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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل جملــة تراث كربالء البحــوث والدراســات الرصينة عىل وفق 

القواعد اآلتية:

1- يشــرط يف البحوث أو الدراســات أّن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2- يقــدم البحــث مطبوعــًا عــىل ورق A4، وبنســخ ثــالث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديــم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

4- أّن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحث عىل عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم اهلاتــف، والربيد 
االلكروين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

5- يشــار إىل املراجــع و املصــادر مجيعهــا بأرقــام اهلوامش التــي تنرش يف 
أواخــر البحث، وتراعى األصــول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم املؤلف، اســم النارش، مكان النرش، رقم 
الطبعة، ســنة النرش، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر املرجــع أو املصدر أّول 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

د البحــث بقائمة املصــادر واملراجع منفصلة عــن اهلوامش، ويف  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية ُتضاف قائمة املصــادر واملراجع هبا 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
الشــكل إىل مصدرهــا، أو مصادرها، مع حتديد أماكــن ظهورها يف املتن. 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
األوىل، وأن يشــري فيــام إذا كان البحــث قد ُقّدم إىل مؤمتــر أو ندوة، وأنه مل 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

10- تعــرب مجيــع األفكار املنشــورة يف املجلة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعرب 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة اإلصدار، وخيضــع ترتيــب األبحاث 

املنشورة ملوجبات فنية. 

11- ختضــع البحــوث لتقويــم رسي لبيــان صالحيتها للنــرش، وال تعاد 
البحــوث إىل أصحاهبــا ســواء قبلت للنــرش أم مل تقبل، وعــىل وفق اآللية 

اآلتية: 

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

ب- خيطر أصحــاب البحوث املقبولــة للنرش بموافقة هيــأة التحرير عىل 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



جـــ - البحوث التــي يرى املقومون وجوب إجــراء تعديالت أو إضافات 
عليهــا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مــع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة 

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

13- ترسل البحوث عىل الربيد اإللكروين للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
) العراق/كربــالء املقدســة /حــي اإلصالح/خلــف متنزه احلســن 

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

احلمــد هلل محًدا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم عىل رسوله املصطفى األجمد، والعبد 
د وعىل آل بيته املصطفن الذين أذهب اهلل  املؤّيد واملسّدد ســّيدنا ونبّينا حممَّ

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

ائها الكــرام أبحاًثــا تراثيَّة  ــا بعُد فــإنَّ جملَّة تــراث كربالء تقــّدم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل هبذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتشــكِّ
الــراث وحتليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضاًل عــن تدوينه، وتطوير 
ُســُبل التعامــل معه بفضــل الدراســات األصيلة التي ختــوض يف مفرداته 
حاملــًة النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد تويص باســتحداث 
ة غري مبحوث فيها، أو اخلوض بجزئّيات غري مطروقة  مواضيع بحثّية مهمَّ
ــة واملعرفيَّة أمام  عــىل طاولة البحث العلمــّي ، فتفتح بذلك اآلفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــٍن  الدارســن والباحثــن يف جمــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلومايتٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر يف تطويــر عملّية البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل 
الــراث املغمور، وتضيف إىل املكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إىل 
غري ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت املجّلُة حمطَّ رحال الباحثن والعلامء 
اة، وهي مرآة  واملفّكريــن من خمتلف التخّصصات، وقبلــًة للمثقفن والُسَ
ألفكار متنّوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث 
قيِّمــة ضّمت ختّصصات عــّدة دينّية وتارخيّية وأدبّيــة ولغوّية وغريها، وقد 



ترّشف هذا العدد وتزّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثن عن ســيِّد املاء 
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الســالم، وقد ضّم أيًضا أبحاًثا عن علامء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بن 
األنام، منهم الشــيخ عبد الكريم احلائري والشــيخ رشيف العلامء، َفَقمٌن 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كام ضّم هذا العدد أبحاًثا فّصلت القول يف كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما خيّص الراث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء  وأمَّ
م يف هذا العدد  مــن الراث املخطوط يف كلِّ عدد من أعــداد املجلَّة لذا نقدِّ
خمطوطــة حمّققة إلمــام احلرمن حممد بن عبــد الوهاب اهلمــدايّن بعنوان: 

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلتــام ندعو الباحثن للمســامهة يف إحياء الــراث املغمور ملدينة 
كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة. 

وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملن وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطّيبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز الســالالت البرشية مجلًة من الراكامت املادية واملعنوية التي 
تشــخص يف ســلوكياهتا ؛ بوصفهــا ثقافًة مجعيــًة، خيضع هلا حــراك الفرد: 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قــدر فاعلية تلك الراكامت، وإمكاناهتا التأثرييــة ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
وامتداداهتــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأيت ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة املادية 
واملعنويــة لســاللة برشيــة معينــة، يف زمان معــن، يف مكان معــن. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة: 
- املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

- املادة األدق لتبين تارخيها.
- احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلــام كان املتتبــع لراث )ســاللة برشية مســتهدفة( عارفــًا بتفاصيل 
محولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياهتا، بمعنــى: أّن التعالق بــن املعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املســترشقن 
وســواهم ممّن َتَقّصَد دراســة تراث الرشق وال ســيام املسلمن منهم، فمرة 
توّلــد االنحراف لضعف املعرفــة بتفاصيل كنوز لســاللة الرشقين، ومرة 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــّكل بذاهتا تراثًا لســاللة بعينها، وتتشــّكل 
مــع جماوراهتا الراث األكرب لســاللة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــرشق، وهبذا الراتب تتضاعف مســتويات احليف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ ألهّنــا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناســلة عىل مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعريه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلــت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاًء عىل ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــالء التابع إىل 
قســم شــؤون املعارف اإلســالمية و اإلنســانّية يف العتبة العباسية املقدسة 
إىل تأســيس جملة علمية متخصصة براث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
- ختصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز يف كربالء بأبعادها 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشــحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

- اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها التي 
تستحقها ؛ بالدليل. 



- تعريف املجتمــع الثقايف: املحل، واإلقليمــي، والعاملي: بمدخرات 
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمن إىل ساللة ذلك الراث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
إىل الــوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق االلتحام بركة الســابقن؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

- التنميــة بأبعادهــا املتنوعــة: الفكريــة، واالقتصادية، ومــا إىل ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلراء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 





اسم الباحثعنوان البحثص
القرن 25 يف  ورثاؤه   )8( العّباس  أراجيز 

األول اهلجري  مجع ودراسة 
مصطفى طارق عبد األمري الشبيل

ماجستري أدب حديث/ العتبة 
ة املقدسة/ مركز الدراسات  العباسّي

التخّصصّية/ قسم الدراسات األدبّية

الطربي 63 تقي  حممد  الشيخ  شعر  من 
احلائري)1289-1366هـ( دراسة وتعليق

م.م. سلامن هادي آل طعمة
يف  اإلسالمية  اجلامعة  دكتوراه/  طالب 

لبنان
م.د. أمحد سلامن آل طعمة

باحث أكاديمي/ جامعة كربالء

القرن 93 يف  ة  ّي الكربالئ ة  العلمّي املدرسة 
التاسع اهلجري ابن فهد أنموذجًا

م.د.عالء حسن مردان الالمي
كلّية اإلمام الكاظم8 للعلوم 

اإلسالمّية اجلامعة/ فرع البرصة

1205هـ( 121  -1117( البهبهاين  الوحيد 
وتراثه املغمور حاشية املعامل أنموذجًا

الشيخ حممد مالك الزين
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

املازندراين 157 العلامء  رشيف  حممد  الشيخ 
)ت1246هـ( وأثره العلمي يف كربالء

أمحد باسم حسن طالب األسدي
العتبة  حديث/  تاريخ  ماجستري 
كربالء  مركز  املقدسة/  ة  احلسينّي

للدراسات والبحوث

الشيخ حممد حسني األصفهاين احلائري 193
)ت: 1255هـ( وكتابه )الفصول الغروّية(  

دراسة وصفّية

د عبد اهلادي حممد عيل العلوي السّي
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

المحتويات



الشيخ عبد الكريم احلائري )1276 – 251
1355هـ(  نشأته وعطاؤه العلمي

م.م. رؤى وحيد  السعدي
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية /قسم التاريخ

الثورة 293 جتسيد  يف  احلسيني  املنرب  أثر 
احلسينية)اخلطيب عبد الزهراء الكعبي 

أنموذجاً(

م.د. حنان عباس خري اهلل
للعلوم  الربية  كلّية  قار/  ذي  جامعة 

اإلنسانّية/ قسم التاريخ

التراث المخطوط
رسالة يف رشح احلّد الذي ذكره ابن مالك 317

إمام  تأليف:  )التسهيل(  يف  للكلمة 
احلرمني حمّمد بن عبد الوّهاب اهلمدايّن 

)ت 1305 هـ(

الشيخ حمّمد لطف زاده
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

بطولة العباس بن عيل ابن أيب 19

طالب8قبل الطف )صفني وهنروان 
أنموذًجا(

 Heroism of Abbas Bin Ali
 bin Abi Talib Before the
 Battles: Taf، Sufeen and
Nahrawan As a Model

حممود  فاروق  الدكتور  املتمرس  األستاذ 
احلبويب

جامعة كربالء /كلّية الربية للعلوم 
اإلنسانّية



الوحيد البهبهاني )1117 - 1205هـ( 
وتـراثه المغمور حاشية المعالم أنموذًجا

Al Wehead Al Behbehani
(1117 – 1205 H) and his Unnoted Heritage: 

Landmarks’ Margins as a Model

الشيخ حممد مالك الزين
احلوزة العلمّية / النجف األشـرف

Sheikh Mohammed Malik Al Zain 
Secintific Hwaza/ Holy Nejaf
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الملخص
تكمن أمّهّية النظـر يف تـــراث وفكـر املجّدد البهبهاين )ت: 1205هـ( يف 
أّنه كان حموًرا وســًطا بــن اإلخبارين وبعــض األذواق األصولّية، فنقد املنهجن 

وحتـّرى احلّق منهام.

