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

القواعد اآلتية:

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

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

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

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



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

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



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

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

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

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

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





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

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

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

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

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

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

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

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

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



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

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

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

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

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

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

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



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

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 
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ملّخص البحث
نقطتنِي  يف   الفصوِل صاحِب  باَب  نطرَق  أن  نحاوُل  البحِث  هذا  يف 

مهّمتني: 

النّقطُة األوىل: موضوُع كلِّ علم.

الكفاية  صاحِب  وبني  بينه  والفرق  األصول،  علم  موضوُع  الّثانية:  النّقطة 
واملشهور.

الفصوِل عن املشهوِر أو عن كثرٍي من  النّقطتنِي اختلف نظُر صاحِب  يف كلتا 
املوضوع  قد عّرف  الفصوِل  كان صاحُب  وإن  علٍم  كّل  ففي موضوِع  األعالم. 
العرض  أنَّه فرّس  إاّل  املشهور  الّذاتّية، كام عّرفه  العلِم عن عوارِضه  ُيبحُث يف  بام 
الّذايت بتفسرٍي خمتلٍف عن تفسرِي املشهور، وتبعه عليه صاحُب الكفاية، ومن هنا 
أصبحت األبحاُث والّتعليقاُت يف العرِص احلديث عىل ما أبدعه صاحُب الفصول 

ودافع عنه ورّد اإلشكاالت التي يمكن أن ترد عليه.

الكفايُة  صاحِب  عن  الفصول  صاحُب  اختلف  األصول  علِم  موضوِع  ويف 
املشهور، وأشكل عليه بإشكاالٍت معظمها ال ترّد عليه كام سرتى.

ومن هنا كان هذا البحُث مهاّمً ملراجعِة ما قاله صاحُب الفصوِل واألعالم، 
املصنّفني وآراء  للحكم عىل  الكالم  أمهيَّة مراجعة أصل  لنرى  ومهاّمً بشكٍل عام 

املبدعني. و احلمُد هللِ رِب العاملني.
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Abstract
In the current research, we try to knock the door of Sahib Al 

Fusoul ( God may rest his soul) in two main points:
The first point: a topic of any science
The  second point: Usoul Science topic, and the difference 

between this science and Sahib Al Kefayeh and Al Meshhour.
In both points, Sahib Al Fusoul's view differs from Al 

Meshhour or from many other scholars. Thus, in a topic of 
any science, though Sahib Al Fusoul defined the topic as 
the science's subjective proposals are investigated in the 
same way that was defined by Al Meshhour, but he explains 
the subjective proposal in a different way than Al Meshhour 
interpretation, he was followed by Sahib Al Kefayeh.

Accordingly, researchers and comments in the modern era 
became similar to what was created by Sahib Al Fusoul, defended 
it, and disapproved ambiguities that may be accused by.

To the topic of Usoul science, Sahib Al Fusoul differs from Sahib 
Al Kefayeh and Al Meshhour and accused him with ambiguities 
that most of them cannot returned to him as you will see.

Hence, the research was important to review what Sahib 
Al Fusoul( God may rest his soul) and the scholars said. It is 
generally important to see the significance of reviewing the 
speech origin to judge the classifiers and creators's opinions, 
and all praise is due to God.
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المقدمة
التي  والعلوِم  للكتِب  مقّدماٍت  ذكِر  عىل  القديم  منُذ  املصنّفنَي  عادُة  جرت 
يدّونوهَنا وأطلقوا عىل اسِم تلك املقّدمات اسم الّرؤوس الّثامنية)1( وهي: تعريُف 
هذا  مرتبُة  الِعلِم،  من  الغايُة  الِعلِم،  مسائُل  الِعلِم،  مبادُئ  الِعلِم،  واضُع  الِعلِم، 

الِعلِم، أبواُب الِعلم.

