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قواعد الن�شر يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد 

اآلتية:

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

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

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.
تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3

امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  عىل  ذلك  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 
بحدود)350( كلمة.

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

ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
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 . 6 يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة 
ألسامء  األلفبائي  الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع 

الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، . 8

وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
بتمويل  قامت  علمية  غري  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  إىل  يشار  كام  أعامهلام، 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.. 9

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

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

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

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

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



إعدادها هنائًيا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.	. 
بحثه، ومكافأة و.  فيه  الذي نرش  العدد  باحث نسخة واحدة من  كّل  يمنح 

مالية جمزية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.	. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.	. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.د. 

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

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





ِحْيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
َكِلَمُة اْلَعَدد

اَلُم َعىَل َرُسوَلِه  اَلُة َوالسَّ َمد، َوالصَّ حُيْ َأْن  الَكِريِم  لَِوْجِهِه  َيْنَبِغي  َكاَم  احَلْمُد هلِلِ 
ْجَس  ِذيَن َأْذَهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّ د، َوَعىَل آِل َبْيتِِه الُغرِّ املََياِمنِي الَّ مَّ د َأيِب الَقاِسِم حُمَ األجْمَ

َرُهُم َتْطِهرًيا. َوَطهَّ

مِلَِديَنِة  َواملَْعِريِفِّ  َقايِفِّ  َوالثَّ اْلِفْكِريِّ  اِث  َ الرترُّ إِلِْحَياِء  َكْرَباَلء  ُتَراِث  ُة  لَّ جَمَ َتْسَعى 
ِة الَفاِعَلِة يِف َتْطِويِر َحَرَكِة الَبْحِث الِعْلِميِّ َوَتْنِمَيِة  َسِة، إَِضاَفًة إىَِل امُلَسامَهَ َكْرَباَلء امُلَقدَّ
اِح َعَناِويَن بِْكر  لِلَباِحثنَِي  ِة َلَدى الَباِحثنَِي ِمْن ِخاَلِل اْقرِتَ الَقابِِليَّاِت َواملََهاَراِت الِعْلِميَّ
ِة  يَِئِة َبْعِض املََصاِدِر الّبْحثِيَّ ِة، َوَذلَِك ِعْنَد اْحتَِياِجِهم هَلا، َأْو َتْ اِغبنَِي لِلِكَتاَبِة يِف املََجلَّ الرَّ
ِمنَي ِعْلِميِّنَي َأكَفاء، َو َذِوي  ِزَمِة َأْو إِْرَشاِدِهم إَِلْيَها، َوَعْرِض َأْبَحاثِِهم َعىَل ُمَقوِّ الالَّ
ِصيَنِة الَكِفيَلِة  ِة الرَّ ُبِل الِعْلِميَّ ٍة َمْرُموَقة، َيُقوُموَن بَِتْوِجيِه الَباِحِث إىَِل السرُّ ُسْمَعٍة ِعْلِميَّ
ِة ِمْن َحْيُث التَّْجِديُد َواألَصاَلُة  ِقيِّ بِِه إىَِل َأْعىَل املْسَتَوَياِت الِعْلِميَّ ِم الَبْحِث َوالررُّ بَِتَقدرُّ
ِة َفَقط  َتمرُّ بَِنرْشِ اأَلْبَحاِث الِعْلِميَّ ُة اَل َتْ َو َخْلُق ُروِح االْبتَِكاِر َلَدى الَباِحِث، َفاملََجلَّ
ِصنِي الَِّذي َيْسَعى لَِتْطِويِر املََهاَراِت َوالَكَفاَءاِت  اِف الِعْلِميِّ الرَّ َبْل َتَبنَّت َدْوَر اإِلرْشَ
ِة َوِخْدَمِة الَبْحِث الِعْلِمّي. اِت الِعْلِميَّ اِمَيِة إىَِل َتْطِويِر اخِلرْبَ ِة َوَبْذِل اجُلُهوِد الرَّ الِعْلِميَّ

الَِّذي  ِل  اأَلوَّ َويِلِّ  الدرُّ الِعْلْمّي  ُمْؤمَتَرَها  إَِقاَمة  ُة  املََجلَّ َأْزَمَعت  َياِق  السِّ َهَذا  َويِف 
ُتَنا(،  ُهِويَّ )ُتَراُثَنا  ِشَعاِر  َت  حَتْ 2019م،  الثاين  تشـرين   8  -7 بَِتاِريِخ  ُيْعَقُد  َسْوَف 
َنْدُعَو  َأْن  َنا  َفَيُسرُّ اإِلْساَلِميَّة(،  املَْكَتَبِة  يِف  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئِيرُّ  اُث  َ )الرترُّ َوبِِعْنَوان: 

الَباِحثنَِي الِكَرام إىَِل امُلَشاَرَكِة ِمْن ِخاَلِل الِكَتاَبِة يِف َأَحِد املََحاِوِر اآلتَِيِة:



ُعُلوُم الُقْرآِن َوالتَّْفِسري.. 1

َجال.. 2 ُعُلوُم احَلِديِث َوالرِّ

ِعْلاَم الِفْقِه َو ُأُصولِه.. 3

ُعُلوُم الَفْلَسَفِة َو الَكاَلِم َو املَْنِطق.. 4

ِة َو آَداهَبا.. 5 َغِة الَعَربِيَّ ُعُلوُم اللَّ

رَي.. 6 اِجُم َو السِّ َ اِرْيُخ َو الرتَّ التَّ

اثِيَّة.. 7 َ ُة الرترُّ ْطبِيِقيَّ الُعُلوُم التَّ

ِقيق(.. 8 املَْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئِيَّة )َدَراَسٌة َوحَتْ

ينِيَّة.. 9 املََداِرُس الدِّ

الَفَهاِرُس َو البِْبِلُيوَغَراْفَيا.. 10

تِي َتَناَوَلْت ِسرَيَ  ِة الَّ َأّما َأْبَحاُث َهَذا الَعَدِد َفَقْد َتَنّوَعت َبنْيَ اأَلْبَحاِث الّتاِرخِييَّ
َدَراَسٍة  ِمْثَل  ِة  َوَبنْيَ اأَلْبَحاِث الَوْصِفيَّ َوَدَراَسَة ُجُهوِدِهم الِعْلِميَّة،  َبْعِض اأَلْعاَلِم، 
د ُحَسنْي اأَلْصَفَهايِنّ احَلائِِرّي يِف ِكَتابِه  مَّ ْيِخ حُمَ َمة امُلْوِصَلة لِلشَّ ِة امُلَقدَّ ٍة لَِنَظِريَّ َوْصِفيَّ
يِف  الَكبرُِي  اأَلَثُر  هَلَا  َكاَن  تِي  الَّ ِة  اأُلُصولِيَّ َظِرّياِت  النَّ ِمن  َوِهَي  الَغَرِويَّة(،  )الُفُصوُل 
آَراَء  َتَناَوَل  َبْحٍث  إىل  إَضاَفًة  الَواِجب.  َمِة  ُمَقدِّ َمْسَأَلِة  يِف  ِة  الِفْقِهيَّ اأَلْبَحاِث  ِم  َتَقدرُّ
اأَلْفَكار  )َجاِمُع  بِِكَتابِِه:  ا  هَنَ َدوَّ تِي  الَّ الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  َراِقّي  النَّ َمْهِدي  د  مَّ حُمَ ْيِخ  الشَّ

ة. َوَناِقُد اأَلْنِظار(، إَِضاَفًة َإىَل َأْبَحاٍث ُأْخَرى ُمِهمَّ

اأُلوىَل  ِرَساَلَتنِي  الِكَراِم  ائَِنا  لُِقرَّ َنا  اْخرَتْ َفَقِد  الرتاث  حتقيق  بُِخُصوِص  ا  َأمَّ
انَِية ِرَساَلٌة يِف  ْغَرى يِف َأيِب الَفْضِل الَعبَّاس، َوالثَّ بِِعْنَوان: الَقِصيَدُة اأُلْزِريَّة الصرُّ



احَلائِِرّي. وقد احتوى هذا  اهَلَرِوّي  َتِقي  د  مَّ حُمّ ْيِخ  لِلشَّ م  َوالالَّ اأَللِِف  َمْعَنى  ِقيِق  حَتْ
العدد عىل فهرس أعداد هذا العام؛ إذ اعتدنا عىل ذكر فهرس أعداد العام يف العدد 

الرابع.

