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  باسمه تعالى شأنه وله الحمد
  

از همان اوان که اینجانب در دانشگاهها به تدریس فقه و اصول پرداختم، در تدریس این دو ماده با مشکالتى 
اهم ایـن  . مند بودم در حد توان در رفع آن بکوشم، اما متأسفانه توفیق دست نداد روبرو شدم که بسیار عالقه

  :مشکالت دو چیز بود
توانند آنرا  نویسان هم نمى سهل غموض و دشوارى برخى از مطالب چنان است که حتى: حتوائىـ مشکالت م 1

توان قصد قربت را بعنوان جزء  به سهولت تبیین و تفهیم کنند، مثالً عبادت چیست؟ چرا در مورد عبادات نمى
ایقـاع؟ مـالك آن    یا شرط در مأمور به اخذ کرد؟ حقیقت عقد و ایقاع چیست؟ چرا نکاح عقد اسـت و طـالق  

چیست؟ اراده چیست؟ اختیار یا اضطرار و اکراه چیست؟ عول چیست تعصیب چیست؟ و مسـائل بسـیارى از   
بدیهى است تبیین این مطالب، خصوصا براى دانشجویان تازه وارد،در قالب عباراتى سـهل و سـاده   . این قبیل

توانند آنطور که باید مطلب را  م گاهى نمىاز این گذشته حتى نویسندگان زبردست ه. کار آسانى نخواهد بود
را که به » قده«در مواردى نتوانسته است عبارت شهید اول » قده«بیاد دارم حتى شهید ثانى . ساده بنویسند

عالوه بر همه اینها اساسا اصطالحات بسیارى در فقه و اصول . گویند بخوبى درك کند مى» لسان الفقهاء«وى 
اى نیست، از  اند کار ساده آنها براى دانشجویانى که چندان سر وکارى با آنها نداشته وجود دارد که درك و فهم

حقیقت، مجاز، عالقه، قرینه، عین، منفعت، حق، اماره، اصل، استصحاب، برائت، شبهه موضوعیه، شـبهه  : قبیل
رد دانشکده الهیات بدیهى است براى دانشجوئى که تازه وا. حکمیه، خیار، جواز، لزوم و مصطلحات بسیار دیگر

  .یا حقوق شده است درك این اصطالحات کار چندان ساده و آسانى نخواهد بود
ـ دیگر این که متون اصلى این دو علم به زبان عربى نگاشته شده است و این خود، خصوصا با انضـمام بـه      2

ى از اسـتادان دشـوار   مشکل اول، کار مطالعه این متون را نه تنها براى دانشجویان بلکـه حتـى بـراى بسـیار    
و لمعـه  اى از متون اساسى فقه و اصـول از قبیـل    از این رو برخى از اهل فضل اقدام به برگردان پاره. کند مى

اند و این گرچه برخى از مشکالت را تا حدودى آسان کرده، لیکن به یقـین   به زبان فارسى کرده اصول الفقه
. مشکلى بـر مشـکالت نیـز افـزوده اسـت     : توان گفت ى مىنتوانسته است همه مشکالت را برطرف کند، و حت

دانشجویان دانشکده حقوق وغیره بویژه دانشکده الهیات و معارف اسالمى باید هر چه بیشـتر در زبـان عربـى    
اض فقه است و همچنین عموم منابع  تقویت شوند، چرا که کتاب و سنت که دو چشمه جوشان و دو منبع فی

ه متون پژوهشى دانشجویان است، چه از قدماء و چه از متأخران بـه زبـان عربـى    و کتب اصلى فقه و اصول ک
از این رو پرواضح است که این قبیل دانشجویان هر چه بیشتر باید زبان و ادبیات عرب خـود را تقویـت   . است

ور کنند و وجود این تراجم، که در حال حاضر به وفور در دسترس دانشجویان و طالب جـوان قـرار دارد، بطـ   
  .ام اینجانب خود به وضوح این نتیجه را لمس کرده. دهد قهرى عکس مطلوب را نتیجه مى

خوشبختانه دوستان دانشمند و ارجمند آقایان دکتر سید محمـد رضـا آیتـى و حجـت االسـالم والمسـلمین       
ت جوانـان  علیرضا امینى این مهم را به عهده گرفته و در حد امکان به نیکى و کمال، بدانگونه که هم مصـلح 

دانشجو و طلبه تأمین گردد و هم نقائص و پیچیدگیها مرتفع گردد، در آغاز این وظیفه را در فقـه بـه انجـام    
کتاب شریف شرح لمعه که به صورتى زیبا و مطلـوب،  . اند و سپس در علم اصول به پایان خواهند برد رسانده

