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

القواعد اآلتية:

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

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

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

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



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

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



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

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

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

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

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









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

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

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

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



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

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

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

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

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

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

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

مسؤولية رشعية وقانونية. 

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

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

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



الشيخ عبد الكريم احلائري )1276 – 251
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الملّخص
تنــاول هــذا البحث ســيـرة فـريد عصـــره وأوحد دهـــره، الذي يدور اســمه 
علـى ألســن الفضالء والعلامء يف األمصار مجيعها واألعصاركاّفة، أعني: الشــيخ 
حمّمد حســن بــن حممد رحيــم األصفهــايّن احلائـــرّي، مــع عناية خاّصــة بكتابه 
الشــهيـر)الفصول الغـرويــة(. شـــرح فيــه الباحث شــيًئا عن ســيـرته مع شــّحة 
املعلومات وقّلة املصادر وحياته العلمّية وأوالده وأســاتذته وتالمذته ومصنّفاته، 
وفّصل الــكالم بام يقتي املقام حول كتابه)الفصول( الــذي هو كالـربيع من بن 
الفصول، والذي كان من الكتب الدراســّية يف احلــوزات العلمّية، وبّن فيه مقامه 
العلمــي لدى العلامء؛ واستكشــاف ذلك من خالل أمـريــن: أّوهلام كلامت العلامء 
عنــه ومدحيهم وثنائهم عليه، وثانيهــام من خالل عنايتهم به تعليًقا وشـــرًحا، كام 
أشار لبعض ابتكاراته العلمّية، ثم عّرج علـى احلديث عن نسخه اخلطّية وطبعاته، 

ثم إلـى شـروحه وحواشيه وتعاليقه.
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Abstract
The current research tackled the unique of his time, the only 

one of his era، whose name is on the righteous and scholars› 
tongues in all cities and durations، I mean sheikh Mohammed 
Hussein bin Mohammed Reheam Al Isfehani Al Ha›ri، with 
special care with his famous book « Al Fusoul Al Gerewiyah». In 
this book، the researcher explained a thing about his biography 
with rareness of information and shortage of references، his 
scientific life، his sons، teachers، his classifications، and sound 
judgment where necessary about his book ‹ Al Fusoul ‹ which 
is like spring among seasons. It was one of the curriculum in 
the Scientific Hawza where he stated his scientific prestige 
to the scholars. This was discovered through two points: the 
first، the scholars› words about him، their praise and laudation 
to him through their care to him by committing and explaining، 
in addition to pointing to some of his scientific inventions; 
then، he turned talking about his handwriting copies and 
his publications، then to his clarifications، margins، and his 
comments.
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المقدمة
بسم الله الـرحمن الـرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم علـى خاتــم النبين حمّمــد وآله 
الطاهـرين.

أّمــا بعد: فإّن من نافلة القــول أمّهّية الكتابة عن أحوال أعــالم األّمة وفقهائها 
وبيــان آثارهم واستكشــاف نظـرياهتم العلمّية يف خمتلف العلــوم، فإّنه ال خيـر يف 
أّمــة ال هتتّم بتارخيهــا وأجمادها وجهود وآثــار أبنائها العلامء، وقــد ورد عن النبي 
األعظم مـرســاًل  »من وّرخ مؤمنًا فكأّنام أحيــاه«)1(، وانطالًقا من هذه البدهية 
كانت فكـرة الكتابة عن ســيـرة عامل جليل وفقيه أصويل من عباقـرة حوزة كـربالء 
املقّدسة يف عصـرها الذهبي، أعني به املحّقق املدّقق الشيخ حممد حسن األصفهاين 
احلائـــري)ت: 1255هـ( مؤّلف الكتاب الشــهيـر)الفصول الغـروّية يف األصول 
الفقهّية(، والذي غلبت شهـرة الكتاب علـى اسم املؤلف حتـى صار ال ُيعرف إاّل 

بصاحب الفصول)2(.

وممّا دعاين الختيار هذه الشخصّية للكتابة عنها أمور متعّددة، وهي:

أواًل: عظمة شــخصّيته وعظيم تأثيـره يف الدراسات األصولّية حيث ما زالت 
بنــات أفــكاره ولبــاب نظـرّياته حمــّل بحٍث وأخــٍذ وردٍّ يف الدراســات األصولّية 

احلديثة)3(.
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ثانًيا: قّلة املصادر التي فّصلت الكالم عن شــخصّيته بحيث ُتغني عن البحث 
والكتابة عنه، ممّا يزيد من أمّهّية الكتابة عنه.

ثالًثا: إّنه ممّن تســنّم زعامة حوزة كـربالء املقّدســة يف عصـرها الذهبي، حيث 
يمّثــل القـرنــان الثاين عشـــر والثالث عشـــر اهلجـرّيــان العصـــر الذهبي حلوزة 
كـربالء)4(، وممّا يشــهد لذلك أّن اهلجـرة لطلب العلم كانت إلـى كـربالء يف ذينك 

القـرنن)5(، كام يشهد لذلك أيًضا تالمذته األعالم كام سيأيت ذكـر أمّههم الحًقا.

ومّلــا كان كتاب)الفصــول الغـروّية( دّرة النتاج العلمي للشــيخ حممد حســن 
احلائـــري وأهــّم مــا تـركه من ميـــراث علمّي كان ال بــّد من إعطائــه مزيد عناية 

واهتامم ولذلك رّتبت هذا البحث املختصـر علـى أربعة مباحث:

املبحث األول: حياة املؤّلف و شخصّيته.

املبحث الثاين: كتاب الفصول وموقعه العلمي.

املبحث الثالث: خمطوطاته ومطبوعاته.

املبحث الـرابع: شـروحه وحواشيه.

ثم خامتة بّينت فيها أهّم ما توّصلت إليه من نتائج.
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المبحث األول
حياة المؤلف و شخصّيته

واحلديــث عن شــخصّية وحيــاة الشــيخ حممد حســن األصفهــاين احلائـري 
وشخصيته يف نقاط:

أّواًل: صاحب الفصول يف سطور

هو الشيخ حمّمد احلسن بن حمّمد رحيم بن حمّمد قاسم الفّلوجّي حمتًدا، الـرازّي 
مولًدا ونشأة، األصفهايّن النجفّي مسكنًا، احلائـرّي توطُّنًا ومدفنًا.

ُســّمي بالفّلوجّي؛ ألّن أجــداده من الَفّلْوَجــة بالفاء املفتوحة والالم املشــّددة 
والواو الســاكنة واجليم املفتوحة، وهي إحدى القـــرى الواقعة علـى الفـرات من 
ســواد بغداد والكوفة قـرب عن التمـر)6(، فلاّم استولـى نادر شاه علـى أكثـر بالد 

العراق نقل مجاعًة من أهلها إلـى أطـراف الـري وطهـران، وكان منهم جّده)7(.

وســكن قـرية إيوان كيف)8(، وهي قـرية كبيـرة يف اجلنوب الشـــرقّي من مدينة 
طهـــران من توابع دماوند، وفيها ُولِد حمّمد رحيم)9( والد صاحب التـرمجة، وكان 
عامــاًل فيها من طـرف شــاه إيـران، إاّل أّنــه تـرك املنصب، وتوّجه نحو اكتســاب 

الكامالت والطاعات)10(، وتويف عام 1217هـ..

وفيها ُولِد أيًضا صاحب التـرمجة بحدود عام 1190هـ)11(، ونشــأ فيها، وأخذ 
عن لفيف من علامء طهـران مقّدمات العلوم إلـى أّن اشتدَّ عوده.
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انتقــل إلـــى أصفهان حيــث كان قد توّطنها أخوه الشــيخ حمّمد تقــي الـرازي 
األصفهاين)ت: 1248هـ()12( صاحب احلاشية)هداية املستـرشدين يف شـرح معامل 
م وحتقيق، وأخذ من نميـر علمه إلـى حّد الكفاية. الدين(، فحضـر لديه حضور تفهُّ

ثــّم توّجه نحو العراق وحطَّ رحاله يف النجــف، وحضـر علـى أعاظم علامئها 
كالشيخ عّل ابن الشيخ جعفـر كاشف الغطاء، وفيها صنّف كتابه الشهيـر)الفصول 

الغـروّية(.

وبعدهــا رحل إلـى كـربالء واســتقـر فيها جماوًرا احلائـر احلســينّي الشـــريف، 
واشــتغل بالتدريس وتـرويج األحكام، وأخذت شــهـرته باالّتساع تدرجًييا حتـى 
ُعدَّ يف مصاّف علامء عصـره ويف الـرعيل األول منهم، وجلس علـى منّصة الزعامة 

ودست الـرئاسة، فتخـّرج يف معهده مجٌع من كبار العلامء وأجاّلء الفقهاء.

وكان قائــاًم بالوظائف الشـــرعّية بأمجعها أحســن قيــام، وكان يقيم اجلامعة يف 
احلـــرم املطّهـر بالقرب من الـرأس الشـــريف، فيأتمُّ به خيار طلبة العلم وصلحاء 
ًبــا يف األمـر باملعروف والنهي عــن املنكـر، وناصـًرا  الطبقــات عاّمة، وكان متعصِّ
ــة والدين واملذهب واإلســالم، فتصّدى للطـريقة املحدثــة يف عصـره ُمكثـًرا  للملَّ
الـرّد والتشــنيع عليهم حتـى ضعف نفوذهم وُكســـرت شوكتهم، وهكذا قضـى 
عمـره الشـــريف بــن تدريس وتأليف وعبــادة وتعظيم شــعائـر وجهاد ونضال، 
وبعــد أزيد من عقدين من جماورته للحائـر احلســينّي، أجاب داعي ربِّه، فُدفن يف 

باب الصحن احلسينّي الصغيـر.
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ثانًيا: تاريخ وفاته

وقــع اخلالف بــن أهل التـراجم يف حتديــد تاريخ وفاته علـى أقــوال عّدة، بل 
اضطـربت كلامت الواحد منهم يف كتبه املختلفة، وأهّم األقوال:

القــول األول: 1254هـ: ذكـره العاّلمة الكشميـرّي والسّيد بحـر العلوم واآلقا 

ُبزرك والباحث عمـر كحالة، واحتمله التبـريزّي)13(.

القول الثاين: 1255هـ ذكـره السّيد الّصدر والشيخ حـرز الدين والسّيد األمن 

واآلقــا ُبزرك والســّيد األشــكورّي)14(، وقال الســّيد إســامعيل التنكابنــيُّ تلميذ 
ُس فصوَله وقت العصـر، حتـى إذا بلغ بحث املتعّقب  صاحب الفصول  »كان يدرِّ
للجمــل املتعّددة، فلــاّم حاَن فوُته وآَن موُته جلس علـى كـرســّيه يوم األربعاء، يف 
 ،)15(﴾ َ الـرْشُد ِمَن اْلَغيِّ العشـرين من ربيع الثاين ونّقح املبحَث، ثم قـرأ: ﴿َقْد َتَبنَّ
وكان عليَل املزاِج، وحمموًما. ومّلا صار يوم االثنن، ثالث مجادى األولـى من ســنة 
1255هـ، عند قيام الّشــمس)16(، انتقل من دار الغـروِر إلـى دار الســـرور، عليه 
خُت هذا يف حاشية كتايب يف ذلك الّزمان،  املغفـرة من امللك الغفور. وقد كنُت ورَّ

غفـره اهلل امللك املنّان«)17(.

القــول الثالث: 1261هـ ذكـره الســّيد اخلوانســارّي والشــيخ القمّي والعاّلمة 

التبـريزّي والعاّلمة األوردوبادّي والشيخ الكجورّي والسّيد األمن والسّيد بحـر 
خ الزركّل)18(. العلوم والشيخ حـرز الدين واملؤرِّ

وقــد ردَّ اآلقا ُبزرك هــذا الـرأي فقال: »تـرمجه يف جنّــة النعيم ص526 وذكـر 
وفاته يف 1261هـ، وهو غلٌط جزًما؛ ألنَّ امليـرزا الّشيـرازّي ورَد العراَق بعد موت 
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الســّيد كاظم الـرشــتّي يف 1259هـ، والســّيد كاظم مات بعــد صاحب الفصول 
بسنن«)19(.

احلاصــل: لقد عرفَت صّحة القول الثاين من دون األول والثالث؛ ألّن األخيـر 

غلٌط جزًما كام صـّرح اآلقا بزرك، فيدور بن األول والثاين، والصحيح هو الثاين؛ 
لشــهادة تلميــذ صاحب الفصــول وضبطه للتاريــخ علـى ظهـر نســخته يف ذلك 

الزمان.

إذن: تاريــخ وفــاة املؤلــف هو: قبيل الــزوال يــوم االثنن 3 مجــادى األولـى 
1255هـ)20(.

ثالًثا: مدفنه

م أنَّه تويّف ُقبيل الزوال من يوم االثنن، فُدفِن يف اليوم نفسه، كام صـّرح  لقد تقدَّ
السّيد اخلوانســارّي بعد حتديد ســنة وفاته ـ)وُدفِن يف يوم وفاته()21(. وقد اّتفقت 
كلمــُة املتـرمجــن علـى أنَّه ُدفن بجوار الســّيد مهدي ابن الســّيد عــّل الطباطبائّي 
صاحــب الـرياض، مقابل بقعة الســّيد إبـراهيم القزوينــّي صاحب الضوابط، يف 
حجـــرة باب الّصحــن احلســينّي الّصغيـر علـى يمــن الّداخل إليــه، وهو الباب 
الذي خيـرج منه إلـى زيارة أيب الفضل العّباس)عليه الّسالم(، وكان ُيسمـى بباب 

السوق)22(.

فالصحن احلســينّي كان أكبـر من املوجــود حالًيا، وحييط به مدارس دينّية منها 
ُملحــق ُيســمـى بالصحن الصغيـــر، ولكن تّم هــدم كّل ما حييــط بالصحن بأمـر 
رئيس الوزراء ياســن اهلاشمي الذي شغل املنصب يف العهد امللكي عام 1948م 
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بحّجة فتح شــارع حييط بالـروضة احلسينّية، ويقع هذا الصحن الذي يعود تاريخ 
بنائه للعهد البوهيّي يف اجلهة الشـــرقّية عند باب الكـرامة املقابل لســوق احلســن 
القديم، عند الباحة املقّســمة بن شــارع احلائـر وأماكن جلــوس الزائـرين خارج 

سور الصحن الشـريف.