ائَِنا الِكَراِم، َوآِخُر َدْعَواَنا َأْن احَلْمُد  َويِف اخِلَتاِم َنْأَمُل َأْن َيَناَل َهَذا الَعَدُد ِرَضا ُقرَّ
هلِل َربِّ الَعاملنَِي.

َرئِيُس التَّْحِرير



كلمة الهياأتني اال�شت�شارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
يف سلوكياتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك الفرد: قواًل، وفعاًل، 
فاعلية  قدر  وعىل  حياتا،  يقود  الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل  وتفكرًيا. 
وامتداداتا  املكانية،  رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناتا  الرتاكامت،  تلك 
الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة 

حياتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث، بحسب ما مر ذكره: بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف يكون تراث 

أي ساللة:

• املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.	

• املادة األدق لتبيني تارخيها.	

• احلفرية املثىل لكشف حضارتا.	

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



بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو 
حتريف قراءته، أو تأويله.

كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2
كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاتا تراًثا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراتا 
وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة ؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي  اجلزء  ؛ألهنا  رصاعات،ومرة  من  يعرتيه  بام  العراق  إىل  ينتمي  الذي 
استهدافات، فكل مستوى من هذه  ينطوي عليه من  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
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.

وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء التابع اىل قسم شؤون . 3
املعارف اإلسالمية و اإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة 

علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل:

• ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: 	
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

• ثنائية 	 عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة 
التاريخ، ومديات تعالقها  الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى 
مع جماوراتا، وانعكاس ذلك التعالق سلًبا أو إجياًبا عىل حركيتها ؛ ثقافًيا 



ومعرفًيا.

• التي 	 مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها ؛ بالدليل.

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

• افتقادهم 	 ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز 
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.

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

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني إىل 
رفدها بكتاباتم التي هبا ستكون. 
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امللّخ�ص:
تعّد احلوزة احلائرّية بأعالمها ونتاجها واحدة من أهم املنعطفات العلمّية يف 

تاريخ التشيع واحلوزة، وما زالت احلوزة تستفيد من هذا النتاج الفّذ.

وال يزال نتاج حوزة كربالء وأصحابه األعالم بحاجة إىل كثري من البحوث 
والدراسات يف التعريف والتوصيف، فالقائل بأّن سمة التجديد يف حوزة احلائر 
قرص  إىل  بالنسبة  للحقيقة  جماٍف  أو  بمجازٍف  ليس  سواهم  من  أكثر  وأعالمها 

احلقبة الزمنّية التي كانت فيها هذه احلوزة يف أوج عطائها.

وتعّد نظرّية املقّدمة املوصلة التي أرسى دعائمها املحقق الكبري الشيخ حمّمد 
حسني األصفهاين احلائري)ت: 1255هـ( من نقاط التحّول األساسّية يف بحث 
مقّدمة الواجب بحيث إّن كّل من جاء بعد صاحب الفصول فهو مضطّر للنظر 

فيام أّسسه هذا العلم.

ونتائجها،  جذورها  وبيان  وبياهنا  لتوصيفها  القليلة  الكلامت  هذه  فكانت 
أرجو أن تكون نافعة لقارئها، واهلل املوفق للصواب.
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Abstract
Al-Ha'iri hauza including its famous scholars and production 

is considered one of the most important scientific turning in 
the history and Shia. This Hauza still gets benefit from this 
great production، Kerbala Hauza and its famous scholars are 
in need for a lot of researches and studies to be defined and 
described. The saying that the renewal in Al Ha'iri hauza and 
its famous scholars is more than other is not adventurer or 
contrary to reality due to the short duration when that hauza 
on the top of its yield. The related introduction theory which 
was established by the great investigator sheikh Mohammed 
Hussein Al Asfehani Al ha'iri(1255 H.) is one of the main 
change point in the duty introduction for whatever came 
after Sahib Al Fusoul was forced to see what this science had 
established. These few words came to describe and state it,  
and to clarify its roots and results. I hope it will be useful to 
its reader. Allah is indeed the leader to success.
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املقّدمة


وله احلمد والصالة والسالم عىل سّيدنا حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين وال سّيام 
بقّية اهلل يف األرضني احلّجة املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف، واللعن الدائم عىل 

أعدائهم أمجعني.
أّما بعد..

املفروضة  الظروف  اء  جــرّ األرض  أصقاع  يف  العلم  حوارض  تنّقلت  فقد 
والقسّية التي ال ختفى عىل الباحث ولو كثرت أسباب اإلخفاء.

فمن بغداد إىل النجف األرشف، ومن احلّلة إىل جبل عامل وكربالء املقدسة، 
ثّم أصفهان، ثّم قم املقّدسة وسامراء تنّقل بغاة العلم وطاّلبه حتت أقسى الظروف 
وأصعبها، كام الطيور املهاجرة ليس هلا من األسباب إاّل مسّبب األسباب وكياًل 

ومعتمًدا لدنياها وآخرتا.
والنتائج  واملوجبات  األسباب  جهة  من  بالدراسة  َحِرّيٌة  املراحل  هذه  وكّل 
مقدار  معرفة  هو  الدراسات  هذه  مثل  من  نحّصله  ما  أقــّل  ألّن  ؛  والثمرات 
املترّشفة  املدرسة  تالمذة  سلسلة   - زال  وما   - بذهلا  التي  اجلسيمة  التضحيات 
باالنتساب إىل اإلمام جعفر الصادق، وكيف خاضوا اللجج وبذلوا املهج يف 
سبيل احلفاظ عىل الدين ومعامله وتربية أيتام آل حممد% عىل مبادئ االسالم 
الذي أرّسه النبي إىل موالنا عيل، فانتقل إلينا عرب تالمذة األئمة وموثوقي 

الرواة جياًل بعد جيل.
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السهل  باألمر  ليس  احلقبات  لكّل هذه  دراسة شاملة  إنجاز  أّن  وغري خفّي 
واجتامع  العقول  تكاتف  اىل  حيتاج  بل  ا،  أوحديًّ كان  ولو  الواحد  به  يقوم  الذي 
اجلهود، ولكن ملّا كان ما ال يدرك ُكّله ال يرتك ُكّله آثرت أن أكتب فيام لعيّل أوّفق 

له ويقّدرين اهلل عليه.

فريدة  جوهرة  أتناول  أن  إخــواين  من  األفاضل  بعض  عيّل  اقرتح  قّد  فإنه 
بالبحث  1255هـ(  احلائري)املتوىّف  االصفهاين  حسني  حمّمد  الشيخ  أفكار  من 
الوصفي، فاستجودت مقرتحه ملا يف ذلك من التعّرض جلهود أعالمنا املاضني، 
م يف جهود عّدة  والسيام أّن العنوان املقرتح هو )املقّدمة املوصلة( يقتيض مّنا التكلرُّ
من األعالم من خمتلف احلوارض العلمّية كام سيتضح إن شاء اهلل تعاىل، وإن كان 
بطل بحثنا وحموره هو الشيخ حممد حسني بن حمّمد الرحيم االصفهاين احلائري 

مّمن الزم حارضة كربالء املقّدسة حّتى لّبى نداء ربه.

ألوذ  من  بربكة  للصواب  ويوّفقني  الربكة  فيه  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  ورجوت 
املؤمنني عيل بن  بحامه وأرجو شفاعته يل ولوالدّي وإلخواين أعني موالي أمري 

أيب طالب صلوات اهلل عليه.

ورّتبُته عىل متهيد وثالثة مباحث وخامتة.

أّما التمهيد فأذكر فيه شيًئا عن كيفّية نشوء علم األصول.

ألّن  ؛  الواجب  مقّدمة  لبحث  واضًحا  تلخيًصا  فيه  أذكر  األول  واملبحث 
الكالم يف املقّدمة املوصلة ال يكتمل يف عامل اإلدراك إاّل بعد اتضاح معامل بحث 

مقّدمة الواجب، وتقسيامت املقّدمة، واآلراء التي تبّناها األعالم.
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األدّلة  وعن  املوصلة  املقّدمة  معنى  عن  للكالم  خصصته  الثاين  واملبحث 
التي بنى عليها شيخنا األصفهاين نظرّيته مستشهًدا بمقاطع من كتابه )الفصول 
الغروّية( قد ضبطت نّصها عىل عجٍل ؛ إذ الكتاب مازال حبيس الطباعة احلجرّية.