امید آن که مقبـول  . عالمانه و مشفقانه استتهذیب و تلخیص و آماده چاپ شده است، اولین ثمره این تالش 
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  .طباع مستقیمه و اذواق سلیمه دانشجویان و طلبه علم گردد
  :آید که با دقت در این اثر بدست مى. از خداوند اجر و ثواب جمیل براى ایشان مسألت دارم

صورت نگیرد و کمال کوشش بعمل آمده تا در کنار تهذیب و تنقیح متن، در اصول مطالب کم و کاستى  - 1
  .نکات قوت متن ناگفته نماند

ـ در مورد تطویالتى که براى اهل فضل خالى از فائدت نیسـت بـه رعایـت تناسـب بـا ظرفیـت دانشـگاه و          2
حوصله دانشگاهیان چنان حذف و اختصار بعمل آمده و راه میانه برگزیده شده که نه اختصار مخلّـى صـورت   

ى خلّ گرفته است و نه تطویل م.  
دهى به کتاب بنحوى که هر چه بیشـتر بـا روش    در موارد لزوم به منظور حفظ نشاط دانشجویان و شکل ـ  3

روز متناسب گردد، عناوینى از متن استخراج شده و در صدر مسائل در مکان مناسب قرار داده شده، و پس از 
  .آن مسائل مطرح شده است

اجتماعى و تطبیق آن بـا مقـررات حقـوقى در ذیـل     ـ براى آشکار ساختن اهمیت و مکانت فقه در مسائل   4
  .صفحات، موارد قانون مدنى و نیز قانون مجازات اسالمى آورده شده است

هـاى   از نظر اینجانب کتاب حاضر اثرى است سودمند و اهل فضـل و دانـش مخصوصـا دانشـجویان دانشـکده     
توانند از آن در حد  ها هستند بخوبى مى مههاى دیگرى که داراى این نوع برنا حقوق و الهیات و احیانا دانشکده

  .مند شوند الزم و کافى بهره
  .طلبم در پایان بار دیگر از خداوند متعال براى این دوستان ارجمند توفیق و سعادت مى

  
  بوالقاسم گرجىا

18/9/1375  
  
  

  )قُدس سرُّهما(»شهید ثانى«و » شهید اول«نگاهى به زندگانى 
  

وى بیانگر مرتبه صاحب اثر است، ولى آگاهى از زوایـاى زنـدگى مؤلـف یـک کتـاب،      اثر علمى هر کس به نح
تواند  گذشته از به دست دادن اطالعات دقیق و تفصیلى پیرامون شخصیت نویسنده و آثار احتمالى دیگر او مى

  .مشوقى باشد براى خواننده تا با عالقه و شاید انس بیشترى به مطالعه آن کتاب اقدام نماید
ین«و یا  شرح لمعهمعروف به  الروضۀُ البهِیۀُ فى شرح اللُّمعۀِ الدمشقیۀارزشمند  کتاب تَ ع با آن کـه بـه نـام    » لُم

ثبت است، لکن با عنایت به سبک نگارش کتاب به ویژه شرح مزجـى   شهید ثانىنویسنده بزرگوار آن یعنى 
به کار گرفته شده است؛ باید میراث  شهید اول اثر جاویدان اللمعۀ الدمشقیۀکه در آن نسبت به تمامى کتاب 

  و میالد شهید اولماندگار آن دو اسوه فقاهت به شمار آید که با وجود بیش از یک قرن فاصله میان شهادت 
نماید، شاید بتوان شباهتهایى را که در زندگانى ایـن دو شـهید از    اثرى مشترك و هماهنگ مى شهید ثانى 

ه. آید در پیدایش چنین پیوستگى مؤثر دانست آغاز تا فرجام به چشم مى اى از سرگذشت این دو  در اینجا شم
  :شود شهید واال مقام جداگانه تقدیم خوانندگان گرامى مى
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  1زندگانى شهید اول
  والدت و تحصیالت

ه« شـهید  «علـى االطـالق و   » شهید«و معروف به » شمس الدین«ملقب به » محمد بن مکى عاملى  ابو عبداللّ
ین .  هـ 734بنا به قول مشهور در سال  »اول ین(ق در روستاى جِزّ از قراى جبل عامل در جنوب ) بر وزن سکّ

  .لبنان به دنیا آمد
و مقـدمات  » جمـال الـدین مکّـى   «قرآن و مقدمات علوم عربى و فقه را در زادگاهش نزد پدر دانشمند خـود  

