
ْعِلْيِم اْلَعاِل َواْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ  اَزٌة ِمْن وَزاَرِة التَّ َ  مجُ

ِة ِقَيِة اْلِعْلِميَّ ْ ْغَراِض التَّ ْعَتَمَدٌة ِلَ مجُ

َسِة  َقدَّ ِة اْلـمجُ اِسيَّ رجُ َعْن اْلَعَتَبِة اْلَعبَّ َتْصدجُ

َراِث َكْرَبَلء ِة َواْلِْنَسانِيَِّة/َمْرَكِز تجُ ْوِن اْلـَمَعاِرِف اْلِْسَلِميَّ ؤجُ ِقْسِم شجُ

د اخلامس/ العدد الول السنة اخلامسة/املجلَّ

شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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املرشف العام
سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل 
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. احسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
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 أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

 أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (
 أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
أ .د. عادل حممد زيادة )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(
أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(

أ. د. عيل خضري حجي )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(

 أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 مدقق اللغة العربية
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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  األلكرتوين 

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

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



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

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب األفكار املنشورة  مجيعها يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

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

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

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

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

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

#-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 األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com أو موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشمعة اخلامسة
وكام  بجالله،  يليق  محًدا  الرزق  وبارئ  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
د،  الم عىل خري خلقه سيِّدنا ونبيِّنا حممَّ الة والسَّ حيّب أن حُيَمد، والصَّ
جس  وعىل آله نرباس اهلَدى و آية التَقى الذين أذهب اهلل عنهم الرِّ

رهم تطهرًيا. وطهَّ
 - األول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني   : بعد  ا  أمَّ
هبذا  وهي  كربالء،  تراث  ة  جملَّ من  اخلامسة  للسنة  اخلامس  د  املجلَّ
لها للوقوف يف مصاف  مت ما ُيؤهِّ ُتوقد شمعتها اخلامسة، بعد أن قدَّ
؛  بالبنان  هلا  ُيشار  التي  الرصينة  مة  املحكَّ العلميَّة  العامليَّة  ت  املجالَّ
العباس  تبارك وتعاىل، وبربكة أيب الفضل سيِّدنا  وذلك بفضل اهلل 
ة،  املجلَّ يف  احلياة  رشيان  هي  الَّتي  املرموقة  الباحثني  وبأقالم   ،
اهليأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  االستشارية  ة  املجلَّ هيأيت  وبجهود 
يليق  الَّذي  ة إىل املستَوى  باملجلَّ راسات للرقّي  الدِّ بوضع اخلطط و 
فيها،  الكتابة  ة  املجلَّ ترغب  الَّتي  بالعناوين  الباحثني  َدت  فزوَّ هبا، 
بعض  مع  عقدهتا  التي  عة  املوسَّ للنَّدوات  تراثيَّة  حماور  ووضَعت 
اجلامعات العراقيَّة، فضاًل عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة 
العلمّي  املستوى  إىل  بالبحوث  للرقّي  الباحثني،  وإرشــاد  إليها، 
يف  بكفاءاهتم  املشهود  العلميِّني  مني  املقوِّ إىل  إرساهلا  قبل  املرموق 

اجلامعات العراقيَّة .



ثنايا  بني  ـًبا  ُمغيَّ الكربالئّي  الرتاث  من  كبرٍي  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الرتاث  وألمهيَّة  واالندثار،  للتلف  عرضة  هي  الَّتي  املخطوطات 
تساهم  علميَّة  ونكات  معرفيَّة،  كنوز  من  حيويه  وما  املخطوط 
الباحثني  أمــام  ــاق  اآلف تفتح  و  الــرتاث،  توثيق  يف  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  يف  للرشوع  والدارسني 
يف  ُتلحق  أن  ة  املجلَّ قررت  تطويره،  يف  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، ويف األعداد القادمة شيًئا ممَّا خيتصُّ بالرتاث املخطوط 
قة، أو صورة ملخطوطة، أو فهرسة  اء الكرام خمطوطة حمقَّ م للقرَّ لُيقدِّ
للمخطوطات، أو أختاًما، أو بالغات، ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث 
للشيخ  الذاتيَّة  الرتمجة  العدد ننرش حتقيق نّص  املخطوط، ففي هذا 
حمّمد تقي اهلروّي احلائرّي املذكورة يف خامتة كتابه )هناية اآلمال يف 
كيفّية الرجوع إىل علم الرجال( إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كربالء  تراث  أعالم  أحد 
الرشيف.  احلسيني  الصحن  يف  ودفن  فيها،  تويّف  أن  إىل  واستاًذا، 
عت بني إحياء الرتاث املغمور  ا بقيَّة أبحاث هذا العدد فقد تنوَّ وأمَّ
دورهم  و  ومنهجهم  سريهتم  يف  البحث  و  كربالء،  علامء  لبعض 
واملعرفية،  الفكرية  ونتاجاهتم  شخصياهتم  دراسة  وبني  العلمّي، 
فضاًل عن األبحاث األدبية والتارخييَّة، وغريها من األبحاث التِّي 
الَّتي تسعى  أهدافها  و  ة  املجلَّ دور  مع  يتناغم  ا  تنّوًعا علميًّ شكلَّت 

لتحقيقها. 



املايض  العام  من  ل  األوَّ العدد  يف  الكريم  للقارئ  نرشنا  كام  و 
نرش  قررنا  فقد  كربالء،  تراث  جملة  هيأيت  ألعضاء  الذاتيَّة  السرية 
ثة يف هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا يف العدد  سريهتم الذاتيَّة املحدَّ

ل ِمن كلِّ عام . األوَّ
شأنه  ِمن  ما  بكلِّ  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اخلتام  ويف 
ة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني  النهوض باملجلَّ

الم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين. الة والسَّ والصَّ

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلء ؟

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

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

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

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

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



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراًثا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرةألهنا   ، التاريخ  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  وأُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجياًبا عىل حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

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

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

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واإلقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
فـي شتـى  واملبدعـني  واملفكـرين  العلامء  تنجب  تزال  كـربالء وما  كانت 
املدينة  هذه  أنجبتهم  الذين  واملبـرزين  األفذاذ  أولئك  ومن  املعـرفة  صنوف 
بزهده  ُعـرف  الذي  الطـرفـي  حممد  الشـيخ  اجللـيل  العامل  اإلسالم  حجة 
وتواضعه وخلقه الـرفـيع وإملامه بالفقه فقد كان ملجأ - فـيام يتعلق بمسائل 
احلالل واحلـرام واإلرث والوصـية وغـيـرها- ألهل القضاء)قضاء اهلندية(، 
يقصده املجتمع بكل فئاته، وقد ُعـرف الشـيخ بمؤلفاته الكثـيـرة فـي أكثـر 
ب العلم واملعـرفة، وقد تناول هذا  من علم فكانت زادا ومنهال عذبا لطالاّ
البحث سـيـرة الشـيخ و استدراكاته النحوية فـي كتابه )التحف الطـرفـية فـي 

توضـيح وتكمـيل شـرح اآلجـرومـية(.
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Abstract:
Kerbala was and still is procreating scholars، thinkers، and 

creators in all knowledge fields. Among those great and 
prominent that this city procreated was Islam reference the 
great scholar Sheikh Mohammed Al Turfi who was known by 
his asceticism، humbleness، high behavior، and his knowledge 
with jurisprudence. He was a shelter- to what relates to 
legitimate، prohibited، inheritance، the will، and other issues- 
to the district people(Al Hidiyah district) who headed to him 
with all their levels. Al Sheikh was very well known by his many 
publications in more than one science which was a source 
and clear watering place to science and knowledge students. 
The current research tackles Al Sheikh›s biography and his 
grammatical rectifications in his book(Al Turfi Masterpieces in 
clarification and completing Al Ijromeyah explanation).
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المقدمة
ب�سم اهلل الـرحمن الـرحـيم