وكان لــه دور يف تطويـــر علــم الفقه بتطويـــر علم األصول وإحــداث نكاٍت 
والتفاتاٍت مهّمة بنـى عليها كلُّ من جاء بعده سواء أكان إثباًتا)مطلًقا أو مقّيًدا( أم نفًيا.

وختـّرج يف مدرســته أعالٌم كبار كلٌّ منهم  مدرســة مستقلة يف علم من العلوم، 
وبقي املجّدد املستقـى األكبـر الذي مل يأخذ كّل حّقه ومل تبّن كّل نكاته والتفاتاته.

مــع وجود املحاوالت اجلاّدة واملمّيزة التي صــدرت مؤّخـًرا واهتّمت وُعنيت 
ببيــان جوانــب كثيـرة يف شــخصّية هذا الَعَلم وعلومــه ونظـرّياتــه، إاّل أّنه ما زال 

الكثيـر من اجلوانب مل يسّلط الضوء عليها أو مل ُيدرس بشكل كاٍف.

ولذلك كان هذا »البحث املختصـر« إللقاء الضوء علـى أمور:

األمـــر األول: أّن املجّدد البهبهاين كام ناقش اإلخباريــن فإّنه قد ناقش بعض 
أذواق األصوليــن وبّنَ لوازم االلتــزام بمبانيهم، وكيــف أّن مبانيهم تؤّدي إلـى 

تغييـر الفقه.

األمـر الثاين: إّن املجّددكان يكثـر من التصنيف بنحو – الشـرح والتعليق 
– إبقاًء لفكـره معّلًقا باملتن ومتصاًل به.



124

الوحيد البهبهاني)1117 - 1205هـ( وتـراثه املغمور حاشية املعالم أمنوذًجا

األمـــر الثالــث: إّن الكثيـر من كتبه قد بـرزت إلـــى النور وقد نالت حّظها من 
الطباعــة أو أهّنا يف طـريق طباعتها لكن له حاشــية علـى املعــامل كتبها بعد مـرحلة 

تأسيسه ملبانيه وملدرسته الفكـرية ما زالت يف طي النسيان.

األمـــر الـرابــع: تكمن أمّهّية هذه احلاشــية من جهات علمّيــة كتغييـره لطـرق 
االســتدالل علـى املطالب اللفظّية. ونقاشــه يف حّجّية األخبــار؛ فإّن هذا املطلب 
يعّد أســاس املطالــب التي يقوم عليها علــم الفقه عند الفقيه، ويعــّد هذا املطلب 

حموًرا واحًدا يصلح لنقاش اإلخبارين وإفـراطيي األصولين.

حاشــيته  علـــى  الســـريع  املـــرور  هــذا  يف  غـرضنــا  كان  فقــد  وباجلملــة 
املعــامل  علـــى  احلاشــية  هــذه  وإلـــى  األفــكار  هــذه  إلـــى  النظـــر  إلفــات 
مــا زال حمــّط  الديــن(  أّن كتاب)معــامل  مــن االهتــامم والّســيام   لتنــال حّظهــا 

أنظار أهل العلم.
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Abstract
Importance of investigating of heritage and thought the 

innovator Al Behbehani(born 1205 H.) implied his middle 
position between Al Ikhbaris and some Isouli tendencies. He 
criticized the two methods and examined the true one.

He had a role in development of jurisprudence by 
developing Isoul sciences and creating significant wisecracks 
and gestures made who came after him build on them an 
absolute affirmative، a limited affirmative، or even negative.

Great figures graduated from his school. Each one is an 
independent school in one science، while he remained the 
biggest innovator that either all his abilities exploited nor his 
wisecracks and gestures discovered.

In spite of the serious recognized attempts that lastly 
published and took care of showing many aspects of this 
scholar and his science and theories، still there are many other 
aspects are hidden and not studied enough.

Thus، this brief research came to shed the light on affairs 
like:

First، the innovator Al Behbehani، beside his debate to the 
Ikhbari، he discussed some of Isouli tendencies where he 
showed necessity to follow their trends and how these trends 
leads to change jurisprudence.
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Second، the innovator multiplied the classification 
represented by explanation and comment keeping his thought 
changing and connecting by the body.

Third، many of his books appeared and got published or in 
the way to be published but he has margins on the landmarks 
he wrote after his establishing his trends and his intellectual 
school still forgotten. Fourth، importance of the margin is found 
in the scientific point، as his changing ways of education for 
the articulated demands، his debate to the news proofs. This 
demand is considered the base demand that jurisprudence 
stands on to the legist. It is also considered an axis which fits 
arguing Ikhbari and Isouli extremists. 

In brief، our purpose behind this rapid view on his margins to 
pay attention to these thoughts and to this margin of landmarks 
to take its chance of care، particularly when scholars are after 
to the book “Me’alim Al Deen”. 
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المقدمة:
بسم الله الـرحمن الـرحيم

وصلـــى اهلل علـى ســيدنا حممد وآله الطيبــن الطاهـرين واللعــن الدائم علـى 
أعدائهم أمجعن.

ال ينبغــي الـريــب يف اختــالف مشــارب الفقهــاء ومناهجهــم، وأّن الفقه مـرَّ 
بمـراحل)1( وتطّورات عبـر نوابــغ أفذاذ ما زالت أفكارهم ونتاجاهتم ظاهـرة ملن 

جاس خالل ديار الفقه وأصوله. 

ولــو كنّا بصدد العّد َلفاَتنا الكثيـر من األســامء التي تـركت بصمتها علـى علم 
الفقه ولو يف مســألة جزئّية منه، لكنّا بصدد أمـر آخـر وهو بيان اليشء الذي ُأثـري 
به علام الفقه وأصوله من خالل نبوغ وعبقـرّية األســتاذ األكبـر املولـى حممد باقـر 

. ابن حممد أكمل الوحيد البهبهاين احلائـري

فإّن العادة تقتي أّن يأيت النوابغ واألفذاذ بمســائل جديدة علـى العلم وأهله، 
وهذا ما حصل من املجــّدد الوحيد البهبهاين  بطبيعة احلال، لكن ما امتاز به 

عن العادة أمور عّدة:

األول: بّن فســاد الطـريقة اإلخبارية بنحو واضح بحيث ال تـرى بعد عصـره 
منارة لإلخبارين)2(.

الثاين: بّن املنهج الصحيح بنظـره الســتنباط احلكم الشـــرعي من خالل نقده 
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لبعض أذواق األصولين كمدرســة املحّقــق األردبيل ، وهذا جانب مهم مل 
يأخذ حّقه من البيان فيام ُكتب عن دور املجّدد البهبهاين قده)3(.

الثالــث: ربـى ثّلة من األعالم بنحو جعل من كّل واحد منهم جمّدًدا له بصمته 
اخلاّصة يف علوم الفقه وأصولــه والـرجال، وإن كان هناك خطوط عريضة يمكن 
دعوى اشــتـراك أعالم تالمذته فيها، لكن احلـرّية الفكـرية ســمٌة عامة من سامت 

أعالم مدرسته)4(.

هــذا وقد ُبّينــت جهات من آثــار املجــّدد البهبهاين  ســواء علـى صعيد 
األفــكار والنظـرّيــات أم علـى صعيد املصنّفات، وبقيت جهــات غيـر مبّينة، وقد 
اختـرت)حاشــية معــامل األصول( للمجــّدد الوحيد البهبهاين  ســاحًة لبيان 
بعض ممّيزات منهجه ونبوغه؛ فإّن هذا الكتاب مل ينل حّظه من تسليط الضوء عليه 
ودراسته مع أهّنا كتبت بعد كتابه الشهيـر)الفوائد احلائـرية(، كام يظهـر من تعليقته 
الثالثــة علـى قــول صاحب)املعامل(: »وضعفه ظاهـــر« وغيـرها من املواضع، وما 
زالت هذه احلاشــية رهينة الطباعة احلجـرية وأســيـرة ندرة النســخ، ولوال معونة 

بعض إخواننا ممن حيبون نشـر العلم ملا حصلنا علـى نسخة الكتاب.

