ال َوا ْل َب ْح ِ
از ٌة ِم ْن َ
جُ َم َ
ث ا ْل ِع ْل ِم ِّي
وز َار ِة ال َّت ْع ِل ْي ِم ا ْل َع يِ
اض رَّ ْ
ُم ْعت ََم َد ٌة أِ َل ْغ َر ِ
الت ِق َي ِة ا ْل ِع ْل ِم َّي ِة
َت ْصدُ ُر َع ْن ا ْل َع َت َب ِة ا ْل َع َّب ِ
اس َّي ِة ا ْل ُـم َقدَّ َس ِة

ال ْن َسانِ َّي ِةَ /م ْر َك ِز ُت َر ِ
ِق ْس ِم ُشؤُ ْو ِن ا ْل َـم َعا ِر ِ
ال ْس اَل ِم َّي ِة َو إْ ِ
ف إْ ِ
اث َك ْر َب اَلء
السنة اخلامسة/املج َّلد اخلامس /العدد األول
شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م
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سامحة السيد أمحد الصايف
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املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
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رئيس التحرير

د .احسان عيل سعيد الغريفي ( مدير مركز تراث كربالء )
مدير التحرير
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يارس سمري هاشم مهدي البناء
اهليأة التحريرية

أ .د .زين العابدين موسى جعفر (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
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أ.د .حسني عيل الرشهاين (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار)
أ .د .عيل خضري حجي (كلية الرتبية  /جامعة الكوفة)
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حممد فاضل حسن
املوقع األلكرتوين

يارس السيد سمري احلسيني

قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

مطبوعا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
 -2يقدم البحث
ً

بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقيماً متسلسلاً .

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

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

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر
العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،

كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو املساعدة

يف إعداده.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

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

 -11ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل

أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ

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

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

نرشها املتو ّقع.

جـ -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل

نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائ ًيا

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية جمزية.

 -12يراعى 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.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
(،)turath.karbala@gmail.com

أو موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
(العراق/كربالء املقدسة/حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الشمعة اخلامسة

احلمد هلل خالق اخللق وبارئ الرزق محدً ا يليق بجالله ،وكام

حممد،
حيب أن يحُ َمدَّ ،
ّ
والسالم عىل خري خلقه س ِّيدنا ونب ِّينا َّ
والصالة َّ
الرجس
وعىل آله نرباس اهلدَ ى و آية الت َقى الذين أذهب اهلل عنهم ِّ

ريا.
َّ
وطهرهم تطه ً
َّأما بعد  :فبني يديك عزيزي القارئ الكريم العدد األول -
املج َّلد اخلامس للسنة اخلامسة من جم َّلة تراث كربالء ،وهي هبذا
ؤهلها للوقوف يف مصاف
ُتوقد شمعتها اخلامسة ،بعد أن قدَّ مت ما ُي ِّ
َّ
املحكمة الرصينة التي ُيشار هلا بالبنان ؛
العلمية
العاملية
املجلاَّ ت
َّ
َّ

وذلك بفضل اهلل تبارك وتعاىل ،وبربكة أيب الفضل س ِّيدنا العباس
 ،وبأقالم الباحثني املرموقة ا َّلتي هي رشيان احلياة يف املج َّلة،
وبجهود هيأيت املج َّلة االستشارية والتحريرية ،فقد قامت اهليأتان
املستوى ا َّلذي يليق
للرقي باملج َّلة إىل
بوضع اخلطط و الدِّ راسات
َ
ّ
فزو َدت الباحثني بالعناوين ا َّلتي ترغب املج َّلة الكتابة فيها،
هباَّ ،
املوسعة التي عقدهتا مع بعض
تراثية لل َّندوات
ووضعت حماور
َ
َّ
َّ
العراقية ،فضلاً عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة
اجلامعات
َّ
العلمي
للرقي بالبحوث إىل املستوى
إليها ،وإرش��اد الباحثني،
ّ
ّ
املقومني العلم ِّيني املشهود بكفاءاهتم يف
املرموق قبل إرساهلا إىل ِّ
العراقية .
اجلامعات
َّ

قسم كب ٍ
غيـ ًبا بني ثنايا
ري من الرتاث
ونظرا لوجود ٍ
ً
الكربالئي ُم َّ
ّ
وألمهية الرتاث
املخطوطات ا َّلتي هي عرضة للتلف واالندثار،
َّ

علمية تساهم
معرفية ،ونكات
املخطوط وما حيويه من كنوز
َّ
َّ
بشكل فاعل يف توثيق ال�تراث ،و تفتح اآلف��اق أم��ام الباحثني
ٍ
أبحاث ودراس��ات مبتكرة وأصيلة تثري
والدارسني للرشوع يف
العلمي ،وتساهم يف تطويره ،قررت املج َّلة أن ُتلحق يف
البحث
ّ

خيتص بالرتاث املخطوط
هذا العدد ،ويف األعداد القادمة شيئًا ممَّا
ُّ
للقراء الكرام خمطوطة حم َّققة ،أو صورة ملخطوطة ،أو فهرسة
ل ُيقدِّ م َّ

للمخطوطات ،أو أختا ًما ،أو بالغات ،ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث

الذاتية للشيخ
نص الرتمجة
املخطوط ،ففي هذا العدد ننرش حتقيق ّ
َّ

احلائري املذكورة يف خامتة كتابه (هناية اآلمال يف
اهلروي
حممد تقي
ّ
ّ
ّ

كيفية الرجوع إىل علم الرجال) إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة ،وهو
ّ

مدرسا
أحد أعالم تراث كربالء إذ سكن فيها أكثر من ربع قرن
ً
واستا ًذا ،إىل أن توفيّ فيها ،ودفن يف الصحن احلسيني الرشيف.
تنوعت بني إحياء الرتاث املغمور
َّ
بقية أبحاث هذا العدد فقد َّ
وأما َّ

لبعض علامء كربالء ،و البحث يف سريهتم ومنهجهم و دورهم

العلمي ،وبني دراسة شخصياهتم ونتاجاهتم الفكرية واملعرفية،
ّ
والتارخيية ،وغريها من األبحاث ال ِّتي
فضلاً عن األبحاث األدبية
َّ
علميا يتناغم مع دور املج َّلة و أهدافها ا َّلتي تسعى
تنو ًعا
شك َّلت ّ
ًّ

لتحقيقها.

األول من العام املايض
و كام نرشنا للقارئ الكريم يف العدد َّ

الذاتية ألعضاء هيأيت جملة تراث كربالء ،فقد قررنا نرش
السرية
َّ
معتمدً ا يف العدد
سريهتم
الذاتية املحدَّ ثة يف هذا العدد .ويكون هذا َ
َّ
األول ِمن ِّ
كل عام .
َّ
القراء الكرام رفدنا ِّ
بكل ما ِمن شأنه
ويف اخلتام نرجو من ّ

رب العاملني
النهوض باملج َّلة أكثر فأكثر  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
َّ
والصالة َّ

(رئيس التحرير)

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
رياّ .
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
الفرد :قولاً  ،وفعلاً  ،وتفك ً

حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

املادية واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان معني ،يف مكان معني.
وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة:
 املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -املادة األدق لتبيني تارخيها.

 -احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لرتاث (ساللة برشية مستهدفة) عار ًفا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا ترا ًثا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ  ،ومرةألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة،ألهنا اجلزء الذي ينتمي

إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
وأخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث

كربالء ،لتحمل مهو ًما متنوعة ،تسعى إىل:

 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

بأبعادها الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سل ًبا أو
إجيا ًبا عىل حركيتها ،ثقاف ًيا ومعرف ًيا.
 -إجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

 -تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي:

واقعا.
بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها ً

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية ،مما

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق اإللتحام برتكة السابقني ،مما يؤرش

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ،بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واإلقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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الملخ�ص
ال خيفـى أن كـربالء كانت وما زالت مدينة العلم والعلامء وقد احتوت

م��دارس عدة وكانت قطب رحـى ملا متتاز به من مقومات أمهها وجود

احلـرمـني الشـريفـني وهجـرة الناس إلـيها فكانت كاملدارس األخـرى مثل

مدرسة بغداد والنجف واحللة وغـيـرها من املدارس وقد بـرزت وازدهـرت

مدرسة كـربالء فـي القـرنـني الثانـي عشـر ،والثالث عشـر اهلجـريـني علـى يد
أفاضل العلامء أمثال الوحـيد البهبهانـي والسـيد علـي الطباطبائي وغـيـرهم،
وبعد أن شاع صـيت هذه املدرسة صار طلبة العلم والعلامء يتجهون صوهبا

للتبـرك والتشـرف بزيارة اإلمامـني وأخذ العلم من العلامء األفاضل

ومن الطلبة الذين قصدوا كـربالء هو السـيد حممد جواد العاملـي حـيث
جاء من جبل عامل متوجها إلـى كـربالء وكل ما وصل إلـيه السـيد اجللـيل

كان من ثامر تعلمه من أساتذته وباخلصوص السـيد علـي الطباطبائي حـيث
كان يقول بحقه(أول من علمنـي وربانـي وقـربنـي وأدنانـي) ،وذلك لصلة
القـرابة بـينهام ،وأستاذه الوحـيد البهبهانـي حـيث قـيل إنه كان مالزما

لدرسـيهام معا فـي زمان واحد مشغوال بذلك عن اخلـروج من كـربالء حتـى
لزيارة النجف األشـرف وملا يتمتع به السـيد اجللـيل من مكانه علمـية جاء

البحث لـيسلط الضوء علـيه وبـيان مكانته وجهوده العلمـية.
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)أمنوذجا
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

Abstract
It is very clear that Kerbala was and still is a city of science
and scholars .It had a number of scholars .It was the center of its

characteristics ،mainly ،presence of the two holy shrines and
people immigration towards it .Thus ،it was like other schools
such as Baghdad ،Nejaf ،Hilla ،and other schools .Kerbala
school appeared and flourished in the twelve and thirteen
Hijri centuries under the great scholars ’hand as Al Weheed
Al Behbehani and Al Seyed Ali Al Tebateba’i ،etc .After the
scholars ›reputation ،students and scholars were heading
towards it for getting blessing and honour through visiting
the two Imams and taking science from the great scholars.
Al Seyed Mohammed Jewad Al Amili was one of those
who visited Kerbala; he came from Jebel Amil directed to
Kerbala. All things that the great Seyed got were results of
what he learned from his teachers particularly Al Seyed Ali Al
Tebateba’i ،when he was saying in his right(he was the first
who taught ،brought up ،approached ،moved toward me .)That
was due to the close relation between them and his alone
teacher Al Behbehani. It was said that he was too busy to
leave Kerbala to visit the holy Nejaf and for the noble Al Seyed
scientific status ،the current research came to shed the light
on him and to state his value and scientific efforts.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملـني والصالة والسالم علـى أفضل اخللق أمجعـني نبـينا

حممدوعلـى آله وصحبه إلـى يوم الدين.