الطـيبـني  وآلــه  حممد  علـى  والسالم  والصالة  العاملـني  رب  هلل  احلمد 
بقـي  ما  باقون  فهم  أحـياء؛  العلامء  أن  فـي  شكاّ  فال  بعد:  ا  أماّ الطاهـرين، 
وعلمهم  وتـراثهم  بفكـرهم  األمــة  أحـيوا  وقد  يموتون  كـيف  الدهـر، 
وآثارهم ومؤلفاهتم ومشاريعهم، وصدق اهلل  إذ قال:﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي 
َم َيَتَذكـر ُأوُلو اْلَْلَباِب﴾]الزمـر من اآلية:  الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن إِنَّ
أفنوا زهـرة شباهبم وقضوا عمـرهم  9[، فال يستوون ولن يستووا فهم قد 
ء فقد اعتنـى هذا  فـي سبـيل العلم وطالبه، وانطالقا من الوفاء هلؤالء األجالاّ
البحث بعامل جلـيل قضـى حـياته بـني الدرس والتدريس والتألـيف وخدمة 
م البحث علـى مبحثـني  العباد، ذلك هو الشـيخ حممد الطـرفـي، وقد قساّ
وخامتة، عـرض األول نبذة من سـيـرته من اسمه ووالدته وحتصـيله ومؤلفاته 
النحوية علـى  الثانـي استدراكاته  قـيل بحقه وآرائه إىل  وفاته، وتناول  وما 
ل  شـرح اآلجـرومـية البن آجـروم)1(، وُختم البحث بأهم النتائج التـي توصاّ
إلـيها الباحث، وقد استعان الباحث بمصادر عدة استقـى منها مادته، مثل: 
كاخلصائص  اللغوية  املصادر  وبعض  الطـرفـي،  حممد  للشـيخ  البان  غصن 
  البن جنـي واجلنـى الدانـي للمـرادي وغـيـرها، وختاما نـرجو من اهلل
اء الكـرام وال سـيام طلبة العلم، ونـرجو أن ينال  أن ينتفع هبذا البحث القـراّ
ونأمل  ومكتبتهم،  نفوسهم  فـي  مكانا  يأخذ  وأن  بغـيتهم،  وحيقق  رضاهم 
إن كان هناك  العذر  فـي إجياد  الباحث  يبخل علـى  أالاّ  الكـريم  القارئ  من 
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يكون  وأن  العمل  هذا  قبول    املولـى  سائال  وعثـرات،  وهفوات  هنات 
بنون، وآخـر دعوانا أن احلمد هلل  ينفع مال وال  فـي مـيزان حسناتنا يوم ال 
ُأمـرنا بالصالة علـيهم حممد وآله  رب العاملـني والصالة والسالم علـى َمن 

الطـيبـني الطاهـرين.
المبحث الأول

ال�سـيخ محمد الطـرفـي نبذة من �سـيـرته
حتت  الطـرفـي(  حممد  املؤلف)الشـيخ  لسان  عن  جاء  ونسبه:  اسمه 
عنوان)عامود النسب(:»حممد بن إبـراهـيم بن شلواح بن شالل بن عبد اهلل 
بن جواد بن محد بن أسود بن عبد ربه بن عبد العزيز بن صـياح بن حـرز بن 
هـيجل بن حممود بن إبـراهـيم بن سهـيل بن حممود بن جندب بن يعـرب بن 
أدغث بن حممود بن طـريف... بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الـياس بن 

مضـر بن نزار بن معد بن عدنان«)2(.
فـي  1920م  قائال:»ولدت  نفسه  عن  املؤلف  ذكـر  ونشأته:  ــه  ولدت
منطقتنا الواقعة علـى الضفاف الغـربـي من الطـريق املعباّد الـيوم بـني قضاء 
اهلندية)طويـريج( وكـربالء املقدسة، وعلـى الضفاف الشـرقـي من هنـر)أبو 
سفن( أراضـي الدخانـية الشـرقـية وُتعـرف املنطقة الـيوم بـ)آل حاج عوفـي( 
بـني  وتـرعـرعت  ونشأت  اهلل،  رمحهام  ووالدتـي  والدي  حجـر  فـي  ولدت 

ظهـرانـي أعاممـي وعشـيـرتـي)بنو طـرف(«)3(.
ث املؤلف عن ذلك قائال:»درست القـرآن الكـريم  حتصـيله العلمـي: حتداّ
يعلاّم األوالد، وبعد هذا  قـريتنا  فـي  الكتابة واحلساب عن شـيخ  وتعلمت 
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مة السـيد حممد  درست املقدمات إلـى أول كفاية اخلـراسانـي)قده( عند العالاّ
السـيد عبود السـيد جودة املحنا)قده( وكان منزله بالقـرب من منزلنا... ثم 
ض السـيد املذكور وبعد مدة توفـى ووفد علـى رب كـريم وكانت وفاته  متـراّ
فـي اللـيلة الثالثة عشـر من شهـر ربـيع األول فـي سنة 1365هـ ثم دخلت 
علـينا سنة 1366هـ، راجعت علامء كـربالء املقدسة وأكملت الكفاية عند 
مة الشـيخ حممد اخلطـيب)قده( ثم إلـى آغا مهدي القمـي فـي الدرس  العالاّ
ثم  الشـيـرازي)قده(  مهدي  السـيد  اهلل  آية  املـرحوم  إلـى  ثم  االستداللـي 
انتقلت إلـى النجف األشـرف إلـى درس املجتهد األكبـر اإلمام السـيد حمسن 
الطباطبائي احلكـيم)قده( وبعد بـرهة من الزمن صـرت له وكـيال فـي قضاء 
اهلندية)طويـريج( وقمت بحمد اهلل بواجبـي الدينـي خـيـر قـيام إن شاء اهلل 
أمـراض مستعصـية: سكـر، ضغط، وغـيـر ذلك«)4(.        بعدة  أن أصبت  إلـى 
وقد ُذكـر أنه أصبح وكـيال لإلمام اخلوئي)قده(، وفـي عام 1991م أصبح 
سنة  وفـي  األوسط،  الفـرات  منطقة  فـي  اخلوئي)قده(  لإلمام  عاما  وكـيال 
1390هـ منحه قائد الثورة اإلسالمية فـي إيـران السـيد روح اهلل املوسوي 

اخلمـينـي)قده( وكالة مطلقة عامة )5(.
مؤلفاته: وهـي علـى قسمـني مطبوعة وخمطوطة.

اآلجـرومـية،  شـرح  وتكمـيل  توضـيح  فـي  الطـرفـية  التحف  املطبوعة: 
غصن البان فـي معـرفة جتويد القـرآن، رياض األدب من حكمـيات أمثال 
ام، املسائل الدقـيقة فـي أحكام األضحـية  العـرب، آللئ الكالم بوقائع األياّ
أهل  حواريو  القـرآن،  أدعـية  إلـى  األخوان  هداية  العوام،  وبدع  والعقـيقة 
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البـيت، إنسان العـني فـي حديث الثقلـني، متاع اآلخـرة فـي القـرآن واألنبـياء 
والعتـرة الطاهـرة)6(.

