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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

(1 )

ىذه سير ستة مف الفقياء االبطاؿ، يجمع بينيـ أنيـ جميعا مف الشيعة االمامية اك 
االثني عشرية، كيجمع بينيـ انيـ جميعا عاشكا عمى ىذه البقعة مف أرض الشاـ، التي آؿ أمرىا 
الى اف صارت دكلة تحمؿ اسـ الجميكرية المبنانية، كيجمع بينيـ انيـ، فكؽ ذلؾ كمو، بالنسبة 

. لمنظكر الكتاب، أنيـ جميعا أبطاؿ

كلسنا نعني ىنا بالبطكلة معنى انتقائيا يخضع لمكقؼ شخصي ذاتي، يمنح اسـ البطكلة 
لمف يحب كيرضى، اك معنى دعاكيا يعمؿ عمى أف يكسك صاحبو ثكبا زاىيا فضفاضا، كما رأينا 
كرأل غيرنا، في ىذا الزماف كفي غيره، خدمة لغرض، مما تصطنع ألجمو االبطاؿ؛ كلكنو مفيكـ 

. ذك حدكد قائمة في مكضكعو، يمكف اف ينطبؽ عمى غير ىؤالء، مثمما ينطبؽ عمى غيرىـ

البطؿ ىك ذلؾ االنساف الطميعي ذك القدرة عمى إدراؾ خصكصيات المحظة التاريخية 
كذك . كذك القدرة عمى التماىي معيا، كالعمؿ بما تتطمبو كتقتضيو. التي يعيش فييا كمقتضياتيا

إنو كالدليؿ، يحسف . القدرة ثالثا عمى إغراء الناس عمى السير خمفو في الطريؽ الذم اختاره
بطريقة ما معرفة الطريؽ الصحيح، اك الذم يجب اف يككف صحيحا، مف بيف الطرؽ الكثيرة 
المتشعبة؛ كيحسف قيادة مف معو في ذلؾ الطريؽ، بحيث اليشرد عنو اال مف عميت منو 

كىذاف شرطاف متكامالف، فمك انو تمكف مف معرفة الطريؽ دكف اف يممؾ الى جانب . البصيرة
ذلؾ مكىبة القيادة كسحر القائد، ألمكف القكؿ فيو إنو عبقرم مثال اك صاحب رؤية، كلكنو 

. بالتأكيد اليستحؽ اسـ البطؿ

عمى ىذا فإنؾ ترل البطؿ في صكر شتى؛ قد تراه معمما مرشدا، رمزا منتصبا كالمكاء، 
. فضيمتو انو يجعؿ نفسو مركزا جاذبا، يتجمع مف حكلو الناس، حيث يجدكف ما ىك مشترؾ بينيـ

ذا سارت االمكر كما ينبغي فقد يتحكؿ ىذا المشترؾ الى معطى اجتماعي اك سياسي،  كا 
كىما . اجتماعي يبدك في أسمكب العيش أجمى ما يككف، كسياسي في الحكافز السمككية الجماعية

. كجياف لمعممة نفسيا

كقد نراه في صكرة المجاىد المكافح، الذم ييب لمذكد عف ارضو كقكمو، نافخا بكؽ 
. الحرب، شاىرا سيؼ الجياد، باعثا في قكمو ركح الجالد

في . اك في صكرة االنساف االنقالبي الذم يترؾ مف بعده عالما غير الذم دخؿ فيو
. الفكر السائد كالبنى االجتماعية كمصادر السمطة
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فكأنؾ تنظر .  الذم قدمناه لمبطكلةلكلكننا قد نراه في صكرة معككسة، بالقياس الى المعف
أمرؤ اختار اف يعمؿ عكس التيار االقكل في زمانو، لمجرد انو رأل . الى معنى البطكلة في مرآة

كىذا النيج أكثر ما ينتج . الحؽ اك الرشد فيما اختار، دكف حسباف القكل التي عميو أف يكاجييا
. كسنرل لو نمكذجا كاحدا عمى االقؿ. أبطاالن شيداء

االمر الجامع بيف كؿ ىاتيؾ النماذج اف البطؿ، الى أم نمكذج انتمى، يعمـ نفسو، 
تمؾ ىي ميزتو، كذلؾ . يسحب كراءه االخريف، يجعؿ مف انمكذجو الشخصي نيجا كخطا عاما

. ىك ما يمنحو سمتو كشعاره، بحيث يصح اف يسمى بطال

(2 )

جمع . ثـ إف ىناؾ أمرا جامعا بيف ىؤالء الستة االبطاؿ، ىك أف كال منيـ عالـ فذ قدير
. كما مف شؾ في أف لمعرفتو كما كعاه القسط االكفر في تككيف عناصر بطكلتو كحكافزىا. فأكعى

أم اف كال منيـ يمثؿ خير تمثيؿ ما يسمى بالمثقؼ المنتمي، أك بحسب تعبير أقؿ ذيكعا كلكنو 
ىك ، كالمكقع الطميعي الذم اكتسبو في قكمو، كأّىمو مف ثـ لمقيادة. اعمؽ كأقكل، المثقؼ العضكم

كذلؾ مكقع ظؿ محفكظا لمفقيو كمحصكرا . مف ثمار عضكيتو الكاممة غير المنقكصة في مجتمعو
كنعتقد أف أمرا كيذا لف يحدث . كلـ ينتزعو منو احد حتى اآلف. فيو في كؿ تاريخنا الحضارم

عمى االطالؽ، بؿ إف في بعض ما استجد عمينا في ىذه االياـ دليال يثبت أف الفقيو لـ يفقد قكتو 
عمى الرغـ مف انو انزكل جانبا زمنا طكيال، كظؿ . التمثيمية، كلـ يخسر مف عضكيتو شيئا يذكر

لفترة غير قصيرة معتبرا عند ممثمي تيار الحداثة كالمتأثريف بيـ، مف مخمفات عصر مضى، كأنو 
كفي سبيؿ الحفاظ عمى  مقضي عميو بالزكاؿ، أك انو مجرد زينة البد منيا استكماال لممظاىر،

. تكاصؿ آلية الحكـ بيف الحاكـ ك الجماىير

(3 )

الثالث عشر / مف القرف السابع لميجرة . تمتد ىذه السير في الزماف عمى أربعة قركف
كتمؾ فترة انقالبية في تاريخ . السابع عشر لمميالد/ لمميالد، حتى القرف الحادم عشر لميجرة 

. التشيع االمامي في الشاـ ك إيراف

في الشاـ شيدت نيكضو مف جديد، بعد االنتكاسة اليائمة التي اصابتو بسبب الغزك 
ثـ بسبب ما تاله مف دخكؿ العناصر العسكرية . الصميبي، الذم اصاب منيـ اكثر مف مقتؿ

الطارئة، مف أتابكة سمجكقييف كأيكبييف كمماليؾ، في الصكرة السياسية لبالد الشاـ، كبسط 
ال . كمعمكـ أف تمؾ العناصر حممت مكقفا عدائيا حادا مف التشيع بكافة أشكالو. سمطانيـ عميو
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لشيء اال بسبب تركيبتو الفكرية الصمبة، التي جعمتو عصيا عمى التكيؼ كالتكفيؽ، كغير مناسب 
كلك أنو كاف قابال لذلؾ، شأف غيره مف المذاىب المتمرسة في ىذا . لذكم االطماع السمطكية

. الميداف لتعايشت معو دكف صعكبة

أما في ايراف فقد شيدت النيضة الصفكية الكبرل، التي أعادت تكحيدىا بعد طكؿ تمزؽ، 
كما تزاؿ ايراف، . عمى قاعدة تكحيدىا عقيديا كثقافيا، فجعمت منيا قكة سياسية اقميمية كبرل

. بالنسبة ليذيف الشأنيف، حيث كضعتيا تمؾ النيضة

(4 )

أما بالنسبة لممكاف، فإف ميداف ىذه السير كمضطرب حياة ابطاليا كمزدرعيـ، حيث 
مف . مف الشاـ الى ايراف. انبتكا الباقيات الصالحات كبدلكا المصائر، يمتد عمى رقعة كاسعة

لتصؿ مع بطميف مف ابطاليا الى ايراف، . حمص الى بعمبؾ الى كرؾ نكح الى جزيف الى جباع
كما انيا تتصؿ بسبب كثيؽ، عبر اكثر ابطاليا، . حيث كاف ليما شأف عظيـ في تاريخ ىذا البمد

كبذلؾ تككف ىذه السير بمجمكعيا تعبيرا عف حالة تكاصؿ . بالعراؽ كبالمراكز العممية الشيعية فيو
تكتسب فيو الثقافة كفعميا في . كعف تفاعؿ يتصؼ بالذاتية المطمقة. كتعاط داخمية خصبة كخّيرة

ذ تتسامى تغدك أكثر قدرة عمى . الناس أسباب تسامييا مف تأمؿ النخبة المفكرة في عناصرىا كا 
. المساىمة في بناء النيضة

(5 )

ىكذا يمكف، بؿ يجب، أف نقكؿ إف ىذه السير الست ىي في الحقيقة سيرة كاحدة، 
تتجاكز االشخاص كخصكصياتيـ كمضطرب حياة كؿ منيـ، الى الثقافة التي يمثمكنيا، كالى 

كاعتقد اف القارئ الذم سيرافقنا عمى صفحات . دميـ المعنكمػتيا مف الناس، كالى ُبعدىـ كتؽػحمؿَل 
الكتاب، مف بدايتو الى نيايتو، سيقرأ بيف السطكر قصة أخرل أكبر بكثير مف السير الشخصية 

عمى الرغـ اف تمؾ السير ىي مصب عنايتنا، نراىا في اسـ الكتاب كفي تكزيع . كأكثر اىمية
سيرل خطا تطكريا متصاعدا متنقال في رحاب المكاف كالزماف، كلكنو، عمى اختالؼ . مادتو

ميدانو الجغرافي كحقمو الزماني، يحمؿ قضية كاحدة، أم أف ىناؾ بطال سابعا لـ نميزه بعنكاف، 
كلكنو مكجكد تحت كؿ العناكيف، ىك الجميكر الذم مثمو كحمؿ لكاءه أكلئؾ الفقياء االبطاؿ، 

بؿ إف الحقيقة التي آمؿ اف اككف قد نجحت في . عبر ىذا النمكذج اك ذاؾ مف نماذج البطكلة
ايضاحيا لمقارئ في ما يمي، أف اختالؼ نماذج البطكلة يعكد، في قسط كبير منو، الى اختالؼ 

ابتداء مف ابف معقؿ الحمصي، . المرحمة كمقتضايتيا، كالتطكر الذم تحقؽ عمى صعيد القضية
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الذم حمؿ قضيتو الى ساحة جديدة كاعدة، مثؿ جندم يبدؿ مكقعو، ليس فرارا مف الزحؼ، بؿ 
متحيزا الى فئة، الى بياء الديف العاممي، الذم غدا رمز الطمأنينة كاالستقرار في ساحة جديدة، 

. اثبت الزماف أنيا ساحة المستقبؿ

إف القصة الحقيقية التي تحكييا ىذه السير ىي قصة نيضة التشيع في : بكممات أخرل
. الشاـ كايراف

في الشاـ بتأثير الضربة الصميبية الساحقة كما رافقيا كتالىا مف غزك مغكلي، ثـ سيطرة 
فكاف منيا أف ضربت الناس ". دار االسالـ"العناصر العسكرية التي أتت عمى مكجة الدفاع عف 

مف قكة الفكر بكصفو عامؿ نيضة كتقدـ، الى االراضي الزراعية . بحكـ انتزع منيـ كؿ شيء
. كلـ تترؾ ليـ اال الفتات مف كؿ شيء. الجيدة ككؿ مصادر االنتاج

ة كاالجتماعية، التي كانت تتخذ شكؿ مذاىب متناحرة مكفي إيراف، بتأثير الشرذمة السياس
كىك كضع لـ يكف يستفيد منو . فناء الناس، كفي تعطيؿ دكرىـ الحضارمإمتقاتمة، تتفنف في 

كيجدر بنا ىنا أف نالحظ أف دكر ايراف الحضارم، بيف مجمكعة . اسييف الطفيمييفمسكل الس
الشعكب االسالمية، ظؿ معطال طكاؿ قركف، حتى كّحدتيا النيضة الصفكية، كقضت عمى 

كقد حكينا جانبا جيدا مف قصة ايراف كنيضتيا . عكامؿ التخمؼ التي كانت تنخر جسدىا العريؽ
فميرجع اليو  (اسبابيا التاريخية كنتائجيا الثقافية كالسياسية: اليجرة العاممية الى ايراف)في كتابنا 
. مف أحب

   كالحمد هلل رب العالميف 1413 شعباف 25بعمبؾ في 

 1993 شباط 16
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(1) 

ابه معقم انحمصي 

أحمد به عهي به معقم 

 ( م1246-1171/  هـ 567-644)
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 ابف معقؿ الحمصي
 

البطؿ في صكرة رائد 

(1 )

مف الرجاؿ مف تضعيـ تصاريؼ أقدارىـ عند مفترؽ الدركب، حيث ينعطؼ اتجاه 
فتبقى سيرىـ . االشياء، كحيث تتحكؿ االحكاؿ، كتتبدؿ المصائر، قبؿ أف تستقر عمى أمر جديد

ة التي تكضع لتدؿ عمى الدرب ثـ تبقى بمثؿ الناص. مف بعدىـ، إف بقيت، شاىدا عمى ما جرل
. لتؤدم كظيفتيا حتى بعد أف تضيع معالـ الطريؽ كتّمحي آثار أقداـ الذيف سمككه

قصة حياة ابف معقؿ كأعمالو ىي نمكذج لمسير التي يرل القارئ مف خالليا تاريخا 
كذلؾ مف خالؿ ما ساىمت بو القصة االكبر . فييا نقرأ قصة أكبر بكثير مف حياة انساف. بأكممو

، بؿ كنممس، الجانب االنساني منيا، بأفضؿ مما تتيحو لنا االخبار  كنرل،  مف سيرة الرجؿ
فالخبر العاـ يطمس تفاصيؿ كثيرة جدا، بعدد الناس الذيف كانكا مكضكعا لو إباف . التاريخية

سيرة كسيرة ابف معقؿ . حدكثو، كُيمغي عند قارئو الجانب االنساني، كىك لّب الحقيقة التاريخية
االنساف الى الحدث، كلكنيا أكثر – تقمب المنظار، فتريؾ التاريخ بطريقة معككسة، مف المكضكع 

. حيكية كانسانية

ككاف . لقد اتاح البف معقؿ الحمصي زمانو أف يقؼ، ليس عند منعطؼ كاحد، بؿ اثنيف
ثارة، . كىذا حظ اليتسنى لمكثيريف. الشاىد عمى االثنيف الشؾ أنو يجعؿ الحياة اكثر حيكية كا 
لكنو مف الجية االخرل قد يجعميا قمقة مرىقة أيضا، حتى بالنسبة لالنساف . كالعمر مميئا عريضا

بؿ كيؼ إذا كانت المتغيرات تتصؿ بمكقعو . العادم، فكيؼ إذا كاف ذا مكقع ممتاز مف الناس
بالذات؟ 

(2 )

تمؾ . ، بكصفيا الكطف االكؿ البف معقؿ"حمص"نعني بذينؾ المنعطفيف أكؿ ما نعني 
كمف المعمكـ اف ، "سكرية"الذم في أكاسط " العاصي"المدينة الشامية العريقة القائمة في سيؿ 

ربية كثيفة، إما ػبالد الشاـ إجماال كانت، منذ ما قبؿ االنتشار االسالمي بكثير، مصبا ليجرات ع
إرادية طبقا لقاعدة التبادؿ السكاني بيف المناطؽ الصحراكية كالمناطؽ الخصبة طمبا لالنتجاع، 

ما قسرية، مثمما حدث بعد انييار سد  أف ىذه الكثافة في كال ريب . فيما ُيقاؿ الشيير" مأرب"كا 
، كلـ تجد كبير عناء في التحكؿ "دار االسالـ"السكانية العربية لـ تتأثر كثيرا بدخكؿ المنطقة في 
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لكف تحكليا كاف سطحيا ساذجا، حتى بالقياس الى إخكانيـ المنتشريف . بالتدريج الى الديف الجديد
فاالسالـ جاءىا . كلـ يغير شيئا كبيرا مف منظكمة المفاىيـ كالقيـ كالبنى السائدة. في شبو الجزيرة

كلـ يخفؼ مف كطأتو عمييـ اال رابطة . كافدا مف خارجيا، فتقبمتو بكصفو أمرا كاقعا ال مفر منو
. العصبية كالمغة مع السادة الجدد، في مقابؿ الركـ البزنطييف

مف ىنا كاف ارتباطيـ باالسالـ السياسي، خصكصا السياسي، ىشا كاىيا، فيـ لـ يشارككا 
. في االحداث الكبرل التي صنعت التاريخ الجديد، عمى ام نحك، حتى مقاكميف كمحاربيف

شمكال بو، اك مكضكعا لو، ـكاالنساف مف طبعو كديدنو، أف يتفاعؿ مع الحدث بقدر ما يككف 
بمعنى اك بآخر، ىذا باالضافة الى أنيـ كانكا بعيديف كؿ البعد عف مضطرب االفكار كالمصالح 

فاتصاليـ بأصحاب النبي، صمكات اهلل عميو، . بيف االسالـ كالذيف نابذكه، كعف رمكزه مف الناس
ك االسالـ الذم عرفكه ركبت عناصره محميا، بعد أف . حدث متأخرا، كبشكؿ مقنف كمدركس بدقة

مف ىنا نممح كيؼ أفمح معاكية في استفراد المنطقة كأىميا، . اصطنعت لو الرمكز محميا أيضا
. كسكقيـ سكقا في مشركعو السياسي الشخصي البعيد المدل

ىذه التركيبة السكانية كما تحكيو مف مضمكف ثقافي، بدأت تتغير بسرعة بعد انييار 
كضع الشيعة في العراؽ، إثر نككؿ معاكية عف تنفيذ معاىدة الصمح مع االماـ الحسف عميو 

ثـ مضى يتتبعيـ في البالد " اصحاب عمي كشيعتو"السالـ، كخصكصا البند الخامس، الذم أمف 
كنالت بالد الشاـ النصيب االكفر مف . فتشتتكا في اآلفاؽ ىاربيف. خصكصا في العراؽ قتال

ففي ىذا االطار حدثت اليجرة اليمدانية الكبرل اليو، سالكة الطريؽ الذم . عقابيؿ ىذا المعترؾ
. كىك مف أىـ االحداث في تاريخ الشاـ سكانيا كثفاقيا كسياسيا. سمكتو مف قبؿ قبائؿ يمانية كثيرة

، التي ابقة عادلت مف تأثير التركيبة الثقافية الس. إذ حمؿ الييا عناصر سكانية ذات ثقافة مميزة
نقكؿ ىذا عمى الرغـ مف اف . نجح معاكية في صنعيا كتثبيتيا، كاستند الييا في حربو كحكمو

ككذلؾ غير متجاىميف مؤثرات أخرل، . نتائج ىذا المتغير لـ تبُد اال بعد معاكية كخمفائو االكليف
التأسيس لتاريخ الشيعة "كلمراغب في االستزادة كالتفصيؿ مراجعة كتابنا . ليس ىذا محؿ معالجتيا

". في سكرية كلبناف

كبالنسبة الينا في . في رأينا أف تمؾ اليجرة اليمدانية ىي مفتاح دراسة التشيع في الشاـ
ىذه السيرة، اف حمص، بمد ابف معقؿ، كانت احد مكاطف خمسة استقر فييا المياجركف 

كقد ركل لنا ياقكت . كبذلؾ بدأ تاريخ جديد لممدينة العريقة. اليمدانيكف القادمكف مف الككفة
قصة المدينة ىذه، عارية مف فذلكتيا التاريخية التي اثبتناىا أعاله،  (2/304: معجـ البمداف)

: بالعبارة التالية
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إف أشد الناس عمى عمي بصفيف مع معاكية كاف أىؿ حمص، كأكثرىـ تحريضا عميو "
فمما انقضت تمؾ الحركب، كمضى ذلؾ الزماف، صاركا مف غالة الشيعة، حتى . كجدا في حربو

". االمامية (كأصميـ. ؿ. خ)كأصمحيـ . أف في أىميا مف يرل رأم النصيرية

ليس مف خطتنا ىنا كاآلف الحديث عف المدينة بأكثر مما يييء القارئ لمدخكؿ في سيرة 
نعني الحياة العقمية . كلذلؾ فإننا ننقؿ الكالـ بسرعة الى جانب اكثر صمة بتمؾ السيرة. ابف معقؿ
كبالتحديد ما يتصؿ منيا بالكجو الجديد الذم اتخذتو المدينة، بعد أف صار لمشيعة . في حمص

. حتى لك لـ نكف نممؾ الكثير لنقدمو لمقارئ حكؿ ىذا المكضكع. فييا كجكد يعتد بو عمى األقؿ
ف يكف القميؿ الذم عندنا أكثر مما يتكقعو، بؿ سيفاجئو حتما . كا 

فالمدينة لـ تكف في يكـ مف . لقد نسي الناس ذلؾ الجزء مف تاريخ حمص منذ زمف بعيد
كلـ يصدر عنيا ما . االياـ ذات تاريخ خاص بيا يحرؾ النفس كيغرم بتذكر أحداثيا كرجاليا

". دمشؽ"كال مركزية سياسية كثفافية كسكانية مثؿ ". حمب"ال جياد كال شعر كػ :  يبقى في الذاكرة
كالذاكرة بالنسبة لؤلصقاع كالبقاع، كما ". طرابمس"كال إمارة كتبت اسميا عمى جبيف الزماف مثؿ 

. ىي بالنسبة لمناس، تنجذب لمجميؿ ذم األثر، كتنصرؼ عما كمف ال خطر لو

فاذا أضفنا الى ىذا االعتبار أنو بعدما دار الزماف دكرتو، كقمب ظير المجف لمشيعة في 
ّفي عمى آثاره بما ىك أشبو بالخطة المقصكدة، التي تالحؽ التفاصيؿ ػكسط كشماؿ الشاـ، عُ 

كبسطت ، كذلؾ بعد أف دخمت العناصر التركية المسرح السياسي قكة مستقمة. فتمسحيا مسحا
. سمطانيا عمى مناطؽ كاسعة مف دار االسالـ، كمنيا بالد الشاـ

كبعد .  ـ سقطت حمب بيد االتابؾ عماد الديف زنكي السمجكقي1127/ ىػ521في سنة 
فكاف ". حي عمى خير العمؿ"ذلؾ باثنتيف كعشريف سنة أمر نكر الديف محمكد بإبطاؿ االذاف بػ 

كىي سياسة تابعيا خمفاؤه االيكبيكف أينما حمكا .  ق في شأف المذاىبتذلؾ بمثابة إعالف لسياس
. بكؿ أمانة

كىي التي . حتى المصادر الشيعية نسيت حمص، فباتت ال تأتي عمى ذكرىا حتى لماما
أمؿ )فالحر العاممي، مؤلؼ . لـ تنس حمب كال طرابمس، المتيف أصيبتا بمثؿ ما أصيبت بو

كىك . ، المصدر االكؿ ألعالـ الشيعة في بالد الشاـ عمكما، ال يأتي عمى حمصي كاحد(اآلمؿ
 قاؿ ما يعرؼ، كسكت  قػدأف الحرفي كال ريب . الذم مؤل الجزء الثاني مف كتابو بأعالـ جارتييا

فيذا دليؿ عمى اف . أنو في الحالتيف كاف يجكد مف المكجكدفي ثـ ال ريب . عمف ال يعرؼ
كالسبب ما ألمحنا  ( ـ692/ىػ1103: ت)حمص كانت قد نسخت مف الذاكرة الشيعية في زمانو 
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كلذلؾ . اليو قبؿ قميؿ، مف ضعؼ شأنيا كشأف أعالميا بالقياس الى جارتييا، خصكصا حمب
. فانو حيف أصابيا ما أصابيما انيارت كضاع ذكرىا، كأف لـ تغف باالمس

لـ يبؽ في يدنا مف ذكر االعالـ الشيعة الحمصييف االكائؿ سكل أسماء مبثكثة في أسناد 
كىذه لـ نحصؿ عمييا اال بقراءة عشكائية في كتب الحديث، مستيديف بالنسبة . احاديث شريفة
فمف ذا الذم يضمف أف . كىي طريقة غير مضمكنة، عمى الرغـ مما فييا مف مشقة. الى حمص

كؿ حمصي ذكر، حيث ذكر، منسكب الى بمده، فضال عف أنني ال أدعي أنني استقصيت كؿ 
إذف، فمتكف ىذه المقدمة محاكلة أكلى، ال تبتغي أكثر مف تحريؾ االىتماـ بيذا . المظاف

. المكضكع الجميؿ

كمف الجدير بالذكر أف ال أحد مف ىؤالء قد ُذكر في كتب االعالـ اك رجاؿ الحديث 
الذم يكرد لو السيد االميف . ، باستثناء الحسف بف ابراىيـ يف محمد بف جعفر الحمصي الشيعة
لساف الميزاف )ترجمة مختصرة مقتبسة بنصيا عف ابف حجر في  (4/628: أعياف الشيعة)في 

 1232/  ىػ 630:ت)، الذم اخذىا بدكره عف ابف ابي طي، يحيى بف حميدة الحمبي (192/ 2
(. تاريخ االمامية)في كتابو الجميؿ المفقكد  (ـ

ليؾ مف عثرنا عمى أسمائيـ :  كا 

كفاية االثر في النص )يرد اسمو في سند حديث في : محمد بف عبداهلل الحمصي -1
الثامف /كنرجح انو عاش في القرف الثاني لميجرة (73/عمى االئمة االثني عشر

ذلؾ اف بينو كبيف النبي، صمكات . لمميالد، اك اكائؿ القرف الثالث عمى أبعد تقدير
كىك أقدـ مف عثرنا عمى اسمو مف الرجاؿ المنسكبيف . اهلل عميو كآلو، أربع كسائط

كىذا يقدـ دليال عمى اف كجكد الشيعة في المدينة يرقى الى فترة مبكرة . الى حمص
كيؤازر ماذكرناه في اكليات ىذه المقدمة، كعالجناه بتفصيؿ كاؼ في كتابنا . جدا
. مف أف كجكد الشيعة فييا يرقى الى ُبعيد عاـ الجماعة" التأسيس"
التاسع / نرجح انو مف رجاؿ القرف الثالث لميجرة : محمد بف عرفة الطائي الحمصي -2

 (.77/كفاية االثر )يرد اسمو في سند حديث في . لمميالد
كىك . (163/كقاية االثر )يرد اسمو في سند حديث في : أحمد بف يكسؼ الحمصي -3

 .شيخ لعتبة بف عبداهلل الحمصي التالي ذكره
شيخ ألب الحسف عمي بف الحسف بف منده، كىذا شيخ : عتبة بف عبداهلل الحمصي -4

، التقى بو كأخذ عنو في مكسـ الحج في (كفاية األثر)لعمي بف محمد الخزاز مؤلؼ 
 (.162/كفاية االثر ) ـ 990/ ىػ 380مكة سنة 
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شيخ لعتبة بف عبداهلل المذككر أعاله، يكصؼ في : سميماف بف عمر الراسبي -5
 (.164/كفاية األثر )" الكاتب بحمص"سياؽ السند بػ 

 :أما في المتأخريف عف أكلئؾ فقد عثرنا عمى ثالثة

المبارؾ بف يحيى بف المبارؾ بف مقبؿ، ابك الخير، مخمص الديف الغساني : االكؿ
كاف : "قائال (1/385: ذيؿ مرآة الزماف)ذكره اليكنيني في  ( ـ1259/ ىػ 648:ت)الحمصي 

فاضال أديبا كلو معرفة تامة باالنساب، كىك أحد مشايخ الشيعة، تكفي في ربيع اآلخر بجبؿ 
. "ككاف قد ىرب مف حمص مف التتر فأدركو أجمو. لبناف

: ت)أخكه محمد بف يحيى بف مبارؾ بف مقبؿ الغساني الحمصي، جماؿ الديف : الثاني
ككصؼ أباه بأنو . بالشاعر الناثر (4/383: الكافي)كصفو الصفدم في  ( ـ1271/ ىػ 670

أبياتا في الرد  (3/436: ذيؿ مرآة الزماف)أكرد لو اليكنيني في ". كاف كزيرا مف أجالد الشيعة"
: عمى جماؿ الديف بف الحساـ، حيث قاؿ مف قصيدة يرثي بيا ابف العكدم الجزيني

عرج بجزيف يا مستبعد النجؼ ففضؿ مف حميا يا صاح غير خفي 

: فرد عميو ابف مقبؿ بقصيدة طكيمة مطمعيا

لقد تجاكز حد الكفر كالسخؼ مف قاس مقبرة ابف العكد بالنجؼ 

. أما ثالثيـ فيك ابف معقؿ الحمصي الذم كضعنا ىذه المقدمة في سبيؿ كتابة سيرتو

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(1 )

 (بفتح الميـ كسككف العيف الميممة، بعدىا قاؼ مكسكرة كالـ آخر الحركؼ)ابف معقؿ 
 (تكممة إكماؿ االكماؿ)البف الفكطي نقال عف  (مجمع اآلداب)ىكذا ييجئ االسـ محقؽ 

، ابك العباس أحمد بف عمي بف  عزالديف: (118-117مخطكطة مكتبة االكقاؼ ببغداد، كرقة )
. معقؿ بف ابي العالء بف محمد بف معقؿ، االزدم الغساني ثـ الميمبي الحمصي

اما االزدم فنسبة الى أزد غساف، قبيمة يمانية . كالميمبي نسبة الى الميمب بف أبي صفرة
كالمعركؼ أف األزد انقسمكا . نزلت بالد الشاـ كشماؿ الجزيرة العربية عمى أثر كارثة سد مأرب

 ـ، فريؽ مع االماـ عمي عميو السالـ كثاف مع معاكية 647/ ىػ37فريقيف يكـ صفيف سنة 
، كلكنيـ اضُطيدكا مف معاكية فيما بعد، بحيث جمعكا جمكعيـ كنزحكا مف (15 ك6/8: الطبرم)

ككاف تاريخيـ مف بعد مميئا بالثكرات عمى البيت االمكم ككالتو حيثما حمكا ". عماف"الشاـ باتجاه 
كالمعركؼ أف . يماني" الشاـ"كالثابت عندنا اف التشيع في . ("أزد"دائرة المعارؼ االسالمية، مادة )

سياسة معاكية الشامية مالت الى القيسييف في مقابؿ اليمانييف، حتى ثار ابف الزبير فقمب 
ككـ لمثؿ ىذا االساس مف . كربما كاف ذلؾ أساسا بعيدا مؤثرا في سيرة ابف معقؿ. عبدالممؾ اآلية

. الناس اليشعركفأكثر أثر في حياة الناس، كلكف 

(2 )

يقتبسو )" كاف كافر العقؿ، غاليا في التشيع، دّينا متزىدا"يصؼ الذىبي ابف معقؿ بأنو 
سير أعالـ )" كبير الرافضة، النحكم العاّلمة"كأنو  ( عف تاريخ االسالـ151/في بغية الكعاة 

مف فضالء العصر كعمماء كأدباء الدىر : " كيقكؿ فيو ابف الفكطي. (222 / 23: النبالء
كاف شاعرا مقتدرا عمى النظـ، "كيصفو اليكنيني بأنو . (1/9: تمخيص مجمع اآلداب)" كشعرائو

فيذه . (11 / 3: ذيؿ مرآة الزماف)" عالما بفنكف األدب كاالصكؿ كالفقو عمى رأم االمامية
شيادات ثالث صدرت عف ثالثة شيداء، أكليـ كاحد مف أبرز المؤرخيف ككتّاب السيرة، أعني بو 

كثانييـ بمدم كمعاصر البف معقؿ، ىك مكسى بف .  ـ1347/  ىػ 748الذىبي المتكفي سنة 
مف المؤكد انو لـ يمقو، كلكنو مع ذلؾ قادر .  ـ1325/  ىػ 726محمد اليكنيني، المتكفي سنة 

عمى أف ينقؿ إلينا االنطباع الذم تركو ابف معقؿ في أذىاف الناس في بعمبؾ حيث عاش زمنا  
كالثالث ابف الفكطي، عبد الرزاؽ بف احمد الصابكني . كترؾ أثرا طيبا، كما سنعرؼ بعد قميؿ

مجمع االداب في معجـ ) ـ، مؤرخ العراؽ الشيير كمؤلؼ 1322/  ىػ 723المتكفي سنة 
كىك أكبر كتاب بالعربية في السير كالتراجـ، كمؤلفو ىك الكحيد بيف الثالثة  (االسماء كااللقاب
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كتراجـ . إذف فشيادتو ىك اآلخر شيادة عارؼ خبير. الذم لقي ابف معقؿ كعرفو معرفة جيدة
. ىؤالء الثالثة ىي عمدة ىذه الدراسة

أف ابف معقؿ كاف ابرز فقيو شيعي في الشاـ في " كبير الرافضة"يؤخذ مف كممة الذىبي 
حقا إف جبؿ عامؿ كاف حتى ذلؾ الزماف كعدا . كنحف نعرؼ اف ىذا الكالـ غير دقيؽ. زمانو

تخبئو االياـ، كأف عمينا اف ننتظر قرنا كنصؼ القرف تقريبا حتي يحقؽ الشييد االكؿ محمد بف 
نيضتو العممية الكبرل التي تفيأ العالـ الشيعي ظالليا  ( ـ1384/  ىػ 786: ؽ)مكي الجزيني 
كاف طرابمس كفقياءىا كاف قد اضمحؿ أمرىا كأمرىـ . كسنعّرؼ بيا فيما يمي. الكارفة كما يزاؿ

فكانت قد " حمب"أما منارة  الشاـ . منذ  ما يقؿ قميال عف القرنيف، بعد كقكعيا في أسر الصميبييف
كبعضيـ ". مصر"فمنيـ مف نزح الى . انفرط نظاميا، كتشّتت سادتيا بنك زىرة في األمصار

كلكف كاف ىناؾ غير . كمف بقي منيـ أخذ يتظاىر بأنو شافعي. المجاكرة" الفكعة"تحكؿ الى قرية 
الذم صمد . ىك نجيب الديف، أبك القاسـ الحسيف بف العكد الحمبي. بعيد فقيو حمبي كبير

ُأركب حماران مقمكبان، كطيؼ بو في "الى اف .  ـ1252 / ىػ650الى حكالي سنة " حمب"في
كعمى األثر تحّكؿ الى . (3/434: ذيؿ مرآة الزماف) "شكارعيا كأسكاقيا كىك يضرب بالدّرة

كىك الذم رثاه .  ـ1276 / ىػ677، كعاش فييا إلى أف تكفى سنة "جبؿ عامؿ"في " جزيف"
. الفقيو جماؿ الديف، ابراىيـ بف الحساـ العاممي، بالقصيدة المشار إلييا في أكليات ىذه السيرة
كاألبيات ، عمى الرغـ مف رّد الفعؿ الغاضب الذم أثارتو مف ابف مقبؿ الحمصي، تدؿ عمى 

خاصة كأنيا صدرت عف فقيو آخر، عاممي، . جاللة قدر إبف العكد كعظـ مكانتو في النفكس
. عرؼ الشيخ ابف العكد معرفة جيدة كال ريب

" الشاـ"إذف، فمف الحؽ أف نقكؿ، اف ابف معقؿ كاف أحد فقيييف شيعييف كبيريف في 
فقد ترجـ لو في . كالجدير بالذكر أف الذىبي ال يجيؿ ابف العكد. ثانييما ابف العكد

كما يجدر بنا أف نشير إلى أف البحاثة (. سير أعالـ النبالء)كلكنو تجاىمو في . (5/325:العبر)
الشيير آغا بزرؾ الطيراني، في سياؽ االشارة إلى المعاصرة كالمكازنة بيف المحقؽ الحمي، جعفر 

ككانا شيخي الشيعة، أحدىما في : "كابف العكد، قاؿ ( ـ1275 / ىػ 676: ت)بف الحسف 
فنسي ابف معقؿ مثمما أغفؿ . (7/135:طبقات اعالـ الشيعة)" العراؽ، كاآلخر في جبؿ عامؿ

. الذىبي ابف العكد

، "لنحكما"بقية نص الذىبي يشير إلى مممحيف اثنيف ال أكثر عند ابف معقؿ، ىما 
العارؼ : فتعني" العاّلمة"أما .  كسنعرؼ أنو أصاب شيرة كاسعة في عمكـ العربية".العاّلمة"ك

لكف الحقيقة اف نص الذىبي ىذا ، ال .  كسنعرؼ أيضا أنو ترؾ كتابا في ىذا العمـ. باألنساب
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كلست أكتـ أنني أتيـ . بؿ يظممو ظممان شنيعان ال مبرر لو. ينصؼ ابف معقؿ عمى االطالؽ
كيعرؼ اف المكانة . فيك يعرؼ حؽ المعرفة تاريخ الرجؿ العممي. الذىبي بكتماف الحؽ كىك يعمـ

كلكنو أم الذىبي، عمى جاللة قدره في . التي اكتسبيا أينما  حّؿ ليس بالعربية كاالنساب حسب
لتدؿ عمى " الرافضة"تممس ذلؾ، مثالن، مف اصراره عمى استعماؿ كممة . فّنو، متحّيز تحّيزان شنيعان 

آثرنا أف ال نقتبسيا كاف ال نقؼ عندىا، . فضالن عف كممات كعبارات أخريات. الشيعة اإلمامية
كلكي تعرؼ الفرؽ، قارف نصو بنص اليكنيني، ترَل كـ اف . كي ال تمقي بظميا الكالح عمى البحث

كالحقيقة اف ىذه المالحظة، بالنسبة لالثنيف، ال تصح . ىذا األخير برمء كمنصؼ كسميـ الطكّية
. بالنسبة ليذا المقاـ فقط، بؿ تسرم في كؿ أعماليما
(3 )

كذلؾ قاؿ ىك نفسو البف الصابكني، ".  بحمص567في شيكر سنة "كلد ابف معقؿ 
كأثبتو . إذ سألو عف تاريخ مكلده ( ـ1282-1207/  ىػ 680-604)محمد بف عمي المحمكدم 

(. 118-117/تكممة إكماؿ االكماؿ في االنساب كاالسماء كاأللقاب )ىذا االخير في كتابو 
فقد لقي ابف معقؿ كعرفو معرفة جيدة، كأخذ . كابف الصابكني مصدر اكلي ليذه السيرة

كيمتاز بأنو الكحيد الذم يتحدث عف . عنو سيرة حياتو، كعني بتسجيميا تسجيال كصؿ إلينا
في حيف يذكر . كلكنو اليشير الى دراستو في الحمة". حمص"تحصيمو العممي أكؿ أمره في 

كالظاىر اف ابف معقؿ نفسو مسؤكؿ عف ىذه المفارقة، كأنو آثر . دراستو كشيكخو في بغداد
السككت عما يحسف السككت عنو، اك الينفع القكؿ فيو، ماداـ يخاطب محدثا دمشقيا، صيت 

. الحمة كاىميا عنده ليس بذاؾ

(4 )

قرأ العربية ببمده عمى الفقيو ميذب الديف ابي الفرج عبداهلل بف أسعد المكصمي، نزيؿ "
كابف أسعد ىذا، كُيعرؼ ايضا بابف الدىاف، فقيو غمب عميو الشعر . (نفسو/ تكممة )" حمص

 كأقاـ بيا حتى كفاتو في السنة "تكلى التدريس بمدينة حمص"ىجر بمده المكصؿ ك . كاشتير بو
كيؤخذ مف نص ابف الصابكني أف ابف معقؿ كاف  (1/257كفيات االعياف ) ـ 1185/  ىػ 581

كلكف ابف معقؿ كاف . أحد أكلئؾ الذيف قرأكا عمى ىذا المكصمي، كأنو لـ يقرأ عميو سكل العربية
كليذا فاننا نرتاب . كىذا يعني انو لـ يأخذ الكثير الذم يعتد بو. في الرابعة عشرة عند كفاة شيخو

بأنو قد ذكر شيخو المكصمي في سبيؿ التغطية عمى شيخ اك شيكخ آخريف، سكت عف ذكرىـ 
خاصة كأف ىناؾ فترة مظممة . لمسبب نفسو الذم أمسؾ مف أجمو عف ذكر دراستو في الحمة

تماما في سيرتو تمتد عمى ست سنكات عمى االقؿ، أم بيف تاريخ كفاة شيخو االكؿ ابف الدىاف 
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كبيف سفره الى الحّمة، الذم النتصكر عمى االطالؽ أنو قد حدث قبؿ اف يككف قد بمغ العشريف 
. مف عمره عمى اقؿ تقدير

(5 )

مف المؤكد اف ابف معقؿ ىاجر بعد ىذه المرحمة الى الحّمة، كىي خطكة منتظرة مف امرئ 
كالحّمة كانت في ذلؾ الزماف، كالى مدة طكيمة تالية، . كشؼ الزماف فيما بعد عبقريتو كطمكحو

ككانت الرحمة . أىـ مركز عممي لمشيعة، تجذب الييا المتفقييف الطامحيف مف مختمؼ االقطار
كلكننا مف . الييا مف المنطقة الشامية، خصكصا مف جبؿ عامؿ قد بدأت تصبح تقميدا متبعا

فابف معقؿ . اسؼ النعرؼ شيئا عف تاريخ رحمتو الييا، كال عف شيكخو، كال عف مدة إقامتو فييا
لكف . نفسو كتـ االمر جممة كتفصيال كىك يحدث ابف الصابكني عف سيرة حياتو، كما اشرنا سابقا

. ( نقال عف تاريخ االسالـ151/ بغية الكعاة )" أخذ الرفض عف جماعة بالحمة:"الذىبي يقكؿ
ككؿ شيء يدؿ عمى أنو أخذىا . (7/238: الكافي بالكفيات)كالعبارة نفسيا نجدىا عند الصفدم 

د ػػػػعف الذىبي، الذم يبدك انو أخذ عف مصدر لـ يصؿ الينا، كأننا نحس مف العبارة اف الذىبي ؽ
. ، التي يبدك انيا تضمنت اسماء شيكخ ابف معقؿ في الحّمة تصرؼ بالمعمكمات التي بيف يديو

كالذىبي امرؤ ذك ذىنية كمزاج صارا . ىك إجماؿ البد انو يستند الى تفصيؿ" جماعة"فقكلو 
 انو اضرب عف ذكر شيكخ ابف معقؿ في الحّمة  فيفال عجبإذف ، .  معركفيف عند القارئ

ؿ القارئ اف ىذه ىي المرة الثانية التي نضبط فييا الذىبي ػجّ ػػػكليس.  "جماعة"كاكتفى بقكلو 
. متمّبسا بكتماف الحؽ كىك يعمـ

في المدة التي يمكف اف يككف ابف معقؿ قد أقاـ " الحمة"لكف يحسف اف نقكؿ إف شيخي 
ر بف نما ػػػػكمحمد بف جعؼ (  ـ1201/  ىػ 598:ت )محمد بف ادريس : فييا، كانا عمى التكالي

، مف بعدنا البحث دة لمف يتابع ػػػػفعسى اف تككف ىذه االشارة مفي.  ( ـ1238/  ىػ 636: ت )
التي مايزاؿ اكثرىا ، ، خصكصا مجمكعات االجازات  استنادا الى مصادر لـ تصؿ يدنا الييا

. مبعثرا لـ يمثؿ لمطبع

(6 )

ككاف ذلؾ، فيما يبدك، فاتحة الجزء التالي . مف الحمة اتخذ ابف معقؿ طريقو صكب بغداد
لقد كانت فرصتو في االندماج االجتماعي كالبركز العممي في كطنو . مف خطة اختطيا لنفسو

كىا ىك قد اختار . محصكرة في أف يجّمي في المعارؼ كالعمكـ الحيادية بالنسبة لمنزاع المذىبي
. عمـ النحك
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الكجيو : في بغداد انكب عمى دراسة النحك عمى شيخيف مف أشير نحاة عصرىما، ىما
، مدّرس النحك في المدرسة النظامية ( ـ1214/  ىػ 612:ت)الكاسطي، المبارؾ بف سعيد 

كمف الكاضح اف . ( ـ1218/  ىػ 616: ت)كابكالبقاء العكبرم، عبداهلل بف حسيف . الشييرة
فمف الثابت، استنادا الى كؿ . تاريخ كفاة العكبرم يفيدنا ضمنا تاريخ دراسة ابف معقؿ في بغداد

فيبدك انو، ام التاريخ، محصكر . مف ترجمكا لو، انو لـ يقرأ عمى احد فييا سكل ذينؾ الشيخيف
لكف مف الثابت ايضا انو التقى الكندم، زيد بف .  ـ1218/  ىػ 616مف أدناه فيما قبؿ السنة 

ما يدفع تاريخ .  ـ1215/  ىػ 613الحسف في دمشؽ، كما سنعرؼ بعد قميؿ، كىذا تكفي سنة 
كالنتيجة مف كؿ ىذا . دراستو في بغداد، كقبميا في الحمة، ثالث سنكات عمى االقؿ الى الكراء

التمحيص، عمى صعيد التاريخ، انو كاف في الحمة ثـ في بغداد في السنكات االخيرة مف القرف 
. الثالث عشر/ ات االكلى مف القرف السابع كالثاني عشر لمميالد، اك السف/ السادس لميجرة 

، قبؿ مغادرة ىذه المرحمة مف سيرة ابف معقؿ، انو اختط ببرنامج رحمتو  كمما يجدر ذكره
. تمؾ، مف كطنو الى الحمة ثـ بغداد، ما صار لو فيما بعد قكة تقميد استمر حكالي ثالثة قركف

كلكنو بعد أف . فكنت ترل الفقيو الطمكح يخرج مف بمده متجيا الى الحمة، اك النجؼ فيما بعد
كأشير مثاليف عمى ىذه الخطة . يكتفي مف احدىما يعّرج عمى بغداد لالخذ مف شيكخيا كمحدثييا

كالمحقؽ  ( ـ1384/  ىػ 940: ت)نجدىما في سيرة الشييد االكؿ، محمد بف مكي الجزيني 
. ، كما سنعرؼ سيرتيما فيما يمي( ـ1533/  ىػ 940: ت)الثاني عمي بف عبد العالي الكركي 

. ، اكؿ مف سف ىذه السنة ، عمى ما نعمـ ككاف ابف معقؿ

(7 )

عمى " الى الشاـ"نقكؿ .  ـ قفؿ ابف معقؿ عائدا الى الشاـ1215/  ىػ 613قبؿ السنة 
. كجو التعميـ، الننا ال نعرؼ الى ايف كانت عكدتو عمى نحك التحديد

لكف لـ . مف الثابت انو، بعد أف غادر بغداد، أقاـ مددا متفاكتة في بعمبؾ كحماة كدمشؽ
. عمى أف ىذا ال يصح دليؿ نفي عمى انو فعؿ. ؿ أحد ممف ترجمكا لو انو سكف حمصػػيؽُ 

أعني . فما مف أحد مف أكلئؾ كاف في صدد استيفاء المكضكع. فاإلعراض اليصح ىنا شاىد نفي
إنما نستدؿ عمى تنقالتو مف إشارات .  أنو ما مف أحد مّمف ترجمكا لو اىتـ بتتبع أماكف إقامتو

. كردت عرضا في النصكص التي بيف أيدينا

ـ في حمص، مف بعد العراؽ، عمى نحك التكطف ػػػميما يكف فما مف شؾ في انو لـ يؽِق 
كما اف مما الشؾ فيو أف حمص لـ تعد المكاف المالئـ القامة فقيو شيعي . فترة اك فترات طكيمة
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لقد كانت المنطقة، التي مركزىا . يؤدم الكظيفة المعتادة لمثمو في مجتمعو، حتى مع بعض القيكد
حمب عاصمة التشيع في الشاـ لمدة قرنيف، ىدفا ذا أكلكية في سياسة السمطة الزنكية ثـ االيكبية، 

حقا أف أىؿ السياسة كاصحاب السمطة انفسيـ لـ يبرزكا اال نادرا . التي اعتمدت مناجزة التشيع
ممتمئيف حماسة تكالكا عمى القياـ بالميمة خير اؿ، لكف فقياء مف مذىب السمطة  في ىذا المعترؾ

، غير مكفريف كسيمة مف مختمؼ اشكاؿ التضييؽ كالتيكيؿ كالمحاربة  قياـ، اك باالحرل أسكأ قياـ
 القاسـ بف الحسيف أبػػكر ىنا بما جرل عمى آخر فقيو شيعي حمبي كبير، ىك ػػػػػكنذؾّ . كبث الرعب

يف العكد الحمبي الذم أخرج مف حمب بعد أف طيؼ بو في شكارعيا كاسكاقيا عمى حمار مقمكب 
االمر الذم يمكف اعتباره رسالة مكجية .  ـ1252 ىػ 650كذلؾ حكالي السنة . كىك يضرب الدرة

لست أعني الحدث بذاتو، فيك قد جرل بعد عكدة ابف .  الى كؿ مف ييمو االخر، كنقطة ختاـ
بؿ ما يمثمو مف تييؤات كسياسة كانت ناشطة كمعمكال بيا آنذاؾ دكف . معقؿ مف العراؽ بكثير

. ريب

نعتقد اف ما قمناه كاؼ ليضع القارئ في جك الكضع المعقد الذم كاجيو ابف معقؿ بعد 
كسيرل القارئ أف ما بقي مف عمره كاف محاكالت دائبة كمرىقة لمتالؤـ كالعمؿ . عكدتو مف العراؽ

في ظؿ أحكاؿ صعبة كمعقدة جدا، كأنو فشؿ في بعضيا كنجح في أخر، كأف نجاحو الكبير 
. كالتاريخي كاف مذخكرا لمنطقة تعيش لحظة تحفز تاريخي ىي بعمبؾ

عمى انو قبؿ الدخكؿ في الكالـ عف فترة بعمبؾ مف سيرة ابف معقؿ كدكره التايخي فييا 
كسيرة المرء . كذلؾ كفاء لسيرة الرجؿ. رغـ انو ال شئ مميزا فييا. البد مف اإللماـ بفترة دمشؽ

. كؿ ال يتجزأ، حتى لمجزء الذم دعانا لكتابة سيرتو

كالظاىر أف جّؿ بغية ابف معقؿ مف سكنى دمشؽ دكف غيرىا كاف اف يحقؽ لنفسو نكعا 
ّد لو منذ ػػكذلؾ أمر أع. مف االندماج االجتماعي، كيكتسب مكانة عف طريؽ البركز في مجتمعيا

. اياـ الطمب في بغداد كما عرفنا

كلقد كانت دمشؽ يكـ نزليا تحت حكـ أمير ايكبي يكصؼ بأنو كاف عالما فقييا نحكيا 
شفاء القمكب في مناقب بني )" كاف عنده جماعة مف الفضالء، اليفارقكنو سفرا كال حضرا"ك. لغكيا
-1200/ ىػ 624-597: ح)ىك الممؾ المعظـ عيسى بف ابي بكر بف ايكب  (277/ايكب

 1215/  ىػ 613: ت)كما كاف في المدينة ايضا تاج الديف زيد بف الحسف الكندم . ( ـ1226
. كاستاذ الممؾ المعظـ نفسو في االدب كالنحك (22/34: سير اعالـ النبالء)شيخ العربية  (ـ
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كعرضيما عمى الكندم، فاطمع عمييما  (التكممة)ك (االيضاح)عمد ابف معقؿ الى نظـ 
: الكافي بالكفيات)" بأف كتابو أعمؽ في القمكب كأثبت باالفكار مف كالـ الفارسي"كحكـ لو 

كالكتاباف المذككراف ىما في . ثـ قدمو لممعظـ عيسى فأجازه بثالثيف دينارا كخمعة (7/239
ككانا مف . االصؿ ألبي عمي الفارسي النحكم الشيير، أكليما في النحك كالثاني في التصريؼ

ككانت االفادة مف سيكلة حفظ النص الشعرم . أشير كتب التدريس كأكثرىما ذيكعا بيف الطالب
فأراد ابف معقؿ اف يفيد مف . مف االساليب التربكية المعمكؿ بيا في حمقات التدريس يكمذاؾ

شاعريتو كمف معرفتو العالية بمكضكعي الكتابيف  فنظـ مادتيما كقدميما الى المعنييف عبر شيخ 
. العربية في دمشؽ كأميرىا النحكم المغكم

بيذا المدخؿ الساذج البسيط شاء ابف معقؿ اف يحاكؿ اختراؽ الحاجز الذم يحكؿ بينو 
كبيف االندماج في المجتمع العممي في عاصمة المنطقة السياسية كالثقافية، كأف ينتزع االعتراؼ 

ككأنو أدرؾ أف االمكر لـ تكف أبدان بيذه البساطة، . بو في اكساطو، كأف يبني لنفسو مكانة فييا
كأف اىؿ الفقو كالثقافة فييا لـ يككنكا ابدا كيانا مستقال لو آلياتو كأعرافو الذاتية البعيدة عف أىؿ 

كبالتالي فاف اختراقو . بؿ مجرد تجمع يعيش عمى ىامش السمطة، كظيفتو أف يرفدىا. السياسة
. يحمؿ معنى كبيرا لف يتأتى لو بتمؾ الكسيمة

ف نجح بالمقاييس العممية كالتربكية السائدة كما تشيد بذلؾ  مف ىنا رأينا ابف معقؿ، كا 
اشادة الكندم كجائزة االمير، اال أنو فشؿ فشال ذريعا فيما رمى إليو العتبارات أخرل ال عالقة 

يدلنا عمى ذلؾ أف عممو لـ يمؽ االنتشار المتكقع لو، عمى الرغـ مف أنو . ليا بالكفاءة كاالجادة
كما كصفو ابف " نظما حسنا"، كأف نظمو كاف (7/239الكافي )فيو عمى حد قكؿ الصفدم " أجاد"

كلـ يذكر . حتى اف كتابيو فقدا، فال نعثر اليكـ عمى نسخة ليما. (18-117/ تكممة )الصابكني 
كلك انيما لقيا حظا مف االنتشار لما ضاع جيد صاحبيما . أحد أنو رأىما اك احدىما مف بعده

. ىباء

(9 )

لعؿ ابف معقؿ ادرؾ، بعد تجربتو الفاشمة في دمشؽ، أف الحاجز المذىبي أقكل كأعمى 
كأنو، ام . مف يخترقو انساف كحده بيذه البساطة اعتمادا عمى ما يتمتع بو مف كفاءة كمكىبة

الحاجز، أصبح في قمب الحالة السياسية، كميدانا لمعارؾ قاسية، فييا منصكر كميزكـ، يحؿ 
كلعمو عمى اثر ذلؾ ىجر دمشؽ كاىميا، كيمـ . الحذر كالريبة جناف كؿ مف الطرفيف تجاه اآلخر

. كجيو شطر بعمبؾ
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كلقد رأينا قبؿ قميؿ أنو . لسنا ندرم عمى نحك التحديد لماذا آثر بعمبؾ بالذات عمى سكاىا
عندما ضاقت حمب كاىميا بالشيخ ابف العكد تحكؿ عنيا الى جزيف، كعاش فييا بسالـ حتى 

كلكننا سنعرؼ اف جزيف كبعمبؾ كمتاىما كانتا ارضا ذات خصكصية، مف حيث . كافتو المنية
كتحكؿ ابف العكد كابف معقؿ الييما، بعد اف ضاقت عمييما . انيما تحمالف كعدا برسـ المستقبؿ

االرض بما رحبت، بالنسبة لمف يحصي عمى التاريخ انفاسو، اصبع يشير الى ماضي االياـ 
. التالية

 مف اماثؿ أىؿ بعمبؾ، كلو جدة "لكننا كجدنا اليكنيني يترجـ لبعمبكي، فيصفو بأنو 
ذيؿ مرآة الزماف )" ككاف متشيعا متغاليا. متكسطة، كعنده مكارمة كسعة صدر كحسف عشرة

كىك حفيد .  ـ1272/  ىػ 671، تكفي سنة  اسمو احمد بف عمي بف حميد بف معقؿ (3/11
مما يفيـ منو اف اختو، ام اخت الشيخ ابف معقؿ، كانت تقيـ في .  الخت الشيخ ابف معقؿ

أضؼ الى ذلؾ انو يبدك مف نص اليكنيني . كاف زكجيا ىك مف أقارب الشيخ. المدينة يكـ نزليا
كمف الصعب جدا، ". مف اماثؿ أىؿ بعمبؾ"اف المترجـ لو كاف يتمتع بكضع اجتماعي ممتاز 

استنادا الى ما نعرفو عف القكاعد كالتقاليد، اف يصؿ امرؤ الى مستكل يصح اف يكصؼ بمثؿ 
كالمتأمؿ في ىذه المعمكمة يسمح . كممات اليكنيني دكف اف يككف مستندا الى كضع اجتماعي قكم

لنفسو اف يستنتج اف ابف معقؿ، حيف آثر بعمبؾ عمى سكاىا بعدما خاب سعيو في دمشؽ، كاف 
لكننا نتجاكز حقكقنا كحدكدنا . كىك أمر يمكف اعتباره سببا قكيا اليثارىا. لو فييا قاعدة نسبية قكية

كسيجد القارئ فيما يمي مف ىذه السيرة، . كباحثيف، اف جزمنا كحتمنا انو كاف السبب الكحيد
خصكصا فيما يتعمؽ منيا بالتركيبة السكانية لبعمبؾ، كالكضع االنقالبي الذم كانت تجتازه، ما 

. يمكف إضافتو الى ىذه النقطة

كلسنا ندرم اف كاف يدرؾ القيمة الخاصة . ميما يكف فإنو اتخذ طريقو اخيرا الى بعمبؾ
لخطكتو ىذه، كلكنو كىك الكافر العقؿ عمى حد كصؼ الذىبي كالصفدم، حرمٌّ باف يككف اتخذ 

كالتجاريب تعمـ مف . خاصة كانو قد خرج لتكه مف تجربة مرة في دمشؽ. قراره بعد دراسة كتأمؿ
كخاصة ايضا اف حياتو كما جرل عميو منذ عاد مف العراؽ كثيقة . يكصؼ بمثؿ ما كصؼ بو
ابتداء مف اضطراره الى التخمي عف كطنو حمص، الى فشمو في . الصمة بأكضاع سياسية

كانساف يمقى مثؿ ما لقي حقيؽ بأف يبدأ كضع الشأف السياسي كتييؤاتو في الحسباف كىك . دمشؽ
. يجتاز منعطفات حياتو

/ نرجح اف نزكلو المدينة كاف في كقت ما مف العشر االكؿ مف القرف السابع لميجرة 
كمف المشككؾ فيو انو كاف مكضع . كالحدث بذاتو يبدك صغيرا اليؤبو بو. الثالث عشر لمميالد
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فمف ذا الذم يأبو لقدكـ فقيو كعالـ لغة . اىتماـ احد يكمذاؾ، بؿ حتى ىذه كتابة ىذه السطكر
أشبو ما يككف بالشريد بعد اف فقد كطنو، كفشؿ في أف يكسب لنفسو مكانا الئقا في غيره؟ 

في خصكصية الفقيو : لكف المعنى التاريخي الكبير ليذا الحدث الصغير يكمف في أمريف
الشيعي في مجتمعو، كفي التطكرات التي كانت عالقة في مدينة بعمبؾ في ذلؾ األكاف ببطء 

كتمؾ التطكرات تتصؿ بتركيبتيا السكانية، حممت الييا مف جكارىا ما بّدؿ كجييا . كلكف بثبات
. تبديال صار مف بعد شبو كامؿ، بحيث اف قمة مف المختصيف يعرفكف اليكـ ما كانت عميو

كلكنيا إذ ذاؾ . ىذه التطكرات كانت قد بدأت قبؿ دخكؿ ابف معقؿ بكقت غير قصير
كلـ يكف ينقصيا لتتحكؿ مف تغيير كمي الى آخر نكعي اال . كانت قد بدأت عمميا التغييرم

فيا هلل . االمر الذم نجح فيو الرجؿ ايما نجاح. كجكد رجؿ كابف معقؿ لو قيمة الرمز كفعمو
فكأنيا .  ككممة البدء في غيرهلمقادير كيؼ أعطت ىذا الرجؿ أف يككف نقطة الختاـ في كطنو ، 

في براعتيا كاتب درامي قدير يبرع في حبؾ المكاقؼ المسرحية المتناقضة التي تثير اقصى 
. العجب

ازدىر فييا ". بالد الشاـ"كانت بعمبؾ المدينة إحدل المراكز القميمة لممذىب الحنبمي في 
كفي القرية المجاكرة يكنيف، بحيث اف المدينة كالقرية اعطتا المذىب  مجمكعة مف الفقياء ذككم 
االثر محميا كاقميميا، ممف نجد اسماءىـ منثكرة في كتب التراجـ المعنية برجاؿ القركف السادس 

أما ارباض المدينة كالقرل المجاكرة ليا . الثاني كالثالث كالرابع عشر/ كالسابع كالثامف لميجرة 
خصكصا عمى سفكح السمسمة الشرقية فقد كانت معمكرة بالشيعة منذ ما قبؿ الفترة التي نتحدث 

. كفي زمف ما قبميا ايضا بدأت حركة سكانية مف تمؾ السفكح باتجاه المدينة. عنيا االف بكثير
ربما، بؿ االرجح، انيا حصمت بسبب قمة خصكبة ارض تمؾ السفكح كعجز انتاجيا الزراعي عف 

كآثار ىذه الحركة السكانية كمثميا ظاىرة نالحظيا في تركيبة الناس في . مجاراة التكاثر السكاني
 الكبيرة في المدينة ترجع بأصكليا الى القرل كالمزارع التي األسػراتفأكثر . المدينة حتى اليكـ

الميـ اف تمؾ الحركة السكانية اخذت تغّير كجو المدينة شيئا . كانت اك ماتزاؿ في تمؾ السفكح
الخامس عشر لمميالد، حتى / كلف يأتي القرف التاسع لميجرة . فشيئا، تغييرا بطيئا كلكنو ثابت

يصبح الحنابمة فييا اقمية ضئيمة ما عتمت اف اندثرت، بعد اف ىاجر عامتيـ الى دمشؽ، حيث 
كلـ يبؽ مف ذكراىـ في بعمبؾ سكل . كاف قد نشأ حي خاص بيـ ىك حي الصالحية المعركؼ

، كشبكة قنكات تحتية لمماء، ظمت تركم المدينة "مسجد الحنابمة"مسجد المدينة المعركؼ باسـ 
كمف الطريؼ أف أىالي تمؾ القرل ". ماء الحنابمة"القديمة حتى كقت قريب، تعرؼ محميا باسـ 

، كما عتـ "الصالحية"انفسيـ لحقكا بالحنابمة النازحيف الى دمشؽ ككاثركىـ في مركزىـ الجديد 
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اما بالنسبة الى بعمبؾ فإف ذلؾ التغيير المستمر كجد . ىؤالء اف غدكا قمة ضئيمة ىناؾ ايضا
التعبير السياسي المالئـ لو فيما بعد في بركز أسرة مف السياسييف االقطاعييف ىي اسرة 

الحرافشة، اك بني حرفكش، التي نزلت المدينة قادمة مف تمؾ السفكح، كاتخذتيا قاعدة لحكميا، 
. كما يزاؿ اعقابيـ فييا كفي جكارىا حتى اليكـ

(10 )

لـ يبؽ عمينا كي نستكمؿ صكرة االكضاع التي كاجييا ابف معقؿ في بعمبؾ سكل اف 
. نضيؼ اشارة تتعمؽ بالكضع السياسي فييا

كانت المدينة يكمذاؾ إمارة يحكميا أمير أيكبي، ىك بيراـ شاه بف فّرخ شاه، االكثر شيرة 
ككاف ىذا االمير، شأف كثيريف . (1229 – 1182 / 627-578: حكميا)بمقب الممؾ االمجد 

أديبا فاضال شاعرا محسنا جكادا ممدحا "مف أفراد البيت االيكبي كممككو، معنيا بالثقافة كشؤكنيا 
ككاف يتمتع بميارة . (223/ شفاء القمكب )" ق مشيكرركىك أشعر بني ايكب، كشع. كاتبا

مما كاف سببا في ضماف . ديبمكماسية ساعدتو عمى اف يستمر بحكـ المدينة تسعا كاربعيف سنة
. حد مف االستقرار كاليدكء في منطقة حكمو

(11 )

فمثمو بغية الممؾ الشاعر، . كالظاىر اف ابف معقؿ لـ يمؽ كبير صعكبة مع الممؾ االمجد
بغية الكعاة : عف الذىبي)" فحظي عنده. "فضال عف اعتبارات سياسية سنعرض ليا بعد قميؿ

كذلؾ امر عمينا اف نمتقط . ام راتبا معمكما (239 / 7: الكافي)" قرر لو جامكية"، ك(151/
. مغزاه

حقا اننا نعرؼ االمير األيكبي أديبا فاضال، كتمؾ كشيجة بيف أىؿ الثقافة اليمكف تجاىؿ 
دكرىا في التقريب بيف الفقيو كاالمير، كلكف االمجد رجؿ سياسة قبؿ كؿ اعتبار، يعرؼ مايريد، 
كيتمتع بميارة سياسية كديبمكماسية ممتازة، بحيث أنو أفمح في االحتفاظ بإمارتو مدة نصؼ قرف 

كىك انجاز غير عادم كفريد في عصر كاف الحكـ فيو تركة ايكبية يتنازعيا امراء المدف . تقريبا
االيكبيكف فيما بينيـ، اليتكرع احدىـ في سبيؿ بغيتو عف كسيمة مف كسائؿ الحرب كدسائس 

. السياسة

إذف فمف حسف الفيـ كرجاحة الرأم أف نضع العالقة الطيبة بيف ابف معقؿ كالممؾ 
كلف يصعب عمى القارئ الحصيؼ الذم رافقنا . االمجد في إطار مف سياسة ىذا االخير المارتو
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خصكصا كأنو اصبح يعرؼ . مف بداية ىذه السيرة اف يتصكر تصكرما المعنى العممي ليذا الكالـ
. ما يكفي عف التركيبة السكانية الجديدة لممدينة

نتصكر اف االمجد، كىك السياسي المحنؾ، كاف يعي بشكؿ كاؼ اف مف أكليات فف 
ممارسة الحكـ كجكد قنكات اتصاؿ بيف الجميكر كرأس السمطة، نعرفو نحف اليكـ في الشكؿ 

الحديث لمدكلة بشكؿ مؤسسات سياسية، كلكنيا كانت في تمؾ االياـ قيادات مف درجة ما، أدنى 
كذلؾ فانو كاف يعي حتما اف تمؾ الجماعات الشيعية التي انصبت عمى . مف الدرجة االكلى طبعا

مركز إمارتو قادمة مف مرابعيا االصمية التاريخية في الجباؿ الشرقية، كانت مثؿ كؿ جماعة 
حديثة اليجرة الى مدينة ذات مركزية سياسية محمية، كلـ تحقؽ اندماجا في القكالب االجتماعية 

كلـ يمر عمييا الكقت الكافي لتقيـ بناىا الخاصة بيا، بما يناسب متقتضيات العيش في . السائدة
المدف، حيث يقكـ نمط مف السمطة يختمؼ تماما عف سمطة األعراؼ كالتقاليد التي نعرؼ أنيا 

. تسكد عادة في التجمعات االنسانية التي ال تتمتع بالصفة المركزية

عمى حد تعبير الذىبي، اك " حظي عنده"إذف عندما قّرب الممؾ االمجد ابف معقؿ، فػ 
لـ يكف يقكـ بعمؿ مف " قرر لو جامكيةػ"فػ  عمى حد تعبير الصفدم، السالفي الذكر،" نفؽ عميو"

أعماؿ البر، اك يعبر عف اعجابو بمكاىب الشيخ المتعددة، اك حتى يتشبو بكبار الممكؾ الذيف 
فقد كاف لو في كؿ ذلؾ عف ابف معقؿ مندكحة في . دأبكا عمى تزييف قصكرىـ بأىؿ العمـ كاالدب

بؿ الشأف كؿ الشأف فيما نرل في خصكصية ىذا الفقيو . مف سكاه، كىـ مف حكلو غير بعيد
لقد كاف عمى حاكـ بعمبؾ اف يجارم المتغيرات الثقافية التي كانت تحدث بمكازاة . الشيعي البارز

كىا ىك االختيار قد . بحيث أف الحكـ بات بحاجة الى أدكات حكـ جديدة. ذلؾ المتغير السكاني
فالحقيقة أننا النعرؼ مف .  بمعنى اك بآخر كقع عمى ابف معقؿ، اك لعؿ ىذا ىك الذم اختاره،

.   الرأممالذم اختار اآلخر باد

فقد كاف عميو اف يكفؽ عمميا . مف الكاضح أف ميمة ابف معقؿ لـ تكف بالميمة السيمة
كالفقيو . بيف كضعو كميامو بكصفو فقيو قكمو كبيف متطمبات االقتراب الى ىذا الحد مف السمطة

. الشيعي كاف دائما يحرص عمى االبتعاد عف السمطة كأىميا كي ال يقع في مثؿ ىذا المأزؽ
فقد . كلكننا نعتقد أف شخصية الممؾ االمجد قد جعمت االمكر اكثر سيكلة مما يبدك ألكؿ كىمة

كاف رجال مثقفا، كاسع االطالع، يتحّمى بالمركنة كالمرحمة، اليرجك اال اف يترؾ ليحكـ إمارتو 
. بيدكء في ذلؾ المعترؾ المضطـر مف حكلو

 نجح في رعاية شؤكف .كؿ شيء يدؿ عمى أف ابف معقؿ نجح في ميمتو ذات الجناحيف
كىك نجاح . كنجح في عالقتو مع أمير المدينة، ام انو اعطى كأخذ، الشيعة في بعمبؾ كمنطقتيا



23 

 

كحقا فإف ذلؾ . "كافر العقؿ"يجعمنا نكافؽ الصفدم كالذىبي دكف تردد، حيث كصفاه معا بانو كاف 
. التكفيؽ الصعب يحتاج الى رجؿ ذم عقؿ كافر

فمف جية يبدك اف عالقتو بالممؾ االمجد ظمت ممتازة طيمة المدة التي شغؿ فييا ىذا 
يشيد لذلؾ نصا الذىبي كالصفدم المذيف سبقت .  ـ1229/  ىػ 627سدة االمارة، ام حتى سنة 
كما مف اشارة تقكؿ اف ىذه الحظكة . "نفؽ عميو"ك" حظي عنده": االشارة الييما أكثر مف مرة

المقصكد أف العالقة الحسنة . انقمبت الى ضدىا، كسككت المؤرخ ىنا دليؿ، النو في مقاـ بياف
. كىذا كاضح. دليؿ عمى استمرار التكافؽ ضمف االىداؼ التي يرمي الييا كؿ منيما

اما بالنسبة الى الجية االخرل، اعني ما يتعمؽ برعاية ابف معقؿ شؤكف الشيعة في بعمبؾ 
كمنطقتيا، فانو لمف حسف الحظ حقا اف نجد اليكـ، كبعد ىاتيؾ القركف، نصا، بؿ اثنيف، يمكف 

. أف يمقيا الضكء عمى أعماؿ ابف معقؿ

النص االكؿ نجده عند الصفدم كالذىبي ايضا، بمؤدل كاحد تقريبا، كاف اختمفا قكة 
كسطكعا اختالفا منشؤه تفاكت مقدرة كؿ مف الكاتبيف عمى الرؤية التاريخية، كعمى حسف اختيار 

كف مف إك. كمعمكـ عند مف خبر الرجميف، اف الذىبي يفكؽ صاحبو كثيرا في ىذا الميداف. الكممة
كعمى كؿ حاؿ، فاف تطابؽ الفكرة عند . الصفدم يتفكؽ عميو في الخبرة بأعالـ منطقتو خصكصا

. الرجميف أمر جدير باالعتبار

رافضة تمؾ – ام بابف معقؿ  - كانتفع بو: "يقكؿ الصفدم في المصدر السابؽ الذكر
كقد عرفنا ممما سبؽ، أف أرباضيا . يعني بعمبؾ، اك باالحرل ماىك اكسع مف المدينة" الناحية

كممة عامة جدا تقكؿ أكثر مف " انتفع"ك.  المدينةؿكالقرل المحيطة بيا كانت شيعية مف قب
خالفا لػ " عاش"ك". كعاش بو رافضة تمؾ الناحية" "أما الذىبي  فيقكؿ. المقصكد، دكف أف تحدد

أم أف ". عدـ"اك " مات"كممة قكية جدا، تحضر أماـ القارمء حالة تغييرية، يقابميا حكما " انتفع"
الذىبي يضع قارمء نصو في جك حالة انتقالية بيف الكممتيف المتضادتيف، المصرح بيا 

كمع ذلؾ فاف ىذا اليكضح لنا حقيقة ما . ، مف حالة العدـ كالمكت الى حالة العيش كالمتضمنة
فما ىك باحث اجتماعي اك سياسي، . لكف عمينا أف ال نكمؼ الذىبي فكؽ ما في كسعو. حدث

ليصؼ لنا التحكالت التي جّدت عمى الشيعة في تمؾ الناحية بفضؿ الشيخ ابف معقؿ، بؿ نحف 
كبالدرجة االكلى بفضؿ البعد . اكثر قدرة منو في ىذا الميداف، بفضؿ مناىج البحث الجديدة

. االمر الذم يمنحنا فرصة لرؤية أفضؿ كاكسع. الزمني الذم يفصؿ بينننا كبيف  مكضكع الدراسة
. كلكننا مع ذلؾ سنبقى مستيديف بنصو الثميف
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لقد أصبح القارمء اآلف يعرؼ أف كجكد الشيعة في بعمبؾ كناحيتيا كاف، رغـ حجمو 
كذلؾ بسبب أنو كاف طارئا عمى المدينة، لـ يتمثؿ في القكالب . العددم، خامدا ال أثر لو

كىذا أمر مألكؼ في الجماعات الحديثة اليجرة، حيث تتكسر . السياسية كاالجتماعية القائمة فييا
فتنقمو دفعة كاحدة . مف حكليا بناىا التقميدية، مثمما تتكسر قشرة البيضة عف الفرخ الحديث الكالدة

حيث نجاحو في الحياة الجديدة مرىكف بالتكيؼ مع . مف شركط عيش الى شركط أخرل جديدة
. مقتضيات البيئة الجديدة، التي صار الييا كشركطيا

االجتماعية كانت تتقّكـ -كمف المعمكـ عند العارفيف بذلؾ العصر، اف الصيغة السياسية
كما ىذا باالمر البدع، بؿ ىك الشأف ايف ما كلينا كجينا، قديما . بعمكديف، ىما السياسي كالفقيو

كحديثا، شرقا كغربا، ميما اختمفت القكالب كاالنماط، السياسي ىك السمطة كالحكـ، ايا كاف المقب 
كدائما كاف . كالفقيو ىك المثقؼ النمكذجي العضكم، حامؿ كحامي الثقافة المنتمية. الذم يحممو

. التكفيؽ بيف الحكـ كالثقافة مشكمة مشكالت كافة انماط الحكـ

ىذا، كلقد كاف الكجكد الشيعي في الشاـ قد نجح، في فترات زمنية متقطعة، في تحقيؽ 
كىك حقا لـ يكف تكافقا محكما، كلـ ُيعترؼ بو أبدا، ألف . نكع مف التكافؽ بيف السياسي كالفقيو

لكف السياسة ىي فف الممكف . السياسة كالسياسي لـ يصدرا فيو عف الثقافة كمشركعيا السياسي
. كما يقكلكف

كامارة بني  (ـ1008-944/  ىػ 399-333)أشير بذلؾ الى االمارة الحمدانية في حمب 
أما . ( ـ1107-اكاسط القرف الحادم عشر/  ىػ 502عمار في طرابمس اكاسط القرف الخامس 

حيث االقطاعي المحمي حّؿ مكاف االمير، كىك دكنو مكقعا . جبؿ عامؿ فيك نمكذج مختمؼ
لكف الكضع الجغرافي لمجبؿ أعطاه أف يككف كيانا مستقال ثابتا يعمؿ فيو الفقيو بحرية . كتمثيال
ق ينمك باستمرار، في حيف سقط جكلذلؾ ظؿ نمكذ. خصكصا يكـ كاف مركز السمطة بعيدا. تامة

. اآلخراف

مف الكاضح عند القارمء اآلف، أف بعمبؾ، يكـ نزليا ابف معقؿ، لـ تكف شيئا مف ىذا كال 
البد لو لكي يثمر كيؤتي ُأُكمو مف أف يتقكـ بذينؾ . كانت قد بدأت تصبح كعدا كتحفزا. مف ذاؾ

كاف لـ يكف مف سبيؿ الى االثنيف معا فال بد مف الفقيو عمى . القكاميف، أعني السياسي كالفقيو
كجبؿ . فقد رأينا نماذج نمت كازدىرت بالفقيو كحده، في ظؿ سمطة عمى شيء مف الحياد. االقؿ

. عامؿ ىك أسطعيا
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مف المستحيؿ اف نقكؿ اليكـ، كبعد ثمانية قركف تقريبا، ماذا فعؿ ابف معقؿ في بعمبؾ 
كلكف ماذا نقكؿ كقد رأيت طفال بعد غياب كقد نما كاستطاؿ؟ يمكنؾ . بالضبط، كماذا كاف نيجو

كلكنؾ لف تستطيع بالحدس كحده اف تقكؿ مثال بـ كاف يتغذل ككيؼ . إنو نما فحسب: اف تقكؿ
كلك انؾ تعمـ عمـ اليقيف انو لقي عناية حسنة ممف ىك أىؿ الف . الخ... ىي العناية التي تمقاىا 

كىكذا . بدليؿ إمارات العافية التي تبدك عمى كجيو، كقكامو الفارع المتناسؽ االعضاء. يمنحيا
ف معقؿ، بعد أف لـ يككنكاشيئا بفعندما قاؿ الذىبي إف الشيعة في ناحية بعمبؾ قد عاشكا با

. ىي مالحظة ايدىا كأكدىا مسار تاريخي لـ ينقطع مف بعد. مذككرا، فإنو سجؿ مالحظة كتمؾ
، ثـ برزت أسرة آؿ حرفكش  القكة السياسية دكف منازع" تمؾ الناحية"حيث غدكا في المدينة ك
. تعبيرا عف الكاقع الجديد

ف خفيت عنا تفاصيؿ أعماؿ الرجؿ في منزلو الجديد، فاننا عمى ثقة مف أمر  عمى اننا، كا 
ىك أف لمفقيو الشيعي بيف قكمو مكانا اليمكف اف يشغمو سكاه، كدكر ليس في كسع . ال مراء فيو

كالعارفكف بالثقافة الشيعية، يعرفكف جيدا انيا تمتعت برؤية سياسية محددة . غيره أف يؤديو
كفكرة سياسية كمفيكـ لمشرعية " كالية الفقيو"حتى قبؿ أف تؤسس . ككاضحة، مركزىا الفقيو

كآية ذلؾ اف نالحظ . كيستخرج ليا الدليؿ الفقاىتي مف قمب النص. كمشركع لمحكـ بشكؿ رسمي
. اف الجماعات الشيعية لـ تسمـ قيادىا يكما لغير فقيو

كاف مف المفيد جدا اف نعرفيا، . مجرد تفاصيؿ" تفاصيؿ أعماؿ الرجؿ"ىك ذا ما يجعؿ 
كلكنيا حتما لـ تخرج عمى القاعدة في قميؿ كال . كنأسؼ كثيرا الف النصكص حكليا غير كافية

الف نمكذج الفقيو كما خبره .  ليا؟ كايضا ىذا ما اليمكف لمذىبي اف يراه اك يفيموكأّنػىكثير، 
كاالنساف، ام انساف، إنما يرل االشياء كيدركيا كما ىي مألكفة عنده، كمف . ككعاه مختمؼ كثيرا

قكية " عاش"كمف ىنا جاءت كممتو . كليست كما ىي بالفعؿ، خالؿ منظكمة االنماط التي خبرىا
. كلكنيا غير مبررة كال مقنعة، اال لقارئ يستطيع اف يستكمميا كيمعنيا مف مكنكزه ىك. معبرة

يؤيد ىذا المنيج في فيـ نص الذىبي كمنيج ابف معقؿ نص آخر نجده عند الذىبي 
سكف ... كبير الرافضة : "يقكؿ فيو (23/223: سير أعالـ النبالء)نفسو، كلكنو ىذه المرة في 

كنجد اف مف المستحسف اف نذّكر . "كتخرجكا بو في المذىب... بعمبؾ في صحبة الممؾ االمجد 
نقكؿ ىذا إغراء لمقارمء بأف يتجمؿ معنا . بأف الذىبي دقيؽ العبارة، تشؼ كممتو عف دخيمتو

. بالصبر في ىذا التدقيؽ الذم ال ينتيي

فنحف نعمـ أنو كاف أكبر فقياء الشيعة في الشاـ .  كاضحة مبررة"كبير الرافضة"كقكلتو 
كلكننا نالحظ أنو لـ يعطو .  عاش بو بنك قكمو البد أف يككف كبيرا بينيـءان ثـ إف امر. في زمانو
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سير )كاننا نعرؼ أف . (تاريخ االسالـ)ك (العبر)ىذه الصفة حيث ترجـ لو في كتابيو اآلخريف 
ذف . إذف فيك يمثؿ مرحمة نضج متقدمة عند كاتبو. ىك مف أكاخر ما كتب (عالـ النبالء كا 
الريب أنو نتج عف . تحكي انطباعا ناضجا في ذىف الذىبي" كبير الرافضة"ايضا، فعبارة 

نقكؿ . كىك الذم اطمع عمى مصادر لـ تصؿ الينا. مالحظة دكره كأعمالو في بعمبؾ خصكصا
. النو لـ يكف لو في غيرىا كبير شأف" في بعمبؾ خصكصا"

فيك يشير الى أحد تمؾ التفاصيؿ التي اسفنا كثيرا فيما سبؽ " تخرجكا بو في المذىب"اما 
كتحميؿ ىذا النص القصير سيصؿ بنا الى استنتاج مؤيد لكؿ ماحصؿ في يدنا حتى . لضياعيا

. اآلف

. إف ابف معقؿ قد أسس مف حكلو حركة دراسة انجبت فقياء: كالنص يقكؿ إجماال
بكاك الجماعة، يقكؿ انيـ " تخرجكا"كبداللة االشارة نفيـ انيا كانت في بعمبؾ دكف ريب كمبنى 

نص عمى أف الدراسة انصبت عمى الفقو " في المذىب"ك. كانكا، أم أكلئؾ الفقياء، كثيريف
انيا االشارة . كىذا كشؼ ىاـ جدا. االمامي، كعمى العمكـ كالمعارؼ المييئة لو كالمتصمة بو

يعمؿ . الكحيدة، بقدر ما نعمـ، الى اف بعمبؾ كانت مكطنا لعمٍؿ رائٍد كيذا في حجمو كتكجيو
بعد أف خمدت بتدمير كافة . عمى إعادة الحياة الى الحركة العممية كالفكرية الشيعية في الشاـ

كذلؾ قبؿ قياـ النيضة الكبرل التي انطمقت مف جزيف . مراكزىا، خصكصا في حمب كطرابمس
. بعد قرف كنصؼ تقريبا

الداللة التاريخية في ىذه المحاكلة ليست فيما انجزتو، كاف كنا النقمؿ مف أىميتو، كلكف 
في داللتو عمى حجـ النقمة النكعية التي كانت قد تحققت في بعمبؾ حتى ذلؾ الحيف عمى 

. المستكل االجتماعي بفضؿ كجكد ابف معقؿ

لقد تعّممنا مف مالحظاتنا الكثيرة أف الجماعة الشيعية التنتج فقياءىا اال كىي في لحظات 
 أكفاذا احست بالخطر يحكـ مف حكليا عقمت . االنطالؽ، اك حاالت االطمئناف كاالستقرار

بعد الزنكييف، كعمى الثاني " حمب"كالمثاؿ عمى النمكذج االكؿ . تحكلت الى مكاف أكثر أمانا
كالمكضكع بحد ذاتو يستحؽ . كاالمثمة عمى ذلؾ كثيرة كمتنكعة. بعد الفتح العثماني" جباع"

. اىتماما خاصا

إذف، فعندما تشرع الجماعة الشيعية في بعمبؾ في انتاج فقيائيا، فمعنى ذلؾ انيا قد 
. بدأت تحس بذاتيا كتمارس خصكصيتيا الثقافية، كتشفى مف آثار ما حاؽ بالتشيع في الشاـ كمو

لست أعني ىنا مبادرة ابف معقؿ في ىذا الميداف كدكره فقط، كلكف ايضا، كبالدرجة االكلى، 
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مف الكاضح اف ابف معقؿ لـ يكف . الداللة التاريخية ىي ىنا. استجابة الجميكر كتفاعمو معو
. يمكف اف ينجح في مبادرتو لكال استجابة تمتقي معو في منتصؼ الطريؽ

كلكف مف كاف أكلئؾ الفقياء الذيف تخرجكا بابف معقؿ في بعمبؾ؟ 

ىما نجـ الديف، احمد بف ُمحّسف، المعركؼ . الحقيقة اننا لـ نعثر اال عمى اثنيف منيـ
البطؿ المجاىد الذم نّظـ كقاد حرب  (ـ1299-1220/  ىػ 699-617)بابف ممي االنصارم 

. كىك ثاني ابطاؿ ىذا الكتاب.  ـ1259/  ىػ 658عصابات شعبية ضد المغكؿ في بعمبؾ سنة 
-1193/  ىػ 674-590: حك)كابك الحسف، عمي بف احمد المعاكم، المعركؼ بابف العقيب 

اما . (138 / 3: ، كذيؿ مرآة الزماف328/بغية الكعاة )الذم اشتير فيما بعد بالنحك  ( ـ1275
. التالمذة الباقكف المفترضكف فقد ضاع ذكرىـ مثمما كاد يضيع ذكر شيخيـ

(12 )

كاآلف، كيؼ انتيت مغامرة ابف معقؿ؟ 

ابتمعتيا امكاج السياسة، مثمما كانت قد طفت عمى سطح حالة سياسية محمية : الجكاب
. مرىكنة بشركط محمية، اليمكف، نظرا لمكضع السياسي االقميمي، اال انت تككف مؤقتة

فمقد سبؽ اف عرفنا الممؾ االمجد سياسيا كديبمكماسيا دقيقا بارعا، كاف براعتو كدقتو ىي 
ككاف مف براعتو انو عمؿ عمى اف يقيـ . التي أعطتو اف ينفرد بحكـ بعمبؾ مدة نصؼ قرف تقريبا

كقد نجح ابف معقؿ فيما نجح فيو عمى قاعدة . حكمو لممدينة انطالقا مف التكازنات القائمة فييا
. مف ىذه السياسة

.  ـ1229/  ىػ 627كنقكؿ اآلف إف ىذه السياسة انتيت مع الممؾ االمجد في السنة 
ففي تمؾ السنة انتزعنت منو إمارة بعمبؾ قكة كاقتدارا، بعد اف صارت االمكر الى حد لـ تعد 

ينظركف الى . كالذيف خمفكا عمى أثر االمجد كانكا مف طينة أخرل. تجدم معو الدقة كالبراعة
 قياسبعمبؾ بالنسبة الييـ مجرد مدينة صغيرة ال شأف ليا باؿ. أمكر السياسة بمنظار مختمؼ تماما

ىذا إف . زنات الداخمية فييا فيك أمر اليعني ليـ شيئا عمى االطالؽااما التك. لالمارة الشاسعة
. كانكا يدرككنيا

الميـ، أنو مع نياية حكـ الممؾ األمجد انتيى نصؼ قرف مف تاريخ بعمبؾ امتاز باليدكء 
كبدأ عيد جديد غرقت فيو المنطقة كميا في الفكضى كالنزاعات العسكرية كالسياسية، . كالسكينة

التي تعكد بالدرجة االكلى الى صراعات امراء البيت االيكبي بعضيـ مع بعض عمى حطاـ الممؾ 
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كىي فترة بمغت ذركتيا باالجتياح المغكلي، . الشاسع، الذم خمفو ليـ مؤسس بيتيـ صالح الديف
. كلـ تنتو اال بصعكد المماليؾ الى سدة الحكـ

(13 )

كانما . بالنسبة لما بقي مف سيرة ابف معقؿ، فالحقيقة انو لـ يبؽ ىناؾ الكثير مما يقاؿ
. زرع نفسو في اآلخريف. ىي بقية عمر امرمء أدل ما عميو حيف كاف االداء ممكنا كالريح مؤاتية

. ألف الحصاد يككف بعدىـ، أحيانا بكقت طكيؿ. كالذيف يزرعكف انفسيـ الينتظركف الحصاد
كنحف نتصكر . فالتغييرات التي مكضكعيا الناس تنضج ببطء شديد، بحيث تفكت عمر مف بدأىا

فالناس عادة يتعمقكف بيكمياتيـ . انو استمر فيما كاف فيو كقتا ما، مف بعد صاحبو االمجد
كلـ يذكر . كاسمكب حياتيـ المعتاد، كاليتخمكف عنيا دفعة كاحدة، اال لسبب قاىر يناليـ مباشرة

ثـ إف كصكؿ التغييرات السياسية العامة الى . احد اف ابف معقؿ اصيب بشيء مف ذلؾ
. إنما في النياية سيككف الذم البد اف يككف. خصكصيات االفراد يقتضي بعض الكقت

الذم يقكؿ فيو انو، ام  (3/411: ذيؿ مرآة الزماف)في ىذا االطار نضع نص اليكنيني 
أنو أراد االبتعاد إال كنحف النفيـ مف ىذا الكالـ ". انتقؿ الى حماة ثـ عاد الى بعمبؾ"ابف معقؿ 

، لسبب مف االسباب الكثيرة التي يمكف لمقارمء اف يتصكرىا، بعد أف صار  عف بعمبؾ لفترة
كنظف اف اختياره حماة . يعرؼ ما يكفي عما جرل في بعمبؾ خصكصا، كفي المنطقة عمكما

فما مف سبب يدعكنا الى القكؿ إنو كاف لو فييا مأرب . دكف سكاىا الخصكصية فيو كال داللة لو
كربما اعتقد اف . كؿ مافي االمر أنو أراد اف يككف بمنأل عف حيث تضطـر االحداث. خاص

لكف اليفكتنا اف نالحظ أنو لـ يمجأ الى مسقط رأسو . االمر كمو سيككف مجرد عاصفة عابرة
الميـ أنو . كنفيـ مف ىذا انو لـ يعد لو مكاف في كطنو االكؿ. حمص، كىي اقرب اليو مف حماة

الى اف . تزىد كانقطع"فػ . لكف المدينة كانت قد اصبحت في الماضي. في النياية عاد الى بعمبؾ
تكفي في دمشؽ ليمة الخميس المسفرة عف الخامس كالعشريف مف شير ربيع االكؿ سنة ابع 

تكممة )" كدفف في صبيحتيا يكـ الخميس بعد صالة الظير بسفح قاسيكف. كاربعيف كست مئة
 /117-118 .)