ما  بني  والتشابه  الفرق  بيان  أوهلام  أمرين،  إىل  فيه  أرشت  الثالث  واملبحث 
من  الفصول  صاحب  حّققه  ما  وبني  املعامل)املتوىف1101هـ(  صاحب  تصّوره 
جهة، ومن جهة أخرى بني ما حّققه صاحب الفصول وبني ما ُحِكَي عن شيخنا 

األعظم األنصاري)املتوىّف 1282هـ( يف التقريرات.

وثانيهام بيان كيفّية تلّقي األعالم لنظرّية صاحب الفصول بني القبول والرّد.

وخامتة أذكر فيها بعض النتائج بإجياز، واهلل هو املستعان.



146

الفصول الغروّية ونظرّية املقّدمة املوصلة -دراسة وصفّية-

التمهيد
علم األصول من العلوم املتفّرعة يف والدتا ووجودها عىل علم الفقه، بمعنى 
لبعض  استنباطه  يتوّقف  كان  مسائله  واستنباط  بالفقه  منشغاًل  كان  ملّا  الفقيه  أّن 

املسائل الفقهّية عىل نوعني من املشكالت:

األول: ما يكون حّل مشكلته حمّرًرا يف علٍم آخر، فلو توّقف استنباط احلكم 

الرشعي عىل متامّية إنتاج الشكل الثاين من ُصَور األقيسة األربعة فإّنه بالرجوع إىل 
علم املنطق تنحّل املشكلة، وال حيتاج الفقيه إىل أن حيّرر هذا املبدأ يف علم الفقه أو 

أن يقّنن له علاًم جديًدا.

ها حمّرر يف قواعد علم النحو أو يف علم  و كذلك لو ابتيل الفقيه بمشكلٍة حلرُّ
متن اللغة، فإّن التفيّص والتخّلص عن هذه املشكالت يكون بالرجوع اىل مسائل 
هذه العلوم، وليس هذا بغريب أو عزيز؛ فإّن حاجة العلوم إىل بعضها أمٌر ال ينكر.

فمثاًل: إّن أهل البيان و البالغة رغم تدوينهم وتأسيسهم لعلٍم مستقل لكّنهم 
يعوزهم احلال إىل الرجوع إىل علم الترصيف أو علم النحو ليعرفوا فصاحة أو 
بالغة بعض الكالم أو مقدار الفصاحة يف الكالم ؛ بداهة أهّنم مل يدّونوا يف علم 
غري  عىل  روا  وحــرّ دّونوا  ما  يف  اقترصوا  بل  وحيتاجوه،  يعوزهم  ما  كّل  البالغة 
ن وغري املحّرر مّما حيتاجونه ويكون وافًيا بالغرض يف علوم أخرى كمسائل  املدوَّ
التقديم والتأخري للمسند واملسند إليه وكمسائل الفصل والوصل،...إىل آخره)1(.
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بنحٍو  ولكن  ًرا  حمــرّ أو  آخر  علٍم  يف  ًرا  حمــرّ مشكلته  حّل  يكون  ال  ما  الثاين: 

يتوقف حّلها عىل  الفقيه بمشكلة  ابتيل  فلو  ؛  الفقيه  غري واٍف وغري مؤدٍّ لغرض 
معرفة وجوب مقّدمة الواجب أو عىل أّن أّي املقّدمات من مقّدمات الواجب هي 
الواجبة، فإّن الفقيه سيضطر قطًعا إىل حترير هذه املسألة وحتقيقها ؛ ألهّنا غري حمّررة 
النتيجة  عىل  متوّقف  الفقهّية  باملسألة  والعلم  التصديق  إّن  وأيًضا  آخر،  علم  يف 
العقاب  قبح  قاعدة  وحدود  املشتق،  مسألة  وهكذا يف  املسألة،  تلك  من  املحّققة 
بال بيان، واحلجّية عىل االنفتاح واالنسداد، ومقدار ما هو حّجة من أخبار اآلحاد 

اجتمع علم األصول من خالل تراكم جهود الفقهاء.

ولزيادة التوضيح أقول: انظر إىل كتاب )معامل الدين ومالذ املجتهدين( الشهري 
بـ )املعامل( أو بـ )معامل األصول( للشيخ حسن بن الشهيد الثاين)املتوىف1101هـ( 
فإّنه كتاب فقهي - عىل خالف املنطبع يف األذهان - قّدم فيه املصنف مقّدمة يف بيان 
مسائل أصولّية حيتاجها الفقيه والطالب ليعرف وجوه وأدّلة ما اختاره املصنف من 
نتائج فقهّية، وقد تقّدم تفصيل الكالم عنه يف بحث نرش يف عدد سابق، فراجع)2(.

بعد  مسألة  الفقهاء  جهود  برتاكم  األصول  علم  مسائل  اجتمعت  وهكذا 
مسألة. هذا عىل صعيد اهليأة الكّلّية للعلم.

والعمق  والتفصيل  اإلمجال  حيث  من  لوحدها  مسألة  كّل  صعيد  عىل  وأّما 
والسعة فكانت املسألة الواحدة تبدأ كبذرة وتنتهي كبستان، وهذه طبيعة العلم ال 

ينضج إاّل بتكاثر توارد األفكار واألنظار يف مسائله.

ورّبام ينعكس األمر فيكون العلم أو بعض مسائله كشجرة فيأيت من يقلعها 
االنسداد(،  عىل  الظنون  )حجّية  بمسألة  لذلك  التمثيل  يمكن  كام  عروقها،  من 
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حيث كانت مسألة ذات أمهّية قصوى اىل أن صارت قليلة اجلدوى بفضل عبقرّية 
أعاظم أعالمنا آخرهم الشيخ األعظم االنصاري.

ويف بحثنا هذا سنتعّرض ملسألة )املقّدمة املوصلة( التي كانت من بنات أفكار 
املحقق الشيخ حممد حسني بن حمّمد رحيم األصفهاين احلائري صاحب الفصول 
الغروّية، وألّن املقّدمة املوصلة ليست بحًثا مستقاًل بذاته وإّنام هي من فروع مسألة 
مقّدمة الواجب، وألجل ترابط األفكار وتكميل الصورة يف أذهاننا سنتطرق إىل 

بحث مقّدمة الواجب ولو إمجااًل.

وأّما احلديث عن حياة الشيخ حممد حسني األصفهاين احلائري وكتابه الشهري 
عن  كتب  ما  إلعادة  أرى  فال  ذلك  عن  كتب  ما  وجودة  لكثرة  مؤنته  ُكفينا  فقد 

شيخنا يف هذا املقام وجه، فراجع.)3(
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املبحث االأول: مقّدمة الواجب
	واًل : 	مّهّية بحث مقّدمة الواجب :

فائدًة  أكثرها  ومن  األصولّية  املباحث  أهّم  من  الواجب  مقّدمة  مبحث  يعّد 
وخدمًة لعلم الفقه؛ وليس ذلك ملا قد ينتج عن هذه املسألة من القول بالوجوب 
الرشعّي ملقّدمة الواجب أو عدم وجوب مقّدمة الواجب؛ إذ إّن مقّدمة الواجب 
الزمة اإلتيان والتحصيل- عقاًل عىل كّل حال- سواء أقلنا بوجوهبا رشًعا أم مل 
نقل بوجوهبا الرشعي ؛ فإّن الوجوب ورضورة ارتكاب املقّدمة مفروٌغ عنه عقاًل؛ 
وإاّل مل يكن ما فرضناه مقّدمة باقًيا عىل املقدمّية، فإّن كل عاقل جيد من نفسه أنه إذا 
وجب عليه يشٌء وكان حصوله يتوّقف عىل مقّدمات فإّنه البّد له من حتصيل تلك 

املقّدمات ليتوّصل إىل فعل ذلك اليشء هبا)4(.

قال شيخنا األصفهاين يف الفصول الغروّية : »كام ال نزاع يف وجوب املقّدمة 
بالوجوب العقيل بمعنى اللزوم و الالبّدّية ؛ إذ إنكار ذلك يؤّدي إىل إنكار كون 

املقّدمة مقّدمة«)5(

بل تكمن أمهّية هذا املبحث فيام أنتجه من مبادئ تصّورّية وفوائد علمّية هلا 
تة، والرشط املتأّخر،  كبري األثر والنفع يف علم الفقه، فالبحث عن املقّدمات املفوِّ
املطلق  إىل  الواجب  وتقسيم  الثالث،  كالطهارات  املقّدمات  بعض  وعبادّية 

واملرشوط وإىل املعّلق واملنجز، من فروع وثمرات مسألة مقّدمة الواجب.