  .ها پدر همسر او نیز شد ـ فرا گرفتدانش ریاضى و علوم عقلى را از محضر عموى پدرش ـ که بعد
ه«سپس در سن هفده سالگى جهت ادامه تحصیل راهىِ عراق شد و در حوزه  در آن . رحل اقامت افکنـد » حلّ

تـرین مراکـز    روزگار، حوزه حله ـ پس از آن که حوزه بغداد در اثر حمله مغوالن نابود گشـته بـود ـ از بـزرگ     
ى«از روزگار » شهید«جا که عصر از آن. رفت علمى اسالمى به شمار مى فاصـله   3»عالمه حلّـى «و  2»محقق حلّ

ه تحت سیطره و نفوذ علمى آن دو به حیات خود ادامه مـى  داد، بـا ایـن حـال ذوق     چندانى نداشت، حوزه حلّ
اى، در تألیفات  سلیم و نبوغ علمى شهید و حریت اندیشه او تا حدى بود که على رغم تحصیل در چنین حوزه

» لمعـه «به عنوان مثال، ترتیب کتاب . قدام به نوآوریهاى شکلى و محتوایى در خور توجهى نموده استخود ا
عنـاوین جدیـدى بـه    » دروس«عالمه تفاوت دارد و در کتاب » ارشاد«محقق و » شرایع و مختصر «با ترتیب 

  .4ابواب و کتب فقهى داده است
لحسن بن یوسف، فرزند عالمه حلى و صاحب کتـاب  بزرگترین استاد شهید، جناب فخرالمحققین محمد بن ا

با دانشمندان اهل سنت نیز حشر و نشر زیادى داشته و حتى نزد تعـدادى  » شهید«البته . است ایضاح الفواید
: فرماید خود شهید در اجازه روایتى که براى یکى از شاگردانش نوشته است مى. از ایشان دانش اندوخته است

ریق چهل تن از دانشمندان بزرگ اهل سـنت در بغـداد، مکـه، مدینـه، مصـر، دمشـق،       تألیفات عامه را از ط«
  5»کنم المقدس و مقام ابراهیم خلیل روایت مى بیت

                                                             
المراد فى  یۀغا: ك.ر. (برد منبع را به طور دقیق نام مى 57در مورد زندگانى شهید اول،  لمراد و حاشیۀ شرح االرشادا یۀغامحقق محترم کتاب  .1

دفتـر تبلیغـات   : ، ناشر70ـ   74، ص 1رضا مختارى، ج : به تحقیق. شرح نُکَت االرشاد، تألیف شهید اول و حاشیۀ شرح االرشاد، تألیف شهید ثانى
به عالوه محقق مزبور در مقدمه کتاب یاد شده شرح حـال محققانـه و مفصـلى از زنـدگى شـهید اول      .) ق.هـ1414ول، سال اسالمى ـ قم، چاپ ا 
، تألیف شهید اول، الدروس الشرعیۀ فى فقه االمامیهمقدمه کتاب : ك.و نیز در همین باره ر) 259تا ص  69همان از ص : ك. ر(ارائه کرده است

الروضۀ البهیۀ فى شـرح  مقدمه : و نیز) مؤسسه انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: و نشر ، تحقیق75تا ص  5، از ص 1ج 
شـهید اول،  : و نیـز  1365مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علیمه قم، چاپ دوم، سال : سبیتى، ناشر  مقدمه عبداللّه. 1ج  اللمعۀ الدمشقیه
 .1372مرکز چاپ و انتشارات سازمان تبلیغات اسالمى، چاپ اول،  سال : محمد حسن امامى، ناشر تألیف. فقیه سربداران

ق، مدفون در .. هـ676ق و متوفاى سال .. هـ602متولد سال » محقق حلّى«و » محقق«نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن سعید الحلّى، معروف به  .2
وى معاصر شیخ طوسى و استاد . شرح لنُکَت النهایه، النافع فى مختصر الشرایع، »ایع االسالمشر»: صاحب تألیفات فقهى چون. شهر حله در عراق

 .عالمه حلى بوده است

.. هـ426ق و متوفاى .. هـ648متولد سال » عالمه حلّى«و » عالمه«الدین الحسن بن یوسف بن على بن الطهر الحلّى، معروف به  ابو منصور جمال .3
 .ارشاد االذهانو  االحکام یۀنها، قواعد االحکام، مخْتَلَف الشیعه، الفقها ةتذکرصاحب تألیفات فقهى چون . اشرفق، مدفون در نجف 

براى آگاهى بیشتر . تزاحم الحقوقو کتاب  الربا، کتاب المشترکات، کتاب القسمۀ ، کتابالمحارب، کتاب الحسبه، کتاب المزارکتاب : مانند. 4
 .95ـ  104، با تحقیق رضا مختارى، ص 1ج » ...المراد فى شرح نُکت االرشاد یۀغا«مه مقد: ك .در این باره ر

