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 عامل برگي از تاريخ تشیع در جبل

 مختاري رضا 

در طول تاريخ غیبت، در برھه ھاي گوناگون، شھر يا شھرھايي، مرکز حوزه ھاي علمي تشیع به شمار مي آمده اند، 

  .مانند بغداد ، قم، نجف، حله، جبل عامل، اصفھان

  .در اين میان، جبل عامل از موفق ترين، اثرگذارترين و پرفايده ترين حوزه ھاست

ل يا از رونق افتادن حوزه علمي در شھر يا کشوري، حوزه در شھر و ديار ديگري سر بر مي مي دانیم که در پي افو

آورد؛ در مثل در سدة پنجم، پس از فروپاشي حوزه شیعه در بغداد، حوزه نجف به دست پربرکت شیخ الطائفه شیخ 

کوفا شد و در دوران محقق حلي آن گاه حوزه حله ش. و پس از مدتي از رونق افتاد. بنیان گذارده شد) ٤٦٠: م(طوسي 

فخرالدين فرزند : به اوج شکوفايي خود رسید و پس از دوره شاگردان عالمه حلي) ٧٢٦: م(و عالمه حلي ) ٦٧٦: م(

و ضیاء الدين، ھر دو پسر خواھر عالمه، به دلیل ھايي که نمي دانم در جايي ) ٧٥٤: م(عمیدالدين ) ٧٧١: م(عالمه 

و شاگرد بزرگ و برجسته اين سه بزرگوار؛ يعني محمد بن مکي شھید اول . سردي گرايیدشرح داده شده يا نه، به 

دمشق و جبل عامل، به ويژه جزين را مرکز تالش ھا و تکاپوھاي علمي خود قرار داد و شاگردان ) ٧٨٦-٧٢٤بعد از (

ز او خواستند که به ايران بیايد؛ بسیاري پرورش داد و شھرت و آوازه اش عالمگیر شد، به گونه اي که سربداران ايران ا

  #.ولي او عذر آورد و لمعه دمشقیه را به گونه کرامت آمیزي نگاشت و براي آنان فرستاد

که تالش علمي شھید اول شروع مي  ٧٥٠يعني از سال  -تا حدود دويست و پنجاه سال ) ٧٨٦: م( از عھد شھید اول 

  .فقیھان و عالمان دين، از جبل عامل برخاسته اند ، بزرگ ترين و بنام ترين١٠٠٠شود، تا حدود سال 

عالمان و فقیھان ). ٩٩٣: م(و از ايران در اين مدت طوالني، ھیچ فقیه بنامي برنخاسته است، به جز محقق اردبیلي 

) ٨٤١: م(ابن فھد حلي : عراق و ساير کشورھا ھم در اين دوره، به پاي عالمان جبل عامل نمي رسند، بزرگاني مانند

ھر چند از غیر جبل عامل برخاسته اند؛ ) معاصر محقق کرکي(و شیخ ابراھیم قطیفي ) ٨٢٦: م(فاضل مقداد سیوري  و

اما . ابن فھد، شاگرد با واسطه: فاضل مقداد، شاگرد بي واسطه شھید اول ھستند و شماري مانند: اما شماري مانند

  .مبتکر نیستند ھیچ يک در حد شھیدين و محقق کرکي و مانند آنان، مؤسس و

ساله، ستارگان درخشاني از جبل عامل طلوع کردند و در حوزه جبل عامل، تربیت شدند که  ٢٥٠باري، در اين دوره 

محقق کرکي ) ٩٣٨: م(محقق میسي ) ٨٧٧: م(علي بن يونس نباطي بیاضي ) ٧٨٦: م(شھید اول : کساني مانند

سید محمد نوه شھید ) ٩٨٤: م(مد، والد بزرگوار شیخ بھايي ، شیخ حسین بن عبدالص)٩٦٥: م(شھید ثاني ) ٩٤٠: م(

  .در زمره بزرگ ترين و نام آوردترين آنان اند) ١٠١١: م(، و سرانجام شیخ حسن فرزند شھید ثاني )١٠٠٩: م(ثاني 