وقد رّتبت هذا البحث يف ثالثة مباحث وخامتة، فكان املبحث األول يف تـرمجة 
صاحب احلاشــية األســتاذ األكبـر البهبهــاين )ت: 1205هـــ(، والتعريف 
بكتاب)معــامل األصــول( للفقيه األصويل الشــيخ حســن بن الشــهيد الثاين 

)ت: 1011هـــ(. وأّمــا املبحث الثــاين ففي املواصفــات العلمّية حلاشــية املعامل. 
والثالث يف بعض األمثلة املهمة التي طـرحها يف هذه احلاشية. وخامتة ذكـرت فيها 

النتائج التي توّصلت إليها.
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المبحث األول
التعريف بالوحيد البهبهاني وبكتاب المعالم

أواًل: نبذة من حياة الوحيد البهبهاين احلائـري قده)1117-1205هـ()5( 

وقبل  الشـروع يف حماور البحث حيسن منّا شـرح حال املجّدد البهبهاين بصورة 
نافعة ملعرفة آرائه ومدرسته: 

لقــد كان هذا املجّدد من املجاورين للحائـر ومؤّســيس احلـركــة العلمّية فيها، 
وكانت مدته الزمنية قد قويت فيها احلـركة اإلخبارية، وكان خيـرة أعالم مدرســة 
اإلخباريــة الفقيــه املحــّدث الشــيخ يوســف البحـــراين  صاحب)احلدائق 
الناضـرة( من املجاورين للحائـر احلســيني أيًضــا؛ ويف مقابل احلـركة اإلخبارية مل 
يكن إاّل املدرسة األصولّية السائدة، وهي مدرسة املقدس األردبيل   التي ال 

تلتقي مع اإلخبارية يف نقطة وسط أبًدا.

فكان دور عاّلمتنا املجــّدد دور »نقطة االلتقاء« فال هو إفـراطي وال تفـريطي، 
وبفضل عبقـرّيته الفّذة وَسمته اإلهلي استطاع أّن حيسـر النزاع األصويل اإلخباري 
ببيان ما يـراه نمـرقة وسطـى وحمّجة بيضاء، فسكب فكـره يف أوعية واعية من أعالم 
مدرســته كاملحقق امليـرزا أيب القاسم القّمي صاحب)القوانن املحكمة(، والسّيد 
عل الطباطبائي احلائـري صاحب)رياض املسائل(، والشيخ حممد تقي األصفهاين 
صاحب)هداية املستـرشدين(،  والشــيخ الكبيـر جعفـر كاشف الغطاء وغيـرهم.
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هــذا ومن جهة أخـرى أفـرغ أفكاره يف قوالــب كتبية)6( أفادت وصول فكـره، 
وتعّلق فكـره بفكـر غيـره، فعّد له أكثـر من مخسة عشـر شـرًحا وحاشية علـى كتب 

أعالم املدارس التي أراد مناقشتها.

بل ذكـر بعضهم)7( أّنه كتب عشـــرين حاشــية علـى معامل األصول كّل واحدة 
منهــا كانت لدورة تدريــس خاّصة، وهذا يكشــف عن اهتاممــه بالتصنيف بقدر 
اهتاممــه بالتدريس، كام يكشــف عن مزيد اهتاممه هبذا املتــن أكثـر من غيـره علـى 
الـرغــم من وجود كتب جاءت بعد)املعامل( مثل)الوافية يف أصول الفقه( للفاضل 

التوين)8(، التي شـرحها شيخه وأستاذه السّيد صدر الدين الـرضوي القمي. 

وهلذا وألّن هذه احلاشــية مل تقع موضع اهتامم َمْن كتــب عن الوحيد البهبهاين 
وآرائه كام ينبغي ارتأيت االستجابة لبعض فضالئنا يف الكتابة عنها.

ثانًيا: نبذة من متن)معامل الدين( واملاتن)9(:

ُيعّد  كتاب)معامل الدين ومالذ املجتهدين( للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد 
الثاين العامل)املتوفـــى 1011هـ()10( كتاًبا فقهيًّا شـــرع مصنّفه بكتاب الطهارة، 
وقبل الشـــروع يف األبواب الفقهّية قــّدم مقدمة يف علم األصول ليعرض لنا آراءه 
األصولّيــة، وكان من لطف القدر اإلهلي أّن اشــتهـرت املقدمة األصولّية ثم غاب 
الفقه، بل أخذت املقّدمة األصولّية اســم الكتاب فصار)معــامل الدين( أو)املعامل( 
اســاًم لتلك املقّدمة األصولّية)11(، حتـى كاد أّن ُينســـى قسم الفقه، ومل حيَظ بعناية 

األعالم كام حظيت املقّدمة األصولّية.

 وقــع هذا الكتاب موقــع إقبال األعالم و طــاّلب العلم فكان حمور الدراســة 
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املتوّسطة)السطوح( والعالية)اخلارج( و كتبت عليه التعليقات واحلوايش الكثيـرة 
من خمتصـرات ومتوســطات ومطّوالت، فقد أحصـــى البّحاثة املتتبع اآلغا بزرك 
الطهـراين حوايل مخســن حاشية عليه لألعالم)12(، والكتاب ما زال مورًدا للعناية 

والتعليق إلـى عصـرنا احلاضـر.

ومــع التجديدات العلمّية التي حصلــت من بعد)املعامل( إاّل أّنه بقي البســتان 
العلمي الذي حيّب العلامء زيارة رياضه واإلغتـراف من عيونه وأهناره.

فقد كتب الفاضل التوين)املتويف 1071هـ()الوافية يف أصول الفقه( بعد املعامل 
بفتـــرة غيـر طويلة ووقــع كتابه موقع إعجاب األعالم، لكن مل يســتطع أّن يلحق 

ا طـرًيا. املعامل  بـرفوف النسيان بل بقي غضًّ

ويمكن إرجاع أسباب بقاء املعامل إلـى يومنا هذا إلـى أمور عدة: 

1- الوصف الفني: ونقصد أّن أســلوب الكتابة للشــيخ حســن أســلوب أديب 

ممنهــج، يعرض املطلب األصويل اجلاف بأســلوب فنّي قـريب إلـــى الفهم فمثاًل 
يشـرع) )13 بام يأيت: 

أواًل: يذكـر حمّل الوفاق ثم يعّرج علـى جهة االختالف ويعّدد األقوال.

وثانًيا: حيـّرر حمّل النزاع وحيّدده حتديًدا دقيًقا.

ثالًثا: يعرض أدّلة الطـرفن املثبت والنايف كّل منهام بصورة مستقلة مع النقاش.

رابًعا وأخيـًرا: حيّقق املطلب بحسب نظـره واجتهاده.

2 - الوصــف اجلوهـــري: نقصد بــه أّن طـريقة تفكيـــر صاحب)املعامل( كانت 
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طـريقــة تفكيـــر علمّيــة ومنهجّية، ولذلك مــا زال مجلة من األعــالم العلامء إلـى 
عصـرنــا هذا يـرشــدون الطلبة إلـى دراســة)املعامل( وإن تغيـّــرت بعض املطالب 
األصولّية، لكن تبقـى طـريقة التفكيـر علمّية ومنهجّية تنبئ عن اســتقامة السليقة 

وإّنه  هو املنطق بطبيعته.

ومن جهة أخـرى أكثـــر تعّلًقا بموضوعنا هو أّن بعض مطالب املعامل ما زالت 
حمــّل أخٍذ ورّد إلـى اآلن، وال ّســيام تلك املتعّلقة باألخبــار واألحاديث، وما هي 
شـــروط احلديث واملحــّدث حتـى يكون حّجة، ويكون مدرًكا الســتنباط احلكم 
الشـرعي؛  وهذه اجلهة هي حمّل نقاش بن أعالم املدرسة األصولّية وسيأيت الكالم 

فيها، وبيان موجز عنها.