 .109، ص 107، عالمه مجلسى، ج بحاراالنوار. 5
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مجلـس  «: گویـد  مى» شرح لمعه«اى بود که شهید ثانى در آغاز کتاب  مراوده وى با دانشمندان عامه به اندازه
  1»ماى جمهور خالى نبوددر دمشق هیچ گاه از حضور عل» شهید«درس و بحث 
فقه پنج تن از فقها به جهـت  «: نقل شده است که بروجردى  اللّه آیتجهت نیست که از مرحوم  بنابراین بى

محقق حلى، عالمـه حلّـى، فخـرالمحققین، شـهید اول و     : تسلط بر مبانى و اقوال عامه از سایرین ممتاز است
  2»شهید ثانى

  شاگردان و آثار
شـهید داراى تألیفـات متعـددى در    . نـام بـرد   3»فاضـل مقـداد  «تـوان از   دان شهید مـى ترین شاگر از معروف
مهمترین کتابهاى شهید کـه   4.هاى مختلف علمى به ویژه فقهى است و آثارى نیز به وى منسوب است زمینه

  :اند از اند عبارت زیور طبع را آراسته
غایۀ المراد ، ذکْرى الشیعۀ فى احکام الشرعیۀ، االمامیۀالدروس الشرعیۀ فى فقه ، اللمعۀ الدمشقیه فى فقه االمامیۀ

، الرسـالۀ االلفیـۀ  ، االربعون حـدیثا ، اجوبۀ مسائل فاضل المقداد، البیان، القواعد و الفوائد، فى شرح نُکت االرشاد
  الوصیۀ باربع و عشرین خصلۀ

  »اللمعۀ الدمشقیه«کتاب 
  اى داشته باشیم؛ اشاره الدمشقیه اللمعۀکتاب در این میان مناسب است به سبب نگارش 

از رهبـران  » على بن موید«. ایام شکوفایى علمى شهید همزمان با حکومت شیعى سربداران در خراسان است
اى خطاب به شهید از وى جهت عزیمت بـه ایـران و اشـغال     نهضت سربداران و حاکم وقت خراسان طى نامه
لکن شهید بنا به جهاتى و از جمله تحـت نظـر بـودن از     5.نماید کرسى مرجعیت شیعه در خراسان دعوت مى

را در خلوت به رشته  لمعهکند ولى در عوض، کتاب  جانب حکومت سنى دمشق این درخواست را اجابت نمى
دارد تا خأل قـوانین مـورد نیـاز     ارسال مى على بن مؤیدآورد و با رعایت اقدامات احتیاطى براى  تحریر درمى

  6.ایشان را پر نماید
  همسر و فرزندان

» ام علـى «همسـر وى  . رفتند سه پسر و یک دختر داشت که همگى اهل فضل و دانش به شمار مى» شهید«

                                                             
 .، چاپ سید محمد کالنتر24، ص 1، ج الروضۀ البهیۀ. 1

 .97تحقیق رضا مختارى، ص  1ج  ...غایۀ المراد .2

ق مـدفون در نجـف،   .. هـ826السیورى الحلّى معروف به فاضل مقداد و فاضل سیورى متوفاى سال   عبداللّهالمقداد بن   جمال الدین ابو عبداللّه .3
 .کنزالعرفان فى فقه القرآنسنگ  صاحب تألیف گران

 .209تا  190، و از ص 184تا  107همان، ص : ك. براى آگاهى بیشتر از آثار شهید ر .4

و منـدرج در   4886مجلس شوراى اسـالمى، بـا شـماره     1طى وجود دارد از جمله در کتابخانه شمار خوشبختانه متن این نامه در چند نسخه خ .5
هـاى خطـى ایـن     مندرج در فهرست نسخه 2/2936و نیز در کتابخانه ملى در تهران با شماره . 28ـ   29، ص 4فهرست نسخ خطى این کتابخانه ج 

شـهید  : ك. ؛ و به زبـان فارسـى ر  166تا  164ص  المراد ۀیغا: ك. عربى ر ی به زبان اصل براى مطالعه متن کامل این نامه. 168، ص 6کتابخانه ج 
 .94تا ص  92، محمد حسن امامى، ص  اول، فقیه سربداران