})٢({  

ل عامل، پس از تشکیل دولت صفوي در ايران، و از سوي ديگر، فشارھاي دولت عثماني بر شیعیان و عالمان حوزه جب

مھاجرت عالمان جبل عامل به ايران آغاز شد و بزرگ ترين شاگرد شھید ثاني، شیخ حسین بن عبدالصمد، در زمان 

  #.به ايران آمد و گزارش سفر خود را به ايران، به امر شھید، براي وي فرستاد - و شايد به امر او  -حیات شھید ثاني 

مدتي پس از آن بود که حوزه جبل عامل از ھم پاشید و به ديگر سخن، در جبل عامل غروب و در ايران طلوع کرد و براي 

ايران و دولت صفويه، برکت ھاي بي شمار داشت که به بنیان گذاري حوزه علمي اصفھان و پرورش يافتن بزرگاني در 

شاگرد بي واسطة شیخ بھايي، فیض ) ١٠٧٠: م( قي مجلسي عالمه محمد ت: حوزه اصفھان انجامید، بزرگاني مانند

در پرتو مھاجرت علماي جبل عامل به ايران و بنیان گذاري حوزه ) ١٠٩٠: م(و محقق سبزواري ) ١٠٩١: م(کاشاني 

  .علمي اصفھان، بالیدند و به رونق حوزه علمي ايران کمک شايان کردند
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رآمدن و برافتادن حوزه جبل عامل، اشاره شد، به پاره اي از نکته ھايي که اکنون که کوتاه و فشرده، به تاريخچه ب

  .نمايان گر جايگاه واال، مھم و نقش آفرين آن است مي پردازيم و پاره اي از سخنان در اين باره را نقل مي کنیم

یت است که ذھبي در چنان چشم نواز و داراي اھم -زادگاه و حوزه علمي شھید اول  - بزرگي و جايگاه واالي جزين 

  .ياد مي کند و آن جا را جايگاه شیعه مي داند» مأوي الرافضه«: مختصر تاريخ االسالم، از آن به عنوان 

و دوران اوج ) ٧٨٤و شايد ( ٧٦٤ھمچنین قلقشندي در صبح األعشي، متن بیانیه اي را از والي دمشق، که سال 

چند اين بیانیه، آکنده از بھتان ھاي بسیار به شیعه است، ولي ھر . تالش ھاي شھید اول، صادر شده نقل کرده است

  .نشان دھنده تالش ھاي گسترده و بنیادين، ھدف مند و اثر گذار شیعه در آن دورة تاريک است

  :قلقشندي پیش از نقل متن بیانیه ياد شده مي نويسد

الرافضه و الشیعه وردعھم، والرجوع إلي بمنع أھل صیدا و بیروت و أعمالھما من اعتقاد  -ھذه نسخه توقیع کريم «

  #»في خامس عشرين جمادي اآلخره سنه أربع و ستین و سبعمائه - ... السنه والجماعه 

اين نبشته اي است ارزشمند در بارة بازداشتن اھل صیدا و بیروت پیرامون آن ھا از اعتقاد رافضیان و شیعیان و 

  .٧٦٤خره جمادي اآل/ ١/٢٥بازگشت آنان به سنت و جماعت 

  :و آن گاه متن آن را بدين گونه نقل مي کند

و قد بلغنا أن جماعه من أھل بیروت و ضواحیھا، و صیدا و نواحیھا، و أعمالھا المضافه إلیھا، و جھاتھا المحسوبه ... «

ه، و عملوا به و علیھا، و مزارع کل من الجھتین و ضیاعھا، و أصقاعھا و بقاعھا، قد انتحلوا ھذا المذھب الباطل و أظھرو

قرروه، وبثوه في العامه و نشروه، واتخذوه دينا يعتقدونه، و شرعا يعتمدونه، و سلکوا منھاجه، و خاضوا لجاجه، و أصلوه 

و فرعوه، و تدينوا به و شرعوه، و حصلوه و فصلوه، و بلغوه إلي نفوس أتباعھم و وصلوه، و عظموا أحکامه، و قدموا 