رابًعا: كلامت العلامء يف حّقه

وقد اّتفقت كلامت العلامء علـى مدحه غاية املدح، وهاك بعضها:
ق، مدقِّق«)23(. قال السّيد شفيع اجلابالقّي: »عامل، فاضل، حمقِّ

وقال السّيد حمسن األمن: »الفقيه األصويّل الشهيـر«)24(.
س معروف من كبار العلامء«)25(. وقال الشيخ آقا ُبزرك: »مؤسِّ

وقال الشــيخ عّباس القّمــّي: »العامل الفاضل، الكامل الفقيــه، املحّقق املدّقق، 
جامع املعقول واملنقول«)26(.

ق، واألستاذ املدّقق، العامل العامل، الكامل  وقال السّيد التنكابنّي: »الشيخ املحقِّ
س... فقيه، أصويّل، مدّرس، متعّصب يف األمـر باملعروف  العادل، الفاضل املــدرِّ

والنهي عن املنكـر«)27(.

وقال الســّيد بحـر العلــوم: »كان عامًلا، فاضاًل، فقيًهــا، أصوليًّا، رجاليًّا، حمّقًقا 
ًقا، جمتهًدا، صاحَب الفكـر الدقيق، والتدقيق الـرشيق، والتحقيق األنيق«)28(. مدقِّ

وقال امليـرزا التبـريزّي: »من أكابـر ومتبّحـري علامء اإلمامّية يف أواسط القـرن 
ــق، مدقِّق، جامع املعقــول واملنقول،  الثالث عشـــر اهلجـرّي، فقيــه، أصويّل، حمقِّ

حاوي الفـروع واألصول، وصاحب الفكـر العميق«)29(.
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وقال املولـى الكشــميـرّي: »كان آية من اآليــات الـرّبانّية، وعاّلمة ال نظيـر له 
وال ثايَن، فضله مستغٍن عن الذكـر، وصيت كامله مشهور يف األقطار«)30(.

وقال الســّيد اخلوانســارّي يف تـرمجة أخيــه: »وقد كان لشــيخنا املعّظم إليه أخ 
فاضــل فقيــه، وصنو كامــل نبيه، وحبـــر بارع وجيه، مــن أوالد أّمــه وأبيه جعله 
د يف  ــق املدقِّق املتوحِّ اهلل تعالـــى منه بمنزلة هارون مــن أخيه، وهو الفاضل املحقِّ

عصـره...«)31(.

وقال الســّيد حسن الّصدر: »صاحب الفصول، عامل الشيعة، وحميي الشـريعة، 
وحامي حوزهتا املنيعة، أستاذ عصـره، وفاضل دهـره، مهّذب األصول بالفصول، 
ــق املعقول واملنقول، وأحد جبال العلم والفحول، كان مـرجع العام، ونائب  وحمقِّ
اإلمام يف الفقــه واألحكام، وأحد األعالم العظام، وناصـر املّلة والدين واملذهب 

واإلسالم«)32(.

وســيوافيك يف الفصــل الثــاين بعض كلامهتــم يف اإلطـــراء والتبجيــل لكتابه 
الفصول.

خامًسا: أوالده وذّرّيته
خلَّف الّشيخ ثالثة ذكور وبنًتا، وهم:

1ـ الّشــيخ حمّمد باقـر: كان من الفضالء، وقد استنسخ شـرح مفاتيح الشـرائع 
للســّيد عــل الطباطبائــّي احلائـرّي ســنة 1311هـــ)33(، ومات بعد هــذا التاريخ 

بأصفهان)34(.

2ـ الّشــيخ عبــد احلســن: وكان مــن العلــامء األخيــار، تلّمذ علـى يــد والده 
وصاحب اجلواهـر)35(، وتويّف يف كـربالء عام 1307هـ، وّرخه ابنه العاّلمة الشيخ 
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عبد احلسن:

املَقـرَعْبُد احُل�َضِن احِلبـر َيا ُطوبـى َلُه َلُه  يف قـرِب موالُه احل�ضِن 
ًخــا: ُمــوؤريِّ ُقلُت  فيه  اأَقــبـــــروُه  نان َقد ا�ضَتقـراإِْذ  بييِّ يِف اجليّ ِعنَد النَّ

خلَّــف أوالًدا، أشــهـرهم وأفضلهم: الّشــيخ عبد الـرحيم احلائـــرّي: املولود 
باحلائـــر عام 1294هـــ، نزيل طهـران ثّم ســلطان آبــاد)أراك(، املتــوىّف فيها ليلة 

اجلمعة 13 من ذي القعدة 1367هـ، له مصنّفات عديدة)36(.

3ـ الشــيخ عل: كان مشــتغاًل بتحصيل العلوم الدينّية، تــويّف ومل يبلغ احللم يف 
كـربــالء عام 1246هـ عــام الطاعون، كام نصَّ علـى ذلك أحــُد تالمذة صاحب 

الفصول علـى نسخته من كتاب مشارع األحكام)37(.

جها عبــد اهلل العّطــار، وخلَّفت بنتن:  4ـ البنــت: مل ُيعــَرف اســُمها، وقد تزوَّ
إحدامها هي زوجة العاّلمة شيخ الشـريعة األصفهايّن.

قــال العاّلمة الســّيد حمســن األمــن يف تـرمجة صاحــب الفصــول ـ »وأحفاُده 
موجودون يف كـربالء وأصفهان«)38(.

سادًسا: أساتذته ومشاخيه

1ـ أخوه الّشيخ حمّمد تقي بن حمّمد رحيم األصفهايّن النجفّي: املتوىّف 1248هـ، 
اشــتغل علـى أفاضل العلامء وال ســّيام والد زوجته الشيخ جعفـر كاشف الغطاء، 
وُأجيز منه الـرواية والفتوى، كام أخذ عن آية اهلل بحـر العلوم، فقيه أصويّل، جامع 
بــن املعقول واملنقول، انتهت إليه الـرئاســة يف أصفهان، له: هداية املستـرشــدين 
يف شـــرح معــامل الديــن)39(، ختـــّرج يف مدرســته أعاظــم الفقهــاء واألصولّيــن 



206

الشيخ محمد حسني األصفهاني احلائـري)ت: 1255هـ( وكتابه)الفصول الغـرويّة( دراسة وصفية

س، وأخيه الشــيخ حمّمد حسن يف الفقه  د الشــيـرازّي والســّيد حسن املدرِّ كاملجدِّ
واألصول)40(، وروى عنه إجــازة)41(، وقال اآلقا ُبزرك الّطهـرايّن: »ومّلا عاد إلـى 
أصفهــان شــقيُقه احلّجة الكبيـر الشــيخ حممد تقــي... وانتهت إليــه املـرجعّية يف 
التدريس ونشـــر العلم؛ كان املتـرجم من الذين اكتســبوا من معارفه وانتهلوا من 

نميـر فضله، فقد حضـر عليه مدة طويلة استفاد منه خالهلا كثيـًرا«)42(.

2ـ الشــيخ عل ابن الشيخ جعفـر كاشف الغطاء: املتوىّف 1251هـ، من أعاظم 
الفقهــاء، انتهت إليه املـرجعّية العاّمة بعد أبيــه وأخيه، معجزة عصـره يف التحقيق 
ق الثالث، له مؤّلفات عّدة، منها: شـــرح خيارات  والتدقيــق، حتـى ســّمي باملحقِّ
اللمعة وحاشية علـى بغية الطالب، تلمذ عليه األعاظم كالسّيد إبـراهيم صاحب 
الضوابط والشيخ األعظم والسّيد مهدي القزوينّي وغيـرهم، كام تلمذ علـى يديه 

صاحب الفصول أيًضا يف النجف األشـرف)43(.

3ـ الشــيخ حمّمد النجفّي: كان من فقهاء الشــيعة، قال اآلقا بزرك: »كان أستاذ 
صاحــب الفصول، وجـرت بينه وبن بعــض العاّمة مناظـرة حكاها احلاج املولـى 
حســن اليزدّي يف)موائد الفوائد( مشافهًة عن أستاذه صاحب الفصول، وكان من 

فقهاء الشيعة«)44(.

سابًعا: تالميذه واملجازون منه

: »ثّم هاجـر إلـى العراق فســكن كـربالء، وأخذت  يقول اآلقا ُبزرك الّطهـراينُّ
شــهـرته باالتســاع تدرجًييا حتـى ُعدَّ يف مصاّف علامء عصـــره ويف الـرعيل األول 
منهم، ورأس فعاًل منّصة الزعامة ودست الـرئاسة، فإذا به األوحدّي الفّذ والعامل 
املبـّرز، واشــتغل بالتدريس والبحث ونشـر العلم وتـرويج األحكام حتـى أصبح 
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ا يف التدريس والتقليــد، وقد ختـّرج من معهده مجــٌع من كبار العلامء  مـرجًعــا عامًّ
وأجالء الفقهاء«)45(.

وها نحن نذكـر بعَضهم ممّن عثـرنا علـى أسامئهم يف كتب التـراجم:

1ـ الســّيد زين العابدين ابن السّيد حسن ابن الســّيد حمّمد املجاهد ابن السّيد 
عــّل صاحب الـرياض الطباطبائّي احلائـرّي: املتــوىّف 1292 هـ، عاملٌ جليل، فقيه 
أصويّل، زاهد عابد، وهو سبط العاّلمة السّيد حمّمد مهدي بحـر العلوم الطباطبائّي 
النجفــّي، يـروي إجازًة عن صاحب اجلواهـر بطـرقه، وعن صاحب الفصول عن 

أخيه عن بحـر العلوم)46(.

2ـ الســّيد عل نقي ابن الســّيد حسن ابن الســّيد حمّمد املجاهد ابن السّيد عل 
صاحــب الـريــاض الطباطبائــّي احلائـرّي: املتــوىّف 1289هـ، كان نافــذ الكلمة، 
ومســلَّم احلكومة يف األمور الشـــرعّية والعرفّية والنوعّية، وكان إمام مجاعة يصّل 
يف جامعه باحلائـر، حضـر يف كـربالء علـى الشــيخ املتـرَجم له، ويف النجف علـى 
الشــيخ حسن نجل الشيخ كاشــف الغطاء، وعلـى الشيخ حمّمد حسن اجلواهـرّي 
النجفّي)47(، ويـروي عن صاحب الفصول عن أخيه، وعن صاحب أنوار الفقاهة 

عن أخيه األكبـر، وعن صاحب اجلواهـر)48(.

3ـ السّيد حسن بن حمّمد بن حسن احلسينّي الكوهكمـرّي النجفّي املعروف بـ» 
السّيد حسن التـرك «ـ : املتوىّف 1299هـ، من أعاظم الفقهاء، تسنّم زمام املـرجعّية بعد 
وفاة أستاذه األعظم الّشيخ مـرتضـى األنصارّي يف سنة 1281هـ، حضـر يف كـربالء 
علـى املتـرَجم له وعلـى شـريف العلامء املازندراين والسّيد صاحب الضوابط)49(.
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4ـ الشــيخ املال عل بن امليـرزا خليل الـــرازّي النجفّي: املتوىّف 1297هـ، العامل 
الفقيه، الزاهد العابد، حضـر علـى املتـرَجم له، وعلـى شـــريف العلامء املازندرايّن 
احلائـرّي، والشيخ عل والشيخ حسن نجل الشيخ جعفـر الكبيـر، والشيخ حمسن 

خنفـر النجفّي، والشيخ حممد حسن اجلواهـرّي النجفّي)50(.

5ـ الشــيخ حمّمد حســن بن ياســن بن حمّمد عل التلعكبـرّي الكاظمّي: املتوىّف 
س، الثقة األمن، صــار مـرجًعا للتقليد  1308هـــ، العامل العامــل، والفقيه املقــدَّ
يف بغــداد، حضـــر يف كـربالء علـى الشــيخ املتـرَجــم له، وعلـى شـــريف العلامء 

املازندرايّن، ويف النجف علـى الشيخ حسن ابن الشيخ كاشف الغطاء)51(.

6ـ الشــيخ جعفـر بن احلســن بن احلســن بن عّل التســتـرّي النجفّي الواعظ: 
املتــوىّف 1302هـــ، كان عامًلا فقيًها واعًظا، له شــهـرة واســعة، واشــتهـر بالوعظ 
واخلطابة، اختّص يف الكاظمّية بالشيخ إسامعيل بن أسد اهلل التستـرّي، وحضـر يف 
كـربالء علـى شـريف العلامء وصاحب الفصول وصاحب الضوابط، ويف النجف 
علـى صاحب اجلواهـر والشــيخ عل كاشف الغطاء والشيخ األعظم)52(، وروى 

عن املتـرَجم له إجازًة)53(.

7ـ الســّيد حسن بن رضا احلســينّي البـروجـردّي: املتوىّف 1276 تقـريًبا، عامل 
فاضل جليل فقيه متكلِّم مفسـر، حضـر يف الفقه علـى الشيخ حسن صاحب أنوار 
الفقاهــة وصاحب اجلواهـر، ويف األصول علـى صاحب الفصول، ويف التفســيـر 

علـى السّيد الدارايب)54(.

8ـ الشيخ حسن عل بن حممد نقي اهلـروّي األصفهايّن احلائـرّي الشهيـر بـ)الفاضل 
اهلـروّي(: عامل فاضل، له حاشيتان علـى الـرياض والقوانن ويف الدراية والـرجال، 
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من تالميذ الشــيخ حمّمد تقي صاحب احلاشــية، والشــيخ صاحب الفصول)55(.

9ـ السّيد حمّمد صادق بن مهدي املوسوّي اخلوانسارّي: املتوىّف 1255هـ، كان 
عامًلا دقيًقا وفاضاًل أديًبا، ووصل إلـى درجة االجتهاد يف أّيام والده املعّظم، وكان 
صاحب الـرئاسة العاّمة يف بلده ويـرجعون إليه بعد والده يف أمورهم ومـرافعاهتم، 
حضـر يف أصفهان لدى الشيخ حمّمد تقي صاحب احلاشية، ويف كـربالء لدى أخيه 

صاحب الفصول، ويف النجف لدى الشيخ عل كاشف الغطاء)56(.

10ـ الســّيد عل ابن الســّيد حمّمد ابن الســّيد حمّمد إبـراهيم احلائـرّي، الشهيـر 
بـ)ســيد احلكامء(: املتوىّف 1316 عن عمـر ناهز 114 عاًما، حضـر علـى املتـرَجم 
له، وعلـى صاحب الضوابط والشــيخ حمّمد حســن اجلواهـرّي النجفّي والشــيخ 

األنصاري، حتـى نال درجة االجتهاد، ويـروي إجازًة عنهم)57(.

11ـ الســّيد نصـر اهلل بن احلسن احلسينّي اإلســتـرآبادّي احلائـرّي: عامل جليل، 
متبحـر يف الفقه واألصول، أقام يف كـربالء، وتلّمذ علـى صاحب الفصول)58(.