وبعد  ،فإن املدارس الفقهـية عند اإلمامـية التـي ُعـرفت بعلامئها ومكاهنا

ومكانتها هلا تاريخ عـريق فـي كـيفـية مواجهة التحديات والظـروف املحـيطة

هبا فـي مدة زمنـية معـينة ،وال خيفـى أن فـي كل مدرسة بـرز علامء عدة كان
هلم الفضل فـي تطويـر املدارس من خالل تأثـيـرهم الشخصـي واالجتامعـي

فـي املحـيط الذي عاشوا فـيه ومن هذه املدارس هـي مدرسة كـربالء التـي
جذبت األنظار إلـيها لعاملـني أساسـني كام قـيل«:مها اً
أول :إهنا مدينة

احلسـني وأخـيه أبـي الفضل ،ثانـ ًيا :وجود علامء كبار أمثال(السـيد

فخار بن معد احلائري من أعالم الفقه واألدب واألنساب فـي القـرن السابع

اهلجـري ،والسـيد جالل عبد احلمـيد بن فخار بن معد املوسوي من شـيوخ
الـرواية .....،اّإل أن هذه املدينة شهدت فـي القـرن الثانـي عشـر والثالث
ً
واسعا وزخـرت بفقهاء كبار من أمثال :الشـيخ يوسف
نشاطا فقهـ ًيا
عشـر
ً

البحـرانـي صاحب «احلدائق» ،والوحـيد البهبهانـي ،والسـيد مهدي بحـر
العلوم ،واملولـى حممد مهدي النـراقـي صاحب «مستند الشـيعة» ،والسـيد
مهدي الشهـرستانـي ،والسـيد علـي الطباطبائي صاحب «الـرياض»،
والسـيد حممد املجاهد الطباطبائي ،والشـيخ شـريف العلامء ،والشـيخ
حممد حسـني األصفهانـي صاحب «الفصول» ،والسـيد إبـراهـيم القزوينـي

صاحب «الضوابط» ،واملولـى حممد صالح البـرغانـي ،وغـيـرهم»(.)1
ال�سنة اخلام�سة/املجلَّد اخلام�س/العدد الأول
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أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

وهلذين العاملـني ولعوامل أخـرى حمـيطة كان لكـربالء السبب فـي جذب
العلامء وطالب العلم وإذا ما أردنا أن نس ّلط الضوء علـى من شد الـرحال

إلـى كـربالء سنجد أن هناك اعدا ًدا هائلة من العلامء اختذت من كـربالء ومن
مقـرا ومقا ًما لـينهلوا من العلم من هذه املدرسة
جوار اإلمامـني اهلاممـني ً

التـي شاع صـيتها ومكانتها بـني األوساط العلمـية ،وسنسلط الضوء فـي
هذا البحث علـى شخصـية قصدت العـراق وكـربالء باخلصوص للتعلم

واالستفادة من الفـيض العلمـي لدى علامئها فـي القـرنـني الثانـي عشـر،

والثالث عشـر أال وهو السـيد حممد جواد العاملـي(1226هـ) واملعـروف
بصاحب كتاب مفتاح الكـرامة هذا وقد انتظم البحث علـى مبحثـني تقدمهام
مقدمة حـيث جاء املبحث األول بعنوان السـيـرة الذاتـية للسـيد حممد جواد

العاملـي ،واملبحث الثانـي بعنوان السـيـرة العلمـية للسـيد حممد جواد
العاملـي وتبعهام خامتة البحث وقائمة باملصادر واملـراجع التـي اعتمدت فـي

البحث ،وآخـر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملـني.

المبحث الأول
ال�سـيـرة الذاتـية لل�سـيد محمد جواد العاملـي

 -1اسمه ونسبه

هو السـيد حممد جواد بن حممد بن حممد امللقب بالطاهـر بن حـيدر بن

إبـراهـيم بن أمحد بن قاسم بن علـي بن عالء الدين بن علـي األعـرج بن

إبـراهـيم بن حممد بن علـي بن مظفـر بن حممد بن علـي بن محزة بن احلسـني

بن حممد بن عبد اهلل بن عـيسـى بن حيـيـى بن احلسـني بن زيد بن علـي بن
128
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احلسـني بن علـي بن أبـي طالب ،وقد يصف نفسه فـي بعض مصنفاته
باحلسـينـي احلسنـي املوسوي َّ
وإن انتسابه من جهة احلسن املجتبـى وموسـى

الكاظم من جهة أمهاته وجداته .وينتهـي نسبه إلـى العتـرة الطاهـرة
زيد بن علـي بن احلسـني بن أبـي طالب وفاطمة الزهـراء سـيدة نساء

العاملـني فنسبه انسب األنساب وأعـرق األعـراق(.)2
 -2والدته ووفاته

ولد السـيد حممد جواد العاملـي فـي قـرية « شقـراء» وهـي إحدى قـرى

جبل عامل فـي لبنان فـي حدود سنة(1164هـ) وإن كان تاريخ والدته مل
يضبط علـى التحقـيق والتعـيـني اّإل َّ
أن السـيد حمسن األمـني العاملـي أثبتها

هبذه احل��دود( ،)3وتوفـي السـيد  فـي النجف األشـرف سنة (1226

هـ)1811 - 1751(،م) ،وقـيل بأن تاريخ وفاته هو سنة(1228هـ)(،)4

والـرأي املشهور بـني العلامء هو وفاته سنة (1226هـ) كام ورد بعد إمتامه

مسألة اإلقـرار( ،)5وهذا يعنـي أ َّنه قد عاش بـني القـرن الثانـي عشـر والثالث

عشـر ،وقد ُدفن فـي إحدى حجـر الصحن الشـريف فـي الصف القبلـي
املقابل لوجه أمـيـر املؤمنـني علـى يمـني اخلارج من باب القبلة والداخل

من باب الفـرج الغـربـي بوصـية منه لـرؤيا رآها وقبـره هناك مشهور مزار(.)6
 -3ألقابه

لقب هبا منها:
للسـيد حممد جواد ألقاب كثـيـرة َّ

 -1الشقـرائي :نسبة إلـى قـرية شقـراء التـي ولد فـيها.

 -2العاملـي :نسبة إلـى جبل عامل فـي لبنان وقد شارك غـيـره من العلامء
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ً

الذين ولدوا فـي جبل عامل فـي هذا اللقب.

 -3الكـربالئي :نسبة إلـى مدينة كـربالء التـي سكن ودرس وتتلمذ هبا

علـى يد أعاظم علامئها أمثال الوحـيد البهبهانـي ،والسـيد علـي الطباطبائي.
 -4النجفـي :نسبة إلـى مدينة النجف األشـرف التـي سكن ودرس

وتوفـي فـيها بعد انتقال الدراسة إلـيها علـى يد السـيد مهدي بحـر العلوم.

 -5الغـروي :نسبة إلـى أرض الغـري وهو االسم الثانـي ملدينة النجف

األشـرف

 -6السـيد اجلواد العاملـي :نسبة إلـى نسبه الشـريف.

 -7احلسـينـي :نسبة هذا اللقب جاءت بخطه فـي بعض املجلدات من

مفتاح الكـرامة.

 -8احلسنـي املوسوي :نسبة هذا اللقب جاءت بخطه فـي بعض املجلدات

من مفتاح الكـرامة وذلك النتسابه من جهة أمهاته وجداته(.)7
تعـرض هلا العلامء فـي كتبهم اّإل
يبدو للباحث أن األلقاب التـي ُذكـرت قد ّ

تعـرض له وهذا إنام يعد نوعا من املظلومـية
لقب الكـربالئي فلم أجد أحدً ا ّ

للسـيد جواد فأنه قد أمضـى وق ًتا لـيس بقلـيل فـي مدينة كـربالء ومما يؤيد

ذلك ما ورد فـي مقدمة كتاب مفتاح الكـرامة حـيث قـيل«:والظاهـر أن

أوائل ابتدائه فـي حتصـيل العلوم كان فـي جبل عامل ،فشـرع فـي مقدمات
العلوم اإلسالمـية الدخـيلة فـي التفقه فـي هذا املكان .ثم بعد استكامله

تلك املقدمات سافـر إلـى العـراق ،فأقام فـي إحدى احلوزتـني املعـروفتـني
الدائرتـني فـي ذلك الزمان وهـي كـربالء املقدسة بعد النجف األشـرف
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فاستوطنها وذلك ألن بلدة كـربالء فـي ذلك الزمان صارت حوزة علمـية
عالـية للمـريدين وقطبا دائرا لتحصـيل العلوم اإلسالمـية للمتعلمـني وال

سـيام فـي الفقه اجلعفـري وأصوله االعتقادية والفقهـية ،وكان قطب رحـى
حوزة كـربالء املقدسة وحمور حتقـيقها وتدريسها حـينئذ هو الفقـيه األجمد

واألصولـي األوح��د أستاذ فقهاء عصـره املحقق املدقق آية اهلل وحجة

اإلسالم آقا حممد باقـر الشهـيـر بالوحـيد البهبهانـي وبعده فـي الشهـرة
والعظمة ابن أخته الفقـيه األصولـي آية اهلل السـيد علـي الطباطبائي صاحب
ري��اض املسائل .ومعاصـر هذين األستاذين املحققـني فـي تلك البلدة

الطـيبة املستقـر فـي طـرف ضدمها من حـيث املبنـى واملسلك الفقـيه العامل

املحقق آية اهلل الشـيخ يوسف البحـرانـي صاحب كتاب احلدائق الناضـرة
وهؤالء األعالم وغـيـرهم كانوا مصابـيح العلم فـي تلك البلدة املقدسة وآية

حتقـيقها فـي تلك الكلـية الفقهـية وكان طلبة العلم والفقه يشدون الـرحال
من نواحـي البالد اإلسالمـية مجـيعها إلـى تلك احلوزة وإلـى حوزة النجف

األشـرف فألجل ذلك قصدها أي كـربالء املقدسة املتـرجم له بعد أن اشتغل
بمقدمات العلوم مدة غـيـر يسـيـرة فـي جبل عامل لبنان ،فهاجـرها قاصدا

من ذلك اكتساب العلوم وحتصـيل احلقائق فاستوطنها إلـى أن مات أستاذه

الوحـيد البهبهانـي ويظهـر مما ذكـره بعض األعالم أنه بعد وروده تلك
البلدة الطـيبة واحلوزة املباركة حضـر جلسة مذاكـرة السـيد الفقـيه السـيد

علـي الطباطبائي ولذا حكـى عن بعض مصنفاته وإجازاته أنه قال :إنه  -أي
صاحب الـرياض  -أول من علمنـي وربانـي وقـربنـي وأدنانـي ،ولذا يعبـر
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عنه كثـيـرا ما فـي كتابه هذا ب (شـيخنا) أو (أستاذنا) وهذا الكالم املحكـي
عنه بظاهـره يشعـر بأن صاحب الـرياض أول أساتـيذه ومعلمـيه وأنه مل
يتعلم قبله من أحد ،اّإل أن ذلك بعـيد جدا ،فإن صاحب الـرياض كان -
إذ هبط الشارح ذلك املهبط  -من الفقهاء املجتهدين ومن مدرسـي خارج

الفقه واألصول ومثله ال يكون مدرسا ملقدمات العلوم ومبادئها التـي يتكفل
تعلـيمها أوساط الطلبة ومن يتـردد فـي بادئ الـرأي من املعلمـني ،وبعد أن
حضـر جملس بحث الطباطبائي بـرهة من الزمن حضـر حوزة أستاذه الوحـيد

البهبهانـي وقـيل :إنه كان مالزما لدرسـيهام معا فـي زمان واحد مشغوال
بذلك عن اخلـروج من كـربالء حتـى لزيارة النجف األشـرف وهو دائام

يعبـر عن أستاذه هذا ب (أستاذنا اآلقا أو األستاذ أدام اهلل حـراسته) .وهو

قد عنـى فـي هذا الكتاب بنقل كالم هذا األستاذ أكثـر من عنايته بنقل كالم
سائر أساتذته»(.)8

فـيالحظ أن السـيد قضـى مدة طويلة فـي كـربالء فـي التعلم علـى يد

العلامء أمثال الوحـيد البهبهانـي ،والسـيد علـي الطباطبائي وغـيـرهم
مما يمكننا أن نطلق علـيه هذا اللقب أسوة بلقب النجفـي أو الغـروي أو

العاملـي.

