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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)150( ألف دينار عراقي.



12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 
أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

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

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









كلمة العدد 
 إّن استنطاَق التاريِخ والرتاِث إذا شّحت مصادره تغدو مهمته 
إىل  ت  أدَّ اّلتي  األسباب  أو  الظروف  يف  اخلوض  نريد  وال  صعبة، 
تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة 
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأّلق، وتكثيِف 
وتشجيِع   ، الكربالئِيِّ بالرتاِث  لالهتامِم  الوِعي  ونــرشِ  اجلهوِد 
الدراساِت األكاديميِة للبحِث يف تراثِنا األصيِل و حتقيِق النصوِص 
الرتاثيِة ونرِشَها، ومجِع أكرِب قدٍر ِمن املعلوماِت والوثائَِق التارخييِة، 
التحليِل  يف  بدوِرِهم  للقياِم  الباحثنَي  أماَم  الالِزمِة  الظروِف  وهتيئِة 
والرتكيِب حّتى يتَِّصَل احلارضحُ باملاِض، وندفعحُ احلارِضَ نحَو مسريِة 
العرِص الذي يزخرحُ باإلنجازاِت الرائعِة والقفزاِت الباهرِة، وهذا هو 

أحد األهداف التي رسمتها جمّلة تراث كربالء.
علامء  موقف  خيص  ما  منها  أبحاث  تسعة  العدد  هذا  ضّم  لقد   
عىل  الضوء  سّلط  وآخر  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  من  كربالء 
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة 
البلدانيني،  كتب  يف  كربالء  بعنوان  بحث  إىل  إضافة  حياهتم،  عن 
األصــويل  واجلهد  الكربالئية،  للعشائر  االجتامعية  واألحـــوال 
النيايب  التمثيل  و  والنواهي،  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة 
لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين، ومالمح احلركة التعليمية 

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول 
تاريخ وتراث كربالء.

                                                                                  )رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 





املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
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م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
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25
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كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

السيد نرص اهلل احلائري حياته، إجازته 
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف 
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا 
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذجًا–

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65

م.د. سالم جبار منشد االعاجيبي كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب
جامعة املثنى

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

213



أثر فقهاء كربالء يف علم الرجال كتاب 
الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين أنموذجا

ّمد باقر جواد احللفي سهاد محُ
دكتوراه تاريخ إسالمي

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

291

أ. د. زين العابدين موسى جعفر آل جعفركربالء دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

325

The Religious Educational Movement 
in Karbala through the Seventh up to 
the Ninth Centuries of Hegira.

Prof. Dr. Zaman Aubaid 
Wanas Al- Maamuri.
Karbala University
College of Education for Human 
Sciences
Dept. of History
Assist. Prof.Dr.Naaeem Abid 
Jouda Al- Shaybawi
University Of Karbala
College of Education for Human 
Science
Dept. of History

19

ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر 
الكربالئية )1831-1914( )دراسة تأرخيية(

انتصار عبد عون مسن السعدي
جامعة بغداد

كلية الرتبية للبنات
ماجستري تاريخ حديث

255



The Jurisprudential Effort of the Scholar،
Al-Waheed Al Bahbahany in the Do's and Don'ts 

and their Applications – Hashiat Majma'
Al- Faidah Wal- Burhan as an Example

Lecturer Dr. Muhammad Nadhim Muhammad
Karbala University

College of Islamic Sciences
Dept. of Jurisprudence and its sources

dr.mo.na12317@gmail.com

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله





67

م. د. حممد ناظم حممد

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016م     ال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

الملخ�ص
أثرًا كبريًا يف مدرسة كربالء يف  البهبهاين  الوحيد  من املعلوم أن للعالمة 
هذه  برزت  وقد  والفقهية  االصولية  الدراسات  يف  والسيام  املجاالت  كافة 
اجلهود من خالل الرتاث الذي تركه لنا عرب مؤلفاته التي حتتوي عىل آرائه 
االصويل  اجلهد  من  جلانب  تعرضت  البحث  هذا  ويف  واالصولية  الفقهية 
الفائدة  جممع  حاشية  كتاب  يف  تطبيقاهتا  مع  والنواهي  االوامر  مباحث  يف 
والربهان ألهنا أكثر املباحث التي تتعلق باخلطاب الرشعي والتي ال يمكن 
ألي عامل أن يستغني عنها فأغلب ما جاء يف الكتاب املحُشار اليه هو عىل شكل 
قد  العاّلمة  أن  احلاشية  كتاب  أننا سنجد يف  إىل  ونواهي هذا مضاٌف  أوامر 
أن  ويالحظ  االردبييل  املحقق  هبا  افتى  عام  أغلبها  يف  ختتلف  آراء  اضاف 
باعتباره عاملًا أصوليًا فله من اجلهود االصولية ما ال يمكن جتاهله  العاّلمة 
وال بد من الوقوف عىل آرائه واثر هذه اآلراء عىل الفتوى التي عمل هبا هو 
ومن تبعه ومن هنا جاء اختيار البحث مركزًا عىل أهم املسائل التي اختلف 
فيها العلامء أال وهي اجتامع األمر والنهي يف الواحد، واستلزام األمر باليشء 
يقتيض النهي عن ضده أم ال، وداللة النهي عىل الفساد، مع ذكر التطبيقات 
البهبهاين  الوحيد  الفائدة والربهان للعالمة  الفقهية من كتاب حاشية جممع 

وبيان أثره ودوره يف هذه املسائل.
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Abstract
It is clear that the scholar، Al- Waheed Al Bahbahany has had a significant 

impact in Karbala shool in all fields، especially in the fundamentalist and 
Jurisprudence studies. Such efforts have been clearly shown through the 
heritage he left for us represented by his books and compilations which 
included his jurisprudential and fundamentalist viewpoints. In this paper 
the jurisprudential effort regarding the do's and don'ts sections with their 
applications in the book، Hashiat Majma' Al- Faidah Wal- Burhan has been 
shown. Such sections have been concerned with the legitimate speech 
(oration) and which have been considered indispensible for any scholar 
as all that is usually mentioned in the Holy Quran is but of the form of do's 
and don'ts. Besides، this scholar، in the book، Al-Hashia، has provided 
different viewpoints from those provided (as Fatwa) by Al- Muhaqiq Al- 
Ardabeely. Accordingly، as he was specicalized in jurisprudence، he has 
had his own jurisprudential efforts which couldn't be ignored and hence 
should be ultimately considered to see the effect they have had on Fatwa 
which he and his followers have followed the paper has been accordingly 
chosen focusing on the most controversial matters among scholars، 
one of which was the getting together of the do's and don'ts in one، 
the obligation of something necessitates the leaving out of its opposite، 
and the evidence of avoiding corruption together with the jurisprudential 
applications from the book،–Hashia Majma' Al- Faidah Wal- Burhan by 
the scholar، Al- Waheed Al- Bahbahany and then showing the impact 
and role he has had on such matters.
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المقدمة
ال خيفى أن العاّلمة الوحيد البهبهاين )1205هـ( هو زعيم احلوزة العلمية 
يف كربالء وكان له الدور الكبري يف كرس اجلمود الذي أصاب احلركة العلمية 
"علم األصول، الذي كان  عىل صعيد علم االصول والفقه حيث قيل إن: 
مهجورًا مرتوكًا برهة من الزمن، أصبح يف ظل مساعي ذلك الرجل العظيم 
وتوسعة،  بسطًا  العلمي،  واقعه  ومعيدًا  األصيل،  حمله  بالغًا  أفكاره  وتنور 

وعمقًا وتقوية".
أعادت  وتبناها  الوحيد  شيخنا  بناها  التي  املدرسة  فإن  حال،  كل  وعىل 
مع  االنطباق  عىل  وقدرته  وقواعده،  قوانينه  إطار  يف  جديدة  حياة  للفقه 
حاجات البرش وتطور أفكاره خالل القرون واألعصار، أي: "ختليد املذهب 
املقدس اإلسالمي يف مجيع أبعاده وزواياه، الفردية منها واالجتامعية، خاصة 
الفروع الفقهية واملسائل العملية املبتىل هبا، مع إثبات وإبراز ما للرشع األنور 
علم  العلامء  عرف  وقد  البرش..")1(،  حيتاجه  ما  عىل  اإلجابة  يف  قدرات  من 
"القواعد املمهدة ألستنباط األحكام الرشعية")2(، وبناًء عىل  االصول بأنه: 
هذا التعريف نجد أن احلكم الفقهي يستنبط من خالل قاعدة أصولية ولذا 
يالحظ أن هناك عالقة بني مسائل علم االصول واالحكام الفقهية وقد أشار 

اإلمام الصادق)( إىل هذه املسألة بقوله:
"إنام علينا أن نلقي اليكم االصول وعليكم أن تفرعوا")3(، ومن هنا نجد 
أن الفقه عند مذهب اإلمامية وإن كان قد مر بمراحل اجلمود إال أن العلامء 
االفاضل قد كرسوا هذا اجلمود كأمثال الشيخ املفيد والشيخ الطويس وابن 
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ادريس احليّل واملحقق والعاّلمة احليّل وصواًل إىل الوحيد البهبهاين وما بعده 
العلوم  الدور والفضل يف تطور  النخب  النجباء حيث كان هلذه  العلامء  من 
العاّلمة  جلهود  سنتعرض  البحث  وهبذا  علوم  من  هبا  يرتبط  وما  الدينية 
الوحيد البهبهاين يف علم االصول يف األوامر والنواهي وأثر هذه اجلهود يف 

كتابه حاشية جممع الفائدة والربهان.
للعالمة  االصويل  اجلهد  عىل  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جاء  هنا  ومن 
حاشية  كتاب  يف  الفقهية  وتطبيقاهتا  والنواهي  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد 
العظيمة  الشخصية  هذه  آثار  عىل  للوقوف  وذلك  والربهان  الفائدة  جممع 
التي كانت منارًا للعلم يف مدينة كربالء املقدسة وقد انتظم البحث عىل ثالثة 
مباحث وتطبيقاهتا يتقدمها مبحث متهيدي ومقدمة ويف االخري خامتة البحث 
واملصادر واملراجع التي استند البحث عليها، وسنأيت لبياهنا بعون اهلل تعاىل.
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المبحث التمهيدي
الوحيد البهبهاني حياته–اآثاره

املطلب االول: حياته الشخصية وألقابه وأقوال العلامء فيه:
أواًل: نسبه وعائلته.

ّمد بن إبراهيم  ّمد صالح بن أمحد بن حمحُ ّمد أكمل بن حمحُ ّمد باقر بن حمحُ هو حمحُ
ّمد  ّمد رفيع بن أمحد بن إبراهيم بن قطب الدين بن كامل بن عيل بن حمحُ بن حمحُ

ّمد بن النعامن )الشيخ املفيد( قدس رسه)4(. ّمد بن حمحُ بن عيل بن حمحُ
ّمد صالح املازندراين. والدته: بنت العامل الرباين اآلغا نور الدين بن املوىل حمحُ
ولد يف مدينة أصفهان يف إيران عام )1116هـ أو 1117هـ أو 1118هـ(.
ّمد بن عبد الكريم الطباطبائي الربوجردي  زوجته: بنت أستاذه السيد حمحُ

)1160هـ(.
ّمد عيل واآلغا عبد احلسني وآمنة. أوالده: اآلغا حمحُ

الثاين وأستاذ  الثالث والعاّلمة  البهبهاين واملحقق  بالوحيد  ألقابه: عرف 
الكل واألستاذ األكرب.

