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قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث،  أواخر 
بأن تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم 
أّول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  هذا  الصفحة،  رقم  النرش،  سنة  الطبعة، 

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

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
املتن.  يف  ظهورها  أماكن  حتديد  مع  مصادرها،  أو  مصدرها،  إىل  الشكل 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
أو ندوة، وأنه مل  ُقّدم إىل مؤمتر  البحث قد  إذا كان  فيام  األوىل، وأن يشري 
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 وال مقّدًما إىل أيَّ

تعرب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب   -10
األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصــدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة 

املنشورة ملوجبات فنية. 

تعاد  وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  لتقويم  البحوث  ختضع   -11
اآللية  وفق  وعىل  تقبل،  مل  أم  للنرش  قبلت  سواء  أصحاهبا  إىل  البحوث 

اآلتية: 

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

عىل  التحرير  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  أصحاب  خيطر  ب- 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

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

هـ-يشرتط 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 اإللكرتوين 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:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

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





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي 
الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
والطول  والضيق،  السعة  ثنائية:  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية،  وامتداداهتا 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
املادية  الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وهبذا  معني.  مكان  يف  معني،  زمان  يف  معينة،  برشية  لساللة  واملعنوية 

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

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

بتفاصيل  عارفًا  مستهدفة(  برشية  )ساللة  لرتاث  املتتبع  كان  وكلام 
بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني 
فمرة  منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  َتَقّصَد دراسة  ممّن  وسواهم 
ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد 

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



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، 
وتتشّكل  بعينها،  لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل 
العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  جماوراهتا  مع 
التي وقعت عليها:  الرتاتب تتضاعف مستويات احليف  والرشق، وهبذا 
التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة  مكتنزات  من  حتويه  بام  كربالء  ألهّنا  ؛  فمرة 
ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه 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، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت 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. 



بمدخرات  والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

ذلك،  إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 

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



اسم الباحثعنوان البحثص

الوراقُة والوّراقون يف كربالء حتى القرن 25
الثالث عرش للهجرة

أ.د. زمان عبيد وناس املعموري 
ُة الرّتبيِة للعلوِم  جامعُة كربالء/ كلّي

اإلنسانّيةِ/ قسُم  التاريخ

بني 71 البهبهايّن  الوحيد  عند  االجتهاد 
الرشط الرضورّي والرشط الكايف

أ.م.د. طالب حسني كطافة
ّية اإلمام الكاظم /النجُف  كّل

األرشف

صاحب 111 عند  األصول  علم  موضوع 
الكفاية  صاحب  مع  مقارنًة  الفصول 

واملشهور

الّشيخ حسن خشيش العاميّل
احلوزُة العلمّيُة/ النجُف األرشف

ال��ش��ي��خ حم��ّم��د ح��س��ني األص��ف��ه��ايّن 143

احلائرّي  ونظرّية الواجب املعّلق

الشيخ قاسم داود الطرياوي العاميّل
احلوزُة العلمّيُة/ النجُف األرشف

��راق��ي 177 ال��ش��ي��خ حم��م��د م���ه���دي ال��ن
املعرفية  وج��ه��وده  س��ريت��ه  يف  دراس���ة 

)1128-1209ه�/1709-1790م(

أ.م.د. عيل طاهر احليّل
للعلوِم  الرّتبيِة  ُة  كلّي كربالء/  جامعُة 

اإلنسانّيةِ/ قسُم  التاريخ

السّيد حممد مهدي بحر العلوم سريته211
وإجازاته

أ.م.د.  فاطمة فالح جاسم اخلفاجّي 
 م.م. فاطمة عبد اجلليل يارس الغزّي
ُة الرّتبيِة للعلوِم  جامعُة ذي قار / كلّي

اإلنسانّيةِ/ قسُم التاريخ

المحتويات



السّيد 241 العاّلمة  كتب  شأن  يف  حتقيق 
ة  الفقهّي  العلوم بحر  مهدّي  حمّمد 
مصابيح  األنوار-  ة)مصابيح  ّي واألصول
ب�)املصابيح(  املعروف  املشكاة   - اهلدى 

– اهلداية(

األستاذ املحقق أمحد عيّل احليّل
العتبة العباسية املقدسة

مركز تراث احللة

التراث المخطوط
ِر 311 َجابِ ْبِن  ِد  مَّ حُمَ يِخ  الشَّ َسائِِل  َم ُة  أَجِوَب

اجلزائري  النبي  عبد  للشيخ  يِّ  النََّجِف
احلائري

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

للسّيد 363 املحصورة  الشبهة  يف  رسالة 
حمّمد  بن  عيل  حمّمد  بن  حسني  حمّمد 
املعروف  احلائرّي  املرعيّش  إسامعيل 

ا سنة 1243ه� بالشهرستايّن كان حًي

مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي
الشيخ زمن حسني صالح

تراث  املقّدسة/مركز  العباسّية  العتبة 
كربالء

19Role of Kerbala People in the 

Political Development in Iraq 

1914 – 1921

م.د. نرجس كريم خضري 
م. د. حنان عباس خرياهلل  

ُة الرّتبيِة للعلوِم  جامعُة ذي قار/ كلّي
اإلنسانّيةِ/ قسُم التاريخ



التراث المخطوط



يخ  يِخ حمّمد ْبِن َجابِِر النََّجِفيِّ للشَّ َأجِوَبُة َمَساِئِل الشَّ
َعْبد النبّي بن َسعِد اجلَزاِئرّي الَغَروّي احلَائرّي

Sheikh Muhammed's Bin Jabir Al Najafi 
Answers to Sheikh Abdul

Nebi's Bin Sa'ad ul din Al Jeza'ri Al Gherewi 
Al Ha'eri Questions

حتقيق السّيد عبد اهلادّي السّيد حممد عيل العلوّي
احلوزة العلمّية/ النجف األرشف

Investigated by seyed Abdul Hadi Mohammad 
A. Al Alawi

Scientific Hawza/ Sacred Najaf
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الملّخص
أجوبة املسائل أو جوابات املسائل أو السؤال و اجلواب : اسم نوعّي لتأليف 
و  منهم،  الفقهاء  والسّيام  علامئنا  تــراث  من  هبا  البــأس  مساحة  احتّل  خــاّص 
يدّون  من  يأمر  أو  نفسه  املصنّف  فيه  يدّون  الذي  الكتاب  االسم  هبذا  املقصود 
جمموع السؤاالت أو االستفتاءات التي وردت عليه دفعًة أو بالتدريج، وما كتبه 
التدوين كذلك يف جمّلد ُيسّمى بأجوبة  من جواباهتا يف أوقات متعّددة، فإنه بعد 
الذي قدمت  البلد  أو  السائل  إىل اسم  املسائل، وقد يضاف  أو جوابات  املسائل 

منه األسئلة.

الفقيه  للعامل  فاألسئلة  يديك  بني  التي  الرسالة  العلمي  الــرتاث  هذا  ومن 
الشيخ حممد بن جابر العاميل النجفي، واألجوبة للفقيه الرجايل الشيخ عبد النبي 
جواب  يف  املجيب  فّصل  قد  اجاباهتا،  مع  أسئلة  ثالثة  وهي  احلائري،  اجلزائري 
السؤال األول يف حني اخترص نسبّيًا يف اإلجابة عن األخرين.وقد قام الباحث بعد 
كتابة دراسة عنها بتحقيقها اعتامدًا عىل أربع نسخ متخذًا من التلفيق بينها منهجًا، 

ومستخرجًا ملصادر املؤلف.
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Abstract
Answers of the questions, or replies to troubles ( 

ambiguities), or the questions and answer, are all a quality 
name to a special publication that occupied a good position in 
the heritage of our scholars and the jurists in particular. What 
is meant by this name is the book where the classifier writes 
down himself or asks someone to write down the questions 
and requests for legal opinion that he received at all once or 
step by step; and what he answered in many durations. Thus, 
after writing down, it was also in one volume called questions 
and answers of questions. The inquirer name or the country 
from which the questions came may be added.

The current study is a part of this scientific heritage. The 
questions belong to the jurist sheikh Muhammed's Bin 
Jabir Al Amili Al Najafi and the answers belong to the jurist 
sheikh Sheikh Abdul Nebi Al Jeza'ri Al Ha'eri. They are three 
questions with their answers. The replier answered the first 
question in details while he briefly answered the other two 
questions. The researcher, after writing it, investigated it 
depending on four copies taking the fabrication an approach, 
and taking out references to the author.
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ق مقدمة المحقِّ
ِحيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ

وآله  حممٍد،  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني، من اآلن إىل قيام يوم الدين.
من  واملساءلة  السؤال  عىل  املقّدس  الشارع  من  واحلّث  للندب  امتثاالً  وبعد، 

قفٌل،  عليه  العلم  هذا  السالم:»إّن  عليه  كقوله  ـ  والتفّقه  العلم  لطلب  العلامء 
ومفتاحه املسألة«)1( ـ، جرت السرية عىل طرح املسائل عىل أهل العلم لالستفادة 

من معرفتهم وعلمهم، واالستزادة من أنظارهم وحتقيقاهتم.
وبني يديك رسالة»أجوبة املسائل« التي طرحها املحّقق الفقيه الشيخ حمّمد بن 
جابر العاميّل النجفّي عىل شيخه املدّقق الفقيه الشيخ عبد النبي اجلزائرّي احلائرّي، 

وأجاب عنها بجواب رشيق وحتقيق أنيق.
وهي عبارة عن ثالث مسائل، األوىل عن عّلة عمل األصحاب أحياًنا باألخبار 
الضعيفة سنًدا، وعدم عملهم باألخبار الصحيحة سنًدا، والثانية عن حكم الصالة 
يف جلود اخلّز، والثالثة عن حكم صالة النساء يف احلرير، وقد أجاب عنها الفقيه 
السؤال األول،  النبي اجلزائري احلائري، مفّصاًل يف جواب  الشيخ عبد  الرجايّل 

وخمترًصا يف األخريين.
وقد تعارف يف التحقيق العلمي تقديم نبذة من املؤلف والكتاب والتحقيق؛ 

ليكون القارئ عىل بصرية، ولذا تقع هذه التقدمة يف مبحثني:

)1(  الكايف ج1 ص40.
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املبحث األول: التعريف باملؤلِّف

الدين األسدّي اجلزائرّي حمتدًا، الغروّي حتصياًل،  النبي بن سعد  الشيخ عبد 
احلائرّي مسكنًا)1(.

ينتمي إىل قبيلة عربية كبرية مشهورة يف العراق، وهي قبيلة)بني أسد(، وقد ُولد 
يف)اجلزائر()2( وترعرع فيها، ثم انتقل إىل)النجف األرشف( للتحصيل العلمّي، 

فحرض عىل أكابر العلامء كالسّيد حممد صاحب املدارك.

العطاء  أكثر  وفيها  املقّدسة(،  يف)كربالء  حياته  أواخــر  استقّر  أنه  والظاهر 
العلمّي، فقد أجاز فيها صالح اجلزائرّي بتاريخ 1009هـ)3(، كام أّلف فيها كتابًا 
أصولّيًا بتاريخ 1010و1011هـ)4(، وبعدها أيضًا صنّف كتابًا عقديًا يف اإلمامة 

بتاريخ 1013هـ)5(.

)1(  لقد نسب نفسه هكذا يف آخر كتابه)اإلمامة(:»عىل يد أفقر خلق اهلل وأحوجهم، عبد النبي 
بن سعد الدين، اجلزائرّي حمتدًا، الغروّي حتصياًل، احلائرّي مسكنًا«. ينظر: اإلمامة)املبسوط 

يف اإلمامة( : 317.
الناحية الكبرية والقرى املتصلة  )2(  قال اخلوانساري ـ يف ترمجته ـ:»واجلزائر هنا عبارة عن 
الواقعة عىل شفري هنر تسرت بينها وبني البرصة، حسنة الرباع واألقطاع، خرج منه مجع كثري 

من علامء الشيعة، ومنهم السيد نعمة اهلل املوسوي«. ينظر: روضات اجلنات : 4 /263.
)3(  ينظر: فهرستگان نسخهاى خطى ايران: 648/1.

