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

القواعد اآلتية:

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

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

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

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



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

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



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

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

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

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





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

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

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

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

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

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

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

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

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



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

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

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

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

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

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

مسؤولية رشعية وقانونية. 

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

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

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



اسم الباحثعنوان البحثص

الوراقُة والوّراقون يف كربالء حتى القرن 25
الثالث عرش للهجرة

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

اإلنسانّيةِ/ قسُم  التاريخ

بني 71 البهبهايّن  الوحيد  عند  االجتهاد 
الرشط الرضورّي والرشط الكايف

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

األرشف

صاحب 111 عند  األصول  علم  موضوع 
الكفاية  صاحب  مع  مقارنًة  الفصول 

واملشهور

الّشيخ حسن خشيش العاميّل
احلوزُة العلمّيُة/ النجُف األرشف

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

احلائرّي  ونظرّية الواجب املعّلق

الشيخ قاسم داود الطرياوي العاميّل
احلوزُة العلمّيُة/ النجُف األرشف

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

)1128-1209ه�/1709-1790م(

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

اإلنسانّيةِ/ قسُم  التاريخ

السّيد حممد مهدي بحر العلوم سريته211
وإجازاته

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

اإلنسانّيةِ/ قسُم التاريخ

المحتويات



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

– اهلداية(

األستاذ املحقق أمحد عيّل احليّل
العتبة العباسية املقدسة

مركز تراث احللة

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

اجلزائري  النبي  عبد  للشيخ  يِّ  النََّجِف
احلائري

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

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

ا سنة 1243ه� بالشهرستايّن كان حًي

مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي
الشيخ زمن حسني صالح

تراث  املقّدسة/مركز  العباسّية  العتبة 
كربالء

19Role of Kerbala People in the 

Political Development in Iraq 

1914 – 1921

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

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



حتقيق يف شأن كتب العاّلمة السّيد حمّمد مهدّي

بحر العلوم الفقهّية واألصولّية)مصابيح 
األنوار- مصابيح اهلدى - املشكاة املعروف 

بـ)املصابيح( – اهلداية(

An investigationabout the Scholar Seyd 
Muhammed's Mehdi Behr ul Oulum (ahllah 
may rest his soul) the Jurisprudence ssouli 

Books(Mesabeah Al Inwar – Mesabeah 
Al Huda – Al Mishkat, known by (Al 

Mesabeah)- Al Hidayah)

أمحد عيّل جميد احليّلّ
العتبة العّباسّية املقّدسة / مركز تراث احلّلة

Ahmed Ali Majeed Al Hilli
Abbas Holy Shrine/ Hilla Heritage Center
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الملخص
التعريف بالكتب معضلة كبرية إذ رّبام التبس األمر عىل َمن عّرف كتاًبا له أسامء 

عّدة، أو َمن عّرف كتًبا عّدة ذات أسامء متشاهبة تعود ملؤلِّف واحد.

وحاول الباحث يف بحثه الذي بني يديك أن يعّرف بأربعة كتب تعود خلريج 
املعروف الطباطبائّي،  مهدّي  حمّمد  السّيد  العاّلمة  املقّدسة  كربالء   مدرسة 

بـ)بحر العلوم: ت1212هـ(، وهذه الكتب األربعة وردت يف كتاب)الذريعة إىل 
هي:)مصابيح  البحث  عليها  دار  التي  والكتب  أسامء،  بثامنية  الشيعة(  تصانيف 
األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار(يف الفقه، له يف الذريعة اسامن ويف غريه 
اسم، فمجموع أسامئه ثالثة، و)مصابيح اهلدى( يف أصول الفقه، له يف الذريعة 
اسم واحد ونسبه لبعض األصحاب، و)املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة( 
يف الفقه، له يف الذريعة أربعة أسامء، و)اهلداية( يف الفقه، له يف الذريعة اسم واحد.
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Abstract
Defining books is a big problem for it is doubtful to the 

person who defines books that has several titles, or when he 
defines several books with similar titles belongs to one author.

In the current research, the researcher tries to define four 
books belong to holy Kerbala school graduate the scholar 
seyd Muhammed's Mehdi Al tebateba'I, known by (Behr ul 
Oulum, born in 1212 H.). These four books were mentioned 
in the book ( Al Theri'ah Ela Tesanif Al She'a) with eight titles. 
The books that were investigated: (Mesabeah Al Inwar quoted 
from Mishkat Al IImeh Al Ibrar), it is about the jurisprudence. 
It has two titles about Al Theri'ah and one title about another 
subject; so, the total is three titles. And Mesabeah Al Huda, 
which is about the jurisprudence. It has one title about Al 
Theri'ah that belongs to the followers. And (Al Mishkat quoted 
from Anwar Al IImeh Al Hudat ), it is about the jurisprudence. It 
has four titles about Al Theri'ah. and Al Hidayah. It is about the 
jurisprudence. It has one title about Al Theri'ah.
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المقّدمة
احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، حمّمد 

وآله الغّر امليامني.

للخبري  الشيعة(  تصانيف  إىل  كتاب)الذريعة  خطى  عىل  سريي  فحني  وبعد: 
الشيخ آقا بزرك الطهرايّن)ت 1389هـ( يظهر يل اجلهد الذي قام به هذا الرجل 
اخلّريت والذي ُيعّد أّمة يف رجل، فطريق الرتاث صعب مستصعب، والبّد للسالك 
فيه أن تعرتيه أشواك أنبتتها صعوبة اخلوض فيه، واخلائض يف هذا الفن يعي ما 
أقول؛ فقّلة املصادر وشّحتها، وصعوبة احلصول عليها، وُبعد املعلومة.. وهكذا 
حنانيك جتعل التعريف بالكتب الرتاثّية ـ بمجمل علومها ـ تعريًفا يشوبه النقص 
واخللط أحياًنا، وهذا األمر حصل يسرًيا يف كتاب)الذريعة إىل تصانيف الشيعة(، 
ومؤّلفه معذوٌر كّل العذر يف ذلك؛ ملا ذكرته من صعوبات، وجزاه اهلل خرًيا عىل 
ما قّدم وأّخر، واحلّق أن نفتخر بالقول املتداول عند أهل الفن:)كّلنا عيال عليه(، 
فمن منّا ينكر فضله، وفضل كتابه، وهو الكتاب اخلالد الذي لواله لضاع الكثري 
كّل  عىل  فأمحده  عليه،  باالستدراك  تعاىل  اهلل  رّشفني  والذي  اإلمامّي،  تراثنا  من 

نعمة ملموسة وحمسوسة، وما البحث الذي بني يديك إاّل من ثمرات كتابه.

فأثناء بحثّي واستدراكّي عىل ما كتبه الشيخ آقا بزرك الطهرايّن عند تعريف 
بحر  مهدّي  حمّمد  للسّيد  الصحيح(  الوجه  عىل  املستنبط  الفقه  يف  كتاب)املصابيح 
العلوم، وجدت خلًطا ينتج منه الوهم واحلرية؛ وذلك بسبب تعّدد العناوين 
)مصابيح  األربعة:  الفقهّية  كتبه  يف  األمر  هذا  أحرص  أن  ورأيت  الواحد،  للكتاب 
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األنوار– مصابيح اهلدى - املشكاة – اهلداية(، وأن أكتب حالًّ هلذه املسألة العويصة 

بعد اطالعي عىل نسخها، والتي مل يتيرّس بعضها لصاحب الذريعة، وسأذكر اسم 
الكتب تباًعا، مع بيان اخللط الذي حصل عند التعريف هبا، وبيان الصحيح يف 

تعريفها، وهي:

الكتاب األّول:)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار(

فقه استداليّل كبري يف ثالثة جمّلدات تضّمنت مخسة أجزاء ـ بحسب نسخة خطِّ 
كتبه  الشهادات(،  آخر  وإىل  والنكاح،  والتجارة،  والصالة،  ـ)الطهارة،  املصنِّف 
بعناوين)مصباح - مصباح(، اقترص فيه عىل املسائل املهّمة، وفيه حتقيقات لبعض 
وفّصل  كّليـّة،  فقهيـّة  مسائل  يف  متهيدات  وبأّوله  والفقهيـّة،  األصوليـّة  القواعد 
الكالم يف كتايب الطهارة والصالة، ويف بقيـّة األبواب اكتفى برشح بعض املسائل، 
التجائه  بإحلاح مجاعة من طلبته واقرتاح طائفة من أصحابه األفاضل حني  كتبه 
بحرضة اإلمام عيّل بن موسى الرضا يف مشهد املقّدسة، وكانت سنة سفره هلا 

بحسب بعض التواريخ سنة 1186هـ)1(.

أسامؤه:

ورد له يف كتب الفهارس ثالثة أسامء، وهي بحسب األلفباء:

االسم األّول:)مصابيح األحكام(.

ساّمه الشيخ آقا بزرك الطهرايّن هبذا االسم يف الذريعة)21 / 81، الرقم 
4048(، وهبذا سّمي مطبوع الكتاب بطبعتيه، وبه اشتهر.

االسم الثاين:)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار(.
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عنونه املؤلِّف هبذا االسم يف ديباجة الكتاب الذي كتبه بخّطه ـ وسيأيت 
وهذا  ـ،  الرقم)1(  ذات  امللحق  يف  كاماًل  ووصفها  الكتاب  نسخة  عن  احلديث 
االسم مل يرد يف كتاب الذريعة، وينبغي أن يسّمى الكتاب به، فخّط املؤلِّف وقوله 

حّجة عىل غريه من العناوين.

االسم الثالث:)املصابيح يف الفقه املستنبط عىل الوجه الصحيح(.

ساّمه السّيد حمّمد باقر اخلوانسارّي هبذا االسم يف روضات اجلنّات)215/7(، 
والشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف الذريعة)21 / 81، الرقم 4046(، واخترصه 

بعضهم فساّمه)املصابيح يف الفقه()2(.

»وله  الكتاب:  وصف  يف  1313هـــ(  الروضات)ت  صاحب  ذكر  وقد  هذا 
كتاب املصابيح يف الفقه املستنبط عىل الوجه الصحيح، فيه غاية الرعاية؛ ملا خياله 
اإلنسان من التهذيب والتنقيح، وإن كان مشّوش الرتتيب، وغري جمّود الرتتيب، 

وهلذا انتسب إىل بعض تالميذه، وهو قريب من املتأّمل اللبيب«.)3(

أّن  عىل  تنّص  التي  األقوال  بعض   الطهرايّن بزرك  آقا  الشيخ  وذكر  كام 
الكتاب مُجع بعد وفاته، وقرأت قبل رؤيتي لنسخة خطِّ املؤلِّف ردوًدا وافية 
يف دفع هذه الشبهة، كتبها الفاضل السّيد فاضل آل بحر العلوم يف مقّدمة الكتاب 
ـ قبل طبعه ـ، بينام هذه الشبهة مدفوعة بنسخة خّط املؤلِّف التي رأيتها وهي 
موجودة بني أيدينا ـ وسيأيت ذكر وصفها كاماًل يف امللحق ذات الرقم)1( ـ، وبام 
.»أو »منه ،» موجود عىل بعض نسخ الكتاب من حواش بإمضاء: »منه

أّلفه يف مدينة مشهد  أّنه  أّوله  ـ يف  الرشيف  ـ بحسب نسخة خّطه  وقد رّصح 
املقّدسة، وكان سفره هلا سنة 1186هـ)4(، ومنه ُيعرف تاريخ تأليفه، كتبه يف ثالثة 
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جمّلدات)الطهارة- الشهادات(، وهو أتّم من الكتاب الثالث)املشكاة املقتبس من 
أنوار األئّمة اهلداة( من حيث األبواب والكتب الفقهّية.