إعظامه؛ فھم بباطله عاملون، و بمقتضاه يتعاملون، و ألعالم علمه حاملون، و للفساد قابلون، و حکامه، و تمموا تبجیله و 

بغیر السداد قائلون، و بحرم حرامه عائذون، و بحمي حمايته الئذون، و بکعبه ضالله طائفون، و بسده شدته عاکفون؛ و 

ل السنه من المسلمین، و يستبیحون نکاح المتعه و إنھم يسبون خیر الخلق بعد األنبیاء و المرسلین، و يستحلون دم أھ

يرتکبونه، و يأکلون مال مخالفیھم و ينتھبونه، و يجمعون بین األختین في النکاح، و يتدينون بالکفر الصراح، إلي غیر ذلک 

  #. من فروع ھذا األصل الخبیث، والمذھب الذي ساوي في البطالن مذھب التثلیث

ه أشد إکبار، و غضبنا  تعالي أن يکون في ھذه الدوله للکفر إذاعه، و للمعصیه فأنکرنا ذلک غايه اإلنکار،  ُ و أکبرنا وقوع

إشاده و إشاعه، و للطاعه إخافه و إضاعه، و لإليمان أزجي بضاعه، و أردنا أن نجھز طائفه من عسکر اإلسالم، و فرقه 

من رجس ھذه المفسده؛ ثم رأينا أن نقدم اإلنذار،  من جند االمام، تستأصل شأفه ھذه العصبه الملحده، و تطھر األرض

و نسبق إلیھم باإلعذار، فکتبنا ھذا الکتاب، و وجھنا ھذا الخطاب، لیقرأ علي کافتھم و يبلغ إلي خاصتھم و عامتھم، 

و يعلمھم ھذه األمور التي فعلوھا، والمذاھب التي انتحلوھا، تبیح دماءھم و أموالھم، و تقتضي تعمیمھم بالعذاب 

و أن « : استئصالھم؛ فإن من استحل ما حرم هللا تعالي و عرف کونه من الدين ضروره فقد کفر، و قد قال هللا تعالي 

عطفا علي ما حکم بتحريمه، و أطلق النص فتعین حمله علي تعمیمه؛ و قد انعقد » تجمعوا بین األختیین إال ما قد سلف

و من «: ع، و مخالفه االجماع حرام بقول من لم يزل سمیعا بصیراعلي ذلک اإلجماع، وانقطعت عن مخالفته األطما

و . »يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الھدي و يتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولي و نصله جھنم و ساءت مصیرا

عن الدين  نکاح المتعه منسوخ، و عقده في نفس األمر مفسوخ، و من ارتکبه بعد علمه بتحريمه و اشتھاره، فقد خرج

  #برده الحق و إنکاره، و فاعله إن لم يتب فھو مقتول، و عذره فیما يأتیه من ذلک غیر مقبول،
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من تعظیمھم، و منابذ لتصريحه باحترامھم و ) ص(مخالف لما أمر به رسول هللا ) رضوان هللا علیھم(و سب الصحابه 

عند کل قائل و إمام، و مرتکب ذلک علي العقوبه سائر، فیما شرعه من األحکام، موجبه للکفر ) ع(تبجیلھم، و مخالفته 

بعد ما برأھا هللا تعالي فقد خالف کتابه العظیم، و ) رضي هللا عنھا(و من قذف عائشه ام المؤمنین . و إلي الجحیم صائر

االوائل، و ھو استحق من هللا النکال البلیغ و العذاب األلیم، و علي ذلک قامت واضحات الدالئل، و به أخذ األواخر و 

المنھج القويم، والصراط المستقیم، و ما عدا ذلک فھو مردود، و من المله غیر معدود، و حادت في الدين، و باعث من 

ثه بدعه و کل بدعه ضالله«: الملحدين، و قد قال الصادق في کل مقاله، و الموضح في کل دالله ُ حد ْ ؛ فتوبوا إلي »کل م

صبه الجھاله، واسمعوا مقاله الناصح هللا جمیعا، و عودوا إلي الجما ْ عه سريعا، و فارقوا مذھب أھل الضالله، و جانبوا ع