)4(  ينظر: الذريعة:  24 /398 ر2124.
)5(  ينظر: اإلمامة)املبسوط يف اإلمامة( :317.
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والدته ووفاته

القرن  أّنه من مواليد منتصف  يظهر  بالضبط، ولكن  تاريخ والدته  يعرف  ال 
العارش. وقد تويّف عام 1021هـ، وذكر الشيخ البهائّي: أّنه تويّف يوم اخلميس 12 
مجادى األوىل سنة 1021هـ يف قرية بني أصفهان وشرياز، وقربه اآلن معروف يف 
شرياز. وقد ذكر بعضهم: أّنه مدفون عند)شاه چراغ(، لكن السيد املرعيّش ذهب 

إىل هناك ومل يَر ذلك)1(.

كلامت العلامء يف حّقه

اإلسالم  اجلــزائــرّي)ت1098(:»رئــيــس  الدين  رشف  بن  حمّمد  السّيد  قال 
واملسلمني، وسلطان املحّققني واملدّققني«)2(.

وقال الشيخ حسن بن عّباس البالغّي النجفّي)ت1000(:»كان عاّلمة وقته، 
كثري العلم، نقّي الكالم، جّيد التصانيف، من أجاّلء جمتهدي هذه الطائفة«)3(.

قًا  حمقِّ عاملًا  العاميّل)ت1104(:»كان  احلّر  احلسن  بن  حمّمد  املحّدث  وقال 
جلياًل«)4(.

حمّقق،  عامل،  األصفهايّن)ت1130(:»فاضل،  األفندّي  اهلل  عبد  املريزا  وقال 
فقيه، حمّدث، جليل«)5(.

)1(  مقدمة حاوي األقوال :37ـ38. 
)2(  بحار األنوار : 107 /136؛ خامتة املستدرك ج2 ص178.

)3(  ينظر: روضات اجلنات : 4 / 261 عن تنقيح املقال للبالغي.
)4(  أمل اآلمل : 2 / 165.

)5(  رياض العلامء: 3 / 272.
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وقال السّيد عبد اهلل اجلزائرّي)ق12(:»العاّلمة التقّي«)1(.

وقال السّيد حمّمد باقر اخلوانسارّي)ت1313(:»كان فاضاًل مدّققًا جلياًل، بل 
عاملًا حمّققًا نبياًل، ماهرًا يف األصولني والفقه واحلديث والرجال«)2(.

وقال املريزا حسني النورّي الطربيّس)ت1320(: »العامل املحّقق الفقيه، املتبّحر 
يف فّن احلديث والرجال«)3(.

وقال السّيد عيل أصغر الربوجردّي)ت1313(:»شيخ جليل نبيل، من أجّلة 
تالمذة املحّقق الكركّي«)4(.

وقال الشيخ جعفر بن باقر آل حمبوبة)ت1377(: »كان جلياًل مبّجاًل، معروفًا 
وكان  والرجال،  واحلديث  والفقه  األصولني  يف  ماهرًا  والنبل،  والفضل  بالعلم 
بإزهاق  ولو  باحلق  القوة، حيكم  للسلطة، ومل خيَش  يرضخ  الدين، ال  متصّلبًا يف 

نفسه وإتالف وجوده«)5(.

مشاخيه وأساتذته

مل ُيعرف أكثر مشاخيه، واملذكورون هم:

السّيد حمّمد بن عيل املوسوّي العاميّل ـ صاحب املدارك ـ.. 1

اإلجــازات . 2 يف  عنه  روايته  ذكرت  الكركّي:  العال  عبد  بن  عيل  الشيخ 

)1(  اإلجازة الكبرية : 81.
)2(  روضات اجلنات : 4 / 260.

)3(  خامتة املستدرك : 2 / 160.
)4(  طرائف املقال : 1 /85 ت277.

)5(  مايض النجف وحارضها :2 /88ـ89.
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املعتربة)1(، ولكن تنّظر بعض العلامء فيها)2(.

تالمذته والرواة عنه

ولده الشيخ إسامعيل.. 1

ولده الشيخ حسن.. 2

ولده الشيخ حممد.. 3

الشيخ جابر بن عباس العاميّل النجفّي.. 4

املستدرك:  خامتة  /175؛   30: الشيعة  وسائل  /159؛   110: األنــوار  بحار  ينظر:    )1(
.178/2

)2(  اختلف العلامء يف إمكان وصحة رواية اجلزائرّي عن الكركّي، ويبدو أنَّ املريزا األفندي 
هو أّول َمن تنّظر يف ذلك، حيث قال:»ثم أقول: وهذا الذي ذكره غريٌب؛ إذ الشيخ عيل 
م عليه بكثري، اللهم إاّل أْن حُيمل العبارة عىل أّنّ املراد الشيخ عيل بن  الكركّي املعروف مقدَّ
عبد العايل ابن الشيخ عيل بن عبد العايل ـ سبط الشيخ عيل املشهور ـ، لكنّه بعيٌد عن ظاهر 
د  السياق، مع أّنه مل يثبت عندي كون سبط الشيخ عيل اسمه عيل، فالحظ. ومحُله عىل تعدُّ

عبد النبّي ممكٌن، لكنّه بعيٌد، فالحظ«. ينظر: رياض العلامء :3 /273.
والعاّلمة  اجلزائرّي  األيد  السّيد  ترصيح  قال:»وبعد  حيث  النورّي  املحّدث  عنه  وأجاب 
املجليّس والشيخ احلّر يف األمل ويف آخر الوسائل، ال ُيصغى إىل استبعاد صاحب الرياض 
ق الكركّي، خصوصًا لو كانت اإلجازة يف أوائل سنّه، وال  رواية الشيخ عبد النبّي عن املحقِّ
ينافيها روايته عن سّيد املدارك املتأّخر عنه بطبقة، كام ال خيفى عىل َمن الحظ توارخيهم«. 

ينظر: خامتة املستدرك :2 /179. 
وأفاد السّيد الشبريّي الزنجايّن: أّن رواية اجلزائريـ  املتوّف 1021ـ  عن الكركّيـ  املتوّف 940ـ 

ممكنة بناًء عىل كون اإلجازة يف الصغر ـ التي اّتفقت نادرًا ـ، ولكنها مل تثبت بنحو ُيطمئّن إليه، 
واملظنون ثبوت الواسطة بينهام. ينظر: اإلجازة الكبرية: 178)اهلامش(؛ : 189)اهلامش(.
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الشيخ حممد بن جابر العاميّل النجفّي.. 5

السيد عيل بن صالح العراقّي اجلزائرّي.. 6

السيد رشف الدين عيل بن نعمة اهلل اجلزائرّي.. 7

الشيخ فضل بن حممد بن فضل العّبايّس.. 8

الشيخ حمّمد قاسم بن حممد املشهدّي.. 9

تصانيفه

احلديث  كتب  سائر  عىل  وتعليقات  وتقييدات  فوائد  أيضًا  األفندي:»له  قال 
والرجال وغريها«)1(. وقال البالغي:»له كتب حسنة مفيدة منها.. وله تصانيف 

كثرية«)2(، وقد عثرنا عىل بعضها:

أجوبة املسائل: وهي التي بني يديك، وسيأيت احلديث عنها يف املبحث الثاين.. 1

اإلشهاد يف الطالق: وهي رسالة فقهّية استداللّية يف مسألة وجوب إشهاد . 2

عدلني يف صّحة الطالق، له نسخة يف املرعشّية بقم)3(.

مبسوط، . 3 مزجّي  رشح  وهو  احليّل،  للعالمة  اإلرشــاد:  رشح  يف  االقتصاد 

املدينة  يف  كتبه  أصولّية،  مقّدمة  له  وقّدم  الزكاة،  كتاب  إىل  منه  املوجود 
املنورة بالتامس السيد عيل ابن شدقم املديّن)4(. قال األفندي:»مشتمل عىل 

)1(  رياض العلامء :3 /273.
)2(  ينظر: روضات اجلنات :4 /261، عن تنقيح املقال للبالغي.

)3(  ينظر: فهرستگان نسخهاى خطى ايران :3 /1030.
)4(  الذريعة :2 /268 ر1088؛ :13 /79.
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فوائد جليلة«)1(. هلا نسختان يف طهران)2(، ونسخة يف النجف.

كربالء . 4 يف  ـــ  1013ه سنة  منه  فرغ  اإلمــامــة(،  يف  أو:)املبسوط  اإلمامة: 

املقّدسة)3(، هلا نسخة يف مشهد، ونسخة يف النجف، وقد طبع حمّققًا.

احلاشية عىل اإلرشاد: وهي حاشية فتوائية خرج منه إىل كتاب اجلهاد)4(.. 5

احلاشية عىل هتذيب األحكام: وهي حواٍش كثرية عىل الكتاب)5(.. 6

احلاشية عىل النافع: وهي حاشية تاّمة أبسط من حاشيته عىل اإلرشاد)6(.. 7

حاوي األقوال يف معرفة الرجال: وهو أشهر كتبه عىل اإلطالق)7(، له نسخ . 8

قًا. كثرية يف إيران والعراق، وقد طبع حمقَّ

هناية التقريب يف رشح التهذيب: يف علم األصول، أّلفه يف كربالء املقدسة . 9

بتاريخ 1010هـ، ومتّم نقصانه بتاريخ 1011هـ)8(، له نسخ كثرية يف إيران 
والعراق.

)1(  رياض العلامء :3 /274.
)2(  ينظر: فهرستگان نسخهاى خطى ايران :3 /617.

)3(  الذريعة :2 /329 ر1308.
)4(  الذريعة :6 /15 ر46.

)5(  الذريعة :6 /52 ر257؛ رياض العلامء :3 /273.
)6(  الذريعة :6 /193 ر1059؛ روضات اجلنات :4 /262.
)7(  الذريعة :6 /237 ر1315؛ روضات اجلنات :4 /260.

)8(  الذريعة :24 /398 ر2124؛ رياض العلامء :3 /273.
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املبحث الثاين: التعريف بالرسالة

صاحب املسائل

إّن صاحب املسائل هو: الشيخ حمّمد بن جابر بن عباس املشغري النجفّي.

كام ورد اسمه رصحيًا يف بعض النسخ اخلطّية)1(. ولكن سقط اسم)حممد( من 
قلم بعض النساخ سهوًا، وُنسبت لوالده أيضًا، فسّبب خلطًا لدى املفهرسني، وقد 
تنّبه اآلقا بزرك لذلك فأفاد:»املحتمل قوّيًا احّتادها مع هذه، وسقط لفظ)حممد( 
كالسّيد  األعالم  من  مجلٌة  حممد  للشيخ  بنسبته  جزم  وقد  ذكرنا«)2(،  كام  هناك 

الصدر)3(، واآلقا بزرك)4(.

السّيد  الشيخ عباس وصفه  بنبذة خمترصة منه: جّده  إذا عرفَت هذا فال بأس 
هذه  أجاّلء  من  حمّدثًا،  فقيهًا  عاملًا  كان  جابر  الشيخ  ووالده  بالفقيه)5(،  الصدر 
الطائفة. يروي عن الشيخ عبد النبي، والشيخ البهائي والشيخ إبراهيم الكركّي، 

وعن صاحبي املعامل واملدارك. ويروي عنه التقّي املجليّس.

وأما الشيخ حمّمد؛ فلم ُيعرف تاريخ والدته ووفاته، وخُيّمن أّنه ولد يف أواخر 
القرن العارش اهلجري، وّتويف منتصف القرن احلادي عرش.

)1(  كام يف نسخة األميني)م(، والذخائر)خ(.
)2(  الذريعة :5 /211 ر982.

)3(  تكملة أمل اآلمل :1 /306 ت333.
)4(  طبقات أعالم الشيعة :8 /547.

)5(  ينظر: اإلجازة الكبرية :164.
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البهائي والشيخ حممد  النبي والشيخ  املعّظم والشيخ عبد  ومشاخيه هم والده 
سبط الشهيد والشيخ حممود املرشيف واملريزا االسرتآبادي والسيد الشولستاين.