(14 )

. نختتـ البحث بالحديث عف آثاره، المشار الييا في المصادر التي استعّنا بيا في كضعو
كانما ىي فكائد التقطناىا خالؿ البحث عف . لكننا الندعي اننا استفرغنا الكسع في ىذا المجاؿ

. خصكصا اننا سنعرؼ اف أحد كتبو اليزاؿ مكجكدا. فآثرنا اثباتيا كي ال تضيع. عناصر سيرتو
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مما سيككف مساىمة جّمى في إحياء تراث ىذا العالـ . فعسى اف يقّيض اهلل لو مف ييتـ بنشره
. الكبير

 (الركضة)  دبيأكالظاىر انو كتاب . (2/59: ذيؿ مرآة الزماف)يشير اليو في .
 (ديكانو)  رآه ابف الفكطي في خزانة كتب المرصد الذم انشأه الخكاجا نصير الديف

تمخيص مجمع اآلداب ) ـ 1265/  ىػ 663كذلؾ في السنة ". مراغة"الطكسي في 
كلكف أكثر مف . فمعمو مف الكتب التي نيبيا المغكؿ أثناء اجتياحيـ المنطقة. (11/ 

 .ترجمكا لو يذكركف شيئا مف شعره
 (المآخذ عمى شراح ديكاف ابي الطيب المتنبي) . كفيو البياف عف أكىاـ ابف جني كأبي

في اسالمبكؿ برقـ " فيض اهلل"نسختو الكحيدة بمكتبة . عالء كالتبريزم كالكندمؿا
كقد صكره معيد المخطكطات التابع لجامعة الدكؿ .  كرقة378، كعدة اكراقو 1748
فيرس المخطكطات ). 692كىك مخزكف في مكتبة المعيد بالقاىرة برقـ . العربية

 (.516 / 1: المصكرة
 (مختصر االنساب) كال تعرؼ لو نسخة. كتاب ينبيء اسمو عف مكضكعو. 
 (نظـ االيضاح كالتكممة) كىما مفقكداف عمى االرجح. كقد سبقت االشارة الييما. 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 .ذيؿ مرآة الزماف



31 

 

  

(2) 

ابه مهي االوصاري انبعهبكي 

أحمد به محسه 

 ( م1299 - 1220/  هـ 699 - 617)
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البطؿ في صكرة مجاىد 

كالريادة الرمزية حيف يككف مكضكعيا انساف، ، غادرنا ابف معقؿ البطؿَل في صكرة رائد
حيف يككف المطمكب مجرد . ىي نمط مف أنماط القيادة، في مرحمة مف مراحؿ صيركرة الجماعة

كلكنيا، ام . حيث تكمف ذاتيتيا الخاصة المذخكرة في الثقافة. مركز جاذب باتجاه قمب الجماعة
-فيأتي البطؿ. الذاتية، في تمؾ المرحمة، تككف مفتقرة الى التعبير المادم عنيا، الى اف يمثميا

كينقميا الى طكر جديد تغدك فيو أكثر مف . اجتماعي المطمكب -الرمز ليؤدم دكره  النفس
. كىك شرط لكؿ انجاز جماعي. جسدا قائما لو إرادة كفعؿ: مجمكع أفرادىا

كلف نبعد حتى نرل أكلى نتائج النقمة الجديدة، التي يعكد الفضؿ فييا البف معقؿ، عبر 
. سيرة البطؿ الثاني، بطؿ ىذه المسيرة في بعمبؾ نفسيا

(1 )

كابف مّمي رجؿ تاريخي، رغـ انؼ الذيف كتبكا التاريخ، فتجاىمكه ككتمكا دكره الريادم في 
اجتمع لو مف شرؼ الريادة كبعد االثر كأسباب العظمة ما يؤىمو . لحظة مف أدؽ كأقسى ما يككف

 786:ؽ)ككف في صؼ اعاظـ الفقياء القادة، مثؿ الشييد االكؿ محمد بف مكي الجزيني مألف 
، لكال ( ـ1533/  ىػ 940:ت)كالمحقؽ الثاني، عمي بف عبد العاؿ الكركي ، ( ـ1384/ ىػ 

كاحد مف أكلئؾ العظماء الذيف يسقطكف . فكأنو التماعة في غير اكانيا. اختالؼ الزماف كاىمو
. كفي المكاف الغمط: سقكطا في الزماف الغمط، كربما صح القكؿ ايضا

بف مّمي االنصارم  (بضـ الميـ كتشديد السيف المكسكرة)إنو نجـ الديف، أحمد بف محّسف 
أحد . "أكؿ فقيو شيعي امامي انجبتو بعمبؾ. ( ـ1299 – 1220/  ىػ 699- 617)البعمبكي 

: مرآة الجناف)" اذكياء الرجاؿ كفضالئيـ في الفقو كاالصكؿ كالطب كالفمسفة كالعربية كالمناظرة
ذيؿ مرآة )" كاف متبحرا في العمكـ، كثير الفضائؿ، أسدان في المناظرة، فصيح العبارة(. "4/231

كال عجب فانو، كىك الرجؿ الكفؤ، قد جنى معارفو مف مختمؼ . (700حكادث سنة / الزماف 
بعد أف . متمقيا كمتعمما ثـ مدرسا كمفتيا كمناظرا. دمشؽ كحمب كبغداد: مراكز العمـ االسالمية

تتممذ لمدة طكيمة عمى شيخو االكؿ عز الديف، احمد بف عمي بف معقؿ الميمبي الحمصي في 
خصكصا حيف يككف مثؿ . كمعمكـ اف ألكؿ الشيكخ االثر البعيد كاالكثر رسكخا في تمميذه. بعمبؾ

. ابف معقؿ، الذم عرفناه كعرفنا فضمو، مف سيرتو التي غادرناىا قبؿ قميؿ

 ابه مهي االوصاري                                
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إف النقطة المضيئة في سيرتو، الى حد السطكع كالتألؽ، أنو، بما تحمى بو مف صفات، 
داـ، كما كصفو بمديو اليكنيني، قد نجح في أف يككف ضمير قكمو، بؿ أمتو، في ػػػػػكخصكصا اإلؽ

مف مشرقيا، ذلؾ االجتياح " دار االسالـ" يكـ اجتاح التتر  .لحظة مف اشد المحظات كأقساىا
 1259/  ىػ 658كمنيا كطف ابف ممي بعمبؾ سنة  كشمؿ اجتياحيـ المنطقة الشامية،. الميكؿ

فنظـ كقاد حرب عصابات شعبية ناجحة في كجييـ في بعمبؾ كجباليا في كقت تياكت فيو . ـ
كتمؾ مبادرة فريدة في تمؾ . العركش، كلـ تثبت الجيكش النظامية، مف تركستاف الى ابكاب مصر

. كذلؾ درس حقيؽ بأف ُيقرأ اليكـ كُيستعاد. االياـ السكداء

مشاركتو العممية الكاسعة، كما تحمى بو مف صفات : ىذاف المممحاف في شخصيتو
فكال . قيادية، أىمتو الف يككف رجال تاريخيا، ىما المذاف ذكرانا بالشييد االكؿ كالمحقؽ الثاني

كطّكؼ في مختمؼ حكاضر العمـ االسالمية، طمبا لمقاء . ىذيف قد نيؿ مف مختمؼ المشارب
. ككالىما قد تكشؼ عف قائد تاريخي. لـ تحؿ بينو كبيف بغيتو حدكد المذاىب. كبار الشيكخ

. االكؿ بقيادتو الطمكحة لمحاكلة إقامة الدكلة المجسدة لمفيكـ الشرعية كما ىك مذخكر في الثقافة
. كسيأتيؾ خبر االثنيف. كالثاني بقيادة لـّ شعث الشعكب االيرانية عمى اثر النيضة الصفكية

رجؿ تاريخي دكف : كلكف سكء حظ ابف مّمي، فيما يبدك لنا، انو لـ يصادؼ لحظتو
. تاريخ

(2 )

مزؽ تكلقد كاف مف سكء حظ ابف مّمي، ثـ مف سؤء حظنا منو، أف ضاع ذكره مف بعده ك
فالقميؿ القميؿ الذم تركو لنا عنو المؤرخكف كأىؿ التراجـ كالطبقات ليس يشفي غميال، . كؿ ممزؽ

كقد يأخذه مؤلؼ عف . فضال عف اف أكثره قد نسخ نسخا. اك باالحرل يحرؾ الغميؿ كال يشفيو
آخر، بعد اف يجرم عميو عمميات التعديؿ كالتشذيب التي يراىا، بحيث تناسب غرضو اك ىكاه اك 

كبالنتيجة . نساخ، اك ذكم المنيج الضيؽ المريضؿا -أب ىذا القبيؿ مف الكتابد. االثنيف معا
مشتمؽ "فيك حسب نقؿ الصفدم . صار الرجؿ صاحب شخصية عجيبة تجمع بيف المتناقضات

في حيف يشيد اليكنيني، في عبارة ضاع جزء منيا . (7/305: الكافي بالكفيات)" ُيخؿ بالصمكات
كبينما يصرح ىذا . (700حكادث سنة / ذيؿ مرآة الزماف)" كاف كثير التالكة لمقرآف العزيز"انو 

، نرل السبكي يبرر نظمو في "كاف إماما في مذىب الشيعة يقتدل بو: "االخير بتشيعو قائال
 حتى االسـ سطا عميو النساخ،  .بتجاىؿ ىذا الجزء مف سيرتو (طبقات الشافعية الكبرل)كتابو 
كالمصدر االساسي الذم يقدـ لنا . (ذيؿ مرآة الزماف كمرآة الجناف)في " ابف مكي"فصار 

لمقطب اليكنيني، مكسى بف محمد الحنبمي  (ذيؿ مرآة الزماف)معمكمات أصيمة عف الرجؿ ىك 
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فيك بيذا االعتبار مصدر مكثكؽ الى حد . ، بمدم ابف ممي كمعاصره( ـ1325/  ىػ726: ت)
ف يكف كحيدا لجماؿ الديف، عبدالرحمف االسنكم  (طبقات الشافعية)ىذا باالضافة الى . كاؼ، كا 

كالذم يبدك انو استقى . ، الذم يدعـ شيادة اليكنيني ضمنا( ـ1370-1304/  ىػ704-772)
. في ظركؼ سنتحدث عنيا فيما يمي" إسنا"معمكماتو عمف عرؼ ابف ممي أثناء حضكره بمدة 

نالحظ ىنا، مادمنا في سبيؿ الحديث عف مصادر سيرة الرجؿ، اف ال ذكر لو في أم 
كىذه . لمسيد االميف (أعياف الشيعة)حتى في أكسعيا كاكثرىا استيفاء . مف المصادر الشيعية

 1104: ت)مالحظة تعكس لنا أيضا كايضا السمطاف الطاغي لمحر العاممي، محمد بف الحسف 
الذم ألقى بظمو العريض عمى ( أمؿ اآلمؿ في عمماء جبؿ عامؿ)ككتابو الشيير  ( ـ1692/ىػ

ميدانو، بحيث اف مكاطف الضعؼ كالقصكر في الكتاب اصبحت، عمى مدل زمني طكيؿ يمتد 
كىذه مالحظة يمكف كضع تحديد . الى اليكـ، مكطف ضعؼ كقصكر في مستكل معرفتنا عمكما

فالعمكد االساسي لمكتاب، عمى الرغـ مما يكحي  بو اسمو، ىك الفقياء الشيعة الذيف . جغرافي ليا
عاشكا اك حققكا اتصاال بالمراكز العممية الشيعية في جبؿ عامؿ كالبقاع، ام جزيف كمشغرة ككرؾ 

اما حيف نتجاكز ىذا . باالضافة الى الذيف عرفيـ المؤلؼ بعد ىجرتو الى ايراف.  كجباع نكح
المجاؿ، كىذا يعني عمميا بعمبؾ ككسط كشماؿ سكرية، فاف ىذا الكتاب الياـ اليقدـ لمباحث اليكـ 

بؿ اف . كنحف النريد اف يكحي كالمنا بكجكد مخطط اك منيج لدل الحر العاممي. عكنا يذكر
. االمر يتعمؽ بكؿ بساطة بخبراتو كمصادر معمكماتو

(3 )

إف الباحث حيف يقبؿ عمى سيرة ايف ممي كأمثالو، ممف عاشكا حياة قمقة، عمادىا التكفيؽ 
بيف عناصر عدة، تختمؼ خارج ذاتيـ اختالفا بينا، يصؿ الى حد التنافر كالمكاجية، اليجد بدا 
مف فصؿ مسمكياتو، ام مسمكيات صاحب السيرة فصال تحميميا، مدفكعا بالرغبة في التركيز، 

. كفصؿ كؿ مممح في الذات مكضكع السيرة عف اآلخر

ضمف ىذا المنيج، فقد لجأنا الى عمارة سيرة الرجؿ في دكائر ثالث، تتقاطع في بعض 
كلكنيا كميا تنطمؽ مف مركز كاحد يشكؿ الحافز السمككي االساس . النقاط، كتنفصؿ في أخرل

ىذا المركز الحافز ىك . الذم أعطى السيرة صبغتيا كخصكصيتيا كتتقاطع عندىا الدكائر الثالث
. الحاجة الى التكازف

ف ممي فقييا بعمبكيا شيعيا، في زمف كانت فيو السمطة في المنطقة الشامية، بفقد كاف ا
كىذه نقطة يصعب عمى القرمء العادم، المتحرر . سمطة السياسة كسمطة الثقافة، سنية خالصة
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كالذم ينظر الى التشيع كالتسنف بكصفيما جناحيف إسالمييف، أف يدرؾ أبعادىا ، مف االثقاؿ
كلذلؾ فاننا البد أف نضيؼ أف التسنف كاف يكمذاؾ االيديكلكجيا الرسمية . كيقدره حؽ قدرىا

ككاف قد نجح لتكه في انتزاع ىذا المكقع مف التشيع عمى أثر معركة . لمسياسة كالثقافة معا
كلـ تخؿ، مثؿ كؿ معركة . كخصكصا الفقياء، أىؿ السياسة، طكيمة، شارؾ فييا أىؿ الثقافة

كأحداث كبرل كيذه، تستتبع تغييرات . حاسمة، مف القسكة، سكاء منيا االدبية اك المادية
بؿ تستمر آلماد طكيمة، في النفكس . استراتيجية، مف شأنيا أف ال تنتيي آثارىا بمجرد انقضائيا

كينتفي . يبرز منيا عمى السطح سيادة المكاقؼ الحادة الخالية مف التسامح. كما في السياسة
كاؿ الحكار، ليحؿ محمو نمط مف التعايش ػػػػػكتنتفي بالتالي كافة اش. رفػػػػالتعايش الطبيعي الـ

اسكة الحذرة اال في مناطؽ جبمية بعيدة عف ـكلـ يكف مف سبيؿ الختراؽ ىذه البنية المت. الحذر 
اكاسط القرف )منيا جبؿ عامؿ كامتداده البقاعي، الذم أفمح منذ الشييد االكؿ . متناكؿ السمطة
في بناء كياف ثقافي خاص بو، فريد كمتميز في المنطقة  (الرابع عشر لمميالد/الثامف لميجرة

. كيفكقو مركنة بما ال يقاس، كال يقؿ تماسكا عف الكياف الثقافي الرسمي. الشامية

تمؾ ىي االرضية التي تقؼ عمييا سيرة ابف ممي، التي منحت ىذه السيرة خصكصيتيا 
كما سيرة صاحبنا اال محصمة . بالنسبة لما ىك مألكؼ عند القارمء المطمع عمى سير فقيائنا

ثـ الفشؿ . معقدة لمنجاح في التعامؿ مع تمؾ االرضية كالتكازف مع عناصرىا ثقافيا كاجتماعيا
فشال يعكد الى أنيا كضعتو عند حدكد اهلل، التي ال يجكز . فشال رائعا في التعامؿ معيا سياسيا

كمف ىنا مدخمنا لدراسة سيرتو . ككانت تمؾ أزمة عمره. تعدييا، التي منيا حفظ بيضة االسالـ
. االجتماعية كالعممية كالسياسية: في دكائرىا الثالث

(4 )

: بالنسبة لمدائرة االجتماعية

ككانت بعمبؾ .  ـ1220/ ىػ617فقد اشرنا الى منبت الرجؿ في بعمبؾ حيث كلد سنة 
كلكف االىـ بالنسبة ليذه السيرة، اف المدينة نفسيا . إمارة يحكميا أمير ايكبي -يكـ كلد مدينة

قد ازدىر فييا، كفي القريبة المجاكرة ليا . كانت يكمذاؾ قاعدة مف القكاعد القميمة لممذىب الحنبمي
أما . ككاف الشيعة آنذاؾ يعمركف أرباض المدينة كالقرل المجاكرة ليا. يكنيف، كما عرفنا فيما سبؽ
كلكنيا أقمية متجية الى الغمبة، بسبب الحركة السكانية المنيالة . قميةأفي المدينة نفسيا فقد كانكا 

كلعؿ ابف . عمييا مف محيطيا، كخصكصا مف القرل كالمزارع التي كانت قائمة في الجباؿ الشرقية
كاليتنافى ىذا مع تضافر كافة . ممي قد كلد في ربض مف ارباضيا، اك في احدل ىاتيؾ القرل

فيذا االسـ كاف، كمايزاؿ حتى اليكـ في االطالؽ . المصادر عمى القكؿ إنو كلد في بعمبؾ
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بحيث انؾ اذا اردت المدينة بالذات كاف عميؾ . الشعبي، يتناكؿ منطقة كاسعة مف حكؿ المدينة
. اف تخصص

ميما يكف، فقد عرفنا مما سبؽ أيضا، أنو في الفترة التي كلد كشب فييا ابف ممي كانت 
بعمبؾ تحت حكـ بيراـ شاه بف فرخ شاه، االمير االيكبي االكثر شيرة بالممؾ االمجد 

كاف ابف معقؿ، آخر فقيو شيعي انجبتو حمص نزؿ . ( ـ1229- 1182/ ىػ627-578:حكـ)
كىـ الذيف كانكا في حالة تحفز، . ككاف لنزكلو أثر حميد بيف شيعتيا. بعمبؾ في رعاية اميرىا

فجاء ىك كأعطى التطكر . استجابة لمتطكر الذم كاف قد بدأ يشؽ طريقو في المدينة كناحيتيا
. عمى ما كصفنا بالتفصيؿ في سيرتو التي غادرناىا تكا. العالؽ معنى كىيئة

بؿ يمكف القكؿ . الشؾ اف ليذا الكضع المتحرؾ النامي عالقة  كبيرة بخط حياة ابف ممي
، ق المدينةج السكانية كالثقافية الجديدة، التي كانت قد بدأت تشكؿ كةإنو ىك أكؿ إفراز لمظاىر
ام بابف  –كعاش بو: "االمر الذم عبر عنو الذىبي بقكة حيث قاؿ . كتعيد تركيبيا مف الداخؿ

". رافضة تمؾ الناحية- معقؿ

مف ىنا فاف عمينا اف ننظر الى انجاب بعمبؾ الكؿ فقيو منيا، كعالمة تشير الى أمريف 
. ىاميف، يتصالف بدرجة كعي الجماعة الشيعية فييا كبالظركؼ التاريخية التي كانت تجتازىا

. اف ىذه الجماعة تدرؾ ذاتيا، بؿ خصكصيتيا كامتيازىا: اكليما

كمنيا، . انيا تممؾ الفرصة لممارسة ىذه الذاتية ضمف حد مقبكؿ مف الشركط: ثانييما
كعميو فاف مف الممكف اف نتطمع الى الحادثة مف . كعمى رأسيا، قسط مف الحرية كالشعكر باالمف

اك مف زاكية . زاكية الفقيو نفسو، فنممح التطكرات التي كانت عالقة في الجماعة التي انجبتو
. الجماعة عينيا، فنرل سيرة الفقيو ابف ممي تحت اضاءة افضؿ

لكف، كفي كؿ حاؿ، فانو ينبغي أف اليغيب عف الباؿ انو في ىذه الفترة التاريخية كاف 
ضربة الصميبية الكاسحة التي أصابت منو أكثر مف ؿالتشيع في الشاـ تحت التأثير المتمادم ؿ

نعني بيذا االخير دخكؿ العناصر العسكرية في . سكاء بفعميا المباشر اـ غير المباشر. مقتؿ
كمعمكـ اف ىذه قد قدمت تحت شعار . الصكرة السياسية لممنطقة كاستيالءىا عمى السمطة فييا

ال . كلكنيا حممت عداء خاصا كصريحا ضد التشيع. الجياد كتحرير دار االسالـ مف االحتالؿ
يعني اف بنيتو الفكرية الصمبة ال تعطيو . لسبب اال النيا تعرؼ انو عصي عمى عمميات التكفيؽ

االمر الذم كاف يمكف الحصكؿ عميو بغاية السيكلة . اف يمنحيا الشرعية لتحكـ تحت غطائيا
. مف المذاىب االخرل، ذات التجربة الطكيمة كالتمرس في ىذا الصنؼ مف العمميات السياسية
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كارتكبت ضد اىمو كؿ مافي كسعيا مف تضييؽ ، كليذا السبب كحده في الحقيقة ناصبتو العداء
كلـ ينج مف شركر ىذه السياسة اال جماعات قميمة، بفضؿ عزلتيا كخمكدىا . كتيجير كافناء كقمع

كمف ىذه الجماعات أكلئؾ الذيف كانكا ينزلكف منذ . السياسي، بحيث بدت ليا غير ذات خطر
ثـ كاف مف حظ ىؤالء أف يبدأكا النيكض مف جديد، مستفيديف مف . قركف جباؿ بعمبؾ كاطرافيا
كمف ذلؾ النزاع الذم . فضال عف انشغاؿ اربابيا بمشاكميـ الخاصة. غياب سمطة مركزية قكية

. كاف قائما بيف امراء البيت االيكبي

بيذا االطار، اك باالحرل بالجانب االجتماعي منو، ينبغي اف نضع اك اف نفيـ انجاب 
كمف ىنا رأينا فيو دليال كمؤشرا عمى التحكؿ الكبير الذم كاف يجرم . بعمبؾ الكؿ فقيو شيعي

. فييا، سكانيا كثقافيا، اك ثقافيا بمكازاة السكاني

إذف فقد كلد ابف ممي في جماعة كانت، مف الكجية التاريخية االجتماعية، تجتاز جسرىا 
الذم ىي حالة الكعي عمى الذاتية الثقافية كالخصكصية، كما يتصؿ . متجية الى الطرؼ اآلخر
حفز تككاف ىك، دكف اف يدرم طبعا، أحد التعبيرات المبكرة عف ىذا اؿ. بذلؾ مف شؤكف السياسة

كمف ىنا فقد كاف عميو، مثؿ كؿ الركاد، اف يمضي عمره عمى الجسر غير مستقر . كالصيركرة
كيؼ . لـ يكف في كسعو اف يطمئف كيستريح عند حالة ما قبؿ الجسر. عمى أم مف الضفتيف

كما لـ يكف في كسعو اف يقفز كحده . كىك نفسو تعبير عف حالة الصيركرة اك العبكر في مجتمعو
مشدكد الى الماضي .  لو كىك، بكؿ ما يعنيو، مرتيف بالصيركرة البطيئة لمجتمعولمجتازا، كأفّ 

. بحيث اف حاضره ليس اال مركبا مف كمييما. كالمستقبؿ في آف

اك بتعبير آخر الصكرة الفعمية لمتكازنات . رأل المؤرخ اليكنيني السطح البارز مف كؿ ىذا
ام ابف  –كاف: "الصعبة التي أفمح ابف ممي في السير بيف نقاطيا، فسجؿ ىذه الصكرة العجيبة

. كىذه حالة جد غريبة". إماما في مذىب الشافعي، ككذلؾ مذىب الشيعة يقتدل بو- ممي
. خصكصا اذا أخذنا بعيف االعتبار أف اليكنيني كاف فقييا حنبميا متشددا، مف عائمة فقياء

كنمفت النظر الى تخصيص . ، فال يطمقيا جزافا"اماـ"يفترض فيو أف يعرؼ جيدا ما تعنيو كممة 
رغـ أنو . "يقتدل بو"حيث كصفو بأنو كاف اماما في مذىب الشيعة . ذم داللة ىامة في النص

كىذه اشارة كاضحة ال . كصفو باالمامة في مذىب الشافعي ايضا، كلكف دكف اف يضيؼ االقتداء
كتأثيره ، لبس فييا الى المكانة الخاصة التي كاف الرجؿ بتمتع بيا بيف الشيعة في بعمبؾ كمنطقتيا

. ذلؾ اف االقتداء ىك في النياية عمؿ الجميكر. الكاسع فييـ

: إننا نفيـ معضمة ابف ممي بالشكؿ التالي
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فمف جية كاف عميو اف يتحاشى الظيكر كأنو اختراؽ لمبنية الثقافية السياسية المحمية 
مستندة الى كجكد سكاني كثيؼ كنشيط في المدينة . مراحؿ تألقيا التي كانت ماتزاؿ في آخر

السياسية االكسع، أعني -فضال عف البنية الثقافية. كخصكصا قرية يكنيف. كبعض القرل المجاكرة
. اقميميا

كمف جية أخرل كاف عميو، كىك القدكة، عمى حد قكؿ اليكنيني، اف يستجيب لمتطمبات 
المرحمة التي يمر بيا الناس الذيف خرج منيـ، كقد قمنا انيـ كانكا في مرحمة صيركرة، كثافة 

. سكانية، ككعيا ثقافيا كاجتماعيا

خصكصا في جكالتو . نقكؿ ىذا لنفيـ لماذا ظؿ الرجؿ يتظاىر طكؿ عمره بانو شافعي
حقا اف تظاىره كاف مكشكفا عند الجميع، بحيث اشارت اليو كافة . الكاسعة في مختمؼ االقطار

لمسبكي، الذم فرض عميو منيجو أف  (طبقات الشافعية)المصادر بعبارة اك بأخرل، باستثناء 
اال . يتنكر لكؿ ما ينقص مف شافعية صاحبو، فال يبدك عمى يده اال شافعيا محضا دكف شكائب

ذلؾ انو حيف تدكر االمكر في . اف كؿ شيء يدؿ عمى اف ىذا التظاىر كاف كافيا بالغرض تماما
. فمؾ العالقات االجتماعية يكفي اف تبتعد العيف عف المخرز قميال

كالمالحظ، ييذه المناسبة ، اف الفقياء الشيعة كانكا حيف يخرجكف مف بيئتيـ الخاصة 
فما عرفنا كاحدا منيـ تظاىر . كيضطركف الى التنكر ينظاىركف بانيـ شافعية، اليعدكف ذلؾ ابدا

نذكر منيـ محمدا بف مكي الجزيني، كعميا بف عبدالعالي . بانو مالكي اك حنفي اك حنبمي
كايضا بياء الديف العاممي الشيير الذم حرص . الكركي، المذيف زارا مصرا كبالد الشاـ كالحجاز

كطكؼ خالليا في مصر كشبو الجزيرة كالعراؽ  (سفر الحجاز)في رحمتو الكاسعة التي سماىا 
ُد القاعدة ابدا ػػػػكالشاـ كتركية، عمى التنكر تنكرا كامال، شمؿ كتماف اسمو الحقيقي، لكنو لـ يع

. كانتسب الى الشافعي دكف سكاه

كلـ اجد لذلؾ سببا اال فيما عرؼ عف االماـ الشافعي مف تقدير خاص آلؿ البيت، سالـ 
اهلل عمييـ، سجمو في أشعار منسكبة اليو، بحيث لـ يكف الفقيو الشيعي يشعر بيذا التظاىر انو 

. تكمؼ فكؽ ما في كسعو

(5 )

: اما في الدائرة العممية

ة الى التكازف ػػػكؼ تككف الحاجػػػػػػىنا ايضا س.  ممي متعمما كعالماابففاننا سنتتبع خطى 
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 كالى التكفيؽ بيف الذات كالخارج، الحافز السمككي االساس الذم منح السيرة عناصرىا كرسـ 
. مثمما كاف في الدائرة االجتماعية. معالميا

فالصفدم . كالمصادر التي ذكرت ابف ممي تتضافر عمى االشادة بفضمو كسعة عممو
: الكافي بالكفيات)" كاف متبحرا في العمكـ، كثير الفضائؿ"كبأنو " العالـ البارع الكبير"يصفو بػ 

أحد اذكياء الرجاؿ كفضالئيـ في الفقو كاالصكؿ كالطب كالفمسفة : "كيقكؿ الذىبي. (7/305
شذرات )كنجد شيادات مشابية لدل ابف العماد الحنبمي . (5/394: العبر)" كالعربية كالمناظرة

حكادث : ذيؿ مرآة الزماف)كاليكنيني  (2/462: طبقات الشافعية)كاالسنكم  (5/444: الذىب
(. 4/231: مرآة الجناف)كاليافعي  (5/13: طبقات الشافعية الكبرل)كالسبكي  (700سنة 

: كىذه المصادر تتضافر ايضا عمى كضع نسب عممي لو يتمخص فيما يمي

كمف ابي المجد القزكيني، محمد . سمع مف بياء الديف، عبدالرحمف بف ابراىيـ المقدسي
كمف ابف . كمف ابف الزبيدم، الحسيف بف المبارؾ بف محمد الحنفي. بف الحسيف بف ابي المكاـر

كمف ابف المّتي، عبداهلل بف عمر : كيضيؼ السبكي. ركاحة، محمد بف عبدالعظيـ بف عبد القكم
. كانو أخذ العربية عف ابف الحاجب، عثماف بف عمر الكردم. ككؿ ىؤالء اىؿ حديث. بف عمي

كيقكؿ الصفدم اف السخاكم، عمـ الديف . كالفقو عف عزالديف، عبدالعزيز بف عبدالسالـ الشافعي
كيقكؿ السبكي كالسنكم انو . لمقعنبي (المكطأ)عمي بف محمد اليمداني، المؤرخ الشيير، قرأ عميو 

دّرس كافتي كتخرج بو "كيتفرد اليكنيني بالقكؿ إنو . دخؿ بغداد كأعاد في المدرسة النظامية
كىذه ىي المادة المتصمة بتاريخو . "اشتغؿ مدة بحمب كدمشؽ"كيقكؿ الصفدم انو . "االصحاب
كلكف التدقيؽ فييا يثير االرتياب . كىي تبدك لمكىمة االكلى عادية كفي غاية البراءة. العممي

. كيطرح أسئمة محيرة جدا

. نالحظ، بدأ، اف مشيختو حسب ىذه المصادر ىـ نخبة زمانيـ عمما كفضال كمكانة
، كابف المتي (2/335: ذيؿ مرآة الزماف)" إليو انتيت رياسة الحديث بالديار المصرية"فالمنذرم 

أعالـ " )لـ ير في المشايخ مثمو"كابف الزبيدم ، (5/143: العبر)" مسند الكقت"
، "الكافية"، كأما ابف الحاجب فيك أشير رجاؿ عصره في عمكـ العربية كصاحب (2/76:الزركمي

كأما ابف عبدالسالـ فيك شيخ االسالـ في الشاـ . الكتاب الشيير الذم مازاؿ متداكال الى اليكـ
. كمصر، كأشير فقياء زمانو، كمضرب مثؿ في العز كالجاه

فمف الطبيعي كالمألكؼ أف عالما مف عمماء . كؿ ىذا جيد كال غبار عميو مف حيث المبدأ
المسمميف، خالؿ تاريخو العممي، يقرأ اك يسمع اك يأخذ عف عالـ آخر، عمى الرغـ مف اختالؼ 
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. يعفينا مف التدقيؽ في ىذه االخبار، كالعمؿ عمى كشؼ خبيئتياالكلكف ىذا . المذىب بينيما
خصكصا كاننا تجاه شخص غير عادم، اضطرب فيو االخباريكف كالمؤلفكف كؿ مضطرب، 

. العتبارات ربما صارت كاضحة عند القارئ

 622فأبك المجد القزكيني تكفي سنة . كالحقيقة اف التدقيؽ يخبيء لنا مفاجأة كبيرة
كابف الزبيدم تكفي سنة .  ـ، ام يكـ لـ يكف البف ممي مف العمر سكل خمس سنكات1225/ىػ

أما المنذرم، الذم كلد .  ـ، ام يكـ كاف صاحبنا يدرج الى الثانية عشرة مف عمره1231/ ىػ629
 ـ، ام يكـ كاف 1234/ ىػ632كعاش في مصر، فانو لـ يقدـ دمشؽ حيث حدث فييا، اال سنة 

كعمى ىذا فاننا نستطيع اف ننفي اف يككف قد سمع منيـ، . ابف ممي في الخامسة عشرة مف عمره
اما ابف المتي البغدادم مكلدا كمسكنا، الذم ينسب اليو انو نشر . اك حتى لقييـ، دكف كبير عناء

 ـ، حيث تكفي السنة 1240/ ىػ638حديث البغكم بالشاـ، فقد عاد منيا الى بغداد في السنة 
كاما شيخ االسالـ ابف عبدالسالـ فقد ترؾ دمشؽ كالشاـ كميا نيائيا الى . (5/143: العبر)التالية 

 ـ، غضبا عمى الممؾ الصالح اسماعيؿ االيكبي، الف ىذا سمـ قمعة 1231/ ىػ639مصر سنة 
كمعنى . ثـ تكفي فيما بعد في مصر.  ـ1240/ ىػ638الشقيؼ لمصميبييف مف غير حرب سنة 

ىذا انو اذا كاف ابف ممي قد لقييما كأخذ عنيما، فيجب اف يككف ذلؾ قد حدث كىك في حكالي 
ىذا اذا ثبت انو . كىك أمر مستبعد جدا بالنسبة ليذا الغريب القادـ مف بعمبؾ. العشريف مف العمر

حقا كاف لقاء كبار الشيكخ في سف مبكرة كيذه، بؿ كأبكر، أمرا مألكفا . كاف قد قدـ دمشؽ اصال
الذم يضع الطالب سريعا في جك الفقو كالحديث كالفقياء . بحسب النظاـ التعميمي السائد يكمذاؾ

كلكـ شيدت دمشؽ كغير دمشؽ احتفاالت مييبة، تمت بمناسبة قدكـ احد كبار شيكخ . كالمحدثيف
حيث يحضر بيف يديو فيمف يحضر اطفاؿ صغار دكف العاشرة احيانا، . الحديث الى المدينة

غالبا ما يككنكف مف ابناء كبار القضاء كالفقياء، حرصا مف االىؿ عمى اف يسجمكا في تاريخ 
كلكف اّنى ليذا البعمبكي الغريب اف . ابنائيـ التعميمي، انيـ لقكا اك سمعكا ىذا الشيخ الكبير

. يحظى بمثؿ ىذا الحدب كالرعاية

إذف لماذا زجت ىذه االسماء الشييرة زجا في النسب العممي البف ممي، كبيذه الطريقة 
الفجة؟ لماذا تسالـ المؤرخكف ككتاب السيرة الذيف ذكركه عمى ايراد ىذه المشيخة الكاضحة 

التيافت؟ ثـ لماذا النجد، في ام مف تمؾ المصادرة المشار الييا أعاله عالمة استفياـ، ال أقؿ 
عمى الرغـ مما ىكمعركؼ مف تدقيؽ شديد في شأف . مف عالمة استفياـ، حكؿ ىذه المشيخة

خاصة كاف شيكخو المزعكميف ىـ أشير رجاؿ الحديث في زمانيـ، كسيرتيـ . رجاؿ الحديث
معركفة لكؿ المعنييف؟ 
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ازاء ىذه التساؤالت التي الجكاب عمييا، ليس في كسع المحقؽ الخبير بتيارات ذلؾ 
كاف كضع ىذا . العصر اف يكتـ احساسو بأنو يكاجو عممية تكييؼ شاممة لشخصية ابف ممي

. النسب العممي لو يأتي في سياؽ ىذا التكييؼ

في المقابؿ ال تزكدنا تمؾ المصادر بام معمكمات مفيدة عف اساتذتو كشيكخو مف رجاؿ 
ممف ... سكل اشارة مجممة لدل الصفدم يقكؿ فييا إنو أخذ عف فالف كفالف . الشيعة كفقيائيـ

: الكافي) "كاالصكؿ عف جماعة، كالفمسفة كالرفض عف جماعة"اتينا عمى ذكرىـ أعاله 
كىذه اشارة كاضحة المغزل، مف حيث انيا تنص عمى اف بيف شيكخو كاساتذتو عدد . (7/305

كلكف اجماؿ النص فيما يتعمؽ بيؤالء، في حيف انو يفصؿ ". جماعة"مف فقياء الشيعة كعممائيـ 
ىذه المالحظة، بطرفييا، كأنيا تشي بنية مبيتة عند . حيف يذكر شيكخو المزعكميف غير الشيعة

ما عند الصفدم إ. أحد ما لمتعتيـ عمى ىذا الجانب مف سيرتو، اك عمى االقؿ عدـ االكتراث بنشره
كاف كنت اميؿ، دكف دليؿ خاص، الى لكـ . ما عند مف أخذ عنو ىذه المعمكماتإنفسو، ك

. فيك خبير كبير برجاؿ المنطقة مف كؿ المذاىب. الصفدم عمى ىذه االشارة المتعجمة المجممة
. كيبعد جدا اف يككف سبب ىذا االجماؿ نقص المعمكمات لديو

كحده اليكنيني، ىذا المؤرخ البرمء السميـ القصد، ذك النفَلس االنساني، الذم يبدك في 
منيجو قميؿ االكتراث بالجانب التصنيفي مف االعتبارات السياسية كالمذىبية، كحده يقدـ لنا 

، عمى حد تعبير الصفدم، "الرفض"معمكمة، كلك مبتكرة كجزئية، عف أحد مف أخذ عنيـ ابف ممي 
اشتغؿ عمى عز الديف بف معقؿ الحمصي في مذىب الشيعة "حيث يقكؿ أنو، ام ابف ممي، 

كىذا النص ثميف، بالنظر الى ضآلة . (700حكادث سنة / دليؿ مرآة الزماف) "كغير ذلؾ
المعمكمات المتكفرة عف صاحبنا، يمكف اف تككف مفيدة جدا في فيـ ىذا الجانب مف سيرتو، اذا 

. حممناه كدعمناه بالمعمكمات المناسبة

كقد عرفنا قبؿ قميؿ اف ابف معقؿ كاف فقييا كعالـ لغة كشاعرا خرج مف حمص ليتفقو 
كمنيا قفؿ عائدا الى كطنو، حيث كسب لنفسو مكانة بيف رجاؿ السياسة . عمى شيكخ الحمة

كرجاؿ الثقافة في دمشؽ، كلكنو تحكؿ عنيا الى بعمبؾ حيث كاف لكجكده االثر البالغ الحميد 
. الذم كصفناه في الفصؿ السابؽ

ىذا . الميـ بالنسبة ليذه السيرة انو في بعمبؾ التقى ابف معقؿ بتمميذه النجيب ابف ممي
بحيث يمكف اعتباره فرصة عمره، التي لكالىا لما . المقاء الذيف يديف لو ىذا االخير بكؿ شيء

. كاف شيئا مذككرا، كالتي استفاد منيا خير إفادة
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كاالستفادة مف ىذا النص خير إفادة تقتضي . بعد ىذه التكطئة نعكد الى نص اليكنيني
: تفكيكو الى عناصره الثالثة

" اشتغؿ"
" في مذىب الشيعة"
" كغير ذلؾ"

، بالعمؿ الطكيؿ المستديـ بيف استاذ "قرأ"ك" سمع"ك" أخذ"، خالفا لػ"اشتغؿ"كتكحي كممة 
كاليصح اال افتراض الدقة في تعبير اليكنيني، . كبالعالقة التي نسجتيا المالزمة الطكيمة، كتمميذه

كعمى كؿ حاؿ فاف ىذه . فيك فقيو عارؼ بالدراسة كتقاليدىا كبالمغة االصطالحية المتصمة بيا
. الداللة ستتعزز يما يمي

كمف البيف الجمي اف اشتغالو عميو في مذىب الشيعة ينصرؼ الى دراسة الفقو كاصكلو، 
فابف معقؿ فقيو فكؽ . كربما الحديث ايضا حسب المدرسة الشيعية في الفقو كطرقيا في الحديث

ثـ اف ىذا الفيـ يفسر . كالدراسة الفقيية ىي محكر الدراسة حسب مناىج تمؾ االياـ. كؿ اعتبار
، حسب "اماما في مذىب الشيعة يقتدل بو"المكقع الذم احتمو بعد ذلؾ ابف ممي، حيث صار 

كؿ ىذا، فضال عف اف التخصيص باالضافة اك النسبة . نص اليكنيني الذم سبؽ ذكره كمعالجتو
حقا انو حيث تككف . الى مذىب بعينو، في ىذا السياؽ كمثمو، تخصيص بفقو ىذا المذىب

االضافة اك النسبة الى ما سكل المذاىب السنية االربعة، يمكف اف تعني ايضا عمـ الكالـ 
. لكال اف ال االستاذ كال التمميذ عرؼ عنيما االعتناء بيذا العمـ. المختص بيذا المذىب

، في نياية النص، فال يمكف اف يفيـ منيا اال عمكـ العربية، مف نحك "غير ذلؾ"اما 
كخاصة . الخ، خاصة كاننا نعرؼ اف ابف معقؿ كاف مف عمماء المغة المعركفيف... كصرؼ 

ايضا اف دراسة ىذه العمكـ جزء اساسي في مناىج الدراسة التقميدية، ما يزاؿ معمكال بو حتى 
. اليكـ

ىكذا نخرج مف تحميؿ نص اليكنيني بنتيجة كاضحة جدا، فضال عف انيا منسجمة تماما 
كذلؾ في . ىي اف ابف ممي درس عمى ابف معقؿ عمكـ العربية كالفقو كاصكلو. مع طبائع االمكر

عمى الرغـ مف تنكر عامة المصادر التي بيف ايدينا . اذف ىك شيخو االكؿ كربما الكحيد. بعمبؾ
كاذف فاف ابف ممي، كما اصبحنا نعرفو االف، ىك ثمرة ذلؾ المقاء الذم نسجتو . ليذه الحقيقة

االياـ كتصاريفيا بيف الفقيو الحمصي الذم ىجر بمده بعد اف حاؿ كتنكر لو، كبيف ابف المدينة 
. العريقة المتحفزة لمدخكؿ الى مرحمة جديدة مف تاريخيا

كاليكـ، اذ نقؼ عمى مطمنا التاريخي السحيؽ، كنرمي ببصرنا الى ىذا المقاء، فنرل آخر 
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 فقيو شيعي انجبتو حمص كاكؿ فقيو شيعي انجبتو بعمبؾ، كقد التقيا في منتصؼ الطريؽ 
فكأننا ازاء مشيد جميؿ . كـ يبدك لنا ىذا المقاء مييبا كمؤثرا– الصاعد اليابط، لقاء استاذ بتمميذ 

كال ضير . كؿ ضمف مداه في الزماف كالمكاف. لسباؽ رايات يتناكب فيو االبطاؿ عمى حمؿ الراية
. اف يتحكؿ بيا احدىـ لكنو لف يتركيا تسقط ابدا

كاآلف، بعد اف تجمي لنا ىذا الجانب االساسي مف التاريخ العممي لبطؿ ىذه السيرة، نرل 
حيث نفينا قطعا . فيما اكصمنا اليو تحميؿ نص اليكنيني مايؤيد نتائج التحميؿ كالتدقيؽ الذم سبقو

امكانية اف يككف قد أخذ اك قرأ عمى أكلئؾ الشيكخ الخمسة، اعني ابف المتي كابف عبدالسالـ 
فاذا كاف البف معقؿ ذلؾ الدكر في تعميمو كتربيتو، فيذا . بيدم كالقزكينيزكالمنذرم كابف اؿ

بؿ ربما حتى قبيؿ كفاة ىذا . يقتضي انو امضى فترة شبابو االكلى مالزما الستاذه في بعمبؾ
كىذه مالحظة ىامة، ليس فقط عمى صعيد كشؼ سيرة ابف .  ـ1246/ ىػ644االخير سنة 

ذلؾ انو حينما يصؿ تحميالف منفصالف الى نتيجة متآزرة . ممي، بؿ ايضا عمى الصعيد النقدم
. متكاممة، فيذا يؤكد كيعزز كال التحميميف في آف معا

تبقى االشارة الى بقية شيكخو، حسب المصادر التي اشرنا الييا حيف سردنا اسماءىـ، 
 فترةن ما كىؤالء جميعا عاشكا في دمشؽ. كىـ ابف الحاجب كابف ركاحة كبياء الديف المقدسي

 . أخذ عنيـ أك قرأ عمييـ  كلسنا نجػد في سيرتيـ ما يتعارض مع إمكانية أف يككف قد

ىك أف عامة المصادر، التي . ثـ أف ىناؾ سبب آخر يدعكنا إلى األخذ بيذه المعمكمات 
، كمصر كحمب أخذنا عنيا ، تقكؿ بعبارٍة أك أخرل أف ابف مّمي تمتع بحضكٍر قكم في دمشؽ 

اف قكة ىذا الحضكر تعكد بال ريب . كفي المدرسة النظامية في بغداد، بناء عمى بعض الركايات
كىما كصفاف لو نجدىما عند . ثـ الى تبحره كسعة اطالعو. الى قكة نفس الرجؿ كشجاعتو االدبية

كلكف الحضكر في ذاتو لـ يكف ممكنا بدكف اف يكسب لنفسو مصداقية كقبكال . كافة مف ترجمكا لو
ككانت دمشؽ اقرب . كالقراءة عمى شيكخيا المعركفيف، بالمركر باحد الحكاضر العممية الكبرل 

. كقد كانت يكمذاؾ في مطمع عصرىا العممي الذىبي. اليو مناال مف سكاىا

مع الفقرة االخيرة نعكد آلخر مرة الى الحاجة الى التكازف بكصفو حافزا سمككيا اساسيا في 
. كىا ىك ماثؿ امامنا في الدائرة العممية. كقد رأيناه كاضحا في الدائرة االجتماعية. سيرة ابف ممي

كال شؾ اف ذلؾ التكازف الذم حققو في الدائرة االجتماعية ما ىك اال فرع كنتيجة لذلؾ الذم حققو 
. في حضكره العممي
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(6 )

في الدائرة السياسية مف سيرة ابف ممي نقؼ عند باب مف ابكاب الجياد، بطمو كرائده ىذا 
ىك بمقياس ذلؾ الزماف، كبمقاييس كؿ االزماف، مف أركع كاجّؿ ما أفرزتو اياـ . الفقيو المجاىد
مضى . يكـ انفتح عمى  دار االسالـ مف مشرقو خزاف مف اليكؿ كالشر كالتدمير. المحنة التترية

سقطت أمامو كؿ تمؾ االقزاـ التي ظمت تتصارع عمى التيجاف الزائفة . يخرب البالد كيفني العباد
فجثا عالـ االسالـ جريحا مف أقصى مشرقو حتى . كااللقاب الفارغة حتى طاليا اليكؿ الزاحؼ

. أبكاب مصر

كالجدير بالذكر اننا ال نقرأ في تاريخ تمؾ االياـ السكداء ام ذكر لعمؿ دفاعي شعبي 
عمى الرغـ اف ىؤالء انتشركا عمى رقعة شاسعة جدا، . لكقؼ التتر الزاحفيف، اك عرقمة حركتيـ

. كبعدكا كثيرا عف اكطانيـ االصمية. ككصمكا الى قمب العالـ االسالمي، مخترقيف اصقاعا كشعكبا
كربما كاف كتنكر ". حرب العصابات"كتمؾ ظركؼ نمكذجية لحرب الكر كالفر، التي نسمييا اليكـ 

. لو المؤرخكف الرسميكف الذيف اليخدمكف سكل السالطيف، كال شغؿ ليـ بالعباد المساكيف

كلقد كاف مف حؽ  ىذا البطؿ المجاىد عمينا، كمف حؽ جياده ايضا، أف نسمي ىذا 
رض لِقما كاف ػلكال اننا سنع. بيف عما أراد كفعؿأفيك . (الدائرة الجيادية)الفصؿ مف فصكؿ سيرتو 

مما ىك أدخؿ في باب السياسية، . مف الدكلة المممككية عميو، مف اضطياد كمطاردة جراء جياده
مثمما . كفي كؿ حاؿ، فاف الجياد باب مف ابكاب السياسة الشرعية. خارجة مف القاع المممككي

. نقكؿ في المغة االستراتيجية المعاصرة إف الحرب ىي ديبمكماسية القكة

، كمف قبميا دمشؽ، استسممت لمغزاة التتار  كمما يفيد ذكره في تكطئة الفقرة أف بعمبؾ
معتمدة . كلكنيا كانت قد أعّدت كاستعّدت بالمؤف كالرجاؿ كالعتاد في قمعتيا الشييرة. دكف قتاؿ

ثـ آلت االمكر الى الصمح بسعي مف احد أبنائيا، تقي الديف . عمى حصانة القمعة التي ال ُتطاؿ
كبيذه الكسيمة . كىك رجؿ بعمبكي المكلد اشتير بمعرفتو الكاسعة بالحشائش الطبية. الحشائشي

كلكف . ككاف في ركابو عندما دخؿ التتر المنطقة. التحؽ بحاشية ىكالكك، القائد التترم الشيير
ىذا الحؿ االستسالمي لـ يطمئف الناس الذيف مؤلت اسماعيـ اخبار الفظائع الرىيبة التي ارتكبيا 

(. 658اخبار سنة /ذيؿ مرآة الزماف). فيرب االلكؼ منيـ ممتجئيف الى الجباؿ القريبة. التتر

بنظرتنا التاريخية الشاممة، التي يتيحيا لنا ُبعد الزماف، نستطيع القكؿ انو اجتمعت في 
بعمبؾ في تمؾ اآلكنة مجمكعة مف العكامؿ، شكمت في مجمكعيا الشركط النمكذجية  لممقاكمة 

فيا ىنا عدك غاز استباح االرض كاىميا دكف رحمة، فاستفزىـ كاكقد في . الشعبية المسمحة
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نكاء العدك المعتدم كىذا عامؿ أساس في حفز الجميكر . نفكسيـ الرغبة في الرد ردان مناسبا كا 
كلك اف التتر كانكا عمى شيء مف الرحمة كلـ يكسبكا تمؾ السمعة السيئة لما ُكجد ذلؾ . الى القتاؿ
. الحافز

ثـ إف التتر كانكا غرباء تماما عف السكاف المحمييف، كعف الثقافة السائدة، كعمى رأسيا 
كمف ىنا فمـ يكف ىناؾ ام تكاصؿ يمكف اف يخفؼ مف رد الفعؿ الطبيعي الشعبي عمى . الديف

قّدـ خير أرضية  (كثنييف كبكذييف)بؿ إف ككف ىؤالء مشركيف . حالة الغزك كما رافقيا مف فظائع
. لمعمؿ الجيادم ضدىـ في حاؿ تكفر عكامؿ أخرل

ثـ إف ىناؾ البيئة الطبيعية المناسبة لممارسة الغارات السريعة كما شاكميا مف فنكف 
تكثر فيو . كبعمبؾ تمتد في حضف جبؿ كاف يكمذاؾ مكسكا بالغابات الكثيفة. حرب العصابات

الكدياف كالممرات الجبمية التي يعبرىا الرعاة كالحطابكف، كىي مسالؾ مجيكلة تماما عند الغزاة، 
. مما كاف يمنح المجاىديف تميزا تكتيكيا ىاما

بقي ىناؾ شرط اساسي رابع، ىك تكفر الشخصية القيادية، ذات التأثير كالنفكذ، القادرة 
كاليكنيني، كىك دائما مصدرنا . عمى استقطاب الجميكر، كتكجييو في االتجاه الجيادم المنشكد

كاف شجاعا، مقداما، تاـ الشكؿ، حسف الخمقة، جيكرم "االساسي، يصؼ ابف ممي بأنو 
كىذه اكصاؼ تكدع في ذىف القارمء صكرة . (700حكادث سنة /ذيؿ مرآة الزماف)" الصكت

النساف يتمتع بالمكاصفات االساسية لالنساف ذم الحضكر القكم، اك ما يسمى في لغة الصحافة 
ىذا فضال عما تمتع بو مف مكقع بيف الشيعة مف اىؿ بعمبؾ كجكارىا . (مازالكارم)اليكـ 

عمى ما ذكرنا " اماما في مذىب الشيعة يقتدل بو"بحيث كصفو اليكنيني بأنو كاف . خصكصا
. آنفا

بيذا الشرط االخير تحققت الشركط االساسية النظرية لنيكض مقاكمة شعبية مسمحة في 
. الغزاة التتر في بعمبؾ كمنطقتيا

لكف ما الذم حدث فعال؟ 
: يقكؿ اليكنيني

بجباؿ - ام ابف ممي –عمى الشاـ، كاف ىك  (عندما استكلى التتر) ىػ 658في سنة "
كانيـ كانكا يخطفكف التتر في . كانو تسمى بالممؾ االقرع. كانو جمع لو عشرة االؼ نفر. بعمبؾ

 اخبار سنة / ذيؿ مرآة الزماف )".الطرقات، كخصكصا في الميؿ، الف التتر مايركبكف في الميؿ
700).  
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. ىذا النص، عمى ايجازه، يشيد لمؤرخ بعمبؾ اليكنيني انو صاحب حّس تاريخي ممتاز
تمؾ العناصر التي نممؾ نحف اليكـ، بما نعرفو عف . فمقد حشد فيو العناصر االساسية لممكضكع

لكف شيادة النص ىي، اكال . تكتيكات حرب العصابات، القدرة التي نظميا في تصكر شامؿ
. كبالذات، لمبطؿ المجاىد ابف ممي، بالمقدرة الفذة في ىذا الميداف

. ، فاف عمينا اعتصاره حتى اخر قطرة منو كالف النص بيذه المثابة مف الطرافة كالفرادة
. بادئيف بفرزه الى عناصره االساسية، لنقؼ عند كؿ جممة جممة منو

" عمى الشاـ، كاف ابف ممي في جباؿ بعمبؾ (عندما استكلى التتر )658في سنة "
" جمع لو عشرة آالؼ نفر"
" تمسى بالممؾ االقرع"
" كانكا يخطفكف التتر في الطرقات، كخصكصا في الميؿ، الف التتر مايركبكف في الميؿ"

كنفيـ مف . تقكؿ الجممة االكلى إف ابف ممي كاف بجباؿ بعمبؾ حيف دخؿ التتر المنطقة
ىذا أنو عندما انقسـ سكاف المدينة عمى انفسيـ بيف ميادف ماؿ لمدعة، في صؼ تقي الديف 
الحشائشي، كثاف لـ يثؽ بعيكد التتر كتحصف بالقمعة، كلكنو لـ يصمد لقتاليـ اكثر مف يكـ 

؛ عندما حدث ذلؾ كاف ابف ممي ضمف 658كاحد، عمى ما كصؼ لنا اليكنيني في حكادث سنة 
. قريؽ ثالث ترؾ المدينة كقمعتيا البالغة الحصانة كلجأ الى الجباؿ القريبة

ليذا السبب فاف اليكنيني اليذكر ابف ممي كفريقو في سياؽ الحديث عف الحركة التي 
ذلؾ اف ىذا الفريؽ حيف ترؾ المدينة قد حّيد . كانت تجرم داخؿ المدينة بيف التياريف االكليف

فال لكـ اذف عمى اليكنيني اذ لـ يذكره في عداد المؤثريف عمى قرار المدينة كىي تنظر . نفسو
. لنفسيا في تمؾ المحظات العصيبة

: يمكننا اف نمخص الكضع في بعمبؾ كما حكليا في تمؾ االياـ بما يمي

في البداية ماؿ أىؿ المدينة الى القتاؿ، اعتمادا عمى حصانة قمعتيا الشييرة مف جية، 
ثـ لعمميـ بأف االستسالـ اك المعاىدة اك المسالمة ستككف كباال عمييـ، بالنظر الى سكابؽ التتر، 

كالمذابح الميكلة التي انزلكىا بالسكاف اينما حمكا، دكف اكتراث بالعيكد كالمكاثيؽ التي منحكىا 
كعمى ىذا فانيـ، ام اىؿ بعمبؾ، انتقمكا الى القمعة بعد اف زكدكىا باالقكات استعدادا لفترة . ليـ

. حصار طكيمة

لكف دخكؿ تقي الديف الحشائشي، الذم كاف معركفا جيدا عند الكثيريف مف اىؿ المدينة، 
كاغراءه اياىـ بتسميـ المدينة كقمعتيا في مقابؿ عيد باالماف مف التتر، أنشأ تيارا قكيا يميؿ الى 
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كفي النيياة فرض الحشائشي االستسالـ، اذ ترأس كفدان اقتصر عمى التيار الميادف، . ىذا االتجاه
كعاد منيا يحمؿ صؾ . انتقؿ الى دمشؽ حيث اقاـ التتر مركز قيادتيـ السياسي كالعسكرم

(. 255-1/253:التفاصيؿ في مرآة الزماف)االماف الىؿ المدينة 

. يالحظ اليكنيني اف الكفد البعمبكي لقي معاممة ممتازة مف التتر اثناء كجكده في دمشؽ
ثـ كفى ىؤالء بكؿ العيكد التي قطعكىا الىؿ المدينة، كلـ يعرضكا الحد بسكء، باستثناء امير 

كيسجؿ استغرابو ليذه المعاممة المميزة مف عدك . القمعة كبعض معاكنيو، النو أصر عمى القتاؿ
كالظاىر اف التتر قد اتبعكا ىذه السياسة الخاصة جدا ابتغاء قطع . لـ يعرؼ بغير القسكة البالغة

ذلؾ انو مف . كحرمانيا مف كؿ مبرر، الطريؽ عمى الحرب الشعبية التي أثارىا ابف ممي ضدىـ
كىـ الذيف . الكاضح اف انتشار ىذا االسمكب في المقاكمة كاف يمكف اف يككف عبئا باىظا عمييـ

كترككا حيثما حمكا . انتشركا عمى بقعة شاسعة جدا، كصارت خطكط إمدادىـ تمتد آالؼ االمياؿ
كما زاؿ عمييـ اف يقاتمكا قكة عسكرية اسالمية اساسية ىي قكة مف عرفكا . نفكسا متعطشة لمثأر

. فيما بعد باسـ المماليؾ، كقد كانت ما تزاؿ سميمة تماما في مصر

إذف، االرجح أنو بعدما خرج ابف ممي مف بعمبؾ الى الجباؿ، عند دخكؿ التتر المنطقة، 
. كانو بدأ عممياتو بالفعؿ بعد دخكؿ ىؤالء المدينة. بدأ يييء لحربو الخاصة ضدىـ

، "عشرة آالؼ نفر"بالنسبة لمرقـ الذم يرد في الجممة الثانية لعدد الذيف حشدىـ ابف ممي 
فاستنادا الى التقدير الطبيعي الكسطي لنسبة البالغيف المؤىميف . يبدك ىذا الرقـ مبالغا فيو جدا

. لمقتاؿ الى مجمكع السكاف، فانو ينبغي اف يككف عدد سكاف بعمبؾ انذاؾ اليقؿ عف خمسيف الفا
. كىذا رقـ يفكؽ المتكقع بكثير

: عمى انو يجب اف نضع في حسابنا امريف

احتماؿ اف يككف المقصكد بالمعدكد العدد االجمالي لمنازحيف الى الجباؿ ىربا مف : االكؿ
، كىي كممة عامة "نفر"خاصة كاف المعدكد اشير اليو بكممة . التتر، بمف فييـ مف نساء كاطفاؿ

. تشمؿ المقاتميف كغيرىـ

كنحف . اف النزكح لـ يقتصر عمى بعمبؾ المدينة بؿ شمؿ كؿ المنطقة المجاكرة: الثاني
نعمـ اف الجيش الغازم مّر، في طريقو مف شماؿ سكرية باتجاه دمشؽ بالقرب مف بعمبؾ، دكف اف 

فال بد اف الناس قد ىّجت مف كجو ىذا الجيش السيء السمعة، كالبد اف . يعرض ليا بسكء
. بعضيـ قد اتجو شرقا صكب جباؿ بعمبؾ، في حيف اتجو قسـ آخر غربا صكب جبؿ لبناف
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كعمى كؿ حاؿ، فانو مف المقبكؿ في الركيات التاريخية التي تتضمف عددا لمعدكد 
يصعب ضبطو اف تككف مكضكعا سيال لممناقشة، دكف اف يسرم الشؾ بالضركرة الى اصؿ 

. المكضكع

ميما يكف، كميما تكف درجة المبالغة في عدد المقاتميف، فال شؾ انو يشير الى االنطباع 
. الكبير الذم تركو مجاىدك ابف ممي، كالصدل البالغ لعممياتيـ ضد الغزاة بيف الناس

فيك تفصيؿ " الممؾ االقرع"اما استعارة ابف ممي لنفسو، حيف كاف يقاتؿ التتر، اسـ 
فكأنو اسقاط معككس، ينياؿ . تتأتى غرابتو مف عصريتو بالنسبة الينا اليكـ. غريب كمدىش جدا

. فيو المستقبؿ عمى الماضي، في حركة عجيبة، تشيد لمرجؿ بالعبقرية كالريادة

ة ذات كقع رلقد اصبح مألكفا اليكـ اف يتخذ محركك كقادة الحركب الشعبية اسماء مستعا
ربما الغراض تتصؿ بأمنيـ الشخصي في البداية، كلكنيا غدت فيما بعد تقميدا لو . خاص كمميز

ربما ليحؿ محؿ الرتب العسكرية في الجيكش النظامية، كيككف لو بعض . أصكلو كأغراضو
كضمنا نفي الشخص لمصمحة ، كخصكصا نفي االسـ الشخصي مف االستعماؿ كالذاكرة. تأثيرىا

. احضار القائد كالرمز

كال ريب اف ابف ممي حيف اتخذ لنفسو ىذا االسـ الغريب لـ يكف بعيدا كؿ البعد عف ىذه 
اعني اف ىاجس سالمتو الشخصية ربما كاف . االغراض كاالعتبارات، اك بعضيا عمى االقؿ
كما اف العنصريف المذيف تككف منيما اسمو . حاضرا في نفسو كىك يتخذ ىذا التدبير الريادم

يستحضر أعمى " الممؾ"فاسـ . الجديد يشيداف باف االعتبار الثاني لـ يكف غائبا عف ذىنو ايضا
فكأف ابف ممي، كىك في مكقعو الجديد، مكقع . مكقع سمطكم، كمالو مف كقع كميابة كسمطاف

القائد المقاتؿ، يبتغي ازاحة كستر شخصية الفقيو كماتعنيو كترمز اليو، لمصمحة استحضار 
. شخصية جديدية عنكانيا الممؾ

كلكي ندرؾ القيمة االجرائية ليذا التدبير، كما لو مف أثر عمى صعيد التعبئة كاالعداد، 
في النمط ". الممؾ"كما تعنيو شخصية " الفقيو"عمينا اف نجرم مقارنة بيف ما تعنيو شخصية 

كىك نمط . كالقسمة االجتماعية لؤلدكار بينيما. الثقافي الذم زرعتو كعززتو انظمة الحكـ المتكالية
لـ يترؾ لمفقيو اال ىامشا ضئيال ينحصر بالشؤكف االخركية الصرفة، كبتغطية نظاـ الحكـ السائد 

كال شؾ اف ىذه القسمة قد انتجت قكانينيا، بعد . كتقديـ التبريرات لو عند الطمب ،تجاه الجماىير
. كحّدد لمفقيو خصكصا السقؼ الذم ليس لو اف يتخطاه. اف مكرست بدقة عمى مدل قركف

كال شؾ ايضا اف ىذا كمو قد ركس في اذىاف . ككضعت الحدكد لممياديف التي لو اف يرتادىا
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فكيؼ بفقيو يخرج مف مصاله كحمقة درسو، حامال سيفو . الناس كصار ُمسّممة اليسيؿ نقضيا
فجاء ىذا الفقيو المجاىد كاخترؽ كؿ المرتكزات ! ليقكد حرب عصابات شعبية، كيقتؿ كيقاتؿ؟

متجاكزا اياىا بخبطة عبقرية كاحدة، نقمتو مف مكقعو اليالمي اليامشي الى مكقع اشد صالبة بما 
. مف مكقع الفقيو الى مكقع الممؾ. ال يقاس

؟ "االقرع"لكف ماشأف ىذه الصفة غير المتكقعة التي اضافيا الى اسمو الجديد 

ترل ىؿ تأثر ابف ممي بمنظر التتر برؤكسيـ الحميقة التي تتكسطيا خصمة كبيرة مف 
الشعر طميقة كذيؿ الحصاف؟ 

يجعؿ مف الممكف نظميا، ام الصفة، مع . إف يكف االمر كما حزرنا، فيك سبب مفيكـ
فاف يكف اتخاذ اسـ الممؾ يحرره مف أثقاؿ المفيكـ الي زرعتو السمطة . اسـ الممؾ في غاية كاحدة

ذلؾ المقاتؿ الشرس القاسي الذم لـ يغمبو - لمفقيو، فاف صفة االقرع، المستعارة مف منظر التترم 
كىكذا يصب . تستحضر عند السامع صفة المقاتؿ الشرس الذم ال يدافع-  احد حتى اآلف 

. االسـ كالصفة كالىما في االتجاه نفسو

اما اذا كاف االمر غير ذلؾ فعممو عند عالـ الغيكب، بعد اف ذىب الخبر اليقيف بذىاب 
. ابف ممي الى رحمة اهلل

كلسنا نكتـ اف محاكلتنا تحميؿ ىذا الجزء مف نص اليكنيني ما كانت في الحقيقة اال 
كما كاف لجؤنا الى ىذا المنيج، رغـ ادراكنا لمخاطره، . محاكلة الستبطاف ابف ممي كسبر غكره

. اال بسببب مف عكؿ النص عف استيعاب االسئمة الكبيرة التي تطرحيا سيرة ىذا البطؿ

كانكا يتخطفكف : "يبقى الكالـ عمى الجزء الرابع كاالخير مف نص اليكنيني، كىك قكلو
كمف الكاضح انو " التتر في الطرقات، خصكصا في الميؿ، الف التتر ما كانكا يركبكف في الميؿ

. اكثر اجزاء النص اىمية

ىذه العبارة، عمى اختصارىا، تضعنا في جك تمؾ االياـ المجيدة العابقة بنشر الجياد 
كلكـ كنا نتمنى لك كانت . رغـ التبايف اليائؿ بيف قكة العدك كقكة المسمميف. كالثبات كالمقاكمة

مف غير اف ينتقص ىذا التمني مف شكرنا لبمدينا كبمدم ابف ممي، المؤرخ . اغنى كاكثر تفصيال
اليكنيني، الذم يعكد اليو الفضؿ في ىذه االطاللة عمى سيرة البطؿ ابف ممي، كعمى فترة مجيدة 

. كلك عبر ىذه الككة الصغيرة. مف تاريخنا

كالمفيكـ اف المجاىديف كانكا يتسممكف الى المدينة مف مخابئيـ في الجباؿ، حيث يكمنكف 
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فاذا انكشؼ أمرىـ اسرعكا عائديف .  في طرقاتيا كازقتيا، يتصيدكف كؿ عابر مف عسكر التتر
الى مكامنيـ في الجباؿ القريبة، حيث سيعجز العدك عف مالحقتيـ بسبب جيمو بالممرات الضيقة 

ثـ بسبب الغابات الكثيفة التي تتككف مف اشجار السندياف المتشابكة كالمّزاب السامقة . المتشابكة
كبالدرجة االكلى بسبب سرعة حركة المجاىديف كمعرفتيـ . التي ظمت قائمة حتى القرف الماضي
مف حيث انيا . كىي معرفة ثمينة جدا عمى صعيد العمميات. بتقاليد العدك التعبكية كنقاط ضعفو

كقد اشار النص الى . تقدـ فرصان البديؿ عنيا لتقميص الفرؽ اليائؿ في القدرة القتالية مع العدك
اف المجاىديف كانكا يييئكف مكانيـ كيقكمكف بغاراتيـ ليال، لالفادة مف خمؿ تعبكم قكامو تجنبيـ 

ككاضح جدا اف الراكب يمتاز عف الراجؿ . الرككب في الميؿ السباب تتصؿ بمعتقداتيـ فيما يبدك
بسرعة الحركة كالقدرة عمى المناكرة، مما يمنح المجاىديف امتيازا قتاليا ىاما جدا يعادؿ، بؿ 

خاصة اذا اخذنا بعيف االعتبار اف المجاىديف كانكا يتجنبكف، كالبد، أماكف . يفكؽ، الفارؽ العددم
تجمعات العدك، كال يكمنكف لو اال في الطرقات كاالزقة، حيث يتكقع تكاجده افرادا متفرقيف اك في 

. تجمعات صغيرة

كالحقيقة اننا لـ نعثر عمى مايؤيد مالحظة اليكنيني باف التتر كانكا يمتنعكف عف رككب 
لكف الحقيقة ايضا اف عدـ الكجداف . خيكليـ ليال في كافة المصادر التي تيسر لنا العكدة الييا

ذلؾ اف . اليصح شاىد نفي، باعتبار عدـ تكفر دكاعي التسجيؿ كالنقؿ لدل المؤرخيف المسمميف
اليكؿ الذم  صاحب االجتياح التترم لمشرؽ العالـ االسالمي حتى عيف جالكت، لـ يترؾ 

لممؤرخيف الذيف عنكا بتسجيؿ أحداث تمؾ االياـ الرىيبة فرصة اللتقاط انفاسيـ  لكصؼ ما حدث، 
اذ اف العناية بمالحقة االحداث المريعة المتالحقة صرفتيـ عف تسجيؿ المالحظات عف الغزاة 

. كمف ىنا فاننا نأخذ بمالحظة اليكنيني دكف ارتياب. الخ... كافكارىـ كعاداتيـ كتقاليدىـ 

فمنيا كقكع بعمبؾ . أفاد ابف ممي في أعمالو الجيادية مف عدة عكامؿ كمييئات تضافرت
كتكامؿ عناصر رد الفعؿ الشعبي الطبيعي عمى . في حضف جبؿ كانت تغطيو الغابات يكمذاؾ

فضال . حالة الغزك كاالجنبي بالتبايف الكمي في المعتقد بيف االىالي المسمميف كالغزاة المشركيف
مما . عف السمعة السيئة التي اكتسبيا الجيش الغازم كىك يشؽ طريقو عبر المجازر كالدمار

باالضافة الى صالبة االنساف . عّزز حالة التبايف كرفعيا الى درجة الحقد كالرغبة في الثأر
كىما صفتاف كسبيما مف معيشتو الخشنة في بيئة شبو . البعمبكي المعركفة كصبره في الشدائد

جمادل )ثـ مصادفة كصكؿ الغزاة الى المنطقة دخكؿ فصؿ الصيؼ . جبمية كذات مناخ قاس
، مما يسر لجكء الناس ، بمف فييـ المقاتمكف، الى ( ـ1259اكاسط حزيراف / ىػ658الثانية 
كلك اف ذلؾ حدث في فصؿ الشتاء لكاف االمر صعبا جدا، اف لـ يكف متعذرا، بسبب . الجباؿ

. البرد القارس كالثمكج الكثيفة
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أفاد ابف ممي كمجاىدكه مف كؿ ىذه العكامؿ كالمييئات معتمديف تكتيكات كأساليب حرب 
استغالؿ االمكانات الطبيعية، استغالؿ تحركات العدك : العصابات بالمفيكـ المعاصر لمكممات

حيث يغادر أماكف تجمعاتو العسكرية بما تكفره مف تحصينات كاستعدادات قتالية ككثافة عددية، 
. ثـ سرعة الحركة، كأخيرا استغالؿ نقاط الضعؼ التعبكية لديو

أف ينجح ابف ممي كمجاىدكه في إقامة عمميـ الجيادم عمى أساس مف االستفادة مف 
ىذه العكامؿ كالمييئات، كخصكصا معرفة أفكار العدك كتقاليده، فذلؾ  يدؿ عمى مستكل متقدـ 

كالحقيقة أف خكؼ السقكط في شرؾ المبالغة كحده يقؼ بيننا كبيف . جدا مف التخطيط كاالعداد
كلكننا، عمى كؿ حاؿ، اليسعنا اال أف نالحظ اف ما انجز في . االفاضة في تقدير ىذه النقطة

ىذا السياؽ، ميما كاف، قد تـ في مدة زمنية قصيرة التتعدل االربعة أشير، ىي الفترة المحصكرة 
، عمى أثر ىزيمتيـ في "نير الفرات"بيف دخكؿ التتر المنطقة الشامية كاندحارىـ الى ما كراء خط 

". عيف جالكت"
(7 )

بعد اف عرفنا، بقدر ما اتاح لنا نص المؤرخ اليكنيني، شيئا عف عمؿ ابف ممي في جياد 
التتر، يجدر بنا اف نضع ىذا في سياقو مف حركة التاريخ التي كانت في حالة صيركرة جديدة اك 

. انعطاؼ في مكطف الرجؿ بعمبؾ كجكارىا
كلقد كنا عرفنا مف سيرة شيخو ابف معقؿ فيما سبؽ، انو ببركة كجكده في بعمبؾ عاش بو 

عماليا بشكؿ اك بآخر. شيعتيا مما يتعذر . كنفيـ مف العيش معنى يتصؿ بالشعكر بالذاتية كا 
 النيا التبدك اال مف خالؿ المراقبة الدقيقة النماط الحضكر  ،عمينا الخكض في تفاصيمو

كأنى لنا اف نطمع بشيء مف ىذا، نحف الذيف النكاد نصدؽ اننا . االجتماعي كالسياسي لمجماعة
. يفو نص الصفدمدنجحنا في معرفة أصؿ العيش بفضؿ نص الذىبي كر

كاآلف، إف ما عرفناه عف جياد شطر مف اىؿ بعمبؾ بقيادة ابف ممي يتيح لنا اف نطؿ 
عالء لما  ال مراء في انيا كانت، كما سنرل. عمى فاصمة تالية مف تاريخ الشيعة فييا ، تصعيدا كا 

. كانت عميو أمكرىا في المرحمة السابقة، اعني اياـ ابف معقؿ

ما مف نص يقكؿ إف الفرز الذم حدث في بعمبؾ حكؿ المكقؼ االمثؿ مف الغزك 
المغكلي بيف مجاىديف كميادنيف، كاف فرزا مذىبيا، لكف العارؼ بطبائع الحالة المذىبية اليمكنو 

. اف يغمض عينيو عف ىذا التصكر

كىك فرز مذىبي يرجع . كمف المعمكـ اف سكاف بعمبؾ المدينة كانكا يكمذاؾ حنابمة كشيعة
في اصكلو التاريخية الى آخر أقكامي، قكامو الفرس الذيف كانكا في المدينة قبؿ الفتح كصاركا بعد 
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كاليمدانيكف الشيعة الذيف كانكا في أطرافيا، ثـ غدا انتقاليـ المتدّرج الى سكنى . الفتح حنابمة
التأسيس لتاريخ : لمتفصيؿ، كتابنا)المدينة عامؿ التبدؿ السكاني الذم يدكر حكلو ىذا التاريخ 

كمف المستبعد جدا أف يتناسى اكلئؾ الناس جميعا، كىـ يكاجيكف . (الفصؿ السابع/ الشيعة
الخطر التترم المحدؽ بمدينتيـ، محركاتيـ السمككية التقميدية، كاف تسقط عكامؿ الفرز العريقة 

المكينة، كتمنح ساحتيا خالصة لفرز سياسي جديد، فيصطؼ حنابمتيا كراء فقيو شيعي، 
بؿ القاعدة ىي العكس، ام اف يحمؿ . كيصطؼ مف شيعتيا كشيعة جكارىا كراء رجؿ حنبمي

خصكصا كاننا . الفرز السياسي الحادث عكامؿ الفرز التقميدية، كيككف مجرد تعبير جديد عنيا
عرفنا قبؿ قميؿ اف العدد الكبير مف الناس الذم شارككا في أعماؿ ابف ممي الجيادية اليمكف اف 

فالبد اف . النو يفكؽ بكثير ما نتصكره عف عدد سكانيا في تمؾ االياـ. يككف كمو مف اىؿ المدينة
كقد كانكا جميعا مف الشيعة في تمؾ االكنة . يككف منيا كمف سكاف القرل كالمزارع المطيفة بيا

. دكف ريب

يمكف القكؿ ، استنادا الى معرفناه حتى االف مف سيرة ابف ممي، إنو نجح في نقؿ الشيعة 
فيك بكضعيـ عمى . في كطنو الى مكقع متقدـ، بالقياس الى حيث كضعيـ شيخو ابف معقؿ

عداد، كما تظاىر بو مف تمايز في المكقؼ  طريؽ الجياد، كما اقتضاه مف تعبئة كضبط كا 
تختمؼ كثيرا عف الكضع الخامد المتمقى الذم كانكا . السياسي كالقيادة، قد حقؽ نقمة نكعية كبيرة

لقد نجح ابف ممي في تنظيـ الشيعة الكؿ مرة في تاريخيـ المحمي، كالكؿ مرة في تاريخيـ . فيو
كذلؾ ىك المغزل . في المنطقة منذ اف اضطرب كضعيـ بسبب الغزك الصميبي كما تاله

. كبيذا كبجياده يستحؽ اف يدخؿ التاريخ. التاريخي الكبير العمالو

(8 )

: بالنسبة لما بقي مف سيرة ابف ممي

 658رمضاف )" عيف جالكت"الشؾ اف النتائج غير المتكقعة التي تمخضت عنيا معركة 
التي أعادت قمب ميزاف القكل في المنطقة، قد قمبت ايضا ما بناه ابف ممي رأسا  ( ـ1259/ىػ

فكؿ شيء يدؿ عمى انو قد بنى خططو عمى أساس انو يكاجو االحتالؿ التترم لفترة . عمى عقب
كليس أدؿ عمى ىذا  مف ذلؾ االسـ المستعار الذم اتخذه لنفسو في سياؽ االعداد . غير محدكدة

كىـ . كعمى ام حاؿ، فاف اندحار التتر كانكفاءىـ عف المنطقة لـ يكف في حسباف أحد. لممكاجية
. الذيف اجتاحكا كاحدة مف اكسع بقاع االرض التي فتحيا فاتح بحد سيفو، دكف اف يكقفيـ احد

كربما يدكر في . بالنسبة البف ممي ، فإف اندحار التتر كاف يعني عكدة السمطة المحمية
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كلكف ال شيء ابعد عف الصحة مف .  الكىـ اف ىذا يعني انتياء اياـ الشدة كعكدة االمف كاالماف
. ىذا الكىـ

فقد انجمى مسمسؿ االحداث، الذم بدأ بدخكؿ التتر الشاـ كانتيى باندحارىـ في عيف 
كمف المعمكـ ". المماليؾ"ىي أكلئؾ الذيف عرفكا في تاريخنا باسـ . جالكت، عف قياـ سمطة جديدة

اف ىؤالء المماليؾ كّكنكا طبقة عسكرية استكلت عمى السمطة، بؿ عمى كؿ شيء، ابتداء مف 
بالنسبة لممماليؾ لـ يكف ابف ممي . الفكر الذم حكلتو الى أداة لمسمطة، كانتياء بمصادر االنتاج

سكل رجؿ اخترؽ تركيبة السمطة المحكمة المغمقة المقسكمة بداقة كنيائية، مغادرا مكقعو القائـ 
نافذا كالسيـ الى أعمؽ . عمى ىامش الفقياء الذيف يستقركف بدكرىـ عمى ىامش السمطة

فضال عف . حيث المنطقة المحرمة اال عمى المماليؾ. (الممؾ)حيف اتخذ لنفسو اسـ . االعماؽ
ف التتر فيؿ ستدع السمطة المممككية ىذا الفقيو يرجع الى . انو أنشأ قكة مسمحة قاتمت كقتمت، كا 

بيتو كمحرابو ككأف شيئا لـ يكف؟ 

. العارفكف بطبائع الممؾ كالممكؾ، ككيؼ يحرس السمطاف ذككه يعرفكف الجكاب حتما
. كيثقكف أف الُممؾ اضيؽ مف اف يتسع لتمرير كاختراؽ بيذا الحجـ الكبير

كلكف ما الذم حدث البف ممي فعال؟ ىؿ الحقتو السمطة المممككية أـ انو تصرؼ عمى 
اساس انو البد مالحؽ نتيجة لمكقؼ تحميمي يأخذ في االعتبار طبيعة االمكر؟ 

ت دكلة التتر اختفى ؿكلما دا: "يقكؿ اليكنيني. النص غير قاطع بالنسبة ليذه النقطة
كىك كالـ الينص صراحة عمى أنو قد لكحؽ " كدخؿ الديار المصرية خكفا اليقبضكا عميو الدكلة

. فعال

. فيك فقير المعنى ركيؾ المبنى. كالحقيقة اف مشكمتنا ىنا ىي مع نص اليكنيني تحديدا
كال مراء في أف ضعؼ الداللة كثيؽ . بؿ انو في الجممة االخيرة خصكصا يقترب كثيرا مف العامية

. الصمة بضعؼ التركيب

مستنديف . لذلؾ فاننا مضطركف اضطرارا الى تجاكز النص مؤقتا، الجئيف الى التحميؿ
. الى ما بيف أيدينا مف معطيات

كفي مقدمة ىذه المعطيات ما كصفناه قبؿ قميؿ مف التركيبة الضيقة لمسمطة المممككية، 
كما ىي في ىذا الشأف . كمكقفيا الحدم مف أم نابتة تكقع الخمؿ في كضع الحكـ كقكاعده

كلكف ربما كاف شعكر المماليؾ بالغربة كدناءة االصؿ جعميـ اليجدكف خيارا دكف . بمبتدعة
كلقد نعمـ أنو بعد انكفاء التتر انصرؼ أىؿ السمطة، كمعيـ احيانا . إحاطة ممكيـ بحد السيكؼ
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الحماسة الشعبية المتدفقة الى تصحيح ما كقع مف خمؿ في قكاعد الحكـ، كالى إعادة االمكر الى 
كىذا كذاؾ أمراف . كفي ىذا السياؽ جرت تصفية حسابات قديمة أىرقت فييا دماء. نصابيا

ىي ماعرفناه، خصكصا كىؿ يمكف اف نتصكر اف السمطة المممككية، : السؤاؿ ىنا. متكقعاف جدا
كفي سبيؿ تصحيح بناء السمطة، تترؾ الرجؿ كشأنو بعدما أظير ذلؾ المستكل مف الطمكح 

كالمقدرة؟ 

كسنعرؼ بعد . لقد عرفنا في ابف ممي رجال يتحمى بقدر كبير مف الشجاعة كقكة النفس
قميؿ انو بعد اندحار التتر ترؾ بمده نيائيا فيما يبدك، ليمضي نصؼ عمره المديد في حاؿ أشبو 

رجؿ كيذا في شجاعتو كقكة نفسو لف يترؾ اىمو كبمده ليطكؼ في االرض خائفا يترقب . بالتشرد
. ام مستندة الى ما حدث فعال، كليس الى ما ىك أقؿ مف ذلؾ. سنيف كسنيف دكف اسباب حقيقية

ىذا فضال عف أف طكؿ فترة تخفي ابف ممي، كىك امر سنبحثو بالتفصيؿ فيما يمي، يدؿ 
. داللة قاطعة عمى كجكد تيديد حقيقي لحياتو، ظؿ قائما طيمة مابقي منيا

كاننا نعتقد انو في سياؽ مالحقة السمطة لو جرت عممية تشكيو متعمدة لصكرتو بيف 
مشتمؽ يخؿ "كبقي لنا مف آثار ذلؾ ما نقمناه آنفا عف الصفدم، حيث كصفو بأنو . الناس

كىذا اسمكب غير غريب عمى السمطة سنراه ايضا فيما يمي في سيرة الشييد االكؿ، ". بالصمكات
بعد تدمير حضكره . يرمي الى تدمير التأثير المعنكم لمكضكعو. محمد بف مكي الجزيني

. الشخصي بكسيمة اك بأخرل

(9 )

ففي .  ـ بدأت فترة التخفي كالتطكاؼ في حياة ابف ممي1259/ ىػ658في أكاخر سنة 
كلكننا رأيناه . كال ندرم ايف اتجو في البداية. ىذا التاريخ، عمى االرجح، غادر بعمبؾ متخفيا، كالبد

طبقات : االسنكم)، مف ارض مصر "الصعيد االعمى"في أقصى " اػفأس"فيما بعد كقد دخؿ بمدة 
كىذا فعؿ امرئ يبغي أقصى حدكد التخفي، فأيف بعمبؾ مف اقصى الصعيد  (2/462: الشافعية

". اسنا"االعمى المتاخـ لمسكداف؟ كاالسنكم ال يقكؿ شيئا يدؿ عمى تاريخ دخكؿ ابف ممي بمدة 
كلكننا نظف اف رحمتو الى اكؿ منزؿ معركؼ لو، قد امتدت فترة اكثر مف المعتاد، شأف مف 

بؿ . تحديدا" اسنا"فمف الصعب اف نتصكر انو حيف خرج مف بعمبؾ كاف يقصد . يقطعيا قاصدا
نما ام ارض تكتمو، ثـ ساقو التجكاؿ  ما نكاد نشؾ انو خرج دكف اف تككف لديو كجية محدد، كا 

. الى ذلؾ المكاف القصي

د ػػػنػػػكحضر الدرس ببمدنا إسنا ع : "كمف المثير لآلسى حقا، ما يضيفو االسنكم قائال
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 كمكضع المالحظة ىنا اف ابف ممي، الذم عرفنا مقامو العممي مما سبؽ يتحكؿ ...".مدرسيا  
كانما اما الحصكؿ . كال ريب انو حيف فعؿ ذلؾ لـ يكف يبغي الدراسة فعال. الى تمميذ مرة أخرل

عمى الراتب المخصص لمطالب عادة، كاما لمجرد الرغبة الطبيعية في االندماج االجتماعي عبر 
ككال ىذيف االحتماليف يعكس كجيا مفيكما مف كجكه أزمة ابف ممي اثناء . نشاط طبيعي كمتكقع

. تخفيو

الى أسكاف كاستقر فييا مدة يدرس " إسنا"استنادا الى االسنكم ايضا انتقؿ ابف ممي مف 
 تشعر "استقر فييا"كلكف عبارة االسنكم . كلسنا ندرم كـ أقاـ في اسكاف". الباباسية"في المدرسة 

. باف اقامتو ىناؾ لـ تكف بالقصيرة

ثـ عاد : "فاالسنكم يتابع قائال. مف مصر انطمؽ في تطكاؼ جديد، حيث فقدنا آثاره
كلكف السبكي .  دكف اف يحدد الى ايف مف ارض الشاـ" الى الشاـ- ام اسكاف  – منيا

فعكدتو الى الشاـ . كالجمع بيف الركايتيف سيؿ. "دخؿ مصر غير مرة"كالصفدم معا يقكالف انو 
كىذا اجماال يعني انو عاش في تطكاؼ دائـ، اليستقر في . التنفي أنو عاد فرجع الى مصر

حرصا فيما يبدك عمى اف ال يقيـ في مكاف كاحد . ارض زمنا حتى يتحكؿ عنيا الى غيرىا
كلك انو فعؿ . يشيد لذلؾ انو لـ يعد الى اسكاف رغـ انو أصاب فييا حظا مف االستقرار. مرتيف

. كالشار الى عكدتو الى بمده اسكاف حتما" ثـ عاد منيا الى الشاـ"لما كقؼ االسنكم عند قكلو 

كلكنو . اف الغمكض الذم اتسمت بو تحركات ابف ممي في فترة تخفيو كاف مفيدا لو حتما
فالسبكي كاالسنكم يقكالف انو دخؿ بغداد حيث عمؿ . يربكنا اليكـ كنحف نحاكؿ عمارة سيرتو
كىك منصب ىاـ اليتاح الفكز بو اال لممصطفيَلف مف أىؿ . معيدا في المدرسة النظامية الشييرة

عمى الرغـ مف سككت بقية المصادر عنو، بما فييا . كال نكاد نشؾ أف ذلؾ قد حدث فعال.. العمـ
كلكف النقطة المحيرة ىنا، اف سياؽ الكالـ عند السبكي يشير الى اف دخكلو بغداد كاف . اليكنيني

كدخؿ بغداد . كسمع الحديث عف جماعة: "يقكؿ. قبؿ دخكلو مصر، الى إسنا ثـ الى أسكاف
في حيف نفيـ مف عبارة لدل اليكنيني انو غادر ... ". كدخؿ مصر . كاعاد بالمدرسة النظامية
كنحف ممنا الى ". كلما زالت دكلة التتر اختفى كدخؿ الديار المصرية. "بعمبؾ الى مصر مباشرة

فضال عف اف عبارة . االخذ بشيادة اليكنيني باعتبار انو أكثؽ صمة بما يقكؿ، النو بمدم ابف ممي
فضال عف أف . الف العطؼ بالكاك اليدؿ عمى الترتيب. السبكي غير قاطعة فيما أشارت اليو

بعد اف فاز فييا بذلؾ المنصب الياـ، . خركج ابف ممي مف بغداد باتجاه مصر يبدك غير منسجـ
فمماذا يعكد الى مركز السمطة التي تطمبو، بعد اف . كصار بعيدا عف متناكؿ السمطة المممككية

. منا في بغدادآاستقر 
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عند ىذه النقطة البد لنا مف اف نالحظ أف كؿ ىذه التساؤالت إنما تدكر في فمؾ ما نممؾ 
فمف المؤكد اف ىناؾ معمكمات تتعمؽ بما نحف فيو، . كليس بالضركرة حكؿ الكاقع. مف معمكمات
. اك الصبحت غير ذات مكضكع. كلك انيا كصمت لتغيرت التساؤالت. لـ تصؿ الينا

كعمى كؿ حاؿ فاف مف المؤكد انو عاش مدة طكيمة جدا مما بقي مف عمره مطّكفا 
ليس ىناؾ ام . دكف أف نعمـ متى كأيف انتيى ىذا التشرد، إف كاف قد انتيى بغير المكت. متخفيا

.  ـ1259/ ىػ658كلعمو لـ يرىا إطالقا منذ غادرىا سنة . اشارة يفيـ منيا انو عاد الى بعمبؾ
. ام نصؼ عمره المديد بالضبط. كىذا يعني انو عاش احدل كاربعيف سنة عدا يطكؼ في اآلفاؽ

في منطقة مف شماؿ لبناف، عرفت تاريخيا " بخعكف"كلعمو حظي بشخكخة ىادئة في قرية 
حيث تقكـ عدة قرل شيعية يقطنيا أحفاد ". الضنية"، كتعرؼ اليكـ باسـ "جباؿ الضنييف"باسـ 

فالمصادر تجمع عمى انو تكفي كدفف في تمؾ القرية . المياجريف الشيعة االكليف الى جباؿ لبناف
ككاضح انو اختياره ىذه .  ـ1299/ ىػ699الجبمية الصغيرة في شير جمادل االكلى مف سنة 

القرية القصية البعيدة عف العيكف، ليقضي فييا زمنا ما مف ايامو االخيرة، يصب في االتجاه العاـ 
. لنمط النصؼ الثاني مف عمره

كمف عجيب المقدكر اف يمكت ابف ممي كالتتر يعكدكف الى المنطقة في غزكتيـ الثانية 
. فكأف الزماف كاف يعد خاتمة مسرحية مناسبة لحياة ىذا العالـ المجاىد العظيـ". غازاف"بقيادة 

(10 )

ؽ انجازا تاريخيا عمى مستكل التشيع في الشاـ، اليمكف ػػػمات ابف ممي كلكف بعد اف حؽّ 
بسبب القمع القاسي، الذم كاف . فيمو اال بالمقارنة بالكضع الخامد كالسمبي الذم كاف يرزح تحتو

الثاني عشر /ابتداء مف أكليات القرف السادس لميجرة. يكجو اليو مف العناصر العسكرية الحاكمة
. لمميالد

لقد كاف ما كصفناه مف عمؿ ابف ممي أكؿ مبادرة جماعية ذات معنى كُبعد سياسي، 
حقا انو ال دليؿ عندنا عمى اف . اتخذىا شيعة مف أىؿ الشاـ، منذ مايقرب مف قرف كصؼ القرف

بؿ اننا عرفنا اف بطميا ظؿ ما يزيد قميال . ىذه المبادرة كانت اساسان ُكجد مف يبني عميو مباشرة
بعد اف غادره خائفا يترقب بسبب طمب . عمى االربعيف سنة اليجرؤ عمى العكدة الى مسقط رأسو

كمع ذلؾ فاف التجربة التي خاضيا الشيعة في بعمبؾ كجكارىا تحت قيادتو اليمكف اف . السمطة لو
ففي ميداف الناس كما يفعمكف، أخص احداثا . تككف قد ضاعت كضاع أثرىا مثؿ نفخة ريح

الشيء يأتي : يشارؾ في صنعيا عدد كبير مف الناس، يصح ما يصح في عالـ الفيزياء كما يقاؿ
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اف لـ يكف بالتأثير المباشر، ففي تككيف الحكافز . الشيء يذىب الى غير شيء. مف الشيء
كدائما كاف رصد االحداث في تسمسميا، بيف . يسيؿ قكؿ ذلؾ كيصعب التحديد. تككينا جديدا

. سبب كنتيجة مشكمة المشكالت بالنسبة لممؤرخ

. كلعؿ قارئا يحسف التأمؿ يجد في بعض الكالـ اآلتي ما يصح كصمو بيذا الذم مضى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مصادر البحث

 االسنكم :
 .طبقات الشافعية

 الذىبي :
 .العبر في خبر مف غبر

 السبكي :
 .طبقات الشافعية الكبرل

 الصفدم :
 .الكافي في الكفيات

 ابف العماد الحنبمي :
 .شذرات الذىب

 اليافعي :
 .مرآة الجناف

 اليكنيني :
 .ذيؿ مرآة الزماف
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(3) 

انشهيد االول 

محمد به مكي انجسيىي 

 ( م1382 – 1328 و1320بين /  هـ 784 – 729 و720بين )
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البطؿ في صكرة شييد 

كمف ىنا بطكلتيـ كما ألمحنا في . كؿ االبطاؿ قصة حياتيـ اكبر مف سيرة شخصية
انو مف القمة النادرة التي ما تزاؿ . كلكف قصة حياة الشييد االكؿ أكبر بكثير، بكثير جدا. المقدمة

. حّية بعد قركف مف مماتيا

النماذج التي احصيناىا عدا في – لذلؾ يصعب اف نحدد نمط بطكلتو، مف بيف االنماط 
فاف انت قمت انو مف ذلؾ النمط المغير الذم يترؾ مف بعده عالما غير الذم دخؿ فيو، . المقدمة
كلكف شيادتو النضالية، كبعض أجزاء مف قصة حياتو، تدعكنا الى نظمو في سمؾ . لقمت حقا

فما تمؾ النماذح في نياية . كال خالؼ في أف تككف كال الكجيتيف صادقة. االبطاؿ المجاىديف
تنطبؽ عمى مكضكع بقدر، كتنطبؽ عمى مكضكع غيره بقدر، كلنتدبر في أف . االمر اال مثاالت

. كالشييد رجؿ فقو كعمـ في االعتبار االكؿ. المجاىديف ليسكا اال طاّلب تغيير بما يجاىدكف
. ، جاىد في سبيميا كحمميا حمؿ عالـ فقيو ، ىي قضية شعبو المظمكـ كلكنو ايضا حامؿ قضية
ككاف لو مف النجاح ما جعؿ منو . كالمشركع صار أكبر مف القضية. فآلت عمى يده الى مشركع

. فأنت ترل مف ىذا لماذا اتسع نمط بطكلتو ليقبؿ أكثر مف عنكاف. بالفعؿ عامؿ تغيير

(1 )

بدأت في مجتمعو االكؿ الذم كضع الممسات . بدأت قصة الشييد قبؿ كالدتو بزمف
فيك مثؿ . كبدأت في الظركؼ التاريخية التي تقاطع خط حياتو معيا. اأُلكلى في مشركع الرجؿ

لكف اىميتيا بالنسبة اليو، . كؿ الناس اضطرب في شؤكف كشجكف سبقت مجيئو الى ىذه الدنيا
فكـ مف الناس مف يأتي . اك أىميتو بالنسبة الييا، انيا صارت عمى يده صيركرة البطؿ كالدكر

. الى ىذه الدنيا ثـ يخرج منيا عابرا، ال يالمس منيا سكل مايتصؿ بو مف حاجات كشيكات
فني ػكلكف قمة نادرة فقط ىي التي تممؾ حاسة الدكر، كتُ . فيأخذ منيا مقالًّ اك مكثرا، ثـ يمضي

. أكلئؾ ىـ االبطاؿ حقا. كعمى ايدييـ يبرز الدكر كيأخذ معناه. ذاتيا في حركة التاريخ

قبالة " جبؿ عامؿ"، القرية اليادئة الكادعة، الكاقعة شماؿ "جزيف"كلد الشييد في قرية 
ظمت طاىرة مف االحتالؿ الصميبي، الذم راف عمى الجبؿ " جزيف"كالجدير بالذكر اف . صيدا

كال شؾ انو يمكف بغاية السيكلة . ككانت يكـ كلد فييا تشيد حركة عممية ضئيمة. قرابة قرنيف

 انشهيد االول
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ككانت كالدتو بيف . كبيف ظيكر تمؾ الحركة فييا، طاىرة مف االحتالؿ" جزيف"الربط بيف بقاء 
 ـ، في عائمة كاف ليا حظ مف المشاركة في تمؾ 1328/  ىػ729 ـ ك1320/  ىػ710السنتيف 

: أمؿ اآلمؿ)فكالده مكي بف محمد بف حامد الجزيني كصفو الحر العاممي في . الحركة العممية
 "عالـ، ثقة، زاىد"كما كصؼ جده بأنو ". مف فضالء المشايخ في زمانو"بأنو  (1/185
فنحف نعرؼ أف اكصافا . اال اف ىذه الكممات التكفي في رأينا لتقدير مكانتيما العممية. (1/105)

لكف ما ييمنا اآلف اف الشييد كلد في بيت يتصؿ بتمؾ . أكبر مف ىذه يغدقيا الحر ألقؿ مناسبة
. كالشؾ اف ليذا المنبت شأنا في حياتو. الحركة العممية اتصاال ما

. لسنا نعرؼ الكثير، كالحتى القميؿ، عف حياتو في مسقط رأسو إباف سني شبابو االكلى
انو درج الى طمب العمـ في في كال ريب . انو لـ يكف بالشيء الذم يستحؽ التسجيؿفي كال ريب 
كاف ىذا . العممية الضئيمة يكمذاؾ" جزيف"انو استنفد بسرعة إمكانات في ثـ ال ريب . سف مبكرة

. القميؿ لـ يكف شيئا بجانب طمكح االنساف الذم تكّشفت عنو االياـ

كقد . عمى ىذا فقد رأيناه، كىك في أكائؿ العقد الثالث، يشد الرحاؿ الى الحمة في العراؽ
صارت فيما . كبيذا يككف أحد الركاد االكائؿ ليجرة عممية. كانت يكمذاؾ أىـ مركز عممي لمشيعة
كساىمت، كما تزاؿ، في رسـ مسار الحياة العقمية ليذا . بعد تقميدا ثقافيا أساسيا في جبؿ عامؿ

. كمنحتو مع الزمف كيانيتو الثقافية المميزة. الجبؿ

تقدـ لنا االجازات العممية التي تمقاىا الشييد في الحمة شيادة كاضحة عمى مشاركتو 
فخالؿ عقد مف الزماف مف إقامتو فييا، تمقى . العميقة في الحياة العممية النشيطة ليذه الحاضرة

كمف حسف الحظ اف ىذه االجازات ما تزاؿ مسجمة بتكاريخيا . إجازات اضافية مف اشير شيكخيا
. (بحار االنكار)ك (الكنى كاأللقاب)ك (لؤلؤة البحريف)ك (تكممة أمؿ اآلمؿ)ك (أمؿ اآلمؿ)في 

اف تكف تمؾ االجازات تمقي ضكءا كافيا عمى مشاركتو العممية في الحمة فإف جانبا آخر 
. نعني بو نشاطو السياسي. مف نشاطو في ىذه الفترة ما يزاؿ مطمكسا تماما

كلكف لماذا نفترض لو نشاطا سياسيا أثناء إقامتو في العراؽ؟ 

ىناؾ اشارات تفيد أنو في ىذه الفترة قامت صمة ما بيف الشييد كبيف ابف المؤيد 
 783-766: حكـ)كعمي بف المؤيد العمكم ىذا صار فيما بعد ممكا عمى خراساف . الخراساني

يضرب السكة باسـ االثني عشر إماما كيخطب "ككاف شيعيا اماميا  ( ـ1381-1364/ىػ
مما نفيـ منو اف فترة حكمو كانت احدل . (20/عجائب المقدكر في أخبار تيمكر)" باسمائيـ

ذلؾ التحفز . تعبيرات اليضبة االيرانية عف التحفز العميؽ الذم يعتمؿ في داخميا نحك التشيع
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كنكتفي االف بيذه االشارة . الذم كجد التعبير النيائي عف ذاتو في الفترة الصفكية كحتى اليكـ
. عمى أف نعززىا في مكضعيا

. مف ىنا اعتقدنا بنشاط سياسي، بمعنى مف المعاني، لمشييد اثناء فترة الطمب في العراؽ
فنحف النستطيع اف نتصكر قياـ صمة بيف رجؿ صار حاكما عمى خراساف، كبيف فقيو عاممي 

لكف المشكمة اف تاريخ الرجمييف في تمؾ . يدرس في الحمة دكف اف نتصكر امرا ما مشتركا بينيما
كلقد عرفنا تكا شيئا عف المشركع السياسي البف المؤيد، . الفترة غامض جدا، بؿ مجيكؿ تماما

فمعؿ ىذا ىك االمر المشترؾ الذم . كسنعرؼ بعد قميؿ ما لدينا حتى االف عف مشركع الشييد 
كلكنيما تماثال تماثال . انو إقامة حكـ شيعي في بمديف تباعدت الشقة بينيما. التقى عميو الرجالف

فال عجب انيما التقيا بعد قرف كنيؼ مف الزماف عمى يد مئات المياجريف مف جبؿ . مدىشا
. (اليجرة العاممية الى ايراف)كلكف ىذه قصة اخرل، حكيناىا في كتابنا . البقاعسيؿ عامؿ ك

كاقاـ في بغداد زمنا، .  ـ تحديدا1356/ ىػ758ميما يكف فقد غادر الشييد الحمة سنة 
كما استجاز شمس االئمة الكرماني، محمد بف سعيد القرشي، الفقيو الشافعي . كفييا قرأ القراءات

: طبقات القراء)كما يحدثنا صاحبو كصديقو محمد بف محمد الجزرم في كتابو . الشيير
2/265 .)

