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 مقـدمة التحقيق

أن اُقـّدم للباحثين ، خصوصاً الذين يُشاركونني التقديَر ُيسعدني 

للتاريخ اإلنساني ،  هذه بوصفِها مصدراً أساسيّاً ، العالي لِسـَير الرجال 

ريبي ـالنشرة لِما وصَل إلينا من المخطوط الذي كان قـد كتبه صديقي وق

الشيخ محمد رضا زين العابدين شمس الدين رحمات هللا تعالى عليه . فأودع 

فيه ما يعرفه وما استفاده من ِسـيَِر أسالفِه وأبناِء أُسرته من آل شمس الدين ، 

إلى الشهيد األول محمد بن مكي الجزيني رضوان هللا  ون بنسبهمـالذين يرتفع

 ( .  مشاهير آل شمس الدين أزهار الياسمين فيعليه . وسّماه ) 

 

ن ترجم والحقيقةُ التي سيراها القارُئ العارُف بسرعة ، أن أكثر مَ 

لهم هم من غير المشاهير ، بحيث أننا ال نجـُد لهم ذكراً في الُكتُب الُمَعـّدة 

للمعارف تحت عنواٍن أو غيره . ولكن الحقيقة أيضاً أن هـذه هي للترجمة 

ميزة الكتاب ، إنه يُجـّدُد ذكَر أعالٍم من ذوي المكانة واألثرفي النطاق الذي 

عاشوا وعملوا فيه ، مّمن كان من الُممكن أن يضيع ذكرهم نهائيّاً لوال أنه 

ضافة إلى ذل  ، أّوُل تداركهم بالترجمة لهم في كتابه . ثم أّن الكتاب ، باإل

بعينها بقصـد االستيفاء .  عامليّةٍ  كتاٍب نعرفه في الترجمة ألعالم أُسرةٍ 

ـبُل ، فعاشوا في  خصوصاً وأّن هـذه األُسرة بالذات قـد تفّرقت بأبنائها السُّ

أماكن ُمتباعـدة : من موطنها األصلي "جبل عامل" إلى "سوريا" و 

، بحيث غـدا من العسير جـّداً تتبُّع أحوالهم .  "العراق" و "إيران" و "الهنـد"

فجاء المؤلُف بكتابه هـذا ليجمعهم في عمٍل واحـد . وهـذا ، باإلضافة إلى 

التعـريف بكل علٍَم علٍَم منهم ، ذو فائـدٍة أُخرى ربما كانت أكثَر أهميّةً ، هي 



11 
 

بين تل   أنّه يُساهُم ضمناً في رسـم صورةً للحراك الثقافي الشيعي الواسع

 األقطار، عبَر تتبُّعِ حراِك أبناِء األُسـرِة بينها . 

أقول ذل  على سبيل بيان سبب اهتمامي بإعـداد ما وصلنا من 

 الكتاب للنشر على قلّته وصعـوبته . 

 

 ــ المؤلف ــ 

ُولـد الشيخ محمد رضا في "النجف " ، وفيها نشـأ وتلقّى دروَسـه 

ُمـدّرسـاً معروفاً في حوزتها العلميّة . كما أخـذ األُولى على والده الذي كان 

بعـُد عن الشيخ عبد هللا نعمة والشيخ محمد تقي الفقيه والشيخ حسين معتوق 

. وهؤالء أساتذتُه رضوان هللا عليهم والسيّد محمد باقر الشخص األحسائي 

" ، بـ  النجف ب االصطالح األكاديمي في "ـّمى ، بحسـفي المرحلة التي تُس

) السطوح ( ، أي الّدراسة لكتاٍب من الُكتُب الُمعتَمـَدة في العربيّة والمنطق 

والفقه وأُصوله . ثم حضر األبحاَث العالية للسيّد أبو القاسم الخوئي والسيّد 

يّد عبد الهادي ـيخ عباس الُرميثي والسـمحسن الحكيم والسيّد علي فاني والش

فيها  ) الخارج ( ، التي يُدّرسُ  مرحلةفي رضوان هللا عليهم يرازي ـالش

األُستاُذ أبحاثَه واجتهاداتِه الشخصيّة . ولم يُذَكـر أنّه نال من أحدهم إجازًة 

 الُمبّكـرة . الُمفاجئة علميّة . وذل  بال ريب بسبب وفاته 

 

ولقد عـرفتُهُ رحمه هللا معرفةً وثيقةً أثناء إقامتنا في "مدرسة اآلخوند 

. وكثيراً ما كان يخاطبني بـ "ابن خالتي" . فكنُت  الصغرى" في "النجف"

أتقبّـل خطابَه هـذا على سبيل الموّدة . ولكنّه عـنـدما زارنا ببيتنا في "بعلب "  

بعـد سنين سمعته  يُخاطُب الجـدَّ الشيخ حبيب رضوان هللا عليه بـ "ياخالي" . 

 دةَ ـــقيل لي أّن والعنـد ذل  فقط خطر لـي أن أسأَل عـن وجه هـذه القرابة ، ف
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الجـّد ووالدة الشيخ زين العابدين والـد الشيخ محمـد رضا هما أُختان من آل  

نجم الدين . وهـذه من األُسرات المعروفة حتى اليوم في بلـدة "حنويه " ، 

 حيث ُولـد ونشـأ االثنان . 

 

ودار الزمان دورتَه ، فتركنا كالنا "مدرسة اآلخوند" ، أنا إلى ما 

ُكنّـا نُسّميه آنذاك "المدرسة اللبنانيّة" الجديدة ، وهي أّول مدرسٍة في 

"النجف" للطلبة "العامليين" . أّما هـو فاشـترى لنفسـه داراً صغيرةً في 

ر أن يلقى حتفَـه فيها منطقٍة ُمستحَدثَة خارج البلد ، كان من تصاريف الَمقـدو

 وبسببِها . 

 

م طُرَح الصوُت  6085نيسان  68هـ /  6733شوال  67بتاريخ 

بأن سرداب بيت الشيخ محمد رضا قـد انهار ، وأنّه هـو كان داخلَه . فانطلقنا 

ُمسـرعين حتى رأينا أّن باحة الدار الصغيرة قـد باتت هُـّوةً فاغرةً تمألُ 

بأيدينا الرمَل  قعـَرها الرماُل الرخوة . فطفقُت ومعي عـدٌد من الرفاق نحفرُ 

الطـري إلى أن عثرنا على جثمانه . وإن أنَس فال أنسى ، بعـد ما يزيـُد على 

نصف قـرٍن من الزمان ، يوم رفعتهُ مع أحـد الرفاق بجسمه الضئيل النحيل . 

لم تكن تبـدو على وجهـه هيئةُ الموت كما تكون عـلى وجـه َمن يموتُون ميتةً 

 طفـٍل نائٍم ُمطمئن النفـس . عـنيفة . بـل كان أشـبهَ ب

 

يُذَكـر للشيخ محمد رضا رحمه هللا أنّـه أّوُل َمن التفت إلى موقع 

الشهيد األول التأسيسي في نهضة "جبل عامل" . فوضع على سيرته وأعماله 

( هو أّوُل مؤلفاته ، طبعه في  حياة اإلمام الشهيد األّولكتاباً سّماه ) 

م ـفي بيروت بعـد وفاته ضمن مجموعٍ حمل اس  هـيـد طبعـ"النجف" ، ثم أُع
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( . حقٌّ أّن  بهجة الراغبين في مؤلفات الشيخ محمد رضا شمس الدين) 

األبحاث التالية على الموضوع نفسـه قـد تجاوزت عـمله هـذا بمسافٍة كبيرة ، 

ضل ريادة الطريق لها جميعها . وعنـدما ـومع ذل  يبقى لكتابه الصغير ف

 ن يتجاوزه ، ففي هـذا دليٌل على أصالة بادرته وضرورتها . يأتي بعـده مَ 

 

 ــ المخطوط وعملُنا عليه ــ

ما وصلنا من األصل بخط مؤلفه هو أوراٌق ُمتناثرةٌ . يبـدو أنها 

سـم . في كلٍّ منها ترجمة أو بعض  02×  63من قَْطع  صفحاُت  دفترٍ كانت 

ترجمة لشخٍص أو أكثر. جميعها مكتوبةٌ بخطٍّ ُمتراكب الحروف ، كثيراً ما 

حال لون الحبر الذي ُكتب بها . حافلةٌ باإلضافات الُمستعِرَضة ما بين 

 السطور بخٍط دقيق . وكل ذل  جعل قراءتها في غاية الُعسـر . 

 

ليست قويّة . وال تخلو من األخطاء النحويّة واإلمالئيّة ، لغة الكاتب 

 في الضاد والظاء . اً في كتابة الهمزة والفرق بين حرخصوص

 

ومن مشاهير آل شمس  كل ترجمٍة تبـدأ بـعبارة بمثابة عنوان : "

ومن مشاهير آل شمس الدين في  " أو " ومن آل شمس الدين " أو " الدين

 القرن الرابع عشر" . 

 

ه يوم كان في ُمقتبل يبدو أن بعض هاتي  التراجم قـد حّرره كاتبُ 

ّدد العمل عليها بعـد مـّدة غير قصيرة . ومن ذل  أنه ـالعمر . ثم عاد إليها وج

ترجم لوالده الشيخ زين العابدين ترجمةً أنهاها بالقول أنه اآلن من ُمدّرسي 

ه بأُخرى ، قال فيها أنّه عاد الحوزة العلميّة في "النجف" . ثم أنه عاد فترجم ل
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إلى بلده ، وهو اليوم من ُمدّرسي الحوزة التي أنشأتها )جمعيّة علماء الدين ( 

في "صور" . ويؤخذ من ذل  أنّه ظـّل مشغوالً بمراجعة ما كان قد كتبه 

  بالتصحيح  واإلضافة  زهاء ربع قرن من الزمان .  

 

ضطرين مخطوط للنشر ، مُ لذل  كلّه فقـد ُكنّا ، في تحضير مادة ال

مألوف . ربما يراه بعُض العارفين بأُصول الغير اضطراراً إلى ابتداع منهجٍ 

تحقيق ونشر المخطوطات خروجاً صريحاً على هـذه األُصول . ولكنّنا ، 

بسبب المواصفات غير المألوفة لمخطوطتنا ، رأينا أّن ما ابتدعناه هو 

نا وضعنا بين يديه في النهاية نصاً أميناً القارئ . المهـّم أنّ النّص ولمصلحة 

لِما خطّه مؤلفه ، دون أن نُسقط منه حرفاً واحـداً ، مّمـا يدخل تحت العـنوان 

الذي يقرأه القارئ على غالف هـذه النشرة . لم نحـذف منه إال ما كّرره 

المؤلف ، حيث عمـد أحياناً إلى الترجمة للشخص الواحـد أكثر من مّرة . 

كل المادة في ترجمٍة واحدة ُملفّقة ونبّهنا إلى ذل  في كّل مّرة . وإال ما  فجمعنا

ترجماته ، فحذفناها كَل ترجمٍة من أشرنا إليه قبل قليل مّما عنون به المؤلف 

جميعها ألنّها ورٌم ال فائدة منه . كما أنّنا نّسقنا أسماء الُمترَجم لهم أبتثيّاً ، كما 

اللون من ألوان التأليف . ألنه لم يُكن من  هو ُمقتضى القاعدة في هذا

سماء المعقـول أن نضعها بين يـدي القارئ كما وصلتنا ، خليطاً من األ

بنفسـه عن االسـم الذي  ويُنقّـبَ  عليه أن يبحثَ موضوعاً في سلٍّة واحـدة ، 

 يُريـُده . 

 

نّنـا صّححنا األخطاء الكثيرة والُمتنّوعة التي حفـل بها األصل إ ثـم

دون اإلشارة إلى ذل  في كل مّرة . ذل  ألنّنـا رأينا أّن التنصيص على كل 
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تصحيحٍ منها سـيؤّدي إلى ملء صفحات النشرة بعشـرات الهوامش دون 

 أدنى فائدة ، اللهم إال تضخيم حجم الكتاب . وذل  ورٌم ال شحم . 

 

ّما الهوامش التي يِجـُدها القارُئ عـقـيـَب بعض الترجمات فهي لنا ، أ

 إال ما عـقّبناه بكلمة ) للمؤلف ( فهي من األصل  . 

 

قد التفت على األقـّل يبقى سـؤال أخير ، ال أشـ  في أّن بعض القـّراء 

سم إليه ، هو إذا كان األصُل قد وصلنا بتل  الحالة البائسة ، فمن أين أتينا با

) أزهار الياسمين في  ــ أي المؤلف ــوسّماه الكتاب ، وقد قُلنا أعاله :" 

 ؟ "مشاهير آل شمس الدين ( 

 

وفي الجواب نقول : الحقيقةُ أّن المؤلف هو بالفعل َمن سّماه ، وذل  

حيث أشار إليه َعـَرضاً في إحـدى األوراق الُمتناثرة غير ذات العالقة  بما 

نحن فيه ، إذ أتى على ذكر والده وإخوته ، ُمحيالً الراغَب في معرفة سـيرة 

لم نُكن بحاجٍة إلى كبير كل منهم إلى كتاٍب له سّماه بذل  االسـم بعينه . و

ـل لنعرف أّن المقصود هو هـذه المجموعة من التراجم التي عرفنا أنّه بـدأ  تأمُّ

 " . مشاهير آل شمس الدين ُكـالً منه بوصف الُمترَجم له بأنّـه " 

 ــــــــــــــــــــ
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قيق محمد مّكي [ ش] . . . . الشيخ إبراهيم بن ضياء الدين بن 

 الخزانة الكبيرة .صاحب 

يروي عنه شقيقه محمد مّكي ، وهما يرويان عن جّديهما شمس 

 الدين علي الُمتقّدم ، وعنه أخوه في إجازته . 