النّظر عن صّحِة مجيِع ما يذكر يف هذه املقّدماِت وعدمها، ومدى  ومع غّض 
العلِم  املقّدماِت ُتعطي تصّوًرا إمجالّيًا وتستعرُض أسَس  بثبوته فإنَّ هذه  االلتزام 
املراد  العلِم  ملطالِب  الكّلّيِة  االبتدائّيِة  الّصورِة  خلِق  يف  وأمهيٌَّة  تأثرٌي  له  باختصاٍر 
معرفته، كام أّن هذه املقّدماِت ُتذكُر فيها بعُض املبادئ الّتصورّيِة والّتصديقّيِة التي 
أّن لذكِر هذه األموِر أمهيًَّة يف  املدّوِن باإلضافِة إىل  العلِم  ال غنى عنها يف دراسِة 
استذكاِر العلِم بشكٍل إمجايّل وربَّام خلقت روَح احلامسِة عند الّدارِس لذلك العلِم؛ 
ا ُتعطي صورًة عن أمّهيَّتِِه وحقيقتِه وغايتِه كام هو واضٌح عنَد ذكِر هذِه األموِر. فإهنَّ

ِة يذكروَن هذه األمور حتت عناويَن خمتلفة،  ِة و العامَّ معظُم علامِء األصول من اخلاصَّ
َ أمٌر منها خالِل التعّرِض ألمٍر آخَر يف كتاٍب من تلك الكتِب، فعىل سبيِل املثاِل  وربَّام تبنيَّ
تعّرَض صاحُب الكفايِة كصاحِب الفصوِل ملعظِمها، إّما رصاحة حتت عنواٍن ُمعنيَّ 
أو ضمنًا يف عنواٍن آخَر، فربامَّ تبيَّنت الغايُة من علِم األصول مثاًل يف أثناِء تعريِف ذلك 
ِد، وقد ذكر املحّقُق اخلراسايّن  الِعلِم وتفصيل ذلك الّتعريف وما يتعلَّق به من األخِذ والرَّ
ُن ما ذكرناُه من موضوِع  -أعىل اهللُ مقاَمه- يف مقّدمِة الكفايِة ثالثة عرش أمًرا)2( تتضمَّ
 ة والّتصديقيَِّة، وكذلك صاحُب الفصوِل الِعلِم وتعريِفه وكثرٍي من املبادئ الّتصوريَّ
ذكَر الكثري منها. قال يف الفصول: »أّما املقّدمة ففي تعريِف العلِم وبياِن موضوِعه وِذكِر 
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وجُه  وأّما  استطراًدا،  املقاصد  مباحِث  بعَض  فيها  يذكُر  وربَّام  ة  الّلغويَّ مبادئه  من  نبذة 
ِه إن شاَء اهللُ تعاىل«)3(. احلاجِة إليِه فسيأيت بياُنه يف حملِّ

لغرِيها.  الحقة  أموٍر  عن  باحثًا  يكوَن  أْن  علٍم  لكلِّ  بدَّ  »وال  املعاملِ  يف  وقال 
وتسّمى تلك األمور مسائله وذلك الغري موضوعه. والبّد له من مقّدمات يتوّقف 
االستدالل عليها، ومن تصّورات املوضوع و أجزائه و جزئياته. ويسّمى جمموع 

ذلك باملبادئ«)4(.

مع  عليها،  األصوليَّة  املسألة  ضابط  انطباِق  لعدم  املقّدمة  يف  ذكروها  قد  و    
العلِم  كون أبحاث ومسائل علم األصول تتوّقف عليها فباإلضافِة إىل موضوع 
بشكٍل عام وموضوِع علِم األصوِل باخلصوص وتعريفه، ذكروا الوضع وحقيقته 
واالشــرتاك  والــرّتادف  احلقيقة  واملجاز  وعالمات  احلــريف  واملعنى  وتقسيامته 
مل  التي  األلفاظ  مباحث  ما هنالك من  إىل  الرشعيَّة والصحيح واألعم  واحلقيقة 
التي  وبالّطريقِة  فيه  تبحث  أن  ينبغي  الذي  املحّل  يف  ه  حقَّ عنها  البحُث  يستوِف 

يريدوَن أن يدخلوا البحَث هبا ملا هلم من احلاجِة إليها.

هم يف  ثمَّ ذكروا يف علم األصول املسائل التي جتمعها اجلهة الواحدة التي هتمُّ
ن من أجِله، وقد ُعربِّ عن ذلك الغرِض  البحِث يف هذا العلِم والغرِض  الذي ُدوِّ
طريق  يف  تقع  التي  للقواعد  الّتمهيد  جيمعها  أن  يمكُن  خمتلفٍة  وتعابرَي  بألفاٍظ 
استنباط احلكِم الرّشعي  أو حتديد الوظيفِة  العمليَِّة للمكلَِّف وإن اختلفوا يف بعِض 

التَّفاصيِل يف الّتعريِف بعلِم األصوِل والتَّعبرِي عن الغرِض منه.

