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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ألمدِه،  انقطاَع  اَل  متواصاًل  كثرًيا  محًدا  وباطِنة،  ظاِهرًة  نِعمِه  َعىل  هللِ  احلمُد 
والصالُة والسالُم َعىل خرِي خلقِه سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبِنا حمّمد وَعىل آل بيتِه 

الطيبنَي الطاهريَن. 

بنتاجاِت  احلافِلة  العلمّية  مسريِتا  ضوِء  يِف  كربالَء  تراِث  جمّلَة  فإّن  بعُد،  ا  أمَّ
باتْت  حّتى  الرائدة،  العلمّية  املجاّلِت  ِمن  أصبحْت  َقد  املتخصصنَي  الباحثنَي 
مصدًرا مهامًّ ِمن املصادِر اّلتي اَل يستغني َعنها الباحُث بصورٍة عاّمة، واملتخصُص 
بالرتاِث بصورٍة خاّصة؛ ألهّنا مجعْت بنَي األبحاِث األكاديمّية الرصينة، واألبحاِث 
احلوزوّيِة، فضاًل عىل اهتامِمها بتحقيِق الرتاِث املخطوِط ألعالِم كربالَء، وعلامِئها ، 
وَقد نرشْت املجّلُة يِف أعداِدها جمموعًة طّيبًة ِمن األبحاِث والتحقيقاِت يِف جماالٍت 
واألصوُل،  والفقُه،  القرآِن،  وعلوُم  واألدُب،  واللغُة،  التاريُخ،  ِمنها:  عديدة، 
رْت هيأَتا املجّلة إصداَر ملٍف خاصٍّ  وعلُم الكالِم، وغريها، أّما يِف هذا الَعدد فقرَّ
مرور  بمناسبِة  الشهرستاينُّ   الديِن  هبُة  السّيُد  وهَو  كربالَء،  أعالِم  ِمن  َعَلٍم  عْن 
َن ملُف العدِد بحًثا بعنوان: الفكُر اإلصالحيُّ للسّيد  ا َعىل وفاتِه، تضمَّ مخسنَي عامًّ
هبة الديِن الشهرستايّن، وحتقيق ثالث رسائل: األوىل بعنوان: حديٌث مَع الدعاِة، 
وهَو عبارٌة َعن حواٍر عقائديٍّ للسّيد هبة الديِن الشهرستايّن مَع بعِض املسيحينَي، 
والثانيُة يِف ِعلِم العروِض موسومة: برواشح الفيوِض يِف علِم العروض، والثالثُة: 
اهللِ  فر	  ديواِن  حتقيق  العدد  هذا  ضمَّ  كذلك  دوزي،  املسترشِق  نقِد  يِف  رسالٌة 
الفاضِل  النصوِص الرشعّية عنَد  يِف  قراءاٌت  األّوُل  احلويزّي، إضافًة إىل بحثني: 
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الدربندّي كتاب إكسري العباداِت يِف أرساِر الشهادات مثااًل، والثايّن موقف أهايل 
كربالَء ِمن ثورِة العرشين.

إضافًة  حتّقَق  وأْن  القّراِء،  رضا  والتحقيقاُت  األبحاُث  هذه  تناَل  أْن  ونأمُل 
جديدًة يِف حقوِل املعرفة.  

ويِف اخلتاِم ندعو الباحثنَي األفاضَل واملحققنَي الكرام إىل رفِد املجّلِة بأبحاثِهم 
القّيمة وحتقيقاِتم الدقيقِة اّلتي تصبُّ يِف خدمِة العلِم وطاّلبه.

أخَذ اهللُ بأيدِينا نحو السداِد والرشاِد وخدمة البالِد والعباِد. وآِخُر دعواَنا أِن 
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والسالُم عىل حمّمد وآل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّدنا  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

ٍد وآلِه الطَّاهريَن املعصومنَي، أّما بعد: حممَّ

اِث ورضورِة العنايِة بِه وإحيائِه ودراســتِه من  فأصبــَح احلديُث عن أمّهّيِة الرتُّ
البدهّيــاِت التي ال حَيُســُن إطالُة الــكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة التــي ال ُتعنى برتاثِها وال 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهم��ا: قّلُة الدراســاِت التي ُتعنــى به وتبحُث يف مكنوناتِــه وُتربزه، فإّنه يف 

الوقــت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتــربُزه وُتقيُم املتاحَف متجيًدا وتكرياًم لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقرّصًة يف هذا 

املجاِل.

فكــم من عاملٍ قىض عمــَره يف خدمِة العلــِم واملجتمِع ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
فضــاًل عن إحياِء خمطوطاتِــه وإبراِزها لألجيــاِل، أو إقامِة مؤمتــٍر أو ندوٍة تدرُس 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلــك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
فإْن مــتَّ فأورث كتَبك بنيــك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبِة العّباســّيِة املقّدســِة 
بتأســيِس مراكــَز تراثّيٍة متخّصصٍة، منهــا مركُز تراِث كربالَء، الــذي انطلقت منُه 
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جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّيُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب 
متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شــأُنه شــأُن بقّيــِة تراثِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ
حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّيِة املتقنِة التي ُتعنى به.