بل إّن اتضاح تقسيم املقّدمة إىل مقّدمة علم ومقّدمة صّحة ومقّدمة واجب 
ومقّدمة وجوب وغريها كّله بربكة هذا املبحث.
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وببيان أوضح أقول: ال يشرتط يف صّحة عقد البحث األصويل ورفع لغوّية 
انعقاده هو إنتاجه لفوائد عملّية قطًعا، بل يكفي يف عقالئّية عقد البحث احتاملّية 

أحد أمرين عىل سبيل منع اخللو:

1-احتاملّية إنتاجه لفوائد عملّية.

2-احتاملّية إنتاجه لفوائد علمّية.

وقد ثبت جزًما فوائد علمّية كبرية هلذا املبحث.

ثانًيا : مّل النزاع بني األصوليني :

قد سبق أّن مقّدمة الواجب البّد من ارتكاهبا وهي واجبة عقاًل وال نزاع يف 
هذا املقدار، فيحّق أن نسأل أين حمّل النزاع؟

ارتكاب  ورضورة  الالبدّية  مطلق  يف  ليس  النزاع  إّن  أقــول:  اجلــواب  ويف 
املقّدمة ومن أّي جهةحصلت، بل حمّل النزاع يف ثبوت وجوٍب والبّديٍة رشعّية ملا 
هو مقّدمة، بمعنى أّن هذا الوجوب الرشعي -الذي هو ثابت لذي املقّدمة - هل 

يثبت بَِتبِعِه وبربكته وجوٌب للمقّدمة.

ثالًثا : مسألة مقّدمة الواجب فقهّية 	و 	صولّية؟

ولك أن تسأل : أّنه ملّا كان البحث وحمل النزاع يف الوجوب الرشعي ملقّدمة 
الواجب فهل يبقى بحًثا أصولًيا؟ ؛ إذ قد تقّرر أّن علم األصول يبحث عن قواعد 
تقع يف طريق استنباط احلكم الرشعّي، وغري خفيٍّ أّن وجوب مقّدمة الواجب هو 

بنفسه حكم رشعّي فكيف يكون واقًعا يف طريق استنباط حكم رشعّي ؟!

من  هو  املقّدمة  بوجوب  البحث  هذا  عن  التعبري  إّن   : أقول  اجلــواب  ويف 
اليشء  وجوب  بني  التالزم  عن  البحث  أّن  التعبري  وحّق  التعبري،  يف  التسامح 
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ووجوب مقّدماته، أو فقْل يف أّن العقل هل يدرك التالزم يف احلكم بنحٍو كيّلّ بني 
ذي املقّدمة واملقّدمة؟

فعندما يدرك العقل وجوب احلج مثاًل بربكة النّص القرآين واحلديثي، ويدرك 
نه من احلج إاّل بتقديم مستنداته إىل اجلهات الرسمّية ليتم قبول اسمه  أيًضا عدم متكرُّ
فهو بالنتيجة أدرك مقّدمية تقديم أوراقه الثبوتّية وأدرك لزوم تقديمها عقاًل، لكن 
هل يدرك هذا العقل التالزم يف الوجوب الرشعّي بني احلج وبني تقديم أوراقه 
بحيث صار عنده واجبان رشعّيان احلج وهو الواجب الرشعي النفيّس، وتقديم 
االوراق وهو الواجب الرشعّي التبعّي الذي ترّشح عليه الوجوب الرشعّي من 

وجوب احلج، أو ال يدرك ذلك؟

وبكلمة : البحث يف ثبوت التالزم بني احلكم الرشعي لذي املقّدمة -املفروغ 
الثبوت- واحلكم الرشعي للمقّدمة - املشكوك الثبوت-.

وعليه : إّن هذه املالزمة -لو ثبتت- فال ختلو إّما أن تكون مالزمة غري بّينة، 
أو بّينة باملعنى األعّم أو البّينة باملعنى األخّص.

فإن كان هذا اللزوم بني وجوب املقّدمة ووجوب ذهيا من سنخ اللزوم غري 
البنّي أو البنّي باملعنى األعم فال يرجع ادراك املالزمة إىل داللة اللفظ بل يستقّل 
العقل بإدراك املالزمة - لومّتت - من خالل إدراكه للملزوم بام هو، ال بام هو لفظ 
ولو كان يف صقع اإلثبات متجلبًبا بجلباب األلفاظ، ومن َثمَّ فنحتاج إىل دليل عىل 
حجّية هذا االدراك العقيل ؛ ألّنا حّصلنا صغرى املالزمة التي هي إدارك العقل 
للمقّدمة، لكن  املقّدمة والوجوب الرشعّي  الوجوب الرشعّي لذي  للتالزم بني 
يبقى علينا إثبات لزوم األخذ هبذا اإلدراك العقيل وهو ما يبحثه األصوليون يف 
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بحث حجّية العقل، فراجع)6(.

األخّص  باملعنى  البّينة  سنخ  من  املالزمة  عىل  الداللة  هذه  كانت  إذا  وأّما 
التي  االلتزامّية  الداللة  بواسطة  لالزم  ادراكنا  بواسطة  للمالزمة  إدراكنا  فيكون 
هي من سنخ الدالالت اللفظّية فنحتاج إىل حجّية الظواهر لنأخذ هبذا الفرد من 

الظهور الذي ثبت لدينا عىل الفرض.

رابًعا : تعريف املقّدمة :

اليشء  متييز  عىل  ولالقتدار  التصوري  اجلهل  رفع  ألجل  التعريف  يطلب 
عن أغياره املشاهبة له يف جهة أو جهات، فلو كان اليشء متميًزا بآثاره مل يتوجب 
البحث عن تعريفه، ولو كانت األشياء التي يراد تعريفها متباينة باحلقيقة مل يمكن 
أن جتتمع يف حّد أو رسٍم تاّمني ؛ وهلذا أو لذاك أو لذان مًعا مل ينشغل األصوليون 
يف تعريف املقّدمة تعريًفا جامًعا لكّل األقسام بل قسموا املقّدمة ثّم عرفوا كّل قسٍم 

عىل حدة.

نعم، كانت هناك حماوالت ال تنكر مع غض الطرف عن صّحتها أو بطالهنا، 
أمكن  ملا  لوالها  وجه  عىل  آخر  يشٍء  إىل  هبا  يتوّصل  »ما  هي:  املقّدمة  أّن  فمنها 

حتصيله«)7(.

خامًسا : تقسيامت املقّدمة :

وقد ُقّسمت املقّدمة إىل أقسام خمتلفة باعتبارات وحيثّيات خمتلفة :

التقسيم األول: املقّدمة الداخلّية، واخلارجّية.

ومالك وحلاظ هذا التقسيم هو نفس املقّدمة بلحاظ نفسها.
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فاملقّدمة الداخلّية هي أجزاء الواجب املرّكب، فإّن كّل ما يتوقف عليه املرّكب 
ووجود  لتحّقق  مقّدمة  هو  املرّكب  وجود  عن  خارج  مستقل  وجوٌد  له  وليس 
املرّكب خارًجا؛ كالتكبري أو السجود أو الركوع بالنسبة إىل الصالة، فإّن كّل جزٍء 

يف نفسه مقّدمة لوجود املرّكب.

مستقل  وجوٌد  وله  اليشء  عليه  يتوّقف  ما  كّل  فهي  اخلارجّية  املقّدمة  وأّما 
خارج عن وجود اليشء، كالوضوء بالنسبة إىل الصالة، وقطع املسافة بالنسبة إىل 

احلج.

التقسيم الثاين : العقلّية، والرشعّية، والعادّية.

ومناط ومالك هذا التقسيم هو حلاظ احلاكم هبا والباعث إليها.

احلركة  كتوّقف احلج عىل  املقّدمة عليها عقاًل،  ذو  يتوّقف  ما  : هي  فاألوىل 
واالنتقال.

واالعتبار  باجلعل  أي  ا  رشعيًّ عليها  املقّدمة  ذي  توقف  يكون  ما   : والثانية 
الرشعي، كتوّقف الصالة عىل الطهارة، والصوم عىل عدم السفر.

والثالثة : ما يكون توقف ذي املقّدمة عليها بحسب العادة والطبيعة، كتوّقف 
الصعود إىل السطح عىل نصب السّلم وكتوقف احلج عىل السفر.