ثم  العلم،  لتحصيل  هـ(  النجف األرشف )1135  إىل  مولده  هاجر من 
هاجر إىل هببهان وقطن فيها مدة ثالثني سنة ثم هاجر منها إىل كربالء املقدسة.
اهلل  عبد  أيب  االمام  حرم  رواق  يف  دفن:   ،1206 عام  كربالء  يف  وفاته: 

احلسني)g( مما ييل أرجل الشهداء )5(.
ثانيًا: أقوال العلامء فيه.

إجازاته . 1 بعض  يف  العلوم  بحر  مهدي  ّمد  حمحُ السيد  تلميذه  وصفه 
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بقوله:"شيخنا العامل العامل العاّلمة، وأستاذنا احلرب الفاضل الفهامة، املحقق 
النحرير والفقيه العديم النظري، بقية العلامء ونادرة الفضالء، جمدد ما اندرس 
من طريقة الفقهاء، معيد ما انمحى من آثار القدماء، الزاخر واالمام الباهر 
املوىل  األبجل  األعظم  واملوىل  األكمل  األجل  الشيخ  ابن  باقر  ّمد  حمحُ الشيخ 

ّمد أكمل أعزه اهلل تعاىل برمحته الكاملة وألطافه السابغة الشاملة")6(. حمحُ
قال تلميذه الشيخ أبو عيل احلائري: "أستاذنا العاّلمة وشيخنا الفاضل . 2

ثقة  غطريف،  فاضل  عريف،  عامل  الدوران،  نادرة  الزمان،  عالمة  الفهامة، 
سيد  ملة  جمدد  وعبادها،  نساكها  وأورع  وعامدها،  الطائفة  ركن  ثقة،  وأي 
البرش يف رأس املائة الثانية عرش، باقر العلم ونحريره، والشاهد عليه حتقيقه 
العلم  فانعقدت عليه اخلنارص، وحوى صنوف  الفضل  وحتبريه، مجع فنون 
فانقاد له املعارص، فاحلري به أن ال يمدحه مثيل ويصف، فلعمري تفنى يف 
نعته القراطيس والصحف ألنه املوىل الذي مل يكتحل عني الزمان له بنظري كام 

يشهد له من شهد فضائله وال ينبئك مثلحُ خبري")7(.
عنه:"األستاذ . 3 الدزفويل  الكاظمي  اهلل  أسد  الشيخ  تلميذه  وقــال 

قواعد االسالم،  الربهان، كشاف  الساطع  الشأن،  العظيم  األعظم، شيخنا 
حالل معاقد االحكام، مهذب قوانني الرشيعة ببدائع أفكاره الباهرة،مقرب 
أفانني امللة املنيعة بفرائد أنظاره الزاهرة، مبني طوائف العلوم الدينية بعوايل 
حتقيقاته الرائقة، مزين صحائف رسوم الرشيعة بآللئ تدقيقاته الفائقة، فريد 
اخلالئق، واحد اآلفاق يف حماسن الفضائل ومكارم األخالق، مبيد شبهات 
أويل الزيغ واللجاج والشقاق عىل االطالق، بمقاليد تبيانه الفاحتة لالغالق، 
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اخلالية عن االغالق، الفائز بالسباق، الفائت عن اللحاق، شيخي وأستاذي 
الزاهد  الثاين،  والعاّلمة  الثالث  املحقق  مشاخيي  وشيخ  حتصييل،  مبادئ  يف 
ّمد  حمحُ بن  باقر  ّمد  حمحُ آقا  الرباين، موالنا  العلم  العامل  األورع،  األتقى  العابد، 
أكمل األصفهاين احلائري الشهري بالبهبهاين قدس اهلل نفسه الزكية، وأحله 

يف الفردوس يف منازل العلية")8(.
قال الشيخ عبد النبي القزويني عنه:"فقيه العرص، فريد الدهر، وحيد الزمان، . 4

صدر فضل الزمان، صاحب الفكر العميق والذهن الدقيق، رصف عمره يف اقتناء 
اهلل  فحباه  باحلقائق.  بالعلم  النفس  وتكميل  الدقائق  املعارف  واكتساب  العلوم 
باستعداده علوًا مل يسبقه فيها أحد من املتقدمني وال يلحقه أحد من املتأخرين 
إال باألخذ منه، ورزقه من العلوم ما ال عني رأت وال اذن سمعت، لدقتها 
ورقتها ووقوعها موقعها، فصار اليوم إمامًا يف العلم وركنًا للدين، وشمسًا 
بعلومه،  الطلبة  فاستنار  البطالة،  دياجري  إلزالة  وبدرا  اجلهالة،  ظلم  إلزالة 
واستضاء الطالبون بفهومه، و استطارت فتاواه كشعاع الشمس يف االرشاق، 
مد اهلل ظالله عىل العاملني وأيدهم بجود وجوده إىل يوم الدين. وباجلملة رشح 
فضله وأخالقه وعبادته ليس يف مقدرتنا وال يصل إليه مكنتنا وقدرتنا")9(.

رأس . 5 يف  الدين  مروج  األكرب  "األستاذ  عنه:  النوري  املحدث  قال 
احلائري")10(. البهبهاين  األصفهاين  باقر  ّمد  حمحُ املــوىل  عرش  الثالثة  املائة 

قال الفاضل الدربندي عنه: "وال خيفى عليك أن العاّلمة كان جمدد . 6
الرسوم عىل رأس املائة الثانية عرش وكان أتقى الناس يف زمانه ويف هذه األزمنة، 
وأورعهم وأزهدهم. وباجلملة كان يف احلقيقة عاملًا عاماًل بعلمه متأسيًا مقتديًا 
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باألئمة اهلداة صلوات اهلل عليهم أمجعني، فألجل خلوص نيته وصفاء عزيمته 
وصل كل من تتلمذ عنده إىل مرتبة االجتهاد وصاروا أعالمًا يف الدين")11(.

وقال عنه عمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني:"فقيه أصويل متكّلم")12(.. 7
إمامي")13(.. 8 االعالم:"فاضل  يف  ـــيل  ـــزرك ال ــه  ــن ع ــــال  وق

املطلب الثاين: حياته العلمية وآثاره:
أواًل: أساتذته.

ّمد أكمل األصفهاين )1135 هـ(.. 1 والده املوىل حمحُ
ّمد الطباطبائي الربوجردي )1160 هـ(، أستاذه يف املعقول.. 2 السيد حمحُ
السيد صدر الدين الرضوي القمي )1160هـ(، شارح وافية الفاضل . 3

التوين، أستاذه يف الفقه واألصول.

ثانيًا: معارصوه.
الشيخ يوسف البحراين، صاحب احلدائق )ت: 1186 هـ(.. 1
ّمد مهدي الفتوين )ت: 1183 هـ(.. 2 الشيخ حمحُ
ّمد تقي الدورقي النجفي )1186هـ(.. 3 الشيخ حمحُ
ّمد باقر اهلزار جريبي املازندراين )ت: 1205 هـ(.. 4 اآلغا حمحُ
اآلغا السيد حسني القزويني )ت: 1218 هـ(.. 5
الشيخ عبد النبي القزويني )ت: 1208 هـ(.. 6
اآلغا السيد حسني اخلوانساري، صاحب )مشارق الشموس( )ت: . 7

1191 هـ(.
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مري عبد الباقي اخلاتون آبادي األصفهاين )1193هـ(.. 8
ّمد باقر الشريازي )1191هـ(.. 9 املريزا حمحُ

السيد جعفر السبزواري )1218هـ(.. 10
ثالثًا: تالمذته.

ّمد شفيع الشوشرتي )ت: 1206 هـ(.. 1 السيد حمحُ
السيد أمحد الطالقاين النجفي )ت: 1208 هـ(.. 2
املوىل مهدي النراقي )ت: 1209 هـ(.. 3
ّمد مهدي بحر العلوم )ت: 1212(.. 4 السيد حمحُ
الشيخ أبو عيل احلائري )ت: 1215 هـ(.. 5
السيد أمحد العطار البغدادي )ت: 1215 هـ(.. 6
ّمد هادي الشهرستاين )ت: 1216 هـ(.. 7 املريزا حمحُ
ّمد كاظم اهلزار جريبي، الشهيد يف محلة الوهابيني عىل كربالء . 8 املوىل حمحُ

)ت: 1216 هـ(.
املوىل عبد اجلليل الكرمانشاهي.. 9

السيد عيل الطباطبائي )ت: 1231 هـ(.. 10
ّمد تقي القاض الطباطبائي )ت: 1222 هـ(.. 11 السيد مريزا حمحُ
الشيخ جعفر كاشف الغطاء )ت: 1227 هـ(.. 12
املريزا أبو القاسم القمي )ت: 1227 هـ(.. 13
السيد حمسن األعرجي الكاظمي )ت: 1227(.. 14
ّمد حسني بن املري عبد الباقي خاتون آبادي )ت: 1233(.. 15 مري حمحُ
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السيد دلدار عيل نصريآبادي اهلندي )ت: 1235هـ(.. 16
السيد مريزا يوسف التربيزي )ت: 1242(.. 17
املوىل أمحد النراقي )ت: 1245(.. 18
ّمد إبراهيم الكلبايس األصفهاين )ت: 1261هـ(.. 19 احلاج حمحُ
الشيخ أسد اهلل التسرتي الدزفويل الكاظمي )ت: 1234 هـ(.. 20
السيد جواد العاميل )ت: 1226 هـ(.. 21
الشيخ عبد الصمد اهلمداين الشهيد )ت: 1216 هـ(.. 22
ّمد حسن الزنوزي اخلوئي )ت: 1246 هـ(.. 23 السيد حمحُ
ّمد حسني اخلراساين )ولد 1310 هـ(.. 24 الشيخ حمحُ
شمس الدين بن مجال الدين البهبهاين )ت: 1247 هـ(.. 25
املريزا أمحد حسن القزويني.. 26
ّمد القصري اخلراساين )ت: 1255 هـ(.. 27 السيد حمحُ
ّمد تقي األصفهاين )ت: 1248 هـ(.. 28 الشيخ حمحُ
ّمد رضا االسرتآبادي.. 29 احلاج مال حمحُ
املريزا مهدي بن هداية اهلل بن طاهر اخلراساين )الشهيد( )ت: 1218 هـ(.. 30

رابعًا: مؤلفاته.
أواًل: يف الرجال.

الكبري، . 1 بالرجال  املعروف  املقال(  )منهج  عىل  البهبهانية  التعليقة 
مطبوعة عىل هامشه.

تعليقة عىل رجال االسرتآبادي )مقدمة(.. 2
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الفوائد الرجالية.. 3
ّمد االسرتآبادي.. 4 تعليقة عىل الرجال املتوسط، للمريزا حمحُ
تعليقة عىل رجال السيد مصطفى التفرييش.. 5

ثانيًا: يف احلديث.
حاشية هتذيب األحكام.. 1
حاشية عىل الوايف.. 2
حاشية عىل الكايف.. 3

ثالثًا: يف الكالم.
اإلمامة، )فاريس(، مبسوط.. 1
إثبات التحسني والتقبيح العقليني.. 2
أصول الدين، )فاريس، خمترص(.. 3
حل شبهة األشاعرة.. 4
رسالة مفصلة يف اإلمامة.. 5
رسالة يف اجلرب واالختيار.. 6
الرد عىل األشاعرة ونفي الرؤية يف اآلخرة.. 7
بم يعرف الناجي.. 8
حاشية عىل احلاشية اخلفرية عىل الرشح اجلديد للتجريد.. 9

مناظرة مع أحد علامء العامة يف استحالة رؤية اهلل تعاىل.. 10
رسالة يف األصول اخلمسة.. 11
رسالة يف تسمية بعض األئمة أوالدهم بأسامء اجلائرين.. 12
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رابعًا: يف أصول الفقه.
احلوايش عىل املعامل.. 1
حاشية عىل قوانني األصول.. 2
إبطال القياس: جعله تتمة حلاشيته عىل ذخرية السبزواري.. 3
االجتهاد واالخبار )االجتهاد والتقليد(، )يف الرد عىل األخباريني(، . 4

طبع يف إيران مع عدة األصول.
اجلمع بني االخبار املتعارضة رسالة يف بيان أقسام اجلمع يف التعادل . 5

والرتاجيح.
حاشية عىل ديباجة املفاتيح، فيها ثالث مقاالت: مقالة يف األصول . 6

املضاهية  األمــور  يف  ومقالة  حجيتها.  وجه  وبيان  االحكام  يف  هبا  املحتج 
للقياس وليست منها. ومقالة يف االمجاع وأقسامه.