لکم في دينکم وعوا، و عن الغي الرجعوا، و إلي الرشاد راجعوا، و إلي مغفره من ربکم و جنه عرضھا السموات واالرض 

ھا، و لیحذر من غشیانھا ولیتجنبھا، و من نکح باتباع السنه بادروا و سارعوا؛ و من کان عنده امرأه بنکاح متعه فاليقرب

اختین في عقدين فلیفارق الثانیه منھما؛ فإن عقدھا ھو الباطل، و إن کانتا في عقد واحد فلیخرجھما معا عن حبالته و 

د؛ ھل من مزي: اليماطل؛ فان عذاب هللا شديد، و نکال المجرم في الحمیم کل يوم يزيد، و دار غضب هللا تنادي بأعدائه

  # فالطاقه لکم بعذابه و ال قدره علي ألیم عقابه، و ال مفر للظالم منه و ال خالص، و ال ملجأ و ال مناص؛

فرحم هللا تعالي امرأ نظر لنفسه، و استعد لرمسه، و مھد لمصرعه، و وطأ لمضجعه، قبل فوات الفوت، و ھجوم الموت، و 

، قبل أن تبذل التوبه و التقبل، و تذري الدموع و تسبل، و تنقضي انقطاع الصوت، و اعتقال اللسان، و انتقال اإلنسان

اآلجال، و ينقطع األمل و يمتنع العمل، و تزھق من العبد نفسه، و يضمه رمسه، و يرد علي ربه و ھو علیه غضبان، و إن 

و قد أعذر من أنذر، و أنصف  سخطه علیه بمخالفته أمره قد بان، و الينفعه حینئذ الندم، و التقال عثرته إذا زلت به القدم؛

ألھمنا هللا و (» و سیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون«من حذر؛ فإن حزب هللا ھم الغالبون، والذين کفروا سیغلبون 

إياکم رشدنا، و وفق إلي مراضیه قصدنا، و جمعنا و إياکم علي الطاعه، و أعاننا جمیعا علي السنه و الجماعه، بمنه و 

  »).کرمه

   [  يعني تشیع[گروھي از مردمان بیروت و صیدا و پیرامون اين دو شھر، به اين مذھب باطل : ا خبر رسیده است کهبه م

ِ مردمان پس از پیامبران . گرويده اند و در اظھار و ترويج و تحکیم میاني آن، بي اندازه مي کوشند اينان از جمله، بھترين

الل مي دانند و اموال آنان را غارت مي کنند و ازدواج موقت را جايز مي را دشنام مي دھند و ريختن خون سنیان را ح

و جز اين ھا برخي از کارھاي ناشايست ديگر را که انجام . شمارند، و در ازدواج جمع بین دو خواھر را روا مي پندارند

از اين امور به خشم [    ] !ما به شدت اين مذھب و اين رفتارھا را محکوم مي کنیم و از براي رضاي خدا. مي دھند

آمديم که در دولت ما چنین رفتارھايي سر مي زند و در صدد بوديم لشکري بیارايیم که اين جماعت و گروه ملحد را از 

  #.ريشه برکند و زمین را از پلیدي اين تباھي پاک گرداند

ين بیانیه را صادر کرديم، تا بر سپس به نظرمان رسید که پیش از فرستادن چنان لشکري، ھشدار دھیم، از اين روي، ا

کارھايي که انجام مي دھند، و مذھبي که به آن : آنان خوانده شود و به اطالع ھمة آنان برسد و به آنان اعالم شود

آنان بايد از مخالفت اھل سنت، نکاح متعه، سب صحابه، . گرويده اند، سبب مباح دانستن جان و مال آن ھا مي شود

ین و جمع بین دو خواھر در ازدواج، دست بردارند وگرنه رعدآسا بر سر آنان فرود آيیم، و بساط توھین به ام المؤمن

  . ...باطلشان را برچینیم

})٤({  

از جمله چیزھايي که نشان دھنده بزرگي، گستردگي و باشکوھي حوزة جبل عامل است، بسیاري علما و مجتھدان 