" المدينة"ك" مكة"ك" القاىرة"ك" دمشؽ"مف بغداد انطمؽ في رحمة طكيمة طاؼ خالليا بػ 
كلقد أحصى الشييد شيكخو ". أربعيف شيخا مف عمماء السنة"كقرأ عمى ". مقاـ الخميؿ ابراىيـ"ك

بحار ) ـ المثبتة في 1381/ ىػ784سنة " دمشؽ"ىؤالء في إجازتو البف الخازف الحائرم في 
(. 24/39: االنكار

حتى لقد ُكصؼ فيما بعد بأنو . ىكذا عاد الشييد الى مسقط رأسو متكج الياـ بمجد العمـ
كىي مرتبة ُكجد مف يعترؼ لو بيا خارج . (590/ركضات الجنات)" أفقو جميع فقياء اآلفاؽ"

غاية )" شيخ الشيعة، كالمجتيد في مذىبيـ:"يشيد لذلؾ قكؿ الجزرم فيو انو . حدكد مذىبو
في النجؼ " مكتبة االماـ امير المؤمنيف العامة"كلقد اتيح لي اف اطمع مرة في . (2/265: النياية

. االشرؼ عمى سمسمة شاممة لطرؽ الركاية عند الشيعة، كضعيا اثناف مف كبار فقياء النجؼ
كىذا دليؿ عمى قكة حضكره . كفييا يبدك بكضكح اف أغمب طرؽ ركاية الحديث تمتقي عند الشييد

. العممي، متحمال ثـ معمما
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بدأ رصد فكلكننا لف . مع عكدتو الى جزيف بدأت في ىذه القرية اليادئة حركة جديدة
كيما تتصؿ االمكر لدل . تحرؾ الشييد في كطنو اال بعد اف نضع االمكر في إطارىا التاريخي

. القارئ في القصة مثمما اتصمت في الكاقع

(2 )

ىذا االطار يتصؿ مف جية بما ألمحنا اليو قبؿ قميؿ مف أمر جزيف، كبقائيا طاىرة مف 
كمعمكـ اف االحتالؿ الصميبي كاف مما نسميو اليكـ . االحتالؿ الصميبي، خالفا الكثر جبؿ عامؿ

كاذا كاف قد استحيى اىميا . رمى الى انتزاع االرض نيائيا مف اصحابيا. باالستعمار االستيطاني
يستنبطكف لو االرض، كُيمزميـ عمى القتاؿ . انا في خدمتوفكاستبقاىـ عمييا، فميس اال ليككنكا أؽ

كغني عف البياف اف حياة كيذه اليمكف اف تككف مثمرة عمى ام صعيد، . الى جانبو عند الحاجة
كاف شعبا كيذا اليمكف اف تككف لو حياة عقمية اك انتاج فكرم اك حتى عمؿ ثقافي بأدنى 

. مستكل

تكّكف مف مزؽ الجماعات الشيعية . ثـ إف جبؿ عامؿ كاف حديث التشكؿ سكانيا يكمذاؾ
حيث عاشكا فيو . الكثيرة التي كانت منتشرة في االردف كفمسطيف بعد االجتياح الصميبي العنيؼ

كمعمكـ انو . كسمطة المحتؿ، حصار تمميو ظركؼ حياة قنانة ال أفؽ ليا. بكضع اشبو بالحصار
 .في ظؿ ظركؼ كيذه تنحدر االفكار الى مستكل الخرافة كتنحدر الشعائر الى مستكل الطقكس

كحقا لقد حممت ىذه القرية . فكاف مقّدرا لجزيف، بحكـ حريتيا كاستقالليا، اف تككف المنقذ كالمنفذ
ككاف ليا شرؼ انقاذ جبؿ عامؿ مف المصير شبو المحتكـ الذم كاف . القصية العبء كالرسالة

كىذه امثكلة ترينا اف . ككضعتو عمى الطريؽ المجيد الذم دخؿ منو الى التاريخ. يسير اليو
. حظكظ البمداف مثؿ حظكظ الناس قد تككف أحيانا مرىكنة لما يبدك بالنظرة اآلنية انو سكء طالع

فمكال انيا كانت قرية قصية صعبة المرتقى عصية المسالؾ لما نجت مف االحتالؿ كلما كاف ليا 
. أف تأخذ ما اخذت مف دكر منيؼ

في الكقت الذم كاف فيو أكثر جبؿ عامؿ تحت االحتالؿ، خرج مف جزيف رجؿ اسمو 
، فدخؿ العراؽ كحضر عمى عمماء الحمة ثـ ( ـ1184/ ىػ580: ت)اسماعيؿ بف حسيف العكدم 

كبذلؾ افتتح عيدا مف الصمة بيف بالده كبيف المراكز العممية في العراؽ لـ تنفصـ . رجع الى بمده
كما اف ىذا الرجؿ، الذم النعرؼ عنو اال القميؿ، رائد عظيـ . يديف ليا جبؿ عامؿ بالكثير. ابدا

. ثـ تبعو الكثيركف كمف ىؤالء بطؿ ىذه السيرة. كال شؾ يستحؽ منا كؿ عرفاف
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(3 )

كما يتصؿ ىذا االطار، مف جية أخرل، بما انتيى اليو كضع الشيعة في لبناف في 
. عصر الشييد

كما اف . فقبؿ كالدتو بسنكات قميمة، انيى المماليؾ طرد الصميبييف مف المنطقة الشامية
ككانت أكلى . استتب ليـ االمر، حتى انقمبكا عمى الشيعة في جبؿ لبناف، فجردكا عمييـ الحمالت

كقد ارتكب الجيش المممككي في آخر ىذه الحمالت .  ـ1292/ ىػ692ىذه الحمالت في السنة 
حتى لقد استنكر السمطاف . مف الفظائع ما ىك محـر باجماع المسمميف، حتى في دار الحرب

فكتب ابف تيمية، الذم كاف المحرض كالمعبيء . المممككي الناصر محمد بف قالككف ما جرل
حفظ لنا تمميذه ابف عبداليادم نص الرسالة في كقػد . كعمى رأس الحممة االخيرة، يعتذر كيبرر
-182/العقكد الدرية  ف مناقب شيخ االسالـ ابف تيمية)الكتاب الذم كضعو عمى سيرة استاذه 

كالشؾ في اف إثبات ىذه الرسالة يكميء لنا اليكـ الى الجدؿ الكبير الذم أثاره كجكد فقيو . (191
كبير عمى رأس جيش مسمـ يجكس ديارا اسالمية، فيحرؽ الزركع كاالشجار، كيخنؽ النساء 

كمف الجدير بالذكر اف القضاء . كاالطفاؿ الياربيف مف الحرب بالدخاف، كما جرل في مغارة افقا
فد قضى عمى حركة عممية فييا النعرؼ عنيا اليكـ شيئا، باستثناء " كسركاف"عمى الشيعة في 

. االشارة السريعة التي كردت عنيا في رسالة ابف تيمية نفسيا

. نتيجة ليذه الحمالت جال الشيعة عف المناطؽ التي عمركىا طكيال في جبؿ لبناف
لتحؿ محميـ جاليات مف التركماف الرعاة، جاء . كاخذكا يختفكف في أكثر مدف الساحؿ المبناني

. ىكذا ألحقت بالشيعة النكبات الى مناطؽ أمنكا فييا طكيال. بيـ المماليؾ

مما الشؾ فيو اف تمؾ النكبات قد تركت صداىا الحزيف لدل اخكانيـ في جبؿ عامؿ، 
كال ريب اف ىذه المشاعر كانت ماتزاؿ طرية يكـ ُكلد . الذم كاف قد تحرر حديثا مف االحتالؿ

خصكصا أف قسما اليستياف بو ممف شردكا قد لجأ الى جزيف . الشييد، كفي فترة شبابو االكؿ
(. 96/ تاريخ بيركت: ابف يحيى)

(4 )

: يمكح لي اف بكسعنا االف اف نرّكب حكافز الشييد التاريخية مف عناصر ثالثة

مبادرة جزيف بشخص ابنيا اسماعيؿ العكدم، التي اعادت اتصاؿ المنطقة بػ : االكؿ
بحيث غدت . ثـ بمف تابعو مف بعده عمى دربو. بكصفيا أىـ مركز عممي لمشيعة يكمذاؾ" الحمة"

كقد استفرغنا الكسع في الكالـ عمى . جزيف بيؤالء جميعا منبت فقياء كمكطنا لحركة عممية ما
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جزيف، القرية الحرة المستقمة اياـ كاف االحتالؿ الصميبي يبسط سمطانو عمى اكثر جبؿ عامؿ، 
التأسيس )كايضا عمى المبادرات التي أدت الى جعميا مكطنا ممكنا لمشركع نيضة، في كتابنا 

. ، فميرجع اليو مف أحب(لتاريخ الشيعة

. ابتداء بالغزك الصميبي. ما أصاب الشيعة مف كيالت خالؿ القرنيف الماضييف: الثاني
ثـ بعد اف . كشّرد أىميما نيائيا. فسقط اىـ مركزيف لمتشيع في غرب الشاـ، ىما طرابمس كطبرية

انجمت النازلة الصميبية، ما كاف مف السمطة المممككية اال اف تابعت ما بدأه الصميبيكف، 
كارتكبت مف الفظائع ما ىك . فاجتاحت جبؿ لبناف الذم صمد لمصميبييف طكؿ فترة االحتالؿ

كقد عممنا اف . كأف لـ يكؼ الشيعة مانزؿ بيـ عمى ايدم االعداء". دار الحرب"ُمحـر حتى في 
. كذلؾ قبؿ كالدة الشييد بسنكات. جزيف اتصمت مباشرة بنكبة كسركاف عبر الالجئيف منو الييا

سابقة ابف ممي في بعمبؾ التي حدثت قبؿ ما يزيد قميال عمى نصؼ قرف مف : الثالث
كالتي قمنا فييا انيا اكؿ مبادرة شيعية في المنطقة الشامية ذات معنى كبعد سياسي . كالدة الشييد

منذ انييار امر التشيع فييا عمى يد العناصر العسكرية الطارئة مف صميبييف كسمجكقييف كأيكبييف 
. كمماليؾ

بؿ يصعب جدا تصكر . ال دليؿ عندنا عمى عالقة ما بيف حركة ابف ممي كحركة الشييد
كليس عمى عالقة . كلكف ال تنس أننا نعمؿ اآلف عمى تركيب حكافز عمى مستكل الذات. ذلؾ

ككـ لمسكابؽ مف عمؿ في تعييف خيار معيف لمناس، مف بيف . مكضكعية عمى مستكل الحدث
. الخيارات المتصكرة، حيف يكاجيكف حالة تستدعي العمؿ

كبالنظر الى رْجع السمطة المممككية الحاد عمى أعماؿ ابف ممي الجيادية، الذم بدا لنا 
مف مالحقتو بحيث قضى نصؼ عمره مشردا، كما كصفنا آنفا، فمف المرجح، اك عمى االقؿ مف 
المقبكؿ، اف مبادرتو الشجاعة كأصداءىا لدل الشيعة خصكصا، كانت حاضرة كمعركفة في جبؿ 

. كمف ىنا أىمتيا كدكرىا المفترضيف كسابقة. عامؿ

(5 )

بقدر ما نعمـ، فقد بدأ الشييد العمؿ بأف دفع الحركة العممية الضئيمة التي كانت في 
كىذا اسمكب في العمؿ العاـ تقميدم معركؼ جدا منذ زمف بعيد، . جزيف الى أقصى ما تطيؽ

فالتشيع االمامي، بكصفو حركة فكرية صمبة، ليا مفيكميا . يرقى الى عيد االئمة عمييـ السالـ
الخاص لمشرعية، كليا صكرتيا المحددة بدقة لممجتمع، كاف يعمؿ دائما مف خالؿ الفقو بكصفو 
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لذلؾ تجد الفقيو، دائما ايضا، طميعة . كعاء لؤلفكار محددة تحديدا دقيقا كعمميا، كجاىزة لمتطبيؽ
. كىذه قاعدة ال أعرؼ ليا استثناء كاحدا. العمؿ السياسي كاالجتماعي عند الشيعة

اف المركز العممي الممتاز الذم اكتسبو الشييد خالؿ رحمتو العممية الشاممة قد في الريب 
كما عتمت جزيف اف غدت عمى يده خمية عمؿ دائبة، تعج بالطالب . أىمو تماما ليذه الميمة

كىذه بذاتيا خطكة تقدمية ىائمة، . القادميف مف مختمؼ انحاء جبؿ عامؿ كبعض سيؿ البقاع
خصكصا اذا اخذنا بعيف االعتبار اف الجبؿ ظؿ ما يقرب مف قرنيف مف االحتالؿ الصميبي 

كنتصكر انو نقؿ الييا . مقطكعا عف االتصاؿ بمصادره الثقافية الطبيعية، كخاليا تماما مف الفقياء
بحيث . الطالب-الذم يتمخص في تراتبية المدرس. أسمكب الدراسة المتبع في المعاىد االسالمية

. في حيف يستمر ىك في الطمب. اف كؿ طالب يككف مدرسا لمف ىك أدنى منو في سمـ التحصيؿ
كىك أسمكب اليزاؿ متبعا حتى اليكـ في النجؼ . كحيث نجد في المركز أعمى االساتذة شأنا

. االشرؼ كفي قـ

اجتمع في جنازة في قرية مف : :"نصا يقكؿ (1/15: أمؿ اآلمؿ)يكرد الحر العاممي في 
 كال مراء في اف ىذا النص ".قرل جبؿ عامؿ سبعكف مجتيدا في عصر الشييد اك ما قاربو

كلكنو مع ذلؾ يدؿ بكضكح عمى ضخامة التغيير الذم ادخمو الشييد عمى . اليخمك مف مبالغة
البنية الثقافية لمنطقة كجدت نفسيا خارج التركيبة السياسية الفاعمة بحكـ اختالؼ بنيتيا الثقافية 

. كىا قد جاء االف مف يحرؾ ىذه البنية الى مكقع فاعؿ. الداخمية

ىنا تجمت عبقرية . تحريؾ ىذه البنية الثقافية ما كاف لو اف يتـ اال مف خالؿ البنية ذاتيا
تمؾ التي اصبحت فيما بعد ". كالية الفقيو"حيف خرج عمى قكمو بػ . الشييد العممية كالسياسية معا

. اساس التفكير السياسي في الثقافة الشيعية

لذلؾ فانو ينبغي اف . قد يككف تعبيرا غير دقيؽ..." خرج عمى قكمو "كالحقيقة اف قكلنا 
كلكنو خرج بمجمكعة مف الفتاكل . أف الشييد لـ يخرج بنظرية بالمفيكـ األكاديمي لمكممة: نضيؼ

اك باالحرل التي اليمكف اف تككف قد صدرت اال عف . الجديدة التي تشكؿ بمجمكعيا نظرية
كقد يككف مف المفيد، بؿ . كالمطمكب االف مزيد مف التتبع لممسألة في أعمالو كمؤلفاتو. نظرية

عسى اف يقكدنا . الغنى عف، تتبع ما قد يككف جذكرىا في اعماؿ شيكخو كمعاصريو في الحمة
ففكرة كيذه اليمكف اف تككف قد انبجست ىكذا دكف مقدمات . ذلؾ الى أصكؿ كبدايات تفكيره فييا

. في التفكير السائد
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لتاريخ الثقافة الشيعية انيا حركت ىذه البنية الى مكقع سياسي " كالية الفقيو"اف اىمية 
ام لمدة تزيد . بعد أف خمدت تماما، عمى أثر انتياء عيد حضكر االئمة العمني. كزكدتيا برؤية

كما خمدت لدل المذاىب االخرل بعد انتياء عيد الخالفة بسقكط بغداد عمى . عمى ثالثة قركف
فيما بعد في التفكير السياسي الشيعي قد " كالية الفقيو"كالحؽ اف المكقع الذم اتخذتو . يد المغكؿ

. اكتسبتو عف جدارة كاستحقاؽ

عمى انو مف الميـ اف نشير اآلف الى حقيقة ربما يككف قد اسيء فيميا، بعد اف أشرت 
بحيث اعتقد بعض القراء اف الرجؿ ". كالية الفقيو"في اكثر مف دراسة الى دكر الشييد في بعث 

كىك فيـ يعكد الى عدـ معرفة دكر الفقيو المجتيد ككظيفتو، . اخترع الفكرة مف عند نفسو اختراعا
كنحف نقكؿ اف االستنباط ىك . ام استنباط االحكاـ مف ادلتيا استنباطا، كليس اختراعيا اختراعا

كلكف ىذا الكالـ، رغـ انو صحيح دكف . مف مصادر التشريع، ام القرآف كالسنة كاالجماع كالعقؿ
ذلؾ انو يتناكؿ مصادر استنباط الحكـ، كليس آلية ىذا . شؾ، اال اف يخفي تحتو حقيقة ىامة

كىذه اليجب اف تكجد بالضركرة في مصادر . االستنباط، التي تبدأ عند نقطة طرح المشكمة
كاالبداع ىك في . التي يمر بيا الناس... بؿ في الظركؼ السياسية كاالجتماعية . االستنباط

حينذاؾ يصؿ . المزاكجة المكفقة بيف الكاقع كمقتضياتو مف جية، كبيف النص مف جية أخرل
مف ىنا نفيـ ضمنا اف النصكص التي تعامؿ معيا الشييد . الفقو كالفقيو الى أكج حضكرىما

كلكف العنصر الناقص ىك . كانت ماثمة أماـ الجميع في مصادرىا" كالية الفقيو"كاستنبط منيا 
كتمؾ حالة حضكر تاريخي الُيمّقاىا اال ذك حظ . المثير االساسي لمفقيو، أعني حضكر المشكمة

. عظيـ

(6 )

ليذا عمي اف اعكد بالكالـ الى الفترة التاريخية التي عاش فييا الشييد، بما ىك أكثر 
خصكصا الى االحداث التي نعتقد أنيا ذات عالقة مباشرة بمعالـ سيرتو . تحديدا كتفصيال

. الحافمة

نعتقد اف معالـ الفترة التاريخية التي عاش فييا الشييد كأتى تحركو الفكرم كاليساسي 
. عمى قاعدتيا، تمثؿ امامنا اليكـ مف خالؿ متغيرات اساسية نالت الجبؿ كالساحؿ المبنانييف

ففي الجبؿ، كأعني كسركاف بشكؿ خاص، عمدت السمطة المممككية الى جمب أعداد 
كثيفة مف التركماف كأسكنتيـ ىناؾ لمؿء الفراغ السكاني بعد اجالء سكانو االصمييف الشيعة، كما 

لكف ىؤالء التركماف الرعاة المعتاديف عمى العيش في السيكب لـ يفمحكا في التكيؼ . ذكرنا آنفا
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. فسرعاف ما أخذكا ييجركنو ىابطيف باتجاه السكاحؿ. مع الطبيعة الجبمية القاسية لمسكنيـ الجديد
كالحقيقة اف ىذه الحالة تشكؿ فاصمة تاريخية ما زالت تتفاعؿ . ما أدل الى إفراغ الجبؿ مرة أخرل

ذلؾ انيا منحت المكارنة، الذيف كانكا مايزالكف بعيديف عف مركز الحدث المبناني، . حتى اليكـ
. بسبب إقامتيـ في االعالي الشمالية، فرصة تاريخية لمتحرر مف مكقعيـ الجغرافي الطرفي

. كخالؿ القركف التالية مضكا في االتجاه جنكبا مخترقيف الشكؼ. فانطمقكا ىابطيف باتجاه كسركاف
مف حيث انو حمؿ القاعدة التي .  ىك أىـ حدث في تاريخ ىذا البمدمكلعؿ ىذا التغيير السكاف

منيا ما اتخذ شكؿ فعؿ ىادمء، ينضج . نشأت عمى اساسيا مجمكعة كبيرة مترابطة مف االحداث
. كمنيا ما اتخذ شكؿ فتف عنيفة. ببطء كدكف مستكل المالحظة اآلنية

اما التركماف المجمكبكف الذيف قمنا انيـ ىبطكا باتجاه الساحؿ، فقد بدأكا تغييرا سكانيا 
كمف الممكف الربط بسيكلة بيف ىذه الحقيقة كبيف ما يرجحو معظـ المؤرخيف مف أف ظيكر . آخر

السيما منذ القرف الثامف . المسمميف مف أىؿ السنة في مدف الساحؿ يعكد لمفترة المممككية
: كماؿ صميبا)حيث تكثؼ كجكدىـ في طرابمس كبيركت كصيدا . الرابع عشر لمميالد/لميجرة

السياسية في جبؿ لبناف كالمشرؽ -االتجاىات االجتماعية: تاريخ لبناف الحديث، كجيو ككثراني
كىذا تغيير سكاني أقرب عالقة، بؿ ىك ذك عالقة مباشرة، ببحثنا، كبما نعالجو في . (32/العربي

. ىذه السيرة

الى ىبكط التركماف المجمكبكف الى " كسركاف"المتغيرات السكانية، ابتداء مف فتكح 
فالضغط . السكاحؿ، حمؿ الى المسمميف الشيعة شعكرا بأنيـ يكاجيكف تيديدا حقيقيا لكجكدىـ

السكاني عمى المناطؽ الساحمية، الذم كاف مدعكما مف قبؿ السمطة المممككية بشكؿ اك بآخر، 
لتحؿ محميـ . كأخذكا مذ ذاؾ يختفكف مف أكثر مدف الساحؿ المبناني. "اتخذ شكؿ ضغط معنكم

كفي ىذا االطار يجب اف . (15/تاريخ لبناف الحديث)" جاليات سنية تركمانية جاء بيا المماليؾ
تحدث فيو المؤلفاف  (146/، كلؤلؤة البحريف590:ركضات الجنات)نضع نصا تكرر كركده في 

، كىك نص ىاـ جدا، مف حيث أنو يشير ضمنا الى كجكد معتد بو "أىؿ السكاحؿ المتسننيف"عف 
خاصة كأنو الريب في براءتو . مف المسمميف الشيعة في السكاحؿ، تأثر باالكتساح السكاني الجديد

مف حيث أنو اليأتي في سياؽ الحديث عف حجـ الكجكد الشيعي، مثال  اك ام سياؽ مشابو 
كالبحراني،  (ركضات الجنات)كال شؾ أف الخكانسارم االيراني، صاحب . يمكف اف يكظؼ فيو

كانا خاليي الذىف مف معالجة ام مكضكع  (لؤلؤة البحريف)الذم يدؿ اسمو عمى مكطنو، صاحب 
. كمف ىنا نثؽ بأنيما أخذا النص عف مصدر آخر أك أكثر، خفي عمينا اك ضاع نيائيأ. كيذا

ثـ الشؾ اف . كلكف ىذه المالحظة التنتقص مف قيمة النص، لما يكحي بو السبب االكؿ نفسو
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خاصة كانو لـ يتح ليـ اف ينسكا كيؼ بدأت ىذه . المسمميف الشيعة كانكا ُمحّقيف جدا في تخكفيـ
. التغيرات بنكبتيـ في كسركاف

( 195/تاريخ بيركت)في ىذا االطار ايضا نضع نصا آخر كرد لدل ابف يحيى في 
كىك نص ". أظيركا القياـ بالسنة"تحدث فيو عف تحركات المسمميف الشيعة في بيركت، كانيـ 

نقبمو مع ضركرة اجراء تعديؿ اساسي عميو، يمميو عمينا فيمنا اآلف لطبيعة ىذه التحركات، بعد 
كفيمنا ايضا لمزاكية التي نظر فييا ابف يحيى . أف كضعناىا في إطارىا التاريخي الصحيح

فتحرؾ المسمميف الشيعة الذم رآه ابف يحيى مذىبيا نراه نحف سياسيا مكجيا . لممكضكع برمتو
ضد السمطة المممككية، التي قادت منذ البداية كؿ ما رأل فيو أكلئؾ باعثا عمى الخكؼ، ابتداء 

. مف اجتياح كسركاف ثـ جمب التركماف، كما انتيت اليو كؿ تمؾ السياسة الضيقة، كقد عرفناه
كعمى كؿ حاؿ، فاف البف يحيى عذره في عدـ إدراؾ ما كراء االحداث التي شيدناىا السباب 

. غير خفية

(7 )

اك باالحرل تمؾ معالـ مف . ذلؾ ىك الكاقع الذم تعامؿ معو الشييد يكـ عاد مف العراؽ
. ىذا الكاقع، بالقدر الذم تعطينا اياه النصكص حتى اآلف

في جزيف بدأ عممو مستفيدا مف مكقعيا الطبيعي الحصيف الذم استعصى عمى 
كجمي اف ميمة . كما عتمت اف صارت تعج بالفقياء مف طالب مدرستو. الصميبييف في الماضي

ىؤالء الفقياء كانت سياسية، مف خالؿ المنحى الجديد الذم اختطو الشييد في إطار ما صار 
". كالية الفقيو"يعرؼ فيما بعد بػ 

لقد قمنا آنفا إف . إف جدة كخطكرة ىذا المكضكع تدعكني الى الكقكؼ عنده مرة أخرل
كلكنو أتى بمجمكعة فتاكل يمكف تصيدىا . الشييد لـ يأت نصا بنظرية بالمفيكـ االكاديمي لمكممة

، باب 138-1/137: ، باب الخمس1/131:باب الزكاة (القاىرة. الممعة الدمشقية، ط)مف كتابو 
: ، باب القضاء1/225:، باب االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر221-1/220: الجياد

كمف المفيد . 2/370: ، باب الحدكد72-2/71: ، باب النكاح1/361: ، باب الحجر1/236
 460اف نقارف ىذه االبكاب بمثيالتيا لدل فقياء سابقيف، كالشيخ الطكسي المتكفى سنة 

ثـ لدل المحقؽ الحمي المتكفى سنة . (النياية في مجرد الفقو كالفتاكم) ـ في كتابو 1067/ىػ
ىذه المقارنة ستساعدنا . (شرائع االسالـ في معرفة الحالؿ كالحراـ) ـ في كتابو 1277/ ىػ676

بالتأكيد عمى تصكر المكقع الذم دفع اليو الشييد الفقيو الشيعي، بحيث جاز لنا أف نعتبره مكقعا 
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-1/137: الممعة الدمشقية)كمف المفيد ىنا ايضا اف نقؼ عند مالحظة شارح كتابو . سياسيا
. ام الفقيو الجامع لشرائط الفتكل" نائب االماـ"عمى حكـ الشييد بمزكـ دفع االخماس الى  (138

كمنو اخذت طريقيا الى . كنعتقد أف ىذه اكؿ مرة تدخؿ فيو ىذه العبارة المغة الفقيية الشيعية
. الثقافة الشيعية بمجمميا

(8 )

. عمينا االف اف نبدأ رصد مكقؼ السمطة المممككية مف كؿ ىذا
مف السيكلة بمكاف اف نتصكر مكقؼ السمطة مف اتجاه ينزع الى نشر مفيكـ جديد 

لمشرعية، يخالؼ تماما مفيكـ الخالفة الذم كانت السمطة المممككية تتكيء عمى صيغة مرقعة 
. كما مف شؾ اف ىذا الجانب مف مجمؿ تحرؾ الشييد ىك الذم حرؾ السمطة في النياية. منو

انو كاف فيما أخذ عمى الشييد كأدل الى  (146/لؤلؤة البحريف)يقكؿ البحراني في 
كىذه عبارة ىامة جدا، البد مف تحميميا ". انو كاف عامال"المحاكمة التي انتيت بقتمو في دمشؽ، 

ىي كال . خصكصا كأنيا تضمنت كممة مف خارج الكالـ الجارم عمى األلسف. كاكتشاؼ خبيئتيا
ما يشير الى المصدر الذم جاءت منو العبارة ". عامؿ"شؾ قادمة مف المغة الديكانية الرسمية 

كاننا لنعمـ، استنادا الى المقداد السيكرم تمميذ الشييد . اعني الى السمطة المممككية نفسيا. كميا
المقرب، أف العبارة كانت مف ضمف المحضر الذم نظمو تقي الديف الخيامي بحؽ الشييد، كرفعو 

ما يشير ايضا الى أنيا نتيجة تنسيؽ اك تفاىـ بيف الخيامي . (146/نفسو)الى قاضي صيدا 
. كبيف السمطة

كلدل العكدة الى المصادر المعنية بتحديد الكممات المستعممة في المغة الديكانية لذلؾ 
: العصر كجدنا لدل القمقشندم التعريؼ التالي

العامؿ ىك الذم ينظـ الحسبانات كيكتبيا، كقد كاف ىذا المقب في االصؿ انما يقع "
". ثـ نقمو العرؼ الى ىذا الكاتب كخصو بو دكف غيره. عمى االمير المتكلي العمؿ

( 5/426: صبح االعشى)                      
كما ييمنا منو تحديدا ىك قكلو إف العامؿ ىك الذم . لعؿ ىذا النص يكضح لنا كؿ شيء

. في مقابؿ استعماؿ آخر ميجكر. كىك االستعماؿ المعمكؿ بو في عصر النص. ينظـ الحسابات
نائب "لقد عرفنا قبؿ قميؿ اف الشييد حكـ بمزكـ دفع االخماس الى الفقيو الجامع لشرائط الفتكل 

كمف . كسنعرؼ انو كاف قد نشر ككالءه في المنطقة الشيعية مف لبناف. ، اك الى ككيمو"االماـ
كالبد اف عمال . المفيكـ اف ىؤالء الككالء كانكا يجبكف االخماس بحكـ ككالتيـ، ليسددكىا اليو

عمى ىذا فالمقصكد . كيذا قد استمـز تنظيما حسابيا مركزيا لمجباية، تحت إشراؼ الشييد نفسو
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كىي تيمة تاريخية ضد . االشارة الى نظاـ ضريبي في مقابؿ نظاـ الدكلة" عامؿ"مف كممة 
. الشيعة، الذيف كانكا يؤثركف دائما دفع حؽ اهلل في أمكاليـ الى أئمتيـ

إف مسألة الككالء ىؤالء يستحؽ منا كقفة مناسبة، باعتبارىا عنصرا رئيسيا في مشركع 
لقد ذكرنا اف كؿ شيء قد بدأ في جزيف عبر ما قاـ فييا، عمى يد الشييد، مف حركة . الشييد

. كأف نشر االفكار الجديدة قد تكاله الفقياء الجدد مف تالميذ الشييد. عممية تمت بسرعة مدىشة
ترد غير مرة في المصادر الشيعية " أعكانو"إف االشارة الى . باالضافة الى جباية االمكاؿ

" كاف عمى معتقده" "عرفة"لو تسميو " رفيؽ"كلكف مصدريف آخريف يتحدثاف عف . خصكصا
، 6/294: شذرات الذىب)ضربت عنقو بطرابمس، في تاريخ مقارب لتاريخ قتؿ الشييد في دمشؽ 

كلعمو مف أىؿ طرابمس . ىذا، كمف ايف اتى" عرفة"دكف اف تقكؿ مف ىك  (1/200: إنباء الغمر
الحاضرة الشيعية العريقة في التشيع، التي سقطت بيد الصميبييف كبقيت تحت االحتالؿ ما يقؿ 

كبنكا مدينة جديدة بجكارىا، حيث تكجد طرابمس . قميال عف قرنيف، ثـ دمرىا المماليؾ بعد تحريرىا
. اليكـ

مف كؿ ىذا نفيـ أىمية االشارة الى قتؿ شخص في طرابمس عمى معتقد الشييد في 
إذ تدلنا ضمنا عمى أف مشركع الشييد شمؿ بقاعا بعيدة عف جبؿ . تاريخ مقارب لمقتمو نفسو

كال ريب اف السمطة المممككية حيف . كاف ككيال لمشييد" عرفة"فكؿ شيء يدؿ عمى أف . عامؿ
حرصت عمى ضرب عنقو في منطقة ككالتو كانت تقكؿ ضمنا لكؿ الذيف يعتبركف انفسيـ 
مكضكعا مباشرا لمحركة التي يمثميا اف الحمـ قد انتيى عند ىذا الحد، كأف قد آف ليـ اف 

. يستيقظكا كيستسممكا لمكاقع

(9 )

فيا ىك قد بنى مايمكف اف نسميو ادارة محمية . يبدك اف الشييد أخذ يقترب مف أىدافو
باالضافة الى ادارة مالية مستقمة ايضا، تعززىا شبكة . مستقمة، قائمة عمى مفيكـ مستقؿ لمشرعية

 يسير باالمكر الى ىذا المدل لف يفكر بالكقكؼ عند أدنى مف ػرئن كاف اـ. كاسعة مف الككالء
إذف فسيككف مف العجب اف اليفكر بإنشاء قكة عسكرية تكمؿ البنية التي أنشأىا . االتماـ
. كتحمييا

لكف ىناؾ نصا عمى نزاع جرل بينو كبيف . كالحقيقة انو ال نص مباشرا عمى ىذا األمر
. كال حرب دكف محاربيف، (1/182: أمؿ االمؿ)" حاربو كقتمو"أحد مناكئيو الداخمييف، كانو 

قبكر "أضؼ الى ذلؾ اف ىناؾ مأثكرات شعبية تتصؿ ببقعة مف االرض تعرؼ حتى اليكـ باسـ 
كالناس . تقع عمى يميف الطريؽ العاـ الذم يصؿ مدينة النبطية بقرية النبطية الفكقا" الشيداء
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ىناؾ يتداكلكف عنيا انيا مقبرة شيداء معركة جرت ىناؾ بيف جند لمشييد كعدك لو، دكف تحديد 
كفي اعمى المكاف، حيث تبدأ بيكت النبطية الفكقا ينتصب بناء قديـ . مف كاف ىذا العدك بالذات

جميؿ اليندسة مربع الشكؿ تعمكه قبة كبيرة، ضمف باحة صغيرة يظير انيا كانت مسكرة في 
ىذا البناء يعرؼ بيف الناس ىناؾ بػ . الماضي، كلكف السكر سقط، كالبناء بمجممو آيؿ لمخراب

 اف اقكـ ببعض االبحاث الميدانية في المقاـ، 1974كلقد حاكلت في السنة ". مقاـ محمد الشييد"
فحفرنا في أرضو، . بمآزرة عدد مف شباب المنطقة، أمال بالعثكر عمى ما يزيدنا معرفة بتاريخو

كقمبنا الصخكر مما كاف جزأ مف البناء اك سكره، عسى اف نعثر عمى كتابات مما يككف مرقكما 
عمى مشاىد كيذه، فما ظفرنا بطائؿ، باستثناء اف احد معمرم المنطقة أخبرنا انو كانت تقكـ فكؽ 

 1766/ ىػ1180المدخؿ الخارجي صخرة رقـ عمييا ما يفيد اف ىذا البناء قد أعيد ترميمو سنة 
الذم " مقاـ عمي الطاىر"بتبرع مف الحاج عمي ىالؿ، الذم رمـ ايضا المقاـ المعركؼ باسـ . ـ

كما الحظت اف تمؾ المقبرة كاسعة جدا، بحيث تتسع لقبكر يبمغ تعدادىا . يقكـ ىناؾ غير بعيد
. بيف االلفيف كالثالثة آالؼ قبر

اذا أخذنا بيذا المأثكر، تفسيرا لذلؾ االثر، كبما أضفناه اليو مف مالحظة نخرج بنتيجة 
بؿ إف ىذه القكة لـ تكف . كاضحة ىي أف مشركع الشييد قد تضمف قكة عسكرية بمعنى اك بآخر

بالصغيرة الضعيفة ما دامت تستطيع اف تقدـ عددا مف الشيداء كالذم تدؿ عميو سعة المقبرة في 
. معركة كاحدة

لماذا لـ تشر المصادر التاريخية الى حدث ىاـ : ىذا االستنتاج يطرح سؤاال خطيرا، ىك
كمعركة بذلؾ الحجـ؟ 

اف االجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف في مالحظة المصادر التي جرل التعامؿ معيا في 
فنحف اذا الحظناىا سنكتشؼ بسيكلة اف المصادر المحمية معدكمة تماما، كالمصادر . ىذه السيرة

التي اخذنا عنيا إما انيا تنقؿ عف أخرل مفقكدة، اك انيا مصادر غير محمية سجمت احداثا 
ىذا مع استثناء كحيد . كمعمكمات غير محمية ىي ايضا، كلكنيا تتصؿ بمكضكع البحث بسبب

مف مجمؿ ىذه المالحظة ىك المادة العممية المتصمة باالجازات التي تمقاىا الشييد، مف حيث 
مف حيث انو المصدر  (الممعة الدمشقية)باالضافة الى كتابو . داللتيا عمى مصادر ثقافتو

كطبعا ال نتكقع اف نجد في ىذه المادة العممية ام مادة تعنى . السياسية-االساسي آلرائو الفقيية
كلكف الذاكرة الشعبية حفظت لنا ما أثبتناه أعاله، . بأحداث ككقائع خارج االطار العممي البحت

اذ ال يمفت نظرىا كيجذب اىتماميا اال االحداث البارزة العنيفة بشكؿ . شأف ىذه الذاكرة دائما
كلكنيا تفشؿ في مالحظة التطكرات اليادئة، سياسية كثقافية، النيا تتـ بمستكل أدنى مف . خاص

. مالحظة االنساف العادم
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عمى أف بعض تمؾ المصادر اليخمك مف االشارة الى قتاؿ دار بيف اعكاف الشييد كخائف 
، 25/38: ، كبحار االنكار146/ لؤلؤة البحريف)كالتي نجدىا في . كاف يكما مف أعكانو
كقد الحظ مؤلؼ الكتاب االخير بنظره الثاقب اف مف بيف اعماؿ . (590/كركضات الجنات

". يدؿ عمى نفاذ أحكامو الصادرة في تمؾ المممكة"الشييد ما 

(10 )

معظـ النتائج التي تكصمنا الييا بتحميؿ النصكص المتيسرة حتى اآلف تتعزز دفعة كاحدة 
اثبتو، كيا لحسف حظنا،  (20-13/13: صبح االعشى)بنص عثرنا عميو لدل القمقشندم في 

كمف ىنا نعرؼ أنو حيف اختاره ". يكتب في االكامر كالنكاىي الدينية"بكصفو نمكذجا يحتذم لما 
دكف سكاه لـ يكف معنيا بمضمكنو التاريخي، الذم يأخذ عندنا اليكـ اىمية التضاىى بالقياس الى 

 جمادل االخرة 25كقد صدر عف كالي الشاـ بتاريخ . كافة النصكص التي عالجناىا حتى االف
.  ـ1382/ ىػ783

: يمكف تقسيـ نص التكقيع الطكيؿ، الذم يأخذ ثماني صفحات الى ثالثة عناصر أساسية

 اذ انيا مجرد استعراض مسيب نسبيا . كىي غير ذات أىمية: المقدمة التقميدية
. ظيرت البدع كالضالالت"لمسيرة االسالـ كدعكتو، ابتداء مف البعثة النبكية الى أف 

، متكصال مف ذلؾ الى عرض كجية نظره في "كضؿ كثير في كثير مف الحاالت
. كالباقي مفيكـ، فال حاجة لالفاضة فيو. الشيعة كمذىبيـ

  بيركت "العنصر الثاني عبارة عف كصؼ لمعالـ تحرؾ شيعي جديد، ميدانو
لذلؾ . كىك أىـ عناصر التكقيع بالنسبة ليذه الدراسة" كضكاحييا كصيدا كنكاحييا

 :نثبتو فيما يمي
كقد بمغنا أف جماعة مف أىؿ بيركت كضكاحييا كصيدا كنكاحييا كأعماليا "

المضافة الييا كجياتيا المحسكبة عمييا، كمزارع كؿ مف الجيتيف كضياعيا 
كأصقاعيا كبقاعيا قد انتحمكا ىذا المذىب الباطؿ كأظيركه، كعممكا بو 

كقرركه، كبثكه في العامة كنشركه، كاتخذكه دينا يعتقدكنو، كشرعا يعتمدكنو، 
كسمككا منياجو كخاضكا لجاجو، كأصمكا فركعو، كتدينكا بو كشرعكه، كحصمكه 
كفصمكه كبمغكه الى نفكس أتباعيـ ككصمكه، كعظمكا أحكامو كقدمكا أحكامو، 

عظامو فيـ بباطمو عاممكف، كبمقتضاه يتعاممكف، كألعالـ . كتممكا تبجيمو كا 
كبحـر حرامو عائذكف، . كبغير السداد قائمكف. عممو حاممكف، كلمفساد قابمكف
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كيستحمكف دـ اىؿ  ( ... )كبحمى حمايتو الئذكف، كبكعبة ضاللو طائفكف 
 ... ".السنة مف المسمميف، كيستبيحكف نكاح المتعة كيرتكبكنو 

 كمف الكاضح أنو غاية السمطة . العنصر الثالث كاالخير ىك انذار مكجو الى أكلئؾ
: في النياية

كاردنا اف نكجو طائفة مف عسكر االسالـ، كفرقة مف جند االماـ تستأصؿ "
ثـ رأينا أف نقدـ االنذار، كنسبؽ الييـ  ( ... )شأفة ىذه العصبة الممحدة 

باالعذار، فكتبنا ىذا الكتاب، ككجينا ىذا الخطاب، ليقرأ عمى كافتيـ، كيبمغ 
الى خاصتيـ كعامتيـ، يعمميـ اف ىذه االمكر التي فعمكىا كالمذاىب التي 

 ".انتحمكىا تبيح دماءىـ كامكاليـ

اف مااطمقنا عميو العنصر الثاني مف التكقيع يدؿ داللة كاضحة عمى عدة أمكر، نذكرىا 
: بالترتيب الذم كردت فيو

 بيركت كضكاحييا، كصيدا "حيث يذكر . سعة انتشار الحركة الجديدة: االكؿ
كنكاحييا، كجياتيا المحسكبة عمييا، كمزارع كؿ مف الجيتيف كضياعيا كاصقاعيا 

. كبقاعيا
كجمي اف جبؿ عامؿ، كخصكصا جزيف، ىي مف نكاحي صيدا كجياتيا 

كيفيـ مف مجمؿ ىذه الصياغة اف . المحسكبة عمييا، عمى حد تعبير منشيء التكقيع
الحركة  غطت الساحؿ مف بيركت الى آخر ما يمكف اف تعنيو نكاحي صيدا، ثـ 

. كلنالحظ اف ال إشارة الى شيء غير عادم في طرابمس. صعكدا في جبؿ عامؿ
في ىذه المدينة كداللة " عرفة"لمشييد اسمو " رفيؽ"ككنا قد رصدنا فيما سبؽ قتؿ 

 .كال نممؾ اآلف التعميؽ عمى ىذه المفارقة لقصكر المعمكمات. ذلؾ
 بحيث . التحكؿ الجديد الذم طرأ عمى الجماعة الشيعية، في ميداف النص: الثاني

بعد أف كانت حتى . غدت جماعة متحفزة، تتحمى بإحساس عميؽ بالذات الثقافية
ىذه المالحطة . االمس القريب خامدة التتطمع الى أبعد مف االستمرار في العيش

ف يكف قد عمد الى تصكير الكضع االنقالبي ككأنو تأسيس  سجميا التكقيع بأمانة، كا 
كانتحمكا ىذا المذىب الباطؿ . "جديد، كليس تأصيال عما كاف كامنا فصار فاعال

". كأظيركه، كعممكا بو كقرركه
 تسجيؿ بركز قيادييف شيعة جدد، عممكا عمى إعادة تركيب الذات الثقافية : الثالث

االمر الذم عبر عنو . الشيعية محميا كفؽ الخصكصية الشيعية في المعتقد كالتشريع
بثكه في العامة كنشركه، كاتخذكه دينا يعتقدكنو كشرعا يعتمدكنو، : "التكقيع بقكلو
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كفدمكا ... كبمغكه الى نفكس اتباعيـ ككصمكه ... كسمككا منياجو، كخاضكا لجاجو 
 ".حكامو

كبالنظر الى تاريخ التكقيع كالى معرفتنا الكافية بالتاريخ الثقافي الشيعي المحمي 
كأبطالو، فال ريب اف ىذا الكالـ يشير الى دكر مدرسة جزيف كالى نيج الشييد في 

العمؿ، كالى المكقع الجديد الذم اكتسبو الفقيو الشيعي كفؽ آراء الشييد، مما عالجنا 
 .قبؿ قميؿ

 تسجيؿ التكجيو كاالعداد لمتصدم الفعمي لمسمطة، بؿ كممارسة ىذا التصدم : الرابع
، كىي عبارة تذكرنا بأخرل مماثمة "يستحمكف دماء أىؿ السنة مف المسمميف"بالفعؿ 

حيث تمجأ السمطة كممثمكىا الى صيغة . البف يحيى سبقت االشارة الييا قبؿ قميؿ
تمكيو، كانت قد اصبحت تقميدية، تحؿ فييا رمكزا دينية، اك ما لو قيمة الرمز، في 

. مكقع السمطة نفسيا بحيث تبدك في حالة تداخؿ، كحامية لمعقيدة كمعتنقييا
يشير ضمنا الى كقائع كأحداث فييا قتؿ " استحالؿ دـ"إف ما يعبر عنو النص بػ 

كىي إشارة تعزز االدلة التي استخدمناىا حيث عالجنا مسألة انشاء قكة . كقتاؿ
 .مسمحة

(11 )

 حركة الشييد في مختمؼ جكانبيا، يأتي دكر سؤاؿ ال عػمىكاآلف بعد اف قمنا ماعندنا 
كيؼ انتيت؟ : نجاء منو

ألف حركة . ككأف النياية في ذاتيا قدر مقدكر. اذ السؤاؿ محصكر بالكيفية" كيؼ؟"نقكؿ 
اتسمت بيذا القدر مف الفركسية، ام نبؿ اليدؼ، دكف حسباف الشركط المكضكعية المانعة مف 
تحقيقو، كعمى راسيا قكة كشراسة السمطة المممككية، حركة كيذه البد أف تصؿ في النياية الى 

. مأساة

بالمنظار التاريخي لـ يكف لدل الشييد اية فرصة لتحقيؽ أىدافو الساسية، التي نفيـ مف 
. مجمؿ تحركو أنيا كانت تحقيؽ حالة مف الذاتية السياسية الشيعية

لقد حكـ المماليؾ المنطقة بالسمطاف العسكرم المباشر، الذم احسنكه اكثر مما أحسنكا 
كبالتسكيات السياسية الدمكية العنيفة، مستنديف الى قاعدة ثقافية تميزت بتعطيؿ . ام عمؿ آخر

كأعني بالشكؿ السياسي الخالفة، اك ما كاف . الفاعمية االسالمية في شكمييا السياسي كالفقاىتي
كمف بعد اخترع . قد بقي منيا، بعد جائحة المغكؿ كتدمير بغداد كقتؿ آخر خميفة عباسي فييا

. المماليؾ صيغة سياسية معقدة تستند عمى مبدأ الخالفة، ابتغاء إضفاء الشرعية عمى حكميـ
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كأعني بالشكؿ الفقاىتي إعالنيـ، مف جانبيـ كحدىـ، سد باب االجتياد رسميا، أم ما يعني 
ككضع حدكد نيائية لقدرتو عمى المشاركة في قضايا الناس . عمميا إنياء حرية الفقو كالفقيو

. السياسية كاالجتماعية

اذا اخذنا باالعتبار كؿ ىذه الحقائؽ، مقارنة بمشركع الشييد، نستطيع اف نتصكر كاف 
كاف نرل انو يضرب كؿ الصيغة التي يستقر . نفيـ كيؼ نظرت السمطة الى المكضكع برمتو

ف في نطاؽ جغرافي محدكد كػ  لقد جاء الشييد بمفيكـ لمشرعية مف ". جبؿ عامؿ"حكميا عمييا، كا 
ككاضح اننا نعني بذلؾ . خارج منطقة الخالفة، كبتركيبة لمسمطة تختمؼ تماما عف كؿ ما ىك قائـ

أم انو قاـ بما نسميو اليكـ ثكرة جذرية، بكؿ ما . ، الذم عزلتو السمطة كحجرت عميو"كالية الفقيو"
. تتضمنو الكممة

بالنسبة لكضعو الداخمي، لقد كانت جباؿ الشاـ الحصينة منذ امد بعيد مكئال لمف ال بد 
ككانت حصانة الجباؿ كحدىا تعطييـ اف يككنكا . ليـ مف أف يككنكا بعيديف عف متناكؿ السمطة
كما مف شؾ في اف الشييد كاف يضع في حسبانو . أحرارا، في مقابؿ قكة السمطة كنمطيا الطاغي

عمى . رغـ تجربة كسركاف المريرة، التي كانت ما تزاؿ ماثمة في االذىاف دكف شؾ. ىذه الحقيقة
انو ينبغي اف ال ننسى ايضا اف اجتياح كسركاف قد اقتضى ماينكؼ عمى الثماني سنكات مف 

كربما ما كاف لمحممة االخيرة اف تحقؽ . االعداد كالحمالت الفاشمة كالخسائر الباىظة في االركاح
. اغراضيا لكال الحشد الشامؿ الذم عمؿ لو ابف تيمية محرضا ثـ مترئسا

ىذه المالحظة تفسر لنا تقاعس السمطة عف تنفيذ تيديدىا بالحسـ العسكرم الذم أنيت 
. كما يفسر لنا الحرية التي تمتع بيا الشييد في جبؿ عامؿ. بو التكقيع

في سياؽ الحديث عف الكضع الداخمي البد مف االشارة الى امر اساسي يتصؿ بنيج 
. الشييد

كلقد رأينا كيؼ نجح في بعث نيضة عممية سريعة انطالقا مف الحركة العممية الضئيمة 
كالظاىر أف نجاحو عمى الصعيد العممي قد أغراه بالسعي الى نجاح مماثؿ . التي كانت في جزيف

لكننا نعرؼ ما يكفي لمحكـ عمى ىذه النقمة بأنيا كانت تحميال . عمى الصعيد الثقافي الجماىيرم
كتجاىال لعدـ قدرة الجماىير عمى ىضـ المبادرة الثقافية التي تحمميا ، لالمكر فكؽ ما تطيؽ

إف كالية الفقيو قد احتاجت الى قرنيف مف الزماف لكي تجتاز الطريؽ الصعب بيف مكلدىا . أفكاره
كفرؽ كبير بيف نشر فكرة تجرم البرىنة . كفكرة فقيية الى حيث يتـ تمثيميا في الثقافة الشعبية

كبيف نظـ ىذه الفكرة في الثقافة السائدة لدل ، عمييا كفقا لمناىج معمكؿ بيا بيف الخاصة
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عمميا لقد أراد الشييد اف يجني ثمارا لـ تنضج . الجميكر، كتحكيميا الى حافز كمنظـ سمككي
. بعد

في رأينا اف ىذه المفارقة قد اتخذت شكميا الفعمي عمى يد عدد مف الزعماء المحمييف 
" محمد اليالكشي"نذكر منيـ . كعبركا بذلؾ عف تيار شعبي معارض. الذيف أعمنكا معارضتيـ لو

ككاف مف ... كاف مشعكذا كادعى النبكة "، كالذم يقاؿ فيو إنو "برج يالكش"الذم ينسب الى قرية 
كربما كاف . كقد قتؿ ىذا الرجؿ فيما بعد في معركة حدثت بيف أنصاره كأنصار الشييد". تالميذه

ظمكا " ارتدكا"بؿ إف انصاره الذيف . ىـ ضحايا ىذه المعركة" قبكر الشيداء"المدفكنكف في مقبرة 
ظيرت "، الذم "، نسبة الى قرية الخياـ"تقي الديف الخيامي"في مكاجية الشييد كعمى رأسيـ 

ارتد " "يكسؼ بف يحيى"ثـ بعد كفاتو قاـ عمى طريقتو شخص آخر اسمو " إمارات االرتداد منو
(. 146/لؤلؤة البحريف)" عف مذىب االمامية

ىذه النتؼ المجتزأة السريعة عف تمؾ االياـ الحافمة كصمتنا عف طريؽ كحيد، مصدره 
الذم انتقؿ مف الحمة ليعيش في جزيف . االكؿ تمميذ الشييد المقرب ابك عبداهلل المقداد السيكرم

كلكنو لـ يترؾ لنا سكل . بمجدىا كانحطاطيا، كشيد تمؾ األياـ بحمكىا كمّرىا. قريبا مف شيخو
فقد عاش في قمب . كال لكـ عمى المقداد كال تثريب. تسجيؿ سريع عنيا، ينضح بالحزف كاالسى

أم انو لـ يكف في كضع يسمح لو بأف يفيميا . االحداث المتسارعة اآلخذ بعضيا برقاب بعض
كىك العراقي الغريب الدار، الخالي الذىف عف ماضي االحداث التي شيدىا، كمنازعيا . حؽ الفيـ

. في التاريخ كاالنساف

كلكننا نقؼ عند اشارتيف البد . إننا النعرؼ ما يعتد بو عف طركحات أكلئؾ المعرضيف
. مف تحميميما، تضمنتيما النصكص المقتبسة أعاله

تقكؿ االكلى إف اليالكشي ادعى النبكة، أم أنو خرج عمى قكمو بما يتجاكز ما جاء بو 
الشييد، الذم إف تحدث عف فقيو ذم كالية كعف تركيبة لمسمطة عمى ىذا االساس، فإف ىناؾ مف 

كتمؾ إمارة مألكفة . يتجاكز كيزيد عميو فيدفع السمطة الدينية الى أقصاىا، ام الى النبكة بالذات
مف إمارات سؤ ىضـ المتغيرات الثقافية التي حممتيا االفكار الجديدة، تعكد بنا الى المالحظة 

. التي اكردنا قبؿ قميؿ، عف الثمار التي أراد الشييد اف يجنييا قبؿ اكاف نضجيا

كىك كصؼ . كمف معيما باالرتداد" ابف يحيى"ك" الخيامي"اما الثانية فيي كصؼ 
اليصح اف نفيمو عمى حرفيتو، ما لـ ندخؿ في االعتبار التطكير الذم أدخمو الشييد عمى ركح 

الجماعة الشيعية في منطقتو فحكليـ مف مجرد جماعة التتطمع الى أكثر مف االستمرار في 
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العيش، بعد اف حكصركا في مناطقيـ الجبمية، الى ذكم تطمعات سياسية عريضة، يستحؽ مف 
يعارضيا كصؼ االرتداد، مف حيث أنيـ يعممكف عكس التيار الذم أنشأه الشييد، كفي كصؼ 

لؤلؤة )" ارتد عف مذىب االمامية"بأنو " يكسؼ بف يحيى"يؤيد ذلؾ كصؼ . اتجاه السمطة
. الذم يمثمو الشييد (146/البحريف

كاليذىبف بقارمء الظف الى اف مضمكف االشارة االكلى يناقض ما انطكت عميو الثانية، 
. ذلؾ أف التطمعات السياسية التعني بالضركرة نضجا ثقافيا

، عمى حد تعبير "أىؿ السكاحؿ مف المتسننيف"ثـ ينبغي اف نضيؼ الى ىؤالء جميعا 
كىـ ضحايا التغييرات السكانية التي بدأت بفتكح . (146/لؤلؤة البحريف)المقداد السيكرم 

كذلؾ بحكـ ككنيـ في . فالظاىر اف ىؤالء ساىمكا بتخاذليـ في خمخمة كضع الشييد". كسركاف"
. فجبنكا ليذا كذاؾ عف المكاجية. مرمى السمطة، كبحكـ ارتباطيـ بالدكرة االقتصادية القائمة

الذم رفعو بدكره الى " صيدا"كأخير اشترؾ ىؤالء كاكلئؾ في كضع محضر رفع الى قاضي 
كانتيى الى محاكمة . كىذا المحضر أدل الى كضع السمطة االقميمية يدىا عمى القضية. دمشؽ

. أم انيا انتظرت حتى رأت كضعو الداخمي يتفكؾ لكي تضرب ضربتيا المنتظرة. الشييد كقتمو
. كسنعالج ىذا التفصيؿ بؿ قميؿ. كىي ترمي ليس الى قتؿ الشييد فقط بؿ الى قتؿ حركتو بقتمو

ىؿ اعتقمتو السمطة اك . ما مف اشارة عمى االطالؽ الى كيفية حصكؿ اعتقاؿ الشييد
غفاؿ  عمالؤىا في جزيف اك في مكاف آخر مف جبؿ عامؿ، اـ اثناء زياراتو الى دمشؽ مثال؟ كا 

لكنو مف جية أخرل يدؿ ضمنا عمى انو لـ يحدث بطريقة . ىذا التفصيؿ الياـ امر غريب حقا
عنيفة ممفتة، اك عمى مرأل اك مسمع مف مصدرنا االساسي الىـ المعمكمات المتصمة بمقتمو، 

كنحف نعرؼ أنو لـ ينقطع عف التردد . كىذا يرجح انو قد حدث في دمشؽ. أعني تمميذه المقداد
(. 146/لؤلؤة البحريف)ككاف لو بيا مجمس حافؿ مقصكد مف قبؿ فقيائيا . الييا

، ميما يكف فقد اكدع الشييد السجف في دمشؽ بعد اف سمع القاضي الشافعي الشيكد
كخالؿ المدة . كحكـ بصحة الدعكل، كبحبس الشييد سنة كاممة ثـ استتابتو، كما يقضي مذىبو
كالظاىر انيا . التي كاف فييا في الحبس كانت السمطة تسعى جاىدة لتدبير محاكمة ميمكة لو

كحدثت تغييرات سريعة كمتكررة في القضاة، كىك امر غير . لقيت صعكبات جمة في ىذا السبيؿ
مألكؼ، ال نرل لو تفسيرا اال اف ىؤالء القضاة كانكا يتيربكف مف كزر دـ الشييد، السباب 

فيـ جميعا يعرفكنو جيدا، بكصفو فقييا عالي المقاـ رفيع الشأف، عمى صمة طيبة . كاضحة
. بأكثرىـ، اف لـ يكف بيـ جميعا
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أخيرا أحضر الشييد الى مجمس الحكـ، المككف مف قضاة المذاىب االربعة، حيث بدا 
عمى الرغـ مف أف القضاة تدافعكا فيما . ع اف يبدؿ شيئا مما كاف مقررامبكضكح أنو لف يستط

. كحاكؿ كؿ منيـ  اف يستدرج اآلخر الصدار الحكـ المطمكب. بينيـ مسؤكلية الحكـ بإراقة دمو
ف تاب"كأخيرا  راقة دمو كا  كجعؿ حكمو مقيدا بشرطيف، احدىما ". حكـ القاضي المالكي بكفره كا 

كىذه محاكلة كاضحة . كالثاني اف ينفذ بقية القضاة حكمو. أف اليككف مسبكقا بحكـ بإسالمو
راقة . "ككاف لمقاضي المالكي ما أراد. لتكزيع المسؤكلية عمى الجميع فحكـ الحنبمي بزندقتو كا 

فأخرج الى . ام الشافعي كالحنفي (1/135:تاريخ ابف قاضي شيبة) "كأنفذه القاضياف. دمو
، لؤلؤة 1/82:أمؿ اآلمؿ)كتضيؼ المصادر الشيعية، ثـ رجـ كأحرؽ . تحت القمعة كضربت عنقو

. ـ1384/ىػ786كذلؾ في جمادل االكلى سنة . (146/البحريف

(12 )

مف . ستو المصادر المختمفةؾمف المفيد اف نقؼ اآلف عند سبب قتؿ الشييد، كما ع
: استعراض المصادر التي بيف ايدينا نستخمص اسبابا اربعة

 الرفض كسب الصحابة: االكؿ .
 انحالؿ العقيدة، كاعتقاد مذىب النصيرية، كاستحالؿ الخمر الصرؼ: الثاني. 
 أنو قامت عميو البينة بآرائو: الثالث. 
 أنو كشى بو كاحد مف أعدائو، ككتب محضرا يشتمؿ عمى مقاالت شنيعة عند : الرابع

 .العامة كغيرىـ، كشيدت بذلؾ جماعة كثيرة
. مف الممكف طبعا اف تتداخؿ ىذه االسباب فتككف، اك بعضيا، كجكىا لحقيقة كاحدة

كعمى . كلكنيا في كضعيا الحالي تعكس لنا الزاكية التي أتيح لممؤرخ اف ينظر منيا الى الكاقعة
. ذلؾ فسنترؾ محاكمة النصكص تجمك لنا االمكر

انباء )اما الرفض كسبب لمقتؿ فمـ يذكره اال ابف قاضي شيبة كالعسقالني 
إطالقو في حؽ عائشة كابييا كعمر رضي اهلل "كلكف االكؿ يضيؼ الى الرفض . (1/296:الغمر

". اعتقاد مذىب النصيرية"كيضيؼ العسقالني ". عنو عبارات منكرة
كلنالحظ في البداية اف الشييد قد كصؼ بالرفض، اك بما يؤؿ اليو بحسب المغة 

كعمى كؿ . المذىبية في عامة المصادر السنية، في غير سياؽ الحديث عف سبب قتمو-السياسية
كانت " الغكطة"ثـ إف دمشؽ كضكاحييا في . حاؿ فإف تشيعو لـ يكف خفيا في دمشؽ عمى أحد

كىذا كاف يدعكنا الى التركيز . تعج بالشيعة في ذلؾ االكاف، كلـ يكف تشيعيـ بذاتو سببا لقتميـ
. عمى السبب اآلخر في المصدريف المذككريف أعاله
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لقد حقؽ الشييد خالؿ سنيف عدة صالت . لجية السّب، فانني اميؿ الى تبرئة الرجؿ منو
كظؿ حتى آخر عمره . كقرأ عمى كثيريف مف شيكخيا. طيبة بالمراكز العممية السنية في المنطقة

يقيـ مددا غير قصيرة في دمشؽ، حيث كاف لو مجمس مقصكد، ككسب لنفسو مركزا عمميا ممتازا 
صحبنى مدة مديدة فمـ اسمع منو ما : "كنسجؿ ىنا شيادة الجزرم التي يقكؿ فييا. كتقديرا عاما

كعمى حرصو . كىذا يدلنا عمى دقة الرجؿ في عالقتو. (2/265: غاية النياية) "يخالؼ السنة
، الذم (الممعة الدمشقية)البالغ عمى سالمة صكرتو، حتى لقد كاف يحرص، كىك يكتب آخر كتبو 

لؤلؤة )قمنا سابقا انو يتضمف أبرز فتاكاه ذات المممح السياسي، عمى أف اليطمع عميو أحد 
. رجؿ كيذا في مركنتو كسعة أفقو كدقتو اليمكف اف يمجا الى النيؿ كالسب. (146/البحريف

كىذه . نصؿ اآلف الى انحالؿ العقيدة كاعتقاد مذىب النصيرية كاستحالؿ الخمر الصرؼ
(. 1/200: إنباء الغمر)كالعسقالني  (6/294:شذرات الذىب)نجدىا عند ابف العماد الحنبمي 

مف الكاضح اف انحالؿ العقيدة ىك كالـ عاـ، يحدد معناه اعتقاد مذىب النصيرية 
. كسنقدـ فيما يمي نظرية لمغزل ىذه التيـ. كاستحالؿ الخمر الصرؼ

لكف ما يمفت النظر ىنا ىك تناسؽ ىذه التيـ الثالث كتالزميا، ما يشيد بانيا لـ تأت 
كليذا فانني أميؿ بقكة الى اعتبار ما سجمو . بؿ حتى انو ليس مف عمؿ ىكاة. معا عفكا

العسقالني كالحنبمي صدل أمينا لما أشاعتو السمطة عف الشييد لتغطية جريمة قتمو، كلما أخذ 
يؤيد ذلؾ ما ذكرتو اقدـ المصادر الشيعية عف الحادثة، مف أف . عميو اثناء محاكمتو المدبرة

: امؿ اآلمؿ)" مقاالت شنيعة عند العامة مف مقاالت الشيعة كغيرىـ"الشييد قد أخذت عميو 
يضاؼ الى ذلؾ  قكؿ الجزرم معاصره كصاحبو، انو ". كغيرىـ"مع التشديد عمى كممة  (1/182
كىذه اشارة كاضحة الى أف المحاكمة كانت . (2/265: غاية النياية)" قامت عميو البينة بآرائو"

كلعمو آثر ىذه االشارة . كلسنا ندرم لماذا سكت الجزرم عف ىذه اآلراء. عمى مكاقؼ فكرية
فال يذكر التيـ البشعة التي كجيت اليو، كىك الذم لـ . السريعة محافظة عمى ذكرل صديقو

. يستطع إخفاء مرارتو لقتمو، كاعتقاده الضمني ببراءتو
ىكذا نصؿ الى كاحد مف أىـ مفاتبح قضية الشييد، الفقيو كالعالـ الكبير، الذم قتؿ بيمة 

. النصيرية كاستحالؿ الخمر الصرؼ
: ىذا بدكره يطرح سؤاال

ترل لماذا اختارت السمطة ىذه التيمة بالذات؟ خاصة كاف ال شيء فيما كتبو الشييد 
بؿ إف كتبو . ناىيؾ باستحالؿ الخمر، صرفا اك غير صرؼ. يشيد عمى نصيريتو المزعكمة

. الفقيية، التي ماتزاؿ متداكلة حتى اليكـ، التخرج عمى الكالـ كالفقو االمامي المعركفيف

فالظاىر انو حاكؿ مدىا  . يمكح لي اف الجكاب ليس فيما كتبو الشييد، بؿ في مدل حركتو
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لتنظـ العمكييف، الذيف كانكا، كما يزالكف، منتشريف في طرابمس كالمناطؽ المتاخمة ليا، محاكال 
فيما يبدك، االفادة مف الكشيجة التاريخية الحميمة التي تشدىـ كاالمامية، كحاجة الطرفيف الى 

. تجميع قكاىـ في مقابؿ السمطة المممككية

كمما اليخمك مف دليؿ عمى ذلؾ ما سبؽ ذكره آنفا مف اف السمطة حرصت عمى انت 
، ام معتقد "كاف عمى معتقده"، كصؼ بأنو "عرفة"تقتؿ مع الشييد رجال مف طرابمس اسمو 

ىذا " عرفة"إذف فكؿ شيء يكحي بأف . كمعتقد الشييد في سياؽ النص ىك النصيرية. الشييد
لكف ما يمفت النظر، كما أشرنا . خاصة كأف المصادر الشيعية لـ تأت عمى ذكره مطمقا. عمكم

سابقا، ىك تالـز التيمتيف، أم النصيرية كاستحالؿ الخمر الصرؼ، مف حيث اف استحالؿ الخمر 
. ىك مف التيـ التاريخية ضد العمكييف

كىي كحدىا التي . اما السبب الرابع، فيك الذم تقكلو المصادر الشيعية بصيغة اك بأخرل
تطؿ عمى الكاقعة مف زاكية جديدة بالنسبة لمثالث السابقات، مف حيث أنيا تأخذ في االعتبار 

". جبؿ عامؿ"الظركؼ كاالحداث التي اضطرب فييا الشييد داخؿ منطقتو 

كالذم يظير مف مجمكع تمؾ المصادر، اف االمكر أخذت تستتب لمشييد في جبؿ عامؿ، 
النجد تفسيرا . كىذا امر ممفت لمنظر حقا. دكف أف يمقى مف السمطة عنتا، ال المحمية كال المركزية

لو اال ما ذكرناه سابقا مف استقالؿ سياسي كثقافي لممنطقة، جعؿ السمطة المركزية غير مكترثة 
كاف السبب الذم . كاف السمطة المحمية لـ تجد سببا اك حكال لمتصدم لو. بما يجرم في الداخؿ

جعؿ  االمكر تنحدر نحك النياية اليتصؿ بالسياسة كالسياسييف، بؿ بالكضع الداخمي كالتركيبة 
. كىذا كمو قد عالجناه آنفا. الثقافية الجديدة، كما افرزتو مف تناقضات

(13 )

إف تكف حركة الشييد قد فشمت في أكانيا فشال سياسيا، ذلؾ الفشؿ المأساكم، فمقد 
لكف الزماف كحده يكشؼ اف . نجحت تاريخيا نجاح الدعكات الكبرل، التي تنتيي غالبا بمأساة

مكت البطؿ كاف أشبو بتفتؽ البذرة في جكؼ االرض مكتا آنيا شخصيا، كحياة مستقبمية جماعية 
. في اآلف نفسو

لف يتح ألحد اف يضع . إف القارمء لتاريخ جبؿ عامؿ يممس انعطافا شامال عند الشييد
ثـ انداح فيما بعد ليصبح عماد التفكير . يده عمى المفصؿ التاريخي الذم بدأ بو، بفكره كنيجو

. كخصكصا السياسي، االمامي الفقيي كالسياسي

ؽ ػػػػػػػػػػػيعة في جبؿ عامؿ كالمناطػػػػػة حمقة جديدة في تاريخ الشػػػػلقد كانت حركة الشييد بدام
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. ىي، اعني ىذه الحمقة، في بعض كجكىيا استمرار لحمقة سابقة.  المتاخمة لو مف سيؿ البقاع
تركز في . يتجمى ىذا االستمرار في كحدة كياف شدت عراه الكحدة المذىبية، في محيط غير كدم

ككاف اثر الشييد اف أغنى، . جبؿ عامؿ في البداية ثـ في المناطؽ المتاخمة لو مف سيؿ البقاع
كتالميذه مف بعده، ذلؾ الشعكر العميؽ بالكحدة، خمفية الكياف، فغدا عمى يده كيدىـ مشركعا بعد 

. أف كاف مف قبمو مكقفا

انتشر الفقياء مف تالميذ الشييد كابناء مدرستو في مناطقيـ، مسمحيف بآراء شيخيـ في 
باالضافة الى مركزىـ االجتماعي . كبذلؾ اصبحكا مرجع البالد في الفتيا كالقضاء". كالية الفقيو"

كبذلؾ . كمارسكا في حدكد صالحياتيـ سمطات مطمقة يخضع ليا الجميع دكف استثناء. كالثقافي
كاغتنى اآلف . غدكا ركح ذلؾ الكياف الذم كاف قائما مف قبؿ عمى ما كصفنا مف شعكر بالكحدة

. بأنظمة كأعراؼ جسدىا كحمؿ لكاءىا اكلئؾ الفقياء

كانت الخطكة التالية كالطبيعية ليذا التطكر الياـ اف يتراجع السياسيكف المحميكف 
كانجمت ىذه الفترة . مسافة مناسبة لممساحة التي احتميا الفقياء مف ساحة النفكذ (االقطاعيكف)

. االنتقالية عف تكزيع االدكار بينيما تكزيعا دقيقا

ىكذا يمكف اف نمخص الكضع السياسي كاالجتماعي في جبؿ عامؿ منذ عصر الشييد 
: بالشكؿ التالي

كّفر لمبالد حظا مف . عمى السطح يطفكا نظاـ سياسي قكامو نظاـ االقطاع الخاص
كمارس السياسيكف االقطاعيكف حكما اليتطمع الى أبعد مف جباية الضرائب . االستقرار السياسي

. مناسبا (ربحا)لتسديد بدؿ الضماف لمسمطة مع فائض يكفؿ لالقطاعي 

بسطكا سمطانيـ : كفي االعماؽ كاف الفقياء يقكمكف بدكر يتاح ليـ ألكؿ مرة في تاريخيـ
كرعكا شؤكنو . كصبغكا حياة شعبيـ بصبغة شيعية الشكائب فييا. عمى قطاع الثقافة بأكممو

. كحكمكا في خصكماتو. الدينية

ككؿ مف يعرؼ مناطؽ الشيعة في لبناف اليكـ عف قرب يرل آثار ىذه الصيغة كاضحة 
. جمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البحراني :
لؤلؤة البحريف في االجازة لقرتي العيف 

 ابف الجزرم :
 .غاية النياية في طبقات القراء

 الحر العاممي :
 .أمؿ اآلمؿ في عمماء جبؿ عامؿ

 حسف الصدر :
 .تكممة أمؿ اآلمؿ

 الخكانسارم :
 .ركضات الجنات في أحكاؿ العمماء كالسادات

 ابف عبد اليادم :
 .العقكد الدرية في مناقب شيخ االسالـ ابف تيمية

 ابف عربشاه :
 .عجائب المقدكر في أخبار تيمكر

 ابف العماد الحنبمي :
 .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب

 العسقالني :
 .إنباء العمر بأنباء العمر

 ابف قاضي شيبة :
 .تاريخ

 القمقشندم :
 .صبح االعشى في صناعة االنشا

 كماؿ صميبا :
 .تاريخ لبناف الحديث

 محمد بف مكي :
 .الممعة الدمشقية

 كجيو ككثراني :
 .السياسية في جبؿ لبناف كالمشرؽ العربي-االتجاىات االجتماعية

 مصادر انبحث
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 ابف يحيى :
 .تاريخ بيركت

  



85 

 

 

 

  
(4) 

انمحقق انكركي 

عهي به عبدانعاني 

 ( م1533 – 1465/  هـ 940 – 870)

 بطم االبطال
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بطؿ االبطاؿ 
 

: بطؿ يمخص في سيرتو كأعمالو معاني مف البطكلة مجتمعة، تراىا في غيره تفاريؽ
، كقكة الحضكر، كالتخطيط الذكي، كاالدارة الدقيقة  ، مقدرة الرجاؿ الرجاؿ معرفة العمماء االفذاذ

كلكنو ما عتـ اف قاد أمة . دخؿ بمدا غير بمده غريبا كحيدا، اليعرؼ أحدا كاليعرفو أحد. المسيطرة
بعد أف أمضت . مف أعرؽ أمـ االرض في الحضارة، الى حيث كجدت ذاتيا ككجدت كحدتيا

كبذلؾ حقؽ أحد أعظـ االنجازات الحضارية في تاريخ . قركنا تمزقيا نزاعات دمكية عنيفة
. االسالـ، بؿ في تاريخ االنسانية

". ايراف"اما حقؿ بطكلتو فكاف . البطؿ ىك عمي بف عبدالعالي الكركي

كلقد قمنا في بداية الكتاب عمى سبيؿ التعريؼ بالبطؿ إنو ىك ذلؾ االنساف الطميعي الذم 
. يمتاز بالقدرة عمى إدراؾ مكاصفات المحظة التاريخية التي يعيش فييا، كعمى العمؿ بما تقتضيو

كلست أرل بيف أبطالنا الستة، عمى تنكع أنماط . ثـ عمى قيادة مف معو في الطريؽ الذم اختاره
كدرجات بطكلتيـ، رجال تنطبؽ عميو تمؾ االكصاؼ كاممة ال شية فييا مثؿ انطباقيا عمى 

. الكركي

لكف مف حؽ شيخ عمماء جبؿ عامؿ الشييد االكؿ عمينا اف نقكؿ انو يقاسـ الكركي كؿ 
إذ طرح في . فإليو كحده دكف سكاه يعكد الفضؿ في البعث السياسي لمتشيع. ما لو مف فضؿ

فزكده برؤية سياسة كىدؼ منشكد، بعد اف كاف قد خمد " كالية الفقيو"ميداف الفكر الشيعي مبدأ 
ثـ كاف مف الكركي . منذ انتياء فترة الحضكر المباشر لالئمة عمييـ السالـ. كاستكاف زمنا طكيال

حيث كاف مف . اف حرر الفكرة مف اطارىا الجغرافي المحاصر بالسمطة العثمانية الطاغية
فكانت ". ايراف"كاطمقيا في الميداف الكحيد المتعطش الييا، اعني في . المستحيؿ اف تكظؼ عمميا

كلكال ما فعؿ، مما سنفصؿ الكالـ فيو فيما يمي، لكاف مف . طمقة صائبة كقعت في اليدؼ تماما
مثمما جرل الحدل . المرجح اف يؤدم الحصار العثماني الكامؿ قبضتو الى خمكده نيائيا

. تجمعاتو في الشاـ في ظركؼ مماثمة

". بطؿ االبطاؿ"لذلؾ اطمقنا عمى الكركي لقب 

 ينمحقق انكرك                                 ا
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. كلما سبقو قمنا اف الشييد االكؿ شريكو شراكة ما في بطكلتو

(1 )

كالحقيقة انو عمي بف الحسيف بف . عمي بف عبدالعالي الكركي، بيذا االسـ يشتير
. كمثؿ ىذا غير نادر في أسماء المعارؼ. كلكنو ذّيؿ تكقيعاتو دائما باسمو ذاؾ. عبدالعالي

كىي اليكـ قرية صغيرة في ضاحية مدينة زحمة، ". كرؾ نكح"نسبة الى قرية  (الكركي)ك 
ككانت يكـ كلد مف المراكز العممية المعركفة في . أدنى سفح جبؿ لبناف المطؿ عمى سيؿ البقاع

انبعث كاستقرت مكانتو في سياؽ النيضة العممية، التي يعكد الفضؿ فييا الى الشييد . الشاـ
الى جنبيا مركزيف رديفيف ىما " جزيف"بحيث انبتت . فحققت بسرعة انتشارا مذىال. كنيجو

". الكرؾ"ك " مشغرة"

كالغريب انو اليذكر عمى االطالؽ في كافة المصادر . لسنا نعرؼ بالتحديد تاريخ كالدتو
فال يمتفت . كىذا أبدا شأف الرجاؿ العصامييف الذيف يبرزكف مف بيف غمار الناس. المعنية بسيرتو

كاالشارة الكحيدة التي . الى أخبارىـ أحد، اال بعد اف تككف سيرتيـ االكلى قد ضاعت كنسيت
يمكف اف سيتفاد منيا تاريخ تقريبي لكالدتو، كردت لدل الحر العاممي، حيث قاؿ اف عمر الكركي 

فإذا قارنا ىذه االشارة بالتاريخ الثابت لكفاتو نصؿ الى . (1/122:أمؿ اآلمؿ)" زاد عمى السبعيف"
. ـ1465/ىػ870أف مكلده كاف في حدكد سنة 

كالظاىر انو كلد في القرية التي . كذلؾ النعرؼ شيئا عف مكاف مكلده كعائمتو كنشأتو
. كال ىك ككتاب سيرتو كالمترجمكف كالمجيزكف لو يذكركف سكل االسـ البيو كجده. ينسب الييا

الشيخ "كلكف استاذه االكؿ محمد بف عمي بف محمد بف خاتكف العيناثي يذكر اباه فيصفو بػ 
كقاؿ شيخو اآلخر عمي بف ىالؿ . (108/20:بحار االنكار)" الكرع التقي النقي الزاىد العابد

كنفيـ مف ىذه االكصاؼ انو لـ . (108/31:بحار االنكار)" لشيخ عزالديف حسيفا: "الجزائرم
. يكف ذا منزلة خاصة

فأخذت عمكـ الشرع عف جمع مف : "يقكؿ في إجازتو لمشيخ أحمد بف ابي جامع الجبعي
دكف اف يسمي مشايخو، اك  (108/62:بحار االنكارئ)" مشايخنا الماضيف كسمفنا الصالحيف

ىما . كلكنو في إجازتو لحسيف بف محمد االسترابادم يذكر شيخيف منيـ. يقكؿ ايف أخذ عنيـ
: بحار االنكار)شمس الديف محمد بف المؤذف البحريني، كشمس الديف محمد بف أحمد الصييكني 

إجازة اضافية لو مف الشيخ  (27-108/20)ككذلؾ نجد في المصدر نفسو . (53 ك108/50
كىؤالء الشيكخ ىـ جميعا مف جبؿ عامؿ، كليس . محمد بف عمي بف محمد بف خاتكف العيناثي
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ما نفيـ منو انو خرج مف قريتو في زمف ما في طمب العمـ، فيمـ شطر جبؿ عامؿ، . فييـ كركي
كمف بعدىا جزيف، قرية ابف المؤذف، كقرية اك . كبالتحديد قرية عيناثا، حيث قرأ عمى ابف خاتكف

. بمدة ثالثة لـ نعرفيا لندرة المعمكمات عف شيخو الصييكني كمسكنو مف جبؿ عامؿ

. كىي مف شيخو ابف خاتكف. ـ ناؿ أكؿ إجازة1495/ىػ900 ذم الحجة سنة 19بتاريخ 
حيث نقرأ فييا كصؼ ابف خاتكف  (27-108/20: بحار االنكار)كنص االجازة المفصمة في 

كىذه اكصاؼ غير عادية، كليست ". الشيخ الفاضؿ، كالعالـ العامؿ، كالرئيس الكامؿ"لتمميذه بػ 
أخص قكلو . بالتأكيد مف ذلؾ القبيؿ مف النعكت التي تطمؽ عامة جزافا في مثؿ تمؾ المناسبات

التي أرل فييا إشارة غير خفية الى تأثر ابف خاتكف بالشخصية " لعالـ العامؿ كالرئيس الكامؿا"
كالتي سنرل مظاىرىا بشكؿ أبيف في سيرتو كأعمالو ، القكية القادرة التي كاف الكركي يتمتع بيا

. اآلتية

. بعد تمؾ المرحمة انطمؽ في رحمة كاسعة زار خالليا دمشؽ كبيت المقدس كمكة كمصر
يقكؿ في إجازتو لمشيخ عمي بف . كأقاـ في كؿ منيا زمنا ما، كأخذ عف فقيائيا كمحدثييا

كقد ركيت عف رجاؿ العامة بمصر كالشاـ مف فنكف ... : " عبدالعالي الميسي ككلده ابراىيـ
كيقكؿ في . (108/46:بحار االنكار)" العمـ شيئا كثيرا، خصكصا االصكؿ المشيكرة في الحديث

كقد اكثرت مف المالزمة ليـ كالتردد الييـ بدمشؽ كبيت : "إجازتو لصفي الديف بف عيسى
كصرفت في ذلؾ سنيف . المقدس شرفو اهلل كعظمو، كبمصر كمكة زادىا اهلل شرفا كتعظيما

كيخص بالذكر في اجازتو ىذه مف شيكخو . (108/80: بحار االنكار) "متعددة كازمنة متطاكلة
شيخنا الجميؿ "ك (ـ1519/ىػ926:ت)" شيخنا الجميؿ ابا يحيى زكريا االنصارم بمصر"السنة 

كنرجح . (ـ1517/ىػ923: ت)" العالمة كماؿ الديف ابي عبداهلل محمد بف ابي شريؼ المقدسي
. ـ ام بعد اف ناؿ االجازة مف شيخو ابف خاتكف1495/ىػ900انو بدا رحمتو الكاسعة بعيد السنة 

ـ، حيث أجاز حسينا بف محمد 1498 آب 9/ىػ903 رمضاف 16فقد كاف في دمشؽ بتاريخ 
(. 57-108/54:بحار االنكار)الحر العاممي 

نذكر بيذه المناسبة اف مثؿ ىذه الرحمة بغية االتصاؿ بالمراكز العممية السنية كرجاليا 
كاف سنة عاممية حميدة، درج عمييا فقياء جبؿ عامؿ حتى الشييد الثاني، زيف الديف بف عمي، 

تمؾ الجريمة . ـ1558/ىػ965كلـ تنقطع اال بعد، كبسبب، جريمة قتمو عمى يد العثمانييف سنة 
أتيؾ تفصيؿ ذلؾ في مكس. كاليزاؿ بعضيا يتفاعؿ حتى اآلف. الفظيعة التي نتج عنيا أسكأ اآلثار

. طي سيرتو التالية
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كىناؾ التقى بشيخو االكبر . ـ عاد الى مسقط رأسو1503/ىػ909في كقت ما قبؿ سنة 
فقرأ عميو المنطؽ ". كرؾ نكح"عمي بف ىالؿ الجزائرم، كىك فقيو عراقي كبير، ترؾ بمده كأقاـ في 

فممف قرأت عميو : "فيك يقكؿ مشيرا اليو. كيبدك انو كاف أبعد شيكخو أثرا فيو. كاالصكؿ كالفقو
كأخذت عنو كاتصمت ركايتي بو، كالزمتو دىرا طكيال كأزمنة كثيرة، كىك أجؿ اشياخي كأشيرىـ، 

بحار ) ... "كىك شيخ الشيعة االمامية غير منازع، شيخنا االماـ السعيد عالمة العمماء 
يكـ الثالثاء "كتاريخيا  (34-108/28: بحار االنكار)كنص اجازتو لو في . (108/70: االنكار

. ـ1503 آب 13 /"منتصؼ شير رمضاف مف شيكر سنة تسع كتسعمئة

بعد تاريخ اجازة شيخو ابف ىالؿ بيسير، كىي االجازة االخيرة في تاريخو العممي، رحؿ 
عند كركدم  ... : "يقكؿ في اجازتو لصفي الديف بف عيسى. في العراؽ" النجؼ االشرؼ"الى 

: بحار االنكار) "الى مجاكرة تمؾ االعتاب المقدسة في سنة تسع كتسعمائة تخمينا اك قريبا
. ككاف ذلؾ آخر عيده بكطنو (109/69

(2 )

بؿ إننا لسنا عمى يقيف مف . لسنا نعرؼ ال كثيرا كال قميال عف سيرتو كأعمالو في النجؼ
عمى الرغـ مف انو يشير في مطمع . انو كاف فييا لمدة طكيمة، كال في أم مكاف آخر في العراؽ

اجازتو السابقة الذكر لصفي الديف بف عيسى، الى انو في ىذه الفترة عرؼ جيدا المراكز الشيعية 
إذ ليس في االجازات التي منحيا، اك في ". الحمة"ك " كربالء"ك" النجؼ"اعني . الكبرل فيو

كىك الذم كاف . االخرل التي نعرؼ انو تمقاىا، ام اشارة الى نشاط عممي لو في تمؾ الحكاضر
يحرص، كما تقضي التقاليد، عمى إدراج تاريخو العممي الشخصي كاسماء شيكخو في تمؾ 

كما انو مما ال يقؿ عجبا . كمف العجيب حقا اف يتجاىؿ النجؼ خصكصا لك كاف فييا. االجازات
اف يقيـ في النجؼ سنكات طكيمة دكف اف يشارؾ في حياتيا العممية مشاركة ما، كىك مف عرفنا 

أشكاقو العممية، بحيث انو قضى عدة سنكات مف عمره مطكفا في البالد في طمب لقاء كبار 
. الشيكخ، كما عرفنا سابقا

كمعمكـ اف ىذه المدينة الخراسانية ىي . ـ1510/ىػ916سنة " ىراة"فجأة ظير في مدينة 
. في افغانستاف بحسب القسمة السياسية الجارية اليكـ

كمبادرة الكركي في اتجاه ايراف في تمؾ المحظة الحرجة مف تاريخيا ىي بنفسيا، 
تدلنا عمى مبمغ شجاعة الرجؿ كبعد نظره . كبصرؼ النظر عما نتج عنيا كتالىا، خبطة ىائمة
انيا مبادرة انساف تحركو ركح االفذاذ الذيف . كثقتو بنفسو كحسو التاريخي كركحو الرسالية معا
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الذيف يتحرككف انطالقا مف اف ام ميداف يناسب افكارىـ في . صنعتيـ اف يغيركا مجرل التاريخ
الدنيا ىك ميدانيـ ىـ، بصرؼ النظر عف مكقعو الجغرافي، كالحكاجز الثقافية، اك ام شيء مما 

. اكلئؾ ىـ االبطاؿ حقا. تقتضيو الحسابات المكضكعية التي يعتمدىا الرجاؿ العاديكف

كلنتصكر االف الكركي، الذم نرجح انو لـ يكف يعرؼ أحدا كال يعرفو احد في ايراف، 
يدخميا كحيدا قادما مف تمؾ القرية الشامية البقاعية الصغيرة، التي لـ يكف فد سمع باسميا حتى 
ذلؾ الحيف احد، كلكنيا ستصبح بعد قميؿ حاضرة عند كؿ ايراني، حضكر اصفياف كقزكيف كقـ، 

. ، كما سنرل"ممؾ ايراف كاىميا"ليممي كيقترح، ثـ ليصبح بعد قميؿ 

فقبؿ عشر سنكات انطمؽ . كانت ايراف في ذلؾ االكاف تجتاز منعطفا حادا في تاريخيا
كمضى في حمالتو العسكرية المظفرة . اسماعيؿ االكؿ الصفكم مف تبريز معمنا دكلتو الجديدة

باتجاه الغرب، حيث تياكل امامو االمراء كاإلقطاعيكف الصغار، الذيف كانكا يقتسمكف حكـ البمد، 
المدف؛ مثيريف النزاعات الدائمة بينيـ، كاعنفيا تمؾ التي كانت -في كيانات صغيرة اشبو بالدكؿ

تجرم تحت عنكاف مذىبي، كفقا لمسنف المعركفة الرباب السمطة الذيف دأبكا عمى إشعاؿ ىذا 
. النمط مف النزاعات الغراض سياسية، عمى رأسيا كفي مقدمتيا كسب كالء فريؽ مف المتنازعيف

كلعمو ليذا رأل الشاه اسماعيؿ، بعبقريتو النادرة، اف ال سبيؿ الى تكحيد بمده اال عمى قاعدة 
كلذلؾ فانو أعمف في عاصمتو الجديدة تبريز منذ أكؿ أمره اف المذىب الكحيد . تكحيده مذىبيا

. المقبكؿ في دكلتو الجديدة ىك المذىب الشيعي االمامي

مف كجية نظر سياسية تنظر الى المطمؽ فاف ىذا االعالف كاف التدبير الكحيد الذم 
كمف اماراتو اف ىذا . يمكف اف يخمص البمد مف المأزؽ المتمادم، الذم عانى منو لعدة قركف

بحيث انو في ىاتيؾ القركف لـ يقدـ ام مساىمة . البمد العريؽ في حضارتو قد غدا عقيما
حضارية اك ثقافية تذكر، باستثناء كبار شعراء التصكؼ العظاـ، الذيف كانت كظيفتيـ 
. االجتماعية الحقيقية اف يقدمكا لمناس ميربا يمجؤف اليو مف حياتيـ الكربة العديمة االفؽ

لكف مف الكجية العممية فقد كاف ذلؾ التدبير قرارا فكقيا، يفتقر الى االدكات الصالحة 
حؽ إف الشيعة االمامية لـ يككنكا أقمية في إيراف قبؿ الصفكييف، كحؽ ايضا اف البمد كاف . لتنفيذه

يكتـ تحفزا شعبيا عميقا باتجاه التشيع عبر عنو بمختمؼ االشكاؿ في تاريخو القريب، كحؽ ثالثا 
كمف ذلؾ اف قـ كانت اكؿ مركز عممي . اف عالقة التشيع بإيراف كانت عالقة تاريخية متينة

العاشر لمميالد، كفييا كفي الرم بدأت /منذ اكاسط القرف الرابع لميجرة" دار االسالـ"لمشيعة في 
الدراسات كاالبحاث العميقة عمى الحديث الصادر عف آئمة اىؿ البيت عمييـ السالـ، تبكيبا 
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كتصنيفا كتيذيبا، كمنيما انتقمت ىذه الحركة العممية الى بغداد حيث انتشرت كانداحت في 
. مختمؼ االتجاىات

كمع ذلؾ فإف غاية جيد صاحب السمطاف كمنتياه في ىذا، ىك اف يصدر االمر ممكحا 
كلكف . بسيفو ميددا متكعدا، كالناس قد يطيعكف اك يعصكف، متبعيف في الحاليف حكافزىـ التقميدية

. سكاء أطاعكا اـ عصكا فاف ىذا لف يغير مف الحقائؽ الماثمة شيئا

نمكذجيا مف المرجح في مثؿ ىذه الحاؿ اف يقاكـ الذيف ارتبطكا بالكضع القائـ كبناه 
السياسية كاالجتماعية كالثقافية، مف سياسييف كفقياء كشيكخ طرؽ كمف إلييـ؛ كاف ييمؿ الناس 
العاديكف فرحيف مستبشريف، اك اف يستكينكا ممتصقيف باالرض منتظريف بدىاء ما ينجمي عنو 

كىذا حدث بالفعؿ، أم اف تغييرا بالحجـ كالمستكل المطمكبيف لـ يكف . غبار المحظة المضطرمة
عادة تركيبيا مف جديد . لو اف يتـ بدكف إعادة تككيف البنية الثقافية السائدة، يقتضي تفكيكيا كا 

إف الدرس االكؿ . كمف المؤكد اف ليس في كسع السمطاف كادكات حكمو اف يفعؿ شيئا مف ذلؾ
كاالكثر اىمية الذم يتعممو المرء مف قراءة تاريخ االنسانية، كخصكصا مغامراتو الكبرل، اف 

كاف القكة الحقيقية المؤثرة في . السيؼ بنفسو أضعؼ كثيرا مف أف يؤدم الى تغيير حقيقي كعميؽ
. ىذا الميداف ىي ممؾ االشياء االخرل، كعمى رأسيا الكممة كطبعا حامميا بكصفيا كعاء لمفكر

عندما دخؿ الكركي ىراة كاف الشاه اسماعيؿ قد أتـ فتحيا، متما بذلؾ برنامج فتكحاتو 
فكجده قد أمر بقتؿ جماعة مف فقيائيا . كباتت اليضبة االيرانية كميا في حكمو. باتجاه الغرب

السنة، كمف بينيـ شيخ االسالـ فييا احمد بف يحيى، الشيير باحمد الحفيد، النو كاف حفيدا 
فاتجو الى الشاه مباشرة كانكر عميو ما فعؿ، النو كضع . لسعدالديف التفتازاني، البالغي الشيير

لك لـ يقتؿ المكف اف يتـ عميو بالحجج كالبراىيف أحقية مذىب : "لمسيؼ في مكضع الحكار، كقاؿ
، كمستدرؾ 3/445: رياض العمماء)" االمامية، كيذعف بإلزامو جميع ما كراء النير كخراساف

(. 3/432: الكسائؿ

ىذه الحادثة، السيما المنيج الذم اعمف لزكـ اتباعو، تصمح دليال كمؤشرا عمى أمريف 
. يتصالف بشخصية بطؿ ىذه السيرة، كبالتالي مفتاحا لدراستو

 بحيث أنو، كىك . قكة نفس الرجؿ كاعتداده بما يرل كيعتقد بأنو حؽ كصكاب: االكؿ
الغريب الذيف رجحنا انو اليعرؼ أحدا كال يعرفو احد، يعمف بتخطئة العاىؿ الممتميء 

خصكصا . كذلؾ امر اليجرؤ عميو اشجع الرجاؿ. زىكا في لحظة اتماـ انتصاراتو
كانو في مكاجية ممؾ ذم شخصية جبارة، انتزع الممؾ بحد السيؼ كلما يبمغ الثالثة 
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ثـ ثقتو الكاممة بنفسو كبمقدرتو عمى ىزيمة شيخ االسالـ في ميداف . عشرة مف عمره
. الجداؿ، ليحقؽ مايعجز عنو حد السيؼ

 كلك لـ يكف . ايمانو بمبدأ الحكار كقكة الحجة كالبرىاف، ايمانا ثابتا مطمقا: الثاني
إذ أنو، كىك . ايمانو ىذا عمى ما كصفنا لكاف ينبغي اف يككف راضيا جدا عما يجرم

ابف التشيع الشامي الذم عانى صنكؼ االضطياد خالؿ قركف، ينبغي، بحسب 
 .طبيعة البشر، اف يككف مييأ تماما لقبكؿ اضطياد معاكس

المصدراف المذاف نقمنا عنيما ىذا الخبر ال يقكالف لنا ماذا كاف رد الشاه عمى طرح 
. كلكف كؿ شيء مما سنذكره تكا، يدؿ عمى أنو أذعف ليذا الرجؿ الشجاع البعيد النظر. الكركي

لقد نجح الكركي في اف ينقؿ الشاه مف مكقع رجؿ السيؼ، الذم اليعرؼ بحكـ سنو كتجربتو اال 
كتمؾ نقمة ىائمة في عالـ . القكة كسيمة، الى مكقع المتقبؿ، بؿ الراعي، لمنيج ارشادم تعميمي

 .ما كاف ليا انت تحصؿ لكاله. الممكؾ ذكم السمطاف ال مثيؿ ليا فيما نعرفو مف تاريخنا

بدأت منيا السير في طريؽ االنصيار الكامؿ . كانت تمؾ لحظة مفترؽ في تاريخ ايراف
مخمفة كراءىا تاريخا اسكد . كالتكحد العميؽ، الذم أثبت الزماف مف بعد صالبتو التي التضاىى

. مف التفتت الكياني كالشقاؽ كالتناحر الدمكم الشرس

لنتصكر متسائميف في المقابؿ ماذا كاف يمكف اف يككف المستقبؿ لك أف الشاه اسماعيؿ 
معمكـ اف ىذا النكع مف التساؤالت مغامرة في مقاييس البحث، اليمكف . استمر في خطتو الخرقاء

كمع ذلؾ فاننا، استنادا الى تجارب تاريخية، منيا ما ىك اكبر . الجكاب عمييا اال بالظف كالتخميف
مما نعالجو بكثير، نعمـ اف القسر كاالكراه كاالرىاب ال يمكف اف تككف كسيمة تغيير انساني عميؽ 

كاف التعميـ كاالشاد قكة . كاف الكممة ىي اداة التغيير االقكل، حيث تخرج مف فـ اىميا. كثابت
. ىائمة، تصغر عندىا السيكؼ

ىكذا افمح الكركي في اف يدفع الشاه اسماعيؿ الى المكقع الذم صمـ عمى العمؿ مف 
. كمف ىنا نبدأ. خاللو

بعد مدة قصيرة رأيناه كقد اتخذ مف كاشاف، معقؿ الشيعة القكم كالعريؽ كبمد االيماف 
: عالـ آرام عباسي)" متكجيا إلجراء احكاـ الشريعة الغراء"عمى تعبير المؤرخ المنشي، مقرا لو 

كفقا السمكب المؤرخيف . كالحقيقة اف ىذه العبارة الممتبسة تخفي اكثر مما تظير. (1/154
كنجد لدل الفقياء . االيرانييف الرسمييف في تمؾ الفترة، الذيف كانكا يؤثركف ابدا الصياغات المكاربة

 كلؤلؤة 4/386: ركضات الجنات)الذيف اعتنكا بسيرة الكركي ما يكضحيا، حيث نقرأ في 
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أمر بأف يفرد في كؿ بمد كقرية اماـ يصمي بالناس كيعمميـ شرائع "مثال أنو  (153/البحريف
ف كانت تختصر أعمالو اليائمة في كممات، اال انيا عمى االقؿ تسمح لنا ". الديف كىذه عبارة، كا 

بأف نتصكر كيؼ كضع تنظيما شامال أتاح لو اف يكجو النشاط الديني في ايراف كميا، عبر شبكة 
كنيج كيذا تدبير عريؽ . كاسعة مف المتفقييف كأئمة المساجد الذيف تكلى نشرىـ في أنحاء البالد

كبالنسبة لمكركي كعممو فمف الكاضح . يذكرنا بالسياسة النبكية، كباالياـ االكلى النتشار االسالـ
اف ذلؾ يعني خطة شاممة لنشر العقيدة كالفقو الشيعييف شممت ايراف كميا، كاف ىك يشرؼ عمييا 

(. 3/454: ، كرياض العمماء83 ك 108/68: بحار االنكار)بنفسو، متنقال مف بمد الى بمد 

في سبيؿ تكسيع تصكراتنا عف الحجـ الحقيقي العماؿ الكركي في تمؾ االياـ، كفي نفس 
الكقت تكسيع الداللة الكاقعية لمعبارتيف المتيف انطمقنا منيما في تصكراتنا، عمينا اف نضيؼ اف ال 

شؾ انو كاف عمى الكركي اف يجترح الكثير في سبيؿ إعداد ذلؾ العدد الضخـ مف الفقياء 
آخذيف في االعتبار انو كاف يعمؿ في بمد لـ يكف انتاج . كالمتفقييف المؤىميف لالمامة كالتعميـ

الفقياء في القركف االربعة االخيرة عمى االقؿ مف تقاليده كنشاطاتو البارزة، بسبب الكضع 
كبسبب فقداف الرعاية الضركرية لنشاط باىظ . السياسي المضطرب الذم كاف يعاني منو

كايضا بسبب . التكاليؼ كيذا، مف قبؿ االقطاعييف كاالمراء المحمييف الشرىيف الضيقي االفؽ
. الحياة التعيسة كالعديمة االفؽ لمناس العادييف

كاف ينفؽ عمييا . في ىذا السبيؿ قاـ الكركي بتأسيس عدد مف المدارس في انحاء مختمفة
كاف الشاه . كىك مبمغ ضخـ جدا بمقاييس ذلؾ الزماف. سبعيف الؼ دينار شرعي ذىبا سنكيا
(. 4/362: ركضات الجنات). اسماعيؿ يدفعيا مف خزينة الدكلة

كمف الجدير بالذكر انو كاف يتكلي بنفسو تدريس كبار رجاؿ الدكلة، كمنيـ االمير جعفر 
كما نذكر ايضا اف االمير غياث . (الجعفرية)كألجمو ألؼ رسالتو الشييرة . النيشابكرم كزير الشاه

الديف منصكر الدشتكي، الصدر في دكلة الشاه اسماعيؿ ثـ كلده طيماسب، رفض أف يتممذ 
كسنرل اف ىذا المكقؼ غير المتعاكف كغير المستكعب لممستجدات العالقة، قد . لمكركي في الفقو

. آؿ الى عزلو فيما بعد

الصغيرة القصية، الذم " كرؾ نكح"ىكذا غدا ذلؾ الفقيو الغريب الدار، القادـ مف قرية 
عمى حد قكؿ خكاند أمير، " نقطة الدائرة كمعقد حكاـ االسالـ كمرجع العمماء"دخؿ ايراف كحيدا 

(. 610-4/609: حبيب السير). المؤرخ االيراني الرسمي لمفترة
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(3 )

قضى الكركي في عممو ذاؾ مدة ال نعرفيا بالضبط، كلكنيا تقؿ قميال عف االثنتي عشرة 
في نيايتيا صار الفقيو الشيعي ظاىرة منظكرة في المجتمع االيراني، بفضؿ المدارس التي . سنة

. كمف اكلئؾ الفقياء مف تكلى مناصب عالية في االدارة الرسمية فيما بعد. تكلى نشرىا كرعايتيا
كخالليا بدأ أكائؿ الفقياء المياجريف يتكافدكف قادميف مف جبؿ عامؿ، كقد راعتيـ تجربة كبيرىـ 

كخطت عممية االرشاد الشعبية العامة خطكات كاسعة جديدة نحك أىدافيا، بحيث انو . كرائدىـ
خالؿ تمؾ المدة كالعقد التالي تبدؿ كجو ايراف الثقافي تبدال اساسيا، كانصير اىميا في بكتقة 

ككاف مف ابرز النتائج السياسية كاالجتماعية اف النزاعات المذىبية الدامية التي دمغت . كاحدة
. تاريخ البمد مف قبؿ قد غدت االف مف الماضي المنسي الذم ال يمكف اف يعكد

عند ىذا الحد، كما دامت خطة الكركي الكاسعة كالدقيقة تسير بنجاح فمف المتكقع اف 
بحار )ـ 1521/ىػ928أكائؿ سنة " النجؼ"كلكننا نراه فجأة في . تستمر الى نيايتيا المحسكبة

كالريب انو لـ يترؾ كؿ ما بنى معرضا . ام قبؿ كفاة الشاه اسماعيؿ بعاميف (108/59: االنكار
. لالنييار، اك لمتكقؼ عمى االقؿ، كيمضى اال مكرىا اك لسبب غالب

فالمؤرخكف االيرانيكف الرسميكف حذركف جدا في التحدث . اننا النعرؼ ما حدث بالضبط
كلذلؾ فاننا النجد . أعني حيف يككف ىناؾ اشكاالت سياسية كراء الحدث. عف مثؿ ىذه المسألة

في حيف أننا سنجد نصا كاضحا جدا عمى عكدتو . في مصادرىـ أدنى إشارة الى مغادرة الكركي
كلكننا نستطيع اف نفيـ، بؿ كاف نقدر ايضا، اذ ننظر الى المكضكع مف الزاكية التي . فيما بعد

نفترض اف الشاه نظر منيا، خشيتو مف امتداد كتصاعد نفكذ  رجؿ استطاع اف يكجو الحياة 
". كالية الفقيو"السيما كاننا نعرؼ جيدا أفكار الشيخ الكركي في . العقمية كالثقافية لمشعب االيراني

باالضافة الى ما دخؿ عمييا مف تطكير خالؿ القرف . كىي ىي افكار الشييد االكؿ مف قبؿ
كالبد مف اف نشر أفكار كيذه، كىك أمر قد حدث بالفعؿ، كاف يعني . كنصؼ القرف الماضييف

. اف لـ نقؿ انيا تدعي االستعالء عمييا. تأسيس سمطة في مقابؿ سمطة الحاكـ نفسو

اننا إذ نضع ىذا النمط مف التفكير السياسي المتقدـ في مقابؿ ما نعرفو عف الشاه 
اسماعيؿ كنشأتو كشخصيتو، نستطيع اف نرل بكضكح عناصر االزمة التي انتيت بخركج الشيخ 

. مف ايراف

فكاف شاعرا صكفيا يتخمص في شعره بػ . نشأ الشاه اسماعيؿ نشأة صكفية عسكرية
ككانت القاعدة الصكفية المعسكرة التي انطمؽ منيا، تحمؿ . ، كقائدا عسكريا ممتازا"خطايي"
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تكجيات شيعية اثني عشرية كاضحة، كلكنيا ساذجة جدا مف كجية نظر كمقاييس رجؿ الكالـ 
كالحقيقة انو كقاعدتو يمثالف تمؾ االنماط مف التشيع التي انقطعت لسبب اك آلخر عف . كالفقو

المراكز العممية كالشيعية في العراؽ، حيث تحققت االنجازات الكبرل، عمى مستكل التأمؿ كالبحث 
كىي أنماط كجدت في بعض مناطؽ الشاـ، كفي أسيا الصغرل . في النصكص االساسية

كمنيا . ككاف منيا مف التحؽ بالخط االساسي. كأذربيجاف كاالىكاز كاختمفت مصائرىا فيما بعد
فيما . كمنيا مف اليزاؿ حتى اليكـ معمقا، يبحث بصمت عف مصيره. مف اضمحؿ كضاع نيائيا

كخاضت معارؾ شديدة، كقدمت . يعكد لمحركة الصكفية الصفكية، فانيا انتجت أدبا صكفيا رفيعا
كلكنيا، فيما خال ذلؾ، لـ تنتج فكرا عمميا، مف شأنو أف يساىـ في . شيداء مف شيكخيا كقادتيا

. تقدـ سياسي كاجتماعي

اما الشيخ الكركي فقد كاف يحمؿ كيمثؿ خالصة ما انتجو التفكير الشيعي، كالميا 
كيمثؿ، بشكؿ أخص، المدرسة العاممية التي . كفقييا، خالؿ عشر قركف مف التطكر الدائـ

لـ يكف ينقصيا اال الشركط السياسية . تطكرت منذ الشييد االكؿ، مفيكما لمشرعية كنظرية لمسمطة
. المالئمة لتقيـ نمكذجيا العممي

كاف مف الطبيعي كالمتكقع جدا، كالحاؿ عمى ما كصفنا، أف يحصؿ تنافر ما في الرؤية 
لـ يكف مف المتصكر اف يفمح الشيخ في نقؿ الشاه الى عالمو الفكرم، متجاكزا . بيف الشيخ كالشاه

اك اف ينزلؽ الشاه، بحركة كاحدة، كبكؿ بساطة، . بو، بدفعة كاحدة، ما اقتضى قركنا مف العمؿ
. متخميا عف عالمو الصكفي الحميـ كالبسيط كالدافيء، الى عالـ الكالـ كالفقو المعقد كالمكضكعي

كما كاف مف المتعذر، بالدرجة نفسيا كاكثر، أف يمارس الشيخ فف الممكف، فييبط بنيجو 
كأسمكب عممو الى المستكل الساذج البسيط لعالـ التصكؼ الصفكم، كرؤاه المسدحة ذات البعد 

. كاف يخمع رداءه الفكرم السابغ، الذم تتابعت عمى نسجو أجياؿ مف أفذاذ الرجاؿ. الكاحد

فقد كاف الى جانبو كعمى . كلنضؼ اف الشاه اسماعيؿ لـ يكف كحده فيما كاف عميو
يشاركيا . مذىبو قكة امراء القزلباش، ذكم السطكة كالعالقة التاريخية المتينة بالحركة الصفكية

بالضيؽ بالكركي القكل االنتقالية المخضرمة، التي تكيفت مع الكضع الجديد، الذم أنشأه الحكـ 
. تجاكزه الكضع الثقافي، كالى حد ما السياسي، الذم حممو الكركي كمثمو. الصفكم، تكيفا محدكدا

منيا مثال االمير غياث الديف منصكر الدشتكي، الصدر االكؿ في حككمة الشاه، كالذم كاف مف 
مشككؾ االعتقاد بمراسـ المذىب "ككصؼ بأنو . قبؿ كزيرا لمشاه حسيف بف بايقرا التيمكرم

يأتي في الدرجة الثانية بعد مجتيد الزماف الشيخ "كأنو . (4/270: ركضات الجنات)" الجعفرم
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كرفض اف يتممذ لو بإصرار، أسكة بغيره مف رجاؿ  (240/مجالس المؤمنيف)" عمي بف عبدالعالي
. يشيد لذلؾ اف الكركي حرص عمى عزلو مف منصبو بعد عكدتو المنصكرة، كما سنرل. الدكلة

. لكؿ ذلؾ فقد كاف مف الحكمة كبعد النظر أف ينأل الشيخ بنفسو عف الميداف المضطرب
. قبؿ أف تصؿ المعضمة الى نقطة االنفجار، حيث مف الممكف اف يضيع كؿ شيء

ـ، اك قبميا بقميؿ، كأقاـ في 1521/ىػ928لذلؾ، فيما نرل، غادر ايراف اكائؿ السنة 
. النجؼ متربصا، ينتظر ما تأتي بو االياـ

تكفي خالليا الشاه  (190/أحسف التكاريخ)أمضى في النجؼ ثالث سنكات تقريبا 
. (ـ1576-1514/ىػ984-930)اسماعيؿ كقاـ مف بعد كلده طيماسب 

(4 )

كاف طيماسب، عمى النقيض مف أبيو، رجال عميؽ التديف، يتحمى بثقافة كاسعة كعناية 
. كفي غير اندفاع أبيو (248/ كدانسمنداف آذربيجاف448/أحسف التكاريخ)بالفنكف 

كاذا شئنا اف نضع المقارنة بيف االب كاالبف في اطارىا التطكرم كسنف التبدؿ فإننا 
: نقكؿ

كاف اسماعيؿ نتاج الحركة الصفكية الصكفية، بمعالميا كحدكدىا التي رسمناىا قبؿ 
. كحركة بيذا التككيف القصير النفس، ما كاف ليا اف تتجاكز ذاتيا، فتعطي أكثر مما تممؾ. قميؿ

كاف إنجاز اسماعيؿ . كغني عف البياف انيا لف تسمح بسكاىا اف يتجاكزىا في عقر دارىا
كال مراء اف ذلؾ . االساسي كثمرة عمره انو كحد شمؿ بمده سياسيا بقكة سيفو كعبقريتو العسكرية

غدا مف حقو االف، كىك يجمس عمى قمة انتصاراتو، اف يشعر بالرضى التاـ . كاف انجازا كبيرا
. فال يككف لو مف بعده كبير مطمب. عما انجز، كيرتاح اليو

المتجددة، التي اشترؾ في بنائيا سيؼ ابيو كعقؿ " ايراف"اما طيماسب فقد كاف نتاج 
الحركة الصفكية، التي انطمؽ منيا آباؤه، كانت بالنسبة اليو شيئا مف التاريخ الذم . الكركي

اما . أدت ما عمييا كأدل ما عميو، كانقضت، كانقضى. تماما مثؿ سيؼ ابيو. مضى كانقضى
. عقؿ الكركي كعممو فقد كاف ىك الحاضر كالمستقبؿ