ا  ، يتعلق هبذِه املدينِة املقّدســِة، التي أصبحْت مــزاًرا بل مقرًّ وُمنطَلٌق خــاصٌّ
وُمقاًما لكثرٍي من حمّبي أهِل البيِت، منُذ فاجعِة الطفِّ واستشهاِد سيِِّد الشهداِء 
 ،اإلمــاِم أيب عبد اهلل احلســني بن عيل بــن أيب طالب ســبِط رســوِل اهلل
فكان تأســيُس هذِه املدينِة، وانطــالق حركٍة علمّيٍة يمكــُن وصُفها باملتواضعِة يف 
بداياِتا بســبِب الوضع الســيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
عشـــَر اهلجرّي إذ صارت قبلًة لطالِب العلِم واملعرفــِة وتزّعمِت احلركَة العلمّية، 
ابع عــرش للهجرِة، إذ عــادت حينذاك حركات  واســتمّرت إىل هنايــاِت القرِن الرَّ

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه اســتحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
يف تراثِهــا وتارخِيها وما رشــح عنهــا ونتج منها وجرى عليها عــرَب القرون، وتربز 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

إنَّ أفَق جمّلِة تراِث كربالء املحّكمة يتّسُع بسعِة الرتاِث بمكّوناتِه املختلِفة، من 
العلــوِم والفنوِن املتنوعــة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة مــن فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا 
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ال يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

ومّلــا كان هنــاك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بني العلــوِم وتطّوِرها وبني األحداِث 
التأرخييَِّة من سياســّيٍة واقتصادّيــٍة واجتامعّيٍة وغريها، كانت الدراســاِت العلمّيِة 
التــي ُتعنــى بتأريِخ هذه املدينــِة ووقائِعها ومــا جرى عليها من صلــِب اهتامماِت 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال خيفــى أّن الضابطَة يف انتســاِب أّي شــخٍص أليــة مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها ســنواٍت معّينة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  بحســِب املدد الزمنّيِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّيًة حمجًّ
وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّيٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

أبنــاُء هذه املدينِة الكــراِم من األرِس التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األرس   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا، 
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
والنشــأِة من جهِة والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينســُب نفســُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِســه 
مثــاًل: )األصفهايّن مولًدا والنجفّي حتصياًل واحلائرّي إقامًة ومدفنًا إن شــاء اهلل(.
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّيِة.

حماورُ اجمللّة

مّلــا كانت جمّلُة تراِث كربــالَء جمّلًة تراثّيــًة متخّصصًة فإهّنا ترّحــُب بالبحوِث 
الرتاثّيِة مجيعها من دراســاٍت، وفهــارَس وببليوغرافيا، وحتقيِق الرتاِث، وتشــمُل 

املوضوعاِت االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائُع واألحــداُث التي مــّرت هبا، وســرية رجاالتا . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتارخيها الشفاهي والكتايب.

دراسُة آراء أعالِم كربالء ونظرياِتم الفقهّية واألصولّية والرجالّية وغريها . 2
وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّا.

واملوضوعّيــِة . 3 العاّمــِة،  أنواِعهــا  بمختلــِف  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
كمخطوطاِتــم يف مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطــاِت أو مؤّلفاِت 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراســة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفــِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
باجتامِع اجلهوِد العلمّيِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه.
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وآخُر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والســالُم عىل أرشِف األنبياِء 
واملرسلنَي سيِّدنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي.
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امللخ�س
كان الســيد هبــة الديــن الشهرســتاين مفكًرا وباحًثــا ومفًسا وجماهــًدا، وله 
دور مــرشف يف الدفــاع عــن مبــادئ الدين اإلســالمي وهذا واضــح من خالل 
نشــاطه الفكري املتمثــل بإصدار العديد من الكتب التي توضح حقيقة اإلســالم 
األصيــل ومنهــا كتاب)اهليئة واإلســالم( والذي يبــني فيه التوافــق والرتابط بني 
الدين اإلسالمي والقضايا العلمية الرصفة، واصداره)جملة العلم( وهي أول جملة 
عراقيــة عربية صدرت يف النجــف األرشف عام 1910 وكانت الغاية منها خدمة 
العلــم والدين، فضاًل عن تأسيســه العديد من اجلمعيات لنرش الدين اإلســالمي 
منها)مجعيــة خدمــة اإلســالم( يف األعظميــة، و)اجلامعة اإلســالمية( يف ميســان 

و)مجعية اإلصالح( يف البحرين ومجعيات أخرى كثرية.

اهتم الشهرســتاين بحقوق املرأة وأكد دورها يف اإلســالم وبني ما هلا من أثر 
فعال يف خلق جمتمع صالح وشــدد عىل حق املرأة يف التعليم ومســاواتا الرجل يف 

هذا اجلانب.

اكد الشهرستاين مسألة اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين للعراق عام 1914م، 
فــكان بحق عاملا وجمددا ومدافعا عن اإلســالم وإرجاعــه اىل أصالته التي جاء هبا 

.الرسول الكريم حممد

الكلمات المفتاحية: اإلصالح، هبة الدين، الشهرستاني
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Abstract
Seyed Hibt ul Din Al Sherhstani was a thinker, researcher, interpreter, and 

a fighter. He had an honorable role in defending Islamic religion principles 

through his intellectual activity represented by issuing many books that clari-

fies original Islamic truth. One of these books ( Al Hai’ih we Al Islam) where 

he stated the concord and connection between religion of Islam and the pure 

scientific cases. He also published ( science of journal) which was the first Ira-

qi Arabic journal in holy Najaf in 1910 with an aim to serve religion and sci-

ence. Moreover, he established many associations to spread religion of Islam, 

such as ( Islam service association )in Al Adhemeyah, ( Islamic university) in 

Misan, ( reform association) in Bahrain, and many others. 

Al Sherhstani took care with woman rights where he assured her role in 

Islam. He stated her influential impact in creating a good society and he em-

phasized woman right in teaching and her equity with the man in this respect. 