 - 4أسـرته

تقدم الكالم عن نسب السـيد جواد العاملـي ويتصل نسبه الشـريف

باحلسـني ذي الدمعة بن زيد الشهـيد بن علـي بن احلسـني بن علـي بن أبـي

طالب ،وهو ابن أخـي السـيد أبـي احلسن موسـى الشهـيـر فـي جبل
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عامل بانـي مسجد شقـراء الكبـيـر ومدرستهاَّ ،
فإن السـيد حـيدر والد السـيد

أبـي احلسن كان له من الولد ستة ذكور وابنتان من مجلتهم حممد امللقب
بالطاهـر وهو أكبـرهم ولد فـي  29مجادى اآلخرة سنة(1130هـ) ،والسـيد

حممد اجلواد هو حفـيده فهو حممد اجلواد بن حممد بن حممد املذكور فعلم أ َّنه
ابن ابن أخـيه ،فـيتضح َّ
أن السـيد من أسـرة تتسم بالعلم والتدريس وكـيف
ال وهو ابن الساللة الطاهـرة عتـرة النبـي حممد . r

وللسـيد حممد ولدٌ اسمه حممد ومنه الذرية ،وهم السـيد حسن ،والسـيد

حسـني ،والسـيد عباس(.رمحهم اهلل مجـيعا) ،وبنت واحدة ،واملوجود الـيوم
بعض أوالدهم ،والسـيد عباس منهم مل يعقب ،وكان فاضال أديبا وكان
للسـيد حسن ولد فاضل جدا اسمه السـيد جواد العاملـي ويقال حممد اجلواد
بن السـيد حسن بن السـيد حممد بن السـيد حممد اجلواد (صاحب مفتاح
الكـرامة) بن حممد الثانـي بن حممد األول امللقب بالطاهـر ابن السـيد أبـي

احلسن موسـى ابن السـيد حـيدر بن إبـراهـيم بن أمحد بن قاسم احلسـينـي
يّ
احلل العاملـي النجفـي ولد بالنجف األشـرف سنة (1282ه��ـ) وتوفـي

بالنجف فـي شهر ذي القعدة احلـرام سنة (1318هـ)1901 - 1865( ،م)
باحلمـى التـي فتكت بالناس فتكا ذريعا فـي ذلك العام حتـى بلغت اجلنائز
فـي الـيوم الواحد األربعـني من أهل النجف ،وله من العمـر ست وثالثون
ودفن فـي الصحن الشـريف فـي احلجـرة
سنة،
وشـيع جنازته مجع عظـيم ُ
ّ
املدفون فـيها أبوه وجده وأبو جده ،وأقـيم له جملس الفاحتة والتـرحـيم فـي
النجف قام به عمه السـيد حسـني ورثاه الشعـراء ،وملا ورد نعـيه إلـى جبل
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عامل رثاه الشعـراء العاملـيون ،وقد كان من أهل العلم والفضل فـرغ من

النحو والصـرف واملنطق وعلوم البالغة واشتغل باألصول والفقه ،وكان
شجاعا ،مقدا ًما ،عالـي
فصـيحا ،تقـ ًيا ،سخـ ًيا،
حاذ ًقا ،فطن َا ،لبـي ًبا ،لسنًا،
ً
ً

متمـيزا
جامعا لصنوف الكامالت،
اهلمة ،كـريم الطبع،
ً
ً
النفس ،أبـ ًيا ،رفـيع ّ

من بـني أبناء زمانه بمحاسن الصفات ،مجع بالتامس بعض الفضالء رسالة
فـي أحوال جدّ ه اّ
سمها(مـرآة الفضل واالستقامة فـي أحوال مصنف مفتاح

الكـرامة) واستوفـى فـيها أحواله مجـيعها مع متام التثبت فـي النقل(.)9

أ ّما صهـره فهو الشـيخ زين العابدين ابن الشـيخ هباء الدين العاملـي نزيل

النجف األشـرف من ذرية الشهـيد األول كان عاملا فاضال(.)10

 -5أحداث عصـره
َّ
إن األحداث التـي حصلت فـي الفتـرة التـي عاش فـيها كثـيـرة منها :
أولاً  :عند قدومه إلـى كـربالء كانت فـي تلك املدة مدرستان بارزتان مها

مدرسة األخباريـني ومدرسة األصولـيـني وكان النقاش اً
دائم بـينهام ،وكان
نتـيجة هذا النقاش واملناظـرات تفوق أستاذه الوحـيد البهبهانـي حـيث كان

زعـيم مدرسة األصولـيـني علـى الشـيخ يوسف البحـرانـي الذي كان زعـيم
مدرسة األخباريـني ونجد َّ
أن السـيد جواد العاملـي قد تأثـر بتلك األحداث

وكتب رسالة فـي الـرد علـى األخبارية سنشـيـر إلـيها عند ذكـر مؤلفاته(.)11

ثانـ ًيا :هجوم الوهابـية علـى العـراق وال سـيام علـى كـربالء والنجف
واحللة وقد َث َّب َت السـيد جواد العاملـي هذا األمـر فـي هناية كتاب الشفعة

بقوله«:فـي سنة (1223ه��ـ) جاء اخلارجـي الذي اسمه سعود بن عبد
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العزيز فـي مجادى اآلخـرة من نجد بام يقـرب من عشـرين ألف مقاتل أو

أزيد فجاءتنا النذر بأ َّنه يـريد ْ
أن يدامهنا فـي النجف األشـرف غفلة ،فتحذرنا
مجـيعا إلـى سور البلد فأتانا اً
لـيل ،فـرآنا علـى حذر قد أحطنا
منه وخـرجنا ً

بالسور بالبنادق واألطواب فمضـى إلـى احللة فـرآهم كذلك ،ثم مضـى إلـى
حصارا شديدً ا فثبتوا
هنارا فحاصـرهم
ً
مشهد احلسـني علـى حـني غفلة ً

له خلف السور قتل منهم وقتلوا منه ورجع خائ ًبا ،ثم عاث فـي العـراق
ٍ
خوف منه ووجل وال
فقتل من قتل وبقـينا مدة تاركـني البحث والنظـر علـى

حول وال قوة إال باهلل العلـي العظـيم ،وقد استولـى علـى مكة شـرفها اهلل

تعالـى واملدينة املنورة وقد تعطل احلجاج ثالث سنـني وما ندري ماذا يكون
وال حول وال قوة إال باهلل»( ،)12وقد كان للسـيد دور كبـيـر فـي الدفاع عن

النجف األشـرف مما دفعه إلـى كتابة رسالة فـي وجوب الذب عن النجف؛

ألهنا بـيضة اإلسالم وسنشـيـر إلـيها عند ذكـر مؤلفاته.
ثال ًثا :ذكـر حفـيده السـيد اجلواد أ َّنه حكـى له بعض أهل الورع والفضل
وصدق احلديث فـي معـرض بـيان عظمة بحـر العلوم وكامل هـيبته فـي

صدور أهل عصـره ،إ َّنه اعتزل الدرس واملجلس ثالثة أيام فاشتد األمـر علـى
تالمـيذه وعزموا َّ
أن يـرسلوا إلـيه من يكون جـريئًا علـيه فوقع اختـيارهم
علـى صاحب مفتاح الكـرامة لعلمهم بمنزلته عنده فالتمسوه علـى ذلك

فأجاهبم فلام رآه استبشـر به وجعل يعتذر من اعتزاله با َّنه كان ملا دمهه من
َّ
الشك عند مالحظة أخبار األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكـر وما ورد من

التحـريض علـيهام والتهديد علـى تـركهام ملن متكن وقال إنـي متكنت فـي
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لـي يقـني اخلـروج عن عهدة
هذا الزمان مما مل يتمكن منه غـيـري فلم حيصل ّ
َّ
الشك اّإل مع رؤيتك وذلك
هذا التكلـيف وال انكشف عن قلبـي حجاب
بـيمنك وبـركتك واحلمد هلل ثم أخذ بـيده وخـرج مظهـرا للجامعة أهنا كـرامة

للسـيد(.)13

المبحث الثانـي
ال�سـيـرة العلمـية لل�سـيد محمد جواد العاملـي

 -1أساتذته

تقدّ م الكالم َّ
أن السـيد جواد العاملـي نشأ فـي أسـرة دينـية وعاش فـي
جو الدراسة والتدريس للعلوم اإلسالمـية ،وقد قـرأ اً
أول فـي جبل عامل

علـى عم أبـيه أو ابن عمه السـيد أبـي احلسن موسـى وعلـى غـيـره فشـرع
بدراسة مقدمات العلوم اإلسالمـية الدخـيلة فـي التفقه ،ثم بعد إكامله تلك
املقدمات سافـر السـيد جواد العاملـي إلـى العـراق قاصدا النجف لتحصـيل

العلوم اإلسالمـية للمتعلمـني وال سـيام فـي الفقه اجلعفـري وأصوله

االعتقادية والفقهـية مع عم أبـيه أو ابن ابن عمه السـيد حسـني بن أبـي احلسن
موسـى ومعهام السـيد حسن بن أبـي احلسن موسـى وال يعلم َّ
أن اجلد السـيد
علـي سافـر معهام أو بعدمها لكنه اجتمع معهام فـي النجف عدة سنـني(،)14

فلام ورد كـربالء وجد قطب رحـى حوزة كـربالء املقدسة وحمور حتقـيقها
وتدريسها هو املحقق حممد باقـر بن اآلغا حممد أكمل الشهـيـر بالوحـيد
البهبهانـي ،وله فـيها الدرس العامـر والـرياسة املس ّلمة ،فآثـر البقاء هناك

وعدل عن النجف وأخذ عنه وعن ابن أخته ،وصهـره علـى ابنته السـيد
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علـي الطباطبائي صاحب(رياض املسائل) ،ويظهـر َّ
أن قـراءته علـيه كانت
قبل قـراءته علـى الوحـيد البهبهانـي ،وأنّه يعبـر عن السـيد علـي(صاحب
رياض املسائل) فـي بعض إجازاته ومصنفاته بأول من علمنـي وربانـي
وقـربنـي وأدنانـي ،ومل يزل مالزما لدرسـيهام مشغوال بذلك حتـى عن زيارة

النجف ،ثم خـرج إلـى النجف ،وقد اشتهـر فضله وكان املقدّ م فـيها السـيد

مهدي بحـر العلوم الطباطبائي فأخذ عنه ،وعن تلمـيذه الفقـيه الشـيخ جعفـر
بن خضـر اجلناجـي(صاحب كشف الغطاء) فـي وقت واحد ،وعن الزاهد

العابد الشـيخ حسـني بن احلاج نجف التبـريزي النجفـي امللقب بـ(الشـيخ
حسـني نجف) واملـيـرزا املحقق القمـي(صاحب القوانـني) ،ومل يزل مالز ًما

لدرس السـيد علـي الطباطبائي إلـى وفاته ،ثم استقل بالتدريس بعد سفـر

الشـيخ جعفـر كاشف الغطاء إلـى إيـران ،ومل يعد إلـيه بعد رجوعه ،وكان

يعبـر عنه بالشـيخ األكبـر الشـيخ جعفـر جعلنـي اهلل فداه ،وعن كل من بحـر
العلوم وصاحب(رياض املسائل) بالع ّ
المة علـى عصمة أجداده( ،)15وكان

واحد عصـره فـي طول الباع وكثـرة االطالع علـى كلامت الفقهاء فـي لبنان

ثم العـراق فـي كـربالء والنجف.
 -2تالمذته

لقد أستقل املتـرجم له بالتدريس بعد سفـر أستاذه الشـيخ جعفـر إلـى

إيـران وكان قد حضـر درسه عدد من الفقهاء الكبار وغـيـرهم منهم:

1 .1حممد حسن النجفـي صاحب اجلواهـر وهو أول املتخـرجـني علـيه
حـيث قال بحقه(:املولـى املتبحـر السـيد العامد أستاذي السـيد حممد
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أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

جواد).)16

2 .2الشـيخ جواد بن حممد تقـي بن حممد املدعو بمال كتاب الكـردي
النجفـي.

3 .3الشـيخ مهدي بن احلسـني بن حممد املدعو بمال كتاب.
4 .4الشـيخ حمسن األعسم.

5 .5السـيد صدر الدين حممد بن صالح بن حممد شـرف الدين بن إبـراهـيم
بن زين العابدين املوسوي العاملـي املعـركـي الساكن بأصبهان.

6 .6السـيد علـي بن السـيد حممد األمـني الذي انتهت له الـرياسة العلمـية
فـي جبل عامل.

7 .7اآلغا حممد علـي بن اآلغا حممد باقـر اهلزار جـريبـي املازندرانـي
النجفـي.

8 .8سبطه الشـيخ رضا بن زين العابدين يّ
احلل.
9 .9ولده السـيد حممد.