ونسخة خّط املؤلِّف موجودة يف مكتبة العاّلمة السّيد هاشم بحر العلوم، 
الطهرايّن عليها،  الشيخ  أعلم عّلة عدم اطالع  األرقام)107- 109(، وال 

رغم أّنه ذكر من نسخ املكتبة ما شاء اهلل تعاىل يف كتابه الذريعة.

ولد  ـ  ـــ(  1253ه العلوم)ت  بحر  رضا  السّيد  العاّلمة  خّط  ونسخة  هذا 
مكتبة  يف  رأيتها  األصل،  نسخة  عن  نقلت  وقد  موجودة،  أيًضا  ـ   املؤلِّف
وسيأيت  ـ   )38 األرقــام)36-  العلوم،  بحر  صادق  حمّمد  السّيد  العاّلمة  املحّقق 
فنخا)68(  فهرس  يف  وللكتاب  ـ،  الرقم)2(  ذات  امللحق  يف  كاماًل  وصفها 

نسخة)5(.

طبعاته:

والكتاب طبع بعنوان)مصابيح األحكام(:

أّواًل: بتحقيق السّيد مهدي الطباطبائّي وفخر الدين الصانعّي، نرش: مؤّسسة 

فقه الثقلني الثقافّية، قّم املقّدسة، كتاب الطهارة وقسم من كتاب الصالة، أربعة 
أجزاء، وإليك ماّدة األجزاء املطبوعة، وعدد صفحاهتا، وتوارخيها:

سنة  صفحة،  التخيّل(،)472(  الفقه-  قبل  معرفته  ينبغي  ــا  األّول:)م اجلزء 

1427هـ.

اجلزء الثاين:)أحكام املحِدث- الغسل(،)576( صفحة، سنة 1429هـ.

اجلزء الثالث:)تتّمة الغسل - النجاسات(،)447( صفحة، سنة 1433هـ.
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اجلزء الرابع:)رشائط الصالة- مكان املصيّل(،)392( صفحة، سنة 1433هـ.

قّم  الربوجردّي،  السّيد  العظمى  اهلل  آية  مؤّسسة  ونرش  بتحقيق  ثانًيا:  وطبع 

املطبوعة،  األجزاء  ماّدة  وإليك  الطهارة، جزءان،  كتاب  من  كبري  قسم  املقّدسة، 
وعدد صفحاهتا، وتوارخيها:

اجلزء األّول:)مقّدمة الكتاب- حكم املبطون(،)632( صفحة، سنة 1385ش، 

تقديم: العاّلمة املحّقق الدكتور السّيد حمّمد بحر العلوم)ت 1437هـ(، ومقّدمته 
يف)121( صفحة.

اجلزء الثاين:)القول يف الغسل- حكم العصري الزبيبّي إذا غىل(،)680( صفحة، 

سنة 1386ش.

وتوّقفت املؤّسسة عن طبع بقية األجزاء، وسيطبع حمّقًقا كاماًل يف سّتة أجزاء 
بالنرش املشرتك مع مركز تراث السّيد بحر العلوم، مع إضافة مقّدمة مدير املركز 
السّيد فاضل بحر العلوم، ولألسف الشديد إهّنم بعد حتقيق الكتاب كاماًل وبعد 
بحر  هاشم  السّيد  مكتبة  يف   املؤلِّف خطِّ  نسخة  ظهرت  له  الفنّي  اإلخراج 
العلوم، فاقرتحت عىل جناب السّيد فاضل بحر العلوم مقابلة الكتاب من جديد 
عىل نسخة األصل وإخراجه بحّلة ثانية، فامتثل بحمد اهلل تعاىل، وهذا من ديدنه 
يف نرش العلم، ونسأل اهلل أن يوّفقه لذلك وسُيطبع الكتاب بعد جهد ال يعرفه إاّل 

أهله.

وإليك ماّدة األجزاء غري املطبوعة، وعدد صفحاهتا:

اجلزء الثالث:)كتاب الصالة- القول يف قواطع الصالة(،)448( صفحة.
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وفاة  بعد  املنذور  احلّج  قضاء  حكم  واإلمتام-  القرص  يف  الرابع:)القول  اجلزء 

الناذر(، وضّم هذا اجلزء كتاب الصالة والزكاة والصيام واحلّج،)448( صفحة.

اجلنون  عــروض  عند  الوصية  حكم  الــتــجــارة-  اخلــامــس:)كــتــاب  اجلـــزء 

واإلغامء(،)468( صفحة.

كتاب  اجلزء  هذا  وضّم  الشهادات(،  كتاب  النكاح-  السادس:)كتاب  اجلزء 

النكاح والصيد واملواريث والشهادات،)598( صفحة.

ملحوظة مهّمة:

ذكر  فنخا)680/29(  وفهرس  طهران)362/16(،  جامعة  فهرس  يف  ورد 
العلوم)ت  بحر  مهدي  حمّمد  للسّيد  املفاتيح(  رشح  يف  باسم:)املصابيح  كتاب 
للفيض  الــرشائــع(  لكتاب)مفاتيح  رشح  فيهام  جــاء  ما  عىل  وهــو  1212هــــ( 
حمّمد  بن  حسن  حمّمد  كتبها  والنسخة  مرتىض)1091هـ(،  بن  حمّمد  الكاشايّن، 
رضاى النرصآبادّي كتبها يف 12 شهر ربيع األّول سنة 1235هـ، عليها حواٍش 
بإمضاء: »منه«، و»منه«، والنسخة موجودة يف مكتبة جامعة طهران، 

الرقم)6797(، وتقع يف)175( ورقة.

رسول  الدكتور  األخ  فضيلة  بمساعي  النسخة  مصّورة  عىل  اطلعت  وقد 
النسخة  مصّورة  عىل  االطــالع  وبعد  مشكوًرا،  بمصّورهتا  وزّودين  جعفريان 
األبرار(  األئّمة  املقتبس من مشكاة  األنوار  كتابه)مصابيح  أّنه  ومقابلتها ظهر يل 
املعروف بـ)مصابيح األحكام(، فتأّسفت كثرًيا لذلك، وكنت آمل فيه كتاًبا جديًدا 
للسّيد بحر العلوم، فلذا نّوهت، وعىل هذا يكون هذا االسم فيه من الوهم 

ما فيه، وليصّحح ما يف الفهارس املذكورة.
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الكتاب الثاين:)مصابيح اهلدى(

حترير  يف  العلم  أهل  بعض  الشتياق  كتبه  تاّم،  غري  الفقه،  أصول  يف  خمترص 
كتاب يف علم األصول بسبك جديد وأسلوب حمكم مع فوائد االطناب وحماسن 

االختصار، ورّتبه عىل مقّدمة وفصول وقواعد، وفيه تسع قواعد.

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف الذريعة)94/21 الرقم 4098( هبذا 
نّصه:  ما  الكتاب  تعريف  آخر  يف  وقال  األصحاب،  لبعض  فيه  ونسبه  االسم، 
بن أمحد حمسن  الدين حمّمد  بن هباء  العابدين  بن زين  »ونسخة بخطِّ حمّمد رضا 
العاميّل، كتابتها 1230، كتب يف ظهرها أّنه تأليف السّيد حمّمد مهدّي بحر العلوم 
عند السّيد آقا التسرتّي«، فهو مل جيزم بذلك، وإاّل مل يكتب يف أّول التعريف 

إّن الكتاب من تأليف بعض األصحاب.

أّول الكتاب: » احلمد هلل الذي أوضح مسالك األفهام بمصابيح البيان، وفتح 

أبواب مدارك األحكام بمفاتيح التبيان، والصالة والسالم عىل املبعوث إلرشاد 
األنام إىل أكمل الرشائع واألديان، وآله األئّمة األعالم الذين رفع اهلل هبم قواعد 
الدين وأركان اإليامن، وبعد فطاملا اشتّدت األشواق وامتّدت العيون واألعناق إىل 
حترير كتاب فائق من علم األحكام.. وسّميته)مصابيح اهلدى(؛ عسى أن هيتدي 
إليه من اهتدى ويتّم للجادي به اجلدوى واجلدى، واهلل املوّفق لنهج السبيل، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل، الفقه يف اللغة: العلم والذكاء والفهم..«.

وهذه املقّدمة لّفقتها من فهرس فنخا: 706/29، ومن فهرس مكتبة خمطوطات 
السّيد حمّمد صادق بحر العلوم: 62، ثّم اّطلعت عىل مصّورة الكتاب املوجودة 
يف مكتبة ميّل بطهران الرقم)1868/10(، كتبها السّيد حمّمد مهدّي ابن ماّل عيّل 
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التربيزّي الطباطبائّي بتاريخ 17 شهر ربيع األّول سنة 1214هـ، وهي موافقة ملا 
كتبت، وُكتب يف هذه النسخة حتت العنوان ـ)مصابيح اهلدى(ـ ما نّصه: »رسالة 
األدّلة األربعة لبحر العلوم«، ولعّل هذا االسم عنوان آخر للكتاب واألمر حيتاج 

إىل البحث والتقّص.

ُنسخ الكتاب:

نسخة،  عرش  أربعة   )707 فنخا)706/29-  فهرس  يف  للكتاب  ووردت 
وأكثرها ال يتجاوز)20( صفحة، ويظهر منها أّنه كتب املقّدمة مع فوائد قليلة ومل 
يتّمه، وجاء يف آخر بعضها: »هذا الذي وجدناه من كتابة املرحوم املربور السّيد 

حمّمد مهدّي الطباطبائّي«.

بمصابيح  املوسومة  الرشيفة  الرسالة  من  وجدناه  ما  آخر  هذا   « بعضها:  ويف 
اهلدى«.

ويف بعضها: » هذا آخر ما وجدناه من الرسالة الرشيفة وهي مقّدمة املصابيح«.

مصابيح  ديباجة  بعنوان:)رشح  فنخا)705/19(  يف  الكتاب  عني  وُذكــر 
اهلدى(، عرفت ذلك بعد مطابقة أّول الكتاب وآخره، وأسأل اهلل تعاىل أن يوّفقني 

إلخراج الكتاب عاجاًل.