Al Sherhstani assured fighting ( jihad) against the British occupation to Iraq in  

1914 AD.;  then, he was really a scientist, innovator, and a defender to Islam to 

return to its originality the way that the prophet ( p.b.u.h.) spread it. 
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املقدمة
ُتعد دراسة الشخصيات العراقية اإلسالمية من الدراسات املهمة جًدا، ذلك 
ملــا هلا من أثر فعــال ودور مهم يف تاريخ العراق ألهنا توضــح كثرًيا من التفاصيل 
واألدوار واملراحــل التارخييــة التــي مــر هبا العــراق وما رافق ذلــك من حتوالت 
سياســية وفكرية واجتامعية واقتصادية وما نشــأ عنها من حــركات فكرية هدامة 
أو إصالحيــة تعرب عن طبيعة التحــوالت الواقعة يف حقبة من الزمن تعد األبرز ملا 
فيهــا من رصاعات داخلية وخارجية متثلت باالحتالل الربيطاين للعراق من جهة 
وبروز احلداثة املزعومة عىل املســتوى الفكري من جهة أخرى مما أدى إىل انتشــار 
األفكار املنحرفة بشكل كبري بني أبناء املجتمع قابله هنوض جمموعة من املصلحني 
أخــذوا عىل عاتقهــم الدفاع عن تراث األمة وحضارتا، لــذا تصدى هذا البحث 
لدراســة »الفكر الصالحي للس��يد هبة الدين الشهرس��تاني« بوصفه مفكًرا وباحًثا 
وجماهــًدا، وال خيفى عىل املختصني أمهية دراســة هكــذا موضوعات تركت أثرها 

الواضح عىل نطاق واسع.

قســم البحــث عىل ثالثة مباحــث تناول املبحــث األول هبة الدي��ن قراءة في 
س��يرته ونش��أته، أما املبحث الثاين فاختص بدراســة اإلصالح عند السيد هبة الدين 

الشهرس��تاني، يف حني جاء املبحث الثالث بعنوان ش��ذرات من مواقف الس��يد هبة 

الدين اإلصالحية.

اعتمــد البحث عىل جمموعة كبرية من املصادر املتنوعة منها الكتب والبحوث 
األكاديمية املنشورة يف املجالت.
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املبحث االول
هبة الدين قراءة يف �شريته ون�شاأته

هو الســيد حممد عيل هبة الدين بن احلســني بن حمســن بن مرتىض احلســيني، 
وينتهي نســبه إىل زيد الشــهيد ابن اإلمام عيل زين العابدين السجاد بن اإلمام 
احلسني، ولقبه احلسيني نســبة إليه، وعرف بالشهرستاين نسبة إىل أخواله علاًم 

أهّنم كانوا من السادة املوسوية)1(.

ولد يف مدينة سامراء يف 20 / آيار / 1884م، ونشأ يف عائلة علامئية معروفة 
آنذاك بـ)آل األمري السيد عيل الكبري()2( فأسهمت هذه العائلة بام متتاز به من مكانة 

علمية وأخالقية مرموقة يف صقل شخصيته علمًيا وأدبًيا.

بدأ مســريته العلمية منذ نعومة أظفاره ففي ســنته اخلامســة بدأ بتعلم القراءة 
والكتابة، ويف ســن الثامنة بــدأ بتعلم الفقه وأصوله وعلوم الرشيعة، واســتمر يف 
حتصيل العلوم بجٍد واجتهاد ثم انتقل من سامراء إىل كربالء مع والده طلًبا للعلم 
واملعرفــة، وبقي فيها حتى وفاة والده عام 1901م، ثم انتقل إىل النجف األرشف 
م وبقي فيها مخســة عرش عاماً ، ومن أبرز مشــاخيه الذين تتلمذ عىل أيدهيم الشيخ 
عــــبــاس األخـــفــش والســيد حممد كاظم اليـــزدي والشــيخ فتــح اهلل املعروف 

بشـــيخ الشـــريعة)3(.

وقد اســتحصل خالل مســريته العلمية عىل عدد من اإلجازات سواء يف نقل 
الرواية أم يف استنباط األحكام الرشعية، فقد أجازه السيد حممد املجتهد الكاشاين 
والسيد حممد بن حممد باقر احلسيني الفريوز ابادي والسيد مولوي اهلندي والسيد 
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حممد مهدي احلكيم احلســيني احلائري والسيد مصطفى احلسيني احلجة الكاشاين 
والسيد حسن الصدر والسيد اسامعيل الصدر واملريزا حسني النوري)4(.

وكان لــه جمموعة من الطلبة املعروفــني يف جمال العلم و الدين وممن برز منهم 
الشــيخ جعفر النقدي والشيخ حممد رضا الشــبيبي، وقد منح بعض طلبته إجازة 
الرواية أمثال الســيد شــهاب الديــن أيب املعايل املرعيش النجفي والســيد حســن 

الربوجردي)5(.

أمــا مؤلفاته فهية كثــرية ومتنوعة باختالف العلوم التــي كانت تدرس آنذاك 
ومنهــا مــا طبــع ومنها بقــي خمطوًطــا،  بــل إن بعضها ترجــم إىل لغــات متعددة 
كاإلنكليزية والفارســية واهلندية والرتكية)6(، وما ذلك إال لقوة قلمه وســعة علمه 
فقد كانت مؤلفاته تتمّيز باإلحاطة بكل جوانب املعلومة التي يناقشــها املؤلف يف 
كتابه، حتى قال عنه األب أنستانس ماري الكرميل »السيد هبة الدين الشهرستاني 
من علماء الدين المش��هورين، وهو إذا كتب في موضوع ألبسه حلته العصرية وشهاه 

للعام��ة والخاصة، وهو ل يط��رق إل المواضيع التي ل يعالجه��ا غيره، فهو صاحب 

المبتكرات في كل ما يدون ويكتب...«)7(.