  :در آغاز أمل اآلمل مي نويسد) ١١٠٤ :م(آن ديار است، به گونه اي که شیخ حر عاملي 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

در روزگار شھید و نزديک به آن، در روستايي از جبل عامل، ھفتاد مجتھد در تشییع : از شماري از مشايخ شنیدم که«

جنازه اي شرکت داشتند و در اين کتاب، خواھید ديد که شمار علماي جبل عامل و نگارش ھاي آنان، حدود يک پنجم 

پسینیان است، با اين که گستردگي جغرافیائي جبل عامل، کم تر از يک صدم شھرھاي امامیه  علما و نگارش ھاي

  ».است

دو تن از بزرگان و عرصه داران  -که اکنون نیز شھرکي بیش نیست  -بله، در آن روزگار، در روستايي کوچک به نام جبع 

مان، با ھم زندگي مي کردند و اکنون شیخ حسن صاحب معالم و سید محمد صاحب مدارک، در يک ز: حوزه فقاھت

  #.سال ھاست که در ھمان روستا درکنار ھم آرمیده اند

از خدمات ستودني شیخ حر عاملي، کتاب با ارزش أمل اآلمل في علماء جبل عامل است که در اواخر عمر بابرکت 

  :از نگارش آن مي نويسد وي در فائده نھم از خاتمه اين کتاب، در باره انگیزه اش. خود، آن را نگاشته است

و عزمت علي المجاوره به و اإلقامه فیه  - ١٠٧٣و ھي سنه  -اعلم أني في السنه التي قدمت فیھا المشھد الرضوي 

ألي شيء التؤلف کتابا تسمیه أمل اآلمل في علماء جبل «: رأيت في المنام کأن رجال علیه آثار الصالح يقول لي

إنک تقدر علي تتبعھا و استخراجھا «: فقال. کلھم و ال أعرف مؤلفاتھم و أحوالھم کلھاإني الأعرفھم : فقلت له. »عامل؟

  .من مظانھا

ثم انتبھت فتعجبت من ھذا المنام و فکرت في أنه بعید من وساوس الشیطان و من تخیالت النفس، و لم يکن خطر 

ه شرعا و ال ھو مرجح لفعل شيء أو ترکه، ببالي ھذا الفکر من قبل اصال، فلم التفت الي ھذا المنام؛ فانه لیس بحج

ثم خطر ببالي أن افعل ذلک . فلم اعمل به مده أربع و عشرين سنه؛ لعدم االھتمام بالمنام و لالشتغال بأشغال اخر

  ».ألسباب کثیره أشرت إلي بعضھا في المقدمات

شھید اول نقل مي کند که  شیخ حر عاملي حديثي نیز در فضیلت اھل اين سرزمین در دوره غیبت به نقل از خط

  #.خواندني است

})٥({  

وجود کتابخانه ھاي غني، و در اختیار داشتن بسیاري از منابعي که امروزه در اختیار ما نیست، از ويژگي ھاي حوزه 

از باب نمونه شھید اول از منابع بسیاري مطالبي نقل مي کند که حتي عالمه و محقق ھم در آثار . جبل عامل است

و چون آن منابع امروزه در اختیار ما نیست، تنھا از آثار شھید بدان ھا پي مي . آن منابع مطلبي نقل نکرده اند خود از

در مثل شھید اول، فقط در غايه المراد نام اين آثار را مي برد و از آن ھا مطالبي . بريم و از درونمايه آنھا باخبر مي شويم

  :از شھید خبري از آنھا نیست نقل مي کند که در ھیچ يک از منابع پیش

، ٤٩٩، ٤٨٢، ٤٤٦، ٣٦١، ٢٦١، ٣٥، ٤/١٠؛ ج ٣/١٣٢؛ ج ١٣٧، ٢/٤٥؛ ج ١/٥٠٥غايه المراد، ج ( الکامل، البن البراج . ١