رسالة يف حجية االمجاع. ذكر فيها: أقسام االمجاع وتفاصيل أحكامه . 7
وحكم الشهرة بني األصحاب وهي مرتبة عىل سبعة فصول.

رسالة يف أن األحكام الرشعية توقيفية.. 8
رسالة يف عدم توقيفية املوضوعات.. 9

رسالة يف حجية االستصحاب وبيان أقسامه.. 10
رسالة يف تفصيل املذاهب يف أصالة الرباءة.. 11
رسالة يف الشهرة.. 12
رسالة يف األدلة األربعة.. 13
حجية ظواهر الكتاب.. 14
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خطاب املشافهة.. 15
حجية املفهوم باألولوية.. 16
رسالة يف الصحيح واألعم.. 17
الوجوب النفيس والغريي يف الطهارة.. 18
احلكم الرشعي وبيان حقيقته.. 19
احلقيقة الرشعية.. 20
رسالة يف أن الناس صنفان جمتهد ومقلد. وهل يتصور هلام ثالث ؟ . 21

)رسالة يف عدم الواسطة بني املجتهد واملقلد(.
الفوائد األصولية.. 22
الرد عىل شبهات األخباريني.. 23
وهي . 24 وخامتة.  فائدة   36 عىل  وتشتمل  العتيقة،  احلائرية  الفوائد 

الكتاب األول.
الفوائد احلائرية اجلديدة، وتشتمل عىل 35 فائدة. وهي الكتاب الثاين.. 25
حاشية عىل حاشية املريزا جان عىل املخترص للعضدي.. 26
حاشية عىل حاشية املريزا جان عىل املخترص للحاجبي.. 27

خامسًا: يف الفقه.
أصول االسالم وااليامن وحكم منكرها وبيان معنى الناصب.. 1
رسالة يف كفر النواصب واخلوارج.. 2
رسالة يف بطالن عبادة اجلاهل من غري تقليد.. 3
تقليد امليت، )التقريرات يف املنع عن تقليد امليت(.. 4
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رسالة يف العبادات املكروهة اإلفادة االمجالية.. 5
رسالة يف اللباس.. 6
رسالة يف احليض وأحكامه.. 7
رسالة يف حكم الدماء املعفو عنها.. 8
رسالة يف بيان حكم العصري العنبي والتمري والزبيبي.. 9

رسالة يف الصالة والطهارة، عربية.. 10
رسالة يف الصالة والطهارة، فارسية.. 11
رسالة يف الكر ومقداره.. 12
رسالة يف استحباب صالة اجلمعة.. 13
رسالة أخرص يف صالة اجلمعة.. 14
رسالة يف صالة اجلمعة، فارسية.. 15
رسالة يف احلج، )مناسك احلج(، فارسية.. 16
رسالة يف اخلمس والزكاة، فارسية. رسالة اخلمس.. 17
التقية.. 18
رسالة يف النكاح.. 19
رسالة يف حلية اجلمع بني فاطميتني. رد فيها عىل الصوارم القاصمة . 20

رسالة  مبسوطة،  أخرى  رسالة  احلدائق،  صاحب  البحراين  يوسف  للشيخ 
أخرص منها.

رسالة يف فساد العقد عىل الصغرية.. 21
رسالة يف القرض برشط املعاملة املحاباتية.. 22
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رسالة يف حتريم الغناء.. 23
املتاجر.. 24
الفوائد الفقهية.. 25
حيل الربا.. 26
رسالة يف املعامالت، أحكام العقود.. 27
رسالة يف صحة املعاملة، أصالة الصحة.. 28
رسالة يف قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة.. 29
رسالة يف احلّلية واحلرمة يف الدين.. 30
رسالة يف عدم االعتداد برؤية اهلالل قبل الزوال.. 31
احلاشية عىل املسالك.. 32
احلاشية عىل املدارك.. 33
احلاشية عىل رشح االرشاد.. 34
احلاشية عىل رشح القواعد.. 35
احلاشية عىل الذخرية.. 36
الرد عىل صاحب املفاتيح.. 37
حوايش عىل املفاتيح متفرقة.. 38
الرد عىل مقدمات املفاتيح، احلاشية عىل مفاتيح الرشائع.. 39
النقد واالختيار )من الطهارة إىل الديات(.. 40
رشح مفاتيح الفقه )8 جملدات(.. 41
مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الرشائع.. 42
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رسالة يف األحكام الرشعية وحدها.. 43
املناهج )غري تام(.. 44
حاشية عىل كفاية املقتصد.. 45
التحفة احلسينية، يف الطهارة والصالة والصوم.. 46
الفوائد الفقهية.. 47
رسالة يف النقد واالنتخاب والنقض واالبرام للجوابات املجلسية.. 48

سادسًا: رسائل أخرى وإجازات.
الصحيفة البيضاء.. 1
مزار اآلغا باقر.. 2
ّمد طاهر اخلراساين.. 3 ّمد عيل بن حمحُ رسالة يف اإلجازة للموىل حمحُ
جوابات مسائل كثرية.. 4
إجازة ملحُحّمد بن يوسف بن عامد مري فتاح احلسني احلسيني.. 5
إجازة لعيل بن كاظم التربيزي.. 6
إجازة للشيخ أيب عيل احلائري.. 7
ّمد مهدي بحر العلوم.. 8 إجازة للسيد حمحُ
ّمد عيل الطباطبائي.. 9 إجازة للسيد عيل بن حمحُ

ّمد يوسف القراچه داغي النجفي.. 10 إجازة لسعيد بن حمحُ
إجازة حلسني خان)14(.. 11

املبحث االول: اجتامع األمر والنهي يف الواحد.
اّلً . 1 كحُ ألن  وذلك  املهمة،  املسائل  من  والنهي  األمر  اجتامع  مسألة  إنَّ 
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بامدته  النهي  أنَّ  )الظاهر  اخلراساين:  االخوند  يقول  اآلخر  خيالف  منهام 
متعلق  غريأنَّ  وصيغته،  بامدته  األمر  مثل  الطلب،  عىل  الداللة  يف  وصيغته 
الطلب يف أحدمها الوجود، ويف اآلخر العدم( )15(، فقد يأيت العبد بفعل يكون 
موردًا الجتامع األمر والنهي، كام لو صىل الواجبة يف الدار املغصوبة، فيذكر 
املريزا القمي هبذا اخلصوص: )وهذه املسألة وإن كانت من املسائل الكالمية 
األصوليون  ذكرها  الفرعية  املسائل  من  كثري  عليها  يتفرع  كانت  ملا  ولكنها 
يف  ويرتجح  نفيس  يف  يقوى  والذي  ذلك  يف  آثارهم  نقتفي  فنحن  كتبهم  يف 
نظري هو جواز االجتامع وقد جرى ديدهنم يف هذا املقام بالتمثيل بالصالة 
يف الدار املغصوبة فإن املفروض اهنا يشء واحد شخيص وحمط البحث فيها 
هو الكون الذي هو جزء الصالة فهذا الكون هو يشء واحد فإنه هو الذي 
حيصل به الغصب وحيصل به جزء الصالة فهذا الكون يشء واحد له جهتان 
فمن حيث أنه من أجزاء الصالة مأمور به ومن حيث أنه ترصف يف مال الغري 

وغصب منهي عنه( )16(.
ثانيًا: االقوال يف اجتامع األمر والنهي.

إختلف األصوليون يف مسألة اجتامع األمر والنهي يف الواحد عىل أقوال:
اختاره . 1 وقد  الواحد،  يف  والنهي  األمر  اجتامع  جواز  األول:  القول 

األردبييل  واملحقق  القمي،  واملريزا  اخلوانساري،  واملحقق  املرتىض،  السيد 
الشيعة،  أنَّه من مسلامت  بن شاذان مستظهرًا من كالمه  الفضل  حكاه عن 
والسيد  النائيني،  واملحقق  الربوجردي،  والسيد  الكليني،  من  واستظهره 

اخلميني وغريهم)17(.
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واستدلوا عىل ذلك:
إنَّ العنوان بنفسه هو متعلق التكليف وال يرسي احلكم إىل املعنون . 1

فانطباق عنوانني عىل فعل واحد ال يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقًا 
للحكمني، فال يمتنع االجتامع، أي اجتامع عنوان املأمور به مع عنوان املنهي 

عنه النه ال يلزم منه اجتامع األمر والنهي يف واحد )18(.
انك إذا راجعت الوجدان رأيت جواز االجتامع من أبده البدهييات، . 2

الغري،  دار  فضاء  يف  الترصف  عن  وهنيته  ثوبك  بخياطة  عبدك  أمرت  فإذا 
فخاط العبد ثوبك يف فضاء الغري فهل يكون لك أن تقول له انت ال تستحق 
األجرة لعدم اتيانك ما أمرتك به ؟ ولو قلت هذا فهل ال تكون مذمومًا عند 
العقالء ؟ بل تراه ممتثاًل من جهة اخلياطة وعاصيًا من جهة الترصف يف فضاء 
التمرد  وعقاب  واإلطاعة  العبودية  ألجر  مستحقًا  العبد  هذا  ويكون  الغري 
والعصيان)19(. وأورد عليه:)ليس من باب االجتامع رضورة أنَّ الكون املنهي 
صدق  عن  إال  املنع  خيفي  ال  كام  أصاًل،  وجودًا  اخلياطة  مع  متحد  غري  عنه 
العصيان  أو  األمر  جانب  غلب  فيام  االمتثال  بمعنى  اإلطاعة  إما  أحدمها، 
فيام غلب جانب النهي،...... نعم ال بأس بصدق اإلطاعة بمعنى حصول 
الغرض والعصيان يف التوصليات، وأما العبادات فال يكاد حيصل الغرض 

منها، إال فيام صدر من املكلف فعاًل غري حمرم وغري مبغوض عليه)20(.
يف . 3 كام  وقع  وقد  نظريه  وقع  ملا  والنهي  األمر  اجتامع  جيز  مل  لو  إنَّه 

العبادات املكروهة كالصالة يف مواضع التهمة ويف احلامم، والصيام يف السفر 
ويف بعض األيام )21(. وأورد عليه: "إنَّه ال بد من الترصف والتأويل فيام وقع 
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أنَّ  رضورة  االمتناع  عىل  الدليل  قيام  بعد  االجتامع،  ظاهره  مما  الرشيعة  يف 
الظهور ال يصادم الربهان، مع إنَّ قضية ظهور تلك املوارد، اجتامع احلكمني 
فيها بعنوان واحد، وال يقول اخلصم بجوازه كذلك، بل باالمتناع مامل يكن 