1010وغـيـرهم من أفاضل العلامء(.)17

 -3إجازته

أخذ السـيد جواد العاملـي بالـرواية من مشاخيه فـي اإلجازة وأساتذته

فـي التدريس وهم:

1 .1الوحـيد البهبهانـي حـيث قال فـي إجازته له(:استجاز منـي العامل
العامل ،والفاضل الكامل ،املحقق املدقق ،املاهـر العارف ،ذو الذهن
الوقاد ،والطبع النقاد ،موالنا السـيد السند السـيد حممد اجلواد)(.)18
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2 .2والسـيد مهدي بحـر العلوم الطباطبائي
3 .3والشـيخ جعفـر صاحب كشف الغطاء

4 .4السـيد علـي الطباطبائي صاحب الـرياض حـيث كان يقول فـي
حقه السـيد جواد العاملـي بأنه أول من علمنـي وربانـي وقـربنـي

وأدنانـي(.)19

5 .5املحقق املـيـرزا أبو القاسم القمـي صاحب القوانـني حـيث قال فـي
إجازته له(:استجاز منـي األخ فـي اهلل السـيد العامل العامل ،الفاضل

الكامل ،املتتبع املطلع علـى األق��وال واألفكار ،الناقد املضطلع
بمعـرفة األخبار واآلثار السـيد جواد العاملـي) ،وتاريخ إجازته له

فـي مجادى األولـى سنة(1206هـ)(.)20

 -4إجازاته

ذهب السـيد جواد العاملـي إلـى تقسـيم اإلجازة علـى قسمـني:

أول :قسم للمحافظة علـى الـيمن والبـركة ،والفوز بفضـيلة الشـركة فـي

النظم فـي سلسلة أهل بـيت العصمة وخزان العلم واحلكمة ،ألن من انتظم

فـيها فاز باملـرتبة الفاخـرة ،وفاز بسعادة الدنـيا واآلخـرة ،وهذا هو املعـروف

املألوف فـي هذه األزمان ال غـيـر.

ثانـ ًيا :قسم للمحافظة علـى الضبط وقوة االعتامد ،واألمن من التحـريف

والتصحـيف والسقط فـي املتن واإلسناد ،وهذا القسم جيـري جمـرى القـراءة

علـى الشـيخ والسامع من فلق فـيه ،وهذا أمـر معـروف ً
أيضا بـني األقدمـني
ال َّ
شك فـيه ،ولذا تـرى املجازين يقولون  -حـيث يستجـيزون الكتاب الذي
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أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

نظـره املجـيز وعـرف صحته وشهد باالعتامد علـيه  -حدثنـي وأخبـرنـي من
دون َّ
أن يقول إجازة .وهو ما ذكـره املـيـرزا النوري فـي كتابه خامتة املستدرك

(قال العامل اجللـيل السـيد جواد  -صاحب مفتاح الكـرامة  -فـي إجازته
العلم آغا حممد علـي ابن اّ
للعامل اّ
علمة عصـره آغا باقـر املازندرانـي :اإلجازة
علـى قسمـني)(.)21

وهو أحد مشايخ اإلجازة وقد استجازه جل فضالء عصـره منهم:

1 .1تلمـيذه الشـيخ حممد حسن النجفـي صاحب اجلواهـر
2 .2ولده السـيد حممد فإنه يـروي عن أبـيه كل طـرقه
3 .3سبطه الشـيخ رضا بن زين العابدين العاملـي

4 .4حممد علـي بن اآلغا حممد باقـر اهلزار جـريبـي املازندرانـي النجفـي
املتوفـى بالوباء سنة(1245هـ)(.)22

5 .5املـيـرزا عبد الوهاب وتاريخ إجازته له فـي شهر ربـيع األول سنة
(1225هـ).

6 .6الشـيخ جواد بن تقـي ابن مال كتاب الكـردي النجفـي(أوهلا احلمد
هلل الذي نطقت بحديث وجوب وجوده آيات سلطانه) وأخـرى له

أيضا خمتصـرة بتاريخ (1226هـ).

7 .7الشـيخ حسن بن الشـيخ حممد علـي العبودي تارخيها(1225هـ)
وشارك فـيها ولده الشـيخ طاهـر بن احلسن ووصفه بالفاضل املخبت
املقدس العامل العامل الكامل الع َّ
الفهامة املحقق املدقق املأمون
المة ّ
املؤمتن الشـيخ حسن نجل املـرحوم الشـيخ حممد علـي العبودي،
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وغـيـرهم(.)23

 -5مؤلفاته الفقهـية واألصولـية
َّ
إن للسـيد جواد العاملـي العديد من املؤل ّفات الفقهـية واألصولـية ،وإنه
كان يؤ ّلف هذه الكتب بالتامس من أساتذته كام ذكـر فـي مقدمة العديد من
هذه الكتب ،وهذا يدل علـى علو شأنه وانفـراده فـي عصـره بام ال يشاركه

فـيه غـيـره من علامء زمانه( ،)24ومؤلفاته هـي:

1 .1مفتاح الكـرامة فـي شـرح قواعد الع َّ
المة :وهو عبارة عن شـرح
لكتاب قواعد األحكام فـي معـرفة احلالل واحلـرام ،وقد أ ّلفه بأمـر
من أستاذه وشـيخه األعلم واألفقه فـي زمانه الشـيخ جعفـر كاشف

الغطاء وقد أمـره بأن يذكـر األقوال مجـيعها الواردة فـي كل مسألة

من تلك املسائل اإلمجاعات والشهـرات املذكورة واملنقولة فـي كتب
الفقهاء ،وجعل علـيه َّ
يصـرح فـيه بأسامـي مصادر تلك األقوال
أن
ّ
واإلمجاعات ،ويذكـر فـيه الدلـيل الذي مل يتعـرض له األصحاب(.)25

2 .2شـرح طهارة الوافـي :وهذا الشـرح من تقـريـر بحث أستاذه السـيد
مهدي بحـر العلوم ،تكلم فـي أخباره سندا ومتنا ،وقد وجد بخطه

وأمـر السـيد حممد حسن املجدد الشـيـرازي باستنساخه ،بعنوان:
التقـريـرات(.)26

3 .3رسالة فـي العصـرة :تناول فـيها حكم العصـيـرين العنبـي والزبـيبـي،
كتبها بأمـر شـيخه الشـيخ األكبـر كاشف الغطاء وكتب علـيه تقـريظا

لشـيخه اآلخـر الشـيخ حسـني نجف النجفـي ومج��ع آخـر من
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أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

العلامء(.)27

4 .4منظومة فـي اخلمس(.)28

5 .5أرجوزة فـي الـرضاع :نظمها باسم أستاذه آية اهلل بحـر العلوم الذي
توفـي سنة (1212هـ) ،أوهلا:

احل����م����د هلل و����ص��� ّل���ـ���ى ال����ب����اري
إلـى قوله :

ع��ل��ـ��ى ال��ن��ب��ـ��ي ال��ط��اه��ـ��ر امل��خ��ت��ار

ف��ه��اك ن��ظ��م��ا راق ف��ـ��ي ال��ـ��ر���ض��اع

ل��ـ��ي�����س��ه��ل احل��ف��ظ ع��ل��ـ��ى ال��ط��ب��اع

م���ن مي���ن م���والن���ا ع��ظ��ـ��ي��م الأج��ـ��ر

ال�سـيد املهدي فخـر الع�صـر(.)29

إلـى قوله:

6 .6مناظـرة السـيد مهدي بحـر العلوم مع هيودي فـي ذي الكفل :وهـي
من إمالء تلمـيذه السـيد جواد العاملـي ،كام يظهـر من آخـر كتاب
متاجـره ،وهو موجود عند حفـيده السـيد جعفـر بن باقـر بن السـيد

علـي بحـر العلوم(.)30

7 .7رسالة فـي مناظـرات وقعت بـني الشـيخ األكبـر الشـيخ جعفـر
كاشف الغطاء وبـني السـيد املحقق السـيد حمسن الكاظمـي البغدادي،
ومكاتبات بـينهام فـي املسائل العلمـية  ،مجعها السـيد حممد اجلواد بن

حممد احلسـينـي وإن فـي الـرسالة بعض خط الشـيخ األكبـر بـيده(.)31

8 .8رسالة فـي الـرد علـى األخبارية :وإن السـيد حمسن الكاظمـي كتب

بخطه علـى ظهـر هذه الـرسالة تقـريظا لطـيفا وأورده بتاممه(.)32
9 .9أص��ال��ة ال��ب��ـ��راءة :أورد فـيها اً
أول ك�لام السـيد حمسن املقدس
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َّ
األعـرجـي(إن الشغل الـيقـينـي يستدعـي البـراءة الـيقـينـية) وتكلم

فـي الـرد علـيه ،ثم أورد ما كتبه السـيد حمسن فـي اجلواب عنه ،ثم
رد جوابه وهكذا إلـى آخـر الكتاب ،بعنوان قال س ّلمه اهلل وأقول،
وقال فـي آخـره (وقد جـرى بـيننا وبـني سـيدنا األمـيـر السـيد علـي
فـي ذلك وكتبناه فـي رسالة منفـردة وكذا حتقـيق سـيدنا السـيد

مهدي) ،والنسخة املوجودة منها عند الشـيخ ه��ادي آل كاشف

الغطاء كتبت عن نسخة األصل التـي علـيها حواش من إمضاء حممد
تقـي ،واملظنون أهنا للشـيخ حممد تقـي األصفهانـي صاحب حاشـية

تعـرض فـيها للجواب عن صاحب
املعامل ،وأ ّما الـرسالة املفـردة التـي ّ
َّ
الشك
رياض املسائل وآية اهلل بحـر العلوم فتأتـي بعنوان رسالة فـي

فـي اجلزئية والشـرطـية(.)33
َّ
الشك فـي اجلزئية والشـرطـية فـي العبادات :موجودة
1010رسالة فـي
بخطه عند حفـيده السـيد عبد احلسـني ابن السـيد حممد ابن السـيد
حسن بن حممد ابن املصنف ،وفـيها مباحثاته مع شـيخه السـيد

صاحب الـرياض ،وأحال إلـيها نفسه فـيام كتبه فـي أصالة البـراءة(.)34

1111رسالة فـي الغصب :أوهلا(:إذا غصب غاصب مخـرا هل يضمنه أم ال.
أقول هذا متصور علـى أقسام .)..آخـرها(:ومن قبـيل ذلك دعوى
تم الغصب ناقصا وعلـى
وارث العبد بعد موته رقا مع املولـىّ .
إمتامه)(.)35

1212رسالة فـي القضاء :وفـي ه��ذه املجموعة أرب��ع رسائل :رسالة
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أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

َّ
الشك والسهو ،وفـي الغصب،
فـي الـرياء ،وفـي القضاء ،وفـي

أوهل��ا(:ه��ل جي��وز للقاضـي والفقـيه فـي زم��ان الغـيبة أخ��ذ مال

اإلمام )...آخـرها(:بل العكس ثابت وأيضا ال نسلم كوهنا عقدً ا بل
نقال خاصا بـرأسه)(.)36

1313حاشـية علـى هتذيب طـريق الوصول إلـى علم األصول :أو(هتذيب
األصول) اّ
للعلمة احل ّلـي(.)37

1414حاشـية علـى طهارة املدارك :تقـرب من مخسة آالف بـيت كتبها أ ّيام
قـراءته علـى بحـر العلوم ،بدأ فـيها بتفسـيـر العوض وإنه يصدق
علـى الثمن واملثمن ،وختمها بمبحث ملك العبد وعدمه(.)38

1515رسالة فـي املواسعة واملضايقة :كتبها بالتامس شـيخه صاحب (رياض
املسائل) ،اّ
وسمها الـرمحة الواسعة فـي املضايقة واملواسعة ،وأشار
إلـيها فـي مفتاح الكـرامة ،وقال بـي ّنا فـيها أدلة األقوال فـي املسألة

وما يـرد علـيها واستوفـينا الكالم أكمل استـيفاء ،وقال أيضا :وقد

استوفـينا ذلك كله فـي الـرسالة وذكـرنا أخبار األقوال كلها ،وبـي ّنا
َّ
اإلشكال،
احلال فـيها بام ال مزيد علـيه حتـى اتضح احلال واندفع

وكانت حـرية بام سمـيناها به وهو الـرمحة الواسعة فـي مسألة املضايقة
واملواسعة(.)39

1616حواش علـى الـروضة :علـى كتاب املضاربة ،والوديعة ،والعارية
واملزارعة ،واملساقاة ،وبعض الوصايا ،ومتام النكاح ،وبعض الطالق

تقـرب من نصف الـروضة(.)40
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1717منظومة فـي الزكاة :تقـرب من مائة وعشـرة أبـيات قال فـي مدحها
بعض الفضالء:

وم��ن��ظ��وم��ة غ���ـ���راء ت��زه��و ك���أن��ه��ا

ق�لائ��د ت��ب��ـ��ر ف��ـ��ي ت��ـ��رائ��ب �أب��ك��ار

وت��ع��ل��و علـى �أم��ث��ال��ه��ا �إنَّ تلوتها

فتب�صـر نظما ال ميل بتكـرار(.)41

1818رسالة حقق فـيها مسألة جواز العدول عن العمـرة عند ضـيق الوقت
إلـى حج اإلفـراد(.)42

1919شـرح الوافـية للفاضل التونـي فـي األصول :وهو عبارة عن جملدين
أكبـر من كتاب القوانـني تام علـى الظاهـر إال اً
بسط فـيه الكالم
قلـيلّ ،

وتعـرض ألغلب كلامت األساطـني من األصولـيـني واألخباريـني
ّ

املتقدمـني واملتأخـرين شارحـي الوافـية وغـيـرهم وذكـر فـيه مجـيع

ما وقع من املباحثة واملناظـرة بـني العلمـني الشـيخ األكبـر الشـيخ

جعفـر والسـيد الفاضل املتقن السـيد حمسن الكاظمـي البغدادي فـي
جـريان أصل البـراءة فـي أجزاء العبادات وأول املوجود منه بخطه
الشـريف فـي بطن الورقة قوله :ال يقال اختالف املتعلق الخ وآخـره

فـي التـراجـيح(.)43

2020حاشـية علـى املعامل فـي مقدمة الواجب.
2121رسالة فـي علم التجويد.