واخلالصة: أّن املعامل كان ومازال مهامًّ والّســيام عنــد املجّدد البهبهاين وأعالم 
مدرســته، وكان ألعالم مدرســة البهبهاين دور فّذ يف إحيائه فقوانن القّمي حموره 
املعامل)14( و)هداية املستـرشــدين()15( شـــرح علـى املعامل، فضاًل عن هذه احلاشية 

التي هي حمّط هذا البحث.
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المبحث الثاني
المواصفات العلمّية والفّنّية لحاشية المعالم

ال نّدعي أّننــا قادرون علـى حصـر كّل مواصفات وميزات هذه احلاشــية، بل 
املقــام هــو لذكـر ما ينقــدح يف أذهاننا عند التأمل يف هذه احلاشــية الذي حـرم منه 

طلبة العلم بسبب ندرة النسخ وقدم الطباعة، وأذكـر هذه األمور حتت عناوين:

أواًل: وصف النسخة
هي حاشية تاّمة وكاملة تقع يف مخسن صفحة من الطباعة احلجـرية من القطع 

الصغيـر تبدأ بقوله: 

»احلمد هلل الذي شـرح صدورنا بأنوار معرفة معامل الدين«، وتنتهي بقوله »نعم 
يف املوّقت أو اآلين الذي مثل املوّقت ليس كذلك، ووجهه واضح«

ثانًيا: سبب التأليف 
لقد أّلف هذا الكتاب يف أثناء تدريســه ولده األصغـر الشــيخ عبد احلسن)16( 
كتاب)معــامل األصول(، وهذه ليســت ميــزة ظـرفية صـرفة، بل هلــا تأثيـر حقيقي 
وجســيم، فإّن األفكار بعد املذاكـرة تنضج وتزداد وضوًحا وعمًقا ببـركة التفاعل 
بــن املــدّرس والطالب، وال ســيام أّن الطالــب كان فاضاًل، ومل يكــن بصدد فهم 
معــامل األصول واســتيضاح معانيه بل بصدد معرفة واســتيضاح مباين أبيه املجّدد 
وأفكاره، ولذا كانت كتابة هذه احلاشــية بطلب من الشــيخ عبد احلسن ملا رآه من 

ضـرورة بقاء هذه األفكار اجلديدة يف مـرأى ومسمع كّل الطلبة والفضالء.
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ثالًثا: الوصف الزمني للتأليف 

إّن تأليــف هذا الكتــاب كان بعــد تأليف)الفوائد احلائـرية( الكتاب الشــهيـر 
للمجــدد البهبهاين كام هو ظاهـر يف بعض تعليقاتــه حيث أرجع إلـى الفوائد)17(، 
وهذا يعني أّن هذه احلاشــية كتبت بعد مـرحلة النضج وتكوين الـرؤية األصولّية 

الشاملة والعميقة.

رابًعا: مميزات التعاليق واحلوايش عن املصنّفات املنفـردة

إهّنا حاشية وتعليقة وليس مصنًّفا مستقاًل، وهذا يستدعي شيئا من الكالم:

إّن من ممّيزات احلوزة العلمّية هو أســلوب الشـــرح والتعليق والتحشية علـى 
املصنّفات، وهو أســلوب مبتكـر، وله ميزات غيـر موجودة يف التصنيف املستقل؛ 

ويمكن تصنيف »احلاشية« علـى صنفن: 

الصنف األول: أّن يكون غـرض املحيّش توضيح املتن ليس إاّل، وذلك بتبين 
جممالته وتوضيــح مبهامته وتقييد مطلقاته، وهكذا كضـــرب األمثلة، وقد يكون 
ثمة إشــكاالت لكنها ال ختّل بالغـرض األسايس من احلاشية الذي هو التوضيح، 

ويمكن أّن نمّثل لذلك بحاشية املاّل حممد صالح املازندراين علـى)املعامل(.

الصنف الثاين: أّن يكون غـرض املحيّش واملعّلق هو بيان فساد األساسات التي 
ُبني عليها فكـر مصنّف املتن، بعضها أو كّلها، وهذا ما يســّمـى باحلوايش النقدية، 
ويمكــن أّن نمّثــل لذلك بحاشــية ســلطان العلامء علـــى املعــامل، وكذلك)هداية 
املستـرشدين يف شـــرح معامل الدين( للشيخ حممد تقي األصفهاين، وتعليقة السّيد 

عل املوسوي القزويني علـى)املعامل(.
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ومــن مجلة خواّص التعليق والتحشــية أهّنا تأخذ من شــهـرة املتن، فتصل إلـى 
تداول الطلبة أســـرع من املصنّف املســتقل، ولذلك كثيـر مــن أصحاب التجديد 
ضاعــت أفكارهم ألهّنم أفـرغوها يف قالب التصنيف املســتقل الــذي حيتاج إلـى 
إلفات نظـر أمهّيته وجدة األفكار املطـروحة فيها، ولو كان يف قالب التحشية علـى 
متن مشــهور لشــارك املتن يف شــهـرته و لنال مــن تدول الطلبة له، كــام نال أصله 

ومتنه.

وهلــذا ولغيـره اعتمد شــيخنا املجّدد التحشــية والتعليق منهجاً وأســلوًبا فنّيًّا 
لبيان نقده ومبناه؛ ممّا أّدى إلـى أّن تفـرض مدرسة البهبهاين نفسها علـى احلاضـرة 
العلمّيــة وأن تؤســس بنياًنا شــاخمًا ويتخـــّرج فيها أعــالم يقتفوا أثـــره يف املنهج 

التفكيـري احلـر وإن خالفوه يف اآلراء.

وخالصــة القــول: إّن هذه احلاشــية تعّد حاشــية نقدية ملدرســتن: املدرســة 
اإلخبارّية، ومدرسة إفـراطّية األصولين املتمّثلة باملقّدس املحّقق األردبيل وأعالم 
مدرســته كصاحب املعامل الشيخ حســن بن الشهيد الثاين قدس رسمها، وصاحب 
املدارك الســّيد حممد املوسوي سبط الشهيد الثاين قدس رسمها، وصاحب ذخيـرة 

.املعاد الشيخ حممد باقـر السبزواري
ولذلك اعتمد شــيخنا البهبهاين أســلوب التحشية والشـــرح لبيان نقده علـى 

املدارس واملناهج األخـرى.
فهـرسة ألهم تعاليقه وشـروحه:

1- شـــرح علـــى مفاتيح الشـــرائح للفيض الكاشــاين الذي ُيعــّد من أعمدة 
اإلخبارية املتأّخـرة.
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2- حاشية علـى مدارك األحكام.
3- حاشية جممع الفائدة والبـرهان.

4- حاشية علـى ذخيـرة املعاد.
وقد طبعت هذه الكتب وصارت بن أيدي الطاحمن ملعرفة ابتكارات البهبهاين 
وبقيــت احللقة األخيـرة التي تعّد التكملة لسلســلة حوارّية املجــّدد البهبهاين مع 
املدرســة األردبيلّيــة؛ حيث إّنه يف حاشــية جممع الفائــدة والبـرهــان ناقش رأس 
املدرسة وســّيدها املقّدس األردبيل، ويف حاشية املدارك وحاشية الذخيـرة ناقش 
علمن من أعالم املدرســة األردبيلية، وبقي الَعَلم الثالث من أعالم هذه املدرسة 
وهو الشــيخ حســن صاحب املعامل فناقشــه وحاوره يف كتابه معامل األصول الذي 

ُيعّد ساحة واسعة لعرض النقد علـى تفـريط اإلخباري وإفـراط األصويل.

خامًسا: كيفّية طـرح املطلب يف احلاشية
يعرض يف هذه احلاشــية نقده ومن ثم يؤّصل مبناه ويشيده ولو بصورة موجزة 
كــام يقتضيه املقــام، وإذا أراد التفصيل أحال إلـى فوائده احلائـرية، أو إلـى رســالة 

من رسائله األصولّية.
وِســمة اهلدم قد توجــد يف كثيـر من أصحاب النظـر، وأّما ِســمة البناء وإعداد 
مبنـى حمكم ومتقن فهي ســمة األفذاذ الذين أخذوا العلم بطـرفيه، وهي موجودة 

. بكّل جدارة عند شيخنا البهبهاين
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المبحث الثالث
بعض األمثلة العلمّية المطـروحة في هذه الحاشية

األول: قيمة الظن بني اإلخباري واألصويل:
أثبــت املحقق الوحيــد البهبهاين أّن الظن وإن مل يكــن ذايّت احلّجّية إاّل أّنه قابل 
جلعــل احلّجّية فهــو غيـر ممتنع احلجية كــام هي دعوى اإلخبــاري أو الزم دعواه، 
ويأيت علـى ذلك بأمثلة ملزمــة لإلخباري، كالتعّبد بالظن يف عدد الـركعات؛ فإّن 
بعــض الـروايات صـرحية يف وجوب التعّبد بالظن بعدد الـركعات عند الشــك يف 
الـركعة التي يف يده؛ ولو كان الظن ممتنع احلّجّية ذاًتا ملا تأتـّى األمـر باألخذ به)18(، 
وأن املـراد من الظن الذي هو حّجة يف الفقه ليس كّل ظن ومن أّي منشأ حصل بل 

املـراد ظنٌّ ينتهي يف حّجّيته إلـى اليقن)19(.
الثاين: حتديد حمّل النزاع أهم من رصانة الدليل:

اهتــّم املجّدد الوحيــد بتنقيح حماّلت النزاع؛  فــإّن تنقيح حمّل النــزاع وحتديده 
بصورة واضحة يشء مهّم وأسايس حتـى يتوارد دليل املثبت وإشكال النايف علـى 
يشء واحــد، وإاّل فيـرجــع النزاع لفظيًّا وبــال معنـى، وال ّســيام أّن علم األصول 
علم تأّســس بشــكل تدرجيي علـى يد جهابذة الشــيعة يف اجلملة، فكانت حماّلت 
النــزاع تتحّدد تدرجيا، وليس كّل واحد من األعــالم يلتفت إلـى جهة حمّل النزاع 
وتنقيحهــا، بل ربام األغلب يصـرف مّهته إلـى تنقيــح األدّلة ونقدها؛ لكن جمّددنا 
البهبهاين كان يف عمله مؤّسًســا حقيقًيا فيتابع املســألة من مناشئها األساسية ومن 
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مجلــة مناشــئ املســألة)حتديد وتنقيح حمــّل النزاع(، فالحــظ ما ذكـــره يف تعليقته 
علـــى مبحث وجوب مقدمــة الواجب، حيث نّبه إىل أّن بعــض األدّلة مفادها أّن 
حمــل النزاع يف)املعامل( هو يف اســتحقاق الذم والعقاب علـى تـــرك املقدمة وعدم 
اســتحقاق العقاب، وأضاف أّن هذا ال يتالءم مع مــا صـّرح به بعضهم من أّنه ال 
نزاع يف جهة اســتحقاق العقاب علـى تـرك املقدمة، بل اتفقوا علـى أّن العقاب ال 

يكون إاّل علـى تـرك ذي املقدمة.

ثــم يصـّرح بأّن النــزاع ينبغي َأن يكــون يف أّن إجيــاب ذي املقدمة هل يوجب 
إجياب املقّدمة شـرًعا أو ال بل إجياهبا حيث ورد دليل خاّص عليه.

وأشــار إلـى أّنه ربام يســتظهـر حمّل النزاع هذا من بعض عبارات املعامل، وعليه 
فتكون عبارات املعامل يف هذا املطلب جمملة أو متعارضة)20(.

الثالث: حتديد نوع الدليل

عــّد الوحيد البهبهاين الفهم العريف دليال أساســيًّا يف مباحــث األلفاظ؛ مع أّن 
السائد قبل املجّدد هو مالحظة مثال واحد من األمثلة إلثبات حكم كّل ملوضوع 
كّل، ويبدأ املحّشــون بإجياد نقــوض لذلك احلكم الكل عبـر إجيــاد أمثلة مغايـرة 
لذلــك املثــال، فالحظ مثــاًل يف مدلــول صيغة األمـر مــا ذكـره العاّلمــة احلل يف 
االســتدالل علـى أهّنا للوجوب، حيث قال: »لنا قوله تعالـى:﴿َقاَل َما َمنََعَك َأالَّ 
ــُجَد إِذنْ َأمـرُتَك﴾، ذّمه علـى تـرك الســجود عقيب األمـر«)21(، والحظ أيًضا  َتسنْ
ما ذكـره صاحب املعامل يف املســألة نفســها حيث قال: »الثاين - قوله تعالـى خماطًبا 
ــُجَد إِذنْ َأمـرُتَك﴾. واملـراد باألمـر: )اســجدوا( يف  إلبليــس: ﴿َما َمنََعَك َأالَّ َتسنْ
ُجُدوانْ آلَدَم َفَسَجُدوانْ إاِلَّ إِبنْلِيَس﴾، فإّن هذا  َماَلئَِكِة اسنْ نَا لِلنْ قوله تعالـى: ﴿َوإِذنْ ُقلنْ
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االســتفهام ليس علـى حقيقته، لعلمه سبحانه باملانع، وإّنام هو يف معرض اإلنكار 
واالعتـراض، ولوال أّن صيغة﴿اسجدوا﴾ للوجوب ملا كان متوّجًها«)22(. 

وأّمــا املجّدد فكانت طـريقتــه مغايـرة، فالحظ ما قالــه يف تعليقته علـى بحث 
مفهوم الوصف قال:

» الشــارع يتكّلم معنــا علـى طـريقة أهل العرف كام هو املحّقق املســّلم، وعند 
أهل العرف أّن إثبات اليشء ال ينفي ما عداه إاّل أّن يكون قـرينة..«)23(.

فــإّن تأصيــل أّن الشــارع مل خيتـــرع طـريقة حماورة جديــدة ومغايـــرة لطـريقة 
املحــاورة العرفية، يعّد أمـرا ّمهــاًم وجديًدا ونقطة انطالق ممتــازة، خالًفا لطـريقة 
مالحظــة بعض األمثلة التي قد تكون حمتّفة بقـرينة أو أّن طبيعة هذا املثال متســامل 
علـــى إفادته املعنـى املتنــازع فيه، وذلك ال يقتضـى اإلثبــات الكّل الذي هو حمّل 

النزاع.

فمنهــج املجــّدد البهبهاين ال بّد من البحــث عن أّن العرف ما يفهم من ســنخ 
هــذه األلفاظ أوال، وبعد حتديد ما يفهمه العرف من ســنخ هذه األلفاظ يقال: إّن 
الشــارع اتبع طـريقتنا العرفّية يف املحاورة والتفاهم، فنحمل ألفاظ الشــارع علـى 

املعاين التي نحمل ألفاظنا عليها.

وهــذه طـريقة جديدة يف التفكيـر والطـــرح وإن مل ختتلف أحياًنا نتيجة البحث 
عّمن سبقه من األعالم، ولكن األهّم يف العلوم هو جتديد طـرق التفكيـر ال تغييـر 

النتائج كام رّبام يتومّهه بعض من ال رسوخ له.
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الـرابع: اخلبـر الواحد ووجوه حّجّيته

يظهـــر مــن بعض عبارات املجــّدد البهبهاين أّن العمل باخلبـــر الواحد هو من 
جهة االضطـرار احلاصل بوقوع الســقيفة، وعــدم متكن اإلمام أميـر املؤمنن عليه 
الســالم ومــن بعده مــن األئمة  مــن إظهار احلــق علـى اليقــن)24(، بل إّن 
األئمة  تعّمدوا جعل االختالف بن الشيعة لكيال يعرفوا بأمـر واحد وممّيز 

فارد)25(، حفاًظا عليهم وصوًنا هلم من أّن يأخذهم احلكام الظلمة وُيستأصلوا.

وهــذا القول منه  هو بذرة القول بحّجّية اخلبـر الواحد من جهة انســداد 
باب العلم املنسوب إلـى تلميذه املحقق القمي صاحب)القوانن()26(.

اخلامس: مبنـى املقّدس األردبييل يف حجية اخلبـر الواحد ولوازم املبنـى

ال خيفـــى أّن املطلــب األســاس يف حتديــد مقــدار مــا هــو حّجة مــن األخبار 
والـروايــات هو مطلــب حّجّية خبـــر الواحد وذيولــه من كفاية شــهادة وتوثيق 
الواحد أم ضـرورة التعّدد ومن شـــرطّية العدالة بمعنـى اإليامن وحســن الظاهـر 

أم ال بّد من إحـراز العدالة باليقن.

فكّل هذا يؤّثـر علـى النتائج الفقهّية، وهنالك مدارس متعددة بن األصولين 
يف كيفّية األخذ باألخبار، ومن مجلتها مدرسة املجّدد البهبهاينحيث يقول:

 ومــن اقتصـــر علـى أخبــار العدل والقطعــي ليس له فقــه البّتة غيـــر اإليـراد 
واالعتـــراض... إّنا هلل وإنا إليــه راجعون يف موت الفقه الذي ال يكاد يوجد خبـر 
مجيع سلســلة ســنده عدول ثابت العدالة لو مل نعتبـر املظنة وال سيام علـى طـريقته 
علـى أّن القول يكون العدالة هي امللكة؛ ألّن القدماء ما كانوا يعرفون امللكة أصاًل 
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وما كانوا يعتبـروهنا يف العدالة بال شــبهة، وعدالة الـرواة  ليســت إاّل من القدماء، 
وعــدم خلــوص خليل عن طعن فضاًل عــن غيـره من غيـره، ومــن مجيع ذلك ال 
يكاد يســلم خبـر عن معارض اخلبـر أو الكتاب أو اإلمجاع أو دليل العقل اليقيني 
أو االســتصحاب املقتي لزوال اليقن بخصوص اليقن، ويف مقام اجلمع مل يـرد 
حديــث فضاًل عــن العادل الذي اعتبـره وال إمجاع يقينــي وال آية ونحوها فينتهي 

األمـر إلـى أصالة عدم التكليف...)27(.

وخالصــة القــول أّن املجــدد يبـــّن أّن طـريقة الفقهــاء املتقدمن  الذين 
اتصل عصـرهــم بعصـر أصحاب األئمة و بعرصاألئمة كان ديدهنم 
العمل باألخبار التــي بن أيدهيم مع كامل التثّبت والتوّثق من غيـر تنصيص منهم 
علـى شـــرطّية اإليامن والعدالة ســواء بمعنـى حسن الظاهـر أو بمعنـى امللكة، بل 
كان عملهــم علـى اخلبـر املوثوق ولو من جهة القـرينة غيـر الـراجعة إلـى صفات 

الـراوي.