بعنوانني وبوجهني")22(.
إليه  الواحد، وهو ما ذهب  امتناع اجتامع األمر والنهي يف  الثاين:  القول 
حسن  والسيد  البهبهاين،  الوحيد  والعاّلمة  احليّل،  مة  العالَّ منهم:  املشهور 
واآلخوند  االنصاري،  والشيخ  احلائري،  حسني  ّمد  حمحُ والشيخ  العاميل، 
الصايف  اهلل  ولطف  الصدر،  باقر  ّمد  حمحُ والسيد  املظفر،  والشيخ  اخلراساين، 

الكلبايكاين)23(.
واستدلوا عىل ذلك: قال اآلخوند اخلراساين: "فاحلق هو القول باالمتناع، 
كام ذهب إليه املشهور، وحتقيقه عىل وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن 

أنَّ يقال، من وجوه االستدالل لسائر األقوال، يتوقف عىل متهيد مقدمات:
املقدمة األوىل:إنَّه ال ريب يف أنَّ األحكام اخلمسة متضادة يف مقام فعليتها، 
وبلوغها إىل مرتبة البعث والزجر، رضورة ثبوت املنافاة واملعاندة التامة بني 
البعث نحو واحد يف زمان والزجر عنه يف ذاك الزمان، وإن مل يكن بينها مضادة 
ما مل يبلغ إىل تلك املرتبة، لعدم املنافاة واملعاندة بني وجوداهتا اإلنشائية قبل 
البلوغ إليها، كام ال خيفى، فاستحالة اجتامع األمر والنهي يف واحد ال تكون 
بنفسه حمال، فال جيوز عند من  أنَّه  باملحال، بل من جهة  التكليف  باب  من 

جيوز التكليف بغري املقدور أيضًا" )24(.
وأورد عليها: إنَّ حديث تضاد األحكام يف نفسها وإن كان أمرًا معروفًا بني 
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األصحاب إال أنَّه مما ال أصل له، النه عّرف الضّدين باهنام أمران وجوديان ال 
يتوقف تعّقل أحدمها عىل اآلخر بينام غاية اخلالف اهنام يتعاقبان عىل موضوع 
واحد ال يتصل اجتامعهام فيه، واألحكام الرشعيَّة أمور اعتبارية قائمة بنفس 
املعترب فيه صدوريًا، وليست أمورًا وجودية وال حاّلة يف املوضوع اخلارجي 

فالتضاد بينها مما ال أساس له)25(.
إنَّه ال شبهة يف أنَّ متعلق األحكام، هو فعل املكلف وما  الثانية:  املقدمة 
هو يف اخلارج يصدر عنه، وهو فاعله وجاعله، ال ما هو اسمه، وهو واضح، 
واخرتاعه  تصورًا  انتزاعه  لوال  بحيث  عنه،  انتزع  قد  مما  عنوانه  هو  ما  وال 
ذهنًا، لكان بحذائه يشء خارجًا ويكون خارج املحمول، كامللكية والزوجية 
واإلضافات،  االعتبارات  من  ذلك  غري  إىل  واملغصوبية،  واحلرية  والرقية 
رضورة أنَّ البعث ليس نحوه، والزجر ال يكون عنه، وإنام يؤخذ يف متعلق 
األحكام آلة للحاظ متعلقاهتا، واإلشارة إليها، بمقدار الغرض منها واحلاجة 

إليها، ال بام هو هو وبنفسه، وعىل استقالله وحياله)26(.
وأورد عليها: إنَّ متعلق األحكام ليس الوجود اخلارجي، وإال يلزم طلب 
يكون  حمالة  فال  النهي،  يف  املوجود  عن  والزجر  األمر،  يف  احلاصل  حتصيل 
املتعلق هو نفس الطبيعة بام هي وسيلة إىل حتصيل الغرض املرتتب عىل الفعل 

اخلارجي)27(.
املقدمة الثالثة: إنَّه ال يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد املعنون، وال ينثلم 
به وحدته، فإنَّ املفاهيم املتعددة والعناوين الكثرية ربام تنطبق عىل الواحد، 
وتصدق عىل الفارد الذي ال كثرة فيه من جهة، بل بسيط من مجيع اجلهات، 
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ليس فيه حيث غري حيث، وجهة مغايرة جلهة أصاًل، كالواجب تبارك وتعاىل، 
فهو عىل بساطته ووحدته وأحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات اجلاللية 
واجلاملية، له األسامء احلسنى واألمثال العليا، لكنها بأمجعها حاكية عن ذاك 

الواحد الفرد األحد.
وأورد عليها: إنَّ عدم إجياب تعدد العنوان تعدد املعنون ال يدل عىل وحدة 
املعنون، بل هو أعم من أن يكون واحدًا أو متعددًا، وربام يكون متعددًا يف 

الواقع بأْن يكون مركبًا انضامميًا ذا وجودين وماهيتني)28(.
ماهية  إال  واحد،  بوجود  للموجود  يكون  يكاد  ال  إنَّه  الرابعة:  املقدمة 
واحدة وحقيقة فاردة، ال يقع يف جواب السؤال عن حقيقته بام هو إال تلك 
املاهية، فاملفهومان املتصادقان عىل ذاك ال يكاد يكون كل منهام ماهية وحقيقة، 
وكانت عينه يف اخلارج كام هو شان الطبيعي وفرده، فيكون الواحد وجودًا 
واحدًا ماهية وذاتًا ال حمالة، فاملجمع وإن تصادق عليه متعلقا األمر والنهي، 
إال أنَّه كام يكون واحدًا وجودًا، يكون واحدًا ماهية وذاتًا، وال يتفاوت فيه 

القول بأصالة الوجود أو أصالة املاهية)29(.
عرفًا،  واالمتناع  عقاًل،  االجتامع  جواز  وهو  التفصيل  الثالث:  القول 

ونسب إىل املحقق األردبييل)30(.
هو  املغصوبة  الدار  يف  الصالة  لبطالن  السبب  إنَّ  ذلك:  عىل  واستدل 
النهي عنها املستفاد من عدم جواز الترصف يف مال الغري، فال تبطل صالة 
املضطر وال النايس وال اجلاهل، وإذا علم السبب حتقق عدم بطالن العبادة 
أما  الصوم والزكاة،  املكان عبادة مثل  الترصف يف  مل يكن  ما  أو  يتحد  مل  ما 
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الطهارة يف املغصوب فإْن قلنا إنَّ إجراء املاء عىل املغصوب ترصف يف ملك 
الغري حيث وقع يف فضائه، لكنه بعيد فال يصح وإال صحت، ويمكن جميء 
بطالن الوضوء من جهة أنَّه مأمور باخلروج فاشتغل به عن ذلك فصار حرامًا 
اخلروج حتى  فيه من حيث هو عن  مانعيته  لو فرض  يتم  إنَّام  فيبطل، وهو 
حيصل املنافاة ويمكن أْن يقال ال شكَّ أنَّه مأمور بالوضوء يف املكان املباح إذ 
الشارع ال جيّوز الوضوء يف املكان املغصوب وهو ظاهر واملفهوم عرفًا ولغة 
به  باملأمور  يأت  مل  بالوضوء وبطالنه وألنه  الرضا  الكالم عدم  يف مثل هذا 
عرفًا نعم العقل جيوز الصحة لو رصح بانه لو فعلت يف املكان املغصوب بعد 
هنيك عنه يصح وعوقبت بام فعلت وبمثله يمكن القول يف كثري من العبادات 

بل يف بعض املعامالت واملناكحات)31(.
وأورد عليه: إنَّ موضع االستفادة من هذا الكالم قوله ألنه مل يأت باملأمور 
به عرفًا نعم العقل جيّوز الصحة لو رصح وأنت خبري بام يف هذه االستفادة 
إذ مل نجد لكالمه داللة عىل املدعى بوجه فإنَّ ظاهر كالمه هو تعلق النهي 
باخلارج عن العبادة ومع ذلك يستظهر إمكان فسادها عرفًا مع إمكان الصحة 

عقال عىل تقدير الترصيح فإنَّ أول كالمه نص يف االمتناع مطلقًا)32(.
ويالحظ أن العاّلمة الوحيد البهبهاين قد ذهب إىل عدم جواز اجتامع األمر 
والنهي يف اليشء الواحد بخالف من قال بجواز االجتامع، والتفصيل يف جواز 
الفقهية. فتواه  عىل  القول  هذا  انعكس  وقد  عرفًا  واالمتناع  عقاًل  االجتامع 



89

م. د. حممد ناظم حممد

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016م     ال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

التطبيق الفقهي
ذكر العاّلمة احليّل مسألة فقهية وهي: "وجيوز اخراج الرواشن، واألجنحة، 

وامليازيب إىل النافذة مع انتفاء الرضر وإن عارض مسلم")33(.
رشحها املحقق االردبييل بقوله:"قوله: وجيوز اخراج الرواشن الخ، دليل 
النافذة  الطريق  يف  كان  جداره–إذا  يف  املتن  يف  ذكره  ما  مجيع  اخراج  جواز 
برشط عدم الرضر باملارة بأن يكون عاليًا مثاًل–هو األصل وجواز ترصف 
املالك يف ملكه أي ترصف كان مع عدم املانع. وإن عارضه مسلم آخر باملنع، 
وإن  اخراجه  أيضًا  وله  ال.  أم  جداره  من  هو  خيرج  أن  غرضه  كان  سواء 
استوعب الطريق بذلك. وإن حصل املظلمة أو رضر آخر حينئذ، جيب إزالة 
بإزالة األول أيضًا حينئذ....  الثاين، ألنه حصل منه وإن كان الرضر يزول 
وال شك أهنا ال تصح مع صحة املقدمتني، كون األمر باليشء مستلزمًا للنهي 
عن ضده اخلاص، وكونه مفسدًا للعبادة، وقد مرتا مرارًا، وهو مذهب مجاعة 

من العامة واخلاصة")34(.
وقد أجاب عن هذه املسألة العاّلمة الوحيد البهبهاين بقوله: "مر الكالم 
لكن  الضد،  النهي عن  يستلزم  األمر ال  التحقيق يف ذلك، وأن  منا وذكرنا 
األمر والنهي ال جيتمعان")35(. فيالحظ أن العاّلمة عمل بقوله بعدم جواز 

اجتامع األمر والنهي يف اليشء الواحد كام تقدم بخالف املحقق االردبييل.
املبحث الثاين: استلزام األمر باليشء يقتيض النهي عن ضده أم ال؟

املسألة  هذه  يف  اختلفوا  وقد  االصوليني  عند  الضد  بمبحث  عنها  ويعرب 
عىل أقوال هي:
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1. اختلف األصوليون يف الضد العام عىل أقوال:
النهي عن ضده، فهو يدل عليه  القول األول: إنَّ األمر باليشء هو عني 

بالداللة املطابقية وذهب إليه صاحب الفصول )36(.
وتوضيحه إنَّ األمر بالصالة مثاًل عني النهي عن تركها، ألن النهي عن 

الرتك عبارة عن طلب ترك الرتك وهو عني طلب الفعل خارجًا)37(.
والتضمن،  باجلزئية  ضده  عن  النهي  يقتيض  باليشء  األمر  الثاين:  القول 
وهو يدل عليه بالداللة التضمنية، وقال صاحب املعامل قد يطلق األمر ويراد 
إليه  ذهب  وقد  بالتضمن،  عنه  النهي  عىل  األمر  يدل  هذا  وعىل  الرتك  به 