12ـ الســّيد إسامعيل بن كاظم احلسينّي التنكابنّي: املتوىّف بعد 1302هـ، تلّمذ 
علـى صاحب التـرمجة، وعلـى عّمه السّيد حمسن التنكابنّي وابن عّمته السّيد حمّمد 
بن احلســن التنكابنّي، وقــال يف تـرمجته لصاحــب الفصول ـ »وقــد كنُت قـرأُت 
فة املكتوبة بيده الشـــريفة،  عليه فصوله، بل استنســخت كتايب من كـراريســه املؤلَّ

وتـرّددُت إليه أكثـر من ثالث سنن«)59(.

13ـ الســّيد عبد الوّهــاب بن أيب القاســم الـرضوّي اهلمــدايّن: تلّمذ علـى يد 
خ تاريخ وفاة أســتاذه علـى ظهـر نســخة كتابه من الفصول، وقابلها  املؤلف، وأرَّ

مع امليـرزا أيب تـراب)60(.
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14ـ الشــيخ حمّمد عّل بن قاسم آل كشــكول احلائـرّي: له إكامل منتهـى املقال 
فـــرغ منه عام 1245هـ، كتبه بأمـر أســتاذه شـــريف العلامء كام صـــرح يف تقدمة 
كتابه، وقد تلّمذ أيًضا علـى صاحب الفصول، وروى عنهام إجازًة)61(، وله أيًضا: 

ثن)62(. الفوائد الغاضـرية يف علم الـرجال ومصطلحات املحدِّ

15ـ الشــيخ زيــن العابديــن الگلپايگايّن املعــروف بـ)حّجة اإلســالم( املتوىّف 
1289هـ، كان بحـرا يف العلوم، وبن الفقهاء فقيًها معظَّاًم، وقد ُطِلب منه القدوم 
إلـــى النجف بعد وفاة الشــيخ األنصــارّي فلم جُيبهــم معتِذًرا بكبـر ســنّه وعدم 
مســاعدة حاله علـى البحث والتدريس، تلّمذ يف أصفهان لدى الشــيخ حمّمد تقي 
صاحب احلاشــية، ويف كـربــالء علـى شـــريف العلامء وصاحــب الفصول، ويف 

النجف علـى الشيخ عل كاشف الغطاء وصاحب اجلواهـر)63(.

16ـ الشــيخ زين العابدين بن مســلم البافـرويش املازنــدرايّن احلائـرّي: املتوىّف 
1309هـ، شــيخ الفقهاء واملجتهدين، وأحد مـراجع املســلمن، العابد الناسك، 
حضـر علـى صاحب الضوابط وصاحب الفصول، وصاحب اجلواهـر والشــيخ 

عل كاشف الغطاء)64(.

17ـ السّيد منصور بن حمّمد أيب املعايل بن أمحد اهلمدايّن احلسينّي الطباطبائّي: أّمه 
بنت السّيد حمّمد املجاهد، وأّمها بنت السّيد حمّمد مهدي بحـر العلوم، عامل فاضل، 
ــق، حضـر علـى مجلة من علــامء عصـره، منهم صاحــب الفصول)65(. ــق مدقِّ حمقِّ

18ـ الســّيد مصطفـــى بن احلســن بــن عبــد اهلل املهتـركالهي اإلســتـرآبادّي 
احلائـرّي: املتوىّف قبل 1280هـ، وهو جّد السادة اإلستـرآبادين، فقيه أصويّل، من 

تالميذ صاحب الفصول)66(.



211

السيد عبد الهادي محمد علي العلوي

�ضهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة اخلامسة/اجمللد اخلامس/ العدد الثاني

19ـ الشــيخ عبد الـرحيم البـروجـردي: وهو والد زوجة امليـرزا النورّي، عامل 
فقيــه نبيه، كان مــن الفقهاء املتبّحـريــن والعلامء البارعن، من مشــاهيـر طهـران، 
تلمذ علـى املولـى أســد اهلل البـروجـردي وصاحب الفصول والشــيخن موسـى 

وعل ابني الشيخ الكبيـر)67(.

20ـ املولـى حسن بن عل الكثنوي اليزدّي احلائـرّي: املتوىّف بحدود 1297هـ، 
له كتــب متعددة، منها: موائــد الفوائد، حكـى فيه عن أســتاذه صاحب الفصول 

مناظـرة أستاذه الشيخ حممد النجفّي مع بعض العاّمة)68(.

ثامنًا: مصنّفاته ومؤّلفاته

1ـ الفصول الغـروّية يف األصول الفقهّية: هو أشــهـر من نار علـى علم، حتـى 
صار اسمه قـرينًا السم مؤلِّفه، بل طغـى علـى اسم مؤلِّفه.

قال يف تقدمة كتابه: »مّلا ساعدين سواعُد التوفيقات اإلهلّية والتأييدات الـربانّية 
علـى الّســلوك يف املسالك العلمّية وحتصيل املعارف الّدينّية، من العقلّية والنقلّية، 
ورأيــُت أّن أكثـرهــا قدًرا وأجّلهــا خطـًرا بعد العلم املوســوم بعلــم الكالم علُم 
ل لبيان األحكام، الكاشــُف عن معضالت مســائل احلالل واحلـرام،  الفقه املتكفِّ
ووجدُت مســائَله مســتمّدة من علم األصول، مســتندة إليه يف الـرّد والقبول، ومل 
من واملتأخـرين رضوان اهلل عليهم أمجعن  أجد فيه من علامئنا الّصاحلن من املتقدِّ
ا يشــِفي العليل ويـروي الغليل، مع ما  قن مصنفًَّ وال غيـرهــم من الفحول واملحقِّ
أكثـروا فيه من التصنيف والتأليف، وأوردوا فيها من التوجيه والتزييف، فكم من 
حتقيــق مقاٍم تـركوه، وتوضيح مـــراٍم أمهلوه؛ صـرفُت جهــدي يف تصنيف كتاٍب 
حيتوي علـى معظم حتقيقاته، ويشــتمُل علـى ُجلِّ مهاّمته، وفتح مغلقاته، فأوردُت 
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فيــه حتقيقات بلــغ إليها نظـري، وذكـــرُت فيه تنبيهــاٍت عثـر عليهــا فكـري ممّا مل 
يســبقني إليها أحٌد غيـري، وحـّررهتا بعبارات وافية وبيانات شــافية، حمتـرًزا عن 
اإلطناب اململ واالختصار املخل، موِرًدا ملَِا أورده من الـرّد واإليـراد، مبيِّنًا ملا فيه 

من وجه ضعف أو فساد.

وحيث التمســني عند أخــذي يف تصنيف هذا الكتاب بعــُض األصحاب من 
ض يف طّي حتـريـره ملناقشات تّتجه  أخاّلئي املؤمنن وأصدقائي الّصاحلن: أّن أتعرَّ
عندي علـى كتاب)القوانن(، وهو للمصنّف املحّقق املدّقق الفاضل الكامل التقّي 
الّصفــّي، من فضالئنــا املعاصـرين؛ أجبُت ملتَمســه بإنجاح مســؤوله وأنجحُت 
ضُت ملَِا خطـر ببايل الفاتـــر، وأوردُت ملَِا ورَد يف فكـري  مـراَمــه بنيل مأموله، فتعرَّ
القاصـــر، معّبـًرا عنه ببعــض املعاصـرين وبالفاضل املعاصـــر، نقاًل لكالمه غالًبا 
باملعنـى، مــورًدا له بعبارة وجيزة أوفـى، ومع ذلك فالنّاظـر إذا أقدم ميدان الـرقم 
ال يتاملــك عنان القلم، فاعــذروين إّن أكثـرُت مــن الـرّد واإليـــراد، أو صـّرحت 
بالّضعف والفساد، وال تـرموا عّل بالشنع، فإن احلقَّ أحقُّ بأن ُيبَدى فُيّتبع، وسّميته 
بـ)الفصول الغـروّية يف األصول الفقهّية(، وســلكُت يف تـرتيبه مسلك املتأخـرين؛ 

ألّنه أقـرب إلـى طباع النّاظـرين، ورّتبته علـى مقّدمة ومقاالت وخامتة«)69(.

فه من تســويده يوم اجلمعة التاسع  وورد يف حـردة بعض النســخ:)قد فـرغ مؤلِّ
عشـر من شهـر ذي احلّجة احلـرام، سنة اثنتن وثالثن بعد ألف ومائتن، وكان ذلك 
يف أرض الغـــرّي(. واعتمد عليه اآلقا بزرك)70(، وتابعه عليه املفهـرســون عاّمة، 
هذا. ولكن توجد نســخة أخـرى بخطِّ املؤلِّف كتب يف آخـر اجلزء األول: »علـى 
فه يف ســنة مائتن وثامن وعشـــرين بعد األلف، ويتلــوه املجلد الثاين«)71(. يد مؤلِّ
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ولعــّل كتابــه هذا هــو أّول تأليفاته كام يظهـــر من تتتّبع الفهــارس والتـراجم؛ 
ًمــا علـى الفصول. بــل الظاهـر من عــدم ذكـرهم كتاًبا  إذ مل يذكـــروا تأليًفــا متقدِّ
ســه إلـى  فه، ولذا بقي يدرِّ أصوليًّــا آخـر غيـــره إّنه الكتاب األصــويّل الوحيد ملؤلِّ
ُأخـريات حياته)72(. إاّل أّن العاّلمة الســّيد حمســن األمــن العامّل قال يف تـرمجته: 
»ولــه مؤلَّفات يف األصول، منها: الفصول«)73(، وظاهـر تعبيـره يدلُّ علـى وجود 

مؤلَّفات أخـرى غيـر الفصول، واهلل العامل.

وقد اشــتبه خيـر الّدين الزركّل، فظــنَّ أنَّ الفصول كتابان أحدمها يف األصول 
واآلخـر يف الفقه)74(.

وســيأيت يف املباحث)الثاين والثالث والـرابع( بســط الكالم حول هذا الكتاب 
وبيــان موقعــه العلمي، واإلشــارة إلـى مطبوعاتــه وخمطوطاته، وإلـى شـــروحه 

وحواشيه، فتـرّقب.

2ـ مشــارع األحكام يف حتقيق مســائل احلالل واحلـرام: وهو املسّمـى بـ)الفقه 
االســتداليّل( يف كالم الســّيد حســن الّصدر يف التكملة)75(، وعنــه اآلقا بزرك يف 
الذريعــة)76(، وقــد أّلفه بعــد تصنيف الفصــول بتاريخ 1246هـــ تقـريًبا، قال يف 
تقدمتــه: )إيّن مّلا فـرغت من حتـريـر كتابنا املســّمـى بـ )الفصول( يف تنقيح مســائل 
األصــول، وهو مصنَّف مل يســمح بمثلــه أفكار العلامء، ومل يــأِت بنظيـره أحد من 
الفضــالء األذكيــاء، وقد أوردُت فيه جواهـر أنظار نفيســة، وآللــئ أفكار ثمينة، 
اســتخـرجُتها من بحار التدقيق والتحقيق، بمســاعدة ســواعد التأييد والتوفيق، 
أتبعُت ذلك بتصنيف كتاب يشتمل علـى حتـريـر مباحث الفقه ومسائله، وحيتوي 
علـــى توضيح مداركه ودالئله، وليس غـريض فيــه جمـّرد نقل الدالئل واألقوال، 
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وحكايــة ما ذكـروه يف مقام االســتدالل، بل عمدت إلـى حتقيق املســائل وتنقيح 
ا  الدالئــل بعبارات واضحة وبيانات الئحة، مســتعينًا بامللك الوّهاب، ومســتمدًّ
بملهم احلّق اهلادي إلـى الّصواب، وســّميته بـ)مشــارع األحكام يف حتقيق مسائل 
احلالل واحلـرام(، وأسأل اهلل من فضله وإنعامه أّن يوّفقني إلمتامه وحسن ختامه، 
وأن جيعلــه خالًصا لوجهــه الكـريم، فإّنه ملــن رجاه رؤوف رحيــم، ورّتبته علـى 

كتٍب، نبدأ فيها باألهم فاألهم(.

له نسخة خطّية واحدة حمفوظة يف مكتبة آية اهلل الزنجايّن بقم املقّدسة)77(، وهي 
مطبوعة)78(.

3ـ الـرسالة العملّية: بالفارسية، يف مسائل الّطهارة والّصالة والّصوم)79(، كتب 
أواًل يف الطهارة والّصالة، وفـرغ منها عام 1252هـ، ثم عّقبها بـرسالة صومّية.

)أّما بعد: يقول املحتاج لـرمحة الـرّب الكـريم،  قال يف تقدمة األولـى ما تـرمجتهـ 
حمّمد حســن بن حمّمد رحيم: هذه رســالة خمتصـرة يف مســائل الطهارة والصالة؛ 

امتثااًل لطلب مجع من اإلخوة املؤمنن لكتابة ذلك، وتقع يف بابن(.

وصفها الســّيد حســن الّصدر يف تكملته بقوله: »أودعها نكات فقهّية وأسـرار 
علمّية«)80(. وكتب علـى ظهـر نســخته للـرســالة:)هذه رســالة وجيــزة يف باهبا، 
عزيزة، تتضّمن مســائل الطهارة احلدثّية واخلبثّية، ومســائل الّصالة والّصوم، من 
ق املتِقن املكن، الشيخ حمّمد حسن بن عبد الـرحيم  مصنّفات الشــيخ الفقيه املحقِّ
فقيه كـربالء يف زمانه، وأستاذ الشيوخ يف عصـره، خصوًصا يف علم األصول، فإّنه 
صاحــب الفصول الذي هو مـرجع للفحول، كتبهــا لعمل املقلِّدين، وفيها نكات 

فقهّية وأسـرار علمّية يعِرفها املتدبـّر يف مطالعتها إذا كان من أهل الفقه...(.
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له نســخة خطّية واحدة يف مشهد املقّدسة)81(، وأشــار اآلقا بزرك لنسختن يف 
العــراق: إحدامها يف مكتبة الســّيد الّصــدر تارخيها 1252هـــ، وأخـرى يف مكتبة 

الطهـراين بسامـّراء)82(.

4ـ رســالة فقهّية: قال يف مقّدمتها:)هذه رسالة حـّررهُتا يف حتقيق مسألٍة مهّمة، 
وهــي: أّن الشــهادة علـى امللك الّســابقة للمّدعي أو ملوّرثه ال تـرفــع اليد املدعية 
للملكّيــة الفعلّيــة مع عدم ما يوِجب ســقوطها، وهذه املســألة مل أجدها حمـّررة يف 
كالم األصحاب مــع قّلة ما اّطلعت عليه من كتبهم يف هذا الباب، لكنّي صـرفُت 
فيهــا نظـري وأمعنُت فيها فكـري علـى قدر الوســع واإلمــكان، وباهلل االعتصام 

وعليه الّتكالن(.