الكتاب الثالث:)املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة( =)املصابيح(

األّول  الكتاب  قبال  يف  الصغري(  بـ)املصابيح  اللبس  تزيل  تسمية  ولنسّمه 
سّمي  الكتاب  وهذا  ــرار(ـ،  األب األئّمة  مشكاة  من  املقتبس  األنــوار  )مصابيح 
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يف  متن  وهو  مصباح(،  بعناوين)مصباح-  كتبه   مؤّلفه كون  بـ)املصابيح( 
أمّهات األحكام الرشعّية، ومهاّمت املطالب الفرعّية، كتبه بعبارات جامعة، غري 
تاّم، خرج منه ما كتبه يف الطهارة إىل املسح، وليس فيه من الصالة شء يذكر ـ وما 

يف الذريعة من أّنه يف الطهارة والصالة هو من سبق القلم ـ.

وذكر الشيخ الطهرايّن يف الذريعة)64/21( سبب تسميته بـ)املصابيح( 
ما   )243 ص  كتابه)الربهان  حاشية  يف  العلوم  بحر  عيّل  السّيد  »قال  بقوله: 
ملّخصه: سّمي باملشكاة؛ ملا يظهر من أّول الكتاب من براعة االستهالل؛ وملا كان 

عناوينه)مصباح( يعرّب عنه ولده السّيد رضا يف كتبه ب )املصابيح(«.

وهذا  األّول،  الكتاب  ال  الكتاب  هذا  به  يراد  اسم)املصابيح(  اطلق  وكّلام 
مستفاد من قول ولده السّيد رضا آل بحر العلوم والسّيد حمّمد جواد العاميّل يف 

مفتاح الكرامة.

لنا مهاّمت  الذي هدانا إىل رشائع اإلسالم، وأوضح  الكتاب: »احلمد هلل  أّول 

مدارك األفهام«.

يف  بخّطه  وكتب  عليها،  يرضب  أن  بدون  اخلطبة  غرّي   املؤلِّف إّن  ثّم 
احلاشية هكذا: »نحمدك يا من نّور معامل الدين بمشكاة اهلداية واليقني، وأظهر 
مدارك الرشع املبني بتهذيب مسالك املهتدين«، واخلطبة األخرية هي التي ثبتت.

التقريظ  القزوينّي بخّطه، وكتب له يف ذيل  النبّي  والكتاب قّرظه الشيخ عبد 
إجازة رواية بتاريخ ليلة األربعاء 25 من شهر رجب سنة 1191هـ، وكان عمر 
إليها  أشار  واإلجازة  مدح،  أّيام  فيه  ومدحه  سنة  حينئذ)36(  العلوم  بحر  السّيد 
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موجوٌد  وهو  رأيته،  والتقريظ   ،)1080 الرقم   ،207  / يف)1  الذريعة  صاحب 
وحمّله يف  الرقم)57(،  ذات  املجموعة  العلوم يف  بحر  آل  السّيد هاشم  مكتبة  يف 
التقريظ  وجتد  ـ  الورقة)198(  وجه  يف  الرقم)16(  ذات  الرسالة  بعد  املجموعة 

واإلجازة يف امللحق ذات الرقم)3( ـ.

أسامؤه:

ولكتاب)املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة( يف الذريعة عّدة أسامء، وهي 
بحسب األلفباء:

االسم األّول:)املصابيح(.

 ،82 يف)21/  الذريعة  يف  العنوان  هبذا   الطهرايّن بزرك  آقا  الشيخ  ذكره 
أّن الذي  أّنه يف الطهارة والصالة، والصحيح  الرقم 4047(، وذكر عند تعريفه 
خرج من الكتاب هو شٌء يسري من كتاب الطهارة ال غري، بحسب نسخ الكتاب 
العاميّل)ت  جواد  حمّمد  السّيد  املؤلِّف  تلميذ  كتبه  ما  ومنها  ذكرها،  مّر  التي 
1228هـ(، ونسخ رشحه التي يأيت ذكرها، والشارح له هو تلميذ املؤلِّف الشيخ 

جعفر كاشف الغطاء)ت 1228هـ(.

ضمن  و61/21   ،3913 الرقم  ضمن  يف:)51/21،  العنوان  هبذا  وذكره 
الرقم 3954، و64/21 بدون رقم، و81/21 ضمن الرقم 4046، و167/25 

ضمن الرقم 83(.

االسم الثاين:)املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة(.

وهو اسم الكتاب األسايّس، ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرايّن هبذا العنوان 
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الطهارة  يف  أّنه  تعريفه  عند  وذكر   ،)3913 الرقم   ،51  / يف)21  الذريعة  يف 
والصالة.

وذكره هبذا العنوان يف:)64/21، و82/21 ضمن الرقم 4047(.

االسم الثالث:)مشكاة اهلداية(.

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرايّن هبذا العنوان يف الذريعة)21 / 64، بدون 
رقم(، وذكر أّنه يف الطهارة والصالة.

اهلامش،  و362/4   ،1224 الرقم  ضمن  يف:)338/3  العنوان  هبذا  وذكره 
الرقم  الرقم 3913، و61/21  الرقم 1764، و 21 / 51، ضمن  و65/14 

3954، و82/21 الرقم 4047(.

وأرى أّن عنونة الكتاب بـ)مشكاة اهلداية( اجتهاد من بعضهم، وفيه خلط بني 
كتابيه)املشكاة( و)اهلداية( كام وقع فيه البعض، واألوىل تسميته اختصاًرا لعنوانه 

األصيل:)مشكاة اهلداة( ال)مشكاة اهلداية(.

االسم الرابع:)منثور الدّرة(.

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرايّن هبذا العنوان يف الذريعة)23/ 16 الرقم 
7852(، وخلط يف تعريفه بينه وبني كتابه األّول)املصابيح يف الفقه املستنبط عىل 
الوجه الصحيح(، وليس يف الكتاب ما يشري إىل أّنه منثور للدّرة، وذكر أّنه 
يف الطهارة والصالة، وذكرُت سابًقا أّن الذي خرج من الكتاب هو شء يسري من 

كتاب الطهارة ال غري.
الرقم 3913، و61/21 ضمن  العنوان يف:)21 / 51، ضمن  وذكره هبذا 

الرقم 3954، و82/21 ضمن الرقم 4047(.
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وذكر الشيخ الطهرايّن عّلة تسميته بـ)منثور الدّرة( عند تعريفه بام نّصه: 
»أّوهلا يف العبادات واملوجود منه الطهارة والصالة؛ ولذا يقال له)منثور الدرة(«)6(.

أّن  باعتبار  الكتابني)الطهارة والصالة(،  بامّدة  إًذا هو االشرتاك  التسمية  فعّلة 
الدّرة يف الطهارة والصالة، واحلال أّن كتاب املشكاة واملسّمى بـ)منثور الدّرة( هو 
جزء من كتاب الطهارة، وليس فيه من الصالة شء ُيذكر، علاًم أن تأليف الدّرة 
 القزوينّي النبّي  أّن الشيخ عبد  متأخّر عن املشكاة بأربع عرشة سنة، وذلك 
قّرظ كتاب)املشكاة( املسّمى ـ عىل قول الشيخ الطهرايّن ـ بـ)منثور الدّرة( بتاريخ 
ليلة األربعاء 25 من شهر رجب األصب 1191هـ، بينام تاريخ نظم الدّرة كان يف 

سنة 1205هـ.
يف  املنظومة(  بــــ)الـــدّرة  التعريف  عند   الطهرايّن الشيخ  ــال  ق إذ 
الذريعة)109/8 الرقم 408(: »وقال يف تسميته وتاريخ نظمه: غّراء قد وسمتها 

بالدّرة * تأرخيها عام الرشوع)غره(.
املنطبق عىل 1205«.

ُنسخ الكتاب:
رأيت نسخة من الكتاب يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، الرقم)2/1631(، 
1228هـ(  العاميّل)ت  جواد  حمّمد  السّيد  املصنِّف  تلميذ  كتبها  أوراق،  سّت  يف 
يوّفقني  أن  تعاىل  اهلل  وأسأل  بعد،  يطبع  مل  والكتاب  ـ،  الكرامة  مفتاح  صاحب  ـ 

إلخراج الكتاب عاجاًل، وقد بارشت بتحقيقه.

قّم  يف  الكلبايكايّن  السّيد  مكتبة  يف  جمموعة  ضمن  موجودة  أخرى  ونسخة 
املقّدسة، الرقم)19/99-3769()7(.
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رشح الكتاب:

وساّمه:)مشكاة  الغطاء(،  بـ)كاشف  املعروف  الكبري  جعفر  الشيخ  رشحه 
املصابيح(، وقال السّيد حمّمد صادق بحر العلوم يف مقّدمة)الفوائد الرجالّية(: إّنه 
»رشحها ـ املشكاة ـ تلميذه األكرب احلّجة الشيخ جعفر - صاحب كشف الغطاء - 

بأمر من السّيد نفسه«)8(. ومل نر أثًرا هلذا األمر يف مقّدمة الكتاب.

الدين  نّور معامل  البيان يامن  باللسان؛ ألّنه األقوى يف  أّول الرشح: »نحمدك 
بعد أن اظلّمت برتاكم شبه املعاندين بمشكاة اهلداية واليقني..«.

بعنوان)رشح  الرقم 1764  الذريعة)65/14  الطهرايّن يف  الشيخ  ذكره 
مشكاة اهلداية(، وكذا ذكر يف فنخا)689/20(، وذكره يف الذريعة)21 / 61، 
الرقم 3954( بعنوان)مشكاة املصابيح(، وخلط يف التعريف به بينه وبني الكتاب 
بحر  السّيد  تراث  مركز  يف  التحقيق  قيد  والرشح  ـ،  ذكره  اآليت  ـ  الرابع)اهلداية( 

العلوم.
ُنسخ رشح الكتاب:

وهلذا الرشح يف املكتبات أربع نسخ:
الرقم)128(، كتبها احلاّج عّبود  الغطاء،  األوىل: نسخة مكتبة اإلمام كاشف 

احلّجة  ذي  من   8 االثنني  يوم  بتاريخ  بالصّباغ  الشهري  جواد  احلاّج  املرحوم  ابن 
سنة 1325هـ، وهي مكتوبة عىل نسخة األصل بحسب بعض حواشيها، وفيها 

إشارات ملوضع بياضات األصل.
كاشف  مؤّسسة  يف  املوجودة  الغطاء  كاشف  آل  هادي  الشيخ  نسخة  الثانية: 

الغطاء، الرقم)26(، وعليها متّلك السّيد جعفر ابن السّيد حمّمد آل بحر العلوم، 
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متن  عىل   األكرب جعفر  للشيخ  رشح  أّولــه  »كتاب  نّصه:  ما  عليها  وكتب 
مّرة  باملشكاة  املوسوم  الغروّي  الطباطبائّي  العلوم  بحر  العاّلمة  جّدنا  متون  من 
وباملصابيح أخرى«، وكتب الشيخ هادي آل كاشف الغطاء عليها ما نّصه: 
»توجد له نسخة ثانية، وقف يف مدرسة القّوام، حّدثني من رآها أهّنا مطابقة هلذه 

النسخة بال زيادة وال نقيصة«.
الثالثة: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، الرقم)2/1535(، بدون تاريخ.