صاحب املعامل يف قوله األول)38(.
طلب  من  مركب  والوجوب  الوجوب  عىل  يدل  األمر  إنَّ  وتوضيحه 
الفعل فال حمالة فاألمر باليشء كام يدل عىل مطلوبية فعل  الفعل واملنع من 

اليشء هكذا يدل عىل املنع من تركه وهو النهي عنه)39(.
الثالث: األمر باليشء يقتيض النهي عن ضده استلزامًا، فهو يدل  القول 
عليه بالداللة االلتزامية البينة وباملعنى االعم وقد ذهب إليه املريزا القمي، 
واملحقق النراقي)40(، وذهب املريزا النائيني إىل القول إنَّ االقتضاء عىل نحو 

اللزوم البني وباملعنى االخص)41(.
أْن  يلزمه  ال  وإن  بيشء  األمرحُ  االعم  باملعنى  البني  اللزوَم  إنَّ  وتوضيحه 
يتصور ترك هذا اليشء لكنه إذا التفت إىل ترك املأمور به ملا كان راضيًا وينهى 
عنه فالنهي عن الرتك من لوازم األمر باليشء لزومًا بينًا باملعنى االعم. وأما 
اللزوم البني باملعنى االخص إنَّ األمر باليشء مالزم ال حمالة للنهي عن تركه 
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بحيث عن تصور وجوب يشء يلزمه بالبداهة تصور حرمة تركه)42(.
وال  اخلاص  ضده  عن  النهي  يقتيض  ال  باليشء  األمر  إنَّ  الرابع:  القول 

العام، وهو ما ذهب إليه صاحب املعامل يف قوله الثاين)43(.
القول اخلامس: إنَّ األمر باليشء يقتيض حتريم ضده اخلاص، وذلك ألن 
وجود الضد مالزم لرتك الضد اآلخر، واملتالزمان ال بد أنَّ يكونا متوافقني 
يف احلكم وال يمكن اختالفهام يف احلكم، بأْن يكون أحدمها واجبًا واآلخر 
حرامًا، وعليه فإذا كان أحد الضدين واجبًا فال حمالة يكون ترك اآلخر أيضًا 
واجبًا حتى يكونا متوافقني يف احلكم، وإال كان املتالزمان خمتلفني يف احلكم 
املكلف  كان  إذا  املسجد  عن  النجاسة  وإزالة  كالصالة  جائز)44(،  غري  وهو 
اآلخر،  حتريم  يقتيض  أحدمها  وإجياب  ضدان  فهام  بينهام  اجلمع  عن  عاجزًا 

ّمد باقر الصدر)45(. وهو خمتار السيد جواد العاميل، والسيد حمحُ
القول السادس: التفصيل بعدم اقتضاء النهي عن الضد اخلاص، واقتضائه 
النهي بالضد العام، ونسب للمشهور، ألن اآلمر طالب ملا أمر به وإىل عدم 
تركه، والنسبة بينهام منع من تركه، بل ربام تكون باملعنى البني بمعنى االخص 

فإنه يلزم من تصور األمر به تصور النهي عن تركه)46(.
بعضًا  فيها وقبلوا  القول  االقوال وفصلوا  تعّرض األصوليون هلذه  وقد 
وردوا بعضًا، وسوف نقترص عىل ما ذهب إليه املشهور وهو أنَّ األمر باليشء 
ال يقتيض النهي عن ضده العام كام تصوره املتقّدمون، ألن مدلوالت األوامر 
والنواهي عبارة عن حقائق مركبة ال بسيطة)47(، وهذا التصور ليس صحيحًا 
يقتضيه  ال  أنَّه  املظفر:"احلق  الشيخ  قال  حيث  واملعارصين  املتأخرين  عند 
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األمر باليشء ال يقتيض النهي عن ضده العام بأي نحو من انحاء االقتضاء، 
أي ليس هناك هني مولوي عن الرتك يقتضيه نفس األمر بالفعل عىل وجه 
يكون هناك هني مولوي وراء نفس األمر بالفعل..... وبام أنَّه ال هني مولوي 
حيرم  ال  أي  مولوية،  حرمة  اخلاص  الضد  ترك  حيرم  فال  العام  الضد  عن 
فعل الضد اخلاص فثبت املطلوب")48(، ثم إنَّ مدلوالت األوامر والنواهي 
حقائق وجدانية وهي لزوم الفعل عندهم وعىل هذا ال يبقى جمال للقول بان 
األمر باليشء يقتيض النهي عن ضده العام، أي تركه ألن الرتك مل يؤخذ يف 
فطاعته  واالختيار  باإلرادة  فاعل  اإلنسان  يقتضيه، وألن  األمر حتى  معنى 
الصالة واإلزالة  مثال  املكلف يف  أنَّ  نرى  إرادته، ألننا  إىل  ترجع  ومعصيته 
يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما خيتاره وما ال خيتاره، فوجود احد 
الفعلني وعدم اآلخر كالمها مرتبطان باختيار املكلف ال أنَّ احدمها معلول 
لآلخر، ولو كان ترك الصالة علة أو جزء العلة لإلزالة، وترك اإلزالة علة 
ِة اإلزالة ونقيض العلة  أو جزء العلة للصالة، لكان فعل الصالة نقيضًا لعلَّ
علة لنقيض املعلول، فينتج أنَّ فعل الصالة علة لرتك اإلزالة، وهذا يؤدي إىل 

الدور إذ يكون كل من الضدين معلواًل لرتك اآلخر وعلة للرتك نفسه)49(.
البهبهاين قد أخذ بقول املشهور  العاّلمة الوحيد  ولكن الذي نلحظه أنَّ 
بالنهي  قال  ولكنه  العام،  ضده  عن  النهي  يقتيض  ال  باليشء  األمر  إنَّ  وهو 
التي  الفقهية  التطبيقات  خالل  من  سيتضح  ما  وهذا  اخلاص)50(  ضده  عن 

سنتعرض هلا.
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التطبيقات الفقهية
التطبيق االول: حكم اقتناء املؤذيات من احليوانات.

قال العاّلمة احليّل: "كل ما ال منفعة فيه من األعيان النجسة حيرم اقتناؤه 
اقتناؤه، وإن كان نجسًا حيرم  فيه منفعة جاز  كاخلنزير، ألنه سفه، ولو كان 
بيعه كالكلب، واخلمر للتخليل، وأما الرسجني فإنه يمكن االنتفاع به لرتبية 
حيرم  وكذا  النجاسة،  مبارشة  من  فيه  ملا  يكره،  ولكنه  اقتناؤه،  فجاز  الزرع 

اقتناء املؤذيات كاحليات والعقارب والسباع، حلصول األذى منها")51(.
وقد علق املحقق االردبييل عىل هذه العبارة بقوله: "جواز اقتناء األعيان 
املؤذيات  اقتناء  حتريم  وأما  النفع  وحصول  لألصل،  فيه،  كالم  ال  النجسة 

فليس بواضح الدليل إال مع اخلوف الواجب دفعه")51(.
بقوله: )قوله:  البهبهاين عبارة املحقق األردبييل  الوحيد  العاّلمة  وقد رد 

وأما حتريم اقتناء املؤذيات ] فليس بواضح الدليل [.. إىل آخره.
ربام ورد األمر بقتل املؤذيات، فكيف جيوز االقتناء مع ذلك ؟ ! سيام عند 
الشارح ومن يقول بمقالته من أن األمر باليشء يقتيض النهي عن ضده، مع 

أن املقام غري متوقف عليها()53(.
يقصد العاّلمة باألمر الذي ورد بقتل املؤذيات هو رواية محاد عن حريز 
عن أيب عبد اهلل)g( قال: "كل ما خياف املحرم عىل نفسه من السباع واحليات 
وغريها فليقتله وإن مل يردك فال ترده")54(. وجواز االقتناء يتعارض مع األمر 
ضده  عن  النهي  يقتيض  باليشء  األمر  بأن  أيضًا  ذلك  عىل  ويستدل  بالقتل 
يقصد بالضد هنا الضد اخلاص، ألن األمر هو قتل كل من السباع واحليات 
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وغريها مما خياف اإلنسان عىل نفسه فهو يقتيض النهي عن ضده وهو جواز 
االقتناء.

التطبيق الثاين: رد الوديعة يف الصالة مع طلبها وعدمه.
قال العاّلمة احليّل: )أو أخر دفعها – الوديعة–مع الطلب واالمكان()55(.
دفع  تأخر  لو  يضمن  كذا  للعبارة:)أي  شارحًا  االردبييل  املحقق  قال 
الوديعة إىل املالك مع طلبها، وكذا إىل وكيله، ولعل دليل الوجوب أنه حق 
وا اأَلَماَناِت إىَِل َأْهِلَها﴾)56(،  َؤدُّ ْم َأْن تحُ كحُ رحُ مضيق لآلدمي، واآلية: ﴿إِنَّ اهلل َيْأمحُ
كأنه  هنا،  للفور  واألمر  أهلها  إىل  األمانة  رد  وجوب  عىل  الدالة  واألخبار 
لإلمجاع، وكأنه هو دليل أصل احلكم أيضًا. وأما دليل الضامن فكأنه االمجاع، 
جيوز  فال  مضيق،  واجب  األمانة  أداء  ألن  للضامن،  موجب  التقصري  وإن 
إذا مل  النافلة والفريضة،  التشاغل عنه بمثل هذه األشياء، ومن ذلك صالة 
يف  فيها  الرشوع  جواز  عدم  عىل  ويدل  الوقت،  يتضيق  ومل  أثنائها،  يف  يكن 
سعة الوقت، بل ساير العبادات املنافية لرد الوديعة، بل ساير احلقوق املضيقة 
الفورية، كام هو مذهب املصنف، فدل عىل أن األمر باليشء يدل عىل النهي 
عن ضده اخلاص، فإن مع سعة الوقت جيب تقديم حق اآلدمي مطلقًا، وديعة 
أم ال، زمانية وغريها، لفورية وجوب اجلمع بني احلقني مهام أمكن، مع عدم 
خروج أحدمها عن وقته فمنع وجوب رد الوديعة حني الرشوع يف الصالة–
حينئذ  الصالة  فتكون  املضيقة،  اآلدميني  احلقوق  سائر  وجوب  منع  وكذا 
فثبت  ثبت يف األصول،  كام  الفساد،  يدل عىل  العبادة  النهي يف  باطلة، ألن 
بطالن الصالة يف سعة الوقت، مع حق اآلدمي املضيق، كام هو رأي املصنف 
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ال  باليشء  األمر  بأن  الشارح  قول  فسقط  أيضًا.  الشارح  عند  بل  ومجاعة، 
يستلزم النهي عن ضده اخلاص، بل ضده العام فقط، وبأنه ال يسلم وجوب 
الرد حينئذ، إذ الصالة أيضًا واجبة كاألداء، فيكون األداء واجبًا فوريًا يف غري 
وقت الصالة مطلقًا، وإن الصالة مع السعة صحيحة، وكذا سائر العبادات 

مع املنافاة عىل هذا الوجه()57(.
قال العاّلمة الوحيد البهبهاين: )وألن املالك بعد ما طلب الوديعة مل يرض 
بكوهنا عنده، كام هو الظاهر، فال يكون بعد عدم الرضا نائبًا يف احلفظ، أمينًا 
يف ذلك، بل يكون معزواًل عنه، فال تكون يده عليها حينئذ يد أمانة. قوله: 
يستلزم  ال  باليشء  األمر  أن  واحلق  وتأمل،  فتذكر  ذلك،  يف  األمر  وحتقيق 
النهي عن الضد()58(. واملراد بالضد هنا هو خصوص الضد العام ألننا بينا 