 

 الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ تقي

 الحلبي *( 1)الفوعاني 

 كان عالماً جليالً شاعراً رئيساً حسن الُمناظرة قوي االحتجاج . 

) الشهداء ( : له في المذهب الشيعي والُمناظرة مع مخالفيه قال في 

ةٌ مع النصيري ـفـف وقـأشواطٌ بعيدة ومواقف حسنة . ومن تل  المواق

  . . . . .المشهور ، وخالصتها أن 

 

كانت والدة الشيخ إبراهيم في الفوعة من أعمال حلب ، وبها نشا 

وترعـرع . درس على والده . وسافر إلى العراق لطلب العلم . وبقي في 

النجف مـدة ُمتلمذاً في خاللها على علماء النجف في ذل  العصركالشيخ 

محمد طه نجف والشيخ محمد حسين الكاظمي والشيخ محمد كاظم 

ير بال ضـّد . وهو أصغر من أخيه الشيخ محمد أمين . وبعـده الخراساني الشه

جاء إلى النجف . ثم قفل إلى الفوعة بعد وفاة أخيه األكبرحتى توفاه هللا بها 

 .  6783سنة 

 

رج إلى عالَـم الطبع ، يشتمل على ثالث ـوله كتاٌب جليل لم يخ

 أشعاره .صٌل في ـفصول . فصٌل في مناظراته ، وفصٌل في مراسالته ، وف
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 ومن شعره قصيدة في رثاء الحاج علي الزين منها 

 انصقيـالً عـلـى األيّــــام والحـدث دفـنـتـم بني الزيـن الكرام ُمهنّداً 

 يبيـن البـريّـــــــة ثـان س لـهوليــ لقد كان تمثـال المكــارم والنُهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفوعاني نسبة إلى الفوعة وهي قرية أهلها شيعة من أعمال حلب تُعـدُّ نفوسها نحو  (6)

( نفس . ومن القرى الشيعية في جهات 29( نفس وفيهم من آل شمس الدين نحو )799)

حلب النغاولي وفيها نحو )       ( نفس . ومن آل شمس الدين )        ( نفس . و قرية 

ل وفيها نحـس . وقرية نُ ـ( نف  س الدين )     ـمـ( ومن آل شكفريا وفيها نحو )          و ـبُـّ

)       ( ومن آل شمس الدين )        ( نفس . ومجموع نفوس آل شمس الدين في هذه 

القرى األربع نحو ألف نفس . فيهم العلماء واألدباء والُسـراة . وهم أهل جاه يُلقبون 

 بياض في األصل.أعاله  بين المعقفتينوكل ماهو  .( المؤلف ) بالمشايخ من أكثر الشيعة 

*هذه الترجمة ُملفّقة من ترجمتين للُمترَجم له نفسه في األصل المخطوط . وما أثبتناه 

أعاله هو جماع ما في الترجمتين مع حذف الُمكّرر . وفي المحذوفة أّن الُمترجم له " ُولـد 

 في النجف وفيها نشـأ " . )المحقق( .

 

 مد بن محمد بن مّكي الشهيدي الجزينيالشيخ أح

والظاهر أّن محمد بن مّكي هـذا هو محمد بن مّكي بن شمس الدين 

 )أبو الحسن( بن محمد العاملي الشهيدي الذي يأتي ذكُره .

 

ُولـد ونشـا الُمترَجم في جزين . ثم سافر إلى الهنـد واتصل فيها مع 

. وكانت له عنـده منزلة  6957السلطان عبـد هللا قطب شاه المتوفّى سنة 

عظيمة . وترجم كتاب كشكول البهائي بعـد وفاة مؤلفه . وطُبعت هذه 

 ع لُـّمـٍة ـر إلى مكة مـ. ثم ساف6058نة ـالترجمة في ضمن مطارح االنظار س
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 ا لّمـا أرادـنين . وبعـدهـد على ثالث سـزيـوجاورها مـدة ت ، نـدـل الهـن أهـم

جزين تعلّـّق به بعض رفقائه من أهل الهنـد وأرادوا أن  الرحيل إلى بلدته 

يرّدوه إلى الهنـد فلم يرَض . فألّحوا عليه بالسفر فلم يقبل . فلّما لم يجـد منهم 

 ارةـــيُر إلى زيـن ، ثم أسـر إلى اليمـتخلّصاً قال أرجع معكم على طريق البح

طريق البحر ثم إلى  األئمة في العراق . فخرج من مكة قاصـداً العراق على 

بلدته جزين . فلما وصل إلى "المخا " توفي بها قدس سـره ، قبل أن يصل 

إلى العراق وبالده جبل عامل . فمات غريباً كما مات إمامه الحسين غريباً 

وُدفن فيها . وبقيت أمواله وُكتُبه التي كان يحملها معه التي منها )مدينة العلم( 

. وكانت وفاته بمقتضى استظهارنا من مترجميه (  6) أمانةً عنـد إمام الزيدية

 هجرية .  6985في األمل وهوامشه وأعيان الشيعة وغيرها حوالي السنة 

 

وُوجـد بخطه الجزء الثاني من كتاب االنسان )؟( تأليف أحمد بن 

.  6987هـ ، وتاريح كتابته سنة  279عّمار المهـدوي التميمي المتوفى سنة 

 فاضل خان كما في فهرست مكتبة المدرسة الظاهرية .وهي من أوقاف 

 

وكان الُمترَجم عالماً فاضالً أديباً شاعراً ناثراً . ولكن إلى اآلن لم 

 نطّلع على شئ من شعره أو نثره . 

 

قال في األمل :" كان عالماً فاضالً أديباً شاعـراً ُمنشئاً . سكن الهنـد 

 ين . مـدة وجاور مكة سنين . وهو من المعاصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأيُت هـذا التفصيل على هامش بعض نُسخ أمل اآلمل . )المؤلف( .   (6)
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 الشيخ إسماعيل شمس الدين الحلبي 

ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ نقي ابن محمد شمس الدين الشيخ 

ابن محمد زين العابدين بن حيدر بن الشيخ زين العابدين بن الشيخ إسماعيل 

 بن الشيخ حسن بن إسماعيل بن علي ابن الشهيد األول . 

 

قـِدم النجف قبل قدوم الوالد دام ظلّه وتلّمـذ على جملةٍ من علماء ذل  

م السيّد حسين الحّمامي النجفي والشيخ محمد حسين كاشف الغطا العصر منه

 والشيخ عبد الرسول الجواهري .

 

 د أنـريا من بالد حلب . بعـفَ ـكن كَ ـوس 6785ثم رجع حوالي السنة 

سكن سامراء سنة وتسعة أشهر . وكان مجموع ُسكناه في العراق ستة  

وعشرين سنة . ودرس العلم على ِكبَـر ، حيث كان في مبـدأ أمره يتعاطى 

 الحلواء وغيرها مع والده . 

 

 الشيخ أمين شمس الدين 

 ابن محمد العاملي الَمركبي نسبةً إلى قرية مركبا من أعمال صور . 

ورع . سكن النجف مـدة طويلة ورجع إلى وطنه عالٌم جليل صالح 

 جبل عامل . 

 

بن زين  (1)الشيخ بهاء الدين العاملي الولد الثالث للشيخ محسن 

 .*العابدين بن بهاء الدين بن محمد مّكي شرف الدين 

والثالث ممن ُسّمي بهاء الدين من علماء هذا البيت . ثانيهم سميّه 

بهاء الدين بن محسن . وثالثهم بهاء الدين أبو المعالي بن محمد مّكي . وهذا 

 ُمتأخـٌر عن أخيه وسميّه المتقّدم من معاصري الخليلي . 
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ن ُمعاصري ـر كانا مـّدم الذكـن المتقـيخ حسـوه الشـوهو وأخ  

د محسن األعـرجي المقدس الكاظمي . وقد استعار منهما كتاب يّـالس

"المنتهى" الُمنتقل لهما عن والدهما . وكتب السيد محسن بخطه على ظهر 

 النسخة ذل  . 

 

ولبهاء الدين هذا أٌخ في االسم والُمسّمى . إال أن هذا من معاصري 

، وسميّه الذي يأتي معاصر للخليلي  67السيد األعرجي في أوائل القرن 

 ( كما استظهره آغا بزرك في كتابه . 67النجفي في أواخر )

 

وجـَد آغا بزرك الماضي بخطه تكملةً لقطعٍة من التهذيب الذي كان 

 مل  عّمه الشيخ محمد رضا بن الشيخ زين العابدين وانتقلت إليه بعد وفاته . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ويُحتمل أن يكون محسن هذا غير محسن أبو الحسن وبهاء الدين اللذين هما 6)

 .... [ تأخر محسن بن ]زين[ العابدين . )المؤلف( . غير ].

من ترجمتين له في األصل جمعناهما هنا دون حذف . ُملفّقة  الترجمة أعاله*

 )المحقق( .

 

 لشيخ تقي شمس الدين الحلبي ابن الشيخ محمد شمس الدينا

م ، ُمرّوج الدين ـاً كبيراً ، ُمجـّدد العلـكان عالماً فقيهاً ُمتبحراً رئيس

 ُر ــل العلم ، سوف ننشــب . وله فيها عائلة كبيرة من أهـالمذهب في بالد حلو

 أسماءهم بمنّه وتوفيقه تعالى . 

 

 لماء جبل عامل . فـّر معـس الدين كان من عـمـيخ محمد شـأبوه الش
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 َمـن فـّر في نكبة الجّزار. وأّمـه عراقيّة ، كانت عارفةً بالكيميا .  

 

تلّمـذ الشيخ تقي في جبل عامل على الشيخ حسن القبيسي صاحب 

المدرسة الكوثريّة الشهيرة . وهاجر إلى العراق وتلّمـذ على الشيخ جعفر 

ل  كاشف الغطا . ثم غادر النجف إلى بالده فطلب منه كبير بيت قُـفّـة في نُـبُـّ

يومـاً بُحكٍم كان على أن يُقيم بين ظهرانيهم ، فأقام بينهم مـّدة . ثم أنّـه حكم 

ل ودعا أن ال يبقى لبيت قُـفّـه باكبير آل قُـفّـه فانتقل إلى الفوعه .  قية في نُـبُـّ

وأن تكون القوة لبيت شربه . واليوم كما دعا من هللا القوة لبيت شربه ، ولم 

  يبَق من بيت قُـفّـه باقية . مّمـا يدلُّ على عظمة الُمترجم عند هللا ُجـّل وعال .

 

 جعفر الصائغ بن بدر الدين بن الحاج أمين الصائغ 

 لعاملي*االقاني 

 

 هو اليوم من طالّب النجف المشتغلين ومن أصدقائنا الُخلّص . 

هـ في النجف . ثم هاجر به والده إلى جبل عامل .  6723ُولـد سنة 

( وتلمـذ فيها على الوالد دام ظلّه  د سبع سنين رجع إلى النجف سنة )وبع

 والشيخ عبد هللا نعمة والشيخ محمد تقي الفقيه والسيد علي إبراهيم وغيرهم . 

 

 هنأته بهـذين البيتين :  6703ولّمـا تـّم زفاف عـرسـه سنة 

 ا تبهـُر العـقل وتسـقـي الخندريســـ ُر من فكري عروساهاك يا جعف

 روٍس ذا العروســــــا ـأن أُهنّـي بـع ـٌر ـديــٍس وجـــــوتُهنّـيـــَ  بعـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ) المحقق (  ملتها في كتابنا أعالم الشيعة ـ* ـــ  هذه الترجمة الُمـبـّكـر ة لهـذا العالم العامل الشهيد فيما بعد تجـد تك
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بن الشيخ محمد مّكي شرف الدين بن ضياء الدين الشيخ جواد 

 ي الذكر( .محمد بن شمس الدين . )المتقّدم  

والمحقق الكبير والعالم . كان من فطاحل العلماء والشعراء الُمجيدين 

يث والنحو واللغة والعروض بفنوٍن شتّى كثيرة في الفقه واألُصول والحد

 6657الفتوني المتوفى سنة . وكان من معاصري الشيخ مهدي  والشعر

وأحد مشايخ آية هللا بحر العلوم . وعند ذكر السيّد مشايخه في إجازته للشيخ 

ي عبد النبي القزويني صاحب كتاب تتمة أمل اآلمل قّدمه على شيخه الفتون

الشيخ [علم العلماء الشيخ محمد الجواد و...فقال وعـن العالمين الكاملين ]

 .محمد  

 

العالم الربّاني المحّدث في كتابه المتقّدم ، ومّما قال:  يوذكره القزوين

الفقيه األُصولي اللغوي العروضي الشيخ جواد بن الشيخ بن شرف الدين 

 النجفي . 

 

وأطراه السيّد العالمة محمد بن فالح الكاظمي صاحب القصيدة 

 هو العالم الفاضل الكامل ُعمدة األماثل ، الجامع بين: الكّراريّة وقال 

الصناعة الشـــعريّة والعلوم الشرعية ، العالم الرباني والمحقق الثاني 

الُمحّدث الفقيه اللغوي النحوي العروضي الشيخ الجليل الشيخ جواد بن شرف 

 الَ ـــالدين النجفي عامله هللا بلطفه الخفي والجلي ُمقّرضاً القصيدة الكّرارية ح

 نة ــي سـوالـ. وتوفي بالنجف ح رفــف األشـو بالنجــالي بها إليه وهـإرس 

(  )6 . 