واملوىل  اخلامييس  العيل  عبد  والشيخ  الطرحيي  الشيخ  عنه  وروى  عليه  وتلّمذ 
عزيز اهلل املجليس والسيد مرتىض الرسوي والشيخ حممد طاهر الشريازي والشيخ 

حممد بن عيل املنصوري.
بن  ترمجة حممد  واملقادير)1(،  متنوعة، هي: األوزان  وقد صنّف رسائل وكتًبا 
كتاب يف  املنتقى،  الرجالّية من  الفوائد  الرشعّية،  احلقيقة  امليت،  تقليد  إسامعيل، 

الرجال، الكنى واأللقاب، منتخب احلاوي.
وقد أثنى العلامء عليه وعىل تصانيفه، منهم:

الكامل،  الفاضل  العامل،  العامل  اجلليل،  الطرحيّي:»شيخي  الدين  فخر  قال 
عّباس  بن  جابر  الشيخ  املشكور  املربور  ولد  حمّمد  الشيخ  املؤّيد،  النقي  التقّي 

النجفّي«)2(.
ابن الشيخ  وقال املوىل أمحد اجلزائرّي:»الشيخ األجّل األفضل، الشيخ حمّمد 

السعيد الرشيد جابر«)3(.
الريّض  الزكّي  النقّي،  التقّي  النجفي:»الشيخ  اخلامييّس  عبد عيل  الشيخ  وقال 

املريّض، الشيخ حمّمد ابن الشيخ جابر املشغرّي«)4(.

)1(  قلت: ُطبعت الرسالة ضمن: أبحاث متنوعة)موسوعة العالمة األوردبادي( : 489/4.
)2(  الضياء الالمع رشح املخترص النافع، ُينظر: تكملة أمل اآلمل :2 /241 ت250؛ طبقات 

أعالم الشيعة :8 /547.
)3(  ُينظر: تكملة أمل اآلمل :2 /241ـ242 ت250.

)4(  ُينظر: تكملة أمل اآلمل :2 /242 ت250؛ أعيان الشيعة :10 /321ـ322.
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: »عن شيخه الفاضل يف مجيع العلوم  وقال السيد عبد اهلل اجلزائرّيـ  يف إجازتهـ 
حمّمد بن جابر النجفّي«)1(.

وقال املوىل أمحد النراقي:»الفاضل العامل، الشيخ حمّمد بن جابر النجفّي«)2(.

متبّحر..  رجايّل  حمّدث،  فقيه  فاضل،  عامل  الصدر:»عامل  حسن  السيد  وقال 
املتبّحر  الفاضل  أيضًا:»الشيخ  وقال  العلامء«)3(.  فحول  من  الرجل  وباجلملة، 
الشيخ حمّمد، بن العاّلمة الشيخ جابر، ابن الشيخ الفقيه الشيخ عّباس النجفّي«)4(.

وقال اآلقا بزرك الطهرايّن:»من األجاّلء األفاضل«)5(.

وقال السيد حمسن األمني:»عامل فاضل، فقيه حمّدث، رجايّل متبّحر«)6(.

حمتوى الرسالة

إّن الرسالة حتتوي عىل ثالث مسائل:

وعدم  سندًا،  الضعيفة  باألخبار  أحيانًا  األصحاب  عمل  عّلة  األوىل:  املسألة 

عملهم باألخبار الصحيحة سندًا.

وقد أجاب عنها املصنف مفّصاًل، وأظهر إحاطًة ومقدرًة يف التحقيق الرجايّل 
األصويّل، فقام بتقسيم األصحاب عىل ثالثة أقسام حسب مراحلهم الزمنّية، وهي:

)1(  اإلجازة الكبرية :89ـ90.
)2(  عوائد األيام :71)مقدمة املحقق(.

)3(  تكملة أمل اآلمل :1 /305ـ306 ت333. 
)4(  اإلجازة الكبرية :164.

)5(  طبقات أعالم الشيعة :8 /547.
)6(  أعيان الشيعة :9 /199 ت477.
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املعارصون لألئّمة عليهم السالم وملا يقرب من عرصهم ـ أي من عرص . 1
األئّمة إىل بداية الغيبة الكربى ـ، واخلرب الصحيح عندهم ما وجب العمل 
به سواء أكان طريقه صحيحًا أم ضعيفًا، وال يعرفون الصحيح املصطلح 

عليه لدى املتأّخرين.

ـ بداية زمان الغيبة الكربى ـ، وبعض هؤالء . 2 َمن تأّخر عن الطبقة األوىل 
ال يعملون بخرب اآلحاد كاملرتىض وابن إدريس، وبعضهم يعملون به إذا 

اعتضد بقرائن كوجوده يف أصل معترب وموافقته للكتاب ونحوها.

األصول . 3 لضياع  ـ  فهؤالء  الثانية،  الطبقة  بعد  جاء  َمن  وهم  املتأّخرون: 
والقرائن ـ اضطّروا للخوض يف علم الرجال، ومتييز األخبار الصحيحة 
عن غريها، وقبول خرب العدل حلصول الوثوق به، ورّد خرب الضعيف لعدم 
ضعيف  بخرب  الوثوق  حيصل  قد  إذ  دائمّيًا؛  وليس  غالبّي  وهذا  الوثوق، 
لقرائن فيعملون به كام قد حيصل الوثوق بعدم اعتبار اخلرب الصحيح فال 

يعملون به.

واستشهد املصنّف بأقوال العلامء، وتطّرق لتفصيالت وحتقيقات مفيدة.

احلاصل: ليس املدار يف االعتبار وعدمه لدى األعالم ـ املتقّدمني واملتأّخرين 
ـ هو صّحة السند وضعفه، بل املعيار هو: هو الوثوق بالصدور وعدمه، فحيث 
حصل الوثوق لزم العمل به، وحيث مل يتحّقق مل جيز العمل. نعم صّحة السند من 

أعظم موجبات الوثوق.

املسألة الثانية: حكم الصالة يف جلود اخلّز، وقد أفتى املصنّف باجلواز، مستداّلً 

وبره؛  يف  الصالة  جــواز  عىل  الداّلة  الصحيحة  باألخبار  ـ  األصــل  بعد  ـ  عليه 
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للمالزمة بينهام، وبعدم ورود نّص معترب يف عدم اجلواز، وبعدم مانعّية ما ال نفس 
له ـ كالسمك، واخلز ـ.

املسألة الثالثة: حكم صالة النساء يف احلرير: وقد استظهر اجلواز؛ مستِداّلً ـ بعد 

زة للبسهّن له؛ إذ تشمل بإطالقها حال الصالة.  األصل ـ بإطالق األخبار املجوِّ
بأّنه  عنه  وأجاب  حمض«،  حرير  يف  الصالة  حتّل  »ال  صحيح:  خرب  يف  ورد  نعم 
خمتّص بمورد السؤال ـ وهو القلنسوة ـ، ومعارضة بأخبار أقوى ـ وهي األخبار 

الداّلة عىل اجلواز ـ. واحلاصل: جيوز الصالة للنساء يف احلرير.

أمّهّية الرسالة

وقد  اهلل،  حفظه  الرضائّي  مسلم  الشيخ  الرسالة  هذه  حتقيق  عيلَّ  اقرتح  لقد 
الحظتها وقرأهتا، فوجدت أّن املصنف أفاض وفّصل يف املسألة األوىل التي 
هلا جنبتان أصولّية ورجالّية، بينام أجاب عن املسألتني الثانية والثالثةـ  ومها مسألتان 
فقهّيتان ـ باقتضاب واختصار، ولعّله ألمهّية املسألة األوىل إذ يمكن اعتبارها رّدًا 
لشبهة قد تورد عىل أصحابنا رضوان اهلل عليهم لعملهم باخلرب الضعيف أحيانًا 

وعدم عملهم باخلرب الصحيح أحيانًا.

واملسألة األوىل لطيفة يف مضموهنا، عزيزة يف باهبا، مل أجد َمن أفرد هلا بجواب 
مفّصل كام فعله املصنّف قدس رسه، ولعّله هلذا نجد بعض النّساخ قد استنسخ 

جوابه عن املسألة األوىل فقط دون األخريني لشّدة أمهّيتها.
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النسخ اخلّطّية ومنهج التحقيق

عثرنا عىل أربع نسخ خطّية، ومجيعها سقيمة مليئة بالسقوط واألغالط، وقد 
اعتمدنا منهج التلفيق بينها عند التحقيق، وهذه مواصفاهتا:

النسخة املحفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني العاّمة يف النجف األرشف، ضمن . 1
جمموع حتت الرقم 401، كاتبها الشيخ احلاج مفضل بن احلاج حسب اهلل 
كّل صفحة  تقع يف 3 صفحات، ومسطرة  تارخيها 1098هـ،  اجلزائري، 
النجفي  احليّل  احلسني  عبد  الشيخ  عند  كانت  النسخة  وهذه  سطرًا.   26
كاملة، صّححها  ـ، وهي نسخة  بزرك)1(  اآلقا  نّص  ـ كام  البحرين  قايض 
الناسخ، كتب يف أوهلا ـ بعد البسملة ـ: »جواب مسألة وردت من الشيخ 
النبي اجلزائري قدس رسمها«. وقد رمزنا  الشيخ عبد  حممد بن جابر إىل 

هلذه النسخة بـ»م«.

النسخة املحفوظة يف مكتبة الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء العاّمة . 2
الشيخ  ناسخها   ،395 الرقم  حتت  جمموع  ضمن  األرشف،  النجف  يف 
 12 للقرن  يعود  تارخيها  نسخ،  خطها  اجلزائرّي،  عيل  حمّمد  بن  صالح 
تقريبًا، وكتب عنوان الرسالة وبعض مواضعها باملداد األمحر، تقع يف 6 
سم.   14.5×21 مقاسها  سطرًا،   13 صفحة  كّل  ومسطرة  صفحات، 
وهي نسخة كاملة، صّححها الناسخ، ونّص أهّنا من متّلكاته، وكان قد رآها 
اآلقا بزرك يف خزانة الشيخ عيل)2(، ُكتِب عىل رأس الصفحة األوىل:»هذه 

)1(  الذريعة :5 /211 ر982.
)2(  الذريعة :5 /203ـ204 ر949. 
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جواب مسألٍة وردت من الشيخ اجلليل الشيخ جابر عىل الشيخ الفاضل 
النسخة  رمزنا هلذه  وقد  اهلل«.  اجلزائري رمحه  بن سعد  النبي  عبد  الشيخ 

بـ»ش«.

مؤسسة . 3 من  املخطوطات  ذخائر  قسم  يف  مصّورهتا  املحفوظة  النسخة 
الرقم  حتت  جمموع  ضمن  األرشف،  النجف  يف  العامة  الغطاء  كاشف 
768، كاتبها جمهول، خّطها نسخ، تارخيها مجادى األوىل 1223هـ، تقع يف 
4 صفحات، ومسطرة كّل صفحة 23 سطرًا، مقاسها 22×17سم. وهي 
نسخة كاملة، ولكن سقط منها صفحة واحدة أثناء التصوير، ومصّححة 
فهذا  ـ:»وبعد،  والصالة  البسملة  بعد  ـ  أوهلا  يف  ُكتب  الناسخ،  صّححها 
بعض ما أفاده شيخنا العالمة الشيخ عبد النبي اجلزائري قدس رسه من 
أجوبة لبعض املسائل التي ورت عليه من بعض األعالم، قال قدس رسه 
ابن جابر رمحه اهلل«. وقد  الشيخ حممد  جميبًا عن مسائل وردت عليه من 

رمزنا هلذه النسخة بـ»خ«.

املقدسة، ضمن . 4 الرضوية يف مشهد  اآلستانة  مكتبة  املحفوظة يف  النسخة 
يعود  تارخيها  نسخ،  خّطها  جمهول،  كاتبها   ،18507 الرقم  حتت  جمموع 
للقرن 13 تقريبًا، تقع يف 4 صفحات، ومسطرة كّل صفحة 21 سطرًا، 
فقط،  األوىل  املسألة  تتضّمن  نسخة  وهي  21/5سم.   ×16/5 مقاسها 
الشيخ  وموالنا  شيخنا  هبا  أجــاب  مسألٍة  جــواب  أوهلــا:»هــذا  يف  كتب 
رمزنا هلذه  وقد  اجلزائرّي«.  ابن سعد  النبي  عبد  الشيخ  الكامل  الفاضل 

النسخة بـ»ض«.
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وقد كان منهج التحقيق عىل وفق املراحل التالية:

 تنضيد الرسالة، ومقابلتها عىل النسخ األربع ومل نثبت مجيع االختالفات، . 1
ألهّنا التزيد القارئ إاّل تشويًشا، بل اقترصنا عىل بعضها، والسّيام ما كان 

له تأثري يف املعنى.
تقويم النّص عىل وفق الكتابة احلديثة، وتقطيعه، وضبطه.. 2
ختريج اآليات القرآنية، واألحاديث الرشيفة، وأقوال العلامء.. 3

وختامًا، ال يسعني إال أن أتقّدم بجزيل الشكر لكّل َمن قّدم املعونة، وأخّص 
بالذكر شيخنا املحّقق الشيخ مسلم الرضائيـ  الذي أرشدين للنسخة ووّفر نسخها 
، وإدارة مكتبة اآلستانة الرضوية، ومكتبة األميني، ومكتبة كاشف الغطاء،  اخلطّيةـ 

ومؤسسة كاشف الغطاء.