مل أجــد أحــًدا من أهــل الفهارس والتـراجم قد أشــار إليهــا، إاّل صاحب دّرة 
الصدف)83(.
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المبحث الثاني
كتاب الفصول وموقعه العلمّي

لقد ظهـر أّن أشــهـر كتبه وأمّهها علـى اإلطالق)الفصول الغـروّية يف األصول 
الفقهّية(، وقد متّيز باإلحاطة والشــمول لســائـر املباحث األصولّية، إضافًة للدّقة 
والعمق يف حتـريـر املســائل وحتقيقها، فأخـرج فيه علمه املكنون، وتناول البحوث 
بحـرفّيــة قــّل نظيـرها، ومل ختــُل حتقيقاته من بحــوث ختّصصّيــة يف الّلغة واملنطق 
والفلسفة والكالم واحلديث. وقال يف وصفه بأّنه: »مصنَّف مل يسمح بمثله أفكار 
العلامء، ومل يأِت بنظيـره أحٌد من الفضالء األذكياء، وقد أوردُت فيه جواهـر أنظار 
نفيســة، وآللئ أفكار ثمينة، اســتخـرجُتها من بحار التدقيق والتحقيق، بمساعدة 

سواعد التأييد والتوفيق«)84(.

ويقع الكالم يف هذا املبحث يف مقامني:

املقام األول: موقعه العلمّي لدى العلامء:

ويمكن معرفة موقعه العلمّي لدى العلامء واملحّققن وأهل العلم عبـر كواشف 
خمتلفة، منها: أقواهلم التي تنصُّ علـى جاللة شأن الكتاب. ومنها: أفعاهلم بدراسة 
الكتاب وتدريســه وشـــرحه والتعليق عليه بالتوضيح واملناقشة؛ إذ لوال أمهّيته مَلَا 

وقع حموًرا للبحوث العالية، ومَلَا كان حمطًّا ألنظارهم.
وكلــامت العلامء يف اإلطـراء عليه كثيـرة، نقتصـــر علـى بعضها: يقول العاّلمة 
الســّيد حسن الّصدر: »الفصول الذي أكبَّ عليه الفحول، وهو يف كتب األصول 
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كالـربيع بن الفصول«)85(.
ويقول الّشيخ عّباس القمّي:)صاحب كتاب الفصول يف علم األصول، الذي 

تداولته أيدي الطلبة يف هذا الزمان، وتقّبلته بقبول حسن يف مجيع البلدان()86(.
ويقول املولـى الكشــميـرّي: »كتــاب الفصول الغـروّية يف األصــول الفقهّية، 
شــاهُد عدٍل علـى كون مصنِّفه عديــَم النّظيـر، ومجيُع اعتـراضاته ومناقشــاته مع 

ق أيب القاسم القّمّي الذي كان معاصـًرا له«)87(. قوانن املحقِّ
ويقول السّيد حمسن األمن: »الفصول: وهي من كتب القـراءة يف هذا الفن، أورد 
فيه مطالب »القوانن« وحّلها واعتـرض عليها، وهو مشهور عند أهل هذا النوع«)88(.

ويقول الســّيد حمّمد صادق بحـر العلوم: »وله من املؤّلفات املفيدة النافعة التي 
هي اليوم حمّط أنظار الفضالء واملشــتغلن من الطالب اســتفادًة وتدريًسا: كتاب 
الفصول، وقد بّن فيه مطالب صاحب القوانن)رمحه اهلل(، وحّل عباراته، وأورد 
عليه يف بعض عباراته بأحسن عبارة، وأوضحها، وهو نعم العّدة اليوم للمشتغِلن 

يف األصول«)89(.

ويقــول امليـــرزا التبـريــزّي: »كتابه املوســوم بالفصــول الغـروّيــة يف األصول 
الفقهّية، املشــهور بالفصــول، كان أمجع وأكمل الكتــب األصولّية يف التحقيقات 
األنيقة والتدقيقات الـرشــيقة، وكان حمالًّ الستفادة األكابـر والفحول، وكان فهُم 
ف  مطالبه والتفطُّن لنكاته ودقائقه مورَد افتخار الفضالء، وصار كتابه أفضل معرِّ
فه العلمّي. حيــث إّن هذا الكتاب حيتوي علـى بعض املطالب احلكمّية  ملقامه مؤلِّ
والعقلّية صار فهمه وتدريســه مــن دون االّطالع علـى اصطالحات أهل املعقول 

مشكاًل، بل غيـر ممكن عادًة«)90(.
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ويقول السّيد حمّمد باقـر اخلوانسارّي: »وكتاُبه هذا من أحسن ما ُكتَب يف أصول 
الفقه وأمجعها للتحقيق والتدقيق وأشــملها لكّل فكـر عميــق، وأحـرِزها لتدارك 
اشتباهات الّسالفن، أطمحها نظـًرا يف اخلصومة إلـى كتاب القوانن، وقد تداولته 
أيــدي الطلبة مجيعها يف هذا الزمان، وتقّبلته القبول احلســن يف البلدان مجيعها، إاّل 
أّنه غيـر مســتوعب مســائل هذا الفن اجلليل، وال بالٌغ مبلَغ كتاب أخيه األكبـر يف 
التفصيل والتذييل، وال يزيد عدد أبياته يف ظاهـر التخمن علـى كتاب القوانن«)91(.

وقال السّيد إســامعيل التنكابنّي: »الفصول الذي شاع يف األعصار واألمصار 
قلاًم وانطباًعا، جزاه اهلل أفضل جزاء املحسنن«)92(.

ومــن هنا يظهـــر ضعف احلكاية املنســوبة ألخيه الشــيخ حمّمــد تقي صاحب 
احلاشــية من أّنه فضوٌل)93(، فإهّنا مع جهالة ســندها مســتبعدة الّصدور عنه؛ لُبعد 
خفاء شــأن الكتاب علـى مثله مع شــهادة القايص والداين علـى جاللته وعظمته، 

قن)94(. وهلذا استبعده بعض املحقِّ

وكذا يظهـر ضعف احلكاية األخـرى من كون الفصول له)95(، فهي مع جهالة 
طـريقها، ولزومها نقض احلكاية الّسابقة غـريبٌة جًدا، فهذا اآلقا رضا النجفّي حفيد 
س الفصول يف النجف)96(، وألَّف كتابه)وقاية األذهان(  صاحب احلاشية كان يدرِّ
ناظـرا لكتاب عّمه صاحب الفصول، وكتب رســالًة يف تنبيهات االنسداد، قال يف 
تقدمتهــا: »إّن فيه بياَن مـراد اإلمامــِن اجلّد والعمِّ من حجّية الظّن بالطـريق«)97(، 

ومن املعلوم أنَّ أهل البيت أدرى بام فيه.
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املقام الثاين: ابتكارات صاحب الفصول:

قال املصنِّف يف تقدمة كتابه: »فأوردُت فيه حتقيقاٍت بلَغ إليها نظـري، وذكـرُت 
فيــه تنبيهاٍت عثـــر عليها فكـري، ممّا مل يســبقني إليها أحٌد غيـــري«)98(. فال بأس 
باإلشــارة الســـريعة إلـى ابتكارات صاحب الفصول يف ثــالث نقاط مهّمة علـى 

نحو التمثيل ال احلصـر)99(:

أوالً: موضوع علم األصول

إّن موضــوع كّل علم: )ما ُيبحث فيه عــن عوارضه الذاتّية(، واملـراد بالعرض 
الــذايت: ما يعرض اليشء لذاته، أي: ال بواســطة يف العروض، ســواء احتاج إلـى 

واسطة يف الثبوت ولو إلـى مباين أعم أم ال)100(.

ــق القّمــي)101( ـ: أّن موضوع علم  واملشــهور بــن األصولّيــن ومنهــم املحقِّ
األصول هو األدّلة األربعة: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل.

وُيالحــظ عليه: أّنه خيـرج بذلك أكثـر املســائل األصولّية عــن علم األصول، 
كمباحــث احلجج، فإّن البحث فيهــا بحث عن الدليلّية ال عــن عوارض األدّلة، 
فيكون بحًثا عن ثبوت املوضوع ال عن عوارضه، فيلزم أّن تكون مباحث احلجج من 
املبادئ التصورّية لعلم األصول ال من مسائله، وكذا مباحث التعادل والتـراجيح، 
فإّنه أيًضا بحث عن احلجّية حال التعارض، وكذا مباحث االستلزامات العقلّية، بل 
األصول العملّية الشـرعّية والعقلّية، فإهّنا ليست بحًثا عن عوارض األدّلة األربعة. 
نعــم، يبقـى بعــض مباحث األلفاظ، وهو بحث الظواهـــر الصغـروّي، كالبحث 
عن كــون األمـر ظاهـــرا يف الوجوب والنهــي ظاهـرا يف التحـريــم ونحوه)102(.
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وهلذا، عدل صاحب الفصــول)103( عن ذلك، فجعل موضوع علم األصول: 
األدلــة بام هي، أي: ذوات األدّلة، فيكون البحث عن الدليلّية بحًثا عن عوارضها 
أيًضا؛ حذًرا من اإلشكال املذكور؛ إذ مع كون املوضوع هي األدّلة بام هي، يكون 
البحث عن كّل ذلك بحًثا عن عوارضها كاحلجّية والظهور والتعارض ونحوها.

قــال صاحب الفصول: »وأّمــا بحثهم عن حجّية الكتــاب وخبـر الواحد فهو 
بحٌث عن األدّلة؛ ألّن املـراد هبا ذات األدّلة، ال هي مع وصف كوهنا أدّلة، فكوهنا 

أدّلة من أحواهلا الالحقة هلا، فينبغي أّن ُيبحث عنها أيًضا«)104(.

ثانيًا: الواجب املعّلق

مة تابٌع لوجــوب ذهيا؛ إذ أّن وجوهبا  لقــد تقـّرر يف األصــول: أنَّ وجوَب املقدِّ
يتـرّشــح مــن وجوب ذهيا. كام تقـــّرر أيًضا: أّن املكلَّف ال يســتحقُّ العقاب علـى 
تـــرك الواجب بتـرك مقّدمته قبل حضور وقتــه؛ إذ الفـرض عدم وجوب املقّدمة 
فعاًل، وعدم وجوب ذهيا عند عدم اإلتيان بمقّدمتها لعدم القدرة، هذا من جهة.

مــات قبل زمان  ومــن جهة أخـــرى فقد ورد يف الشـــريعة وجوُب بعض املقدِّ
ذهيا يف املؤّقتات، كوجوب قطع املســافة للحّج قبل حلول أّيامه، ووجوب الغسل 
مــن اجلنابة للصوم قبل الفجـر، ونحوها، وتســّمـى هــذه املقّدمات باصطالحهم 

بـ»املقّدمات املفّوتة«؛ باعتبار أّن تـركها موِجٌب لتفويت الواجب يف وقته.

فكيــف التوفيق بن هاتــن اجلهتن املعتمدتــن علـى البدهيّيــات العقلّية التي 
تبدو كأهّنــا متعارضة؟ حاول األعالم من املحّققن األصولّين كالشــيخ األعظم 
والعراقّي واألصفهايّن معاجلة هذه الشــبهة بطـــرق خمتلفة، وأّول املحاولن لدفع 
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هــذه العويصــة فيام يبدو هــو صاحب الفصــول، فابتكـــر »الواجــب املعلَّق« يف 
خصوص املؤّقتات؛ للجواب عن هذه الشــبهة، وذلك بعدما قّسم الواجب علـى 
املطلق واملشـــروط وبيــان حكمها من عــدم وجوب حتصيل مقّدمــات الواجب 
املشـــروط ووجوب حتصيل مقّدمات الواجب املطلق ذكـر هذا اإلشكال، قال ما 
ملّخصه إّن مثل احلّج واجب مشـروط بمجيء وقته، والزمه عدم وجوب حتصيل 
املقّدمات قبل الوقت حتـى يتـرّشح الوجوب منه إلـى املقّدمة كقطع املسافة مثاًل، 
وبعــد جمــيء وقته ال يكون قادًرا عليــه، فال جيب عليه احلّج فضــاًل عن مقّدماته، 

فيلزم أّن تاركه غيـر عاٍص مع حصول االستطاعة)105(.

فأشــار إلـى جوابه بتقســيم الواجــب علـى منجـــر ومعّلق، فقال: »وينقســُم 
باعتبــار آخـــر إلـى ما يتعّلق وجوبه باملكّلف وال يتوّقــف حصوله علـى أمـر غيـر 
)منّجـًزا(، وإلـى ما يتعّلق وجوبه به ويتوّقف حصوُله  مقدور له كاملعرفة، ولُيســمَّ
)معّلًقا( كاحلّج، فإّن وجوَبه يتعّلق باملكّلف من  علـى أمـر غيـر مقدور له، ولُيســمَّ
أّول زمن االســتطاعة أو خـروج الـرفقة ويتوّقف فعله علـى جميء وقته وهو غيـر 
مقدور له، والفـرق بن هذا النوع وبن الواجب املشـــروط: هو أّن التوّقف هناك 

للوجوب وهنا للفعل«)106(.

أي ُيفـرض الوقت يف املؤّقتات وقًتا للواجب فقط ال للوجوب، أي أّن الوقت 
ليس شـــرًطا وقيًدا للوجوب، بل هو قيد للواجب. فالوجوب علـى هذا الفـرض 
متقــّدم علـى الوقــت ولكن الواجب معّلق علـى حضور وقتــه. والفـرق بن هذا 
النوع وبن الواجب املشـــروط هو أّن التوّقف يف املشـــروط للوجوب ويف املعّلق 

للفعل، وعليه فال مانع من فـرض وجوب املقّدمة قبل زمان ذهيا.
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ثالثًا: مقّدمة الواجب

إّن من املباحث األصولّية القديمة بحث مقّدمة الواجب، ُيبحث فيه عن وجود 
مالزمة عقلّية بن وجوب اليشء ووجوب مقّدمته.

اختلفت أنظار األصولّين ووصلت أقواهلم إلـى أزيد من عشـرة أقوال، أمّهها:

1ـ وجوهبا مطلًقا، وهو املنسوب ألكثـر األصولّين.

واملعامل)108(.وُنســب  القوانــن)107(  واختــاره  مطلًقــا،  وجوهبــا  عــدم  2ـ 
للشهيدالثاين)109(.

3ـ التفصيل بن الســبب وغيـره، فال جيب يف األّول، وجيب يف الثاين كالشـرط 
وعدم املانع واملعّد، وهو املنسوب البن احلاجب)110(.