د ، چـاپ سـید محمـ   23، ص 1ج ... الروضۀ البهیـۀ : ك . کندر ، به این ماجرا اشاره مىلمعهجناب شهید ثانى نیز به هنگام شرح مقدمه شهید بر  .6
 .کالنتر
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  :گوید شیخ حرّ عاملى در این باره مى. اى برخوردار بود نیز از چنین شاخصه
ـ   ام على، همسر شهید، زنى فاضل، با تقوا، فقیه و عابد بـود، شـهید او را مـى   « ان را بـه وى ارجـاع   سـتود و زن
داشـت و زنـان را بـه مراجعـه و      شهید او را گرامى مـى . دخترش فاطمه، عالم، فقیه، صالح و عابد بود. داد مى

سندى از دختر شهید اول در دست است  1.»ام من نیز از اساتیدم ثناى او را شنیده. داد اقتداى به او فرمان مى
وى به موجب این سند، تمامى امـوالى  . سازد علم و دانش هویدا مىکه وارستگى اخالقى و عالقه وافر او را به 

» علـى «و » محمد«را که از پدرش، به ارث برده است در راه رضاى پروردگار به دو تن از برادرانش به نامهاى 
شیخ صدوق، کتـاب   من ال یحضره الفقیهشیخ طوسى، کتاب  مصباحو  تهذیبکند و در عوض، کتاب  هبه مى
  2.دارد درش و قرآن اهدایى على بن موید به شهید را دریافت مىاثر پ ذکرى

  شهادت
ق در سن پنجاه و دو سالگى به دنبال یک سال حـبس و  .  هـ 786جناب شهید در نهم جمادى االولى سال 

پس از آن که با ضربه شمشیر او را به شهادت . شود طى یک محاکمه تشریفاتى در دمشق به مرگ محکوم مى
از این رو . سوزانند ند، بدنش را به صلیب کشیده و سپس سنگسار نموده، آن گاه جسد مطهرش را مىرسان مى

  .این شهید عزیز مدفنى ندارد
توان ارتباط او با نهضت انقالبى و حاکم شیعه در خراسان یعنى قیام سربداران  از اسباب شهادت شهید اول مى

و بغض و حسد عمال حکومـت وقـت نسـبت بـه ایشـان را بـر       و تالش براى نشر افکار تشیع در شام و لبنان 
  3.شمرد

                                                             
 .193، ص 1ق ج . .هـ1104متوفاى سال لی ، شیخ حرّ عامامل اآلمال. 1

، ص امل اآلمـال  تکملۀ؛ 388ـ   389، ص 8، ج اعیان الشیعه؛ 649، ص الفوائد الرضویه، 8، ص االمام الشهید االول ةحیا؛ به نقل از 238و  237ص  .المراد یۀغا. 2
 .446ـ  7

محمـد  : ، تـألیف شـهید اول، فقیـه سـربداران   توانید به کتـاب   گفته مى ى به شهادت رسیدن شهید اول، گذشته از منابع عربى پیشبراى آگاهى بیشتر از چگونگ. 3
 .مراجعه نمایید 120تا  109حسن امامى از ص 
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  1»شهید ثانى«زندگانى 
  والدت و تحصیالت

 911شنبه سیزده شوال سال  در روز سه» شهید ثانى«الدین بن على بن احمد العاملى الشامى معروف به  زین
نظیـر وى، زنـدگى علمـى     و کم از ویژگیهاى برجسته. در جنوب لبنان به دنیا آمد» جبع«ق در روستاى .  هـ

 911من در روز سیزدهم شوال سال «: گوید شهید ثانى خود در این باره مى. پرنشاط و سراسر تکاپوى اوست
ق و .  هـ 920ام را به خاطر ندارم ولى قرآن را در سال  از شدت خردسالى آغاز یادگیرى. ق به دنیا آمدم.  هـ

از جملـه  . گاه نزد پدرم شروع به خواندن ادبیـات عـرب و فقـه نمـودم    آن . در سن نه سالگى به پایان رساندم
ى ـ    المختصر النافعکتابهاى فقهى که نزد پدرم آموختم  ـ تألیف شهید اول   الدمشقیه اللمعۀو ـ اثر محقق حلّ

  .باشد ـ مى
و تـا  ـ در جبل عامل ـ رفـتم   » میس«، جهت ادامه تحصیل به روستاى 925بعد از فوت پدرم در رجب سال 

ى ـ،    شرایعرا در آنجا نزد شیخ على بن عبدالعلى کتابهایى چون  933آخر سال  ـ اثـر    االرشادـ اثر محقق علّ
ـ اثر شهید اول ـ را خواندم، سپس در ذیحجه همین سال به کرك نوح ـ     القواعدعالمه حلى ـ و بیشتر کتاب  