ة البـيضاء فـي نسب أبناء الزهـراء، خمتصـر معدن البكاء  املخطوطة: الدراّ
بنـي  عشـيـرة  والسنة،  الكتاب  من  اقباس  الكساء،  أصحاب  خامس  فـي 
طـرف الكنانـية وفـروعها العشائرية،أنـيس اجللـيس، كشف الظالم، كتاب 

الفوائد واألخبار)7(.
ولقد ذكـر بعض هذه املؤلفات السـيد حامد املـيالـي فـي تقـريظه لكتاب 

متاع اآلخـرة مثنـيا علـى جهود الشـيخ فـي التألـيف، قائال:
الدياُرقفاُر ــاإذا  ف ــورى  ال ـــــــــاُرَيفنـى  ـــد الث ـــل ـــخ ـــت ـــا ت ـــم ـــن ـــك ل
ــر ــر تــعــلــو الــعــا ومــاآثـــ الــعــاُرفــمــاآثـــ فـــذاك  ب�ساحبها  تــهــوي 
بــالــ�ــســاحلــات يــعــظــم الخـــــيــارَفــــذِر الــدنـــــيــة مــن فــعــالــك اإمنــا
اأ�سفارهم وذي  ماآثـرهم  منارهــذي  فهـي  اخلــلــق  تــهــدي  للحق 
ما فــاإن  ق�سـيت  اإن  عزيز  ـــا  قـــــراراأاأب لــلــخــلــود  ميـينك  كــتــبــْت 
الذكــارهذي)امل�سائل( و)الاآلئ( �ساهد بها  ُتتلـى  ــة(  ــداي و)ه
الذرى به  بلغت  اآخـرة(  �سعارو)متاع  ــولء  ــل ل ح�سـر  و�سفـيع 
املختار)8(ِنعم الب�ساعة ما حملت لأحمد وقد امل�سطفـى  ا�سطفاها 

أساتذته  قبل  من  واأللقاب  الصفات  بعض  علـيه  اطلق  والقابه:  صفاته 
وحمبـيه منها:

املدينة،  وشـيخ  النزيه،  والـرجل  والطـياّب،  واألمـني،  والفقـيه،  العامل، 
والشـيخ الزاهد.)9(
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مما قـيل بحقه نثـرا:
- »العامل اجللـيل حجة اإلسالم«)10(

- »وبعد أن اكمل اكتساب الفضائل عـني وكـيال عن السـيد احلكـيم فـي 
قضاء اهلندية)طويـريج( حتـى شاع فضله وذاع فـي الناس صـيته، ومل يفتـر 
نشاطه، بل واصل جهاده بـني التدريس والفتـيا والتألـيف مما يذكـرنا بسـيـر 

جمتهدينا اخلالدين«)11(.
- »فقـيه بارع ومدرس لمع«)12(

- »كان  ورعا وزاهدا وتقـيا مل تغـره الدنـيا وملذاهتا بل كان دائم يمد 
التـي  النجاة  بـر المان وسفـينة  إلـى  لـيأخذ هبم  أبناء جلدته  إلـى  العون  يد 

خصها اهلل بدينه وأهل بـيت النبوة«)13(.
مما قـيل بحقه شعـرا:

جمدها  تــاأثــل  طـــــرف  بنو  ــه  البنـيانوب �ــســامــخ  عــاهــا  وغـــدا 
والنهـى واملكارم  الف�سائل  والعـرفانغنم  العلم  كــنــوز  وحـــوى 
من نفـي�سة  بكل  يـرفدنا  الــهــتــان)14(مــازال  لطفه  وابـــل  فـي�ص 

ِمن آرائه واختـياراته فـي املسائل اللغوية: 
أو  وهناك،  هنا  آراءه  يبث  كان  بل  للعلوم  وجامعا  ناقال  الشـيخ  يكن  مل 

يـرجح رأيا ويستبعد آخـر، ومن ذلك:
ق  التطـراّ من  بداّ  ال  الشـيخ  رأي  ذكـر  قبل  اهلجاء(:  حـروف  )أصل   -1
باختصار ملسألة نشأة اللغة، ففـي املوضوع قـيلت نظـريات متعددة كنظـرية 
التوقـيف ونظـرية االصطالح ونظـرية حماكاة أصوات الطبـيعة وغـيـرها)15(، 
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فـي)باب  ابن جنـي  قال  املوضوع،  إلـى هذا  القدماء  اللغة  وقد أشار علامء 
إلـى  حموج  موضع  اصطالح(:»هذا  أم  هـي  إهلام  اللغة  أصل  علـى  القول 
تواضع  إنام هو  اللغة  أن أصل  علـى  النظـر  أهل  أكثـر  أن  غـيـر  تأمل  فضل 
واصطالح ال وحـي وتوقـيف إالاّ أن أبا علـي قال لـي يومًا هـي من عند 
َها« ]البقـرة من اآلية: 31[. وهذا  َم آَدَم اْلَْسَمَء ُكلَّ اهلل واحتجاّ بقوله »َوَعلَّ
ال يتناول موضع اخلالف وذلك أنه قد جيوز أن يكون تأويله: أقدَر آدَم علـى 
أْن واَضَع علـيها وهذا املعنـى من عند اهللال حمالة. فإذا كان ذلك حمتماًل 
النظـريتـني ابن فارس  غـيـر مستنكـر سقط االستدالل به...«)16( وقد ذكـر 
وذهب إلـى أهنا توقـيف معضدا قوله باآلية التـي ذكـرها ابن جنـي جمـيبا عن 
االعتـراضات الواردة)17( كام حتدث عن اخلط العـربـي وقال عنه إنه توقـيف 
مستدال بظاهـر قوله»}اقـرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق)1( َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن 
مَلْ  َما  ْنَساَن  اإْلِ َم  َعلَّ بِاْلَقَلِم)4(  َم  َعلَّ الَِّذي  اْلَكـرُم)3(  َوَربَُّك  اقـرْأ  َعَلٍق)2( 
إلـى  إلـى أسامء احلـروف وذهب  ق  َيْعَلْم)5{« ]العلق: 1 - 5[)18(، وتطـراّ
تـي أعلم اهلل  التوقـيف فـيها قائال:»إن أسامء َهِذِه احلـروف داخلة فـي األسامء الَّ
َمُه اْلبـياَن«]الـرمحن: 4[، فهل  جلَّ ثناؤه أنه علَّمها آدم ، َوَقْد قال :»َعلَّ
تـي يقع هِبَا البـيان؟ ومِلَ ال يكون الذي  ُل البـيان إاِلاّ علم احلـروف الَّ يكون أواّ
علَّم آدم األسامء كلاّها هو الَِّذي علاّمه األلَِف والباء واجلـيم والدال؟«)19(.
أصل  فـي  اآلراء  الشـيخ  ذكـر  فقد  الطـرفـي  حممد  الشـيخ  إلـى  نعود 
وهناك  توقـيفـية،  أهنا  يـرى  من  هناك  األقوال:  تلك  ومن  اهلجاء  حـروف 
القول  بأن  رأيه  ذكـر  هذا  بعد  حجته)20(،  ولكل  اصطالحـية  أهنا  يـرى  من 
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العنكبوت)21(،   بـيت  من  أهون  هو  بل  ضعـيف  قول  هو  باالصطالحـية 
ومن األدلة التـي عـرضها لـيدعم رأيه: أوال: أن آدم ملا خـرج من اجلنة 
كلمة  وكل  األخبار،  بعض  ذكـرت  كام  لغة  بألف  يتكلم  كان  األرض  إلـى 
من لغة العامل تشتمل علـى عدد من حـروف اهلجاء فهل كانت عنده غـيـر 
هذه احلـروف؟ فإن كانت عنده غـيـرها فام شكلها وكم عددها وأي مصدر 
موثوق به يذكـرها؟ وإن قلت ال هـي نفسها فهـي أذن توقـيفـية من وحـي 
اهلل . ثانـيا: اضـرب لك مثال حمسوسا: ج، ح، خ، فهذه ثالثة أحـرف من 
حـروف اهلجاء فهل يستطـيع إنسان فـي دنـيا البشـر أن جيعل هلا رابعا هبذا 
ويأخذ  حالـيا  املوجودة  اهلجاء  حـروف  فـي  ويدرجه  اسام  ويعطـيه  الشكل 
جمـراه معها ويتفق علـيه العامل؟ كال بل ألف كال فالنتـيجة أهنا توقـيفـية من 