لقد كاف عمى طيماسب اف يتأمؿ كاف يكاجو المشكالت السياسية التي تطرحيا مرحمة ما 
فيا ىك قد كرث دكلة مترامية االطراؼ، ما تزاؿ تبحث عف رابط ركحي، . بعد التكحيد السطحي

لذلؾ كاف مؤىال لرؤية الكجو اآلخر . يشد رعاياىا الى كيانيا السياسي، كالى الدكلة الجديدة
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حقا لقد . لمعمؿ الذم خطى بو الكركي خطكات كاسعة، كلكنو اضطر الى تركو قبؿ اف يستكمؿ
كلكنو، مف جية أخرل، كاف . كاف تصاعد نفكذه يدفع ام حاكـ بعيد النظر الى التخمص منو

ال . ييبيا عنصر التكحيد المفقكد كالضركرم. يبني لمدكلة الفتية ما يتطمع اليو ام حاكـ أبعد نظرا
كأقامكا مف انفسيـ حماة لمتيار . سيما كاف العثمانييف كانكا قبؿ عدة سنكات قد أحيكا الخالفة

كبذلؾ كاف قسـ اليستياف بو مف الشعب االيراني نفسو يتطمع الييـ . التقميدم في االسالـ
كييب الكضع االمبراطكرم لمدكلة الجديدة ذلؾ . كممثميف لكؿ ما ىك عريؽ كمجيد في تاريخيـ

. الكىج الركحي الفقكد

أحسف )بعد اعتالء طيماسب سدة العرش بسنة كاحدة رجع الكركي الى ايراف 
كعكدتو السريعة بعد كفاة الشاه اسماعيؿ بذلؾ الكقت القصير تدؿ عمى اىتماـ . (190/التكاريخ

كتؤيد ما رأيناه كذىبنا اليو ، مف أف أزمتو كانت . طيماسب البالغ بعكدة الشيخ الى ما كاف فيو
. مع اسماعيؿ بما يمثمو مف تجربة شخصية كنمط تفكير

يأمر فيو بطاعة الشيخ كيحذر مف مخالفتو  (فرمانا)مع عكدتو نشر طيماسب أمرا ممكيا 
ما يحممنا عمى الظف بأنو مف كضع . كىك أمر صيغ بمغة فقيية، كبميجة حازمة. تحذيرا شديدا
ليؾ ترجمة أمينة . كىذا بدكره يحممنا عمى االعتقاد بأنو قد جعمو شرطا لعكدتو. الكركي نفسو كا 

: لو

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

حيث إنو يبدك كيتضح مف الحديث الصحيح المنسكب الى االماـ الصادؽ 
انظركا مف كاف منكـ قد ركل حديثنا، كنظر في حاللنا كحرامنا، "عميو السالـ 

كعرؼ احكامنا فارضكا بو حكما، فإني قد جعمتو حاكما، فإذا حكـ بحكـ فمف 
لـ يقبمو فإنما بحكـ اهلل استخؼ، كعمينا رد، كىك راد عمى اهلل، كىك عمى حد 

ككاضح اف مخالفة حكـ المجتيديف الحافظيف لشرع سيد المرسميف ". الشرؾ
لذلؾ فاف كؿ مف يخالؼ حكـ خاتـ المجتيديف . ىك كالشرؾ في درجة كاحدة

ككارث عمكـ سيد المرسميف كنائب االئمة المعصكميف عمييـ السالـ، الزاؿ 
كاسمو العمي عاليا، كاليتابعو فإنو المحالة مردكد، كعف ميبط المالئكة 

. مطركد، كسيؤخذ بالتأديبات البميغة كالتدبيرات العظيمة

  كتبو طيماسب بف شاه اسماعيؿ الصفكم المكسكم 

( 305/الفكائد الرضكية)   
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انيا المرة ". كالية الفقيو"يمثؿ ىذا البياف اكؿ خطاب سياسي في االسالـ مبني عمى 
ام انيا . في كتاب مف غير كتب الفقو، كربما قبؿ" نائب االماـ"االكلى التي ترد فييا عبارة 

فمقد قرأنا لممرة . دخمت الخطاب السياسي قبؿ اف تدخؿ المغة الفقيية المكتكبة التي كصمت الينا
لمشييد االكؿ " الممعة الدمشقية"عمى كتاب  (ـ1558/ىػ965:ت)االكلى في شرح الشييد الثاني 

كلكنيا حتما جاءت مف الجك الفكرم الذم كاف سائدا ". الركضة البيية في شرح الممعة الدمشقية"
. كما الكركي كالشييد الثاني اال مف جممة حممة ىذا الفكر البارزيف. جبؿ عامؿ منذ الشييد

ف صدر عف السمطة الفعمية اال انو لـ يمر عبرىا أم انو لـ . كلنالحظ اف الخطاب كا 
بؿ تحرؾ . يكف معنيا بالتكفيؽ بيف الضركرة الشرعية كبيف مقتضيات كمطالب السمطة الفعمية

مباشرة مف مصدر الحكـ الشرعي، االماـ، الى الفقيو، بكصفو العارؼ بالشريعة المقدسة المؤتمف 
بكرعو كتقكاه عمييا، دكف اف يكلي ام عناية لتبرير السمطة السياسية القائمة، اك يحاكؿ اف 

كاذ نقكؿ ىذا تمر في الذىي بسرعة، كعمى سبيؿ المقارنة، عمميات التكفيؽ . يمنحيا شرعية ما
المرىقة بيف مقتضيات الخالفة كمطالب السمطة العسكرية الغالبة في النمكذج السمجكقي اك 

. المممككي

كشممت سمطاتو العممية . في ىذه الفترة بمغ الكركي قمة السطكة كالنفكذ التي كانت لفقيو
راقة . منع كزجر الفسقة كالفجرة" زالة الفجكر كالمنكرات، كا  كقمع كقمع قكانيف المبتدعة، كا 

قامة الفرائض كالكاجبات، كاكقات الجمعة  جراء الحدكد كالتعزيرات، كا  الخمكر كالمسكرات، كا 
". كاحكاـ الصياـ كالصمكات، كاحكاؿ االئمة كالمؤذنيف، كزجر مرتكبي الفجكر، كالجماعات

كىذه الكممات . (191-190/احسف التكاريخ)". كرغب عامة العكاـ بتعمـ احكاـ شرائع االسالـ"
كالى عكدتو الى إحياء حركة التعميـ الشيعي بشكؿ . تنص عمى اك تشير الى نفكذ كاسع جدا

لذلؾ فاننا نتفيـ جيدا االسباب التي جعمت المنشي يندفع في كصؼ نفكذه . شامؿ، كالى نجاحيا
كلكي . (1/154: عالـ آرام عباسي)" كاف في ذلؾ الحيف ممؾ ايراف كأىميا: "الى حد القكؿ إنو

نخرج تعبير المنشي عف حد المبالغة المفرطة نضيؼ إنو كاف يكجو الى حكاـ الكاليات رسائؿ 
" تتضمف قكانيف العدؿ، ككيفية سمكؾ العماؿ كالرعية في أخذ الخراج ككيفيتو كمدتو" مباشرة 

فضال عف . (كقد رأل الجزائرم بنفسو عددا مف ىذه الرسائؿ. 76/شرع غكالي الاللي: الجزائرم)
مف  (ـ1539/ىػ946: ت)عزؿ االمير منصكر الدشتكي . أنو كاف يكلي كبار المسؤكليف كيعزليـ

، كركضة الصفام 340/، كمجالس المؤمنيف304 ك244/احسف التكاريخ)منصب الصدارة 
، كنصب تمميذه، ام تمميذ الكركي، المير معزالديف محمد االصفياني (575/ناصرم

ثـ عزلو ليقيـ االمير اسداهلل تسترم . (314-313/أحسف التكاريخ )(ـ1545/ىػ952:ت)
(. 298/نفسو )(ـ1555/ىػ963:ت)
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في ىذه الفترة التي امتدت ما يقرب مف ثماني سنكات استكمؿ الكركي انجازه التاريخي 
الكبير، الذم كمفو عشريف سنة تقريبا مف العمؿ الدائب المباشر، كاف يقكده كيكجيو بنفسو في 

مع الناس تعميما كارشادا، كمع رجاؿ السمطة كاالدارة تكجييا الى ما عبر عنو : مختمؼ المياديف
كمثؿ ىذا، كأقؿ منو، ىك حمـ الفقياء، بؿ ". قكانيف العدؿ"حسف ركممك في نصو المقتبس أعاله 

. كؿ الرجاؿ الذيف يحممكف أفكارا اجتماعية في كؿ االزماف

مف الصعب، اف لـ يكف مف المستحيؿ، اف نخكض في تفصيالت اعمالو، لنقكؿ ايف 
كما مضى مف سيرتو إنما ركبناه . أبدع كأّثر، لعكؿ المصادر التي أخذنا منيا عف ىذا المطمب

جازات، عربية كفارسية كلكف العارؼ بما كانت . تركيبا مف نتؼ متفرقة في كتب تاريخ كسيرة كا 
عميو إيراف مف قبؿ، ثـ بما صارت اليو مف بعد، يرل حتما كبكضكح كامؿ النقمة اليائمة التي 

بحيث يرل اف تاريخ ايراف الحديث قد بدأ . تحققت في الميدانيف الثقافي كاالجتماعي خصكصا
حقا بتمؾ النقمة، اعني التاريخ االيجابي الذم يقاس بحجـ المساىمة الحضارية، التي نالحظ انيا 
. انعدمت اك كادت في القركف السابقة، بسبب االكضاع السياسية كاالجتماعية التي كانت سائدة

ثـ غدت، منذ النيضة الصفكية، كبيرة كمتنكعة في مختمؼ مناحي الفكر، . كالتي المحنا الييا آنفا
كذلؾ ىك المغزل الكبير كاالساسي لمتقدـ النكعي الذم تحقؽ بتمؾ . كفي اآلداب كالفنكف كالعمارة

. النيضة، التي يعكد الفضؿ في الجانب المعنكم كاالساسي منيا الى ىذا الرائد العظيـ

(5 )

كاف مف الطبيعي اف يثير ذلؾ النفكذ الكاسع غيرة كبار أمراء القزلباش كالنافذيف مف 
النفكذ، مثمو مثؿ السمطة، اليمكف اف يككف مكضع رضى كتسميـ كامميف الحد، دكف أف . غيرىـ

. يؤدم ذلؾ بالضركرة الى كبير امر، بحيث يحبط النيج اك السياسة كصاحبيما

لكف ىؤالء شرعكا يتحرككف بشكؿ قكم في كجو الكركي، بعد اف كسبكا الى جانبيـ فقييا 
ذلؾ ىك الشيخ ابراىيـ بف سميماف القطيفي، الذم كاف تمميذا . قطيفيا، عرؼ بتطرفو البالغ

بحيث اف . لمكركي، كاستطاع بحماية الساسة الحانقيف كحثيـ اف يثير عاصفة في كجو استاذه
أكثر مؤلفاتو قد كضع لغرض كاحد، ىك إبطاؿ آراء الكركي في أم شيء، حتى في مكضكعات 

كلـ يتعفؼ فيما كتبو مف ردكد عف استعماؿ اكصاؼ . فقيية بحتة البعد سياسي اك اجتماعي ليا
، 4/610: حبيب السير)كىك اندفاع أثار تعجب كشككؾ المؤلفيف مف بعده . نابية بحؽ استاذه

كنجد نماذج مف جدلو كلغتو في رسالتيف . (251/، احسف التكاريخ161-160/لؤلؤة البحريف
. (رسالة في الرضاع)ك (السراج الكىاج)
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عمى اننا النستطيع، كنحف نتأمؿ في دكر القطيفي في ىذا المعترؾ، تركيبة الرجؿ، 
اال اننا ايضا اليسعنا اال اف نأخذ في االعتبار انو ابف منطقة . كخصكصا ميمو لمعنؼ كالتطرؼ

تمؾ ىي المدرسة االخبارية، التي تنكر ". كالية الفقيو"انتحت كجية فقيية تختمؼ تماما عف 
اما مصادره فيي االحاديث . االجتياد كترل اف الفقيو مجرد ناقؿ فتكل عف االئمة عمييـ السالـ

كغني عف البياف اف ىذا الفيـ . ككؿ ما في الصحاح االربعة صحيح الصدكر. الصحيحة
لكظيفة الفقيو ينفي ضمنا مكقعيتو كخصكصيتو، السيما اف تككف لو كالية، اال ما يككف لسائر 

. الناس

بيف ابف جبؿ . إذف فيناؾ في خمفية الصكرة كعمقيا عامؿ ثقافي تاريخي متضاد التأثير
عامؿ الذم انتحي فقياؤه عمكما منذ الشييد االكؿ كجية سياسية، كبيف ابف السكاحؿ الشرقية 

. لمجزيرة العربية كما كاالىا التي أظير فقياؤىا دائما خضكعيـ لعامؿ تثبيت قكم

حتى لقد جرت . أخيرا تجمعت في كجو الكركي قكل كبيرة لـ تدخر كسيمة لمنيؿ منو
ككصمت . (256:أحسف التكاريخ)االمير القزلباشي " محمكد بؾ ميردار"محاكلة لقتمو، قتؿ بطميا 

الى الشاه رسالة غفؿ تضمنت اتيامات خطيرة بحؽ الكركي، كشؼ صاحبيا كنفاه مف البالد 
(. 255:نفسو)

يشيد . كالظاىر اف الشاه خشي مغبة انفجار الصراع، فمجأ الى إبعاد الكركي الى العراؽ
لذلؾ اف حسف ركممك يربط بيف نقؿ خصكـ الكركي نشاطيـ ضده مف الخفاء الى العمف، كبيف 

كما أبعد عددا مف . (255:نفسو)" صدكر الرخصة لخاتـ المجتيديف بالتكجو الى عراؽ العرب"
. مناكئيو، عمى رأسيـ الشيخ القطيفي

ـ أصدر الشاه فرمانا ثانيا بحؽ الكركي، يجد 1533/ىػ939 ذم الحجة سنة 16بتاريخ 
. (اليجرة العاممية الى ايراف في العصر الصفكم)القارئ ترجمة أمينة لو في ممحؽ خاص بكتابنا 

كتب ىذا الفرماف، خالفا لالكؿ، بالصياغة الديكانية التي كانت مألكفة في ذلؾ العصر 
كفيما يمي تمخيص لمجزء . كفيما خال ذلؾ فقد أعاد الى االذىاف مضمكف سابقو. كلغتيا المعقدة

: الياـ منو

. كبذلؾ تميد لظيكر االماـ الميدم. نشر التشيع ىك رسالة الدكلة الصفكية -1
فيـ بما يممككف مف معرفة يقكدكف الناس . اليتـ ىذا القصد اال بمتابعة عمماء الديف -2

 .الى اليدل
 .إف الشيخ الكركي ىك أعظـ عمماء العصر كنائب االماـ -3
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لذلؾ فاف الشاه، تحقيقا لرسالة الدكلة السامية، يأمر جميع أركاف الدكلة باتخاذه  -4
كاف يقدمكا لو مراسيـ الطاعة في جميع . مقتدل ليـ كاماما، كاف يمتثمكا المره كنييو

 .االمكر
كما كأنو، ام الكركي، يستقؿ بتعييف المتصديف لالمكر الشرعية في مناصبيـ  -5

 .كعزليـ منيا

كما انيا تصعيد . تمؾ السمطة الكاسعة تشكؿ سابقة ال مثيؿ ليا في تاريخ الفقياء الشيعة
لقد شاء طيماسب اف يسكت بفرمانو . تجاكز أجرأ تصكر حتى ذلؾ الحيف" كالية الفقيو"عممي لػ 

كاف يضمف لو عكدة المنتصر ليمارس نيجو كىك أقكل مما . كؿ صكت يرتفع في كجو الكركي
 18بؿ تكفي في النجؼ بتاريخ . ذلؾ انو لـ تتح لو رجعة قط. كلكف كاف لالقدار رأم آخر. كاف

 (.253/أحسف التكايخ). ـ1534/ىػ940ذم الحجة 

كىك امر ال تساكم . قيؿ أنو اغتيؿ بالسـ. لقد قيؿ الكثير في مالبسات كفاة الكركي
غير اننا، في غمرة الجدؿ، ال يسعنا اف نتجاىؿ رأم اثنيف مف . صعكبة نفيو اال محاكلة اثباتو

-1512/ىػ948-918)ىما الشيخ حسيف بف عبدالصمد الجباعي . معاصريو كمكاطنيو
، الذم كاف يصر عمى تمقيبو بالشييد الثاني، دكف استاذه زيف الديف بف عمي، كابف (ـ1576

كىك تمميذ آخر لمشيخ زيف الديف، الذم ، (ـ1576/ىػ975: ح)العكدم، محمد بف عمي الجزيني 
، شيداء 3/434: ، مستدرؾ الكسائؿ1/318: رياض العمماء)عده مف جممة الشيداء 

. خاصة كاف كؿ شيء في مالبسات حياتو االخيرة يكمئ لمثؿ تمؾ النياية. (114/الفضيمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(5) 

انشهيد انثاوي 

زيه انديه به عهي 

 ( م1558-1505/ هـ911-965)

بطم انىحدة االسالميت 
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بطؿ الكحدة االسالمية 

بطكلة اكثر االبطاؿ ىي تعبير عف تعاطييـ تعاطيا ناجحا مع مكاصفات كمقتضيات 
بحيث اف بركزىـ ينيض عمى قاعدة مف الفيـ الجيد لمعكامؿ . المرحمة التاريخية التي عاشكا فييا

فتأتي اعماليـ كنتائجيا تعبيرا قكيا كصادقا عما ىك كامف في . السياسية كاالجتماعية كالثقافية
. كيقكدكف أمتيـ اك مجتمعيـ في االتجاه الذم ينيد اليو. االعماؽ متييء لمظيكر

يسير فيو البطؿ عمى طريؽ كنيج يختطو لنفسو، . لكف ىناؾ لكنا مختمفا مف البطكلة
ىذا المكف ينتج ابطاال أفذاذا، كلكف ايضا . يعاند االتجاه الذم يسير فيو التيار الطاغي مف حكلو

. كمف المعمكـ اف الشيداء يزرعكف لمخمؼ. شيداء كبار

. زيف الديف بف عمي الجباعي، االكثر شيرة بمقب الشييد الثاني، ىك مف النمط االخير
كاف مف شأنو، لك أنو سار عمى الدرب الذم يسمكو الفقياء عادة، اف . فقيو كبير كعالـ جميؿ

درس : كىك قد فعؿ. يقؼ عمره عمى الدراسة كالتدريس كالتصنيؼ، الى اف يمكت عمى فراشو
كدّرس كصنؼ، كأحسف في كؿ ذلؾ، كلكنو قضى قتيال صبرا في عاصمة الدكلة العثمانية بأمر 

مف أعمى مراكز القرار فييا، ألنو اختار اف يسير عكس تيار عصره، عامال في سبيؿ كحدة 
كفي سبيؿ إعادة المعنى الحقيقي لمذىبيـ كتحريرىا مف أف تككف اداة . المسمميف عمى طريقتو

. ككاف في النيج الذم انتيجو نمكذجا فريدا، كما يزاؿ. سمطكية

. ىك ذا شييد زرع لخمؼ لـ يأت بعد

(1 )

تنيض سيرة الشييد الثاني عمى قاعدة ما كصفنا مف أمر جبؿ عامؿ كما تركو سمفو 
صيغة اجتماعية كثقافية ليا خصكصيتيا كليا تميزىا عف كؿ ما عداىا مف دار . الشييد االكؿ

كلقد ظمت كذلؾ زىاء قرنيف حتى جرفتيا التغيرات السياسية التي جّدت مف حكليا . االسالـ
أعني قياـ االمبراطكرية العثمانية . السادس عشر لمميالد/كشممتيا في اكليات القرف العاشر لميجرة

. ، كما أدت اليو مف نيضة شاممة"ايراف"، كقياـ الدكلة الصفكية في "الشاـ"كامتدادىا لتضـ 

اليعنينا مف ىذيف الحدثيف السياسييف العظيمي االثر، المذيف حدثا في سنكات متقاربة اال 
ككيؼ أصبحت مذ . تصكير التقائيما عند نقطة كاحدة، ىي مراكز العمـ في جبؿ عامؿ كجكاره

 انشهيد انثاوي                                                 
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ذاؾ، كالى امد طكيؿ، في مركز تأثير ممتقى الحدثيف، ام اف الحدثيف كمييما قد سقطا بثقميما 
. مثمما تجتمع قكتاف ميكانيكيتاف فتدفعاف في اتجاه كاحد. اليائؿ عمى تمؾ البقاع المطمئنة

الى جكارىا مراكز عمـ رديفة " جزيف"في الفترة الممتدة بيف حياتي الشييديف انبتت 
كىذا االنتشار دليؿ عمى طغياف نيج الشييد في جانبو . انتشرت باتجاه الكثافة السكانية الشيعية

مارة عمى ما اشرنا اليو مف انبعاث لمذات الشيعية نضيفو الى ما قمناه في ختاـ . الثقافي، كا 
. سيرتو

المكصؿ بيف سيؿ " كادم الميطاني"بكصفيا مركزا عمميا عمى كتؼ " مشغرة"ظيرت بمدة 
كاف يكف بركزىا الفكرم المتميز . كربما كاف لمكقعيا ىذا عالقة بنيضتيا. البقاع كجبؿ عامؿ

كمدرسة لالتجاه االخبارم في الفقو االمامي يدعكنا الى عدـ الكقكؼ قانعيف عند ىذا العامؿ 
. الجغرافي، لنبقى متسمحيف بالعـز عمى متابعة البحث في شأنيا، عسى اف نكشؼ سرىا المكتكـ

المطؿ عمى " جبؿ لبناف"عمى السفح الشرقي لػ " كرؾ نكح"خالؿ تمؾ الفترة ايضا نيضت 
إذ أنيا تستقر عمى الطريؽ . كربما كاف لنيكضيا ىي االخرل عالقة بمكقعيا. سيؿ البقاع

، التي عرفت قبؿ نكبتيا حياة فكرية ما، انجبت فقياء "كسركاف"ك" سيؿ البقاع"المسمكؾ بيف 
لكف . مؤلفيف، صبغكا حياة شعبيـ ككجيكىا بكفاءة تقرب مما رأيناه في جبؿ عامؿ منذ الشييد

كلكننا، مف جية أخرل، . النكبة طمست تاريخيا كتاريخيـ، فال نعرؼ عنيا كعنيـ اال نتفا يسيرة
كانت قبؿ نيضتيا ذات كضع فكرم متميز بالقياس الى كؿ " كرؾ نكح"عمى يقيف مف أف 

كقريبا . (ـ1134/ىػ529:ت)فمنيا خرج الفقيو المحدث االقدـ أحمد بف طارؽ الكركي . جكارىا
كمف قبمو  (ـ1275/ىػ673: ت)الدارسة عاش مفيد الديف االحكاضي " بحكشية"منيا في قرية 

كلكنيـ عاشكا . (3/151: ذيؿ مرآة الزماف)" رأس الشيعة"كالده جماؿ الديف ككالىما كصؼ بأنو 
. قد نيض عمى قاعدة ذاتية كتييؤ كامف" كرؾ نكح"مما يشعرنا بأف بركز . قبؿ الشييد كنيضتو

". جزيف"االمر الذم ىيأىا لاللتحاؽ، دكف كبير جيد، بالتيار الذم بدأه الشييد في 

، مسقط رأس الشييد الثاني كمكطنو، بكصفيا أحد المراكز العممية "جبع"لكف نيكض 
فنيكضيا تـّ عمى غير أساس، مما لمحنا كألمحنا . االساسية االربعة كآخرىا، قصة مختمفة تماما

انو يبدك لنا  اآلف، مف مكقعنا العالي في الزماف، ". كرؾ نكح"ك" مشغرة"اليو، مف شأف رصيفتييا 
أخذ . ارتكاسا عمى الظركؼ التاريخية، التي استجدت عمى المنطقة بدخكليا في حكزة العثمانييف

كلنالحظ اف المراكز الثالثة االخر . شكؿ تجمع في المركز، حيث تكجد الكثافة السكانية الشيعية
فمف ىنا نفيـ سبب قمؽ رجاليا قمقا دعاىـ الى الميؿ الى تبديؿ . كميا تقع عمى االطراؼ
. ، لتصبح آخر نبضة في الحركة العممية في جبؿ عامؿ"جبع"اكطانيـ، كالتجمع في 
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القضاء عمى حكـ المماليؾ الطكيؿ لممنطقة الشامية قضى عمى لكف مف ألكاف الحرية 
ذلؾ اف سالطينيـ كانكا، . الثقافية كنعـ بو شيعتيا طكيال، كلـ يقدره أحد حؽ قدره اال بعد فقده

بؿ ترككا . ىك أنيـ لـ يكترثكا بالنزاعات الفقيية كالكالمية. عمى سيئاتيـ، قد أحسنكا في أمر كاحد
ال يتدخمكف فييا اال حيف تتقاطع شؤكف الثقافة مع شؤكف السمطة، كما جرل . امكر الثقافة ألىميا
بؿ كاف منيـ مف اليحسف العربية اال . فقد كانكا جنكدا جاىميف، اكثرىـ أميكف. مع الشييد االكؿ

فترككا . اليبتغكف اكثر مف حياطة ممكيـ، كحماية امتيازات الطبقة العسكرية التي يمثمكنيا. لماما
مع الحرص الشديد عمى اف يبقى ىؤالء عمى مسافة كافية مف . شؤكف الثقافة كبمباليا لمفقياء

. مكاطف التأثير

فيـ قكـ طككا . اما االتراؾ العثمانيكف فقد كانكا مختمفيف تماما عف أسالفيـ المماليؾ
حتى تجاه المذاىب التي لـ تعاف . كحممكا لكنا مذىبيا حادا جدا. نفكسيـ عمى طمكحات عالمية

أضؼ الى . مف صعكبات مع كافة اشكاؿ السمطة التي عرفيا تاريخ الثقافة كالسياسة االسالمية
ذلؾ أنيـ حممكا مكقفا عدائيا مف التشيع االثني عشرم بالخصكص نتيجة صراعيـ السياسي 

. العسكرم مع خصكميـ الصفكييف

كفيو قضى . في ىذا الجك المشحكف البالغ التكتر، العامر بالقمؽ نبتت جبع مركزا عمميا
فجاءت سيرتو مف ثـ سمسمة مف االجتراحات التي تدكر في فمؾ ذلؾ . شيخيا الشييد الثاني حياتو

يجترحيا كيؤدييا مف مكقع مشيختو لػ . الكاقع المحاصر الضيؽ، الذم المنفذ فيو كال أفؽ لو
ثـ جاءت شيادتو مف بعد إعالنا حاسما كصريحا . لجبؿ عامؿ" جبع"، كمف مكقع مشيخة "جبع"

كاف الحرية ىي . مف قبؿ السمطة العثمانية بأف ال مكاف في أرضيا لغير الرسمي كالسمطكم
كلكف مف يحسف قراءة التاريخ يعرؼ جيدا اف ال شيء أبعد عف الصكاب مف ىذه . حريتيا فقط
حقا . كأف ما مف سمطة تممؾ أف تأخذ عمى قكـ يعرفكف ىكيتيـ كمقتضياتيا كؿ الدركب. السياسة

كلكف جبؿ عامؿ ، ، أدل الى انفراط نظامو الداخمي جزئيا"جبؿ عامؿ"انيا كانت امتحانا عسيرا لػ 
ناشرا حيثما . ممثال بالمئات مف اعالمو انتشر مف ثـ في ايراف كالعراؽ كالحجاز كصكال الى اليند

كتمؾ قصة مف أعظـ مغامرات الفكر، ال نممؾ حتى االف القدرة عمى ركايتيا . حؿ تجربتو الفكرية
. (اليجرة العاممية الى ايراف في العصر الصفكم)كاممة، كلكننا حكينا جانبا منيا في كتابنا 

(2 )

فيك زيف الديف . يستقر اسـ الشييد الثاني كسط سمسمة مف الفقياء المعركفيف اك البارزيف
كنعرؼ عف . بف عمي بف احمد بف محمد بف عمي بف جماؿ الديف بف تقي بف صالح الطمكسي

. (ـ1325/ىػ726: ت)ىذا االخير انو مف تالميذ العالمة الحمي، الحسف بف يكسؼ بف المطير 



107 

 

كما أف صالحا نفسو ال . كلكننا نالحظ اف ىذا االمر ال يذكر اال بمناسبة الحديث عف صاحبو
أم أننا ال نعرؼ ذكرا مستقال . يذكر اال بمناسبة الحديث عف حفيده البعيد، بطؿ ىذه السيرة

مع انو، بكصفو تمميذا لمعالمة . كال محؿ لو في سالسؿ االجازات. لصالح في كتب التراجـ
ال نستثني مف ىذا اال ترجمة مختصرة جدا، . الحمي، يفترض انو اتصؿ بيا مف باب عريض
جد الشييد "كصفو فييا بأنو  (1/102: أمؿ اآلمؿ)التزيد عف ثماني كممات ذكره بيا الحر في 

كال سبب - فيك أمر إف صح . كال غرك في ذلؾ كال عجب. ما يعزز مالحظتنا أعاله". الثاني
مف الذيف عبدكا . يعني اف صالحا مف الركاد االكائؿ لمدراسة في العراؽ- يدعكنا لمشؾ فيو 

: ت)أم انو يقؼ في صؼ طكماف بف أحمد المنارم . الطريؽ الذم سمكو الشييد االكؿ مف بعد
فيمكت ذكرىـ كيحيا بيـ مف . كمف شأف الركاد دائما اف يفتحكا الباب كال يمجكه. (ـ1277/ىػ728
. بعدىـ

كمف الجية االخرل، فاف كتب التراجـ تذكر فقياء بارزيف اك معركفيف مف أبنائو، ام 
: ت)زيف الديف : ابناء الشييد الثاني، حتى الجيؿ الرابع، آخرىـ المسمى باسـ جده

فيؤالء اثنا . في ايراف كىك ابف عمي بف محمد بف الحسف بف زيف الديف الكبير (ـ1688/ىػ1100
الرابع عشر لمميالد كآخر القرف /عشر جيال كميـ فقياء، عاشكا بيف أكائؿ  القرف الثامف لميجرة

. كىي سمسمة فريدة ال نعرؼ ثانية ليا. الثامف عشر/الثاني عشر

، "طمكسة"اف أصؿ العائمة يعكد الى  (الطمكسي)يؤخذ مف نسبة صالح المذككرة أعالء 
تقع عمى اطراؼ جبؿ عامؿ الغربية المطمة . كىي قرية ما تزاؿ تعرؼ حتى اليكـ باالسـ نفسو

حيث نعرؼ انو بدأت حركة العمراف في الجبؿ، قادمة مف سيؿ الحكلة ككادم . عمى سيؿ الحكلة
الفرنسية المعركفة انيا مف القرل " تكلكز"كيبدك مف اسميا، الذم يشبو اسـ مدينة . االردف

جبؿ "كمف شبو المؤكد انيا نشأت اباف احتالليـ الطكيؿ لػ . كالبمدات التي انشأىا الصميبيكف
فمف ". النحارير"كالظاىر اف االرض التي أنشئت عمييا البمدة كانت تعرؼ مف قبؿ باسـ ". عامؿ

كأخرل الى " الطمكسي"فيكتب " طمكسة"ىنا نفيـ عمة نسبة الشييد نفسو، في بعض تكقيعاتو، الى 
". النحاريرم"فيقكؿ " النحارير"

أمؿ )كلكف الحر العاممي في ". جبع"الى " طمكسة"لسنا نعرؼ متى انتقمت العائمة مف 
االمر الذم ال بد اف . ينسب صالحا بف مشرؼ، جد الشييد االعمى، الى جبع (1/102: اآلمؿ

اكال الف الحر ليس حجة في . كنحف نشؾ في ذلؾ شكا كبيرا. نفيـ منو انو عاش عمى االقؿ فييا
كلعمو انساؽ الى النسبة لمجرد انو ال يعرؼ عف شؤكف المترجـ لو . مثؿ ىذه التفاصيؿ الدقيقة

كثانيا، . ، فميكف جده كذلؾ"جبع"كبما اف ىذا كلد كعاش في ". جد شيخنا الشييد الثاني"سكل انو 
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كمف المستبعد جدا اف . آخرل" النحارير"تارة كالى " طمكسة"الف الشييد ظؿ ينسب نفسو الى 
لذلؾ . يفعؿ ذلؾ بعد اف تككف صمة عائمتو بالمكقعيف قد انقطعت منذ سبعة أجياؿ كمدة قرنيف

فاننا نرجح اف تحكؿ العائمة الى سكنى جبع قد حدث في كقت أقرب بكثير الى زمف الشييد، 
. لكننا عاجزكف عف التحديد

(2 )

أمرؤ ذك حظ عظيـ كيذا، ينبت كسط ىذا المنبت الباىر، في بيت معرؽ بالعمـ 
كالحقيقة أننا في غنى . البد اف يدرج الى طمبو في عمر مبكر، كاف تتييأ لو اسبابو، كالفضيمة
فمحسف الحظ اف التسجيالت المتعمقة . بما تعنيو مف حزر كاف يكف مؤكدا" ال بد"عف قكؿ 

بالتاريخ االعدادم العممي لبطؿ السيرة، سكاء ما ىيأه لو ابكه اك ما سعى اليو بنفسو، متكفرة 
كالفضؿ . بشكؿ كامؿ كمفصؿ، ال مثيؿ لو كالمقارب في كؿ مف نعرفيـ مف كبار فقياء المنطقة

كاكؿ الى تمميذه محمد بف عمي بف حسف العكدم . في ذلؾ يعكد الى الشيخ زيف الديف نفسو
. الجزيني، الذم حفظ لنا ما سجمو شيخو عف نفسو، كأضاؼ اليو ما كعى مف سيرتو كىك كثير

ثـ ثالثا لحفيده الثالث عمي بف محمد بف الحسف بف زيف الديف، الذم حفظ لنا ما كصؿ الى يده 
، بعد (199-2/149: الدر المنثكر مف المأثكر كغير المأثكر)مف مؤلؼ ابف العكدم في كتابو 

كاسمو . اف ضاع الكتاب فيما ضاع خالؿ الفترة الطكيمة المضطربة التي تمت مقتؿ الشييد الثاني
. كىك مصدرنا االساسي ليذه السيرة (بغية المريد في الكشؼ عف أحكاؿ الشييد)

. تبيف فيو منيج الكتاب كمصادره (بغية المريد)مف المفيد اف نقدـ االف تعريفا مختصرا بػ 

كصؿ منيا الى الشيخ عمي منيا المقدمة . يتألؼ الكتاب اصال مف مقدمة كعشرة فصكؿ
. امؿ الباقي فقد ضاع (الدر المنثكر)ىي التي نجدىا اليكـ في . كالفصكؿ الثالثة االكلى

 في مكلده كما أعقبو مف ختـ كتاب اهلل، كترتيب شركعو في تحصيؿ : "الفصؿ االكؿ
العمكـ، كالمشايخ الذيف استفاد منيـ كأخذ عنيـ كأجازكه، كمياجرتو كما يتبع ذلؾ 

." عمى التفصيؿ
 في ظيكر اجتياده كتعداد مصنفاتو: "الفصؿ الثاني... " 
 تعداد اصحابو كفضالء تالمذتو: "الفصؿ الثالث... " 

فيك في الحقيقة مف  (الدر المنثكر)اما مادة ىذه الفصكؿ، اك باالحرل ما نجده اليكـ في 
 :صياغة ثالثة اقالـ
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  ،ما كجده ابف العكدم مف سيرة كتبيا شيخو لنفسو، تناكليا ككزعيا عمى فصكؿ كتابو
. بحسب مايناسب كؿ فصؿ

  مذكرات ابف العكدم كما شيده ككعاه كعرفو عف الشييد اثناء الفترة التي صحبو
ـ حتى العاشر مف 1538/ػ÷945كىي تمتد مف العاشر مف ربيع االكؿ سنة . فييا

ام ما يقؿ قميال . ـ، حيث فاره نيائيا كسافر الى خراساف1554/ىػ952ذم القعدة 
كمف أسؼ فانو كاف بعيدا عف شيخو خالؿ السنكات الثالث . عف ثماني عشرة سنة

كلذلؾ فانو كالبد لـ يسجؿ عف ىذه الفترة اال ما كصمو مف أقكاؿ . االخيرة مف عمره
كىذا . كعمى كؿ حاؿ فاف ما يتعمؽ بيا ىك مف القسـ الفقكد مف الكتاب. االخريف

 .يفسر ضعؼ كاضطراب تاريخيا في كؿ ما كتب عف الشييد
  ما أضافو الشيخ عمي، دكف االشارة الى انو مف عنده، كلكننا نعرؼ ذلؾ مف سياؽ

 .كىك يتعمؽ بالفترة االخيرة مف حياة جده. الكالـ

(4) 

كىك كما . سنقتطؼ االف مف نص الشييد عف نفسو ما نستعيف بو عمى عمارة سيرتو
تبركا بو كاستغناء عما  (الدر المنثكر)، كما كصمنا ضمف (بغية المريد)عرفنا مبثكث في ثنايا 

: قاؿ. ال سيما أنو كاؼ كاؼ، مع التعميؽ عميو بما يناسب. سكاه

 في يكـ الثالثاء ثالث عشر شكاؿ سنة احدل عشرة كتسعمائة مكلدمكاف "
." كال أحفظ مبدأ اشتغالي بالعمـ. مف اليجرة النبكية

كاف ختمي لكتاب اهلل العزيز سنة عشريف كتسعمائة كسني آنذاؾ تسع "
كاشتغمت بعده بقراءة الفنكف العربية كالفقو عمى الكالد قدس اهلل سره، . سنيف

الى أف تكفي في العشر االكسط مف شير رجب يكـ الخميس سنة خمس 
المختصر : ككاف مف جممة ما قرأتو عميو مف كتب الفقو. كعشريف كتسعمائة

". النافع كالشرائع كالممعة الدمشقية
ثـ ارتحمت في تمؾ السنة مياجرا في طمب العمـ الى ميس ككاف ابتداء 

كاشتغمت عمى شيخنا الجميؿ . االنتقاؿ في شير شكاؿ مف السنة المذككرة
الشيخ عمي بف عبدالعالي قدس اهلل سره مف تمؾ السنة الى أكاخر سنة ثالث 

ككاف مف جممة ما قرأتو عميو شرائع االسالـ كاالرشاد . كثالثيف كتسعمائة
. كأكثر القكاعد
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ثـ ارتحمت في شير ذم الحجة الى كرؾ نكح عميو السالـ، كقرأت بيا عمى 
جممة مف  (بف االعرج الكركي)المرحكـ المقدس السيد حسف بف السيد جعفر 

ككاف مما قرأتو عميو قكاعد ميثـ البحراني في الكالـ، كالتيذيب في . الفنكف
أصكؿ الفقو، كالعمدة الجمية في االصكؿ الفقيية مف مصنفات السيد 
. المذككر، كالكافية في النحك كسمعت جممة مف الفقو كغيره مف الفنكف

ثـ انتقمت الى جبع، كطني االكؿ زمف التكلد، في شير جمادل اآلخرة سنة 
. 937أربع كثالثيف، كأقمت بيا مشتغال بمطالعة العمـ كالمذاكرة الى سنة 

ثـ ارتحمت الى دمشؽ، كاشتغمت بيا عمى الشيخ الفاضؿ المحقؽ الفيمسكؼ 
فقرأت عميو مف كتب الطب شرح المكجز . شمس الديف محمد بف مكي

النفيسي كغاية القصد في معرفة الفصد مف مصنفات الشيخ المبركر 
كقرأت  في . المذككر، كفصكؿ الفرغاني، كبعض حكمة االشراؽ لمسيركردم

. تمؾ المدة بيا عمى المرحكـ الشيخ احمد بف جابر الشاطبية في عمـ القراءات
. كقرأت عميو القرآف بقراءة نافع كابف كثير كابي عمرك كعاصـ

، كبيا تكفي شيخنا الشيخ شمس الديف 938ثـ رجعت الى جبع سنة 
المذككر، كشيخنا المتقدـ االعمى الشيخ عمي في شير كاحد كىك شير 

ككانت كفاة شيخنا السيد حسف سادس شير رمضاف سنة . جمادل االكلى
. 941، كأقمت بالبمدة المذككرة الى تماـ سنة 39

كاجتمعت .  لتحصيؿ ما أمكف مف العمكـ942كرحمت الى مصر في أكؿ سنة 
فأكؿ اجتماعي بالشيخ شمس . في تمؾ السفرة بجماعة كثيرة مف االفاضؿ

. كقرأت عميو جممة مف الصحيحيف. الديف بف طكلكف الدمشقي الحنفي
كاجازني ركايتيما مع ما يجكز لو ركايتو في شير ربيع االكؿ مف السنة 

. المذككرة
ككاف كصكلي الى مصر يكـ الجمعة منتصؼ شير ربيع اآلخر مف السنة 

: كاشتغمت بيا عمى جماعة. المتقدمة
منيـ الشيخ شياب الديف احمد الرممي الشافعي، قرأت عميو منياج النككم 
في الفقو كأكثر مختصر االصكؿ البف الحاجب، كشرح العضدم مع مطالعة 

كسمعت عميو كتبا كثيرة في الفنكف العربية . حكاشيو، منيا السعدية كالشريفية
فمنيا شرح التمخيص المختصر في المعاني كالبياف لمال . كالعقمية كغيرىما

ك منيا شرح الشيخ المذككر لكرقات . كمنيا شرح تصريؼ العربي. سعد الديف
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كمنيا أذكار النككم، كبعض شرح . اماـ الحرميف الجكيني في أصكؿ الفقو
كتكضيح ابف ىشاـ في النحك كغير . جمع الجكامع المحمى في اصكؿ الفقو

. 943كاجازني اجازة عامة بما يجكز لو ركايتو سنة . ذلؾ مما يطكؿ ذكره
قرأنا عميو جممة مف شرح الجريد لممال عمي . كمنيـ المال حسيف الجرجاني

القكشجي، مع حاشية مال جالؿ الديف الكاني، كشرح اشكاؿ التأسيس في 
. اليندسة لقاضي زاده الركمي، كشرح الجغميني في الييئة لو

قرأنا عميو جممة مف المطكؿ، مع حاشية . كمنيـ المال محمد االسترابادم
. السيد الشريؼ، كالجامي كشرح الكافية

. سمعنا عميو جممة مف المعاني كالمنطؽ. كمنيـ المال محمد الكيالني
قرأت عميو جميع شرح الشافية . كمنيـ الشيخ شياب الديف بف النجار الحنبمي

كجميع شرح الخزرجية في العركض كالقكافي لمشيخ زكريا ، لمجاربردم
. كسمعت عميو كتبا كثيرة في الفنكف كالحديث، منيا الصحيحاف. االنصارم

. كاجازني جميع ما قرأت كسمعت كما يجكز لو ركايتو في السنة المذككرة
سمعت منو جممة مف الكتب في الفقو . كمنيـ الشيخ ابك الحسف البكرم

. كالتفسير كبعض شرحو عمى منياج االحكاـ
كمنو الشيخ المحقؽ ناصر الديف المقاني المالكي محقؽ الكقت كفاضؿ تمؾ 

سمعت . البمدة، لـ أر بالديار المصرية أفضؿ منو في العمكـ العقمية كالعربية
. عميو البيضاكم في التفسير كغيره مف الفنكف

قرأت عميو القرآف بقراءة ابف . كمنيـ الشيخ ناثر الديف الطالكم الشافعي
. عمرك كرسالة في القراءات مف تأليفاتو

قرأت عميو الشاطبية . كمنيـ الشيخ شمس الديف محمد بف ابي النجا النحاس
كشرعت عميو لمعشرة، كلـ اكمؿ . في القراءات كالقرآف العزيز لالئمة السبعة

. الختـ بيا
قرأت عميو جممة صالحة . كمنيـ الشيخ الفاضؿ الكامؿ عبدالحميد السميكدم

. مف الفنكف، كأجازني إجازة عامة
قرأت عميو . كمنيـ الشيخ شمس الديف محمد بف عبدالقادر القرشي الشافعي

كتبا كثيرة في الحساب اليكائي، كالمرشدة في حساب اليند الغبارم، 
كالياسمينة كشرحيا في عمـ الجبر كالمقابمة، كشرح المقنع في عمـ الجبر 

. كالمقابمة كسمعت عميو بعض شرح الكسيمة، كاجازني إجازة عامة
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كسمعت في البمد المذككر مف جممة متكثرة مف المشائخ يطكؿ الخطب 
كمنيـ الشيخ عميرة، كالشيخ شياب الديف بف عبدالحؽ، كالشيخ . بتفصيميـ

. شياب الديف البمقيني، كالشيخ شمس الديف الديركطي كغيرىـ
. 943ثـ ارتحمت عف مصر الى الحجاز الشريؼ سابع عشر شير شكاؿ سنة 

كرجعت الى الكطف االكؿ بعد قضاء الكاجب مف الحج كالعمرة كالتمتع بزيارة 
ككصمت رابع عشر شير صفر سنة . النبي كآلو كأصحابو صمكات اهلل عمييـ

. ، كأقمت بيا الى سنة ست كأربعيف944
ككاف خركجي سابع عشرم . كسافرت الى العراؽ لزيارة االئمة عمييـ السالـ

. ، كرجكعي خامس عشر شير شعباف منيا946شير ربيع اآلخر سنة 
كاجتمعت في تمؾ . 948كسافرت لزيارة بيت المقدس منتصؼ ذم القعدة سنة 
كقرأت عميو بعض . السفرة بالشيخ شمس الديف بف ابي المطؼ المقدسي

ثـ رجعت الى . صحيح البخارم كبعض صحيح مسمـ كأجازني إجازة عامة
الكطف االكؿ، كأقمت بو الى أكاخر سنة إحدل كخمسيف مشتغال بمطالعة العمـ 

كمذاكرتو مستفرغا كسعي في ذلؾ 
( 170-2/158: الدر المنثكر)   منتقى مف 

نيج : ، تتصؿ مباشرة بحياة كاتبياان فأنت ترل في ىذه السيرة الذاتية المفصمة امكرا عجب
كتتصؿ عبره بمجتمعو، كبما . إعداده مف قبؿ أبيو، ثـ بما اختطو لنفسو، كشتاف ما بيف الخطتيف

مما يدخؿ في . جد عميو بالقياس الى ما عرفناه عنو مف خالؿ سيرة سمفو الشييد االكؿ ابف مكي
باب المحركات السمككية المحمكدة بيف أىمو، كقيمو الفكرية المتصمة بمصادر المعرفة كغاياتيا، 

مما ال يمكف رصده كمتابعة حركتو اال مف خالؿ سير كأعماؿ . كمفيكمو لذاتيتيا، كما الى ذلؾ
فمف ىنا تككف سيرة . كمنيـ، كعمى رأسيـ في عصره بطؿ ىذه السيرة. ممثميو كرمكزه الثقافييف

نرل . الشييد الثاني، كسيرة كؿ كاحد مف ىؤالء االبطاؿ الستة، كبدرجات متفاكتة، مرآة لعصره
كلكنني ارل اف سيرة بطمنا ىنا تقؼ . فييا، كمف خالليا، ما ىك أكثر مف السيرة الشخصية بكثير

. بنا عند أمر مختمؼ تماما، كأكاد اقكؿ عزيز كنادر المثاؿ، كي ال أقكؿ فريد

المعركفة " ميس"فقد عرفنا مما قرأنا مف سيرتو بقممو أنو درج الى طمب العمـ في كطنو 
فقرأ عميو مدة . ، عمى شيخيا الجميؿ الشيخ عمي بف عبد العالي الميسي"ميس الجبؿ"ايضا باسـ 

حيث قرأ عمى السيد حسف بف السيد جعفر " كرؾ نكح"ثـ في . ثماني سنكات كنصؼ السنة
فيذه عشر سنكات كامالت يمكف القكؿ انيا كانت بمنزلة االساس لما . االعرج مدة سنة كنصؼ

استنفد فييا امكانات كطنو العممية عمى يد كبيرم فقيائو في ذلؾ . بناه الشييد في نفسو كلنفسو
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فيذه إمارة ال تعكزىا االمثاؿ عمى الشأك . تربى عمى ايدييما الكثيركف مف معارؼ الفقياء. الزماف
بحيث . بعد قرف كنصؼ مف باعث نيضتو، الشييد االكؿ ابف مكي" جبؿ عامؿ"الذم بمغو 

. اكتسب نكعا مف االستقاللية العممية

لكننا رأينا ايضا انو انطمؽ مف بعد في رحالت عممية، صكب دمشؽ كمصر كبيت 
كأقكل ما يشد االنتباه ىنا انو لـ يحدث نفسو باالرتحاؿ الى . المقدس، حيث قضى سنتيف كنيفا

، بما ليا مف "النجؼ االشرؼ"العراؽ، لما ارتحؿ مف أجمو الى تينؾ الحكاضر، حيث كانت 
بؿ انو . قدسية خاصة عند الشيعة، قد اتخذت طريقيا في اتجاه اف تككف المركز العممي االكؿ

صرح بأنو حيف قصد العراؽ، بيف رحمتيو الى كمصر كبيت المقدس، كاف غرضو محصكرا بزيارة 
. مشاىد االئمة عمييـ السالـ ليس غير

ذكرىـ كاحدا كاحدا . ثـ رأيناه ايضا في مصر يقرأ كيسمع عمى خمسة عشر شيخا عدا
الككاكب )كنحف نعرؼ مف . كنص عمى ما قرأ عميو اك سمع منو. باالسـ، كنّكه بمف نّكه بو منيـ

يطكؿ الخطب "ىذا عدا مف أغفؿ ذكرىـ، كي ال . لمغزم، أنيـ كانكا أعرؼ فقياء القطر (السائرة
كؿ ذلؾ خالؿ سبعة . عمى حد قكلو، كربما النيـ ايضا أدنى مكانة ممف نص عمييـ" بتفصيميـ

يقرأ عمى بعضيـ  (ـ1536/ىػ943 شكاؿ 7– ـ 1535/ىػ931 ربيع االخر 15)عشر شيرا 
متنقال بيف مكضكعات متعددة، تكاد تغطي ما يدكر في المحافؿ العممية . الكتب المتعددة

. كالـ كفقو كاصكلو كعمكـ العربية كالعركض كالحديث كالتفسير كالقراءات كالرياضيات: االسالمية

أمرؤ يفعؿ ما فعؿ، في تمؾ المدة القصيرة جدا نسبيا، ال يمكف اف يككف حقا مستزيدا 
. كاال لما تجشـ مف أجمو تمؾ االسفار الطكيمة الشاقة. حتما ىك كاف يرمي الى أمر كبير. عمما

ثـ ال ريب اف غرضو اف لـ يكف متعمقا بمجرد االستزادة مف العمـ، فيك متعمؽ بالناس الذيف 
إنو يبدك انو يحاكؿ اف يبني كشيجة كثيفة بأكبر عدد ممكف مف المعارؼ في المنطقة . التقى بيـ

ألف أمرا أعد لو صاحبو ىذا االعداد الطكيؿ كالشاؽ . متكسال بذلؾ الى أمر كبير كال ريب. كميا
. أما ما ىك ىذا االمر؟ فجمي اننا ال يمكف اف نكتشفو مف مراقبة مقدماتو. ال بد أف يككف جميال

. إذف فعمينا اف نتابع صاحبو، مراقبيف خطكاتو التالية

حراجا أنؾ ال تجد في كالمو المتعمؽ بزيارتو لمعراؽ  كمما يؤيد ىذه التساؤالت إلحاحا كا 
فال دراسة كال سماع كال . أدنى إشارة الى بعض ما رأيناه يفعمو في دمشؽ كمصر كبيت المقدس

بؿ انو لـ يتحدث عف مجمؿ زيارتو ىذه اال بسطريف اثنيف كما . استجازة كال حتى مباحثات عممية
عمى أف تمميذه ككاتب سيرتو ابف العكدم، كىك يعمؽ عمى ما كتبو شيخو كقد كاف معو في . رأينا

كاجتمع عميو فضالء : "رحمتو، يشير الى ما لقيتو زيارة شيخو مف اىتماـ في النجؼ خاصة بقكلو



114 

 

فكأف لـ  (2/169: الدر المنثكر)كحاكؿ احدىـ التحقؽ ـ بمكغو مرتبة االجتياد ". أىؿ العراؽ
يكف في النجؼ يكمئذ أحد ممف يحمؿ عنو اك يؤخذ منو اك سيتجاز، ال فقو كال فقياء، كال عمـ 

بؿ كانت المدينة يكمئذ، كما قمنا آنفا، تتخذ طريقيا لتككف . كما كاف االمر كذلؾ حقا. كال عمماء
. كىك مركز احتفظت بو بجدارة مدة قركف. الحاضرة العممية االكلى لمشيعة في العالـ

كال شؾ . إذف فاالمر يتعمؽ ليس بعجز النجؼ عف مجاراة الشييد في طمكحاتو العممية
اف صدكفو عف مكقعيا العممي، بحيث لـ ير فييا اال مشيدا يزار، لـ يكف عف قمى، بؿ االمر، 
. فيما نرل، ىك فيما اختطو الرجؿ لنفسو، كالمقصد الذم يرمي اليو، كمكقع النجؼ مف ىذا كمو

. كعمى كؿ حاؿ فمنتابعو، كما قمنا اعاله، في تحركاتو التالية عمنا نكتشؼ خبيئتو

(5 )

مدة تزيد قميال عمى خمس سنكات، سافر خالليا الى بيت " جبع"بعدما أقاـ في كطنو 
صحيح "المقدس، حيث اجتمع بالشيخ شمس الديف بف ابي المطؼ المقدسي كقرأ عميو بعض 

كأجازه إجازة عامة، رأيناه يتخذ أغرب خطكة يمكف لفقيو شيعي في " صحيح مسمـ"ك " البخارم
-ذلؾ الزماف اف يقكـ بيا، بؿ إنيا في حدكد عممنا مبادرة فريدة في تاريخ العالقات الشيعية

كقد أكضح لنا بنفسو غرضو المباشر مف ىذه الزيارة بقكلو ". اسالمبكؿ"أعني زيارة . العثمانية
االجتماع بمف فييا مف أىؿ الفضائؿ كالعمكـ، كالمتعمقيف بسمطاف الكقت كالزماف السمطاف "

-926)كىك السمطاف سميماف القانكني  (2/170:الدر المنثكر)" سميماف بف عثماف
كنفيـ مف ىذا الكالـ اف خطتو في ىذه الزيارة كانت تتضمف . (ـ1566-1519/ىػ974

االتصاؿ بفقياء العاصمة العثمانية كبرجاؿ السياسة المحيطيف بالسمطاف، دكف اف يقكؿ ما ىك 
. المطمب الذم سيحممو الى ىؤالء

: كعمى كؿ حاؿ فمندعو يتابع الكالـ

كاف كصكلنا الى مدينة قسطنطينية يكـ االثنيف سابع عشر مف شير رببيع "
، ككفؽ اهلل تعالى لنا منزال حسنا 952االكؿ مف السنة السابقة، كىي سنة 

كبقيت بعد كصكلي . كقفا، مف أحسف مساكف البمد، قريبا الى جميع أغراضنا
ثـ اقتضى الحاؿ اف كتبت في . ثمانية عشر يكما ال أجتمع بأحد مف االعياف

ىذه االياـ رسالة جيدة، تشتمؿ عمى عشرة مباحث جميمة، كؿ بحث في فف مف 
كأكصمتيا الى قاضي العسكر، كىك . الفنكف العقمية كالفقيية كالتفسير كغيرىا

كىك رجؿ . محمد بف قطب الديف بف محمد بف محمد بف قاضي زاده الركمي
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فكقعت منو . فاضؿ أديب عاقؿ لبيب مف أحسف الناس خمقا كتيذيبا كأدبا
كحصؿ لي بسبب ذلؾ منو حظ عظيـ كأكثر مف تعريفي كالثناء . مكقعا حسنا

كاتفؽ في خالؿ المدة بيني كبينو مباحثة في مسائؿ كثيرة مف . عمي
". الحقائؽ

ففي اليكـ الثاني عشر مف اجتماعي بو أرسؿ الي الدفتر المشتمؿ عمى 
. كاكد في ككف ذلؾ في الشاـ اك حمب. كبذؿ لي ما أختاره. الكظائؼ كالمدارس

. فاقتضى الحاؿ اف اخترت منو المدرسة النكرية ببعمبؾ لمصالح كجدتيا
فأعرض لي بيا الى السمطاف . كلظيكر أمر اهلل تعالى بيا عمى الخصكص

كجعؿ لي لكؿ شير ما شرطو كاقفيا، السمطاف . ككتب لي بيا براءة. سميماف
كاتفؽ مف فضؿ اهلل سبحانو كمنو لي، في مدة إقامتي . نكر الديف الشييد

كاالسرار الربانية، كالحكـ الخفية ما ، بالبمدة المذككرة، مف أاللطاؼ االليية
فممو . يقصر عنو البياف كيعجز عف تحريره البناف، كيكّؿ عف تقريره المساف

" الحمد كالمنة

كخرجت منيا يكـ . ككانت مدة إقامتي بمدينة قسطنطينية ثالثة أشير كنصفا
" السبت حادم عشر شير رجب في السنة المذككرة

( 177-2/174:الدر المنثكر)                   

ال سيما بالنسبة لقارئ كعى قمبو . يضاح كتعميؽإالنص كاضح جمي في غنى عف كبير 
كىك يبني، كما . ما مضى مف سيرة الرجؿ، كرافقو في أسفاره الى دمشؽ كمصر كبيت المقدس

كال ريب انو لـ يكف لو اف . رأينا، شبكة عالقاتو المتقنة كالكثيفة بفقياء المنطقة مف غير الشيعة
ما نالو مف حظكة كتكفيؽ لك لـ يميد لو ذلؾ التمييد الطكيؿ، الذم اقتضى " إسالمبكؿ"يناؿ في 

لنتصكر فقييا شيعيا يدخؿ اسالمبكؿ . خمس عشرة سنة كنّيؼ مف السعي الدائب المدركس
. قاصدا مخاطبة فقياء السمطة كرجاليا في مطمب دكف اف يككف لدييـ ام انطباع ايجابي عنو

انو يبدك االف، خصكصا في ختاـ . كماذا كاف سيمقى غير التجاىؿ كازكرار في أفضؿ االحكاؿ
كال ريب . كالمو عف رحمتو الى عاصمة الدكلة العثمانية، في غاية الرضى عما آلت اليو مساعيو

في بعمبؾ، كما تدره " المدرسة النكرية"ايضا اف ذلؾ الرضى لـ يكف لمجرد حصكلو عمى تدريس 
حتى انو ما كاف يعجبو "كىك الرجؿ الذم تمتع باستقاللية تامة في شؤكنو كتدبير معاشو . اكقافيا

، بحيث كاف (2/156: الدر المنثكر)عمى ما كصفو تمميذه ككاتب سيرتو " تدبير أحد في أمكره
: الدر المنثكر)يعمؿ بنفسو في زراعة ارضو في جبع في أكقات إقامتو، كفي التجارة أثناء اسفاره 
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امرؤ عالي اليمة عفيؼ النفس كيذا اليمكف اف تنحصر مقاصده مما عمؿ، . (2/162
كخصكصا مف سفرتو المغامرة الى اسالمبكؿ، بالحصكؿ عمى تدريس مدرسة عطؿ ال شأف ليا 

كلك . في بمدة صغيرة، مثؿ المدرسة النكرية في بعمبؾ، لك لـ تكف نفسو معمقة عبرىا بمطمب أكبر
. لـ يكف يعمؿ عمى اتخاذ ما حصؿ عميو كسيمة الى أمر في حجـ ىمتو كما أعد كبذؿ

: إذف فمنتابع

ثـ أقمنا   ... 953كاتفؽ كصكلنا الى البالد منتصؼ شير صفر سنة "
ببعمبؾ، كدرسنا فييا مدة عمى المذاىب الخمسة، ككثيرا مف الفنكف، كصاحبنا 

ككانت . اىميا عمى اختالؼ آرائيـ احسف صحبة، كعاشرناىـ احسف عشرة
". اياما ميمكنة كاكقات بيجة، ما رأل اصحابنا في االعصار مثميا

: يعمؽ تمميذه ابف العكدم عمى كممات شيخو بقكلو

كال أنسى كىك في أعمى مقاـ، كمرجع . كنت في خدمتو في تمؾ االياـ"
كيدرس في . يفتي كؿ فرقة بما يكافؽ مذىبيا. االناـ، كمالذ الخاص كالعاـ

. ككاف لو في المسجد االعظـ بيا درس، مضافا الى ما ذكر. المذاىب كميا
كصار أىؿ البمد كميـ في انقياده، كمف كراء مراده، بقمكب مخمصة في الكداد، 

كرجعت . كقاـ سكؽ العمـ بيا عمى طبؽ المراد. كحسف االستقباؿ كاالعتقاد
. كرقى نامكس السادة كاالصحاب في االزدياد. اليو الفضالء مف أقاصي البالد

" ككانت عمييـ تمؾ االياـ مف االعياد

( 2/182: الدر المنثكر)                 

أعتقد اننا قد كصمنا االف مع الشييد الى الغاية التي سعى لمكصكؿ الييا منذ اف بدأ 
يخترؽ الحاجز النفسي الصمب بإعداده لنفسو، حيف يمـ شطر دمشؽ فمصر فبيت المقدس، 

كىا اف الكممات التي ختـ بيا الفقرة . دارسا كناشجا شبكة مف العالقات أىمتو لتحقيؽ ما صبا اليو
غبطة انساف سعى . التي كصؼ بيا بايجاز شديد ايامو في بعمبؾ، تفصح عف فرحو كغبطتو

. ككصؿ الى مطمب عمره

كأعتقد ايضا أف ام قارئ حصيؼ بكسعو اآلف اف يرل بجالء كامؿ العالقة، عمى 
مستكل النية كالعمؿ، بيف أسفاره الى ىاتيؾ الحكاضر الثالث كما حقؽ فييا كبيف سفرتو االخيرة 
الى اسالمبكؿ، كما آتتو، بحيث يبدك كؿ ىذا، باالضافة الى أعمالو في بعمبؾ تحقيقا لفكرة كاحدة 

. كليس مجرد مصير ساقت اليو تصاريؼ الزماف كانقاد ليا الرجؿ طائعا. قديمة عند صاحبيا
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ـ بيف الشييد كبيف الشيخ ابي 1536/ىػ943يدؿ عمى ذلؾ داللة أكيدة حكار جرل سنة 
كقد كاف ىذا أعمى شيكخ مصر مكانة في  (ـ1545/ىػ952:ت)الحسف عمي بف محمد البكرم 

كقد سجؿ ابف العكدم اف . كاصطحبا في طريؽ الحج. سمع عميو الشييد جممة مف الكتب. زمانو
كىذه المباحثة  (2/163: الدر المنثكر)" يطرم عمينا أحكاؿ ىذا الشيخ كيثني عميو"شيخو كاف 

. جرت أثناء الطريؽ الى الحجاز

: قاؿ الشييد

ما تقكلكف في أمر ىؤالء العكاـ الذيف اليعرفكف شيئا مف الدالالت "
المنجية مف اليمكات، ما حكميـ عند اهلل تعالى، كىؿ يرضى منيـ ىذا 

التقصير؟ بؿ ننقؿ الكالـ الى العمماء االعالـ كالفضالء الكراـ الذيف جمد كؿ 
فريؽ منيـ عمى مذىب مف المذاىب االربعة كلـ يدر ما قيؿ فيما عدا ىذا 

كقنع . المذىب الذم اختاره، مع قدرتو عمى االطالع كالتفحص كادراؾ المطالب
. كمف المعمكـ اف الحؽ في جية كاحدة. بالتقميد لمسمؼ بانيـ كفكه مؤنة ذلؾ

فكذلؾ . فاف قالت احدل الفرؽ الحؽ في جانبنا اعتمادا عمى فالف كفالف
ألف ما مف فرقة اال . االخرل تقكؿ، إعتمادا عمى محققييـ كأعياف مشايخيـ

فالشافعية مثال يقكلكف نحف االماـ . كليا فضالء ترجع الييـ كتقكؿ عمييـ
ككذلؾ الحنفية سيتندكف الى االماـ ابي . الشافعي كفال كفالف كفكنا ذلؾ

ككذلؾ المالكية كالحنابمة يستندكف الى . حنيفة كغيره مف محققي المذىب
ككذلؾ الشيعة يقكلكف، نحف السيد المرتضى كالشيخ . فضالئيـ كمحقققييـ

كبذلكا الجيد . الطكسي كالخكاجا نصير الديف كالشيخ جماؿ الديف كغيرىـ
فكيؼ يكتفي مثؿ . ككفكنا مؤنة التفحص، كنحف عمى بصيرة كثقة مف أمرنا

ىؤالء الفضالء باالقتصار عمى أحد ىذه المذاىب، كلـ يطمع عمى حقيقة 
فككف . بؿ كال كقؼ عمى مصنفات أىميا كال عرؼ أسماءىا. المذاىب االخر

". الحؽ مع الجميع ال يمكف، كمع البعض ترجيح مف غير مرجح

: فأجاب الشيخ ابك الحسف

أما ما كاف مف أمر العكاـ فنرجك مف عفك اهلل اف ال يؤاخذىـ "
". ؛ كأما العمماء فيكفييـ ككف كؿ كاحد منيـ محقا في الظاىر تقصيرىـب

: فقاؿ الشييد
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". كيؼ يكفييـ مع ما ذكرنا مف تقصيرىـ في النظر كتحقيؽ الحاؿ؟"
: فقاؿ لو

مثاؿ ذلؾ مف كلد مختكنا خمقة، فانو يكفيو عف . ياشيخ، جكابؾ سيؿ"
." الختاف الكاجب شرعا

: أجابو الشييد
ىذا المخمكؽ خمقة ال يسقط عنو الكجكب حتى يعمـ أف ىذا ىك "

كاف . الختاف الشرعي، بأف يسأؿ كيتفحص مف أىؿ الخبرة كالممارسيف لذلؾ
أما انو مف . ىذا القدر المكجكد خمقة ىؿ ىك كاؼ في الكجكب شرعا اـ ال

." نفسو يقتصر عمى ما كجده فيذا شرعا اليكفيو
: فقاؿ لو

". يا شيخ، ليست ىذه اكؿ قاركرة كسرت في االسالـ"
فانت ترل مف ىذا الكالـ أف ما قالو الشييد يدؿ عمى انو كاف، منذ ايامو في مصر، 

يحمؿ ىما مقمقا حكؿ تقاطع مذاىب المسمميف فيما بينيا، كحكؿ تحكؿ ىذه المذاىب الى كيانات 
. تقاطع يرتكبو فقياؤىـ، كيبيف اثره في الناس مف أتباع كؿ مذىب. مغمقة، ال تتعارؼ كال تتحاكر

بؿ إف كالمو لمشيخ البكرم لـ يكف ابف ساعتو، بؿ نتيجة تأمؿ كمعاناة سابقيف عمى تاريخ 
كلعمو لـ . ربما يرقى الى تاريخ بدء اتصالو بفقياء المذاىب االخرل، ابتداء مف دمشؽ. صدكره

يكف ليفصح لو عف مكنكف نفسو بذلؾ الكضكح لك لـ يكف كصاحبو في طريؽ الحج، حيث ينخمع 
الناس، بدرجة اكبأخرل، مف أطرىـ المسيطرة، كحيث تنيض بينيـ عالقة جد شخصية كأكثر 

براءة، ليس فييا اال القميؿ مف الرسكـ كالمراسـ التي اصطنعكىا النفسيـ، اك اصطنعت ليـ، في 
كال شؾ اف الشييد كاف لديو أسباب كافية تمنعو مف االفصاح عما قالو اآلف لك . مرابعيـ العادية

فيك أىؿ ألف يعرؼ أنو بمثؿ ىذه االفكار سيستفز الجميع . كاف في دمشؽ اك مصر اك جبع
. ممف ال يقمؽ لما يقمؽ لو ىك، مف اسرل المألكؼ كالسبؿ المسمككة دكف جدكل

فيذا دليؿ ساطع ال ريب فيو عمى أف ما اختطو لنفسو في بعمبؾ ىك تنفيذ ألفكار في 
. ذىنو منذ عشريف سنة عمى االقؿ

كال يسعنا في ىذه المرحمة مف التأمؿ في سيرتو اال اف نسجؿ إعجابنا العميؽ بما تحمى 
. بو مف دأب كصبر كطكؿ أناة؛ كىك يجتاز طريقو الطكيؿ، التي رافقناه فييا في مراحميا المتعددة

يفتي كؿ فرقة بما . في أعمى مقاـ، كمرجع االناـ، كمالذ الخاص كالعاـ"بحيث انتيى في بعمبؾ 
كىذه تجربة . عمى حد قكؿ تمميذه ككاتب سيرتو" يكافؽ مذىبيا، كيدرس في المذاىب كميا

كاعتقد اف القارئ يشاركني التأثر البالغ . بمختمؼ عناصرىا فريدة في حدكد عممنا في تاريخنا كمو
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كانت اياما ميمكنة كأكقاتا بيجة، ما رأل اصحابنا "لمكممات التي ختـ بيا كصفو أليامو في بعمبؾ 
كحقا لـ ير أصحابو كال . لما تنطكم عميو مف براءة كعظمة كنبؿ كخمكص" في االعصار مثميا

. غير اصحابو مثؿ تمؾ االياـ الجميمة

ـ، مدينة صغيرة اك 1546/ىػ943كانت بعمبؾ، التي نزليا ابف جبع في أكاسط السنة 
. اليبمغ عديد سكانيا عشرة آالؼ نسمة عمى أكثر تقدير. بمدة كبيرة، في مقاييس ذلؾ الزماف

كلكنيا حاضرة منطقة كاسعة خصيبة عامرة، تمتد مف الطريؽ التاريخي المعركؼ اليكـ باسـ 
. غربا حتى كادم العاصي شماال" طريؽ الشاـ"

كمف جية أخرل، فقد كانت حتى ماضييا غير البعيد جدا، احد المركز الحنبمية النادرة 
كلكف أرباضيا الكاسعة كجكارىا كانت معمكرة بجماعات شيعية كثيفة . في المنطقة الشامية

عمى ما فصمنا في الفصؿ . انصبت عمييا قادمة مف أماكف مختمفة قصية كدانية. متنامية
كقبؿ قركف مف دخكؿ الشييد . (التأسيس لتاريخ الشيعة في لبناف كسكريا)المخصص مف كتابنا 

المدينة، كانت قد بدأ فييا تغير سكاني، تغير استمر فيما بعد، بحيث غدت المدينة ذات اكثرية 
كلكنيا في ذلؾ االكاف كانت، بحسب تركيبتيا المذىبية، حنبمية شيعية مع نسبة غير . شيعية

. معركفة بالضبط مف الشافعية كاالحناؼ، كأقمية ضئيمة مف المالكية

مف ىنا نعرؼ اف المدينة كانت يكـ نزليا الشييد ميدانا مناسبا جدا، كنكاد نقكؿ 
. فقد كانت تتمثؿ فييا، كاف بنسب متفاكتة، كافة المذاىب. نمكذجيا، لما اختطو لنفسو فييا
بحيث انو لـ يذكر أحد أنو حدث بيف اىميا ما يعكر صفك . تعايشت كتتعايش بسالـ ككئاـ
. العالقات بينيـ تعكيرا عاما

كمف جية أخرل، فاف الجماعة الشيعية الكبيرة في بعمبؾ كجكارىا ىيأت لو مكطئ قدـ 
فأنى . كدكف ذلؾ لـ يكف ليتأتى لمشييد ما تأتى لو. في المدينة ذات التركيبة المعقدة المتنكعة

. لفقيو شيعي اف يدخؿ مدينة ليسمؾ فييا مثؿ مسمكو لك لـ يكف لو فييا قاعدة مف أبناء مذىبو

عمى ىذا كما دمنا نرل بعمبؾ تتمتع بيذه الصفات التي جعمت منيا ميدانا مالئما جد 
: لتجربة الشييد فإننا نتساءؿ

ىؿ كقع اختياره عمييا حيف عرض عميو قاضي العسكر في اسالمبكؿ عف تبصر كدراية 
كحسباف، اـ كاف أمرا ساؽ اليو التكفيؽ؟ 

كلكننا نرل اف امرأ في . القطع في ذلؾ محاؿ، نظرا لعكؿ النصكص المتاحة عف الجكاب
مثؿ ما كاف لمشييد مف مكقع بارز، بكصفو الفقيو الشيعي االعمى مكانة في المنطقة، كاف مؤىال 
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ال سيما كاننا عرفناه كثير االسفار، كبعمبؾ تقع غير بعيد عف . لالطالع عمى أحكاؿ قكمو فييا
فضال عف اف امرأ سعى بمثؿ ما سعى مف دقة . الطريؽ الذم سمكو أكثر مف مرة الى دمشؽ

كصبر كطكؿ أناة اليمكف اف يترؾ الخطكة االخيرة الى مقصده مرىكنة بالحظ، إف كاتاه جنى 
. ثمرة كؿ سعيو، كاال باء بالخيبة كالخسراف

لكؿ ذلؾ نرل اف اختياره ذاؾ كاف عف معرفة كقصد كدراية؛ دكف اف يعني قكلنا ىذا اننا 
. نعرؼ كيؼ تحقؽ لو

، قبؿ اف نغادر ىذا "المدرسة النكرية"ك" المسجد االعظـ"يبقى اف نتحدث بما نعرفو عف 
كحرصا منا عمى اف ال يضيع ام . لما ليما مف ارتباط بأيامو في بعمبؾ. الجزء مف سيرة الشييد

. تفصيؿ يتعمؽ بو كبذكراه فييا
كال المعمميف منسكب الى نكرد الديف محمكد بف زنكي، المعركؼ بالشييد، كقد ذكر 

كىك أمر . الشيخ ذلؾ في القسـ المتعمؽ بسفره الى اسالمبكؿ مف مذكراتو، الذم اقتبسناه قبؿ قميؿ
. معركؼ عمى كؿ حاؿ

فيك مسجد خرب اآلف، تقع خرائبو الى الجية الجنكبية الشرقية مف " المسجد االعظـ"اما 
كالظاىر اف احجار . تدؿ خرائبو القائمة اآلف عمى عظمة كجالؿ بالغيف. قمعة المدينة الشييرة

تشيد لذلؾ أعمدتو الغرانيتية الضخمة، بتيجانيا . بنائو اخذت مف خرائب القمعة المجاكرة
. الككرنيثية البديعة

كمثؿ ىذا االتصاؿ بيف . اما المدرسة النكرية فيي متصمة البناء بالمسجد الى الشرؽ منو
. المدرسة كالمسجد أمر مألكؼ في آثار ذلؾ العصر
(6 )

ـ رأيناه 1548/ىػ955ففي السنة . لـ تطؿ إقامة الشييد بعمبؾ اال سنتيف اك أقؿ قميال
: قاؿ في ختاـ مذكراتو. كقد قفؿ عائدا الى جبع

كأقمنا في بالدنا الى سنة ... ثـ انتقمنا عنيـ الى بمدنا بنية المفارقة "
". خمس كخمسيف، مشتغميف بالدرس كالتصنيؼ

:  كيعمؽ ابف العكدم عمى ىذه الكممات بقكلو

كىذا التاريخ كاف خاتمة أكقات ... آخر ما كجدتو بخطو الشريؼ "
كسنقؼ عميو انشاء اهلل . ثـ نزؿ بو ما نزؿ. االماف كالسالمة مف الحدثاف

" الى خاتمة االجؿ

( 183-2/182: الدر المنثكر)                 
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، ما يصمح "نزؿ بو"كقد كفى ابف العكدم بكعده كال ريب، فأتـ سيرة شيخو، ككصؼ ما 
لكف كؿ ىذا يقع، كا أسفاه، في .  " فخاتمة اكقات االماف، كالسالمة مف الحدثا: "ايضاحا لكممتو

. القسـ المفقكد مف الكتاب

عمى ىذا فاننا سنعمد منذ اآلف الى تعديؿ منيجنا في كتابة ىذه السيرة، فنمجأ الى الجمع 
كعكؿ المتاح منيا عف االسئمة التي ، كالتحميؿ، بسبب العكز الى النصكص الكافية المفصمة

. يطرحيا ما بقي مف سيرتو

اذا اخذنا في الحسباف ما كاف فيو الشييد في بعمبؾ مف عيشة راضية، فاننا ال نجد 
كربما ما ىك اكثر، بحيث ، محيصا عف االعتقاد بأف أمرا كبيرا قد جرل لو، فزعزعو كأقمؽ بالو

". اياـ ميمكنة، كاكقات بيجة"أقمع مكليا ظيره لبعمبؾ كأىميا، مخمفا ما كاف لو مف 
فماذا كاف ذلؾ االمر، كمف كاف كراءه؟ 
عمى الرغـ مف اف ابف العكدم، فيما سمؼ مف . الغريب اف ال أحد يشير اليو بأدنى اشارة

خاتمة اكقات االماف "اقتباس كالمو، يربط ربطا ال ريب فيو بيف خركجو مف بعمبؾ كبيف 
. بحيث يتركنا عمى اعتقاد راسخ باف سبب الخركج ىك نفسو سبب ختاـ اكقات االماف". كالسالمة

اذ يدؿ عمى اف مكضكعو كاف في الغاية مف الكضكح . لكف ليذا التجاىؿ مغزاه فيما نرل
كمثؿ ىذا امر غير نادر في . كالجالء في كقتو، بحيث لـ يجد أحد حاجة لمتنصيص عميو

فشاىد التاريخ حيف يككف في قمب احداثو، تككف بعض عناصره في الغاية . التسجيالت التاريخية
كلكف مف الطبيعي اف ىذه العناصر . مف الكضكح كالجالء، بحيث اليجد ام ضركرة لذكرىا

كبذلؾ . نفسيا قد تصبح مجيكلة، اك ليست في الدرجة نفسيا مف الكضكح بالنسبة لمف يأتي بعده
كنعتقد اف غمكض ىذه النقطة مف مسيرة . تضيع تفصيالت تاريخية قد تككف ىامة كاساسية

. الشييد ىك مف ىذا القبيؿ

كالحقيقة التي ال جداؿ فييا ىي اف الجية الكحيدة التي كاف بكسعيا اف تضيؽ عمى 
فما كاف في الشاـ كمو . الشييد كتالحقو كتأخذ عميو كؿ الدركب ىي السمطة الرسمية العثمانية

اضؼ الى ذلؾ اف خركجو مف . سمطة طاغية، بحيث يككف سمميا السمـ كحربيا الحرب سكاىا
كقد عبر تمميذه عف ىذه . بعمبؾ كاف بداية فترة قمقة طكيمة مف حياتو امتدت عشر سنكات

كانتيت ". كىذا التاريخ كاف خاتمة أكقات االماف: "الفاصمة التاريخية تعبيرا كاضحا جدا حيث قاؿ
بؿ اف خاتمتو . كىذا كمو سياؽ كاحد تتصؿ بدايتو بخاتمتو. ىذه الفترة بقتمو عمى يد العثمانييف

بالشيادة ىي حصيمة بدابتو، باالضافة الى تراكمات اخرل، سنحاكؿ إيفاء ىذه االشارة حقيا مف 
. التفصيؿ فيما يمي
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فمف كؿ ىذا نعرؼ اف السمطة العثمانية التي منحتو تدريس المدرسة النكرية في بعمبؾ 
رغـ انو كاف في الغاية مف الرضى . ىي نفسيا التي دفعتو، بطريقة اك باخرل، الى التخمي عنيا

. عما ىك فيو
مف كاف كراءه؟ : فيذا، فيما يبدك لنا، جكاب لمسؤاؿ

اما ماذا فعمت السمطة بالضبط لكي تزيحو عف مكانو في بعمبؾ كتخرجو منيا، فيذا ما 
. ال عند الشييد كال تمميذه كال ام ممف ترجمكا لو، كىـ كثيركف. لـ نعثر عمى ام اشارة اليو
. كىذه مالحظة ليا ىي االخرل مغزاىا. كسيبقى مجيكال عمى االرجح

المغزل الذم يمكف اكتشافو بأدنى تأمؿ ىك انو لـ يكف ىناؾ إجراء بارز عمني يمكف 
كأف تككف السمطة المحمية قد أرسمت احد جالكزتيا، اك ثمة مف . ذكره بالذات كعمى نحك التعييف

كيمتقي بالناس ، عسكرىا، الى المدرسة النكرية اك المسجد االعظـ، حيث يمقي الشييد دركسو
بؿ عمدت . اك ام شيء مف ىذا القبيؿ" ... أخرج"الذيف احبكه كالتفكا مف حكلو، ليقكؿ لو مثال 

فكيؼ . ال تخمك مف مثميا جعبة ام سمطة. الى كسائؿ أخرل أكثر دىاء كأقؿ فجاجة
كبالنظر الى الظركؼ المحيطة بالقضية سيككف مف الغريب اف . باالمبراطكرية العثمانية الجبارة

. تمجأ السمطة الى غير ىذه الكسيمة

كلقي . فمقد عممنا مما سبؽ إيراده، أف النيج الذم سمؾ فيو الشييد قد حظي بنجاح كاسع
... صار أىؿ البمد كميـ في انقياده "بحيث . قبكال عاما متعاظما بيف الناس عمى مختمؼ مذاىبيـ
كرجعت اليو الفضالء مف أقاصي البالد، ... بقمكب مخمصة في الكداد، كحسف االقباؿ كاالعتقاد 

عمى حد قكؿ تمميذه ابف العكدم، الذم كاف شاىد " كرقي نامكس السادة كاالصحاب في االزدياد
ككمماتو االخيرة خصكصا تشير الف المكجة التي أحدثيا الشييد كانت تتسع . عياف تمؾ االياـ

. كتمتد، ما كاف نذيرا كافيا لمسمطة بأف عمييا اف تفعؿ شيئا قبؿ اتساع الخرؽ

لكف، مف جية أخرل، فاف إجراء عمنيا كعنيفا مف السمطة في مقابؿ الشييد كاف مف 
الممكف اف يضعيا في مكاجية حركة شعبية غاضبة، اك عمى االقؿ في مكقع المداف كالمتيـ لدل 

كببراءة مقاصده . كؿ الذيف التفكا مف حكلو، كتأثركا بعممو الجـ الكاسع الذم احاط بالمذاىب كميا
كفكؽ كؿ ىذا، بالمثؿ الساطع الذم جاء بو مف خارج كؿ ما ىك جار كمألكؼ، . كخمكص نيتو

االمر الذم تقبمكه قبكال حسنا، كما . حيف تعامؿ معيـ دكف تمييز، كبكصفيـ جميعا مسمميف
لكؿ ىذا فمقد لجأت السمطة، فيما نحزر، الى  .كلـ يكف يحمؿ بالنسبة الييـ ام سكء. عرفنا

كسائؿ اقؿ فجاجة كظيكرا، ما يدخؿ في باب التركيع الخفي الذم يمكف افتعالو بعشرات 
. كلذلؾ خفي األمر عمينا تبعا لخفائو عمف نأخذ عنو. الكسائؿ
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(7 )

، كأقاـ فييا منصرفا "جبع"ـ عاد الى مسقط رأسو 1548/ىػ955سنة اؿ فأثناءكف مميما 
كانو . ظنا منو، فيما يبدك، اف مشكمتو مع السمطة قد انتيت عند ىذا الحد. الى الدرس كالتصنيؼ
فقد دفعو رجاؿ الدكلة الى الخركج مف بعمبؾ دفعا، فانقاد ليـ دكف عناء، . لـ يعد لديو ما يخشاه

. كعمى ىذا فينبغي اف تعتبر القضية منتيية. دكف أف يسبب ضررا بالغا اك ازمة كاسعة

كلكف كؿ شيء يدؿ عمى اف ما حدث فيما بعد كاف عمى العكس تماما، أعني مف جانب 
الدكلة التي يبدك انيا لـ تكف مستعدة لنسياف ما جرل، كانيا أخذت تنظر الى الشييد الى عمى 

. اك عمى االقؿ ينبغي اف يناؿ العقاب المناسب عمى ما جنتو يداه في مقاييسيا. انو رجؿ خطر
. كيبدك انيا فعمت كؿ ما يمـز الفيامو ذلؾ

ـ، في منزؿ تمميذه ابف 1549/ىػ956مف ىنا رأيناه ليمة االثنيف، حادم عشر صفر سنة 
أم انو لـ يينأ باالقامة في . (2/183: الدر المنثكر)" متخفيا مف االعداء"العكدم في جزيف 

كال شؾ انو، كىك الذم دلت كمماتو االخيرة داللة كاضحة عمى حالة . اال مدة قصيرة جدا" جبع"
إذف فما بّدؿ . مف الطمأنينة، لـ يكف يدرم أثناء انصرافو الى الدرس كالتصنيؼ، بما يحاؾ لو

حالة الطمأنينة ىذه كدعاه الى ترؾ جبع كالمجكء الى منزؿ تمميذه في جزيف كاف أمرا مقمقا غير 
ال مراء في انو صدر عمف كاف سبب بالئو منذ . اضطره اضطرارا الى التخفي. محتسب عنده

كلكنو ال يخرج في ام حاؿ عف اعماؿ المالحقة كالمطاردة التي . كاف كنا ال نعرفو تحديدا. بعمبؾ
. صار سمة حياتو مذ ذاؾ

كىك اف ذاؾ التضييؽ كىذه . لكّف ىا ىنا امرا ينبغي الكقكؼ عنده كاكتشاؼ مغزاه
المطاردة الممحاح مف بعمبؾ الى جبع يدالف عمى انيما يجرياف بناء عمى أكامر كتعميمات صادرة 

كليحتفظ القارئ بيذه . عف السمطة المركزية في اسالمبكؿ، اك المحمية في دمشؽ، كليس أدنى
. المالحظة في ذىنو لحاجتنا الييا فيما يمي مف ىذه السيرة

ـ، نغادر نيائيا الفترة المكشكفة 1549/ىػ956 صفر 11بالمعمكمة االخيرة، كتاريخيا 
ام حتى تاريخ . مف حياة الشييد، لندخؿ بعدىا في فترة غامضة جدا، امتدت تسع سنكات تقريبا

 تمؾ المدة كاف في أثناء.ـ، كما سيأتي1557/ىػ965 ربيع االكؿ 5القبض عميو في مكة في 
كلكف ايف في جبؿ عامؿ، كتحت ام ظركؼ كاف يعيش؟ ىؿ ارتفع . جبؿ عامؿ عمى االرجح

عنو الطمب كعاد الى حياتو االثيرة في الدرس كالتصنيؼ، اـ ظؿ يعاني مف كطأة مالحقة الدكلة 
 .مف قبؿ العثمانية لو، االمر الذم كاف يمجئو الى تبديؿ أماكف سكنو باستمرار، كما رأيناه يفعؿ 
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. (بغية المريد)الجكاب المفصؿ عف ىذه االسئمة ضاع، مع ما ضاع مف فصكؿ كتاب 
: يقكؿ. كلكف ابف العكدم يكرد في مقدمة كتابو المذككر عبارات ذات عالقة بما نعالجو االف

ككاف شيخنا المذككر، رّكح اهلل ركحو، مع ما عرفت، يتعاطى جميع "
كمصالح . ميماتو بقمبو كبدنو، حتى لك لـ يكف اال ميمات الكارديف عميو

الضيكؼ المتردديف اليو، مضافا الى القياـ بأحكاؿ االىؿ كالعياؿ كنظاـ 
المعيشة، كاتقاف اسبابيا مف غير ككيؿ كال مساعد يقكـ بيا، حتى انو ما كاف 
يعجبو تدبير احد في أمكره، كال يقع عمى خاطره ترتيب مرتب لقصكره عما في 

كمع ذلؾ كمو فقد كاف غالب الزماف في الخكؼ المكجب التالؼ . ضميره
النفس، كالتستر كاالختفاء الذم ال يسع االنساف معو اف يفكر في مسألة مف 
الضركريات البدييية، كال يحسف أف نعمؽ شيئا يقؼ عميو مف بعده مف ذكم 

كسيأتي اف شاء اهلل تعالى في عدة تصانيفو ما ظير منو في . الفطنة النبيية
..." زمف الخكؼ، مف غزارة العمكـ 

( 2/156: الدر المنثكر)              
ىذا الكالـ يكرده ابف العكدم في سياؽ الكالـ عف صفات شيخو كبياف فضائمو، كال 

كال شؾ . يعني مباشرة بالحديث عف حياتو  كالظركؼ التي اضطرب فييا اباف الفترة التي نعالجيا
اف تمؾ االشارة المجممة الى ما عاناه الشييد كاف ليا ما يبينيا كيغنييا في مكضعيا مف أصؿ 

. (الدر المنثكر)الكتاب قبؿ اف يتمزؽ كيضيع، اال ما استنقذه الشيخ عمي كانزلو في 
تفصح كمماتيا العنيفة عف قسكة . عمى أف تمؾ االشارة، عمى إجماليا، مشحكنة بالمعاني

". كاف في غالب الزماف في الخكؼ المكجب التالؼ النفس كالتستر كاالختفاء"ما عاناه الشييد 
كىذا كاضح، السيما اذا . كىي، ام تمؾ االشارة، تشير الى كتتعمؽ بتمؾ الفترة الغامضة السكاىا

حيث . جمعنا بينيا كبيف ما سيكتبو بعد قميؿ، تعميقا عمى الكممات االخيرة مف مذكرات شيخو
(. 183-2/182: الدر المنثكر). ـ1548/ىػ955بعيد سنة " ثـ نزؿ بو ما نزؿ: "يقكؿ

ثـ إنيا، ام تمؾ االشارة ايضا، تنص عمى انو كاف تحت كطأة حالة مف المالحقة 
الدائمة، التي ارتكست في نفسو خكفا مقيما، كصفو ابف العكدم بتمؾ الكممات القاسية الكقع 

، كأكجبت عميو اف يعيش عيشة تستر كاختفاء تمنعو مف الظيكر العمني، "المكجب التالؼ النفس"
كلقسكة ىذه الحياة عمى فقيو عاممي، كانت حياتو دائما امتدادا . كمف مخالطة الناس مخالطة حرة

كمف المفيكـ اف يقتضي . لحياة شعبو عمادىا التكاصؿ اليكمي كالمشاركة عمى كافة المستكيات
. التستر كاالختفاء تبديال دائما في المسكف كمكاف العيش
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تكحي بعض النصكص بأف الشييد كاف، لمدة ما عمى االقؿ مف ىاتيؾ السنكات التسع، 
يتعاكف الجميع عمى تضميؿ طالبو كافشاؿ . كأكاد أقكؿ شغمو الشاغؿ. مكضع اىتماـ محيطو

" قد سافر عنا منذ مدة: "مف ذلؾ انو عندما كاف يأتي عميو الطمب كاف ينبرم مف يجيب. قصده
لقد .  انني، كأنا أتأمؿ ىذه النقطة، شعرت بغصةئكلست أكتـ عف القار. (1/32: أمؿ االمؿ)

رأيت فييا كجو جبؿ عامؿ االنساف كالكياف، أرض العمماء الفقراء كالناس الطيبيف، كالنسيج الرائع 
كال سمطة مما عرفو الناس في ذلؾ االكاف اال قمعية تفرض . الذم لحمتو كسداه االنساف كالفقيو

نفسيا فرضا بقكة القمع، لتبقى أبدا شيئا ىامشيا ال عالقة لو بضمائر الناس، يتقكنو بما ممكت 
. ايدييـ

كال يفكتنا اف نذكر بيذه المناسبة، انو عندما ينجح الشييد في التخفي تسع سنيف، عمى 
فيذه شيادة لجبع كأىميا كلجكارىا كأىمو بما بذلكه متكافميف متضامنيف . الرغـ مف الطمب العنيد

كشيادة لمشييد نفسو بما كاف . في سبيؿ حماية شيخيـ، مما ضاعت تفصيالتو، كبقي جميؿ ذكره
. لو مف حب ككالء عند كافة الناس، تصغر عندىا أعظـ العركش كالتيجاف

كمع ذلؾ، كتحت الخكؼ كالتستر كالتخفي كما تمـز بو مف تنقؿ دائـ، فانو في ىذه الفترة، 
كيا لمعجب، كضع عامة مؤلفاتو، التي بمغ حفيده الشيخ عمي في تعدادىا الستيف مؤلفا بيف كتاب 

منيا ما اعتبر، . (189-2/184: الدر المنثكر)كبير بمغ سبعة مجمدات الى رسالة صغيرة 
مسالؾ )مثؿ كتابو الطائر الصيت . بحسب مكضكعو اك منيجو، تجديدا عمى المكتبة الشيعية

. كىك اكؿ كتاب شيعي في عمـ مصطمح الحديث( الدراية)ك. كىك أكبر كتبو حجما (االفياـ
كنجد . الذم ما يزاؿ حتى اليكـ مف أميات كتب الدراسة في الحكزات الدينية (الركضة البيية)ك

ثبتا كافيا بمؤلفاتو في المصدر السابؽ، كما ال يخمك مصدر مف المصادر االساسية التي سنضع 
. ثبتا بيا في ختاـ ىذه السيرة مف ذكر مؤلفات لو

كعزلتو عف الناس ، ككاضح اف نمط حياتو في السنكات الثماف اك التسع االخيرة مف عمره
بسبب اضطراره الى التخفي، كانقطاعو عف االسفار لمسبب نفسو، قد منحتو فرصة االنكباب عمى 

كبذلؾ أضاؼ الى المكتبة الشيعية مجمكعةمف الكتب . التصنيؼ، فاىتبميا عمى خير كجو
الذم اعتبر في أكانو تطكيرا في  (مسالؾ االفياـ)خصكصا كتابو . الممتازة المتنكعة المكضكعات

. كذلؾ ىك سر ما لقيو مف انتشار كذيكع. الكتابة الفقيية الشيعية

ـ، ذلؾ 1549/ىػ956 صفر 11كالظاىر اف حياتو مضت عمى ىذه الكتيرة منذ قبيؿ 
حتى كقت ما . اليكـ الذم أرخ لو تمميذه ابف العكدم تاريخا دقيقا باليكـ كاسـ البمد، كما ذكرنا آنفا

ف ػػػػـّ ـػػػد لذلؾ االنكباب العدد الجػػقػػػػيش. مكبا عمى التأليؼ كالتصنيؼ. ـ1556/ىػ964مف السنة 
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.  المؤلفات التي صدرت عنو في تمؾ الفترة

ففي يكـ . لكف يظير ايضا أنو في بداية الفترة عمى االقؿ كاف محاطا ببعض تالميذه
ـ صدرت عنو اجازة لتمميذه الشيخ ابراىيـ بف عمي بف 1550/ىػ957 رجب 14الثالثاء 

ثـ يكـ الخميس خاتمة شير جمادل . (138-108/137:بحار االنكار)عبدالعالي الميسي 
(. 142-139/نفسو)ـ صدرت اجازة اكسع لتمميذه السيد عمي الصائغ 1551/ىػ958االكلى 

. كما يظير انو لـ يتجدد لديو تالميذ خالؿ الفترة نفسيا. كىذه آخر اجازة نعرفيا صدرت عنو
: الدر المنثكر)فكؿ الذيف نعرفيـ منيـ، ممف احصاىـ حفيده الشيخ عمي في فصؿ خاص مف 

في ذكر اصحابو كفضالء تالمذتو الذيف قرأكا عميو كترددكا اليو "تحت عنكاف  (2/191-198
، كىك الفصؿ الثالث مف الكتاب، ىـ جميعا ممف تأسست عالقتيـ بو في الفترة "كأخذكا عنو

كفي ىذه المالحظة مؤشر كاضح عمى انييار حركة الدراسة في جبع خصكصا، كفي . السابقة
كخصكصا بسبب التضييؽ الشديد عمى . جبؿ عامؿ عمكما، بسبب الظركؼ السياسية المعمكمة

بؿ اف تالميذه القدماء اخذكا ينأكف عنو، الف ضركرة . شيخ تمؾ الحركة، الشيخ زيف الديف نفسو
فتمميذه المقرب ككاتب سيرتو ابف العكدم ىاجر الى . التخفي ال تتناسب مع كثرة الترداد عميو

ككذلؾ . (3/359: ركضات الجنات)ـ 1554/ىػ962ايراف نيائيا بتاريخ العاشر مف ذم الحجة 
-231/اليجرةالعاممية الى ايراف)فعؿ تمميذه االخر كابف استاذه الشيخ ابراىيـ بف عمي الميسي 

اما اكؿ تالميذه كرفيؽ اسفاره الشيخ حسيف بف عبدالصمد فقد ظؿ مقيما في بعمبؾ بعد . (232
كما سيأتي في سيرة كلده الشيخ بياء الديف، التي سنختـ . اف تركيا شيخو في كضع اشبو بالمنفي

. بيا الكتاب
(8 )

ـ عمى االرجح ترؾ جبؿ عامؿ قاصدا حج بيت 1556/ىػ964في كقت ما مف السنة 
كىك قرار يتضمف التخمي بارادتو عف الحماية التي اثبت الناس مف حكلو انيـ . اهلل الحراـ

كلقد كاف ىذا القرار اشبو بتخمي مقاتؿ في ساحة . قادركف، باخالصيـ كتكاتفيـ، عمى تقديميا لو
الكغى طكعيا عف الحصف الحصيف الذم يحميو، ليخرج مكشكفا تماما العيف االعداء المترقبيف 

. كشفارىـ المسنكنة
لماذا فعؿ ذلؾ، كىك يدرؾ المخاطر التي ينطكم عمييا : كالسؤاؿ الذم يبده المتامؿ ىنا

خركجو مف جبؿ عامؿ؟ 

أقدـ المصادر الذم يعالج القضية يقكؿ إف قاضي صيدا، ككاف جبؿ عامؿ في نطاؽ 
ككاف قد حج . فخطر في باؿ الشيخ اف يسافر الى الحج"سمطتو، ارسؿ الى جبع مف يطمبو 

كعمى كؿ . كربما كاف اصؿ الكاقعة صحيحا. (1/90: أمؿ اآلمؿ)" مرارا، كلكنو قصد االختباء
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حاؿ، ال سبب عندنا لمشؾ في صحتيا، كلكننا نشؾ في انيا كانت السبب التاـ، آخذيف في 
أعني اف . االعتبار اف الطمب عميو كحياة التخفي لـ تنفؾ عنو طكاؿ السنكات الثماف الماضية
بؿ نرجح اف . طمب قاضي صيدا لـ يكف بذلؾ االمر الجديد عميو، لكي ييزه كيفقده طكره كالتركم

. تمؾ الخطكة منو كانت حصيمة اسباب عدة تراكمت، تتصؿ بنمط حياتو في السنكات االخيرة
كىك الرجؿ الذم عرفناه دائما حرا طميقا، . فمعمو مؿ حياة التخفي كاالستتار تحت القمؽ المقيـ

كبيذه الكسيمة بنى عالقات شخصية كاسعة كحميمة امتدت مف القاىرة الى . أليؼ حركة كاسفار
ثـ ال شؾ اف انفضاض عامة تالميذه حكلو، كانييار حركة الدراسة التي كاف ىك . اسالمبكؿ

فضال عف اف التكؽ الى الحج . مركزىا، قد جعؿ الحياة تبدك لو فاترة بميدة ال ركح فييا كال أنيس
فبيذا كمو . ىك تكؽ طبيعي مف مثمو، كجد فيو أمثالو مف الرجاؿ الربانييف أمنا كطمأنينة كثمجا
فسافر في . "يبدك لنا طمب قاضي صيدا لو بمثابة القشة التي قصمت ظير البعير، كما يقكلكف

. إمعانا في التخفي كتضميال ألعيف السمطة (نفسو)" محمؿ مغطى

ال صحة إطالقا لمركاية التي تقكؿ اف الرجؿ نفسو الذم ذىب في طمب الشيخ بتكميؼ 
تككف : "فقاؿ لو الشيخ. مف قاضي صيدا طارده بعد سفره حتى أدركو في بعض الطريؽ الى مكة

فمما فرغ مف الحج سافر بو الى بالد . فرضي بذلؾ. معي حتى نحج بيت اهلل، ثـ افعؿ ما تريد
كفي رأينا انيا تعكس النقكالت الشعبية عف . (1/91: أمؿ اآلمؿ)كمصدر الركاية ىك ". الركـ

الحادثة، كما شاعت في جبؿ عامؿ في آنيا، كحفظيا الناس، ثـ أتى الشيخ الحر بعد مئة 
. كالكالـ نفسو نقكلو حكؿ بقية الركاية، الذم يدكر حكؿ كيفية قتمو. كثالثيف سنة فسجميا

. كسنعالجو في مكضعو

قضى أثناءىا . ذلؾ أننا نممؾ دليال قاطعا عمى أنو استقر في مكة حرا فترة غير قصيرة
كخالؿ اقامتو التقى بعمي بف ىالؿ الجزائرم، كىك فقيو عراقي كبير عرؼ جبؿ . مناسؾ حجو

كبعد أف قضى االثناف مناسؾ حجيما . عامؿ كفقياءىا جيدا ثـ أقاـ مدة طكيمة في كرؾ نكح
 كانكف الثاني 19/ىػ964 ذم الحجة 14تمقى ابف ىالؿ اجازة مف الشيخ زيف الديف، تاريخيا 

(. 145-108/143: بحار االنكار)ما يزاؿ نصيا محفكظا في . ـ1556

ام الشيخ ابف )كاتفؽ االجتماع بو : "ما ييمنا اآلف مف ىذه االجازة ىك قكؿ الشييد فييا
كجرل في خالؿ المجاكرة كمجالس المذاكرة كزمف . كالتشرؼ بصحبتو في مكة المكرمة (ىالؿ

فيذا النص ال ينقصو الكضكح عمى اف االثنيف قد " المصاحبة، جممة مف المباحث العممية
". زمف المصاحبة"ك" خالؿ المجاكرة"بحيث صح مف الشييد اف يقكؿ . اصطحبا لمدة غير قصيرة
ف ػػكما ىذا فعؿ أسير، اك ـ. شأف فقيييف كبيريف يمتقياف" مجالس مذاكرة"فضال عف انو كاف فييا 
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. التي ننقدىا (أمؿ اآلمؿ)طبقا لركاية .  ىك باالسير أشبو