وممّا اختلفوا فيه وهو املهّم يف حملِّ بحثنِا، هو لزوم وجود موضوع لكلِّ علٍم، 
ق التَّاميُز بني العلوِم. فقال  ولعلِم األصول عىل اخلصوص و األمر الذي به يتحقَّ
بعُضهم إنَّ العلوَم تتاميُز باملوضوعاِت، وبعُضهم باملحموالِت وبعُضهم بالغرِض 
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الفصوِل  صاحِب  كالِم  من  والّظاهر  بالثَّالثِة  وبعُضهم  منها  باثننِي  وبعُضهم 
لزوِم وجوِد موضوِع أليِّ  االّتفاِق عىل  للمشهوِر  تبعًا  الكفايِة  وكذلك صاحُب 
َن ذلك العلُم واختلفوا يف حتديِد موضوِع  علٍم مع وحدِة الغرِض الذي من أجله ُدوِّ
علِم األصوِل ويف لزوِم حتديِده وعدِمه، وكذلك يف موضوع علم األصول ما هو.

ُص آراؤهم يف ذلك عند الّطلبِة والباحثنَي و االختالُف  ومن هنا ولكي تتشخَّ
احلاصُل بني صاحِب الفصوِل وصاحِب الكفايِة واملشهور، ولصعوبِة 
راسيَِّة والعلميَِّة وتسهيله عىل املتعّلمنَي  رأينا  ذلك عىل املبتدئنَي و وجوِده يف الكتِب الدِّ
من املهّم البحث عن ذلك من خالِل اخلوِض يف عنواننَي أحدمها ُمرتتِّب عىل اآلخر: 

األّول: موضوُع كلِّ ِعلم.

الّثاين: موضوُع علِم األصول.

حسني   حمّمد  الّشيخ  الفصول  صاحب  العلمنِي  كالِم  يف  ننظَر  أْن  رأينا   وقد 
 اخلراسايّن كاظم  حمّمد  الّشيخ  الكفايِة  وصاحب   احلائرّي األصفهاين 

أنظار  حمطُّ  مها  الكفايِة  و  الفصوِل  صاحَبي  أنَّ  أمّهها  عديدٍة  ألسباٍب  وذلك 
األصوليني املتأّخرين يف املقّدماِت و مباحِث األلفاِظ وغريها.

أضف إىل ذلك أنَّ كتاَب الكفايِة ناظُر يف ما نحُن فيه إىل كتاب الفصوِل وال 
ر عن اخلوِض يف مباحث صاحِب الكفايِة و من ثم  ختلو األبحاث يف العرص املتأخِّ

 صاحب الفصول.

تفسرِي  يف  املشهوَر  خيالفاَن  الكفايِة  و  الفصوِل  صاحَبي  أنَّ  إىل  باإلضافة  هذا 
فيه عن بعِضهام  الذي خيتلفاِن  العلِم ويف حتديِد موضوِع علِم األصوِل  موضوِع 

أيضًا كام سيأيت.
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المبحُث األّول: موضوُع كلِّ ِعلٍم.
َف املشهوُر  وهذا املبحُث مل خيتْص بِه األصوليون بل بحثُه املناطقُة وغريهم. َعرَّ
موضوَع كلِّ علٍم بأنَّه ما يبحُث فيه عن عوارِضه الّذاتيَّة، و عربَّ بعض باألعراِض 
باملوضوعاِت  تتاميُز  العلوَم  ذكِره  أنَّ  بعد  املطالِع  رشِح  يف  القطُب  قال  الّذاتيَِّة. 
معنّي:  لعلٍم  بموضوعيَِّة شء  َق  نصدِّ املوضوِع حتى  معنى  معرفِة  وأنَّه البدَّ من 
»فموضوُع كلِّ علٍم ما يبحُث يف ذلك العلِم عن أعراِضه الّذاتيَِّة َكَبدِن اإلنساِن 
لعلم الّطب فإنَّه باحٌث عن أحوالِه من جهِة ما يصحُّ ويزوُل عن الّصحِة وكأفعاِل 
يف  وتفسد«)5(  وتصحُّ  وحترُم  حتلُّ  حيث  من  فيها  ناظٌر  فإنَّه  الفقِه  لعلِم  املكّلفنَي 
تعريف موضوِع كلِّ علم. وقد نقلناُه لكي ال نعيده إذا احتجنا اإلحالة عليه، وما 
املناطقِة و بعض األصوليني-  إذ عربَّ -كام غرُيه من  الّشاهد  فعاًل هو حملُّ  نا  هيمَّ

باألعراض الّذاتيَّة.