صنع اهلل ووحـيه من  دون ريب)22(.
2- حفظ)اللغة العـربـية(: يذكـر الشـيخ هذه املسألة مشـيـرا إلـى أن كل 
أن  الشـيخ  ويـرى  ذلك،  وغـيـر  والتصحـيف  التحـريف  علـيها  دخل  لغة 

الذي حفظ اللغة العـربـية ثالثة: 
اللغة  الكـريم ألنه نزل علـى لغة قـريش)23( وهـي أساس  القـرآن  أول: 
ْلنَا  َنزَّ َنْحُن  ا  :»إِنَّ اهلل  بقول  القـيامة  يوم  إلـى  بحفظه  اهلل  ووعد  العـربـية 

ا َلُه حَلَافُِظوَن«]احلجـر: 9[. كـر َوإِنَّ الذِّ
ثانـيا: احلديث الشـريف، قال رسول اهلل:»أنا أفصح من نطق بالضاد«
 ثالثا: هنج البالغة كالم إمام البلغاء والفصحاء علـي بن أبـي طالب
الذي قـيل فـيه: هو)دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقـني بعد الـرسول 
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األعظم(.
هؤالء  ببقاء  والزلل  اخلطأ  من  ومصونة  حمفوظة  العـربـية  اللغة  فبقاء 
الثالثة فـي دنـيا الوجود،فضال عن إنشاء علوم العـربـية ووضع املصنفات 

فـي خمتلف علومها)24(.
3- )عدم اتصال التاء املتحـركة بالفعلـني املضارع والمـر(: ملاذا ال تتصل 
التاء املتحـركة بالفعل املضارع واألمـر؟ أجاب الشـيخ بالقول:»ألن الفعل 
ا ما  املضارع تتصل به مهزة املتكلم املفـرد وهذا يتعارض مع تاء املتكلم. وأماّ
أن  جيوز  فال  آخـر  لشخص  املتكلم  قبل  من  خطاب  فإنه  األمـر  فعل  خيص 

نتكلم به وهلذا فإهنا ال تتصل هبام«)25(.
4- )عطف البـيان(: حـينام شـرح الشـيخ عطف البـيان ذكـر تنبـيها:»واعلم 
مة الـرضـي يقول: أنا إلـى اآلن مل يظهـر لـي فـرق جلـي بـني بدل  إن العالاّ
الكل من الكل وعطف البـيان بل ما أرى عطف البـيان إالاّ البدل ويؤيد ذلك 
كالم سـيبويه«)26(. فقد علاّق الشـيخ بـرأيه بالقول:»وهذا قول وجـيه جدا، 

وعلـى ذلك مجاعة من أساطـني علامء النحو«)27(.
عن  البدل  افتـراق  الشـيخ  ذكـر  البـيان(:  عطف  عن  البدل  )افتـراق   -5
مل  إذا  املواطن:  تلك  فمن  النحاة  ذكـرها  مواطن  إلـى  وأشار  البـيان  عطف 
يطابق التابع املتبوع فإنه ُيعـرب بدال أيضا كقوله تعالـى:»َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ فـي 
َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنََّتاِن«]سبأ من اآلية: 15[)28( أبدى الشـيخ رأيه بالقول:»وهذا 
املعارضة راجع  فـريق  النحاة وأجاب عن كل هذا  أيضا من بعض  تعسف 

املصادر واهلل اعلم«)29(.
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لـ)حتـى(  آجـروم  ابن  تطـرق  حـينام  بعدها(:  التـي  والوُجه  )حتـى   -6
باملثال: أكلت السمكة حتـى رأسها، بجـر رأسها بـ)حتـى(،  اجلارة وإتـيانه 
ذكـر الشـيخ»تقول: أكلت السمكة حتـى رأسها بـرفع السـني ونصبها وجـرها 
ا الـرفع فبأن تكون حتـى لالبتداء وكان اخلبـر حمذوفا بقـرينة أكلت وهو  أماّ
ا النصب فبأن تكون حتـى للعطف وهو ظاهـر والثالث أظهـر  مأكول. وأماّ
اء يقول أموت وفـي قلبـي شـيء من حتـى ألهنا تـرفع وتنصب  وكان الفـراّ
وجتـر. وعلـى سـياق هذا املثال املصنف، أكلت السمكة حتـى رأسها، وذكـر 

بعض النحاة هلا وجوها أخـر ال استسـيغها فلذلك أعـرضت عنها«)30(.
ث الشـيخ عن )رب( وإن فعلها ال يكون إالاّ ماضـيا »ألن  (: حتداّ 7- )ربَّ
الفعل  علـى  دخوهلا  ا  أماّ ثابت.  متحقق  فـي  إالاّ  يتصور  ال  بالتعلـيل  احلكم 

ا مؤول باملاضـي أو شاذ جدا«)31(. املستقبل فهو أماّ
8- )دللة الكاف فـي آية مباركة(: ذكـر الشـيخ فـي معـرض حديثه عن 
قوله :»لـيَس َكِمْثِلِه شـيٌء«]الشورى من اآلية: 11[. إن الكاف للتوكـيد 
وهـي الزائدة فـي اإلعـراب، وذكـر بعض النحاة هلا وجوها أخـر أعـرضنا 

عنها لضعفها وشذوذها ويوشك مل تثبت عند التحقـيق)32(
دام سنـني طوال  الشديد وصـراع  املـرض  مع  مـريـرة  معاناة  بعد  وفاته: 
ء  املعارف وشـيخ األجالاّ العلم والعاطفة األبوية، هوى صـرح  هوى جبل 
والعارفـني الشـيخ حممد الطـرفـي مودعا حمبـيه، ففـي متام الساعة الثانـية من 
بعد ظهـر األول من متوز سنة 2002م  انتقل إلـى جوار ربه تاركا خلفه قالعا 
وحـياهتم  دينهم  أمور  فـي  الكثـيـر  منه  تعلاّموا  الذين  املحبـني  من  حصـينة 
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األشـرف شارك  النجف  فـي  مهـيبة  تشـيـيع  مـراسـيم  له  أقـيم  العامة، وقد 
صلاّـى  الزيارة  مـراسـيم  وبعد  عامة  والناس  والوجهاء  الدين  رجال  فـيها 
علـى جثامنه صالة املـيت )املـرة الثانـية( سامحة آية اهلل العظمـى الشـيخ بشـيـر 
النجفـي  فجـر يوم 2002/7/2م. وقد ُأجـري له تشـيـيع مهـيب فـي 

قضاء اهلندية، وُدفن فـي كـربالء املقدسة)33(
وممن رثاه الشاعـر سلامن هادي آل طعمة فـي قصـيدته نار الشجون، ومما 