ركاية معارضة لركاية الحر  (34/لؤلؤة البحريف)ثـ إف الشيخ يكسؼ البحراني ينقؿ في 
كىذا اضبط مف الحر . (ـ1621/ىػ1030:ت)العاممي، يرفع سندىا الى بياء الديف العاممي 

فضال عف انو ابف الشيخ حسيف بف عبدالصمد الجباعي، اكؿ . العاممي في ىذه الشؤكف بكثير
كمف ىنا فانو مصدر ال يمكف تجاىؿ قيمتو الخبار . كرفيؽ اسفاره، تالميذ الشييد كاخصيـ بو

كمف المفيكـ اف يأخذ االبف مما عند أبيو في ىذا الشأف الذم حرؾ الضمائر كىز . شيخو
باالضافة الى اف بياء الديف كاف في حكالي الثالثة عشرة مف العمر في ذلؾ االكاف، . النفكس

. كىي سف تسمح بتمقي االخبار كركايتيا
: تقكؿ الركاية

قبض شيخنا الشييد، طاب ثراه، بمكة المشرؼ بأمر مف السمطاف "
في خامس شير ربيع االكؿ سنة خمس كستيف . ممؾ الركـ (كذا)سميـ 

". ككاف الفبض عميو في المسجدالحراـ بعد فراغو مف صالة العصر. كتسعمائة
فيذا خبر ال يشؾ قارئو اف راكيو، أعني بياء الديف، قد أخذه عف عميـ خبير، شاىد 

كذلؾ لما انطكل عميو مف تفصيالت دقيقة، تتعمؽ بزماف القبض عمى . عياف اك مف ىك بدرجتو
ال سيما، بالنسة لما نعالجو اآلف، انو يؤرخ لمحادثة بالخامس عشر مف شير ربيع . الشييد كمكانو

. االكؿ، ام بعد انقضاء مكسـ الحج بثالثة أشير اال قميال
نذكر ايضا في سياؽ نقدنا لركاية الحر العاممي كضربيا بالركيات المعارضة، نصا ينقمو 

كىذا مف تالميذ الشييد . عف خط السيد عمي الصائغ (2/190: الدر المنثكر)الشيخ عمي في 
". كىك طائؼ حكؿ البيت (يعني الشييد)كأسر : "يقك فيو. المقربيف، كصيره عمى ابنتو

فيذه ركايات متضافرة متآزرة، تقكؿ اف الشيخ زيف الديف قد كصؿ الى مكة آمنا، كقضى 
 ربيع االكؿ 5مناسؾ حجو، كأقاـ فييا بعد زمنا، الى اف قبض عميو رجاؿ السمطة بتاريخ 

 (أمؿ اآلمؿ)فمف ىنا قمنا اف ال صحة عمى االطالؽ لركاية . ـ1558 كانكف الثاني 26/ىػ965
. السالفة الذكر

ثـ إف في ركاية الصائغ نفسيا مممحا يغرينا بالعكدة بالكالـ الى سبب مغادرة الشيخ 
مياجر الى "ىي قكلو، مف كممات يتفجع فييا عمى شيخو تابعة لما اقتبسناه أعاله، بأنو . كطنو

كاليجر تعني ترؾ الكطف نيائيا، ما يتركنا نعتقد اف الصائغ كاف عارفا بنية ". اهلل سبحانو كتعالى
فاذا جمعنا بيف ىذه االشارة كبيف أخرل . شيخو كمقصده، بحيث استعمؿ تمؾ الكممة ال غير

ثـ أضفنا الييما ". خالؿ المجاكرة"كردت في إجازة الشيخ البف ىالؿ الجزائرم، ذكر فييا المجاكرة 
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بقاءه في مكة أشيرا بعد انقضاء مكسـ الحج، نصؿ بسيكلة الى االستنتاج باف قصده حينما ترؾ 
بؿ انو كاف يزمع قضاء ما بقي مف عمره مجاكرا . كطنو لـ يكف متعمقا بأداء مناسؾ الحج فقط

بحيث . كىذا امر مفيكـ جدا بالنظر الى ما قاساه مف تضييؽ كانقطاع عف الناس. لممسجد الحراـ
كعجيب عمى كؿ حاؿ اف يككف عمى نية العكدة، . اف حالو في كطنو كاف أسكأ مف حاؿ الغريب

. بما تنطكم عميو مف مخاطر كاضحة

ام مف المسجد الحراـ  – أخرجكه"استنادا الى بقية ركاية الشيخ بياء الديف، فاف الشييد 
كذلؾ فيما يبدك بغية استئمار ". كبقي محبكسا ىناؾ شيرا كعشرة أياـ. الى بعض دكر مكة– 

مما يمكف اف نفيـ منو اف الذيف تكلكا . السمطة المركزية في اسالمبكؿ عما عمييـ اف يفعمكا بو
كذلؾ بسبب الفاصؿ الزماني الطكيؿ . القبض عميو لـ يكف لدييـ تعميمات محددة في ىذا الشأف

اك، كربما، . كقد عممنا انو امتد عمى ما يزيد قميال عمى ثماني سنكات. بيف بدء طمبو كبيف أخذه
الذم جعمو اهلل مثابة لمناس كأمنا، كمف دخمو كاف . بسبب مالبسات القبض عميو في البمد الحراـ

كىذا عامؿ لـ يكف منظكرا حيف . كما ينطكم عميو مف مخالفة صريحة لبعض أحكاـ الحـر. آمنا
. مما اقتضى استئمار السمطة. صدكر االمر االكؿ بطمبو

ساركا "ميما يكف، كاستنادا الى الركاية نفسيا، فانيـ بعد اربعيف يكما مف الحبس في مكة 
ىؿ نقمكه بحرا مف أحد . كما ندرم ما معنى ىذا بالضبط". بو عمى طريؽ البحر الى قسطنطينية

ساركا بو عمى "مكانئ غرب شبو الجزيرة عمى البحر االحمر؟ كىك فيـ يتنافي مع قكؿ الركاية 
فمماذا ينقمكنو بحرا، كالى ايف؟ اـ انيـ ساركا بو عمى . فضال عف انو يبدك غير منسجـ... " 

. الطريؽ الساحمي بمكازاة الساحؿ الغربي لمبحر باتجاه الشماؿ؟ كىك مف طرؽ القكافؿ المعركفة
كعمى كؿ حاؿ فاف تسجيؿ ىذه التفاصيؿ الدقيقة يدؿ عمى انو كاف ىناؾ عيف . كىذا ىك االقرب

تراقب مميكفة مف بعيد مايجرم، يبعثيا االشفاؽ كالجزع عمى مصير شيخ شيكخ جبؿ عامؿ كىك 
. كيمنعيا العجز عف عمؿ شيء النقاذه. يسار بو أسيرا الى مصير مجيكؿ

عند ىذا الحد مف تسمسؿ االحداث في سيرة الشيخ تنقطع المصادر التي بيف ايدينا عف 
كذلؾ السباب كاضحة، فقد انقطعت ىي االخرل عف المصادر التي تستقي . ذكر ام تفاصيؿ

. حيث يؤخذ القرار. منيا معمكماتيا، بعد اف صار امر الشيخ الى أعمي مراكز السمطة في الدكلة
. كال يند لممراقب العادم منو اال ما تقرر إعالنو. كربما ينفذ ضمف االجيزة

مف المفيد اف نالحظ بيذه المناسبة انو، عمى عكس المعيكد في سير الرجاؿ المعارؼ، 
فقد . اف معمكماتنا في ىذه السيرة انحدرت كما كنكعا، كثاقة كغنى مع تقدمنا في عمارة السيرة

ثـ الى نتؼ متقرقة . بدأنا بمعمكمات مكثكقة كلكنيا مجممة، مع ما كتبو ابف العكدم عف شيخو
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كابتداء مف ىذه المرحمة، التي . نتصيدىا مف مالحظات كتسجيالت مما تركو تالميذه كعارفكه
بدأت بسكقو مف مكة، انقطعنا تماما، اك نكاد، عف ام مصدر مكثكؽ تطمئف اليو النفس يقكؿ لنا 

سنعرفيما . الميـ اال عف مصدريف اثنيف ىما ىذه المرة فارسياف. ما جرل عميو، كالى ما آؿ أمره
. كسنفيد منيما بعد قميؿ

عادة تككف العالقة طردية بيف غنى المعمكمات عف المرء . جمي اف ىذا الكضع شاذ
بحيث تككف المعمكمات عف المعارؼ نزرة مضطربة عند . كبيف ارتفاع مكانتو كاتساع شيرتو

ابتداء امرىـ، حيف يككنكف مف غمار الناس، ثـ تتسع كتغنى بعد أ، يصبحكا محط االنظار كمؿء 
كمف ذا الذم يكترث . النيـ حيف يككنكف مف الغمار التتكفر االسباب لتسجيؿ اخبارىـ. االسماع

اما فيما بعد، حيف تأتي الشيرة كارتفاع المكانة، فاالمر يغدك . الخبار امرئ مف عرض الناس
. عمى العكس تماما

كليس مما يحتاج لكبير اعماؿ نظر اف نقرر اف السبب فيما كصفناه مف ذلؾ الشذكذ 
عف القاعدة يرجع الى الكضع السياسي الصعب الذم اضطرب فيو بطؿ السيرة خصكصا، 

فقطعو عف الناس، كقطع الناس عنو قطعا كصفنا ما . كاضطرب فيو كطنو جبؿ عامؿ عمكما
. يخص ىذه السيرة منو، كصؿ الى غايتو كأعمى اشكالو منذ لحظة سكقو مخفكرا مف البمد الحراـ
. حيث مذ ذاؾ انقطعنا عنو، كانقطعت اخباره، فمـ نعد نعرؼ عنو ما تطمئف النفس الى صدقو

مف ذلؾ ركاية تقكؿ إف الرجؿ المكمؼ بسكقو سافر معو الى بالد الركـ، فمما كصؿ الييا 
. رجؿ مف عمماء الشيعة االمامية اريد اف اكصمو الى السمطاف: رآه رجؿ فسألو عف الشيخ فقاؿ

أكما تخاؼ اف يخبر السمطاف بأنؾ قد قصرت في خدمتو كآذيتو، كلو ىناؾ اصحاب : فقاؿ
فقتمو في مكانو مف . يساعدكنو فيككف سببا ليالكؾ؛ بؿ الرأم اف تقتمو كتأخذ برأسو الى السمطاف

ككاف ىناؾ جماعة مف التركماف، فرأكا في تمؾ الميمة انكارا تنزؿ مف السماء . ساحؿ البحر
أمرتؾ : كأخذ الرجؿ رأسو الى السمطاف، فأنكر عميو كقاؿ، كتصعد، فدفنكه ىناؾ، كبنكا عميو قبة

كسعى السيد عبدالرحيـ العباسي في قتؿ ذلؾ الرجؿ، فقتمو السمطاف ! اف تأتيني بو حيا فقتمتو؟
(. 1/91: أمؿ اآلمؿ)

ذات ظركؼ كشركط اليمكف اف يصؿ إلينا مف . ىذه قصة اليمكف اف تككف قد حدثت
. تبدك عمييا آثار الصنعة جمية كاضحة الريب فييا. عناصرىا شيء

مف ذا الذم يجرؤ عمى مخالفة أكامر السمطاف، فيبادر مف عند نفسو الى قتؿ الشيخ 
لذلؾ السبب الكاىي؟ ثـ لماذا تفترض القصة اف السمطاف سيكلي مسألة التقصير بخدمة الشيخ 
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ذلؾ االىتماـ، بحيث يخشى الرجؿ المكمؼ بسكقو عقباىا؟ ككأف الشيخ كاف في نزىة، ككاف عمى 
كلـ يكف مسكقا سكقا تمؾ المسافة اليائمة مف مكة الى . الرجؿ اف يفعؿ كؿ ما يمـز لراحتو كسركره

ثـ مف الذم شيد الحكار لينقمو بتفاصيمو الدقيقة؟ كالمفركض حسب . اسالمبكؿ نحك شر مؤكد
فكصكلو . القصة اف اثنيف مف أبطاليا قتال، كالثالث شخص عادم مجيكؿ مف أىؿ االناضكؿ

. الينا يبعث عمى اكبر االرتياب

المغزل الكحيد المؤكد مف القصة انيا تبرئ ساحة اسالمبكؿ مف جريمة قتؿ الشيخ، 
كمف ىنا . كتضعيا في عنؽ شخص مجيكؿ ال شأف لو، نتيجة مالبسات تافية غير مقصكدة

نجد سببا قكيا التياـ اسالمبكؿ نفسيا، اك صنائعيا المحمييف، بأنيـ ىـ الذيف صنعكا القصة 
كأذاعكىا بحيث بدت السمطة العثمانية بريئة مف الجريمة، بؿ كغاضبة بحيث تقتص مف القاتؿ 

كيبدك اف الحيمة قد انطمت، كالقصة ذاعت كانتشرت، خصكصا كانيا انطكت عمى عامؿ . بقتمو
ىك حكاية التركماف . تعكيض كارضاء يمس شغاؼ قمكب جميكر الشيخ خصكصا كعارفي فضمو
فدفنكه في مكانو . الذيف رأكا أنكارا تيبط كتصعد مف السماء عمى جثة الشيخ المرمية في الفالة

كىذا المممح بمجممو  (!!تأمؿ تركماف رعاة رّحؿ، يعيشكف في الخياـ يبنكف قبة). كبنكا عميو قبة
. يجعمنا نعتقد اف القصة لـ تكف مف عمؿ ىكاة، بؿ محترفيف متمرسيف

كعنو تنقؿ كافة . (أمؿ اآلمؿ)بالبحث كالتتبع تبيف لنا اف مصدر الركاية ىك حصرا 
كىك أخذىا كال . سجميا الحر العاممي بعد مئة كثالثيف سنة عمى مقتؿ الشييد. المصادر االخرل

كىذا يدؿ عمى مبمغ . شؾ مف النقكالت الشفكية التي كانت متداكلة في جبؿ عامؿ كما ىك دأبو
فقصة تعيش ىذا العمر الطكيؿ ال بد انيا كانت عمى حظ كبير . شيكعيا كانتشارىا بيف الناس

مف الذيكع كاالنتشار في أكانيا، كيدؿ ضمنا عمى ما لقيتو مف قبكؿ لدل الناس، فالذاكرة الشعبية 
كاذا جمعنا ما تكصمنا اليو آنفا، حيث قررنا اف المتيـ الكحيد، ككذلؾ . ال تحفظ اال ما تقبمو

المستفيد الكحيد، مف نشر الركاية ىك السمطة العثمانية، كبيف ما نالحظو ىنا، فاننا نستدؿ عمى 
. مبمغ اىتماـ تمؾ السمطة بنشر الركاية

أف السمطة العثمانية في تعامميا غير العادم ىذا مع القضية، كىي التي لـ في كال شؾ 
تجد نفسياممزمة بتقديـ ام تبرير الفظع ما ارتكبتو، خصكصا في اياـ جبركتيا كسطكتيا، ال شؾ 

كما ذاؾ اال لما كاف لمشيخ مف صيت . انو كاف لدييا سبب قكم يدعكىا لمحاكلة تغطية الجريمة
كلـ يصدر عنو خالؿ حياتو ما . حسف، كمكانة عالية، كصالت طيبة، مف القاىرة الى اسالمبكؿ

كخصكصا أنو لـ يتكرط في أم نشاط سياسي مباشر، كما فعؿ . يمكف اف يؤاخذ عميو صراحة
كمف ىنا . دراسة كتدريس، كفتكل كتصنيؼ: بؿ عمؿ دائما بكصفو فقييا صرفا. سمفو ابف مكي
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كال يمكف لجية لدييا الحد االدنى مف االحتراـ . فاف قتمو كاف عمال ال مبرر لو إطالقا
ال سيما اذا أخذنا باعتبارنا . لمصداقيتيا اف تتحمؿ كزره، اك تعمف مسؤكليتيا عنو صراحة كعمنا

. كىك عمؿ محـر بإجماع المسمميف. مالبسات القبض عميو في المسجد الحراـ كالبمد الحراـ

في مقابؿ تمؾ القصة اليزيمة نجد سيال مف الركايات القكية المعارضة تنص عمى اف 
. الشيخ قتؿ في اسالمبكؿ

منيا شيادة تمميذه الشيخ حسيف عبدالصمد في جكابو عمى مسائؿ الحسف بف شدقـ في 
كفييا ينص عمى اف شيخو قتؿ في . ـ1576 آذار 19/  ىػ983 ذم الحجة 18مكة بتاريخ 
ككذلؾ شيادة الرجالي الشيير المير مصطفى التفريشي  (. ىا2/190: الدر المنثكر)اسالمبكؿ 

كايضا شيادة بياء . (86-1/85: أمؿ اآلمؿ)، التي ينقؿ نصيا الحر العاممي في (الرجاؿ)في 
ثـ شيادة محمد بف خاتكف في . ئ(34/لؤلرة البحرينئ)الديف العاممي التي ينقميا البحراني في 

ككؿ ىؤالء مف . (3/380:ركضات الجنات)لمشيخ بياء الديف  (اربعكف حديثا)شرحو عمى 
ما يدؿ عمى اف التخريج العثماني الرسمي لمجريمة لـ . العمماء المعركفيف بالدقة كحسف االطالع

رغـ الزخرؼ الذم قدمت فيو القصة بدىاء كبير، كرغـ االىتماـ . ينطؿ عمى ىذه النخبة الممتازة
. الرسمي الكبير بنشرىا كاذاعتيا، كما شرحنا آنفا

نذكر ايضا في ىذا السياؽ المصدريف الفارسييف المذيف كعدنا باالفادة منيما في ىذه 
أحسف )السكندر بيؾ تركماف، ك (965حكادث سنة /عالـ آرام عباسي)السيرة، كىما 

كىما مصدراف أساسياف عف الحركة كالفترة الصفكية في ايراف حتى . لحسف ركممك (406/التكاريخ
كمؤلفاىما كانا . (ـ1629/ىػ1038:ت)نياية حكـ الشاه عباس االكؿ المعركؼ بالكبير 

كعمى . ام انيما كانا عمى صمة مباشرة بدكائر البالط. المؤرخيف الرسمييف لمبالط الصفكم
فيما إذف ُيطاّلف بنا عمى الحادثة مف زاكية . اطالع عمى المعمكمات التي ترد الى أجيزة الدكلة

أم عف االنطباع . جديدة تختمؼ تماما عف المصادر التي تعاممنا معيا حتى اآلف في ىذا الشأف
كعف . الشعبي الذم سجمو الحر العاممي كقمنا اف مصدره الحقيقي أجيزة السمطة العثمانية

. معمكمات الفقياء مف تالميذ الشييد كعارفيو

ذانؾ المصدراف ينصاف ايضا عمى اف الشيخ قتؿ في اسالمبكؿ بأمر مف أعمى مراكز 
مع اضافة ىامة لدل حسف ركممك، تقكؿ اف الذم أمر بسكؽ الشيخ مف مكة . السمطة العثمانية

، كأنو بعد كصكلو عرض (ـ1560-1554/ىػ968-962)ىك الصدر االعظـ رستـ باشا 
فأمر  (ـ1566-1519/ىػ974-926)قضيتو عمى السمطاف سميماف االكؿ، العركؼ بالقانكني
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كترد االشارة ايضا الى مسؤكلية رستـ باشا، كاف بصكرة مشكشة، لدل المحدث النكرم في . بقتمو
(. 3/428:مستدرؾ الكسائؿ)

يكـ "ككذلؾ نجد اضافة مماثمة مف حيث االىمية لدل المنشي تؤرخ لقتؿ الشييد بدقة 
كىذا . ـ1558/ىػ965 ام سنة "الخميس في العشر االكسط مف رجب مف السنة المذككرة

استشيد يكـ الجمعة في : "التاريخ يتقاطع بفارؽ يكـ كاحد مع شيادة لمسيد عمي الصائغ تقكؿ
(. 2/190: الدر المنثكر)" رجب

نالحظ اف ىذه المعمكمات تحمؿ نكية مميزة بالقياس الى شيادات أكلئؾ الفقياء االربعة، 
كمف . تظير في تحديد المسؤكؿ المباشر عف جريمة قتؿ الشيخ، كفي التاريخ الدقيؽ لقتمو

لذلؾ فاننا نتعقد اف مصدرىا أجيزة . الكاضح انو يصعب عمى الناس العادييف اف يحصمكا عمييا
. كمنيا تسربت كانتشرت بحيث أتيح لمنكرم كالصائغ اف يطمعكا عمييا كيسجمكىا. الدكلة الصفكية

نخمص مف ىذه المراجعة النقدية لالخبار المتعمقة بسيرة الشيخ، منذ اف غادر جبؿ عامؿ 
نيائيا، الى انو بعد اف أدل مناسؾ الحج أقاـ في مكة مجاكرا، الى أف قبض عميو رجاؿ الدكلة 

كبعد أف حبس في بيت مف بيكتيا مدة . ـ1558 كانكف الثاني 26/ىػ965 ربيع االكؿ 5بتاريخ 
. 965كما سيؽ مخفكرا الى اسالمبكؿ حيث قتؿ يكـ الخميس اكاسط شير رجب ماربعيف 

كمف آثار التجاكب . كاف لقتؿ الشيخ زيف الديف رنة حزف ىائمة في ايراف كجبؿ عامؿ
االيراني مع الفاجعة اف الشيخ ىك الفقيو العاممي الكحيد الذم تفسح لو كتب التاريخ االيراني 

كىذا دليؿ عمى حضكره . الرسمية مكانا مناسبا عمى صفحاتيا، دكف اف يككف قد دخؿ ايراف
كاذا اخذنا في االعتبار اف ذكره فييا قد اتى دائما بمناسبة مقتمو دؿ ذلؾ . المعنكم الكبير ىناؾ

عمى سرعة كعنؼ اندياح الخبر، بحيث انو ال بد لنا مف اف فيـ اف عمؿ المؤرخ ىك استجابة 
. لممكقؼ كرد الفعؿ الشعبي كالرسمي معا

اما في جبؿ عامؿ فقد جاءت االستجابة اكثر بساطة كصدقا، كما ىك شأف االستجابة 
كالجرح الجديد كقع عمى جرح قديـ فنكأه، ما جعؿ الشعكر باأللـ . الشعبية الخالصة دائما

ففاجعة الشيخ محمد بف مكي الجزيني، صانع نيضة جبؿ عامؿ كباني امجاده، الذم . مضاعفا
درج الناس عمى اطالؽ لقب الشييد عمى االطالؽ عميو، فمما كقعت كاقعة قتؿ الشيخ زيف الديف 

كحتى . (الشييد االكؿ)فبات لزاما تمييز سمفو فسمي بػ . (الشييد الثاني)لقبو الناس لمتمييز بػ 
اليكـ ال تكاد تجد في جبؿ عامؿ، بؿ ربما في كؿ العالـ الشيعي، مف ال يعرؼ الشييديف بمقبيما 

. التراتبييف؛ حتى بيف الذيف ال يعرفكنيما باالسـ
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. كعمى كثرة الشيداء بيف الفقياء الشيعة، فإف المقب بصيغتو التراتبية، كانما كقؼ عندىما
كقد كجد بعد مف رأل أف مف بيف الفقياء الذيف ماتكا ميتة نضالية مف يستحؽ لقب الشييد 

الثالث، كالشيخ عمي بف عبدالعالي الكركي، كالقاضي نكراهلل التسترم، كالسيد محمد باقر الصدر 
عمى الرغـ مف أف منحيما . كلكف القبكؿ العاـ كاالنتشار لـ يحصؿ اال لمشييديف. في عصرنا ىذا

كاف مف بيف الفقياء الثالثة المذككريف مف يستحقو . لمقب قد حدث عفكا كدكف قرار مف أحد
. بكامؿ الجدارة، أخص السيد الصدر لميتتو النضالية المدكية

(9 )

ـ، منذ 1659/ىػ956اف سيرة الشييد الثاني في المرحمة االخيرة، ام منذ اكائؿ سنة 
: ابتداء التخفي كالطمب عميو مف الدكلة حتى شيادتو تطرح سؤاال كبيرا

لماذا الحقتو الدكلة العثمانية تمؾ المالحقة العنيدة التي لـ تفتر، طكاؿ ىاتيؾ السنكات؟ 
ما ىك الجـر الذم جناه حتى مف كجية نظر الدكلة بحيث استحؽ ما انزلتو بو؟ كىك لـ يسجؿ 

بؿ رأيناه يبني عالقات جيدة كايجابية مع . عميو اطالقا ام مكقؼ عدائي منيا كمف سياستيا
. فقياء مف كافة المذاىب، مقدمة لزيارة العاصمة العثمانية، حيث لقي قبكال كتقديرا تاميف

: يقكؿ (1/90: أمؿ اآلمؿ)الحر العاممي في 
إف سبب قتمو عمى ما سمعت مف بعض المشايخ، كرأيت بخط "

فغضب المحككـ . فحكـ الحدىما عمى اآلخر. بعضيـ، اف ترافع اليو رجالف
فأرسؿ القاضي الى جبع ... " معركؼ "عميو، كذىب الى قاضي صيدا، كاسمو 

فخطر بباؿ . فقاؿ لو بعض اىؿ البمد قد سافر عنا منذ مدة... مف يطمبو 
فسافر في محمؿ مغطى ككتب قاضي صيدا ... الشيخ اف يسافر الى الحج 

الى سمطاف الركـ انو قد كجد ببالد الشاـ رجؿ مبتدع خارج عف المذاىب 
. الخ... " فأرسؿ السمطاف رجال في طمب الشيخ . االربعة

كمف ىنا بدأ مسمسؿ مالحقتو حتى القبض عميو في مكة كسكقو الى اسالمبكؿ كقتمو، 
. عمى ما فصمنا آنفا

" بعض المشايخ"يصرح الحر بأنو أخذ الركاية عف نقكالت شفكية كتسجيالت ينسبيا الى 
كلكننا نرل انيا قاصرة عما تحاكؿ . كال سبب عندنا لنفي ما تذكره مف كقائع. دكف اف يحدد

ذلؾ انيا تتجاىؿ كؿ ما جرل قبؿ  عمى الشيخ مف . تفسيره، كما فيـ راكييا، أعني الحر نفسو
. مما بسطنا القكؿ فيو آنفا، اعتمادا عمى ركايات مؤكدة. مالحقة كتخفي

ل حتى ػػػػػػػ، خصكصا الكقائع اأُلكؿ إذف فاالكلى كاالصح اف نقكؿ إف ما تركيو مف كقائع
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كانما كاحدا مف جممة .  سفر الشيخ، لـ تكف السبب االكؿ كالتاـ الذم حرؾ الدكلة فالحقتو كقتمتو
بؿ كاف ينشط . اسباب كحكافز مف مسمسؿ طكيؿ جرل عمى مدل سنكات، عمى غير كتيرة كاحدة

. تارة كيفتر أخرل، تبعا لممثيرات مف مثؿ الكاقعة التي تحكييا الركاية

فيعرض سببا مختمفا تماما، ىك أنو قيؿ  (406/احسف التكاريخ)اما حسف ركممك في 
لرستـ باشا، الكزير االعظـ لمسمطاف، اف الشيخ زيف الديف ادعى االجتياد، كاف عددا كبيرا مف 

كلقد عرفنا اف . الخ... فأرسؿ رستـ باشا . عمماء الشيعة يأتكف اليو لمطالعة كتب االمامية
ركممك، بكصفو المؤرخ االسمي لمبالط الصفكم في الكقت الذم قتؿ فيو الشييد، كاف عمى اطالع 

. كىذا ما يعطي تحميمو قيمة خاصة. عمى ما يرد الى اجيزة الدكلة مف معمكمات
: يعرض ركممك في نصو ىذا سببيف متكازييف

. انو ادعى االجتياد: االكؿ
. اف عددا كبيرا مف عمماء الشيعة يأتكف اليو لمطالعة كتب االمامية: الثاني

بخصكص السبب الثاني، فقد عرفنا اف الشييد كاف شيخ الحركة الدراسية التي تمركزت 
ككاف مف حكلو عدد غير قميؿ مف الطالب . في جبع، في الظركؼ التاريخية التي كصفناىا آنفا

كلعؿ ىذا التجمع قد أثار ريبة السمطة، فعممت عمى فرطو بانتزاع قمبو كركحو، ام بقتؿ . كالفقياء
. الشيخ

ام انو يتناسب مع ما نعرفو مف طريقة تفكير كسياسة كاسمكب حكـ . ىذا السبب معقكؿ
كخصكصا مع نظرتيا العدائية العنيفة لمشيعة، التي عمدتيا بالدـ مرات ال . الدكلة العثمانية

كضربت عمى مف كاف منيـ تحت سمطتيا طكقا محكما ال يقؿ عف الحجر في كؿ . تحصى
فكاف مما يكمؿ ىذا . ميداف مف مياديف النشاط االنساني، ام سياسيا كاجتماعيا كمعاشيا كفكريا

االتجاه، ما دامت سياسة الدكلة عمى ما ذكرنا، اف تضيؽ بالرجؿ الذم عمؿ عمى إحياء الحركة 
كدكلة . الفكرية في جبؿ عامؿ، بعد أف خمدت اك كادت منذ دخكلو في حكزة العثمانييف
. كالعثمانية حيف تضيؽ بانساف فال شيء عندىا لو اال اف تكرده مكرد اليالؾ

. لكف السبب االكؿ يبدك لنا أقكل بكثير، سكاء مف حيث سنده اكمف حيث متنو

اما مف حيث السند فؤلنو، خالفا لمسبب الثاني حسب ركممك، نجد االشارة اليو بكصفو 
(. 169ك 2/168:الدر المنثكر)سببا متكقعا لغضب الدكلة لدل ابف العكدم في مكانيف مف 

اال انو : "ـ، حيث تابع قائال1637/ىػ944في االكؿ بمناسبة تأريخو الجتياد شيخو سنة 
( 184-183ص )كقد تكررت االشارة نفسيا في الفصؿ الثاني مف الكتاب ". بالغ في كتماف أمره

حيث أضاؼ ىذه المرة انو عمى الرغـ مف الكتماف فاف أمر اجتياده قد انتشر بيف الناس في 
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حيث أراد اهلل إظيار ما أراد كتمانو، كأعمى في البرية "ـ 1541/ىػ948جبؿ عامؿ منذ سنة 
شانو، كألقى في قمكب ذكم العمـ االنقياد اليو، كالتسميـ لما اعتمد عميو، كدخؿ معو كؿ مف لو 

". بالشريعة المطيرة تقييد في ربقة الرجكع اليو في التقميد

كفي الثاني يذكر اف شيخو التقى في النجؼ االشرؼ بفقيو مف تالميذ المحقؽ الكركي، 
أخذ عميو العيد عند قبة االماـ امير المؤمنيف عميو السالـ اال ما "عمي بف عبدالعالي، كانو 

". أخبره اف كاف مجتيدا، كأقسـ لو انو ال يريد بذلؾ اال كجو اهلل سبحانو

فيظير مف مجمؿ ىذه النصكص أنو كاف معمكما في جبؿ عامؿ كفي العراؽ، ككالىما 
كما . تحت السمطة العثمانية، اف إعالف اجتياد فقيو لـ يكف باالمر الييف المتركؾ ألىمو كلمناس
يظير ايضا انو عمى الرغـ مف التكتـ فاف اجتياد الشيخ قد ذاع كانتشر في جبؿ عامؿ بيف 

. الفقياء كعامة الناس بحيث رجع الجميع اليو بالتقميد
. فيذا الكالـ كما فيمناه منو يؤيد تفسير ركممك لقتؿ الشييد كيقكم سنده

ىذا لجية السند، اما لجية المتف فإف عمينا اف نقكؿ اكال انو كاف لمسمطة العثمانية كمف 
خالصتو إعالف انغالؽ باب االجتياد . قبميا المممككية مكقؼ تاريخي مف مسألة الفقيو كاجتياده

كىك مف جية مف أكثر القرارات . في الفقو، كحصر مآخذ الحكـ الشرعي بأئمة المذاىب االربعة
إثارة لمعجب كاالستغراب، كمف جية أخرل قرار سمطكم في منشئو كما في الغاية منو، اتخذتو 

السمطة المممككية في بدايات أمرىا مف جانب كاحد، ام دكف اف يشارؾ فيو أىؿ الرأم، 
رمت مف كرائو الى انتزاع اليامش الضيؽ مف السمطة االدبية التي . كخصكصا فقياء الكقت

كانت لمفقياء في الناس، الى جانب السمطة السياسية، كانتزاع المساحة الضئيمة التي يتحرؾ فييا 
كمف الكاضح اف القرار كاف بكمو لحساب كمصمحة السمطة مف . الفقيو مساىما في االمكر العامة

حيث انو يكسع مف دائرة نفكذىا، كيمنحيا قدرا اكبر مف حرية الحركة دكف اف تخشى رقابة جدية 
. كنافذة تأخذ عمييا كتؤاخذىا

بحيث يجب . كالحقيقة اف ىذا القرار مف أدىى التدبيرات السمطكية في أظمـ عيكدىا
كمذ ذاؾ أخذ حجـ المشاركة الشعبية في . حسبانو خطكة كاسعة الى الكراء بالمقاييس الحضارية

كمما يستحؽ االنتباه اف القرار . الشأف السياسي العاـ يتداعى كيتراجع لحساب االستئثار السمطكم
الذم اتخذ منذ اربعة قركف كنصؼ القرف تقريبا ما يزاؿ نافذا كمعمكال بو لنفس االسباب التي 

. أممتو

فمف ىنا نفيـ ضيؽ الدكلة العثمانية مف اشتيار اجتياد فقيو شيعي، كرجكع الناس اليو 
كالجدير بالذكر اف الشيخ كاف الفقيو الشيعي الكحيد الذم كاف لو . بالتقميد في الرقعة التي تحكميا
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فمسنا نعرؼ في ذلؾ الزماف فقييا آخر .  كامؿ الحكزة العثمانية عراقيا كشاميافيىذا الشأف 
كمف ىذه المالحظة ندرؾ سبب استحالؼ تمميذ الكركي . يعادلو اك يدانيو، خصكصا في العراؽ

. لو إال ما أخبره اف كاف مجتيدا، عمى ماذكرنا قبؿ قميؿ

ثـ عمينا اف نضيؼ الى ىذا المكقؼ التاريخي الذم كاف قد تأّسس في الماضي البعيد، 
نمخصيا، ىي االخرل، في . كبات راسخا في زماف البحث، حالة سياسية قد جّدت عف قريب

السادس /حدثيف سياسييف عظيمي االثر حدثا في سنكات متقاربة مف بدايات القرف العاشر لميجرة
ىما قياـ االمبراطكرية العثمانية كامتدادىا الى الشاـ كمصر، كقياـ الدكلة الصفكية . عشر لمميالد

. فاقتسما دار االسالـ؛ كلـ يخرج مف حكزتيما اال اليند. في ايراف

ما ييمنا االف مف ىذيف الحدثيف اف العثمانييف اعتمدكا مبدأ الخالفة العريؽ مفيكما 
في حيف اف الصفكييف . فحكمكا بكصفيـ خمفاءىـ ايضا. لمشرعية يستندكف اليو في حكميـ

االمر الذم . مدكا مبدأ كالية الفقيو بكصفو، ام الفقيو، نائبا عاما عف االماـ، مفيكما مقابالتاع
. منح الصراع السياسي العسكرم الذم نشب بينيما كجيا فكريا، كاف شئت قمت ثقافيا

لنتصكر، كالحالة ىذه، كفي جك الصراع المحتدـ بيف الفريقيف، كْقع بركز فقيو شيعي في 
. رقعة الدكلة العثمانية، يقكؿ، اك يقكؿ فيو قكمو، انو مجتيد جامع لمشرائط يرجعكف اليو بالتقميد
إذ ذاؾ نفيـ لماذا ككيؼ لـ يركا مف االمر كمو اال انو اختراؽ عدك لمبنية السياسية السائدة في 

عداد . نطاؽ حكميـ ال سيما كاف ىذا الفقيو لـ يكف مكتفيا بنفسو بؿ كاف يعمؿ جاىدا لتربية كا 
عدد مف الفياء عمى شاكمتو، يتدارسكف فكرا ىك نفسو الفكر الذم يرجع اليو الصفكيكف في 

بحيث ال يسع المتأمؿ في ىذه الحقائؽ مجتمعة اال اف يرل، اذ يستعير عيكف . دكلتيـ
. العثمانييف، اف االمر كاف أشبو بتعبئة فكرية ذات ابعاد سياسية

الدر )كلنتأمؿ ىنا عبارة ذات مغزل خاص، يتصؿ بما نقكلو، كردت لدل ابف العكدم 
: ـ، قاؿ1537/ىػ944يصؼ فييا أعماؿ شيخو بعد عكدتو مف مصر سنة  (2/168:المنثكر

ككاف قدكمو الى البالد كرحمة نازلة، كغيكث ىاطمة، أحيى بعمكمو "
كأف ابكاب العمـ كانت . كازدحـ عميو أكلك العمـ كالفضؿ، نفكسا أماتيا الجيؿ

كأشرقت أنكاره عمى ظممة الجيالة . مقفمة ففتحت، كسكقو كانت كاسدة فربحت
رتب الطالب ترتيب ... فاستنارت، كابتيجت قمكب أىؿ المعارؼ كأضاءت 

كفي ىذه السنة تكشح ببركد . الرجاؿ، كأكضح السبيؿ لمف طمب الكماؿ
اال انو بالغ في كتماف أمره، . االجتياد، كأفاض مكاله عميو مف السعادة ما أراد

. الخ... 
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فأنت ترل مف ىذا الكالـ الذم صدر عف شاىد عياف خبير بمكضكع كالمو معاني 
. جمة، كميا متصمة بما نعالجو

عمى رأس تمؾ المعاني الحركة العظيمة التي أثارىا الشيخ في جبؿ عامؿ عمكما انطالقا 
جزيف كمشغرة . مف بمدتو جبع، بعد أف كاف قد خمد اك كاد في الظرؼ التاريخي الذم كصفناه

كلـ نعد نرل سكل نبضات ضئيمة يبعثيا قمب كحيد، . تكقفت فييما حركة الدراسة نيائيا منذ عقكد
مف مثؿ الممعة السريعة التي أضاءت لفترة قصيرة في ميس الجبؿ في االعالي الشمالية مف جبؿ 

اما كرؾ نكح فقد كاف ما يزاؿ فييا بقايا . عامؿ، بفضؿ شيخيا الجميؿ عمي بف عبدالعالي الميسي
كىا . كلقد رأينا الشيخ زيف الديف يقصد كال البمديف اياـ الطمب. حياة تذكرنا بأمجادىا الماضية

نحف نرل اآلف ابف العكدم يتفنف في كصؼ البعث الجديد في جبع بعبارات طنانة التخفى فييا 
. امارات الفرح كالحبكر، ككأنو غير عارؼ بما تضمره االياـ

ندعك القارئ كنحف نحّمؿ ىذا النص، الى الكقكؼ معنا كقفة متأممة عند عبارة ذات 
، لِقما تحممو مف نكية مميزة تعكس انطباع "رتب الطالب ترتيب الرجاؿ"مغزل خاص، ىي قكلو 

حيث نراه يصكر شيخو، . الكاتب عما كاف عالقا في جبؿ عامؿ، اك في جبع منو عمى االقؿ
كىك ينظـ شؤكف الدراسة كالدارسيف، كأنو قائد عسكرم يرتب جنده كراديس، استعدادا لمحظة 

فعندما سكب ابف العكدم انطباعو في . فكالـ ام انساف ىك مفتاح سريرتو كمرآة ضميره. المعركة
فكأف جبؿ عامؿ، فيما . تمؾ العبارة غير المألكفة كاف يعّبر عف انطباع قكم يجده في نفسو

ام ذلؾ . يصكره، يتييأ لالنتفاض عمى القير الذم نزؿ بو، فأفقده سبب كيانيتو كخصكصيتو
. الكىج الفكرم الذم يعكد اليو الفضؿ فيما كاف لو دائما مف مكقع ممتاز

ثـ انو ال يخفى عمينا، في النص ايضا، الربط بيف ما بعثو الشيخ مف حركة كنشاط كبيف 
كىك نتيجة طبيعية بالنسبة الى الفقيو الشيعي الذم كاف مكقعو في مجتمو . اشتيار اجتياده

. مرىكنا دائما بقرار شعبي، كفؽ انجازاتو العممية اك العممية اك االثنيف معا

فمف ىنا نعرؼ اف اشتيار اجتياده كرجكع الناس اليو بالتقميد، كفقا لما ذكرناه قبؿ قميؿ، 
قد حدث عمى مكجة انجازه الكبير الذف كاف يمكف اف يككف عكدة الركح الى كطنو، لكال ما جرل 

. عميو مف صنكؼ المالحقة كالتضييؽ التي انتيت بقتمو

نذّكر باننا نأتي بكؿ ىذا عمى سبيؿ شرح عبارة حسف ركممك اآلنفة التي بيف فييا سبب 
. قتؿ الشييد

كمف ىنا يتضح لنا عمة اطالؽ لقب الشييد عمى الشيخ زيف الديف، تثنية عمى سمفو ابف 
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فكأف . كقد عرفنا انو كاف اطالقا شعبيا في الحاليف، لـ يقرره احد بما يممؾ مف سمطة.  مكي
. لقب الشييد ال يمنح في جبؿ عامؿ اال لمف يتجاكب مع مفيكمو، ام مفيكـ الجبؿ، عف ذاتو

ميدانو الحيكم . كذات جبؿ عامؿ تأسست كاستمرت في الفكر، كلـ تكف ابدا سياسية كال جغرافية
كلذلؾ فاف . كما اف كيانو تأسس في الفكر كليس في السياسة. يمتد حيث تمتد سطكتو الفكرية

أىمو، عمى كثرة الشيداء منيـ، لـ يسمكا باسـ الشييد اكال اال مف يعكد اليو الفضؿ في اطالؽ 
. ثـ ثنكا باالسـ نفسو عمى الرجؿ الذم عمؿ عمى احيائيا بعد اف خمدت. نيضتو الفكرية

(10 )

كمع ذلؾ كمو فاننا ال نرل اف شيئا مما فعمو الشيخ في جبؿ عامؿ ىك السبب المباشر 
عمى الرغـ مف اعتقادنا بأف اشتيار اجتياده، كما . الذم جعؿ الدكلة تعمد الى مالحقتو كقتمو

. بعثو مف حركة، كانا كافييف جدان لضيؽ الدكلة بو كبفعالو كأكثر

كالدليؿ عمى ذلؾ انو مف الثابت انو غادر جبؿ عامؿ ثالث مرات بعد السنة 
الى العراؽ في . ـ، كىي السنة التي استقر فييا في بمده كبدأ عممو كاشتير اجتياده1537/ىػ944
كأخيرا الى اسالمبكؿ في . ـ1541/ىػ948ثـ الى بيت المقدس في السنة . ـ1539/ىػ946السنة 
ككاف في كسع السمطة اف تأخذه لك شاءت في أم . عمى ما فصمنا آنفا. ـ1543/ىػ951السنة 

بؿ إننا قد رأيناه يمقى منيا حفاكة كتكريما . مف تمؾ االسفار، السيما اثناء كجكده في العاصمة
مف ذلؾ اف قاضي العسكر تجاىؿ معو االصكؿ االدارية الصارمة المعمكؿ بيا، كالتي . بالغيف

تمـز بأف يككف الفقيو الذم يراجعو حامال لعرض مف قاضي جيتو، ام تعريفا بالمتسدعي كبيانا 
ثـ منحو تدريس المدرسة النكرية في بعمبؾ . (2/174: الدر المنثكر)لغرضو، كما يراه في شأنو 

خصكصا . كىك كـر استثنائي جدا في حؽ فقيو شيعي. بمكافقة السمطاف، عمى ما عرفنا سابقا
كمف ىنا نرل اف السمطة العثمانية، عمى اشتيارىا . كأنو يكلى عمى مدرسة مكقكفة عمى االحناؼ

بالصرامة كالضبط في زماف سمطانيا القانكني، قد كسرت االصكؿ مرتيف مع ىذا الفقيو القادـ مف 
مرة حيف تقبمتو دكف عرض، كثانية حيف منحتو تدريس مدرسة مكقكفة عمى غير . جبؿ عامؿ
. أىؿ مذىبو

نعتقد اف السمطة قد فعمت ذلؾ لغرض، مما يعممو اىؿ السياسة، كلـ تكف تعبر عف 
كانت بغيتيا الكحيدة، . تقديرىا لفضؿ الشيخ كعممو، كما فيـ ىك، اك كما صرح بو عمى االقؿ

كفي . فيما يبدك، احتكاء الشيخ كاستيعابو، كتكجيو جيده الى حيث ال يعكد ضارا بمصالحيا
الكقت نفسو تبعده عف ميداف عممو االساسي، لتجعؿ منو مجرد فقيو مف آالؼ ممحقيف بالسمطة، 
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. ىذا اذا كجد مف يدرسو. يدرس في مدرسة ال شأف ليا في بمد صغير، كيقتات مما أكقؼ عمييا
. كفي ىذا السبيؿ اجترحت لو ذلؾ االستثناء الفريد، الذم ال نعرؼ لو ثانيا

. لكف الصياد كاف في نية، كالصيد في نية
فقد كصفنا مف قبؿ، بكؿ تفصيؿ اتاحتو النصكص الميسكرة، الخطة التي اتبعيا الشيخ 

حيث رأينا انو لـ ينطك عمى نفسو قانعا بما تمنحو إياه امتيازات منصبو الجديد، كما . في بعمبؾ
لـ . بؿ أثار مف حكلو حركة عارمة بما قّدمو لمناس مف حضكر جديد لمفقيو. كانت السمطة تتكقع
أصاب مف النجاح ما دؿ عمى أنو أدنى الى كجدانيـ، كأقرب الى . يعرفو الناس مف قبؿ

إذ تعامؿ مع المذاىب بكصفيا مذاىب فقط، ام انو ال يصؿ بيا الى أبعد مف ذلؾ . ضميرىـ
الحد، فيتحكؿ، كما ساقتو السمطات دائما، الى عامؿ فرز اجتماعي تكظفو الثارة نزاعات تصغر 

مف حيث أنيا، إذ تأخذ جانب . اك تكبر، كلكف مردكدىا دائما عمى الجماىير كلمصمحة السمطة
كالء ما كاف يمكف اف تحصؿ عميو بالكسيمة . فريؽ مف فريقي النزاع تضمف كالءه بشكؿ قاطع

. النظيفة الكحيدة، ام عبر التكامؿ بيف مشركع السمطة كسياستيا، كبيف كجداف الناس كمطالبيـ
يفتي لمجميع كيرعى . أما ىك فكاف، كيا لمفرادة كالتميز، يأخذ القضية بالبساطة التي تستحقيا

. شؤكنيـ الدينية عمى حد سكاء، كال حسب مذىبو
استنادا الى ما عرفناه عف الشييد، كخصكصا االفكار التي طرحيا في حكاره مع ابي 

كايضا في النيج الذم اختطو كسار عميو في اعداده العممي لنفسو، استنادا الى ، الحسف البكرم
كلسنا ندرم . كؿ ذلؾ، فاننا نعتقد انو عمؿ في بعمبؾ بتمقائية امرئ يفعؿ ما يؤمف بو بكؿ بساطة

كلعمو كاف في شغؿ عف . كبالخصكص كقعو عند رجاؿ الدكلة، إف كاف يدرؾ عكقب عممو
ذلؾ الفرح الذم . التفكير بيذا الجانب، بالفرح الكبير بالقبكؿ الجماىيرم الذم لقيو نيجو الرائد

: عبر عنو بكضكح ال مزيد عميو حيف قاؿ في عبارتو التي سبؽ اقتباسو، كاصفا أيامو في بعمبؾ
". كانت اياما ميمكنة، كاكقاتا بييجة، زا رأل اصحابنا في االعصار مثميا"

. لكف مف المؤكد اف الدكلة كانت تنظر الى االمر مف زاكية مختمفة تماـ االختالؼ
كذلؾ . اف لـ نقؿ بالغضب عمى ما اجترحو. تتمخص بعدـ الرضى عف خطة الشيخ كنيجو

يتصؿ اكليما بسمة ثقافية تمبست بيا الشعكب التركية، كبدت في . لسببيف اثنيف فيما يبدك لنا
كيتصؿ ثانييما بالنزاع . سياسة الدكلة العثمانية، حيث يمكف اك يجب اف تبدك في سياستيا

السياسي الذم كاف عالقا انذاؾ عمى طكؿ العالـ االسالمي كعرضو باستثناء الجيكب االسالمية 
. في اليند

فمف المعمكـ، بالنسبة لمسبب االكؿ، اف الشعكب التركية قد حممت دائما لكنا مذىبيا حادا 
كىذا يعني اف خبراتيا في . حتى تجاه المذاىب السنية االخرل غير مذىبيا الحنفي. جدان لالسالـ
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كمف . التعامؿ مع المسألة المذىبية كانت محصكرة كمحاصرة في تجربتيا الكحيدة الجانب كالرؤية
. ذلؾ مثال اف المؤسسات ذات الصفة الدينية كانت محصكرة عندىـ بمذىبيـ اليعدكنو ابدا

نقكؿ ىذا في سياؽ بياف سبب مكقؼ الدكلة مف تجربة الشييد في بعمبؾ ليككف، عمى 
لكنو، شأف المؤثرات المماثمة في . حضارم، ميما يكف غير مباشر-عمكمو، بيانان لمؤثر ثقافي

نرل . كبالتالي، بالنسبة لمسمطة، سياستيا. الشأف السياسي، يساىـ كال شؾ في تكجيو تفكير أىمو
منو الى ام حد كانت السمطة عاجزة بحكـ تككينيا الفكرم عف التعامؿ مع المسألة بالبساطة 

اك اف تستجيب ليا بالتمقائية كالبراءة التي استجاب بيا . التي تعامؿ معيا الشيخ في بعمبؾ
بؿ انيا، انطالقا مف تجربتيا الحدية كالمحدكدة، ربما رأت فييا مشركع إرباؾ . جميكره فييا

لمقسمة المذىبية القائمة، كاعادة خمط لمقكاعد الشعبية المبنية عمييا، ككؿ ما ىك مؤسس عمى 
. ذلؾ مف اكضاع اجتماعية كسياسية راسخة

اما السبب الثاني في تصكرنا فيك يقدـ لنا تعميال اكثر مباشرة، كيتصؿ، كما اشرنا قبؿ 
قميؿ، بالنزاع السياسي الذم كاف عالقا بيف الدكلة العثمانية، التي امتدت قبؿ عقكد الى الشاـ 
كمصر كشبو الجزيرة العربية، كبذلؾ اكتسبت كضعا امبراطكريا بدا كانو اعاد الدكلة االسالمية 

الى اياـ عظمتيا االكلى، كبيف الدكلة الصفكية التي نيضت في ايراف فكحدتيا كجعمت منيا دكلة 
. كنشب بيف الدكلتيف ما ينشب مثمو بيف دكلتيف قكتيف متجاكرتيف مف نزاع. قكية مرىكبة الجانب

. ككاف نزاعا سياسيا دائما كعسكريا بيف الحيف كاآلخر

لكف االمر االشد عالقة بما نكرد ىذه المعمكمات التاريخية في سبيمو ىك اف الفرز 
فرزا كاف كامال شامال، ابتداء مف مفيكـ . المذىبي الحاد كاف مف العناكيف البارزة في ذلؾ النزاع
. الشرعية لدل كؿ مف الدكلتيف كانتياء باليج السياسي

-918)في سبيؿ ضماف النقاء المذىبي لدكلتو نظـ السمطاف سميـ االكؿ العثماني 
اليجرة )مذابح ميكلة ضد الشيعة في آسيا الصغرل كحمب كدمشؽ  (ـ1519-1512/ىػ926

(. 36-35/العاممية الى ايراف

بحيث ال نعرؼ . الخالصة اف ذلؾ العصر كاف عصرا بمغ فيو التعصب المذىبي مداه
ال سيما بيف . انتفي فيو التحاكر كالتعارؼ بيف أىؿ المذاىب. مثيال يدانيو في ىذا الشأف مف قبؿ

سكاء عمى مستكل عامة . المذاىب السنية كالمذىب االمامي، لتحؿ محمو قطيعة كاممة اك تكاد
ال نستثني اال قمة نادرة منيـ، مف مثؿ ما رأينا في سيرة الشيخ زيف . الناس اك عمى مستكل الفياء

. كدائما، في حدكد ما نعمـ، كانت المبادرة مف فقياء االمامية باتجاه المراكز كالفقياء السنة. الديف
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كاف ذلؾ التعصب البالغ، كما نشأ عنو مف قطيعة كاممة اك تكاد، مرعيان كمحركسان 
النو يتصؿ بسياسة الدكلة العميا كببيئتيا الفكرية عند القادة السياسييف . سياسيا عمى أعمى مستكل

كال ينفي ذلؾ ما رأيناه بالنسبة لؤلكليف، مف مداخمة . كالفقياء، كببنيتيا الثقافية عند عامة الناس
فاالكلى . عممية لمشييد في المراكز العممية السنية، اك ما لقيو مف حفاكة كتكريـ في اسالمبكؿ

كانت مبادرة شخصية سار فييا الشيخ مف طرؼ كاحد متسمحا بما تحمى بو مف صفات شخصية 
كقد بّيّنا كؿ . كالثاني عمؿ سياسي صرؼ عممتو الدكلة لمصمحة سياسية. ايمانا منو بنيج جديد

. ذلؾ بالتفصيؿ فيما سبؽ

فدائما، فيما . كايضا ال ينفيو ما لقيو نيجو الرائد مف نجاح جماىيرم كاسع في بعمبؾ
يعكد لعالقة الناس بسمطة قاىرة، نجد تيارات فكقية ظاىرة يندمج فييا الناس في المجرل الذم 
ككنتو السمطة مقيكريف؛ كتيارات تحتية خفيو يعبركف فييا عف مكنكف ضمائرىـ كعف تكقيـ 

كىنا تكمف . كالشييد بصدقو كبراءة مقصده كشفافيتو قد اكتشؼ ذلؾ التيار كعمؿ عميو. العميؽ
. فميس عجيبا اف يمقى ما عرفناه مف إقباؿ كنجاح. عظمة كبار الركاد

لكنو ربما لـ يمتفت الى انو بالنيج الذم انتيجو في بعمبؾ كاف يحاكؿ عمميا اختراؽ 
كاف كمف يحاكؿ السباحة عكس التيار . الذىنية السائدة كالسياسة الجارية مف االتجاه المعاكس

كمتى . كىك الكحيد الذم ال قكة عنده كال سند لو اال نبؿ الغرض كشرؼ الغاية. في نير متدفؽ
. كاف ىذا كمثمو امرا ذا اعتبار عند الجباريف

نخمص مف ىذا التحميؿ الشامؿ لمعضمة سبب قتؿ السمطة العثمانية الشيخ زيف الديف 
مرة حيف أحيى حركة الدراسة الفقيية في جبؿ عامؿ بعد . الى انو خرج عمى سياستيا ثالث مرات

كثانية حيف انتشر امر اجتياده بيف الناس كأخذكا . اف خمدت متخذا مف بمدة جبع مركزا لعممو
كثالثة حيف طفؽ يدرس كيفتي في بعمبؾ عمى المذاىب الخمسة عمى حد . يرجعكف اليو بالتقميد

كربما كاف السبب الثاني ىك الذم جعؿ السمطة تفكر . كلقي نيجو ما عرفناه مف قبكؿ. سكاء
جديا بخطره، مف حيث اف الكضع الذم ينشئو بركز فقيو شيعي مجتيد مقمد في جمب عامؿ 
يتكاصؿ في المبدأ مع مفيكـ الشرعية المعمف عند عدكتيا المدكد، اعني الدكلة الصفكية، التي 
اتخذ حكاميا مف كالية الفقيو نظرية لمحكـ، في مقابؿ مبدأ الخالفة عند العثمانييف، فكاف مف 
الطبيعي كاالمر ىذا اف يرل ىؤالء الى بركز الشيخ عمى ما كصفناه اختراقا لنظاميـ السياسي 

. مف قبؿ نظاـ دكلة عدكة

كمع ذلؾ فاننا نعتقد اف ما جعؿ االمكر تتجاكز كؿ حد يمكف التغاضي عنو في مقاييس 
لما انطكل عميو مف خركج عمى عنصر اساس مف عناصر سياسة . السمطة ىك عممو االخير
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كاف قرار التخمص مف قد اتخذ في اسالمبكؿ عمى أعمى . بؿ كعمى ركح العصر كذىنيتو. الدكلة
. مستكل، عندما كاف ىك منصرفا الى التدريس كاالفتاء في بعمبؾ

بؿ نرجح انيا كميا ساىمت . ف األكليفمكمف الجمي اف اعتقادنا ىذا ال ينفي تأثير السبب
كلكف يبدكا لنا اف نيج الشيخ في بعمبؾ، كما لقيو مف قبكؿ عاـ، كاف . في تككيف مكقؼ السمطة

مف حيث انو يمّس الكضع الثقافي الذم تتربع عميو، كما . طعنة مكجية الى القمب، قمب السمطة
كالسيما اذا كضعنا في الحسباف احتماؿ . اجتماعية-يتضمنو مف فرز مذىبي كقسمة سياسية

كمف شأف كدأب أىؿ السياسة دائما اف يبنكا . انتشار العقمية الجديدة التي كاف ينشرىا بعممو
فميس . فيستدرككف ما يجرم قبؿ استفحالو. حساباتيـ كمكاقفيـ عمى أساس ما تؤكؿ اليو االمكر

غريبا كالحاؿ ىذه اف يعممكا اكال عمى إخراجو ـ بعمبؾ بطريقة اك بأخرل، ثـ يعمدكف الى مالحقتو 
. كمطاردتو ثـ قتمو عمى ما عرفنا

ىذا التحميؿ النيائي ىك خالصة عدة تحميالت لمختمؼ الظركؼ التي اضطرب فييا 
الشييد في السنكات االخيرة مف حياتو، استنادا الى كافة النصكص كالتحميالت التي تكردىا 

كخصكصا استنادا الى نص ابف العكدم، الذم يربط ربطا ال لبس فيو بيف خركجو مف . مصادرنا
كىك النص الذم دعانا الى االعتقاد باف سبب ". خاتمة اكقات االماف كالسالمة"بعمبؾ كبيف 

ام سبب . خركجو مف بعمبؾ ىكنفسو سبب ختاـ اكقات االماف كالسالمة عمى حد تعبير تمميذه
. ؿػػتػمالحقتو تمؾ المالحقة العنيدة حتى القبض عميو في مكة حيث سيؽ الى اسالمبكؿ كؽُ 

ىكذا يتبيف لنا بكؿ جالء اف الشيخ زيف الديف بف عمي الجباعي، الشيير بالشييد الثاني، 
احد اعظـ فقياء الشيعة كاعظـ فقيائيـ في الشاـ في عصره عمى االطالؽ، قد قتمتو السمطة 

العثمانية في اسالمبكؿ بسبب سعيو الى تحقيؽ كحدة المسمميف؛ كحدة ال تتجاكز المذاىب كلكنيا 
كتحررىا مف أف تككف اداة سمطكية، . تعطييا معناىا الحقيقي، كتضعيا في مكضعيا الصحيح

كقد أعّد نفسو لتمؾ الغاية النبيمة إعدادا دقيقا، بحيث غدا ىك . ككسيمة لمفرز السياسي االجتماعي
. نفسو نمكذجا رائعا عمى مستكل المعرفة لمكحدة المنشكدة التي سعى الييا كاستشيد في سبيميا

كالجدير بالذكر اف النياية المأساكية التي انتيى الييا نيج الشييد لـ تكف جريمة ال مبرر 
فيك آخر فقيو عاممي . ليا كظمما فادحا بحؽ رجؿ جميؿ فقط، لكنيا كانت ايضا نياية نيج حميد

كمف قبؿ دأب . يحقؽ اتصاال غرضو المعرفة بالمراكز العممية غير الشيعية في المنطقة كبفقيائيا
فقياء جبؿ عامؿ عمى قصد دمشؽ كالقاىرة كبيت المقدس كالخميؿ لمقاء فقيائيا كحممة الحديث 

كلكف ىذه السُّنة الحسنة انقطعت تماما بعد . فييا، حيث كانت تتالقى االفكار كطرؽ الحديث
. جريمة قتؿ الشييد ما أدل الى تفاقـ القطيعة كاالعتزاؿ بيف المذاىب االسالمية
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بعد اف . كمف اآلثار المباشرة لمجريمة انبعاث اليجرة الكبرل لفقياء جبؿ عامؿ نحك ايراف
ككانت تمؾ . فانطمقكا ىاربيف اليمككف عمى شيء. رأكا في مقتؿ شيخيـ نذيرا مكجيا الييـ جميعا

اذ أف أكلئؾ المياجريف الفقياء انتشركا في انحاء ايراف ككضعكا . اليجرة خيرا كبركة عمى منزليا
فساىمكا مساىمة ُجّمى الغنى عنيا كال بديؿ ليا . في خدمتيا ثمرات النيضة الفكرية التي انبتتيـ

كمنحكه الكحدة العميقة . في بناء الرابط الركحي الذم كاف ذلؾ البمد العريؽ في أمس الحاجة اليو
كبالتالي أقدر عمى مقارعة . كبذلؾ جعمكه أكثؽ بنيانا. م كياف سياسيأالتي يطمح الى مثميا 

عظـ أكىذا مف . مناجزيو، كمنيـ العثمانيكف، الذيف بدأكا بجريمتيـ تمؾ التطكرات المتسمسمة
. العبر

مف الجية االخرل فاف اليجرة الكثيفة قد أدت الى إفراغ كطف المياجريف، جبؿ عامؿ، 
بحيث اف الشيخ حسف ابف الشييد الثاني، الذم كاف عمره يزيد قميال عف اربع . مف الفقياء

سنكات عند شيادة كالده قد اضطر لمسفر الى النجؼ االشرؼ، ىك كابف اختو محمد بف عمي بف 
. بعد اف كاف كطنيما حتى االمس القريب مكتفيا بنفسو في ىذا الشأف. ابي الحسف، لمدراسة فييا

 عميو عمى نيج خاص، بحيث يقضياف أربيما في أقصر كقت آكاشترطا عمى شيخيما اف يقر
: الدر المنثكر)كىكذا كاف . ليعكدا الى كطنيما الذم لـ يعد فيو مف الفقياء ما يقكـ بحاجات أىمو

2/201 .)

لكف افدح آثار السياسة العثمانية تجاه الشييد كعممو ىي في نفس التصدم لنيجو 
كربما لك اتيح لو اف يستمر في عممو الجميؿ، خصكصا في ظؿ االقباؿ . التكحيدم الرائد ثـ قتمو

الجماعي الكبير عميو، لكاف ذلؾ بداية صحيحة لحالة تعارؼ كحكار حقيقييف بيف مختمؼ مذاىب 
. المسمميف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عبقرم، كاسع المشاركة، . احد اعظـ العقكؿ التي انجبتيا البشرية في كؿ العصكر
لكف مشاركتو لـ تكف ابدا مف مكقع المتمقي . ضرب بسيـ كاسع في معارؼ عصره كافة. صيؿأ

في المادة احيانا كفي المنيج . بؿ مف مكقع االصيؿ الذم أخذ اكال ثـ أضاؼ. كاآلخذ الناقؿ
 .بحيث اف قارئو، اف كاف عارفا، يستطيع اف يميز ابداعو المنيجي اينما كضع يده. غالبا

. ذلؾ مممح مف بطكلة بياء الديف عظيـ

ليس ألنيا ناقصة في ذاتيا كممحقة بغيرىا، بؿ ألنو صادؼ أنيا . ثـ إف ليذا المممح تتمة
تمؾ ىي نزعتو االنسانية الشاممة . أتت مف العارؼ نفسو، فاعطت المعرفة النبيمة كظيفة سامية

كمعمكـ اف ال شيء كالمعرفة يمكف اف يككف كأكثر الشياطيف أذل كدنسا، اك كأنقى . الصافية
. تسمؾ في كال الكجيتيف شطر مف ممكتيا يداه. المالئكة نفعا كطيارة

كفيو . فيو تكامؿ العمـ كالخير. بطكلة بياء الديف انو كاف عارفا عظيما كانسانيا عظيما
ذلؾ ىك سر بياء الديف، الذم أدركو الناس بحسيـ . التقت التيارات التي اصطرعت في زمانو
كما يزاؿ، بعدما . فمنحكه حبيـ كتقديرىـ دكف حساب. البارع تجاه مف يعبر عف مكنكف نفكسيـ

. يقؿ قميال عف اربعة قركف مف كفاتو، الشخصية الشعبية االكلى في كطنو الثاني ايراف

(1 )

. محمد بف الحسيف بف عبدالصمد، الجباعي اصال، البعمبكي مكلدا، األيراني منزال كمدفنا
كىك اسـ التخمص الدائر في . كقد تعّرؼ بااللؼ كالالـ". بيائي"يشتير بيف المتكمميف بالفارسية بػ 

شعره الفارسي، عمى سنف شعراء الفارسية؛ حيث يثبتكف اسما فنيا مختارا في خكاتيـ اشعارىـ، كي 
كقد نجده في بعض . مثمما يضع الرساـ تكقيعو أدنى عممو الفني. يبقي بمثاية سمة نسب ثابتة

. مقطكعاتو العربية

كىك لقبو الذم زاكج اسمو، خصكصا في ". بياء الديف"كيشتير بيف المتكمميف بالعربية بػ 
كالمقب ". يقكؿ محمد المشتير ببياء الديف العاممي: "فيك يكتب عادة. فاتحة مؤلفاتو العربية

تقميد غير فارسي في االساس، شاع بيف فقياء كمثقفي مصر كالشاـ أكثر " الديف"المضاؼ الى 
فمف ىنا . كلـ يكف لو مثؿ ىذا الشأف بيف أقرانيـ المتكمميف بالفارسية. ما يككف، كصار شعارا ليـ

. نعرؼ عمة اشتياره بيف أىؿ الفارسية بمقب غير الذم اشتير بو بيف أىؿ الفارسية

 بهاء انديه انعامهي                             
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(2 )

، "جباع الحالكة"اك " جبع"التي تعرؼ ايضا بػ " جباع"كلقد عرفنا اف أصمو مف قرية 
اك " جبع"اك " جباع"ك. مف لبناف اليكـ تحمؿ نفس االسـ" الشكؼ"تمييزا ليا عف قرية أخرل في 

قرية ىادئة جميمة غير بعيدة عف مدينة صيداء المعركفة عمى الساحؿ المبناني، " جباع الحالكة"
كلذلؾ فانيا تعتبر مف المصايؼ الممتازة؛ . تتربع بيف مجمكعة مف التالؿ المشرفة عمى البحر

كلكنيا اشتيرت في الماضي بمف أنجبت مف كبار الفقياء، أشيرىـ الشييد الثاني الذم غادرنا 
كالحقيقة انيا كانت النبضة االخيرة في تمؾ الممحمة الرائعة المدىشة التي مف أسمائيا . سيرتو
، التي نتداكؿ قصتيا اليكـ في عشرات السير التي تخص كبار الفقياء الذيف "جبؿ عامؿ"نيضة 

انتشركا في االقطار، فغيركا المصائر ككلدكا االفكار الباقيات ، خرجكا مف ىذا الجبؿ المبارؾ
. الصالحات

كلقد ظؿ الشيخ بياء الديف ينتسب في اكتكباتو الى جباع، الجباعي، عمى الرغـ مف انو 
فالظاىر اف صمة عائمتو بيذه القرية . لـ يعرفيا حتى بالرؤية عمى األرجح، كال غرك في ذلؾ

فمف المؤكد اف عائمتو المعرفة في العمـ . كانت اكثر بكثير مف مجرد صمة مكاطف بكطنو
كالفضيمة، قد سكنت جباع منذ جده الثالث، شمس الديف محمد بف عمي الجباعي المتكفى سنة 

( الجباعي؟)كربما منذ جده الرابع عمي بف حسيف . (2/346: ركضات الجنات)ـ 1471/ىػ876
كىك عمى كؿ حاؿ تاريخ مبكر بالنسبة لما نعرفو عف تأسيس . ـ1456/ىػ861المتكفى سنة 

كمحمد بف عمي، أكؿ مف برز في تاريخ العائمة، ىك اسـ شيير في . الحياة العممية في ىذه القرية
كلنتدبر ىنا اف الشييد يتحدث عف . (108/148: بحار االنكار)مأثكرات كأخبار ذلؾ الزماف 

فضال . حيث االنطباع عف المرء أقكل ما يككف. امرئ ال بد انو بو كبأخباره عميـ، بحكـ البمدية
كنمفت النظر خصكصا . عف اف الشييد معركؼ بدقتو في ىذا الشأف، فال يطمؽ االكصاؼ جزافا

، إذ انو كصؼ ذك مغزل خاص، مف حيث انو يعكس الصكرة الالمعة "الشيير"الى كصفو لو بػ 
. لمشيخ محمد بف عمي، التي كانت ماتزاؿ محتفظة بسطكعيا بعد ما يقرب مف قرف عمى كفاتو

، "جباع"كلقد حافظت العائمة مف بعده عمى مكقع عممي ممتاز في . ام في تاريخ صدكر االجازة
ـ، الذم كصفو الشييد الثاني في 1528/ىػ935ممثمة بالشيخ عبدالصمد بف محمد المتكفى سنة 

كىذه كميا مالبسات تشير الى دكر ". الشيخ الصالح المتقف، خالصة االخيار"إجازتو نفسيا بػ 
كبير لمؤسس العائمة، شمس الديف محمد بف عمي، في إطالؽ الحركة العممية في جباع، بعد اف 

. المجاكرة، كما تشيد نسبتو" المكيزة"نزليا احد آبائو، حسيف بف محمد المكزاني، قادما مف قرية 
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. كلقد عاش الشيخ عبدالصمد ثالث عشرة سنة بعد أف بات مكطنو تحت الحكـ العثماني
كلعمو شيد ايضا بداية . فمف المحقؽ أنو شيد االرض تميد مف تحت الحكاضر العممية العاممية

كىك تألؽ . الفترة المجيدة القصيرة لقريتو جباع، التي تشبو في تألقيا كقصرىا ككاكب االسحار
حدث في سياؽ ارتكاس غريزم عمى الخكؼ كالتيديد، اتخذ شكؿ تمركز في الكسط، بعد أف 
كانت حكاضر الحركة العممية العاممية، جزيف ككرؾ نكح كمشغرة، تستقر عمى أطراؼ الكثافة 

ـ، ام قبؿ الفتح 1512/ىػ918كلكف ابنو الشيخ حسينا، الذم كلد سنة . السكانية الشيعية
العثماني لمشاـ بأربع سنكات، عاش في قمب الفترة المتألقة لقريتو، كفي قمب الخكؼ كالتيديد 

كاف تكف العائمة قد فقدت في زمانو مكقعيا التاريخي في المركز االكؿ في جباع، بعد اف . ايضا
تبكأه عف جدارة كاستحقاؽ الشييد الثاني، كصار البطؿ التالي، أعني الشيخ حسينا نفسو، تمميذا 

. بؿ أكؿ تالميذه كاخصيـ بو كرفيؽ اسفاره. لو

كما مف شؾ . تسمـ الشييد الثاني مقاليد مشيخة جباع في فترة تألقيا المميئة بالصعاب
بأف ميمتو، خصكصا المحافظة عمى تماسؾ الحكزة العممية كاستمرارىا، كانت ميمة شاقة جدا، 

ـ يشد 1545/ىػ952كلقد رأيناه في السنة . بؿ مستحيمة في ذلؾ الجك المممؤ بالخكؼ كالتيديد
الرحاؿ الى اسالمبكؿ، بصحبة تمميذه االثير الشيخ حسيف، ليعكد منيا الى بعمبؾ، حيث التحؽ 

ثـ ليعكد منيا جباع، عمى ما كصفنا بالتفصيؿ . بو تمميذه بعد اف أقاـ مدة قصيرة في بغداد
. الممكف في سيرتو

كفي . ـ1546/ىػ953حؿ الشيخ حسيف بف عبدالصمد محؿ أستاذه في بعمبؾ سنة 
. السنة نفسيا رزؽ بأكؿ ابنيو محمد، بياء الديف، بطؿ ىذه السيرة

(3 )

كالفضؿ في ذلؾ يعكد . ما مف خالؼ يستحؽ الكقكؼ عنده حكؿ مكاف كالدتو كتاريخيا
إذ يثبتكف تاريخ كالدة ابنائيـ، ككثيرا ما يككف الكتب في لحظة . الى تقميد حميـ درج عميو الفقياء

كاحيانا عمى ىامش مكتكبة . الكالدة، عمى الغالؼ الداخمي لكتاب صادؼ اف أحدىـ كاف يقرأ فيو
عمي  (الحدائؽ الندية في شرح الفكائد الصمدية)كالفضؿ بالدرجة الثانية لمؤلؼ . كاف يخطيا

ـ، حيث نفؿ في الصفحة الثالثة مف 1547/ىػ1120صدر الديف المدني، المتكفي في السنة 
عند غركب الشمس يكـ االربعاء سابع "كتابو عف خط الشيخ عبدالصمد، اف مكلد بياء الديف 

لكف المؤلؼ نفسو يقكؿ في . ـ1547المكافؽ ق شباط " 953عشر ذم الحجة الحراـ سنة 
عند غركب الشمس يكـ االربعاء لثالث بقيف مف ذم الحجة "اف مكلده  (290/سالفة العصر)

كنحف نصدقو في سند الركاية، . ـ1547 شباط 18ام " الحراـ سنة ثالث كخمسيف كتسعمائة
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في حيف اف . ألف التاريخ الثاني أبعد عف التصحيؼ كخطأ النساخ. كنميؿ الى االخذ بثانيتيما
". السابع كالعشريف"ك" السابع عشر"مف السيؿ اف يقع التصحيؼ بيف 

كىك أمر ال . اما مكاف مكلده فالمصادر المعتمدة تجمع عمى أنو كاف في مدينة بعمبؾ
سببيؿ الى التشكيؾ فيو، عمى الرغـ مف بعض االقكاؿ المتسرعة، ممف ال تثبت لو، تدعي أنو 

لكف ركاية شفيية، ما تزاؿ حية متداكلة حتى اليكـ في . كلد في ىذا المكاف اك ذاؾ مف ايراف
بعمبؾ تقكؿ إنو كلد في قرية إيعات المجاكرة التي تقع شماؿ غرب المدينة عمى بعد خمسة 

كمثؿ ىذه النقكالت تفرض احتراميا عمى الباحث عادة، النيا عفكية بريئة أبعد . كيمكمترات منيا
كالمصادر المكتكبة تعمـ فتقكؿ إف كالده أقاـ في بعمبؾ منذ اف نزليا . عف التمكث باالغراض

لكننا نعرؼ اف االسـ بعمبؾ كاف دائما يطمؽ عمى ما ىك . قادما مف بغداد حتى ىاجر الى إيراف
أكبر بكثير مف المدينة نفسيا ليشمؿ المنطقة كميا، ام القسـ الشرقي مف سيؿ البقاع، المعركؼ 
ايضا بالبقاع البعمبكي؛ حيث نجد سمسمة مف القرل التي يتركب اسميا مف مضاؼ الى بعمبؾ، 

كدائما كاف عمى مف يريد . عيف بعمبؾ، رأس بعمبؾ، آخرىا شماال دير بعمبؾ المجاكرة لحمص
كعمى ذلؾ فال تعارض عمى االطالؽ بيف الركايات المكتكبة كتمؾ . المدينة بالذات اف يخصص

. الشفيية

كىك اف بعمبؾ المدينة كانت . كىناؾ سبب آخر يدعكنا لالىتماـ بتمؾ الركاية الشفيية
في حيف أنيـ كانكا اكثرية . حتى ذلؾ الحيف حنبمية المذىب، الشيعة فييا أقمية ال شأف كبيرا ليا

كتعرؼ قرية أيعات بالخصكص بأنيا منذ ذلؾ . مسيطرة في أرباض المدينة كالقرل المجاكرة
الزماف، بؿ قبمو بكثير، مسكف عائمة كبيرة تنتسب الى ىمداف، القبيمة الشييرة التي يعكد الييا 

فمعؿ . الفضؿ في نشر التشيع في الشاـ، كالتي ظمت عائمة بياء الديف تفخر باالنتساب الييا
نقكؿ ىذا عف ركاية . كمذىبيو، حيف كلد ابنو بياء الديف" اقاربو"الشيخ حسينا آثر السكنى بيف 

. حية متداكلة يصعب اتياميا، فضال عف انيا تبدك متناسقة كمنسجمة مع منطؽ االشياء

ميما يكف فاف فترة بعمبؾ مظممة تماما في سيرة االب كاالبف معا، بحيث اننا ال نعرؼ 
كنخاؿ اف الشيخ حسينا قبع ىناؾ راضيا بانو منسي، قانعا بذلؾ  . عنيما ىناؾ كثيرا كال قميال

. بعدما انكشفت نكايا العثمانييف نحك شيخو. النمط مف االمف الذم يصح اف نسميو أمف المتقيف
". المدرسة النكرية"كما مف دليؿ، ما مف إشارة، تقكؿ انو حؿ محؿ استاذه في كظيفة التدريس بػ 

فالكظيفة كانت لشيخو، كال يجكز نقميا اليو اال بقرار مف السمطة، فضال عف . كال يتأتى لو ذلؾ
أنو مف العسير اف نتصكر اف السمطة العثمانية التي استاءت لنيج الشييد في بعمبؾ تقبؿ بأف 

. يحؿ محمو تمميذه، بعد أف عممت عمى إبعاده كما عرفنا آنفا
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. لذلؾ نعتقد انو أقاـ حسب، اك نفى نفسو، حتى صمتو بشيخو يبدك أنيا انقطعت تماما
خصكصا كاف خركج الشييد مف بعمبؾ كاف . فخالؿ اثنتي عشرة سنة شغؿ كؿ منيما ينفسو

كبدء فترة الخكؼ ، عمى حد قكؿ تمميذه ابف العكدم" خاتمة اكقات االماف كالسالمة مف الحدثاف"
كىذا كمو يقكم . كال شؾ اف حاؿ تمميذه لـ يكف أفضؿ بكثير. عمى ما فصمناه في سيرتو. كالتخفي

. كبالتالي اف ابنو بياء الديف كلد فييا، الركاية القائمة انو أقاـ في قرية إيعات

نخاؿ ايضا، ما دمنا ال نممؾ اال اف نخاؿ بسبب عكؿ المعمكمات، اف االب انصرؼ في 
كال بد اف العمؿ قد سار . منفاه االختيارم الى تعميـ كتمقيف كلده الكحيد ما إف صار لذلؾ اىال

تآزر لتحقيقو كفايةاالب، المدرس المتمرس، كدأبو كذكاء االبف كحسف . بنجاح ما بعده نجاح
ينبينا عف ذلؾ النجاح أف االبف، بعد اف حط الرحاؿ في ايراف، كىك بعد في ميعة الصبا . تمقيو

كمقتبؿ الشباب، كما سنعرؼ بعد قميؿ، انتظـ في سمؾ الدراسة لدل شيكخ كأساتيذ كبار في 
كىك أمر ال يتأتى لو، حسب تقاليد الدراسة، ما لـ يكف قد أصاب حظا جيدا . مكضكعات متقدمة

. مف العمـ

ذلؾ العمؿ، الذم كجد فيو االب متعة كسمكل، كأتاح لالبف اف يبدأ عالقتو مع المعرفة 
ففي ذلؾ التاريخ كقعت الكاقعة عمى . ـ1558آذار / ىػ965مبكرا، انقطع فجأة في شير رجب 

الفقياء الشيعة في المنطقة، كعمى بيت بياء الديف بالذات، بقتؿ شيخيـ الشيخ زيف الديف بف 
عمي، الشييد الثاني، عمى يد السمطة العثمانية؛ االمر الذم كاف بمثابة النذير الكلئؾ الفقياء بأف 

ككاف الشيخ ابف عبدالصمد، بسبب عالقتو الخاصة بالشييد، مف أكئؿ، كربما اكؿ . ينجكا بأنفسيـ
. مف شد الرحاؿ كمضى

(4 )

كقد امتؤلت نفسو غضبا كرعبا . حمؿ الشيخ ابف عبدالصمد عائمتو الصغيرة ككلى فرارا
لمقتمة الشنيعة التي قتميا استاذه، بعد اف اصطاده جالكزة العثمانييف مف حـر اهلل كأمنو، إثر 

مالحقة عنيدة بدأت في جبؿ عامؿ، كتحديدا في جباع، كانتيت في مكة، كتحديدا في المسجد 
. الحراـ

كلسنا نعرؼ عمى كجو الدقة ىؿ كاف ابف عبدالصمد يقصد ايراف بالذات حيف خرج أـ 
ىؿ عرج عمى النجؼ اكؿ، كقد سبقو الييا ىجرة أخكه الشيخ عز الديف قبؿ ثالثيف . أنو فر حسب

لقد كانت النجؼ أبدا ميكل القمكب . (4/115:كرياض العمماء (2/345:ركضات الجنات)سنة 
فالناس حيف يككنكف في مثؿ ما كاف فيو حيف . ألمثالو، خصكصا حيف الشدة، احتماال مقبكال
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لكف االحتماؿ االكؿ يبدك . ترؾ بعمبؾ يميمكف الى سمكؾ الطرؽ المألكفة كلقاء الكجكه المعركفة
إذ ال مراء في أنو كاف عمى خبر كاؼ بما آؿ اليو أمر ايراف الجديدة بعد النيضة . أقرب

. عمى قمتيـ حتى ذلؾ الحيف. كبالمكانة التي أصابيا مف سبقو اليو مف مياجرم كطنو. الصفكية

كذلؾ ال نممؾ تسجيال دقيقا لتاريخ دخكلو ايراف، كما في يدنا حكؿ ىذه النقطة ىك فترة 
. محصكرة بيف تاريخيف محققيف

إف ىجرتو حدثت بعد، كبسبب، مقتؿ استاذه الشييد الثاني في شير رجب : اكليما
. (الدراية)كقد اشار ىك نفسو اشارة صريحة الى تمؾ العالقة في مقدمة كتابو . ـ1558/ىػ965

(. 2/الدراية)" كمما حثني عمى تأليؼ ىذه الرسالة، بعد ىربي مف أىؿ الطغياف: "حيث قاؿ

نقال عف خط  (2/110:رياض العمماء)انو طبقا لركاية ينقميا عبداهلل افندم في :كثانييما
حيث كلد ابنو ابك . ـ1558/ىػ966الشيخ حسيف نفسو، انو كاف في قزكيف في الثالث مف صفر 

. تراب عبدالصمد

إذف مف المحقؽ اف ىجرة ابف عبدالصمد كمعو ابنو بياء الديف قد حدثت بيف رجب 
كنستنتج مف ىذا بسيكلة اف عمر بياء الديف، عندما ىاجر بو ابكه الى . ىػ966ىػ كصفر 965

ام اف ما تقكلو كتب التراجـ عامة، اف عمره . ايراف، كاف اثنتي عشرة اك ثالث عشرة سنة
(. 26/راجع مثال لؤلؤة البحريف)يكمذاؾ كاف سبع سنيف غير دقيؽ 

(5 )

رياض )يؤخذ مف التاريخ الذم اشرنا اليو باقتضاب أعاله، كالمقتبس عف 
اف عبدالصمد، كىك الكليد الثالث في العائمة بعد بياء الديف كاختو سممى  (2/110:العمماء

ليمة االحد كقد بقي مف الميؿ نحك ساعة، ثالث شير صفر "المكناة اـ أيمف كاـ اليمف، قد كلد 
كقد نقؿ عبداهلل افندم ىذا التاريخ عف ظير نسخة مف ". سنة ست كستيف كتسعمائة في قزكيف

في أذربيجاف عمييا خط الشيخ حسيف بف " اردبيؿ"لمشيخ المفيد عثر عمييا في مدينة  (االرشاد)
كلعؿ ىذا السند ىكنفسو الذم تابعو المدني . عبدالصمد نفسو يؤرخ فييا لمعديد مف افراد عائمتو

. كأخذنا عنو تاريخ كالدة بياء الديف أعاله

ما ييمنا مباشرة مف ىذا النص داللتو ضمنا عمى اف العائمة المياجرة قد ألقت عصا 
كربما كا ىذا . الترحاؿ اكؿ كصكليا الى ايراف مؤقتا في قزكيف، عاصمة الدكلة الصفكية يكمذاؾ
فمعمو كاف . االعتبار ىك السبب االكؿ الختيارىا مف قبؿ الشيخ لتككف اكؿ منزؿ لو في ميجره
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يأمؿ خيرا مف السمطة الصفكية، بكصفو أشير تالميذ الشييد الثاني، الذم اثار مقتمو ضجة 
. لكف الظاىر اف آمالو لـ تصب محميا. ىائمة في ايراف

اذ ال أحد . عمى اية حاؿ فانو مف المؤكد اف إقامة العائمة لـ تطؿ في قزكيف ىذه المرة
مف كتاب سيرة بياء الديف كأبيو يذكرىا، مع اف بعضيـ، مثؿ عبداهلل أفندم، قد محص تسيار 

كلكال تمؾ االشارة مف الشيخ حسيف، بسبب حرصو البالغ كالتقميدم . الشيخ ابف عبدالصمد بالسنيف
اذف فالظاىر . عمى تسجيؿ الكالدات كالكفيات، لما كاف لنا فرصة لمعرفة ىذا التفصيؿ الصغير

اف إقامة العائمة في قزكيف ىذه المرة لـ تطؿ اال بمقدار ما تمتقط انفاسيا كتضع االـ ذات الحمؿ 
كبيذه المناسبة نشير الى مالحظة ليا عالقة بكليد قزكيف الشيخ . حمميا، ثـ تحكلت الى اصفياف

كلعؿ . فالظاىر اف مشقات السفر الطكيؿ قد عجمت بكالدتو عف مكعدىا الطبيعي. عبدالصمد
ىذا يساعد عمى تفسير اعتالؿ صحتو كضآلة نشاطو بالنسبة لكؿ مف نعرفيـ مف أفراد العائمة، 

. ثـ كفاتو المبكرة فيما بعد

(6 )

نزلت العائمة المياجرة اصفياف، التي كانت بالنسبة الييا بر االماف بعد تمؾ الرحمة 
كقد كانت حتى ذلؾ الحيف بمدة عادية في كؿ شيء، لـ تصر الى ما أصابتو . الشاقة الخطرة

كزينيا الشاه عباس ، فيما بعد مف بياء كعظمة، بعد اف اختارىا الممكؾ الصفكييف عاصمة ليـ
كبالمناسبة . الكبير بمجمكعة مف العمارات التي تعتبر مف أجمؿ ما انتجو فف العمارة االسالمية

فقد الحظت اف نسبة مف استقبمتيـ ىذه المدينة مف المياجريف القادميف مف جبؿ عامؿ كالبقاع 
كنظف اف ذلؾ يعكد الى عدة اسباب بينيا المكقع . في ىذا العصر يفكؽ أية مدينة اك بمدة ايرانية

كال مراء في اف المياجريف . الجغرافي، ثـ االىمية السياسية كالعممية التي صارت لممدينة فيما بعد
الذيف ترككا اكطانيـ في الظركؼ التي صارت معركفة جيدا عند القارئ، يسعكف الى كسب االمف 

. كالعيش حيث يككناف اقرب مناال

بالنسبة لبياء الديف فقد أمضى فترة اصفياف، التي امتدت الى ما يقرب مف ثالث 
. كما مف ريب انو كاف أحكج ما يككف الى مثؿ ىذه الرعاية. سنكات، تحت الرعاية الكاممة البيو

ففضال عف االسباب المعتادة التي تشد االبف الى أبيو، خصكصا في تمؾ المرحمة مف العمر، 
فاف الفتى الذم طكحت بو عكادم الزماف الى بمد غريب، في المغة كأسمكب العيش، كاف عنده 

ىكذا . سبب إضافي ككبير يجعؿ مف حياتو، في ىذه المرحمة، مجرد امتداد لما يمنحو إياه أبكه
فانو في إطار عمارة سيرة بياء الديف، يمكننا اعتبار فترة اصفياف استمرارا لفترة بعمبؾ، مف حيث 

أم أنو حتى بمكغو الخامسة اك السادسة . انو في الفترتيف كمتييما كاف تمميذا ألبيو دكف سكاه
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كمف ىنا نفيـ سبب تمؾ العالقة المميزة كالحميمة التي . عشرة مف العمر لـ يدرس عمى غيره
لقد كاف . كسجميا االبف في شعره كغير شعره، حنينا كعرفانا كشجى. قامت بيف األب كابنو

بالنسبة اليو االب كاالستاذ كالمرشد، جمعيما ككثؽ عراىما السعي الى تكميؿ النفس بالمعرفة 
. كناىيؾ بالغربة سببا يضاؼ الى نسب. كالخكؼ كالغربة

(7 )

رسالة في : الشيخ ابف عبدالصمد)" اكاخر ذم القعدة سنة ثماف كستيف كتسعمائة"في 
انتقمت العائمة  (مخطكطة مكتبة الشيخ عمي كاشؼ الغطاء، النجؼ االشرؼ. 1/تطيير الحصر

الى قزكيف العاصمة لتقيـ ىذه المرة، بعد اف عيف الشاه طيماسب االكؿ الشيخ حسينا شيخا 
كقد سجؿ الشيخ ىذا الحدث، في المصدر الذم سبؽ ذكره، بالتاريخ الدقيؽ، . لالسالـ فييا

ما يكحي بأنو كاف بالغ . كبصيغة احتفالية تند باالبتياج، كتشي بالحرص عمى تثبيت الذكرل
الرضى عما آلت اليو االمكر، بعد اف تعب مف التجكاؿ كالترقب مدة ست عشرة سنة، ام منذ 

. ـ صحبة شيخو1545/ىػ952تمؾ السفرة المشؤكمة الى اسالمبكؿ في السنة 

ذلؾ اف االقتراب مف . لكف الزماف اثبت لو اف االمر لـ يكف يستحؽ كؿ ىذا االبتياج
السمطة كاف دائما، بالنسبة المثالو مف الفقياء امرا مدمرا لكتيرة الحياة اليادئة األثيرة، حيث ال 

كعالـ السياسة كأىميا كاف، دائما ايضا، مختمفا في حكافزه كمقاييسو عف تمؾ . صخب كال نصب
. التي تحرؾ فقييا كعالما كبيرا مثمو

كلك اف المستقبؿ كاف يمكف اف يبكح الحد بسره في تمؾ المحظة لكاف أحؽ الناس 
فنحف نعمـ اليكـ اف التحكؿ الى سكنى قزكيف كاف . باالبتياج كالحبكر ابنو الطمكح، بياء الديف

منعطفا ىاما جدا في حياتو، بحيث يمكف اعتباره أىـ أحداث حياتو عمى االطالؽ، مف حيث انو 
كنعتقد انو يديف ليا فيما . قدـ اليو فرصة جديدة أحسف، باشكاقو العممية ككفاءاتو، االفادة منيا
. صار اليو مف مقاـ عممي، ذم لكف فكرم خاص جامع منسؽ ايجابي

يكمذاؾ كانت قزكيف غير اصفياف، عاصمة تضج بالحركة كالحياة، حكت مف أىؿ 
العمكـ كالفنكف مف اعتبركا أىـ رجاالت ايراف في ذلؾ الزماف، في الطب كالرياضيات كالفمؾ 

. كبكممة كانت قزكيف مف الناحية الثقافية كاجية مخضرمة لبمد مخضـر يجتاز جسره. كاليندسة
كبالنسبة لبياء الديف، نفيـ اف المنصب الجديد الكبير الذم شغمو ابكه قد ساعده عمى كلكج 

. الرحاب العممية لممدينة

، الذم قضى العمر حتى اآلف  فػػػػػػػػػػػػيئا جديدا تماما عمى بياء الدمػػػػػػػػػػػكانت قزكيف تمؾ ش
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خاصة كانو خالؿ السنكات الثالث التي مضت عميو حتى اآلف في ايراف، . رعاية كالده (سير أ )
كاف قد أسقط حاجز المغة، بؿ كتمكف مف الفارسية، بحيث اف بعض نصكصو المبكرة في ىذه 

أضؼ الى ذلؾ اف االب أخذ ينشغؿ عنو بمياـ منصبو . المغة ترقى الى تمؾ الفترة عمى االرجح
. ىكذا انطمؽ بياء الديف. الكبير

ففييا . نظف ظنا يتاخـ اليقيف أنو أسس لمعارفو الكاسعة أثناء إقامتو الطكيمة في قزكيف
عبداهلل بف شياب الديف حسيف اليزدم، الشيير بالمال عبداهلل، : قرأ عمى أىـ شيكخو بعد أبيو

شاه )" أخذ عنو المنطؽ كالكالـ كالمعاني كالبياف كالعربية"ـ، 1583/ىػ981المتكفي في السنة 
كالطب عف الحكيـ عماد الديف محمكد، أشير أطباء ايراف . (355/خير البياف:حسيف سيستاني

كالرياضيات كالكالـ كالفمسفة عف مكالنا . في عصره كالطبيب الخاص لمشاه طيماسب االكؿ
عالـ )كاستنادا الى . كالرياضيات ايضا عف المكلى عمي المذّىب المدرس. (؟)أفضؿ القاييني 
كلعمو السيد المير . ىكذا)فاف اكؿ اساتذتو في قزكيف ىك المير مرتضى  (1/156: آرام عباسي

كنظف اف . كلـ يقؿ ماذا ككـ أخذ عنو (ـ1566/ىػ973مرتضى الشريفي الشيرازم، المتكفي سنة 
. قراءتو عميو كانت عابرة خالؿ استكشافو الجك العممي في قزكيف

ىؤالء ىـ أساتذتو في قزكيف، كذلؾ استنادا الى مصدريف معاصريف كتبا معمكماتيما 
قرأ الرياضيات كالحكمة "يضيؼ أنو  (1/519:الذريعة)كلكف آغابزرؾ في . أثناء حياة بياء الديف

كلـ نعثر عمى ىذه ". بير أحمد"المعركؼ بػ " مقدار سنة عند الشيخ أحمد النيمني الكيدمي
. المعمكمة عند سكاه

العمكـ "مف اليسير اف نالحظ اآلف انو انصرؼ في قزكيف انصرافا كميا الى دراسة غير 
. رياضيات كىندسة كطب ككالـ كفمسفة: عمى حد تعبيره ىك، الذم سنفرغ لو بعد قميؿ" الشرعية

خال عمـ –أم ما كاف يسمى . كال بد انو أكلى عمـ الفمؾ عناية بمستكل عطائو فيو فيما بعد
كالظاىر انو خالؿ ىذه الفترة ىجر دراسة العمكـ الشرعية ىجرانا تاما . عمكـ االكائؿ– الكالـ 

كىذه مالحظة ىامة، . كتفرغ لتمؾ، بشيادة اف ليس بيف اساتذتو في قزكيف مف عرؼ بالبركز فييا
مف حيث انيا تطؿ بنا عمى سريرة في الرجؿ كتكشؼ لنا تييؤاتو الذىنية، التي ستصبح أكثر 

. جالء فيما بعد

استاذم كمف عميو : "لقد ظؿ بياء الديف يؤكد كيكرر كيعيد كمما ذكر كالده :مطّؿ آخر
في اسناد االحاديث الكاردة في كتابو الشيير - مثال –يرد كثيرا )" في العمكـ الشرعية استنادم

كلسنا نعتقد اف ىذا التحديد منو مجرد تفاصح ال داللة لو، اك مداقة في  ("شرح اربعيف حديثا"
. غير محميا
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كأخرل، فمنسميا انسياقا " العمكـ الشرعية"مف البيف اف في عقؿ الرجؿ فاصؿ كاضح بيف 
بؿ . ليس ما نعالجو ىنا الفاصؿ في ذاتو، فيك قائـ معو كبدكنو". العمكـ غير الشرعية"معو 

. االلفات اليو، كالتعبير عنو ىذا التعبير الحدم مؤكدا مكررا

لقد قضى الفترة السابقة عمى قزكيف اسير اتجاىات أبيو العممية، التي انحصرت 
ككذلؾ  أسير الظركؼ الصعبة المعدكمة الفرص في بعمبؾ ، كحاصرتو في العمكـ الشرعية

كعندما أتيح لو اف يعبر عف ذاتو بحرية، بعد اف انكسر عنو قالب أبيو، كصادؼ . كاصفياف
. الشركط المناسبة، بدأنا نرل بياء الديف كما أراد ىك اف يككف، كليس كما أريد لو

كاذف . اذف فقد كانت قزكيف مفترؽ حياتو، فييا أصاب حريتو كفرصتو معا، كمنيا انطمؽ
فال عجب اف يرتكس في ذىنو دكر ابيو كالظركؼ الصعبة معا سجنا ضيقا بالقياس الى االنفتاح 

. كالخيارات العممية فيما بعد

أليس كراء ىذه الرغبة في التحديد ميؿ لمتمييز بيف حد الحرية كحد : مف ىنا نتساءؿ
المممككية؟ 

ىؿ غاص القمـ عميقا في سريرة بياء الديف؟ 

. ربما

. عمى اية حاؿ، فالظاىر اف بياء الديف عاش في قزكيف زىرة شبابو عيشة راضية
كحتى عندما غادرىا ابكه منتقال . مستأنسا الى جكىا العممي، مستكينا الى حياة الدراسة كالبحث

. الى مشيد حيث كلي منصب شيخ االسالـ، ظؿ ىك حيث غايات نفسو، ال يغادرىا اال لماما
منيا ذلؾ اليكـ المشيكد الذم سجمو االب كاالب كالىما، يكـ الثالثاء الثاني مف شير رجب سنة 

بياء الديف محمد كابي "حيث االب اجاز لكلديو  (ـ1564 نيساف 16)احدل كسبعيف كتسعمائة 
في المجمد - 62-االجازة ذات الرقـ )عمى ظير إجازة شيخو الشييد الثاني لو " رجب عبدالصمد

كحيث االبف ". في دارنا بالمشيد المقدس الرضكم"، كذلؾ (بحار االنكار)الخامس كالعشريف مف 
". شرح االربعيف حديثا"تحمؿ مف أبيو أحاديث شرح بعضيا في كتابو الذم سبقت االشارة اليو 

ـ عمى نحك التقريب انتقؿ االب مع زكجتو الى ىراة ىذه المرة، 1567/ىػ975في السنة 
ففي . ككاف ذلؾ ايذانا بتبدد شمؿ العائمة. بعد اف كاله طيماسب االكؿ منصب شيخ االسالـ فييا

: كقد ارخ االب، عمى عادتو، كفاة زكجتو بيذه الكممات. السنة التالية تكفيت االـ في ىراة
رياض )" كتكفيت زكجتي خديجة بنت الحاج عمي في ىراة سنة ست كسبعيف كتسعمائة"

كالظاىر اف بياء الديف زار ىراة بيذه المناسبة، تمؾ الزيارة التي اكحت اليو . (2/110:العمماء
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التي كصؼ فييا المدينة كصفا مفصال ينبئ عف الشاب الطمعة الذم " الزاىرة"فيما بعد قصيدتو 
(. 153-1/147:الكشككؿ)كقد أدرجيا بكامميا في كتابو الشيير . كانو

في آخر ىذه القصيدة يتحسر بياء الديف عمى فراؽ ىراة، كيتأكه عمى العكد الييا، كىك ال 
ـ ترؾ الشيخ ابف عبدالصمد ىراة 1575/ىػ983ففي السنة . يدرم اف الزماف يضمر لو خبيئا

. كىك يكتـ أمرا، قاصدا بالط الشاه طيماسب في قزكيف، طالبا االذف بالحج لو كالبنو بياء الديف
ففي السنة التالية استراحت . ككاف ذلؾ آخر عيد أحدىما باآلخر. كفاز باالذف لنفسو دكف ابنو

بالشيخ حسيف بف عبدالصمد دركبو الطكيمة الى قبر في البحريف، التي آثر االقامة فييا خالؿ 
فكأنما كتب عمى ىذه العائمة . بعد اف ختـ حياتو بأداء مناسؾ الحج. االشير القميمة التي بقيت لو

. االبف االصغر، عبدالصمد، في النجؼ، االـ في ىراة، االب في البحريف: الشتات في كؿ صقع
الميـ انو عمى أثر ذلؾ فاز بياء . كسنعرؼ اف االبف االكبر بطؿ ىذه السيرة دفف في مشيد

الديف بما تمناه، اف كاف حقا يعني ما يقكؿ، فعينو الشاه طيماسب االكؿ شيخا لالسالـ في ىراة، 
. كىكذا تحقؽ لو العكد الييا. ليسد مسد أبيو

. كما كاف، عمى االرجح، اكؿ اتصاؿ لو بالسمطة. كاف ذلؾ اكؿ منصب رسمي يتكاله

(8 )

اما . التذكر اياـ بياء الديف في ىراة كمنصبو فييا اال بمناسبة حكاية مغامرة ابيو االخيرة
اما المصادر . ال في شعره كال في تسجيالتو الدقيقة المعتادة. ىك فال يذكرىا ال بخير كال بشر

التي عنيت بأخباره فتقفز عف فترة ىراة قفزا، كأنيا تريد اف تقكؿ اف ليس فييا ما يستحؽ 
ال نستثني مف ذلؾ اال ركاية لتمميذه حسيف بف حيدر الكركي يشير فييا عرضا اشارة . التسجيؿ

سريعة الى ما كاف مف أمر شيخو في ىذه المدينة القصية، كذلؾ بمناسبة مرافقتو لشيخو في 
ثـ سافرنا الى ىراة، التي كاف سابقا ىك ككالده شيخا لالسالـ : " ... بعض اسفاره، حيث قاؿ