الرابعة نسخة مكتبة األستانة الرضوّية، الرقم)118(، بدون تاريخ)9(.

الكتاب الرابع:)اهلداية(

يف)هداية:  ينتهي  هداية(،  بعناوين)هداية-  كتبه  تاّم،  غري  الفقه،  يف  خمترص 
اجلنابة هي أثر خروج املني من املوضع املعتاد..(.

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهرايّن هبذا العنوان يف الذريعة يف)25 / 167، 
الرقم 83(، وذكر عند تعريفه األمور اخلمسة التالية، وسيأيت تصحيح بعضها:

إّنه فقه عميّل اقترص فيه عىل لبِّ الفتوى، خرج منه قسم من الطهارة.. 1
رأى نسخة عند حفيده السّيد جعفر بن باقر بن عيّل، وهي إىل غسل اجلنابة . 2

وعناوينه)هداية - هداية(، وهو غري)املشكاة( و)املصابيح(.
صاحب . 3 ابن  احلسني  عبد  بن  رشيف  الشيخ  بخطِّ  أخــرى  نسخة  رأى 

اجلواهر كتبها يف سنة 1291هـ، أّوله: »احلمد ملن سّن رشائع اإلسالم..«، 
. ذكر فيه أّنه كتبه بالتامس مجع، هو يف العبادات إىل آخر احلجِّ

قال السّيد جعفر بحر العلوم:)وقد رشح اهلداية الشيخ جعفر كاشف الغطاء، . 4
ونسخة الرشح موجودة يف مكتبة عيّل بن حمّمد رضا آل كاشف الغطاء«.
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مؤّلفات  من  غريه  وبني  بينه  للتمييز  بطوله  الكتاب  أّول  هنا  أذكر  أقــول: 
السّيد بحر العلوم، فأّوله: »احلمد ملن سّن رشائع اإلسالم، وأحكم قواعد 
األحكام.. وبعد فإيّن جميب إىل ما سألتم من إمالء كتاب حمّرر يف الفقه جيمع من 
درر  من  وحيوي  واألجــود،  األصّح  فرائده  من  وينظم  واألعــود،  األهّم  فوائده 
وإشارات  جامعة،  بكلامت  يوجد،  مل  وما  غريه  يف  يوجد  ممّا  وغررها،  مقاصده 
إىل  دعاين  وقد  الواسعة،  املتشّعبة  مطالبها  عن  تعرب  موجزة  وعبارات  المعة، 
- ظ( باهلداية  ذلك مع تأّكد الطلب، وتوّفر الدواعي إىل هذا املطلب، وعّد)واعدُّ
الرّب يف كّل زمن، فأخذت يف هذا  لنفحات  بالتعّرض  ملن جاهد وأمعن، وأمرُّ 
الكتاب، وجعلته تذكرة وذكرى ألويل األلباب، سائاًل من اهلل اهلداية إىل صوب 
الصواب، والتوفيق للقول باحلقِّ يف كّل باب، فإّنه أكرم من سئل وأجاب، كتاب 

الطهارة: القول يف املياه.. «.

والكتاب تضّمن ذكر شء يسري من كتاب الطهارة ال غري، وهذا األمر خيالف 
ما ذكره الشيخ الطهرايّن ـ بحسب نسخة اجلواهرّي ـ من أّنه يف العبادات إىل 

. آخر احلجِّ

جعفر  الشيخ  اهلداية  رشَح  العلوم:)وقد  بحر  جعفر  السّيد  »قال  قوله:  وأّما 
كاشف الغطاء)10(، ونسخة الرشح موجودة يف مكتبة عيّل بن حمّمد رضا آل كاشف 
الغطاء«، فالذي رشحه الشيخ جعفر كاشف الغطاء كام ذكرت هو كتاب)املشكاة 
املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة( وليس كتاب)اهلداية(، كام وقع اخللط بني)اهلداية( 

و)املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة( يف الذريعة)61/21 الرقم 4954(.
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ُنسخ الكتاب:

األوىل: نسخة الكتاب املذكورة يف الذريعة، رأيتها يف مكتبة السّيد هاشم ابن 

بالرقم)3/472(  العلوم، وهي  آل بحر  باقر  السّيد حمّمد  ابن  السّيد جعفر 
ضمن جمموعة للمؤلِّف، وترتيبها الثالث، كتبها أسد اهلل بتاريخ املحّرم سنة 

1292هـ.

الثانية: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، بدون تاريخ، 

الرقم)117ر(، وهي يف عرش أوراق.

الثالثة: نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، بدون تاريخ، 

الرقم)1/1535(، وهي يف)32( ورقة.

وأسأل اهلل تعاىل أن يوّفقني إلخراج الكتاب عاجاًل، وقد بارشت بتحقيقه.
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الخاتمة
اشتهرت . 1 كتب  ثالثة  العلوم  بحر  مهدّي  حمّمد  السّيد  للعاّلمة  إّن 

ومصابيح  األنوار،  التعريف:)مصابيح  يف  بينها  مّيزت  باسم)املصابيح( 
اهلدى، واملشكاة املعروف بـ)املصابيح(.

دفعت بعض اإلشكاالت التي وردت عند تعريف الكتب األربعة ـ مظاّن . 2
البحث ـ يف كتاب الذريعة إىل تصانيف الشيعة.

إّن بعض هذه الكتب له عّدة أسامء، حاولت أن أذكرها؛ للتمييز فيام بينها . 3
وإزالة اللبس الوارد يف كتب الببلوغرافيا الرتاثّية.

أثبتُّ أّن كتاب)مصابيح األنوار( هو من تأليف املؤلِّف نفسه، وليس من . 4
مجع تالميذه.

ذكرت ضمن البحث أهّم ُنسخ الكتب األربعة واملطبوع منها.. 5

أحلقت ثالثة مالحق مهّمة ختّص بعض كتب البحث.. 6

بحر  السّيد  العاّلمة  بأربعة كتب من كتب  قد عّرفت  أكون  أن  أرجو  وأخرًيا 
العلوم تعريًفا وافًيا ال يشوبه النقص واخللط، ويبعد وهم التعّدد لعناوينها، 
كتابته  يف  وساعدين  كتابته،  عىل  وحّثني  العمل،  هبذا  آزرين  من  كّل  اهلل  وجزى 
ونرشه، وأخصُّ بالذكر العاّلمة السّيد حمّمد عيّل آل بحر العلوم، والفاضل السّيد 
فاضل آل بحر العلوم، وإدارة مكتبة احلكيم العاّمة، وإدارة مكتبة كاشف الغطاء 
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العاّمة، ومنتسبي مركز تصوير املخطوطات وفهرستها يف العتبة العّباسّية املقّدسة، 
وهيأة حترير جمّلة تراث كربالء املوّقرة، واحلمد هلل ربِّ العاملني. 

، وقت الزوال من آخر ذي احلّجة احلرام سنة 1439هـ، النجف  أمحد عيّل جميد احليّلّ

األرشف، وهو آخر ما كتبته يف هذه السنة املباركة.
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المالحق

امللحق األّول

وصف نسخة)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار( التي بخطِّ 
املؤلِّف املوجودة يف مكتبة العاّلمة السّيد هاشم آل بحر العلوم

فدونك   ،املؤلِّف وفاة  بعد  مجع  الكتاب  أّن  شبهة  دفع  فيه  هنا  وذكرها 
وصف جمّلداته الثالثة التي بخّطه الرشيف:

املجّلد األّول:

البيان،  بمصابيح  املسالك  مبهامت  لنا  الذي أوضح  »احلمد هلل  النسخة:  أّول 
وفتح لنا أبواب املدارك بمفاتيح التبيان، والصالة والسالم عىل رسوله املبعوث 

إلرشاد األنام..«.

آخر النسخة: »قال: نعم كّل ذلك واسع، إّنام هو بمنزلة رجل سهى فانرصف 
يف ركعة أو ركعتني أو ثالث من املكتوبة، فإّنام عليه أن يبني عىل صالته«.

املياه  ثّم  البلوغ وعالماته،  مباحث  ثّم  الكتاب،  نسخته عىل:)مقّدمة  احتوت 
وأحكام املحِدث، ونبذة يف الوضوء(.

خطِّ املصنِّف)غالًبا(، ق 12)رّصح يف أّوله أّنه أّلفه يف مدينة مشهد املقّدسة، 
العناوين  البدل،  نسخ  كلامت  عليها  نفيسة،  ـــ(،  1186ه سنة  هلا  سفره  وكان 
ورؤوس املطالب ُكتِبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »منه«، و»منه عفي 
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«، و»جلامعه عفي عنه«، واألخري هو للسّيد حمّمد احلسني بن  عنه«، و»منه 
الكاظم املوسوّي القزوينّي)ت 1356هـ(.

قّرظها السّيد حمّمد احلسني بن الكاظم املوسوّي القزوينّي)11( بتاريخ 10 شهر 
رمضان سنة 1341هـ، ونّص ما كتبه يف الورقة األوىل: »بسم اهلل الرمحن الرحيم 
وبه نستعني، احلمد هلل وكفى، وسالم عىل من اصطفى، حمّمد وآله مصابيح هدى 
بيعت  كتب  مجلة  من  لدّي  وقعت  فإّنه  وبعد:  الرمحة،  أبواب  ومفاتيح  األّمــة، 
لفٌّ ونرش مشّوش،  فيها  ملتصقة،  مرّتبة وال  كثرية غري  أوراق  العلوم  بحر  آلل 
وجدهتا بخطِّ العاّلمة الطباطبائّي، وكنت أعرفه من قبل بسائر أنواعه التي 
كان خيّطها، وزادين ثقة بذلك أيّن تصّفحت شيًئا منها فإذا فيه عناوين املصابيح، 
كان تلك األوراق مسّودة ذلك الكتاب، ومل أكن رأيته قبل ذلك، فحافظت عىل 
متفّرقاهتا،  تلك األوراق رغبة بخطِّ مصنّفها، ومجعت شتاهتا، وأّلفت بني 
فاستخرجت منها عّدة رسائل وتعليقات عىل بعض الكتب بعد تعب شديد وعناء 
طويل، وأمهلت ما مل ينتظم بسلك واحد، وبعد مّدة غري قصرية ظهر يل أّن تلك 
األوراق هي نفس كتاب املصابيح املنسوب لبحر العلوم، فأحرضت بعض 
بكيفّيتها  املصابيح  نسخة  أّن  فتحّققت  األوراق،  تلك  وبني  بينه  وقابلت  نسخه 
إّنام مجعت ورّتبت من هذه األوراق بعد وفاة مصنّفها)طاب ثراه()12(،  املعروفة 
وأّنه مل خيرج منها إىل املبّيضة يف زمن حياته إاّل شء يسري، ويكشف عن ذلك أّنك 
ال جتد فيها مما ذكره يف املقّدمة من الرموز واإلشارات واأللفاظ التي اصطلح 
عليها إاّل النزر القليل، وأّن من تصّدى جلمعها وترتيبها نحو ترتيب كتب الفقه، 
وإن كان مل يدرج فيها إاّل ما كتبه املصنِّف وبالغ يف ذلك فأدرج حّتى الكلامت 