4ـ التفصيل بن السبب وغيـره، بالعكس، وهو املنسوب للواقفّية)111(.

5ـ التفصيــل، و وجــوب املقدمة بإرادة ذهيــا، فال تكون املقدمــة واجبة علـى 
تقديـر عدم إرادهتا، وهو املنسوب للمعامل)112(.

6ـ التفصيــل بــن املقّدمــة املوصلــة أي التي يتـرّتــب عليها الواجــب النفيّس 
فتجــب، وبن املقدمــة غيـر املوصلة فــال جتب، وهو املذهــب املعروف لصاحب 

الفصول)113(.
وقد أوضح صاحب الفصول مـراده من املقّدمة املوصلة، فقال: »قد ذكـرنا أّن 
وجوب مقّدمة الواجب غيـرّي، وبّينا أيًضا: أّنه ُيعتبـر يف اّتصاف الواجب الغيـرّي 
بالوجــوب كونه بحيث يتـرّتــب عليه الغيـر الذي جيب له حتـــى أّنه لو انفّك عنه 

كشف عن عدم وقوعه علـى الوجه الذي جيب، فال يّتصف بالوجوب«.
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ونقــول هنــا توضيًحــا لذلــك وتأكيــًدا لــه: إّن مقّدمــة الواجــب ال تتصف 
بالوجــوب واملطلوبّيــة من حيث كوهنــا مقّدمــة إاّل إذا تـرّتب عليهــا وجود ذي 
املقّدمة، ال بمعنـى أّن وجوهبا مشـــروٌط بوجوده فيلزم أاّل يكون خطاب باملقّدمة 
أصــاًل علـــى تقديـر عدمه، فــإّن ذلك مّتضح الفســاد، كيف؟ وإطــالق وجوهبا 
وعدمــه عندنا تابٌع إلطــالق وجوبه وعدمه، بل بمعنـــى أّن وقوعها علـى الوجه 
املطلــوب منوٌط بحصول الواجــب حتـى أهّنا إذا وقعت جمـــّردة عنه جتـّردت عن 
وصــف الوجــوب واملطلوبّية؛ لعدم وجوهبــا علـى الوجه املعتبـــر، فالتوّصل هبا 
إلـــى الواجــب من قبيل شـــرط الوجود هلا ال مــن قبيل شـــرط الوجوب، وهذا 
عنــدي هــو التحقيق الذي ال مزيد عليــه، وإن مل أقف علـى َمــن يتفّطن له()114(.

ثمَّ استدلَّ علـى خمتاره بثالثة أدّلة:

األول: »أّن وجــوب املقّدمة مّلا كان من باب املالزمــة العقلّية، فالعقل ال يدّل 
عليه زائًدا علـى القدر املذكور«.

الثاين: »ال يأبـى العقل أّن يقول اآلمـر احلكيم: أريد احلجَّ وأريد املســيـر الذي 
يتوّصل به إلـى فعل احلّج له من دون ما ال يتوّصل به إليه، وإن كان من شــأنه أّن 
يتوّصل به إليه، بل الضـــرورة قاضية بجواز التصـريح بمثل ذلك، كام أهّنا قاضية 
بقبــح التصـريح بعدم مطلوبّيتها له مطلًقا أو علـى تقديـر التوّصل هبا إليه، وذلك 
آيــة عدم املالزمة بن وجوب الفعل ووجــوب مقّدمته علـى تقديـر عدم التوّصل 

هبا إليه«.

ل هبا إلـى الواجب وحصوله، فال  الثالــث: »أّن املطلوب باملقّدمة جمـرد التوصُّ
ل إليــه وحصوله معتبـرا يف مطلوبّيتها، فــال تكون مطلوبة إذا  جـــرم يكون التوصُّ
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انفّكــت عنه، وصـريح الوجدان قاٍض بأّن َمن يـريد شــيًئا ملجـرد حصول يشء ال 
يـريده إذا وقع جمـرًدا عنه، ويلزم منه أّن يكون وقوعه علـى الوجه املطلوب منوًطا 

بحصوله«.

المبحث الثالث
مخطوطاته وطبعاته

ويقع الكالم يف هذا املبحث يف مقامني:

املقام األول: خمطوطاته

ــا يف الدراســات العليا وفـرة  ويظهـــر ممّا تقّدم مــن كونه كتاًبا درســيًّا وحموريًّ
نســخه اخلطّية؛ لكثـرة املداولة واملناولة، فانتشـرت عشـرات النسخ يف البالد، وال 
ســّيام يف إيـران والعراق، حيث إهّنا كثيـرة فســننتخب هاهنا أهّم النســخ مع بيان 

مواصفاهتا)115(:

قــم، املـرعشــّية: 15437، )ج1(، بخــطِّ مؤلفــه، تارخيهــا 1228هـــ، . 1
فه، تقع يف 230 ورقة. مصّححة، حمّشاة بخطِّ مؤلِّ

مشــهد، أدبيات: 28، جمهولة الناســخ، تارخيها 1232هـ، عليها ختم عل . 2
أكبـر احلسيني.

طهـران، ملك: 1389، تارخيها 1232هـ، تقع يف 258 ورقة.. 3

طهـــران، مــل: 3323، )ج2(، بخط عّل بن مشــهدي حممــد الزنكوئي، . 4
تارخيها 1240هـ بالنجف، تقع يف 314 ورقة.
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مشهد، الـرضوية: 15775، )ج1(، تارخيها 1241هـ، مصّححة، مقابلة، . 5
حمّشاة من املؤّلف، أوقفها حممود الشهايب، تقع يف 260 ورقة.

مشــهد، الـرضوية: 14421، )ج1(، تارخيها 1242هـ، حمّشاة من املؤلف . 6
بـرمز)ُمــدَّ ظّله(، أوقفها الســّيد حمّمد باقـر الســبزوارّي بتاريخ 1405هـ، 

تقع يف 187 ورقة.

قــم، املعصومّية: 254، )ج2(، تارخيها 3 رجــب 1248هـ، تقع يف 350 . 7
ورقة.

قــم، الطبــيس: 34، بخطِّ أيب القاســم بن حاجي حســن عــل القزوينّي، . 8
تارخيهــا 21 شــوال 1248هـ يف النجف، مصّححة، وعليها بالغ، حمّشــاة 

بإمضاء)منه دام ظّله(، تقع يف 360 ورقة.

قم، املـرعشّية: 3424، بخطِّ السّيد عبد الوّهاب بن أيب القاسم الـرضوّي . 9
ــف، تارخيهــا 19 ربيــع األول 1249هـــ بالنجف،  اهلمــدايّن تلميــذ املؤلِّ

مصّححة، مقابلة مع امليـرزا أيب تـراب، تقع يف 429 ورقة.

مشــهد، عل حيــدر: 218، تارخيها 29 ربيع الثــاين 1250هـ، مصّححة، . 10
عليها متّلك صادق ابن الشــيخ حسن الالهيجّي بتاريخ 1302هـ، تقع يف 

342 ورقة.

مشــهد، الـرضوية: 27056، )ج1ـ2(، بخطِّ حمّمد تقي بن حمّمد إسامعيل . 11
اإلســتـرآبادّي اجلـرجايّن، منسوخة عن نسخة خطِّ املؤلِّف، تارخيها شوال 
1251هـ بالنجف، مصّححة، حمّشاة من املؤلِّف، عليها متّلك حمّمد جعفـر 

بن مال حمّمد طاهـر احلّل بتاريخ 1257هـ، تقع يف 309 ورقة.
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النجــف، احلكيــم: 1810، بخطِّ رضا بن حبيــب اهلل، تارخيها 1251هـ، . 12
تقع يف 294 ورقة.

النجف، احلكيم: 1813، بخطِّ حمّمد سميع بن حمّمد عل اليزدّي، تارخيها . 13
1251هـ، تقع يف 293 ورقة.

قــم، الگلپايــگاين: 5664ـ29/4، بخــطِّ حمّمــد تقي بن حمّمد إســامعيل . 14
اإلســتـرآبادّي اجلـرجــايّن، تارخيها 14 صفـر 1252هـــ بالنجف، واقفها 
حاجــي حمّمد عل تاجـر العّطار الطهـــرايّن بتاريخ 1258هـ، تقع يف 303 

ورقة.

طهـران، مـروى: 575، )ج1(، تارخيها 1252هـ.. 15

مشــهد، الـرضوّيــة: 14811، )ج1(، بخطِّ حمّمد تقي بن حمّمد إســامعيل . 16
اإلســتـرآبادّي، تارخيها 16 ربيع الثاين 1252هـ بالنجف، واقفها الســّيد 

حمّمد باقـر السبزوارّي بتاريخ 1405هـ، تقع يف 224 ورقة.

قم، الگلپايگاين: 1703ـ10/13، بخطِّ حمّمد قل بن فتح عل التبـريزّي، . 17
تارخيها 1252هـ، مصّححة، حمّشاة مذّيلة بـ)منه(، تقع يف 320 ورقة.

كاشــان، رضوي: 57، )ج1(، بخطِّ مصطفـى بن عبد اهلل اهلزار جـريبّي، . 18
تارخيها 1252هـ بكـربالء.

مشهد، الـرضوية: 25210، تارخيها 1255هـ.. 19

مشهد، الـرضوّية: 21169، )ج1ـ2(، بخطِّ عل أكبـر بن مال رضا الالري . 20
الشيـرازّي، تارخيها 10 شوال 1255هـ، تقع يف 446 ورقة.
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مشــهد، گوهـرشــاد: 1278، )ج2(، بخّط صفـر عل بن إسامعيل نجف . 21
آبادي األصفهايّن، تارخيها 19 ذو القعدة 1255هـ، عليها متلك حمّمد عل 

املوسوي املشهور بـ)گلستانه( بتاريخ 1270هـ مع ختمه.

كـرمانشاه، فيض مهدوي، )ج2(، بخطِّ السّيد عل الطباطبائّي، تارخيها 9 . 22
ذو القعدة 1255هـ بكـربالء.

رشــت، مجعيت نشـــر فـرهنــگ: 60، )ج1(، تارخيها 1255هـــ، تقع يف . 23
265 ورقة.

زنجان، إمام مجعة، )ج1(، بخّط عل بن حســن نجف آبادّي، تارخيها 17 . 24
ربيع الثاين 1255هـ.

املقام الثاين: طبعاته

قــال اآلقا ُبزرك:)وأّول ما ُطبِــع كان بنفقته، ثّم حلقه ســائـر الطبعات إلـى أّن 
وصل ثمنه بأقّل من قـرانات()116(.

وقد وردت اإلشارة يف الفهارس لسبع طبعات، وهي:

1ـ طهـران، حجـري 1277هـ.

2ـ رحل، بدون ناشـر 1269هـ.

3ـ دار اخلالفة، طهـران 1305هـ.

4ـ إيـران 1274هـ.

5ـ طهـران، حجـري، رحل 1269هـ.

6ـ تبـريز، حجـري، رحل 1306هـ.
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7ـ دار اخلالفة، طهـران، حجـري، رحل 1305هـ.

قلــُت: وحيتمل أّن تكوَن الثانية والثالثة متحدتن، وكذا اخلامســة والســابعة، 
فتكون جمموع الطبعات علـى هذا االحتامل مخس طبعات.

وممّا يؤســف له أّن الكتــاب هبذه املكانة واألمهّية مل ُيطبع طبعــة حمّققة تليق به، 
وكم له من نظيـر، قّيض اهلل َمن خيدمه خدمة تليق به.

المبحث الـرابع
شـروحه وحواشيه

لقــد تبّن أّن كتاب)الفصــول الغـروّية( من أهّم الكتــب األصولّية، ولذا وقع 
ضمن اهتامم األصولّين، وصار حمــوًرا يف األروقة العلمّية، وتصّدى األصولّيون 
لبيان حتقيقاته وتدقيقاته، وفتح مقفالته ومعضالته، ومالحظة اســتدالالته تأييًدا 
وتطويـــًرا ونقًضــا وإبـراًما، فكتبوا شـــروًحا وحوايَش كثيـــرة عليه. و حيث كان 
أصــل الكتاب كبيـًرا مع اّتســامه بالدّقة والعمق؛ كانت جّل احلــوايش غيـر تاّمة، 

قال اآلقا بزرك: »وعلـى هذا الكتاب حواٍش كثيـرة، لكن جّلها غيـر تاّمة«)117(.

وقد وقعنا علـى قسم وافـر من عناوينها يف كتب التـراجم واإلجازات وفهارس 
املطبوعات واملخطوطات، وها نحن نســتعرضها مع اإلشارة إلـى نسخها اخلطّية 

ومواصفاهتا:

1ـ احلاشــية علـى الفصول: للعاّلمة احلكيم الشــيخ أمحد الشيـرازّي، املعروف 
بـ» شــانه ســاز«؛ من تالميذ السّيد املجّدد الشيـرازّي بســامـّراء سنن، وكان 
ًســا فيها بمدرســة القّوام  جامــع املعقول واملنقــول، مكــث يف النجف مدرِّ
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ضة إليه، وكان مشــهوًرا يف تدريس)الفصول( إلـى أّن تويّف  الشــيـرازّي املفوَّ
هبا يف 1332هـ)118(. قال السّيد املـرعيّش: »صاحب احلاشية املطبوعة علـى 

كتاب الفصول املطبوعة بمبئي«)119(.

باغــي،  القـــره  إســامعيل  املولـــى  لآلخونــد  الفصــول:  علـــى  احلاشــية  2ـ 
املتــوىّف بالنجــف يف 1322هـ، من تالميذ الســّيد الشــيـرازّي يف ســامـراء، 
وحضـــر يف طهـــران درس الشــيخ اجلامــع للمعقــول واملنقــول املولـــى 
هــادي الطهـــراين املتــوىّف 1295هـــ، وكان املولـــى هــادي مــن تالميــذ 
صاحــب الفصــول، وقد قـــرأ علـى مؤّلفــه، وقـــرأه املولـى إســامعيل هذا 
عليــه، فالظاهـــر أّن مــا أورده يف حاشــيته كّلهــا آراء صاحــب الفصــول.

وقــال اآلقا بزرك: »ذكـر تلميذ املؤّلف امليـرزا حمّمد باقـر الطباطبائّي التبـريزّي 
املعروف بـ)القايض(: أّن احلاشية كانت بخطِّ املؤّلف يف كتبه، وبعد وفاته اشتـراها 
بعــُض تالميــذه القمّين... وقد ُطبــع يف النجف أوائل هذه احلاشــية إلـى أربعن 
صفحة بعد وفاة املولـى إسامعيل، لكنّه مل خيـرج بقّيتها من الّطبع، ومل أدِر إلـى َمن 
انتقلت النسخة، ويوجد مقدار املطبوع عند السّيد آقا التستـري يف النجف«)120(.