جاء فـيها:
مكفهـرا اأ�ــســود  الــ�ــســبــُح  العـيونولَح  عن  ال�سـياُء  غــاب  كما 
اأبـيا �َسهما  ق�سـى  قد  معـني)حممُد(  ـــى  اأزكــــ ِلــ�ــســحــبــه  وكــــان 
ـــا فـــــــيـــه فــــــذا اأملــعـــــيــا امل�ستبـنيفـــقـــدن ال�سباح  ـــَق  األ حكـى 
ر�ــســـــي خــلــق  ـــن  م اهلل  ر�ــســـــنيحـــبـــاه  ادب  ومــــن  ــم  ــل ع ومــــن 
م�سـيب راأي  ذا  اراه  ــنفــكــنــت  ــاع ذي حــكــم ودي ــب ال طــويــل 
ح�سان ت�سانـيف  ظــهـــــرت  ــه  ال�سنـني)34(ل عبـر  ذخـيـرة  تظل 
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المبحث الثانـي
الستدراكات النحوية للشـيخ حممد الطـرفـي فـي كتابه التحف الطـرفـية:
شـرح  وتكمـيل  توضـيح  فـي  الطـرفـية  الكتاب)التحف  عــنــوان 
شـرح  علـى  النحوية  باالستدراكات  الباحث  اختص  وقد  اآلجـرومـية( 
بأنه  وصفه  يمكن  احلجم  صغـيـر  كتاب  اآلجـرومـية  فشـرح  اآلجـرومـية، 
كتاب تعلـيمـي، ُينصح به املبتدئون، مـراّ باألبواب النحوية وشـرحها شـرحا 
يسـيـرا من دونام تعمق أو إسهاب، لذا سعـى الشـيخ إلـى توضـيحة وشـرحه 
م الشـيخ هبذا الصنـيع جهدا علمـيا بلغ من األمهـية  مستدركا علـيه، وقد قداّ
الغاية فقد أحاط باملوضوع ومجع شتاته وبـيناّه وأجاب عن كثـيـر من األسئلة 
ببعض  يتعلق  ما  وبخاصة  العلم  طالب  ذهن  إلـى  تـرد  أن  باإلمكان  التـي 
التعـريفات والتعلـيالت وغـيـرها من املسائل،وقد استعان بمصادر كثـيـرة 
أكثـر شملت مصادر قديمة وحديثة،  أو  الستـني مصدرا  قـرابة  بلغ عددها 
فـي  والكافـية   ،)36( العـربـية  وأسـرار  االنصاف)35(،  املصادر  تلك  ومن 
النحو)37(، ومغنـي اللبـيب)38(، وجامع الدروس العـربـية)39(، وقد أشار فـي 
أغلب املواضع إلـى املصادر، وكانت هذه االستدراكات علـى النحو اآلتـي: 

متهـيد فـي شـرف العلم وعلم النحو:
مستشهدا  النحو(  وعلم  العلم  إلـى)شـرف  متهـيده  فـي  الشـيخ  ق  تطـراّ
به  استشهد  مما  بعضا  نقتبس  ذلــك)40(،  توضح  وأشعار  وأحاديث  بآيات 
ُأوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمنُْكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اهللُ  :﴿يـرَفِع  بقوله  فاستشهد  الشـيخ 
 الـرسول بقول  واستشهد   ،]11 اآلية:  من  َدَرَجاٍت﴾]املجادلة  اْلِعْلَم 
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قائال:»وعن أبـي عبد اهلل قال: قال رسول اهلل:»طلب العلم فـريضة 
علـى كل مسلم ومسلمة أالاّ أن اهلل حيب بغاة العلم«)41(، ومن الشعـر الذي 

استشهد به)42(:
العلِم حـي خالد بعد موته رمـيُماأخو  التـراب  حتت  واأو�ــســاُلــه 

وذو اجلهل مـيت وهو يمشـي علـى الثـرى يظن من األحـياء وهو هشـيم
وأشعار)43(  بأقوال  مستشهدا  النحو  علم  أمهـية  إلـى  ذلك  بعد  ق  تطـراّ
العـربـية  قال:)تعلموا  أنه   االعظم الـرسول  مع  بقوله:»وختاما  ختمها 
وعلموها للناس(، وقال أيضا:)إن اهلل ل يسمع دعاءا ملحونا(، أي ِمن 

القادر علـى اللفظ الصحـيح ويأتـي به ملحونا هتاونا منه فتأمل«)44(.
ا واضع علم النحو: فقد ذكـر الشـيخ أن واضع علم النحو هو اإلمام  أماّ
علـي بن أبـي طالب بتصـريح من الشـيعة والسنة واملسـيحـيـني بأن علـيا 
هو الذي أبدع النحو حلفظ الكالم عن اخلطأ، وذكـر املصادر التـي تؤكد كالمه 
فأتـى بمصادر لشـيعة وسنة ومسـيح)45(، ثم ذكـر طائفة من املؤرخـني تؤكد 
هذا ذكـر منهم)ثامنـية عشـر( مؤرخا مع اسم املصدر واجلزء والصفحة،)46( 
النحو  بعد ذكـره علم  أبـي احلديد  ابن  بذكـر قول  الشـيخ حديثه  وقد ختم 
لن  باملعجزات  يلحق  يكاد  قال:)وهكذا   علـي اإلمام  له  املبتكـر  وإن 

القوة البشـرية لتفـي هبذا احلصـر ولتنهض هبذا الستنباط(.)47(
وللشـيخ تعلـيق مجـيل فـي هناية املطاف اذ قال: 

»أقول وهذا األمـر لـيس بغـريب علـى ولـيد الكعبة، وبطل اإلسالم اخلالد 
ونفس النبـي املـرسل، بنص الكتاب املنزل:﴿َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم﴾]آل عمـران 
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من اآلية: 61[ آية املباهلة، وباب مدينة علم النبـي هو القائل:»علمنـي 
رسول اهلل الف باب من العلم ينفتح لـي من كل باب الف باب« وهو 
القائل أيضا:»سلونـي قبل أن تفقدونـي« وهذه الكلمة مل يتفوه هبا أحد 
قبله وال بعده إلـى يوم القـيامة فلو مل يكن عاملا بعلوم األولـني واآلخـرين 
ا خاف أن  فكـيف يقوهلا علـى منبـر الكوفة وهـي آنذاك)مججمة العـرب(. أماّ
يفتضح، وبعد هذا وذاك فال هيمنا من شذ من املؤرخـني وخالف إمجاعهم 

قديام وحديثا من مـرضـى القلوب أو مأجوري األقالم«)48(
ثم ذكـر سبب وضع النحو وتـرجم ألبـي األسود الدؤلـي)49(.

املصطلحات:
من ذلك: عندما ذكـر ابن آجـروم باب املفعول الذي مل يسِم فاعله، قال 
الشـيخ:»ويسمـى نائب الفاعل«)50(. ومن ذلك أيضا عندما ذكـر ابن آجـروم 
مصطلح املفعول من أجله، ذكـر الشـيخ املصطلحات األخـرى هلذا: املفعول 

ألجله، واملفعول له)51(.
وسبب  منه  املـراد  يبـنياّ  أحـيانا  بل  املصطلح  بإيـراد  الشـيخ  يكتِف  ومل 
تسمـيته هبذا االسم، من ذلك مصطلح الوقاية املستعمل للنون فحـينام ذكـره 
تقـي  أو  حتفظ  النون  وإن  احلفظ،  الوقاية  الشـيخ:»معنـى  قال  آجـروم،  ابن 
الفعل من الكسـر، ألنه ال جـراّ فـي األفعال وعند اتصال الـياء بالفعل حتاول 
النون  الفعل هبذه  بـينها وبـني  اة  النحاّ لذا فصل  للكسـرة  ه ألهنا مشاهبة  جـراّ

التـي تسمـى نون الوقاية«)52(
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التعـريف لغة:
بعد تعـريف ابن آجـروم  النحو اصطالحا، استدرك الشـيخ فذكـر التعـريف 
فـي اللغة فذكـر أنه يأتـي ملعان عدة منها: اجلهة والشبه واملثل)53(، ومن ذلك 
التصويت.  اللغة  فـي  للتنوين قائال:»التنوين  اللغوي  التعـريف  أيضا ذكـره 
املواضع)55(. من  غـيـرها  عن  فضال  صــوت«)54(،  أي  الطائر(  تقول:)نون 

التعـريف اصطالحا: 
العطف  املصنف  يعـرف  العطف:»مل  باب  فـي  الشـيخ  قاله  ما  ذلك  من 
وإلـيك تعـريفه: العطف تابع يتوسط بـينه وبـني متبوعه أحد أحـرف العطف 