فلو أخذنا بام بنـى عليه املقّدس األردبيل وتلميذه الشيخ حسن صاحب املعامل 
ومــن تابعــه يف كيفّية األخذ باألخبار ال نســّد  بــاب الفقه، والنفتح باب ســقوط 

التكاليف المتناع إحـرازها هبذه الشـروط إاّل نادًرا.

وهذا هو حاصل مـراد شــيخنا u وال خيفـــى أّن املحاكمة وحتقيق احلق ليس 
حمّلــه هنا بل األبحاث التخّصصية التي يـرأســها أعــالم الطائفة رحم اهلل املاضن 
وحفظ اهلل الباقن، وإّنام غـرضنا بيان موارد من تفكيـر وحتديد شيخ أعالم احلائـر 

احلسيني العاّلمة البهبهاين.
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السادس: نظـرة املجّدد البهبهاين يف تعارض األدّلة

مــن مجلــة املســائل املهمة يف))علــم الفقــه(( هــي مســألة))تعارض األخبار 
وعالجها(( وتسمـى))التعادل والتـراجيح(( أو))التعارض(()28(.

فــإذا واجــه الفقيه خبـريــن أو حّجتــن كآية وخبـــر أو أكثـر بينهــم تعارض، 
فتارة يمكن رفع التعارض بالطـــرق العرفية املحاورة؛ وذلك ألّن التعارض غيـر 
مستحكم ويمكن رفعه كام يف قوله تعالـى﴿كلوا مما يف األرض حالاًل طيًبا﴾)29(، 

وقوله تعالـى﴿وال تأكلوا مما مل يذكـر اسم اهلل عليه﴾)30(.

فإّن الفقيه يفهم من اآليتن حّلّية ما يف األرض إذا ذكـر اسم اهلل عليه وهكذا...

وتــارة أخـرى ال يمكن رفع التعارض بالطـرق العرفية الســتحكام التعارض 
وألّن العــرف يـــرى تكاذهبام مثاًل بحيــث إّنه ال يمكن األخذ هبــام مًعا، فاختلف 

األعالم يف ذلك علـى أوجه:

1- اختار ثقة اإلسالم الكليني العمل باملـرّجحات املنصوصة، وهي عنده: 

األول: تـرجيح ما وافق الكتاب ورّد ما خالف الكتاب، الثاين: األخذ بام خالف 
العاّمة وتـرك ما وافقهم، الثالث: األخذ باملجمع عليه وتـرك الشاذ النادر)31(.

2- العمــل بكّل مــا دّل علـــى التـرجيح وعــدم االقتصار علـــى املرّجحات 
املنصوصة منها، وقد اختاره صاحب املعامل)32(.

وذكـــرت وجــوه أخـرى ال يســع املقــام تفصيلهــا)33(، وإّنام املهم هــو أّنه لو 
استحكم التعارض ومل يمكن اجلمع ومل يمكن التـرجيح أيًضا فام هو احلل ؟
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ذهب بعض الفقهاء)رضوان اهلل عليهم( إلـى طـرح كال الدليلن والـرجوع إلـى 
العمومات والقواعد الشـــرعية أو العقلية علـــى تفصيل ليس هنا حمّل ذكـره)34(.

وذهب بعضهم األخـر)رضوان اهلل عليهم( إلـى جواز العمل بأّي من الدليلن 
وهذا هو التخييـر)35(، ومنهم الشيخ حسن صاحب املعامل فقد قال:

»تعــادل األمارتن  أي الدليلن الظنّين  عند املجتهد يقتي التخييـر يف العمل 
بأحدمها ال نعرف يف ذلك خمالًفا من األصحاب وعليه أكثـر أهل اخلالف«)36(.

ولكّل من هؤالء الفقهاء دليله وحّجته.

هنــا ظهـر عند بعض األصولين قاعدة »اجلمع مهام أمكن أولـى من الطـرح«، 
وجـرت هذه القاعدة جمـرى الضـرورّيات واملسّلامت.

: قال يف املعامل

»وإّنــام حيصل التعادل مع اليأس مــن التـرجيح بكّل وجه لوجوب املصيـر إليه 
أواًل عند التعارض وعدم إمكان اجلمع«)37(، وقال أيًضا تطبيًقا يف مواردها: »... 
إهّنــام دليــالن تعارضا فإعامهلام ولو من وجــه أولـى..«)38(، وقــال أيًضا: »يـرجح 
اخلبـــر بأّن يف اعتبــاره مجًعا بــن الدليلن واعتبار الكتــاب إبطال للخــرب بالكّلّية 

واجلمع أولـى من اإلبطال..«)39(.

وحصيلة كالم صاحب املعامل  أّنه مهام أمكن اجلمع واحلفاظ علـى األدّلة 
املتعارضة فهو أولـى من طـرح أحد الدليلن فضاًل عن طـرح كليهام.

فمن أين جاءت هذه القاعدة ؟
وكيف ينظـر هلا جمددنا البهبهاين ؟
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: قال املجّدد البهبهاين
»مل نجــد دليــاًل علـى الوجــوب؛ إذ كثيـًرا يف أخبار كثيـرة اشــتكـى الناس عن 
وقــوع التعارض بــن األحاديث، وهناية كثـــرة وقوعه، يف كّل واحد ّســيام علـى 
التـراجيح، حتـــى إذا انعدم التـراجيح الذي اعتبـروهــا ووقع العجز عنها أمـروا 
بالتوقــّف والتخييـــر أو االحتياط، ومل يـرّخصوا اجلمع أصــاًل بوجه من الوجوه، 
ولــذا كتبنا رســالة يف اجلمع بن األخبــار والـرخصة يف مواضع اجلــواز والدليل 
عليــه، وليس الدليل كــون اجلمع أولـى من الطـرح، مــع أّن احلّجة والدليل ليس 
إاّل ما ظهـر من أخبارهم ، فاجلمع باحلقيقة ختـريب للحجة وافساد للدليل 
ال أّنه مجع بن الدليلن، نعم مثل التخصيص والتقييد حّجة؛ لبناء العرف عليه كام 

يقال للعبد اشتـر اللحم وال تشتـر حلم العنق، والتحقيق يف الـرسالة«)40(.

ومفــاد كالم املجــّدد البهبهــاين  أّنــه ال دليــل علـى وجــوب اجلمع بن 
املتعارضــات يف كّل املوارد، نعم هناك موارد ال ريب أهّنا من موارد اجلمع العريف 
كتعارض العام مع اخلاص مثل )أكـرم كّل العامل( و )أكـرم العامل الفقيه(، وكموارد 

املطلق واملقيد مثل )أكـرم العامل(، و )ال تكـرم العامل الفاسق(.

فإّن هذه املوارد قد بنـى العرف علـى اجلمع فيها وعلـى عدم طـرح كال الدليلن.

وأّمــا باقي املوارد التي ال تبــاين من العرف علـى اجلمع بــن األدّلة املتعارضة 
فــال قاعدة ثابتة عندنــا مفادها)اجلمع أولـى من الطـرح(، بــل إّن األئّمة مل 

يـرّخصوا التـرجيح بل أمـروا بالتوّقف أو التخييـر أو االحتياط.

أقول: هذا مفاد كالمه زاد اهلل يف شـــرف مقامــه، وال خيفـى أّنه عرض يف هذه 
احلاشــية زبدة رأيه يف مســألة اجلمــع التبـرعي وخالصة نظـرّيتــه فيها، وأحال يف 
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معرفــة التفصيل وبيان وجــوه اجلمع املقبولة إلـى ما كتبه من رســالة مســتقّلة يف 
مســألة اجلمع بن األخبــار، والتي كتبها تعليًقا علـى مقولة للفاضل الســبزواري 

يف)ذخيـرة املعاد( والذي ينتمي بدوره لنفس مدرسة الشيخ صاحب املعامل)41(. 

وعلـى كّل حال فهذا بحث ختّصيص بامتياز ال يتأتـّى لكّل أحد أّن جيزم بنتيجة 
معّينة قبل أّن يعضَّ علـى العلم بضـرس قاطع، ونحن غـرضنا عرُض بعض اجِلدة 

.uالفكـرية لعاّلمتنا البهبهاين احلائـري
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الخاتمة
يمكن أّن نستخلص ما يل: 

حمورّية دور البهبهاين: إّن املجّدد البهبهاينشّكل مفصاًل علميًّا رئيًسا . 1
قطــع به مــّد األخبارية ومّد إفـراطّية األصولين وبنـى مدرســته الشــاخمة 

وسًطا بن املدرستن.
أسلوبه يف الكتابة أوصل فكـره: فقد اختذ شيخنا البهبهاين أسلوب التعليق . 2

والشـــرح طـريًقا لـربــط فكـرته النقدّية والبنائّيــة بفكـرة خصمه العلمي، 
فكان فكـره سـريع االنتشار يف املعاهد الدينية.