فإّن  النور،  عامل  إىل  الرشيفة  الرسالة  هذه  إلخراج  جهدنا  قصارى  بذلنا  وقد 
ُوجد فيها زّلة أو سهو فالعذر عند الكرام مقبول.

عبد اهلادي ابن السّيد حمّمد عيل العلوّي
الثالثاء 17 ذو القعدة 1439هـ

النجف األرشف
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صورة الصفحة األخرية من النسخة » م «
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صورة الصفحة األخرية من النسخة » ش «
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صورة الصفحة األخرية من النسخة » خ «
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صورة الصفحة األخرية من النسخة » ض «
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النّص المحّقق
ِحيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ

الُة َعىل حمّمٍد َوآلِه الطَّاهِريَن. َوالصَّ
                                                                                                          اجلزائرّي النّبيِّ  عبُد  الّشيُخ  العاّلمُة  َشيُخنا  أفاَدُه  ما  بعُض  فّهذا  َوبعُد، 

ِمْن َأجوبٍة لَبعِض املَسائِل اّلتي َورَدْت َعليِه ِمن َبعِض األَعالِم.
ه جِميبًا مسائَل ورَدْت َعليِه ِمَن الّشيِخ حمّمِد بِن جابٍر رمَحه اهلل)1(: س رسُّ قاَل قدِّ

ِحيَحِة  ُهم األَخَباِر الصَّ عيفِة، َوردُّ ]املسأَلُة األُوىل:َعَمُل األَصَحاِب بِاألَخباِر الضَّ
َأحَيانًا[

وَن  َوَيردُّ عيفِة،  الضَّ بِاألَخباِر  َيعملوَن  األَصَحاِب  َكوِن  ِمْن  عنُه  َسألَت  َما  ا  َأمَّ
حيحَة يف بعِض املوارِد؛ ملعاَرضتِها: األَخباَر الصَّ

فاعَلْم َأنَّ األَصحاَب عىل أقساٍم:
الِقسُم األَّوُل: َمْن َعارَص األئّمَة عليهم السالم أو َقارَب عرَصهم)2(:

روَن، َوإِّنام الّصحيُح  حيَح عىل الوجِه اّلذي اصطلَحه املتأخِّ َوُهْم ال َيعِرفوَن الصَّ
عنَدهم: َما َوجَب الَعمُل بِه وإْن َضُعَف َطريُقه.

َووجوُب الَعمِل عنَدهم حيصُل بِقراِئٍن َخارجٍة، كـ»شهرٍة« ُتزاُد يف الَعمِل فيِه)3( 
فيام بينهم)4(.

)1(  من قوله:»والصالة عىل حمّمد وآله« إىل هنا: مل يرد يف)م( و)ش( و)ض(.
)2(  مل يرد يف)ش(:»أو قارب عرصهم«.

)3(  من قوله:»وإن ضعف طريقه« إىل هنا: مل يرد يف)ض(.
)4(  مل يرد يف)ش( و)ض(:»فيام بينهم«.
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واَة الثُّقات مل حيَصْل هلُم مجُع مجيِع األخباِر، َبل كاَن َعمُل كلٍّ  َوال ريَب أنَّ الرُّ
منهم بام ظفَر بِه، وأحاَطْت بِه ِخزانُته، وال َينظُر إىل ما ِسواه، وال ِعلَم له)1( بغرِي 

ما َيتعاطاُه.
ما  اخلرَب عىل  ِمنُهم حيَفُظ  ُكاّلً  األَحاديِث؛ ألنَّ  ُمتوِن  االختالُف يف  كُثَر  وهلذا 
اوي َوُحصوِل الثِّقِة بَخرِبِه؛  َيفهُم، َويعمُل)2( عىل ما يعَلُم، وكلٌّ َلُه رأٌي يف َقبوِل الرَّ
باعتباِر ما حيَصُل َلُه ِمن الَقرائِن احلالّيِة َواملقالّيِة)3(، َوكلُّهم َمعُذوروَن، وذلَِك ُهَو 

الواِجُب عليهم.
َر عن ذلَِك: َفِمنُهم: الِقسُم الثَّاين: َمن تأخَّ

َمن َيردُّ خرَب الواحِد ُمطَلقًا، كاملرتىض َوابِن ُزهرَة وابِن إدريَس)4(.
َوِمنُهم: َمن َقبَِلُه إِذا اعَتضَد بقراِئٍن َخاِرجٍة)5(:

ــــــِة يف  ــــــداَوَل ــــــَت امل ـــــــــــوِل  األُص ـــــــَن  ِم َأصــــــــٍل  ـــــــوِدِه يف  ـــــــوج َك
ـ)6(. َأصــــــــٍل  َأربـــــعـــــامئـــــُة  ِهـــــــَي  ــــي  ــــت اّل ـ  ــــِق  ــــاب ــــسَّ ال مــــــاِن  ــــــزَّ ال

 

)1(  يف)م( و)ش( و)خ(:»وللعلم له« بداًل من»وال علم له«.
)2(  من قوله:»وهلذا كثر االختالف« إىل هنا: مل يرد يف)م( و)خ(.

)3(  يف)ش(:»أو املقالّية«.
/309؛   3: املرتىض  الرشيف  رسائل  /528؛   2: الرشيعة  أصول  إىل  الذريعة  ينظر:    )4(

الرسائر :1 /51؛ وحكاه عن ابن زهرة صاحب املعامل يف: معامل الدين /189.
)5(  قال الشيخ البهائّي:»قد استقّر اصطالح املتأّخرين من علامئنا ريض اهلل عنهم عىل تنويع 
احلديث املعترب... وهذا االصطالح مل يكن معروفًا بني قدمائنا قّدس اهلل أرواحهم، كام هو 
ظاهٌر مَلن مارس كالمهم، بل كان املتعارف بينهم إطالق الصحيح عىل كلِّ حديث اعتضد 
إليه، وذلك أمور..«.  بام يقتيض اعتامدهم عليه، أو اقرتن بام يوِجب الوثوق به والركون 

ينظر: مرشق الشمسني :269.
)6(  قلت: صنّف أصحاب األئّمة عليهم السالم أصواًل، أدرجوا فيها ما سمعوه من األئّمة 
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َأو َأصٍل ِمَن األُصوِل املنتِسبِة إىِل  مَجاعٍة َأمجُعوا عىل تصديِقهم)1(، َأو َتصِحيِح َما 
يِصحُّ َعنُهم)2(، َأو الَعمِل)3( بروايتِهم كـ)عاّمر()4(.

عليهم السالم، وصلت إىل أربعامئة مصنَّف ألربعامئة مصنِّف؛ لضبطها من السهو والنسيان 
والدّس والتحريف، وكانت متداولة لدى األصحاب يف تلك األعصار، مشتهرًة فيام بينهم 
الدراية :83؛  الرعاية يف علم  العلامء :39؛  ينظر: معامل  النهار.  الشمس يف رابعة  اشتهار 

الرواشح الساموية :160؛ مرشق الشمسني :269. 
)1(  من قوله:»التي هي أربعامئة أصل« إىل هنا: مل يرد يف)ض(.

)2(  قال الشيخ الكيّش:»تسمية الفقهاء من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم: 
وأيب  السالم  عليه  جعفر  أيب  أصحاب  من  األّولني  هؤالء  تصديق  عىل  العصابة  أمجعت 
عبد اهلل عليه السالم وانقادوا هلم بالفقه، فقالوا: أفقه األّولني سّتة: زرارة، ومعروف بن 
خربوذ، وبريد، وأبو بصري األسدّي، والفضيل بن يسار، وحمّمد بن مسلم الطائفّي«. ينظر: 

اختيار معرفة الرجال :2 /507.
وقال يف موضع آخر:»تسمية الفقهاء من أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم: أمجعت العصابة 
دون  من  بالفقه،  هلم  وأقّروا  يقولون،  ملا  وتصديقهم  هؤالء،  من  يصّح  ما  تصحيح  عىل 
أولئك السّتة الذين عددناهم وسّميناهم، سّتة نفر: مجيل بن دراج، وعبد اهلل بن مسكان، 
املصدر  ينظر:  عثامن«.  بن  وأبان  عثامن،  بن  ومحاد  عيسى،  بن  ومحاد  بكري،  بن  اهلل  وعبد 

السابق :2 /673.
عليهام  الرضا  احلسن  وأيب  إبراهيم  أيب  أصحاب  من  الفقهاء  ثالث:»تسمية  موضع  يف  وقال 
بالفقه  السالم: أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصّح عن هؤالء وتصديقهم، وأقّروا هلم 
والعلم: وهم سّتة نفر أخر دون السّتة نفر الذين ذكرناهم يف أصحاب أيب عبد اهلل عليه 
أيب  بن  وحمّمد  السابري،  بياع  حييى  بن  وصفوان  الرمحن،  عبد  بن  يونس  منهم:  السالم، 
ينظر:  نرص«.  أيب  بن  حمّمد  بن  وأمحد  حمبوب،  بن  واحلسن  املغرية،  بن  اهلل  وعبد  عمري، 

املصدر السابق :2 /830.
)3(  يف)ش(:»والعمل«.

أبو الفضل،أخواه قيس وصباح، رووا عن أيب عبد اهلل  )4(  هو عامر بن موسى الساباطي، 
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فها،  تي ُعِرَضْت َعىل َأحِد اأَلئّمِة، َفَأثنى َعىل مؤلِّ َأو َكونِه)1( يف الُكتِب الَّ
.))3( كـ)كتاِب ُيونَس)2(َواحللبيِّ

ينظر:  مجاعة.  يرويه  كتاب  له  الرواية.  يف  ثقات  وكانوا  السالم(،  احلسن)عليهام  وأيب 
الفهرست)للنجاش( :290 ت779. وقال الشيخ الطويّس:»كان فطحّيًا، له كتاب كبري، 

جّيد معتمد..«. ينظر: الفهرست : 189 ت2ـ526.
)1(  يف)ش(:»وكونه«.

عظيم  مًا،  متقدِّ أصحابنا،  يف  وجهًا  كان  يقطني،  آل  موىل  الرمحن،  عبد  بن  يونس  هو    )2(
املنزلة، وكان اإلمام الرضا عليه السالم يشري إليه يف العلم والُفتيا، له كتب كثرية. ينظر: 

الفهرست)للنجاش( ص446 ت1208؛ الفهرست)للطويس( : 266 ت1ـ813.
وروى النجاّش بإسناد كزبر احلديد عن أيب هاشم اجلعفرّي رمحه اهلل قال:»عرضُت عىل أيب 
حمّمد ـ صاحب العسكر ـ عليه السالم كتاب يوم وليلة ليونس، فقال يل: تصنيف َمن هذا؟ 
القيامة«.  يوم  نورًا  بكلِّ حرٍف  اهلل  أعطاه  فقال:  يقطني.  آل  موىل  يونس  تصنيف  فقلُت: 

ينظر: الفهرست : 447.
وروى الكيّش بسنده عن اجلعفرّي عن العسكرّي عليه السالم، وفيه:»هذا ديني ودين آبائي، 
وهو احلّق كّله«. ينظر: اختيار معرفة الرجال : 2 /780 ح915. وروى مثله بسند معترب 

عن احلسن ابن فضال عن أيب جعفر عليه السالم. ينظر: ينظر: املصدر السابق ح916.
)3(  هو عبيد اهلل بن عيل بن أيب شعبة احللبّي الكويف، وآل أيب شعبة بيت معروف من أصحابنا 
الفهرست)للنجاش(  ينظر:  يقولون.  ما  إىل  مرجوعًا  ثقات،  مجيعهم  وكانوا  بالكوفة، 

:230 ت612؛ الفهرست)للطويس( : 174 ت1ـ466.
إليه،  املنسوب  الكتاب  وصنّف  ووجههم،  كبريهم  اهلل  عبيد  النجاّش:»وكان  الشيخ  قال 
مثل  هلؤالء  أترى  قراءته:  عند  قال  وصّححه،  السالم(،  اهلل)عليه  عبد  أيب  عىل  وعرضه 
ل عليه،  هذا؟«. ينظر: الفهرست ص231. وقال الشيخ الطويّس:»له كتاب مصنّف، معوَّ
وقيل: إّنه عرض عىل الصادق)عليه السالم(، فلاّم رآه استحسنه، وقال: ليس هلؤالء ـ يعني 

املخالفني ـ مثله«. ينظر: الفهرست : 174.
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دوُق َعىل)ِرساَلِة( َوالِدِه إِليِه يف َكثرٍي ِمَن املواِضِع)1(. َوهلذا اعَتمَد الصَّ
الِة َعىل املْصُلوِب ـ:»َهذا اخلرُب غريٌب، مل أجْدُه يف ُكتِب  وقاَل ـ يف ُصورِة الصَّ

األُصوِل«)2(.
َوكثريًا ما َيقولوَن:»ُوِجَد يف َنوادِر األَخباِر«)3(.