املذكورة فـي األصل«)56(. فضال عن غـيـرها من املواضع)57(
وضع المثلة:

عند تعـريف ابن آجـروم لعلم النحو قائال:»هو علم بإصول ُيعـرف هبا 
أمثلة  الشـيخ  ساق  والبناء«)58(  اإلعـراب  حـيث  من  الكلم  أواخـر  تغـيـيـر 
علـى تغـيـيـر أواخـر الكلم من حـيث اإلعـراب، فقال:»نحو جاء زيد ورأيت 
زيدا ومـررت بزيد، فآخـر زيد قد تغـيـر بالضمة فـي املثال األول علـى أنه 
الثانـي علـى أنه مفعول به لـرأيت والكسـرة  فاعل جلاء والفتحة فـي املثال 

ه كسـر آخـره«)59( فـي املثال الثالث علـى أنه جمـرور بالباء وعالمة جـراّ
التعلـيالت:

كثـرت التعلـيالت فـي استدراكات الشـيخ، من ذلك تعلـيله عدم تنوين 
املضاف:»ألن اإلضافة زائدة والتنوين زائد وال جيمع بـني زائدين«)60(.

ــك سبب اســقــاط األلــف مــن)بــســم( فــاألصــل بــإســم، قال  ــن ذل وم
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والقـيام  والشـرب  األكل  عند  العـرب  ألسنة  علـى  كثـرت  الشـيخ:»ألهنا 
فـي  ساقطة  وصل  ألف  ألهنا  اخلط  من  اختصارا  األلف  فحذفت  والقعود 
اللفظ فإن ذكـرت اسام من أسامء اهلل تعالـى وقد أضفت إلـيه االسم مل حتذف 
أتـيت  فإن  العزيز  وباسم  الـرب  باسم  قولك  نحو  االستعامل  لقلة  األلف 
فـي  حالوة  اهلل  إلسم  قولك  نحو  األلف  أيضا  أثبت  الباء  سوى  بحـرف 

القلوب...«)61(. فضال عن  تعلـيالت أخـرى)62(.
الشـرح: 

عالمة  فتكون  الضمة  ا  قال:»فأماّ الضمة  إلـى  آجـروم  ابن  ق  تطـراّ حـينام 
الشـيخ  شـرح  املفـرد...«)63(،  االسم  األول:  مواضع،  أربعة  فـي  للـرفع 
املـراد باالسم املفـرد فذكـر أن االسم املفـرد هنا مالـيس مثنـى وال جمموعا 
الشـيخ  ع  أو غـيـر منصـرف، وقد توساّ الستة منصـرفا كان  وال من األسامء 
املـراد بالكالم)65(، واملـراد  بالشـرح واألمثلة)64(، فضال عن  شـرح الشـيخ 

باحلـرف)66(.
الطالق والتقـيـيد:

اخلطأ  اللسان عن  قال»صون  النحو،  غاية علم  آجـروم  ابن  ذكـر  عندما 
فـي املقال«)67(، مل يـرتِض الشـيخ هذا التقـيـيد بل اطلقه قائال:»ال علم النحو 
العلم  والـرسم، وهو  الصـرف،  النحو،  علام،  ثالثة عشـر  هـي  بل  فحسب 
والقوافـي  والعـروض  والبديع  والبـيان  واملعانـي  الكلامت  كتابة  بإصول 
اللغة، وأهم هذه  الشعـر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومتن  وقـرض 

العلوم النحو والصـرف وجيمعها الشاعـر بقوله:
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وبــعــدهــا لــغــٌة قـــــر�ــص وانــ�ــســاُءنحٌو و�سـرف عـرو�ص ثم قافـيٌة
حما�سـرة مع  معان  بـيان  وال�ستقاق لها الداب اأ�سماء«)68(.خط 

لكن فـي موضع آخـر نجد العكس فقد اطلق ابن آجـروم فـي خبـر املبتدأ 
الظـرف لكن الشـيخ     ذكـر قـيدا، فذكـر أن اخلبـر إذا كان ظـرف مكان جيب أن يكون 
املبتدأ    جثة   وإذا كان اخلبـر ظـرف زمان جيب أن يكون املبتدأ    اسم    معنـى)69(.

أقسام الشـيء:
يستدرك الشـيخ علـى ابن آجـروم فـي ذكـر أقسام الشـيء ، من ذلك:

من  املناسب  الشـيخ:»كان  قال  اإلعـراب،  باب  آجـروم:  ابن  قول  عند 
املصنف أن يقول: باب اإلعـراب والبناء ويعـرف البناء كام عـرف املعـرب 
فـي  اخلطأ  باندفاع  ولشـرفه  ألصالته  باإلعـراب  اكتفاء  البناء  تـرك  ولعله 

اللفظ به وشـرف حمله الذي هو االسم«)70(.
فضال عن  ذكـره أقسام املـركب)71(، وإسهابه فـي ذكـر أقسام االسم)72(، 

وغـيـرها من املواضع)73(.
العدد:

االسم  أشـياء:  مخسة  املعـرفة  أن  فـي  آجـروم  ابن  ذكـره  ما  ذلك  من 
املضمـر واالسم العلم واالسم املبهم وهو اسم اإلشارة واالسم الذي فـيه 
األلف والالم وما أضـيف إلـى واحد من هذه األربعة)74( فاستدرك الشـيخ 
قائال:»بل هـي سبعة أشـياء ذكـر املصنف منها مخسة وتـرك اثنـني نذكـرمها 

ف بالنداء...«)75(. للفائدة ومها كام يلـي: 1- االسم املوصول... 2- املعـراّ
معانـي احلـروف:

من ذلك ما استدركه الشـيخ فـي معانـي)من( ملاّا ذكـر ابن آجـروم معنـى 
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االبتداء فذكـر الشـيخ مخسة عشـر وجها ومن الوجوه التـي ذكـرها: االبتداء 
والتبعـيض وبـيان  اجلنس  والتعلـيل والبدل ومـرادفة  عن   ومـرادفة      الباء   ومـرادفة 
معانـي)عن()77(. علـى  أيضا  الشـيخ  استدرك  وقد  عند)76(.  ومـرادفة  فـي 

شـروط الشـيء:
من ذلك ما ذكـره الشـيخ فـي باب التمـيـيز من شـروط التمـيـيز وهـي: 
االسمـية والفضلة والتنكـيـر واجلمود وأخـيـرا أن يكون مفسـرا ملا انبهم من 

الذوات)78(.
ض الشـيخ لذكـر شـروط الم اجلحود)79(، وشـروط املفعول  كذلك تعـراّ

من أجله)80(، وغـيـرها.
أحكام الشـيء:

(: أن ال تقع إالاّ صدرا، أن ال تدخل إالاّ علـى  من ذلك ذكـره أحكام)ُرباّ
اسم نكـرة، لزوم وصف النكـرة، أن يكون فعلها ماضـيا)81(. كذلك ذكـره 

أحكام املفعول به)82(.
اللغات:

، ُرباّْت، ُرَب)83(. من ذلك ذكـره  لغات       رب فذكـر  ست    عشـرة   لغة من ذلك: ُربَّ
الضابط:

بـني ذاتـني وتدخل علـى من يتصور  امللك أن تقع  من ذلك ضابط الم 
ما  علـى  وتدخل  ذاتـني  بـني  تقع  أن  االختصاص  الم  وضابط  امللك،  منه 
التـي تقع بـني  اليتصور منه امللك كاملسجد والدار، والم االستحقاق هـي 