حســن االختيــار للمتون املعّلــق عليها: قــد اختار خيـرة كتــب خصومه . 3
العلميــن ليعّلــق عليها؛ ليضمن وصــول فكـرته ووضــوح تعّلق فكـرته 

بفكـرة مناقشه.
تفاعل األعالم بـردوده علـى األخبارين: فقد أخذ نقاشــه مع األخبارين . 4

صيته الواسع يف املعاهد العلمّية، والقـى استجابة واضحة، ولذلك خفت 
صوت املدرسة األخبارية.

عدم االهتامم الكايف بنقاشــه مع مدرســة األردبيل: فإّن جانب نقاشــه مع . 5
األصوليــن مل يأخــذ حّظه الــوايف يف املعاهــد الدينّية إاّل يف املــدة الالحقة 
التالية مباشـــرة للمجّدد علـى يد أعالم مدرســته وتالمذهتم وصواًل إلـى 

الشيخ األعظم األنصاري وتوّقف عند الشيخ.
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لــزوم تســليط الضــوء علـى باقــي مصنفاته: ليســت كّل كتــب البهبهاين . 6
أخــذت حّقها مــن االهتــامم الشــكل بالطباعــة، واجلوهـــري بمالحظة 
األفكار ونقاشــها، مع أّن كتب أعالم تالمذته نالت حًظا أوفـر من بعض 
كتبه، ولعّل شــيًئا من مبانيه نســب إلـى تالمذته؛ الّن كتبهم كانت موضع 

اهتامم أكبـر.

قيمة احلوايش والتعاليق العلمية: خالًفا ملا قد تومّهه بعضهم من أّن األفكار . 7
اإلبداعّيــة غيـــر موجودة يف احلوايش والشـــروح والتعاليق، فــإّن املجّدد 
البهبهــاين قد ســكب كّل أفــكاره اإلبداعّيــة يف قالب التحشــية والتعليق 

والشـرح، كام اتضح من خالل البحث.

أمّهّية احلاشية علـى املعامل: فإّن زبدة مبانيه األصولّية ونقوده علـى املنهجن . 8
قد ُأدرج يف حاشــيته علـى معامل األصول، ويعّد هذا الكتاب رأيه النهائي؛ 
ألّنــه جاء بعد فوائده احلائـرّية ورســائله األصولّية وأّن هذا الكتاب مل يلق 
حظــه من االهتــامم الشــكل و اجلوهـــري، ولذلك كانت هــذه اإلطاللة 

املوجزة، نسأل اهلل أّن نكون وفقنا فيها.

واحلمد هلل أواًل وآخـًرا كام هو أهله وصلـّى اهلل علـى سيدنا حممد وآله الطيبن 
الطاهـرين.
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)صورة الصفحة األولـى من حاشية املعامل(
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)صورة الصفحة األخيـرة من حاشية املعامل(
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الهوامش
للمزيد ينظر: املعامل اجلديدة لألصول، للسّيد حممد باقر الصدر: 89-46.. 1
له ردود عىل اإلخبارين ضمن رسائله األصولية، ويف غريها.. 2
يلحظ مثاًل: ما كتبه الشــيخ حممد مهدي اآلصفي عــن دور الوحيد البهبهاين، مقدمة . 3

الفوائد احلائرية: 31-82، مقّدمة الرســائل األصولّية بقلم الســّيد املري حممد اليثريب 
الكاشاين: 36-66، ومقدمة حتقيق احلاشية عىل مدارك األحكام.

للمزيد يف تراجم أعالم تالمذته ينظر كتاب)تالمذة الوحيد البهبهاين( لعبد احلســن . 4
جواهر الكالم. 

ينظــر يف ترمجتــه: روضات اجلنــات: 2/ 94-98، تتميم أمل اآلمــل: 74، والكنى . 5
واأللقــاب: 2/ 109-110، الكــرام الــربرة يف القــرن الثالث بعــد العرشة)ضمن 
طبقــات أعــالم الشــيعة(: 10/ 171-174، أعيــان الشــيعة: 13/ 434-433، 
كتاب)أســتاذ الكل الوحيد البهبهاين( للعاّلمة الدواين، معجم رجال احلديث: 15/ 
220، فهرس الراث: 2/ 94-95، مقدمة حتقيق الفوائد احلائرية: 11-82، مقدمة 
حتقيق الرسائل األصولية: 36-66، موســوعة طبقات الفقهاء: 13/ 531-529، 

وغريها.
لتفصيل مصنفاته يراجع: مقدمة حتقيق الفوائد احلائرية: 20، ومقدمة حتقيق الرسائل . 6

األصولية:64-59.
مقدمة الفوائد احلائرية: 22 عن الذريعة 6/ 2-5.. 7
ينظر مقدمة حتقيق الوافية يف أصول الفقه: 11.. 8
كتــب البّحاثة عبد احلســن حممــد عل بقال مقدمة موســعة رشح فيها أحــوال املعامل . 9

ومصنفــه، ملحقــة بنفس املعامل طبــع النجــف األرشف إعادة تصويره باألوفســت، 
منشورات احلكمة، قم.

ينظر لرمجته: أمل اآلمل: 63-57/1.. 10
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ينظر الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 6/ 148.. 11
ينظر املصدر نفسه: 6/ 153-148.. 12
راجع مثال احلقيقة الرشعية ص162. 13
قوانن األصول للمريزا أيب القاســم القّمي وإن مل يكن رشحا للمعامل لكن النقاش يف . 14

كّل الكتاب متمحور حول فكر صاحب املعامل وآراء ســلطان العلامء صاحب احلاشية 
املعروفة عىل املعامل، راجع القوانن حتقيق السّيد رضا صبح، ط دار املحجة.

هداية املسرشــدين يف رشح معامل الدين، رشح موســع مــلء بالتحقيق والتدقيق وما . 15
زال حمط أنظار أهل الفضل، راجع اهلداية ط مجاعة املدرسن.

الشــيخ عبد احلســن بن حممد باقــر الوحيد البهبهــاين)ت: 1245هـــ(، االبن الثاين . 16
للوحيد البهبهاين، كان عاملًا فقيهًا أصوليًا، ينظر: أســتاذ الكل الوحيد البهبهاين، ج2، 

ص633-636، تالمذة الوحيد البهبهاين، ص161-159.
حاشية معامل الدين: 3/ حاشية 3، و ص34/ حاشية 6، وص 40/ حاشية 77.. 17
حاشية معامل الدين: 2/ حاشية 3.. 18
للمزيــد يف هــذه املســألة ينظر: معــامل الديــن: 150-151، الفوائــد املدنية: 180-. 19

241، هدايــة األبرار: 143، الفوائــد احلائرية القديمــة: 117، فرائد األصول: 1/ 
105-139، مفتاح األحــكام: 86، كفاية األصول: 2/ 38-45، األصول يف علم 
األصــول: 237-242، مصباح األصــول: 3/ 99-128، أصــول الفقه للمظفر: 

.405-363
التعليقة السادسة والعرشون، ص 15.. 20
هتذيب الوصول إىل علم األصول: 96.. 21
معامل الدين: 47.. 22
حاشية معامل الدين: 18/ حاشية 31.. 23
املصدر نفسه: 39 / تعليقة 75.. 24
ينظر احلدائق النارضة: 1/ 4، املقدمة األوىل.. 25
ينظــر يف هذه املســألة: معــارج األصــول: 195-203، معامل الديــن: 479-462، . 26

الوافيــة يف أصول الفقه: 157-166، هداية األبــرار إىل طريق األئمة األطهار: 16، 
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فرائــد األصول: 1/ 237-366، كفاية األصــول: 2/ 66-87، مصباح األصول: 
2/ 165-243، أصول الفقه للمظفر: 446-417.

حاشــية معامل الدين: 41/ حاشــية 79، وللمزيد ينظر: الفائــدة  العارشة من الفوائد . 27
احلائرية العتيقة: 141، والفائدة الثالثة والثالثون من احلائرية العتيقة: 319، والفائدة 

الواحدة والثالثون من الفوائد اجلديدة املطبوعة يف آخر الفوائد احلائرية: 487.
للمزيد يف هذه املســألة ينظــر: معارج األصــول: 223، معامل الديــن: 548-542، . 28

كفاية األصول: 2/ 280-297، مصباح األصول: 3/ 376، أصول الفقه للمظفر: 
543-590، املعجم األصويل: 1/ 521.