التقسيم الثالث : مقّدمة الوجود، والوجوب، والصّحة، والعلم.

بلحاظ  للمقّدمة  تقسيم  فهو  املقّدمة  ذي  مالحظة  هو  التقسيم  هذا  ومالك 
ذهيا.
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فاألوىل : مقّدمة الوجود، وهي ما يتوّقف وجود ذي املقّدمة - أعني الواجب 
- عليها، كام يف توّقف الوضوء عىل املاء.

عليها،  املقّدمة  ذي  وجوب  يتوّقف  ما  وهي  الوجوب،  مقّدمة   : والثانية 
كتوّقف وجوب احلج عىل االستطاعة.

املقّدمة عليها كتوقف  والثالثة : مقّدمة الصّحة، وهي ما يتوقف صّحة ذي 
صحة الطالق عىل شهادة الشاهدين العدلني.

امتثال  بحصول  العلم  عليها  يتوّقف  التي  وهي  العلم،  مقّدمة   : والرابعة 
الذراع يف  بدخول كامل  للعلم  العضد حتصياًل  كَغْسل يشٍء يسري من  الواجب، 
إىل  الصالة  بتحّقق  للعلم  حتصياًل  األربع  اجلهات  إىل  وكالصالة  املغسول،  مجلة 

القبلة ملن كان جاهاًل بالقبلة.

التقسيم الرابع : سبب، ومعّد، ورشط، وعدم املانع.

تأثري كل مقّدمة يف ذهيا، فبتغاير أنحاء  التقسيم هو حلاظ كيفّية  ومالك هذا 
التأثري انقسمت إىل هذه األقسام.

بالدلوك يف وجوب  له  ُيَمّثل  املسبب، كام  منه وجود  ما يكون  : هو  فاألول 
الصالة لقوله تعاىل : ﴿	قم الصالَة لدُلوِك الشمِس إىل َغسِق اللْيل﴾)8(.

والثاين : أعني املعّد وهو ما يقّرب العّلة إىل املعلول، كارتقاء درجات السّلم 
فإهّنا معّدات للكون عىل السطح.

والثالث : ما يكو ن مصّحًحا لعّلّية العّلة وحصول آثارها، ولذا كان منقساًم 
أو  النار،  إىل  املستند  اإلحراق  إىل  بالنسبة  كالُقرب  الفاعل  فاعلّية  ما يصّحح  إىل 
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ويمكن  واحرتاقه،  بالنار  لإلنفعال  لقابلّيته  حتقيًقا  القطن  كجفاف  القابل  قابلّية 
التمثيل للرشط بالطهارة للصالة فإهّنا رشط لصّحتها كام هو واضح.

مانٌع عن  فإّنه  املقتيض، كاحلدث  تأثري  مانًعا عن  ما يكون وجوده   : والرابع 
صّحة الصالة.

إّنام هو يف مقدمة  النزاع يف وجوب املقّدمة وعدمه  أّن  هذا وال خيفى عليك 
الوجود والصّحة بغض النظر عن التقسيامت اأُلخر، وأّما مقدمة الوجوب فهي 
اتصف  ملا  لوال حتققها  إذ  ؛  فيه  توّهم دخوهلا  ينبغي  النزاع وال  خارجة عن حمّل 

الواجب بالوجوب، وبعد حتققها ال معنى لوجوهبا كام هو واضح.

سادًسا : األقوال يف مسألة مقّدمة الواجب:

انقسم األعالم يف مسألة مقّدمة الواجب عىل أقوال عّدة :

وغريه،  ا  رشعيًّ رشًطا  وغريه،  السبب  يف  مطلًقا،  بوجوهبا  القول   : األول   *
مقّدمة داخلّية وغريها، قصد إرادة ذي املقّدمة أو ال، ُقصد هبا التوّصل إىل ذهيا أو 

مل ُيقصد، موصلة كانت أم ال، وهو املنسوب إىل املشهور)9(.

* الثاين : القول بعدم وجوب مقّدمة الواجب مطلًقا، وهو مذهب مجع من 
املحققني املقاربني لعرصنا كالشيخ حممد رضا املظفر وشيخه املحقق الشيخ حمّمد 

حسني األصفهاين الكمباين)املتوىّف 1361هـ()10(.

* الثالث : التفصيل بني الرشط الرشعي فال جيب بالوجوب الرشعي الغريي 
ألّنه واجب بالوجوب النفيس نظري أجزاء الواجب، وبني غري الرشوط الرشعّية 

فتجب، وهو خمتار املحقق النائيني)املتوىّف 1355هـ()11(.
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* الرابع : التفصيل بني املقّدمة املرتكبة بإرادة ذهيا فتجب، والتي ترتكب ال 
بإرادة ذهيا فال جتب، وهذا التفصيل ظاهر املعامل يف بحث الضّد)12(.

* اخلامس : التفصيل بني املقّدمة املوصلة - أي التي يرتّتب عليها الواجب 
النفيس بالفعل خارًجا - فتجب، وبني املقّدمة غري املوصلة فال جتب، وهو مذهب 
شيخنا صاحب الفصول و حملرُّ الكالم يف هذا البحث وسيأيت توضيحه يف املبحث 

الثاين.

* السادس : التفصيل بني ما قصد به التوّصل إىل ذي املقّدمة فيقع عىل صفة 
املنسوب للشيخ  القول  به ذلك فال يقع واجًبا، وهو  الوجوب وبني ما مل ُيقصد 

األعظم)13(.

استيضاح  يف  ونحن  ذكرها،  يف  طائل  ال  أخرى  وأقوال  تفصيالت  هناك  و 
املسألة يف غنًى عنها.
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املبحث الثاين : املقّدمة املو�شلة
القول بوجوب خصوص  الفصول اختار  أّن شيخنا صاحب  تقّدم  قد 

املقّدمة املوِصلة من مقّدمات الواجب، فام هي املقّدمة املوِصلة ؟
وما هو الدليل عنده عىل وجوب خصوص املقّدمات املوِصلة؟

	واًل: معنى املقّدمة املوصلة:

أّما اجلواب عن السؤال األّول فهو أّن املراد باملقّدمة املوصلة هو املقّدمة التي 
يرتتب عليها وجود ذي املقّدمة بالفعل خارًجا، فلو تسّببت املقّدمة بالقدرة عىل 

إجياد ذي املقّدمة إاّل أّنه صادف عدم وجوده مل تكن املقّدمة موصلًة.
امتثال  عىل  للقدرة  موجبة  أهّنا  رغم  احلج  لفريضة  والسفر  األسباب  فتهيئة 
الفريضة إاّل اّنه ليس بالرضورة أن تكون مقّدمة موصلة، بل البّد من حتقق فريضة 
ملرض  احلج  أداء  عليه  تعذر  فلو  موصلة،  مقّدمة  كانت  أهّنا  لنا  لينكشف  احلج 
ولو بعد وصوله إىل احلرم مل تكن تلك املقّدمات موصلة ومن ثمَّ مل تكن واجبة 

بالوجوب الرشعّي.
 :  قال شيخنا صاحب الفصول

نا أيًضا أّنه ُيعترب يف اتصاف  ، و بيَّ »قد ذكرنا أّن وجوَب مقّدمِة الواجب غرييٌّ
الواجب الغريّي بالوجوب كونه بحيث يرتّتب عليه الغري الذي جيب له حتى إّنه 
لو انفّك عنه كشف عن عدم وقوعه عىل الوجه الذي جيب فال يتصف بالوجوب.

تتصف  ال  الواجب  مقّدمة  إّن  له:  تأكيًدا  و  لذلك  توضيًحا  هنا  نقول  و 
ذي  وجوُد  عليها  ترَتب  إذا  إاّل  مقّدمة  كوهنا  حيث  من  املطلوبّية  و  بالوجوب 
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املقّدمة، ال بمعنى أّن وجوهبا مرشوط بوجوده فيلزم أاّل يكون خطاب باملقّدمة 
أصاًل عىل تقدير عدمه فإّن ذلك متضُح الفساد.

كيف؟! و إطالُق وجوهبا و عدمه عندنا تابع إلطالِق وجوبه و عدمه، بل 
إذا  إهّنا  حّتى  الواجب  بحصول  منوٌط  املطلوب  الوجه  عىل  وقوعها  أّن  بمعنى 
عىل  وجوهبا  لعدم  ؛  واملطلوبّية  الوجوب  وصف  عن  جتّردت  عنه  جمّردًة  وقعت 
قبيل  الوجود هلا ال من  قبيل رشط  الواجب من  إىل  فالتوّصل هبا  املعترب،  الوجه 

رشط الوجوب.