اسم ذات كلفظ اجلاللة واسم معنـى كاحلمد)84(.
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اإلعـراب:
املـرفوع  الضمـيـر  دخول  حال  فـي  املاضـي  الفعل  أن  آجـروم  ابن  ذكـر 
علـيه فإنه يبنـى علـى السكون، نحو ضـربت وقال فـي إعـرابه:»ضـرب: فعل 
التاء  املتحـرك وهو  املـرفوع  بالضمـيـر  ماض مبنـي علـى السكون إلتصاله 
والتاء ضمـيـر متصل فـي حمل رفع علـى أنه فاعل«)85(. قال الشـيخ:»وهنا 
ا إذا اتصلت بالفعل  تعـرب التاء فاعال ألهنا اتصلت بالفعل املاضـي التام . أماّ
مبنـي  متصل  ضمـيـر  كنت  من  كنت)فالتاء(  مثل:  له  اسام  فتكون  الناقص 
املبنـي  بالفعل  اتصلت  الناقصة.وإذا  كان  اسم  رفع  حمل  فـي  الضم  علـى 
للمجهول فأهنا ُتعـرب نائب فاعل له، مثل: كتبت)فالتاء( من كتبت ضمـيـر 
الـرفع  ضامئر  أخواهتا  وهكذا  فاعل  نائب  رفع  حمل  فـي  الضم  علـى  مبنـي 

املتحـرك«)86(.
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الخاتمة
ل إلـيه البحث: فـي هناية املطاف ال بداّ من تدوين أبـرز ماتوصاّ

يعد الشـيخ من أعالم كـربالء الذين ُعـرفوا بمكارم األخالق والذين . 1
تـركوا أثـرا طـيبا فـي نفوس اآلخـرين فـي حـياهتم وبعد وفاهتم .

كالقـرآن . 2 متعددة  جماالت  فـي  التألـيف  فـي  واضحة  جهود  للشـيخ 
الكـريم واحلديث الشـريف والسـيـرة والفقه واللغة واألدب.

يقوله . 3 ما  أحـيانا  د  ويعضاّ اللغة  فـي مسائل  واختـيارات  آراء  للشـيخ 
باألدلة

التـي . 4 اآلراء  يستبعد  فهو  آرائه،  فـي  التـيسـيـر  دعاة  من  الشـيخ  كان 
تتسم بالتكلف والتعسف والشذوذ.

فـي شـرحه لآلجـرومـية، وهذا . 5 ودقـيق  وممـيز  للشـيخ جهد واضح 
فـي  ومهارته  حذاقته  عن  تنم  التـي  النحوية  استدراكاته  من  واضح 
كـيفـية اإلحاطة باملوضوع وفـي فنون التعلـيم والطـرق الناجعة فـي 

ب املعـرفة. ايصال املعلومات علـى طبق من ذهب لطالاّ
أمـر . 6 علـى  تقتصـر  فلم  وشاملة،  متنوعة  النحوية  استدراكاته  كانت 

ما، بل شملت أمورا عدة بدءا من التمهـيد للموضوع إلـى املصطلح 
والشـرح  بالتعلـيل  مـرورا  واالصطالحـي  اللغوي  التعـريف  إلـى 

وغـيـرها.
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الهوام�ص
)ابن آجروم( بمد اهلمزة وضم اجليم وتشديد الراء املهملة، ومعناه بلغة الرببر . 1

الفقري الصويف هو أبوعبداهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي الفايس النحوي 
كثرية  رشوحا  ورشحت  هبا  اعتنى  التي  املشهورة  اآلجرومية  املقدمة  صاحب 
وطبعت مرارا، قيل تويف سنة 743.والصنهاجي نسبة إىل الصنهاجة قوم بديار 

املغرب، وفاس بلد عظيم باملغرب. ُينظر: الكنى واأللقاب:190/1.
التحف الطرفية: 16. وُينظر: غصن البان: 23.وآللئ الكالم: 17.. 2
التحف الطرفية: 17.. 3
املصدر نفسه: 18-17.. 4
ُينظر: فقيه اهلندية:34.. 5
ُينظر: املصدر نفسه: 36-35.. 6
ُينظر: املصدر نفسه 36.. 7
متاع اآلخرة: الصفحات األوىل من الكتاب)صفحات غري مرقمة(. 8
ُينظر: فقيه اهلندية: 46.. 9

القائل هو: الشيخ باقر رشيف القريش من كلمة له يف تقريظ كتاب متاع اآلخرة . 10
: متاع اآلخرة: الصفحات اآلوىل من الكتاب)غري مرقمة(.

علامء كربالء  يف ألف عام: 290/1.. 11
مشاهري األعالم يف عامل الصور: 225/1.. 12
فقيه اهلندية: 34.. 13
األبيات للسيد عبد الستار احلسني:فقيه اهلندية: 64.. 14
ُينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها: 16-14.. 15
اخلصائص: 94/1.. 16
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ُينظر: الصاحبي: 14-13.. 17
ُينظر: املصدر نفسه: 15.. 18
ُينظر: الصاحبي: 16.. 19
ُينظر: غصن البان: 38-37.. 20
ُينظر: املصدر نفسه: 40-39.. 21
ُينظر: املصدر نفسه: 39- 41.. 22
يقول أحد الباحثني:»أثارت مقالة أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش، خالفا بني . 23

القدماء بني رفض هلا وقبول هبا، عىل حني أنكرها جلاّ املحدثني وردوها«. لغة 
التي نزل هبا  اللغة  اللهجة واألداء: 379.وهناك آراء عدة يف  قريش دراسة يف 
القرآن، ومن تلك االراء: نزول القرآن بلغة قريش فحسب، نزول القرآن باللغة 
القرآن  نزول  العرب مجيعها،  بلغات  القرآن   نزول  الشعر والنثر،  –لغة  األدبية 

عىل سبع لغات. ُينظر: لغة القرآن الكريم: 64-42.
ُينظر: غصن البان: 44-43.. 24
التحف الطرفية: 116.. 25
املصدر نفسه: 156. يقول الريض يف رشح الكافية:»أقول: وأنا إىل اآلن مل يظهر . 26

يل فرق جيل بني بدل الكل من الكل وبني عطف البيان، بل ال ارى عطف البيان 
ا  أماّ قال:  بل  البيان،  عطف  يذكر  مل  فإنه  سيبويه  كالم  ظاهر  هو  كام  البدل،  إالاّ 
مررت  بِمن  قيل:  كأنه  اهلل،  عبد  برجل  مررت  فنحو:  النكرة  من  املعرفة  بدل 
الريض عىل  ما هو أعرف منه«:رشح  فأبدل مكانه  له ذلك،  يقال  أنه  أو ظنَّ  ؟ 

الكافية:379/2.
التحف الطرفية: 157.. 27
ُينظر: املصدر نفسه: 158-157.. 28
املصدر نفسه: 158.. 29
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املصدر نفسه: 62. لالستزادة من حتى والوجوه التي بعدها ُينظر: مغني اللبيب: . 30
.258-244/1

صنعة . 31 يف  املفصل  ُينظر:  ورشوطها.  رب  عن  63.وللمزيد  نفسه:  املصدر 
اإلعراب: 369-368.