265

�أحمد علّي جميد �حلّلّي

شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

، لكنّه ترّصف يف وضعها تقدياًم وتأخرًيا لبعض مسائلها،  اليسريةـ كام ستّطلع عليهـ 
وتبدياًل لعناوينها، وحذًفا ملقّدمات رسائلها املندرجة يف الكتاب، فرغبت أن أمجع 
تِلَك األوراق وُأرّتبها أيًضا ترتيب الكتب الفقهّية لكن بال ترّصف فيها، فجمعتها 
مسائلها  وسائر  عناوينها  وتركت   مصنِّفها رسمه  ما  عىل  النسخة  هذه  يف 
بحاهلا، ونّبهت عىل ذلك يف مطاوي هذه النسخة، وبّينت ما حيتاج إىل البيان ُكاًل 
يف حمّله كام جتده إن شاء اهلل، فعىل هذا تكون نسخة املصابيح املتداولة بني الناس 
مـاّم اشتملت عليه هذه  مؤّلفة من رسائل وتعليقات وأجوبة مسائل وغري ذلك 
وال  مسلًكا،  متناسبة  وال  أسلوًبا،  متناسقة  غري  هلا  املتتبع  جيدها  ولذا  األوراق؛ 
منتظمة وضًعا، بل هي شديدة االختالف إجياًزا وإطناًبا وبسًطا يف املقال، وإدماًجا 
ونرًشا لعبارات األصحاب وطيًّا، عىل أهّنا فاقدة لكثري من كتب الفقه بل ليس فيها 
كتاب تاّم أصاًل؛ لكوهنا كام عرفت جمموعة مسائل متفّرقة ُأّلفت من هذه األوراق 
املصنِّف يف  كتبه  ما  التي هي ظاهًرا مجيع  النسخة  املجموعة يف هذه  واملسّودات 
هذا الشأن، وقد فات جامع نسخة املصابيح بعض ما يف هذه األوراق كام نّبهت 
عليه يف حمّله، فإذن هذه النسخة تفوق سائر النسخ بام فيها من الزيادة عىل غريها، 
وبام أهّنا مجيًعا بخطِّ مصنّفها إاّل قلياًل منها مل أجده يف األوراق فنقلته)13( من نسخ 
قابلُت  أن  بعد  للكتاب  للفائدة، وتكمياًل  تتمياًم  النسخة؛  املصابيح وأحلقته هبذه 
بينه وبني ما حرضين من نسخة معتربة، ولعّلها أقدم النسخ، كان عىل ظهرها خطِّ 
السّيد اجلليل السّيد حمّمد باقر آل السّيد أمحد القزوينّي وخامته، وخّط السّيد عيّل 
القزوينّي  مهدّي  للسّيد  وحواٍش  تعليقات  أثنائها  ويف  وخامته،  الطباطبائّي  نقّي 
والسّيد حمّمد باقر بخّطهام، ثّم إّنه ال خيفى عىل الناظر يف هذه النسخة متّيز اخلّط 
اجلديد عن خّط املصنِّف، وقد جّزأهتا أمخاًسا رأيتها أليق بحجم الكتاب)14(، 
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إاّل  يقّدرها  ال  ا  جدًّ ثمينة  ذكرهتا  التي  املزايا  من  عليه  اشتملت  بام  النسخة  فهذه 
املامت،  وبعد  احلياة  حال  يف  باملغفرة  يل  يدعو  أن  فيها  نظر  مـّمن  وأرجو  أهلها، 
وكان الفراغ من مجعها وإصالحها يف العارش من شهر رمضان املبارك سنة ألف 
وثالثامئة وإحدى وأربعني هجرّية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم والتحية، 

واحلمد هلل عىل ما وّفق وقّدر، وسّهل ويرّس، محًدا كثرًيا كام هو أهله.

حّرره جامع هذه النسخة الرشيفة أقّل الطلبة حمّمد احلسني بن الكاظم املوسوّي 
إّنه أرحم  القزوينّي عفا اهلل عنه، وغفر له ولوالديه وجلميع املؤمنني واملؤمنات، 

الرامحني، وأكرم املسؤولني«.

بحر  مصابيح  من  األّول  اجلــزء  هو  »هــذا  نّصه:  ما  النسخة  عنوان  يف  جاء 
إاّل مقدار منه قليل، وهو يشتمل عىل مقّدمة  العلوم، وهو بخّطه الرشيف 
الكتاب ويلحق هبا مباحث البلوغ وعالماته، ثّم املياه وأحكام املحِدث، ونبذة يف 
الوضوء«، وجاء حتت العنوان بيان يف مقدار األوراق التي كتبت بخطِّ متأّخر عن 
امللحقة  املنقولة بخطِّ جديد  بيان قدر األوراق  األصل، ونّصه: »بسم اهلل تعاىل، 

هبذا اجلزء وبيان مواضعها:

سبع أوراق من أّول كتاب الطهارة إىل مسألة انفعال املاء القليل تشتمل عىل . 1
أحكام املياه.

سبع وعرشون ورقة بني حتديد الكّر وأحكام املحِدث باألصغر تشتمل عىل . 2
بقّية أحكام املياه وفيها أحكام التخيّل واالستنجاء.

ورقة واحدة يف أثناء مباحث الوضوء.. 3
ورقتان من آخر هذا اجلزء فيهام تتّمة مباحث الوضوء.. 4
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.فذلك سبع وثالثون ورقة، وما عداها فهو مجيًعا بخّط املصنّف

القزوينّي بعد  املوسوّي  الكاظم  السّيد حمّمد احلسني بن  جاء يف جذاذة بخطِّ 
الورقة)14( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: يف نسخ املصابيح ُأّخرت مسائل البلوغ إىل 
كتاب الصالة، وذكرت أّواًل الرسالة اآلتية يف البلوغ، ومنها انتقل إىل ما رسم يف 
هذه األوراق، وأسقط منها ما ُكتِب يف الرسالة، واملوضع الذي أبتدأ به من هذه 
األوراق بعد الرسالة هو قوله فيام يأيت:)الرابع عموم األحاديث الدالة عىل رفع 
القلم عن الصبي.. إلخ(، ولذا صارت مسألة البلوغ املذكورة يف نسخ املصابيح 
املصنِّف يف هذه  كتبه  فيام  املسلكني  والوضع؛ الختالف  متناسقة األسلوب  غري 
األوراق ويف الرسالة، كام ال خيفى عىل الناظر فيهام، وأنا أبقيُت كالًّ بحاله وقّدمت 
ما يف هذه األوراق؛ لكونه الذي عزم املصنِّف عىل إثباته هنا كام ترى، وأّما 
 ،الرسالة فال ربط هلا بالكتاب؛ ولكن أدرجت فيه حمافظة عىل ما كتبه املصنِّف

وإّنه ال خيلو من مناسبة للمقام وفائدة،)جلامعه عفي عنه(«.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)83( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: ترتيب نسخ املصابيح 
الفهم..إلخ(،)متهيد  لغة  الفقه  قوله:)متهيد  والتحميد  البسملة  بعد  ذكَر  هكذا: 
أركان الفقه أربعة.. إلخ(،)متهيد املطلوب يف الفقه ضبط األحكام.. إلخ(،)متهيد 
ال بّد لكّل علم من مبادئ.. إلخ(،)متهيد يعترب يف االجتهاد.. إلخ(،)متهيد اعلم 
أّن الفقه عظيم اخلطر.. إلخ(، ويف أثناء هذا التمهيد ذكر قوله:)ركن العبادات، 
نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)15((، ثّم ذكر يف أثنائه  قال اهلل تعاىل:﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ
قوله:)اعلم أّن العبادة لغة هي اخلضوع واالنقياد.. إلخ(، وبعد ذلك قال:)كتاب 
الطهارة، الكتاب مصدر ثاين.. إلخ(، وأسقط سائر ما يف املقّدمة، وأنا أبقيُت كالًّ 
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بوضعه الذي جعله مصنِّفه فيه مل أترّصف بيشء منه،)جلامعه عفي عنه(«.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)91( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: ال خيفى أّن ما كتبه 
املصنِّف هنا يف انفعال املاء القليل هو رسالة مستقّلة كام نّبه عليها يف اجلواهر؛ 
لكنّه ذهب أّوهلا كام ترى، ويف أثناء هذه الرسالة يف اهلامش شهادة الشيخ األكرب 

كاشف الغطاء بخّطه وخامته، فليلحظ)جلامعه عفي عنه(«.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)159( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: إيّن عثرت عىل 
ورقة بخّط املصنِّفـ  طاب ثراهـ  كتبها شبه املتن فعّلق عليها هذه احلواش، وعبارة 
تلك الورقة:)هكذا حيرم عىل املحدث الصالة مطلًقا، فرًضا ونفاًل، ولو تسبيًحا، 
عدا األموات، وصورة الصالة املقصود هبا التعليم ونحوه عىل إشكال، والطواف 
الواجب ولو بعارض كالنذر.. إىل آخر ما ذكره(، كام يعرف من التعليقة وما أمكن 
إدراج تلك الورقة يف هذه النسخة، كام أهّنا مل تدرج يف سائر نسخ املصابيح)جلامعه 

عفي عنه(«.

وجاء يف الورقة)108( بخطِّ الشيخ جعفر الكبري املعروف بكاشف الغطاء ما 
نّصه: »لسّيدنا وشيخنا السّيد مهدّي الطباطبائّي، وكتبه أقّل الطلبة جعفر بن شيخ 
خرض «، وختمه مثّمن: »ِرّق الصادق«، األوراق األربع األوىل واألخرية مضافة 
النسخة، عليها ختم مكتبة الشيخ حمّمد الساموّي بيضوّي: »من كتب حمّمد  عىل 
الساموّي، 1354هـ«، وختم وقفّية مكتبة السّيد هاشم ابن السّيد جعفر آل بحر 

العلوم املثّلث، والنسخة مرّمـمة األطراف)16(.

الغالف: جلد، أزرق. 196ق، 17س، 16.8×22.3 سم.
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املجّلد الثاين:

وآله  حمّمد  اصطفى  الذين  عباده  عىل  وسالمه  هلل،  »احلمد  النسخة:  أّول 
الضمري راجع  املصنِّف وينقسم إىل: حمّرم ومكروه ومباح،  األصفياء، قال 

إىل املصدر املفهوم من الفعل..«.