و هذا عندي هو التحقيق الذي ال مزيد عليه وإن مل أقف عىل من يتفّطن له«)14(.

ثانًيا: األدّلة عىل املقّدمة املوصلة :

الفصول عىل مدعاه  إليها شيخنا صاحب  استند  التي  والوجوه  األدّلة  وأّما 
فهي ثالثة أدّلة أذكر نّص كالمه يف البداية :

قال شيخنا األصفهاين يف الفصول :

»إذا تقّرر هذا فاملستند عىل القول املختار وجوه:

األول : شهادُة الرضورة بذلك ؛ فإّن من راَجَع وجدانه - حال إرادته ليش ء و 

طلبه له، و قاس نفسه إىل ما يتوّقف عليه من مقّدماته، وأْنَصَف- قطع بأّنه مريٌد 
هلا للوصلة إليه عىل حّد إرادته له، وَقَطع بأّن منشأ هذه اإلرادة إّنام هو إرادة ذي 
املقدمة، وأهّنا تستلزمها حّتى إّنه لو بنى عىل عدم إرادتا حال إرادته وجد ذلك 

من نفسه جمرد فرض ال حقيقة له؛ ملخالفته مقتىض عقله.

ل املقّدمات فيمتنع إرادته  و اعرُتض عليه : بأّن اآلمر كثرًيا ما يذهل عن تعقرُّ
ق اإلرادة و الطلب بأمر ]مذهوٍل عنه[ غرُي معقول. هلا؛ إذ تعلرُّ
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حمل  عن  فخارج  األصــيّل  الطلب  يف  ذلك  امتناع  أريــَد  إن  أّنه   : اجلــواب  و 
البحث، و إن أريد امتناعه يف الطلب التبعّي فممنوع ؛ فإّن لوازم اخلطاب مرادٌة 

بإرادته كتعيني أقّل احلمل من اآليتني)15( و إن ُقّدر الذهول عنها.
أو نقول : املقّدمُة مرادٌة عىل تقدير الذهول عنها باإلرادة الشأنّية، بمعنى أهّنا 
بحيث لو تنّبه اآلمر هلا ألرادها، وهي منّزلة منزلة اإلرادة الفعلّية بحكم العقل و 
العادة، كمحافظة العبد عىل ما جيده من مال مواله يف معرض التلف، وكإنقاذه 
للغريق من أهله و صديقه إذا متّكن من ذلك من دون مانع، فإّنه ُيذّم عىل الرتك 
يف ذلك قطًعا وإن مل يسبق إليه خطاب به، وليس ذلك إاّل لكون املقام بحيث لو 

اطلع عليه مواله أللزمه به.
عىل أّنه ال خفاء يف أّن الوجوب املتنازع فيه إّنام هو الوجوب الرشعي و هو 

مستند إىل أمره تعاىل وإرادته، ويمتنع الذهول و الغفلة عليه.
املستند إىل أمر من جيب طاعته رشًعا فراجع إىل أمره تعاىل،  وأّما الوجوب 

فإّنه تعاىل حيث أمرنا بالطاعة أمرنا بمقّدماتا أيًضا.
الثاين : أّن رصيح العقل قاٍض بأّن اتصاف األمر املقدور بالرجحان النفيس- 

املانع من النقيض بالفعل- يوجب اتصاف ما يتوّقف عليه من مقّدماته التي تقّدم 
تقّرر عند أهل  ما  الغريي كذلك، وقضّية  الرجحان  أعني  له،  بالرجحان  ذكرها 
التحسني والتقبيح من أّن أحكام الرشع تابعة ملا تتضمنه األفعال من وجوه املصالح 
الغريّي  والراجح  لنفسه،  مطلوًبا  النفيس  الراجح  يكون  أن  املرجحة  اجلهات  و 
الرجحان،  مراتب  تفاوت  بحسب  الطلب  مراتب  اختالف  عىل  للغري  مطلوًبا 
وحيث إّن رجحان الواجب رجحاٌن مانٌع من النقيض فالبّد أن يكون رجحان 
مقّدماته أيًضا كذلك، وذلك يستلزم وجوهبا عىل القاعدة املذكورة، وهو املطلوب.
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الثالث : أهّنا لو مل جتب جلاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب عىل وجوبه َلِزَم 

املطلق عن  الواجب  َلِزَم خروج  ؛ المتناعه حال عدمها، وإال  باملحال  التكليف 
كونه واجًبا مطلًقا، وبطالن كّل منهام ظاهر«)16(.

وحاصل كالمه بصورٍة أوضح)17( :

العقل باملالزمة بني  إاّل حكم  املقّدمة ليس  أّن طريق ثبوت وجوب   : األول 

وجوب اليشء ووجوب مقدمته، والقدر املتيقن منه هو املالزمة بني وجوب يشء 
ووجوب خصوص مقّدمته املوصلة.

الثاين : أّن العقل والرضورة يقضيان بصّحة ترصيح اآلمر بعدم إرادة املقّدمة 

غري املوصلة يف الوقت الذي يقضيان فيه بقبح ترصحيه بعدم إرادة مطلق املقّدمة 
أو خصوص املوصلة.

الثالث : أنه ملّا كان الغرض من وجوب املقّدمة هو التوّصل هبا إىل الواجب، 

فالبّد ان يكون حصوله مأخوًذا يف مطلوبّيتها فإّن من يريد شيًئا ألجل التوّصل إىل 
آخر فإّنه ال يريده إذا جتّرد عنه.

وقال يف موضع آخر من فصوله بأسلوب أوضح وأوجز :

ل عىل ذلك : أّن وجوَب املقّدمة ملّا كان من باب املالزمة العقلّية  »والذي يدرُّ
فالعقل ال يُدّل عليه زائًدا عىل القَدر املذكور.

وأيًضا : ال يأبى العقُل أن يقوَل اآلمُر احلكيم: )أريُد احلج و أريُد املسري الذي 
يتَوّصل به إىل فعل احلج له دون ما ال يتوّصل به إليه وإن كان من شأنه أن يتوّصل 
بقبح  قاضية  أهّنا  كام  ذلك،  بمثل  الترصيح  بجواز  قاضيٌة  الرضورة  بل  إليه(،  به 
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الترصيح بعدم مطلوبيتها له مطلًقا أو عىل تقدير التوّصل هبا إليه، وذلك آيُة عدم 
املالزمة بني وجوب الفعل و وجوب مقّدمته عىل تقدير عدم التوّصل هبا إليه.

و أيًضا : حيث إّن املطلوب باملقّدمة جمّرد التوّصل هبا إىل الواجب و حصوله 
فال جرم يكون التوّصل إليه وحصوله معترًبا يف مطلوبيتها فال تكون مطلوبًة إذا 
يريد شيئا ملجرد حصول يش ء ال  بأّن من  قاٍض  الوجدان  انفّكت عنه، ورصيح 
يريده إذا وقع جمرًدا عنه و يلزم منه أن يكون وقوعه عىل الوجه املطلوب منوًطا 

بحصوله«)18( .

بني  املالزمة  ثبوت  فعلّية  يــرى   الفصول صاحب  أّن   : فاملتحّصل 
عن  فضاًل  ذلك  عىل  األدّلة  وهنوض  ذهيا،  ووجوب  املوصلة  املقّدمات  وجوب 
ذهبوا   -اخلوئي -كاملحقق  األعالم  بعض  فإّن  وإمكاهنا،  معقولّيتها  نفس 
ووجوب  اليشء  وجوب  بني  املالزمة  مّتت  لو  وأّنه  املوصلة  املقّدمة  معقولّية  إىل 
مقّدماته فال تنهض عىل أكثر من وجوب املقّدمة املوصلة ولكن مل ينهض عندهم 

الدليل عىل أصل املالزمة)19(.

بل ُحِكَي ميل صاحب العروة السّيد حمّمد كاظم اليزدي)املتوىّف 1337هـ( 
إىل   بذهابه نجزم  مل  وإن  املوصلة)20(،  باملقّدمات  الوجوب  اختصاص  إىل 

القول بثبوت أصل املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقّدماته.
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املبحث الثالث : جذور املقّدمة املو�شلة ونتائجها
فالكالم يقع يف مقامني :

	واًل : جذور القول باملقّدمة املوصلة

املقّدمة املوصلة من بنات أفكار شيخنا صاحب الفصول،  أّن  ال إشكال يف 
الفكرة كانت موجودة يف كلامت بعض  بذور هذه  يمنع من كون  ولكّن هذا ال 
علم  يف  سيام  ال  كثرية  أمثلة  األمر  هلذا  فإّن  منّقحة،  وغري  جمملة  بصورة  األعالم 

األصول.