وقال الشيخ آغا برزك الطهراين زميله يف حلقة الدراسة والبحث واصفا إياه: 
»وقد متيز منذ شبابه بيقظة ووعي وطموح ومهة ونزعة اصالحية وقد كان خملصا 
لدينه وقومه يف كل ما قــال وفعل، نقي السيرة، يقدس االيامن الصادق، والعقل 
النري، ويذود عنهام بلســانه وقلمه فقد عرفته يومــذاك وزاملته يف حلقات دروس 
مشــاخينا فرأيــت االخالص والغــرية عىل الدين واالســالم والعلــم وأهله دافعه 

االول واالخري«)8(.
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وصــل عدد مؤلفاته اىل ما يقارب مائــة وأربعة وثالثني مؤلًفا يف علوم خمتلفة 
و أبواب متعددة صنفها البهاديل بالتفصيل، ففي باب التفسري وعلوم القرآن ألف 
كتابه املحيط يف تفســري القرآن الكريم يف عرش جملــدات باإلضافة إىل جمموعة من 
املؤلفــات األخرى، أما يف الفلســفة وعلــم الكالم فقد ألف جمموعــة من الكتب 
املميــزة كان أبرزها كتابه املعــارف العالية يف بيان قواعد الديــن وجوهره والغاية 
منــه، ويف الفقه وأصوله فكان له جمموعة كتــب فقهية منها كتاب وقاية املحصول 
يف رشح كفايــة األصــول، أما يف علــم احلديث فقد ألف كتاًبا أســامه ثقات الرواة 
وكتابني آخرين، كام كان له باع يف الرتاجم وعلم الرجال فقد كتب كتًبا عدة أبرزها 
 ويف باب التاريخ له كتاب هنضة احلسني ،التذكرة يف إحياء جمد عرتة النبي
وهــو من الكتب القيمــة، ويف اجلغرافيــة واهليئة ألف كتابه اهليئة واإلســالم وهو 
أشــهر مؤلفاتــه التي اقرتنت ترمجته هبــا، كام كان له حضور مميــز يف ميدان األدب 
والشــعر واللغة من خالل كتابه رواشــح الفيوض يف علم العروض باإلضافة إىل 
جمموعة من املؤلفات األدبية، و يف جمال األخالق ألف كتاب اإليامن و كتاب جنة 
املــأوى و جمموعة أخرى، كام كان له كتب يف جماالت فكرية خمتلفة مجعت يف باب 
املجموعــات املتفرقة)9(، وكان لكتبه قيمــة معرفية عالية حتى إن بعضها قد ترجم 

إىل لغات متعددة)10(.



مغ ماءن عضا عباس ال زا

101

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

املبحث الثاين
االإ�شالح عند ال�شيد هبة الدين ال�شهر�شتاين

عارص الســيد هبة الدين مرحلــة حرجة من مراحل تاريخ األمة اإلســالمية 
كانــت مليئة بالتحوالت السياســية والعســكرية واالجتامعيــة واالقتصادية التي 
زامنت ضعــف الدولــة العثامنية وبداية التدخــل الربيطاين)11(، ونشــوب احلرب 
العاملية األوىل)1914-1918( مما أثر ســلًبا عىل املنطقة العربية عموًما  والعراق 
خصوًصــا حتى انتهت هذه التحوالت باحتالل بريطانيا للعراق وما تبع ذلك من 

تســلط وبســط اليد عىل مقدرات البلد)12(.

ويف ضوء ذلك صار لزاًما عىل ثلة من املؤمنني أن يقفوا لنرصة الدين والدفاع 
عــن مبادئه مــن جهة ومن جهة أخــرى الدفاع عــن األمة وإرجاعهــا إىل واقعها 

األصيل وهو التدين واحلفاظ عىل مبادئها املعروفة باحلشمة والعفاف.

كان الشهرســتاين من بني الشــخصيات املهمة والبارزة التــي هنضت للدفاع 
عن اإلســالم ومبادئه وبأســلوب عرصي يتناســب وحجم اهلجمة الرشسة التي 
شــنها الغــرب وبأيــٍد عربيــة فعمد إىل تأليــف جمموعة مــن الكتب التــي توضح 
حقيقة اإلســالم األصيل، وكتب مقاالت متعــددة، وأخذ ينرش علومه بني الناس 
وبأســلوب عقيل متميز، بــني من خالهلا تفاهــة األفكار اإلحلاديــة والعلامنية من 
جهــة، ومن جهــة أخرى بني قوة الفكر اإلســالمي ومصــادره التي يســتند إليها 
وحقيقة ارتباطها باهلل تبارك وتعاىل، وذلك من خالل ما حيمله اإلســالم والقرآن 
من حقائق علمية مل تكتشــف إال حديًثا فكان دفاعه هبذه الطريقة جمدًيا وذلك من 
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خالل جمموعة مــن النتاجات كان أبرزها كتاب الرشيعــة والطبيعة ومدى تطابق 
أحكام الرشيعــة وظواهر الطبيعة، وكتاب مواقع النجــوم وكتاب زينة الكواكب 
حيث تطرق فيهام إىل مواقع النجوم وكروية األرض وغريها من املسائل، مبينًا من 
خالل ذلك أن اإلســالم يدعو إىل العلم والعمل به)13( وســنحاول يف هذا املبحث 

تسليط الضوء عىل اصالحات السيد هبة الدين الرشستاين.