2222رسالة فـي وجوب الذب عن النجف األشـرف :والتـي اثبت فـيها
أهنا بـيضة اإلسالم ،خمتصـرة كتبها من حفظه ومل تكن كتبه متوافـرة

لديه.
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2323رسالة فـيام جـرى بـينه وبـني صاحب الـرياض :فـي مسألة أفتـى
اً
سؤال وجوا ًبا حتـى رجع
هبا وخطأه املتـرجم وتـراد الكالم بـينهام
صاحب الـرياض عن قوله.

2424رجال السـيد جواد العاملـي :قال فـي شـرحه علـى الوافـي من تقـريـر
أستاذه السـيد مهدي بحـر العلوم عند بعض األبحاث الـرجالـية:
قد كتبنا علـى رجال األستاذ ماله نفع فـي املقام ،فـيظهـر أ َّنه كتب

تعلـيقات علـى كتاب الـرجال ألستاذه(.)44

يبدو َّ
أن السـيد جواد العاملـي من خالل ما تقدم من دراسته ومكانته عند

مشهورا بـني علامء عصـره من زمن حضوره علـى أستاذه
العلامء أ َّنه كان
ً
الوحـيد البهبهانـي إلـى يوم وفاته بالضبط واإلتقان وصفاء الذات ،وإن
أجالء العلامء سواء من مشاخيه ،أم من غـيـرهم كانوا إذا َّ
أشكلت علـيهم

مسألة أرادوا تدريسها أو تصنـيفها أو اإلفتاء هبا ووج��دوا األساطـني

مضطـربـني فـي كلامهتم واألخبار متعارضة متخالفة فـي مدالـيلها أو
مسانـيدها ،سألوه عام حققه هو فـي تلك املسألة ْ
فإن مل يكن له حتقـيق فـيها

التمسوا منه كتابتها وحتقـيقها فـيقفون عند قوله وحتقـيقه ،لعلمهم بغزارة

اطالعه ،وجودة انتقاده ،وشدة ممارسته لكلامت العلامء ،وعـرفانه بمحط
انظار الفقهاء ،ومأخذ بـراهـينهم واستدالالهتم ،وخلبـرته بعلم الـرجال

وهذا يعكس مكانته عند العلامء وقـربه وعلو منزلته(.)45
 -6أمثلة فقهـية من كتاب مفتاح الكـرامة

من أهم املؤلفات الفقهـية التـي ُعـرف هبا السـيد حممد جواد العاملـي هو
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كتابه الشهـيـر (مفتاح الكـرامة فـي شـرح قواعد اّ
وسنتعـرض لثالثة
العلمة)
ّ
أمثلة تطبـيقـية ذكـرها السـيد فـي كتابه والتـي سنلحظ فـيها االختالفات بـني

العلامء فـي املسائل التـي مجع فـيها اآلراء وأدلتهم علـيها ونقف علـى رأيه
فـي هذه املسائل:

املثال األول :مسألة صالة اجلمعة بـني الوجوب العـينـي والتخـيـيـري فـي

زمن الغـيبة.

اختلف الفقهاء فـي هذه املسألة علـى أقوال هـي:

القول األول :وجوب صالة اجلمعة عـينًا فـي زمن الغـيبة ،وقد اختاره

الشهـيد الثانـي ،والسـيد حممد العاملـي ،واملحقق السبزواري ،والفـيض

الكاشانـي ،واملحقق البحـرانـي(.)46

ين آ َمنُوا إِ َذا ُن ِ
لص َ
ال ِة
ومستندهم علـى ذلك :قوله تعالـىَ ﴿ :ي َاأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ودي لِ َّ
اس َع ْوا إِلـى ِذكـر هَّ
بـيع َذلِ ُك ْم خـيـر َل ُك ْم إنَّ ُكنت ُْم
اللِ َو َذ ُروا ا ْل َ
ِم ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة َف ْ
َت ْع َل ُمونَ ﴾(.)47

وخطبة أمـيـر املؤمنـني«:واجلمعة واجبة علـى كل مؤمن اّإل علـى

الصبـي ...ومن كان علـى رأس فـرسخـني»(.)48

وصحـيحة زرارة قال«:قلت له علـى من جتب اجلمعة؟ قال :جتب علـى

سبعة نفـر من املسلمـني ،وال مجعة ألقل من مخسة من املسلمـني أحدهم
اإلمام ،فإذا اجتمع سبعة ومل خيافوا أ ّمهم بعضهم وخطبهم»(.)49

وقد ر ّد السـيد جواد العاملـي علـى هذا القول بعدة ردود هـي:

1 .1قوله«:وأ ّما القول بالوجوب العـينـي فهو علـى مصادمته لإلمجاعات
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املتواتـرة و ُبعده عن مدلوالت األخبار شاذ نادر حادث ،أحدثه بعض
وجديـرا بعدم
متأخـري املتأخـرين ،وكان حـر ًيا باإلعـراض عنه
ً

االشتغال به ...وإن مـراد الشارع هو الصالة اجلامعة للشـرائط ،ومن
ضمن الشـرائط وجود اإلمام،وهذا غـيـر متحقق بعد زمن الغـيبة
فتكون غـيـر واجبة عـينًا علـى كل مكلف»(.)50

َّ 2 .2
«إن اجلملة اخلبـرية ال تدل علـى الوجوب عند أصحاب هذا القول
أو أكثـرهم ومن قال بظهورها فـي الوجوب ال يقول به فـي املقام

ألهنا فـي مقام دفع توهم احلظـر ،ملكان استمـرار الطـريقة طـريقة

الـرسول وأهل بـيته علـى النصب وقـرينة قوله »مل خيافوا«
فكأنه قال :ال يلزم بوجوب املنصوب فال تدل علـى أزيد من رفع
احلظـر ،وإن كان هناك زيادة فهـي املطلوبـية كام هو املشهور ،وأ ّما

القول بداللة األمـر بعد احلظـر علـى الوجوب فضعـيف ،فكـيف
باجلملة اخلبـرية»(.)51

3 .3حيتمل َّ
أن تكون الـرواية من كالم الشـيخ الصدوق ونقل احلديث
باملعنـى متعارف عند الشـيخ الصدوق رو ًما لالختصار ،ألن الكلـينـي،
والشـيخ الطوسـي رويا عن زرارة عن اإلمام الباقـر((:ال مجعة

علـى أقل من مخسة ،أحدهم اإلمام))(.)52

القول الثانـي :حتـريم صالة اجلمعة فـي الغـيبة ،وقد اختاره ابن إدريس
احل ّلـي ،وسالر ،والع َّ
المة احل ّلـي ،والفاضل اهلندي ،والسـيد جواد العاملـي،
والسـيد علـي الطباطبائي(.)53
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ومستندهم علـى ذلك :الصحـيح املـروي فـي العلل((:إ َّنام صارت صالة

اجلمعة إذا كان مع اإلمام ركعتـني ،وإذا كان بغـيـر إمام ركعتـني وركعتـني،
ألن الناس يتخطون إلـى اجلمعة من ُب ٍ
(عزوجل) َّ
أن خيفف
عد
فأحب اهلل َّ
ّ

عنهم ملواضع التعب الذي صاروا إلـيه ،وألن اإلمام حيبسهم للخطبة وهم
ينتظـرون للصالة ،ومن انتظـر للصالة فهو فـي حكم التامم ،وألن الصالة

أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ،وألن اجلمعة عـيد
مع اإلم��ام ّ
أن الـرواية تدل علـى َّ
وصالة العـيد ركعتان))( ،)54فـيالحظ َّ
أن اجلمعة مع
اإلمام ،ولفظ اإلمام الوارد فـي األخبار ال يفهم منه اّإل اإلمام األصل ألنه

األعلم واألفقه واألفضل واألعدل ،ولذا نجد َّ
أن الوجوب ختطـي الناس
إلـيها عن ُبعد ولـيس ذلك اّإل لكوهنا منصب شخص معـني جيب ختطـيهم
إلـيه ألدائها ،فمتـى أقـيمت بغـيـره مل تصح ،فال يمكن األجتـراء بالتصـرف

خصوصا مع اإلمجاع الفعلـي والقولـي علـى االمتناع من
فـي منصب اإلمام
ً
هذا التصـرف اّإل بأذنه اخلاص وهو غـيـر حاصل فـي زمن الغـيبة(.)55
َ
وأشكل علـى هذا القول بأن الوجوب العـينـي ال بدّ فـيه من اإلمام أو

من يأمـره ،وإهنا مستحبة من دوهنام ،فكـيف يكون حكم الصالة حمـرمة فـي

زمن الغـيبة(.)56

القول الثالث :وجوب صالة اجلمعة ختـيـيـر ًيا فـي زمن الغـيبة مع اشتـراط

الفقـيه اجلامع لشـرائط اإلفتاء ،،وقد اختاره ابن زهـرة احللبـي ،واملقداد
السـيوري ،وابن فهد احل ّلـي ،واملحقق الكـركـي(.)57

ومستندهم علـى ذلكَّ :
أن الفقـيه املأمون كام تنفذ أحكامه حال الغـيبة،
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كذلك جيوز االقتداء به فـي اجلمعة ،ألنه منصوب من قبل اإلمام(.)58
وقد َ
أشكل علـى هذا القول ما حاصله َّ
أن أكثـر من قال باجلواز مل يشتـرط
الفقـيه ،وأشار إلـى ذلك الشهـيد األول بقوله«:أكثـر املجوزين علـى عدم

اشتـراط الفقـيه وهم بـني مطلق الشـرعـية مع إمكان االجتامع واخلطبتـني
وبـني مصـرح باشتـراط الفقـيه»(.)59

القول الـرابع :وجوب صالة اجلمعة ختـيـيـر ًيا من دون اشتـراط الفقـيه

اجلامع لشـرائط اإلفتاء وهو الـرأي املشهور( ،)60وهو اختاره الشـيخ
الطوسـي ،وحيـيـى بن سعـيد احل ّلـي ،واملحقق احل ّلـي ،والشهـيد األول(.)61
ومستندهم علـى ذلك :اإلمجاعات املنقولة علـى ذلك من قبـيل ما ذكـره

املحقق الكـركـي بقوله(:أمجع علامؤنا اإلمامـية طبقة بعد طبقة من عصـر

أئمتنا إلـى عصـرنا هذا علـى انتفاء الوجوب العـينـي عن اجلمعة فـي
مثل زمان الغـيبة)(.)62

القول اخلامس :التوقف حـيث مل يتعـرضوا هلذه املسألة فـي زمن الغـيبة

ومل يـرجحوا شـيئًا ،وقد اختاره السـيد املـرتضـى ،والشـيخ الطوسـي،وابن
المة احل ّلـي ،وابن الع َّ
محزة الطوسـي ،الع َّ
المة(.)63

والقول الـراجح هو وجوب الصالة التخـيـيـري مع اشتـراط الفقـيه

مجع من املؤمنـني فـيهم العدد املعتبـر
اجلامع لشـرائط اإلفتاء ،وإذا اجتمع ٌ

وحصل إلمامهم شـروط اإلمامة يمكنهم عقدها ،فمع االجتامع يستحب

اإليقاع وحتقق البدلـية من الظهـر.