أن العاّلمة ذهب إىل القول بالنهي عن الضد العام ال الضد اخلاص.
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المبحث الثالث
داللة النهي عن الف�شاد

أواًل: معنى داللة النهي عن الفساد.
املراد بالنهي هو النهي التكليفي املولوي املتعلق بالعبادة أو باملعاملة هل 
مقام  يف  هبا  االكتفاء  جيوز  ال  بحيث  وفسادها،  العبادة  بطالن  عن  يكشف 
االمتثال، وال يمكن التقرب هبا لكوهنا مبغوضة للموىل وعن بطالن املعاملة 

يف الثاين بحيث ال يرتتب عليها األثر أم ال ؟.
ْم  اَلَة وأنتحُ وا اَل َتْقَربحُوا الصَّ ِذيَن آَمنحُ ا الَّ َ ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
َكاَرى﴾)59(، فإنَّ تعلق النهي يف حالة السكر موجب لبطالن الصالة، وإن  سحُ
العبادة يقتيض  النهي عن  إنَّ  قالوا  كانت الصالة يف نفسها عبادة، ومن هنا 
الفساد )60(، فهذا يدل عىل بطالن العبادة، ألنه كاشف عن مبغوضيته لديه، 
ِذيَن  الَّ ا  َ ﴿َياَأهيُّ تعاىل:  وقوله  العبادة،  بتلك  تعاىل  اهلل  إىل  التقرب  يصح  وال 
وا اْلَبْيَع﴾)61(،  َعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهلل َوَذرحُ محُ اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلحُ وا إَِذا نحُوِدي لِلصَّ آَمنحُ
فاألمر برتك البيع ال يدل عىل فساده فيدل عىل حرمة البيع وترتب اإلثم عليه 
دون الفساد ألن املبغوض البيع دون الثمن واملثمن فيصح انتقاهلا)62(، وقيل 

بانه يقتيض الفساد)63(.
ثانيًا: آراء االصوليني يف داللة النهي عن الفساد.

واملعامالت،  العبادات  يف  مطلقًا  الفساد  عن  النهي  داللة  األول:  القول 
وقد اختاره الشيخ الطويس، والفاضل التوين، والسيد جواد العاميل)64(.

للمكلف،  ومطلوبًا  مرادًا  يكون  ال  عنه  املنهي  إنَّ  ذلك:  عىل  ودليلهم 
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فال  للمكلف  ومطلوبة  مرادة  تكون  ومندوبة  واجبة  الصحيحة  والعبادة 
يكون املنهي عنه عبادة صحيحة وهو ظاهر.

القول الثاين: التفصيل بني داللة النهي عن الفساد يف خصوص العبادات 
وحسن  احليّل،  مة  والعالَّ احليّل،  املحقق  اختاره  وقد  املعامالت،  يف  وعدمه 
رازي،  تقي  ّمد  وحمحُ القمي،  واملريزا  البهبهاين،  الوحيد  والعاّلمة  العاميل، 
تقي  ّمد  حمحُ والشيخ  الكثري،  إىل  التوين  الفاضل  ونسبه  البهائي،،  والشيخ 
ّمد حسني الشهرستاين، واملريزا النائيني، آغا ضياء العراقي،  األصفهاين، وحمحُ

والشيخ املظفر، والسيد عبد اجلواد اخلراساين)65(.
ودليلهم عىل ذلك:

1 . ، الرشع(  املنهّي عنه)بحسب  يدّل عىل فساد  العبادات  النهي يف  إنَّ 
لكشفه عن قبح املأيت به، فهو غري املأمور به فال امتثال، والنهي يف املعامالت 
باملطابقة،  إّما  عليه  لدّل  الفساد  عىل  دّل  لو  النهي  ألن  الفساد،  عىل  يدلحُ  ال 
بطالنه  وأّما  فظاهٌر،  باملطابقة  بطالنه  أّما  باطالن،  والقسامن  بااللتزام،  أو 

بااللتزام فلعدم اللزوم بني النهي وبني الفساد)66(.
إنَّ النهي ال يتعّلق باليشء إاّل فيام إذا كان ذلك اليشء مقدورًا، المتناع . 2

رض فساد املنهي عنه لزم عدم القدرة عىل حتّققه  التكليف بغري املقدور، وإذا فحُ
تعّلق  يحُفرض وقوعه كام يصّح  أنَّ  به، فالبدَّ  النهي  تعّلق  ينايف  بالنهي، وهو 
إذ ال  الفاسدة،  املعاملة  أو  بالعبادة  يتعّلق  النهي مل  أنَّ  به)67(، ومعلوٌم  النهي 
حرمة يف إتيان العبادة أو املعاملة الفاسدة، فاملنهّي عنه البدَّ أنَّ يكون صحيحًا 

حّتى بعد النهي ليمكن خمالفة النهي)68(.
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القول الثالث: التوقف وهو أنَّ النهي ال يقتيض الفساد وال الصحة، وقد 
"والذي نذهب إليه أنَّ النهي من حيث اللغة  اختاره السيد املرتىض بقوله: 
وعرف أهلها ال يقتيض فسادًا وال صحة، وإنام نعلم يف متعلقه الفساد بدليل 

منفصل")69(.
إذا ورد عىل  النهي  املشهور، ألن  الثاين وهو  القول  الراحج هو  والقول 
املعاملة فال يقتيض فسادها،  إذا ورد يف  العبادة فهو يدل عىل فسادها، وأما 
كام  الفقهية  فتواه  به يف  البهبهاين وعمل  الوحيد  العاّلمة  اليه  ما ذهب  وهو 

سيتضح لنا من خالل التطبيقات الفقهية.
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التطبيقات الفقهية
التطبيق االول: حكم عقد اإلجارة يف حال تأخري العمل.

قال العاّلمة احليّل: "العلم باألجرة إما بالكيل أو بالوزن، وتكفي املشاهدة 
فيهام، عىل اشكال، ويف غريمها. ومع االطالق أو اشرتاط التعجيل، فهي

معّجلة")70(.
مع  زماهنا  يف  املنفعة  تعجيل  وأما  العبارة:  شارحًا  االردبييل  املحقق  قال 
التعيني ومع االطالق، فال شك يف التعجيل إذا كان مثل منفعة دار أو عقار 
متصاًل بام بعد العقد، ملا تقدم من اقتضاء العرف ذلك، وإال يلزم البطالن، 
إال مع القرينة، فهي كالقيد، وحيتمل الصحة أيضًا كام مر. وباجلملة يف مجيع 
ما هو مقيد بزمان، جيب يف أول ذلك الزمان، وقد عرفت أن أوله بعد العقد 
بال فصل مع االطالق. إن ثبت هناك عرف أو قرينة فال كالم، وإال فينبغي 
نفيه بأصل براءة الذمة، ولكن العرف يقتيض يف املنفعة اتصال املدة ويف الدابة 
يمكن حوالته إىل العادة، فال جيب التعجيل، وال جيوز التأخري، بحيث يعد 
كونه  يكفي  أنه  فالظاهر  والرشوع  االشتغال  تقدير  وعىل  ومضيعًا.  مهماًل 
كان  وإن  والتعجيل،  التام  السعي  جيب  فال  اجلملة،  يف  شارعًا  يعد  بحيث 
أحوط، بل كاد أن يكون واجبًا يف اجلملة خصوصًا العبادات، فإن حصول 
األمر  ويشكل  املوت،  يعرض  وقد  رضوري  أمر  واألجري  امليت  ذمة  براءة 
وحتقيق  اإلجارة  وبطالن  األول،  امليت  ويص  أو  وصيته،  إىل  األمر  بانتقال 
األمر مشكل وكذا يف قوله: ال يدل عىل الفساد يف غري العبادات، ألن النهي 
معني  زمان  إىل  ينرصف  فإنه  آخر،  لعقد  الوقت  صالحية  عدم  عىل  متوجه 
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عنده، وهو املتصل بالعقد، كاحلج، وقد سلمه، فال معنى للمنع بعده. نعم 
يمكن املنع أواًل كام فعله فتأمل، وهو كام يف األجري اخلاص عنده، وقد سلمه 

إال أن يفرق، فتأمل فيه)71(.
فعله،  كام  أواًل  املنع  يمكن  نعم،  البهبهاين"قوله:  الوحيد  العاّلمة  قال 
فتأمل! فهو كاألجري اخلاص. إىل آخره ال خيفى أنه سلم كون العقد بعده بال 
فصل منهيًا عنه، وكذا العمل، إال أنه مل يسلم فساد ذلك العقد وذلك العمل، 

ألن النهي يف املعامالت ال يقتيض الفساد، كام هو احلق املحقق")72(.
أن  إىل  املشهور  القول  مع  ذهب  البهبهاين  الوحيد  العاّلمة  ان  فاملالحظ 

النهي يف العبادات يقتيض فسادها ويف املعامالت ال يقتيض الفساد.
التطبيق الثاين: ضامن املحرم للعارية.

قال العاّلمة: "وينتفع املستعري بام جرت العادة. فإن نقص عن العني يشء 
أو  املعري.  يشرتط  أن  إال  يضمن.  مل  تفريط  غري  من  به  تلف  أو  باالستعامل 
يستعري املحرم صيدًا أو من الغاصب أو يستعري ذهبًا أو فضة. إال أن يشرتط 
سقوط الضامن. وكذا البحث لو تلفت بغري االستعامل. ولو فرط ضمن")73(.

الخ.  صيدًا  املحرم  يستعري  "أو  العبارة:  شارحًا  االردبييل  املحقق  قال 
تلف  ولو  ملالكه،  وضامنه  ارساله،  فيجب  امساكه،  له  ليس  ألنه  فيضمن 
أعاره عاملًا  الذي  املالك  للاملك، ولو كان  الكفارة هلل، والقيمة  قبله يضمن 
مل يبعد عدم ضامنه له، مع وجوب االرسال عىل املحرم املستعري، ومع جهله 
الضامن عليه هلل وتسليمه  ينبغي  بل  تأمل،  الصيد حينئذ  ارسال  يف وجوب 

للاملك")74(.
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قال العاّلمة الوحيد البهبهاين شارحًا عبارة املحقق قوله: "مع علم املالك 
بأن الصيد إذا وقع بيد املحرم جيب عليه إرساله مطلقًا.. إىل آخره.