ومن شعره رحمه هللا قصيدةٌ قّرض بها القصيدة الكّراريّة وأرسلها 

 :  6600إرسالها له سنة  6من النجف إلى ناظم الكّراريّة ]...[
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 رِ وبـدت فأخـفت كـلَّ طـوٍد نيّـ وردت فـأودت بالظالم األعكـرِ 

 دّي بكـل شٍئ ُمضَمرِ سمحت لـ نظمت تُخبّـُر عــن يراعٍ زاخـرٍ 

  اـانِهـي عـن حقيقِة شـينحـطُّ مـدح

 لُّ في نظمي صحاح الجوهريـويق                                     

 رِ واللفظ ساقينا بمعنًى ُمســـــك ـقٌ ـأنـمـا القرطاُس كـأٌس رايفك

 رِ ـــكَ وبديعــــٍة لـم تُن من نكتــةٍ  فرشفتُها رشـفاً لِما قد أودعـت

  ُحباها في المفاصل كلّهـا تْ رــفس

 ـّدرِ ومســرةً في قـلبي الُمتكـــــ                                         

  ـي نظمهـــافكــم فــ، ا هــهلل ناظمُ 

 رِ كــَل ُمقـــــّدٍم ومؤّخـــ قـد فــاق                                      

  زال في شـرب الُسالفة رافــالً  ال

 رِ ـُر ختامـه الُمتعطّــــاح نشُمـذ ف                                      

 .  6705رأيُت ديوانَه الخطّي في مكتبة البخاري في أواخر سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ بياض في األصل ) المحقق ( . 6

 

 الشيخ حسن شمس الدين 

ابن الحاج سليم ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محسن ابن حيـدر ابن 

علي ابن حسـن ابن مّكي ابن محمد ابن شمس الدين ابن مّكي ابن ضياء الدين 

 عم مؤلف الكتاب ( دين محمد بن مّكي الشهيد األول )علي ابن شمس ال

أعيان جبل عامل وأجلّة العم العالّمة ابن الحاج سليم بن محمد . أحد 

 أفاضلها . كان ورعاً فصيحاً عالماً فقيهاً كبيراً .

 نـريٍة يُقال لها ) زوتـر ( مـه هللا في قـن حفظـيخ حسـُولـد عّمنا الش
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، وفيها نشـأ وترعرع وأخـذ المبادي األّوليّة من  6795أعمال النبطيّة سنة  

الكتابة والقراءة على والده الشيخ سليم شمس الدين الذي انتقل به من هذه 

القرية المذكورة وهوفي العاشرة تقريباً إلى قرية حنويه من أعمال صور ـــ 

العلميّة ـــ لُمجـّددها آنذاك الشيخ مقــّره اليوم ــــ . وبعد أن قرأً في مدرستها 

 انـــرف والمعاني والبيـو والصّ ـطوح كالنحـبراهيم عـز الدين ــــ بعض السإ

 هاجر إلى العراق . 

 

 ـــ رحلته إلى النجف االشرف ـــ

 .  6779هبط الشيخ حسن النجف االشرف سنة 

هاجر إلى النجف بعد أن قرأ بعض المبادي في مدرسة حنويه ، 

. وحضر في النجف على الفيلسوف الميرزا حسين  6779لي سنة حوا

النائيني وعلى المجتهد األكبر السيد أبو الحسن االصفهاني وعلى العالّمة 

الشيخ أحمد كاشف الغطا وعلى الشيخ علي باقر الجواهري وعلى السيّد آغا 

 جمال الهاشمي ، إلى غير هؤالء ) األصل : ذل  ( من علماء النجف . ورجع

 وسكن حنويه من أعمال صور .  6720إلى بالده جبل عامل سنة 

ويُقيم اليوم ، أطال هللا في حياته النافعة ، في ) حنويه ( من أعمال 

 صور . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخطوط . وما هو أعاله *الترجمة أعاله ُملفّقة من تُرجمتيَن للُمترَجم له نفسه في األصل 

هو جماع ما في الترجمتَين مع حذف الُمكّرر . ومن الواضح من قوله :" كان ورعاً 

فصيحاً . . . الخ " مع الُمقارنة بقوله :" ويُقيم اليوم . . . الخ." أن الترجمتَين ُكتبتا في 

 زمنين مختلفين . )المحقق( .
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 الشيخ حسن شمس الدين العاملي

فاضالً شاعـراً من شعراء القرن الثالث عشر وعلمائه . كان عالماً 

ولم أعرف عنه أكثر من هذا . غير أن العالمة الشيخ عبد هللا آل نعمة ذكره 

في كتابه "ملحق أمل اآلمل في علماء جبل عامل" وذكر له مقطوعتين من 

 الشعر وقال : وهما تدالن على ذوق حسن وشعـرمطبوع . وهما هاتان : 

           ـر  مــــالق عةأم طلـ ـداــــا بـيه لمـــوجأ       

 ر  مسٍك سرى أم عرقها العط ح  وري                                        

 ـر  دعته هـائم الفك دٍ وكم عميـ  د أراقته لواحظهـــاوكـم من دٍم قـــ

 (1) رالميل والنون والتيار والقمـ ففرعهـا طــرفهـــــا أنوار طلعتهـــا

 ر  بهاء  طلعتها الغّرا على خط ـــــه  ما شامهــا شــائـــٌم إال وأوقـفــ

 ـر  تـتـنا فـتـنـة  البشوا أإال وقال ـــاٍن بصــــومعةٍ وال تبــــّدت لـرهب

  اــتهوٌذ وريقـحر  مأخـن طرفهــا السـع

رر  دن الــــــوها معـــبنت الكروم وف                                        دُّ

  رت ريٌم إذا طلعــــت ـفـٌس إذا أســـمـش

 ر  ـّدها الخط  ـــرت في قإذا خطغصٌن                                       

ـم  وقد غذيت  ه ا في المهـد عن صغرٍ علقت هـــــا وأن  ـر  واها مدَة الع 

  رام معــا  ـــــــحتى إذا ما نشـــــأنا والغـ

 دريوردي والهوى ص والشوق أصبح                                    

   ب لظى  ـــدي العاني لهيــباتت وفي كب

 ر  ـم ـــلي لها غاٌب من الس  ودون وص                                       

هــاــــــقال    ت وعينّي قــد سـالت مـدامع 

 ر  ـلفراق مسيَر العارض  الهم  وَف اخ                                        

ذ نظرة    فـر  عندي َ خير الـّزاد للس كوتلتشف  ماالقيت  من وصٍب        خ 
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  ا  ـن وجهها كرمـفّتي عـأغضيت  من ع

 ر  ــاَن الّسـمع والبصت مكــانمني وك                                        

 ولـــــــــــــه : 

نـــــا تبــــــّدت للرحيـلولّمـا   ع  وجـّد بنا سـيٌر وفاضت مـدام جمـالـ 

 ع  ها باللـؤلؤالّرطـب داموناظـر   مذعــــورة  من خيالهــاتبـــّدت لنـا 

ســــــــن من فوق وجهها  وشالت نقاَب الح 

 وســـــــالـت مــن الطــرف الكحيـــل المــــدامع      

 ـت راجـــع  وأومت بعينيها متى أن        بأطراف البنان وســلّمــت أشارت

 يســــير  ويـدري مـا بــــه هللا  صانـــــع   فقلت  لها وهللا مـامـــــن مســــافـرٍ 

  (2)ع  ما خـابت لـديك الودائاربُّ فـي  ـي ك ـــن عليـــه م حافظا  فقالت إله

عبد السالم شمس الدين أو مّكي ، كما هـ الشيخ  1373جاء في هذه السنة 

ي سّمى في إيران، وهو يشغل اليوم رئيس بلدّية في لهجان ــ تبريز ــ رشت 

ــ طهران . وكان قد سكن في النجف سـت سنين . وكان صديقا  للحّمامي 

ونور الدين وهمد ] كذا ! [  الدين وم باحث ه . وفي عصره كان شــــرف

سنة . ولـه أوالد ثالثة ، أحدهم سائق في  75وغيرهما . وعمره اآلن 

 طهران . وقال لنا أنه يوجد لنا أقارب في ميالن . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبهات به ولم يتجاوز في كالم العرب إلى 1 شبهات وثالث م  ــ ذكر بهذا البيت ثالث م 

 ي قوله: تشبيه ستة بستة .قال علم  الهدى ولم أجده إال البن المعتز ف

 بدٌر وليٌل وغصٌن       وجٌه وشعٌر وقـدُّ 

 خمــٌر ودرٌّ وورٌد       ريٌق وثغـٌر وخدُّ 

ـــ ومن العجيب أن هذه القصيدة رأيتها في كتاب تفسير سورة يوسف وقد نسبها  2

 .  .  )كالهما للمؤلف(مؤلفه إلى بعضهم بتغييٍر بسيط 
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الشيخ حســن بن محسن بن الشيخ زين العابدين بن بهاء الدين 

 محمد 

 المعروف بشرف الدين .

 

 الُمعاصر للسيد المقـدس ] محسن [ األعـرجي . 

 

 الشيخ حيدر بن زين العابدين

ابن إسماعيل بن حسن المتقّدم نسبه . له كتاٌب في الفوعة في 

 فضائل آل البيت . 

 

 الشيخ خير الدين الطهراني العاملي 

حفيد خير الدين المتقـّدم الذكـر ، من معاصري صاحب )رياض 

العلماء( . وذكره في الكتاب وقال :" مؤمن صالٌح فاضٌل . له ُكتُب في الفقه 

 والرياضي وغيرها " . 

 

الشيخ زين العابدين شمس الدين بن الشيخ تقي شمس الدين 

 الفوعاني العاملي 

جاء الكاظميّةَ مع أخويه ، كما في التكملة للعاملي وكتاب الكواكب 

 المنتشرة في علماء القرن الثاني بعد العشرة للطهراني المعاصر . 

 

الدي العالمة الفقيه الشيخ زين العابدين شمس الدين بن الحاج سليم بن و

 خ يـلي بن الشـدر بن الشيخ عـد بن الشيخ محسن بن الشيخ حيـالشيخ محم

 نـلي بن محمد بـلمعالي ضياء الدين عاحسن بن الشيخ مّكي بن الشيخ أبو 
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 .  * مّكي الشهير بالشهيد األول العاملي الجّزيني 

 

 والـدي الفقيه الُمجتهـد .

في قرية زوطرمن أعمال  6709حوالي سنة ـــ حفظه هللا ــ ُولـد 

فنشـأ هناك بين ظهراني النبطية . ثم انتقل به أبوه إلى حنويه وهو صغير ، 

أبنائها . ولّما بلغ سـّن التعلُّم تعلّم القراءة والكتابة فيها وشيئاً من الدروس 

األوليّة في مدرستها الدينية ، على عهـد ُمجـّددها الشيخ إبراهيم عـز الدين 

 الحنوي .

 

هاجر إلى النجف ألشرف وتلّمـذ على كثيٍرمن  6720وفي سنة  

هم العالمة شقيقه الشيخ حسن شمس الدين والكبير الشيخ العلماء الكبار من

محمد حسين كاشف الغطا والسيد الطبطبائي السيد محسن الحكيم واألوحـد 

الشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد محمود الشاهرودي والسيد أبو الحسن 

والشيخ ساني وميرزا صباح التبريزي ااالصفهاني والشيخ محمد علي الخر

 وغيرهم . مامقاني عبـد هللا ال

 

بالوقار والرزانة ولين الجانب  (7) وهو حفظه هللا يمتاُز ] .... [

، وله حافظةٌ قويّـة وبها استغنى عن الكتابة ( 2)وحالوة البيان وُحسن ]... [ 

والتأليف . وله  بعُض اإللمام في الجغرافيا والتاريخ والسياسة ، واطّالٌع على 

وهو بالجملة أنيس كل جليس وبلبل كل نادي . إال قضايا الناس وأُمورهم . 

أنه قد آثـر الكتمان على الظهور ، وقنع بُسكنى زوايا النجف األشرف . وأّمـا 

أمره في العلم والفقه ، واطّالُعـهُ على أقوال الفقهاء وأدلتهم فهو أعرف من 

 العلماء لم ـو في النجف األشرف أعــأن يُبيّن . وحسب  قوٌل لشيخنا الجواد "ه
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 العامليين فكيف لو مضى لبالد جبل عامل" . 

 

وفي خالل ُسكناه النجف األشرف سافر إلى إيران لزيارة اإلمام 

.  6708الرضا )ع( مع ابن عّمه العالمة الشيخ عبد الكريم شمس الدين سنة 

 استغرق سفرهم ثالثة أشهر أو تزيد . 