املثال الثانـي :مسألة شـرط األجل فـي القـرض
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اختلف الفقهاء فـي هذه املسألة علـى أقوال:

القول األول :ذهب مشهور الفقهاء إلـى أ َّن��ه إذا شـرط األج��ل فـي
القـرض ال يلزمه بمجـرد العقد ،وقد اختاره ابن إدريس احل ّلـي ،وحيـيـى بن

سعـيد احل ّلـي ،واملحقق احل ّلـي ،والع َّ
المة احل ّلـي ،والشهـيد األول ،واملقداد
السـيوري ،واملحقق األردبـيلـي ،والشهـيد الثانـي(.)64

ومستندهم علـى ذلك :جواز أصله املستلزم جلواز شـرطه ،ألن فائدة

امللك أن ال يتسلط علـيه غـيـره ،والثابت بالعقد والقبض للمقـرض إ َّنام هو
األصح َّ
أن املـراد به عدم
البدل فـيستصحب احلكم إلـى أن يثبت املزيل ،وإن
ّ
لزوم األجل الذي اقتضاه العقد بحسب العـرف ،وذلك ال ّ
يدل اّإل علـى
عدم لزومه بمجـرد العقد ،وهو ال ينافـي لزومه مع الشـرط(.)65

القول الثانـي :إذا شـرط األجل فـي القـرض يلزمه بمجـرد العقد ،وقد

اختاره الشهـيد الثانـي ،والفـيض الكاشانـي ،واملحقق السبزواري ،واملحقق
البحـرانـي ،والسـيد جواد العاملـي(.)66

ومستندهم علـى ذلك :عموم الوفاء بالعقود وإلتزام الشـروط ورواية
احلسـني بن سعـيد ،قال«:سألته عن رجل أقـرض اً
رجل دراهم إلـى أجل

ثم ماتّ ،
أحيل مال القـرض بعد موت املستقـرض منه؟ أم لورثته
مسمـى ّ
من األج��ل ما للمستقـرض فـي حـياته؟ فقال :إذا مات فقد ّ
حل مال
القارض»(.)67

والتقـريب فـيها من تقـريـرهَّ 
إن األجل الزم فـي القـرض مطل ًقا ،بل
حجة.
ظاهـرها كون ذلك فـي عقد القـرض ،ومن مفهوم الشـرط ا ّلذي هو ّ
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وما عساه يقال القائل بعدم اللزوم بمنع ظهورها فـي املطلوب ،إذ أقصـى
صحة األجل ال اللزوم ا ّلذي هو املفـروض.
ما هناك الداللة علـى ّ

أن لفظة « ّ
ففـيه َّ
حيل » ظاهـرة فـي عدم استحقاق املطالبة قبل انقضاء املدّ ة

املضـروبة حال حـياة املستقـرض(.)68

القول الثالث :االستحباب ال يتعلق بإيقاع الصـيغة بل بمدلوهلا ،ألنه

يستحب القـرض وإجياد سببه ،وقد اختاره السـيد علـي الطباطبائي(.)69

ومستندهم علـى ذلك:
ين آ َمنُوا إِ َذا َت َدا َينت ُْم بِ َد ْي ٍن إِلـى َأ َجلٍ ُم َسمـى
1 .1قوله تعالـىَ ﴿ :ي َاأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اك ُت ُبو ُه َو ْ
َف ْ
ُب بـين َُك ْم َكاتِ ٌب بِا ْل َعدْ ِل﴾( ،)70بداللة َّ
أن الكتابة فـي
لـيكت ْ

العقد تتضمن استحباب ذكـر الشـروط فـي العقد سواء أكان فـي

القـرض أم فـي غـيـره كالدَ ين والنسـيئة.

2 .2األخبار التـي تدل علـى استحباب ذلك منها رواي��ة احلسـني بن
سعـيد ،قال«:سألته عن رجل اقـرض اً
رجل دراهم إلـى أجل مسمـى،

ثم مات املستقـرض أحيل مال القارض عند موت املستقـرض منه أو

للورثة من االجل مثل ما للمستقـرض فـي حـياته؟ فقال :إذا مات
فقد حل مال القارض»(.)71

وأورد علـيهَّ :
إن املـراد منه جواز تأخـيـر املطالبة إلـى قضاء الوطـر

واستحباب التأخـيـر هو عـني معنـى اجلواز(.)72

3 .3االمجاع املنقول علـى استحباب شـرط األجل(.)73

ويورد علـيه :كـيف يدعـى اإلمجاع مع وجود املخالف كام تقدم فـي
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التعـرض لألقوال.

القول الـراجح هو القول الثانـي وهو لزوم شـرط األجل فـي العقد،
ين آ َمنُوا إِ َذا َت َدا َينت ُْم بِ َد ْي ٍن إِلـى َأ َجلٍ ُم َسمـى
وذلك لقوله تعالـىَ ﴿ :ي َاأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اك ُت ُبو ُه َو ْ
َف ْ
ُب بـين َُك ْم َكاتِ ٌب بِا ْل َعدْ ِل﴾( ،)74وإن األجل فـي العقد يلزم
لـيكت ْ

الطـرفـني من جهة إعطاء القـرض ومن جهة إرجاع املبلغ املقتـرض ،وإن
َّ
بقوله(:إن األجل
مفهوم الشـرط حجة وهلذا أشار السـيد جواد العاملـي
الزم فـي القـرض مطل ًقا ،بل ظاهـرها كون ذلك فـي عقد القـرض ،ومن
حجة ،وما عساه يقال القائل بعدم اللزوم بمنع
مفهوم الشـرط ا ّلذي هو ّ

صحة األجل ال
ظهورها فـي املطلوب ،إذ أقصـى ما هناك الداللة علـى ّ
اللزوم ا ّلذي هو املفـروض)(.)75
املثال الثالث :مسألة ضامن املجهول وعدمه

اختلف الفقهاء فـي هذه املسألة علـى قولـني:

ٍ
واحد
صحة ضامن املجهول ،فلو قال الشخص ضمنت من
القول األولّ :
ٍ
احتمل لزوم العشـرة وثامنـية ،وتسعة باعتبار الطـرفـني ،وقد
إلـى
عشـرة ُ

اختاره الشـيخ املفـيد ،وأبو صالح احللبـي ،وسالر ،والشـيخ الطوسـي،
والشـيخ الصمـيـري ،والع َّ
المة احل ّلـي ،واملحقق الكـركـي ،والسـيد جواد
العاملـي(.)76

ح ُل َبعـيـر وأنا بِ ِه
﴿ولمِ َ ْن َج َاء بِ ِه مِ ْ
ومستندهم علـى ذلك :قوله تعالـىَ :
عـيم﴾( ،)77بداللة َّ
أن محل البعـيـر جمهول وخيتلف باختالف األجناس،
َز ٌ
فصح مع اجلهالة،
والزعـيم غارم ألنه إلتزم حق فـي الذمة عن معاوضة،
ّ
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كالنذر واإلقـرار وهو ما يعبـر عنه بضامن العهدة كام إذا قال لغـيـره(إلق

فصح ضامن املجهول.
وعلـي ضامنه)
متاعك فـي البحـر
ّ
ّ
وقوله تعالـىَ :
﴿أ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُقود﴾( ،)78فهو عقد جيب الوفاء به ألن اآلية

غـيـر مقـيدة للمجهول واملعلوم فتصدق علـى العقود املجهولة واملعلومة
صحة العقد.
واألصل ّ

وقد أشار السـيد جواد العاملـي علـى ذلك بقوله«:ألنا إن أبطلنا ضامن

املجهول فإنام هو للغـرر ،ومع بـيان الغاية ينتفـي الغـرر ،فـينتفـي املقتضـي
الصحة ساملًا عن املعارض ،ألنه حـيث ّ
وطن نفسه
للفساد ،فـيبقـى أصل
ّ

علـى تلك الغاية مل يبقَ غـرر ،وألن املشهور عند األصولـيـني خـروج الغاية،
اً
اً
إدخال للطـرف
مدخول ل(من) ،وإن تلزمه تسعة
وخـروج االبتداء إذا كان

اً
وإدخال
إخـراجا له ألنه مقـرون بـ(من)
األول ،ألنه مبدأ اإللتزام ،أو
ً
للطـرف الثانـي ،ألن الغاية فـي مثل هذا تدخل عـر ًفا»(.)79

صحة ضامن املجهول ،وقد اختاره الشـيخ الطوسـي،
القول الثانـي :عدم ّ
وابن إدريس احل ّلـي ،والع َّ
المة احل ّلـي ،والشهـيد الثانـي(.)80
ومستندهم علـى ذلك :إ َّنه حيتمل الغـرر كالبـيع وألن النبـي((:هنـى

عن الغـرر))( ،)81فالشخص ال يعلم كم من املال علـيه يثبت فـي ذمته ،وال
صحة ضامن املجهول(.)82
يوجد دلـيل علـى ّ

والقول الـراجح هو القول األول؛ ألن ما ذهب إلـيه أصحاب القول

الثانـي من عدم وجود الدلـيل ،فهو مـردود علـيهم ،وقد تقدّ م ذكـر األدلة

علـى ذلك ومن ضمنها حجـية مفهوم الغاية ،وملا قال بضامن املال من
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الواحد إلـى العشـرة فـيتبادر إلـى الذهن ضامن التسعة والثامنـية ونحوها من

باب املالزمة بـني األعداد فال يمكن االنتقال إلـى العشـرة مامل ينتقل عبـر
األعداد التـي تسبقها فـيتضح أ َّنه القول الـراجح.
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الخاتمة

وفـي هناية املطاف ال يسعنا اّإل أن نحمد اهلل تعالـى علـى توفـيقه لنا فـي
إكامل هذا البحث الذي توص ّلنا فـيه الـى ما يأيت:
1 .1إن السـيد حممد جواد العاملـي قد تتلمذ علـى يد أعاظم العلامء فـي
حوزة كـربالء أمثال الوحـيد البهبهانـي والسـيد علـي الطباطبائي
ومن املعلوم أن طالب العلم ال حيضـر دروس أمثال هؤالء اّإل بعد

اجتـياز مـراحل دراسـية عدة تؤهله لذلك.

ُ 2 .2عـرف السـيد حممد جواد العاملـي طـيلة مدة دراسته بالضبط واالتقان
وحسن السـيـرة والسلوك حتـى أنه شهد له أساتذته وأقـرانه علـى

ذلك.

3 .3إن السـيد حممد جواد العاملـي وإن كان قد ُعـرف من خالل كتابه
(مفتاح الكـرامة فـي شـرح كتاب قواعد اّ
العلمة) اّإل أننا نجده قد
تم ذكـرها فـي البحث خالل مدة دراسته علـى
أ ّلف مؤلفات عدة ّ

يد أساتذته.

4 .4يمكن تصنـيف السـيد حممد جواد العاملـي علـى تصنـيفـني األول أنه
من العلامء الوافدين إلـى كـربالء باعتبار أن مولده فـي جبل عامل،

ودرس فـيها مدة كبـيـرة
والثانـي أنه من علامء كـربالء ألنه قد سكن ّ

كام ثبت فـي البحث.