االخر  لبى آموختم، تا آنکه در ماه جمادىدر نزدیکى شهر بعلبک ـ رفتم و نزد سید حسن بن سید جعفر مطا 
. را در همانجا به مطالعه و تحقیق سپرى کردم 937مراجعت نمودم و تا سال » جبع«به وطن خود  934سال 

الدین محمدبن مکـى، طـب و هیـأت و حکمـت      پس از آن به دمشق کوچ کردم و نزد محقق فیلسوف شمس
به خواندن علم قرائت مشغول شدم و قرآن را به قرائـت، نـافع،   اشراق را فراگرفتم و در خدمت احمد بن جابر 

. در آنجـا مانـدگار شـدم    941به جبع بازگشتم و تا سـال   924در سال . ابن کثیر، ابن عمرو و عاصم آموختم
مصـر را   943آن گاه در هفدهم شـوال سـال   . به قصد تحصیل دانش به مصر آمدم 942سپس در آغاز سال 
را در آنجـا   946به زادگاه خود رسـیدم و تـا سـال     944ریضه حج و عمره در صفر سال ترك و بعد از اداى ف

جهت زیارت عتبات عالیات رهسپار عراق گردیدم و در پـانزدهم شـعبان    946االخر سال  در هفدم ربیع. بودم
المقـدس عـازم    بـه قصـد زیـارت بیـت     948در نیمه ذیحجه سـال  . راجعت نمودمهمان سال به وطن خود م

در این . را در همانجا مشغول مطالعه و پژوهش بودم 951فلسطین شدم و سپس به جبع آمدم و تا آخر سال 

                                                             
با یک مقدمه و ده فصل،  شهیدالمرید فى الکشف عن احوال ال بغیۀپیرامون زندگى شهید ثانى منابع زیادى وجود دارد که از میان آنها، رساله  .1

نویسنده این کتاب، شاگرد معروف شهید ثانى محمـدبن علـى   . معتبرترین کتابى است که در سرگذشت شهید ثانى به رشته تحریر درآمده است
وى در ایـن   .باشد که مدت هفده سال در خدمت شهید ثـانى افتخـار شـاگردى داشـته اسـت      الحسن العودى الجزینى، معروف به ابن عوده مى بن

کتاب عالوه بر مسموعات و مشاهدات خود از شخص شهید ثانى مطالب بسیارى را از کتابچه خاطرات شهید ثانى که به خط خـود شـهید بـوده    
 متأسفانه اصل این اثر باارزش به مرور زمان نابود گردیده و به دست ما نرسیده است، ولـى مقدمـه و سـه فصـل از آن در اختیـار     . نقل کرده است

ق قرار داشـته و او نیـز   . .هـ1103ق و متوفاى . .هـ1014الدینمتولد  یکى از نوادگان پسرى شهید ثانى به نام شیخ على بن محمد بن الحسن بن زین
م آیـت  خوشبختانه این کتاب با همـت واالى مرحـو  . آورده استالدر المنثور من المأثور و غیرالمأثور تمامى این قسمتها را در کتاب خود به نام 

رسد سایر منابعى  به نظر مى. در دو مجلد به چاپ رسیده و مأخذ عمده ما نیز در این نوشتار همین کتاب است.هـ1398مرعشى نجفى در سال   اللّه
، بیسـت و نـه   المریـد  منیۀ به عنوان نمونه محقق محترم کتـاب . اند اند نیز بیشترین استفاده را از این کتاب برده که در شرح حال شهید معرفى شده

جهت آگاهى بیشتر (کند کند و با استفاده از آنها خود نیز شرح حالى تحقیقى از زندگى شهید بازگو مى منبع را پیرامون زندگى شهید معرفى مى
تبلیغـات اسـالمى    دفتر: ، ناشر52تا  9تألیف شهید ثانى، تحقیق رضا مختارى، از ص  المرید فى ادب المفید و المستفید منیۀ :ك.از منابع مزبور ر

 ).314تا  295رضا مختارى، ص : با تحقیق... و المراد فى شرح نُکت االرشاد یۀغا: ؛ و نیز1368حوزه علمیه قم، چاپ اول، سال 
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ـ جزم کردم و   1هنگام با اشارات ربانى و الهامات غیبى عزم خود را براى سفر به سمت قسطنطنیه ـ استانبول 
در قسطنطنیه سه ماه و نیم مانـدم و بعـد از   . به آنجا رسیدم 952االول سال  ر روز دوشنبه هفدهم ماه ربیعد

در بعلبک ماندگار شدم و مدتى به تدریس فقـه مـذاهب    953آن به سوى عراق حرکت کردم و در صفر سال 
  2.»تألیف مشغول شدم به زادگاهم بازگشتم و به تدریس و 955پنجگانه مشغول بودم تا آن که در سال 