قلــُت: نســخته اخلطّيــة موجــودة يف جمموعــة الســّيد حمّمــد عــل القــايض 
الطباطبائّي)121(، ولكنّها جمهولة املعلومات.

3ـ احلاشــية علـى الفصــول: للميـرزا حمّمد باقـر القــايض الطباطبائّي صاحب 
»حاشية الفـرائد«)122(.

4ـ احلاشــية علـــى الفصول: للســّيد إســامعيل بن نجــف احلســينّي املـرندّي، 
املتــوىّف 1318هـــ، كان من تالميذ الشــيخ األنصارّي، بلغت هذه احلاشــية 



230

الشيخ محمد حسني األصفهاني احلائـري)ت: 1255هـ( وكتابه)الفصول الغـرويّة( دراسة وصفية

االســتداللّية املختصـرة إلـى بحث احلقيقة واملجــاز، والظاهـر أّن املحيّش مل 
يكتب منها أكثـر من هذا املقدار)123(، ونســخة خّط املؤلِّف يف مكتبة الســّيد 
املـرعــيّش بقم حتــت الـرقــم 8130)124(، وذكـر اآلقا بزرك: »النســخة عند 

أحفاده بتبـريز«)125(.

5ـ احلاشــية علـى الفصول: للعاّلمة الفقيه الشــيخ حمّمد حســن كّبة الكاظمّي 
النجفــّي، املتوىّف 1336هـ، وهو عامل جليل وفقيه بارع، حضـر علـى الســّيد 
املجّدد حتـى بلغ االجتهاد، وأرجع الشــيخ الشيـرازّي إليه يف االحتياطات، 
لــه تصنيفات عّدة، منها هــذا املصنَّف الذي من أّوله إلـى آخـر تعريف الفقه 
يف ســبعامئة بيت، ثــّم من املقالة األولـــى من مباحث األلفاظ إلـى أواســط 
مقّدمة الواجب يف ألفن ومخســامئة بيت، فـــرغ منها بحدود 1305هـ، رآها 

اآلقا ُبزرك بخطِّه)126(.

6ـ احلاشــية علـــى الفصــول: للشــيخ حمّمد رضــا الدزفويّل صاحب »حاشــية 
الفـرائد«، املتوىّف يف بـروجـرد 1352هـ)127(.

7ـ احلاشــية علـى الفصول: للعاّلمة الســّيد حمّمد صادق السنگلجي الطهـرايّن 
صاحب املقبـرة الكبيـرة التي بناها الصدر األعظم اآلشتيايّن يف جوار السّيد عبد 
العظيم احلسنّي بقـرية الـري املتوىّف 1300هـ، وهو سبط السّيد املجاهد، هاجـر 
من مهدان إلـى احلائـر وتلمذ علـى صاحب الفصول مّدة وكتب هذه احلاشية، 
ثّم نزل بطهـــران وتـرّقـى أمـره هبا،  وصار مـرجــع األمور يف طهـران)128(.

له أربع نســخ خطّية يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمّي بطهـران، حتت األرقام 
التالية: 1/1217؛ 1067؛ 1178؛ 1200)129(.
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8ـ احلاشــية علـــى الفصول: للســّيد عبــد الكـريــم الالهيجّي، املتــوىّف حدود 
سها كـ»القوانن  1322هـ، كانت له حواٍش علـى الكتب مجيعها التي كان يدرِّ
والـرياض والـروضة«، وأكثـرها خمتصـرات مفيدة للتالميذ يف فهم عبارات 
املتن، وهي علـى هوامش نسخته، قال اآلقا ُبزرك: »وكنُت أحضـر عنده مّدة 
ن بإذنه حواشيه إلـى  يف »القوانن والفصول«، وآخُذ نسخة الفصول منه وأدوِّ
أّن بلغت قـرب ثامنامئة بيت يف أواسط 1312هـ، ويف أواخـر السنة خـرجت 
من طهـــران إلـى العراق، ومــا دّونته موجوٌد عندي ضمــن جمموعة«)130(.

9ـ احلاشــية علـى الفصول: للمولـى حمّمد عل بن أمحد القـراچه داغي، ذكـرها 
ضمن فهـرس تصانيفه)131(.

10ـ احلاشية علـى الفصول: للشيخ عل بن جواد املـرندّي النجفّي، تلمذ علـى شيخ 
الشـريعة واآلخوند، وله كتاب البيع والتقـريـرات وحاشية الفـرائد، وحاشيته 
علـى الفصول تاّمة، فـرغ منها يف 1330هـ، رآها اآلقا بزرك عنده بخطِّه)132(.

11ـ احلاشية علـى الفصول: للشيخ امليـرزا فتح اهلل النامزّي األصفهايّن، الشهيـر 
بـ»شــيخ الشـــريعة«، املتــوىّف 1339هـــ، وهي تعليقــة نافعة لطيفة سلســلة 
العبــارة، استنســخها بعض تالميــذه، منهم امليـــرزا حمّمد باقـــر الطباطبائّي 
التبـريزّي)133(، واستنســخها اآلقا بزرك بخّطــه، ولكنّها خـرجت من حتت 

يده، ومل يستنسخها مـّرة أخـرى)134(.
12ـ احلاشــية علـــى الفصــول: للميـــرزا حمّمد بن ســليامن التنكابنــّي، املتوىّف 

1302هـ، ذكـرها يف قصصه)135(.
13ـ احلاشــية علـى الفصول: للســّيد حمّمد بن عبد الكـريم بن حمّمد املوســوّي 
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الســـرايّب التبـريــزّي، الشــهيـر بـ»موالنــا«، املتــوىّف 1360هـــ، هاجـر إلـى 
العتبات للتحصيل العلمّي، وحضـر علـى شــيخ الشـــريعة مع اآلقا بزرك، 
له »بـراهن الفقه« مطبوع، وحاشــيته هــذه علـى مباحث األلفاظ ذكـرها يف 

فهـرس كتبه)136(.
س بمشــهد،  14ـ احلاشــية علـى الفصول: للميـرزا نصـر اهلل الشــيـرازّي املقدَّ

املتوىّف 1291هـ)137(.
15ـ احلاشــية علـى الفصول: لنور الدين بن حمّمد النهاوندّي، وهي تقـريـرات 
درس الشيخ عبد النبّي النوري املتوىّف 1344هـ، كام صـّرح يف أّول النسخة، 
نســخته األم يف مكتبة املســجد األعظم بقم حتت الـرقم 3/1002، مكتوبة 
بتاريخ 1310هـ بطهـران، وهي نسخة مصّححة، من موقوفات احلاج حمّمد 

الـرمضايّن)138(.
16ـ احلاشية علـى الفصول: لفـرج اهلل بن حمّمد التبـريزّي، له نسخة مصّورة يف 

مؤسسة كاشف الغطاء العاّمة حتت الـرقم 5974، تقع يف 154 ورقة.
17ـ حاشــية الفصــول: للمال فتح عل بــن گل حمّمد البـرادگاهــي اللنكـرايّن، 

فاته يف فهـرس مكتبته)139(. املتوىّف بعد 1339هـ، عّده من مؤلَّ

18ـ حاشية الفصول الغـروّية: للسّيد حمّمد باقـر بن مـرتضـى بن أمحد الطباطبائّي 
اليزدّي النجفّي، املتوىّف 1298هـ، حضـر علـى الفاضل األردكايّن بكـربالء، 
وعلـــى الشــيخ األنصارّي والشــيخ رايض النجفــّي بالنجف، لــه مؤلفات 
كثيـرة، منها هذه احلاشــية التي كتبها علـى نحو التعليق علـى هوامش نسخٍة 
مــن »الفصول« املطبوع، ثّم دّون بعضهــا يف كـراريس ومل يتم التدوين)140(، 



233

السيد عبد الهادي محمد علي العلوي

�ضهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة اخلامسة/اجمللد اخلامس/ العدد الثاني

ق السّيد احلسينّي)141(، ومل ُيشـر ملوضعها. وقد رآها املحقِّ

19ـ حاشــية الفصول: للشــيخ حمّمد األصفهايّن، املتوىّف قبل القـرن 14، وهذه 
احلاشــية حمفوظة يف مكتبة املدرســة الفيضّية بقم حتت الـرقم 2/114 بخطِّ 

حمّمد بن حمّمد باقـر اخلـراسايّن، تارخيها 1298هـ)142(.

20ـ حاشــية الفصول: للسّيد رضا اخلوئّي، والنسخة حمفوظة يف مكتبة القايض 
الطباطبائّي بتبـريز)143(.

21ـ دقائــق األصــول يف شـــرح الفصول: ملحّمــد نبي بن أمحد التويســـركاين، 
املتــوىّف نحو 1319هـ، مــن علامء أصفهان، حضـر علـــى أعالمها، وأجازه 
مجلة من األعالم اجتهاًدا وروايًة، كاملولـى عبد الـرحيم األصفهايّن، والشيخ 
زيــن العابديــن اهلزار جـريبي، وشــيخ العراقن الكـربــايّس، له جمموعة من 
املؤّلفات)144( منها شـرحه هذا، وهو شـرح يف جمّلدات عّدة، تّم جمّلده الثاين 
يف ســنة 1276هـ)145(. له نسخة يف مدرسة الفيضّية بقم حتت الـرقم 1623 
بخّط حممد حسن بن عل أكبـر املشهدّي بتاريخ 1298هـ، ونسخة أخـرى يف 
املكتبة الوطنية بطهـران حتت الـرقم 17387)146(، ونســخة ثالثة يف مؤسسة 

كاشف الغطاء العامة حتت الـرقم 5029 تقع يف 497 ورقة.

22ـ فتح مقفالت األصول يف توضيح معضالت الفصول: للسّيد حسن بن أمحد 
احلسينّي الكاشايّن النجفّي املشهدّي، املتوىّف 1342هـ، الفقيه األصويّل، كان 
مـرجًعا دينًيا يف مشــهد املقّدسة، له شـروح وتعاليق مبسوطة علـى الـروضة 
والـرياض والشـــرائع والقوانن، وشـــرح الفصول يف ســبعة جملدات)147(، 
صنّفهــا بتاريخ 11شــوال 1290هـ يف النجف األشـــرف. له نســخة خطّية 
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واحــدة يف مكتبــة الگلپايــگاين بقم حتــت الـرقــم 2932ـ15/172، وهي 
املجلد السادس، بخط املؤلف، وحمشاة بخّطه أيًضا، تقع يف 234 ورقة)148(.

23ـ احلاشــية علـى حاشــية السّيد صادق الســنگلجي: للمولـى حمّمد بن أمحد 
اآلمّل، صاحب »أخبار األسـرار«)149(.

24ـ شـــرح حوايش الفصول: ملحمد بن منصور، نســختها املصورة يف مؤسسة 
كاشف الغطاء العامة حتت رقم 63، تقع يف 34 ورقة.

25ـ حاشــية الفصول: جمهولة املؤلِّف، والنسخة حمفوظة يف مكتبة الگلپايگاين 
حة، حمّشــاة  بقــم حتــت الـرقــم 1/7595ـ38/215، وهي نســخة مصحَّ

بإمضاء »للشيخ حمّمد تقي قدس رسه«)150(.
26ـ حاشــية الفصول: جمهولة املؤلــف، ُكتب عليها بخطِّ خمتلــف »تقـريـرات 
درس امليـرزا الشــيـرازي مّتعنا اهلل ببقائه«، والظاهـر أّن املحيّش من تالمذته، 
وهي تعليقات حتقيقّية علـى مباحث األلفاظ من الفصول، له نسخة حمفوظة 
يف اآلســتانة الـرضوّية بمشــهد حتت الـرقم 3/12957، واقفها الشيخ عبد 

اهلل جمتهد پور)151(.
27ـ حاشية الفصول: جمهولة املؤلِّف، له نسخة يف مكتبة املدرسة الفيضّية حتت 

الـرقم 2/1095، جمهولة الكاتب والتاريخ)152(.
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الخاتمة:
وبعد هذه اجلولة الســـريعة علـى سيـرة هذا الَعَلم العمالق واألصويل العظيم 

يمكن أّن نستخلص ما يل:

أّواًل: اتضــح جليًّــا املكانــة واملنزلة العلمّية للشــيخ حممد حســن األصفهاين 
الغـروي، وذلك من خالل كلامت الثناء ومجل اإلطـراء من قبل العلامء.

ثانًيــا: تبّن مــا للفصول الغـروّية مــن أمّهّية يف علم األصول، فقــد كان مداًرا 
للبحث والشـرح والتحشية لفتـرات زمانّية طويلة.

ثالًثــا: مــع أّن علــم األصول قــد خطـا خطــوات كبيـــرة تطــّوًرا وعمًقا بعد 
كتاب)الفصول( إاّل أّنــه ال يمكن اعتبار كتاب الفصول الغـروّية جزًءا من تأريخ 

علم األصول فحسب، بل ما زالت نظـرّياته حمّل بحث بن األعالم.

رابًعــا: إّن من طـرق استكشــاف منزلــة أّي كتاب لدى علــامء ذلك العلم هو 
كثـرة استنساخه وكثـرة شـروحه وحواشيه، وهذا ممّا حصل بشكل واضح لكتاب 

الفصول الغـروّية.

خامًســا: إّن بقاء كتاب الفصول الغـروّية حبيــس الطبعات احلجـرّية ممّا يمنع 
من عموم االستفادة منه، وبذلك تبـرز أمهّية وضـرورة حتقيقه حتقيًقا علميًّا ليكون 

يف معرض استفادة طاّلب العلم.
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سادًسا: إّن كتاب الفصول الغـروّية مل يقتصـر علـى طـرح نظـرّيات األصولّين 
ومناقشــتها، بــل كانت لــه إبداعاته ونظـرّياتــه اخلاّصة والتي ما زالــت ُتطـرح يف 

بحوث اخلارج يف احلوزات العلمّية.