ِة  َوباجلملِة، َفاعتامُدهم َعىل الَقرائِن، َوال َنظَر هلم إىِل الَعداَلِة املتداولِة، وال الّصحَّ
املتَعارفِة.

دوِق: أّنُه مل يُقْل بكوِن النّوِم ناِقضًا للوضوِء؛ معلِّاًل بكونِه  َوهلذا ُنِقَل عن الصَّ
إاّل ألّنُه  بِه، وما ذاَك  إليِه والُدُه برسالتِِه. مَع وجوِد األخباِر الصحيحِة  َيكُتْب  مل 
الباِلِد،  بِهم يف  لَِتشعُّ ُرواهِتا)4(؛  ِعنَده حاُل  يثبْت  مل  َأو  األَخباِر،  تِلَك  َعىل  ِلْع  يطَّ مل 

َوخفاِء َأكثِر األُصوِل؛ بسبِب اخلوِف والتقّيِة)5(.

قني ـ بخصوص رسالة الرشائع ـ:»قد أكثر من النقل عنها يف كتبه كالفقيه  )1(  ذكر بعض املحقِّ
واملقنع واهلداية والعلل وثواب األعامل وغريها. ويظهر ذلك جلّيًا يف كتابه)من ال حيرضه 
الفقيه(؛ إذ مل ينقل يف بعض األبواب إاّل عن الرسالة، وهي: ـ وذكر أربعة أبواب ـ«، ونصَّ 
يف اهلامش عىل أنَّ املوارد التي نقلها يف كتبه املختلفة بلغت:»حوايل)43( موردًا موّزعًا عىل 

تلك الكتب«. ينظر: قطعة من رسالة الرشائع : 50ـ 51)املقدمة(.
)2(  عيون أخبار الرضا :1 /232 ب26 ح8. ونصُّ عبارته:»هذا حديٌث غريٌب، مل أجده يف 

شء من األصول واملصنّفات، وال أعرفه إاّل هبذا اإلسناد«. 
)3(  قال الشيخ املفيد:»وأّما ما تعّلق به أصحاب العدد يف أّن شهر رمضان ال يكون أقّل من 
ثالثني يومًا، فهي أحاديث شاّذة، قد طعن نّقاد اآلثار من الشيعة يف سندها، وهي مثبتة يف 
كتب الصيام، يف أبواب النوادر، والنوادر هي التي ال عمل عليها«. ينظر: جوابات أهل 

املوصل : 19.
)4(  يف)م( و)خ(:»ومل يعلم حال رواهتا« بداًل من:»أو مل يثبت عنده حال رواهتا«.

)5(  قلُت: اشتهرت نسبة القول بعدم ناقضّية النوم إىل الّصدوق ووالدِه، ولكن ال ختلو النّسبة 
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َوَقد َجرى الشيُخ الطويسُّ رمحه اهلل عىل هذا املنهاِج يف كتبِه الفرعّيِة)1( ـ َوإْن 
حكاها  قراِئَن  ذلَِك  عىل  وزاَد  ـ،  األُصولّيِة)2(  كتبِه  يف  العدِل  غري  روايِة  ِمن  َمنَع 
َعدِم  َعىل  اعتامدًا  الِكتاِب)3(؛  لظاِهِر  اخلرِب  مواَفقُة  مُجلتَِها:  وِمْن  يف)استبصاِرِه(، 

جواِز خَتصيِصِه بَِخرِب اآلَحاِد)4(.
عّيِة؛ وجَب  الرشَّ َأكثِر األَحكاِم  القطعيَُّة مفقودًة يف  األدّلُة  كاَنِت  مّلا  َوبِاجلمَلِة، 

، وُهَو ـ كام حيَصُل ِمْن َخرِب الَعدِل اإِلماميِّ ـ َقْد حيصُل ِمثُلُه َأْو  العمُل بِالظنِّ الَقويِّ
ى بِه. َأقوى منُه من خرِب غرِيِه إِذا حصَل َكْثرٌة يتقوَّ

من نظر وتأّمل، فقد روى الّصدوق بسند صحيٍح عن زرارة أّنه سأل أبا جعفر وأبا عبد اهلل 
عليهام السالم، عاّم ينقض الوضوء فقاال:»ما خرج من طرفيك األسفلني الذكر والدبر، 
من غائط أو بول أو منّي أو ريح، والنوم حّتى يذهب العقل«. ينظر: الفقيه : 1 /61 باب 

ما ينقض الوضوء ح137.
سالة  نعم، قال بعُض األعالم كاملحّدث البحرايّن:»ورّبام ظهر من كالم عيّل ]بن[ بابويه يف الرِّ
وابنِه يف املقنع: عدم النّقض به مطلقًا؛ حلرصمها ما جيب إعادة الوضوء به وما ينقضه يف: 
البول واملني والغائط والريح. وهو بعيٌد من املذهب إاّل أن حُيَمل كالمهام عىل الناقض ممّا 
خيرج من اإلنسان، كام يشعر به قوله يف املقنع ـ بعد حرص النقض يف األربعة املذكورة ـ: 
)وما سوى ذلك ـ من القيء والقلس والقبلة واحلجامة والرعاف واملذي والودي فليس 

فيه إعادة وضوء(«. ينظر: احلدائق النارضة : 2/ 94.
)1(  يف)م( و)خ(:»الفروعّية«.

)2(  ينظر: العدة يف أصول الفقه : 1 /100.
)3(  االستبصار : 1 / 2)املقدمة(.

)4(  يف)ض(:»الواحد«.
أصول  يف  العدة  ينظر:  اآلحاد.  بخرب  الكتاب  ختصيص  جواز  عدم  إىل  الشيخ  ذهب  قلت: 

الفقه:343/2.
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روَن: الِقسُم الثَّالُِث: َوُهم املَتأخِّ

القرائُن،  ِت)1(  َوتعرسَّ األُصــوُل،  َواندرَسِت  ــاراُت،  األَم َعنُهم  بُعَدْت  ومّلا 
َوالتبَس احلاُل؛ َصُعَبت تِلَك األَحواُل.

تِلَك  يف  الكتِب)2(  ِمَن  األَخباِر  ُفنوَن  مجُعوا  قد  ثنَي  املحدِّ ري  ُمتأخِّ َووجــُدوا 
ُضوا لَبياِن  عيِف، ومل يتعرَّ اذِّ والنّادِر)3( َوالغريِب والضَّ األَعصاِر َوغرِيها، حّتى الشَّ
 ،يِخ اِجيِح َفُهو ناِدٌر ـ َكام هو شأُن الشَّ َترجيِح شٍء منها، َولو ذكُروا بعَض الرتَّ
ُيِفْد؟ مل  أو  ــاَده  أف كام  الظنَّ  يفيُد  َهل  فيِه:  لُينَظَر)4(  الرّتجيِح  سنده  يذكر  َومل 

الّراوَي  َفضبُطوا  َعليِه،  َيعتِمُدوَن  َودستوٍر  إِليِه،  َيرِجُعوَن  َقانوٍن  إىِل  اضَطّروا 
بِضوابِط حيصُل ِمن حصوهِلا الّظنُّ القويُّ بِه.

القوّي  الّظنِّ  بحُصوِل)5(  الَعدِل؛  خرِب  قبوَل  األُصولّية:  كتبهم  يف  علَّلوا  وقد 
. )7( خرَب الفاسِق َوَمن يف حكِمِه؛ بعدِم)8( إفادتِه الّظنَّ القويَّ بِه)6(، َوردَّ

َوإِذا سربَت أحواهَلم مل جتْد قبوهَلم خلرِب الَعدِل ِمن حيُث الَعدالة املجّردة، َوإّنام 
عيَف)9(، ليَس ِمن حيُث الّضعف َوالُفسق، َبل  . َوكذا ردَّهم الضَّ ُهَو حلصوِل الّظنِّ

)1(  يف)ض(:»وتغرّيت«.
)2(  يف)ض(:»كتب املعتمدة«.

)3(  يف)ض(:»الشاّذ النّادر«.
)4(  يف)ض(:»لننظر«.

)5(  يف)ش( و)ض(: »حلصوِل«.
)6(  من قوله:»وقد عّللوا« إىل هنا: مل يرد يف)ض(.

وا«. )7(  يف)ش( و)ض(:»وردُّ

)8(  يف )ش( و)ض( :»لعدم«.
)9(  يف)ض(:»لضعيف«.
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. من حيُث عدم الّظنِّ القويِّ
َفإذا حصَل هلم ِمَن الّثاين قّوُة الّظنِّ َعِمُلوا بِه، َوإذا حصَل هلم ِمَن األّوِل ضعُف 
وُه؛ الشرتاِك اجلِميِع بَدليِل  َوإِْن َضُعَف َطريُقه ـ ردُّ َما ُهَو َأقوى  ـ ملعاَرضِة  الّظنِّ 

الَقبوِل، َوُهَو وُجوُب الَعمِل بِالّراِجِح َوَترِك املرُجوِح.

ْت َعىل التثبُِّت َوالنَّظِر  َواآليُة الَكريَمُة)1( َغرُي رَصحَيٍة يف ردِّ َخرِب الَفاِسِق، َوإنَّام دلَّ
يف ِصْدقِه َوكذبِه، َوال َداللَة رَصحَيًا َعىل َقبوِل َخرِب الَعدِل ِمْن حيُث الَعدالِة، َوإنَّام 
يف  االستواِء  َمَع  الَقبوِل  يف  َوالَفاِسِق  الَعدِل  َخرُب  َفيسَتوي  ِصدقِه،  لُرجحاِن  ُهَو 

جحاِن. الرُّ

حاصٍل  غرُي  قبوهِلم  بُمجّرِد  الظنِّ  َوحُصوَل  َلنا،  ذلَك  وُضوَح  أنَّ  خيَفى:  َوال 
، َوَضبُط احلاِل َعىل َوتريٍة َواِحدٍة  لنَا)2(، َبل الوُضوُح)3( يف َكثرٍي ِمَن املوادِّ ُمتعرسٌِّ
َيكِفينَا جمّرُد َعملهم)5(  َما رّجُحوُه)4(، َوال  النَّظِر يف ُمسَتنِد  ِمَن  لنَا  بدَّ  ٌر، َفال  ُمتعذِّ
يكوَن)6(  أن  جِلواِز  آخٍر؛  َعىل  ُحّجًة  يُكوُن  ال  جُمَتهٍد  ظنَّ  َفإنَّ  الَقبوَل؛  َوإطالِقهم 
حايبِّ الَعدِل املأموِن العامِلِ  ، َوهلَذا ال َيكوُن َمذهُب الصَّ ُه ظنًّا ليَس لنَا بِظنٍّ َما َتومهَّ

ُحّجًة َعىل غرِيِه.

َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأن  َفَتَبيَّنُوا  بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  َأهيَُّ ﴿َيا  تعاىل:  لقوله  إشارة    )1(
بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَلٰ َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾. سورة احلجرات)49(: 6.

)2(  مل يرد يف)م(:»لنا«.
)3(  يف)ض(:»لوضوح«.
)4(  يف)ض(:»رّجحوا«.