 

ن بجودة التقرير المعروفي، وكان حفظه هللا أحد مدرسي النجف 

ر ، فيهم العلماء األجالّء ــدد الوافـ. خـّرج من التالميذ الع وُحسن التدريس

السيد جواد العاملي والخطيب السيد حسن الكبّنجي  منهم  واألدباء الكبار

والشيخ الشميساوي والشيخ أحمد الدجيلي والسيد محمد حسين الصافي 

  . مــغيرهوكثيرٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الترجمة ُملفّقة من ثالث ترجمات للُمترَجم له نفسه . أثبتنا فيها كل ما كتبه المؤلف *

 . ) المحقق ( مع حذف المتكّرر 

ترجمنا للوالد ــ دام وجوده ـ والعم الشيخ حسن المتقّدم الذكر وكلٌّ من شقيقي  (6)

والخطيب محمد نجيب وسائر أفراد آل شمس الدين في كتابنا "أزهار  الشيخ محمد حسين

 الياسمين في مشاهير آل شمس الدين" . فَمن شاء فليُراجع . )المؤلف( 

هذه الترجمة ُملفّقة من ترجمتين في األصل . المحذوفة منهما ُمختصرة ختمها  (0)

ّرسين في النجف األشرف بقوله :" وال يزال ــ دام ظلّه الشريف ــ حتى اليوم أحد الُمد

المعروفين بقّوة الحافظة وُحسن التقرير " . مّما يُفهم منه أنه كتبها في حياة والده . وما 

أُثبت أعاله هو جماع ما في الترجمتين مع حذف الُمكّرر . )المحقق وكذل  الحاشيتان 

 أدناه( . )للمحقق وكذل  ما بعدها( .

 كلمتان غير مقرؤتين . (7)

  ة . كلمة غير مقرؤ (2)
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 جـدنا األدنـى 

 الحاج سليم شمس الدين 

ابن الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ حامـد ابن الشيخ عـلي 

 العاملي .

 

ر من أعمال النبطيّة في جبل عامل . وكان رجالً ـُولـد في قرية زوط

. (6)وجيهاً تقياً صالحاً عارفاً بقضايا الناس . وهو من الرجال ) . . . . . . (

وهو الذي أثبت سلسلة نسبنا إلى الشهيد األول ، معتمـداً في ذل  على خطّات 

قديمة موجودة عنـدنا ونحوها . لقد سمعُت من والدي عنه وقال أن والده 

الشيخ محمد كان في جزين بلـد شمس الدين وآل شمس الدين ثم انتقل إلى 

بعض وقـفيّات زوطر . وأنه كان يمضي هو وأبوه محمد إلى جزين يقبض 

لهم للشهيد األول ، ممتلكات لهم كان أوقفها على أوالده وقد ظلّت إلى زمن 

الحاج سليم الُمترَجم . وهـذا مّمـا يـدُل على حداثـة نُزوح هـذا الفرع من 

جزين . وأيضاً يُبرهن على صحة انتسـابه إلى الشهيد األول . ويدل على ذل  

ألخيها )الحاج سليم( وُوجود  (6)ـة ) . . . (ُوجود كتاٍب عنـدنا عليه صورة هب

مناجات كان زين العابدين )ع( أهـداه مل  إيران إلى الشهيد األول بدل اللمعة 

. وقـد ظّل يورثها االبناء عن اآلباء حتى وقع وصل إلينا . وهما موجودان 

 وسبب انتقاله هوأّول َمن غادر زوطر وسكن حنويه .عنـدنا عنـد العـّم . وهو 

تزّوجه من آل تاج الدين . ومن غريب المصادفات أن كانت وفاتهما في شهٍر 

عند ذهابها إلى حج بيت هللا الحرام . والزوج  (6)( )واحـٍد . الزوجة في

منهما . فكان ( 6)( عنـد إيابه من الحج والُعمـرة )     (6)( )أيضاً في 

 ختامه مس  . فرحمهما هللا رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جنانه . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمات كثيرة حال لون حبرها فباتت غير مقرؤة )المحقق( . (6)
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 الحاج شمس الدين بن سعيد تقي شمس الدين الحلبي

ة . حّج بيت هللا الحرام سنة كان ذا معرفة وتديّن وأخالق سامي

. وكنّـا يوم ذاك في  00. وزار األئمة األطهار في العراق سنة  6702

النجف األشرف نطلب العلم ، علم محمد وآل محمد صلوات هللا عليهم 

 ورحمة هللا وبركاته والسالم . 

 

 الشيخ عبـد الحسين شمس الدين العاملي

 بـن .....

مختـار قرية بيت ياحون اليوم . وهو فاضل صالح كريم النفـس 

طاهـر الذات طويل القامة . يقول فيه ابُن خالته الشيخ محمد نجيب مرّوة ، 

 الشاعر الظريف ، على سبيل الُمطايبة : 

 اره ُر تـــــــتوقّـُف تـــــارةً وتســـي أال ياراكبــاً فـوق الحمــــــاره

 ارهـلـهــــــــــا حـــّق الزيـــوأدِّ أه ياحــوٍن قليالً  أِرْح فــي بيــت

 ارهشـــيخٍ بهـــا طــوَل الـمـنــ إلى ونُْب بعـد السالم بـبّث شوقي

 ارهأصحاب التّـمــّول والتجـــــــك كـريم النفـس لـو بُسطت يداه

 هارقـد للقـــرى في الليل نـــــــوأو لعـّمـَر قهـوةً وبـنـى مضيفــاً 

 َت داَره وجـئـَت ربوعــه وأتيـــــــ ماً إذا أبصـرَت ذاك الشيخ يو

 ارهراويُش المشايخ مـن بُخــــــــد ترى وَرعـاً وُزهـداً ما حوته

 تخـارهيكـون الفعـُل بعــــد اإلســــ وإّمـا رام بيـن الناس فعــــالً 

 

لمتقدم ابن ابن الشيخ محمد علي ا الشيخ عبد السالم شمس الدين الحلبي 

 الشيخ تقي ابن الشيخ محمد شمس الدين

بعد أن قرأ بعض المبادي على والده العالّمة أرسله مع أخويه الشيخ 

 ة ـومـل الحكـبَ ـكرية من قِ ـم . وكان مطلوباً بالعسـيـيخ إبراهـمحمد أمين والش
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التركية في النجف مقدار ثماني سنين أو تزيد .وكان صديقاً مخلصاً للشيخ 

حسن مظفر. ثم اشتد طلب الحكومة عليه لّما عرفت أنه طالب علم في النجف 

األشرف . ففـّر إلى أن استوطن أوالً طهران ثم منها إلى رشت ليبقى برشت 

يشغل بعضهم بعض  (6)يشغل منصب رئيس اإلطفاء )..... ( (6)عالم ).... (

 الوظائف في طهران .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـّدة كلمات حال لوُن مدادها فباتت غير مقرؤة . )المحقق( .  (6)

 

 الشيخ عبد الكريم بن الشيخ عباس آل شمس الدين العاملي

عالٌم كبير وشاعٌر جليل ، تقي ورع سمح لغوي ،  الشيخ عبد الكريم

زلة على الظهور ، ولوال ذلك  ولى في الشعر . ولكن آثر الع  له اليـد الط 

ألمسى الفحل الكبير والشاعر العبقري في عالَم الشعر واألدب والنجم الثاقب 

 في سمائها . وهو ابن الشيخ عباس ابن الشيخ أمين ابن ..... 

 

لد الم ترَجم في ( 1)في قريٍة من قرى جبل عامل ت سّمى )قبريخا(  و 

حدود سنة ثالثين بعد األلف والثالثماية من الهجرة النبوية . وقرأ القرآن 

وتعلّم الكتابَة على بعض سادات ها المسّمى إبراهيم الحجازي . ثم لّما بلغ 

.  الثانية عشرة أرسله والده إلى النبطية لمدرسة المرحوم السيد حسن يوسف

فأقام بها مدة سنتين ، فدرس في خاللها األجرومّية وشرح قطر الندى وشيئا  

من ألفّية ابن مالك . ثم عاد إلى بالده )قبريخا( . ولّما بلغ العشرين من 

عمره هاجر إلى النجف األشرف في أواخر السنة التاسعة واألربعين بعد 

ب األخالق النفسّية . ولّما األلف والثلثمائة هجرية لطلب العلوم الدينّية وتهذي

كر آنفا  وأتّم األلفّية . ثم  حّل بها زادها هللا شرفا  ومنعة  أعاد النظر على ما ذ 

قرأ الم غني في النحو والمعاني والبيان  والمنطق واللمعة الدمشقية والمعالم 

 في األصول على جناب األستاذ الفاضل الشيخ محمد علي الدمشقي . ثم قرأ 
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على ثقة اإلسالم السيد حسين فصول( ال)وشيئا  من  (األصول كفاية)

ه( ومكاسبه على رّ س ساالصفهاني . ثم قرأ رسائل الشيخ األنصاري )قد

العالمتين المفضالين المرحوَمين الشيخ عبد الصاحب الجواهري والشيخ 

 محمد االشكوري . ثم قــــرأ اإللهّيات بالمعنى األعــّم وشــيئا  من اإللهيات

بالمعنى األخّص مــن منظومة السبزواري على جناب الحكمي المفضال 

السّيد جواد التبريزي . وبعدما فرغ من الدروس السطحّية من الك ت ب 

اتذة المتقدمة توجه نظره إلى حضور الدروس ــالمذكورة على األس

دا كتاب الخمس والزكاة واإلرث على ـالخارجّية . فحضر دورة  فقهية ما ع

اإلسالم ومالذ األنام وحيد دهره وفريد عصره المولى األعظم الشيخ حجة 

محمد حسين آل كاشف الغطا . وحضر دورة  كاملة في األصول اللفظية 

والعملّية على جناب حجة اإلسالم األعظم الشيخ شيخ محمد  علي الكاظمي 

كان يحضر خارَج المكاسب وفروع العروة  1365الخراساني . وفي سنة 

على العالمتين الحجتين الورعين السيد سيد محمود الشاهرودي  الوثقى

تشرف بزيارة اإلمام الرضا  1364والسيد سيد محسن الحكيم . وفي سنة 

)ع( بصحبة ابن عّمه والدي الشيخ زين العابدين شمس الدين العاملي . ثم 

قفل إلى النجف األشرف فما زال بها حتى غادرها إلى مسقط رأسه 

 .  1367لٍب  من أهلها . وذلك في أول يوم من سنة )قبريخا( بط

 

وأما مصنفاته : فله رسالة في األصول اللفظّية ، ورسالة في 

األصول العملّية ، ورسالٌة في الطهارة لم تتّم ، ورسالة  في صالة المسافر 

لم تتّم ، وديوان شعر يحتوي على أكثر من ألفي بيت من ضروب الشعر 

ئح واستغاثات في أهل بيت العصمة عليهم الصالة وفنونه . وأكثره مدا

 اجالت أدبيةـالت ودّية ومسـرية م ضمنة لمراسـوالسالم . وله مقاطعات شع
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كان يراسل بعض إخوانه ومحبيه من الفضالء . وسنذكر بعد  شيئا  من ذلك  

 وهللا ولي التوفيق . 

 

فمن شعره قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين علّيا  صلوات هللا عليه 

 مطلعها : 

 االحت فزال عـن القلوب عماه  شـمـس الهدايـة في بروج سـماهـا

 افي دْركها فاستكثروا أســـماه   ُجـلّـت معانيهـا فحـاَر ذوو النُهــى

 ومنهـــا :       

 ّواهـــــاــــذي ســإال الـ مـازانها   عجز الورى عن َدْرك غاية نفسه

 ّ  ي ظُـلَم الضالل ُسراهاالناس فو   ـــى مـع الهـادي النبي لربّــهصلّـ

 اهـــاذا أهـــاب بدعـــــوٍة لـبّفـإ    كـان للمختـــــار نــار زناده قـــد

 ومنهــــــا :       

 هــــا وقـنـاه والسـيف الـذي زّكــــا قسـماً بصـارمه الصقيـل وسـيفـه

 واهـا طــيَّ السـجـل صحيفةً لـطـــ ـو شـاء أن يطـوي السما بشمالهل

 ـوم كريهــٍة لمحاهـــاــشـخصـاً بي لــــو السـبع الّشـداد تمثّـلتعـزٌم 

 اـداد رأي كالنبــــي حــواهـــــوس لـٌم كمــــا شــاء اإللـه وحكمـةٌ عـ

 اآٍن مـن أتــــــــاه اتاهـــــل في كـ ه المدينــــة وهـو بـاُب علومهطــ

 ومنهـــــــا :         

 اســرٌّ به كالشمس رأد ضحاهـ     أغضـى أبــو حسـٍن ومـن إغضائه

 اهـاومن البريّــة نـال حقن دمـ     أحيى الشـريعـة في بليـغ سـكوتــه

 ومنهــــــــــا :         

 ا والبئـر سـل مـن بالُكماة طواه    بجمعـهســـْل بــدر ما فعلت ظُباه 

 اهـاَمن بابــه فـي سـاعـديـه دح    أل ُحنينـــاً والنضير وخيبـراً واسـ
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 ا وُربـــا هــــافيه تُجـبـ  جبالهـ    عّما قـد جرىواستنطق األحزاب 

 ول حماهـاتجـد الحفاظ الُمـّر ح    واحبس ركـابـ  عند خنـدق طيبةٍ 

 

 ا : ومنهـــــ       

 الـم أرُج في يوم الحساب سواه    يمـولى البريّــة أنــت ُعـّدتَي التـ

 اـد غلـب الشـقاء فناهوالنفـس ق    أنّي ارتكبُت من الذنوب عظيمهـا

 ا سوداء من ُسجف الغيوب أراه    سـّوفُت عمري بالُمنى وصحيفتي

 اره غـّذاهـــــقبـل الـوجـود بغيـ    ّر في هـــذا وعقــــد والئكــمما قـ

 ـا ّذبــُت أو ال فالنعيــم ُمنــــاهُعـ   واألمـر مرجعـــهُ إليـ  فـإن تشـا 

 وهـــذا آخــر القصيـدة . وعــدُد أبياتهـا سبعون بيتــاً . 