واحلمد هلل أّواًل وآخـًرا والصالة والســالم علـى أشـــرف األنبياء واملـرســلن 
سّيدنا حممد وآله الطاهـرين املعصومن.
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الهوامش
 مستدرك سفينة البحار ج10 ص 279-278.. 1
 ينظــر مثاًل: تقريرات آية اهلل املجّدد الشــريازي ج1 ص61؛ ص77؛ ص342؛ ج2 . 2

ص18، وغريها.
 ينظــر مثــاًل: املباحث األصولّية للمرجع الديني الشــيخ حممد إســحاق الفياض ج2 . 3

يف  املحكــم  ص265؛  ص251؛  ص134؛  ج4  ص373؛  ص336؛  ص335؛ 
أصول الفقه للمرجع الديني السّيد حممد سعيد احلكيم ج1 ص335؛ ص339؛ ج2 

ص181؛ ص265؛ ص297، وغريمها.
 ينظــر: تاريخ احلوزات العلمية)احلوزة العلمّية يف كربالء(، جملة تراثنا، العدد 119-. 4

129 ص83.
 يكفــي عىل ذلك شــاهًدا األعــالم الذين هاجــروا إىل كربالء لطلــب العلم يف ذينك . 5

القرنن، من قبيل الســّيد حممد مهدي بحر العلوم، والشــيخ األعظم الشــيخ مرتىض 
األنصــاري وغريمها، وللمزيد يراجع اجلزآن الثاين عرش والثالث عرش من موســوعة 

طبقات الفقهاء. 
 ينظر: معجم البلدان ج4 ص275. . 6
 درة الصدف ج5 ص40.. 7
 ولذا ُسمي بـ: االيوانكيفّي، الورامينّي، الرازّي، الطهرايّن.. 8
 روضات اجلنات ج2 ص123.. 9

 درة الصدف ج5 ص40.. 10
 التاريخ املذكور عىل نحو التقريب ال الضبط والدّقة.. 11
ينظر لرمجته: هداية املسرشدين يف رشح معامل الدين، ج1، ص46-32.. 12
 ينظر: تكملة نجوم السامء ص406 ت54؛ 1 ص296؛ الكرام الربرة ج1 ص390؛ . 13
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معجم املؤلفن ج9 ص256؛ رحيانة األدب ج3 ص380.
 ينظــر: تكملة أمــل اآلمــل ج5 ص365 ت2299؛ معارف الرجــال ج2 ص104 . 14

ت252؛ أعيــان الشــيعة ج5 ص150؛ الذريعــة ج15 ص190 ر1272؛ تراجــم 
الرجال ج3 ص210 ت2232.

 سورة البقرة)2(: اآلية: 256.. 15
 قلُت: املراد بقيام الشــمس: قريب الزوال، وهو قيامها يف وســط الّسامء ووصوهلا إىل . 16

دائرة نصف النهار تقريًبا.
 نرة الناظرين ونزهة البارصين، املطبوع ضمن: مرياث إسالمي إيران ج7 ص695.. 17
 ينظر: روضات اجلنات ج2 ص126؛ الكنى واأللقاب ج2 ص7؛ رحيانة األدب ج3 . 18

ص380؛ احلديقة املبهجة ص23؛ جنة النعيم ص526؛ أعيان الشيعة ج9 ص233 
ت554؛ الدرر البهية ج2 ص778 ت229؛ معارف الرجال ج2 ص232 ت328؛ 

األعالم ج6 ص104.
 الذريعة ج16 ص242 ر959. . 19
 وحُيتمل أّن يكون وفاته ثالث مجادى األوىل ال عارشه، لتقارب رسمي كلمتي)عارش( . 20

و)ثالث(، فُيحتَمل تصحيف إحدامها عن األخرى، فقد قال الســّيد أمحد األشكورّي 
تعليًقا عىل اآلقا ُبزرك ـ)ولكّن تلميَذه الّســّيد عبد الوّهاب الرضوّي اهلمذايّن كتَب يف 
آخر نســخة من كتاب الفصول الغروية: أّنه تويّف يوم االثنن عارش مجادى األوىل سنة 

1255هـ(. ينظر: تراجم الرجال ج3 ص210 ت2232.
قلُت: هو الســّيد عبد الوّهاب بن أيب القاســم الرضوّي اهلمــدايّن من تالميذ املؤلِّف، 
والنســخة حمفوظــة يف مكتبة الســّيد املرعيّش بقّم املقّدســة حتت رقــم: 3424، كتبها 
بتاريــخ 19 ربيع األّول 1249هـ يف النجف األرشف، تقع يف 429 ورقة، مصّححة، 

ومقابلة مع املريزا أيب تراب. ينظر: الراث العريب املخطوط ج9 ص355. 
 روضات اجلنات ج2 ص126.. 21
 ينظــر مثاًل: روضات اجلنات ج2 ص126؛ تكملة أمل اآلمل ج5 ص365؛ الكرام . 22
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الــربرة ج1 ص391؛ الفوائد الرضوّيــة ج2 ص789؛ الــدرر البهّية ج2 ص778؛ 
رحيانة األدب ج3 ص380.

 ينظر: الكرام الربرة ج1 ص391.. 23
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 24
 الكرام الربرة ج1 ص390.. 25
 الفوائد الرضوية ج2 ص789.. 26
 نرة الناظرين ونزهة البارصين، املطبوع ضمن: مرياث إسالمي إيران ج7 ص694.. 27
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 28
 رحيانة األدب ج3 ص380.. 29
 تكملة نجوم السامء ص406 ت54.. 30
 روضات اجلنات ج2 ص126.. 31
 تكملة أمل اآلمل ج5 ص364 ت2299.. 32
ق أبو جعفر احلّل النجفّي من فهرسه املخطوط ملكتبة احلّجة . 33  أفادنا بذلك شيخنا املحقِّ

الطباطبائّي.
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 34
 الكرام الربرة ج1 ص391.. 35
 ينظــر مثــاًل: الذريعــة ج1 ص472؛ ج8 ص35؛ ج9 ق2 ص686؛ الذريعة ج10 . 36

ص125.
 ينظــر: تقدمــة مشــارع األحــكام، املطبــوع ضمــن: مــرياث حــوزة أصفهــان ج5 . 37

ص361ـ567.
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 38
 روضات اجلنات ج2 ص123ـ124.. 39
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 40
 الطريق واملحجة لثمرة املهجة ص81. . 41
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 الكرام الربرة ج1 ص390.. 42
 الدرر البهية ج2 ص777 ت229.. 43
 الكرام الربرة ج3 ص346 ت533؛ وينظر أيًضا: الذريعة ج23 ص215 ر8680.. 44
 الكرام الربرة ج1 ص390.. 45
 أعيــان الشــيعة ج7 ص165؛ الذريعــة ج1 ص194 ر1008؛ معارف الرجال ج1 . 46

ص330 ت163.
 معارف الرجال ج2 ص149 ت276.. 47
 الذريعة ج11 ص23 ر130.. 48
 أعيان الشيعة ج6 ص146؛ معارف الرجال ج1 ص263 ت128. . 49
 معارف الرجال ج2 ص104 ت252.. 50
 معارف الرجال ج2 ص232 ت328؛ أعيان الشيعة ج4 ص95.. 51
 أعيان الشيعة ج4 ص95. . 52
 الطريق واملحجة لثمرة املهجة ص81. . 53
 أعيان الشيعة ج6 ص18. . 54
 املصدر نفسه ج6 ص126. . 55
 تراجم الرجال ج2 ص723 ت1337.. 56
 الطريق واملحجة لثمرة املهجة ص418. . 57
 تراجم الرجال ج2 ص846 ت1590؛ الذريعة ج4 ص462.. 58
 نرة الناظرين ونزهة البارصين، املطبوع ضمن: مرياث إسالمي إيران ج7 ص694.. 59
 تراجم الرجال ج3 ص210 ت2232؛ الراث العريب املخطوط ج9 ص355.. 60
 أعيان الشيعة ج9 ص431؛ الذريعة ج2 ص283 ر1149.. 61
 الذريعة ج16 ص351 ر1634.. 62
 الذريعة ج11 ص262 ر1601؛ تذكرة األعيان ص385.. 63
 أعيان الشيعة ج7 ص167. . 64
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املصدر نفسه ج9 ص367. . 65
املصدر نفسه ج10 ص127. . 66
 الكرام الربرة ج2 ص724. . 67
 الذريعة ج23 ص215 ر8680، مصفى املقال ص137.. 68
 الفصول الغروية ج1 ص1.. 69
 الذريعة ج16 ص242 ر959.. 70
 النســخة حمفوظة يف مكتبة السّيد املرعيّش النجفّي بقم املقّدسة، حتت الرقم 15437، . 71

وهي عبارة عن اجلزء األول من الكتاب، بخط شكســته نستعليق، تارخيها 1228هـ، 
والنسخة نفيسة، مصّححة وحمّشاة بخّط املؤّلف، تقع يف 230 ورقة. ينظر: فهرستگان 

نسخهاى خطى ايران ج24 ص60.
 نرة الناظرين ونزهة البارصين، املطبوع ضمن: مرياث إسالمي إيران ج7 ص695.. 72
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 73
 األعالم ج6 ص104. 74
 تكملة أمل اآلمل ج5 ص365 ت2299.. 75
 الذريعة ج16 ص286 ر1242. . 76
 هي النســخة املحفوظــة يف مكتبة آية اهلل الزنجــايّن برقم 57ـ1، اجلــزء األول)كتاب . 77

الطهــارة فقط(، خطها نســتعليق، كاتبها أحــد تالمذة املصنِّف، كتبهــا عام الطاعون 
1246هـ، ويظهر من حواشيه أّنه توافرت لدى الناسخ نسختان من الكتاب، وعليها 
حواٍش مهّمة، تقع يف 70 ورقة، بخط نســتعليق، من بداية الطهارة إىل مبحث املسح. 

ينظر: مقدمة فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج29 ص490.
 ُطبِــع الكتــاب عــىل وفــق نســخته الفريــدة ضمــن: مــرياث حــوزة أصفهــان ج5 . 78

ص361ـ567، بتحقيق مهدي باقري سياين.
 الذريعــة ج11 ص205ـ206 ر123؛ ج15 ص190 ر1272؛ الكــرام الربرة ج1 . 79

ص391.



242

الشيخ محمد حسني األصفهاني احلائـري)ت: 1255هـ( وكتابه)الفصول الغـرويّة( دراسة وصفية

 تكملة أمل اآلمل ج5 ص365 ت2299.. 80
 وهي النسخة املحفوظة يف مكتبة مسجد گوهرشاد برقم 1717، خطها نسخ، كاتبها . 81

عل أكرب بن عبد العل اليزدّي، بتاريخ 1252هـ، حمّشاة بآراء صدر الدين الذي كتب 
بقلمــه يف الصفحــة األوىل: »عمل به رســالة رشيفة مرحــوم خلد مقــام علم العالم 
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وثواب..«، عليها ختم عبد احلســن بن حممد حسن، واقفها السّيد سعيد الطباطبائّي 
بتاريخ 1332هـ، تقع يف 105 ورقة. ينظر: فهرســتگان نســخهاى خطى ايران ج16 

ص551.
 الذريعة ج11 ص205ـ206 ر123؛ ج15 ص190 ر1272.. 82
 دّرة الصدف ج5 ص80ـ82، وقد وضع ثالث صفحات مصورة من بداية الرســالة . 83

املكتوبة بخطِّ مؤّلفها.
 مقدمة مشارع األحكام.. 84
 تكملة أمل اآلمل ج5 ص364ـ365 ت2299.. 85
 الفوائد الرضوية ج2 ص789.. 86
 تكملة نجوم السامء ص406 ت54.. 87
 أعيان الشيعة ج9 ص233 ت554.. 88
 الدرر البهية ج2 ص777ـ778 ت229.. 89
 رحيانة األدب ج3 ص380.. 90
 روضات اجلنات ج2 ص126.. 91
 نرة الناظرين ونزهة البارصين، املطبوع ضمن: مرياث إسالمي إيران ج7 ص695.. 92
 قال اآلقا ُبزرك:)ِقيل: مّلا رآه أخوه قال: ليس فيه نقٌص إاّل نقطة واحدٌة. ُمشرًيا إىل أّنه . 93

ُفضوٌل(. ينظر: الذريعة ج16 ص241 ر959.
 ينظر مثاًل: فهرس الراث ص569 اهلامش.. 94
 قــال املريزا التنكابنّي:)وكان الشــيخ حمّمد تقي يقول: ألقيــت ببعض التقريرات عىل . 95
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سقف الغرفة، فجمع الشيخ حمّمد حسن فصوهَلا، ورّتبها، وساّمها بالفصول(. ينظر: 
قصص العلامء ص204.

 قال يف مبحث إنكار املجاز املشــهورّي: »وذلك أيّن مّلا ألقيُت هذا املذهب عىل مجاعٍة . 96
مــن الطلبة كانــوا يقرؤون عــلَّ كتاب »الفصــول« يف النجف األرشف ســنة 1316 
مل يلبــث حّتــى اشــتهر ذلك منّــي يف أندية العلــم وجمالــس البحث، فتلّقتــه األذهان 
باحلكم بالفســاد، وتناولته األلسن باالســتبعاد، .. وأنت إذا تصّفحت كتب املحّققن 
كـ»الفصــول وهدايــة املسرشــدين« وجدَت هذا املعنــى مرتكــًزا يف أذهاهنم، ولكن 
تقريــره بواضح البيان وإثباته بقائم احلّجة والربهان كان مّدخًرا لنا يف حقيبة الزمان«. 

ينظر: وقاية األذهان ص114ـ115.
 الذريعة ج4 ص452 ر2013؛ ج8 ص256 ر1070؛ أعيان الشيعة ج7 ص17.. 97
 الفصول الغروية ج1 ص1.. 98
 اقترصنا هاهنا عىل البيان اإلمجايّل، من دون اخلوض يف البيان العميق تقيياًم ونقًضا وإبراًما، . 99

فإّن ذلك حمّله البحوث العالية، وال يسع املقام إاّل ذكر نامذج عّدة البتكارات صاحب 
الفصول ال عىل نحو احلرص واالستقراء، فإّن ذلك موكول لدراساٍت خاّصة، فلُيتنبَّه!.