)5(  يف)ش( و)م(:»علمهم«.
)6(  مل يرد يف)ش( و)ض(:»أن يكون«.
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ُكتبِهم  يف  َوالعاّلمِة  ِق  َواملحقِّ الّشيِخ  َقوِل  بنَي  اجَلمُع  حَيصُل  اجلُملِة)1(  َوهِبذِه 
ُكتبِهم   يف  َعمِلهم  َوبنَي  إِمامّيًا«)2(،  َوكونِه  الّراوي،  َعدالِة  ِمن  ُبّد  األُصولّيِة:»ال 

الَفرعّيِة بِخالفِه.
ـ: االكتفاَء  الّشيِخ  َعِن  نقَل  ُق يف كتاب)األصوِل()3( َحيُث  َويؤّيُده قوُل املحقِّ
بِجواِرحِه،  َفاِسقًا  كاَن  َوإِْن  الّروايِة،  يف  الَكذِب  َعِن  زًا  ُمتحرِّ ثِقًة  الّراوي  بكوِن 
َهذِه  نمنَُع  فقاَل:»َنحُن  ـ،  شأهُنم  هَذا  مَجاعٍة  َأخباِر  َعىل  الّطاِئفِة  َعمَل  ادَّعى  َوأّنه 
تي َعمَلْت)4( فِيَها  الّدعوى، َونطالُِب بِدليِلها، َوَلو سلَّمناَها اقَترصَنا َعىل املواِضِع الَّ
ِز ِمَن الَكذِب  ي يف الَعمِل إىِل َغرِيها. َودعوى الّتحرُّ بَِأخباٍر َخاّصٍة، َومل جُيْز الّتعدِّ

َمَع ُظهوِر الُفسِق ُمستبَعٌد«)5(. انتهى.
َوإخباِر  الّراوي  َقوِل  بُمجّرِد  ليَس  الَعمَل  بأنَّ  رَصيٌح  قوَله:»اقَترصَنا«  َفإِّن 
َفالواِجُب  للَعاِمِل،  َحصَلْت  اّلتي  الَقراِئِن  لِتلَك  ُهَو  َوإّنام  بالَعدالِة،  َوصِفِه)6( 
االقتِصاُر َعىل َذلَِك املوِضِع، َوهَو َعىل َتقديِر الّتسِليِم َوإِرخاِء الَعناِن، َوإاِّل َفاملنُع 
َعلينا  ُتِفيُد ظنًّا جِيُب  لِلعاِمِل ال  اّلتي َحصَلْت  الَقرائِن)7(  تِلَك  َكوِن  َظاِهٌر؛ جلواِز 

اّتباُعه، َوإِفادهُتا لِلَعامِل ذلَِك ال يكوُن حّجًة َعىل َعاِمٍل آخٍر َكام َسبَق.

)1(  يف)م(:»الصفة«.
)2(  ينظر: العدة يف أصول الفقه :1 /100؛ معارج األصول :149؛ مبادئ الوصول إىل علم 

األصول : 206.
)3(  من قوله:»ال ُبدَّ من« إىل هنا: مل يرد يف)ض(.

)4(  يف)ض(:»عمل«.
)5(  معارج األصول ص149.

)6(  يف)م( و)ض(:»وأخباره وواصفه«.
)7(  يف)م( و)ش(:»القرينة«.
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َوقاَل يف َموضٍع آخٍر ِمَن الِكتاِب:»َأجاَز الّشيُخ العمَل بَخرِب الفطحّيِة)1( َوَمن 
ضارَعهم، برَشِط َأن ال يكوَن ُمّتهاًم بِالَكذِب...؛ حمتّجًا بأنَّ الّطاِئفَة َعمَلْت بَخرِب َعبِد اهلل 
ال َوالّطاطرّيوَن«. بِن ُبكري َوُسامعَة َوعيلِّ بِن َأيب محزَة َوُعثامَن بِن ِعيسى، َوبام َرواُه َبنو فضَّ

ثمَّ أجاَب:»بأّنا ال نعَلُم إىِل اآلِن بأنَّ الّطائفَة َعمَلْت بَِأخباِر َهؤالِء«)2(.

َأّن ُموافقَة الَعمِل لروايِة الّراوي ال  َوهَذا رَصيٌح َأيضًا فِيام َأردناُه، َوحاِصُله: 
َيلَزُم)3( َأْن يكوَن ذلَِك الَعمُل ُمستنِدًا إىِل جمُّرِد ِروايتِه، َبل جاَز َأْن يكوَن بَِقرينٍة)4( 
ى)5( هَبا ـ َحالّيٍة َأو َمقالّيٍة ـ، َوهَذا اجلواُز َوإِْن كاَن هُلم ُعذًرا، لكنُّه ال  ُأخرى َتتقوَّ
يكِفينا يف الَعمِل َمتى مل نعَلْم املستنََد لِننُظَر: َهْل ُهَو َصالٌِح إلفاَدِة الّظنِّ َأو َغرُي َصالٍِح؟

َوقاَل يف)املعترِب(:»َأفرَط احلشوّيُة يف الَعمِل بَخرِب الواِحِد حّتى انقاُدوا إىِل كلِّ 
خرٍب، َوما َفطِنُوا إىِل َما حتَته ِمَن الّتناُقِض...

أنَّ  َعِلَم  َوَما  بِه.  ُيعَمل  نِد  السَّ َسليُم  فقاَل:  اإِلفراِط،  هَذا  َعْن  بعٌض  َواقترَص 
الَكاِذَب َقْد ُيلِصُق، َوالفاِسَق َقْد َيصُدُق، َومل يتنبَّه أنَّ يف ذلَِك َطعنًا يف ُعلامِء الّشيعة 
بَِخرِب  َيعَمُل  َكام  املجُروِح  بَِخرِب  َيعمُل  َوُهَو  إاِّل  إِذ ال ُمصنَِّف  املذهِب؛  َوقدَحًا يف 

ِل)6(«. امُلعدَّ

)1(  مل يرد يف)ض(:»بخرب الفطحّية«.
)2(  معارج األصول ص149.

)3(  يف)م( وظاهر)ش(:»ال يستلزم«.
)4(  يف)م(:»لقرينة«، ويف)ش(:»القرينة«.

)5(  يف)م( و)ش(:»يتقّوى«.
)6(  يف)م( و)ش(:»العدل«.
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قبَلُه  َفام  َأصــوُب،  َوالتوّسُط  نِن،  السُّ َعِن  ُمنحِرٌف  ذلك  قاَل:»َوكلُّ  َأْن  إىِل 
ِت الَقراِئُن َعىل ِصّحتِه ُعِمَل بِه، َوما َأعرَض األَصحاُب عنُه َأو  األَصحاُب َأو دلَّ

َشذَّ َوَجَب إِطراُحُه«)1(.

. َ ذلَِك بِوُجوٍه، بعُضها غرُي تامٍّ َوبنيَّ

َوهَذا كلُّه َيدلُّ َعىل َما َأردناُه.

َفإْن ُقلَت: َفحينئٍذ جيُب َعلينا َقبوُل َما َعِمَل بِه األَصحاُب وإْن َكاَن َضعيفًا.

أِلَعصاِر  املقاِربوَن  ُهم  َعِمُلوا:  اّلذيَن  بِاألَصحاِب  ــراُد  امل َكــاَن  إِْن  ُقلُت: 

حُلصوِل  بِه  َعِمُلوا  إّنام)2(  بأهّنم  َوالوُثوُق  الّظنُّ  لنَا  حَيصُل  اّلذيَن   -  األَئّمِة
َمنُدوحَة  َفال  -؛   األَئّمِة بنَي  الَعمِل  ُمتداوَل  لَِكونِه  املِفيدِة  املتكثِّرِة  الَقرائِن 
َعْن َقبولِه، َوإِطراِح َما َخالَفُه ممّا ال ُيفيُد ظنًّا َأقوى)3( ِمنُه. لِكنَّ هَذا َقليُل الوُجوِد، 

َوُيمِكُن اّدعاؤه)4( يف َبعِض اأَلحواِل.

رون َعن ذلَِك)5( الّزماِن؛ فال ُيفيُد فتواُهم الّظنَّ القويَّ بَكوِن  َوإِْن َكاَن ُهم املتأخِّ
هرِة ناِشئًة َعن  حْتها؛ جلواِز َكوِن الشُّ الَفتوى إّنام َكاَنْت َعن َأمارٍة ُمفيدٍة جَمزوٍم بام رجَّ
حيِح. اجتهاٍد َوُمستنٍَد َلو اّطلعنا َعليِه مل حَيَصْل لنَا بِه الّظنُّ الّراِجُح)6( َكظنِّ اخلرِب الصَّ

)1(  املعترب :1 /29.
)2(  مل يرد يف)ض(:»إّنام«.

)3(  يف)ش(:»قوي«.
)4(  يف)ض(:»ذالك«.
)5(  يف)ض(:»طعن«.

)6(  يف)م(:»مل حيصل به الّسند الّراجح« بدل:»مل حيصل لنا به الّظّن الّراجح«.
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ُهَو  إِّنام  َوالعاِمُل  ُمطلقًا،  الواحِد  بَِخرِب  َيعَمُل  َمن ال  ِمنُهم  ُروَن  َواملتأخِّ َكيَف؟ 
النَّفُس   )2( َتطمِئنُّ َوجٍه  َعىل  فتاواُهم  إِلينا  َتِصْل)1(  َفَلم  غرُيهم  َوَأّما  يخاِن،  الشَّ
َوجٍه ال  َوختالُفها َعىل  فتاواهم،  َوالعاّلمُة رمحهم اهلل َنرى)3( كثرَة  يخان  َوالشَّ بِه، 
، َواختاِلٌف ال ُيضَبُط، َوتارًة َيّدُعوَن اإِلمجاَع َعىل َمضُموِن اخلرِب، َأو ُشهرَة  حُيرَصُ
الَعمِل بِه، ثمَّ خيالِفونُه)4( بذلَِك احُلكِم يف َمواِضَع)5( ُأَخر)6(، َوتارًة َيعمُلوَن بِالنّادِر 

كرى( َغرُي َيسرٍي. َوالَغريِب)7(، َوهَذا يف)املنتهى( َكثرٌي، َويف)الذِّ
ِمَن  َأحٌد  يذكْرُه  مل  َغريبًا  َكاَن  وإْن  اخلرُب  )َوهــَذا  ـ:  املصُلوِب  َخرِب  يف  ـ  قاَل 
دوُق: إّنُه َغريٌب مل َنجْدُه يف األُصوِل، َولِكْن يتعنّيُ الَعمُل  األَصحاِب، َوقاَل الصَّ

ُه()8(. بِه؛ ألّنا مل َنِجْد َأحدًا ِمَن األَصحاِب ردَّ
َوَأمثاُل ذلَِك َكثرٌي، ال ُيمِكُن حرُصه.

لنَا  َوال جيوُز  حوُه،  َما رجَّ ُمستنَِد  َطلِب  االجتِهاُد يف  َعلينا  الواِجُب  َوَباجلملِة، 

َتقليُدهم فيِه، َولو َجاَز لنَا َتقليُدهم)9( َلكاَن االجتِهاُد عنّا َساِقطًا.

)1(  يف)ش(:»يصل«.
)2(  يف)ش(:»يطمئّن«.

)3(  يف)ش(:»ترى«.
)4(  يف)ش(:»خيالفوه«، ويف)ض(:»خيالفون«.

)5(  يف)خ(:»موضٍع«.
)6(  يف)ش(:»أخرى«.

)7(  يف)ض(:»بالنادِر الغريِب«.
)8(  ذكرى الشيعة :1 /446. ونصُّ عبارته:»وهذه الّروايُة وإن كانت غريبة نادرة كام قال 
 .» الصدوق، وأكثر األصحاب مل يذكروا مضموهَنا يف كتبهم، إاّل أّنه ليس هلا معاِرٌض وال رادٌّ

)9(  مل يرد يف)ض(:»فيه، ولو جاز لنا تقليدهم«.
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ِمنَي ـ، َوقد ُذِكَر َسنُدها َومل  َنَعْم، َلو كاَنِت الَفتوى َمشهورًة ـ خُصوَصًا بنَي املتقدِّ
ُلوا  َنعُثْر)1( َعىل َضعِفِه، َومل حيَصْل)2( لنَا ما يعاِرُضه؛ مل يبُعِد الَقوُل بِه، ِمثل ما َلو عدَّ
ُه ال  فإنَّ اجَلرِح)4(،  ِمَن  ُيعاِرُضه  َما  رَأينا  َوال  التَّعديِل،  بُِمستنَِد)3(  نعَلْم  َومل  َرُجاًل، 

َمنُدوحَة لنَا يف َقبوِل الّتعديِل َوتقليِدهم فيِه.