 ه قصيــدة رائيّـةٌ يمـدح بها موالنا أمير المؤمنين )ع( مطلعها : ولــــ

مُ يبنيه    والخطـرِ المجـُد بالجـــّد والعليــاء   ـرما القاتالن البيض والسُّ

 

 ومنهــــــا :        

 ِورُد والّصــّدرُ لسيفه بالُكمـاة الـ    و ذوائبُهــاالمـوقـد الحـرَب إذ تخب

 ررُ قتفـي قبل أن ينتابــه الّضـللمُ    المرتضى النّْدُب ذواآلالء يحسُمها

 ـرُ ـ  الخطعلياك يُنمـى ذلــــلإال واحداً لم يُكن في الكون من خطٍر  يا

 

 ومنهـــــا :       

 ررُ ضّديه نيطَ الحتُف والماٍض بح نق الكفّار مؤتلفـاً َت في عـحّكم

 ُر بُّق األرَض منها فائٌح عِطـــــيُط داسـفرَت للدين أعالَم الهدى فغ

 حاب ولم يُدرك لهـا قـعـرُ أخـُذ الس وكنَت بالعلم بحراً لـن يضّر به 

 إال وتكشـف عنها باسـم  الُسـتُـرُ  لورى بالدهر مشكلةٌ أشكلت لما 
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 في األرض كـال ولم تُتلى له ُسَورُ  ـسٍ والك لـم يعبد الرحمان ذو نفل

  نمن هو القُطُب للدين الحنيف وَمـــيا

 صواعـُد الطير عن علياه تنحـــدرُ                                         

 وهي تبلغ الواحـد والخمسين بيتاً . 

ولـه قصيدة ثالثةٌ يمدح جميَع آل النبّوة ومعـدن الّرب صلوات هللا 

 وسالماته عليهم أجمعين مطلُعها : 

 ـذوي الهـدايـة والـّذَمــمـب لُـــْذ إن بُليـــَت بفـــــــادحٍ 

 خيــر األعــارب والعجم  آل النبـــي الـُمصـطـفــــى

 نـوراً تُضـئ بـــه الظُـلَـم بـراهـم ربُـهــــــم َمـن قـد

 وتكاملــــت بهــُم النّعـــم سـُعـد الورى بوجودهــــم

 

 ومنهــــا :       

 بوال الهُـــداة أُولي النَعــم فَمـن اغتــدى متمّسكــــــاً 

 بـرٌق تـألّـق مـن أضــــــم جـــــاز الســـراط كــأنّــهُ 

 غـنّـــاء صــافـيـــــةَ األَدم الجنــــــاَن زهيّــةً فيـــرى 

 ذي الشأن والخطر األشـمّ  وهنـاك حـوض المرتضى

 جايا والكــــــــرم ـرب الفضائـــل والمفــــــاضــل والسـ

 َمـن حلّـقــت فيـــه نـقـيـبـتُـــــهُ إلى أعلـــــــى القمـــــــم

 محتـى القيامــة لــم يقُــــــ فالديـــــن لـــوال ســـيـفـهُ 

 جـُد للصنـم والناس تســـــ  محمـــــــداً  نصـر النبـــيَّ 

 

وعـدُد أبياتها أربعة وثالثون بيتــاً . ولو أردنا أن نستقصي 

 موضوع المدائح في آل البيت )ع( لطال بنا المجال . ولكنّا نكتفي بما ذكرنا . 
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وله في الحكم والمواعـظ قصائد وُمقطّعات كثيرة ، ننقُل شيئاً . 

 فمن قضائده فيهما قولـه : 

 ّربأمـٌر لـدّي أضحى ُمجـــذاك   ا المــرُء في الحيــاة ُمعّذبـمإن

 الب المعاش فالقصُد أنسبفي ط   تُكـن كادحـاً لغيـرك واجمـلال

 مطرَف الرقيق المذهّـبيسحُب ال  ن َمـن عاش في النعيـم زمانـاً أيــ

 

 ومنهـــــــا :         

 ب وأبو الهـول أين عمرٌو ومرحــ  أيــن كسـرى وقيصـراً والنجاشي

 ى ُمدّربمن خميسٍ فالحرُب أمس  ا البالد وقــــــادوافلكـم دّوخـــــو

 بفي بطون األجـداث إذ ذاك ُغيّ  ئــل الزمـــان فصـارواغالهم غا

 

ومن شعره أبيات أرسلها للمرحوم والده من النجف األشرف        

 يستعطفه بها لّما وجـد عليه لبعض األُمور . قال : 

 0 ســقى ربـَع أحبابي ُملـــثُّ الغمائم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبريخا بالهمزة . وفي لسان الكثيرين بالقاف . قريٌة من أعمال مرجعيون في جبل  ـــ 1

عامل فيها آثاٌر تدل على قدمها وفيها من آل شمس الدين جمٌع جليل يبلغ عدد نفوسهم 

 نحو )        ( نزحوا إليه في القرن ....)المؤلف( . 

 . ت به بضع أوراق . )المحقق( ـَخْرٌم في األصل ضاعـــ  2

 

 عبـد اللطيـف الصائــغ

 (6)عالٌم فاضٌل توفي بالنجف األشرف . وهو شقيق أســد هللا الصائغ

 المتقّدم . 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ( . ومنه يُعلـم نسُب الُمترجم 6505هـ /  6058أسد هللا بن عبد الرسول الصائغ ) ح :  (6)

 لحياته . )المحقق( . له والتاريخ التقريبي

 

 األستاذ عبد هللا شمس الدين الجوني 

.  (6). والجوني نسبةً إلى جون من صعيد لبنان الشمالينزيل القاهرة

وفي هذه القرية لفيٌف من آل شمس الدين الناهض النشيط . ولهذا األستاذ 

الشاعر رأيُت عدة قصائد ومقطّعات بعضها في ]مجلّة[ األمان المصرية ، 

وبعضها في البيان النجفية . وعسى أن أقف في المستقبل على تمام ترجمته 

 وحياته . 

 عنوان ) هللا ( :  ومن شعره هذه القصيدة المنشورة في البيان تحت

 ســـيّان فــي هــذا السـكـون  هـــذا الفضــاء وخاطـــري 

 أُنشــــودة الحـــب المصـون كـلٌّ يُغـنّــي صــامـتـــــــــاً 

 دنــيــا وكــل العالميـــــــــن  أنــــا يــا فضــاُء وأنــت يـا

 اليقيـنفي الغيب من ُسُحب  قطــــراُت تســبيـحٍ هـَمــت

 ــــــــــــ                               

 في القلب في الروح الطّهور  هللا عنـــدي هـاهـنــــــــــــا

 وهللا عنـدك في جـــاللـــ  فــــــيـــ  في الصمت الـَوقـــــــور

 أنصـــت معـــي تلَق الـــــــريــــاَح تهمس للـرمـال وللصخور

 ــي لألرض الحــــــــان السما : هللا نـــــــــــورغـنّــوا معـــــــ

 ـــــــــــــ                                

 عيني وعينـــــ  ال تــــــراه هللا نــــــوٌر إنّمـــــــــــــــــا
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 ن هـذي الحيـــاهــفــإذا أردَت فبالبصيـــــــــــــــــرة وامِض ع

 بكائٍن حــيٍّ ســـــــــــــــــواه اً ال تحـسُّ لتكـــــون ميتـــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلدة جون من بلدان جبل لبنان الجنوبي . وفيها حتى اليوم فرٌع من آل شمس الدين .  بل (6)

 )المحقق( .

 الشيخ عزيز شمس الدين *

ابن الشيخ محمد أمين ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ تقي ابن محمد 

 شمس الدين ابن الشيخ محمد زين العابدين ابن الشيخ حيدر . 

 

كان عالماً فاضالً صالحاً دمث األخالق حلو الحديث . ُولد سنة 

 6720في النغاولة ، من بالد حلب الشيعيّة . وسافر إلى العراق سنة 6762

لده المرحوم والشيخ محمد حسين كاشف الغطا والشيخ محمد وقرأ على وا

رضا آل ياسين مع الوالد حفظه هللا والعالّمة ميرزا فتّاح والفقيه الشيخ عبد 

الحسين المبارك النجفي والشيخ عبد الرسول الجواهري . وغادر النجف سنة 

 هـ إلى النغاولة ،  وهو اليوم عالٌم بها .  6780

 

، جاء لزيارة األئمة في العراق 6705، أي سنة وفي هـذه السـنة 

 صالحاً حلو الحديث دمث األخالق. وإيران عليهم السالم . وكان عالماً فاضالً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو  *الترجمة ُملفّقة من ترجمتيَن للُمترَجم له نفسه في األصل المخطوط . وما أثبتناه هنا

 .) المحقق ( جماع ما بينهما مع حذف الُمكّرر 
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 الشيخ علي بن أحمد بن شرف الدين محمد مّكي العاملي

 الشهير صاحب المكتبة 

في ] كذا ! [ ، وفي آخر نسـخةٍ منها ُوجـد بخطه رسالة في التقيّة 

 مجموعٍة عند الشهرستاني هكـذا : 

"ُكـتبت من نسخٍة الشيخ علي بن أحمد مّكي المطلبي الحارثي من 

 ذرية الشهيد األول محمد بن مّكي " . 

 

 الشيخ علي بن الشيخ حسين شمس الدين 

أعيانه  ومن شعره ما أورده له األمين في الجزء الرابع والعشرين من

، منها  6(     قصيدة في رثاء السيد حسن يوسف مّكي العاملي المتوفى سنة )

 قوله : 

 دِ ودعي التجلّـَد وانظري من أرم   ـودي بدمعٍ يـا قُـريـُش ُموّردِ ج

 دِ ِف ونُجدةُ الُمسـتنجـــيوُث اللهغ     فقد قضى اءُ ر فاصنع ماتشادهي

  ومضى زعيُم الفضل عن  وأقلعت

 ِديـُم النوال وعاض بحـُر الُمجتَـــــــدي                                  

 ـدِ بــــــــه آُل النبـــي محم تفُجـَعـ  كان يـوُم أبـي محمٍد الـــــذيال

 ـَددِ ن أيـةَ ثـلمـٍة لــم تُسـفـي الـديـــ ادرت وقـع رزيّــــــٍة قــــد غهلل

 ديّرطب النّ ال هُ ّوح نبتُ ت وصُجذم يـاطالـَب المعروف إن أُصولَــه

 ديقـد خّف أهـلـوه به وخـــال الـنّ   بحبل اليأس نضوَك فالندىفاعقل 

ــؤددود العميم وبالنقوضـت بالجـــ  ـدى المعهــود من  وبالعلـى والسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بياٌض في األصل ) المحقق ( . ـــ 6
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 الشيخ علي مهـدي شمس الدين 

العاملـي المجـدلي  هـو الشـيخ علي ابن الشيخ مهـدي شــمـس الديـن

 .  6) من مجـدل ِسلِم ( . عالٌم قاٍض وشاعٌر ُمكثر شـهير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الترجمة الكاملة لهذا الفقيه والشاعر الكبير في كتابنا أعالم الشيعة ومصادره  6

 )المحقق(  . 

 

 الست فاطمة الجزينية 

 المشايخ  (1)سن والُملقّبة بست الُمكنّاة بأُم الح

كريمة اإلمام األكبروالعالّمة األوحد الشيخ محمد بن مّكي الجزيني 

 الشهير بالشهيد األول ........

 

رعت الست فاطمة بين أحضان العلم ، وتقلّبت على ـوبعد أن ترع

بساط الدين والفضيلة ، قامت تأخذ المبادي على اإلمام والدها والمقدسة 

ر علمهما وفضلهما ، حتى غـدت في ـرف من بحـ)أم علي( وتغ والدتها

 فـقهها وفضلها ثانية أمها العالمة .

 

قال في األمل : " إنها كانت عالمة فاضلة فـقيهة صالحة عابدة . 

سمعُت من المشايخ مدحها والثناء عليها . وكان أبوها يُثني عليها ، ويأمر 

 ي أحكام الحيض والصالة ونحوها " .النساء باالقتداء بها والرجوع إليها ف

قال العالمة الخوانساري في روضات الجنات من جملة ما قــال :  

" االنســان الخاص وزبدة الخواص وزينة أهل الفضل واالخالص ، شيخة 

الشيعة ، وعيبة العلم الباذخ فاطمة المدعـّوة بست المشايخ ، يعني سيّدة ُرواة 

 عن السادة األطهار ) ع ( .  األخبار ورئيسة نقلة اآلثار
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كما يروي (   0) وهي تروي رحمها هللا عن السيّد ابن ُمعيّة إجازةً 

 عـنها . 

 

ولها وثيقة ألخويها موجودة عندنا بخطّها . نُثبتها هنا لنعلم فضلّها 

 وشـّدة تعلقها بالُكتُب العلميّة والدينيّة . 

 قالت رحمها هللا : 

" الحمد هلل الذي وهب لعباده ما شاء ، وأنعم على أهل العلم والعمل 

بما شاء ، وجعل لهم شرفاً وقدراً وكرامة ، وفّضلهم على الخلق بأعمالهم 

الخالدة ، وأعلى مراتبهم في الدنيا اآلخرة ، وشهد بفضلهم اإلنس والجان . 