(. 7/58:ركضات الجنات)" فييا

كفي ظني اف سبب ىذا التجاىؿ يعكد الى أف تمؾ الفترة ىي حقا ليست شيئا بالقياس 
ثـ اف ىراة كانت بعيدة بكؿ المعاني عف محط االنظار، . الى ما تالىا مف حياة باىرة متكىجة

أضؼ الى ذلؾ انيا خامدة . فكأنيا نكع مف النفي. كمراكز الحياة السياسية كالثقافية كاالجتماعية
ال : إذف فال شيء يغرم بالتسجيؿ مما يغرم بياء الديف كأمثالو عادة. مف جية النشاط العممي
كما انو لـ يكتب فييا شيئا مف مؤلفاتو، . كال تحديث كال مف يحدثكف، إجازات كال مف يجيزكف

، التي كتبيا "التحفة"المعركفة ايضا باسـ " رسالة في معرفة الكر"الميـ اال رسالتو المعركفة 
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الذم جمس عمى  (ـ1586-1577/ىػ995-985)" شاه خدا بنده"لمسمطاف محمد، الممقب بػ 
. العرش بعد كفاة الشاه طيماسب االكؿ

عمى اننا نممؾ فكرة، كلك عامة، عف الظركؼ التي استدعت تكميفو، كأباه مف قبمو، 
: بمشيخة االسالـ في ىذه المدينة مف المفيد االدالء بيا

فمفد كانت ىراة حاضرة خراساف اياـ حكـ بني تيمكر، ابتداء مف السمطاف شاه رخ بف 
حتى آخرىـ بديع الزماف، المظفر بف حسيف  (ـ1446-1414/ىػ850-817)خميؿ بف تيمكرلنؾ 

ـ، بعد اف نزؿ عنيا لمسمطاف الصاعد النجـ 1506/ىػ912بف بايقرا، الذم انتيى حكمو سنة 
ىكذا بدأت اياـ مجد المدينة تغيب، بعد أف اصبحت تابعة . الشاه اسماعيؿ االكؿ الصفكم

. لعاصمة جديدة لـ يكف ليا حساب في ميزاف الحكاضر اسميا قزكيف

ليس ىذا فقط، بؿ اف التطكرات السياسية الحادثة كضعت المدينة ضمف خط تماس 
-كالتركيبة االقكامية. جديد، بيف أكثرية شيعية الى الجنكب منيا، كأكثرية سنية منيا كشماال

كلذلؾ فانيا ما اف . المذىبية كانت في تمؾ المنطقة، كما تزاؿ، ترسـ خطكط الجغرافية السياسية
اك . دخمت في ممؾ الصفكييف، حتى طمحكا الى اف يطبقكا فييا ما نجحكا بو في ايراف ام نجاح

أعني تحكيؿ غير الشيعة الى التشيع . باالحرل ما نجح بو المياجركف الكركيكف كالعامميكف
االمر الذم حاؿ دكنو في البداية، ربما، اف ىذه المدينة كانت ميدانا الفظع أخطاء . االمامي

ـ أمر بقتؿ جماعة مف 1510/ىػ916فيك حيف دخميا في السنة . الشاه اسماعيؿ كاكثرىا فجاجة
االمر الذم نعاه . عممائيا السنة، بينيـ شيخ االسالـ فييا، أحمد بف يحيى، الشيير بأحمد الحفيد

عميو الكركي، عمي بف الحسيف بف عبدالعالي، كعمى االثر دخؿ ميداف العمؿ كاستمـ زماـ 
حكاـ ما عمييا مزيد. السمطة الشرعية كبالنتيجة منح ايراف ذلؾ التكازف . فقاد االمكر ببراعة كا 

. مما فصمنا الكالـ فيو في سيرتو آنفا. الثقافي كالسياسي الذم تنعـ بو حتى اآلف

لكف المر ما شغؿ الكركي بالقمب عف االطراؼ، ربما لمجرد أف القمب قمب كاالطراؼ 
كلذلؾ ظمت ىراة كمنطقتيا عمى . كما كاف المرئ لو الخيرة في أمره أف يساكم بينيما. اطراؼ

صكرة ايراف ماقبؿ الفترة الصفكية، ككاف لذلؾ مف النتائج المستقبمة، ثقافية كسياسية، مايعرفو كؿ 
. مف لو أدنى دراية بتاريخ كحاضر ىذا البمد

إذف فعندما كلى الشاه طيماسب االكؿ الشيخ حسينا بف عبدالصمد مشيخة االسالـ في 
" إرشاد أىميا االجانب في ذلؾ اليكـ عف رسكـ االمامية"ىراة كاف يبتغي غاية محددة، ىي 

لكف ابف عبدالصمد تخمى، السباب . يعني استكماؿ خطة الكركي (139-138/الفكائد الرضكية)
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ككاف عمى ابنو بياء . ليس ىذا محؿ الخكض فييا، كادار ظيره إليراف كميا، ليمكت في البحريف
. الديف اف يسد مسده

يبدك لنا كاضحا مف مجمؿ ىذه المالبسات، كيؼ كلماذا قادت بياء الديف حظكظو الى 
. كال ريب عندنا أنو لـ يكف مف معدف الرجاؿ المؤىميف ليذا النكع مف العمؿ. تمؾ المدينة القصية

، كيا لبعد بياء الديف عف ىذا  فيي تقتضي نمط شخصية مختمؼ، يتصؼ بالصدامية كالحـز
أضؼ الى ذلؾ أف االمكر لـ تعد عمى ما كانت عميو مف بساطة في أياـ الكركي، ام . النمط

فاآلف أخذت القكل السياسية االقميمية مراكزىا النيائية لمدة طكيمة، بعد . منذ نصؼ قرف تقريبا
فترة التحكالت الضخمة، كصار الشأف المذىبي كجيا اساسيا في النزاع السياسي العالؽ بيف 

بحيث اف المساس بالتكازنات المذىبية لـ . قكتيف اسالميتيف كبيرتيف، ىما العثمانيكف كالصفكيكف
. يعد عممية حرة تخضع لميارة الداعية كرجاحة جدلو، بؿ تدخؿ في صميـ التجاذب السياسي

خاصة كاف مدينة ىراة بالذات تطؿ مف شرفتيا عمى كتمة سنية ضخمة لـ تكف أقؿ شعكرا بمكنيا 
. المذىبي مف العثمانييف انفسيـ، اف لـ تتفكؽ  عمييـ بكثير

كؿ ىذه العكامؿ تجعمنا عمى شبو اليقيف مف أف ميمة بياء الديف في ىراة، ككذلؾ ميمة 
كربما ساعد ذلؾ عمى تصكر بعض . أبيو مف قبمو، كانت صعبة جدا، اف لـ تكف مستحيمة

لكف حظ . االسباب التي جعمت اباه ينجك بنفسو، متكسال بالحج، بعد اف أقاـ فييا ثماني سنكات
. بياء  الديف انقذه

(9 )

منذ ىراة، كاياـ ىراة، أضعنا خطى بياء الديف، كلـ نعد نعرؼ ايف ىك بالضبط، كال ماذا 
كاما اف . فاما انو كاف ينقؿ خطاه بحذر بحيث ال تترؾ آثارا يمكف اف نستدؿ بيا عميو. كاف يفعؿ

نعرؼ انو . االرض التي سار عمييا كانت مف ذلؾ النكع الغادر الذم يعفي عمى آثار السالكيف
ثـ انو استقر . ـ1575/ىػ983كاف في قزكيف عندما غادر ابكه ايراف الى غير رجعة في السنة 

ـ، 1582/ىػ990لفترة ما في ىراة، حيث فقدنا أثره ثـ اذا بو  يظير فجأة في اصفياف في السنة 
الذم أخذنا عف خاتمتو . (نسبة اعظـ الجباؿ الى قطر االرض)حيث اتـ تأليؼ احد أشير كتبو 

فأيف كاف خالؿ تمؾ السنكات الثماف اك التسع؟ في ىراة؟ النظف ذلؾ، كسنقكؿ . ىذه المعمكمة
كلكف، عمى كؿ حاؿ، لماذا ىذا الصمت المطبؽ، كىك الذم عرفناه مف قبؿ كمف بعد . لماذا

مكلعا بالتأريخ الكتكباتو مف شعر كمف نثر؟ ذلؾ الكلع الذم أعاننا عمى عمارة ىذه السيرة لو، 
لكننا نراه قد تخمى عنا في ىذه المرحمة، بحيث كضعنا تجاه ىذه . دكف ثغرات كبيرة حتى اآلف

. الثغرة الكاسعة
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كالمظنكف اف ليذا الغمكض عالقة . ليس في كسعنا اآلف اال اف نظف في أحسف االحكاؿ
-1576/ىػ996 ك984باالضطراب السياسي الكبير الذم غرقت فيو البالد بيف السنتيف 

كلكف فقداف الدليؿ مفيكـ، فالذم يؤثر أف ينأل بنفسو . كاف كنا ال نممؾ دليال عمى ذلؾ. ـ1587
. ألم سبب ال يجير بنيتو كال بماذا يفعؿ

اما ذلؾ االضطراب السياسي فقد بدأ عمى أثر كفاة الشاه طيماسب االكؿ، ثاني ممكؾ 
 (ـ1576-1524/  ىػ984-930)العائمة الصفكية، بعد اف حكـ خمسا كخمسيف سنة عدا 

كما أنو تأثر بشكؿ كاضح بشخصية كانجازات المحقؽ الكركي، عمي بف . كعرؼ بتدينو العميؽ
بحيث انو بعد كفاة ىذا االخير بعيدا عف ايراف، ميتة  (ـ1533-1465/نػ940-870)عبدالعالي 

حامت حكؿ اسبابيا الشبيات، ظؿ ىذا الشاه معرضا لفترة غير قصيرة عف تعييف خمؼ لو في 
ككاف تذكيره مف قبؿ كبار معاكنيو بضركرة اتخاذ ىذه الخطكة . منصب شيخ االسالـ بالعاصمة

ككانت فترة حكمو ىادئة مطمئنة، بدا فييا . (1/110:رياض العمماء)يحرؾ شجكنو عمى الكركي 
كاستنادا الى بعض الركايات . اف كامؿ النيج الذم ارتبط بالحكـ الصفكم قد استتب بشكؿ نيائي

فانو كفي السنة نفسيا تكفي ايضا الشيخ عمي بف ىالؿ الكركي  الشيير ايضا بالشيخ عمي 
كال . المنشار، شيخ االسالـ بعد الرائد الكركي، كالذم شغؿ ىذا النصب الخطير قرابة نصؼ قرف

شؾ اف لقاء ىذيف الرجميف في أعمى منصبيف، سياسي كديني، في تمؾ الفترة االنقالبية، كاف مف 
. أسعد المصادفات التاريخية

فقد . لكف كفاة طيماسب كانت ايذانا بانتياء تمؾ الفترة السعيدة كما صاحبيا مف استقرار
 تمكز 24/ىػ984 جمادل االكلى 27)جمس عمى العرش عمى أثره ابنو الشاه اسماعيؿ الثاني 

، ذلؾ الرجؿ القاسي السفاؾ الذم قضى عمى كؿ منافس محتمؿ في (ـ1578 شباط 1576-13
كفضال عف ذلؾ أعمف خركجو عمى نيج عائمتو، كعمؿ عمى اف يستدير بالبالد مائة . عائمتو

كثمانيف درجة في السياسة كما في الديف، متجاىال القكل اليائمة، شعبية كنخبكية، التي صارت 
في مكضع القمب مف الكضع الجديد، كالمكجبات السياسية، عمى االقؿ السياسية، التي كانت كراء 

كتمؾ سياسة فجة خرقاء، ما تزاؿ تثير حتى اليكـ عجب . نجاح الحكـ الصفكم في تكحيد ايراف
. المؤرخيف كاستغرابيـ

. لـ يطؿ حكـ الشاه اسماعيؿ الثاني اكثر مف تسعة عشر شيرا، كقيؿ انو اغتيؿ بالسـ
كلكف بعد أف زعزع بمده، كخرب استقرارا اقتضى سبعيف سنة مف العمؿ، كجيكد اثنيف مف أقدر 

الرجاؿ، ىما الشاه اسماعيؿ االكؿ كالشيخ عمي بف عبدالعالي الكركي، كحظكظا تاريخية يندر اف 
كالحقيقة اف ايراف لـ تعد الى ما كانت عميو مف استقرار كمنعة اال عمى يد . تتأتى مرتيف ألمة
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بعد اف اجتازت فترة أخرل مف الرككد . (ـ1629-1587/ىػ1038-996)الشاه عباس الكبير 
-985)كذلؾ في فترة حكـ الشاه محمد الممقب بالشاه خدا بنده . الذم يشبو استعادة االنفاس 

، المثقؼ المسالـ العاجز، الذم لـ يجد ما يشغؿ بو نفسو اال (ـ1597-1578/ىػ996
. ككاف ىك نفسو فنانا ممتازا. االنصراؼ الى العناية بالفنكف

مف الكاضح اننا ننسكؽ ىذه المعمكمات التاريخية ضمف سيرة بياء الديف الننا نفترض 
كانيا تقدـ تفسيرا مقبكال . عالقة ما بيف ما احداثيا كبيف سيرة حياتو خالؿ تمؾ السنكات العاصفة

. لمصمت الذم لفو، اك التؼ بو خالليا

مف ىذه العالقة المفترضة بيف ما جد عمى سياسة الدكلة كسيرة الرجؿ، اف الغرض الذم 
مف أجمو كلي مشيخة االسالـ في ىراة، كأشرنا اليو آنفا، لـ يعد مف ىـ الدكلة في عيد الشاه 

كليس مف المغاالة كال مف . اسماعيؿ الثاني في شيء، اف لـ نقؿ انو بات يتضارب مع سياستيا
شطح الخياؿ اف نقكؿ اف ىذا الشاه لك استطاع لعمؿ في ىراة، بؿ كفي ايراف كميا عكس ما كاف 

كلذلؾ فاننا اعمنا قبؿ قميؿ ميمنا الى الظف باف مقامو في . يفترض ببياء الديف اف يفعؿ ىناؾ
. كلعمو قفؿ منيا عائدا الى قزكيف اك اصفياف. ىراة لـ يطؿ، اال، ربما، مايزيد قميال عمى السنة

مف جية اخرل، فانو يبدك لنا انو خالؿ الفترة التي تبدأ مف عكده مف ىراة أفمح، عمى 
الرغـ مف كؿ شيء، في أف يشؽ لنفسو طريقو الخاص بو دكف اف يتأثر كثيرا بما كاف يدكر مف 

بحيث انو في نيايتيا كاف قد كطد مكانتو، كاكتسب شيرة كاسعة تجاكزة حدكد ايراف، . حكلو
كالحقيقة اننا ال ندرم . كسبقتو الى بعض االقطار التي جابيا في رحمتو التي سنفرغ ليا بعد قميؿ

ككذلؾ ال ندرم كيؼ نجمع بيف ذلؾ الصمت المطبؽ كبيف اكتسابو ما . كيؼ تأتى لو ذلؾ
كلكف ىذه أمكر يصعب اخضاعيا لقكاعد محددة صارمة ال تتعداىا، . اكتسب مف مكانة كشيرة

بحيث ال تحصؿ الى ضمف الشركط التي نفيميا، كما اف عمينا اف نقبؿ احتماؿ انو لـ يكف 
صامتا فعال، بؿ اف التسجيالت المتعمقة بسيرتو كاعمالو في تمكالفترة قد ضاعت، اك انيا لـ 

يؤيد ىذا االحتماؿ اف . تصؿ الينا، عمى الرغـ مف البحث كالنقيب عدة سنكات كفي كؿ المظاف
، "التحفة"في أصفياف كتابا عرفت نسختو العربية باسـ " خدا بنده"أّلؼ لمشاه محمد، الممقب بػ 

كال ريب اف ىذا يدؿ عمى صمة ما لو بأىؿ . كىك مف أكائؿ كتبو". اكزاف شرعي"كالفارسية باسـ 
. الحكـ، كىذا بدكره يدؿ عمى اف الرجؿ لـ يكف قاعدا يراقب ما يجرم مف حكلو بصمت

ـ، تاريخ عكده مف ىراة كما نقدر، 1576/ىػ984الميـ انو في الفترة الممتدة بيف السنة 
ـ، تاريخ بدء رحمتو الى سنتحدث عنيا تكا، نجح الشيخ في تكطيد مكانتو 1583/ىػ991كالسنة 
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في ايراف، بؿ كبنى شيرة ىائمة انداحت خارجيا، نخص منطقة الشاـ، مما سنرل امارتو كالدليؿ 
. عميو في القسـ التالي

ميما يكف فاف ما رأينا فيو مف جانبنا، كباحثيف، صمتا مطبقا، قد تبدؿ فجأة الى ما يشبو 
فكأف أحدا ما، في مكاف ما، قد رفع يده عف خانؽ لمصكت، فتبدؿ الصمت ضجيجا، . الضجيج

. حدث ذلؾ مع بدء التحضير لرحمتو الطكيمة. كامتؤل الجك أصكاتا

(10 )

قبؿ اف نأخذ بالحديث عف رحمتو الشييرة، عمينا اف ننفي خطأ شائعا متناقال في 
المصادر المعنية يقكؿ انو دخؿ المنطقة الشامية قبؿ رحمتو ىذه، حيث اجتمع بالشيخ حسف بف 

ىذا المقاء ذك القيمة الرمزية . ـ1575/ىػ983زيف الديف الجبعي في قرية كرؾ نكح، في السنة 
الكبيرة بيف ابف الشييد الثاني، ممثؿ الصمكد في الحكاضر العممية الشيعية، بعد شيادة ابيو 
المدكية كما تالىا مف ىجرة باتجاه ايراف كغيرىا، كبيف الشيخ بياء الديف، قطب المياجريف 

. العاممييف في زمانو، كرمز النيضة العاممية الثانية في دار ىجرتيا كمرابعيا الجديدة

ال شؾ عندنا اف الشيخ بياء الديف لـ يغادر ايراف في تمؾ السنة، كال في السنكات القريبة 
كىي السنة نفسيا التي ترؾ فييا كالده ايراف نيائيا، . بؿ كاف في قزكيف عمى نحك التحديد. التالية

بؿ ككمفو . لكف الشاه اذف لؤلب دكف االبف. بعد اف حاكؿ اف يصطحب ابنو صاحب السيرة معو
. اف يسد مسد ابيو في ىراة، كما سبؽ اف قمنا

الدر المنثكر )مؤلؼ  (ـ1692/ىػ1104: ت)كالظاىر اف الشيخ عمي بف محمد الجبعي 
، كىك حفيد الشيخ حسف الجبعي نفسو، ىك المسؤكؿ عف نشر ىذا (مف المأثكر كغير المأثكر

(. 2/202:الدر المنثكر)فيك اكؿ مف ذكره حسب تتبعنا، كعنو نقؿ . الخطأ الشائع

. أعني لقاء بياء الديف بابف استاذ ابيو. عمى اف ىذا الكالـ ال ينفي ىذه الكاقعة اصال
لكف في زماف آخر يتناسب مع التاريخ الممكف لمركر بياء الديف بقرية كرؾ نكح، عابرا مف 

خاصة كاف الحر . ـ، كما سنحقؽ بعد قميؿ1584/ىػ992دمشؽ باتجاه حمب، ام في السنة 
فضال عف اف الشيخ بياء الديف قد  (1/58: أمؿ اآلمؿ)العاممي يثبتيا في ترجمتو لمشيخ حسف 
، كسنعرؼ ايضا انو كاف مشغكال (115-110:الكشككؿ)أدرج لو ثالث قصائد دفعة كاحدة في 

كسيأتيؾ مزيد كالـ . كالظاىر انو تمقاىا مف ناظميا أثناء ىذا المقاء. بجمع مادتو أثناء ىذه الرحمة
. عف ىذا المقاء في مكضعو المناسب فيما يمي

ث  ػػػػػػػ، بحي كالحقيقة اف رحمة بياء الديف إجماال تحيط بيا االكىاـ كتكثر حكليا المبالغات
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ككأف المؤلفيف . م الحظت اف االنطباعات الصادقة عنيا في مختمؼ المصادر نادرة جداففأ
يغاال في  يخكضكف مباراة حامية تمنح الجائزة فييا لمف يقدـ أكثر المعمكمات بعدا عف الحقيقة كا 

: ت)فمك أخذنا مدة الرحمة مثال لكجدنا ابف معصكـ، عمي خاف المدني . الخياؿ
(: 290/سالفة العصر)يقكؿ في  (ـ1708/ىػ1120

فترؾ تمؾ . كاستيب مف مياب التكفيؽ رياحو. ثـ رغب في الفقر كالسياحة"
فقصد حج بيت اهلل الحراـ، كزيارة النبي كأىؿ . المناصب، كما لما ىك لحالو مناسب

" ثـ أخذ في السياحة، فساح ثالثيف سنة. بيتو الكراـ عمييـ افضؿ الصالة كالسالـ

(. 27/نجكـ السما)في  (ـ1884/ىػ1302:ت)كتابعو عمى ما قالو محمد الكشميرم 
الذم اتـ تأليفو في السنة  (236/قصص العمماء)كلكننا نجد التنكابني محمدا بف سميماف في 

كطالت سفرتو اربع : "ـ، يطامف مف غمكاء سابقيو، حيث يقكؿ ما ترجمتو1873/ىػ1290
انو اكتسب "كلكنو أضاؼ بعد قميؿ . ، كىك زعـ قريب مف الحقيقة"سنكات، منيا سنتاف في مصر
فكأنو أبى اف يشيد تمؾ المباراة دكف اف يضرب فييا  (244/نفسو)" العمكـ السرية في سفرتو تمؾ

. بسيـ

منذ أكاخر شير . كالحقيقة اف تمؾ الرحمة لـ تطؿ اكثر مف سنة كشيريف عمى أبعد تقدير
 الى اكاسط 1583اكاخر حزيراف )ىػ 992ىػ، حتى أكائؿ شير رمضاف سنة 991رجب سنة 

. كلحسف الحظ فانو أرخ بنفسو بدء سفره كعكدتو، كما زاؿ التاريخاف محفكظيف. (ـ1584ايمكؿ 

اما تاريخ البدء فيك بخط يده عمى ىامش مجمكعة جده شمس الديف محمد بف عمي 
في : " ... الجباعي، المحفكظة في مكتبو مدرسة السيد البركجردم في النجؼ االشرؼ، كفييا

تاريخ العشريف مف رجب المرجب سنة احدل كتسعيف كتسعمائة في أصفياف، أياـ العـز عمى 
. كعندنا صكرة ضكئية لو". التكجو الى بيت اهلل الحراـ

قد سنح بالخاطر : "كاما تارخ عكدتو فيك في المجمكعة التي بخطو حيث كتب ما يمي
ثـ عدة " ، اياـ المعاكدة مف مكة المكرمة992ليمة الثالثاء خامس شير رمضاف المبارؾ سنة 

في أذربيجاف الى الشرؽ مف " كاف"كمدينة ". لكاتب االحرؼ مما سنح في بمدة كاف: "أبيات بعدىا
تبريز، يرد ذكرىا في كتب التاريخ التي سجمت أحداث الصراع كالقتاؿ بيف السمطاف سميـ االكؿ 

أخذنا نص بياء الديف ). ـ1514/ىػ920العثماني كالشاه اسماعيؿ االكؿ الصفكم، في السنة 
التي نقميا بدكره عف  (127/احكاؿ كاشعار فارسي شيخ بيائي)عف االستاذ سعيد نفيسي 

.   ، ام خط الشيخ( المجمكعة التي بخطو)
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؟  المغامرة-كلكف، لماذا ارتكب بياء الديف تمؾ الرحمة

عمى الرغـ مف اف الحج بذاتو غرض كاؼ لجزء مف . ىناؾ اكثر مف مبرر لطرح السؤاؿ
كلكف الرجؿ طّكؼ مف بعد اداء  مناسؾ الحج في أرجاء مصر كالشاـ كأسيا الصغرل . الرحمة

فمماذا يقكـ رجؿ في مثؿ مكانتو كشيرتو بتمؾ الرحمة الشاقة، . عائدا منيا الى ايراف، كحيدا متنكرا
. التي ال تخمك مف مخاطر جدية، منيا كأقميا المخاطر المألكفة عمى المسافر في تمؾ االزماف؟

اكؿ جكاب يخطر في باؿ العارؼ بالتقاليد التي كانت مرعية بيف عمماء االسالـ ىك انو 
سعى الى مثؿ ماسعى اليو أمثالو مف قبمو كمف بعده، أعني لقاء حممة العمـ كأىمو كاالخذ عنيـ 

كىك أمر ظؿ الى كقت قريب ذا قيمة خاصة، بحيث ال تعادلو اية كسيمة اخرل في . كمطارحتيـ
كالشكاىد . كىك جكاب ال بد مف اعتباره مقبكال كتعميؿ جزئي عمى االقؿ. تقاليد التمقي االسالمية

عميو غير قميمة في مسمكياتو كلقاءاتو كمف التقى بيـ خالؿ رحمتو، كما دار فييا مف أحاديث 
كمع ذلؾ فانو ال بد لنا مف البحث . كمطارحات كمناقشات، مما سنشير اليو في مكضعو فيما يمي

ذلؾ انو تحت ككراء كؿ  حافز انساني عاـ ىناؾ الشخص، الذات، كىي . عف حافز شخصي
. أحرل بتفسير خصكصيات المرء التي تبدك لنا في تفاصيؿ سمككو

يكاد يجمع كتّاب سيرة بياء الديف، اخص الذيف اعتنكا بمعالجة االسئمة التي نعالجيا 
ـّ بيا . ىنا، عمى القكؿ، كؿ بطريقتو، انو حيف خرج كاف طالبا العالج لنفسو المتعبة مما أل

قرأناىا آنفا في النص الذيف اقتبسناه عف المدني، حيث . كأكضح اشارة الى ذلؾ صدرت عف غيره
فترؾ تمؾ المناصب كماؿ . كاستيب مف مياب التكفيؽ رياحو. ثـ رغب في الفقر كالسياحة: "قاؿ

. كالفقر كالسياحة يعنياف في النص االنخالع مف ربقة التممؾ كالكطف". لما لحالو ىك مناسب
كالفكرة التي يعالجيا المدني تتكامؿ فيما يمي . كذلؾ مف اشارات أىؿ العرفاف كسمات الزاىديف

كمنو طمب التكفيؽ، يعني العمؿ كفؽ ما يرضي المكلى، كفي المقابؿ ترؾ المناصب، . مف كالمو
. كالميؿ لما ىك لحالو مناسب

ىذا القمؽ الركحي نعرفو عند أمثالو مف الناس الذيف يحثيـ النظاـ الفكرم الذم يعقمكنو، 
كاالخالقي الي يمتزمكنو، عمى لكف مف الحياة عماده البساطة كالبعد عف الشيكات كالرغبات 

. لكف الظركؼ المحيطة بيـ تمزميـ إلزاما بمكف مختمؼ تماما. بؿ ىك أقرب الى الزىد. الدنيكية
كما ظؿ طكؿ عمره مكتفيا . كبياء الديف كاف، كما يشيد شعره ككتاباتو النثرية، ذا نزعة صكفية

كلكنو كاف، مف الجية االخرل، في مكقع متقدـ . بالقميؿ مف كؿ شيء مما ىك مف متاع الدنيا
كالمكاقع المتقدمة كانت كماتزاؿ كستبقى الميداف االكسع لمصراعات عمى المكاسب  . مف مجتمعو

. كذلؾ أمر لـ ينج منو حتى قبيمو مف الفقياء. كالمناصب، حيث يسكد الزيؼ كالتمثيؿ كالبيرج
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كذلؾ . مما تركو مكزع القمب بيف غايات نفسو كبيف مقتضيات العيش بيف كمع اكلئؾ الناس
عبء ثقيؿ يبيظ حاممو، خصكصا اذا طاؿ احتمالو، كخصكصا ايضا في فترة الشباب، قبؿ أف 

يشتد عكد نفسو كيصمب، كيفارقو طمكح الشباب كفضكلو، كيصبح قبكؿ ام شيء كاالعتياد عميو 
. رىنا بالظركؼ كالمتاح

كميما تكف قيمة شيادة المدني كمف سكاه في ىذا الشأف، فإنيا لف تعادؿ بأم حاؿ نص 
فالكجداف كعالـ االنساف الداخمي ىك خزانة محصنة، ال يممؾ سر فتحيا اال . بياء الديف نفسو

كيا ليت بياء الديف ترؾ لنا كالما مباشرا يشرح لنا فيو أزمتو ككيؼ كاجييا، كما فعؿ . صاحبيا
. الغزالي مف قبؿ، ألغنانا عف رمي شباكنا في البحار البعيدة كتصيد لكاـز الكالـ

أكدعيا ما كاف يعمر نفسو . نشير بذلؾ الى ما تركو مف تسجيال كتبيا أثناء رحمتو
حساسات، كىك يييـ خالؿ ىاتيؾ البقاع يكما بعد يكـ كشيرا بعد شير . كيشغؿ بالو مف أفكار كا 

ناف "، كتعرؼ عند االيرانييف بػ "سكانح سفر الحجاز"أعني مجمكعتو الشعرية التي سماىا ىك 
كال بد ". الكشككؿ"كىكاسـ مستؿ مف احدل قصائد المجمكعة الشيير . ، أم خبز كحمكل"كحمكل

. لنا مف أف نقكؿ اكؿ ما ىي صمة ىذيف العمميف عمى كجو الخصكص بما نعالجو اآلف

سنح اكثرىا في طريؽ حج بيت "فيي قصائد بالعربية كالفارسية " سكانح سفر الحجاز"اما 
إذف فمف المفيكـ . عمى حد تعبيره ىك في المقدمة القصيرة التي كضعيا لممجمكعة" اهلل الحراـ

كالمتكقع اف يكدعيا الشاعر دخيمة نفسو، كما كاف يعتمج في قمبو مف احساسات، كيدكر في عقمو 
. فميذا كمثمو يقكؿ الناس الشعر. مف أفكار اثناء الرحمة

فيك ذلؾ الكتاب الذم كاف لو ذلؾ الحظ اليائؿ مف الذيكع كاالنتشار بيف " الكشككؿ"كاما 
كلكف مف المؤكد اف بياء الديف . كما ندرم ىؿ الكتاب مديف بشيرتو الى مؤلفو اـ العكس. الناس

كاالسـ في ذاتو ذك مغزل يستحؽ اف . شؽ بيذا النمط مف التأليؼ طريقا لمناس مف بعده فسمككه
فالكشككؿ في االصؿ كعاء خشبي ذك شكؿ تقميدم ال يعدكه، يعمقو دراكيش ايراف في . نقؼ عنده

اكتافيـ ليضعكا فيو ما يتمقكنو مف صدقات المحسنيف، فيجتمع فيو بنياية السعي خميط متنافر 
كاستعار بياء الديف االسـ لكتابو، النو ىك اآلخر يجمع مادة ال تستقيـ تحت منيج، . مف االشياء

كال شؾ اف ىذه االستعارة . الميـ اال حسف الذكؽ كبراعة االختيار كجماؿ المفتو كسعة المعرفة
البارعة دليؿ آخر عمى عبقرية بياء الديف، كقدرتو عمى التكاصؿ مع ثقافة الجميكر، كاالفادة مف 
المخزكف الشعبي في العمؿ االدبي، كلعؿ ذلؾ يكقفنا عمى سر مف أسرار ما حظي بو مف مكانة 

. كشيرة بيف الناس، كما نالو مف محبة كتقدير صافييف بريئيف مف الشكائب
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ريحانة : راجع مثال)المعركؼ اف بياء الديف جمع مادة ىذا الكتاب أثناء رحمتو 
إذ ال شؾ اف بعض . كىك زعـ بعيد عف الحقيقة (3/441:  كالككاكب السائرة102:/األلباء

بشيادة تكاريخ . مادتو، خصكصا في االجزاء الثالثة االخيرة، يعكد الى ما بعد رحمتو بكثير
كلكف ال شؾ ايضا أف بعضيا اآلخر مما سجمو . كاحداث مما عرفناه مكلعا بتسجيمو أشد الكلع

بؿ اف الحقيقة التي ال يصعب عمى الباحث اف يكتشفيا اف الجزء االكؿ حتى . أثناء الرحمة
قاؿ فيو، بطريقة اك بأخرل، أيف . ىك سجؿ كاؼ برحمتو" كسيمة الفكز كاالماف"قصيدتو الشييرة 
. كمف العجيب اف ال يالحظ ذلؾ أحد حتى اآلف. ذىب كمف التقى

كالذم يبدك لنا بعد سبر ىذا الكتاب الضخـ باجزائو الخمسة اف مؤلفو شرع في جمع 
كمف . مادتو اثناء الرحمة، كىذا منشأ الزعـ المشيكر، ثـ مضى بعد ذلؾ يضيؼ اليو بقية عمره

ففي حيف تسيطر عمى جزئو االكؿ نزعة . ىنا يبدك الكتاب لقارئو اليكـ جسدا كاحدا بركحيف
عرفانية ال تخطئيا العيف، نجد اف بقية أجزائو تسكدىا المالحظات كالمناقشات العممية كاالدبية 

كال مراء في أف ىذا التمايز يرجع الى تمايز آخر ميدانو عقؿ مؤلفو كميكلو كنزعاتو، كما . البحتة
مما يشكؿ فيمو كاعتباره كالتدبر فيو، عند قراء بياء . ىك عنده أكلى كأحرل باالىتماـ مف سكاه
. الديف، مفتاحا لمكلكج الى عالمو الفكرم

نرل الى بياء الديف طافح النفس بالمرارة، ممتمئا غيظا عمى ما " سكانح سفر الحجاز"في 
يفر بركحو ىاربا مف أمر ميكؿ، ككأنو امرؤ عمقت النار بثيابو، فيك يركض . فرط مف أمر نفسو

. مؿء فرجو، ضاربا بيديو يمينا كيسارا، محاكال اف يحمي جسده مف حر النار التي تكاد تاكمو
نرل الى جنبيا " التأسؼ كالندامة عمى صرؼ العمر فيما ال ينفع"فبينما يخصص احدل قصائده لػ

في ذـ العمماء المتشبييف "ثـ ثالثة " في قطع العالئؽ كالعزلة عف الخالئؽ"أخرل 
كلعمو أفصح ما يككف كالما عف دخيمة نفسو أثناء الرحمة، ". باالمراءالمترفعيف عف سيرة الفقراء
حب الكطف مف : في تأكيؿ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ"في مقطكعة مممعة تحمؿ عنكاف 

: ، حيث يقكؿ"االيماف
ـ ػػػػػػػكاذكر االكطاف كالعيد القدم        ـػػػطر اقميـ النعيػػػػػػـ تكجو شػػػػػؽُ 

از ايماف بكد حب الكطف : كفت      كنج عمـ ما ظير مع ما بطف
ايف كطف مصر كعراؽ كشاـ نيست 

 نيست ـأيف كطف شيريست كانرا نا          
:  أم

مف االيماف حب الكطف : قمت          كنز عمـ ما ظير كما بطف
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ىذا الكطف ال مصر كال العراؽ كال الشاـ 

ذا الكطف ىك بمد ال اسـ لو ػػػػػػػػػػػػػػق                   

. كتمضي بقية قصائد المجمكع عمى ىذا النحك

رحيمو الجسدم ليس اال رحيال سطحيا . إذف فقد كاف بياء الديف ىائمان عمى كجيو فعال
ليس مف تمؾ البمداف التي كاف يتجكؿ . بحثا عف كطف ال اسـ لو. كمجزؤا عف رحيؿ آخر داخمي

كذلؾ تعبير مألكؼ عند . كانما عكدة الى العالـ الذم ىبط منو. فييا، بؿ كال مف ىذا العالـ أصال
. أىؿ العرفاف، عف الحنيف الركحي لالنساف

فالصفحات االكلى منو، حتى الحد الذم حددناه قبؿ قميؿ، ال تعدك في " الكشككؿ"اما 
، بؿ اف قصائد مما أفردىا مع سكاىا "سكانح سفر الحجاز"أفكارىا كمقاصدىا كدالالتيا ما في 

كما أننا نمفت النظر الى أمر خبيء في ". الكشككؿ"في المجمكع أثبتيا ايضا، كربما قبؿ، في 
فمماذا يستعير . اسـ الكتاب، ربما كاف ال يقؿ داللة عف كؿ النتائج التي محصناىا حتى اآلف

بياء الديف  اسـ كتابو مف متاع الدراكيش؟ ىناؾ، طبعا، ما أشرنا اليو قبؿ قميؿ مف النقاط 
كمع ذلؾ فإف عمينا اف نبحث عما ىك أعمؽ . لمتشابو الباربع بيف مادة الكتاب كالكشككؿ الكعاء
بمحاكلة فيـ آلية عقمية، ىي المحرؾ كالمكجو . مف آلية النقؿ، بمناسبة التشابو السطحي كالشكمي

الحقيقي لعممية االنتقاؿ، تمكف قراءتيا في المضمكف الرمزم لمكممة ككطنيا الثقافي كاالجتماعي 
كاعتقد اف ىذا المنيج سيصؿ بنا الى اليقيف بأنو لـ يكف معمؽ القمب في تمؾ المحظات . االصمي

كسنعرؼ فيما يمي انو . بالدراكيش كرسكميـ كأىداؼ حياتيـ لما خطر لو ذلؾ الخاطر العجيب
. كاف قد اتخذ لنفسو زم الدراكيش أثناء رحمتو

مف التكرار غير المفيد اف . ثـ اننا نقرأ في الكشككؿ كالما كثيرا مما يتصؿ بيذا كمثمو
لذلؾ فاننا . مف بيف كؿ ذلؾ الكالـ تحمؿ داللة خاصة" سانحة"لكف . نقكؿ أيف، كماذا يعني

: سنقتبسيا بنصيا
لك لـ يأت كالدم، قدس اهلل ركحو، مف بالد العرب الى بالد العجـ، "

لكنو، طاب ثراه، . كلـ يختمط بالممكؾ، لكنت مف أتقى الناس كأعبدىـ كأزىدىـ
أخرجني مف تمؾ البالد، كأقاـ في ىذه الديار، فاختمطت بأىؿ الدنيا، كاكتسبت 

أخالقيـ الردية، كاتصفت بصفاتيـ الدنيئة، ثـ لـ يحصؿ لي مف االختالط 
كآؿ االمر الى أف تصدل . بأىؿ الدنيا اال القيؿ كالقاؿ كالنزاع كالجداؿ

 (1/162:الكشككؿ) ".لمعارضتي كؿ جاىؿ، كجسر عمى مباراتي كؿ خامؿ
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نالحظ اكال اف في ىذا الكالـ شيئا مف الحيؼ عمى الشيخ حسيف بف عبدالصمد، فيك لـ 
كحقا كاف ذلؾ ايضا حاؿ بياء . يكف يممؾ الخيرة في أمره حيف خرج بابنو مياجرا، كما عرفنا

الديف حيف ألـز بمشيخة االسالـ في ىراة إلزاما، كبذلؾ تأسست عالقتو الرسمية بالسمطة، كما 
يا بني اف اردت :"كلكنو ىنا يتناسى كصية أبيو االخيرة حيف كتب اليو قبؿ كفاتو يقكؿ. رجحنا

ف لـ ترد ال الدنيا كال اآلخرة فابؽ في أرض  ف أرجت اآلخرة فاتبعني، كا  الدنيا فاذىب الى اليند، كا 
(. 2/246: رياض العمماء)" العجـ

نعيمو المفقكد جبؿ – مادية عف كطنو : يظير لنا نص بياء الديف غربتو ذات الكجييف
عامؿ، كالحياة الكرعة الطاىرة الفقيرة آلبائو كأجداده، تمؾ الحياة التي حـر فرصة التمثؿ بيا، 

كمعنكية، حيث ىك، حيث تنعدـ االىداؼ السامية لمحياة، كيسكد التغالب عمى . باليجرة مع أبيو
كمما . المنافع كالمكاسب كالمظاىر الفارغة الزائفة، كتنعدـ المقاييس الصحيحة لمرجاؿ ككفاءاتيـ

يمؤل القمب أسى كحزنا، أنو عمى الرغـ مف كؿ ىذا، كالتجارب المرة كخيبة االمؿ، فاف بياء الديف 
. كأباه كالىما ال تخطر لو حتى مجرد خطكر فكرة العكدة الى كطنو، ككأنو صار محرما عمييما

. اليند اك البحريف أقرب الييما منو كأكثر أمنا

معتمديف التسجيالت التي . سنقتفي آثار بياء الديف كىك يجكب الديار مف بمد الى بمد
تركيا في الكشككؿ كغيره، باالضافة الى التسجيالت التي كتبيا الذيف التقى بيـ خالؿ تجكالو في 

. مختمؼ االقطار، كىي كثيرة كثمينة

في العراؽ كالحجاز 

 حزيراف 24/ىػ991اذف، ككما سبؽ منا القكؿ، فبعيد العشريف مف شير رجب مف السنة 
التكجو الى بيت اهلل "كالظاىر اف السبب المعمف لسفره كاف . ـ، انطمؽ مف اصفياف1583
كنالحظ ىنا اننا لـ نتمؽ ام . ، حسب ما قاؿ ىك في االكتكبة التي اقتبسناىا قبؿ قميؿ"الحراـ

اشارة تقكؿ انو استأذف احدا في السفر، كما تقتضي االصكؿ بالنسبة لمف يشغمكف منصبا رسميا، 
كعمى . ربما ألنو لـ يكف عميو اف يفعؿ. ككما فعؿ أبكه مف قبؿ حينما سافر معمنا السبب نفسو

ىذا، فإذا صح عندنا اف عدـ الذكر ىنا دليؿ عمى عدـ الحدكث، كىك صحيح، فيذا يصمح دليال 
مما يعزز النتائج التي محصناىا آنفا، حيث . عمى أنو لـ يكف يشغؿ اذ ذاؾ ام منصب رسمي

قضينا أف مقامو في ىراة كمشيخة االسالـ فييا لـ يطؿ، اال مايزيد قميال عمى السنة، كانو عاش 
يؤيد ذلؾ ايضا انو لـ يكترث بأف يؤقت سفره مع المكعد المناسب النطالؽ . بعدىا في اصفياف

كلكف الظاىر انو لـ يكف يعاني كبير حرج . الحجيج، األمر الذم كاف سيمنح إعالنو قبكال أفضؿ
. كعمى ىذا فقد رأيناه يرحؿ معمنا انو يبتغي الحج قبؿ المكسـ بخمسة أشير تقريبا. في ىذا الشأف
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مقطكعة شعرية  (1/124: الكشككؿ)ففي . كالظاىر ايضا انو اتخذ سبيمو الى العراؽ
: نقتبسيا لجماليا" كلو كقد اشرؼ عمى مدينة سر مف رأل"قصيرة تحت عنكاف 

اف قمبي الى الحمى صادم           أسرع السير اييا الحادم
ادم ػػػػػػػػػػمشيد العسكرم كالو           بٍ ػػػػػػػػكاذا ما رأيت عف كث

عاد ػػػػػػػػػػػر إسػػػػػػت كاهلل خيػػػػنؿ          فالثـ االرض خاضعا فمقد
ذا ما حمؿ ق مف نادم ػػػػػػػػػػػػػقاه االؿػػيا س           ـػػػػػػػػػت ناديوػػػػػػػػػكا 

كادم ػػػػػػػؿ انو اؿػػػػػػػػػكاخمع النع         فالثـ االرض خاضعا كليان 
كاننا لنحب اف نعتقد اف القارئ يشاركنا التأثر بما في ىذه االبيات مف بساطة كصدؽ 

كىذه مناسبة لمقكؿ اف بياء الديف ترؾ لنا عدة مقطكعات شعرية قاليا بمناسبات مماثمة . كعذكبة
كال ريب عندنا انو زار مقاـ . خالؿ رحمتو ىذه سنذكرىا كال بمناسبتيا، تمتاز بالنكية نفسيا

الجكاديف عمييما السالـ في الجانب الغربي مف بغداد، كمشيد االماـ الحسيف عميو السالـ في 
ككذلؾ . كلسنا ندرم لماذا لـ تكح اليو الزيارتاف بمثؿ ما اكحتو بقية المشاىد كالمشاعر. كربالء

كلعؿ مالحظة ما قد اكحت . زار مشيد االماـ امير المؤمنيف عميو السالـ في النجؼ االشرؼ
قد صمـ : "تحت العنكاف التالي (1/101: الكشككؿ)اليو بالبيتيف التالييف المذيف يدكرىما في 

العـز محمد المشتير ببياء الديف العاممي عمى اف يبني مكانا في النجؼ االشرؼ، لمحافزة نعاؿ 
: زكار ذلؾ الحـر االقدس، كاف يكتب عمى ذلؾ المكاف ىذيف البيتيف

جد متذلال كعفر خديؾ ػػػػػػػس     فاىذا االفؽ المبيف قد الح لديؾ
ذا طكر سينيف فاغضض الطرؼ بو 

ذا حـر العزة فاخمع نعميؾ ػػػػػػػػػػػػق      
كلكنو بالتأكيد ممؾ لذلؾ فرصة، خصكصا بعد اف صار . كما ندرم ىؿ حقؽ عزمو اـ ال

كلعمو فعؿ، ثـ . لو مف الشأف ما سنعرؼ، كصارت بالد العراؽ خاضعة لحكـ الصفكييف لفترة
. ذىب المكاف في التجديدات المستمرة لممشيد

كعندما اشرؼ عمى . مف العراؽ اتجو صكب الحجاز عمى الطريؽ التقميدية لمحجيج
المدينة انطمؽ بيذيف البيتيف الرائعيف المذيف ما زاال يختزناف لقارئيما ما جاشت بو نفس بياء 

الديف في تمؾ المحظة حيف كقعت عينو عمى قبة مقاـ خاتـ الرسؿ صمكات اهلل عميو كآلو ألكؿ 
: فكأنو يخرج مف قمبو اآلف غضا طريا. مرة

ك  الم كاقصى أممي ػػػػػػػػىذه قبة ـ               
ـ خفي جممي ػػػػػػػػػػأكقفكا المحمؿ كي  ألث              
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 انطمقت نفسو بيذيف "لما حج الى بيت اهلل الحراـ، كشاىد تمؾ المشاعر العظاـ"ك 
بحيث يصعب عمى الناقد اف . البيتيف المذيف صّب فييما المحظة بكؿ ما فييا مندىشة كشكؽ

: يقؼ عندىما ليكضح اك يضيؼ، فيما غنياف عمى حد االمتالء ال يحتمالف ام إضافة

  ذم زمـز ىذل منى كىذاؾ الخيؼ       ة انا ذا ضيؼػػػػػػػػػيا قكـ بمؾ
ؼ ػػػػػػذا طيػػػػػػػػػػػ في اليقظة ما أراه اـ ق              كـ أفرؾ عيني ألستيقف ىؿ

( 1/24: الكشككؿ)    

فبالنظر . كال ريب في انو امضى في كؿ مف تمؾ المشاىد زمنا قبؿ الكصكؿ الى مكة
كانت . الى كقت انطالقو المبكر مف اصفياف بالنسبة لمكسـ الحج، لـ يكف عمى عجمة مف أمره

. رحمتو اشبو بالتسكع منيا بالسفر القاصد

لكف الجدير بالمالحظة كالذكر اننا ال نجد بيف ايدينا اليكـ ام إشارة منو الى انو التقى 
كما ال نجد لو ذكرا . خالؿ ما مضى مف رحمتو حتى االف بأحد مف رجاالت العراؽ اك الحجاز

كال ريب اف جزءا مف السبب في ىذا التجاىؿ المتبادؿ يعكد الى . في مصادر القطريف المعاصرة
كلكنو كاف كذلؾ في الجزء التالي مف رحمتو في مصر كالشاـ، . تنكره كحرصو البالغ عمى التخفي

كالحقيقة اف الشؽ االكؿ مف المالحظة يصعب . كمع ذلؾ فقد سجؿ ىك كسجؿ عنو. كما سنرل
كذلؾ امر قد . فكأف العراؽ كالحجاز لـ يككنا بالنسبة اليو اال تمؾ المشاىد كالمشاعر. تفسيره

اما الشؽ الثاني . يساعد عمى فيـ ما كاف عميو مف بـر كتبكيت، مما أفضنا في كصفو قبؿ قميؿ
حتى الحركة العممية العريقة في . فيمكف تفسيره بحالة الخمكؿ الفكرم التي كانت تسكد القطريف

النجؼ االشرؼ كانت في أدنى أحكاليا، بعد انتقاؿ مركز ثقؿ الحركة الدراسية الى ايراف في 
كخصكصا بتأثير ىجرة . إطار التطكرات اليائمة التي جدت منذ رسكخ الحكـ الصفكم كنيجو فييا

: ت)كلكال كجكد الشيخ أحمد االردبيمي . الفقياء الييا مف جبؿ عامؿ كالبقاع كالبحريف
في النجؼ االشرؼ في تمؾ الفترة، بما يعني كجكده مف ثقؿ عممي، لقمنا لـ  (ـ1585/ىػ993

. يكف فييا أحد

في مصر 

يقتبسو اقتباس اآلخذ بو المحدث  (3/441: خالصة األثر)كاستنادا الى المحبي في 
الككاكب )ككذلؾ الى الغزم في  (3/418: مستدرؾ الكسائؿ)في  (ـ1902/ىػ1320: ت)النكرم 
كلعمو آثر اف يككف . فاف بياء الديف اتجو بعد أف أتـ مناسؾ حجو الى مصر (3/70: السائرة

في رفقة الحممة المصرية، كىي عادة قافمة كبرل، طمبا لؤلماف في ىذا الطريؽ الذم طالما كاف 
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كىي تسمؾ بحسب العادة الطريؽ المحاذية لمشاطئ . ىدفا لغارات المصكص كقطاع الطرؽ
الغربي لمبحر االحمر، ثـ تنعطؼ غربا متجية الى غزة، كتجتاز مف بعدىا شماؿ سيناء كصكال 

. الى مصر

يتضح لنا مف خريطة ىذا الجزء مف الرحمة اف العركج عمى مصر كاف أمرا مقصكدا، 
. كانيا لـ تكف مجرد مكقع عمى طريؽ العكدة

فمماذا يقصد مصر بالذات؟ 

الحقيقة انو حينما يقصد بياء الديف مصر فانو يسمؾ طريقا عبده مف قبؿ سمؼ لو 
أبكه كاستاذ ابيو، الشييد الثاني كالمحقؽ الكركي كالشييد االكؿ، رضكاف اهلل عمييـ، كىـ : صالح

كبار شيكخ الحركة العممية الشيعية في الشاـ خالؿ ما يزيد عف قرف، الذيف جذبيـ الصيت 
العممي الذم لمقاىرة كجامعيا االزىر، فقصدكىا كؿ بدكره، عمى بعد الشقة كصعب السفر، لالخذ 

حافظ عميو فقياء جبؿ . كىك تقميد جميؿ المغازم. عف شيكخيا، ككصؿ اسنادىـ بطرؽ محدثييا
فكأنو . كلعؿ بياء الديف آخر مف أحياه مف سمسمة كبار الفقياء. عامؿ طيمة فترة نيضتو الفكرية
كمف ىنا نكتشؼ االنسجاـ الكامؿ في مسمكو، ابتداء مف حنينو . بذلؾ يعبر عف تمسكو بالجذكر

العميؽ الى نمط حياة أبائو كأجداده في جبؿ عامؿ، الذم سبقت االشارة اليو قبؿ قميؿ، كانتياء 
كما انو ال تفكتنا االشارة، بيذه المناسبة، الى ما في . بااللتزاـ بإحياء ىذا التقميد العريؽ الجميؿ

إحياء ىذا التكاصؿ في ذاتو، جيال بعد جيؿ، مف مغزل ساـ كنبيؿ، ال ينطكم اال عمى االصرار 
عمى الرغـ مما تفرقو . عمى التكاصؿ بيف المراكز العممية االسالمية كاتجاه حركة البحث فييا
كخصكصا عمى الرغـ مف . السياسة، كعمى الرغـ مف اف ىذا االلتزاـ كاف دائما مف طرؼ كاحد

االضطياد المذىبي المتكاصؿ لمحركة العممية كرجاليا في جبؿ عامؿ كجكاره، الذم تصاعد منذ 
. كىي امكر ألمحنا اليو بما يكفي في سيرة الشييد الثاني. الفتح العثماني لمشاـ

كلسنا نعرؼ الكثير عف أعمالو كتحركاتو كصالتو . الميـ اف بياء الديف دخؿ مصر
فييا، فيك ال يأتي في إجازاتو المتعددة التي منحيا مف بعد عمى ذكر أحد مف شيكخيا كأىؿ 

كما فعؿ  (راجع ىذه االجازات في المجمد الخامس كالعشريف مف بحار االنكار)الحديث فييا 
مما نفيـ منو أنو لـ يؤسس صالت تستحؽ . الشييد االكؿ كالمحقؽ الكركي كسكاىما مف قبؿ

كىذا ما يدعكنا الى اف . الذكر، كأنو لـ ينفتح عمى الحياة العممية فييا االنفتاح المتكقع مف أمثالو
. نذّكر مرة ثانية بتنكره

:  ت)االستاذ االعظـ الشيخ محمد البكرم الصديقي  "(1/36: الكشككؿ)لكنو يذكر في 
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ثـ يكرد لو قصيدة " 992بمناسبة ما كتبتو عنو بمصر المحركسة سنة  (ـ1585/ ىػ 994
كاف : "انو (3/441: خالصة االثر)كفي . ككذلؾ يذكره بعد صفحتيف بمناسبة مشابية. عرفانية

، الذم يصفو الغزم في "يجتمع مدة اقامتو بمصر باالستاذ محمد بف أبي الحسف البكرم
". مشيكر اآلفاؽ... شيخ االسالـ كابف شيخ االسالـ، العارؼ باهلل "بػ  (3/76: الككاكب السائرة)

كما يبدك مف . كيبدك مف مجمؿ ىذه الشيادات انو الشخص الكحيد الذم اجتمع بو في مصر
إذف فالمسألة . مجمؿ ما تباداله مف اشعار اف العالقة بينيما كانت تدكر في جك أىؿ العرفاف

بالنسبة الى بياء الديف لـ تكف مجرد حذر كحرص عمى التخفي، بؿ إصرار عمى االبتعاد عف 
كاذف فنحف ىنا أماـ كجييف اك . كعمى االلتصاؽ بأىؿ العرفاف، جك العمكـ الرسمية كعف أىميا

عامميف ال عالقة بينيما في االساس، لكنيما تقاطعا في سيرة بياء الديف، اك باالحرل في ىذه 
أحدىما مقتضيات االمف الشخصي، التي اممتيا ظركؼ سياسية، صارت كاضحة . المرحمة منيا

. عند القارئ، كالثاني حالتو الكجدانية التي افضنا في كصفيا كتشخيصيا في مقدمة ىذا الفصؿ

اف صاحبو البكرم (3/441: خالصة االثر)يتصؿ بالكجو االكؿ ما يركيو المحبي في
! انا دركيش فقير، فكيؼ تعظمني ىذا التعظيـ؟ (ام بياء الديف)يبالغ في تعظيمو، فقاؿ لو "كاف 
كنفيـ مف ىذا الكالـ اف الفضؿ في اكتشاؼ فضائؿ بياء ". شممت منؾ رائحة الفضؿ: فقاؿ

الديف يعكد الى حاسة الشـ القكية التي كاف يتمتع بيا ىذا المتصكؼ الذم تنسب اليو مكاشفات 
يعني، مف الجية االخرل، اف بياء الديف . عجيبة، لـ تجده نفعا فيما يتعمؽ بمعرفة حقيقة صاحبو

كاف متنكرا تنكرا كامال بزم الدراكيش الفقراء، كلكنو مع ذلؾ كاف ال بد لو مف اف يتخذ لنفسو 
يذكر لنا ىذا االسـ  (3/70: الككاكب السائرة)كلحسف الحظ فاف الغزم في . اسما بيف الناس

كال ريب في اف ". الفاضؿ االديب محمد بف الحسف الحارثي الشامي: "مشفكعا بااللقاب المناسبة
مصدر االسـ بيذا التركيب ىك صاحبو، ما يفيدنا اليكـ انو كاف يتنكر ايضا بكتماف لقبو كمنبتو، 

حتى مف ال ". بياء الديف العاممي"كىما أشير ما يعرؼ بو بيف الناس حتى اليكـ، أعني 
ىذا فضال عف اف االلقاب العادية جدا . يستحضر مف عارفيو اسمو يعرفو بيذا المقب كالنسبة

فأيف المكانة . التي سبقت االسـ، كما اكرده الغزم، تشيد بأنو كاف يكتـ مكانتو" الفاضؿ االديب"
العممية الحقيقية كالشيرة العريضة لبياء الديف مف ىذا المقب الييف الذم كاف كما يزاؿ يطمؽ 

ألكىى سبب؟ 

يتصؿ بالكجو الثاني، أعني إصراره عمى االبتعاد عف جك العمكـ الرسمية كعف اىميا، 
، كالتي قاليا بياء الديف (72-3/70: الككاكب السائرة)القصيدة التي يكردىا الغزم بأكمميا في 

: مادحا صاحبيا البكرم، نقتبس منيا ىذه االبيات لعالقتيا بما نحف فيو
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م ناحية ػػػػػػػاب كالييئة ؼػػػػػػػػػالحس       ا ػػػػػػػػػػػت مذ حّؿ ركابي بوػػػػػػترؾ
ة ػػػػػػك كالتفسير في زاكمػػػػػػػػكالنح        ٍب ػػػػػػكالطب كالمنطؽ في جاف

ة ػػػػػػػػرت عيني برىة كافيػػػػػػػػق  اسوػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كبياف ؿػػػػػػػػذا معػػػػػػػػػػػػػؾ
ق  فقت أىيؿ االعصر الماضية ػػػػػػػػػػػػـ  كالما بػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػكحكـ

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنعما في عيشة راضي        مف شاء اف يحيى سعيدا بيا 
ة ػػػػػػػػػػػػػػق  كليجعؿ الجيؿ لو غائيػػػػػػػػػػػػػػػػػدع العمـ كاصحابػػػػػػػػػفمي

رح مع الحاشية ػف كالشػػكالمت         ق ػػػػػػػػػػػػػكليترؾ الدرس كتدريس
، بالقياس الى ما نعرفو مف شعر بياء الديف، ربما  كالقصيدة طكيمة كال تخمك مف رّكة

كلكنيا تحمؿ داللة كاضحة عمى ما ذكرناه في . بسبب طبيعة الكضكع، فما كاف الرجؿ مداحا قط
بداية الفصؿ، كذكر بو قبؿ قميؿ، تشيد عمى يأس بياء الديف مف العمكـ الرسمية طريقا لمخالص 

. الركحي

في القدس 

. مف مصر اتجو بياء الديف الى القدس مجتازا صحراء سيناء في االتجاه المعاكس
مجمي االفراح في "بمناسبة ذكر كتاب  (1/16:الكشككؿ)كيشير ىك عرضا الى كركده ىذا في 

في القدس الشريؼ سنة  (ام الكتاب)كقفت عميو "لمزركشي، حيث يقكؿ " شرح تمخيص المفتاح
كتب الى شيخ االسالـ الشيخ عمر المفتي : "ثـ يكرر االشارة في الصفحة الستيف قائال" 992

ثـ يكرد قصيدة متكسطة الطكؿ " بالقدس الشريؼ أبياتا في بعض االغراض، فأجبتو بيذه االبيات
: فييا مدح كلغز، يظير منيا اف المرسؿ اليو مف آؿ أبي المطؼ، العائمة المقدسية الشييرة، يقكؿ

اؿ ػػػػػػػػػركه ببػػػػػػػر مف اف ُتخطػػػػـ  احؽػػػػيا سادة فاقكا الكرل عبدؾ
فصاؿ مػػػػػػػػػػف ق عف كدكـ ػػػػػػػػـ  كماؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارضعتمكه در الطافؾ

ـ كخاؿ ػػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػال عف االهػػػػػػػػكمذ اناخ الركب في ارضكـ  س
ـ  عمى الكرل ما برحت في اتصاؿ ػػػػػػػػػػػػػانتـ بنك المطؼ كألطافؾ

 (ـ1594/ىػ1003:ت)إذف فيك عمر بف محمد بف ابي المطؼ، سراج الديف المقدسي 
رئيس عمماء القدس في عصره "كيصفو بػ  (3/220: خالصة االثر)الذم يترجـ لو المحبي في 

". كمفتييا كمدرسيا

ثـ إف المحبي نفسو يركم لنا نصا غنيا كفريدا يساعدنا عمى االجابة عمى أسئمة كثيرة 
، كىك محمد بف "الرضي بف ابي المطؼ المقدسي"كيركييا بدكره عف . تطرحيا رحمة بياء الديف

كلكننا نفيـ مف المنيج . ـ، دكف اف يقكؿ كيؼ أخذ عنو1618/ىػ1028يكسؼ المتكفى سنة 
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الذم كضعو المحبي لعممو في مقدمة كتابو انو اخذه عف المركم عنو مشافية، يؤيد ذلؾ انو 
": قاؿ... كحكى : "يسكقو تحت عنكاف

، فنزؿ مف بيت المقدس " كرد عمينا مف مصر رجؿ مف ميابتو محتـر
عميو سيماء الصالح، كقد اتسـ بمباس السياح كقد تجنب . بفناء الحـر

ككاف يألؼ مف الحـر فناء المسجد . الناس، كأنس بالكحشة دكف االيناس
فألقي في ركعي انو مف كبار . االقصى، كلـ يسند اليو أحد مدة إقامتو نقصا

فما زلت لخاطره أتقرب، كلما ال . العمماء االعاظـ، كأجمة االفاضؿ االعاجـ
فاذا ىك ممف يرحؿ اليو لألخذ عنو، كتشد اليو الرحاؿ لمركاية . يرضيو اتجنب

فسألتو عند ذلؾ القراءة . يسمى بياء الديف محمد اليمداني الحارثي. عنو
كقرأت عميو . عميو في بعض العمكـ، فقاؿ بشرط اف يككف ذلؾ في المكتكـ

... ". ثـ سار الى الشاـ قاصدا بالد العجـ . شيئا مف الييئة كاليندسة

( 3/442: خالصة االثر)                           

اكؿ ما يؤخذ مف النصيف معا أف بياء الديف أقاـ في القدس مدة غير قصيرة يمكف اف 
. فبناء انساف غريب عالقات تستتبع مكاتبة كتدريسا ال بد لو مف كقت كاؼ. تقاس بالشيكر
تدال داللة بينة عمى اف كسب " فما زلت اخاطره أتقرب، كلما ال يرضيو اتجنب"كعبارة الرضي 

. ثقة الشيخ المتجنب لمناس اآلنس بالكحشة دكف االيناس لـ يكف باالمر السريع كال الييف

كالخبير بمغة عصر النص مف ". اتسـ بمباس السياح"ثـ اننا نمحظ ىذه االشارة القائمة انو 
كانت تعني غير ما يتبادر منيا اليكـ، مف سفر بقصد التمتع " سائح"القراء يعرؼ اف كممة 

إذ كانت تعني الدراكيش . بالسفر بذاتو، كاالطالع عمى معالـ البمداف كانماط حياة الناس
كعميو فاف نص الرضي يتقاطع . المتجكليف الذيف يتخذكف كطنا بقصد التحرر مف ربقة الكطف

تجنب "كىكذا القكؿ في كمماتو الكاضحة . عند ىذه النقطة مع نصكص أخرل عالجناىا فيما سبؽ
. التي تدؿ عمى حذر بياء الديف في رحمتو" الناس، كأنس بالكحشة دكف االيناس

لكننا نمحظ ايضا انو، خالفا لمسمكو في مصر صرح بمقبو، كاف استمر في كتماف نسبتو 
، التي "اليمداني الحارثي"الى جبؿ عامؿ، مؤثرا عمييا نسبة ال تعني الكثير بالنسبة ألكثر الناس 

كلسنا في . تصمو بنسب بعيد الى الحارث اليمداني صاحب االماـ امير المؤمنيف عميو السالـ
كاف كنا . كضع يسمح لنا باستبطاف سريرة الرجؿ حيف يقرر ما يفعؿ في ىذه التفاصيؿ الصغيرة

ال داللة خاصة " اء الديفػػػػػػػػبو"فالمقب . نعتقد اف المغزل كمو يكمف في كتـ النسبة الى جبؿ عامؿ
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. فقد كانت مذ شاعت نسبة مذىبية معركفة" عاممي"ما أ لو، 

في دمشؽ 

كفي ذلؾ الزماف كانت الطريؽ الرئيسية بيف . مف القدس اتجو بياء الديف الى دمشؽ
كىي الطريؽ التي . القدس، بانياس، تبنيف، كادم التيـ ثـ دمشؽ: المدينتيف تمر عبر جبؿ عامؿ

في االتجاه المعاكس، قبؿ اربعة قركف تقريبا، " الرحمة"سمكيا، اك بعضيا، ابف جبير، صاحب 
كذلؾ يعني اف . ثـ قضت عمييا الحدكد السياسية المستحدثة. كصفا مفصال" الرحمة"ككصفيا في 

كاننا . بياء الديف كاف اماـ فرصة، قد تككف فرصة العمر الفريدة، لزيارة كطف آبائو كاجداده
نستغرب حقا اذ لـ يفد منيا، كىك الذم لـ يحاكؿ ابدا اف يكتـ حنينو كشكقو الييا، بؿ كتصكيره 

. ككانو جنتو المفقكدة التي خرج منيا، كفيما تقدـ مف ىذه السيرة اشارة مشبعة الى ذلؾ كمو

عمى اننا نعرؼ معرفة مؤكدة . الحقيقة اننا ال نممؾ دليال، اك شبو دليؿ، عمى انو فعؿ
. انو ال مندكحة لو عف المركر بأطراؼ جبؿ عامؿ عمى االقؿ عبر الجميؿ االعمى شماؿ فمسطيف

. كليس في كسعنا اآلف، استنادا الى ما تركو مف تسجيالت عف رحمتو، اف نعمؿ ىذه المفارقة
كلكننا نتساءؿ، مف الجية االخرل، ىؿ كاف يدكر في خمد بياء الديف، كىك يتنقؿ بيف البمداف، 
انو سيأتي امرؤ بعده بما يقارب مف أربع قركف ليطرح مثؿ ىذه االسئمة الدقيقة حكؿ تفاصيؿ 

رحمتو، حتى يعد لكؿ سؤاؿ جكابا؟ معمكـ عندنا اف الذيف يكتبكف اخبار انفسيـ بعناية ىـ اكلئؿ 
الذيف يتحرككف بحس تاريخي مستقبمي حاد ممتمئيف شعكرا بأىمية ذكاتيـ، كاثقيف بأنيـ كاف 

كتمؾ امكر ابعد ما تككف عف بياء ، سيرتيـ مف بعدىـ ستككف مكضع اىتماـ االجياؿ القادمة
الديف، المتكاضع الغيرم، خصكصا اثناء ىذه المرحمة التي استبطناه حيف شرع فييا، كمحصنا 

ثـ فمنالحظ . انيا كانت جزئيا عمى االقؿ ىربا مف حياة زائفة فر منيا الئما نفسو عمى ما فّرط
كالقميؿ الذم اخذناه . انو، عمى غرامو البالغ بالتسجيؿ، لـ يعف عناية مباشرة بتسجيؿ اخبار رحمتو

عنو مباشرة مف اخبارىا فانما ذكره عرضا بمناسبة أمر آخر، قد يككف ابياتا مف الشعر نظميا، 
ثـ يجب اف ال نغفؿ احتماؿ اف يككف قد تجنب . اك مراسمة مع احد ممف التقى بيـ، كما الى ذلؾ

كسيثير . عامدا التعريج عمى جبؿ عامؿ، حيث سيككف حضكره حدثا غير عادم بالنسبة ألىميا
االمر الذم يتنافى مع خطتو في ىذه الرحمة، كقد يزعج السمطة . حتما ضجيجا يصعب اخفاؤه

كسنذكر في المكضع . العثمانية، كربما أدل الى ما ال تحمد عقباه بالنسبة لبياء الديف نفسو
المناسب اف أىؿ جبؿ عامؿ، عندما نمي الى أسماعيـ،  في ما سيتمك مف الرحمة، انو في حمب 

فماذا سيفعمكف لك رأكه . تقاطركا عمييا افكاجا افكاجا، متجشميف مشقة السفر الطكيؿ عمى صعبو
بيف ظيرانييـ؟ ربما، بؿ االرجح، انو ليذا السبب تجنب بياء الديف اف يزكر كطنو االكؿ حيف 
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كال شؾ اف القارئ، كقد صار يعرؼ ما يكفي عف ضمير بياء الديف، . كاف بكسعو اف يفعؿ
كشفافية نفسو، كعذكبة ركحو، يستطيع اف يتصكر كـ كاف ىذا القرار، اف كاف قد اتخذه، قاسيا 

. عمى نفسو

، كعنو (3/443:خالصة االثر)كيقكؿ المحبي في . ميما يكف فانو كصؿ الى دمشؽ
كىذه المحمة ". نزؿ بمحمة الخراب عند بعض تجارىا الكبار"ناخذ جممة أخبار الشيخ بدمشؽ، انو 

كمعركؼ ". محمة االميف"بّدؿ الناس اسميا في ىذا الزماف، فصارت اكثر شيرة بينيـ باسـ 
العاشر /تاريخيا انيا محمة الشيعة، مف حيث اف منيـ عامة عمارىا منذ القرف الرابع اليجرم

كيضيؼ المحبي اف الشيخ اجتمع في منزؿ مضيفو بتبريزم . الميالدم عمى االقؿ حتى اليكـ
المعركؼ بػ " دركيش حسيف حافظ"كاف قد نزؿ دمشؽ كاتخذىا كطنا لو منذ اربع سنكات، كىك 

الشاعر بالفارسية المتخمص بػ " ركض الجناف في مزارات تبريز"مؤلؼ " كربالئي بابا فرجي"
كاستنشده  " (2/165: ، كتراجـ االعياف لمبكريني149/دانشمانداف أذربيجاف: ترجمتو في)" خادـ"

كانو، ربما بسبب الصدافة المتينة بيف ىذا التبريزم كبيف الحسف البكريني ". شيئا مف شعره
تراجـ االعياف مف ابناء "مقدـ فقياء الشافعية في دمشؽ كمؤلؼ  (963-1002/1555-1613)

، صار دركيش حافظ كاسطة 1959الزماف الذم طبعو المجمع العممي العربي بدمشؽ في السنة 
كقد ترؾ لنا المحبي كصفا حيا ليذا المقاء الطريؼ نقتبسو . لمقاء بيف البكريني كبيف بياء الديف

: بنصو، قاؿ

كاف يطمب االجتماع بالحسف  (ام بياء الديف)ككثيرا ما سمعت انو "
كدعا . كتأنؽ في الضيافة. فاحضره لو التاجر الذم عنده بدعكة. البكريني

فمما حضر البكريني الى المجمس رأل فيو صاحب . غالب فضالء محمتيـ
الترجمة بييئة السياح، كىك في صدر المجمس كالجماعة محدقكف بو، كىـ 

متأدبكف غاية االدب، فعجب البكريني، ككاف ال يعرفو كلـ يسمع بو، فمـ يعبأ 
بو كنحاه عف مجمسو، كجمس غير ممتفت اليو، كشرع عمى عادتو في بث 

رقائقو كمعارفو، الى اف صمكا العشاء ثـ جمسكا، فابتدر البيائي في نقؿ بعض 
كانجر الى االبحاث، فأكرد بحثا في التفسير عكيصا، فتكمـ عميو . المناسبات

ثـ دقؽ في التعبير حتى لـ يبؽ أحد يفيـ . بعبارة سيمة فيميا الجماعة كميـ
ما يقكؿ اال البكريني، ثـ أغمض في العبارة فبقي الجماعة كميـ حتى 

البكريني معيـ صمكتا جمكدا ال يدركف ما يقكؿ، غير أنيـ يسمعكف تراكيب 
فعندىا نيض البكريني كاقفا عمى قدميو . كاعتراضات كأجكبة تأخذ بااللباب
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. اف كاف كال بد فانت البيائي الحارثي، إذ ال أحد في ىذه المثابة اال ذاؾ: كقاؿ
" كاعتنقا، كأخذا بعد ذلؾ في إيراد أنفس ما يحفظاف

كسأؿ البيائي مف البكريني كتماف أمره، كافترقا تمؾ : "كختـ المحبي ىذا المحضر بقكلو
 ".ثـ لـ يقـ البيائي فأقمع الى حمب. الميمة

كالقارئ لنص المحبي يخرج بانطباع خالصتو اف الشيخ قد تخّمى في دمشؽ عف شطر 
حقا إنو، كما يقكؿ النص، . كبير مف الحذر كالتستر الذم  كاف ديدنو منذ اف شرع بيذه الرحمة

ينزؿ في محمة الشيعة : ما زاؿ متخذا لباس السياح، كلكف ىا ىك يتحرؾ بقدر كبير مف الحرية
مف دمشؽ ضيفا عمى رجؿ ذم مكانة فييـ، كيتخذ مجمسا لمقاء الناس حيث يأتي لزيارتو الجـ 

كليس ىذا بفعؿ امرئ يحرص كؿ . كال ريب اف ىؤالء كانكا يعرفكف جيدا مف الرجؿ. الغفير
. ثـ ىا ىك يسعى سعيا الى لقاء فقيو ذم مكانة عالية في المدينة. الحرص عمى كتماف أمره

كبالفعؿ تآزر . االمر الذم ينطكم عمى خطر طرح االسئمة عمى االقؿ حكؿ شخصو كمف يككف
كىي نتيجة نبخس ذكاء . ذكاء البكريني كشيرة بياء الديف عمى كشؼ شخصية جميسو بالتحديد

كاذا كاف يمكف . بياء الديف عمى كشؼ شخصية جميسو اف لـ نقؿ انو كضعيا في حسبانو سمفا
بثقتو بأنيـ لف يعرضكه لممخاطر المترتبة عمى " محمة الخراب"تفسير لقاءاتو الكاسعة بالشيعة في 

افشاء أمره، فاف رككب الخطر المتكقع مف لقائو بالبكريني ال يمكف اال اف يككف اعتمادا عمى ثقة 
كلسنا ندرم، كأنى لنا، ما ىي االسباب التي جعمتو يركف الى . مماثمة بالفقيو الشافعي الكبير

كلكنو، عمى كؿ حاؿ، حسب ركاية . جانب رجؿ عرؼ بصالتو الكثيقة برجاؿ السمطة المحمية
كلنالحظ اف المحبي قد صاغ عبارتو . المحبي، لـ يطؿ بو المقاـ بعد المقاء، بؿ أقمع الى حمب

. بطريقة تكحي بعالقة سببية بيف انكشاؼ شخصية بياء الديف كبيف خركجو السريع مف دمشؽ
. مف أيحاء بما يشبو الفرار، اك ىكالفرار بعينو" أقمع"ىذا، مع ما في كممة 

ثـ اف في ختاـ نص المحبي إشارة مكحية بما كاف يتمتع بو بياء الديف مف شيرة 
كقد أشرنا الى شيء مف ذلؾ فيما سبؽ، ككعدنا . عريضة اجتازت حدكد ايراف كسبقتو الى الشاـ

أعني تأثر البكريني بالمستكل العممي . باشباعو حيف تأتي مناسبتو، فال بد مف اف نقؼ عنده اآلف
: ثـ كيؼ تآزرت كؿ المالبسات. الذم لجميسو بعد اف عاممو بما يشبو التجاىؿ اكؿ األمر

كينتيي المكقؼ، الذم . المجمس كالجمساء كالجميس، عمى كشؼ شخصية ىذا المتمبس بغير زيو
اف كاف : "بدأ في غاية االلتباس، بالبكريني كقد انخمع مف حيرتو، ينيض بحركة مسرحية قائال

مما نفيـ منو انو بينما كاف بياء " كالبد فانت البيائي الحارثي، اذ ال اجد في ىذه المثابة اال ذاؾ
الديف يتكمـ، كاف عقؿ البكريني يعمؿ بسرعة، مستقرئا االسماء كالمكاصفات، مع ضربيا 
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كعمينا اف نالحظ ىنا اف البكريني . بالمالبسات الحاضرة، بحيث لـ يبؽ في غربالو اال بياء الديف
، كىذا بدكره امر ذك مغزل، اذ "البيائي"استعمؿ المقب االكثر شيرة لبياء الديف في ايراف، اعني 

يدؿ ضمنا عمى أف كؿ ما لدل البكريني عف بياء الديف ىك مما انداح مف مركز شيرتو، اعني 
. ايراف

في كرؾ نكح 

حيث سيصبح . كالطريؽ المسمكؾ يكمئذ بيف دمشؽ كحمب ال بد اف تمر في سيؿ البقاع
لكنو، عفا اهلل . بياء الديف مرة أخرل عمى مقربة مف المكاطف التي تحرؾ الذاكرة كتحيي القمب

عنو، يضّف عمينا ىنا بالذات بأدنى اشارة مباشرة يقكؿ فييا، في الكشككؿ اك غيره، ما يغنينا عف 
قراءة المضاميف كالتأمؿ  في لكاـز الكالـ كتصيد المناسبات الجانبيةئ، عسى اف نعرؼ منيا اك 

. نتصكر ماذا جرل لو كمف التقى كايف كاف

كلقد سبؽ لنا في اكؿ معالجتنا ليذه الرحمة اف أشرنا الى لقائو بابف استاذ ابيو، الشيخ 
حسف بف زيف الديف الجباعي في كرؾ نكح، الذم كاف قد اختار المقاـ في ىذه البمدة مؤثرا 

كىك لقاء قد يبدك لنا اآلف طبيعيا . االبتعاد عف بمده االصمي جباع السباب ليس ىنا محؿ ذكرىا
فكرؾ نكح تقع عمى الطريؽ بيف دمشؽ كحمب بحيث اف عمى سالكو . جدا، أممتو اسباب جغرافية
كشيجة : لكف ىناؾ اكثر مف سبب يجعؿ ىذا المقاء مطمكبا لالثنيف. اف يمر بيا عمى كؿ حاؿ

التاريخ الشخصي كالعائمي كمكانة كؿ منيما كمكقعو مف اتجاىات الحركة الفكرية العاممية 
كيحمك لممرء . ابف زيف الديف كممثؿ لتيار الصمكد، كبياء الديف كممثؿ لتيار اليجرة: كتحكالتيا

ىنا اف يتصكر ما جرل في ىذا المقاء الجميؿ الذم يبدك لنا اآلف مف مكقعنا البعيد في الزماف 
ابف زيف الديف الممثؿ لتيار . ككأنو لقاء أعد لو في تاريخ جبؿ عامؿ الحافؿ باالمجاد كالككارث

الصمكد المرابط في ثغره المتخذ مف مكقفو سالحا ال يممؾ سكاه؛ كبياء الديف كممثؿ لتيار اليجرة 
اليارب بركحو مف زيؼ الحياة كبيرجيا في جكار ذكم السمطاف، الممتمئ حنينا الى حياة آبائو 

كحيث يبدك . حيث يبدك جبؿ عامؿ بينيما محكر كؿ شيء، رغـ تبايف المكاقؼ. الطاىرة الفقيرة
. السمطاف، رغـ تبايف الشعارات، مصدر كؿ قمؽ كبمكل

االشارة الكحيدة الى ىذا المقاء اتتنا ليس مف بياء الديف بؿ مف حفيد الشيخ حسف، الشيخ 
الدر )حيث يتحدث في كتابو   (ـ1691-1605/ىػ1103-1014)عمي بف محمد 

صفحة بخط الشيخ الجميؿ بياء الديف قدس "عف صحيفة كانت عند جده فييا  (2/202:المنثكر
امتثاال ألمر سيده صاحب ": اهلل ركحو كتب فييا كممات حكيمة، كفي آخرىا كتب ىذه الكممات

الكتاب، حرس مجده ككبت ضده، اقؿ العباد بياء الديف الجباعي أصمح اهلل شأنو، سائال منو 



179 

 

اجراءه عمى خاطره الخطير، كعدـ محكه مف لكح الضمير المنير، سيما في مجاؿ االنابات 
ككاف اجتماعيما في كرؾ نكح لما : "كيضيؼ الشيخ عمي. "983كذلؾ سنة . كمظاف االجابات

". سافر الشيخ بياء الديف الى تمؾ البالد

كقدمنا . كقد ناقشنا ىذا التاريخ في االشارة السابقة الى النص نفسو أكلئؿ ىذا الفصؿ
ثـ اف بياء الديف يكرد في . الدليؿ عمى انو مف تصحيؼ النساخ دكف ريب، فميرجع اليو مف أحب

ثالث قصائد لمشيخ حسف ككؿ شيء يدؿ عمى انو تمقاىا منو في ىذه  (115-1/110:الكشككؿ)
. الزيارة

في بعمبؾ 
ليس عندنا الكثير مما يقاؿ عف زيارة بياء الديف لبعمبؾ عمى الرغـ مف انيا مسقط رأسو 
كمرتع صباه، ما جعمنا نأمؿ في كقت مف االكقات اف نجد في الكشككؿ اك سكاه شيئا مما تحرؾ 

لكف فألنا قد خاب، كلـ نغنـ مف مشقة . بو قمبو حيف عاد الييا بعد غياب ست كعشريف سنة
فالظاىر  اف نفسو كانت معمقة بغير المآرب التي قضاىا الشباب ىنالؾ، بؿ . البحث اال االياب

. بأمكر اخرل ألمحنا الييا في اكؿ ىذا القسـ مف سيرتو
كالفضؿ في االشارة الكحيدة الى انو زار المدينة بالفعؿ يعكد الى السيد عمي بف عمكاف 

، نقال عف (274/تكممة أمؿ اآلمؿ)الحسيني البعمبكي، الذم يسميو السيد حسف الصدر في كتابو 
كىك جد بعيد لعائمة . جده االعمى السيد نكر الديف بف ابي الحسف، السيد عمي العمكم البعمبكي

كالظاىر انو كاف فقييا ذا مكانة محمية بحيث . عريقة في المدينة تعرؼ اليكـ بآؿ مرتضى
تكخى اف يفيد مف  (نفسو/تكممة)" الفاضؿ الكرع التقي"استحؽ كصؼ السيد نكر الديف اياه بػ 

فرصة عبكر فقيو في شيرة كمكانة بياء الديف في مدينتو ليكسب شرؼ االنتظاـ في سمسمة ركاة 
. فاستجاز الشيخ بياء الديف إجازة ضاع نصيا كبقي ذكرىا، كفاز بما أراد. الحديث الشريؼ

كالظاىر اف ىذه كانت حظكتو الكحيدة، ذلؾ اننا لـ نعثر لو عمى ذكر في طرؽ الركايات غيرىا 
كالظاىر ايضا اف السبب في ضياع النص يعكد الى اف االجازة لـ تنتشر كلـ تصؿ الى . ابدا

كلطالما سمعت انيا كانت ما تزاؿ . المعنييف بتسجيؿ االجازات بسبب ضعؼ حضكر صاحبيا
محفكظة بخط المجيز في بيت مف أبيات العائمة، باالضافة الى تسجيالت اخرل كتبت في 

كلكف سعينا لالطالع عمى . مجمس عقد بحضكر الشيخ، يتكارثكنيا باعتزاز كذخيرة عائمية ثمينة
. ىذه الكثيقة، اف كانت ما تزاؿ مكجكدة فعال لـ يصؿ ىك االخر الى النتيجة المرجكة

في نطاؽ تسجيؿ مختمؼ أصداء زيارة بياء الديف لبعمبؾ نذكر اف أىميا ما يزالكف 
يتناقمكف حتى اليكـ حكاية تقكؿ إف الشيخ أنزؿ في بيت قريب مف مجرل النير الذم يشؽ البمدة، 

حيث ما يزاؿ حتى اليكـ حي آؿ مرتضى، كانو انزعج مف نقيؽ الضفادع المتكاصؿ، فما كاف 
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كبالفعؿ اليسمع النقيؽ داخؿ المدينة ابدا، رغـ . منو اال اف كضع رصدا ضمف سككتيا الى االبد
. كجكد الضفادع بكثرة في مجارم المياه دكف سبب مكضكعي كاضح

في حمب 

معادف الذىب في االعياف المشرفة )كمصدرنا الكحيد ليذا القسـ مف رحمة بياء الديف ىك 
الذم يقدـ لنا  (1660-1585/ىػ1071-993)ألبي الكفاء العرضي  (292-187/بيـ حمب

: بياء الديف، اك باألحرل انطباعو عنو، في ترجمة يمكف قسمتيا مكضكعيا الى ثالثة اقساـ
أكمؿ العمماء تحقيقا، كاسبقيـ في "مقدمة بديعية مسجعة مشحكنة بمديح المترجـ لو، مف مثؿ 

ثـ ذكر زيارتو حمب كما جرل لو فييا مع كالد المؤلؼ، مفتي المدينة، ". مضمار الفضائؿ تدقيقا
كيختميا بمعمكمات اضافية مع  (ـ1615-1543/ىػ1024-950)عمر بف عبدالكىاب العرضى 

. بعض شعره

كمف اسؼ اف ىذا الكتاب يتصؼ بصفات كثيرة ليس منيا بالتأكيد الذكاء  كسعة االفؽ 
ما يدؿ عمى " مفتي شاه عباس سمطاف العجـ"فيك يصؼ بياء الديف بأنو . كغزارة المعمكمات

سذاجة الرجؿ كضآلة معمكماتو، خصكصا أنيا، شأف ام معمكمات سطحية، منتزعة مف محيطو 
فما كاف لدل الصفكييف . القريب، كمف التجارب كالخبرات التي يمكف اف تتيسر الم انساف

كنحف نعمـ قطعا اف بياء الديف لـ يكف يشغؿ ام منصب . منصب ديني رسمي يحمؿ ىذا االسـ
-1587/ىػ1038-995)رسمي حيف خرج في رحمتو، فضال عف اف الشاه عباس االكؿ 

كنالحظ التيافت نفسو في قكلو انو، ام بياء . لـ يصؿ الى الحكـ اال بعد اربع سنكات (ـ1629
فمما دخؿ بالد السنة قطع الديباجة . كاف كتب قطعة عمى التفسير باسـ الشاه عباس"الديف، 
كعمى كؿ حاؿ، فإليؾ القسـ االكثر . الى غير ذلؾ مف الخبط كالتخميط، كىك كثير". كبدليا

: أىمية مف نص العرضى

في زمف المرحكـ السمطاف مراد طالبا لمحاج  (!كذا)قدـ حمب مختفيا "
فحضر درس الشيخ . الشريؼ، مغيرا صكرتو عمى صكرة رجؿ دركيش (!كذا)

فسألو عف أدلة . الكالد، كىك ال يظير انو طالب عمـ حتى فرغ مف الدركس
ما طمعت الشمس كال غربت "تفضيؿ الصديؽ عمى المرتضى، فذكر حديث 

فرد عمى . ، كأحاديث مثؿ ذلؾ كثيرة"عمى أحد بعد النبييف افضؿ مف ابي بكر
ثـ اف الكالد . الشيخ الكالد، ثـ أخذ يذكر أشياء كثيرة تقتضي تفضيؿ المرتضى

  ."كسبو فسكت! رافضي شيعي: "شتمو كقاؿ لو
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ثـ إف صاحب الترجمة أمر بعض تجار العجـ اف يصنع كليمة كيجمع 
فاتخذ الخكجة فتحي كليمة، كدعا الكالد كدعاه، فأخبره . فييا بيف الكالد كبينو

: فقالو لو. شتمتمكنا: فقاؿ لمكالد. اف ىذا المنال بياء الديف عالـ بالد العجـ
كلكف إيراد مثؿ ىذا الكالـ بحضكر االعكاـ ال . ما عممت انؾ المنال بياء الديف

انا سني أحب الصحابة، كلكف كيؼ أفعؿ، سمطاننا : ثـ قاؿ لمكالد. يميؽ
  ."شيعي، كيقتؿ العالـ السني

اذا اخذنا بكالـ العرضي ىذا فاننا سنككف مضطريف اضطرارا الى تغيير الصكرة التي 
لدينا عف بياء الديف تغييرا جذريا، كضمنا الى ضرب كؿ مصادر معمكماتنا االخرل، سكاء تمؾ 

كنحف طبعا لف نفعؿ ذلؾ . التي تتحدث عنو، اك التي يتحدث فييا عف نفسو بطريقة اك بأخرل
فيا ىنا يبدك بياء الديف عدكانيا، حيف يفتتح . في سبيؿ ىذا الكاتب الذم قمنا رأينا فيو قبؿ قميؿ

مع مفتي حمب نقاشا حكؿ مسألة ىي نقطة الخالؼ المركزية بيف مذىبو كمذىب مخاطبو، نزقا، 
حيف يحاكؿ اف يثبت لو خطؿ رأيو في ىذا الشأف، كضمنا خطأ السنة جميعا، االمر الذم يمكف 

. اف يؤدم الى أكخـ العكاقب، كيتنافي كميا مع التكتـ كالحذر المذيف التـز بيما في كؿ رحمتو
ثـ زاد الطيف بمة فيما بعد حينما سمح . كبالفعؿ انتيى الجداؿ بشتمو عمى رؤكس االشياد

مغيرا صكرتو "لمضيفو بأف يكشؼ ىكيتو الحقيقية دكف ام ضركرة، كىك الذم دخؿ حمب متنكرا 
كذلؾ . يمبس لكؿ حالة لبكسيا، الى حد ارتكاب الكذب في ىذا السبيؿ" لى صكرة رجؿ دركيش
كما ىذا . ثـ حيف قاؿ انو متكجو الى الحج، كىك في الحقيقة عائد منو. حيف ادعى انو سني

كمف الكاضح اف ابك الكفاء، الذم كلد في السنة التالية لزيارة . قطعا بياء الديف الذم نعرفو جيدا
بياء الديف لحمب لـ يقؿ ما قالو عف خبر كعياف، كالظاىر انو أخذه عف كالده بعد مركر زمف 

أم حيف كاف بياء الديف قد أصبح . ام حيف أصبح مؤىال لمتمقي كمعنيا يمثؿ ىذه االمكر. طكيؿ
كبيذا نعمؿ اختالط االمر عميو . كليس مفتيا كما زعـ ابك الكفاء. بالفعؿ شيخا لالسالـ في ايراف

ثـ لعؿ . ىذا االختالط القبيح، بحيث عجز عف التمييز بيف مرحمتيف متمايزتيف مف سيرة الرجؿ
الصيت العريض كالمكقع الياـ الذم صار إليو فيما بعد، ىك الذم أغراه بتزكيؽ تمؾ الصكرة لو، 

. بغية اظياره بمظير المغمكب عمى أمره، فكقع فيما كقع فيو

كالتاريخ الذم يحدده العرضي، كاف . الميـ بالنسبة الينا اف بياءالديف زار حمب كال ريب
-1575/ىػ1003-983زمف المرحكـ السمطاف مراد، ام مراد الثالث بف سميـ )يكف فضفاضا 

. ، اال انو يتناسب مع التاريخ المفترض استنادا الى كؿ ما عرفناه عف رحمتو حتى اآلف(ـ1594
كلسنا نستطيع، استنادا الى ركاية العرضي، اف نعرؼ ما جرل منو كلو في ىذه المدينة، 

كلكف يبدك انو التقى بمفتي المدينة مرة . فالصحيح مختمط فييا بالباطؿ بشكؿ يصعب تمييزه
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. كاحدة عمى االقؿ بمبادرة منو كرر فييا ما نجح فيو مف قبؿ في دمشؽ مع الحسف البكريني
بؿ لسبب . بعد انكشاؼ امره، كما فعؿ في دمشؽ مع الحسف البكريني" يقمع"كلكنو ىذه المرة لـ 

لما سمع أىؿ جبؿ بني عامؿ بقدكمو، تكاردكا عميو أفكاجا أفكاجا، فخاؼ اف يظير "آخر، كىك 
كىك تعميؿ ال سبيؿ لنا الى رفضو، بسبب شكنا المبدئي في كؿ تفاصيؿ ". أمره فخرج مف حمب

ألنو تعميؿ اعقد مف اف يمفقو ىذا، فضال عف انو ال يتناسب مع دكافعو لمتمفيؽ، . ركاية العرضي
كما انو يظير لنا مرة اخرل ما كاف لبياء الديف مف مكانة في نفكس الناس كفي كطف آبائو، 

بحيث أنيـ حينما بمغتيـ اخبار مركره قريبا مف منطقتيـ، بعد اف عبرىا، حاكلكا إدراكو في حمب 
، كىـ الذيف لـ يككنكا يعرفكنو "تكاردكا عميو أفكاجا أفكاجا"متجشميف عناء سفر طكيؿ لعدة اياـ فػ 

. كلست أكتـ اف ىذا التفصيؿ الصغير بعث لدم عند التأمؿ تأثرا كبيرا. كلـ يمتقكا بو مف قبؿ
. كأعتقد اف القارئ المتأمؿ سيشاركني ىذا التأثر

  في آسيا الصغرل

ذ السير شرقا ػػػػػػػػفييا بياء الديف خالؿ رحمتو، بعد اف غادر حمب كىك يغ (رأينا)آخر مرة 
تتفجر مف قربيا " الجزيرة"كآمد مدينة في دياربكر في . في الطريؽ الى أذربيجاف" آمد"باتجاه 

كبالنسبة لقاصد أذربيجاف تقع عمى منتصؼ الطريؽ تقريبا بينيا كبيف . المنابع العميا لنير دجمة
كالفضؿ في اننا نتمتع االف بيذا المشيد المفصؿ كالنادر لبياء الديف في رحمتو يعكد اليو . حمب

اك باالحرل لشاعريتو التي صادؼ انيا تحركت بثالثة أبيات بالفارسية، . ال الى سكاه كما اعتدنا
. نقتبسيا ىنا بمقدمتيا كنصيا لما فييا مف جماؿ كمغزل (115-1/114: الكشككؿ)أثبتيا في 

كمما سمح بو الطبع الجامد، فيما بيف حمب كآمد، عند ىبكب الرياح كقت : "قاؿ
: الصباح

ـ ػػػػػػؾ عجػػػػػػػػػػػػركح بخشي أم نسيـ صبحيدـ  ككئيا ميائي أز مؿ
راؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػم ككيا زاقميـ عػػػػػػػتياؽ  ميرسػػػػػتازه كرديد از تك داغ اش

مرده صد سالو يا بد از تكجاف  تك مكر كردم كذربر اصفياف 
: أم

يـ الصباح  فكأنؾ قادـ مف ممؾ العجـ ػػػػػػػػػػػػػػػكاىب الركح يا نس
ددت حرارة االشتياؽ  فكأنؾ تيب مف اقميـ العراؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقد ج

 فيؿ مررت عمى اصفياف؟   ميت مائة سنة يستعيد منؾ الركح

اذف ىا ىك بياء الديف، كقد صار عمى مقربة مف كطنو، قد تحركت عنده لكاعج الشكؽ، 
كىك يجتاز تمؾ الفقار المكحشة، شأف ام انساف استنفد أغراضو مف التجكاؿ، كلـ يعد لو مف ىـ 
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. كاالشارة الى اصفياف، دكف سكاىا في ختاـ المقطكعة، ذات داللة خاصة. اال العكد الى بيتو
. فكأف نفسو كانت معمقة بيا أكثر مف سكاىا

كلكف ايف كاف قبؿ ىذا الطريؽ؟ 

مبرر طرح السؤاؿ، عمى الرغـ مف تصريحو بأنو كاف قادما مف حمب، كانو عمى االقؿ 
كاف يجتاز الطريؽ بينيا كبيف آمد، ىك إشارتاف ال يمكف تجاىميما، يمكف اف يفيـ منيما أنو 

فبعد خمس ". القسطنطينية"عرج عمى اسالمبكؿ، التي يصر عمى تسميتيا باسميا البيزنطي 
لفاضؿ المحقؽ ابك السعكد أفندم ا"صفحات مف النص السابؽ الذكر ينقؿ ما انتخبو مف قصيدة 

-899)كىك ابك السعكد بف محمد بف مصطفى العماد " صاحب التفسير كمفتي القسطنطينية
راجع ترجمتو في )ـ كحتى كفاتو 1545/ىػ952مفتي الدكلة منذ السنة  (ـ1574-1484/ىػ982

(. 454-439/العقد المنظكـ في ذكر افاضؿ الركـ:

نالحظ اكال اف بياء الديف يذكر ابا السعكد في المقدمة القصيرة التي كتبيا اماـ القصيدة 
كىذه مالبسة نشـ . بالكصؼ كالمقب كالمينة كالمؤلؼ، عمى غير عادتو بالنسبة لشعراء الكشككؿ

حقا اننا . منيا انو عمى معرفة ما بالرجؿ، اك عمى االقؿ انو لـ يتناكؿ القصيدة مف كتاب مثال
عمى ثقة تامة مف انو لـ يمتؽ بالمفتي الشاعر لقاء شخصيا، الف ىذا االخير تكفي قبؿ عشر 

لكف ابا السعكد ترؾ مف بعده صيتا . سنكات مف الزماف الذم يفترض فيو حصكؿ مثؿ ىذا المقاء
بنى بيت التقدـ عمى ": "العقد المنظكـ"عريضا، كبنى لبيتو مكانة كجاىا بحيث قاؿ فيو مؤلؼ 

فمعؿ بياء الديف التقى بأحد افراد العائمة الكثيريف الذيف نجد ترجماتيـ . (!كذا)" أرفع االعماد
، كمنو أخذ (العقد المنظكـ)كفي  (الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية)منثكرة في 

ثـ لعؿ ىذا المقاء . (الكشككؿ)القصيدة، ككذلؾ الخصكصيات التي شفع بيا ما انتخبو منيا في 
كمع ذلؾ فاننا ال نعتقد اف ىذه المالبسة كحدىا تقدـ لنا دليال . قد حدث في القسطنطينية نفسيا

. كافيا، اك شبو كاؼ، عمى ما نظنو

كاشارتو ىنا . لكف بياء الديف يعكد بعد ست صفحات اخرل الى ذكر القسطنطينية
عدد حارات المسمميف، : مشفكعة بالتاريخ، تضمنت معمكمات مفصمة عف المدينة العظيمة

. الخ... الجكامع، مساجد الحارات، الحمامات، الخانقاىات، حارات النصارل، البيع كالكنائس 
( 1/126: الكشككؿ) " 992مف تقرير بعض الثقات كخطو سنة "ذاكرا انو أخذ ىذه المعمكمات 

كلنالحظ ايضا اف العناية . كىك تاريخ مناسب جدا لزيارتيا، اف كاف قد فعؿ بعد اف غادر حمب
التي أظيرىا نحك المدينة، في ىذا النص كما تضمنو مف معمكمات كاحصاءات لـ يظيرىا نحك 



184 

 

يقع في " القسطنطينية"ثـ اف ذكره المكرر لػ . ام مدينة اخرل مف المدف التي زارىا خالؿ رحمتو
. القسـ الحافؿ باخبار رحمتو مف الكشككؿ

كال شؾ انو، اف . لكؿ ىذا فاننا نظف انو زار عاصمة االمبراطكرية العثمانية في رحمتو
كذلؾ السباب . كاف قد فعؿ، كاف في غاية التخفي كالتنكر بحيث لـ يرشح عف ىذا الزيارة شيء

. كاضحة
، كما سبؽ منا القكؿ، كاف 992كفي ليمة الثالثاء خامس شير رمضاف المبارؾ سنة 

كبذلؾ ختـ . الصفكية-االيرانية االذربيجانية، القريبة مف الحدكد العثمانية" كاف"بياء الديف في بمدة 
. رحمتو

(11 )
لماذا عاد؟ إف يكف الشكؽ اك السعي : تطرح عكدة بياء الديف الى ايراف سؤاال كبيرا ىك

الى حياة بسيطة حرة بريئة، افتقدىا في ايراف، ىك الذم دفعو الى مغادرتيا، كالعيش قرابة االربعة 
عشر شيرا حياة ىي اشبو بحياة المتشرديف تحت الخطر في كؿ لحظة، فمماذا اكقع نفسو بيده 

فيما نجا منو، حينما عاد بكامؿ اختياره؟ 
عمى الرغـ مف اف سفره . الغريب اف ال احد مف كتاب سيرتو اك ركاة اخباره يطرح السؤاؿ

كاف الجميع اتفقكا عمى القكؿ، بطريقة اك باخرل، . مف قبؿ كاف مناسبة لطرح السؤاؿ المعاكس
الذم كاف سفره مناسبة لقكؿ ما قاؿ كنظـ ما نظـ، - كما اف بياء الديف نفسو،. في تبريره ما قمناه

متبرما مغتاظا الئما كاعظا، فتركنا عمى شبو اعتقاد بانو لف يرده الى ايراف اال راد الشمس مف 
ككأف االمر . ، اليكمؼ نفسو عناء تقديـ ام تفسير لفعؿ عكس ما ىك مناسب كمتكقع-المغرب

اك كأف ىذا العائد الساكت ال يمت بصمة الى ذلؾ الذم فر بنفسو باالمس شاكيا . ال يخصو
. متبرما مثقؿ الركح

لكف لعمنا كاجديف في ، ليس لدينا جكاب قاطع مستند الى نص،  حتى كلك بداللة االشارة
. لقد رأينا كيؼ الحقت بياء الديف شيرتو اينما حؿ، في مصر كدمشؽ كحمب. السؤاؿ جكابا

، ما كاف يضعو "تكاردكا عميو أفكاجا أفكاجا"كخصكصا في ىذه االخيرة، حيث اىالي جبؿ عامؿ 
في كؿ مرة عمى بعد خطكات مف خطر محقؽ، اك ىكذا عمى االقؿ تركنا ىك نعتقد حينما كاف 