ا مجع عرض. فلعلَّ  وال خيفى أنَّ عوارَض مجع عارض بخالف األعراض فإهنَّ
له  عرض  مجُع  األعراَض  ألنَّ  األعراض  من  بداًل  بالعوارِض  األصوليني  تعبري 
الّذايت  للعرِض  بل  واألصوليني،  املناطقِة  اصطالحاِت  ويف  الّلغِة  يف  عّدة  معاٍن 

مصطلحاٌت عديدة. وأّما العارُض فليس له تلك االصطالحات.

أو  هنا  العرِض  من  املناطقُة واألصوليون مقصوَدهم  قد فرسَّ  حال  ِة  أيَّ وعىل 
من العارِض. ونحُن سننقُل كالمنِي بطوهلام تفسرًيا للعرِض الّذايت عند املشهور 
العرِض  تفسرِي  نظًرا ألمهيَِّة االختالِف يف  للمناطقِة واآلخِر لألصوليني  أحدمها 
الّذايت يف االختالِف يف تفسرِي تعريِف موضوِع العلِم، ثمَّ بعد ذلك ننقُل تعريف 
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صاحَبي الفصوِل والكفايِة ليتَّضَح حملُّ اخلالِف بينهام وبينهم.

اليّشء  عىل  املحموُل  وهو  العرُض  »فــاألّول  املطالِع:  رشِح  يف  القطُب  قال 
اخلارج عنه.

الّثاين العرُض الّذايت: وهو الذي يلحُق اليّشء ملا هو هو أي لذاتِه، كلحوق إدراك 
أعّم كلحوِقه  بواسطة جزِئه سواء كان  يلحُقُه  أو  ِة  بالقوَّ الغريبة لإلنسان  األمور 
الّتحّيز لكونِه جساًم أو مساوًيا كلحوِقه الّتكلُّم لكونِه ناطًقا أو يلحُقه بواسطة أمٍر 
خارٍج مساٍو كلحوِقه الّتعّجب إلدراِك األموِر العجيبِة املستغربِة، وأّما ما يلحُق 
اليّشء بواسطة أمٍر أخّص كلحوِق الّضحِك للحيواِن لكونِه إنساًنا أو بواسطة أمٍر 
أعّم خارج كلحوِق احلركِة لألبيض ألنَّه جسٌم فال يسّمى عرًضا ذاتيًّا، بل عرًضا 
رون فيها«...  إىل أن قال: »وزاد بعُض  غريًبا فهذه أقساٌم مخسٌة للعرِض حرصه املتأخِّ
األفاضِل قساًم سادًسا رأى عّده من األعراِض الغريبة أوىل وهو أْن يكوَن بواسطة 
واب ما ذكره)6(«. ِن بالنّاِر أو شعاع الّشمس والصَّ أمٍر مبايٍن كاحلرارِة للجسِم املسخَّ

وقال الّشيُخ حمّمد تقي النّجفّي األصفهايّن يف حاشيتِه عىل املعاملِ املوسومِة 
املحموالت  بالعوارِض  »واملراد  املشهور  لتعريِف  ذكِره  بعد  املسرتشدين  هبدايِة 
وا العوارض الّذاتيَّة بام يعرُض اليّشء  اخلارجة عن حقيقة ما محلت عليه وقد فرسَّ
لذاتِه أو جلزِئه أو للخارِج املساوي دون غرِيها من العوارِض، وفّصلوا ذلك بأنَّ 

العوارض عىل مخسِة أقسام: 

األّول: ما يعرُض اليّشء لذاتِه كإدراِك الكلِّّيات العارض للنّاطق، وقد يمّثل له 

بالّتعّجب الاّلحق لإلنسان، وفيه تأّمل.
الّثاين: ما يعرُض اليّشء جلزِئه، سواء كان مساوًيا له كإدراك الكّلّيات العارض 
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لإلنسان بتوّسط النّاطق، أو أعّم منه كالتَّحّرك باإلرادة الاّلحق له بواسطة احليوان.