 الفصول الغروية ج1 ص10.. 100
 القوانن املحكمة ج1 ص9.. 101
 مصباح األصول ج1 ق1 ص37ـ38.. 102
 الفصول الغروية ج1 ص11ـ12.. 103
املصدر نفسه ج1 ص12. . 104
املصدر نفسه ج1 ص79.. 105
املصدر نفسه ج1 ص79.. 106
القوانن املحكمة ج1 ص103.. 107
 نسبه املحّقق الرشتّي يف بدائع األفكار ص348 إىل ظاهر املعامل.. 108
نسبه القوانن إىل الشهيد الثاين يف متهيد القواعد، ولكن مل ُيعثر عليه يف التمهيد.. 109
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 نسبة القوانن إىل ابن احلاجب يف خصوص الرشط الرشعّي، ومل يذكر عدم املانع واملعد.. 110
 عزاه يف القوانن ج1 ص104 إىل الواقفّية، ثم قال: ونســبه مجاعة إىل السّيد املرتىض، . 111

وهو وهٌم.
 يظهر ذلك من عبارته يف بحث الضد، ينظر: معامل الدين ص71.. 112
 الفصول الغروية ج1 ص86.. 113
 الفصول الغروية ج1 ص86.. 114
 اعتمدنا يف هذا الفصل يف املقامِن بشكل كبري عىل: فهرستگان نسخهاى خطى ايران. . 115
 الذريعة ج16 ص242 ر959. . 116
املصدر نفسه ج6 ص164.. 117
املصدر نفسه ج6 ص164 ر796.. 118
 الطريق واملحجة لثمرة املهجة ص108. . 119
 الذريعة ج6 ص164ـ165 ر897.. 120
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 121
 الذريعة ج6 ص165 ر898.. 122
 الراث العريب املخطوط ج4 ص426.. 123
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 124
 الذريعة ج6 ص165 ر899.. 125
املصدر نفسه ج6 ص165 ر900.. 126
املصدر نفسه ج6 ص165 ر901.. 127
املصدر نفسه ج6 ص165ـ166 ر902.. 128
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص183.. 129
 الذريعة ج6 ص166 ر903.. 130
املصدر نفسه ج6 ص166 ر904.. 131
املصدر نفسه ج6 ص166 ر905.. 132
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 ونسخته موجودة يف مكتبته بتربيز. ينظر: فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص181.. 133
 الذريعة ج6 ص167 ر906.. 134
املصدر نفسه ج6 ص167 ر908.. 135
املصدر نفسه ج6 ص167 ر909.. 136
املصدر نفسه ج6 ص167 ر910.. 137
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182.. 138
 مستدرك الذريعة ج1 ص206ـ207 ر594.. 139
املصدر نفسه: ج1 ص207 ر595.. 140
 تراجم الرجال ج2 ص610ـ611 ت1140.. 141
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص181.. 142
املصدر نفسه:خطى ايران ج12 ص182.. 143
 تراجم الرجال ج2 ص787ـ788 ت1477.. 144
 الراث العريب املخطوط ج5 ص435ـ436.. 145
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج14 ص721.. 146
 الذريعة ج21 ص350 ر5416؛ معجم املؤلفن ج3 ص198.. 147
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج30 ص918.. 148
 الذريعة ج6 ص167 ر907.. 149
 فهرستگان نسخهاى خطى ايران ج12 ص182ـ183.. 150
املصدر نفسه: ج12 ص183.. 151
املصدر نفسه: ج12 ص183.. 152
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المصادر والمراجع
أوالً: القرآن الكريم

ثانيًا: املصادر املخطوطة
1- فهرس خمطوطات مكتبة احلجة الطباطبائي، أمحد عل احلل، خمطوط.

ثالثًا: الكتب العربية
 األعــالم)1ـ8(، خــري الديــن الزركل)ت1410هـ(، بــريوت، دار العلم للمالين، . 1

الطبعة اخلامسة، 1980م.
 أعيان الشــيعة)1ـ10(، الســّيد حمســن األمن)ت1371هـ(، حتقيق حســن األمن، . 2

بريوت، دار التعارف للمطبوعات. 
 بدائع األفكار، الرشــتي، املريزا حبيب اهلل)ت1312هـ(، قم املقدســة، مؤسســة آل . 3

البيت إلحياء الراث.
 تذكرة األعيان، الشيخ جعفر السبحاين، قم املقدسة، مؤسسة اإلمام الصادق، الطبعة . 4

األوىل، 1419هـ.
 تراجم الرجال)1ـ4(، الســّيد أمحد احلسيني، منشورات دليل ما، قم املقدسة، الطبعة . 5

األوىل، 1422 هـ.
 الــراث العريب املخطوط)1ـ14(، الســّيد أمحد احلســيني، منشــورات دليــل ما، قم . 6

املقدسة، الطبعة األوىل، 1431هـ.
 تقريرات آية اهلل املجّدد الشــريازي)1-4(، الشــيخ عل الــروزدري)ت 1290هـ(، . 7

حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قم املقدسة، 1414هـ.
 تكملة أمل اآلمل)1ـ6(، الســّيد حســن الصدر)ت1354(، حتقيق الدكتور حســن . 8

املحفوظ وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، بريوت، دار املؤرخ.
 تكملة نجوم الســامء، آزاد الكشمريي، حممد عل)ت1286هـ(، تصحيح مري هاشم . 9

حمدث.
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 احلديقة املبهجــة، األوردوبادي، حممد عــل الغروي)ت1380هـ(، املطبوع ضمن: . 10
موســوعة العاّلمــة األوردوبادي، حتقيق الســّيد مهــدي آل املجّدد الشــريازي، بنظر 
ومتابعة مركز إحياء الراث التابع لدار خمطوطات العتبة العباســية املقدســة، العراق، 

دار الكفيل، 1436هـ
حممــد . 11 العلــوم،  بحــر  الســّيد  اإلماميــة)1ـ2(،  علــامء  تراجــم  يف  البهيــة  الــدرر   

صادق)ت1399هـــ(، حتقيــق وحــدة التحقيــق يف مكتبة العتبة العباســية املقدســة، 
العراق، إرشاف أمحد عل جميد احلل، بريوت، مؤسسة األعلمي، 1434هـ.

 دّرة الصدف فيمن تلمذ من علامء أصفهان يف النجف)1ـ5(، الشيخ رحيم القاسمي، . 12
قم املقدســة، جممع الذخائر اإلســالمية، كربالء املقدســة، مركز كربالء للدراســات 

والبحوث، 1436هـ.
 الذريعــة)1ـ29(، اآلقا بزرك الطهراين)ت1389هـ(، بريوت، دار األضواء، الطبعة . 13

الثالثة، 1402هـ.
 روضات اجلنــات)1ـ8(، العاّلمة اخلوانســاري حممــد باقر)ت1312هـ(، بريوت، . 14

الدار اإلسالمية، الطبعة األوىل، 1411 هـ.
 الطريــق واملحجة لثمرة املهجة)اإلجازة الكبرية(، املرعيش النجفي، الســّيد شــهاب . 15

الديــن)ت1411(، إعــداد وتنظيــم حممد الســاممي احلائري، إرشاف الســّيد حممود 
املرعيش، قم املقدسة، مكتبة السّيد املرعيش النجفي، 1414هـ.

 الفصول الغرويــة يف األصول الفقهية)1ـ2(، األصفهاين احلائري، حممد حســن بن . 16
حممد رحيم)ت1255هـ(، حجرية.

 فهرس الراث، اجلاليل، السّيد حممد حسن احلسيني، تدقيق ومراجعة الشيخ عبد اهلل . 17
الدشــتي، مع تعليقات الســّيد حممد رضا اجلاليل والسّيد عبد الستار احلسني والشيخ 
إبراهيم صدقي والشيخ عبد اهلل الدشتي، بريوت، دار الوالء، الطبعة الرابعة، 1436هـ.

 قصــص العلامء، التنكابني، املريزا حممد ســليامن)ت1302هـ(، املطبوع مع: رســالة . 18
ســبيل النجاة، له أيًضا، ترمجة الشــيخ مالك وهبي، قم املقدســة، نــرش ذوي القربى، 

الطبعة األوىل، 1384هـ ش.
 القوانــن املحكمــة)1ـ4(، املريزا القمــي، أبو القاســم)ت1231هـ(، رشح وتعليق . 19
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رضا حسن صبح، بريوت، دار املحجة البيضاء، الطبعة األوىل، 1431هـ. 
 الكــرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة)1ـ3(، آقا بزرك الطهراين)ت1389هـ(، . 20

بريوت، دار إحياء الراث العريب، 1430هـ.
 الكنــى واأللقاب)1ـ3(، الشــيخ عبــاس القمي)ت1359هـ(، تقديــم حممد هادي . 21

األميني، طهران، مكتبة الصدر.
 املباحث األصولّية)1-15(، الشــيخ حممد إســحاق الفيــاض، معارص، نرش مكتب . 22

سامحته، قم، الطبعة األوىل.
 املحكــم يف أصول الفقه)1-6(، الســّيد حممد ســعيد الطباطبائــي احلكيم، معارص، . 23

مؤسسة املنار، قم، الطبعة األوىل.
 مستدرك الذريعة)1ـ2(، السّيد أمحد احلسيني، قم املقدسة، جممع الذخائر اإلسالمية، . 24

كربالء املقدسة، مركز كربالء للدراسات والبحوث، 1436هـ.
 مستدرك سفينة البحار)1-10(، الشــيخ عل النامزي الشاهرودي)ت:1405 هـ(، . 25

حتقيق الشيخ حسن بن عل النامزي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1409هـ. 
 مشــارع األحكام، الشــيخ حممد حســن األصفهاين)ت: 1255هـــ(، حتقيق مهدي . 26

باقري ســياين، املطبوع ضمن موســوعة: مرياث حوزة أصفهــان، باهتامم حممد جواد 
نــور حممــدي، انتشــارات مركز حتيقيــات رايانه أي حــوزة علمّية أصفهــان، الطبعة 

األوىل، 1387 هـ ش.
 مصباح األصول)1ـ3(، الواعظ البهسودي، السّيد حممد رسور، تقرير أبحاث السّيد . 27

اخلوئــي، حتقيق الشــيخ جواد القيومي، منشــورات مكتبة الــداوري، الطبعة األوىل، 
1422هـ.

 مصّفــى املقال يف مصنّفي الرجال، اآلقا بــزرك الطهراين)ت1389هـ(، بريوت، دار . 28
العلوم، الطبعة الثانية، 1408هـ.

 معــارف الرجال)1ـ3(، الشــيخ حممد حــرز الدين)1365هـ(، تعليــق حفيده حممد . 29
حســن حرز الدين، منشــورات مكتبة الســّيد املرعيش النجفي، قم املقدســة، الطبعة 

األوىل، 1405هـ.
 معامل الدين ومالذ املجتهدين، الشــيخ حســن بــن زين الدين العامــل)ت1011(، . 30
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مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسن بقم املقدسة.
 معجم البلــدان)1ـ5(، احلموي، ياقوت بن عبد اهلل)ت626هـ(، بريوت، دار إحياء . 31

الراث العريب، 1399 هـ.
 معجم املؤلفن)1ـ13(، عمر كحالة، بريوت، مكتبة املثنى ودار إحياء الراث العريب.. 32
 نرة الناظرين ونزهة البارصين؛ الســّيد إســامعيل التنكابني)ت حدود 1291 هـ(، . 33

املطبوع ضمن: مرياث إســالمي إيران، باهتامم الشيخ رسول جعفريان، إعداد الشيخ 
أمحد حممد رضا احلائري.

 هداية املسرشدين يف رشح أصول معامل الدين، )1-3(، الشيخ حممد تقي الرازي النجفي . 34
األصفهاين)ت 1248هـ(، حتقيق مؤسســة النرش اإلسالمي، قم املقدسة، 1420هـ.

 وفيات األعالم)1ـ2(، السّيد بحر العلوم، حممد صادق)ت 1399هـ(، حتقيق مركز إحياء . 35
الراث التابع لدار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، العراق، دار الكفيل، 1438هـ.

 وقايــة األذهان، اآلقا رضا، الشــيخ حممــد رضا النجفــي األصفهاين)ت1362هـ(، . 36
املطبوع مع: ســمطا الآلل يف مسألتي الوضع واالستعامل، وإماطة الغن عن استعامل 
العــن يف معنيــن، له أيًضا، قم املقدســة، مؤسســة آل البيت إلحياء الــراث، الطبعة 

األوىل، 1412هـ.

رابعًا: الكتب الفارسية
1- رحيانــة األدب)1ـ8(، املريزا حممد عل املدرس التربيزي)ت1372هـ(، قم املقدســة، 

انتشارات خيام، 1374هـ ش.
2- فهرســتگان نســخهاى خطى ايران)1ـ34(، إعداد الشــيخ مصطفــى درايتي طهران، 

سازمان اسناد وكتابخانه مىل مجهورى اسالمى ايران، 1390 هـ ش.
3- الفوائــد الرضويــة)1ـ2(، الشــيخ عبــاس القمي)ت1359هـ(، حتقيــق نارص باقري 

بيدهندي، قم املقدسة، مؤسسة بوستان كتاب، 1385هـ.

خامسًا: املجالت والدورّيات:
• تراثنــا، تصــدر عن مؤسســة آل البيــت إلحياء الــراث، قم املقدســة، مديرها 

املسؤول السّيد جواد الشهرستاين، العدد 119-120. رجب– ذو احلجة 1435هـ.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



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

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

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

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

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



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

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

Editor-in-Chief



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

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

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

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



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

merciful

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Mahdi Al-Banaa 

Editorial Board
Prof.Dr.Zain Al-Abedeen  Mousa Jafar

(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr.Maithem Mortadha Nasrou-Allah

(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr.Hussein Ali Al Sharhany

(University of Thi - Qar,College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr. Ali khudhaer Haji

(University of Kufa, College of Arts)
Asst. Prof.Dr. Ali Tahir Turki

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Asst. Prof.Dr. Naeem Abd Jouda

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Asst. Prof.Dr.Tawfeeq Majeed Ahmed

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Auditor Syntax (Arabic)
Asst. Prof.Dr.Falah Rasul Al-Husaini

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Auditor Syntax (English)
Asst. Prof.Dr.Tawfeeq Majeed Ahmed

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

The administration of the Finance
Mohammed Fadhel Hassan

Electronic Website
Yasser Al- Seid Sameer Al- Hossainy 



General Supervision
Seid. Ahmad Al-Safi

The Patron in General of Al-Abbass Holy Shrine

Scientific Supervisor
Sheikh Ammar Al-Hilali

Chairman of the Islamic Knowledge and Humanitarian Affairs 
Department in Al-Abbas Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi   

(Director of Karbala Heritage Center)

Editor Manager
Assist. Prof. Dr. Fallah Rasool Al- Husseini

Advisory Board 
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences) 
Prof. Dr. Ayad Abdul- Husain Al- Khafajy

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Kufa, College of Education)
Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo, College of Archaeology)
Prof. Dr.  Hussein Hatami

(University of Istanbul, College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdawany

(Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa, College of Sharia and Law)









D
ak

-//
//

PRINT ISSN: 2312-5489
ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the Book House and 
Iraqi National Archives and Books :1912-1014

Phone No.  310058
Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net
E- mail: turath@alkafeel.net





Licensed by Ministry of Higher Education and 
Scientific Research Reliable For Scientific Promotion

Issued by:

AL-ABBAS HOLY SHRINE

Division Of Islamic And Human knowledge Affairs 

 Karbala Heritage Center 

Fifth Year, Fifth Volume, Second Issue
June / 2018 A.D - Ramadan / 1439 A.H