ىذا كحده فيما نرل، سبب كاؼ . يقمع في كؿ مرة فارا بنفسو، مثؿ امرئ مطمكب بجـر جنتو يداه
بؿ . القناعو كاقناع ام انساف في مثؿ مكضعو، بأنو لـ يعد حرا في اختيار ما تيكاه نفسو لحياتو

نعـ، كأسير، بؿ كفي قمب، عالقات مذىبية في غاية التكتر . انو صار أسير مكانتو كشيرتو
، بعد اف صار الشأف المذىبي اداة مف أدكات الصراع السياسي بيف دكلتيف قكيتيف  كالتأـز

. متنافستيف
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مف ىنا نجد لو المبررات الكافية بانو عندما عاد فانما فعؿ مرغما بكؿ بساطة، النو لـ 
بؿ سيبقى اينما كلى كجيو اكبر مف اف . يجد مكانا يسعو، يككف فيو ىك نفسو كما يشاء كييكل

كأكبر مف اف يتحررمف االثقاؿ، خصكصا مف . يختفي في مضطرب الحياة كام انساف آخر
فمف المستحيؿ اف نخفي جبال في غابة، لكف مف . المذىبية المحيطة بو-االكضاع السياسية

السيؿ جدا اف نخفي شجرة تتجانس بيسر مع محيطيا، حيث تصير رقما ضائعا بيف اآلالؼ مف 
كشخص في مثؿ عبقرية كمكانة كثقافة بياء الديف اليمكنو بالتأكيد اف يككف كاحدا في . امثاليا
كبالتأكيد ايضا ال يمكنو اف يتحكؿ نيائيا الى ذلؾ الدركيش اليائـ عمى كجيو باحثا عف . عديد

اما ىا ىنا في ايراف فانو سيحظى باالمف الشخصي عمى االقؿ، المطمب االكؿ . كطنو الركحي
اما اذا اراد ما ىك . الم انساف، كالشرط االكؿ الم انتاج كتحقيؽ لمذات، ماديا كاف اـ معنكيا

اكثر، مما يناسب كفاءاتو، فاف ذلؾ ممكف ايضا، لكف بشرط اف يقبؿ بيا كأمر كاقع، اعني اف 
. يأخذ الحياة فييا كميا كما ىي

إذف عاد بياء الديف عكدة المستسمـ القانع، بعد اف مر بتجربة مرة، خرج منيا بأمثكلة 
كاضحة ال لبس فييا كال ابياـ، خالصتيا اف السمكة ال يمكنيا اف تغير البحر ميما ممكت مف 

بؿ عمييا ىي اف تتكيؼ مع الكاقع الذم . سديد المنطؽ كبالغ الحجة عمى اف ماءه ممح أجاج
. كاف الشككل كالتبـر اليجيدياف نفعا في قميؿ اك كثير. يحيط بيا مف ست جياتيا

كلكف مف ايف استفدنا ىذا التحميؿ الدقيؽ؟ ككيؼ كبأم أداة أتيح لنا اف نقكص الى ىذا 
. العمؽ في سريرة بياء الديف؟ كالسرائر كما نعمـ خزائف مقفمة بيد صاحبيا اك خالقو

المنطقة الحدكدية مف "اك بالتحديد، مما أجيز لنفسي اف اسميو ! الجكاب مف الكشككؿ
" الكشككؿ

لقد سبؽ اف قدمنا في أكليات الفصؿ المخصص لرحمتو تعريفا نقديا مكجزا بيذا الكتاب، 
كسيمة الفكز كاالماف في مدح "حيث قمنا ىناؾ اف الجزء االكؿ منو، حتى قصيدتو الشييرة 

اما بقية اجزائو . ، ىك سجؿ كاؼ برحمتو، تسيطر عميو نزعة عرفانية كاضحة"صاحب الزماف
. كاف الكتاب مف ثـ جسد كاحد بركحيف. فتسكده المالحظات كالمناقشات العممية كاالدبية البحتة
، النيا تقع في، بؿ "المنطقة الحدكدية"كلذلؾ أجزت لنفسي اف اطمؽ عمى تمؾ القصيدة نعت 
. كبالتالي بيف فترتيف مف حياة صاحبو. باالحرل لنيا تحدد النقطة الفاصمة بيف ركحي الكتاب

الف ما تمايز بو ركحا الكتاب يرجع، كما قمنا مف قبؿ، ككما البد اف يككف، الى تمايز آخر 
: كنضيؼ اآلف. ميدانو عقؿ مؤلفو كميكلو كنزعاتو، كما ىك عنده اكلى كاجدر كاحرل باالىتماـ

كالحقيقة اف بياء الديف قاؿ لنا في تمؾ القصيدة كؿ شيء مما يتصؿ بالنيج الجديد الذم . كانفع
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اختطو لحياتو، بعد اف آب مف رحمتو الكاسعة في المكاف كالزماف، كمر بتجاريب طريفة، كخبر 
. كلرب تجربة صغيرة تفتح لصاحبيا آفافا لمتفكير كالنظر كالتأمؿ كانت مغمقة. أنماطا جديدة

خصكصا النساف مثؿ بياء الديف، حاصر نفسو منذ اف فتح عينيو عمى الدنيا في سقي ال يشبع 
كرب قائ حصيؼ كعى قمبو ما سبؽ مف ىذه السيرة سيقكؿ . ال يرتكم الى تحصيؿ المعرفة

إذف فيذه ىي المرة الثانية التي يكسر فييا بياء الديف القالب عف نفسو، كينطمؽ الى آفاؽ : بحؽ
إذ يتذكر ما قمناه عنو في قزكيف، ككيؼ كانت بما قدمت لو مف جك عممي متنكع، . جديدة

. معراجو الى عالـ جديد

. بصيت عريض كشيرة كاسعة (ثالثة كثالثكف بيتا)لقد حظيت تمؾ القصيدة الطكيمة 
كربما كاف مف تأثير ذلؾ اف أكثر مف مؤلؼ، ممف اعتنكا باحصاء اعماؿ صاحبيا كنظميا في 

كما انيا كانت . عمى الرغـ مف أنيـ يذكركف ديكانو. فيرست، قد اعتبرىا عمال مستقال برأسو
منيا شرح الحمد بف عمي المنيني . مكضكعا ألكثر مف  شرح ضاؼ، كضع لو كتاب مستقؿ

في مجمس "كضعو عمى أثر مذاكرة في القصيدة  (ـ1758-1678/ىػ1172-1089)الدمشقي 
شرح الشيخ احمد الممنيني عمى قصيدة )في دمشؽ " مكالنا السيد محمد أفندم ىاشـ زاده الياشمي

كىك أمر غير معتاد، . (2/430:كسيمة الفكز كاالماف في مدح صاحب الزماف، ممحؽ بالكشككؿ
خصكصا النو صدر عف ىذا الشارح بالذات، اذا أخذنا في االعتبار مكضكع القصيدة الذم 

ما يشيد بأنيا افمحت في اختراؽ حكاجز معنكية عالية متينة، نجحت مف قبؿ . يتنافى مع معتقده
كالداللة نفسيا نجدىا في المذاكرة . كمف بعد في حجب قسـ كبير مف النتاج الفكرم لدل الفريقيف

كمع ذلؾ فاف احدا لـ يمتفت، اك عمى االقؿ، لـ يقؿ لنا انو التفت . بيا في ذلؾ المجمس بالذات
ال عالقة لو عمى االطالؽ  (كاحد كثالثكف بيتا)بشكؿ اك بآخر، الى اف نصؼ القصيدة تقريبا 

بؿ اف بياء الديف يتحدث فييا حديثا مسيبا متنكع االغراض . بالمكضكع المعمف ليا في العنكاف
مما يفيـ منو انو . كىذا بالذات امر غريب عميو، لـ نعرفو في كؿ ما عداىا مف شعره. عف نفسو

فنحف ال نعرفو ذاكرا نفسو في شعره اال . لـ يكف مياال بطبعو الى ىذا الغرض مف أغراض الشعر
كىذه مالحظة تكفي الف تبعث في . اما ىنا فاالمر عمى خالؼ ذلؾ تماما جدا. الئما اك كاعظا

المتأمؿ فضكال عارما الى كشؼ االسباب الكامنة كراء ىذا الخركج عف نيج العمر ىذه المرة 
. فقط

في سبيؿ االجابة عمى ىذا التساؤؿ سنعمد الى تحميؿ القسـ الذم يتحدث فيو بياء الديف 
كلكف مف الميـ قبؿ ذلؾ اف نحزر تاريخ نظـ القصيدة لما ىا ىنا مف . عف نفسو تحميال نقديا

خصكصا كاننا نحاكؿ مف خالؿ ىذا التعامؿ . عالقة كثيقة بينة بيف تاريخ النظـ كداللة المعاني
كفائدة ىذه النتيجة بالنسبة لمشركع عمارة سيرة بياء الديف . مع النص اف نستبطف الشاعر
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كسنعتمد في ىذا السبيؿ عمى مكقعيا مف الكشككؿ عمى . مشركطة بتحديد تاريخ صدكره عنو
. اساس انو اليزاؿ عمى الترتيب الذم كضعو عميو المؤلؼ، كىك فرض ال سبب لمشؾ فيو

. لقد اشرنا فيما سبؽ الى اف بياء الديف بدأ جمع مادة الكشككؿ مع، اك قبيؿ رحمتو
. كلكننا نالحظ اف ترتيب مادة الكتاب ال يتزامف مع ترتيب الرحمة، كما عرفناه في الفصؿ السابؽ

ثـ في . يذكر بعض ما كقع لو في القدس، المحطة الرابعة في الرحمة (18 ك1/16)فيك في 
يذكر البيتيف الرائعيف المذيف ىتؼ بيما عندما رأل القبة الشريفة في المدينة المنكرة،  (1/23)

( 115-1/110)يذكر مصر، المحطة الثالثة، ثـ في  (36،38، 1/33)ثـ في . المحطة الثانية
يكرد قصائد الشيخ حسف بف زيف الديف الثالثة، التي قمنا مف قبؿ انو تمقاىا منو في كرؾ نكح، 

يعكد بنا الى العراؽ، المحطة االكلى، حيث يكرد االبيات  (1/124)كلكنو في . المحطة السادسة
كخال ؿ ذلؾ كمو يكرد عدة قطع شعرية غير منسكبة . التي قاليا حيف أشرؼ عمى سر مف رأل

الجامعة مف "الى مكاف، كلكف ال ريب عندنا في انيا مما نظمو خالؿ تنقالتو، كميا تحت عنكاف 
بعدىا بصفحتيف ". كسيمة الفكز كاالماف"يتمك آخرىا مباشرة تقريبا قصيدة ". سكانح سفر الحجاز

ثـ ال نجد في كؿ ما . ، ام بعد تسع سنكات مف نياية رحمتو1001تحديدا قصيدة نظميا سنة 
ما نفيـ منو انو بدأ جمع مادة . يتمك مف الكتاب ام مادة ليا عالقة بالرحمة مف قريب اك بعيد

كلكنو عاد اليو بعد . الكشككؿ في اك قبيؿ رحمتو كاستمر اثناءىا ثـ تركو بعد العكدة زمنا طكيال
كسيمة الفكز "كىذا ىكالسر في اف القصيدة . سنكات، مضيفا اليو كمما سنحت لو فكرة اك طرقة

. تشكؿ فاصال بيف قسميف متمايزيف مكضكعيا مف الكتاب" كاالماف

يمكننا اف نستنتج مف ذلؾ بكؿ سيكلة، كبقدر كاؼ مف الثقة، انو نظـ القصيدة كىك 
كيحمك لي، كليس اكثر، اف أتصكره كىكيقطع الكقت . يجتازاالياـ اك المرحمة االخيرة مف رحمتو

ككأنو . بنظميا كتنقيحيا، كىك يجتاز ييكب االناضكؿ المكحشة، مصعدا شرقا صكب اذربيجاف
عائدا الى . يشحذ بالشعر عزمو عمى كلكج مرحمة جديدة مف حياتو، مثؿ فارس يكر مرتجزا

عكدة امرئ غير الذم غادره قبؿ . الكطف الذم اختاره ىذه المرة نيائيا، كبمؿء االقتناع كالتسميـ
اربعة عشر شيرا، أشبو ما يككف بالميزكـ في معركة تنازع بقاء لـ يخضيا كلـ يشير فييا 

. سالحا، بؿ فرضت عميو فأدار كجيو كمضى

عيكدا بحزكل كالعذيب كذم قار         سرل البرؽ مف نجد فجدد تذكارم 
ائنا العج النار ػػػػػػػػػػػػػػف  كاجج في أحشػػػػػػػػػػػػؿ كاـػػػػػػكاقنا ؾػػػػػػػػكىيج مف اش

ر  سقيت بياـ مف بني المزف مدرار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال يا لييالت الغكير كحاج
دار ػػػػػػػػػػـ  عميكـ سالـ اهلل مف نازح اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيا جيرة بالمأزميف خيامو

( 1/176: الكشككؿ)              
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ثـ . يريبنا في مطمع القصيدة ىذه الصنعة الدقيقة، كالمحسنات البديعية، لفظية كمعنكية
. (نجد، جزكل، الغكير، ذم قار، العذيب، المأزميف)ىذه الرمكز النجدية التي يحفؿ بيا المطمع 

. كسنقؼ عند المالحظتيف محاكليف استخراج داللتييما

بخصكص المالحظة االكلى، نسجؿ انيا المرة الكحيدة التي يمجأ فييا بياء الديف الى ىذا 
فشعره، حتى المتكسط منو، يمتاز . االسمكب في قرض الشعر، فيما نعرفو مف شعره العربي

كقد قدمنا لمقارئ نماذج منو . بالعفكية كالسالسة، اما جيده فيكاد ينبض بما أكدعو فيو مف ركحو
اعني )كما دمنا نقرأ القصيدة ابتغاء الكصكؿ الى خبيء صاحبيا، فاف ىذه المالحظة . فيما سبؽ

كيمكح لي . تجعمنا نتساءؿ عف سبب المفارقة (خركج بياء الديف فييا عف اسمكبو في قرض الشعر
اف االمر يتصؿ مف جية بالظركؼ التي نظـ خالليا القصيدة، اثناء رحمة العكدة الى ايراف، 

كمف الجية االخرل، . حيث  كاف يممؾ مايشاء مف الكقت كاكثر ليقضيو في ىذه االلعاب المفظية
. بياتا اكثر مما كاف ينظـ شعراأنو كاف يممي أب

كاف الرجؿ يقكؿ ماذا يريد اف يفعؿ، كما ىي اىدافو مف :  استباقا لكؿ نقد تفصيمي نقكؿ
كمف ىنا جاءت قصيدتو خالية مف الركح لحساب كثافة االفكار المصكغة بدقة . االف فصاعدا

. كعناية، مسبككة ىذا السبؾ الذم تغمب عميو الصنعة

فاف مف الممكف تفسير ىذا الحضكر النجدم الكثيؼ ، اما بخصكص المالحظة الثانية 
في مطمع القصيدة بأف بياء الديف كاف ما يزاؿ يتذكؽ طعـ تجربة الحج، كالعيش في تمؾ الرحاب 

الرمكز مرتيف غير ىذه فيما نعرفو مف -كقد تكرر لجؤه الى ىذه االماكف. المقدسة، كيحّف الييا
مرة في قصيدة لو اخرل في مدح االماـ صاحب الزماف عميو السالـ ايضا . شعره العربي

كأخرل في قصيدة رأل فييا كالده . يبدك انو نظميا بعد ىذه (190-1/189: الكشككؿ)
كلك . ككاضح اف تمؾ االماكف ال تعني لو شيئا بالنسبة لتاريخو الشخصي. (130-1/129:نفسو)

م انساف، اف يحف الى االماكف أفمف طبيعة االنساف، . مرىا ىينا جداأانيا كانت كذلؾ لكاف 
لكف بياء الديف يستحضرىا . التي شيدت جزءا عزيزا مف عمره، دف اف يككف في ىذا كبير أمر

كما ذاؾ فيما نرل، . كيحف الييا، كيسرم البرؽ فيجدد تذكاره بيا، عمى حد قكلو، دكف اف يعرفيا
كىك باستدعائيا يستخرج مف . شاعر المقدسةـاال ألنيا رمكز كعاىا قمبو بسبب مجاكرتيا لؿ

ياـ البحث عف كطنو الركحي الضائع، أفعؿ امرئ يتمذذ باستدعاء ذكرل عذبو، ، اعماؽ نفسو 
عج النفس كما اكشيجة تتألؼ مف التقاء التاريخ كمعناه بمكبؿ حيث المكاف ليس ارضا كمعالـ، 

. تيفك اليو

شككل مف الزماف . ّدد تذكار ينتقؿ الى الشككلػػػػػػنيف كتجػبعد تمؾ المقدمة كما فييا مف ح
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:  الذم ابعده عف أحبابو، كعادؿ بو مف ال يعدلو

ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يطالبني في كؿ آف بأكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخميمي مالي كالزماف كأنـ
دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  كأبدلني مف كؿ صفك بأؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأبعد أحبابي كأخمى مرابع

مف المجد اف يسمك الى عشر معشارم        كعادؿ بي مف كاف أقصى مرامو 
فمقد استمعنا اليو آنفا . ىذه الشككل بشقييا ليست جديدة، ال عمى بياء الديف كال عمينا

كىك يئف منيما معا في اكليات الفصؿ المخصص لرحمتتو، حيث اكردنا نصا مقتبسا عف 
كاصغينا اليو كىك يشكك مر الشككل مف االغتراب عف جبؿ عامؿ، الذم . (1/162: الكشككؿ)

تفاعؿ مع نمط حياتو في ايراف بحيث صار اغترابا ركحيا مؤلما، لـ يجد لو عالجا سكل 
. ككذلؾ يشكك مف جك التنافس غير العادؿ كغير االخالقي الذم كجد نفسو في كسطو. االرتحاؿ

كلماذا ال . لكف الجديد االف عمى بياء الديف كعمينا انو ىذه المرة قرر اف يكاجو ال اف يفر بنفسو
: الشجاعة كالمقدرة كالدىاء: يفعؿ كىك يممؾ لذلؾ كؿ أداة

ف سامني خسفا كأرخص أسعارم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرِق أفّ ػػػػػػألـ م م ال أزاؿ لخطبو  كا 
دارم ػػػػػػػػػػػػػديف فما الذم  يؤثره مسعام في خفض مؽػػػػػػػػػػمقامي يفكؽ الفرؽ

ني امرؤ ال يدرؾ الدىر غايتي كارم ػػػػػ كال تصؿ االيدم الى سبر أغ   كا 
ار ػػػػكا بإنؾػػػػػػػػػػػػػػػػم ال يفكهػػػػػػػكليـ ؾػػػػؽػل  عػػػػػػػػاف بمقتضػػػػػط أبناء الـزػػػػػػػأخاؿ
ـػػػػػػػػػػػػػػػؼػتػر أني مثميـ تسػػػػػػػػػػكُأظو رار ػػػػػػػػػػػػػػػػػزني  صركؼ الميالي بإختالؿ كا 

: الى أف يقكؿ
كار ػػػػػػػػػػأأضرع لمبمكل كأغضي عمى القذل كأرضى بما يرضى بو كؿ خ

ار ػػػػػػػػػػٍة  كأقنع مف عيشي بقرص كأطـػػػػػذة ساعػػػػػػػرم بؿػػػػػػػرح مف دهػػػػػػػػػػكأؼ
ارم ػػػػػػػػكال بزغت في قمة المجد أقـ ز جانبي ػػػػػػػػإذف ال كرل زندم كال ع

ارم ػػػػػػػػػب أحاديثي الركاب كأخبػػػرت  بطيػػػػػػػػػػػػػػػػػكال بّؿ كفي بالسماح كال س
. كفي البيت التالي يتخمص لممديح

كىا ىك . إذف فيا ىك ذا قد عقد العـز عمى اف يحتؿ المنزلة التي يستحقيا في عيف نفسو
فيك الذم . يعمف انو سيشؽ طريقو الى غايتو، بعد اف أعد لو ما استطاع مف تصميـ كعـز كدىاء

مقامو الحقيقي بفرؽ الفرقديف، كلكنو لـ يسع اليو كما ينبغي، منذ اآلف سيخالط ابناء الزماف 
مع انو طكد راسخ . كسيظير انو مثميـ، يحركو ما يحركيـ كييزه ما ييزىـ. بمقتضى عقكليـ

ال تثبت لو المعضالت، فيبرز مستكرىا . ذك عقؿ راجح كمعرفة كاسعة. ثابت، اليميؿ كال يتزعزع
. فمف حقو اف يناؿ مف ىذه الدنيا طيب العيش، كاف تبزع اقماره في سماء المجد. كيحؿ غامضيا
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ايف ىذا المميء تصميمان كاقدامان كعزمان مف ذلؾ االنساف الميزكـ الذم فّر بنفسو قبؿ 
اربعةعشر شيرا، ممتمئا غيظا عمى ما فرط مف أمر نفسو، بعد اف عاشر أىؿ الدنيا، متأسفا 

يما في ذلؾ ما انفقو عمى اكتساب ثركتو الكبيرة مف . نادما عمى صرؼ العمر فيما ال ينفع بزعمو
المعارؼ التي نراه يتفاخر بيا اليكـ، كيتخذىا مف جممة عدتو كزاده لمكصكؿ الى حقو الطبيعي 

. في حياة ىانئة مجيدة كانت عنده باالمس عارا كنارا

ايف ىذا االنساف الكاقعي الذم يأخذ الحياة كما ىي، كيتعامؿ مع الناس كما ىـ، 
بالكسائؿ العممية، مف أجؿ غايات كاىداؼ محددة في نفسو كلنفسو، مف ذلؾ الطكباكم المثالي 
الذم يصر عمى عالـ لـ يكجد يعمره بشر مف طينة مختمفة، بريئكف مف االغراض، ال يأخذكف 
كيعطكف اال بميزاف، كؿ امرئ فيو يأخذ مكانو الذم يستحقو حتى لك لـ يسع ايو بما يناسب 

. كيجدم

ىكذا الكجو الثالث لبياء الديف، بعد كجيي بعمبؾ كقزكيف، قد افصح لنا عنو بنفسو، دكف 
خصكصا اذا قاربنا الصكر في الذىف بعضيا . لبس كال إبياـ، بحيث اننا نكاد نراه كىك يتحكؿ

صكرة الفقيو كالعالـ الذم لـ تجده عبقريتو كمعارفو الكاسعة المتنكعة كبير نفع، كلـ : مف بعض
صكرة الدركيش التائو الذم اكتشؼ انو . تمنحو المكانة التي تميؽ بو في المجتمع االيراني المعقد

ثـ الصكرة النيائية التي تشكمت مف كسر الصكرتيف . أكبر حجما مف أف يذكب في المسافات
كاذف فما . السابقتيف، كما انضاؼ الييا مف خبرات كعبر، بعد أف ألقى عصاه كاستقر بو النكل

. اال كسيمة نفذ منيا الى قكؿ ما قاؿ كاعالف ما أعمف (ع)كاف مديحو لالماـ صاحب الزماف 
فبعد سنة تقريبا صار شيخ االسالـ، أعمى منصب . كسنرل انو كاف أمينا جدا عمى مشركعو

. ديني رسمي في ايراف الصفكييف

 

 

اقبسنا عنكاف ىذا الفصؿ مف مطمع مرثية الشيخ ابراىيـ البازكرم العاممي لبياء الديف، 
 :يث قاؿح

شيخ االناـ بياء الديف البرحت  سحائب العفك يزجييا لو البارم 
( 1/25: أمؿ اآلمؿ)                   

ىا نحف نصؿ الى ما يمكف اف نسميو فترة الذركة في حياة بياء الديف، حيث صار شيخ 
لسنا نعني بيذا اف الذركة ارتبطت بالمنصب، فنحف نعرؼ مما سبؽ اف . االسالـ في إيراف

 شيخ االواو بهاء انديه
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كما اننا نعمـ اف ارفع المناصب انما تأخذ . شيرتو العجيبة لـ يكف ليا اية عالقة بمنصب رسمي
كلكف المنصب قد يككف، مف الجية . عظمتنيا الحقيقية مف الرجاؿ الذيف يشغمكنيا كليس العكس

. االخرل، المناسبة التي تبرز كفاءة الرجاؿ

فقد شغؿ قبؿ . كنحف نعرؼ مما سبؽ ايضا اف ىذا ليس اكؿ منصب ديني كبير يتكاله
ف تشابيت االسماء. سنكات منصبا يحمؿ االسـ نفسو في ىراة . كلكف شتاف ما بيف المنصبيف كا 

ىناؾ، أثناء الحديث " شيخ االسالـ"كلقد تحدثنا عف حقيقة الميمة التي أككمت اليو تحت عنكاف 
أما في ىذه المرحمة، فنحف . عف مرحمة ىراة مف سيرتو، كرأينا كـ كانت شاقة كبعيدة عف طبعو

نعني شيخ االسالـ المركزم، في العاصمة الصفكية اصفياف، الذم كاف اسمو بيف االيرانييف في 
اليجرة )ا فكلقد تحدثنا في كتاب. ، ام رئيس العمماء، يعنكف في ايراف كميا"مال باشي"ذلؾ الزماف 

. صب شيخ االسالـ في الدكلة الصفكية كما كاف يناط بوفبتفصيؿ كاؼ عف ـ (193/العاممية
متى بالتحديد ُعينف في : أما اآلف فنسأؿ. ر فيما يمي بما ىك ضركرم كمفيد ليذه السيرةػػػكسنذؾّ 

منصب شيخ االسالـ؟ 

النصكص المعاصرة كالقريبة مف عصر بياء الديف تتضارب تضاربا شنيعا في ىذا 
فاسكندر بيؾ منشي، المؤرخ الرسمي لعصر الشاه عباس، كابف معصكـ الذم تكفي سنة . الشأف

م شيخ االسالـ المركزم، قبؿ اف أ كاف شيخ اسالـ ايراف، قـ يقكالف صراحة اف1671/ىػ1082
. يخرج في رحمتو

: يقكؿ المنشي ما ترجمتو

أرجع الى خدمتو  (يعني بياء الديف)كبالجممة ىذا الجناب " ... 
منصب شيخ االسالـ كككالة الحالليات كالتصدم لمشرعيات في دار السمطنة 

كعمؿ في ىذا . اصفياف، عمى نحك االستقالؿ، بعد كفاة الشيخ عمي منشار
ثـ ادركو الشكؽ الى نيؿ سعادة الحج الى بيت اهلل . المنصب فترة قصيرة

الحراـ كذكؽ السياحة، فحاؿ بينو كبيف االشتغاؿ بتمؾ الميمات، فصار 
كبعد نيؿ تمؾ السعادة العظمى تغمب عمى مزاجو . متكجيا الى سفر الخير ىذا

الميؿ الكامف في نفسو الى الفقر كالدركشة، فاختار السفر بزم الدراكيش، 
" الخ... كتجكؿ مددا في العراؽ كالشاـ كمصر كالحجاز كبيت المقدس 

( 1/156:ـ آرام عباسياؿع)                  
 :يقكؿ ابف معصكـك

كضت اليو ػػػػػػكؼُ . شيخ االسالـ (الضمير عائد الديار العجمية)كلي بيا "
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ثـ رغب في .  أمكر الشريعة، عمى صاحبيا أفضؿ الصالة كالسالـ
" الفقر كالسياحة، فقصد بيت اهلل الحراـ

( 290:سالفة العصر)                       

. كمع ذلؾ فاننا نعتقد انيما عمى خطأ فيما ذىبا اليو، إف كانا بالفعؿ يعنياف ما فيمناه
الشيخ عمي بف ىالؿ الكركي، الشيير بالمنشار، كاف فعال اكال شيخ االسالـ في اصفياف، بعدما 
نقؿ الييا مف قزكيف، كالظاىر اف ذلؾ حدث مف ضمف إجراءات نقؿ اجيزة الحكـ مف العاصمة 

ـ، كما 1585/ ىػ993كلكف الشيخ ابف ىالؿ تكفي في السنة . القديمة الى العاصمة الجديدة
كمف المؤكد اف بياء الديف آب مف رحمتو بتاريخ . (144/اليجرة العاممية)حققنا في كتابنا 

فكيؼ . ـ تحديدا، كما اسمفنا قبؿ قميؿ1584 ايمكؿ 4/ىػ992الخامس مف شير رمضاف سنة 
! يمكف القكؿ انو كاف شيخ االسالـ في اصفياف خمفا لمشيخ ابف منشار، قبؿ اف يخرج في رحمتو

كالظاىر اف المنشي كابف معصكـ كالىما قد . ىذا كحده يكفي لمحكـ عمى النصيف بالتيافت
كلنذّكر ىنا اف . اختمط عميو االمر بيف مشيخة االسالـ في ىراة كمشيخة االسالـ في اصفياف

ـ، ام يكـ كاف بياء الديف 1616/ىػ1025المنشي كتب النص الذم اقتبسناه اعاله في السنة 
فمـ يمتفت الى . مؿء االسماع كاالبصار في ايراف كميا انطالقا مف مركزه الرئيس في اصفياف

يؤيد ذلؾ انو لـ ُيشر الى مرحمة ىراة مف سيرتو . مرحمة سابقة مما تقمبت فيو حياة بياء الديف
اطالقا، ما يشيد بأنو لـ يكف عمى عمـ بيا، اك انو المر ما، مما يكجو عمؿ المؤرخيف الرسمييف، 

آثر السككت عميو، اما ابف معصكـ فكالمو عاـ جدا، مثؿ ام كاتب ال يعرؼ تفاصيؿ 
كىك عمى كؿ حاؿ صاحب ذلؾ الزعـ اليش كالعجيب الذم نسب فيو . كخصكصيات مكضكعو

. كأثبتنا انو زعـ باطؿ دكف ريب. كقد اشرنا اليو فيما سبؽ. الى بياء الديف انو ساح ثالثيف سنة
. كلك انو كاف عمى أدنى معرفة بالسيرة الحقيقية لمف يترجـ لو لما سقط ىذه السقطة القبيحة

كلكنيـ يربطكف زمانيا بيف . اما الباقكف بأجمعيـ فال يقكلكف كالما مباشرا في المسألة
مشيخة بياء الديف في أصفياف، كالشاه عباس االكؿ كعاصمتو أصفياف، كمرحمة : ثالثة امكر

كىك ابمغ داللة مف . كالجدير بالتنكيو اف ىذا الربط يجيء عفكا كفي سياؽ الكالـ. مابعد الرحمة
كىـ عمكما محققكف – التنصيص النو يكحي بقياـ ارتكاز ثابت في أذىاف ىؤالء المؤلفيف 

ف لـ يكف ىك المقصكد بالبياف– ممتازكف  . جرل التعبير عنو عفكا كفي سياؽ الكالـ، كا 

 : (ـ1678/ىػ1099:ت)يقكؿ الشيخ يكسؼ البحراني 

د  ػػػفػػػكلو منزلة عظيمة ع. يخ االسالـ بياػػػػػػصفياف كشإدار السمطنة ػػػػػػا بػػككاف رئيس "
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(. 19/لؤلؤة البحريف) "سمطانيا الشاه عباس

: ـ1694/ىػ1106كيقكؿ عبداهلل افندم في رياض العمماء الذم ألفو في حدكد سنة 
كترقى زمف الشاه عباس االكؿ، كصار . ككاف في عصر السمطاف شاه طيماسب كمف بعده"

رياض )" ككاف يصمي الجمعة كالجماعة بأمر الشاه عباس. شيخ االسالـ باصبياف ثـ استعفى
(. 5/94:العمماء

الى اف كصؿ الى اصفياف فكصؿ خبره الى ": (ـ1699/ىػ1111: ت)كيقكؿ المحبي 
( 3/441:خالصة االثر) "سمطانيا شاه عباس، فطمبو لرياسة عممائيا فكلييا كعظـ قدره

: بعد اف يتحدث عف رحمتو (ـ1766/ق1180:ت)كيقكؿ عباس بف نكر الديف المكي 
ثـ سار الى بالد العجـ، فيرعت مف كؿ فج اليو الناس، كصار الرئيس المقدـ عند سمطانيا "

(. 1/378:نزىة الجميس) "الشاه عباس كارتفع شأنو

ىذه النصكص األربعة صدرت عف أربعة مف المؤلفيف الممتازيف، ثالثة منيـ عمى االقؿ 
كتاب سيرة كرجاليكف عارفكف جيدا بمكضكع عمميـ كبعصرىـ كرجالو، ينتشركف عمى مدل قرف 

ما يقؼ بنا عمى حد التكاتر، كما يعرفو . مف الزماف، عاش كؿ منيـ في قطر غير قطر اآلخر
. أىؿ الحديث، فمننظر ماذا يقكلكف

اذا جردنا تمؾ النصكص عما فييا مف فضكؿ، بالنسبة لمكضع حاجتنا منيا االف، لرأينا 
كلكف قيمة الربط الزماني بالنسبة لممؤرخ تتأتى مف كضكح . انيا تتقاطع عند ذلؾ الربط الزماني

. (شاه عباس ممكا، اصفياف عاصمة، كما بعد الرحمةؿا: ىنا)كحدية المقيس عميو 

اذف فيي مقياس يتمتع بكال الصفتيف . بالنسبة لمرحمة فنحف نعرؼ تاريخ انتيائيا بالتحديد
 رمضاف 5كمع ذلؾ فاف نفعيا لنا محدكد، مثؿ شاىد النفي، يقكؿ لنا إنو حتى . المطمكبتيف

ام انو ينفي ايضا صحة ما ذىب . ـ لـ يكف بياء الديف شيخا لالسالـ1584 ايمكؿ 4/ىػ992
. كلكنو اليقكؿ لنا متى حدث ذلؾ. اليو المنشي كابف معصكـ

اما كصكؿ الشاه عباس االكؿ الى سدة الحكـ، فيك يفتقر الى شرط مف ذينؾ الشرطيف، 
ـ، 1581/ىػ989ذلؾ انو بكيع مرتيف، المرة االكلى في نيسابكر سنة . النو غير محدد بالتاريخ

بيعة لـ تنجح كلكنيا جعمت منو نصؼ شاه، في ظؿ حاكـ آخر احتفظ لنفسو بالنصؼ اآلخر 
االسمي، ىك ابكه محمد خدا بنده، الذم ظؿ متشبثا بالعرش، عمى الرغـ مف ظيكر عجزه عف 

ـ، بعد اف تنازؿ 1587/ىػ996ثـ بكيع المرة الثانية في اصفياف في اكؿ محـر سنة . الحكـ
ف يكف . محمد خدا بنده كلكنو في الفترة بيف البيعتيف كاف يمارس سمطة فعمية عمى نحك ما، كا 
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. كىذا الكضع المزدكج يربؾ المؤرخيف الذيف يتعاممكف مع نصكص تمؾ الفترة. اسـ الممؾ ألبيو
كلكنيا منذ اف تمقى البيعة . كالقكؿ نفسو يصح بالنسبة الصفياف، التي صارت عاصمة بالتدريج

كعندىا فقط صارت عاصمة نيائية لمدكلة الصفكية، كأخذ . فييا جعميا الشاه عباس لو مستقرا
. نجـ قزكيف يغيب

اعني تمؾ النصكص االربعة كما اتبعناىا بو مف معمكمات – يمكف لممتأمؿ في ىذا كمو 
اف يخرج بنتيجة خالصتيا اف تعييف بياء الديف في منصب شيخ االسالـ حدث في – تاريخية 

ال يقؼ دكف ىذا االستنتاج اال ما نعممو مف تاريخ كفاة .  ـ1587/ىػ996كقت ما خالؿ السنة 
كمف المستبعد جدا اف يبقى ىذا المنصب الياـ شاغرا مدة ثالث سنكات اك . شيخ االسالـ السابؽ

بعد ... أرجع الى خدمتو منصب شيخ االسالـ : "كلنتذكر ىنا عبارة المنشي. اكثر دكف سبب
فيي تشعر بانو لـ يكف ىناؾ فاصؿ زمني يذكر بيف كفاة السمؼ ". كفاة الشيخ عمى منشار

يؤيد ذلؾ ايضا اف الشاه عباس كاف يميؿ كيسعى جاىدا الى استدعاء الشيخ . كتنصيب الخمؼ
الجديد في " مسجد شاه"احمد االردبيمي، مال احمد افشار، مف النجؼ لكي يتكلى االمامة في 

كىك فقيو كبير اشتير ايضا بالكرع كالتقكل، فضال عف انتمائو الى إحدل القبائؿ . اصفياف
في ىذا السبيؿ كمؼ بياء الديف بترؤس كفد الى النجؼ ". افشار"القزلباشية السبعة التاريخية 

كاالردبيمي تكفي في السنة . (235/قصص العمماء)ميمتو اقناع االردبيمي بتنفيذ رغبة الشاه 
. ـ، ام في السنة نفسيا التي تكفي فييا شيخ االسالـ عمى بف ىالؿ الكركي1585/ىػ993

كال شؾ ، المغزل في ىذه المالبسة اف تكميؼ بياء الديف بالذات بترؤس الكفد يشعر بخصكصيتو
اف الشاه عباس، كىك الرجؿ المحنؾ، لف يفكتو اف ليس أنسب مف شيخ اسالـ بالده ليمثمو في 

كعمى ىذا فاننا نرجح، بؿ نذىب، الى اف . ىذه الميمة الدقيقة، تمثيال عمى أرفع مستكل ديني
بياء الديف صار شيخا لالسالـ في ايراف عمى أثر كفاة الشيخ ابف ىالؿ في السنة 

كال شؾ اف القارئ الذم ما يزاؿ يتذكر . ام في السنة التالية لعكدتو مف رحمتو. ـ1585/ىػ993
سيرل " كسيمة الفكز كاالماف" ما قمناه عف أىداؼ بياء الديف الجديدة، التي عبر عنا في قصيدتو 

كال ريب اف الحظ كاف الى جانبو، اذ تزامنت كفاة . بكضكح انو لـ ينتظر كثيرا ليرل أىدافو تتحقؽ
. شيخ االسالـ السابؽ مع ذلؾ التغيير الكبير في خططو كأىدافو، بحيث ميدت طريقو الييا

ف . منذ اآلف سيقكـ رباط كثيؽ بيف سيرة بياء الديف كبيف منصبو الجديد كمقتضياتو كا 
يكف ىك قد أضفى عمى المنصب، خالؿ الفترة الطكيمة التي شغمو فييا، لكنا كنكية خاصيف جدا، 
شأف الرجاؿ ذكم االمتياز، إذ يصبغكف مداىـ الحيكم كما يصدر عنيـ بصبغتيـ الخاصة اآلخذة 

كسنعمؿ فيما يأتي عمى بياف ما يعنيو بالفعؿ ىذا . مف خصائصيـ كما بو يمتازكف فكرا كسمككا
. الكالـ
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، ام "مال باشي"كلقد قدمنا قبؿ قميؿ اف شيخ االسالـ كاف يدعى ايضا عند االيرانييف 
كالظاىر اف ىذا المقب كاف يختص عندىـ بشيخ االسالـ االعمى الذم مقامو في . رئيس العمماء

ككاف مجمسو الرسمي بجانب مجمس الشاه، حيث . العاصمة، كالذم كانت لو بالفعؿ تمؾ الرياسة
كاف عميو اف يقدـ الفتكل فيما يعرض مف قضايا كأمكر، كبإنصاؼ المظمكميف، كاف يقكـ 

اليجرة )كما كاف يتدخؿ في قضايا أخرل . بالشفاعة، فضال عف استدعاء الكظائؼ لطالب العمـ
كمف جية أخرل، فإف كصكؿ بياء الديف بالذات الى أعمى مركز ديني . (194-193/العاممية

في ايراف الصفكية، يأتي تمثيال لمنفكذ المعنكم كالحضكر التاريخي القكم لممياجريف العاممييف، 
ام منذ شغمو عمي بف عبدالعالي . الذيف ظؿ ىذا المنصب كقفا عمييـ قرابة قرف مف الزماف

ثـ مف بعده عمي بف ىالؿ الكركي، الذم تكرر ذكره قبؿ قميؿ،  (ـ1534/ىػ940:ت)الكركي 
خصكصا اذا اخذنا في االعتبار اف ايراف في ذلؾ الكقت كانت قد بدأت . كمنو الى بياء الديف

 (ـ1631/ىػ1041: ت)ككاف أعالىـ شأنا بكمذاؾ محمد باقر الداماد . تنتج فقياءىا المحمييف
كمع ذلؾ فقد . سبط الكركي االكؿ، الفقيو كالشاعر كالفيمسكؼ الشيير، صاحب الشخصية القادرة

كاف عميو أف ينتظر كفاة بياء الديف، ام سبعا اك ثمانيا كثالثيف سنة لكي يككف اكؿ شيخ ايراني 
. في ايراف الصفكيةلالسالـ 

كمع ذلؾ فمسنا نعتقد اف صاحب ىذا المنصب البّراؽ كاف يستحؽ اف يغبط عمى كؿ 
فمثال استمزمت ميمات المنصب الجديد، التي اشرنا الييا مفصمة قبؿ قميؿ، اف يككف حيثما . أمره

كاال كيؼ يخرج مف عيدة الشؽ االكؿ كاالىـ مف كظيفتو عمى . الشاه، يعني في حمو ك ترحالو
 منشي عمى ذلؾ في خكاتيـ الترجمة التي عقدىا لبياء الديف، حيث ؾكقد نص اسكندر بي. االقؿ
: قاؿ

 (عباس االكؿ)في ىذا الزماف يغتنـ الشاه  (ام بياء الديف)كىك "
كىك مف ممتزمي ركابو االقدس، كفي أكثر االكقات، . كجكده الشريؼ يكميا

" سفرا كحضرا، يشرؼ بقدكمو كثاقو

( 157:/عالـ آرام عباسي)                     

ـ، ام يكـ كاف بياء 1616/ىػ1025فاذا عممنا اف المنشي قد كتب ىذا النص سنة 
الديف قد تجاكز السبعيف، لسيؿ عمينا اف نتصكر متاعب شيخ االسالـ المسّف، كىك يغالب 

. الشيخكخة، تابعا لمشاه الكثير االسفار مف مكاف الى مكاف، كما سنفصؿ بعد قميؿ

ّرب،  ػػتمميذ بياء الديف المؽ (ـ1665/ىػ1076:ت)كما اف السيد حسيف بف حيدر الكركي 
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ذكر شيئا مف ذلؾ في احدل إجازاتو، حيث عميو طبقا لمتقميد، أف ينكه باساتذتو كشيكخو مع 
: كمف ىؤالء بياء الديف، فقاؿ. تعريؼ بكؿ منيـ

في السفر الذم تكجو  (ع)ككنت في خدمتو في زيارة االماـ الرضا "
خمد اهلل ممكو، ماشيا حافيا مف اصفياف  (الشاه عباس)فيو النكاب االعمى 

". الى زيارتو

( 3/419:مستدرؾ الكسائؿ)    

ركضة الصفام )ؾ بياء الديف فييا في اكقد ذكر ىدايت ىذه السفرة، كاشتر
كنفيسي في . (61-2/595:عالـ آرام عباسي)كأشار الييا المنشي في . (331-329/ناصرم

عمى  (687/دكرة تاريخ ايراف)كمشير الدكلة في . (37/أحكاؿ كأشعار فارسي شيخ بيائي)
. اختالؼ بينيـ في تاريخيا

ال يمكف فيمو كتقدير أثره في سيرتو حؽ . ىكذا جانب مف مضطرب حياة شيخ االسالـ
قدره، اال بالمقارنة بسيرة الشاه عباس، الذم كاف يحكـ دكلة مترامية االطراؼ، خرجت باالمس 

محاطة باالعداء مف كؿ جية، خصكصا بالعثمانييف مف . القريب مف حالة الشتات كالفرقة
الغرب، كباالكزبؾ فيما كراء النير، كفيما يعرؼ اليكـ بأفغانستاف، يشاركو الحكـ فييا عشرات 

ما كاف ُيمزمو . االمراء القزلباش، كؿ في نطاقو المحمي، الذيف ال نياية لنزاعاتيـ كطمكحاتيـ
كما أكثر ما كاف ذلؾ . بالقفز المستمر بجيشو مف مكاف الى مكاف، حيثما اختمت امكر الدكلة
 (عالـ آرام عباسي)يحدث، بحيث اف سيرة ىذا الشاه، التي سجميا اسكندر بيؾ منشي في 

بالتفصيؿ، تغمب عمييا الحركب الداخمية ضد االمراء المشاغبيف، كالحركب الخارجية ضد 
متى كاف يجد كقتا لمحكـ، بالمعني : الى درجة اف قارئ تاريخو يتساءؿ. االكزبؾ كالعثمانييف

متى كاف يجد كقتا لمتأليؼ : كاذا نقمنا السؤاؿ الى تابعو شيخ االسالـ يصبح. السياسي لمكممة
. كالتدريس، كىما عماد ما بقي مف سيرتو

محبكب )في مقدمة معالجة ىذه المشكمة نقتبس الحكاية التالية المركية اصال في 
إنو سمع مف المكلى القاضي عز الديف :"لالشككرم، الذم اخذىا عف بطميا مباشرة، قاؿ (القمكب

رأيت في المناـ أحد االئمة عمييـ السالـ : محمد، قاضي اصفياف، في مدينة اصفياف، انو قاؿ
فسألت عمماء . يقكؿ لي، اكتب مفتاح الفالح كداكـ العمؿ بما فيو، كلـ اكف سمعت بالكتاب

ككاف بياء الديف مع عسكر السمطاف في بعض . اصفياف فقالكا، لـ نسمع بمثؿ ىذا الكتاب
صنفت في ىذا السفر كتاب دعاء سميتو : فمما قدـ بعد مدة تفحصت منو ايضا، فقاؿ. النكاحي
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فذكرت لمشيخ المناـ . مفتاح الفالح، اال اني لـ أذكر اسمو الحد، كال اعطيت نسختو لالستنساخ
(. 3/420:مستدرؾ الكسائؿ)". كانا أكؿ مف نسخ ذلؾ الكتاب. فبكى، كناكلني النسخة التي بخطو

. كىي كذلؾ بالفعؿ. مف ينقؿ ىذه القصة يأخذ منيا ما فييا مف كرامة لمؤلؼ الكتاب
لكف مغزاىا، بالنسبة لما نحف بصدده، انو كاف بطريقة ما يجمع بيف السفر كمشقاتو كمسؤكليات 

كالجدير بالذكر اف القصة تحظى بمؤيد قكم، مف بياء الديف . المنصب كالكتابة في الكقت نفسو
: مايمي (مفتاح الفالح)نفسو، اذ كتب في ختاـ كتابو 

فرغت بعكف اهلل مف تأليفو، مع تراكـ افكاج العالئؽ كتالطـ افكاج "
العكائؽ، كتكزع الباؿ بالحؿ كالترحاؿ، في أكائؿ العشر الثالث مف الشير 

الثاني مف السنة الخامسة مف العشر الثاني بعد االلؼ ببمدة كنجة، كأنا أقؿ 
كالحمد هلل . االناـ محمد المشتير ببياء الديف العاممي، تجاكز اهلل عف سيئاتو

( 300/ الفالحمفتاح)   "اكال كآخرا كظاىرا كباطنا
كبمدة كنجة . ـ1606حزيراف /ىػ1015ام في اكائؿ العشر الثالث مف شير صفر سنة 

ككاف الشاه عباس قد قصد في ذلؾ التاريخ شماؿ غرب المممكة لمحاربة الكرج . في اذربيجاف
كعمينا اف نالحظ ايضا اف بياء الديف كاف يكمذاؾ في الثانية . (2/72:عالـ آرام عباسي)

ثـ اذا كاف بيذه المثابة . كالستيف، فأم حيكية عجيبة سكنت جسد ىذا الشيخ الصغير الضاكم
كىك في تمؾ السف العالية فكيؼ كاف كىك في سف الشباب؟ 
كلدينا مثاؿ مبكر عمى ذلؾ ىك . كالظاىر انو ألؼ منذ زمف بعيد التأليؼ أثناء السفر

كنذكر ايضا . كقد فصمنا الكالـ في أمره آنفا. الذم بدأ بجمع مادتو أثناء الرحمة (الكشككؿ)كتابو 
ـ، ككاف قد 1594/ىػ1003أتـ تأليفو في الجانب الغربي مف بغداد سنة  (الحديقة الياللية)اف 

، كىي (الكجيزة)كفرغ مف . (عف صكرة لخط المؤلؼ محفكظة لدينا)بدأ العمؿ فيو في قزكيف 
ـ في 1602 ايار 22/ىػ1010يكـ االربعاء سمخ ذم القعدة سنة  "(الحبؿ المتيف)مقدمة كتابو 

" مرك ركد، المعركفة ايضا بماركجاف، متكجيا مع عسكر الشاه عباس الى تسخير بمخ
: كراجع ايضا عمى سبيؿ التأييد ذكر الحادثة في عالـ آرام عباسي. (25/51:الذريعة)
فقد اتـ ما خرج منو، كىك الجزء االكؿ فقط، في قـ  (مشرؽ الشمس)اما كتابو . 2/606-607

، ام في (الصفحة االخيرة/مشرؽ الشمس)ـ 1607 آذار 13/ىػ1015 ذم القعدة 14بتاريخ 
كىذا كمو، . في كنجة قبؿ عشرة اشير تقريبا (مفتاح الفالح)السنة نفسيا التي أتـ فييا تأليؼ 

. كخصكصا المقارنة االخيرة، يدؿ بكضكح عمى اف السفر كمشقاتو لـ يكف يشغمو عف الكتابة

فمقد قمنا قبؿ قميؿ إف أبرز ما . مشكمة ثانية يطرحيا نمط حياة بياء الديف غير المستقر
ذا كاف قد نجح في المحافظة عمى مستكل مف االنتاج  بقي مف سيرتو ىك التأليؼ كالتدريس؛ كا 
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الفكرم، الذم كاف لو اكبر الفضؿ في بناء مكانتو، بمتابعة الكتابة حتى اثناء االسفار الشاقة 
ف حال كيذا ال يمكف تصكره عمى نطاؽ كاسع بالنسبة لمشؽ الثاني مف نشاطو إالطكيمة، ؼ

كاننا نثير ىذه المشكمة ابتغاء تركيب سيرة ال تتجاىؿ ام تفصيؿ ميما . الرئيسي، أعني التدريس
. بدا ضئيؿ الشأف، كلنككف سيرة منسجمة كمقنعة

خمسة كتسعيف اسما تحت عنكاف  (260-11/253:الغدير)يحصي الشيخ االميني في 
-153 ك 91- 86/أحكاؿ كأشعار فارسي شيخ بيائي)اما النفيسي في ". تالميذه كمف ركل عنو"

". تالميذه"كلكف تحت عنكاف اكثر تحديدا ىك ، فيقدـ رقما اكثر تكاضعا ىك خمسكف اسما (157
لكف بتتبع المالبسات التي بررت لنفيسي نظـ ىذا االسـ اك ذاؾ تحت العنكاف الذم اختاره، كجدنا 

فكثيركف ممف ذكرىـ ال دليؿ كال نص عمى اكثر . انو ال فرؽ اساسيا بيف منيجو كمنيج االميني
كىذا ال يدؿ بالضركرة عمى انيـ مف تالميذه، ام انيـ . مف انيـ تمقكا مف الشيخ اجازة بالركاية

كالفارؽ الكبير في العدد بيف الكاتبيف، . ممف قرأكا عميو فترة كافية، بحيث يستحقكف ىذا الكصؼ
ال يدؿ عمى اكثر مف اف االميني كاف اكثر جمدا كتتبعا في البحث، كعمى االرجح اكثر خبرة 

كعمى كؿ حاؿ فاننا نضع تتبع ىذا المكضكع تتبعا مفصال كدقيقا، خارج . بمصادر المكضكع
. اىتمامنا اآلف اال بمقدار ما يتقاطع مع مقتضيات كتابة ىذه السيرة

ميما يكف فاف التدريس كاف نشاطا رئيسيا لبياء الديف، منذ اف صمب عكده، كاستقرت بو 
 اف ىذا العمؿ قد تصاعد بكتيرة ثابتو مع صاحبو، حيث  فيثـ ال ريب. االحكاؿ، كعرفت مكانتو

كىك أمر كاف مف طبيعة الحياة . غدت القراءة عميو شرفا لمتمميذ، كبابا يمج منو الى الجاه العممي
. كمف ىنا نجد بيف تالميذه اسماء شييرة، محميا كعمى مستكل العالـ االسالمي. العممية كما يزاؿ

، (ـ1659/ىػ1070:ت)مثؿ الفقيو كالمحدث محمد تقي المجمسي، الشيير بالمجمسي االكؿ 
كالفيمسكؼ الشيير صدر الديف محمد الشيرازم، الشيير بمال صدرا، صاحب االسفار االربعة 

الى غير  (ـ1641/ىػ1051:ت)، كالرجالي مراد بف عمي خاف التفريشي (ـ1640/ىػ1050:ت)
فكيؼ تأتى لبياء الديف . ىؤالء كىـ ككثيرف، منيـ االيرانيكف كالعامميكف كالعراقيكف كالبحرانيكف

ذلؾ كنمط حياتو ما قد عرفناه؟ 

. الظاىر اف بعض طالبو كاف يصحبو في اسفاره، حيث يستمر العمؿ جزئيا عمى االقؿ
كلدينا شاىداف عمى ذلؾ، أحدىما مف تمميذه المقرب حسيف بف حيدر الكركي الذم قاؿ في احدل 

: إجازاتو

سافرت معو لزيارة ائمة العراؽ عمييـ الصالة كالسالـ فقرأت عميو في "
بغداد كالكاظمييف كفي النجؼ االشرؼ كحائر الحسيف كالعسكرييف عمييـ 



199 

 

كأجازني في كؿ ىذه االماكف جميع كتب الحديث . السالـ كثيرا مف االحاديث
ككنت في خدمتو في زيارة الرضا عميو السالـ في . كالفقو كالتفسير كغيرىما

السفر الذم تكجو فيو النكاب االعمى خمد اهلل ممكو ابدا، ماشيا حافيا مف 
اصفياف الى زيارتو عميو السالـ؛ فقرأت عميو ىناؾ تفسير الفاتحة، مف 
تفسيره المسمى بالعركة الكثقى كشرحيو عمى دعاء الصباح كاليالؿ مف 

( 7/58:ركضات الجنات)  "الصحيفة السجادية
. كىك نص كاضح يغني عف الشرح

محمد )كالثاني عف احد تالميذه ايضا، كىك محمد أميف القارئ، كالظاىر انو ىك نفسو 
، كىك ترجمة الى الفارسية كشرح لكتاب "تكضيح الخالصة"مؤلؼ  (اميف النجفي الحجازم القمي

(. 3/354: فيرست كتابخانة آستانة قدس رضكم)راجع ". خالصة الحساب"شيخو بياء الديف 
سنة " كنجة"بخط ىذا القارئ كتبيا في " الكجيز"انو اطمع عمى نسخة مف كتاب بياء الديف 

ـ حيف كاف في صحبة شيخو في السفر الذم ذكرناه آنفا، كعمييا اجازة قراءة 1606/ىػ1015
كالظاىر اف ىاتيف الكاقعتيف المتيف . كىذه كميا مالبسات كاضحة عمى ما نحف بصدده. بخطو

كصمتا الينا بحسف الحظ، ىما مثاالف لنيج حياة اختطيا بياء الديف لنفسو، الذم يبدك انو كاف 
مستعدا دائما البتداع كسائؿ جديدة بغية المحافظة عمى كتيرة الحياة االثيرة لديو، عمى الرغـ مف 

. أعباء كمقتضيات المنصب

. كؿ ىذا يصح عمى فترة طكيمة مف حياة بياء الديف، تمتد عمى ربع قرف اك تنقص قميال
فكؿ شيء يدؿ عمى انو في السنكات الخمس عشرة االخيرة مف عمره قد أصاب حظا مف 

فالظاىر اف سفره الذم سبقت . االستقرار، كلـ يعد مضطرا لمرافقة الشاه عباس في اسفاره الطكيمة
كبعد ذلؾ . ـ، كاف آخر تمؾ االسفار1611/ىػ1015االشارة اليو، ككاف الى أذربيجاف سنة 

استقر في اصفياف العاصمة، كانصرؼ الى التأليؼ كالتدريس، فضال عف شؤكف منصبو، ال 
كاف في قـ في شكاؿ . يغادرىا اال نادرا، كبالتحديد الى زيارة المشيديف المقدسيف في مشيد كقـ

كفي . (25/130:بحار االنكار)ـ حيث اجاز الشيخ لطؼ اهلل العاممي 1611/ىػ1020سنة 
كفي قـ سنة . (11/240:الذريعة)" الزبدة"مشيد في السنة التالية حيث سنح لو لغز 

الميـ اننا لـ نعد . (17/كشؼ الحجب)ـ حيث اجاز صفي الديف محمد القمي 1616/ىػ1025
كالميـ ايضا . نراه حيث ال ينبغي لفقيو كعالـ كبير مثمو اف يككف، اعني في عداد حممة عسكرية

اف نالحظ اف كؿ التسجيالت التي استفدنا منيا بعض تنقالتو في تمؾ السنكات االخير كتبت في 
تالطـ امكاج العكائؽ، كتكزع "مناسبات مما يتصؿ بالنشاط العممي، كلـ نعد نسمعو يشكك مف 

". الباؿ بالحؿ كالترحاؿ
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. يبقى اف نعرؼ سر ىذا االستقرار الحادث

ىناؾ سبب يخطر لممتأمؿ عفكا كدكنما كبير نظر، ىك الشيخكخة، ففي السنة 
ـ، تاريخ آخر اسفاره مع الشاه حسبما بدا لنا، كاف بياء الديف في الثانية 1606/ىػ1015

كالستيف، كال مراء في اف مثؿ ذلؾ السفر الطكيؿ امر مؤذ جدا النساف في مثؿ تمؾ السنة 
لكف يبدك لنا . كعمى ىذا فيمكننا اف نتصكر انو أعفي مف أداء ىذه الضريبة السخيفة. العالية

سبب آخر معقكؿ ايضا، خالصتو اف استقرار حياة بياء الديف ىك صدل كتفصيؿ الستقرار 
فالمعركؼ اف اعماؿ الشاه عباس خالؿ العقديف االكليف مف فترة . الحياة السياسية في ايراف

حكمو آتت ثمارىا بأف قضت عمى مراكز القكل المكازية لمسمطة المركزية، أعني امراء القزلباش 
ذكم السطكة المستندة الى دكرىـ التاريخي بالنسبة لمبيت الصفكم، فقتميـ كبدد شمؿ جمكعيـ، 

كىك تدبير . (209/اليجرة العاممية: راجع)ام محبي الشاه " شاىي سيكف"كاستبدؿ بيـ جماعة 
عف جدارة " الكبير"يعكد اليو الفضؿ في استتباب االمر ليذا الحاكـ القكم، كمنحو لقب 

كبالنسبة لبياء الديف قدـ لو خمس . كما كفؿ اليراف عقكدا عدة مف االستقرار السياسي. كاستحقاؽ
عشرة سنة مف الحياة اليادئة، اليعكر صفكىا شيء، أمضاىا في التصنيؼ كالتدريس، فضال عف 
االنشغاؿ بمياـ منصبو، أبدع خالليا عددا مف أركع مؤلفاتو كأبعدىا أثرا، الى اف تكفي بتاريخ 

  .ـ1621 ايمكؿ 1/ىػ1030 شكاؿ 12
كفاتو 

مف غريب سيرة بياء الديف تعدد االقكاؿ في تاريخ كفاتو، كتباعدىا عف بعضيا البعض 
ىذا غريب الف المعتاد  كالمألكؼ اف تتعدد الركايات كيقع الخالؼ أف نقكؿ . بفارؽ سنة فما فكؽ

.  مف أحداث حيكاتيـ حيف لـ يككنكا مكضع اىتماـ احد الناسفيما يتصؿ بما قبؿ فترة اشتيار
اما بعد اف يصبحكا مؿء االسماع كاالبصار فإف شؤكنيـ تصبح تحت . كذلؾ امر كاضح

 ليـ امرا ىاما يتناقمو الناس، كيسجمو قعاالضاءة الكاممة، كيصبح أدنى تفاصيؿ ما يفعمكف اك م
البعض، زاعما لنفسو انو يقكـ بعمؿ ثقافي جميؿ، مف حيث انو يحفظ لالجياؿ القادمة معمكمات 

.  فكيؼ بحدث بارز كالكفاة. ثمينة
كبالنسبة لكفاة بياء الديف خصكصا يمكننا اف نقكؿ بكؿ ثقة انو حدث كاف مف الممكف 
اف نجد عميو في كقتو مئات اآلالؼ مف الناس، في ايراف كخارجيا، ممف يصح كصفيـ بانيـ 

اف كفاة رجؿ في مثؿ ما كاف لو مف في فال ريب . شيكد عياف، اك عف تكاتر في درجة العياف
مكانة كشيرة لدل عامة الناس كما لدل خاصتيـ، كاف حدثا كبيرا، سار ككصؿ خبره الى حيث 

 شيرتو قبؿ ما يعيف القارئ االف عمى تصكر مثؿ ىذا  عمىكقد قمنا. كصمت شيرتو مف قبؿ
. ثـ ليشاركنا استغراب ما اشرنا اليو مف خالؼ. نتصكره
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كلعؿ خير ما يعبر عف ىذا الذم نقكلو كالـ الحر العاممي في ىذا الشأف الذم قاؿ فيو، 
ثـ أطاؿ في : "في ترجمة بياء الديف" سالفة العصر"بعد اف اقتبس بعض ما كبتو معصكـ في 
كقد سمعنا مف المشايخ انو مات سنة . ىػ1031كصفو بفقرات كثيرة، كذكر انو تكفي سنة 

كعميو فاف . كسنعمـ فيما يمي اف كال التاريخيف غير صحيح. (1/158: أمؿ االمؿ)" 1035
إف رجاليا ككاتب سيرة في : مغزل كالـ الحر العاممي يصبح كاضحا، فيك يقكؿ بأفصح بياف

بؿ انو لـ يجد ما يقكلو تعقيبا عمى ركاية ابف . منزلتو لـ ينجح في إفادتنا بالتاريخ الصحيح
. معصكـ التي يشكؾ فييا ضمنا اال بنقؿ ركاية سماعية عجيبة ينفرد بيا، أخذىا عف المشايخ

ـ، ام بعد سبع كستيف سنة 1685/ىػ1097ىذا مع العمـ انو كتب ىذا الكالـ في حدكد السنة 
اما ركاية ابف معصكـ فقد سطرىا قبؿ ذلؾ بخمس عشرة سنة، ام في . فقط مف كفاة بياء الديف

كيمكف مف ييمو االمر اف . ـ، ام بعد كفاة بياء الديف بخمس كستيف سنة1671/ىػ1082السنة 
!. يعتبر ىذا الكالـ نقدا ضمنيا لمنيج المؤلفيف، كما أكثر مثمو لمف بحث عنو

ما دامت الركاية التي ماؿ الييا الحر العاممي فريدة فيذا ينيي الكالـ فييا، باالضافة الى 
كلكف ال يسعني اف أكتـ عجبي ليذا الذيكع كالقبكؿ لركاية ابف معصكـ، . ما سندلي بو بعد قميؿ

كيقاؿ اف المسؤكؿ عف نشر ىذا الخطأ ىك ابك . حتى لنراىا مرقكمة عمى بالطة الشيخ في مشيد
: طالب اعتماد الدكلة، الذم نظـ بالفارسية بيتيف ارخ فييما لكفاة بياء الديف، قاؿ

كاف جنانش ماكم ػػػػػػػػػػت امػػػرفت جكف شيخ زدار فاني  كش
دكست جست زمف تاريخش  كفتمش شيخ بياء الديف كام 

، كىي مادة التاريخ، تساكم بحسب القيمة العددية "شيخ بياء الديف كام"حيث جممة 
. باعتبار اف مف المتكمميف بالفارسية مف اليظيرىا" بياء"، اال اذا حذفنا ىمزة 1031لحركفيا 

ما أدل الى شيكع ىذا . كلكف النقمة أساءكا النقؿ كلـ يفيمكا القصد. كعمى ذلؾ بنى الناظـ تاريخو
التاريخ الغمط، كىك تعميؿ كاه جدا، عمينا لكي نرضاه اف نقبؿ اف ىذيف البيتيف قد بمغا مف الذيكع 
كالشيرة بحيث كسفا كؿ التسجيالت االخرل، بؿ كحتى الحدث االساسي كصداه في ذاكرة مف 

. كىذا فرض غريب جدا. كعاه
كما دمنا في الحديث عف ىذا النمط مف الفف التاريخي فاننا سنكرد تاريخا ثانيا لما فيو 

مف طرافة كبراعة، فضال عف انو ىذه المرة تاريخ دقيؽ، باالضافة الى اف السيد االميف ذكره في 
كلست أعرؼ كيؼ صار ىذا تاريخا لكفاتو، : "كلكنو عمؽ عميو قائال. (44/218: اعياف الشيعة)

. كىا نحف نبينو امتثاال المره" فمف عرفو فميبينو

تاج الفضؿ سقط، : ام". كيا كشب شرع بي سر. أفسر فضؿ اكفتاد: "ىذا التاريخ ىك
المادة التاريخية ىي في المسند اليو في الجممتيف، اعني كممتي . كالشرع صار بال راس كال قدـ
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، كباسقاط تاج االكلى، ام حرؼ الفاء، كرأس كقدـ الثانية، ام حرفي الشيف "شرع"ك" فضؿ"
، 800= الضاد . كالعيف، كما تممح اليو الصياغة، يبقى ثالثة حركؼ ىي الضاد كالالـ كالراء

. كىك التاريخ الصحيح لكفاتو. 1030 فالمجمكع 200= ، كالراء 30=كالالـ

كالحقيقة اف . عمينا االف اف نبيف لماذا آثرنا االخذ بيذه الركاية، دكف الركاية االكثر شيرة
ـ متكفرة بشكؿ ال يدع 1621ايمكؿ -آب/ىػ1030الشيادات عمى اف كفاتو حدثت في شير شكاؿ 

: مجاال ألدنى شؾ في صحتيا، كىي

شيادة تمميذه المقرب، الذم سبقت االشارة اليو اكثر مف مرة، السيد حسيف بف : االكلى
: حيدر الكركي، الذم قاؿ في بعض إجازاتو، بعد أف ذكر شيخو كترجـ لو بشيء مف التفصيؿ

كتكفي قدس اهلل ركحو في اصفياف في شير شكاؿ سنة ألؼ كثالثيف، كقت رجكعنا مف زيارة "
(. 8/59: ركضات الجنات) "بيت اهلل الحراـ

مرة في . شيادة تمميذه االخر الشيخ محمد تقي المجمسي، كقد أدلى بيا مرتيف: الثانية
، خالؿ الحديث عف مشيخة الكتاب كالتعريؼ "مف ال يحضره الفقيو"شرحو العربي عمى كتاب 
كضبطنا  (7/76:ركضات الجنات)كفي  (3/419:مستدرؾ الكسائؿ)بشيكخ سنده، كقد نقمت في 

نصيا ايضا عمى نسخة مخطكطة مف الكتاب غير مرقمة الصفحات محفكظة في مكتبة جدنا 
كمات في شكاؿ سنة ثالثيف بعد االلؼ  ":المرحكـ الشيخ حبيب المياجر، ننقؿ ىنا عبارتيا، قاؿ

. بنص مشابو" تيذيب االحكاـ"كثانية في شرحو عمى مشيخة . "اليجرية في اصفياف

( 2/223:الدر المنثكر)شيادة الشيخ عمي بف محمد بف زيف الديف العاممي في : الثالثة
كلما تكفي الشيخ بياء الديف في السنة التي " : في ترجمتو الخيو الشيخ زيف الديف، حيث قاؿ

 ...تكفي فييا كالدم طاب ثراىما، كىي سنة ثالثيف بعد االلؼ 

 (2/155:عالـ آرام عباسي)شياد اسكندر منشي، كقد سبؽ التعريؼ بو، في : الرابعة
ظير عميو المرض في الرابع مف شكاؿ، : ... قاؿ. حيث نص عمى كفاة بياء الديف بذلؾ التاريخ

. كفي اليكـ الثامف، ام يكـ الثالثاء الثاني عشر مف شكاؿ انطمقت ركحو مف أسر قفص بدنو

اليفكتنا اف نالحظ القكة الخاصة ليذه الشيادات، فيؤالء الشيداء االربعة يشيدكف عف 
كاف نالحظ ايضا اف شيادتيف منيا قد انطكت كؿ . عياف، كىـ عرفكا بطؿ ركايتيـ معرفة ممتازة

منيما عمى مقارنة زمينة بحدث آخر ذم قيمة شخصية عند الراكم، ىما شيادة الكركي الذم 
حدثت كفات شيخو أثناء غيابو في الديار المقدسة، كشيادة ابف زيف الديف الذم تقارنت كفاة بياء 

فأم إنساف يعرؼ، مف تجربتو . االمر الذم يمنح شيادتيما تأييدا إضافيا. الديف مع كفاة كالده
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كؿ ىذا . الشخصية، قيمة ىذه المقارنات الزمانية في تثبيت الذكرل في ذىف صاحبيا بدقة
باالضافة الى القيمة الخاصة لشيادة المنشي، المؤرخ الرسمي لفترة حكـ الشاه عباس االكؿ، كما 

ما يفيـ منو انو كاف يتتبع االمر . جاءت بو مف تفاصيؿ دقيقة تتعمؽ باالياـ االخيرة لبياء الديف
 شكاؿ 12كال مراء بعد ىذا كمو في اف التاريخ الصحيح لكفاتو ىك الثالثاء . باىتماـ خاص

ننا إنما استكعبنا كافة الركيات المكثكقة حكؿ ىذا االمر، كأثبتناىا . ـ1621/ىػ1030 كا 
كىك عمى كؿ حاؿ نزاع لـ يؤد اليو سكل االستقراء الناقص . بنصكصيا، بغية حسـ النزاع

. لمركايات المختمفة، كالتسرع في الحكـ عمييا

ككما في أكثر عناصر سيرة بياء الديف ىناؾ حكاية تركل حكؿ كفاتو نثبتيا لما فييا مف 
كرامة لو، كننقؿ اكال ركاية تمميذه الشيخ محمد تقي المجمسي الذم شيد منيا ما كاف لذم عياف 

: آنذاؾ اف يشيده، قاؿ

كسمع قبؿ كفاتو بستة اشير صكتا مف قبر بابا ركف الديف رضي اهلل 
ما سمعنا : سمعتـ ذلؾ الصكت؟ فقمنا: ككنت قريبا منو، فنظر الينا كقاؿ. عنو
كبعد المبالغة العظيمة . فاشتغؿ بالبكاء كالتضرع كالتكجو الى اآلخرة. شيئا
. كبعد ذلؾ بستة أشير تكفي. إنني أخبرت باالستعداد لممكت: قاؿ

( 3/419:مستدرؾ الكسائؿ)                            

ثـ نقتبس ركاية المنشي لمحادثة نفسيا، لما فييا مف تفاصيؿ دقيقة، تبدك فييا ميارة 
ككذلؾ يبدك فييا بشكؿ مكاز اسمكب ىذا النمط مف . المؤرخ المحترؼ في تتبع مكضكع عممو

ضافة لمسات صغيرة في االماكف المناسبة، لكي  المؤرخيف الرسمييف في تزكيؽ الصياغة كا 
: قاؿ ما ترجمتو. يجعمكا النص اكثر مالءمة لمصكرة التي مف كظيفتيـ اف يكدعكىا ذىف القارئ

كاف الشيخ يكما مشغكال بأداء الصالة  (1030يعني )كفي ىذه السنة 
في )في المقابر المشيكرة بتربة العارؼ الرباني بابا ركف الديف االصفياني 

، فجاء مف القبر صكت صادر عف العالـ (مقبرة تخت فكالد بأصفياف
حاال ! ما ىذه الغفمة التي انت فييا؟: الركحاني، كناداه شخص مف أىؿ القبكر

فالقائؿ نطؽ باسمو كنسبو، كجاءت عدة كممات . حصؿ التيقظ كاالنتباه لمشيخ
كلـ يظير الحد ، كلكف الشيخ لـ يعمـ بيا احدا مف الناس. مف االسرار الخفية

كلكف بعد كفاتو قاؿ أحد أحبائو ". انتباه"ك" غفمة"اكثر مف االيماء الى كممتي 
الحاصؿ انو بعد ىذه الكاقعة انصرؼ . الذم كاف مكضع سره ىاتيف الكممتيف

الى التفكير كترؾ معاشرة االحباء كمباحثة الطمبة عدة اياـ، منتظرا شير شكاؿ 
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كبعد اف مرت ثالثة أشير، كاف فييا في الظاىر مشغكال بافادة التالمذة، ... 
تماـ تأليؼ كتابو  كلكنو كاف في الباطف منصرفا الى عالـ . (جامع عباسي)كا 

كفي اليكـ . كفي الرابع مف شير شكاؿ مف ىذه السنة سقط مريضا. االركاح
الذم صادؼ يكـ الثالثاء الثاني عشر مف شير شكاؿ،  (مف مرضو)الثامف 

( 155-2/154:ـ آرام عباسياؿع) .انطمقت ركحو مف أسر قفص بدنو

: ، قائال ما ترجمتو كيتابع المنشي، كاصفا صدل النعي كمراسـ الجنازة

حضر الى المأتـ كسار جمع مف  (عباس الصفكم)حضرة الشاه 
االعياف الذيف كانكا في المدينة حفاة عمى التراب كعمى اقداميـ قداـ الجنازة 

كتسابؽ الناس عمى مختمؼ طبقاتيـ، بحيث بمغ ازدحاميـ حدا . ككراءىا
كأكدعت الجنازة المسجد الجامع . بحيث اف الميداف عمى سعتو غص بيـ

كدفف الجثماف في البقعة . القديـ، حيث ادل العمماء كالفضالء الصالة عمييا
كمف ىناؾ نقمت الى . الشريفة المنسكبة الى االماـ زيف العابديف عميو السالـ

المشيد المقدس لتدفف تحت قدمي إماـ االناـ حضرة االماـ الرضا عميو 
 مشيد  السالـ، طبقا لكصيتو، في المنزؿ الذم كاف بتصرفو اياـ إقامتو في

رحمو اهلل 

قبؿ نقمو الى " البقعة الشريفة"كيفيـ مف ىذا الكالـ اف الجثماف أكدع مؤقتا في تمؾ 
كالظاىر اف الذم دعا الى ىذا التدبير ىك ضركرات تييئة اسباب . المدفف النيائي في مشيد

كالجدير بالذكر اف المنشي ينفرد بذكر  ىذا التفصيؿ عف كؿ . السفر الطكيؿ لمجنازة كمرافقييا
كنخص بالذكر الشيخ محمد تقي . الذيف ترككا لنا تسجيال ليذا الجانب مف خكاتيـ سيرة بياء الديف

كتشرفت بالصالة : " المجمسي الذم سجؿ كممات قميمة عف ذلؾ اليكـ، لـ يزد فييا عمى القكؿ
مستدرؾ )" عميو، مع جميع الطمبة كالفضالء ككثير مف الناس يقربكف مف خمسيف الفا

بؿ عمى العكس أنو يبدم لنا قدرة . كليس في ذلؾ التفرد ما يكجب الشؾ (3/419:الكسائؿ
اما غيره فال يرل اال السطح . المؤرخ المحترؼ عمى ركية التفاصيؿ، كمف ثـ تسجيميا بكؿ دقة

. كالعاـ

كمما يجدر ذكره ايضا اف بيت بياء الديف الذم صار لو مدفنا ضـ في عمميات التكسعة 
كما يزاؿ قبره الرخامي الصغير المتكاضع، بالقياس الى ضخامة . المستمرة الى الحـر الرضكم

كعظمة المكاف، قائما كشاىد أخير النساف ترؾ مف االثر في الناس حيا كميتا ما لـ يترؾ مثمو 
. اال قمة نادرة مف بني البشر
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 العالـ الفكرم لبياء الديف
(1 )

تمؾ ىي الصكرة السطحية الساذجة النساف ربما صح فيو القكؿ انو بيف أىؿ الفكر اشير 
. السابع عشر لمميالد، في مشرؽ العالـ االسالمي/انساف عاش في القرف الحادم عشر لميجرة

كلقد عممت في الصفحات السابقات عمى تقديـ سيرة شاممة كدقيقة لو، بالقدر الذم أتاحتو لي 
كما عممت عمى اف تككف تمؾ السيرة حية نابضة بمعنى انيا تظير التفاعؿ . المعمكمات الميسكرة

فمف المعمكـ اف . بيف الشخص كحركة الحياة الدائرة مف حكلو، كيما تككف الصكرة أمينة لمحقيقة
سيرة ام إنساف ليست اال مركبا مف صيركرات التفاعؿ بيف ذاتو، كمف ضمنيا شخصيتو، كبيف 

ما يالمسو اك يتقاطع معو مف حركة الحياة التي تغمره بكافة عناصرىا االجتماعية كالثقافية 
. كالسياسية، مثمما يغمر الماء السمكة التي تعيش فيو

ىنا ال أبيح لنفسي اف أكتـ عف القارئ انني عندما عدت الى ما كتبتو في السيرة بأكؿ 
لقد شعرت بمفارقة . فما ىذا بياء الديف الذم أعرفو. قراءة شاممة شعرت بشيء مف خيبة االمؿ

. كاضحة بيف االنطباع الذم لدم عنو كبيف ما خرجت بو مف قراءة ما انتييت تكا مف كتابتو
ىكذا . كمعمكـ اف المرء حينما يندفع الى إتماـ عمؿ إنما يتحرؾ باتجاه صكرة مرسكمة في ذىنو

كلف يشعر بالفكز كالرضى اال حيف يجد انو، في نياية . ما يسميو المنطؽ االرسطي العمة الغائية
أمر مستحيؿ بالنسبة – كا أسفاه – لكف مثؿ ىذا المطمب . السعي، قد حقؽ بالفعؿ ما كاف تصكرا

لكف . فاالنطباع ىك نتيجة ىضـ كتمثيؿ الحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بالمكضكع. لعمؿ الباحث
انو في النياية . الباحث، خالفا لمشاعر، ال يستطيع اف يفرغ عمى الكرؽ صرؼ انطباعات
. معمكمة إثر معمكمة: محككـ بالحقائؽ كالمعمكمات التي عميو اف يكصميا الى القارئ مثمما تمقاىا

ثـ انو مضطر اضطرارا الى فصؿ المكضكع الذم . بعد تركيبيا في نسؽ يكمؿ بعضو بعضا
فانت ال تستطيع اف تطرح انسانا كبير بحجـ . يعالجو، فصال تحميميا، الى عناصره المكضكعية

عمى الرغـ مف اننا نعمـ جيدا اف ىذا الفصؿ سيفقد الصكرة . بياء الديف ككمة كاحدة اماـ القارئ
لكف ىذه الغائمة ضريبة ال بد منيا، في مقابؿ . التي نشقى في سبيؿ تركيبيا كحدتيا الطبيعية

ضاءة التفاصيؿ الدقيقة . التحميؿ كالتركيز كا 

ف بدا متأخرا عف مكضعو، النو بالفعؿ قد فرض نفسو عمي  اقكؿ ىذا الكالـ ىنا، كا 
. كؿ قراءة شاممة لمصفحات السابقاتأفرضا، عمى أثر 

. كالحقيقة انني كنت معمؽ النفس فيما مضى بكتابة سيرة أقرب ما تككف الى الصحة
ثـ خمؼ مف . كخصكصا بريئة مف االكىاـ الكثيرة التي عمقت بما تركو لنا السمؼ عف بياء الديف
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حتى لقد صار بعضو . مضكا يتناقمكف ما كجدكا دكف تمحيص حقو مف باطمومَلف بعد اكلئؾ 
. كىذا اسكأ انكاع الضالؿ. بمثابة المسممات يؤخذ بيا دكف سؤاؿ، لما تتمتع بو مف شيرة كذيكع

إنني اشبو ما عممت حتى اآلف بعمؿ الجغرافي الذم يجيد في دراسة سطح االرض 
كلكنو بما يفعؿ يميد كبقدـ لمف . محددا بدقة معالميا الطبيعية الظاىرة، تاركا باطنيا كما فيو

كىكذا . لما ىناؾ مف عالقة، مكضكعيا كمنيجيا، بيف الظاىر كالباطف. ييتـ بما تحت السطح
فالسيرة الصحيحة البريئة مف االكىاـ، ميما تكف سطحية كمخيبة ألمؿ . بالنسبة لما نحف فيو

الذيف ما زالكا متأثريف باالنطباع الذم تركو بياء الديف في معاصريو، ىي بمنزلة االساس الم 
. كىك ما سنبدأ عمى التك في االعداد لو. دراسة اكثر عمقا

(2 )

حتى . بياء الديف كاحد مف القمة النادرة التي شغمت الناس بابداعاتيا زمنا، يطكؿ كيقصر
ليكاد المراقب يقكؿ اف ليس لدل مف يشارككنيا في دائرتيا الثقافية ما يشغميـ عف تمؾ االفكار 

بعد اف كانكا قد ظنكا كؿ . لما فييا مف تجديد متقدـ عما ألفكه اك تكاضعكا عميو. البديعة الخالقة
ثـ يأتي انساف مف أكلئؾ . كاف عمييـ اف يقبمكه بخيره كشره. الظف اف ليس كراء ما عندىـ مطمب

ما . النخبة النادرة فيكسر السدكد كيسقط الحدكد كيفتح العقكؿ عمى آفاؽ كمياديف كمناىج جديدة
بانتظار اف يأتي انساف آخر مف أكلئؾ ليضع . تمبث اف ترفع أسكارىا كترسـ حدكدىا ىي االخرل

. االشياء عند بداية دكرة جديدة

. إنيا دكرة الككف كالفساد في عالـ االفكار، كما ىي في عالـ االشياء

كالحقيقة التي سنعمؿ عمى إعادة اكتشافيا مف جديد، اف بياء الديف كاحد مف تمؾ 
القدرة عمى االبداع، كالتحرر مف االتباع : اجتمع لو كفيو. العبقريات النادرة ذات الجكانب المتعددة

باالضافة الى الشيرة . في أغمب ما شارؾ فيو مف معارؼ عصره، كىك يكاد يشارؾ فييا جميعيا
كتمؾ عطايا يندر اف يتمتع بيا االنساف معا في . كطيب االحدكثة كجماؿ االثر الطائرة العجيبة

. كىك يعرؼ جيدا ما ىك طاعـ. لكف بياء الديف ذاؽ طعميا جميعيا عمرا طكيال. حياتو الدنيا
كخصكصا . كايضا، بؿ قبؿ، النو ممؾ لو كؿ أداة. كما ذاؾ اال ألنو أراد ذلؾ كسعى اليو سعيا

النو نجح في اف يكفؽ داخؿ عقمو بيف ما اختمؼ الناس فيو مف حكلو، كافترقكا عميو، كطاؿ 
. كاف يرل النافع مف كؿ لكف. تشاجرىـ فيو
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ككذلؾ نجح في اف يزاكج بيف ىذا المذىب االيجابي كبيف حاجات كمطالب المجتمع 
بحيث غدا، ىك كمكاىبو كمذىبو، عامال تاريخيا في ذلؾ المجتمع، كرمزا حيا . االيراني في زمانو
. يمثؿ ما يصبك اليو

حظ مف : بؿ جممة حظكظ عظيمة مجتمعة. تمؾ االمكر ال ُيمقاىا اال ذك حظ عظيـ
المعرفة الكاسعة المشاركة، كحظ مف القدرة عمى االبداع كتجاكز ما عميو اآلخركف، كحظ مف 

سعة العقؿ كالصدر تتيح لو اكتشاؼ االيجابي كالنافع في التيارات المتصارعة مف حكلو كاالنفتاح 
. عميو

كسيككف عمينا، . ذلؾ ىك بكممات سر بياء الديف، إف صح اف يككف في ىذا كمثمو سر
فيما بقي مف عممنا، اف نبيف ما أجممناه في ىذه االسطر المعدكدات، التي كتبناىا عمى سبيؿ 

. التييئة كاالعداد

(3 )

كؿ مف تمؾ الجكانب، اعني نمط بياء الديف الخاص، كما بدا منو عمى صعيد البحث 
كالتأمؿ مف أفكار كمناىج، كما بد منو عمى صعيد المسمكيات مف مكاقؼ، تستحؽ منا كقفة 

مف الكاضح اف تمؾ تتداخؿ في الكاقع تداخال تاما، كانيا كجكه لحقيقة كاحدة ىي الذات، . خاصة
فالعالقة بيف السمكؾ كالفكر، حيث تككف امينة كمتكاممة، ىي كالعالقة بيف . ذات بياء الديف
. النير كالمنبع

كما انو مف الكاضح اف ذلؾ الذم بدا منيا، ام مف الذات، ىك ثمرة تفاعؿ خصب بيف 
ميدانيا الحيكم في عالـ الفكر كالناس، بكامؿ ما انطكل عميو ىذا كذاؾ مف مذخكر ثقافي 

كليس بياء الديف في ىذا بدعا مف الناس؛ لكف الفارؽ الذم صنع بياء . كسياسي كاجتماعي
الديف كمف مثمو ىك اف جزأ ىاما مف نشاطو قد اتجو الى بناء عالمو الداخمي بناء خاصا، فكريا 

ثـ أطؿ منو عمى الناس مف حكلو، بقممو كمقكلو كفعالو، إطاللة كاف . كأخالقيا، مختمفا كممتازا
. ليا االثر المحمكد بينيـ، فأحبكه كقدركه كشكركا لو، كعبركا عف كؿ ذلؾ بطرائؽ ككسائؿ متنكعة
تبدأ، بالنظر الى سمك تعبيرىا، باالخذ بافكاره كمناىجو، كتنتيي بنسج االقاصيص كالحكايات 

كالجدير . حكايات ىك دائما بطميا، كدائما ينتصر لمحؽ كالخير، بما يممؾ مف عمـ جـ. عنو
بؿ ىي، مثؿ كؿ . بالذكر ىنا اف ىذه االقاصيص كالحكايات ليست مف كضع انساف بعينو نعرفو

الحكايات الشعبية، عمؿ جماعي ساىـ فيو جميكر عريض، أفرغ فيو بمغتو الخاصة انطباعاتو 
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ذلؾ انيا مصدر فريد ال ثاني لو، . كىذا ما يبرر دْرجيا في دراسة عف بياء الديف. عف بطميا
. نرصد بقراءتيا العالقة بيف الجميكر كالبطؿ في لحظات تفاعميما

(4 )

، مما يتعمؽ بتحديد المشكالت المنيجية التي  اظف انني بيذا البياف قد قمت كؿ ما يمـز
كاعتقد انو مف الممكف اف ننظـ كافة اغراض البحث في نسقيف . تطرحيا دراسة بياء الديف

في االكؿ منيما نعمؿ عمى اكتشاؼ العالـ الفكرم لبياء الديف، كفي الثاني عمى . مكضكعييف
. ككذلؾ بكصفو بطال شعبيا. رصد العالقة بينو كبيف جميكر زمانو، بكصفو مفكرا ذا لكف خاص

الغرض مف البحث االكؿ إحيائي تحديثي، مف حيث انو يعيد طرح المفكر المجدد خصكصا في 
المنيج، كما يطرح لمتداكؿ الحمكؿ التي افترحيا لالزمات التي عالجيا، خصكصا تمؾ االزمات 

لكف أىميا في نظرم اكتشاؼ . اما الثاني فاالغراض منيا متعددة. التي ما تزاؿ عالقة حتى اليكـ
ال سيما كاف بياء الديف يقدـ لنا نمكذجا ال أعرؼ لو ثانيا . المدلكالت التاريخية في تكليد البطؿ

. اذا اخذنا في االعتبار خصكصيات البطؿ كالمالبسات التاريخية التي انجبتو. في تاريخنا الثقافي

حينما نتحدث عف العالـ الفكرم لبياء الديف، ال بد لنا مف اف نقؼ اكال عمى مصادر 
معرفتو، اعني المعارؼ التي ساىمت في تركيب ذاتو الداخمية، كاندمجت فيو، كتمازجت معو، 
كصارت منو، مثمما يعرض الصقؿ عمى الحجر الكريـ، فيبدم ما كاف خبيئا فيو مف جماؿ 

ام ما ىك منو بالطبع . كصفاء، بحيث انؾ حينما تمؤل عينيؾ منو متمتعا بجمالو تراه بكميتو
كلكف العيف الخبيرة بكسعيا اف تميز بف ما ىك خمقة كما ىك . كالخمقة، كما اضافتو اليو الصنعة

. صنعة

كنعني بالشرعيات عادة . كلقد عرفنا مما سبؽ اف بياء الديف قرأ الشرعيات عمى أبيو
كاف يكف التفسير يعتبر مكضكعا . الفقو كأصكلو كالحديث، كربما ايضا التفسير كرجاؿ الحديث

ام انو ال يدخؿ ضمف . متقدما لمدراسة، فضال عف اف االىتماـ بو يترؾ لمرغبة الشخصية
كما اف عمـ الرجاؿ ال يدرس كمكضكع مستقؿ؛ بؿ ضمف الفقو . المناىج الدراسية إلعداد الفقيو

كاف عمكـ العربية، مف نحك كصرؼ كمعاف كبياف كبديع مف المقدمات الضركية لدراسة . كالحديث
. لما مف عالقة كثيقة بيف تجكيد المغة كفيـ النصكص الشرعية االصمية. الشرعيات

ككذلؾ عرفنا انو انكب في قزكيف عمى دراسة المنطؽ كعمـ الكالـ كعمكـ العربية كالطب 
. كالرياضيات كالفمسفة، كربما عمـ الفمؾ ايضا

ده عند ػػػػ، كىك ال يعدك في مادتو ما نج اس كالمنطمؽ الفكرم لبياء الديفػػػذلؾ ىك االس
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بؿ ىك ال يعدك في ذلؾ مفيكـ كممة ثقافة، . كالى ما قبمو بقركف،  المثقؼ النمكذجي لذلؾ الزماف
فتمؾ كانت المعارؼ الرسمية التي . اذا اردنا بالكممة ما يرادؼ كممة معرفة، كما يحصؿ بالطمب
. يسعى الطالب الى تحصيميا في الجك الذم نشأ فيو كشب

فاالبداع كاف يكف . ال ربط االشياء بعضيا ببعضإلسنا نبتغي مف التذكير ييذا االساس 
حالة تجاكز كتخطٍّ لما ىك سائد كمعمكؿ بو، لكف حتى التجاكز ال بد لو مما يتجاكز عنو، كىك 
. المعرفة كتثقيؼ الذات، التي ىي حالة استيعاب كتمثؿ لممستكل المعرفي كالمنيجي القائـ بالفعؿ

ة  جوـ نظرنا الييا مفألى المسألة مف جية االنساف المبدع كعالقتو بالمعرفة، إسكاء نظرنا 
كاال فيؿ يمكف . الجماعة، كما لدييا مف معارؼ، كحجـ مشاركة ذلؾ االنساف في تمؾ المعارؼ

اف نتصكر مبدعا لـ ينبت إبداعو في ارض مف المعرفة الكافية بالمكضكع الذم ابدع فيو؟ ىؿ 
. يمكف اف نتصكر مبدعا جاىال

نقكؿ ىذا ذاكريف المصادر العادية اك الرسمية لثقافتو المتفؽ عمى كضعيا تحت عنكاف 
كلكف اذا كنا نسعى الى تككيف صكرة لمعالـ . ، بكصفيا سعيا ساميا الى ىدؼ نبيؿ(المعرفة)

الفكرم لبياء الديف اقرب ما تككف الى الحقيقة عاقدم العـز عمى اال نغفؿ تفصيال ميما بدا قميؿ 
كاف . الشأف كنحف كذلؾ بالتأكيد، فاف عمينا اف نذكر مصدرا آخر ساىـ في بناء ذاتو المعرفية

أعني ما تتكفر االشارة اليو في . يكف ال يتمتع بمثؿ االعتراؼ كالتقدير الذم تحظى بو تمؾ
كعبر عنو تمميذه المقرب حسيف بف حيدر الكركي . مختمؼ المصادر التي عنيت بو كبسيرتو

كاف متفردا بمعرفة بعض العمكـ التي لـ يحـ حكليا احد مف أىؿ زمانو، كال قبمو عمى : "بقكلو
يريد بذلؾ ما يسمى عادة بػ . (7/58: ركضات الجنات)" ما أظف، مف  عمماء العامة كالخاصة

عالـ آرام )كما كصفو اسكندر بيؾ ممنشي في . (العمكـ الغربية)اك  (العمكـ الخفية)
االمر الذم شرحو ". ...عارؼ المعارؼ االزلية، الكاقؼ عمى العمكـ الخفية "بػ  (681/عباسي

ما كاف يبرز عنو في بعض االحياف مف الغرائب التي ىي مف آثار تمؾ : "المحدث النكرم بقكلو
(. 3/420:مستدرؾ الكسائؿ)" العمكـ

تعممت : "بقكلو (العمكـ)كلقد صرح بياء الديف بأحد المصادر التي كاف يأخذ منيا تمؾ 
(. 126/محبكب القمكب)" ىذا العمؿ في بعض االياـ مف أحد أرباب الحيؿ في ميداف اصفياف

: كقد جاء ىذا التصريح في سياؽ القصة التالية

اييا : فقاؿ الممؾ. مجمس الشاه عباس (ام بياء الديف)انو كرد 
فحكى . (يعني السمطاف العثماني)الشيخ اسمع مايقكؿ رسكؿ ممؾ الركـ 

الرسكؿ اف في بالدنا جماعة مف العارفيف بالعمكـ الغريبة كاالعماؿ العجيبة، 
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فمما رال . ليس عندكـ مف يعرؼ ىذه العمكـ: ثـ قاؿ. كعد بعض اعماليـ
ليس لتمؾ العمكـ كقر كال : الشيخ اف كالـ الرسكؿ قد اثر في الشاه، قاؿ

كالشيخ في أثناء الكالـ يحؿ حزاـ قبائو الذم . اعتبار عند اصحاب الكماؿ
فبعد لحظة مد . ككذلؾ الممؾ. يمبسو، كانا انظر اليو كأتعجب مف حركة يده

ففي الحاؿ استحاؿ . الشيخ حزامو في كجو الرسكؿ ماسكا رأس الحزاـ بيده
. فذعر الرسكؿ ككؿ مف في المجمس، كقامكا يريدكف الفرار. تنينا عظيما

اف ىذه االعماؿ ليس : ثـ قاؿ. فجذب الشيخ رأس التنيف فعاد حزاما كما كاف
ليا اعتبار، كقد تعممت ىذا العمؿ في بعض االياـ مف احد ارباب الحيؿ في 

كىذا مف أعماؿ اليد كالنيرنجات، كقد تعمميا الحكاة . ميداف أصفياف
. فافحـ الرسكؿ. الستجالب الدرىـ كالدينار مف العكاـ

نفيـ مف ىذا الكالـ انو كاف اليدخر كسيمة في سبيؿ رم عطشو لما يريد معرفتو، ميما 
يكف مستكل ىذه المعرفة، كميما يكف السبيؿ الييا خارجا عف المألكؼ، ال سيما لشخص في مثؿ 

كيبدك اف كجكده في المكاف الذم ذكره اك مثمو لـ يكف باالمر النادر، بؿ تكرر كاشتير . مكانتو
فحاكؿ اف يمفت نظر شيخ االسالـ الى اف ىذا . الى درجة اثارت حفيظة الشاه عباس الكبير
سمعت اف أحد كبار العمماء يدخؿ : "فقاؿ لو يكما. العمؿ ال يتناسب مع ما لو مف مكانة كمقاـ

في اكساط االرذاؿ كاالكباش، كيككف في كسط الميداف مع الحكاة كأىؿ االلعاب، كىذا مسمؾ ال 
ما كصؿ الى سمع حضرة الشاه : "فأجابو الشيخ فكرا". يتناسب مع حاؿ أىؿ العمـ كاالعتبار

" فأنا أحضر غالبا تمؾ المجامع، كلـ يحدث ابدا أف رأيت أحدا مف أىؿ العمـ ىناؾ. غير صحيح
( 114/أحكاؿ كأشعار فارسي شيخ بيائي)

ىذه القصة الطريفة جدا تنقؿ عادة لما فييا مف داللة عمى تحرر بياء الديف كعمى 
كلكنيا تدؿ ايضا . كىي كذلؾ بالفعؿ. طيارتو مف القيكد المظيرية الي تممييا المكانة عمى أىميا

كبكضكح كامؿ عمى انو كاف يفعؿ كؿ ما بكسعو في سبيؿ اف يعرؼ ما يريد معرفة مباشرة، 
ام انو كاف في االعتبار االكؿ ذا . كليست مستفادة مف انطباعات اآلخريف، اك متأثرة بأحكاميـ

فضكؿ معرفي بالغ، كأشكاؽ عممية دائمة التحفز تدفعو الى طمب المعرفة بحقائؽ االمكر حتى 
كاف تكف مما ال يعتبر بالمنظكر الرسمي مف المعارؼ النبيمة التي تشرؼ حامميا كالعارؼ 

ثـ عمى انو كاف، في االعتبار الثاني، يأبى الرضى باالجكبة كالحمكؿ الجاىزة، مما قد . باسرارىا
الينفع مف عممو كاليضر مف : يرضى بو سكاه، حتى في المكضكعات اليينة، التي مما يقاؿ فيو

كلنتصكر شيخ اسالـ . كىذا دليؿ عمى منيجية صمبة سنممسيا عند بياء الديف لمس اليد. جيمو
ايراف، صاحب الشيرة الكاسعة كالمكانة الكبيرة يقؼ في ميداف العاصمة بيف المتفرجيف عمى 
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العاب الحكاة كاصحاب الحيؿ النو يريد اف يفيـ حقيقة االعاجيب التي يأتكف بيا، لنفيـ كـ كانت 
قكية الحكافز التي كانت تحركو لرككب ىذا المركب الغريب، كالى الخركج الصارخ عمى ما يتكقع 

. مف رجؿ في مثؿ ما لو مف مكانة

. في اعتقادم اف ىذه المالحظة، بشقييا االثنيف، ىي مف أىـ اسرار شخصية بياء الديف
كبالنسبة الينا، بكصفنا معنييف بسيرتو، مف أفضؿ مفاتيح دراستو كفيمو، اف لـ تكف افضميا عمى 

. االطالؽ

لعاب الحكاة كاصحاب الحيؿ بيذه أفاذا كانت الحكافز التي تحركو الى كشؼ اسرار 
المثابو مف الجبركت، فما بالؾ بما ىك عنده كعند قكمو اجدل كأجدر كاحرل بالعناية كاعكد مف 

امرؤ كيذا ال يمكف اف يقؼ بو دكف ! المكضكعات المتنكعة الجميمة، التي مؤل بيا صفحات كتبو
ثـ إنو لف يرضى ابدا بما . كاف يحكؿ بينو كبيف االجتياد كبذؿ الكسع حائؿ. معرفة الحقيقة شيء

. انتيى اليو غيره، اال اف يكافؽ سعيو كيطابؽ اجتياده

ثـ ال بأس عند بياء الديف، بعد كؿ ما بذؿ مف جيد كاستفرغ مف كسع اف يصؿ الى 
نتيجة مؤداىا اف كؿ كدحو لـ يصؿ بو الى أمر ذم باؿ، كاف المعرفة التي سعى الييا لـ تكف 

الميـ اال الحكـ الصائب كالمستقؿ المبني عمى . كتمؾ نتيجة مخيبة لالمؿ كال ريب. اال كىمان 
كقد لمسنا ذلؾ في القصة الني نقمناىا آنفا، حيث أفيـ حضكر . االجتياد كالمتحرر مف التقميد

كنجد مثؿ ىذا . المجمس اف ما عممو عمى الرغـ مف أنيـ رأكه بأعينيـ كأرعبيـ لـ يكف اال كىما
بمغة )المكقؼ في قصة ثانية يركييا سميماف بف عبداهلل الماحكزم االكالي في كتابو 

: ، قاؿ(224/المحدثيف

لما اجتمع بالبيائي كاف في يد الشيخ  (ماجد البحراني)إف السيد 
سبحة مف التربة الحسينية، فتال الشيخ عمى السبحة فتقطر منيا ماء، عمى 

فسأؿ السيد ىؿ يجكز التكضؤ . طريقة ما يعممو اىؿ الشعبذة كالعمكـ الغريبة
كعممو بانو ماء خيالي ال حقيقي، كليس مف المياه المنزلة . اليجكز: بو؟ فقاؿ

. فاستحسنو البيائي. مف السماء اك النابعة مف االرض

فيا ىك بياء الديف يديف ما اكتسبو بالجيد . المغزل مف ىذه القصة كالتي قبميا كاضح
كلقد كاف في كسعو لك . ، ام مف خداع النظر"مف أعماؿ اليد كالنيرنجات"غير العادم بالقكؿ انو 
بؿ اف الناس كانت . فالمكقؼ لـ يكف مفركضا عميو فرضا في الحالتيف. شاء اف يقكؿ غير ذلؾ

ال سيما اذا صدر عف شخص في مثؿ صيتو العممي . يكمذاؾ مييأة لتقبؿ المنطؽ المعاكس
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أضؼ الى ذلؾ  اف الناس عادة يتعصبكف لما يمتازكف بو، كيميمكف الى . كمكانتو االجتماعية
ألنو في . خصكصا اذا عرفكا بو، ككاف جزءا مف صكرتيـ عند الناس. تعظيـ ما يتصؿ بيـ
فيذا المكقؼ منو دليؿ ساطع عمى صالبة منيجية تجعمو ال يستحي اف . النياية تحقؽ لذكاتيـ

اذا اخذنا الزيؼ ىنا بمعنى . يضرب مف نفسو كمف بعض ما عنده مثال لما ىك معرفة مزيفة
كاال فاف معرفة اف الباطؿ باطؿ كالكىـ كىـ ىك معرفة . الصمة بيف ظكاىر االشياء كحقائقيا