5 .5يالحظ من خالل دراسة وقـراءة كتاب (مفتاح الكـرامة) نجد أن
آراء الوحـيد البهبهانـي والسـيد علـي الطباطبائي واملحقق القمـي
156

م.د محمد ناظم محمد املفـرجـي

وغـيـرهم من أساتذته الذين حضـر درسهم حاضـرة فكان يعبـر
بأستاذنا وشـيخنا ويقصد السـيد علـي الطباطبائي ،ويقصد ب «

أستاذنا اآلقا أو األستاذ أدام اهلل حـراسته » الوحـيد البهبهانـي وهذا
يدل علـى تأثـره هبام طـيلة مدة دراسته.
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الهوام�ش

1 .1عيل الطباطبائي :رياض املسائل .95/1
ُ 2 .2ينظر :خري الدين الزركيل :األعالم143 / 2 ،؛ حمسن األمني :أعيان الشيعة4 ،
288 /؛ آغا بزرك الطهراين :الذريعة 272 / 15؛ السيد جواد العاميل :مفتاح
الكرامة 2-1 / 1 ،مقدمة املحقق :الشيخ حممد باقر اخلاليص و  729/22؛
عمر كحالة :معجم املؤلفني.168 / 3
ُ 3 .3ينظر :حمسن األمني :أعيان الشيعة  288 / 4 ،؛ السيد جواد العاميل :مفتاح
الكرامة  ،2 / 1مقدمة املحقق الشيخ حممد باقر اخلاليص.
ُ 4 .4ينظر :مفتاح الكرامة.1/1 :
ُ 5 .5ينظر :م ،ن.729 / 22 :
ُ 6 .6ينظر :م ،ن 289 / 4 :و .2/1
ُ 7 .7ينظر :خري الدين الزركيل :األعالم 143 / 2 ،؛ النوري :خامتة املستدرك / 2
 23؛ حمسن أالمني :أعيان الشيعة 288 / 4 ،؛ آغا بزرگ الطهراين :الذريعة:
 166/1؛ السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة 780 / 24 ،؛ التربيزي :مرآة
الكتب  ،455؛ عمر كحالة :معجم املؤلفني .166 – 165 / 9
8 .8السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة 3-2 /1 ،مقدمة املحقق.
ُ 9 .9ينظر :حمسن األمني  :أعيان الشيعة ،262 / 4 ،؛ عمر كحالة :معجم املؤلفني 9
 ،165 – 164 /؛ حسن الصدر :تكملة أمل األمل .125 -124
ُ 1010ينظر :حمسن األمني :أعيان الشيعة164 / 7 ،
ُ 1111ينظر :السيد حممد جواد العاميل :مفتاح الكرامة 1/2
 1212السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة.801-800 / 18 ،
ُ 1313ينظر :حمسن األمني  :أعيان الشيعة.290 / 4 ،
ُ 1414ينظر :م،ن .289 / 4 ،
ُ 1515ينظر :حمسن األمني  :أعيان الشيعة ،289 / 4 :؛ آغا بزرك الطهراين :الذريعة 8
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 ،113 /؛ التربيزي :مرآة الكتب.456 :
ُ 1616ينظر :حممد حسن النجفي :جواهر الكالم.33 / 13 ،
ُ 1717ينظر :حمسن األمني :أعيان الشيعة 290 / 4 ،؛ التربيزي :مرآة الكتب.456 :
ُ 1818ينظر :حمسن األمني :أعيان الشيعة ،289 / 4 ،؛ التربيزي :مرآة الكتب .455
ُ 1919ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة (.3 / 1مقدمة املحقق) الشيخ حممد
باقر اخلاليص.
ُ 2020ينظر :حمسن األمني :أعيان الشيعة ،289 / 4 ،؛ التربيزي :مرآة الكتب .455
 2121املريزا النوري :خامتة املستدرك.24- 23 / 2 ،
ُ 2222ينظر :آغا بزرگ الطهراين :الذريعة167/1 :
ُ 2323ينظر :م ،ن166/1 :؛  ،16 /11؛ حمسن األمني :أعيان الشيعة.291 / 4 ،
ُ 2424ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة(5 / 1 ،مقدمة املحقق) الشيخ حممد
باقر اخلاليص.
ُ 2525ينظر :م ،ن.11 / 1 :
ُ 2626ينظر :آغا بزرگ الطهراين:الذريعة.165/14 ،
ُ 2727ينظر :آغا بزرگ الطهراين:الذريعة272 / 15 ،
ُ 2828ينظر :م ،ن106 / 23 :
ُ 2929ينظر :م ،ن475 / 1 :
ُ 3030ينظر :م ،ن304 - 303 / 22 :
ُ 3131ينظر :م ،ن280 / 22 :
ُ 3232ينظر :م ،ن182 / 10 :
ُ 3333ينظر :آغا بزرگ الطهراين:الذريعة.114 – 113 / 2 :
ُ 3434ينظر :م ،ن.210 / 14 :
ُ 3535ينظر :م ،ن.57 / 16 ،
ُ 3636ينظر :م ،ن.136 / 17 :
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ُ 3737ينظر :م ،ن.54/ 6 :
ُ 3838ينظر :م ،ن.54 / 6 :
ُ 3939ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة 648/9 ،؛ م،ن.54 / 6:
ُ 4040ينظر :آغا بزرگ الطهراين:الذريعة.54 / 6 ،
ُ 4141ينظر :م ،ن.54 / 6 :
ُ 4242ينظر :م ،ن.54 / 6 :
ُ 4343ينظر :م ،ن.54 / 6 ،
ُ 4444ينظر :آغا بزرگ الطهراين:الذريعة.107 / 10 ،
ُ 4545ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة(5 / 1 ،مقدمة املحقق) الشيخ حممد
باقر اخلاليص.
ُ 4646ينظر :الشهيد الثاين :رسائل الشهيد الثاين 51 ،؛ السيد حممد العاميل :مدارك
األحكام 25/4 ،؛ املحقق السبزواري :كفاية األحكام 25/20 ،؛ الفيض
الكاشاين :مفاتيح الرشائع 18 -17/1 ،؛ البحراين :احلدائق النارضة.378/9 ،
 4747اجلمعة.9 :
احلر العاميل :وسائل الشيعة.3/5 ،
ّ 4848
 4949الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه.411/1 ،
 5050مفتاح الكرامة.238-234/8 :
ُ 5151ينظر :م ،ن.244/8 :
5252الكليني :الكايف 419/3 ،؛ الشيخ الطويس :االستبصار.419/1 ،
ُ 5353ينظر :الرسائر 304/1 :؛ املراسم 261 :؛ منتهى املطلب 317/1 :؛ كشف
اللثام 222/4 :؛ مفتاح الكرامة 208/8 :؛ رياض املسائل.73/4 :
 5454الشيخ الصدوق :علل الرشائع.264 ،
ُ 5555ينظر :الفاضل اهلندي :كشف اللثام 223/4 ،؛ السيد جواد العاميل :مفتاح
الكرامة.230/8 ،
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ُ 5656ينظر :مفتاح الكرامة.208/8 :
ُ 5757ينظر :النهاية 302 :؛ غنية النزوع 90 :؛ التنقيح الرائع 231/1 :؛ غاية املراد
 164؛ املهذب البارع 413/1 ،؛ جامع املقاصد.375/2 :
ُ 5858ينظر :املقداد السيوري :التنقيح الرائع.231/1 ،
 5959روض اجلنان.291 :
ُ 6060ينظر :الع َّ
المة احل�ّل�يّ  :تذكرة الفقهاء 27/4 ،؛ الشهيد األول :غاية املراد،
.164/1
ُ 6161ينظر :النهاية 302 :؛ اجلامع للرشائع 97 :؛ رشائع اإلسالم 98/1 :؛ البيان:
.102
 6262رسائل املحقق الكركي.147/2 :
ُ 6363ينظر :مجل العلم والعمل 41/3 :؛ اجلمل والعقود 81 :؛ الوسيلة 103 :؛ حترير
األحكام 43/1 :؛ إيضاح الفوائد.119/1 :
ُ 6464ينظر :الرسائر 61/2 ،؛ اجلامع للرشائع 281 :؛ رشائع اإلسالمي68/2 ،؛
الرشعية320/3 ،؛ اللمعة الدمشقية134 ،
تذكرة الفقهاء33/13 ،؛ الدروس
َّ
؛ التنقيح الرائع 156/2 :؛ جممع الفائدة والربهان82 -80/9 ،؛ الروضة البهية
.17/4
ُ 6565ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة.168 -163/15 ،
ُ 6666ينظر :مسالك اإلفهام455/3 ،؛ مفاتيح الرشائع126/3 ،؛ كفاية األحكام،
532/1؛ احلدائق النارضة 134 -132/20 ،؛ مفتاح الكرامة.168/15 :
احلر العاميل :وسائل الشيعة.97/13 ،
ُ 6767ينظرّ :
ُ 6868ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة.170/15 ،
 6969رياض املسائل.485 -484 :
 7070البقرة.282 :
احلر العاميل :وسائل الشيعة.97/13 ،
ّ 7171
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ُ 7272ينظر :السيد جواد العاميل :مفتاح الكرامة.169/15 ،
ُ 7373ينظر :م ،ن.168/15 :
7474البقرة.282 :
7575مفتاح الكرامة.170/15 :
ُ 7676ينظر :املقنعة 815 :؛ الكايف يف الفقه 340 :؛ املراسم 200 :؛ حترير األحكام:
 552/2؛ إيضاح الفوائد 86/2 :؛ جامع املقاصد 325/5 :؛ مفتاح الكرامة:
.437 /16
 7777يوسف.72 :
 7878املائدة.1 :
 7979مفتاح الكرامة.437 /16 :
ُ 8080ينظر :اخلالف 80/2 :؛ الرسائر 76/2 :؛ تذكرة الفقهاء 327/14 :؛ الدروس
الرشعية.389/3 :
َّ
احلر العاميل :وسائل الشيعة.330/12 ،
ّ 8181
ُ 828282ينظر :ابن إدريس يّ
احلل :الرسائر.77/2 ،
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الم�صادر والمراجع
القرآن الكريم خري ما نبتدئ به

األردبييل،أمحد بن حممد املشهور باملقدس األردبييل(ت993هـ)

 .1جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان ،تح جمتبى العراقي

وعيل بناه اإلشتهاردي وحسني اليزدي األصفهاين،منشورات مجاعة من

املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم(،د،ط)1412(،هـ).
السيد حمسن العاميلّ (ت  1371هـ)
األمنيّ ،

 .2أعيان الشيعة ،تح وإخ��راج حسن األمني ،بريوت ،دار التعارف

للمطبوعات1983(،م).

ابن إدريس،أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد العجيل يّ
احلل(ت598هـ)

 .3الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،تح ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي،

قم ،ط1410(،2هـ).

ابن محزة،عامد الدين أبو جعفر حممد بن عيل الطويس(ت560هـ)

 .4الوسيلة إىل نيل الفضيلة ،تح الشيخ حممد احلسون ،قم ،نرش مكتبة

آية اهلل املرعيش النجفي ،قم ،مط اخليام ،ط1408(،1هـ).

ابن زهرة ،عز الدين محزة بن عيل احلسيني احللبي(ت585هـ)

 .5غنية النزوع ،تح إبراهيم البهادري ،نرش مؤسسة اإلمام الصادق ،مط

اعتامد ،قم ،ط1417(،1هـ).
ابن الع َّ
المة ،أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر يّ
احلل
املشهور بفخر املحققني(ت771هـ)
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 .6إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد ،تح وتعليق حسني

املوسوي الكرماين ،وعيل بناه األشتهاري ،وعبد الرحيم الربوجردي،
مط العلمية ،قم ،ط1387(،1هـ).
ابن فهد يّ
احلل ،مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد(ت841هـ)

 .7املهذب البارع يف رشح املخترص النافع ،تح جمتبى العراقي ،مط ونرش

مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم(،د،ط)1407(،هـ).
البحراينّ ،الشيخ يوسف بن أمحد(ت  1186هـ)

 .8احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،قم – إيران ،نرش مؤسسة

املدرسني ،ال .ت.
النرش التابعة جلامعة ّ

النجفي(ت  1266هـ)
حممد حسن
ّ
اجلواهري ،الشيخ ّ
ّ

 .9جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،تح وتعليق عباس قوجاين،
مط خورشيد ،نرش دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ط 1365(2هـ).
حممد بن احلسن(ت  1104هـ)
احلر العاميلّ  ،الشيخ ّ
ّّ

 .10وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة(اإلسالمية) ،تح
وتصحيح وتذييل عبد الرحيم الرباين الشريازي ،مط ونرش دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ط 1983 -1403(5م).