اآلخران  والقوالن  به،  العمل  مبنّي عىل  األّول  كالقول  »الثاين  النسخة:  آخر 
ا بل خمالفان لإلمجاع كام الستقرار املذهب عىل خمالفتها«. نادران جدًّ

ويف  املساقاة،  يف  نبذة  اخليارات،  وفيه  البيع،  عىل:)التجارة،  نسخته  احتوت 
اإلجارة، ويف املضاربة، ويف الوكالة، نبذة يف الوصّية(.

املقّدسة  مدينة مشهد  أّلفه يف  أّنه  أّوله  املصنِّف)غالًبا(، ق 12)رّصح يف  خطِّ 
العناوين  البدل،  نسخ  كلامت  عليها  نفيسة،  ـــ(،  1186ه سنة  هلا  سفره  وكان 
ورؤوس املطالب ُكتِبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »منه«، و»منه عفي 
بن  للسّيد حمّمد احلسني  عنه«، و»منه«، و»جلامعه عفي عنه«، واألخري هو 

الكاظم املوسوّي القزوينّي)ت 1356هـ(.

من  الرابع  اجلزء  هو  هذا  تعاىل:  اهلل  »بسم  نّصه:  ما  النسخة  عنوان  يف  جاء 
مصابيح بحر العلوم، وهو بخّطه الرشيف إاّل وريقات ال ختفى، فهرست 
ما فيه: التجارة، البيع، وفيه اخليارات، نبذة يف املساقاة ويف اإلجارة ويف املضاربة 

ويف الوكالة، نبذة يف الوصّية«.

وجاء حتت العنوان بيان يف مقدار األوراق التي كتبت بخّط متأّخر عن األصل 
ونّصه: »بسم اهلل تعاىل، بيان قدر األوراق املنقولة بخّط جديد امللحقة هبذا اجلزء 
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وبيان مواضعها:
ورقة يف أثناء مسألة حتريم التكّسب باألعيان النجسة.. 1
اثنتا عرشة ورقة بني مسألة التكّسب باألعيان املتنّجسة وعقد البيع.. 2
ثالثة أوراق قبل قوله:)للمتبايعني اخليار قبل التفّرق(.. 3
ورقة واحدة يف املضاربة.. 4

فذلك سبع عرشة ورقة وما عداها فهو مجيًعا بخّط املصنّف قّدس رّسه «.

القزوينّي بعد  املوسوّي  الكاظم  السّيد حمّمد احلسني بن  جاء يف جذاذة بخطِّ 
الورقة)3( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: هذه احلواش تعليقة عىل الرشائع واملسالك 
مًعا، وهي غري موجودة يف نسخ املصابيح التي حرضتني، ولعّل جامع املصابيح 
استغنى عن إدراجه فيها بذكر ما يأيت يف التجارة؛ لتوافقهام معنى يف اجلملة، وقد 
أدرجته أنا يف هذه النسخة وإن استلزم التكرير؛ حمافظة عىل ما كتبه السّيد ـ طاب 

ثراه ـ،)جلامعه عفي عنه( «.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)120( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: مل أتتّبع الكتاب 
الذي عّلق عليه مباحث ملك العبد، ثّم إّن قوله بعد ذلك:)واألكثر عىل أّنه يملك 
يف اجلملة.. إىل آخر ما كتبه يف ملك األم واألخت من الرضاعة(، مل يوجد يف نسخ 
املصابيح التي حرضتني، وما يأيت منه يف املساقاة هو تعليقة عىل القواعد،)جلامعه 
عىل  هي  التعليقة  هذه  أّن  عىل  ذلك  بعد  اّطلعت  حتتها:[  كتب  ثّم   [ عنه(،  عفي 

اللمعة والروضة مًعا«.

إذا  ما  تعاىل:)مسألة  اهلل  »بسم  نّصه:  ما  الورقة)147(  بعد  جذاذة  يف  وكتب 
أوىص اإلنسان لغريه بيشء من ماله.. إلخ(، مل توجد يف نسخ املصابيح التي وقفت 
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عليها،)جلامعه عفي عنه( «.

الشيخ حمّمد الساموّي بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي،  عليها ختم مكتبة 
العلوم  بحر  آل  جعفر  السّيد  ابن  هاشم  السّيد  مكتبة  وقفّية  وختم  1354هـــ«، 
17س،  151ق،  أزرق.  جلد،  الغالف:  األطــراف.  مرّمـمة  والنسخة  املثّلث، 

17.8×21.8 سم.

املجّلد الثالث:

أّول النسخة: »احلمد هلل وسالمه عىل عباده الذين اصطفى واجتبى حمّمد وآله 
األئّمة املعصومني النجباء، كتاب مفاتيح املناكح واملواليد، املناكح مجع منكح..«.

آخر النسخة: » فإن مل يتفق يف الربع، وفيهام بعد، وباجلملة فالقول بالنصف 
ليس ببعيد وإن كان الربع هو األقرب«.

الصغرية،  وطء  مباحث  فيه  ويلحق  النكاح،  يف  عىل:)نبذة  نسخته  احتوت 
يف  كلامت  الطالق،  يف  كلامت  الرضاع،  يف  نبذة  ذلك،  وأحكام  املــرأة  وإفضاء 

الصيد، نبذة يف حكم النعامة، نبذة يف املواريث، نبذة يف الشهادات(.

املقدسة  مدينة مشهد  أّلفه يف  أّنه  أّوله  املصنّف)غالًبا(، ق 12)رّصح يف  خّط 
العناوين  البدل،  نسخ  كلامت  عليها  نفيسة،  ـــ(،  1186ه سنة  هلا  سفره  وكان 
ورؤوس املطالب ُكتِبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »منه«، و»منه عفي 
عنه«، و»منه قّدس رّسه«، و»جلامعه عفي عنه«، واألخري هو للسّيد حمّمد احلسني 

بن الكاظم املوسوّي القزوينّي)ت 1356هـ(.

جاء يف الورقة ذات الرقم)122( تاريخ بخّط املصنِّف وهو)ليلة الثالثاء22 
من صفر املظفر سنة 1199هـ(، جاء يف عنوان النسخة ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: 
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إاّل  الرشيف  بخّطه  العلوم، وهو  بحر  اخلامس من مصابيح  اجلزء  هذا هو 
وطء  مباحث  فيه  ويلحق  النكاح،  يف  نبذة  فيه:  ما  فهرست  ختفى،  ال  وريقات 
الصغرية، وإفضاء املرأة وأحكام ذلك، نبذة يف الرضاع، كلامت يف الطالق، كلامت 
يف الصيد، نبذة يف حكم النعامة، نبذة يف املواريث، نبذة يف الشهادات، وبذلك يتّم 
بخّط  كتبت  التي  األوراق  مقدار  يف  بيان  العنوان  حتت  وجاء  املصابيح«،  كتاب 
متأّخر عن األصل ونّصه: »بسم اهلل تعاىل: بيان قدر األوراق املنقولة بخّط جديد 

هلذا اجلزء وبيان مواضعها:

ورقتان قبل قوله:)منهل ال يكفي يف التحريم بالرضاع مسّمى االرتضاع..إلخ(.. 1
ثالث عرشة ورقة يف الصيد والذبائح يف حكم النعامة.. 2
ورقة واحدة يف املواريث يف تتمة مسألة مانعّية الرق لإلرث.. 3

فذلك سّت عرشة ورقة وما عداها فهي مجيًعا بخّط املصنِّف قّدس رّسه«.

القزوينّي بعد  املوسوّي  الكاظم  السّيد حمّمد احلسني بن  جاء يف جذاذة بخطِّ 
نبذة من  النكاح هو رشح  كتبه يف  ما  تعاىل: مجيع  اهلل  »بسم  نّصه:  ما  الورقة)3( 
عفي  فليلحظ،)جلامعه  الكاشايّن[،  للفيض  الرشائع  ]مفاتيح  القاسايّن  مفاتيح 

عنه(«.
وكتب يف جذاذة بعد الورقة)134( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: ال خيفى أّن هذه 
الوريقات هي تعليقة عىل ما كتبه يف الورقة السابقة من كتاب الصيد والذبائح، 

فليلحظ ذلك)جلامعه عفي عنه( «.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)138( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: الظاهر أّن ما كتبه 
يف النعامة هو رسالة مستقّلة كام يظهر ذلك بأدنى التفات إىل وضع ما حّرره هنا، 
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وحيث أيّن مل أعثر عليها بخطِّ مصنّفها، نقلتها من نسخ املصابيح كام هي مندرجة 
فيها، واهلل العامل،)جلامعه عفي عنه(«.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)167( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: مل يوجد يف نسخ 
املصابيح التي حرضتني هذا املنهل وال املنهل اآليت بعده، وإّنام انتقل من هنا إىل 
املسألة الثانية من املسائل التي ذكرها يف آخر املنهل الثاين، ولعّله ألّن ذلك تكرير يف 
املعنى ملا تقّدم، وأنا أدرجت اجلميع يف هذا اجلزء لعدم خلّوه عن الفائدة،)جلامعه 

عفي عنه(«.

وكتب يف جذاذة بعد الورقة)191( ما نّصه: »بسم اهلل تعاىل: مل توجد مسألة 
نّبه عليها بخّطه   املصنّف أّن  املصابيح مع  فيام وقفت عليه من نسخ  احلبوة 
الرشيف يف هامش الرسالة املتقّدمة ويف ظهرها أعني رسالة حرمان الزوجة من 
كتبه  الذي  إذ  تنقيحها؛  عدم  هو  تركها  يف  العذر  ولعّل  فراجعها،  الرتكة،  بعض 
املصنِّف ـ طاب ثراه ـ ما فيه غري نقل أقوال العلامء كام ترى،)جلامعه عفي عنه( «.

الشيخ حمّمد الساموّي بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي،  عليها ختم مكتبة 
العلوم  بحر  آل  جعفر  السّيد  ابن  هاشم  السّيد  مكتبة  وقفّية  وختم  1354هـــ«، 
خمتلفة  202ق،  أزرق،  جلد،  الغالف:  األطــراف.  مرّمـمة  والنسخة  املثّلث، 

السطور، 16.5×22 سم.
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امللحق الثاين

وصف نسخة)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار( التي بخطِّ ابن 
املؤلِّفالسّيد رضا بحر العلوم

املوجودة يف مكتبة العاّلمة السّيد حمّمد صادق آل بحر العلوم، وذكرها هنا فيه 
دفع شبهة وهي أّن الكتاب مجع بعد وفاته، إذ إّن النسخة كتبة من نسخة األصل، 

فدونك وصف جمّلداته الثالثة:

املجّلد األّول)العبادات – كتاب الطهارة(:

النسخة كتبت عىل نسخة األصل بحسب ما جاء يف حواشيها، ويف حواشيها 
عبارات كتبت بإمضاء: » منه «، و» منه عفي عنه «، و »منه قّدس رّسه «، وكتب 
السّيد حمّمد صادق آل بحر العلوم يف أّول صفحة منه فائدة، نّصها: »كتب 
احلاّج مريزا نصـر اهلل الشبسرتّي التربيزّي إىل شيخنا اإلمام احلّجة املغفور له الشيخ 
آغا بزرك الطهرايّن النجفّي، بتاريخ األحد)25( مجادى األوىل سنة 1387هـ ما 
هذا نّصه:)قال صاحب املواهب السنّية يف رشح الدّرة الغروّية)ص15( يف سياق 
ترمجة الناظم آية اهلل بحر العلوم ـ قّدس رّسه ـ: وله يف الفقه أيًضا كتاب املصابيح.. 
وقفت عىل وريقات من أّوله بخطِّ والدي املاجدـ  طاب ثراهـ  مشتملة عىل اخلطبة، 

والترصيح باسم الكتاب، وباعث تأليفه، بام مل يوجد يف أّول ما بأيدينا.. إلخ(.