ـد [ ُولد عدنان ، والصالة والسالم األتّمان األكمالن على سيّدنا محمد ] سيّ

المخصوص بجوامع الكلِم الحسان ، وعلى آله وأصحابه أهل اللّسـن واللسان 

الساحبين ذيول الفصاحة على ُسحبان ، وعلى تابعيهم وَمن اتّبعهم ما اختلف 

 الجديدان وأضاء القمران . . . . 

) وأما بعـد ( فقد وهبت الست فاطمة أم الحسن أخويها الشيخ أبا 

مد وأبا القاسم عليّاً ، ُساللة السيد األكرم والفقيه األعظم ، ُدّرة طالب مح

الفخر وفريدة الدهر ، عين الزمان ووحيده ، ُمحيي مراسم األئمة الطاهرين 

سالم هللا عليهم أجمعين موالنا شمس الملّة والحق والدين محمد ابن أحمد ابن 

هللا أرواحهم جميع ما  مكي قدس سره ، الُمنتسب لسعد بن ُمعاذ األوسي قّدس

يخصها من تركة أبيها في جزين وغيرها هبةً شرعيةً ، ابتغاًء لوجه هللا 

ورجاًء لثوابه الجزيل . وقد عّوضا عليها كتاب التهذيب للشيخ رحمه هللا 

وكتاب المصباح له وكتاب من ال يحضره الفقيه وكتاب الذكرى ألبيهم رحمه 

. وقد تصّرف كلٌّ منهم . وهللا ( 7)بن المؤيّد هللا والقرآن المعروف بهديّة علي 

 . ( 2)الشاهد عليهم . وذل  في اليوم ) بياض في األصل ( 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الست بلغة السوريين . ) للمؤلف وكذل  الثالث التالية ( . (6)

اإلجازة ُمشترَكة بينها وبين أخويها علي ومحمد وبين أبيهم . قال الشهيد الثاني إنّي رأيتُها  (0)

 بخطّ الُمجيز رحمه هللا . 

هذه الوثيقة في ضمن غالف من كتاب ال زال موجوداً عندنا من جملة ما ورثه آباؤنا عن  (7)

ة خط جّدنا األدنى الحاج االجداد وهكذا إلى جّدنا الشهيد األول . وقد ُكتب على هذه الوثيق

سليم هذا صورته : " في مل  سليم بن محمد بن محسن بن حيدر بن علي بن حسن بن 

مكي بن محمد بن شمس الدين بن مكي بن ضياء الدين أبو المعاي علي بن محمد بن أحمد 

بن حامد بن مكي الشهيد األول المطلبي الجزيني المنتسب إلىىسعد بن ُمعاذ سيد األوس 

 زرجي قدس هللا أرواحهم أجمعين . والخ

 وشهد على هذه الوثيقة خمسة أشخاص من ذل  العصر. هذه صورة شهادتهم :  (2)

( شهد الشيخ علي بن حسين الصائغ 0شهد خالهم المقدم علوان بن أحمد بن يابس )؟( ) (6)

( قد اتصل ثبوُت هذه الوثيقة بين 2( شهد بذل  الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي )7)

د الطاهرين وعلمُت ما ُحّرر وُرقم فيها بعلم اليقين . أجريُت عليها قلم اإلثبات األماج

( الحمد هلل مانح العطايا )ولم 8بالمشروع والمعقول أحقر الورى حسين بن علي التوليني )

 يُعرف صورته لضعف الخطّ( )صورة الختم . . .  ( . 

 

 بن محمد مّكيالشيخ محسن بن الشيخ زين العابدين بن بهاء الدين 

 المعروف بلقبه شرف الدين .

كان من أجالّء العلماء في عصر السيد ]محسن[ األعرجي الكاظمي 

. وبعد وفاته انتقلت ُكتُبُه إلى ولديه الشيخ حسين والشيخ بهاء الدين محمد 

اآلتي الذكر. واستعارمنهما بعض الُكتُب وكتب عليه ذل  كما في "                      

 اض( للمعاصر الطهراني . " )بي
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لعالم الشهيرالشيخ محمد أمين شمس الدين ابن الصالح المهدي ا

بن الحسين بن علي بن أحمد بن حيدر الجوني بن شمس الدين الشهير بن 

محمد بن ضياء الدين بن محمد الُمهاجر من جزين بن علي السبط بن 

 .*الشهيد األول 

 ُولـد في عربصاليم . 

ابن الشيخ الصالح مهدي شمس الدين العاملي . عالٌم فاضل صالح 

 شاعـٌر خـّريت. وله كتاب "الضمير البارز" المطبوع في بيروت سنة . . . . 

 

هاجر إلى النجف وتلمذ على السيد حسين الحّمامي وعلى الشيخ 

 حسين المحمد العاملي ) في مدرسته( . 

 هـ عن سبعين سنة .  6700وتوفي في بلدته )عـرب صاليم ( سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الترجمة أعاله ُملفّقة من ترجمتيَن للُمترَجم له نفسه في األصل المخطوط . وما أثبتناه 

 أعاله هو جماع ما فيهما مع حذف الُمكّرر .

 

بن االشيخ محمد أمين شمس الدين الحلبي ابن الشيخ محمد علي 

بن الشيخ محمد زين العابدين ابن الشيخ محمد شمس الدين االشيخ تقي 

 بن الشيخ ابن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ زين العابدين ابن الشيخ حيدر ا

بن اإلمام األكبر محمد بن مّكي ابن الشيخ علي ابن الشيخ إسماعيل احسن 

 الشهير بالشهيد األول الجزيني العاملي .

 

 في النجف . وقرأ المبادئ على والده العالّمة ُولـــد الشيخ محمد أمين 

 لماء ذل  العصر منهم الشيخ محمد طه ــذ على عــثم سافر إلى العراق وتلمّ  
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سنة . ثم رجع إلى 65نجف والشيخ محمد حسين الكاظمي . وبقي بها نحو 

في كفريا . وكان عالماً فاضاًل  6700بالده وسكن حلب إلى أن توفي سنة 

 محققاً رئيساً . قال في الشهداء . 

 

الشيخ محمد علي شمس الدين ابن الشيخ تقي شمس الدين 

 الفوعاني العاملي 

يّاس لتل  األطراف ، أطراف حلب وما كان من أجلّة العلماء والر

واالها . جاء الكاظميّة مع أخويه الشيخ زين الدين والشيخ زين العابدين . 

وكان هو أفضلهما . له تآليف ومصنفات . ذكره العاملي في تكملة أمل اآلمل 

وكذا الطهراني في كتابه الجليل . وقرأ في جبل عامل على العالمة المقدس 

 نعمة العاملي مع ابن أخيه الشيخ تقي بن الشيخ محمد بن الشيخ الشيخ عبد هللا 

تقي الكبير . ثم ذهبا إلى بلديهما ، فبقي الشيخ تقي في الفوعة ، وهاجر الشيخ 

 م . 6065محمد علي إلى النجف . وتوفي الشيخ محمد علي سنة 

 

 الشيخ محمد علي شمس الدين 

ابن الشيخ عبد اللطيف شمس الدين العربي نسبةً إلى عربصاليم من 

 قرى جبل عامل وهو ابن أُخت الشيخ محمد أمين شمس الدين المتقّدم . 

 

كان عالماً فاضالً صالحاً ورعاً تقياً . قرأ في مبـدأ أمره في مدرسة 

 6728ُجبع لصاحبها المرحوم الشيخ حسن المحمد . قـدم كلّية النجف سنة 

 والشيخ  6702ودرس على المقدس الشيخ عبد الحسين المبارك المتوفى سنة 

ة ميرزا محمد تقي صادق والعالمة الشيخ محمد حسين كاشف الغطا والعالّم

 فتّاح التبريزي . وعاد إلى جبل عامل وسكن مسقط رأسه "عربصاليم" حتى
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اليوم . وعـرب صاليم ، وتُعرف بعرب صالين ، من أعمال ناحية التفاح  

  . على ثالثة أميال من النبطيّة شمال

 

 الشيخ محمد الُملقّب ببهاء الدين والُمكنّى بأبي المعالي 

 بن محمد مّكي 

بن علي بن الحسن بن زين الدين بن محمد علي بن محمد ابن محمد 

 بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن الشهيد األول . 

 

كان رحمه هللا عالماً جليالً ، من فطاحل عصر السيّد بحر العلوم 

وأعالمه الكبار . تلّمـذ على أخيه الشيخ جواد بن محمد مّكي وغيره من 

علماء النجف األشرف . هاجر إلى الهنـد إلى بنارس وكان هناك مرجعاً 

 . وله هناك مزاٌر معروف . 6. . . . [   ]وبقي بها حتى توفي 

 

 د مّكي ــهـ ، كما وجدتُه بخط والــده محم 6680نة ــوالدته سكانت 

 عـلى كتاب نسـخة من ) المعالم ( خطّيّة . وهـذه صورة ما وجـدت :

" ُولـد المولود الُمبارك محمد بهاء الدين بن شرف الدين محمد مّكي 

شمس الدين محمد مّكي الُمطلبي يوم الجمعة بعد طلوع   من ُذرية الشهيد

دلو ، والشمس في السنبلة ، في عاشر البساعة ونصف ، والقمر في  الشمس

شرف  6 [ . . . وُكتب بيـد أفقر الطلبة والـ ] . .  6680شهر شعبان سنة 

الدين محمد مّكي من ُذرية الشهيد محمد  بن مّكي الُمطلبي الحارثي الهمداني 

 الخزرجي . 

 

 ب ، منها )رياض األُنـسوقـد أوقـف عليه والـُده محمد مّكي عـّدة ُكتُ 
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ظ ، ولعله ــن بن علي الواعــفي األخالق والمواعظ ( للمولى أبي الحس 

العاّمة . وعلى الصفحة خط والد الُمترَجم ، وقفه لولده . وجعل التوليَة   نـــم

. وهما عنـد السيّد  6637. وأيضاً مجموعةٌ إجازات سنة  6636لولده  سنة 

 مهـدي الصـدر.

 

من المؤلفات كتاب ) إعجاز أسماء هللا تعالى ( ] . . . . [ وفيه لــه و

 عمل القرطاس . 

 قال مؤلفه : 

" بنابر استحقاق فرزند ارجمند سعـادتمند محمد أمين طّول هللا 

عمـره جند كلمة برسم يادكار از اسرار ظاهر مينمايد احقر خلق هللا المل  

 الغني بهاء الدين محمد العاملي" . 

 

بت النسخة في القرن الثاني عشر . ويُحتَمـل أن يكون للشيخ بهاء وُكت

الدين محمد بن محسن العاملي ، من أوائل القرن الثالث عشر ، والمعاصر 

للسيد محسن المقدس األعرجي ، أو بهاء الدين محمد بن الشيخ محسن 

 العاملي بن زين العابدين ابن أخ الشيخ رضا الشهيدي ، أو غير هـؤالء.

 

وجـدُت جواب لغـز لوالده ، قد وّجهـه إليه على صفة خطياً ، يظهر و

. ويُحتمل أن يكون  (  عليها القِـدم على بعض كتاباتها تاريخ )

 .0ن المتقّدميَن وهللا العالم . وهـذه صورة اللغـز وجوابـه ألحـد البهائيَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اض في األصل .ـــ بي 1

 ـــ كذا . ومكان التاريخ بياض ولم يذكر اللغز ) المحقق ( .  2
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 الشيخ محمد بن مّكي النجفي

ابن شمس الدين أبي الحسن بن محمد العاملي الشهيدي المتوفى سنة 

في النجف األشرف كما أّرخه أحـُد أوالده على ما وجـده بعضهم  6680

بخطه )وهو العالّمة السماوي المعاصر( وهـذه صورته :" توفي والدي 

المرحوم محمد بن مّكي ليلة الثالثاء في آخـر الليل الرابع العشرين من ذي 

وُدفن في الحضرة الشريفة في النجف بالقرب من مضجع  6680لقعـدة سنةا

المقدس سيدنا السيد هاشـم غـرب مضجعه من طرف رجله المقدسة . وفـقنا 

 هللا للسعادة" . 

 

ولمشاركة المترَجم لجـّده محمد بن مّكي الشهيد في التسمية اشتبه 

 فيهما ، كما اشتبه كثيراً بينه وبين محمد بن مّكي بن ضياء الدين المعاصر . 

 

ويظهر منه رحمه هللا أّن لـه مكتبة كبيرة . وقد وجدُت بعضها في 

 إلى هللا  مكاتب النجف ، منها كتاٌب خطي وعليه كتب :" في مل  أحقر الورى

المجيـد محمد بن مّكي بن الشريف محمد من ساللة أبي عبد هللا الشهيد 

العاملي الجزيني " . وُوجـد بخطه على كتاٍب خطي اسمه )كفاية النصوص( 

ألحـد أصحابنا القدماء ما هـذه صورته :" وقف أوقفته الحاّجـة بنت الحاج 

والده وأوالدهم ما أحمـد بن محارب على ولـدها محمد بن مّكي وعلى أ

تناسبوا وتناسلوا المتصفين بطلب  ]العلم[ ، ومن بعـدهم على طلبة العلم من 

اإلماميّة ال يُغيّـر وال يُبـّدل بعـدما سمعه فإنما إثمه على الذين يُبـّدلونه . وهللا 

سميٌع عليم . وكتب بيـده محمد بن مّكي " . وعليه أيضاً تملّكات وإجازات . 