ُه ال ُبدَّ ِمْن ِذْكِر َسبِب الّتعديِل)5( عىل الّتفصيِل  مَع أنَّ ِمن الَقواعِد األُصولّيِة: أنَّ
لننُظَر فيِه.

إِْن َوافَق معتقَدنا؛  َذلَِك  ِل معُلومًا لنَا، فيكِفي يف  َوَكوُن َمذَهِب اجلَاِرِح واملعدِّ

ِل إىِل ُأموٍر ظنّّيٍة ـ ِهَي األَخباُر الواِردُة  ، كيَف؟ َوُمستنَُد املعدِّ غرُي تامٍّ يف َأكثِر املوادِّ

يف املدِح والَقدِح ـ ال إىِل ُأموٍر ِحسّيٍة.

ُر ضبُطه وذكُره. َوباجلملِة، هذا باٌب واِسٌع ال يمِكُن حرُصه، ويتعذَّ

َوَإذا َعرفَت أنَّ الضابَِط: ُحصوُل الّظنِّ النّاشئ من)6( َبذِل الوسِع يف االجتِهاِد 
واهلل  الُعذَر،  قوهِلم  َقبوِل  َعدِم  يف  وعرفَت  األمُر،  َعليَك  َسُهَل)7(  َواالستِقصاِء؛ 

َأعلم)8(.

)1(  يف)م( وظاهر)ش( و)خ(:»ُيعَثر«.
)2(  يف)ش( و)ض(:»وال حصَل«.

)3(  يف)ش(:»مستنَد«.
)4(  يف)ش(:»جرٍح«.

..« إىل هنا: مل يرد يف)ض(. )5(  من قوله:»وتقليِدهم فيِه. مَع أنَّ
)6(  يف)ض(:»عن«.

)7(  يف)م( و)خ(:»يسهل«.
)8(  يف)م( و)ش( و)خ( زيادة:»انتهى كالمه قدس اهلل روحه«. ويف)ض( زيادة:»تم«. 
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] الِة يف ُجلوِد اخلزِّ ]املسَألُة الثَّانَِيُة: ُحْكُم الصَّ

: الِة يف ُجلوِد اخلزِّ ا َما)1( سَأْلَت ِمْن َجواِز الصَّ وأمَّ

الِة)2( يف وبِرِه)3(، مَع قولِِه))4ـ يف  حيحُة داّلٌة عىل َجواِز الصَّ واياُت الصَّ فالرِّ
َصحيحِة َسعِد بِن َسعِد ـ:»إِذا َحلَّ َوَبُرُه َحلَّ ِجْلُدُه«)5( َيدلُّ َعليِه؛ إِْذ املالَزمُة َعاّمٌة 
الِة، واحِللُّ داِئٌر بنَي اجللِد والَوبِر، ال دليَل عىل ختصيِصِه  بِحيُث َتشَمُل)6( حاَل الصَّ
تي ِمْن مُجلتَِها َحاُل  الِة، َبل َيعمُّ مجيَع َأحواِل الّلبِس ـ الَّ بَحاِل الّلبِس املجّرِد َعْن الصَّ

الِة ـ، َوإاّل َلزَم َتأِخرُي البياِن َعْن َوقِت احلاَجِة. الصَّ

َويؤّيُدُه: َأنَّ َجواَز الّلبِس للِجلِد الطَّاهِر ممّا ال ُيسَأُل؛ لِكونِه ِمَن األُموِر املعُلومِة 

الَّتي ال ختفى َعىل الَفقيِه.

ؤاَل َعِن الّلبِس َمَع التَّرصيِح بَِعَدِم  ُن السُّ َويدلُّ َأيضًا َعليِه: أّنُه مل َيِرْد َخرٌب َيتضمَّ

الِة بُِخصوِصَها،  ا َعِن الصَّ ؤاُل: إِمَّ الِة يف َهذا الَباِب، َوإِّنام الَواِرُد فِيَها السُّ َجواِز الصَّ
َأو َعِن الّلبِس َعىل إِطالِقِه.

إمِجاٍع  ِمْن  بَِدليٍل:  إاِلَّ  َعنُه  اخلُروُج  جيوُز  َوال  الِة،  الصَّ َجواُز  األَصُل  َوَأيضًا: 

إِذ  َموُجوٍد؛  َغرُي  ِحيُح  الصَّ َوالنَّصُّ  النِّزاِع.  َموِضِع  يف  َمفُقوٌد  َواإِلمجاُع   . َنصٍّ َأو 

)1(  مل يرد يف)ش(:»ما«.
..« إىل هنا: مل يرد يف)ش(. )2(  من قوله:»يف جلوِد اخلزِّ

)3(  ينظر: وسائل الشيعة :4 /359 ب8 من أبواب لباس املصيل.
)4(  ليس يف)ش(:»قولِِه«.

)5(  الكايف :6 /452 ب9 ح7؛ هتذيب األحكام :2 /372 ب17 ح79ـ1547؛ وسائل 
الشيعة :4 /366 ب10 من أبواب لباس املصيل ح14ـ5408.

)6(  يف)خ(:»يشمُل«.
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َمَع  ُيؤَكُل حلُمُه  َما ال  ِجلِد  الِة يف  الصَّ ِمَن  املنِع  َعىل  َتدّل  مل  ِحيحُة  الصَّ النُُّصوُص 
باِع. التَّذكَيِة َعىل َوجٍه َيدخُل الفرُد املتناَزُع فيِه، َوإِنَّام َورَد بِاملنِع ِمْن ُجلوِد السِّ

واملرَجُع فيها إىِل الُعرِف، َوالظَّاِهُر َأنَّ املراَد هَبا: َما َيأُكُل اللَّحَم ـ كام نّبُه َعليه 
الِة)2( يف  الصَّ َجواَز  والسالم  الصالة  عليه  َتعليُلُه  َعليِه:  َويدلُّ  ـ،  يف)الّذكرى()1( 
الّسنجاِب: بِأّنُه»داّبٌة ال تأكُل اللَّحَم« ـ َعىل َما َتضّمنَتُه)3( َصِحيحُة ]أيب[ َعيّل بِن 

راشٍد)4( ـ.

َأفَتى  َوبِِه  ِجلِدِه،  يف  الِة  الصَّ ِمَن  مانَِع  ال  َلُه)5(  َنفَس  ال  َما  َأنَّ  الّظاِهُر  َوَأيضًا: 

مِك ونحوه. مَجاَعٌة)6(، َكالسَّ

)7( َعىل َأنَّ اخلزَّ مّما ال َيعيُش َخاِرج ]املاء[، َوبِِه ُعلَِّل يف اخلرِب)8(. َوالنَّصُّ دالٌّ

)1(  مل أعثر عليه يف الذكرى. نعم قال يف الدروس:»والسباع كّلها، وهو كّل ذي ظفر أو ناب 
ينظر:  ناب«.  أو  له ظفر  ما  الغاية:»وكّل سبٍع، وهو  يفرس، وإن كان ضعيفًا«. وقال يف 

الدروس الرشعية :3 /6؛ غاية املراد :3 /524.
)2(  مل يرد يف)ش(:»جواز الصالة«.

)3(  يف)ش(:»تضّمنه«.
وإّنام ورد يف  الكايف :3 /400 ب61 ح14(،  ابن راشد)ينظر:  التعليل يف خرب  يرد  مل    )4(
خرب البطائنّي ومقاتل. ينظر: الكايف :3 /397 ب61 ح3؛ /401 ب61 ح16؛ وسائل 

الشيعة :4 /348 ب3 من أبواب لباس املصيل ح2ـ5353؛ ح3ـ5354.
)5(  مل يرد يف)خ(:»له«.

)6(  ينظر: مدارك األحكام ج3 ص161. 
.» )7(  يف)م( و)ش(:»دلَّ

)8(  إشارة إىل ما رواه الكلينّي والشيخ بسندمها عن ابن أيب يعفور قال: كنُت عند أيب عبد 
اهلل إذ دخل عليه رجٌل من اخلّزازين، فقال له: جعلُت فداك، ما تقول يف الّصالة يف 
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]املسَألُة الثَّالِثُة: ُحْكُم َصالِة النِّساِء يف احلَِريِر[

ا َما َسألَت عنُه ِمْن َجواِز)1( َصالِة النِّساِء يف احَلريِر: َوَأمَّ

َفالظَّاِهُر اجلواُز؛ لأَِلصِل، َوُعموِم األَخباِر املقتِضَيِة جلواِز لِبسِهنَّ َلُه)2(؛ إِْذ ُهَو 
ابِق. الِة بِالتَّقِريِب السَّ تِي ِمْن مُجلتَِها َحاُل الصَّ عامٌّ جلِميِع األَحواِل، الَّ

َحِريٍر  يِف  الُة  الصَّ حَتِلُّ  »ال  ـ:  اجلّباِر  َعبِد  بِن  ِد  حُممَّ َصِحيَحِة  يف  ـ   َوقوُله

ؤاُل َعِن الُقلنسَوِة ـ، َوُهَو َوإِْن  حَمٍْض«)3(؛ إّنام َورَدْت َعىل َسبٍب َخاصٍّ ـ َوُهَو السُّ
َق يف األُصوِل ـ، إاِلَّ أنَّ األَخباَر العاّمَة الداّلَة َعىل  َكاَن الِعرَبُة بُِعموِم اللَّفِظ ـ َكام ُحقِّ

اخلّز؟ فقال:»ال بأس بالّصالة فيه«، فقال له الرجُل: جعلُت فداك، إّنه ميت، وهو عالجي، 
إّنه  الرجُل:  له  فقال  منك«،  به  أعرف  السالم:»أنا  عليه  اهلل  عبد  أبو  له  فقال  أعرفه،  وأنا 
عالجي، وليس أحٌد أعرف به منّي، فتبسم أبو عبد اهلل عليه السالم، ثّم قال له:»أتقول: إّنه 
دابة خترج من املاء أو تصاد من املاء، فتخرج فإذا ُفِقد املاء مات؟«، فقال الرجُل: صدقَت 
جعلت فداك، هكذا هو، فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم:»فإّنك تقول: إّنه دابة متيش عىل 
إِي واهلل  الرجُل:  املاء«، فقال  أربع وليس هو عىل حّد احليتان فتكون ذكاته خروجه من 
موته،  ذكاته  وجعل  أحّله  تعاىل  اهلل  السالم:»فإّن  عليه  اهلل  عبد  أبو  له  فقال  أقول،  هكذا 
هتذيب  ح11؛  ب61   399/  3: الكايف  ينظر:  موهتا«.  ذكاهتا  وجعل  احليتان  أحّل  كام 
األحكام:2 ب11 /211 ح36ـ828؛ وسائل الشيعة :4 /359 ب8 من أبواب لباس 

املصيل ح4ـ5390.
)1(  يف)م(:»من أن جواز«، ويف)خ(:»عن أنَّ جواز«، بداًل عن:»عنُه ِمْن جواز«.