سورة البقرة: 168.. 29
سورة األنعام: 120.. 30
الكايف: 1/ 8.. 31
معامل الدين: 548-542.. 32
ينظر مثاًل: هتذيب الوصول إىل علــم األصول: 278-179، زبدة األصول: 424-. 33

.425
ينظر مثاًل: مصباح األصول)ضمن موسوعة السّيد اخلوئي ج48(: 3/ 440. . 34
كثقة اإلسالم الكليني يف الكايف الرشيف: 1/ 9-8.. 35
معامل الدين: 542.. 36
املصدر نفسه: 542.. 37
املصدر نفسه: 415.. 38
معامل الدين: 417.. 39
حاشية معامل الدين: 31/ حاشية 53.. 40
رسالة اجلمع بن األخبار، ضمن الرسائل األصولية: 486-447.. 41
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المصادر والمراجع
أســتاذ الكّل الوحيد البهبهاين، العالمة الشيخ عل الدّواين، مركز كربالء للدراسات . 1

والبحوث ودار الراث النجف األرشف.
أصول الفقه، الشيخ حممد رضا)ت 1382هـ(، بوستان كتاب، ط2، قم، 1424هـ.. 2
األصــول يف علم أصــول، املريزا عل اإليرواين)ت1354هـ(، بوســتان كتاب، ط1، . 3

قم، 1422هـ.
أعيان الشــيعة، السّيد حمســن األمن)ت1371هـ(، دار التعارف للمطبوعات، ط5، . 4

بريوت، 1435هـ.
أمل اآلمل، الشــيخ حممد بن احلســن احلر العامــل)ت 1104هـ(، مؤسســة الوفاء، . 5

بريوت، حتقيق السّيد أمحد احلسيني.
تتميــم أمل اآلمل، الشــيخ عبد النبي القزويني)القرن الثــاين عرش( نرش مكتبة آية اهلل . 6

املرعيش، قم، حتقيق السّيد أمحد احلسيني.

تالمذة الوحيد البهبهاين، عبد احلسن جواهر الكالم، مركز كربالء للدراسات . 7
والبحوث ودار الراث النجف األرشف.

هتذيب األصول إىل علم األصول، العاّلمة احلّل، احلسن بن يوسف احلّل)ت726(، . 8
مؤسسة اإلمام علg، ط1، 1421هـ.

احلاشــية عىل مدارك األحكام، للشــيخ حممد باقر الوحيد البهبهــاين)ت 1205هـ(، . 9
حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قم، 1419هـ.

حاشــية معامل األصول، الشــيخ حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين)ت . 10
1205هـ(، استنساخ عن طبعة حجرية غري واضحة التاريخ.

الذريعة إىل تصانيف الشــيعة العاّلمة الشــيخ آغا بزرك الطهراين)ت 1389هـ(، دار . 11
إحياء الراث العريب، ط1، بريوت، 1430هـ.
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الوحيد البهبهاني)1117 - 1205هـ( وتـراثه املغمور حاشية املعالم أمنوذًجا

الرسائل األصولية، للشيخ حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين)ت 1205هـ(، . 12
واملقدمة بقلم املري الســّيد حممد اليثريب، حتقيق ونرش مؤسســة العاّلمة املجّدد الوحيد 

البهبهاين، قم، 1416هـ.
رســالة اجلمع بــن األخبار)ضمن الرســائل األصولية(، الشــيخ حممــد باقر الوحيد . 13

البهبهاين)ت 1205هـ(، حتقيق ونرش مؤسســة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين، قم، 
1416هـ.

روضــات اجلنــات يف أحــوال العلــامء والســادات، املــريزا حممــد باقــر املوســوي . 14
اخلوانساري)ت 1312هـ(، دار إحياء الراث العريب، ط1، بريوت.

زبــدة األصول، الشــيخ هباء الدين حممــد بن احلســن العامل )الشــيخ البهائي()ت . 15
953(، دار البشري، ط1، 1425هـ.

طبقات أعالم الشــيعة، العاّلمة الشــيخ آغا بزرك الطهراين)ت 1389هـ(، دار إحياء . 16
الراث العريب، ط1، بريوت، 1430هـ.

فرائــد األصــول، الشــيخ األعظــم مرتــىض األنصاري)ت1281هـ(، جممــع الفكر . 17
اإلسالمي، ط12، 1431هـ.

فهرس الراث، السّيد حممد حسن احلسيني اجلاليل، حتقيق السّيد حممد جواد احلسيني . 18
اجلاليل، نرش دليل ما، قم، 1422هـ.

الفوائد احلائرية اجلديدة والعتيقة، للشــيخ حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين . 19
قده)ت1205هـ(، جممع الفكر اإلسالمي، ط1، 1405هـ.

الفوائــد احلائريــة، للشــيخ حممد باقــر الوحيد البهبهــاين)ت 1205(، جممــع الفكر . 20
اإلسالمي، قم، 1414هـ.

الفوائــد املدنيــة، املحــدث حممــد أمــن اإلســربادي)ت1032هـ(، مجاعــة . 21
املدرسن، ط2، 1426هـ.

الكايف، ثقة اإلســالم أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني)ت 329هـ(، دار األضواء، . 22
ط1، مع تعاليق عل أكرب غفاري.

كفاية األصول، اآلخوند حممد كاظم اهلروي اخلراســاين)ت 1329هـ(، جممع . 23
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الفكر اإلسالمي، ط2، 1432هـ.
الكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر، طهران.. 24
مصباح األصول، بقلم الســّيد رسور الواعظ البهسودي تقريًرا لدرس املحقق السّيد . 25

أبو القاسم املوسوي اخلوئي)ت 1412هـ(، نرش الفقاهة، 1422هـ.

معــارج األصول، املحقق احلــل)ت 676هـ(، مؤسســة اإلمام علg، ط1، . 26
1422هـ.

املعــامل اجلديــدة لألصول، الشــهيد الســّيد حممد باقــر الصــدر، دار التعارف، . 27
بريوت.

معــامل الديــن ومالذ املجتهديــن )معامل األصول(، الشــيخ حســن بن الشــهيد الثاين . 28

العامل)ت 1011هـ(، دار احلكمة، ط1، 1414هـ.
املعجــم األصــويل، الشــيخ حممد صنقــور عل البحــراين، منشــورات نقــش، ط2، . 29

1426هـ.
معجم رجال احلديث، الســّيد أبو القاســم اخلوئي)ت 1412هـ(، الطبعة اخلامســة، . 30

1412هـ – 1992م.

مفتاح األحكام، املوىل أمحد النراقي)ت 1245هـ(، بوســتان كتاب، قم، ط1، . 31
1430هـ.

32 . ، ،gموســوعة طبقات الفقهــاء، تأليف اللجنة العلمّية يف مؤسســة اإلمام الصادق
إرشاف الشيخ جعفر السبحاين، قم، 1422هـ.

33 . هدايــة األبــرار إىل طريــق األئمــة األطهار، الشــيخ حســن الكركــي العامل
)ت1071هـ(، جممع الفكر اإلسالمي، قم، د.ت.

هداية املسرشـــدين يف رشح معامل الدين، الشــيخ حممد تقــي األصفهاين قده، مجاعة . 34
املدرسن، قم.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decent ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as part of Iraq and as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may 
be looked at as a materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



issue an investigated handwriting script by Imam Al 
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani  
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned 
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).

Lastly, researchers are called to take part in reviving 
the obscure heritage of Kerbala through their original 
papers and studies. Our final prayer that all praises and 
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may 
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.  

Editor-in-Chief



some obscure heritage joints. It adds new publications 
to the heritage library. This is in addition to the valuable 
uses. So, the journal became a resort to researchers, 
scientists, and scholars of different domains, and a 
center of attraction for the educated and the elite, since 
it is a mirror of various thoughts and different styles. 
This issue contained ten valuable researches included 
several specializations such as religious, historical, 
literary, linguistic, etc.

Two papers about master of water and disdain, Abi 
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated 
its pages, and perfumed its words. It contained 
researches about scholars who sacrificed the soul 
and the precious to highlight Allah word and spread 
science and virtue among people, such scholars like 
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al 
Ulema'.

So, we and the respected researchers have politely 
revived their memories, documented their blessing,  
and registered their stands. This issue contained 
researches that analyzed the discourse in significant 
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al 
Me'alim ", as well as other important papers.

Concerning the handwritten heritage, we complied 
with displaying things of the handwritten heritage in 
forward journal issues. This obligation started since 
the last issue. Accordingly, we presented in the current 



Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most 

merciful

Praise be to God in a way that matches his generous 
face, we praise for all his great blessings and sublime 
kindness and charity. We pray and salute his chosen 
glorified prophet, the supported and settled slave, our 
master and prophet Mohammed and his progeny, the 
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and 
purified them with a thorough purification.

However, Kerbala Heritage Journal presents to 
its readers original folklore researches matching 
with various moods to form, with this variety, a real 
core for studying the heritage, analyzing its texts, 
and discovering its caches; in addition to its writing 
and developing treating ways due to the original 
studies that argue with its vocabularies carrying the 
enhanced scientific results and recommendations that 
recommend inventing significant research topics that 
were not tackled before; or discussing subsections that 
were not displayed by the scientific research table. As a 
result, it opened the intellectual and cognitive horizons 
in front of learners and researches in the history or 
heritage fields. It provides them with information 
storage that participate in a way or another in research 
and writing development process. It encourages them 
to start new fruitful studies that took part in reviving 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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