:" محمد بن مّكي شـراه بالبيع الصحيح الشرعي في نهار  ومّمـا عليه

 " . 6630األربعاء سابع عشرين ربيع اآلخـر سنة 
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 العالّمة الثقة والبّر التقي 

 الشيخ محمد مّكي أو مّكي 

ضياء الدين الشهيد محمد ابن ( 6)الشهير بلقبه شرف الدين ابن الشيخ 

الشيخ علي شمس الدين ابن الشيخ حسن جمال الدين ابن الشيخ زين الدين ابن 

الشيخ محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ شهاب الدين محمد ابن الشيخ أحمد 

ابن الشيخ محمد ابن الشيخ بهاء الدين علي ابن الشيخ ضياء الدين علي ابن 

النجفي الشهيدي . والنسبة إلى جّده الشهيد ال إلى  الشهيد األول ــــ العاملي

 أبيه الشهيد . 

 

ُولـد ونشـأ المترَجم في النجف األشرف ، كما يظهر لي . وسلسلة آبائه 

من قبله قطنوا النجف األشرف ، وكذا أوالده من بعـده لم يُفارقوا النجف 

 عندما األشرف . فهـذا أبوه ضياء الدين الشهيد استشهد في طريق كربال

قصد وهو بالنجف زيارة أبي عبد هللا الحسين )ع( وهذه أوالده وأحفاده قطنوا 

 النجف األشرف ، كما سيمّر علي  في تراجمهم . 

 

 وكان شرف الدين الُمترَجم من المشايخ الُرواة والعلماء الُمعّمرين الذي

 6669نافوا على الثمانين . ألّن أوَل تاريخٍ رأيته له تاريخ ُمهره الخاص سنة 

في شهر رمضان كتبه في النجف األشرف ،  6635، وآخر تاريخ له سنة 

فيكون تاريخ وفاته أيضاً في النجف األشرف بعـد السنة المذكورة . وهو وإن 

لكنّه بعـدها رجع إلى كان من الُمتجّولين الذين سافروا إلى أماكن كثيرة ، و

النجف كما خرج منها . غيرأنّي وجـدُت أكثر من هـذا التاريخ ، وهو ُوجوده 

، وأظنه سبعين ألن قراءتها كانت  (0)هـ  6652في مكة الُمشـّرفة سنة 

، ألنّي وجدُت تملّكه 6688صعبة وخطّها ضعيف . وُوجـد في بغـداد سنة 

 ور كتبه في دار السالم بغداد . لكتاب الُغنية في هـذا التاريخ المذك
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وكانت سيرته شبيهةً بسيرة جـّده محمد بن مّكي الشهيد . وقـد اقتفى 

أثـره في كثيٍر من األشياء ، في جمع الكتُب والتأليف وكثرة الرواية من 

 مشايخ ُمتعـّددة مختلفين كما سيمرُّ علي  . 

 

من كل شٍئ فمن مؤلفاته ) سفينة نوح ( ، وهو ككشكول جمع فيه 

أحسنه )كسـفينة نوح( ، والــُدّرة المضيّة المرويّة عــن خير البريّة في 

الدعـوات ، وكتـاب ) الروضة العليّة ( لم نـدِر في أي موضوع . وله إجازة 

بخطه عنـد السيّد الصـدر للشيخ محمد رضا بن عبـد موجودة ( 7)مبسوطة 

المطلب ] . . . . [ شارك ]. . . [ الُمجاز آقا محمد إبراهيم وآقا محمد 

إسماعيل . وقـد كتبها على كتاب الشفا في أخبار المصطفى في يوم الغدير 

 هـ .  6635في النجف األشرف سنة 

 

، منهم الشيخ علي بن كما أّن له إجازات من جملٍة من أساطين عصره 

هـ . ويروي محمد مّكي عن عن  6609الحسين البحراني ، كتبها له سنة 

مشايخ كثيرين من علماء البحرين وجبل عامل والعراق واليمن والقدس 

 والخليل ومكة والعجم وغيرها، كما صّرح في إجازته المبسوطة . 

 

شيخ إبراهيم فمّمن يروي عنه عّمه الشيخ فخر الدين أحمد ، وأخوه ال

 ه ــُرقـلى طُ ـورة أّن أعـبن ضياء الدين محمد الشهيد . وذكر في اإلجازة المذك

وأزكاها وأوثقها وأعالها ما حّدثه به فخر الدين أحمد والشيخ إبراهيم بن 

 ضياء الدين . 

 

 ومّمن يروي عنه جـّده الشيخ علي شمس الدين بن الشيخ الحسن جمال 
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 الحائري ، والشيخ حسين بن محمد جعفر الماحوزي الدين ، والشيخ نصر هللا

 شيخ الُمحـّدث صاحب الحدائق ، والشيخ أبي صالح الدين البحراني . 

 

) مكتبته ( قال الشيخ آغا بزرك في كتابه كانت له مكتبة كبيرة . ومثله 

قال : وأّما الُكتُب التي ُوجـدت أو وجدنا ها وعليها تملّكاته أو تعليقه أو مهره 

الخاص الذي صورته : " من ]. . . [ الشريف أبي عبد هللا الشهيد محمد بن 

دَّ العـّد . ونذكر منها ما يلي : ) كما مّكي الُمطّلبي " فهي كثيرة جـّداً تُجاوز حـ

 .ذكر لي العالّمة السماوي شفهيّاً ( 

 

ـــ كتاب اإليضاح للمحقق الحلّي ، الذي هو بخطّ جـّده الشهيد األول . 

 كان عند العالّمة السماوي وباعه ) كما ذكر لي ( . 

 

ب عليه ـــ كتاب الُمقنعة للشيخ المفيد . وهو اليوم من جملة ُكتُبنا . كت

، ُمعبّراً عن نفسه فيه بأفقر الورى مّكي بن  6688في دار السالم بغـداد سنة 

محمد . وعليه أيضاً أربع ُصَوٍر لمهره الخاص الُمتقدم صورته ، وفوائد 

 ظيمة . ـكثيرة ذات فوائد ع

 

ـــ كتاب رياض األُنـس في األخالق والمواعظ . وقد كتب عليه صورة 

 هـ .  6636وقفيّته على ولده بهاء الدين سنة

 

ـــ كتاب "مجموعة إجازات " أوقفه المترَجم على ولده بهاء الدين أبي 

 هـ .  6637المعالي شنة 

 ـــ كتاب "معالم األصول" للشيخ حسن العاملي . رأيتُه في النجف في
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 مكتبة الجزائري وعليه تاريخ والدة ولده بهاء الدين .  

 

رأيته في  ، قد سقط أوله وآخره . ـــ كتاب نفيس وأظنه في الحكمة

  النجف في مكتبة النجف . 

 

 .  6600ـــ كتاب رجال تلميذ المحقق . كتب صورة تملّكه عليه سنة 

 

ـــ مجموعه موجود في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطا في النجف 

 األشرف . 

 

ـــ كتاب المسائل السفريّة البن هشام النحوي . كتب عليه صورة تملّكه 

 .  6682سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) للمؤلف وكذل  ما  رأيُت نسبه هـذا بخطه الشريف على نحو ما ذكرنا مراراً وتكراراً . (6)

 بعدها ( .

 وجدُت هذا التاريخ في قطعٍة خطيٍة بقلم السيد شبّر الحسني النجفي الُمعاصر للُمترَجم .  (0)

قسم العلماء اإلجازة ثالثة أقسام : مبسوطة وتُعـدُّ كتاباً . ومتوسطة ويُعبّر عنها برسالة  (7)

 إلجازة المختصرة .اإلجازة . والمختصرة ال كتاب وال رسالة بل يُعبّر عنها با

 

 العالّمة الشيخ مهـدي شمس الدين ابن

 الشيخ علي الم جدلي العاملي

 وابـر الجـحاض،الع ـع االطـواس، راً مولعاً ـاعـان عالماً جليالً شـك
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صاحب مؤلفات كثيرة التي منها : )البستان والحديقة(  و )الرّد على صاحب  

 المنار المصري( . 

 

قيهاً جامعاً وحيد عصره ونابغة زمانه ، ـكان فقال في الشهداء : 

 قائداً روحياً في عامل ، شاعـراً ُمفلقاً . 

 

ُولد في مجـدل ِسلِم ، قرية من جبل عامل ، على خمسة أميال من 

عن عمٍر  6702. وتوفي رحمه هللا عام  6080الطيبة جنوباً ، حوالي السنة 

مة الشيخ محمد علي عـز الدين ذّرف على الثمانين )؟!( . وتلّمـذ على العالّ 

 والشيخ عبد هللا نعمة العاملي والشيخ حسين ُمغنيّة . 

 

 أجازهُ الشيخ عبد هللا نعمة ، وأرسلها من النجف األشرف . ولم يُجـز 

 أغلق شيُخهُ مدرستهقط في حياته إال له ولولده الشيخ حسين نعمة . وبعـد أن 

. تخّرج منها الشيخ عبد الحسين  أنشأ مدرسته في مجدل ِسلِم ، في ُجبع

صادق والشيخ محمد حسين شمس الدين والشيخ موسى شرارة والسيد حسن 

 يوسف . 

وكان يصحب في أسفاره كيساً صغيراً من نسيج أبيض يضمُّ ُكتُبه 

وأوراقه وما يحتاج إلى مراجعته في حلّه وترحاله . وقد كتب على ظهر 

 الكيس األبيات : 

 

 أفنيُت أيامهـا بحـثــاً وتــدريسـا مري مضت حججاً خمٌس وستون من ع

 وال رأيـُت بـدار الجهـل تعريسا ما أن أقـمــــُت نهـاراً نضـو بلقعــــــــٍة 

 روض الُعلى فلعلّي أمألُ الكيسـا أطـوُف بالكيــس ابواب األُلــــى ملكـوا
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 ومن جيّـد شعره رحمه هللا قوله : 

 دموعـاً كحـــــّب اللؤلؤ الُمتساقــــــِط     عيونهـــاوُمـذ وّدعتني أرسلت من 

 أواسـطُه بالمســــــــ  من غير ناقـِط     علـى طبٍق من ورد جيرون نُقطـت

 تُغطّـي ريّـــاه أكــــــفَّ المواشــــــطِ     وقد أرسلت فرعاً على المتن فاحماً 

 

 الشيخ موسى شمس الدين 

 . ( 6)ابن الشيخ إبراهيم شمس الدين العاملي الحلبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم ألبيه فيما فات ، وسيذكره أدناه . ونسبته إلى حلب غير دقيقة ، فهو فوعي نسبةً إلى  (1)

 د قليل . ) المحقق( ـ"الفوعة" من بالد إدلب البعيدة عن حلب ، كما سينسبه بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) الفصل العاشـر ( 

 ) الذريّـة ( 

 ) آل شمس الدين ( 

هذه صفحة عن أُسرٍة عربية وعائلة دينية ومدرسة علميّة كبرى ال 

تزال منذ تأسيسها في القرن السابع الهجري حتى عهـدنا الحاضر يتوارث 

 حفظها االبناء بعد اآلباء جيالً بعـد جيل . 

صاحب هذه المدرسة ومؤسس تل  العائلة هو اإلمام األكبر محمد بن 

مكي العاملي الجزيني الشهير بالشهيد األول الذي كتب عنه كثيٌر من 

المؤرخين والمؤلفين وقرأ عنه أكثر الشرقيين والمستشرقين صفحاٍت ذهبيٍة 

هد آل عن حياته ومؤلفاته التي ال تزال تُدّرس في الجامعات اإلسالميّة ومعا

البيت )ع( ونظرياته وآراؤه في الفقه والتشريع لم تزل موضع البحث يُهتم 

لها ويؤخذ بها . حتى أن المحقق الميرزا النائيني المجتهد األكبر في جامعة 

النجف في عصره بلغ من احترامه للشهيد وتقديسه السمه إذا جاء على ذكره 

مام محمد بن مّكي أفقه فقهاء في أثناء بحثه يقُف إجالالً له . وال غرو فاإل

اإلسالم من اإلماميّة ، وأول َمن جمع بين أقوال الفقهاء في مؤلفاته ، وأول 

شهيٍد من فقهاء الشيعة الكبار . وهو أول َمن أسـس معهـداً علمياً في عاملة ، 

وأول عاملي هاجر إلى العراق لطلب العلم الديني . وآثار الشهيد ومآثره 

 ذا . ـة . وحسبنا هكثيرة وهي مشهور

*   *   * 

ولهـذا اإلمام ذريّةٌ طيبة وعائلة كبيرة . وهي بحق مدرسة علميّة 

كبرى أخرجت كثيراً من العلماء والمجتهـدين والشعراء واألُدباء ، َمن 

جمعُت في كتابي " آل شمس الدين في التاريخ والعلم واألدب " ما يزيد على 

يقرُب من نصف هذا المبلغ من الشعراء  ثمانين ترجمة لعالٍم فقيه ن وما

 واألدباء . وتبـدأُ هذه العائلة بأوالد الشهيد وهم 
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 ـــ الشيخ علي ضياء الدين أبو القاسم . 

 ـــ الشيخ محمد رضي الدين أبو طالب . 

 ـــ الشيخ حسن جمال الدين أبو منصور . 

 

ضي ابن وهؤالء يروون عن أبيهم الشهيد والسيّد ابن ُمعيّة والقا

 . ( 6)جماعة . كما أّن ُجـّل روايات العلماء من بعـدهم تتصُل بهم 

 

ـــ والسيّدة فاطمة أم الحسن ، الملقبة بسـت المشايخ . التي تعّرضت 

لها ُكتُب التاريخ والتراجم ، وأثنت عليها بالعلم والفقه والزهـد والصالح . 