اوق  اقصالح الثقاع

ومن نشاطاته يف هذا املجال إصداره جملة العلم يف النجف األرشف يف 29 / 
آذار / 1910م لتكون لسان حال طلبة العلم الواعني املطالبني بالتجديد، فكانت 
بإدارة عبد احلســني األزري ورئيس حتريرها الســيد هبة الدين الشهرستاين وذكر 
الســيد أن الغايــة منها هي خدمة العلــم والدين والبحث يف أصــول الرتقي مادًيا 
وأدبيــاً ، فــكان هلا الفضل األكرب يف نــرش األفكار والدعــوة إىل العلم بني طبقات 
املجتمــع العراقي يف وقت كان اجلهل متفشــًيا بني أبنــاء املجتمع يف كثري من املدن 
العراقيــة، وبذلك تعد جملة العلم عالمة مضيئة يف تاريخ الصحافة العراقية ملا فيها 
مــن مواضيع مهمة تناســب الواقع آنذاك وتعالج مشــكالته، فكانت بحق عاماًل 

مهاًم من عوامل النهضة يف العرص احلديث)14(.

ثانيا  اقصالح اقلتماعا

كان للشهرســتاين مواقف مرشفــة يف الدفاع عن اإلســالم وخاصة ما يتعلق 
بقضيــة املرأة من حيث احلقوق والواجبات، فانــربى جمموعة من الكّتاب العرب 
والعراقيــني إىل القول بحقــوق املرأة واملطالبة هبا، ولكن أيــة حقوق؟ فقد طالبوا 
املــرأة بأن تتحرر من العفة واحلياء من خالل دعوتــا إىل ترك احلجاب و اخلرو	 
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للعمــل مع الرجال يف مجيع جماالت احلياة و زعموا أن ذلك تقدم وأن الســبب يف 
تقدم الغرب عىل العرب هو ترك احلجاب بالنسبة للمرأة)15(.

فتعالت الصيحات املنارصة هلذا الفكر املتهالك، فرأى الشهرســتاين وجوب 
التصدي هلكذا هجامت رشسة القصد منها هو النيل من اإلسالم وتعاليمه، فعمد 
إىل كل ما من شــأنه أن يكون ثغرة يستغلها املنحرفون فأغلقها عليهم، فأوضح ما 
التبــس عىل النــاس يف هذا املضامر)مضامر املرأة وحقوقهــا( من خالل مقال نرشه 
يف جملته)جملــة العلم( باســم كاتــب من كربالء وحتــت عنوان)املرأة واإلســالم( 

مستعرضا فيه جمموعة من النقاط أمهها)16(:

1- مسألة الطالق بيد الرجل.

2- مسألة اإلرث نصف الرجل.

3- مسألة الشهادة نصف الرجل.

4- تعدد الزجيات)للرجل أربعة، واملرأة فقط لزوجها(.

وغريها من النقاط املتعلقة بطبيعة الرجل واملرأة يف اإلســالم وأرجعها مجيًعا 
إىل االختــالف التكويني والفســيولوجي بــني الرجل واملــرأة وأن القضية علمية 
بحتــة وليس يف هذا االختالف إجحــاف بحق املرأة بل هو يتناســب مع طبيعتها 
التكوينيــة، وأن ما طرحه اإلســالم من أحكام بحق املرأة الغايــة منها هو حفظها 

واحلرص عليها وليس لنقص فيها)17(.

كام بني أن اإلسالم ال يعارض تعليم املرأة وعملها يف جماالت احلياة املختلفة 
احلجاب  بني  ربط  وال  والسفور،  التعليم  بني  ربط  فال  الرشع،  حدود  يف  ولكن 
واجلهل)18(، فاإلسالم حث عىل طلب العلم لكال اجلنسني، ومل حيدد ذلك بجنس  
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العلم  من  يمنع  ل  اإلسالمي  العربي  الحجاب  )إن  نصه:  ما  السيد  وذكر  معني، 
، كما أنه ل يمنع من العمل والتعامل والدخول في المعامل والمزارع  اً والتعلم أبدا 

واألعمال أصال اً()19(.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اهلجمة العلامنية الرشسة عىل اإلسالم مل تقترص عىل 
العراق فحسب بل شملت جمموعة من األقطار العربية منها سوريا مرص وغريها، 
فــكان هنــاك جمموعة من الرجال املخلصــني واملفكرين املربزيــن الذين تواصلوا 
وهنضوا مع الســيد هبــة الدين من أجل الوقــوف بوجه املحتــل وخططه لتهديم 
الدين ومن أبرزهم: حممد عبده والســيد رشيد رضا والشيخ عبد العزيز جاويش 
والشــيخ طنطاوي وأصحاب جملتــي اهلالل واملقتطف، حتى وصف الســيد هبة 
الدين اشــتغاله يف حركة التجديد الديني يف النجف األرشف بأنه كان » النهوض 

األول يف حياته«)20(.

ثالثا  اإلصالح اليكرا
كان للشهرســتاين عالقــات وثيقة مــع دار التقريب بني املذاهب اإلســالمية 
يف القاهرة، وكانت جملة)رســالة اإلســالم( تنــرش مقاالته حول قضايــا التقريب 
والوحدة اإلســالمية، باإلضافة إىل ارتباطه بعالقــات صداقة مع الكثري من علامء 
الســنة، وتؤكــد مراســالته معهم مــدى االنفتاح الفكــري الذي يمتاز به الســيد 
الشهرستاين، وتكشف إيامنه الراسخ برضورة االنسجام والتعاون بني علامء األمة 

اإلسالمية)21(.