ال خيفى أن املالك وإن علم أنه جيب عليه اإلرسال، إال أنه قال: ما أسلم 
إليك إال عارية، تعامل معي معاملة العارية وال أرىض بغري ذلك، واملحرم 
اليد"،  "عىل  لعموم  أرسل،  لو  العوض  فعليه  بذلك،  وأقدم  كذلك  أخذ 
والنهي يف املعامالت ال يقتيض الفساد، وألنه أقدم عىل الضامن، وألن املبارش 
أقوى إذا اجتمع مع السبب، إال أن يكون هو أقوى، وليس ما نحن فيه منه، 

فتأمل جدًا")75(.
إليه  الظاهر أن املحقق االردبييل ذهب إىل الضامن عىل املحرم كام ذهب 
الضامن  عدم  إىل  ذهب  البهبهاين  الوحيد  العاّلمة  أن  نجد  ولكن  العاّلمة 

وذلك ألن النهي يف املعامالت ال يقتيض الفساد عىل رأيه.
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الخاتمة
الوحيد  للعالمة  االصويل  اجلهد  عىل  الوقوف  يف  البحث  انتهى  أن  بعد 
الفائدة  جممع  حاشية  كتاب  يف  وتطبيقاهتا  والنواهي  االوامــر  يف  البهبهاين 

والربهان توصلنا اىل النقاط اآلتية:
يعد العاّلمة الوحيد البهبهاين رائد حركة التغيري واملسري يف مرحلة اجلمود 

وال سيام يف عرصه الذي امتاز بظهور اجلمود والركود يف احلركة العلمية.
ال خيفى أن عرص العاّلمة الوحيد البهبهاين برزت فيه حركات عدة منها 
الذي دعاه إىل  التصوف وحركة االخبارية وحركة االصولية، األمر  حركة 
منهجها  يف  تعتمد  اإلمامية  مدرسة  أن  وأثبت  علميًا  نقاشًا  معهم  النقاش 

الدليل النقيل والعقيل يف كل املسائل العلمية.
يالحظ أن العاّلمة الوحيد البهبهاين قد ذهب يف االغلب إىل االخذ برأي 

املشهور وترك االقوال االخرى.
ذهب العاّلمة اىل خمالفة اقوال املحقق االردبييل ليس من جهة أنه يمثل يف 
زمانه التيار االخباري بل من جهة إعامل الدليل العقيل يف املسائل االصولية.
إن املتتبع آلراء العاّلمة جيد أنه قد أضاف للحركة العلمية يف كل علومها 
سواء كانت االصولية أو الفقهية ونحوها آراًء ووجهات نظر اشاد هبا العلامء 

من بعده.
إّن التطور االصويل الذي تم عىل يد العاّلمة انعكس عىل الفتوى الفقهية 
فقط  باألخبار  التمسك  قيد  والتحرر من  التقدم  إىل  الفقهية  احلركة  دفع  مما 

الذي كان يتبناه االخبارّيون.
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إن قيام العاّلمة برشح كتاب جممع الفائدة والربهان يعد جهدًا قياًم قدمه 
للرتاث الفقهي الشيعي وأحدث تغيريًا يف الفتوى الفقهية.



104

اجلهد اال�شويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف بع�ص مباحث االأوامر والنواهي وتطبيقاتها
-حا�شية جممع الفائدة والربهان اإمنوذجًا-

الهوام�ص
الوحيد البهبهاين: حاشية جممع الفائدة والربهان، ) مقدمة املحقق (.. 1
االخوند اخلراساين: كفاية االصول، 6. . 2
احلر العاميل: وسائل الشيعة، 61/27.. 3
السيد عيل الربوجردي: طرائف املقال، 381/2.. 4
الوحيد البهبهاين: الفوائد احلائرية، 15. مقدمة املحقق.. 5
حمسن االمني: اعيان الشيعة، 182/9. 6
عيل البحراين: انوار البدرين، 143.. 7
الوحيد البهبهاين: الرسائل الفقهية، 19.. 8
الوحيد البهبهاين: الفوائد احلائرية، 15. مقدمة املحقق.. 9

مريزا حسني النوري: خامتة املستدرك، 47/2.. 10
الوحيد البهبهاين: الفوائد احلائرية، 15. مقدمة املحقق.. 11
عمر كحالة: معجم املؤلفني: 156/9. 12
الزركيل: االعالم، 49/6.. 13
حمسن االمني: اعيان الشيعة، 182/9، أغا بزرك الطهراين: الذريعة 72/20. ، عباس القمي: . 14

ّمد حسني اجلاليل: فهرس الرتاث، 92/2، عمر كحالة: معجم  الكنى وااللقاب، 109/2، حمحُ
اعجاز حسني:  السيد   ، احلديث: 220/15  اخلوئي: معجم رجال  السيد  املؤلفني: 156/9، 
كشف احلجب واالستار، 174 ومابعدها،  اسامعيل باشا البغدادي: هداية العارفني 350/2.

كفاية األصول: 149. . 15
املريزا القمي: قوانني األصول، 140.. 16
املريزا القمي: قوانني األصول، 140، الشيخ االنصاري: مطارح االنظار:129 ، الشيخ املنتظري: . 17

فوائد  الكاظمي اخلراساين:  الشيخ    ، الربوجردي(، 259- 260  السيد  هناية األصول )تقرير 
األصول: )افادات املريزا النائيني( 398/1 ،  السيد اخلميني: مناهج الوصول، 131/2+ عيل 

الغروي االيرواين: هناية النهاية، 240/1.
 املظفر: أصول الفقه، 236.. 18
الشيخ املنتظري: هناية األصول )تقرير بحث الربوجردي (، 260.. 19
اآلخوند اخلراساين: كفاية الصول، 167.. 20
السيد اخلميني: مناهج الوصول، 138/2 – 139.. 21
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اآلخوند اخلراساين: كفاية األصول، 161- 162.. 22
معامل الدين، 93 ، حاشية جممع الفائدة والربهان، 449 ، الفصول الغروية: 126،  مطارح االنظار . 23

129 ، كفاية األصول 158 ،  أصول الفقه 236 ،  دروس يف علم األصول، 178/1- 179 ،  
بيان األصول، 337/1.

 كفاية األصول، 158.. 24
 السيد اخلميني: مناهج الوصول، 136/2- 138، الفياض: حمارضات يف أصول الفقه )تقرير . 25

بحث السيد اخلوئي (، 248/4.
 اآلخوند اخلراساين: كفاية األصول، 158.. 26
السيد اخلميني: مناهج الوصول، 130/2- 131.. 27
 الفياض: حمارضات يف أصول الفقه )تقرير بحث السيد اخلوئي (، 251/4.. 28
 اآلخوند اخلراساين: كفاية األصول، 159.. 29
الشيخ االنصاري: مطارح االنظار، 129.. 30
 م، ن 129. . 31
 م، ن: 129.. 32
ارشاد االذهان: 405/1.. 33
جممع الفائدة والربهان، 371/9.. 34
حاشية جممع الفائدة والربهان: 449.. 35
ّمد حسني االصفهاين: الفصول الغروية، 92. . 36 حمحُ
 فوائد األصول، 302/1.. 37
 حسن العاميل: معامل الدين، 63.. 38
الشيخ االنصاري: مطارح االنظار، 120.. 39
 املريزا القمي: قوانني األصول، 108/1- 113.. 40
 فوائد األصول، 303/1.. 41
 اآلخوند اخلراساين: كفاية األصول، 133 + املحارضات، 48/3.. 42
 حسن العاميل: معامل الدين، 63.. 43
اخلوئي: املحارضات،36/3.. 44
ّمد باقرالصدر: دروس يف علم األصول،1/ 184.. 45  مفتاح الكرامة، 404/12 ،  حمحُ
عبد اجلواد اخلراساين: حتكيم مباين يف أصول الفقه، 151/1.. 46
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 حسن العاميل: معامل األصول، 70 ، املريزا القمي: قوانني األصول، 142/1.. 47
أصول الفقه، 225-222.. 48
ّمد باقر الصدر: دروس يف علم األصول، 185، فاضل الصفار: . 49  املظفر: أصول الفقه، 222،  حمحُ

أصول الفقه وقواعد االستنباط، 406/1.
ذكر العاّلمة الوحيد البهبهاين أن الضد العام له معنيان: األول: املرادف لقوهلم: الضد اخلاص، . 50

يعني هذا املفهوم الكيل الذي كل واحد من األضداد اخلاصة فرد له، وهذا بعينه يرجع إىل الضد 
اخلاص،وليس هذا مراد الشهيد ) رمحه اهلل (. والثاين: ما هو بمعنى ترك املأمور به، وال شك يف 
أن األمر باليشء يقتيض النهي عن تركه، وهذا هو مراده، فال يستلزم الضد اخلاص، وهو واضح. 

حاشية جممع الفائدة والربهان: 494.
منتهى املطلب: 1010/2.. 51
جممع الفائدة والربهان: 40/8.. 52
حاشية جممع الفائدة والربهان: 21. . 53
احلر العاميل: وسائل الشيعة، 544/12. . 54
ارشاد االذهان: 1/ 438. النساء: 62.. 55
النساء: 62.. 56
جممع الفائدة والربهان: 315/10. . 57
حاشية جممع الفائدة والربهان: 549.. 58
النساء:43.. 59
ّمد تقي رازي: هداية . 60 التفاصيل ظ: الشيخ االنصاري: مطارح االنظار، 163 ،  حمحُ للمزيد من 

املسرتشدين، 119/3 ،  النائيني تقرير السيد اخلوئي:أجود التقريرات، 394/1 – 404 ،  ضياء 
العراقي: مقاالت األصول، 386/1 ، حممود الشاهرودي: بحوث يف علم األصول، 107/3،  
لطف اهلل الصايف الكلبايكاين: بيان األصول، 357/1 ،  فاضل الصفار:أصول الفقه وقواعد 

االستنباط 1/ 425.
 اجلمعة، 9.. 61
مة احليّل، 65.. 62  بالسم عزيز شبيب: اجلهد األصويل عند العالَّ
 االصفهاين: الفصول الغروية 140. 63
 العدة، 260/1- 262 ،  الوافية، 101،  مفتاح الكرامة: 53/12.. 64
 معارج األصول، 77،  مبادئ الوصول، 117 ،  معامل الدين، 96 ،  حاشية جممع الفائدة والربهان . 65

494،  قوانني األصول، 160 ،  هداية املسرتشدين، 119/3 ،  زبدة األصول، 121– 122 + 
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الوافية، 101 ،  هداية املسرتشدين، 3 / 126 ،  غاية املسؤول 323/1 ،  اجود التقريرات )تقرير 
بحث النائيني( 394/1 ،  مقاالت األصول، 386/1 ، أصول الفقه 265 وما بعدها ، حتكيم 

املباين يف أصول الفقه:1/ 252.
 معارج األصول: 77. ظ الشيخ البهائّي: زبدة األصول، 121.. 66
 الكالنرتّي، الشيخ أبو القاسم: مطارح االنظار )تقريرات الشيخ االنصارّي(، 166.. 67
الكاظمي: فوائد األصول تقرير بحث املريزا النائيني، 471/1.. 68
الذريعة: 180/1. . 69
ارشاد االذهان: 424/1. . 70
 جممع الفائدة والربهان: 29/10.. 71
حاشية جممع الفائدة والربهان: 494. . 72
ارشاد االذهان: 439/1. . 73
جممع الفائدة والربهان: 10 /375. . 74
حاشية عىل جممع الفائدة والربهان: 573.. 75
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الم�شادر والمراجع
القران الكريم 

حّمد المشهور بالمقدس االردبيلي )ت993هـ( االردبيلي، أحمد بن محُ
جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان، تح جمتبى العراقي وعيل بناه االشتهاردي وحسني . 1

اليزدي األصفهاين،منشورات مجاعة من املدرسني يف احلوزة العلمية، قم، )د،ط(، )1412هـ(.
األصفهانّي، الشيخ محّمد تقي )ت 1248 هـ( 

هداية املسرتشدين، تقديم الشيخ مهدي النجفّي، قم، نرش مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدّرسني، . 2
ال. ت.

األصفهانّي، الشيخ محّمد حسين بن عبد الرحيم )ت 1254 هـ( 
– إيران، نرش دار إحياء العلوم اإلسالمّية، مط نمونه، . 3 الفصول الغروّية يف األصول الفقهّية، قم 

)1404 هـ (.
األمين: السيد محسن العاملي )ت1371هـ(

لبنان . 4 بريوت-  للمطبوعات  التعارف  دار  النارش  األمني،  حسن  وختريج  حتقيق  الشيعة،  أعيان 
)1403 – 1983م(.