وهي تروي عن أبيها الشهيد والسيّد ابن ُمعيّة . كما يروي عنها بعض العلماء 

عاملّية أمس ، فأين منها وهو الشيخ الحاج حسين العقابي هـذه هي المرأة ال

 فتيات اليوم ونسائهم . 

 ّضلـت النـساُء عـلى الرجاللـفُ  ولــو كــان النساء كَمـن فقـــدنا 

* *   * 

ويتبع هـذا الفوج من مشاهير علماء آل شمس الدين فوٌج آخـر ، وهم 

ذريّة الشيخ علي ضياء الدين الُمتقّدم ، الذي يتصل به أكثر آل شمس الدين 

اليوم . وهم كثيرون منتشرون بعضهـــم سكـن  العراق وبعضهم الهنـد وقسم 

لم يُنسبوا لغير منهم إيران وبعضهم سوريا ولبنان . وهم في كل هـذه األقطار 

 بلدهم األصلي "جبل عامل" . 

 

فمّمن سكن العراق الشهيد الثاني من هـذه األُسرة الشيخ محمد ضياء 

الدين ابن الشيخ علي شمس الدين العاملي . قال عنه صاحب الهامش على " 

 ه ــ: "كان عالمأً فاضالً ُمتبحراً جسوراً في األمور التي ال يلومُ  (0)أمل اآلمل"
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ها الئم . وله محاسن وفضائل جّمة ال يدركها أحد ولو جّد كل الجد . وقـد في

 قُتل في طريق كربال عند زيارته ألبي عبد هللا الحسين )ع( . 

 

وأخو الشهيد الثاني المذكور الشيخ أحمد فخر الدين ، الذي يروي عن 

 ه ـأبين ـن جمال الدين ، عـن أبيه الشيخ حسـس الدين ، عـأبيه الشيخ علي شم

الشيخ زين الدين ، عن أبيه الشيخ محمد فخر الدين ، عن أبيه الشيخ أحمد ـــ 

بن محمد بن بهاء الدين بن ضياء الدين علي بن الشهيد األول ــ ، الذي يروي 

عن أستاذه الشيخ علي بن عبد العالي العاملي وعن أستاذه الشيخ ضياء الدين 

باء وأجداد الشيخ أحمد علماء كبار . علي الجزيني العاملي . وكل هؤالء من آ

وقد ذكرهم ابن أخ الشيخ أحمد : الشيخ مّكي في إجازته المبسوطة المؤّرخة 

هـ . ومّما قاله فيها عن عّمه الشيخ : عّمي وشيخي اإلمام األكبر  6635سنة 

المعظم ، والهُمام النحرير الُمكّرم ، علم الدين وباب النـدى ، منقذ األمة 

ة . ناصر الشريعة ، رافع رايات الحقيقة ، األسعد األمجد الشيخ كاشف الغمّ 

فخر الدين أحمد . ومّما قاله عن عّمه وأخيه الشيخ إبراهيم فيها " إن أعلى 

 طُُرقي وأزكاها ما حّدثني به عّمي الشيخ أحمد وأخي الشيخ إبراهيم".

رين . وكان الشيخ مّكي بن الشهيد الثاني الُمتقّدم من العلماء الشهي

ويظهر أنه كان يحـذو حـذو جـّده األعلى الشهيد في التأليف وجمع الُكتُب 

ونسخها والتعليق عليها وكثرة الرواية ، كما صّرح في إجازته أنه يروي عن 

علماء كثيرين من البحرين وجبل عامل والعراق واليمن والقدس والخليل 

رة . ال يزال يوجد في ومكة والعجم وغيرها . وله مؤلفات عديدة ومكتبة كبي

 خزانة كتبنا قسم منها عليه إمضاؤه وتعليقاته . 

 

* * * 
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وممن سكن الهند قسٌم من ذرية الشيخ محمد بن الشيخ مّكي المتقّدم ، 

هـ وُدفن في الحضرة الشريفة ، كما رأيُت  6680المتوفى في النجف سنة 

 ذل  بخط ولده . 

 وأوالد الشيخ محمد المذكور هـم : 

الشيخ جواد أستاذ السيّد بحر العلوم ، الذي قال عنه القزويني في  ــ (6)

كتابه تتمة أمل اآلمل )غير مطبوع( : " العالم الربّاني والمحقق الثاني . 

  ـدة في تقريــظه القصيـــوي العروضي " . ولــالُمحّدث الفقيه األصولي اللغ

 الكّراريّة التي مطلُعها : 

 وبـدت فأخفـت كـل ضـوٍء نيّرِ     وردْت فـأودت بالظـالم األعـكــِر   

 

ـــ الشيخ أحمد . سكن الهنـد مدة طويلة . وكانت له صلةٌ مع     (0)

السلطان عبد هللا قطب شاه . وله ترجم كتاب كشكول البهائي . وطُبعت هذه 

 . وتوفي في "المخـا" في 6058الترجمة مع كتاب مطارح االنظار سنة 

أمواله  طريقه إلى العراق ثم بلدته جزين . وبعد رجوعه في البحر . وبقت

وُكتُبُه التي كان يحملها معه ــ ومنها كتاب مدينة العلم ـــ أمانةً عند إمام 

 الزيدية . كما رأيُت ذل  على هامش أمل اآلمل . 

 

هـ ، كما  6680ـــ الشيخ بهاء الدين أبو المعالي المولود سنة          (7) 

رأيتُه بخط والده . له كتاب إعجاز القرآن ، وله جواب لغز وجهه إليه والده 

الشيخ محمد . وهو موجود عنـدنا . وكان قد رحل إلى الهنـد وصار أحد 

 مراجعها الكبار . وتوفي في "بنارس" مجمع مدفن العلم . ولـه مـزارٌ 

 معروف . 
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وولـَد أبو المعالي المذكور العالّمةَ الشيخ زين العابدين ، أحد ـــ        (2)

العلماء الكبار . وولَد الشيُخ زين العابدين الشيَخ محمد رضا المتوفى في الهند 

هـ . وكان في النجف ثم في الهند مرجعاً كبيراً . يروي عنه كثيٌر  6030سنة 

ة مؤلفات ، ومنها رسالةٌ في الفتوى . وفي شيخنا من العلماء ، وله عـدّ 

 المذكور يقول الشيخ إبراهيم النباطي العاملي : 

 ا بالـرزايــا الذوائــقِ سـقتنـا المنـاي ـا رضينـا بالـرضـا عـن دوائـــرٍ وإنّـ

 ان عـلــى َمــن فـاق أول فائــقِ فك اق بالعلــم األنـــاَم وبالـتُـقــىفقـــد فـ

 قِ لـم والـفـتـوى أجـلَّ ُمـوافــولـلعـ لَّ ُمـصـاحـبٍ وللفضـل والـتـقـوى أج

وولــَد الشـيخ محمـد رضـا الشيخ جــواد . وهو ابن بنت السـيد 

جــواد العاملي صاحــب ) مفتاح الكرامة ( ، تلمـذ عليه وعلى صاحب 

 الجواهر . وهاجـر إلى الهنـد وفيها توفي . 

من مشاهير العلماء من هـذه السلسلة . وذريتهم  ويوجـد غير هؤالء

 .  ( 7)اليوم في العراق يتعاطون الكسـب والتجارة 

 

  **  * 

 

ومّمـن سكن إيران الشيخ خير الدين بن الشيخ عبد الرزاق العاملي 

الشيرازي ، المعاصر للشيخ البهائي . قال عنه صاحب ) رياض العلماء ( ـــ 

غير مطبوع ـــ فاضٌل عالٌم فقيهٌ متكلّم محقق ُمدقق جامٌع للعلوم العقليّة 

ياضيات والحساب والنقليّة واألدبية والرياضية . وله عـّدة مؤلفات في الر

 والفقه . 

ومن ذرية الشيخ المذكور الشيخ خير الدين العاملي الطهراني . ذكره 

 صاحب الرياض ، وقال عنه له ُكتٌُب في الفقه والرياضيات وغيرهما . 
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در في  ولهذه السلسلة بقيّة في إيران توجد حتى اليوم . قال الص

سلتهم بطهران إلى اليوم علماء ( ـــ غير مطبوع ـــ إن سل)تكملة أمل اآلمـل

 فضالء . ولهم رتبة شيخ اإلسالم . 

 

 **  * 

 

ومّمن ســكن سوريا الشيخ تقـــي بن الشيخ محمـــد شمس الدين ، 

 . ولعّل والــده الشيخ محمد هـو أول َمن هاجر (      ) الذي تلمـذ في مدرســة

إلى سوريا على أثر حادثة الجّزار في عاملة . وله اليوم ذريّــة كبيرة في 

جهات حلب . وتخـّرج منهم علماء كبار ، أمثال الشـيخ محمــد علي شمس 

والشيخ إبراهيم شمس الدين ، وولده الشيخ موسى في "الفوعة" . ، الدين 

خ عزيز في وولده اليوم العالّمة الشي، وأمثال الشيخ أمين شمس الدين 

 النغاولي . 

* * * 

 

وممن سكن جبل عامل بلدهم األصلي العالّمة الشهير الشيخ مهـدي 

 واد . ـه الشيخ جـقيـاً . وابن أخيه الفـرين مؤلفـو عشـالذي له نح، شمس الدين 

وأخوه الشاعر الكبير الشيخ محمد حسين صاحب الغديريّة . وولـد الشيخ 

علي . والشيخ محمد أمين شمس الدين مهـدي الشاعر المعروف الشيخ 

صاحب ) الضمير البارز ( . ومرجعهم األكبر اليوم العالّمة المجتهـد الشيخ 

حسن شمس الدين ، وأخوه العالّمة الفقيه الشيخ زين العابدين شمس الدين ، 

والشاعر العالّمة الشيخ عبد الكريم شمس الدين ، والزاهـد العالّمة الشيخ 

لدين . إلى غير هؤالء من العلماء والمجتهـدين والفضالء محمد علي شمس ا

 والشعراء . 
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هـذه صفحةٌ من آل شمس الدين محمد بن مّكي ، الشهير بالشهيد 

األول والُملّقب شمس الدين. الذي دعا ربّـه أن يُبارك في ذريته ويرزقه 

اءه وقـّرت سالمتها ــ كما في ُكتُب شيخنا آغا بزرك ــ . وقـد استجاب هللاُ دع

عينه في حياته وبعـد مماته . وقـد حاول البعض أن يُمـسَّ بهـذه العائلة عنـدما 

هـمَّ أن يكتَب عن بيوت جبل عامل العلميّة . . .  وحينئـٍذ يحقُّ لنا أن ننشـد مع 

 م القائـل : ـديـربي القـر العـالشاع

 إذا جمعتنـا يا جـريُر الَمجـامـُع  ـمـ  آبـائي فجئنـــي بمثـلهأولـئــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوجد في مكتبة العّم العالّمة الشهير الشيخ حسن شمس الدين وثيقة السيّدة فاطمة ألخويها مّما  (6)

تدُل على أهميّتها وأثرها الكبير ، مكتوبة بماء الذهب بخط يدها . وعلى ظهر الوثيقة نسبنا 

ـ إلى الشهيد األول بخط جدنا المرحوم الشيخ سليم شمس الدين . كما يوجد في مكتبة العم ـ

حفظه هللا ــ نسخة من الصحيفة السّجاديّة قديمة مكتوبة بماء الذهب . قيل أنّها النسخة التي 

أهداها مل  خراسان إلى الشهيد األول . وهي من  جملة الُكتُب الموقوفة التي يتوارثها الخلف 

 عن السلف واالبناء عن اآلباء . وهللا أعلم . 

كتبة الحجة كاشف الغطاء وعلى هامشها زيادات هي نسخة خطية من أمل اآلمل توجد في م (0)

 وتعليقات  كثيرة لم أعرف كاتبها .

 وقـد اجتمعوا بسيادة الوالد عندما كان في البحث أحد علمائها وأساتذتها في الفقه حوالي السنة  (7)

آل شمسه في النجف المشهورين أنهم من آل شمس الدين . ولكن لم  هـ . وهؤالء غير 6709

 أبحث عن مصدر ذل  . وعسى أن أوفق في المستقبل . 

وأمـا آل الصائغ في جبل عامل فمنشـأ تبعيتهم آلل شمس الدين ما ذكره بعضهم في ترجمة 

النسبي ، بمعنى شقيق أسد هللا الصائغ الجزيني ، أنه عـّم الشهيد وأبو زوجته . والُمراد العّم 

والـد الشهيد ، وليس العّم السببي بمعنى والـد زوجته كما تدل عليه الفقرة الثانية . هـذا بعـد 

 تسليم انتساب آل الصائغ إليه . وهللا أعلم . 

 ــــــــــــــــــــ
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الشيخ علي ضياء الدين

عبد الرزاق

مكي

عبد الرزاق

خير الدين

؟

خير الدين

بهاء الدين

شمس الدين

محمد

أحمد

محمد رضا

علي

محمد

زين الدين

حسن جمال الدي

شمس الدين علي

مكي

شمس الدين

محمد

مكي

حسن

علي

حيدر

محسن

محمد

سليم

اسماعيل

حسن

اسماعيل

بهاء الدين

حيدر

محمد

محمد شمس 
الدين

تقي الدين
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