فكان وبحق عامًلا عاماًل وجمدًدا ومدافًعا عن اإلسالم يف وقت حاول البعض 
فيه اتام اإلســالم بالتخلف والرجعية إال أن الســيد هبة الدين اســتخدم أســلوًبا 
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عرصًيــا يف خطاباته آنذاك للدفاع عن أهدافه ومبادئــه فأخذ حياور الناس بطريقة 
جديدة كانت سبًبا يف احلد من اهلجمة الغربية عىل الدين و استقطاب الناس إليه.

ومما يميز السيد هبة الدين ودعوته اإلصالحية عن غريه من العلامء املعارصين 
له هو مهته العالية لنرش الدين حتى أنه سافر إىل بلدان متعددة طمًعا يف نرش تعاليم 
اإلســالم عىل أوســع نطاق ممكن فكان يبث علومه يف كل مدينة يمر هبا وجيد من 
يسمعه ويستجيب لدعواه ومن أبرز املناطق التي زارها يف داخل العراق)االعظمية 
يف بغداد وحمافظة ميســان( ويف خار	 العراق فقد زار البحرين وعامن و اجته نحو 
الرشق حتى بلغ ختوم اهلند، والتقى بشــخصيات مهمة و رؤســاء دول حتى سامه 

أبو الكالم آزاد - صاحب صحيفة اهلالل األسبوعي - مجال الدين الثاين)22(.

وقد أســس خالل أسفاره جمموعة من املؤسسات واجلمعيات التي تتم بنرش 
الدين اإلســالمي وتعاليمه وكان أبرزها: )مجعية خدمة اإلســالم( يف األعظمية، 
و)اجلامعة اإلسالمية( يف حمافظة ميسان، )ومجعية اإلصالح( يف البحرين، )ومجعية 
االتفاق العامين( يف عامن، وقد أســس يف اهلند جمموعة من املؤسســات منها)مجعية 
جنــود اهلل( وغريهــا، إال أن قيــام احلرب العامليــة األوىل حال دون تأســيس هذه 
املؤسســات، حيث انقطعت ســبل التواصل بني البلدان وأخذت الدول الكربى 
تبســط نفوذها عىل البلدان فآلت هذه املؤسســات إىل الفناء تباًعا، ثم توجه السيد 

هبة الدين بعد ذلك إىل اجلهاد املسلح)23(.

رابعًا  اإلصالح السياسا

ومــن املســائل التي كانت حارضة يف ذهن الســيد هبة الديــن والتي ارتبطت 
بواقعــه ارتباًطــا مبارًشا هي مســألة اجلهاد يف ســبيل اهلل أيام االحتــالل الربيطاين 
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للعراق عام 1917م فكانت آراؤه واضحة يف وجوب اجلهاد ضد الكفار واملعتدين 
عــىل األرض والعرض فقد ذكر أنه قال: )إن اجلهــاد نعني به دفع العدو، ويكون 
عىل قســمني: نفيس ومايل، فمن متكن من بذل مهجته إلحياء اإلســالم فليســلك 
ســبيل أســالفه املجاهدين، وقد فضل اهلل املجاهدين عــىل القاعدين، وليس أعز 
نفًســا من بني اإلســالم وخلفائه، ومن يعجز عن ذلك فليساعد املجاهدين بامله، 
يٍم *  ��ْن َعَذاٍب َألِ ى تَِجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّ ُكْم َعَل ِذيَن آََمنُوا َه��ْل أَُدلُّ َها الَّ ا أَيُّ قال تعــاىل: ﴿َي
ُكْم  ٌر لَّ ْي ِسُكْم َذلُِكْم َخ َوالُِكْم َوَأنُف ِه بِأَْم ِل اللَّ ي ��بِ ي َس ِه َوَرُس��ولِِه َوُتَجاِهُدوَن فِ ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ

ْم َتْعَلُموَن ﴾()24(. إِن ُكنُت
وكان يرى أن صالح األمة بصالح القائمني عليها، وإذا مل يرضب سيد الناس 
للناس مثــاًل يف التضحية واإلخالص فليس له أن يطلب منهم التضحية ومل تقف 
كلامتــه يف اجلهاد ببيان حكمــه الرشعي فقط بل كانت له خطابــات توحيدية عىل 
نطاق واسعً  داخليا وخارجًيا من أجل الوقوف بوجه املستعمر و استنهاض اهلمم 
فمام ورد عنه قوله » إن موقفنا اليوم موقف هجم فيه الكفر كله عىل اإلسالم كله، 
وال يقــف جتاه تيار اهلجوم الغريب إال احتاد املســلمني.. ونحــن من صميم القلب 
نبتهــل إىل اهلل أن يمن علينا باتفاق املســلمني من الرؤســاء واملرؤوســني، إذ ليس 
تأخرنــا اليــوم إال من تقاعدنا أمس، ونرجو أن تؤثــر يف القاعدين منا اليوم حركة 
العامل اإلســالمي، عسى أن نسرتجع ســالف عّزنا، وال تتطاير أوطاننا اإلسالمية 

أكثر من هذا... فإىل متى ال نتفق؟ )25(
»فكان نتيجة جهاده أن اعتقل وســجن ملدة تســعة أشهر ثم أطلق رساحه هو 

ومن معه بعفو عام من احلاكم اإلنكليزي جور	 اخلامس يف عام 1339هـ)26(.
فليت شــعري كم نحن اليوم بحاجة ماســة ملثل هذه الكلامت التي من شأهنا 
أن تداوي جراح األمة اإلســالمية املمزقة إىل مجاعات خمتلفة مل تكتف باالختالف 