. صحيحة، تماما كمعرفة الحؽ كالصكاب بعينو

. ىذا كمو حيف نتكمـ عف بياء الديف كمنيجيتو كطريقتو في التفكير، كعف مصادر ثقافتو
ف تكف الثقافة مألكفة تنبت في ظؿ إؼ. كلكنو ال يجدم كبير نفع حيف ننقؿ الكالـ الى ما أبدع فيو

ة صفاتو ماعني انو امتياز الشخص، مثؿ بؽ. الجماعة كحماىا، فاف االبداع مستكحد كحشي
كلذلؾ فاف المبدع يختار دائما غير الطريؽ المعبد . الشخصية التي تأتي الى الدنيا معو

كبياء الديف شاعر عظيـ، بؿ . خصكصا حيف نذكر ابف االبداع البكر، اعني الشعر. المسمكؾ
ىك مف تمؾ القمة النادرة التي نظمت الشعر بمغتيف، العربية كالفارسية، كأجادت في الحاليف، 

فشعره العرفاني بالفارسية يضعو في صؼ أعظـ شعراء العرفاف، في لغة . خصكصا في الفارسية
. نظـ بيا أعظـ الشعر العرفاني عمى االطالؽ

مكىبة خصبة  : تمؾ ىي معالـ ذات بياء الديف الفكرية، رأيناىا تتألؼ مف عناصر ثالثة

كما الشعر بالمكىبة الكاحدة، كلكنو مجمكعة . متعددة الجكانب، ميدانيا االكثر جالء الشعر
ثـ رغبة عارمة في معرفة الحقيقة، ال ترضى بأقؿ مف التعامؿ . مكاىب تمتقي اخيرا في القصيدة

كثالثا . كاستفراغ الكسع في الكصكؿ الى الحؿ االمثؿ ليا. المباشر مع المشكالت المطركحة
ثـ تفرز النتائج بميزاف الحؽ . منيجية صمبة تحدد الطريؽ الصحيح  لالتجاه نحك المشكمة

بحيث اف نقص ام كاحد منيا . كتمؾ عناصر يكمؿ بعضيا بعضا. كالباطؿ، كالخطأ كالصكاب
. لف يقتصر أثره عمى مكضكعو، بؿ سيككف حتما نقصا في الكمّي الُمرّكب مف عناصره الثالث

لـ يكف بدعا اف ينكب بياء الديف عمى تثقيؼ نفسو بتمؾ المجمكعة البديعة مف العمكـ 
كالمعارؼ، بؿ لـ يكف لو في ذلؾ كبير خصكصية تميزه عف كثير مف أمثالو مف الطامحيف الى 
كسب مكقع متقدـ في ايراف الصفكية، بعد اف اختطت طريقيا الجديد، خصكصا اذا اخذنا في 

فكأنؾ . االعتبار اف دخكلو الى ايراف، في الظركؼ التي كصفناىا آنفا، كاف أشبو بدخكؿ الجيء
قطعت شجرة مف جذكرىا كغرستيا في أرض غريبة، فيي احكج ما تككف اآلف الى جذكر جديدة 

ع اف يبني عمييا ما يستقبؿ مف ايامو مككانت كؿ خبرات حياتو التي يستط. نحيا نسغ الحياةـت
كىذا كمو ما رسـ لو . محصكرة في تراث عائمتو المعرقة في العمـ كالفضيمة، كفيما اكسبو اياه ابكه
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.  الطريؽ الذم سار فيو حتى النياية

. لكف مف الممتع كالمفيد اف نراقب كيؼ تفاعمت تمؾ المعارؼ كتعاطت داخؿ عقمو الفذ
كىك كاحد مف المآثر الجميمة لمثقافة الكاسعة، حيث المعارؼ المتنكعة تتالقى كتترادؼ، كُيغني 

فنحف . ّنعة بقناع فكركمػكحيث صداقة المعرفة تسمك بصاحبيا فكؽ النزاعات المؽ. بعضيا بعضا
نعرؼ منذ افالطكف اف المعرفة كؿ كاحد في حقيقتيا، كاننا نحف الذيف نجزئيا كنصنفيا كنعطييا 
اسماء مختمفة الغراض تتعمؽ بتسييؿ تعاممنا معيا كدراستيا كتحميؿ مكضكعاتيا كفقا لممنيج 

لكف عمى الرغـ مف الفائدة الكاضحة كالمشركعة ليذا التصنيؼ فانو قد يخفي . المناسب لكؿ منيا
تحتو غائمة ميمكة، كذلؾ حيث تتحكؿ المعرفة اك االتجاه المعرفي الى جزيرة منفصمة، كتغدك كؿ 

جزيرة عالما قائما بذاتو، ما يحرمو مف االغتناء بما قد تساىـ عمكـ كمعارؼ أخرل في تقدمو 
كاالمر يصبح اكثر سؤا حيف يتجاكز مستكل كضع المعارؼ اك المناىج في . كحؿ مشكالتو

فاالسكار العالية المحكمة . سياؽ اكلكيات، الى مكقؼ رافض اك معاد لبعضيا، بحجة اك بأخرل
فيي اذ تحمي مف في داخميا مف اآلخر تقيد حركة حماتو كتحرميـ مف التمتع . سيؼ ذك حديف

. بالمدل الفسيح، كىك في متناكؿ اليد كالنظر منيـ

(5 )

ف ػػػػػػػػػان عمى درجة غير عادية ـػػكانت ايراف التي خاض بياء الديف غمارىا كحيدا ُمجتمع

فكأف تيارات سريعة . فيو تالقت المتضادات مف كؿ شكؿ كلكف، أقكامية كفكرية. عقيد كالتكترت اؿ
متخالفة االتجاه قد تالقت في بقعة مف البحر، فنشأ مف تالقييا اضطراب كىياج، ثـ تكلدت مف 
ذلؾ التالقي تيارات فرعية جديدة، اتخذت سبيميا في ىذا االتجاه اك ذاؾ، ينتمي كؿ منيا بأصمو 

. الى كاحد مف ىاتيؾ التيارات االساسية

باف ذلؾ بنى لنفسو، . فايراف بمد عريؽ، كاف في يكـ مف االياـ مركزا المبراطكرية كبرل كا 
كأم بمد في مثؿ ما كاف لو مف مكقع، تقاليد فكرية كاجتماعية كسياسية متينة راسخة، نبخس 

معرفتنا بطبع االنساف كبحقائؽ التاريخ حقيا إف قمنا انيا مسحت مف صفحتو مسحا، بما بسطو 
ليس الف الحضكر لـ يكف بالقكة الكافية، بؿ ألف تمؾ التقاليد قد . االسالـ مف سمطاف أدبي عمييا
كاف زاؿ عف كجو االرض فإف . كما ينبت في أرضو ال يمحي. نبتت في أرضيا المناسبة ليا

جذكره باقية تتييأ لالنبات مف جديد متخذة مف االشكاؿ ما يتناسب مع الطبيعة الجديدة 
. كمعطياتيا

اله ػػػػػػػػت مف كضعيا االمبراطكرم كما تػػػػف مف المؤكد انيا عمى االقؿ كرثإؼ،  ميما يكف 



214 

 

كأتراؾ كعرب كأكراد كبمكج  (منيـ العائمة الصفكية)فرس كتركماف :  تركيبة أقكامية كاسعة التنكع
كأفغاف، يتعايشكف جميعا تحت راية كاحدة كفي بمد كاحد؛ لـ يكف يشد عراه اال ذكريات 

كغير شيء مف السمطاف الثقافي . االمبراطكرية، عمى الرغـ مف انيا غدت باىتة مع كر االياـ
 ةسيآكقد كانت، ام المغة الفارسية، تمتد في تمؾ االياـ الى . لمغة الفارسية كأدبيا الثرم الجميؿ

ال يحدىا مف الغرب بحد صاـر اال سمطاف المغة العربية التي .  الكسطىةسيآالصغرل كاليند ك
مما نزاؿ نجد . عزت كانداحت عمى مكجة االسالـ، كفرضت نفسيا يكما عمى االقاليـ الفارسية

أثاره حتى اليكـ في العدد اليائؿ مف المفردات العربية التي دخمت المغة الفارسية المتداكلة اليكـ 
عمى حساب ما يقابميا مف مفردات أصيمة خرجت مف المغة الفارسية نيائيا فيما يبدك كاضحت 

. نسيا منسيا عند اىميا

نيض الشاه اسماعيؿ االكؿ، مؤسس الدكلة الصفكية، بمشركع إعادة بناء الدكلة االيرانية 
منيا ما ىك مجرد بقايا . التي كانت يكمذاؾ عبارة عف إمارات كاقطاعات صغيرة متخاصمة

فكأنؾ في متحؼ عجيب . لمشركعات سياسية عسكرية مؤل ضجيجيا في الماضي أقطار الدنيا
كخالؿ فترة قصيرة، بالقياس الى ما انجزه، نجح . لمتاريخ، تقرأ فيو مف خالؿ البقايا احداثا جساما

الشاه المؤسس في تكحيد الجزء االكبر مف الرقعة االيرانية التاريخية تحت تاجو، بعد اف قضى 
كالحقيقة اننا ال يمكف اف نحكـ عمى المرامي البعيدة ليذا الرجؿ . عمى االمراء المحمييف

ذلؾ اف كفاتو المبكرة جدا قد كقفت . االسطكرم ذم العبقرية السياسية كالعسكرية العجيبة
كلكنو كاف قد دفع باالمكر الى مصيرىا . بالمشركع عند الحدكد التي كاف قد اكصمو الييا

بحيث اف زحزحتو مف مكانو المكيف باتت . المناسب، مثؿ جممكد صخر تدحرج الى مستقر لو
كلذلؾ فاف انجازه تحكؿ بسرعة الى خطكة تاريخية، ما تزاؿ ثابتة منذ ما . تقتضي جيدا خارقا

. يقرب مف خمسة قركف

كؿ شيء يدؿ عمى اف الشاه اسماعيؿ كاف يدرؾ بما فيو الكفاية اثر العامؿ الديني في 
فالعامؿ التاريخي المتصؿ باالمبراطكرية . منح بالده الكحدة كالرابط الركحي الذم ال غنى عنو

. كالتركيبة االقكامية تنحك باتجاه المزيد مف التفتيت. الفارسية كاف قد اضحى بعد االسالـ ردة
كظيفتو . كحتى العامؿ الديني عمى عمكمو بما كاف عميو مف مذاىبية عنيفة لـ يكف اال قناعا

احر الدمكم العالؽ عمى ىامش القسمة السياسية االقكامية التي فالحقيقية اف يستر كيبرر الت
ذلؾ انو مف اليسير . كانت، السباب اخالقية، اعجز مف أف تفصح عف نفسيا بتعبير مباشر

في حيف انو مف غير المقبكؿ تقديـ . تبرير التقاتؿ بشعارات مستعارة مف معايير الحؽ كالباطؿ
. مثؿ ىذا التبرير بحجة حماية مكاسب كامتيازات اجتماعية اك كيانات قكمية
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 سياؽ سياسة تعمؿ عمى تجاكز ىذا الكضع الباعث عمى اليأس، أعمف ق فيفأنعتقد 
الشاه اسماعيؿ منذ المحظات االكلى لبدء سمطانو التشيع االمامي مذىبا كحيدا مقبكال عمى نحك 

دكف اف يعني ذلؾ انو لـ تكف ىناؾ اساب اخرل مساعدة، منيا ما . الحصر في دكلتو الجديدة
. كمنيا ما يتصؿ بتاريخ بمده. يتصؿ بايمانو كتاريخو الشخصي، كبيكية الطريقة الصفكية

ثـ عمؿ الفقياء المياجركف مف جبؿ عامؿ كجكاره عمى . كخصكصا بتحفزاتو السابقة نحك التشيع
كذلؾ بعمميا عمى إعادة . منح ىذه السياسة المعنى الكحيد الذم يمكف اف يجعميا قابمة لمتحقيؽ

تركيب ثقافية شاممة لمشعكب االيرانية شدتيا الى كالء متشاكؿ كاف مف قكتو اف عطؿ كافة 
. عكامؿ التفتيت التي تحدثنا عنيا

(6 )

في الكقت الذم استكل فيو بياء الديف عمى ايراف كانت ىذه ماتزاؿ تجتاز طريقيا 
الصعب مف االقكامية الى االمة، اك فمنقؿ بأدؽ إنيا كانت قد نجحت في اجتياز القسـ االكبر 

معناه انيا كانت قد تحررت نيائيا مف العقدة المذاىبية التي تحكمت في تاريخيا . كاالصعب منو
. كاكتسبت الصيغة الكاحدة المكحدة. عمى مدل قركف؛ كتحت شعارىا سالت انيار مف الدماء

كذابت الفركؽ التي كانت تفصؿ بيف شعكبيا، بعد اف انصيرت في بكتقة التشيع االمامي 
 كالتخاصـ، ةبذلؾ رمت كراءىا الى الماضي تاريخا طكيال مف العذاب كالدماء كالفرؽ. الحامية

. كاستكت عمى الصراط

كمع ذلؾ فاف مف يتأمؿ في الفترة الصفكية مف تاريخ ايراف يالحظ بكضكح انيا كانت 
فراط في التمايز انقسـ فييا الناس، بمختمؼ اصنافيـ، حكؿ أفكار  فترة تكتر فكرم بالغ، كا 

كتنظيمات، ما يمكف اف نجده في أم مجتمع يتمتع بالحيكية، دكف اف يؤدم بالضركرة الى انقساـ 
. المجتمع جماعات جماعات تمارس تمايزىا بطريقة حادة جدا، متنابذة متنافرة متقاذفة

أصكلييف كأخبارييف، ينابذكف معا اىؿ : فأىؿ الشريعة كانكا منقسميف الى فئتيف رئيستيف
قزلباشية كحيدرية : التصكؼ، الذيف يمتاز بعضيـ عف بعض بالتنظيـ الصكفي الذم ينتمكف اليو

فاف  (اىؿ الحقيقة)ك (اىؿ الشريعة)كفي حيف يحمى الكطيس بيف . الخ... الميية  كقمندرية كنعمة
ليس فقط بيف اىؿ المدرسة االصكلية . معارؾ ال تقؿ عنفا تدكر بيف اىؿ الشريعة انفسيـ

كاالخرل االخبارية، بؿ ايضا بيف بعض الفقياء االصكلييف انفسيـ، حكؿ مسألة فقيية يتمسؾ 
ىذا باالضافة الى تنكيعات ىذه التالكيف االساسية التي يمكف . فييا فريؽ برأم ينكره آخر عميو

-1010)اف تنتج ما اليحصى مف المركبات، مثؿ الفيض الكاشاني، محمد محسف بف مرتضى 
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الى غير . احد أىـ أعالـ الفترة، الذم كاف إخباريا، إشراقيا، متصكفا (ـ1678-1601/ىػ1090
. كىك بغيتنا مف ىذه المالمسة لممكضكع. ذلؾ كثير مما يخرج استقصاؤه عف حد التمثيؿ

. المرحمة-في كسعنا اف نرل اليكـ بأـ أعيننا بعض ما ألمحنا اليو مف سمات تمؾ الفترة
كذلؾ في العديد العديد مف المصنفات التي ما تزاؿ باقية منيا، كالتي تناصر ىذا الفريؽ، اك أىؿ 

كنخص بالذكر تمؾ التي كضعت في مكاجية . ذلؾ االتجاه مما كاف الناس فيو يضطربكف
كىك تحكؿ . التصكؼ كطرقو، كاثبات انو يخالؼ ما عميو االسالـ كأىمو كفؽ مناىج متعددة

يصمح، . مدىش اذا اخذنا في االعتبار اف الدكلة الصفكية نيضت مف قاعدة صكفية متشيعة
بؿ كاف قد فرض نفسو . اعني التحكؿ، مؤشرا الى التطكر الكبير الذم كاف آخذا في الصيركرة

فرضا بشكؿ شبو نيائي بقكة السيطرة الفكرية شبو الكاممة لمفقياء، تحت المكاء العريؽ لمفقو 
. كالكالـ الشيعي االمامي الرسمي

نذكر ايضا مصنفات ال تقؿ عددا، اف لـ تزد، حكؿ كجكب اك عدـ كجكب صالة 
ذلؾ انو كاف يدكر بالفعؿ حكؿ . كىك نقاش اليشي عنكانو الظاىر بأىميتو الحقيقية. الجمعة

شرعية اك عدـ شرعية السمطة الصفكية الحاكمة، كىؿ ىي دكلة عادلة، بحسب المفاىيـ الشيعية 
ىؿ اف قياـ تمؾ الدكلة يستدعي التخمي عف المكقؼ : كبتعبير آخر. لمعدالة السياسية اـ ال

السياسي القاضي بتعطيؿ إقامة صالة الجمعة التي ال تصح إقامتيا اال في ظؿ -الشيعي الفقيي
كىك تطكر ال يقؿ إثارة لمدىشة مف حيث انو يدؿ عمى اف الحالة الفكرية التي . الدكلة العادلة

نشأت بفضؿ الدكلة الصفكية قد أخذت تطرح الدكلة نفسيا عمى طاكلة البحث لتشرحيا كتحمميا 
. باحثة عف مكاطف التطابؽ اك المفارقة بينيا كبيف المثاؿ السامي لمدكلة الشيعية العتيدة. كتنقدىا

كىك دليؿ كاضح عمى صالبة كجبركت المفيكـ السياسي الشيعي كاستقاللو عف السمطة الفعمية 
. كاستعصائو عمى التكفيؽ كالتنسيب

كىك . كؿ ذلؾ باالضافة الى تمؾ التي عالجت النزاع بيف التياريف االصكلي كاالخبارم
مما يجد القارئ تفصيؿ الكالـ فيو في الفصميف الرابع . نزاع ذك مضمكف سياسي ىك اآلخر

. (اليجرة العاممية الى ايراف)كالخامس مف كتابنا 

مف زاكيتنا كمؤرخيف ننظر اآلف الى االمكر مف مرتفعنا العالي في الزماف، يمكننا اعتبار 
مف حيث انيا تدؿ عمى حيكية فكرية فائقة، كتفاعؿ صحي . تمؾ الحركة العارمة عالمة عافية

كلقد كاف اعتبارىا كذلؾ، لكال ما اتسـ بو النزاع غالبا مف ضراكة . بيف االتجاىات كالمدارس
كلكننا اذا نظرنا الييا كقيمناىا مف كجية نظر الحاكـ اك السياسي الذم ييتـ بالدرجة . كعنؼ

االكلى بضماف استقرار كمنعة بمده، كبصالبة كتجانس القاعدة الفكركية كالشعبية لحكمو، فانو ال 
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كأف ينظر الى تمؾ التيارات الكثيرة المتقاطعة . مفر لنا مف اف نفيـ االمكر بشكؿ مختمؼ تماما
كسيتعامؿ معيا حتما مف مكقعو . المتصارعة مف حكلو بكصفيا معضمة تحتاج الى عالج

رادتو في حكافز سمكؾ شعبو كيرفض . السمطكم الذم ال يرضى بأقؿ مف تمثيؿ سياستو كا 
. بالمقابؿ اف يككف مجرد متمؽ لما تأتي بو كيصدر عنيا مف مؤثرات

اف ذلؾ : في سبيؿ اف تتكامؿ عند القارئ عناصر ما نبحثو عمينا اف نضيؼ قائميف
التمايز الحاد بيف التيارات المختمفة، التي كانت آخذة بالتحرؾ في المحيط االيراني في ذلؾ 

ية التي تنتاب االمـ حيف تككف في حالة اجتياز بيف جعرَلض مف االعراض النمكذ الزماف، ىك
كانت الشعكب االيرانية عمى الجسر بيف ماضييا . قديـ مضى كمستقبؿ آت، سياسيا كعقيديا

في ىذه الحالة كمثميا كثيرا ما يعاد انتاج . الذم خمفتو كراءىا كبيف مستقبميا الذم تتجو اليو
بعض عناصر الماضي تحت عناكيف كأشكاؿ كاقنعة مختمفة، تسّيؿ ليا التماىي كاالندماج 

كالطرؽ الصكفية، كقد اشرنا الى بعضيا آنفا، تقدـ لنا مثاال كاضحا عمى ىذه . بالصيغة الجديدة
ككذلؾ فاف االنبعاث القكم لممدرسة االخبارية، كىي مدرسة تعارض االجتياد في الفقو . اآللية

كبالتالي نفكذ الفقياء، ام انيا تعارض مفيكـ الشرعية الذم استند اليو الحكـ الصفكم، في مقابؿ 
مفيكـ الشرعية العثماني المستند الى مبدأ الخالفة العريؽ، ىذا االنبعاث يقدـ لممتأمؿ في تمؾ 
الفترة ذات الحيكية العجيبة نمكذجا آللية أخرل، يمكف اف نالحظ مف خالليا كيؼ تنتج الحركة 

مثمما تنتج حركة الجسد الداخمية، كىك يتمثؿ الغذاء الذم يقدـ . ة نقيضيابالفكرية ميما تكف غاؿ
. الحياة، السمكـ التي عميو اف يعالجيا مف جديد

. ، بأنو أعظـ ممكؾ ايراف الصفكية(الكبير)ُيعرؼ الشاه عباس االكؿ، الشيير بمقب 
كالحقيقة اننا ال نجد مف يدانيو قكة كبعد نظر كمضاء عزيمة بيف كؿ الممكؾ الذيف تكالكا عمى 

كاليو يعكد الفضؿ في رص بمده، بعد أف كاد يعكد . حكـ ايراف في القركف الخمسة الماضية
كنذكر لو بالخصكص قضاءه عمى االمراء القزلباش ذكم السطكة . القيقرل الى اياـ الشتات

كلكنيـ مع االياـ، ككما يحدث كثيرا في مثؿ ىذه . كالدكر التاريخي في دعـ البيت الصفكم
قكل حقيقية تتقاسـ السمطة كالمناطؽ عمى حساب الحكـ المركزم،  الحالة، تحكلكا الى مراكز

-984)الشاه اسماعيؿ الثاني : مستغميف بالخصكص ضعؼ كقصر نظر العاىميف السابقيف
، فقاتميـ (ـ1587-1578/ىػ995-985)كالشاه محمد خدا بنده  (ـ1578-1576/ىػ985

كبذلؾ لـ شعث بمده، كأتاح لعممية البناء السياسي . كاحدا بعد اآلخر كشتت شمميـ كفؿ جمكعيـ
االمر الذم يعكد اليو الفضؿ في بناء ايراف كما نعرفيا في . كالثقافي اف تعكد الى سابؽ عزميا

. تاريخيا الحديث
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كاف الشاه عباس يدرؾ، كال شؾ، الدكر ذم االىمية االستثنائية الذم يمكف اف يساىـ بو 
كخصكصا في منح بمده الرابط الركحي المكحد الذم ما يزاؿ . العامؿ الديني في نجاح سياستو

كنحف . كىك أمر لـ يكف، عمى كؿ حاؿ، بحاجة الى كبير ذكاء كثاقب نظر لرؤيتو. يفتقر اليو
ىنا التشيع االمامي كالمدرسة االصكلية في الفقو، عمى نحك الحصر " العامؿ الديني"نعني بػ 

التشيع االمامي، النو كحده الذم في كسعو اف يمنح بمده الذم يميؿ بعناصره . كالتخصيص
كالمدرسة االصكلية النيا خالفا لممدرسة االخبارية . السكانية نحك التنابذ، الرابط الركحي المنشكد

. كحدىا المييأة الف تقدـ اآللية الفكرية المؤدية الى مفيكـ لمشرعية يمكف اف يستند الييا الحكـ
لكف التكظيؼ العمالني لذلؾ العامؿ، في سياسة كالتي كانت ايراف بحاجة الييا، ىك الذم كاف 

. يقتضي حكمة كسدادا كبعد نظر

ّد لالمر عدتو كيضعو في خطتو المستقبمة قبؿ كصكلو ػكالظاىر اف الشاه عباس كاف ُيع
فنحف نعمـ انو قبؿ سنتيف عمى االقؿ مف تسميتو شاىا بشكؿ رسمي . الفعمي الى السمطة الكاممة

الشيير  (ـ1585/ىػ992:ت)بذؿ كؿ ما في كسعو الستدعاء الشيخ احمد بف محمد االردبيمي 
كلكف ىذا آثر البقاء حيث ىك متفرغا لمبحث . بالمقدس االردبيمي مف النجؼ االشرؼ الى ايراف

كال ريب اف ىذا االخير كاف يرمي مف كراء ذلؾ الى . كالتدريس كالعبادة، رافضا تكسالت الشاه
االفادة مما يمثمو االردبيمي مف ثقؿ ديني، بكصفو احد اكبر الفقياء الشيعة، اف لـ يكف اكبرىـ 

عمى االطالؽ، في زمانو، فضال عما اشتير بو مف زىد ككرع كتقكل، كخصكصا النو ينتمي الى 
االمر الذم كاف . احدل القبائؿ السبع ذات الدكر التاريخي كالثقؿ السياسي في ايراف الصفكية
كما يذكر ليذا . سيمنح كجكده في كطنو معنى اضافيا التخفى عالقتو بسياسة الشاه الداخمية

الشاه انو ىك الذم افتتح في ايراف بناء المساجد العظيمة بيندستيا كتزيينيا كاتساعيا، مثؿ 
كما ىذه . ، ككالىما في اصفياف العاصمة"مسجد شاه"ك" مسجد الشيخ لطؼ اهلل العاممي"

كالحقيقة اف سياستو . المالمح التي انتخبناىا مف مسمؾ الشاه عباس اال عناكيف اخترناىا لبركزىا
الداخمية، التي كضعت في اكلكياتيا رص بمده كاف يجتاز بو نيائيا عيد الشتات، خصكصا بعد 
اف قضى عمى مراكز القكل، قد اعتمدت بقكة تكظيؼ الحافز الديني بالمعنى الذم اشرنا اليو 

. اعاله

سياسية كصفناىا، كمف -في ىذا السياؽ مف العمؿ السياسي المركب مف ارضية ثقافية
مدخؿ ضركرم ككحيد لمتعامؿ معيا، قمنا فيو ما عندنا، كقع اختيار الشاه عباس الكبير عمى 

، يعني كسيمتو كبابو الذم ابتغى  الشيخ بياء الديف دكف سكاه ليككف شيخ االسالـ في العاصمة
، الثقافي المحتدـ الرابي، كلينفذ منو الى بغيتو الكبرل -اف يمج عبره الى ذلؾ الميداف الديني

. كبغية بيتو مف قبمو منذ مؤسسو
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الننا بفضؿ مكقعنا العالي عمى شرفتنا . ىذا االختيار يأخذ عندنا اليكـ معنى كبيرا
كال شؾ انو، . الزمانية، قادركف عمى رؤية كتفيـ االسباب الكبيرة التي كانت كراء اختيار الشاه

كىك الذم عرؼ بالحكمة كبعد النظر، كاف يأخذ في االعتبار، حيف اتخذ قراره، ما كاف يتحمى بو 
الشيخ مف صفات، جعمت منو شخصا فريدا بيف اقرانو، عمى رأسيا ذلؾ االنفتاح غير المحدكد 

انفتاحا لـ يصطنعو اصطناعا، كلـ يتخذه قصدا لمنفعة، . عمى مختمؼ التيارات الثقافية كالفكرية
بؿ كاف ثمرة تآخ كتآزر بيف حب عاـر لممعرفة، كثقافة كاسعة عميمة، كمكىبة فذة متعددة 

المياديف، كركح عذبة سمكح، ما جعمو اىال ألف يأخذ مف االختالؼ خير ما فيو، كألف يأخذ 
. كيعطي كؿ كمف كؿ مف أدلى في ذلؾ الميداف بدلكه

(7 )

ثـ في . ىناؾ امر ثالث يجدر بنا اف نقؼ عنده، بعد اف تكممنا في تركيبة بياء الديف
ىذا . قد انيا ذات عالقة بسيرتو كاعمالو مف عصره، عالقة الخمفية بالصكرةتالمالمح التي نع

لما يقاؿ مف عالقة بيف تمؾ الصفات كبيف الذات كما يصدر . االمر ىك صفاتو الخْمقية كالُخمقية
. خصية كؿ ال يتجزأ تمتقي فيو كؿ ىاتيؾ الصفاتشكعمى كؿ حاؿ فاف مف المعمكـ اف اؿ. عنيا

تتفؽ كؿ المصادر عمى القكؿ، بطريقة اك بأخرل، انو كاف رجال ضئيؿ الجسـ نحيمو، 
لـ يتزكج في حياتو سكل . خفيؼ المحية، بسيط المالبس، صغير العمامة، متكاضعا ليف العريكة

امرأة كاحدة، ىي ابنة الشيخ عمي بف ىالؿ، الشيير بالشيخ عمي المنشار، سمفو في مشيخة 
كأف بيتو الرحب في اصفياف كاف مأكل . بابنة كاحدة فقط، كلـ يتسّر قطمنيا االسالـ، رزؽ 

. المحتاجيف كاالرامؿ كااليتاـ

يأخذ منيا بقدر . ىذه الصفات تشيد لبياء الديف بأنو كاف في غاية التخفؼ مف دنياه
الضركرة، كيعطي مما عنده منيا كمف نفسو دكف حساب، غير مكترث بما يتمسؾ بو الناس عادة 

. مف متقضيات المكانة كمتع الحياة

كلف يصعب عمى المتأمؿ اف يرل الصمة بيف ذلؾ التخفؼ كالخمكص، كبيف ما امتاز بو 
كلقد قمنا قبؿ قميؿ إف شخصية المرء ىي كؿٌّ ال يتجزأ، فمرامي ام . مف سماحة كانفتاح فكرم

كعمى ىذا . انساف كأعمالو ما دامت تنبع مف نفس كاحد تصطبغ بنكازعو، كبما يغمب عمى طبعو
فاننا نتكقع مف ذم نفس متحررة اف يفيـ حؽ اآلخريف في الخالؼ، بؿ كاف يتفيـ كظيفة الخالؼ 

. بكصفو شرطا كميدانا لمحكار الخالؽ
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كىذا . سنتخذ مما ترؾ بياء الديف مف مصنفات كثيرة بابا نمج منو الى عالمو الفكرم
فمف ايف نمج الى عالـ ذم الفكر إف لـ يكف غير ما صنؼ . منيج في غير حاجة الى تبرير

. كألؼ؟ لكف المشكمة المنيجية ىي في اف نتخذ شعره مثمما اتخذنا مصنفاتو كمؤلفاتو

اما شعره العربي فيك مكزع في . كلقد عممنا مما سبؽ انو نظـ الشعر بالعربية كالفارسية
 العربي تتمتع ق فمصادر شعرإذف ، .اكثر ما يككف كفي الكتب التي ترجمت لو (الكشككؿ)كتابو 

. كال أشكاؿ فيو مف ىذه الجية. بقدر كاؼ مف الثقة

كالظاىر اف الكثير منو . لكف المشكمة ىي في شعره الفارسي، الذم لـ يحقؽ حتى اآلف
كقد جمعو مف حيث تأّتى لو دكف أدني . غير ثابت النسبة اليو، إف لـ نقؿ انو ثابت النحؿ عميو

 . (كميات أشعار كآثار فارسي شيخ بياء الديف محمد العاممي)تحقيؽ غالـ حسيف جكاىرم في 
، (أحكاؿ كأشعار فارسي شيخ بيائي)ككذلؾ  جمع ما ثبتت صحتو عنده االستاذ سعيد نفيسي في 

كلكنو لـ . بعد مقدمة نقدية صرح فييا باعتقاده بعدـ صحة نسبة بعض ما اشتير نسبتو منو اليو
كىك نقص ال مبرر لو مف رجؿ في مثؿ ما . ُيخّرج ما يبدك انو صحيح النسبة عنده مف شعره

كلك انو فعؿ ألدل حؽ جزء اساسي مف أحد الغرضيف . مف مقاـ عممي- رحمو اهلل–كاف لو 
. المعمنيف في اسـ كتابو

لكف ما ييكف الخطب . مثؿ ىذه المشكمة نكاجييا في مصنفاتو النثرية، عربييا كفارسييا
ىنا اف عامتيا مسند بقدر كاؼ، عمى الرغـ مف اف كاضعي فيارس مؤلفاتو يميمكف الى المبالغة 

كقد ثبت لدينا اف أربعة مف . في تعدادىا، فيحشركف فييا اسماء مف حيثما تأّتى ليـ دكف تثبت
رسالة )ك (المخالة)ىي ىذا المعركؼ باسـ . الكتب المشيكرة النسبة اليو منحكلة عميو دكف ريب

كيجد . ككميا مطبكعةمعركفة(. اسرار البالغة)ك( رسالة في كحدة الكجكد)ك (في تحقيؽ الكر
 المؤلفيف الحقيقييف الثنيف منيا اء عف ىذه الكتب كنحميا عمى بياء الديف كاسـلالقارئ كالما اكؼ

( 171-170/ اليجرة العاممية الى ايراف )في كتابنا 

اذا استثنينا الطب كعمـ الكالـ فاننا، بنظرة فاحصة اكلى عمى ما صحت نسبتو مف 
مؤلفاتو، نجد اف بياء الديف قد كضع مؤلفات مستقمة في كؿ مف تمؾ المعارؼ التي ثقؼ بيا 

. بعض تمؾ المؤلفات أصاب نجاحا كبيرا، كلقي اقباال كاسعا استمر مف بعده مئات السنيف. نفسو
. عمى أنو ليس المقياس الكحيد. كىذا مقياس جيد نرل مف خاللو حجـ التجديد الذم اكتنزه

كبعضيا االقؿ . كسيككف مضمكف ىذا المالحظة مكضع عناية مستقمة فيما يمي، اف شاء اهلل
عمى مناقشات  (الكشككؿ)لكننا نعثر في مطاكم . مايزاؿ يمقى االقباؿ عينو حتى اليكـ
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كمالحظات في عممي الكالـ كالطب تصمح مؤشرا عمى عنايتو كاطالعو عمى ىذيف العمميف 
. خصكصا عمـ الكالـ

. لسنا ندرم يقينا لماذا لـ يخص عممي الكالـ كالطب بمثؿ ما خص بو معارفو االخرل
بسبب عالقتو الكثيقة بثقافة . كالسؤاؿ اكثر كضكحا بالنسبة لعمـ الكالـ. اذ صنؼ في مكضكعاتيا

اك أنو . اما الطب فميس في سيرتو ما يدؿ عمى انو كاف يأخذ امره بشكؿ جدم. الفقيو ككظيفتو
كالظاىر اف عالقتو بيذا العمـ انقطعت بمجرد اف تكقؼ عف االىتماـ بو . كاف يعتبر نفسو طبيبا

. كما بقي مف الطب عنده ىك كالذم يبقى لدل مف ثقؼ عمما ثـ ىجره. كمكضكع لمدراسة
كبخصكص عمـ الكالـ، فاننا نظف اف إلعراضو عف التصنيؼ فيو عالقة بميمو عف الخصاـ 

كمعمكـ اف عمـ الكالـ ىك الميداف الذم يتبارل فيو . دد، كرغبتو بالعمؿ عمى نقاط التالقيػػكالؿّ 
فمعمو لذلؾ لـ يدؿ فيو . الجميع تنازع الحؽ، عمى قاعدة اف اآلخريف مبطمكف فيما خالفكا فيو

كاف لو أكبر االثر في بناء مكاقفو كتكجيو عممو . كىذا مدخؿ أساسي لفيـ منازع بياء الديف. بدلك
. كسنعكد اليو بما يستحقو اف شاء اهلل تعالى. الفكرم، ألمحنا اليو آنفا

: المنظكر التالي االستاذ سعيد نفيسي يقيـ الثركة الفكرية التي تركيا بياء الديف مف

أجؿ االعماؿ التي عمميا بياء الديف في العالـ انو في تاليفاتو جمع 
كآثاره تجمع بيف الفقو كالعرفاف، فضال عف مشاركتو في . الطريقة كالشريعة

. كلو يد في الحكمة كالفمسفة. العمكـ الرياضية مشاركة كاممة

( 50/بيائيشيخ احكاؿ كاشعار فارسي )              

كلكنو ال يعكس غير انطباع . ىذا التقييـ صحيح عمكما، كال غبار عميو مف ىذه الجية
كمف ىنا . يمكف اف يخرج بو المرء بعد اف يمقي نظرة عجمى عمى اعماؿ بياء الديف. عاـ جدا

فانو فقير جدا، ال يالمس خصكصية بياء الديف الفكرية كالمنيجية ذات العالقة المتينة كالمباشرة 
ال سيما اذا عرفنا اف أمثالو مف الرجاؿ مف منظكر نفيسي لـ . بما كاف لو مف حضكر كتأثير بالغ

: ت)نذكر منيـ المير محمد باقر الداماد . ميف في ايراف في الفترة عينياكيككنكا معد
كالفيض . الفقيو كالعرفاني كالحكيـ الكبير كشيخ االسالـ بعد بياء الديف (ـ1630/ىػ1090

. االخبارم العرفاني االشراقي كغيرىما (ـ1679/ىػ190: ت)الكاشاني محمد محسف بف مرتضى 
. كمع ذلؾ ال نجد ألحد مف ىؤالء جزءا مما كاف كما يزاؿ لبياء الديف مف مكانة كشيرة بعد أثر

كاف . االمر الذم يدؿ داللة اكيدة عمى اف خصكصيتو ال تكمف في المعرفة الكاسعة في نفسيا
كاف كنا ال . سره مف غير المنظكر الذم رآه منو نفيسي عمينا بالتالي اف نشرع في البحث عف

كبالدرجة نفسيا  . نشؾ في الكقت نفسو اف المعرفة الكاسعة جزء اساسي جدا مف صكرة بياء الديف
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. عامؿ في تفاعالتيا لدل الناس

في اعتقادم اف التعريؼ ببياء الديف كتحميؿ سيرتو كنقده ىي امكر ال يفي بيا القكؿ 
ذلؾ انو ليس ألمر كيذا اف يككف كحده . بأنو كاف ممتقى لمعارؼ عصره، كاف يكف كذلؾ بالفعؿ

فاالناء كاف تكف قيمتو بما . كبنفسو سببا كعمة لما ألمحنا اليو مف مكانة كبعد صيت كجميؿ أثر
كلك اف امرأ حكل مف كؿ خير كنافع، معرفة اـ . فيو، لكف الناس اليحفظكف لو اال ما يعطيو

. كاال لعد مف الباخميف. غيرىا، لما كاف لو مف الشأف عند الناس اال ما يحسكف مف أثره الطيب
. كلكاف ما عنده كباال عميو كسكء منقمب

كانني السارع الى القكؿ، كاف يكف في قكلي شيء مف المصادرة عمى البحث كنتائجو، 
 لو تماـ ئةفنا مارسو دكف تكمؼ، النو نبع مف ذات ميي. إف العطاء كاف فف حياة بياء الديف

كنفس حرة طميقة تأبى . عناصرىا ركح عذبة سمكح تطمب االمثؿ كاالجمؿ أنى كجدتو. التييؤ
كعقؿ ناقد منيجي يميؿ الى التأليؼ . القيكد، حتى حيف تأتيو مغمفة بييبة االجماع كالجماعة

. كالتركيب

كلقد ضربنا لمقارئ مثال عمى تجرد بياء الديف كتحرره مف القيكد التي تممييا المكانة عمى 
. أىميا؛ بما كاف منو مف تجكاؿ بيف أككاخ الفقراء البائسيف، كمضطربات حياة الناس العادييف

كيعممو كيؼ . كبرده البالغ الطرافة عمى الشاه عباس حيف جاء يرده الى جادة الصكاب فيما زعـ
مف حيث انو يدؿ . كالقصة عمكما كردُّ الشيخ خصكصا عميؽ المغزل. يسمؾ الكبراء مف الناس

اىؿ "عمى انو لـ يمتفت الى انو معني بكالـ الشاه، كانو لـ يكف يعتبر نفسو ممف سماىـ المميؾ 
لقد كاف في عيف نفسو انسانا عاديا، ليس عميو ُجناح في اف يعمؿ ما يعممو الناس ". االعتبار
 قكاعد السمكؾ عمىكحتى انو لـ يعتبر نفسو مكضكعا لكالـ الشاه المغّمؼ المنّمؽ . العاديكف

كىذا غاية ما يمكف اف يبمغو تحرر انساف مثمو . ككأف ىذا الشأف ال يعنيو. بالنسبة لمكبراء خاصة
. مف القيكد الداخمية التي تنبع مف أعماؽ الذات فتممي عمى صاحبيا ما يجب كما ال يجكز

يي اف تمؾ القصة، كما فيمناىا مؤدل كمغزل، تصمح فاتحة كمدخال لفيـ ما بقي أفي ر
عمى رأسو انفتاحو غير المحدكد عمى كافة التيارات المتصارعة مف . أمامنا مف شأف بياء الديف

كمنيجو المبتكر . حكلو، تصارعا كسـ الحياة العقمية في ايراف في ذلؾ الزماف، كما كصفناىا آنفا
المجدد في التأليؼ الذم تطمع مف خاللو الى تيسير المعرفة كمنيجتيا، ككجو بعضو الى أكسع 

كأعظـ ما ساىـ بو في تكجيو . كىما عندم اجؿ مف خرج بو بياء الديف عمى قكمو. الجماىير
كىما بالذات ما عرفو الناس لو كسجمكه بمختمؼ االشكاؿ، حبا كتقديرا كذكرا . الناس مف حكلو

. جميال باقيا
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ذلؾ انو مف غير العسير اف يكتشؼ المتأمؿ العالقة المكضكعية المتينة بيف نفس عمى 
تمؾ الدرجة مف الطيارة كالتكاضع كالتحرر مف االغراض كمف التمركز حكؿ الذات، كبيف انفتاح 

. فيذا ينبع مف ذاؾ، كذاؾ يصب في ىذا. صاحبيا كاىتمامو بيا يعكد بالنفع الى اآلخريف

فأخذ منيا كأعطى . عاش بياء الديف بيف كؿ الفرؽ كاالتجاىات كعايشيا معايشة ايجابية
كلكف ايضا دكف اف . بصدؽ كعفكية، دكف اف يسمح لالفكار الجاىزة اف تككف حاجزا بينو كبينيا

كاف بكصفو شيخا لالسالـ حاميا لحمى الشرع كأىمو، غير اف شعره . يسمح الم منيا اف يحتكيو
ىك فقيو شيعي كبير في ذلؾ العالـ المتعصب، لكف ذلؾ . العرفاني الجميؿ أغنية في فـ الصكفي

" النتشار صيتو في سداد دينو"لـ يمنع الخفاجي الشافعي مف اف يسجؿ احترامو الشخصي لو 
مف الكتب ذات االثر في تقكية ( زبدة االصكؿ)كاعتبر كتابو الشيير . (102/سالفة العصر)

مدرؾ االحكاـ، نقال عف )كتطكير االتجاه االصكلي في الفقو، في مقابؿ المدرسة االخبارية 
 16 ك1/14:الحدائؽ الناضرة)لكف االخبارم الشيخ يكسؼ البحراني في  (210/ركضات الجنات

. دعما لمكقفو( مشرؽ الشمسيف)يستشيد بأراء بياء الديف في  (19 ك18ك

أما أجؿ ما يذكر لبياء الديف مؤلفا فيك انو رجؿ المنيج الفريد الممتاز الذم لـ ينسج 
كفي ىذا . كاف منيجيتو مسخرة لغاية كاحدة ىي تقريب بيف المعرفة كطالبييا. عمى منكاؿ غيره

كاف مجددا . السبيؿ كاف دائما يعبد سبيمو الخاص الى غايتو ابتغاء تيسير المكضكع لمدارسيف
يعمد الى المادة المعرفية فيفتتيا ثـ يعيد تركيبيا، فاذا ىي عمى . منيجيا بالمعنى الكامؿ لمكممة

كاننا لف ندرؾ قيمة اتجاىو ىذا اال اذا . يده شيء جديد، خصكصا في الكضكح كالسيكلة كاليسر
ففي ذلؾ العصر كاف المؤلفكف كالمدرسكف يتباركف في تقعير الكالـ . قسناه الى عصره

اعتقادا منيـ بأنو كمما كاف بعيدا عف الفيـ عصيا عمى السامع كمما دؿ عمى عمك . كاغماضو
. اما الكالـ السيؿ البيف فقد كاف شيئا ميينا مترككا لمسكقة. كعب كاتبو اك قائمو كارتفاع مكانتو

كنستطيع ىنا اف نرل بسيكلة كجالء الصمة بيف شخصيتو الحرة السمحاء ذات البعد االنساني 
كلعؿ ىذه المالحظة تساعد القارئ عمى تصكر أحد اسباب االنتشار كالركاج . كبيف منيجيتو تمؾ

الذم حظيت بو مؤلفاتو، سكاء منيا ماكتب بالفارسية اك بالعربية، بحيث اف الكثير منيا ما يزاؿ 
. متداكال حتى اليكـ

اعتقد اف اجّؿ ما كتبو بياء الديف ىك كتاب غير معركؼ لدل قرائو بالعربية، لسبب 
نسبة  (جامع عباسي)اعني كتابو الشيير .  انو كتبو بالفارسية كلـ يترجـ الى العربيةىكبسيط 

. الى الشاه عباس الكبير

  .كتاب فقيي جامع ُميّسر (امع عباسيج)ك
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جامع مف حيث انو استكعب كامؿ المادة الفقيية التي نجدىا عادة في الكتب الفقيية 
بؿ انو خرج عمى التبكيب التقميدم لمكتاب الفقيي بأف اضاؼ اليو مادة كاسعة تتعمؽ . المتكسطة

كزيارة مراقد االئمة عمييـ . لوكآببعض االعماؿ المندكبة، مثؿ مكلد الرسكؿ صمكات اهلل عميو 
. السالـ، فضال عف مناسؾ الحج التي تفرد عادة برسائؿ مستقمة

صغُت تمؾ "كميّسر مف حيث انو كتب بمغة سيمة جدا تكاد ال تستعصي عمى ام قارئ، 
جامع )" المسائؿ بعبارة كاضحة لكي ينتفع بو جميع الخالئؽ مف الخكاص كالعكاـ

كفي سبيؿ تحقيؽ منيجو ىذا كضع المؤلؼ تراكيب جديدة كسرت المغة الفقيية  (المقدمة/عباسي
. الرسمية

التي تصؿ الى حد الريادة، ىي انو اكؿ كتاب نزؿ  (جامع عباسي)اف القيمةالكبرل لػ 
. كذلؾ بسبب خاصتيو االنفتي الذكر. بالمعرفة الفقيية مف ابراجيا العالية الى مستكل الجميكر

كبذلؾ اتيح ليذا الكتاب اف يحقؽ انجازا عظيما عمى المستكل المعرفي كعمى المستكل الحضارم 
. في آف كاحد معا

اما عمى المستكل المعرفي فكاضح، كاما عمى المستكل الحضارم فيك انو أتاح لمتكجيو 
كبذلؾ ساىـ في نسؽ . الفقيي اف يتصؿ مباشرة بالحكافز السمككية الكسع قاعدة جماىيرية

كمف السيؿ اف . منظكمة العالقات النفسية كاالجتماعية لدل شعب ايراف في تمؾ الفترة الدقيقة
كاضعيف في حسباننا انو جاء في الكقت . ندرؾ تأثير ذلؾ عمى االتجاىات السياسية كاالجتماعية

تجتاز جسرىا الطكيؿ، . الذم كانت فيو ايراف ما تزاؿ في نياية تمؾ المرحمة االنتقالية الحرجة
لييب تمؾ الصياغة الناشطة شرطا ثقافيا  (جامع عباسي)فجاء . متجية مف االقكاـ الى االمة

كلعؿ مف حسف حظ ىذه االمة اف يتزامف تأثير ىذا الكتاب مع فترة . ليس عنو غنى كال بديؿ
كمع كؿ ىذا التأثير فميس مف ، حكـ الشاه عباس الكبير بما اتصفت بو مف عظمة كاستقرار

المستغرب ابدا اف يظؿ ىذا الكتاب الكتاب الفقيي االكثر انتشارا في ايراف مدة قرنيف مف الزماف 
تبارل خالليا الفقياء التاليف في كضع الحكاشي كالتعميقات عمى نسخو ابتغاء تطكيره . عمى االقؿ

. كجعمو اقرب الى مرافقة حركة االجتياد

. ىك احد أعظـ الكتب تأثيرا في تاريخ الشعكب االسالمية (جامع عباسي)اعتقد اف 

كىك كتاب في النحك . فالتجديد المنيجي فيو ال يقؿ كضكحا (الفكائد الصمدية)اما كتاب 
كأخاؿ انو ما كتبو اال اشفاقا عميو مف . كضعو برسـ شقيقو االصغر عبدالصمد الذم تكفي شابا

ثـ كاف مف حظو اف اصبح احد اشير . الجافة العكيصة التي كاف عميو اف يدرسيا كتب النحك
. الكتب الدراسية بعد اف انتشر كذاع كما يزاؿ
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كلكنيا ىنا . المادة التي نجدىا عادة في كتب النحك المختصرة (الفكائد الصمدية)يقّدـ 
كنمفت النظر ىنا الى ما في . ام ابكاب (حدائؽ)مكزعة تكزيعا مبتكرا، اذ ركبيا عمى خمس 

حميـ مف  االستعارة مف اشارة كصمتيا بمنيج الكتاب مف جية كبما احاط تأليؼ الكتاب مف جكٍ 
. فكأف كاتبو كاف يقكـ بعمؿ تزييني. جية اخرل

. المقدمة، االسـ، الفعؿ، الجمؿ، الحركؼ: قسـ المؤلؼ مادة الكتاب الى خمسة اقساـ
فخص االسـ بباب مستقؿ، كدرسو في مكاضعو المختمفة، مبنيا كمعربا، نكرة كمعرفة كأنكاع 

الماضي كالمضارع : ثـ انتقؿ الى االفعاؿ فدرس انكاعيا. الخ... المعارؼ، كمثنى كجمعا 
كفي الحديقة الرابعة الُجمؿ كما يتبعيا، . كاالمر، المبني كالعرب، كالالـز كالمتعدم، كما الى ذلؾ

كختـ في الحديقة الخامسة . اسمية كفعمية، التي ليا محؿ مف االعراب كالتي ال محؿ ليا
فأثبتيا منسكقة عمى االلفباء، ممحقا كؿ حرؼ ببياف . بالمفردات، الي الحركؼ ذات المعاني

. مختصر بمعناه ككظيفتو

كمف المعمكـ اف تيسير عمـ النحك لمدارسيف كاف كما يزاؿ مشكمة تربكية معقدة، تكثر فيو 
كلكنني . المذاىب كاالجتيادات، لدرجة يصعب معيا القكؿ قكال باتا جازما في ىذا المنيج اك ذاؾ

لماذا لـ : يجمع بيف البساطة كاالبداع، الى درجة اف المرء يتساءؿ (الفكائد الصمدية)ارل منيج 
يفكر احد بمثؿ ىذا مف قبؿ بياء الديف؟  

نعـ بعد اربعة قركف مف حياة الكتاب كذيكعو كانتشاره خرج عمى الناس استاذ في احدل 
ىذا . (لغة االعراب)الجامعات المصرية بمشركع لتيسير دراسة النحك، ضمنو كتابا يحمؿ اسـ 

لـ يغادر صغيرة كال كبيرة، قدمو عمى انو  (الفكائد الصمدية)المشركع ىك تماما منيج الشيخ في 
. (لغة االعراب: بدير متكلي حميد. د)مف ابتكاره ىك، لـ يسبقو اليو سابؽ 

فيك ذلؾ الكتاب الذم حظي بذيكع كانتشار كعناية  (خالصة الحساب)اما كتابو الشيير 
لـ يحظ بمثميا اال كتب قميمة في تاريخ المكتبة العربية، كعكؼ عميو الدارسكف كالشارحكف 

قد "كما ذاؾ اال الف الكتاب . كما ترجـ الى الفارسية كالفرنسية كاالنكميزية. كالمعمقكف مدة قركف
كاكرد العديد مف االمثمة، كبيف . لخص بعناية كدقة الطرؽ الحسابية كالجبرية المعركفة عمى عيده

اذف، . (المقدمة/رياضيات بياء الديف العاممي: جالؿ شكقي. د)" انكاع الممعادالت كطرؽ حميا
لكف براعتو جاءت مف )كبحسب شيادة العارفيف فاف الكتاب لـ يضؼ جديدا الى مكضكعو 

كىذا  (249/تراث العرب العممي:قدرم حافظ طكقاف )(طريقة العرض الكاضحة التي يسيؿ فيميا
. تصديؽ لقكلنا فيما اىتـ بو كبرع فيو مف تجديد منيجي
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كمف مشركعاتو المنيجية الجميمة عممو عمى نسؽ النصكص التي يرجع الييا الفقيو في 
استنباط الحكـ الشرعي، مف قرآف كحديث، نسقا مكضكعيا، بادئا مف الفرع الفقيي حسب مكقعو 

كلكنو يبدأ بو بشكؿ فتكل لينتيي منو كقد اصبح محصمة عمؿ . مف الباب منتييا الى الفرع نفسو
: ام نمكذجيا مركرا باآللية التالية. اجتيادم متكامؿ

. الفرع الفقيي -1
. نصكصو مف قرآف كحديث، مستكفاة بحيث ال يشذ عنو نص ذك عالقة بالمسألة -2
. نقد الحديث مف حيث سنده -3
. مناقشة الدالالت بيانيا كاجتياديا كفقاىتيا -4
. العكدة الى الفرع الفقيي -5

كاف الفيرسة . مف ىذا نعرؼ اف مشركعو كاف اكبر بكثير مف مجرد عمؿ فيرسي
يتداخؿ فييا عمكـ . المكضكعية جزء اساسي منو، الغاية منو منيجة كامؿ العممية االجتيادية

القرآف كالحديث كالرجاؿ كالمغة كاالصكؿ  كالقكاعد الفقيية بشكؿ تراتبي، بحيث تتآزر كؿ 
. المحصالت العممية لتنتج الحكـ الشرعي

قيمة ىذا المنيج الذم يكفر جيكدا كبيرة تضيع اذ يضطر كؿ فقيو الى العكدة لممصادر 
. الكاسعة غير المفيرسة احيانا لمصادر االستنباط مف آيات كحديث كرجاؿ كفقو

الحبؿ المتيف في )كقد حقؽ ىذا المشركع منيجيا، عمى مستكييف مختمفيف، في كتابيو 
كلكننا نالحظ اف ىذا االتجاه المنيجي لـ يستمر مف بعد (. مشرؽ الشمسيف)ك (احكاـ الديف

لعؿ في رأسيا اف المشركع ينطكم عمى مصادرة لحرية . الشيخ، السباب ليس ىذا محؿ بسطيا
الفقيو في فيـ النص، بحيث تتعارض حريتو مع نسؽ النص مكضكعيا في باب بعينو نسقا 

ثـ يأتي فقيو آخر ليفيـ . فرب نص يفيـ منو فقيو معنى يضعو في باب مف ابكاب الفقو. نيائيا
كمف المعمكـ اف ىذه الحرية ىي جزء اساس في عممية . منو معنى مختمفا، يضعو في باب غيره

. االستنباط
. (تشريح االفالؾ)ك (زبدة االصكؿ)كمثؿ ىذا التجديد المنيجي نجده في كتابيو الشييريف 

(9 )
في ختاـ ىذه الجكلة النقدية في عالـ بياء الديف الفكرم ال بد مف الكقكؼ عند مممح مف 

. فكره كتفكيره، لو حتى يكـ الناس ىذا معنى الخصكصية كحجميا
كال ريب في اف الفقو كالعمكـ المييئة لو كانت . فمف المعمكـ اف الشيخ كاف فقييا كبيرا

كلكنو الى جنب ذلؾ شارؾ فيما كاف رائجا بيف المثقفيف مف عمكـ . مصب اىتمامو االساسي
كاآلف عمينا اف . ككانت مشاركتو في أكثرىا متقدمة. مف فمؾ كىندسة كرياضيات كطب. عصره
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كما اف مف الممكف اف ننظر الى . نبحث عف تأثير معارفو العممية الكاسعة في آرائو فقييا
كلكف ىذا . المكضكع مف الزاكية االخرل، فنبحث عف تأثير مشاركاتو الفقيية في آرائو عالما

. المكضكع الثاني ىك برسـ مؤرخي العمكـ في الحضارة االسالمية

كالكر في . (تحقيؽ مقدار الكر)ابسط ثمار التقاء المعارؼ عنده نجده في رسالتو 
ىاء ىك أقؿ مقادير الماء المعتصـ، ام الذم ال ينجس بمقاء النجس، اال اف تتغير ؽمصطمح الؼ

كلكميتو تحديد شرعي . ـ كالرائحة، بأحد اكصاؼ النجاسةعالمكف كالط:  احد اكصافو الثالثة
ما قامت عميو )فكضع الشيخ رسالة بحث فييا . معركؼ، اذا كاف شكؿ الحكض اك االناء مكعبا

كاف ألمح فييا . ة مف كميتو كأشبارهحكقادة اليو الحجج الصرم. الدالئؿ الصحيحة مف مقداره
فاف . الى المشيكر مف أشكاؿ اآلنية ككيفية مساحتيا، عمى ما قامت عميو الدالئؿ اليندسية
فقياءنا رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف انما بينكا مساحة المكعب مف االشكاؿ تسييال عمى 

كاما استعالـ باقي اشكالو كالمستدير كالمثمف كالمثمي . الطالبيف كتقريبا الى أفياـ المبتدئيف
(. 2/تحقيؽ مقدار الكر)كالمعيف، فقد جعمكىا مكككلة الى القكاعد الحسابية كالدالئؿ اليندسية 

كالمكضكع . فانت ترل مف ىذا الكالـ اف الرسالة كانت ثمرة لتالقي عممي الفقو كاليندسة
كاف لـ يكف بتمؾ المكانة مف االىمية لكف المغزل الكبير بالنسبة لبحثنا، كنحف مانزاؿ نتممس 
. معالـ العالـ الفكرم لبياء الديف، يكمف في مبدأ المزاكجة بيف الفقو كبيف عمـ مف عمكـ االكائؿ

بؿ في . كبيذه الصفة لـ يكف لو المصداقية نفسيا التي تتمتع بيا العمكـ االسالمية الخالصة
. اعتبار ثمرة تمؾ المزاكجة ممزمة لممكمفيف بكصفيا حكما شرعيا

االتجاه نفسو نجده بشكؿ اكثر عمقا كتعقيدا، كفي الكقت نفسو اكثر اثارة لمجدؿ، في 
النص التالي الذم يفند فيو بياء الديف رأم مف يمنع جكاز التعكيؿ عمى عمماء الييئة في تحديد 

مع االشارة الى انو مجرد مثاؿ  (195-194/الحبؿ المتيف)نقتبسو عف كتابو . مكضكعات شرعية
: يقكؿ. لو نظائر كثيرة جدا

ال  (يعني عمماء الييئة)كأما ما زعمت مف اف شيئا مف كالميـ " ... 
ككيؼ ال يفيد شيء مف . يفيد عمما كظنا، فبعيد عف جاد االنصاؼ جدا

كالميـ عمما كظنا كقد ثبت اكثره بالدالئؿ اليندسية كالبراىيف المجسطية التي 
كما ىك ظاىر عمى . ال يتطرؽ اليو شكب شبية، كال تحكـ حكليا كصمة ريب
. مف لو دربة في رد فركع ذلؾ العمـ الشريؼ الى اصكلو

كاما قكلؾ إنو ال كثكؽ باسالميـ، فضال عف عدالتيـ، فكيؼ يجكز 
اذ . لؾ التعكيؿ عمى كالميـ قبؿ تيقف مضمكنو، فكالـ عار عف حمبة السداد
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اليقيف غير شرط، كرجكع الفقياء فيما يحتاجكف اليو مف كؿ فف الى عمماء 
ذلؾ الفف، كتعكيميـ عمى قكاعدىـ اذا لـ يكف مخالفا لقانكف الشرع شايع ذايع 

معركؼ بينيـ خمفا عف سمؼ، كرجكعيـ في مسائؿ النحك الى النحاة، كفي 
مسائؿ المغة الى المغكييف، كفي مسائؿ الطب الى االطباء، كفي مسائؿ 

المساحة كالجبر كالمقابمة كالخطأيف كما شاكميما الى اىؿ الحساب، مف غير 
بؿ يأخذكف عنيـ بتمؾ المسائؿ مسممة، كيعممكف . بحث عف عدالتيـ كفسقيـ

بيا مف دكف نظر في دالئميـ التي أدتيـ الييا، لحصكؿ الظف الغالب بأف 
الجـ الغفير مف الحذاؽ في صناعة مف الصناعات، اذا اتفقت كمماتيـ عمى 

كىذا مف قبيؿ الظف . شيء مما يتعمؽ بتمؾ الصناعة، فيك ابعد عف الخطأ
. الحاصؿ بخبر الشياع، كاف كانكا فساقا اك كفارا، لبعد تكاطئيـ عمى الكذب

الظف بالمسائؿ المغكية فتتبعو في  كليت شعرم كيؼ يفيدؾ كالـ الجكىرم مثال
جميع ما يمقيو اليؾ مف معاني ألفاظ الكتاب كالسنة، كال يفيد مثؿ كالـ 

المحقؽ نصير الممة كالديف مع جمع غفير مف عمماء الييئة الظف فيما يمقكنو 
اليؾ في مسألة كاحدة مف مسائؿ الفف؟ بؿ كيؼ تعكؿ عمى قكؿ فالف 

الييكدم المتطبب اذا اخبر بأف المريض الفالني ممف يضره الصكـ كيتحتـ لو 
االفطار، اك يضره القياـ اك القعكد في الصالة كيتعيف لو االستمقاء مثال فيفطر 

في شير رمضاف كيصمي مستمقيا مكميا اياما عديدة العتمادؾ عمى كالمو، 
لما بمغؾ مف حذاقتو في فف الطب؟ فاذا كنت تقبؿ قكؿ ييكدم كاحد تظف 

حذاقتو فيما يتعمؽ بفنو فباألكلى تقبؿ قكؿ جماعة متكثرة مف عمماء االسالـ 
" فيما يتعمؽ بفنيـ، مع إطباؽ الخاص كالعاـ عمى حذاقتيـ في ذلؾ الفف

. يقدـ لنا ىذا النص نمكذجا رائعا لمنضج العممي المتعدد الجكانب الذم امتاز بو صاحبو
امرؤ عرؼ شيئا مف الحقائؽ التي . انو يبدك لنا ىنا صديقا لممعرفة، ليس لو ام مشكمة معيا

أكدعيا اهلل فيما خمؽ، كعرؼ شريعتو المنزلة عمى سيد مف خمؽ، كىا ىك مأخكذ بالعجب كيؼ 
يجرؤ امرؤ عمى الفصؿ بيف شريعتو المحققة المكدعة في قكانيف الطبيعة كبيف شريعتو المنزلة، 

اف بياء الديف في نمكذجو ىذا ما يزاؿ متقدما عمينا بما ال يقاس، كاف عمينا . ككؿ مف عند اهلل
. اف نسعى الى المحاؽ بو

انو . الحقيقة اف ىذا الصكت القادـ مف كراء ثالثة قركف كنيؼ يبدك لنا اليـ معاصرا جدا
يطرح ضمنا كاحدة مف أعكص مشكالت بنية عقؿ االنساف المسمـ، الذم يرفض كبحؽ التخمي 
عف خصكصيتو الثقافية، كلكنو ال ييتدم سبيال الى تحقيؽ تقدمو المادم الخاص عبر البحث 
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، (عمكـ أكائؿ)انو يبدك كانو ما يزاؿ خاضعا لمتصنيؼ التاريخي لممعارؼ الى . العممي المستقؿ
مف طب ككيمياء كفيزياء كفمؾ، كاخرل جاء بيا االسالـ، اك نمت كازدىرت تحت لكائو، مف فقو 

ىذا مع األخذ بعيف االعتبار اف ىذا التصنيؼ، كاف كضع . الخ... كحديث كتفسير كعمكـ لغة 
في حينو عمى اساس تاريخي صحيح، عبر عنو االسـ المختار لمعمكـ السابقة عمى االسالـ 

تيا، اف ػػكلكنو انطكل عمى مكقؼ منيا ال يمكف كصفو بأقؿ مف الريبة بيا كبحمؿَل . (عمكـ االكائؿ)
كالكصمة نفسيا لحقتيا . ريبة تنظر الى مصدر ىذه العمكـ اآلتية مف شعكب كثنية.  لـ يكف اكثر

كمف الكاضح اف ذلؾ . حتى اآلف باعتبار اف مصادرىا الحالية غير اسالمية ىي االخرل
االمر الذم أدل، كما . نعكس عمى نتائج كدرجة مصداقية كؿ منيامالتصنيؼ المتميز لممعارؼ 

بيد اف التبايف كاف . يزاؿ يؤدم، الى كجكد تياريف متباينيف داخؿ الحركة الفكرية االسالمية
مكتكما في الماضي بسبب صالبة المجتمع االسالمي كغمبة التيار الثقافي، فمـ يؤد الى نشؤ 

. كلكنو اليكـ، كلعكس ذينؾ السببيف، غدا مف أكضح الظكاىر في المجتمعات االسالمية. صراع
بحيث انؾ حيثما كجيت كجيؾ فييا تجد التياريف منفصميف تماـ االنفصاؿ، يدير كؿ منيما ظيره 

. لآلخر مناديا بانو ىك الحؽ  كحامؿ الحؿ كمعقد االمؿ

كنحف نفيـ مف كالمو . ىنا يأتي صكت بياء الديف ليحرر المعضمة مف عقدتيا التاريخية
حقا اف المعارؼ االسالمية االساسية مصدرىا رباني اك ربانيكف، كبذلؾ تتمتع : انو يقكؿ

أليس السعي . بمصداقبة ال مراء فييا، كلكف مف قاؿ اف الحؽ محصكر في تمؾ المصادر
االنساني البحث في المعرفة، مف ضمف مناىج معترؼ بيا، ىك االخر سبيؿ الى الحؽ؟ اك عمى 

االقؿ منجزا لمتكميؼ الشرعي حيث يككف مبينا لمكضكعو دكف اف يخضع بالضركرة لممقاييس 
ة التي تخضع ليا مصادر النص الديني؟ ماالخالؽ

الجـ الغفير مف الحذاؽ في صناعة مف "نعـ انيا لكذلؾ، ألف : كفي الجكاب يقكؿ
 سكاء "الصناعات اذا اتفقت كممتيـ عمى شيء مما يتعمؽ بتمؾ الصناعة فيك أبعد عف الخطأ

ام اف مقياس الصحة كالخطأ التي . كانكا عدكال اـ غير عدكؿ، بؿ مسمميف اـ غير مسمميف
. يخضع ليا النص الديني اليجب اف تككف نفسيا التي تخضع ليا نتائج البحث المنيجي

إننا نرل في ىذا المكقؼ المتجاكز مقدمة ضركرية لحؿ جزء أساسي مف معضمة فكرية 
. في االساس، لكف ليا تداعياتيا االجتماعية كالسياسية عمى طكؿ العالـ االسالمي كعرضو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قدمنا في اكليات ىذا الكتاب انو عمى الرغـ مف منيج الكتاب كاسمو فاف ىناؾ بطال 
يمكننا اف نراه تحت كؿ . سابعا لـ نذكره باالسـ، كلـ نخصو بعنكاف، كلكنو مع ذلؾ مكجكد

إنو . االسماء، كاف نقرأه تحت شتى العناكيف التي رافقناىا في سيرة كؿ مف أكلئؾ االبطاؿ
العقيدة التي عمؿ أكلئؾ االبطاؿ -الجميكر الذم كاف مكضكع بطكلتيـ بكصفو حامؿ الثقافة

 .عمييا كبيا

، بصيغة مفردة عمى الرغـ مف اختالؼ الرقعة الجغرافية التي عاش "الجميكر"كاننا نقكؿ 
بؿ عمى الرغـ مف الفارؽ . فييا، كعمى الرغـ مف تبايف الشركط التاريخية التي كاف خاضعا ليا

االقكامي الذم تفنف بعض اىؿ السياسة في ىذا الزماف، مف مفكريف كقادة، في القكؿ عميو، 
كمنحو المقاـ االكؿ في عناصر اليكية، مما لـ يطؿ بو العمر حتى باف انو كيؿ بغير مكياؿ، 

الننا نظرنا الى االمر مف زاكية المحركات التاريخية كالحكافز السمككية الكامنة . ككزف دكف ميزاف
كىك، ام الجميكر، بيذا المعنى . فجاء أكلئؾ االبطاؿ فحرككىا الى مكقع فاعؿ. في الثقافة

كال ادؿ عمى ذلؾ مف أف عكامؿ التقدـ كالنيضة في الفكر كالحركة قد سرت فيو مف طرؼ . كاحد
كالمبادرة االيجابية في بقعة كانت تنتج كتبني . الى طرؼ سرياف الكيرباء في جسـ مكصؿ ليا

حباطيا في منبتيا. في بقعة غيرىا االبطاؿ طالما رأيناىـ -كالرجاؿ. عمى الرغـ مف فشميا اكا 
فابف معقؿ الذم كلد في . يبدلكف مكاقعيـ مف مكاف الى مكاف دكف اف يركا انيـ غادركا ساحتيـ

كالشييد االكؿ، الذم قتؿ ضحية مشركعو في جبؿ عامؿ، نبت بعد قرف . حمص، أنتج في بعمبؾ
قاربيف مف سيؿ تكالكركي كبياء الديف العاممي، المذاف كلدا كنشأ في بمديف ـ. كنصؼ في ايراف

كال ريب انو ال االبطاؿ كال جميكرىـ . البقاع في لبناف، ظيرت بطكلتيما الخارقة في ايراف ايضا
بؿ كانكا جميعا، مف ابف . كاف يرل في االمر ام مفارقة، اك يتكمؼ مف اجمو فكؽ ما في كسعو

مثمما . معقؿ الى بياء الديف العاممي، يركف الى انفسيـ انيـ في الحاليف في مربعيـ الطبيعي
. اف يبدؿ المصمي مصاله في المسجد مف مكاف الى آخركيتحيز المجاىد مف فئة الى فئة، 

ذلؾ الجميكر بطؿ، النو لك لـ يتصؼ بصفات البطكلة، مف ثبات كصالبة كقدرة عمى 
اف أعظـ الرجاؿ ال . التكيؼ مع المستجد االيجابي مف فكر كنيج، لما نجح أبطالو في التقدـ بو
كمف ذا الذم في كسعو . يمكنو اف ينجز في شركط غير مكاتية، كاف يؤثر في مكضكع غير قابؿ

. اف يكقد نارا مف رماد بارد

في اعتقادم اف بطكلة التشيع في الشاـ تتجمى اكثر ما يككف في انو ثبت لالحتالؿ 
فمـ . الصميبي في جبؿ عامؿ، الذم راف عميو قرابة القرنيف، كمع ذلؾ فانو لـ يخمؼ فيو ام أثر

نره يتشبو بغالبو، خالفا لقانكف معركؼ منسكب الى ابف خمدكف، بحيث انو ما اف تحرر حتى 
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غدت اياـ االحتالؿ نسيا منسيا، يبحث المؤرخ اليكـ عف آثارىا فال يجدىا اال في المعالـ المادية، 
. مف اسماء قرل كبمداف كاف المحتؿ قد مصرىا، كفي خرائب ما بنى مف قالع كحصكف كمدافف
بؿ انو ما إف احس جبؿ عامؿ باكؿ نسائـ الحرية حتى ىب الى كصؿ ما انقطع اياـ االحتالؿ 

كخالؿ . فأعاد الصمة التي كانت قد انقطعت مع المراكز العممية  في العراؽ. كاصالح ما افسده
بؿ كاخذ المبادرة نحك ذاتيتو السياسية عمى يد بطمو . قرنيف كاف قد حقؽ ذاتيتو العممية كاستقاللو

كتمؾ انجازات ليا ابطالو كالريب، لكف بطميا االكؿ ىك الجميكر الذم . الشييد االكؿ ابف مكي
. لكال ثباتو كصالبتو لما كانت تمؾ االنجازات العظيمة ممكنة

كما تتجمى في ثباتو لالضطياد الثابت كالمستمر الذم نزؿ بالتشيع في الشاـ عمكما مف 
العناصر العسكرية الطارئة التي انيالت عميو قادمة مف اطراؼ العالـ االسالمي، راكبة مكجة 

كلكنيا مف جية حممت اطماعا سمطكية . الدفاع عف بيضة االسالـ في كجو الغزك الصميبي
فضربت الناس بحكـ انتزع منيـ كؿ شيء، كمف جية اخرل حممت عداء لدكدا لمتشيع ال لشيء 
اال أنيا كجدت انو، بسبب مف صالبتو الفكرية، عصي عمى عمميات التكفيؽ كالتنسيب كالتبرير 
. التي تتيح ليا اف تحكـ تحت غطاء مف شرعية مصطنعة، مما برع في تدبيجو فقياء السمطة

. كجمي اف البطؿ في ذلؾ الثبات ىك ايضا الجميكر

كذلؾ ىك ما . تمؾ ىي القاعدة التاريخية التي تستقر عمييا تمؾ السير، كمنيا انطمقت
". سيرة السير"يبرر لنا اف نخصص البطؿ السابع بفصؿ مستقؿ، كاف نسميو 

(2 )

رصدنا اكؿ تطكر ايجابي في كضع الشيعة في الشاـ في سيرة ابف معقؿ الحمصي، ذلؾ 
البطؿ الذم لـ نكف نعرؼ عنو اال اقؿ القميؿ، كالذم يعكد اليو الفضؿ في أكؿ نيكض معنكم 

التقى ذلؾ النيكض في . االيكبية-ليـ بعد الضربة الصميبية الساحقة، كاالخرل السمجكقية
منتصؼ الطريؽ مع الحركة السكانية التي كانت عالقة لصالحيـ في مدينة بعمبؾ كجكارىا، 

. كمنحيا معنى كمدلكال اجتماعيا، ما لبث غير بعيد اف اكتسب معنى كمدلكال سياسيا

حدث ذلؾ، ام اكتساب الكجكد الشيعي في بعمبؾ كجكارىا معنى كمدلكال سياسيا، في 
ظؿ كبمناسبة الجائحة المغكلية الميكلة التي ضربت المنطقة، كمنيا بعمبؾ، فيما ضربت مف 

فكانت مناسبة لظيكر ركح الجياد الكامنة في الشيعة مف أىؿ المدينة كجكارىا، . الديار االسالمية
حيث قامكا، بقيادة الفقيو ابف ممي البعمبكي، بتنظيـ انفسيـ كجياد المغكؿ المحتميف، عمى طريقة 
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كتمؾ مبادرة نادرة جدا، اف لـ نقؿ فريدة، في تاريخنا كمو، تظير . ما نسميو اليكـ حرب العصابات
. لنا الركح االستقاللية التي كانت تعمر نفكس اكلئؾ المجاىديف كقدرتيـ عمى المبادرة

كبكسع القارئ الحصيؼ اف يربط دكف مشقة بيف تمؾ المبادرة كبيف الصمة الكاىية 
. بحيث أنيـ لـ يجدكا انفسيـ مسكقيف لاللتحاؽ بيا في ىزيمتيا. الصحابيا بالسمطة الميزكمة

كمف جية أخرل يجدر بنا اف نالحظ انو بمجرد سقكط السمطة الرسمية باليزيمة اماـ العدك 
كىما كجياف لحقيقة كاحدة ترجع الى . الغازم، ألتؼ الجميكر حكؿ الفقيو كنظـ نفسو كراءه

التركيبة الثقافية الكلئؾ الناس الذم ظمكا خالؿ الفترة السابقة في حالة انفصاؿ داخمي مع السمطة 
كلكف ضميرىـ ككالءىـ ظؿ معمقا بمف ىك أقرب . التي لـ يمنحكىا كالءىـ، فردت بأف اضطيدتيـ

كاالنفصاؿ كاالتصاؿ ىما درجتاف لحقيقة كاحدة، يأخذ . الى تمثيؿ مفيكميـ لمشرعية، أعني الفقيو
كتمؾ حقيقة يمكف رصدىا . كؿ منيما شكمو السمككي العممي مف الظرؼ السياسي كمعطياتو
. باشكاؿ كثيرة في مسار تاريخي طكيؿ مستمر حتى يكمنا ىذا

(3 )

لكف اكؿ نقمة حقيقية في كضع التشيع االمامي في الشاـ كاف ليا حجـ كمعنى المنعطؼ 
ذلؾ البطؿ . التاريخي رصدناىا في سيرة ثالث االبطاؿ، الشييد االكؿ محمد بف مكي الجزيني

الكبير الذم يعكد اليو الفضؿ في تأسيس الحركة العممية الكبرل في جبؿ عامؿ، التي اصبحت 
. كصارت مذ ذاؾ سمتو كشعاره. منذ انبعاث مدرسة جزيف، الظاىرة االكلى كاالبرز في حضكره

ككذلؾ اليو دكف غيره يعكد الفضؿ في . كرسمت الحدكد كاالدكار لمبنى االجتماعية كالسياسية فيو
. إغناء التشيع االمامي برؤية سياسية بعد انتياء مرحمة حضكر االئمة العمني عمييـ السالـ
كما . انداحت فيما بعد كاتخذت بعدا عالميا بمقدار مايصح ىذا الكصؼ بالنسبة لمتشيع االمامي

تزاؿ بصمات الشييد االبرز كاالقكل حضكرا بيف كؿ كبار الفقياء، في جبؿ عامؿ خصكصا، 
. كفي التشيع عمكما

(4 )

بالنسبة لسيرة البطؿ التالي، رابع االبطاؿ، الشييد الثاني زيف الديف بف عمي الجباعي، 
فاف نظميا في ىذا المسار التاريخي الذم اطمقنا عميو سيرة السير، يحتاج الى اف نضع في 

الحسباف جانبا بارزا مف ركح التشيع االمامي الذم حرص دائما عمى إعالف رعايتو لممصمحة 
االسالمية العميا كالحفاظ عمى الركح االسالمية الكبرل التي ترتفع فكؽ مستكل المذاىب 

. حتى حينما يسيطر اصحاب االتجاه العامؿ عمى عزلو كاضطياده. كخصكصياتيا
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لقد كاف عصر الشييد الثاني العصر الذم انفجرت فيو الحالة المذىبية انفجارا طاؿ 
كذلؾ بقياـ الدكلتيف العثمانية الحنفية كالصفكية . الرابطة االسالمية الكبرل فحجبيا كعطميا

االمر الذم أدل الى تفاقـ القطيعة التي . االمامية كاقتساميما الرقعة االكبر مف دار االسالـ
كانعكست فييا عكامؿ الصراع الضارم الناشب بيف الدكلتيف . كانت قائمة اصال بيف المذاىب

. كالناس عمى ديف ممككيـ، كما يقاؿ. المدكدتيف

: ذلؾ الكضع السياسي االقميمي أدل الى نتيجتيف متالزمتيف مكضكعيا

حقا انو بالنسبة لعزليـ . اضطياد الشيعة كعزليـ سياسيا كاجتماعيا: النتيجة االكلى
سياسيا كاجتماعيا فاف السمطة العثمانية لـ تأت بشيء جديد، فقد كانكا معزكليف ايضا اباف الفترة 

ذلؾ اف . لكف الفارؽ يكمف في درجة العزؿ، الذم يعكد بدكره الى اسبابو. المممككية الطكيمة
العناصر العسكرية الحاكمة منذ السالجقة قد عممت بتمؾ السياسة في منطقة حكميا بسبب 

الستحالة التكفيؽ بيف الشيكة العارمة لدييـ الى الحكـ كالسمطة كبيف البنية الفكرية السمبية لمعقيدة 
اما العثمانيكف فانيـ، باالضافة الى ذلؾ، قد تعاممكا مع الشيعةفي منطقة حكميـ . الشيعية

. بكصفيـ عمالء لمعدك الصفكم، بسبب الجامعة المذىبية

مف ذلؾ اف الشيعة تمتعكا إباف الفترة المممككية عمى االقؿ بقسط كافر مف الحرية 
كال ننس اف النيضة العممية الكبرل قد حمت في جبؿ عامؿ حيف كاف تحت الحكـ . الفكرية

فالمعركؼ اف المماليؾ خالؼ لمعثمانييف، لـ يكلكا االمر الثقافي ام اىتماـ، اال حيف . المممككي
كانكا جنكدا جاىميف، اكثرىـ اميكف، ال يتطمعكف الى اكثر . كاف كاف يتقاطع مع شؤكف حكميـ

مف حراسة ممكيـ كاالمتيازات اليائمة التي تمتعكا بيا، تاركيف امر النزاعات الكالمية كالفقيية 
كتمؾ ىي السياسة التي منحت جبؿ عامؿ ، بقيادة الشييد االكؿ، اف ينيض كاف يبني . الربابيا

. كيانو الثقافي كالمكانة الرفيعة التي اكتسبيا بجدارة كاستحقاؽ في تاريخ الفكر الشيعي

ما اشرنا اليو مف دخكؿ الشأف المذىبي في قمب الصراع السياسي : النتيجة الثانية
كىنا نقكؿ ايضا اف الشأف المذىبي لـ يكف في يكـ مف االياـ بعيدا عف . الصفكم-العثماني

كلكف حدة الصراع بيف العثمانييف كالصفكييف، كايضا، كخصكصا، الفرز . السياسة كشجكنيا
الحاد كشبو الكامؿ الذم ترتب عمى قياـ الدكلتيف اعطى االزمة اآلف معنى كبعدا مختمفا جدا عف 

ككاف مف آثارىا قياـ حالة قطيعة شبو كاممة بيف . ما كاف اياـ الفاطمييف كالعباسييف مثال
قطيعة نفسية اتسمت بما يشبو العداء، كقطيعة عممية، اعني انعداـ . المذاىب السنية كالشيعة

. التكاصؿ الشخصي بيف ارباب المراكز العممية كفقيائيا مف الجانبيف
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في ىذا االطار يجب اف نضع ابرز ما عرفناه مف سيرة الشييد الثاني كنيج حياتو، 
ابتداء مف انفتاحو شخصيا، بكصفو اعمى فقياء الشيعة في الشاـ شأنا كأرفعيـ مكانة، عمى 

المراكز العممية في الشاـ كمصر، كانتياء بتمؾ البادرة الفريدة في تاريخ الفقياء المسمميف كفي 
تاريخ العالقات بيف المذاىب االسالمية، حيف اعتمد الفتكل كالتدريس عمى المذاىب الخمسة في 

. ككأنو يريد اف يقدـ النيج البديؿ لتيار العصر. بعمبؾ

. لكف، أراد الشييد امرا كأراد اهلل أمرا

فعندما قتؿ العثمانيكف شيخ جبؿ عامؿ جزاء لخركجو عمى سياسة دكلتيـ، رمكا الى 
لكنيـ بما فعمكا اسسكا دكف اف يقصدكا لمسار جديد لحركة . أسكات صكرتو الخارج عمى قانكنيـ

التشيع، كاف ميدانو ىذه المرة أرض ايراف، التي كحدىا الصفكيكف بعد قركف مف الشتات، 
. ككضعكىا عمى خط التشيع االمامي، الذم كانت تتحفز لالندماج فيو منذ قركف

ذلؾ اف مف آثار تمؾ الجريمة النكراء كالغبية معا، انبعاث ىجرة كاسعة مف جبؿ عامؿ 
. كالمناطؽ الشيعية المتاخمة باتجاه ايراف، بسبب ما نشرتو مف ذعر بالغ بيف الفقياء الشيعة فييا

كىك حدث . بحيث رأكا فييا نذيرا مكجيا الى كؿ منيـ، فانطمقكا ىاربيف ال يمككف عمى شيء
اف في ايراف حيث مارس التشيع . ساطع يصعب عمينا تصكير اىميتو كبعيد اثره بكممات قميمة

كقد تحدثنا في كتابنا . االمامي الكؿ مرة في تاريخو دكرا تبميغيا في جك مف الحرية الكاممة
لكف ما لـ نقمو ىناؾ، لخركجو . عف تأثير تمؾ اليجرة (اليجرة العاممية الى ايراف)المشار اليو آنفا 

عف خطة الكتاب، اف حالة التكاصؿ التي نشأت بيف القطريف مذ ذاؾ كانت نعمة كبير عمى 
اذ اتاحت لو اف يتنفس مف الخانؽ العثماني الكامؿ الذم راف عميو مف بعد . جبؿ عامؿ ايضا

االمر الذم أتاح لو، بؿ لكؿ الشيعة في الشاـ، اف يتابع البحث كالتطكر كاالنتشار . اربعة قركف
كلكال ذلؾ لكاف مف المرجح اف يتطكر باتجاه معاكس بسبب الطكؽ العثماني الكامؿ . النكعي

. الذم كاف مضركبا عميو في الشاـ كالعراؽ

كىكذا اندرج الشييد الثاني، بالرغـ منو، في تمؾ الحركة التطكرية الشاممة التي حاكلنا 
كنحاكؿ االف تركيب أجزائيا اك مراحميا في سيرة متصمة تتجاكز . قراءتيا خالؿ تمؾ السير الست

. االشخاص كتطؿ عمى البطؿ الجميكر-االبطاؿ

كاف مف نتائج تمؾ االحداث المتعاقبة اف تحكؿ مركز الثقؿ في الحركة الشيعية االساسية 
كمنذ ذلؾ الحيف خسر جبؿ عامؿ مكقعو الريادم، كاكتسب بكامؿ . كقمب تطكرىا الى ايراف

الجدارة مدة قرنيف كاف خالليما مصدر كؿ تجديد فكرم، بعد اف كانت المراكز العممية في العراؽ 
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/ قد انحدرت كىاف امرىا انحدارا مطردا بدأ باالجتياح المغكلي في اكاسط القرف السابع لميجرة
. الثالث عشر لمميالد

(5 )
نقؼ في ىذه المرحمة عند عمي بف . بالعكدة الى دكر البطؿ في ىذه الصكرة المتحركة

أكؿ ما . عبدالعالي الكركي، ذلؾ الرجؿ القادر الذم يعكد اليو شرؼ اكثر مف مبادرة تاريخية
إذ ادرؾ بحس خارؽ االمكانات . نذكر لو االنفتاح عمى ايراف في تمؾ المحظة الحرجة مف تاريخيا

كال ريب اف . رغـ اضطرابيا الدمكم في مطمع امرىا. اليائمة التي تختزنيا النيضة الصفكية
ينطكم عمى بعد نظر . مبادرتو، مجرد مبادرة، بدخكؿ المعترؾ االيراني المضطـر في تمؾ المحظة

كذلؾ انجاز . ثـ نجاحو الكبير في تأسيس كادارة نظاـ تبميغي شمؿ كؿ ايراف. كشجاعة خارقيف
. كاف مف قكتو اف اعاد اليو المحمة كاممة. ضخـ كضع البمد عمى رأس منعطؼ جديد مف تاريخو

كال ندرم ماذا كاف سيحدث لو لكال . بعد اف كاف ميدانا لكؿ مايخطر بالباؿ مف عكامؿ الفرقة
كمف ىنا قمناسابقا كنقكؿ اآلف، انو أعظـ . لكف مف المؤكد انو سيككف مختمفا جدا. اعماؿ الكركي

. الرجاؿ أثرا في تاريخ ايراف الحديث
السيما كانو . الجميكر-الفرد لف ينسينا دكر البطؿ-لكف اىتمامنا كتقديرنا لدكر البطؿ

. (سير السير)مدار 
. مما ال شؾ فيو انو أعظـ االبطاؿ ال يمكنو اف يعمؿ بنجاح عمى مكضكع غير قابؿ
كايضا، بالتالي، فال شؾ اف ما أتيح لنا اف نصفو مف انجازات الكركي العظيمة، لـ يكف مف 

كلكنو ايضا انجاز شعب كجد مف يشرع امامو االبكاب لمخركج مف كربتو الى . صنع البطؿ كحده
مف دكف ىذا الفيـ تسقط . فسحة االمؿ في مستقبؿ مشرؽ، فسار فيو بيمة كمف دكف ادنى تردد

كؿ الفركؽ بيف الذيف استجابكا لدعكة االنبياء مثال فساركا عمى درب اليدل كالصالح، كبيف 
لقد ادرؾ الشعب االيراني . الذيف رسخكا في عنادىـ، فمـ تزدىـ دعكة الحؽ اال عتكا كطغيانا

فسار فيو كخرج مف . العريؽ في تمؾ المحظة بطريقة ما اف ذلؾ ىك المخرج الكحيد مف كربتو
دراؾ حقيقة الذات التي كانت مغطاة بمختمؼ  ظممة الفتنة بقناعاتو المتنكعة الى ضكء الكحدة، كا 

كىك درس حقيؽ بأف يقرأ كيستعاد لما فيو مف مغز . كبتمؾ الخطكة اجتاز الصراط. اشكاؿ الفئكية
. عميقة

(6 )

. الجميكر يبدك لنا أبيف ما يككف مف خالؿ سيرة البطؿ السادس كاالخير -دكر البطؿ
كتقدـ لنا سيرتو نمكذجا مميزا . كبياء الديف العاممي ىك ثاني بطميف عاشا كأديا دكرىما في ايراف

. الجميكر-الشخص كالبطؿ-لمعالقة بيف البطؿ



240 

 

كخمفت كراءىا أياـ الشتات . في أياـ بياء الديف كانت ايراف قد اجتازت صراطيا سياسيا
عمادىا كتاجيا حياة فكرية في  الغاية مف . كلقد عاش حياة حافمة مجيدة بكؿ المعاني. كالنزاع

لكف ىذا الجانب مف سيرتو، عمى . الغنى كالخصب يندر اف تمتع بمثميا أحد مف بني البشر
كعمى كؿ . الجميكر-كال عالقة لو بالضركرة بالبطؿ، الشخص-جاللتو، يتصؿ مباشرة بالبطؿ
لكف بياء الديف تمتع ايضا بمحبة فريدة مف شعب ايراف جعمت . حاؿ فقد كصفناه خالؿ سيرتو

بحيث تحكؿ الى . منو الى ما قبؿ قميؿ الشخصية الشعبية االكلى بيف الناس في كطنو الثاني
شخصية اسطكرية، تدكر حكليا الحكايات العجيبة التي تظيره دائما رجال عالما ينافح عف الخير 

. كالعدالة

ما مف شؾ اف الجميكر حيف يقكـ بعمؿ مثؿ ىذا عمى شخص فانما لسبب خاص قائـ 
ام اف آلية نقؿ انساف مف شخصية لو حقيقية كعادية الى . لدل االننيف، الجميكر كالشخص

حقا اف قكانيف ىذا النقؿ غير محددة، . شخصية اخرل اسطكرية انما يتـ كفؽ اساب مكضكعية
بقدر ما نعرؼ، بشكؿ دقيؽ كمركز، كلكننا عمى ثقة تامة مف أنيا مكجكدة في الكاقع كيمكف 

اشخاصا رمكزا نجحكا . كاال لماذا يحدث انيا تتناكؿ اشخاصا معينيف فقط دكف سكاىـ. اكتشافيا
. في اف يعبركا بجدارةعف أمر مكنكف لدل الناس

كنعني بيذا . نعتقد اف سر بياء الديف الخاص يكمف في عصره كفي شخصيتو معا
الكالـ المجمؿ التفاعؿ االيجابي بيف الشخص بمككناتو الفكرية كالسمككية كبيف الكؿ الذم كاف 

شأف كؿ . يتألؼ منو المجتمع االيراني في تمؾ الحقبة مف تاريخو، تألفا جعمو ذا ركح جمعية
. المجتمعات التي تتمتع بمقدار كاؼ مف التجانس

فمقد عرفنا اف ايراف كانت اذ ذاؾ قد اجتازت ازمتيا التاريخية متجية مف الشتات الى 
كاالنتقاؿ حدث عبر أداء سياسي ثقافي . الكحدة، مف عصر امراء الطكائؼ الى الدكلة الكاحدة

كال مراء في . تكاله مف جانبو السياسي الحكـ الصفكم، كمف جانبو الثقافي المياجركف العامميكف
لكف ىذا الحكـ عمى الرغـ مف انو ال يشير اال الى . أف ىذا كمو كاف انجازا تاريخيا بالغ العظمة

فزعـ . مكاسب، ال يزعـ اف المجتمع االيراني قد غدا بو نقيا مف التناقضات التي كاف يعاني منيا
ذلؾ اف ما يكنو جناف البشر، . كيذا يخالؼ كؿ ما نعرفو عف طبع االنساف، فردا كاف اـ جماعة
كىـ حيف ينتقمكف مف طكر الى . كبالتخصيص ما ألفكه كعاشكا عميو، ليس شيئا قابال لممحك دفعة

طكر غيره، مف صيغة سياسية اك ثقافية الى اخرل، فانيـ يحممكف معيـ ركاسب مف الطكر 
. الماضي، تمكه نفسيا بدىاء لتتالءـ مع الصيغ الجديدة المقبكلة
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مف المظاىر البارزة لتمؾ الحاؿ االنشطارات البالغة الىؿ الفقو كالكالـ كالتصكؼ في 
تيارات كثيرة متنازعة، ال تتعامؿ بالنصفة فيما بينيا، كلكنيا تمضي تتقاذؼ كينبز بعضيا بعضا 

كربما رأل راء في . كؿ مف فييا يرمي الى الكيد لكؿ مف فييا. فكأنؾ في ساحة صراع. بكؿ سكء
كلكف المتأمؿ الخبير فيما كاف يدكر حكلو . ذلؾ عالمة حيكية فكرية، كىك كذلؾ عمى االرجح

مما . النزاع مف مختمؼ المسائؿ يستطيع دكف عناء اف يرجع اصكليا الى العيد الماضي كتياراتو
كعالمات عمى فترة المراىقة العنيفة التي كاف البمد .يدلنا عمى انيا كانت أجزاء ما تزاؿ حية منو

. كمو في خكاتيميا

جاء بياء الديف، بما عرفنا مف خالؿ سيرتو، مف انفتاح غير مشركط عمى مختمؼ 
كتعامؿ معيا بما عرؼ عنو مف سعة عمـ كسعة صدر . فأخذ مف كؿ منيا خير ما فيو. التيارات

كلـ . تعامال ايجابيا، بكصفيا أجزاء مف كضع قائـ عمى االقؿ، كمف حقائؽ الشعب االيراني
كمف ىنا رأل باف الشعب العادم في ارفع فقياء بمده مكانة، كأعظـ . ينغمس في حمأتيا الدركمة

حقا لـ يكف ابف الشعب العادم منغمسا مباشرة فيما كاف . رجاؿ الفكر فيو منزلة ما يمثؿ مبتغاه
يجكؿ فيو رجاؿ الؾ التيارات المتنازعة، كلكنو كاف يدرؾ كال شؾ  ما يدكر حكلو، كيدرؾ ايضا 

فالعقؿ الجمعي . كانو طالما كانت المعركة حامية الكطيس فاف عميو اف يكدح لمكصكؿ. مغزاه
كمف ىنا ندرؾ انو عندما اغدؽ . ابرع بكثير مف سائر افراده في ادراؾ حقائؽ ما يالمسو كتحميميا

ذلؾ الحب عمى بياء الديف كرفعو في الحكايات التي كضعيا عنو الى مرتبة اعمى بكثير مف 
كاف يقدمو بكصفو رمزا لمخالص النيائي، . مرتبة االنساف العادم كاف يتحدث عف احالمو ىك

كالجتياز المسافة الباقية امامو مف الجسر كالعبكر نيائيا الى الضفة الثانية، حيث يمقي عصاه 
. بعد تمؾ الرحمة المضنية مف جكره الماضي الى  طكره اآلتي. كيستقر بو النكل كيطمئف

كىك يرينا . ىي ذم خالصة تحميمنا لبطكلة بياء اليف كما نراىا مف منظكر الجميكر
كيا لبراعة الجميكر حيف . الجميكر معبرا عف نفسو كفعمو باكضح كاجمؿ بياف-البطؿ السابع

. كلكف لغتو، كيا لممفارقة، ال يقرؤىا اال العارفكف برمكزىا. يتحدث عف مكنكنو

(7 )

ّنت ايضا لقارئ كعى قمبو ػربما ع في خكاتيـ سيرة السير يجدر ينا اف نقؼ عند مالحظة
تتصؿ تمؾ المالحظة بمغزل جامع نستخرجو مف تمؾ الحركة العارمة التي . ما غادرناه مف سير

. مف اكليما بف ممي حتى آخرىـ بياء الديف العاممي. رافقناىا عبر ابطاليا الستة
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تمنحنا تمؾ المرافقة التي امتدت عمى اربعة قركف فيما تمنحنا فرصة ثمينة لمتطمع مف 
بما في تمؾ مف عناصر محركة، . بعيد بنظرة شاممة الى االرض التي انطمؽ منيا اكلئؾ االبطاؿ

كالثقافي بكصفو محركا . العقيدم بكصفو منظكمة فكرية. الثقافي-عمى رأسيا العنصر العقيدم
ذلؾ ىك الجامع المشترؾ بيف تمؾ . سمككيا جماعيا قادما مف المجتمع في عمقو التاريخي

الجماعات التي كانت ميداف كمكضكع عمؿ اكلئؾ االبطاؿ عمى ما بينيا مف فكاصؿ جغرافية 
. كفكارؽ في التاريخ الخاص

كمف معمكـ اف البعد الزماني بما يمنحو لممتطمع مف قدرة عمى الرؤية الشاممة يتيح 
ىنا، كمما اتسعت الرؤية . لمناظر اف يرصد المكضكع بشكؿ افضؿ بكثير كاف يكتشؼ ظكاىره

. كعمى العكس كمما ضاقت الرؤية ضاؽ ما يستخرجو مف مغازييا كمعانييا. اتسعت مغازييا

اف اىـ ما يستخرجو المتأمؿ ىنا ليس منسير االبطاؿ الستة بؿ مف مراقبة البطؿ السابع، 
الجميكر، الذم قمنا انو المادة التي عممكا عمييا كبيا، كالذم كضع في خدمة مشركعيـ المتكع 

كاف مف المستحيؿ عمييـ لكالىا اف يككنكا شيئا . الكجكه كاالغراض ما يختزنو مف عناصر ثقافية
نقكؿ ىذا مع ضركرة االشارة الى اف االبطاؿ انفسيـ ىـ ممثمكف رازكف لتمؾ الحالة . مذككرا

اذف . الثقافية بكصفيـ مثقفيف عضكييف، خصكصا في بناىا الفكقية المذخكرة في المعرفة الخاصة
الحقيقي اف الجميع ىـ ابناء . فالفاصؿ بيف االبطاؿ  كجميكرىـ ىك فاصؿ تحميمي كليس حقيقيا

. كالفاصؿ محصكر في الدرجة كالدكر. الثقافة نفسيا

نممس مف مرافقة تمؾ الحركة المتصاعدة، مف بدئيا لدل ابف ممي حتى النقطة التي كقفنا 
. عندىا مع بياء الديف العاممي، تمؾ الحيكية الخارقة التي يتصؼ بيا التشيع االمامي كثقافة

بحيث انو نجح اكال في استيعاب الضربة الصميبية الساحقة التي أصابتو في اكثر مف مقتؿ، ثـ 
في استيعاب ما تالىا، اعني دخكؿ العناصر العسكرية الطارئة عمى الصكرة السياسية في 

خصكصا اذا اعتبرنا اف إعادة البناء . كذلؾ انجاز مذىؿ. المنطقة، بما حممتو اليو مف عداء لدد
.  الداخمي قد حصؿ في الكقت الذم كانت تمؾ العناصر تبسط سمطانا مطمقا عمى كامؿ الساحة 

بذىنية مف . كما كاف ىامشيا الثقافي المتمثؿ في فقياء السمطة يراقب كؿ ما يجرم بدقة تامة
انتزع مف اآلخر ما كاف في يده فيك يقظاف ال يغمض لو طرؼ، خشية اف ينيض ليستعيد ما 

كخصكصا ايضا اف التشيع قد انجز ما انجز مف دكف مؤسسة سياسية تممو كتخطط . كاف لو
قكة التخطيط كالعمؿ عنده كانت محصكرة في اكلئؾ الفقياء كفي امثاليـ ممف ىـ . كتعمؿ لو

فأكلئؾ الفقياء جميعا، بمختمؼ مستكياتيـ، ىـ قادة  تمؾ المجتمعات كعقكليا . اصغرمنيـ شأنا
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كتمؾ صيغة فريدة في ذلؾ االكاف مف حيث انيا جمعت بيف التفكير المعرفي . المفكرة في آف
. كما تزاؿ ىذه الصيغة سمة التشيع كشعاره. المجرد كالعمؿ الميداني

كما نجح، ثانيا، في بناء انمكذجو الخاص عمى ارض جبؿ عامؿ مستفيدا مف حصانتو 
الف جبؿ عامؿ كاف . كذلؾ انجاز ال يقؿ اثارة لمدىشة كالعجب. الطبيعية كمف تجانسو السكاني

كال شؾ اف العالـ الشيعي كمو مديف . اذ ذاؾ مجرد جزيرة صغيرة في البحر المممككي الشاسع
. لذلؾ االنجاز الخارؽ

ثقافيا ينتج ذلؾ العدد الجـ مف االبطاؿ البارزيف، عمى -أخيرا، إف مرّكبا اجتماعيا
اختالؼ الكاف بطكلتيـ، خالؿ اربعة قركف، يتكالكف عمى قضية كاحدة تتجاكز ازمة التشيع 

كينجحكف في رفع قكميـ مف جماعة ممزقة تعاني االحباط كاليامشية الى دكلة قكية ال ، التاريخية
رابط يشدىا سكل العقيدة التي ىي لب الثقافة كركحيا المحركة، ليكمرّكب في الغاية مف الحيكية 

كىذه ىي العبرة االكثر اىمية التي . كالقدرة عمى التكيؼ كالتعامؿ الناجح مع االزمات الكبرل
. كنرتجي اف يخمص الييا القارئ .نستفيدىا مف دراسة تمؾ السير

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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