فمثاًل حجّية الظنون بدليل االنسداد ال ُيرتاب يف أّن مؤسس بنياهنا ومشّيد 
أركاهنا هو املريزا أبو القاسم القمي)املتوىف1231هـ( يف كتابه )القوانني املحكمة( 
ولكّن بذور فكرة االنسداد يمكن حتصيلها من )الفوائد احلائرّية( ألستاذه الوحيد 
جمازًفا  أكون  أن  غري  من  األصول(  )معامل  من  بل  1205هـــ(،  البهبهاين)املتوىّف 
والفكرة هو  البذرة  بني  الفرق  أن  لو عرفت  التصديق  مبالًغا، ويسهل عليك  أو 

كالفرق بني البذرة والشجرة.

موجودة  املوصلة  باملقّدمة  القول  بذور  كون  يف  ُبعًدا  أرى  ال  ذلك  وألجل 
يف)معامل األصول(

قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاين يف املعامل : »فحّجة القول بوجوب املقّدمة 
مريًدا  املكلف  كون  حال  يف  الوجوب  عىل  دلياًل  ينهض  إّنام  تسليمها  تقدير  عىل 

للفعل املتوقف عليه«)21(.
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عىل  األدّلة  هنوض  يرى  ال  املعامل  صاحب  شيخنا  أّن  مفادها  العبارة  فهذه 
إرادة  صورة  يف  لكانت  وهنضت  األدّلة  مّتت  لو  لكن  الواجب،  مقّدمة  وجوب 
االمتثال من املكّلف بذي املقّدمة، ففي غري صورة إرادة االمتثال إّما ليست مقّدمة 

فال وجوب هلا، أو هي مقّدمة لكّن الدليل ال يشملها بالوجوب.

وعىل الشّقني يظهر التشابه بني ما أّسسه شيخنا صاحب الفصول وبني كالم 
بالوجوب  املقّدمة  التّصاف  حيثّية  املكلف  فعل  أدخال  إهّنام  إذ  ؛  املعامل  صاحب 
ال  الفصول  صاحب  أّن  اإلفرتاق  نقطة  لكّن  بالوجوب،  اتصفت  ملا  فعله  ولوال 
إثباًتا  ثبوًتا وال  تكون كذلك  بالفعل، وال  أوصلت  إذا  إاّل  مقّدمة موصلة  يراها 
إاّل بعد الفراغ من امتثال ذي املقّدمة، بينام يرى صاحب املعامل اتصافها بالوجوب 

يدور مدار إرادة امتثال ذهيا من غري توقف عىل حصول الفعل خارًجا.

بني  خمتلفة  بالوجوب  املقّدمة  التصاف  حيثّيًة  املأخوذ  الفعل  طبيعة  نعم، 
املذهبني ؛ فإّن اإلرادة من األفعال اجلنانّية واالمتثال املأخوذ عند صاحب الفصول 

من األفعال البدنّية التي قد يكون مرشوًطا بالنّية يف بعض الصَور.

وجوب  اشــرتاط  أّن  املعامل  صاحب  شيخنا  عبارة  ظاهر  عىل  يتوجه  نعم، 
الواجب بإرادته غري معقول ألدائه إىل اباحة الواجب، وكيفّية التخّلص من هذا 

اإلشكال مذكوٌر يف املطوالت.

أبو  الشيخ  الفصول  أخ صاحب  ابن  قاله  ما  ما ذكرته  اجلملة-  يؤيد -يف  و 
املجد األصفهاين)املتوىف 1362هـ( :

يعتربان  واملعامل[  الفصول  صاحبي  بأهنام  ]يعني  يشهد  الصحيح  »والتأّمل 
إرادة  له،  مصداًقا  يكون  بحيث  الوجوب  صفة  عىل  الغريي   الواجب   وقوع   يف  
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الغري، أو إيصاله إليه،كام يتضح لك قريبا، و تعرف إن شاء اهلل أن ما ذهبا إليه هو 
الصحيح، و مرادمها واحد و إن اختلف التعبريان.

و كيف خيفى عليهام أّن الزم ما نسب إليهام أن يعود األمر باملقّدمة إىل رضب 
من العبث و املجون؟!؛ إذ معناه حينئذ افعل املقّدمة إن كنت تفعل ذا املقدمة، و 
بالالزم افعل املقدمة إن كنت تفعلها، ألّن فاعل الواجب فاعل ملقّدمتها بالرضورة، 
و أن ال يكون العصاة مكّلفني باملقّدمات أصال، إىل غري ذلك من رضوب الفساد 

املرتتبة عىل هذا الوهم«)22(.

ومن جهة أخرى قد ُيقال بوقوع مذهب شيخنا صاحب الفصول يف املقّدمة 
الشيخ  الشيخ األعظم  إىل  ُنسب  فقد  بعده،  نواًة ألفكاٍر جديدة ألعالم  املوصلة 
ل فهي عىل  مرتىض األنصاري القول بالتفصيل بني املقّدمات التي ُقصد هبا التوصرُّ

الوجوب وبني ما مل يقصد به التوّصل فال تكون عىل صفة الوجوب.

قال يف مطارح األنظار الشيخ األنصاري: »و هل ُيعترب يف وقوعه عىل صفة 
به إىل الغري أو ال؟  التوّصل  الوجوب أن يكون اإلتيان بالواجب الغريي ألجل 

وجهان، أقوامها األّول.

و حتقيق املقام هو: أّنه ال إشكال يف أّن األمر الغريي ال يستلزم امتثااًل- كام 
عرفت يف اهلداية السابقة - بل املقصود منه جمّرد التوّصل به إىل الغري، و قضّية ذلك 
هو قيام ذات الواجب مقامه و إن مل يكن املقصود منه التوّصل به إىل الواجب، كام 
إذا أمر املوىل عبده برشاء اللحم من السوق، املوقوف عىل حتصيل الثمن، و لكّن 
العبد حّصل الثمن ال ألجل رشاء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من االمور املوقوفة 
عليه، ثّم بدا له االمتثال ألمر املوىل، فيكفي له الثمن املذكور من غري اشكال يف 
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ذلك وال حاجة إىل إعادة التحصيل..«)23(.

وكالمه ظاهر جًدا يف كفاية نفس حصول املقّدمة يف االمتثال من غري قصد 
التوّصل ؛ ألّن نفس ذي املقّدمة ليس من االمور العبادّية وإن مل يكف يف وقوع 

املقّدمة عىل صفة الوجوب كام سيتضح.

ثم قال : »إّنام اإلشكال يف أّن املقّدمة إذا كانت من األعامل العبادّية التي جيب 
وقوعها عىل قصد القربة- كام مّر الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة- فهل يصّح 

يف وقوعها عىل جهة الوجوب أن ال يكون اآليت هبا قاصدا لإلتيان بذهيا؟«)24(.

عىل  املقّدمة  وقوع  اشرتاط  فالظاهر  كان،  »وكيف   : ملخًصا   قال ثم 
صفة الوجوب و املطلوبّية بقصد الغري املرتّتب عليها، ملا عرفت. و يكشف عن 
ذلك مالحظة األوامر العرفّية املعمولة عند املوايل و العبيد، فإّن املوايل إذا أمروا 
عبيدهم برشاء اللحم املوقوف عىل الثمن، فحّصل العبد الثمن ال ألجل اللحم، مل 
يكن ممتثال لألمر الغريي قطعا، و إن كان بعد ما بدا له االمتثال جمزيا، ألّن الغرض 

منه التوّصل.

و ملّا كان املقّدمة العبادّية ليست حالتها مثل تلك املقّدمات يف االكتفاء بذات 
املقّدمة عنها، وجب إعادتا كام يف غريها من العبادات، فال يكاد يظهر الثمرة يف هذا 
النزاع يف املقّدمات الغري العبادّية- كغسل الثوب و نحوه- رضورة حصول ذات 
الواجب و إن مل حيصل فيه االمتثال عىل وجه حصوله يف الواجبات الغريّية«)25(.