االنصارّي، الشيخ مرتضى بن محّمد أمين )ت 1281 ه ( 
فرائد األصول حتقيق: إعداد: جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، مط: باقري – قم، النارش: جممع . 5

الفكر اإلسالمي، ط1 )1419هـ(.
اإليروإنّي، الشيخ علّي الغروي )ت 1345 هـ( 

هناية النهاية، ط قديمة، )ال. ن. ال. مط. ال. تح(.. 6
البحراني، الشيخ علي )ت1340هـ(

ّمد رضا الطبيس، مط النعامن – نجف، )1377 هـ(.. 7 ّمد عيل حمحُ أنوار البدرين، تح حمحُ
البروجردي، السيد علي )1313هـ(

– قم، نارش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش . 8 طرائف املقال، تح السيد مهدي الرجائي، مط هبمن 
النجفي العامة – قم املقدسة، ط 1 )1410 هـ(.

البغدادي، إسماعيل باشا )1339هـ(
هداية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، مط طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية . 9

استانبول سنة )1951م( أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث العريب بريوت - لبنان، النارش 
دار احياء الرتاث العريب بريوت – لبنان.
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بالسم عزيز شبيب )معاصر(
مة احليّل - دراسة تطبيقية يف الفقه مباين املختلف انموذجًا، مط ونرش . 10 اجلهد األصويل عند العالَّ

العتبة العلوية املقدسة، ط1، )1432- 2011م(.
 البهائّي، الشيخ محّمد بن الحسين بن عبد الصمد )ت 1031 هـ( 

زبدة األصول، تح الشيخ فارس حسون كريم، مط زيتون، نرش مرصاد،، ط 1 )1423 هـ (.. 11
حّمد باقر) المشهور( بالوحيد البهبهاني )ت1205هـ( البهبهاني، محُ

البهبهاين، نرش مؤسسة العاّلمة . 12 الفائدة والربهان، حتقيق مؤسسة العاّلمة الوحيد  حاشية جممع 
الوحيد البهبهاين، ط 1، 1417هـ.

الرسائل الفقهية، حتقيق مؤسسة العاّلمة الوحيد البهبهاين، نرش مؤسسة العاّلمة الوحيد البهبهاين، . 13
ط 1، 1419هـ.

الفوائد احلائرية، مط باقري – قم، نارش جممع الفكر االسالمي، ط 1، 1415 هـ.. 14
مصابيح الظالم يف رشح مفاتيح الرشائع، حتقيق: مؤّسسة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين رمحه . 15

اهلل، النارش: مؤّسسة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين رمحه اهلل، ط: األوىل، 1424هـ. 
حّمد حسين الحسيني )معاصر( الجاللي، محُ

ّمد جواد احلسيني اجلاليل، مط نكارش، النارش دليل ما، ط1)1422هـ(.. 16 فهرس الرتاث، تح حمحُ
الحّر العاملّي، الشيخ محّمد بن الحسن )ت 1104 هـ( 

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة )االسالمية(، تح وتصحيح وتذييل عبد الرحيم الرباين . 17
الشريازي، مط ونرش دار احياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان، ط 5 )1403- 1983م(.

الحّلي، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المشهور بالمحقق الحّلي )ت676هـ(
البيت . 18 آل  مؤسسة  نرش   ،)( الشهداء  سّيد  مط  رضوي،  حسني  حمّمد  تح  األصول،  معارج 

)( للطباعة والنرش، قم – إيران،، ط 1 )1403 هـ(. 
مة الحّلي  الحّلي، أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر األسدي المشهور بالعالَّ

)ت726هـ(
إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، تح فارس احلسون، مط مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ط 1، ) . 19

1410هـ(.
مبادئ الوصول،مط مكتب اإلعالم اإلسالمّي قم – إيران،)1404هـ(. 20

الخراسانّي، اآلخوند محّمد كاظم )ت 1329 هـ( 
إيران، ط 5 . 21  – قم  الرتاث، مط ستارة،  البيت )( إلحياء  آل  كفاية األصول، تح مؤسسة 

)1429هـ(.
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كفاية األصول، تح عباس الزارعي السبزوارّي، طبع ونرش مؤسسة النرش اإلسالمّي، قم – إيران، . 22
ط 1، )1427 هـ(.

الخوئّي، السّيد أبو القاسم )1413 هـ( 
أجود التقريرات )تقرير بحث املريزا النائينّي(، تح حمّمد باقري، نرش مؤسسة صاحب األمر عّجل . 23

اهلل فرجه، ال ت.
معجم رجال احلديث، ط 5 )1413هـ - 1992م( )د، م (.. 24

الخراساني، السيد عبد الجواد علم الهدى 
حتكيم املباين يف أصول الفقه، تح الشيخ حسني اآلزادي، مط مؤسسة آل الرسول إلحياء الرتاث . 25

قم – ايران، نرش منشورات سجدة، ط 1، )1426هـ(. 
الزركلي، خير الدين )ت1410هـ(

األعالم، النارش دار العلم للماليني بريوت – لبنان، ط 5 )1980هـ(.. 26
الشاهرودي الهاشمي، السّيد علّي )معاصر(

ّمد، نرش مؤسسة دائرة . 27 ّمد باقر الصدر (، مط حمحُ بحوث يف علم األصول )تقرير بحث السيد حمحُ
معارف الفقه االسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت )(، ط 3، )1426 – 2005م(.

حّمد حسين الحسيني )1315هـ( الشهرستاني، محُ
غاية املسؤول يف علم األصول، )طبعة حجرية (.. 28

الصدر، السّيد محّمد باقر )ت 1400 هـ(
دروس يف علم األصول، ط 2،بريوت،دار الكتاب اللبنايّن،)1406هـ(. . 29

الصّفار، الشيخ فاضل )معاصر(
أصول الفقه وقواعد االستنباط، منشورات االجتهاد،ط 1، )1430هـ(.. 30

الطباطبائّي، السّيد محّمد رضا 
تنقيح األصول )تقرير بحث آغا ضياء الدين العراقّي(، مط احليدرّية، النجف األرشف، )1371هـ(.. 31

الطبرسي، ميرزا حسين النوري )ت1320هـ(
خامتة املستدرك، تح مؤسسة آل البيت )( إلحياء الرتاث، مط ستارة – قم، النارش مؤسسة . 32

آل البيت )(إلحياء الرتاث قم – ايران، ط1 )1415هـ(.
حّمد بن الحسن الطوسي )ت460هـ( الطوسي، أبو جعفر محُ

عّدة األصول، تح حمّمد رضا االنصارّي القّمي، مط ستارة، قم – إيران، ط 1، ) 1417 هـ(.. 33
الطهراني، آغا بزرك )ت1389هـ(
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الذريعة إىل تصانيف الشيعة، النارش دار االضواء بريوت – لبنان، ط3 )1403هـ - 1983م(.. 34
حّمد جواد الحسيني )ت1226هـ( العاملي، السيد محُ

ّمد باقر اخلاليص، مط ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي . 35 مة، تح حمحُ مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالَّ
التابعة جلامعة املدرسني،قم، ط1، )1419هـ(.

العاملّي، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني )ت 1011 هـ(
معامل الدين ومالذ املجتهدين، تح جلنة التحقيق التابعة ملؤسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة . 36

املدّرسني، قم – إيران، النارش مؤسسة النرش اإلسالمّي، ال. ت. 
العراقي، ضياء الدين )ت1361هـ(

مقاالت األصول، تح الشيخ حمسن العراقّي والسّيد منذر احلكيم،، قم – إيران، نرش جممع الفكر . 37
اإلسالمّي، مط باقري، ط 1 ) 1414 هـ(. 

الفاضل التوني، عبد الله بن محّمد البشروّي الخراسانّي )ت 1071 هـ( 
الوافية، تح حمّمد حسني رضوي، مط مؤسسة اسامعيليان، قم، النارش: جممع الفكر اإلسالمّي،، . 38

ط 1، ) 1412 هـ(.
الفّياض، الشيخ محّمد اسحق )معاصر( 

حمارضات يف أصول الفقه )تقرير بحث السّيد اخلوئّي(، مط ونرش مؤسسة النرش التابعة جلامعة . 39
املدّرسني، قم – إيران،ط 1 )1419 هـ (.

القّمي، المحّقق أبو القاسم )ت 1231 هـ( 
قوانني األصول، )طبعة حجرية(، ال. ن. ال. م. ال. ت.. 40

القمي، الشيخ عباس )1359هـ(
ّمد هادي األميني، النارش مكتبة الصدر – طهران.. 41 الكنى وااللقاب، تقديم حمحُ

الكاظمي الخراسانّي، الشيخ محّمد علّي )ت 1365 هـ(: 
فوائد األصول )تقرير بحث املريزا النائينّي(، تعليق الشيخ رمحة اهلل الرمحتي األراكي، مط ونرش . 42

مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدّرسني،، قم – إيران، ط 8، )1424 هـ (.
كحالة، عمر معاصر 

معجم املؤلفني، النارش مكتبة املثنى – بريوت – لبنان، ودار احياء الرتاث العريب – بريوت – لبنان.. 43
الكالنترّي، الشيخ أبو القاسم )ت 1316 هـ( 

مطارح االنظار )تقريرات الشيخ االنصارّي(، طبعة حجرّية، قم – إيران، نرش وطبع مؤسسة آل . 44
البيت )(، ال. ت.
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الكلبايكاني، الشيخ لطف الله الصافي 
بيان األصول، مط ثامن احلجج، نرش دائرة التوجيه واالرشاد الديني يف مكتب آية اهلل العظمى . 45

الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين،، ط 1، )1428هـ(.
المجاهد، السّيد محّمد بن السّيد علي الطباطبائّي )ت 1242 هـ(: 

مفاتيح األصول، مط مؤسسة آل البيت )(، قم – إيران، )ط حجرّية( )ال. ت(.. 46
المرتضى، علي بن الحسين الموسوي البغدادي ) الشريف المرتضى علم الهدى( )ت436هـ(

اه، طهران، )1346 هـ. ش (.. 47 الذريعة، تصحيح وتقديم وتعليق أيب القاسم كرجي، مط دانشكَّ
المظّفر، الشيخ محّمد رضا )ت 1383 هـ( 

أصول الفقه، مط مكتبة العزيزية، نرش منشورات الفريوزآبادي، )د.ط.ت(.. 48
المنتظري، الشيخ حسين )ت 1431 هـ( 

هناية األصول )تقرير بحث السّيد حسني الربوجردّي(، مط احلكمة، قم – إيران، )1375 هـ (.. 49
النيسابوري، السيد أعجاز حسين )1286 هـ(

النجفي قم . 50 العظمى املرعيش  آية اهلل  النارش مكتبة  – قم،  كشف احلجاب واالستار، مط هبمن 
املقدسة ط2 )1409هـ(.
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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 





Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission, 

specifically if sources are rare. The present mission is not one that 
searches for the circumstances and reasons behind the removal 
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured 
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of 
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit 
a positive response of efforts and knowledge about the heritage 
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the 
authentic and highly verified heritage texts, collect information 
related to history and historical documents, preparing the 
appropriate conditions and environment for researchers to 
analyse and synthesise texts in order for past correlates with 
present, and to establish a new research era characterised by 
great achievements and movements. 

This issue includes nine researches related to different 
matters: The position of the scholars of Karbala against the 
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one 
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of 
the books of town historians, The social circumstances of the 
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of 
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The 
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman 
Council of Representatives , and The features of the educational 
movement in Karbala till the 10th A.H. century. 

Finally, the journal welcomes authentic researches that relate 
to the heritage of Karbala.

Editor-in-Chief



of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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 researches 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 puplished 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 of (150,000) ID.

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@alkafeel.net), 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 provisos 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 areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with 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 
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