املصدر نفسه: 67.يقول املرادي متحدثا عن الكاف يف اآلية » فالكاف هنا زائدة، . 32
عند أكثر العلامء، واملعنى: ليس مثله يشء. قالوا: ألن جعلها غري زائدة يفيض إىل 
املحال، إذ يصري معنى الكالم: ليس مثل مثله يشء. وذلك يستلزم إثبات املثل، 
تعإىل اهلل عن ذلك. وزيادهتا يف كالم العرب غري قليلة« اجلنى الداين: 87-86. 
وذهب قوم إىل أن الكاف يف اآلية ليست بزائدة. وهلم يف ذلك أقوال: األول: أن 
مثاًل هي الزائدة، لتفصل بني الكاف والضمري. فإن إدخال الكاف عىل الضمري 
غري جائز، إالاّ يف الشعر. وهذا القول فاسد، ألن األسامء ال تزاد. الثاين: أن مثاًل 
بمعنى الذات، أي: ليس كذاته يشء. الثالث: أن مثالاّ بمعنى الصفة، أي ليس 
كصفته يشء. الرابع: أن تكون الكاف اساًم بمعنى مثل، وهو من التوكيد اللفظي. 
اخلامس: قال بعض أهل املعقول: احلق أن قوله تعاىل «ليس كمثله يشء» حممول 

عىل املعنى احلقيقي. ويلزم منه نفي املثل مطلًقا. ُينظر: اجلنى الداين: 90-89.
ُينظر: فقيه اهلندية: 221-218.. 33
فقيه اهلندية: 77.. 34
ُينظر: التحف الطرفية: 94.. 35
ُينظر: املصدر نفسه: 93.. 36
ُينظر: املصدر نفسه: 105.. 37
ُينظر: املصدر نفسه: 49.. 38
ُينظر: املصدر نفسه: 42.. 39
ُينظر املصدر نفسه: 19.. 40



267

أ.م.د. فالح رسول احلسـينـي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

املصدر نفسه: 19.. 41
املصدر نفسه: 20.. 42
املصدر نفسه: 23-21.. 43
املصدر نفسه: 23.. 44
يف . 45 الندية  احلدائق  منها:  نذكر  ذكرها  التي  املصادر  ا عن  أماّ نفسه: 23.  املصدر 

السيوطي  السيد عيل خان، وكتاب  الشيعي  للعامل  الصمدية  الفوائد  رشح 
يف رشح الفية ابن مالك يف النحو، للعامل السني جالل الدين السيوطي، وكتاب 
ُينظر:  جرداق.  جورج  املسيحي  للكاتب  اإلنسانية  العدالة  صوت  عيل  اإلمام 

التحف الطرفية: 24-23.
املصدر نفسه: 25-24.. 46
املصدر نفسه: 26-25.. 47
املصدر نفسه: 26.. 48
املصدر نفسه: 33-27.. 49
املصدر نفسه: 141.. 50
املصدر نفسه: 199.. 51
املصدر نفسه: 123.. 52
ُينظر . 53 والقصد:  واجلهة  الطريق  اللغة:  النحو يف  معاين  نفسه: 37.ومن  املصدر 

الوسيط:  املعجم  والنوع:ُينظر:  واملقدار  واملثل   ،.1137 املحيط:  القاموس 
إنه  واالصطالحي:»والظاهر  اللغوي  املعنى  بني  رابطا  الفاكهي  وقال   .908
اصطالحا منقول من النحو بمعنى القصد واطالقه عليه من باب اطالق املصدر 
عىل اسم املفعول، فالنحو إذن بمعنى املنحو، أي املقصود، وخص به هذا العلم 
وسبب  بالفقه.  الرشعية  األحكام  علم  كاختصاص  منحوا  علم  كل  كان  وإن 
تسميته بذلك قول سيدنا عيل ريض اهلل عنه: انح هذا النحو، فُسمي بذلك تربكا 
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وتيمنا بلفظ الواضع له«: رشح احلدود النحوية: 30.
التحف الطرفية: 47.. 54
املصدر نفسه: 183، 197.. 55
املصدر نفسه: 156.. 56
املصدر نفسه: عىل سبيل املثال: 165.. 57
املصدر نفسه: 37.. 58
املصدر نفسه: 37.. 59
املصدر نفسه: 34.. 60
املصدر نفسه: 35-34.. 61
املصدر نفسه: 36، 78، 116، 124.. 62
املصدر نفسه: 90.. 63
املصدر نفسه:90.. 64
املصدر نفسه: 38.. 65
املصدر نفسه: 82.. 66
املصدر نفسه: 38.. 67
املصدر نفسه: 38.. 68
املصدر نفسه: 146.. 69
املصدر نفسه: 83.. 70
املصدر نفسه: 41.. 71
املصدر نفسه: 46-44.. 72
املصدر نفسه: عىل سبيل املثال: 47.. 73
املصدر نفسه: 155-154.. 74
يذكر . 75 فلم  أي  ستة  املعارف  إن  قال  من  ــاك  ــن 154-155.ه نفسه:  املصدر 
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ُينظر:   : أهنا سبعة  الندى: 94-116. ومنهم من ذكر  النداء:ُينظر: رشح قطر 
الدروس  190/1-191.وجــامــع  الــوايف:  234/3.والنحو  الــريض:  رشح 
النداء  ذكر  حني  العدد  يف  االختالف  هذا  الريض  علل  149/1.وقد  العربية: 
ه من النحويني يف املعارف  من املعارف قائال:»والنداء نحو: يارجل؛ وَمن مل يعداّ
فه لوقوعه موقع كاف اخلطاب«رشح الريض:  فلكونه من املضمرات، ألن تعرُّ

.243/3
املصدر نفسه: 54.. 76
املصدر نفسه: 57.. 77
املصدر نفسه: 187.. 78
املصدر نفسه: 120.. 79
املصدر نفسه: 199.. 80
املصدر نفسه: 63-62.. 81
املصدر نفسه: 171.. 82
املصدر نفسه: 63.. 83
املصدر نفسه: 70.. 84
املصدر نفسه: 116.. 85
املصدر نفسه: 116.. 86
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الم�سادر والمراجع
القرآن الكريم. 1
الشيخ حممد . 2 الطرفية يف توضيح وتكميل رشح اآلجرومية،  التحف 

الطريف، إعداد صباح الشيخ حممد الطريف، ط4، دار الضياء للطباعة 
والتصميم، النجف األرشف، د. ت.

جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييني، انتشارات نارص . 3
خرسو، قم، ط5، د.ت.

اجلنى الداين يف حروف املعاين، امُلرادي)ت 749هـ(، حتقيق د. فخر . 4
الدين قباوة، وحممد نديم فاضل، منشورات حممد عيل بيضون، دار 

الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1،1992م.
منشورات . 5 هنداوي،  احلميد  عبد  د.  حتقيق:  جني،  ابن  اخلصائص، 

حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط2، 2002م.
رشح احلدود النحوية، الفاكهي)ت 972هـ(، حتقيق: د. زكي فهمي . 6

اآللويس، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت 
احلكمة، مطابع دار الكتب للطباعة والنرش جامعة املوصل، د.ت.

وتعليق: . 7 تصحيح  االسرتاباذي،  الريض  الكافية،  عىل  الريض  رشح 
يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، 1978م.

رشح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، حتقيق: حممد حميي الدين . 8
عبد احلميد، منشورات الفريوزآبادي، ط7، 1382هـ ش.

الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، أمحد . 9
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بن فارس، علق عليه ووضع حواشيه: أمحد حسن بسج، منشورات 
حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 1997م.

علامء كربال يف الف عام، السيد سلامن هادي آل طعمة، جممع الذخائر . 10
اإلسالمية، قم –ايران، ط1، 2016م.

حممد . 11 الشيخ  أخــرى،  وفوائد  القرآن  جتويد  معرفة  يف  البان  غصن 
الطريف، إعداد صباح الشيخ حممد الطريف، ط2، د.ط، د.ت.

الكتب . 12 دار  يعقوب،  بديع  إميل  د.  وخصائصها،  العربية  اللغة  فقه 
للطباعة والنرش، جامعة املوصل، ط2، 1999م.

فقيه اهلندية الشيخ حممد الطريف يف سفر اخللود، عيل حممد احلسناوي، . 13
مطبعة امليزان، ط1، 2013م.
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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 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



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 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 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notifications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientific role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientific variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the first 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientific 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientific level before sending them 
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientific 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientific research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



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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