  شاگردان و آثار
ـ یعنى سن سى و سـه سـالگى ـ توانـایى       944در سال «شهید ثانى به شاگرد خود ابن عوده گفته است که 

توانـایى شـهید ثـانى     3»بود که این مهـم آشـکار گردیـد    948اجتهاد را در خود احساس کردم ولى در سال 
ه از زبان خود وى نقل کردیم مدتها مشغول تدریس فقه مذاهب محدود به قلمرو فقه شیعه نبود بلکه چنان ک

یکى از نوادگان دانشمند شهید ثانى براى من نقل «: گوید محدث جزایرى مى. چهارگانه اهل سنت بوده است
گفت و شبها بـه تـدریس فقـه     کرد که شهید ثانى در بعلبک و جاهاى دیگر صبحها فقه مذاهب چهارگانه مى

آن اجتهاد در کنار چنین جامعیتى باعث شد تا شهید ثانى با وجود عمر غیرطـوالنى و   4».ختپردا امامیه مى
  .مسافرتهاى بسیار، بیش از هفتاد کتاب و رساله از خود باقى گذارد

مسالک ، الروضۀُ البهیۀُ فى شرح اللمعۀ الدمشقیۀ: قدر به این قرار است شده این شهید عالى مهمترین کتابهاى چاپ
الدرایـۀ و  ، مسکِّنُ الفُواد عند فقد االَْحبۀ ِ و االوالد، منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید، فى شرح شرائع االسالم االفهام
  .حاشیۀ  االرشادو  کَشْف الریبۀ عن احکام الغیبۀ، شرحها
  »الروضۀ البهیۀ فى شرح اللمعۀ الدمشقیۀ«کتاب 

از چنان جایگاهى برخوردار است که سالهاى طوالنى  ۀ فى شرح اللمعۀ الدمشقیۀالروضۀ البهیدر این میان کتاب 
هـا نیـز    آید و سالهاست که به عنوان مـتن درسـى در دانشـگاه    ها به حساب مى است که از کتب درسى حوزه

شهید ثانى این کتاب را نه سال قبل از شهادتش به رشته تحریر درآورده است و تنهـا آقـابزرگ   . مطرح است
  5.نماید تهرانى در یک جا بیش از شصت حاشیه بر این کتاب را معرفى مى

  .پدر شیخ بهایى  نام  برد» شیخ حسین بن عبدالصمد«توان از  مى» ابن عوده«از شاگردان او گذشته از 
  همسر و فرزندان

ش شیخ على شهید ثانى در سن بیست و دو سالگى و در اوج شور تحصیلى خود، با دختر خاله و دختر استاد
سرنوشت چنین مقدر کرده بـود کـه فرزنـدان    . بن عبدالعلى، در روستاى میس ـ در جبل عامل ـ ازدواج کرد  

الـدین   تنها فرزند او که به این بال گرفتار نشد شیخ حسـن بـن زیـن   . رفتند شهید به مرگ زودرس از دنیا مى
او سالها  معالم االصولآید و کتاب  مار مىاست که خود از بزرگان علماى امامیه به ش صاحب معالممعروف به 

                                                             
ـ   سبیتى بر کتـاب    مقدمه عبداللّه(پایتخت حکومت عثمانى و محل تالقى تمدن اسالمى و رومى بود» استانبول«در آن زمان . 1 ى الروضـه البهیـۀ ف

 .1365مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى قم، چاپ دوم، سال : ، ص یل ناشر1، تألیف شهید ثانى، ج الدمشقى شرح اللمعۀ

ره، ی مرعشـ   کتابخانـه حضـرت آیـت اللّـه    : با تلخیص، ناشـر  182تا  157از ص  2الدین، ج  ، شیخ على بن الحسن بن زینالدر المنثور من المأثور و غیر مأثور .2
 .ق. .هـ1398پ مهر، سال چا

 183همان  .3

 .10ـ  11، ص 1ج » عوالى اللئآلىبه نقل از  47، تألیف شهید ثانى، ص المرید فى ادب المرید فى ادب المفید و المستفید منیۀمقدمه  .4

 .90ـ  98، ص 6، آقا بزرگ تهرانى، ج یعۀالذر: ك .ر. 5
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  .ها مورد توجه جدى بوده است به عنوان متن درسى در حوزه
  شهادت

ق در سن پنجاه و چهار سالگى به دست مـأمور بازداشـت   .  ـه 965شهید ثانى در روز جمعه ماه رجب سال 
) استانبول(پایتخت دولت عثمانى خود، در حال اسارت و پس از مراجعت از طواف خانه خدا و انتقال به طرف

