحيى بن سعيد
بن ِمخنف بن سليم األزدي ،توفي سنة 157هـ وهو من مؤرخي الشيعة واعتمد عليه قسم من علماء أهل السنة كالطبري وابن
األثير ،لكن الشيخ موسى شرارة لم يعتمده كونه كان يرى ّأن المقتل الذي بأيدينا هو غير المقتل الذي كتبه المؤرخ بن ِمخنف.
وفي القرن الرابع عشر نهض جملة من العلماء لتطوير المنبر الحسيني ،وكان من أبرز ر ّواد تلك النهضة السيد محسن األمين
والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ عبد الحسين صادق في النبطية ،وقيمة هؤالء األعالم أنه مضافاً لما ورثوه وشاهدوه من
أعالم جبل عامل وخصوصاً الشيخ موسى شرارة ،فقد استفادوا كثيراً من تجربة النجف األشرف المعروفة بحضورها العلمي والفكري
واألدبي ،وكانوا متقدّمين في موضوع مجالس أبي عبد الله الحسين .Q
وقد عمد السيد األمين إلى تصنيف خمس مجلدات بالنبي وآله Rس ّماها (المجالس السن ّية في مناقب ومصائب النبي
والعترة النبوية) ،أربعة أجزاء منها في سيد الشهداء الحسين Qوبعض هذه األجزاء يحتوي على ما يزيد على المائة مجلس،
ومجلد واحد حول النبي Pوالسيدة الزهراء Oوبقية األئمة المعصومين.R
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ن�شاطات امللف
كذلك فعل اإلمام السيد عبد الحسين شرف الدين ،حيث صنّف في النبي  Pوآله األطهار  Rأربعة أجزاء س ّماه (المجالس
الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة  ،)Qوكانت على الشكل التالي :جزء خاص بالنبي محمد  Pوجزء تحدث فيه عن س ّيد الشهداء
خصه باإلمام علي والسيدة الزهراء واإلمام الحسن Qوالجزء الرابع تناول فيه سائر األئمة األطهار.R
الحسين  Qوجزء ّ
المباركة.
الزاوية الثانية :ما يتعلق بالخطاب العاشورائي وما يتر ّتب عليه من األهداف المرج َّوة من هذه المجالس ُ
ربما ينظر فريق من المسلمين الشيعة إلى قضية كربالء ومصاب أهل البيت  Qوإقامة مجالس العزاء وهو كمجرد عمل
مستحب ُيؤجر اإلنسان عليه ويكون حال هذا الفعل كبقية األعمال المستحبة من قراءة القرآن الكريم إلى الدعاء إلى صالة النوافل
والصدقة إلخ ،نعم هذه النقطة بالتحديد ليست ّ
محل خالف فهناك إجماع على استحباب إقامة هذه المجالس ،ولكنها قد تتح ّول
إلى واجب بالعنوان الثانوي ،وهناك الروايات التي تتحدث عن أهمية البكاء على الحسين  Qفقد ورد في األحاديث الشريفة
ّ
(أن البكاء على الحسين  Qيحط الذنوب العظام) ،و(كل عين باكية في يوم القيامة إ ّال أعين ..منها عين بكت على مصاب أبي
عبد الله) ...إنما وقع اإلختالف في أهداف هذه المجالس وطريقة التعبير عن هذا الحب والوالء ،وهي حالها حال سائر العبادات،
فهناك نمط من المسلمين الشيعة يكتفي بعالقته بالله تعالى بهذه األعمال العبادية الروتينية وقد يكون عملياً من أتباع (عمر بن
سعد) وهو يبكي على الحسين  ،Qكما بكى ذلك اللعين أزرق العينين على إحدى بنات العترة وهو يسلبها حليها ،فقالت له:
«أتسلبني وتبكي ،فقال أبكي على مصابكم أهل البيت» ،إذاً مجرد البكاء وحضور مجالس العزاء من دون اإلرتقاء إلى المعاني
وأهداف هذه المجالس ،نكون في أحسن األحوال من الذين عاشوا على هامش الحياة.
لذلك إصالح المنبر الحسيني في الشق الثاني من تحقيق األهداف هو مسؤولية علماء الدين ،حيث استمر العمل على تحقيق
األهداف إلى ستينات القرن الماضي والتي بدأت المجالس الحسينية تأخذ شك ًال مختلفاً ...
كما تح ّدث سماحة الشيخ عقيل زين الدين إمام مسجد االمام علي  Qفي منطقة (الحوش) ،وم ّما جاء في كالمه ،حيث
تك ّلم عن أهمية ما حدث من الناحية التاريخية التي أوصلت إلى شهادة اإلمام الحسين  Qمع أهل بيته وأصحابه وسبي عياله
في يوم العاشر من محرم العام  61للهجرة ،معتبراً ّأن هناك ترابط حقيقي بين تلك األحداث التي وقعت في العهد األموي وما
فعله معاوية مع خليفة رسول الله  Pاإلمام علي  Qومن بعده مع ولده اإلمام الحسن  Qوانقالبه على (الصلح) الذي 11
أبرمه مع اإلمام الحسن  ،Qإذ ال يمكن أن نقرأ ما حدث في يوم العاشر من المحرم بمعزل عن ذلك الترابط مع تلك األحداث.