)2(  ينظر: وسائل الشيعة :4 /379 ب16من أبواب لباس املصيل.
هتذيب  ح1ـ1462؛  ب225   385/  1: االستبصار  ح10؛  ب61   399/  3: الكايف    )3(
األحكام :2 /207 ب11 ح20ـ812؛ وسائل الشيعة :4 /368 ب11 من أبواب لباس 

املصيل ح2ـ5412؛ /376 ب14 من أبواب لباس املصيل ح1ـ5439.
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َخاصٍّ  َسبٍب  َعىل  َيِرْد  مل  ِذي  الَّ الَعامَّ  َأنَّ  األُصوِل:  َتبنّيَ يف علِم  ملَِا  َأقوى؛  اجلواِز 
؛ الحتاِمِل اختِصاِصِه بِه، َفال  َأقوى داللًة َعىل َأفراِدِه ِمَن الَوارِد َعىل َسبٍب َخاصٍّ

ِة بِه)2(. املُِ َعْن َهذِه العلَّ ُص َذلك)1( الَعامُّ السَّ اُه َوال يَتخصَّ يتعدَّ

)1(  يف)م( و)خ(:»ذاك«.
)2(  يف)ش( زيادة:»مّتت بقلم مالكها صالح بن حمّمد عيل«، ويف)م( و)خ( زيادة: »مّتت بحمد 

اهلل«.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أواًل: الكتب العربية

الشيخ . 1 األوردوبادي،  ج4(،  األوردوبادي  العالمة  متنوعة)موسوعة  أبحاث 

الشريازي،  املجدد  آل  مهدي  السّيد  وحتقيق  مجع  عــيل)ت1380(،  حممد 
العباسية  العتبة  خمطوطات  لدار  التابع  الرتاث  إحياء  مركز  ومتابعة  بنظر 

املقدسة، كربالء، دار الكفيل، الطبعة األوىل، 1436هـ.
اجلزائري)ق12(، . 2 املوسوي  اهلل  عبد  التسرتي  املحقق  الكبرية،  اإلجــازة 

املقدسة،  قم  املرعيش،  السّيد  مقدمة  مع  احلائري،  الساممي  حممد  حتقيق 
املرعيش،  حممود  السّيد  بإرشاف  النجفي،  املرعيش  العظمى  اهلل  آية  مكتبة 

الطبعة األوىل، 1409هـ.
اإلجازة الكبرية، السّيد حسن الصدر)ت1354(، مع تعليقات السادة بحر . 3

العلوم والزنجاين واجلاليل، حتقيق الشيخ عبد اهلل دشتي، قم املقدسة، مطبعة 
عمران، منشورات مكتبة العالمة املجليس، الطبعة األوىل، 1434هـ.

ــد بن . 4 ــم ـــويس، حم ـــط ــخ ال ــي ــش ــــــال)1ـ2(، ال ــــــرج ــة ال ــرف ــع اخــتــيــار م

ــران،  ــه ـــان، ط ـــرس ــد حــســن اخل ــّي ــس احلـــــســـــن)ت406(، حتــقــيــق ال
ش. 1364هــــــــ.  ــة،  ــث ــال ــث ال ــعــة  ــطــب ال ـــة،  اإلســـالمـــي ــب  ــت ــك ال دار 

االستبصار)1ـ4(، شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس)ت460(، حتقيق . 5

الرابعة،  الطبعة  اإلسالمية،  الكتب  دار  طهران،  اخلرسان،  حسن  السّيد 
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1363هـ.ش.
حسن . 6 حتقيق  ـــني)ت1371(،  األم حمسن  السّيد  الشيعة)1ـ10(،  أعيان 

األمني، بريوت، دار التعارف للمطبوعات.
اإلمامة)املبسوط يف اإلمامة(، الشيخ عبد النبي اجلزائري)ت1021(، حتقيق . 7

الشيخ قيس هبجت العطار، مشهد املقدسة، منشورات املكتبة التخصصية 
بأمري املؤمنني عيل عليه السالم، الطبعة األوىل، 1432هـ.

أمل اآلمل)1ـ2(، احلّر العاميل حممد بن احلسن)ت1104(، حتقيق السّيد . 8

أمحد احلسيني، بغداد، نرش مكتبة األندلس.
بريوت، . 9 باقر)ت1111(،  حممد  املجليس  العالمة  األنـــوار)110(،  بحار 

مؤّسسة الوفاء، الطبعة الثانية، 1403هـ.
هتذيب األحكام)1ـ10(، شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس)ت460(، . 10

الطبعة  اإلسالمية،  الكتب  دار  طهران،  اخلرسان،  حسن  السّيد  حتقيق 
الثالثة، 1364 هـ ش.

الدكتور . 11 الصدر)ت1354(، حتقيق  السّيد حسن  اآلمل)1ـ6(،  أمل  تكملة 

حسني املحفوظ وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، بريوت، دار املؤّرخ.
التلعكربي)ت413(، . 12 حممد  بن  حممد  املفيد  الشيخ  املوصل،  أهل  جوابات 

حتقيق الشيخ مهدي نجف، بريوت، دار املفيد، الطبعة الثانية، 1414هـ.
حتقيق . 13 ــري)ت1021(،  ــزائ اجل النبي  عبد  الشيخ  ـــوال)1ـ4(،  األق حــاوي 

مؤّسسة اهلداية إلحياء الرتاث، منشورات رياض النارصي، الطبعة األوىل، 
1418هـ.

البحراين، يوسف بن أمحد)ت1186(، . 14 النارضة)1ـ25(، املحّدث  احلدائق 
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التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  الطباطبائي،  العزيز  عبد  السّيد  تقديم 
جلامعة املدرسني بقم املقدسة، 1363هـ ش.

خامتة املستدرك)1ـ9(، النوري الطربيس، حسني بن حممد تقي)ت1320(، . 15

حتقيق مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، الطبعة األوىل، 1415 هـ.
الدروس الرشعية)1ـ3(، الشهيد األول، حممد بن مكي العاميل)ت 786(، . 16

حتقيق ونرش مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني بقم، الطبعة 
الثانية، 1417هـ.

الذريعة)1ـ29(، اآلقا بزرك الطهراين)ت1389(، بريوت، دار األضواء، . 17

الطبعة الثالثة، 1403 هـ.
ــيل بن . 18 ــف املــرتــىض، ع ــرشي ـــة)1ـ2(، ال ـــع ـــرشي ال ــة إىل أصــــول  ــع ــذري ال

طهران،  الكرجي،  القاسم  أبــو  وتقديم  تصحيح  ــني)ت436(،  ــس احل
منشورات جامعة طهران، 1363 هـ ش.

19 . ،)786 العاميل)ت  مكي  بن  حممد  األول،  الشهيد  الشيعة)1ـ4(،  ذكرى 

األوىل،  الطبعة  املقدسة،  قم  الــرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق 
1419هـ.

رسائل الرشيف املرتىض)1ـ4(، الرشيف املرتىض، عيل بن احلسني)ت436(، . 20

قم  الرجائي،  مهدي  السّيد  إعداد  احلسيني،  أمحد  السّيد  وإرشاف  تقديم 
املقدسة، منشورات دار القرآن الكريم، 1405هـ.

الرعاية يف علم الدراية، الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل )ت965(، حتقيق . 21

عبد احلسني حممد عيل بقال، قم املقدسة، نرش مكتبة السّيد املرعيش النجفي، 
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الطبعة الثانية، 1408 هـ.

غالم . 22 حتقيق  بــاقــر)ت1041(،  حممد  الداماد  املحّقق  الساموية،  الرواشح 

حسني ونعمة اهلل، قم املقدسة، دار احلديث، الطبعة األوىل، 1380 هـ ش.
بــاقــر)ت1313(، . 23 حممد  اخلوانساري  العالمة  اجلــنــات)1ـ8(،  روضــات 

بريوت، الدار اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1411 هـ.

األصفهاين)ت1130(، . 24 اهلل  عبد  األفندي،  املريزا  العلامء)1ـ7(،  رياض 

بريوت، رشكة املصطفى إلحياء الرتاث، 2001 م.

إدريس . 25 ابن  منصور  بن  حممد  الــفــتــاوى)1ـ3(،  لتحرير  ــاوي  احل الرسائر 

بقم  املدّرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  ــيّل)ت598(،  احل
املقدسة، الطبعة الثانية، 1410هـ.

طبقات أعالم الشيعة)1ـ17(، آقا بزرك الطهراين)ت1389(، بريوت، دار . 26

إحياء الرتاث العريب، 1430هـ.

السّيد . 27 حتقيق  الــربوجــردي)ت1313(،  عيل  السّيد  املقال)1ـ2(،  طرائف 

مهدي الرجائي، مع مقّدمة السّيد شهاب الدين املرعيش، قم، مكتبة آية اهلل 
العظمى املرعيش النجفي، بإرشاف السّيد حممود املرعيش، الطبعة األوىل، 

1410 هـ

العّدة يف أصول الفقه)1ـ2(، شيخ الطائفة، حممد بن احلسن الطويس)ت460(، . 28

األوىل،  الطبعة  ستاره،  مطبعة  املقدسة،  قم  األنصاري،  رضا  حممد  حتقيق 
1417هـ.

األبحاث . 29 مركز  حتقيق  النراقي)ت1244(،  أمحد  املحّقق  األيــام،  عوائد 
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والدراسات اإلسالمّية، الطبعة األوىل، 1417هـ.

بابويه . 30 ابن  عيل  بن  حممد  الصدوق،  الشيخ  ــا)1ـ2(،  ــرض ال أخبار  عيون 

مؤسسة  بريوت،  األعلمي،  حسني  الشيخ  وتعليق  تصحيح  )ت381(، 
األعلمي، 1404هـ.

غاية املراد)1ـ4(، الشهيد األول، حممد بن مكي العاميل)ت 786(، حتقيق . 31

رضا املختاري، نرش مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قم املقدسة، 
الطبعة األوىل، 1414هـ.

الفهرست، شيخ الطائفة، حممد بن احلسن الطويس)ت460(، حتقيق الشيخ . 32

جواد القيومّي، نرش مؤسسة نرش الفقاهة، طباعة مؤسسة النرش اإلسالمي 
التابعة جلامعة املدرسني بقم، الطبعة األوىل، 1417هـ.

الفهرست، الشيخ النجاش، أمحد بن عيل)ت450(، حتقيق السّيد موسى . 33

الشبريي الزنجاين، نرش مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني 
بقم، الطبعة اخلامسة، 1416هـ.

ومجع . 34 حتقيق  القمي)ت329(،  بابوبه  بن  عيل  الرشائع،  رسالة  من  قطعة 

الشيخني كريم مسري وشاكر املحمدي، بريوت، دار املؤرخ العريب، الطبعة 
األوىل، 1435هـ.

الكايف)1ـ8(، الشيخ الكليني، حممد بن يعقوب)ت329(، حتقيق عيل أكرب . 35

الغفاري، طهران، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة اخلامسة، 1363 هـ ش.

مايض النجف وحارضها)1ـ3(، الشيخ جعفر حمبوبة)ت1377(، بريوت، . 36
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دار األضواء،الطبعة الثانية، 1406هـ.
بن . 37 يوسف  بن  حسن  احلــيّل،  العاّلمة  األصــول،  علم  إىل  الوصول  مبادئ 

اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  البقال،  احلسني  عبد  حتقيق  مطّهر)ت726(، 
الطبعة الثالثة، 1404هـ.

بن . 38 حمــمــد  الــبــهــائــي،  الــشــيــخ  الــســعــادتــني،  ــري  ــس وإك الشمسني  مـــرشق 

احلسن)ت1031(، قم املقدسة، منشورات مكتبة بصرييت.
حممد . 39 إعداد  احلسن)ت676(،  بن  جعفر  احليّل،  املحّقق  األصول،  معارج 

األوىل،  الطبعة  الشهداء،  سيد  مطبعة  املقدسة،  قم  الرضوي،  حسني 
1403هـ.

العاميل)ت1011(، . 40 الدين  زين  بن  حسن  املجتهدين،  ومالذ  الدين  معامل 

بقم  املدرسني  التابعة جلامعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  حتقيق جلنة حتقيق، 
املقدسة.

بحر . 41 صادق  حممد  السّيد  تقديم  آشوب)ت588(،  شهر  ابن  العلامء،  معامل 

العلوم.
من . 42 عّدة  حتقيق  احلسن)ت676(،  بن  جعفر  احليّل،  املحّقق  املعترب)1ـ2(، 

الفضالء بإرشاف الشيخ نارص مكارم الشريازي، قم املقدسة، نرش مؤسسة 
سيد الشهداء، 1364هـ ش.

ابن . 43 عــيل  بــن  حممد  الــصــدوق،  الشيخ  ــه)1ـ4(،  ــي ــق ــف ال حيــرضه  ال  مــن 

مؤّسسة  منشورات  الغفاري،  أكرب  عيل  الشيخ  حتقيق  بابويه)ت381(، 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، الطبعة الثانية.

العاميل، حممد بن احلسن)ت1104(، حتقيق . 44 الشيعة)1ـ30(، احلّر  وسائل 
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الثانية،  الطبعة  املقدسة،  قم  الــرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤّسسة 
1414هـ.

ثانًيا الكتب الفارسية

درايتي  مصطفى  الشيخ  إعــداد  ـــران)1ـ34(،  اي خطى  نسخهاى  فهرستگان   -

طهران، سازمان اسناد وكتابخانه مىّل مجهورى إسالمى ايران، 1390هـ.ش.
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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 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



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 
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