وهذه الورقة توجد عندنا أيًضا يف ضمن جمموعة خطّية أّوهلا:)احلمد هلل الذي 
البيان، وفتح أبواب مدارك األحكام بمفاتيح  أوضح مسالك األفهام بمصابيح 
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التبيان، والصالة والسالم عىل املبعوث إلرشاد األنام إىل أكمل الرشائع واألديان، 
بعد:  أّما  اإليامن،  وأركان  الدين  قواعد  هبم  اهلل  رفع  الذين  األعالم  األئّمة  وآله 
عسى  اهلدى(؛  وسّميته)مصابيح  رّسه:  قّدس  قوله  األشــواق...إىل  اشتّدت  فلاّم 
لنهج  املوّفق  به اجلدوى واجلدى، واهلل  للجادي  اهتدى ويتّم  إليه من  أن هيتدي 
السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، الفقه يف اللغة: العلم والذكاء والفهم..()17(، 
حّرره حمّمد صادق بحر العلوم«، وهذه املقّدمة هي لكتاب)مصابيح اهلدى( كام 

ذكرت ذلك سابًقا.

البلغة  ـ صاحب  الطباطبائّي  العلوم  السّيد حمّمد آل بحر  النسخة متّلك  وعىل 
ـ ملكها بالعارية، وانتقلت رشعيًّا إىل ولده السّيد جعفر بن حمّمد آل بحر العلوم 
الطباطبائّي بتاريخ سنة 1327هـ، ثّم انتقلت إىل السّيد حمّمد عيّل بحر العلوم، ثّم 
انتقلت باهلبة الرشعّية إىل السّيد حمّمد صادق بحر العلوم يف 19 شعبان 1356هـ، 
وعليها عبارة: »مصابيح جّدنا، ملك األقل: حمّمد تقّي الطباطبائّي«، وعليها ختم 

مكتبة السّيد حمّمد عيّل زادة بحر العلوم«.

املجّلد الثاين: يف)العبادات- كتاب الصالة والصوم واحلّج(.

املجّلد الثالث: يف)املعامالت(.
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امللحق الثالث

 تقريظ الشيخ عبد النبّي القزوينّي لكتاب)املشكاة املقتبس من أنوار
األئّمة اهلداة( املتضّمن إلجازة السّيد بحر العلوم

بسبب  للغاية  صعبة  كتابته  قراءة  وكانت  قبل،  من  ينرشا  مل  واإلجازة  والتقريظ 

رداءة خّطه، وقد ساعدين بمعرفة عويص بعض كلامته مشكوًرا الفاضل الشيخ 
عامر مجعة الفالحّي، ونّصها:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل مرّجح عباده بالفضائل والسوابق، ومفّضل 
أوليائه بام أوالهم من احلقائق، أنار قلوهبم فجعلها املشكاة للمصابيح، وفتح هلم 
عىل  والسالم  والصالة  املفاتيح،  إليهم  فألقى  كثرية  أبواًبا  واملعارف  العلوم  من 
خّزان علومه املفاض إليهم منتهى مدارك األفهام، وانقىض إليهم حقائق املقاصد 
النعم  بجالئل  املخصوصني  الكرام،  الربرة  وآله  حمّمد  اجلسام،  املطالب  ودقائق 

وعظائم املهاّم، خصوًصا ابن عّمه الباتر بسيوف احلجج أعناق اخلصام.

وبعد؛ فلاّم وفقني اهلل تعاىل برشف خدمة السّيد املطاع، السند الالزم االّتباع، 
أرباب  ناصية  غّرة  واإلفضال،  العلم  ُأويل  وعون  والكامل،  الفضل  أهل  غوث 
يف  املدّقق  املسائل،  يف  املحّقق  النبيلة،  الكامالت  أربــاب  سامء  وبدر  الفضيلة، 
األبجل  األجّل  السّيد  األكامل،  العلامء  وساللة  األفاضل،  خالصة  الدالئل، 
ـ،  وجّله  كّله  أمره  وأحسن  ظّله  اهلل  أدام  ـ  احلسنّي  احلسينّي  مهدّي  حمّمد  األمري 
وقد  إاّل  الفنون  من  فنٍّ  من  ما  يطرف،  ال  علم  ووسيع  ينزف،  ال  بحًرا  فوجدته 
حّقق، وما من علٍم من العلوم النظرّية إاّل وقد أصاب احلّق، وذلك مع كونه يف 
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أّول الشباب، وأترابه مل يصلوا إليه مع إكباهبم عىل العلوم يف باب من األبواب، 
متثلت بقول الشاعر:

مى شنيدم كه جان جانانى × چون بديدم هزار چندانى)18(

وال غرو يف ذلك فقد كان استعداده كاماًل، ولطفه تعاىل شاماًل، وجّده كثرًيا، 
وكونه من أهل بيت الفضل شهرًيا، كان بذلك جديًرا، فأنست به ُأنس املشتاق إىل 
َمن يشتاق، وذقت من ثمرات فضله ما ُيذاق، وطالعت تأليفاته املنيفة، وتصنيفاته 
الرشيفة، وحواشيه الدقيقة، ورشوحه العميقة، فوجدهتا كاملة يف أبواهبا، مزّينة 
أنفسها خلطاهبا، قد أوفت التامم، كالبدر التاّم، فال زالت حمروسة عن االندراس، 
حمفوظة عن االنطامس، فمن ذلك كتابه املشكاة، الذي يستنري منه الُغواة يف دياجري 
إذ  احلداثة،  وأهايل  القدماء  منه  يستبرص  النفاسة،  غاية  يف  كتاب  وهو  الظلامت، 
القواعد  املراد، ملتعّطيش األكباد، إىل ارتواء زالل  هو كامل يف اإليصال إىل غاية 
ملن  اإلسالم  رشائع  من  املراد  هتذيب  إىل  اإلبالغ  يف  كاٍف  وهو  مستنبطها،  من 
يريد االستبصار من معدهنا، اشتمل عىل رسائر من الفروع مل يبلغ إليها ذهن من 
األذهان، واحتوى عىل عواتق من الفوائد مل يطمثهن إنس وال جاّن، روض اجلنان 
املتسلسلة  مسائله  أمواج  إىل  تشتاق  الكوثر  وزالل  البهّية،  روضاته  بمعاينة  هتتّز 
خازن  رضوان  الوجهة،  اجلميلة  أحكامه  من  تفتتن  املقصورات  احلور  الطرّية، 
عن  غنّي  إّنه  ولعمري  حامله،  يعّظمون  العرش  وحاملو  خازنه،  يغتبط  اجلنان 
الوصف ملا فيه من احلصافة والرصف، فنسأل اهلل تعاىل أن يوّفق مصنِّفه إلمتامه، 
وأن يؤّجله إىل ختامه، ويتمّتع به العلم وأهله، وينتفع به اإلسالم ومن انتحله، من 
قال:)آمني( أبقى اهلل مهجته، فإّن هذا دعاء يشمل البرش، وأجزت له - دام ظّله 
العظام واألجّلة األعالم:  املشايخ  - أن يروي عنّي مقروءايت ومسموعايت لدى 
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السّيد الفاضل األمري حمّمد إبراهيم احلسينّي القزوينّي وابنه الفاضل الكامل العامل 
األمري  واحللم،  النهى  أرباب  عىل  اهلل  وحّجة  والعلم،  الفضل  يف  اهلل  آية  العامل 
حمّمد مهدّي ـ طّيب اهلل ثراه، وجعل اجلنّة مأواه ـ، والشيخ الفاضل قدوة أرباب 
التحقيق، وزبدة ُأويل التدقيق، األمري حمّمد صالح احلسينّي القزوينّي، والفاضل 
الفاضل األجّل موالنا عيّل أصغر  أهل احلكمة والكالم،  العاّلم، فاّلق رؤوس 
املشهدّي الرضوّي، وهم قد أخذوا من أعاظم العظامء، وأجاّلء الفضالء: العاّلمة 
املجليّس، والعاّلمة اخلوانسارّي، والعالمة اخلراسايّن، وألقاب أساتيدهم إىل َمن 

قبلهم من العلامء مشهور، ويف الكتب مسطور.

كتبه حمّبه وحمّب العلم وأهله عبد النبّي القزوينّي بيمينه ليلة األربعاء 25 من 
شهر رجب األصب 1191، نّجاه اهلل من التعب والوصب، حامًدا مسبًحا هلل يف 

األ
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1. مقّدمة السّيد حسني القزوينّي عىل نسخة)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة 

األئّمة األبرار( التي بخطِّ املؤلِّف، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، 
الرقم)107(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

2. مقّدمة السّيد حسني القزوينّي عىل نسخة)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة 

األئّمة األبرار( التي بخطِّ املؤلِّف، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، 
الرقم)107(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

3.مقّدمة كتاب)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار( التي بخطِّ 

املؤلِّف، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، الرقم)107(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

4. مقّدمة كتاب)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار( التي بخطِّ 

املؤلِّف، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، الرقم)107(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

5. نسخة كتاب)مصابيح األنوار املقتبس من مشكاة األئّمة األبرار( التي بخطِّ ابن 

املؤلِّف، العاّلمة السّيد رضا بحر العلوم، نسخة مكتبة السّيد حمّمد صادق بحر 
العلوم، الرقم)36(.
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)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

6. مقّدمة)مصابيح اهلدى( نسخة مكتبة ميّل بطهران، الرقم)1868/10(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

7. تتّمة مقّدمة)مصابيح اهلدى( نسخة مكتبة ميّل بطهران، الرقم)1868/10(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

8. آخر مقّدمة)مصابيح اهلدى( نسخة مكتبة ميّل بطهران، الرقم)1868/10(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

9.تقريظ الشيخ عبد النبّي القزوينّي وإجازته للسّيد بحر العلوم والذي كتبه عىل 
كتاب)املشكاة( سنة 1191ه�، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، الرقم)57(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