وتحدّث الشيخ زين الدين عن نماذج سيئة أظهرت اإلسالم واقتربت من الحاكم بعد غياب رسول الله  ،Pمعتبرا أن اليهود
ليسوا ببعيدين عن تلك األحداث وعن مش ّغليهم ممن أظهروا اإلسالم نفاقاً ألجل التمكن من رقاب المسلمين والفتك مجدداً
بهذا اإلسالم الفتي الذي الزال عوده طرياً ،لكن تبقى المصيبة عند بعض المسلمين الذين تجاهلوا طريقة عمل هؤالء فق ّربوهم
وجعلوهم حكاماً على رقاب المسلمين وأعطوهم نفوذاً في داخل الدولة اإلسالمية.

ّ
ينظم ملف إحياء تراث علماء الشيعة في حزب الله مؤتمراً فكرياً عن العالمة األديب واللغوي الكبير السيد محمد رضا
فضل الله الحسني المتوفي سنة 1917م في بلدة (قانا) من جبل عامل ،والذي سيشارك فيه شخصيات من لبنان والعراق وايران
والسعودية ،حيث سيتناول المؤتمرون الحيثيات المتنوعة في شخصية العالمة السيد فضل الله وباألخص بعض ما اشتهر به من
األمور الكالمية والفلسفية واللغة مضافاً لألدب والشعر( .على أن ُيحدّد قريبا انشاء الله وقت المؤتمر).
إلتقى مسؤول الملف شخصيات علمائية وفكرية وثقافية في مقر الجمعية في بلدة أنصار.
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كان ُيد ّرس كتب اللغة العربية غيب ًا
والطالب الشاعر محمد كامل شعيب يحفظ مشافهة
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إنه العالمة الشيخ موسى نجل العالم الفاضل الشيخ جعفر مغنية ،من علماء القرن
الرابع عشرهـ ومن قرية العلم والعلماء (طيردبا) القريبة من مدينة صور ،والتي ولد فيها
سنة 1287هـ ،وكان من الرعيل األول الذي ساهم بإعادة النهضة العلمية إلى جبل عامل
بعد النكبة التي أصابته على يد السفاح أحمد باشا الجزار 1219ه��ـ ،فبعد أن درس على
والده الشيخ جعفر المتخصص بالعلوم العربية ّ
تنقل بين مدارس حنويه وبنت جبيل
ومجدل سلم وغيرها تلميذاً وأستاذاً .وباختصار الشيخ موسى مغنية تم ّيز بعدة أمور:
أو ًال :تخ ّرج في جبل عامل ولم يغادره كما صنع وال��ده الشيخ جعفر والشيخ علي
السبيتي والشيخ مهدي شمس الدين ومن بعدهم الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان
ظاهر والشيخ أسد اهلل صفا والشيخ علي عز الدين وغيرهم ،حيث عملوا على النهضة
األدبية واللغوية والحث على طلب العلم.
ثاني ًا :رغم أنه أصيب ببصره في آخر حياته ومع ذلك بقي حاضراً بين الناس ومبلغ ًا
كلل وال ملل.
لألحكام الدينية دون
ٍ
أن
ثالث ًا :تخصص في العلوم العربية حتى وصل إلى حد حفظها عن ظهر قلب ،مع ّ
هذه المطالب فيها من المصاعب والمشاكل ما تتعب األستاذ والطالب بالشكل العادي،
ّ
يستغل وجود العالمة
وهنا نجد كيف أن األستاذ الشاعر والصحافي (محمد كامل شعيب)
الشيخ موسى مغنية الذي قدم لزيارة والده الشيخ (شعيب وهبه) في صيدا ،فاستأذن
الشاعر محمد كامل الشيخ موسى ليدرسه خ�لال فترة وج��وده بعض كتب العربية،
المطول
واستجاب الشيخ موسى لطلبه مع عدم توفر المادة المطلوبة ،فد ّرسه من كتب
ّ
للتفتزاني في المعاني والبيان ،وكتاب مغني اللبيب البن هشام وألفية إبن مالك ،وشروح
ً
منقبة للشيخ
عد
إبن عقيل وابن معطي في الصرف والنحو .والالفت في الموضوع وما ُي ّ
ً
مشافهة.
أن األستاذ يد ّرس غيب ًا والتلميذ يحفظ
موسى
وذكاء للشاعر شعيب ّ
ً
هذا ناهيك عن بعض الكرامات التي ظهرت للشيخ موسى بعد وفاته ،فكرامة دفنه
ماء حتى
في منزله حيث انه توفي في فصل الشتاء وكلما حفروا قبراً في الجبانة إمتأل ً
ع��ادوا ودفنوه في منزله ،ويذكر أهل المنزل كرامات حدثت لهم ببركة صاحب القبر،
وأيض ًا ينقل شباب المقاومة اإلسالمية عن كرامات أثناء حرب تموز صارت في المنزل ببركة
صاحب القبر أيض ًا ،وليس اآلن مجال لذكرها.
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