بل أخذ بعضها يأكل بعًضا قتاًل وسبًيا وترشيًدا.
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ومل يتوقف اجلهاد الفكري لدى الســيد هبة الدين عند حدٍّ  معني حتى بلغ به 
مكانه املناســب وحمله الذي يســتحقه بعد انتهاء الثورة ضد الربيطانيني، ففي عام 
1921م تم اختيار الســيد هبة الدين وزيرا للمعــارف يف الدولة العراقية اجلديدة 
وقــد وافق عــىل ذلك بعد أن حثه جمموعــة من العلــامء ورأى أن هذا املنصب من 
شــأنه أن يســمح له بتقديم خدمات جليلة للفكر اإلسالمي و بناء جيل واٍع بعيدا 
عــن الغزو الفكري الذي جاء به املســتعمر، فسعان ما قدم جمموعة من اجلوانب 
اإلصالحيــة للمنظومــة املعرفية والعلميــة والفكرية يف العــراق وذلك من خالل 

نقاط عدة أبرزها:
1- إحــالل اللغــة العربيــة حمــل اللغــة اإلنكليزية بعــد أن كانت هــي اللغة 

املستعملة يف املخاطبات الرسمية.
2- تشكيل جمالس املعارف لتكون حلقة وصل بني الوزارة واملجتمع.

3- حتديــد النفــوذ الربيطــاين يف وزارة املعــارف والتخــيل عن كل أشــكال 
االستعانة باملوظفني الربيطانيني.

4- التوسع يف نطاق التعليم من خالل فتح مدارس يف مناطق متعددة تشمل 
القرى واألرياف وتكثري عدد املعلمني وتفعيل دورهم يف التعليم بكل مستوياته.

5- تفعيل البعثات العلمية من خالل إرســال جمموعة من الطلبة الراغبني يف 
التعلم ونقل اخلربات من البلدان األخرى)27(.
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املبحث الثالث
 �شذرات من مواقف ال�شيد هبة الدين اال�شالحية

ومن اجلدير بالذكر أن من يمر بدراســة ســرية عطرة وزاخرة بالعلم والعمل 
والعطاء فعليه أن يأخذ منها ما ينفعه يف حياته وهذه هي احلكمة من دراسة التاريخ 
ي  ُروْا فِ ِس��ي ْم َي ســواء أكان تاريخ أمم أم تاريخ أفــراد وكام ورد يف قوله تعاىل: ﴿أََفَل

لِِهْم...﴾)28(. ْب ِذيَن ِمن َق ُة الَّ َب َف َكاَن َعاِق ْي ُروْا َك نُظ َي األَْرِض َف

ومن هذا املنطلق وبعد اســتقراء حياة أحد فحول العلم واملعرفة يف عصورنا 
املتأخرة أال وهو الســيد هبة الدين فحري بنا أن نستقي من عطائه اجلزيل ما يعيننا 

يف حياتنا وبناء مستقبلنا بأفضل ما يكون.

ولعلنــا إذا نظرنــا إىل حياة الســيد بصورة جمملــة نجدها تزخــر بالعطاء منذ 
نعومة أظفاره فإذا نظرنا إىل طفولته وجدناه بدأ مسريته العلمية منذ سنته اخلامسة 
بطموٍح عاٍل نتعلم منه كيفية االنطالق بقوة وطموح من أجل حتقيق رســالة نبيلة 
وهدف ساٍم واالستمرار بجد واجتهاد من أجل ذلك، فسعان ما تقدم يف دراسته 
فدرس أصول الفقه وعلوم الرشيعة يف ســن الثامنة واستمر بالدراسة والسفر من 
مدينــة إىل أخرى من أجل حتصيل العلم فقد ضحى بــكل وقته وجهده وماله من 
أجل غايته الســامية وهي حتصيل العلوم التي يدافع هبا عن الدين اإلسالمي، وما 
ذلك إال درس مهم وخارطة طريق رســمها الســيد لألجيــال الالحقة لكي حتقق 

أهدافها املنشودة)29(.

ومــن أهم األهداف التي ســعى لتحقيقها الســيد هو الدفــاع عن الدين ضد 
التوجهــات األخــرى فقــد اســتثمر جهــوده العلميــة والعملية يف نــرصة الدين 
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اإلســالمي ووقف لتصحيح الكثري من األفكار وهذا ما نالحظه بوضوح يف حياة 
الســيد فقد ســعى إىل الدفاع عن الديــن من خالل نرش خطابــات ومقاالت 
لتحريك الشــباب الواعي للقراءة واملطالعة و فهم الصورة احلقيقية التي تثار عىل 
الدين فأصدر جملة العلم لنرش كلامته الراقية، ومل تقترص عىل األبحاث الدينية فقط 
بل كانت جملة عامة شاملة لنرش كثري من البحوث واملقاالت يف العلوم املختلفة)30(.

ويتضح ذلك يف دفاعه عن املرأة عندما اتمت املرأة املسلمة بالتخلف و سلب 
احلقــوق فأجاب عن كل املســائل التــي طرحت يف حق املرأة ببيــان واضح حول 
مكانــة املرأة يف اإلســالم وحقوقها وواجباتا من خالل جمموعــة من النقاط التي 
ظــن البعض أن فيها إجحاًفا للمرأة لكنه أثبت العكس بأســلوب يتســم بالعلمية 

واألدب)31(.