10. مقّدمة كتاب)املشكاة( بخطِّ السّيد بحر العلوم، نسخة مكتبة السّيد هاشم 
بحر العلوم، الرقم)57(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

11.املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة، أّول النسخة، بخّط السّيد حمّمد جواد 
العاميّل، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)2/1535(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

12.املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة، آخر النسخة، بخّط السّيد حمّمد جواد 
العاميّل، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)2/1535(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

13. املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة، أّول النسخة، نسخة مكتبة السّيد 
الكلبايكايّن، الرقم)3769 - 99/ 19(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

14. املشكاة املقتبس من أنوار األئّمة اهلداة، آخر النسخة، نسخة مكتبة السّيد 
الكلبايكايّن، الرقم)3769 - 99/ 19(
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

15. مشكاة املصابيح، أّول النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)2/1535(. 
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

16. مشكاة املصابيح، آخر النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)2/1535(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

17. مشكاة املصابيح، أّول النسخة، نسخة مكتبة اإلمام كاشف الغطاء، 
الرقم)1/128(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

18. مشكاة املصابيح، آخر النسخة، نسخة مكتبة اإلمام كاشف الغطاء، 
الرقم)1/128(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

19. اهلداية، أّول النسخة، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، الرقم)3/472(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

20. اهلداية، آخر النسخة، نسخة مكتبة السّيد هاشم بحر العلوم، الرقم)3/472(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

21. اهلداية، أّول النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)1/1535(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

22. اهلداية، آخر النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)1/1535(.
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شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

23. اهلداية، أّول النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)117ر(.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

24. اهلداية، آخر النسخة، نسخة مكتبة اإلمام احلكيم، الرقم)117ر(.
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الهوامش
1 . ،4046 الرقم  الــذريــعــة:81/21   ،املصنِّف خــطِّ  نسخة  ينظر: 

العريّب  ــرتاث  ال  ،4098 الرقم  و94/21   ،4048 الرقم  و82/21 
املخطوط:402/11.

الشيعة: . 2 أعيان   ،2945 الرقم   523 واألستار:  احلجب  كشف  ينظر: 
160/10، موسوعة طبقات الفقهاء: 638/13.

روضات اجلنّات: 215/7.. 3
ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 637/13.. 4
ينظر: فنخا: 29: 680- 686.. 5
الذريعة: 51/21 حتت الرقم 3913، عند التعريف بكتاب)املشكاة(.. 6
فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل كلبايكانى: 3341/6، . 7

بعنوان)كشكول( والنسخة بضمن املجموعة.
ينظر: الفوائد الرجالّية: 94/1، وكذا قال السّيد حمسن األمني العاميّل يف . 8

أعيان الشيعة: 160/10، وسّمى األصل فيه بـ)مشكاة اهلداية(، فالحظ.
ينظر: فنخا: 689/20.. 9

قال السّيد جعفر ابن السّيد حمّمد باقر آل بحر العلوم يف كشكولهـ  املخطوط . 10
اهلداية،  أيًضا  الفقه  العلوم: »وله يف  السّيد بحر  تآليف  تعداد  ـ عند 
القليل من  إاّل  اقترص فيه عىل لّب الفتوى بأمتن تعبري، ولكن مل يربز منه 
الطهارة، وعىل صغرها وقّلة حجمها رشحها الشيخ الفقيه األكرب الشيخ 



304

حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

جعفر، كام استنسخها«، وصححت هذا الكالم أعاله، فليالحظ.
آقا بزرك الطهرايّن يف طبقات أعالم الشيعة)14/ 636 . 11 ترجم له الشيخ 

كاظم  السّيد  ابن  حسني  حمّمد  »السّيد  هو:  ذكره  وممّا   ،)1068 الرقم 
ـ  النجفّي  الكاظمّي  املوسوّي  القزوينّي  أمحد  السّيد  ابن  عيّل  السّيد  ابن 
الكيشوان ـ)1295 ـ 1356هـ(.. وشبهه بالساموّي أكثر حيث أضاف إىل 
علمه وأدبه فضائل أخر، فقد كان حسن اخلّط، ذا خربة وإحاطة بالعلوم 
الرياضّية، مّجاًعا للكتب كثري الشغف هبا واالقتناء منها، كتب بخّطه عّدة 
والقوايف،  العروض  يف  أرجــوزة  منها  ونثًرا،  نظاًم  تصانيف  وله  كتب.. 
وهي يف 295 بيًتا، نظمها يف)1327( ذكرناها يف)الذريعة( ج1 ص486 
بعنوان أرجوزة؛ ورأيناها بخّطه أخرًيا عند املرحوم الشيخ حمّمد الساموّي 
يف مكتبته«، ويظهر من هذا كّله أّن النسخة انتقلت من السّيد القزوينّي إىل 

الشيخ الساموّي ثّم إىل السّيد هاشم آل بحر العلوم.
ما . 12 عىل  املصابيح  نسخة  جامع  أّن  به  يوثق  ممن  »سمعت  القزوينّي:  قال 

هو موجود اآلن هو ابن املصنِّف السّيد رضا والشيخ أسد اهلل الكاظمّي 
صاحب املقابيس، والذي دعاين إىل إبقاء هذه األوراق بحاهلا هو كشف 
أّن  سّيام  وال  الترّصف  بذلك  يرىض  ال  رّبام   املصنِّف وأّن  احلقيقة، 
يرتضيها  التي  تصنيفاته  من  يكون  بأن  يليق  ال  النسخ  يف  أدرج  ما  بعض 
لنفسه، وإن كان هو مـاّم جرى فيه قلمه الرشيف، لكن ال يبعد بل املتيّقن 
من جاللة قدره أّنه كان عازًما عىل مراجعته وهتذيبه فعاجله القضاء عن 

ذلك«)جلامع هذه األوراق عفي عنه(. 
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القليل خّط . 13 املاء  انفعال  النسخة هبامش رسالة  القزوينّي: »ويف هذه  قال 
تلك  بــأّن  شاهد  الرشيف  وخامته   ،الغطاء كاشف  األكــرب  الشيخ 

الرسالة هي للسّيد بحر العلوم«.)منه عفي عنه(
متفّرقة . 14 كررايس  عرش  النسخة،  هلذه  تتّمة  نقلته  ما  »مجيع  القزوينّي:  قال 

عىل أجزائها اخلمسة، وقد نّبهت يف أّول كّل جزء منها عىل قدر ما خيّصه 
منها«)منه عفي عنه(.

سورة الذاريات: 56.. 15
ويظهر من بعض أوراقها أهّنا كتبت بخطِّ السّيد جعفر ابن السّيد حمّمد باقر . 16

آل بحر العلوم، والنسخة حتتاج مقابلة مع نسخة املصابيح املكتوبة بخطِّ 
ولده العاّلمة السّيد رضا آل بحر العلوم وذلك ملعرفة الشبه واالختالف 
بينهام والزيادة والنقصان، واملوجودة يف مكتبة املحّقق السّيد حمّمد صادق 
آل بحر العلوم يف ثالثة أجزاء، األرقام)36، 37، 38( ـ املذكورة سابًقا ـ.

ذكرت سابًقا أّن هذه املقّدمة هي لكتاب)مصابيح اهلدى( ال غري، فالحظ.. 17
ترمجته: كنت ُأخرب عنك أّنك روح الروح، ولكن عندما رأيتك وجدتك . 18

أكرب من ذلك)الوصف( ألف مّرة.
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حتقيق يف �شاأن كتب �لعاّلمة �ل�شّيد حمّمد مهدّي بحر �لعلوم)قد�س �شره( �لفقهّية و�الأ�شولّية 
)م�شابيح �الأنو�ر- م�شابيح �لهدى - �مل�شكاة �ملعروف بـ)�مل�شابيح( – �لهد�ية(

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أوال: الكتب العربية.

بحر . 1 آل  صــادق  حمّمد  السّيد  ــة:  اإلمــامــّي علامء  تــراجــم  يف  البهّية  الـــدرر 

العلوم)ت1399هـ(، حتقيق وحدة التحقيق يف مكتبة العتبة العّباسّية املقّدسة، 

العّباسّية  العتبة  خمطوطات  ودار  مكتبة  نرش:   ، احلــيّلّ جميد  عيّل  أمحد  إرشاف 

املقّدسة، ط1، مط – مؤّسسة األعلمّي، بريوت، 1434هـ.

الطهرايّن)ت1389هـ(، نرش: . 2 بزرگ  آقا  الشيخ  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

دار األضواء - بريوت، ط 3، سنة 1403هـ.

روضات اجلنّات: السّيد حمّمد باقر املوسوي اخلوانسارّي)ت 1313هـ(، الدار . 3

اإلسالمّية، بريوت، ط 1، 1411هـ.

دار . 4 نرش:  الطهراين)ت1389هـ(،  بزرگ  آقا  الشيخ  الشيعة،  أعالم  طبقات 

إحياء الرتاث العريب - بريوت، ط 1، أوفسيت، سنة 1430هـ.

العلوم، . 5 بحر  هاشم  السّيد  العاّلمة  وولده  جعفر  السّيد  اهلل  آية  مكتبة  فهرس 

العّباسّية،  العتبة  يف  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  مركز  وفهرسة:  إعــداد 

، قيد الطبع. إرشاف: أمحد عيّل جميد احليّلّ

فهرس مكتبة العاّلمة السّيد حمّمد صادق بحر العلوم، إعداد وفهرسة: أمحد عيّل . 6

، نرش: مؤسسة تراث الشيعة، قّم املقّدسة، ط1، سنة 1431هـ، مط:  جميد احليّلّ
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القرآن الكريم.

حسني . 7 إعجاز  السيد  واألسفار:  الكتب  أسامء  عن  واألستار  احلجب  كشف 

النيسابوري الكنتوري)ت 1286هـ(، تقديم العالمة آية اهلل العظمى املرعيش 

النجفي، قم املقدسة.

عليه . 8 الصادق  اإلمام  مؤسسة  يف  العلمّية  اللجنة  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 

السالم، إرشاف: العالمة الفقيه جعفر السبحاين، ط1، 1418هـ، نرش: مؤسسة 

اإلمام الصادق عليه السالم، قّم املقّدسة.

ثانًيا: الكتب الفارسية.

نرش: . 1 درايتي،  مصطفى  اهتامم:  ايران)فنخا(:  خّطى  هاى  نسخه  فهرستگان 

املكتبة الوطنّية يف إيران، طهران، ط1، 1390 ش.

عيل . 2 فهرسة:  كلبايكانى)قم(:  اهلل  آية  كتابخانه  خّطى  هاى  نسخه  فهرست 

صدرائى وأبو الفضل حافظيان البابيّل، باهتامم: مصطفى درايتي، نرش: املكتبة 

الوطنّية يف إيران، طهران، ط1، 1388 ش.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



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

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

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

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

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



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

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

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

Editor-in-Chief



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

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

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



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

Merciful

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

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

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

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



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

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

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

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

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

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
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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