٥٣٨.(  

  ).١/١٥ج(الروضه، البن براج . ٢

  ).٤٩٩، ٤٨٢، ٣٦١، ١٥٩، ٤/٣٥؛ ج ١/١٦ج (الموجز، البن البراج . ٣

  ).٢/٩٧؛ ج ١/٧٨ج (طاوس البشري، للسید احمد بن . ٤

  ).١/١٥٥ج (الفاخر، ألبوالفضل الجعفي . ٥

  ).٣/٢١؛ ج ٥٠١، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٧٤، ١/٧٧ج ( الواسطه، البن حمزه . ٦

  ).١/١٨ج (المنھج األقصد، لنجیب الدين محمد بن أبي غالي . ٧

  ).١/٧٢ج (المفید في التکلیف، للشیخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي . ٨
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  ).٤٤٨، ١/٤٣١ج (اإلحکام في تصحیح تلخیص المرام، للعالمه الحلي  غايه. ٩

  ).١/٣٧ج (النیات، لقطب الدين الراوندي . ١٠

  ).١/٣٧ج (النیات، لمعین الدين المصري . ١١

  ).١/٢٥ج ( الرافع، لرکن الیدن الجرجاني . ١٢

  ).١/٢٥ج (الحاوي، لرکن الدين الجرجاني . ١٣

  #).١٠٥، ١٠٤، ١/٩٩ج ( ام بن ابي فراس رساله في المضايفه، لور. ١٤

  ).١/٩٩ج ( رساله في المضايفه، للشیخ أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي . ١٥

  ).١/١٠١ج ( رساله في قضاء الفوائت، للشیخ يحیي بن سعید الحلي . ١٦

  ).٢١/ ١ج ( رساله في االيراد علي تعريف القواعد للطھاره، لنصیرالدين القاشي . ١٧

  ).٤/٢٤٠؛ ج ٣/٣١٤ج ( المالذ، للسید احمد بن طاوس . ١٨

  ).٥٤١، ٣٦٣، ٤/٢١٣ج (الرائع، للراوندي . ١٩

  ).٣٦١، ٤/٣٢٨ج ( الکافي، البي منصور الطبرسي . ٢٠

  ).٤/٣٢٧ج (رساله، لصفي الدين محمد بن معد العلوي الموسوي . ٢١

  ).٤/٣٦١؛ ج ٣/٤٥٩ج (التنبیه، للصھرشتي . ٢٢

  ).٣/٤٥٨ج(المسترشدين، للکراجکي تھذيب . ٢٣

  ).٢٤، ١/١٥ج (شرح النھايه، للشیخ أبي علي ابن الشیخ الطوسي . ٢٤

افزون بر شھید اول، عالمان ديگر آن ديار، نیز مانند شھید ثاني و شاگردش، پدر شیخ بھايي، منابعي در اختیار داشته 

صاله الجمعه، از نھج العرفان نوشته عمادالدين طبري و در مثل شھید ثاني در رساله . اند که امروزه در دسترس نیست

  .تھذيب المسترشدين تألیف کراجکي نام مي برد که پس از شھید، ديگران به نقل از وي از آن ياد کرده اند

به خط شیخ در اختیار شھید ثاني بوده است و شیخ حر عاملي آن را البه ) ٤٦٠: م(ھمچنین تھذيب شیخ طوسي 

نزھه ذوي العقول في نسب آل رسول، : نیز شھید از کتاب ھايي از جمله از. شھید ثاني ديده استالي کتاب ھاي 

مطالبي نقل مي کند که امروزه درکشورھاي اسالمي نسخه اي از آن شناخته نشده و تنھا يک نسخه از آن در 

  .ھست ٩٣٩٨کتابخانه ملي برلین به شماره 

بي عقیل عماني، سید احمد بن طاوس و ديگر عالماني است که در آثار ديگران، اين ھا، افزون بر آثار ابن جنید، ابن ا

  #.عالمه و محقق نیز آراءشان، نقل شده و شھیدين نیز از آنان نقل کرده اند: مانند

ھمچنین از سخن شیخ حسین، پدر شیخ بھايي و شاگرد بزرگ شھید ثاني، استفاده مي شود که مدينه العلم شیخ 