ومن الدروس التي يمكن أن نســتلهمها من حياة السيد هبة الدين هو موقفه 
الوحدوي و حبه للمســلمني يف كل البلدان، فقد عرف عنه حرصه عىل املسلمني 
كافــة يف أي بلد كانوا فهو ينظر هلم بعني األخوة، فلم يكن يدعو للوحدة بني أبناء 
جلدته ومذهبه فحسب بل كان له موقف مع كل البالد التي تتعرض لظلم املحتل 
ومواقفــه معروفــة يف هذا املجال فكان يتواصل ويبعث برســائل إىل األشــخاص 
الذيــن يمثلون خــط النهضة يف البلــدان األخرى ليقدم دعمــه املعنوي هلم، وكام 
أرشنا ســلًفا بخصوص مراســالته مع حممد عبده ورشــيد رضا وغريهم، إضافة 
ملــا تقدم فهناك درس مهــم من حياته املباركة أال وهو جهاده املســلح ضد املحتل 
وذلك بعد أن بني موقفه من املحتل نظرًيا وأوضح معنى اجلهاد احلقيقي للناس يف 
سبيل اهلل والوطن والعرض وعىل املستويني النفيس واملايل، بعد كل ذلك التحق يف 
صفوف املقاتلني ليســجل موقًفا مرشًفا أمام اهلل تعاىل وأمام الوطن والناس خشية 
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أن يظن أحد أنه ينّظر فقط بل كان السيد رمحه اهلل نظرية وتطبيًقا، ومن ذلك نتعلم 
أن اجلهاد ليس قتااًل فقط بل هو دين حمض أي نظرية وتطبيق)32(.

ومل يكن الســيد رمحه اهلل جماهًدا باملعنى الضيق أو مــا يعرف باجلهاد األصغر 
وهــو محل الســالح بل كان جماهــًدا باجلهاد األكرب كام أســامه النبــي أال وهو 
جهــاد النفس ضــد املغريات التي يمكن أن تقعد باإلنســان عن نرصة دينه، وهذا 
ما تعرض له الســيد هبة الدين بعد الثورة حيث ارتأت احلكومة أن متنحه منصب 
وزير املعارف لعله ينشغل باملنصب واملال ويسكت عن جهاده وعن املستعمرين، 
إال أنــه أبــى إال أن يســتمر يف بناء بلده واملجتمــع وكام يريد اهلل تعــاىل ال كام يريد 

الناس)33(.

فبــداًل مــن أن يتواطأ مع املحتــل عمــد إىل رضب قواعدهم التأسيســية من 
جذورهــا فأول خطواتــه املباركة يف وزارة املعارف هو تغيــري اللغة يف املخاطبات 
الرســمية من اإلنكليزية إىل العربية وكذلك يف املدارس عمد إىل جعل لغة التعليم 

هي اللغة العربية يف خطوة إلحياء اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم)34(.

وكذلــك أمــر بزيــادة عدد املــدارس يف البــالد بحيث تشــمل حتــى القرى 
واألريــاف بعد أن كانت مقترصة عىل مراكز املدن فحســب، يف خطوة مهمة لنرش 
العلــم واملعرفــة والوعي بني النــاس وهذا ما كان يأباه املحتــل حتى أهنم وضعوا 
له مستشــاًرا بريطانًيا وموظفني بريطانيني لكي يســيطروا عىل عمل الوزارة إال أن 
الســيد جردهــم من الصالحيات املهمــة يف اختاذ القرارات التــي تكون يف صالح 
الشــعب، لذا كان كثريا ما يتقاطع يف عمله مع املستشــار الربيطاين بسبب اختالف 
الرؤى، وليس ذلك فقط بل عمل عىل إرسال البعثات إىل خار	 العراق طمًعا يف 
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نقل اخلربات)35(، وما ذلك إال للحس الوطني الذي كان حيمله لبناء بلده بشــكل 
صحيح و تأدية ً لتكليفه الرشعي أمام اهلل تعاىل وإخالًصا ألبناء بلده.
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اخلامتة
كان الســيد هبة الدين الشهرســتاين مفكرا متنورا، بدأ مسريته العلمية منذ . 1

نعومة أظفاره، وصلت مؤلفاته اىل ما يقارب مائة وأربعة وثالثني مؤلًفا يف 
علوم خمتلفة كان من أشــهرها كتاب اهليئة واإلسالم الذي ترجم إىل لغات 

متعددة.

كان الشهرستاين من بني الشــخصيات املهمة والبارزة التي هنضت للدفاع . 2
عن اإلســالم، إذ وقف بكل جهوده العلميــة والعقلية والعقائدية واألدبية 
لصد اهلجمة التي بدأت تنخر جســد األمة فلم يدخر جهًدا إال وسخره يف 
الدفاع عن اإلسالم فعمد إىل تأليف جمموعة من الكتب التي توضح حقيقة 
اإلســالم األصيــل وكتب مقاالت متعــددة وأخذ ينرش علومــه بني الناس 
بأســلوب عقيل متميز بني من خالهلا تفاهة األفكار اإلحلادية والعلامنية من 
جهة ومن جهة أخرى بني قوة الفكر اإلسالمي ومصادره التي يستند إليها 
وحقيقــة ارتباطها باهلل تبارك وتعاىل، كام بني أن اإلســالم ال يعارض تعليم 

املرأة وعملها يف جماالت احلياة املختلفة ولكن يف حدود الرشع.

كانــت له عالقات وثيقــة مع دار التقريب بني املذاهب اإلســالمية وكانت . 3
لــه خطابات توحيدية عىل نطاق واســع داخلًيا وخارجًيا من أجل الوقوف 

بوجه املستعمر.
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