سپس سر مبارکش را از تن جدا کرده  1.کرد در ساحل مدیترانه به شهادت رسید در حالى که قرآن زمزمه مى
ایـن  . 2و به دربار سلطان عثمانى فرستادند و پیکر مطهر او را نیز بنا به قولى پس از سه روز به دریـا افکندنـد  

  .دفنى ندارداست که او نیز مانند شهید اول م
از جمله اسباب شهادت این عالم ربانى باید از ناخشنودى عمال حکومتى از فعالیتهاى علمى و تبلیغى وى و نیز حقـد  

  3.برد اى از صاحب منصبان حکومت نسبت به ایشان که برخاسته از تعصبات مذهبى بود نام و حسد پاره
                   *                             *          *  

قـرار  ) پدر بزرگوار شـیخ بهـایى  ( پایان سخن را بیان حکایتى از شاگرد برجسته شهید ثانى جناب عبدالصمد
؛ محدث جزایرى بـه نقـل از بعضـى    »شهید اول«و » شهید ثانى«دهیم که تعبیرى است از امتزاج روحى  مى

اى من نقل کرد که یـک روز صـبح بـه خـدمت     اهللا بر ۀحمپدرم ر«: گوید تألیفات شیخ بهایى و از زبان او  مى
اى برادر، گمان دارم دومین شهید : فرمود. علت را جویا شدم. استاد خود رسیدم و او را غرق در اندیشه دیدم

من باشم، زیرا دیشب خواب دیدم جناب سـید مرتضـى ضـیافتى ترتیـب داده اسـت و      » شیخ شهید«پس از 
آمـد   وقتى من وارد مجلس شدم، سید برخاست و به من خـوش . دتمامى دانشمندان شیعه در آن شرکت دارن

  4»...کنار شیخ شهید بنشینم، من نیز کنار وى نشستم: گفت و فرمود
از «: گویـد  جهت نیست که ابن عوده شاگرد برجسته شهید ثانى نیز متوجه این پیوند روحانى شـده و مـى   بى

ل با شهادت رقـم خـورده بـود، در دل او عالقـه بـه      آنجا که در علم الهى فرجام شهید ثانى همچون شهید او
شد کـه   زد، گویى جان او با جان شهید اول سخت ممزوج شده بود و بسیار مى احیاى آثار شهید اول موج مى

این جذبه به حدى بود که فاصله زمانى میان آن دو . گزید رأى و برداشت شهید اول را در بحثهاى علمى برمى
  5.»آمدند نند معاصرین یکدیگر به نظر مىرا از میان برده و هما

                                                             
 .190، ص 2، جزایرى، ج ...الدر المنثور .1

، ص 3ق ج . .هــ 1313ق و متوفاى . .هـ1226، تألیف میرزا محمد باقر موسوى خوانسارىمتولد ضات الجنات فى احوال العلماء و الساداترو .2
 .م 1991/ ق . .هـ1411داراالسالمیه بیروت، چاپ اول، سال : ، ناشر356

از علـى   شهید ثانى، مشـعل شـریعت  : ك.عربى پیش گفته، ر براى آگاهى بیشتر از اسباب شهادت شهید ثانى و چگونگى آن، گذشته از منابع .3
 .1372مرکز چاپ و انتشارات سازمان تبلیغات اسالمى، چاپ اول، سال : ، ناشر98ـ  102غالمعلى، ص ی صادق

 .365، ص 3، تألیف محمد باقر موسوى خوانسارى، ج روضات الجنات. 4
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  اهللا ۀرحممقدمۀ الشهید األول 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله وإیاه أشکرُ استسالما لعزته والشکرُ طَولُه، حمدا وشکرا کثیرا کما هو    اللّه
یسع جهلُه وأستعینه على القیام بما یبقى أجرُه ویحسن فی المـأل  أهله؛ وأسأله تسهیلَ ما یلزَم حملُه وتعلیم ماال

األعلى ذکرُه ویرجى مثوبته وذُخْرُه؛ وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریک له وأشهد أنَّ محمدا نبى أرسله 
ا عنـه مـا عـن جبرئیـلَ     اهللا علیه وعلى آله الذین حفظوا ما حمله وعقلـو  العالمین اصطَفاه و فضَّله، صلّى و على

  . بدوام األحقاب  ئمۀًدا ةًالُولى األلباب  صال ةًعقله حتّى قرن بینهم وبین محکم الکتاب وجعلهم قدو
ا بعد، فهذه       شقیۀأممنا اهللا ونعم الوکیلُ؛ بۀًإجا میۀفی فقه اإلما اللمعۀُ الد انین وحسب ی اللتماس بعض الد  