احللبي ،أبو صالح(ت447هـ)

 .11الكايف يف الفقه ،تح رضا أستادي ،نرش مكتبة اإلمام أمري املؤمنني

العامة ،أصفهان(،د،ط)(،د،ت،ط).

احل�ّل�يّ  ،أب��و القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن املشهور باملحقق
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يّ
احلل(ت676هـ)

 .12رشائ���ع اإلس�ل�ام يف مسائل احل�ل�ال واحل��رام،ت��ع��ل��ي��ق السيد
صادق الشريازي ،مط أمري ،قم ،نرش انتشارات استقالل ،طهران،

ط1409(،2هـ).
يّ
احلل ،حييى بن سعيد اهلذيل(ت690هـ)

 .13اجلامع للرشائع ،تح مجع من الفضالء ،مط العلمية ،قم ،نرش
مؤسسة سيد الشهداء(،د،ط)1405(،هـ).
يّ
احلل ،أبو منصور مجال الدين احلسن بن يوسف املطهر األسدي املشهور
بالع َّ
المة يّ
احلل(ت726هـ)

اإلمامية ،تح إبراهيم البهاديل،
الرشعية عىل مذهب
 .14حترير األحكام
َّ
َّ

مط اعتامد ،قم ،نرش مؤسسة اإلمام الصادق ،ط1420(،1هـ).

 .15تذكرة الفقهاء ،تح ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،

مط مهر ،قم ،ط1414(،1هـ).

 .16منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،تح قسم الفقه يف جممع البحوث
اإلسالمية ،مط مؤسسة الطبع والنرش يف األستانة الرضوية املقدسة،
نرش جممع البحوث اإلسالمية ،إيران ،مشهد ،ط 1412(،1هـ).
الزركيل ،خري الدين(ت  1410هـ)

 .17األع�لام قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعربني واملسترشقني ،مط دار العلم للماليني  ،بريوت – لبنان،

ط  ،7ال ت.
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سالر الديلمي ،محزة بن عبد العزيز(ت  463هـ)

 .18املراسم العلوية يف األحكام النبوية ،تح السيد حمسن احلسيني
األميني ،مط أمري ،قم ،نرش املعاونية الثقافية للمجمع العاملي ألهل

البيت(،د،ط)1414(،هـ).

السيوري ،مجال الدين مقداد بن عبداهلل يّ
احلل(826هـ)

 .19التنقيح الرائع ملخترص الرشائع ،تح السيد عبد اللطيف احلسيني
الكوهكمري ،مط خيام – قم ،نرش مكتبة آية اهلل السيد املرعيش النجفي
العامة – قم املقدسة ،إرشاف السيد حممود املرعيش1324(،هـ).
الشهيد األول ،حممد بن مجال الدين مكي العاميل(ت786هـ)

اإلمامية ،تح و نرش مؤسسة النرش
الرشعية يف فقه
 .20ال��دروس
َّ
َّ
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،ط 1412(،1هـ).

 .21القواعد والفوائد ،تح،عبد اهلادي احلكيم ،نرش مكتبة املفيد ،قم،
إيران(1399هـ).

 .22اللمعة الدمشقية ،مط قدس ،نرش منشورات دار الفكر ،قم ،إيران،

ط1411(،1هـ).

 .23غاية امل��راد يف رشح نكت اإلرش���اد ،تح رض��ا املختاري ،عيل
املختاري ،عيل أكرب زماين نزاد ،السيد أبو احلسن املطلبي ،مط مكتب
اإلعالم اإلسالمي – قم ،نرش مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية،

قم ،ط 1414(،1هـ).

الشهيد الثاين ،زين الدين عيل اجلعبي العاميل(ت965هـ)
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 .24الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ،تح سيد حممد كالنرت،
نرش جامعة النجف الدينية ،ط1386(،1هـ).

 .25مسالك اإلفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم،تح مؤسسة املعارف

اإلسالمية ،مط هبمن ،قم ،ط1413(،1هـ).

 .26روض اجلنان يف رشح إرش��اد األذه���ان ،تح مركز األبحاث
وال���دراس���ات اإلس�لام��ي��ة ،طبع ون�شر ب��وس��ت��ان ك��ت��اب – ق��م ،ط

1422(،1هـ).

حممد(ت  413هـ)
حممد بن ّ
الشيخ املفيدّ ،

املدرسني،
 .27املقنعة ،تح ونرش وطبع :مؤسسة النرش التابعة جلامعة ّ

قم(،د.ط) 1410(،هـ).

الصدر ،حسن(ت  1351هـ)

احلسني ،مط دار األضواء ،بريوت –
 .28تكملة أمل األمل ،تح أمحد
ّ

لبنان 1986(،م).

الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه

القمي(ت381هـ)

 .29من ال حيرضه الفقيه ،تصحيح وتعليق عيل أكرب غفاري ،مؤسسة

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،ط (،2د،ت،ط).

 .30علل الرشائع ،تح حممد صادق بحر العلوم ،مط ونرش منشورات
املكتبة احليدرية ومطبعتها العراق-النجف األرشف-1385(،

1966م).

ال�سنة اخلام�سة/املجلَّد اخلام�س/العدد الأول

167

�شهر جمادى الآخرة 1439هـ �/آذار 2018م

أمنوذجا)
من أعالم مدرسة كـربالء(السـيد محمد جواد العاملـي
ً

الطباطبائي  ،حممد عيل(ت1231هـ)

 .31رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل ،مط ونرش مؤسسة

النرش اإلسالمي ،قم ،ط 1412(،1هـ).
الطهراينّ ،آغا بزرك(ت  1389هـ)

 .32الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،مط دار األضواء ،بريوت – لبنان ،ط

 1403(،3هـ).

الطويس ،ابن محزة(ت  560هـ)
ّ

حممد احل��س��ون ،مط
 .33الوسيلة إىل نيل الفضيلة ،ت��ح الشيخ ّ
اخليام ،ط  ،1قم – إيران ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش
النجفي1408(،هـ).
ّ

الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس(ت460هـ)

اإلسالمية ،طهران – إيران1390(،هـ).
 .34االستبصار ،مط دار الكتب
ّ

 .35اخلالف ،تح مجاعة من املحققني ،نرش مؤسسة النرش اإلسالمي،

قم(،د،ط)(1407هـ).

 .36النهاية يف جمرد الفقه والفتوى ،نرش انتشارات قدس حممدي،

قم(،د،ط)(1365هـ).

 .37اجلمل والعقود يف العبادات ،تح حممد واعظ زادة خراساين ،مط
َّ
دانشكاه مشهد(،د.ط)1347(،هـ) .
جاخيانة

العاميل ،السيد حممد جواد احلسيني(ت1226هـ)
 .38مفتاح الكرامة يف رشح قواعد الع َّ
المة ،تح حممد باقر اخلاليص،
168
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مط ون�شر مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني،قم،
ط1419(،1هـ).
حممد(ت  1009هـ)
السيد ّ
العاميلّ ّ ،

 .39مدارك األحكام ،قم ،النارش مؤسسة آل البيت للطباعة
والنرش 1410(،هـ).

املطهر(ت  770هـ)
حممد بن احلسن بن ّ
فخر املح ّققني ،الشيخ ّ

املوسوي الكرماين والشيخ
السيد حسني
ّ
 .40إيضاح الفوائد ،تعليق ّ
العلمية،
الربوجردي ،مط
عيلّ بناه اإلشتهاردي والشيخ عبد الرحيم
ّ
ّ

قم ،ط  1387(1هـ).

كحالة ،عمر رضا
 .41معجم املؤ ّلفني ،مط الرت ّقي  -دمشق سوريا 1957(،م).

الكركي ،عيل بن احلسني املشتهر باملحقق الكركي(ت940هـ)

 .42جامع املقاصد يف رشح القواعد ،تح مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،مط املهدية،قم ،ط1408(،1هـ).

 .43رسائل املحقق الكركي ،تح حممد احلسون ،مط اخليام ،قم ،نرش
مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي ،قم ،ط 1409(،1هـ).

الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق(،ت329هـ)

 .44األص��ول من الكايف ،تصحيح وتعليق عيل أكرب غفاري ،مط
حيدري ،نرش دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط 1363(،5هـ).

املرتىض ،عيل بن احلسني املوسوي البغدادي(الرشيف املرتىض علم
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اهلدى)(ت436هـ)

 .45مجل العلم والعمل ،تح السيد امحد احلسيني ،مط مطبعة اآلداب يف

النجف األرشف ط 1378(،1هـ).

الطربيس ،الشيخ حسني(ت  1320هـ)
النوري
ّ

 .46خامتة مستدرك الوسائل ،تح ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،مط ستارة ،قم ،ط  1415(،1هـ).

اهلندي ،هباء الدين حممد بن احلسن األصفهاين املشتهر(بالفاضل

اهلندي)(ت1137هـ)

 .47كشف اللثام عن قواعد األح��ك��ام ،تح ون�شر مؤسسة النرش

اإلسالمي ،قم ،ط1416(،1هـ).
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area against which aggression is always directed. Each level has its
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or
a deviation or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters
and aiming to:
-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and
as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions which
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all
through history and the extent of the relation with its neighbours
and then the effect that such a relation has, whether negatively or
positively on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral and then
putting them in their right way and positions which it deserves
through evidence.
- the cultural society: local, national and international should
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then
introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate their
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their
belief in western centralization. This records a religious and legal
responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidating the relation
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted
with the past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, economic,
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the
green revenues.
And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings
and contributions without which it can never proceed further.
Editorial & Advisory Boards

Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?
1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture
and by which an individual's activity is motivated by word and deed
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater
their effect be as unified their location be and as extensive their time
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and
poverty, length and shortness, when coming to a climax.
According to what has been just said, heritage may be looked at
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at
a certain time, at a particular place. By the following description,the
heritage of any race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture
is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in
the writings of some orientalists and others who intentionally studied
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes,
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by
distorting its reading or its interpretation.
2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with
all that it has of the treasures generating all through history and
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and
still once more because it is that part that belongs to the east , the

heritage with this issue and the next ones to be presented as
an incontestable handwritten to the respected readers or an
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or
notifications, etc. that relate to the handwritten heritage. In this
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He
interpreted himself in that end. He was one of the well-known
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the
holy Husseini courtyard.
The other researches of this issue varied into reviving the
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search
in their biographies, methodology, and their scientific role to
studying their characteristics and their intellectual and cultural
products as well as the literary and historical researches, that
besides other researches that formed a scientific variety
harmonizes with the role and aims that the journal intends to
carry out.
As we deployed the biographies of the two commission staff
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated
biographies in the current issue. This will be adopted in the first
issue every year.ز
At the end, we kindly ask the respected readers to provide
us with anything that promote the journal forwardly. And the
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his
progeny, the good men, the chaste men.
Editor-in-Chief

Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
All praise is due to God, creator of the creation, granting
good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer
and peace be upon our master and prophet Mohammed and
his progeny, the light of right guidance whom God removed all
impurity from them and to make them completely pure.
However, my dear respected readers, what is in your hands
is the first issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side
with the famous international enhanced adjudicated scientific
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas'
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the
advisory and editorial. The two commissions put the plans and
studies to promote the journal to a higher position. It provided
the researchers with titles that th journal intended to write about.
It limited heritage axis for expanded symposiums that were
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and
correcting the coming researches and advising researchers to
highlight papers into brilliant scientific level before sending them
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi
universities.
Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage
and extinction and due to the importance of handwritten heritage
and what it contains of knowledge treasures and scientific
topics that participate actively in documenting the heritage
, opening horizons in front of the researchers and learners
to start searching and created and original studies enrich the
scientific research and participate in its development, the
journal decided to attach materials that concern the handwritten

issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they
are approved or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the meant research for
publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition
chief approval and the eminent date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to
accomplish them for publication.
d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.
e: Researchers to be published are only those given consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward.
12. Taking into consideration some points for the publication priorities,
as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the
Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah,
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific
researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to
the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having,
approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new
Roman font and being
in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350
words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the
context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication
year and page number. Such is for the first mention to the meant source,
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the
title of the book and the page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically
ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time
there should be a reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published before, or
submitted to any means of publication.
10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the
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