  .را در اختیار داشته که پس از وي، گم شده و کسي آن را نديده است )٣٨١: م(صدوق 

  :وي مي گويد

الکافي و مدينه العلم و کتاب من ال يحضره الفقیه و التھذيب و االستبصار قد احتوت علي أکثر : و أصولنا الخمسه«

  »... .الم عندنااألحاديث المرويه عن النبي، صلي هللا علیه و آله، واألئمه المعصومین، علیھم الس

و از ھمه اين ھا مھم تر، مجموعه ھاي شھید اول است که ھر چند آنھا از دست رفته است ولي جد شیخ بھايي، 

فیھا «: آن ھا را در مجموعه ھاي خود گنجانده است و بايد گفت) ٨٨٦: م(شیخ شمس الدين محمد بن علي جباعي 

گاھي ھا در باره مفاخر امامیه و آثار آنھا، تنھا به برکت ھمین که بسیاري از آ» ما تشتھیه االنفس و تلذ االعین

اين مجموعه ھا منبع بسیار معتبري براي عالمه مجلسي، محدث نوري، شیخ . مجموعه ھا به دست ما رسیده است
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چون اين جانب اين مجموعه ھا را به شرح . آقا بزرگ تھراني، سید محسن امین عاملي و سید حسن صدر بوده است

حیاته و آثاره که در آستانه نشر است، شناسانده ام، در اين مجال، بیش از اين به آن ھا نمي : الشھید االول: کتابدر

  .پردازم

})٦({  

براي آگاھي از چگونگي ھاي تاريخ جبل عامل، عالمان آن سامان، و رخدادھاي تلخ و شیرين آن، منابع فراواني در 

  #:ين جا ياد مي کنیمدست است که پاره اي از آنھا را در ا

  .خطط جبل عامل، عالمه سید محسن امین عاملي. ١

  .تاريخ جبل عامل، محمد جابر آل صفا. ٢

  .تاريخ بیروت، صالح بن يحیي. ٣

  .جبل عامل في التاريخ، محمد تقي فقیه. ٤

  .التشیع بین جبل عامل و ايران، علي مروه. ٥

  .یه الشیعیه، سید حسن امیندر دائره المعارف االسالم» جبل عامل«مقاله . ٦

  .الھجره العاملیه إلي إيران في العصر الصفوي، شیخ جعفر مھاجر. ٧

  .تاريخ سوريه، لبنان و فلسطین، فیلیپ حتي. ٨

  .مھاجرت علماي شیعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوي، مھدي فرھاني منفرد. ٩

  .جبل عامل تحت االحتالل الصلیبي، شیخ جعفر مھاجر. ١٠

  .التأسیس لتاريخ الشیعه في لبنان و سوريه، شیخ جعفر مھاجر. ١١

  .لبنان من الفتح العربي حتي الفتح العثماني، محمد علي مکي. ١٢

  .خطط الشام، محمد کردعلي. ١٣

  .سنه علماء أبطال، شیخ جعفر مھاجر. ١٤

  .أمل اآلمل في علماء جبل عامل، شیخ حر عاملي. ١٥

  #:در اين جا، از برخي آن ھا نام مي بريم. ه ھايي دارد که پاره اي از آنھا چاپ شده استھا و تکمل»متمم«اين اثر، 

  .٭ تکمله أمل اآلمل، عالمه سید حسن صدر، تنھا بخشي از آن چاپ شده است

  .٭ تتمیم أمل اآلمل، شیخ عبدالنبي قزويني، چاپ شده است

  .٭ تتمیم أمل اآلمل، سید محمد بحراني

  .، سید عبدالعلي طباطبائي حائري٭ تتمیم أمل اآلمل

  .٭ تتمیم أمل اآلمل، سید ابراھیم تبريزي قزويني

  .٭ التعلیقه علي أمل اآلمل، عالمه مولي محمد باقر مجلسي

  .٭ تعلیقه أمل اآلمل، میرزا عبدهللا افندي، صاحب رياض العلماء، چاپ شده است

})٧({  

تالش ھاي شھید اول و سپس شاگردان به نام وي بوده است،  چنان که يادآور شديم، روزگاري روستاي جزين، مرکز