صفة  عىل  وغريها  العبادّية  املقّدمة  وقوع  رشط  أّن  يف  رصيح  هذا  وكالمه 
من  املكلف  به  أتى  ما  يكون  فال  مقدمّيتها،  بقصد  يتّم  إّنام  أوالعبادّية  الوجوب 

املقّدمات واجًبا أو عبادًيا ما مل يقصد مقّدميته وهي داعي التوّصل هبا إىل الغري.
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وهبذا يتضح الفرق بني نظرّية الشيخ األنصاري ونظرّية صاحب الفصول؛ 
سواء  عليها  املقّدمة  ذو  يرتّتب  التي  املقّدمة  وجوب  يرى  الفصول  صاحب  فإّن 
أكانت املقّدمة مقصودة أم ال - بغّض النظر عن امكان ذلك يف نفسه أو تأّتيه يف 

املقدمات العبادّية.

عند  بالوجوب  املقّدمة  اتصاف  يف  مأخوذين  غري  وعدمه  املقدمّية  فقصد 
صاحب الفصول بخالف الشيخ االعظم – بحسب ما نقل عنه يف التقريرات- 
أو  التوصلّيات  يف  سواء  عنده  الوجوب  صفة  عىل  املقّدمة  وقوع  مناط  متام  فإّن 
يف  قصد  بال  وقعت  ولو  باإلجزاء  التزم  وإن  بقصدها  وقوعها  هو  التعبدّيات 

التوصلّيات ولو مل تقع واجبة.

ثانًيا : نتائج وثمرات القول باملقّدمة املوصلة :

يكفي  بل  عملية  ثمرات  وجود  عىل  البحث  صحة  ابتناء  عدم  منا  تقّدم  قد 
للمباحث  عملية  ثمرات  لتصوير  االعالم  يسعى  ذلك  ومع  علمّية  ثمرة  وجود 

االصولّية ولو باالستعانة بمسألة النذر.

هذا وقد ذكرصاحب الفصول للقول باملقّدمة املوصلة ثمرة، حاصلها:

أنه لو كان عندنا عبادة واقعة ضًدا لواجٍب أهم كالصالة وإنجاء الغريق فإّن 
العبادة حترم الّن تركها مقّدمة للواجب األهم فتكون الصالة يف الفرض حراًما 

ألّن تركها واجًبا، هذا لو بنينا عىل وجوب مطلق املقّدمة.

فعل  يكون  فال  املقّدمات  من  املوصلة  خصوص  وجوب  عىل  بنينا  لو  وأّما 
الصالة حراًما ألن الرتك الواجب هو خصوص الرتك املوصل إىل إنجاء الغريق 
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ال مطلق الرتك.

واحلاصل : أن الثمرة املتصّورة هي تصحيح العبادة التي يتوقف عىل تركها 
اآلخر،  الضّد  لفعل  مقّدمة  الضدين  أحد  ترك  أّن  عىل  بناًء  أهّم  واجــٍب  فعُل 
والواجب عىل القول باملقّدمة املوصلة هو الرتك الذي يرتّتب عليه فعل الواجب 
يكون  واجًبا كي  تركها  يكون  ترّتب فال  يكون هناك  االتيان هبا ال  االهّم، ومع 

فعلها حمرًما فال تكون فاسدة.
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اخلامتة
قد يتخيل البعض عدم جدوائّية النظر يف النظريات األصولّية القديمة لتومهه 
هذا  بطالن  أدركنا  العجالة  هذه  خالل  من  ونحن  املتأخرين،  بنقاشات  بطالهنا 
الشيخ  املوصلة غرّيه وطّوره  املقّدمة  الفصول من  أّسسه صاحب  ما  إذ  التخّيل؛ 
االنصاري إىل ما عرفت ثّم حاول بعض األعالم هدم األساس والتطوير، وجاء 
التعليق-  بنحو  -ولو  الفصول  صاحب  عليه  بنى  ما  ليصحح  اآلخر  البعض 
إىل اختصاص  العروة  يظهر ميول صاحب  السّيد اخلوئي وغريه حيث  كاملحّقق 

الوجوب باملقّدمات املوصلة..

وقد يذهب البعض االخر إىل قياس قيمة االفكار باحلقبة الزمنية فيعّد االفكار 
املعارصة متطورة واالفكار التي قد فنى اهلها رجعّيًة وسخيفًة، وهذا إن دّل عىل 
يشء فهو يدّل عىل سخف العقل وضحالة الفطنة فإّن االفكار والعلوم ال تقاس 
قيمتها باالزمان واالحقاب وال باالشخاص واالجناس وال باملناطق واالعراق.

وغريمها،  وفقه  أصول  من  صنوفه  بشتى  تراثنا  قراءة  إىل  بنا  حيدو  ما  وهذا 
والسّيام ما تركه الرعيل األول من أعالم الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكربى 
ألّن فيها ما قرب إىل أصحاب الرشيعة عجل اهلل فرج قائمهم ومّتعنا بالنظر إىل 

طلعته الغراء.

واحلمد هلل رّب العاملني.
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قم1423هـ.
معامل الدين ومالذ املجتهدين، للشيخ حسن بن الشهيد الثاين)ت: 1011هـ(، . 5

حتقيق ونرش جامعة املدرسني، قم، 1435هـ.
رحيم . 6 حمّمد  بن  حسني  حممد  للشيخ  الفقهّية،  األصول  يف  الغروّية  الفصول 

اإلصفهاين احلائري، الطبعة احلجرّية.
املتعال . 7 عبد  حتقيق  التفتازاين،  الدين  لسعد  املعاين(،  املخترص)خمترص  الرشح 

الصعيدي منشورات إسامعيليان، قم.
ألبحاث . 8 تقريًرا  1365هـ(  الكاظمي)ت:  عيل  حممد  للشيخ  األصول،  فوائد 

املحقق حممد حسني النائيني، حتقيق ونرش جامعة املدرسني قم، 1432هـ.
املعجم األصويل، للشيخ حممد صنقور البحراين، معارص، منشورات نقش.. 9
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الفصول الغروّية ونظرّية املقّدمة املوصلة -دراسة وصفّية-

حمارضات يف أصول الفقه، للشيخ الفياض تقريرا ألبحاث املحقق اخلوئي)ت: . 10
1413هـ(، نرش وحتقيق مؤسسة اخلوئي اإلسالمية.

ألبحاث . 11 تقريًرا  البهسودي  احلسيني  الواعظ  رسور  للسّيد  األصول،  مصباح 
املحقق اخلوئي، مكتبة الداوري، قم.

منتقى األصول، للسّيد عبد الصاحب احلكيم)ت: 1403هـ(، تقريًرا ألبحاث . 12
املحقق السّيد حممد احلسيني الروحاين، مطبعة اهلادي، قم، 1416هـ.

وقاية األذهان، للشيخ حممد رضا النجفي األصفهاين، حتقيق ونرش موسسة آل . 13

البيت%.
كفاية األصول، لآلخوند حممد كاظم اخلراساين اهلروي)ت: 1329هـ(، حتقيق . 14

ونرش جممع الفكر اإلسالمي، قم، ط3، 1433هـ.
هناية الدراية، للشيخ حمّمد حسني األصفهاين الكمباين)ت: 1361هـ(، حتقيق . 15

ونرش مؤسسة آل البيت%، 1424هـ..
الوسيط يف أصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاين، معارص، نرش مؤسسة اإلمام . 16

الصادق، قم املقدسة.
الوافية، للفاضل التوين، عبد اهلل بن حممد البرشوي اخلراساين)ت: 1071هـ(، . 17

حتقيق: السيد حممد حسني الرضوي الكشمريي، نرش جممع الفكر اإلسالمي، 
قم، ط3، 1424هـ.

مطارح األنظار، للمريزا أبو القاسم الكالنرتي)ت: 1292هـ( تقريًرا ألبحاث . 18
قم،  اإلسالمي،  الفكر  جممع  ونرش  حتقيق  األنصاري،  مرتىض  األعظم  الشيخ 

ط3، 1432هـ.
ثانًيا: املجالت

- جملة تراث كربالء، السنة اخلامسة، العدد الثاين، شهر رمضان 1439 هـ/ حزيران 
2018م.
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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 decend 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 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 is full of 
struggle, and still once more because it is that a 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 belongs to Al-Abbas Holy Shrine that 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 a part of Iraq, and as a 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 



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 will be as unified their location 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 just been said, heritage may 
be looked at as 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 caused 
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. 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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