نیز يکي از . در جزين از فرزند شھید اجازه روايت گرفته است ٨٢٤به گونه اي که ابن فھد حلي در آغاز ماه محرم 

 ، دو سال پیش از شھادت شھید، کنزالفوائد را از روي خط شھید در اين روستا استنساخ٧٨٤شاگردان شھید به سال 

  .کرده است
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و ھزاران افسوس که امروزه آن شکوه فراموش شده و آن عظمت از ياد رفته است، و از آن کتابخانه ھا و جنب و جوش 

علمي ديگر خبري نیست، به گونه اي که حتي يک خانواده مسلمان در جزين زندگي نمي کند، بلکه ھمه ساکنان آن 

به کلیسا دگر شده است و اين ھا، ھمه، بر اثر ستم حاکمان ستم  ديار مسیحي اند و مسجد شھید اول در آن روستا،

  .پیشه و بیرون راندن شیعیان از جزين روي داده است

اما ھزاران شکر خداي سبحان را که بر خالف خواست، سیاست راھبردي و برنامه ريزي ھاي دشمنان، پس از سده 

شاني ستارگان آن سامان ادامه يافت و فقیھان، عالمان و دھم و به دنبال فروپاشي حوزه جبل عامل، باز ھم پرتو اف

فقیه نامور سید جواد عاملي، صاحب مفتاح الکرامه، و سید : احیاگران بزرگي در آسمان اين منطقه طلوع کردند، مانند

حسن صدر عاملي، عالمه سید محسن امین و امام سید عبدالحسین شرف الدين، که امروزه اگر رايت تشیع در آن 

حجاز، شیعیان نه تنھا آزادي کامل دارند، بلکه مظھر عزت و : طه برافراشته است و برخالف سرزمین ھايي مانندخ

سید محسن امین و : افتخار آن سرزمین شده اند، صد البته تالش ھاي شبان و روزان و توانفرساي بزرگاني، مانند

 - در اين باره، نقل داستاني، وضع سیاسي. ه استشرف الدين در به حقیقت پیوستن اين وضع بسیار اثر گذار بود

  #:اجتماعي شام در چند دھه پیش را به خوبي نشان مي دھد

  .محدث قمي به شام و بعلبک رفته و با عالمه شرف الدين و سید محسن امین ديدار کرده است. ق ١٣٥٨در سال 

  :فرزند آيت هللا میالني در اين باره مي گويند

مرحوم حاج سید عبدالحسین حجت ھم از کربال و مرحوم سید . ي با جمعي ھمسفر بودنددر آن سال، محدث قم«

در جلسه منزل آقا سید محسن امین، ... به ديدن آقايان به دمشق آمدند ... عبدالحسین شرف الدين الدين از صور و 

السالم، خارج شھر شام بود و  در آن زمان، مرقد حضرت زينب، علیھا... ايشان به مرحوم حاج شیخ بسیار احترام کرد 

روز جمعه خطیب سني . مسجد سني ھا ھم در داخل حرم بود. فقط شش اتاق در طرف غربي صحن داشت... 

. از اين جھت، چنان جو نامساعدي به وجود آمدکه آقايان نتوانستند شب را در زينبیه بمانند. شیعه را تکفیر نمود

قیه مي رفتند و نماز مغرب و عشا را در ايوان جنوبي مسجد اموي، نزديک مقام معموال، آقايان عصرھا به زيارت حضرت ر

  ».رأس الحسین، علیه السالم، مي خواندند و بر سنگ ھاي ايوان سجده مي کردند، چون نمي توانستند مھر بگذارند

  :وضع دمشق چنان بود که ١٣٥٨سال پیش، سال  ٦٨! به دقت بنگريد

  .مي کرده استخطیب سني شیعه را تکفیر . ١

  .عالمان شیعه نتوانسته اند شب در زينبیه بمانند. ٢

  .در مسجد اموي دمشق نمي توانسته اند مھر بگذارند. ٣

سید عبدالحسین شرف الدين و سید : اين وضع را با امروز بسنجید، تا نتیجه تالش ھاي فرھنگي بزرگاني مانند

  .محسن امین روشن شود

  

  

  

  :منبع
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