للجسم  العارض  كالّسطح  له  مساٍو  خارج  ألمٍر  اليّشء  يعرُض  ما  الّثالث: 

الّتعّجب وال فرَق بني أن  الّتناهي وكالّضحك الاّلحق لإلنسان بواسطة  باعتبار 
يكون ذلك اخلارج املساوي الحًقا له لذاتِه أو جلزِئه املساوي أو خلارٍج مساٍو آخر.

الّرابع: ما يعرُض اليّشء ألمٍر خارٍج أعّم كالّتحّرك باإلرادة العارض للنّاطق 

بتوّسط احليوان.

للحيواِن  العارض  الكّلّيات  كإدراِك  أخّص  خارٍج  ألمٍر  يعرُضه  ما  اخلامس: 

بتوّسِط الناطِق.

وجعلوا الّثالثَة األّول عوارض ذاتيَّة، وعّللوا ذلك بأنَّ العروَض فيها مستنٌد 
إىل الّذات... إىل آخر كالمه«)7( وأورد عليهم ما أضاَفه البعُض من أنَّ هناك قساًم 
سادًسا خارًجا عن تلك األقسام وهو ما يعرُضه ألمٍر مبايٍن له كاحلرارِة العارضِة 
ربَّام  أورَده عليهم من إشكاالٍت  ِد وما  والرَّ ما ذكَره من األخِذ  النّاِر مع  بتوّسِط 
يّتفُق كثرٌي منها مع إشكاالِت صاحِب الفصوِل التي ألجِلها عدَل إىل تفسرِيه 

لتعريِف املوضوِع والعرِض الّذايت بام سيأيت.

ما  اجلملِة  يف  يمثِّالِن  اللذيِن  الّتعريفنِي  هذيِن  إىل  النّظُر  ينبغي  حاٍل  ِة  أيَّ وعىل 
يقابُل تعريَف وتفسرَي صاحَبي الفصوِل والكفايِة ملوضوِع العلم.

واملالَحُظ عىل الّتعريفنِي النّقاط اآلتية: 

الّتعبرِي  عن  األصولّيني  متأّخري  أكثر  عدوِل  من  إليِه  أرَشنا  ما  األوىل:  النّقطُة 

ال  لكي  وذلك  ذكرنا،  كام  عارض  مجع  وهي  بالعوارِض  الّتعبرِي  إىل  باألعراِض 
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يشتبه بمصطلحاٍت أخرى للعرِض وخصوًصا العرض مقابل اجلوهر.

املناطقُة  فرسَّ  فقد  بالعوارِض،  أم  باألعراِض  عــرّبوا  ســواٌء  الّثانية:  النّقطُة 

واألصولّيون وغرُيهم من األعالِم الذين دخلوا يف هذا املقاِم مرادهم من العرِض 
الذي  بالعرِض مقابل اجلوهر  يشتبه  املقصود منها وال  العارض لكي حيّددوا  أو 
ال حيمُل عىل الّذات محاًل باملواطاة دون اشتقاق وغريه من معاين العرض. فاملراُد 
بالعرِض أو العارض هنا هو املحموُل اخلارُج عن حقيقِة ما محل عليه كاألبيض 
املحمول عىل اجلسم، فهو - بتعبرِي القطِب السابِق يف رشِح املطالع- املحموُل عىل 
اليّشء اخلارج عنه، بخالِف العرِض مقابِل اجلوهر، فإنَّه ال حيمُل عىل املوضوع إن 

كان جوهًرا لتبايِن املقوالِت العرضّية مع اجلواهر.

النّقطُة الّثالثة: إنَّ املشهور من املناطقِة واألصولّيني متوافقون يف اجلملة عىل تقسيم 

العرض إىل أقسامه الّذاتية والعرضّية فيام نحن فيه. نعم قد يزيُد أحُدهم وينقص 
آخر قساًم ما أو يمّثل أحُدهم بمثاٍل ال يرتضيه اآلخرون. وربَّام جُيعُل قسٌم واحد 
قسمني كام يف القسم الّثاين الذي ذكره العلامِن القطب وصاحب احلاشية)8( وهو ما 
يعرض عىل اليّشء بواسطة جزِئه، فقد جتده عند البعض قسمنِي األّول ما يعرض 
بواسطة أمٍر داخيّل أعّم، والّثاين ما يعرُض عليه بواسطة أمٍر داخيّل أخّص فتتكّثر 
األقسام، وقد أشار إىل هذا الّتقسيِم صاحُب احلاشيِة يف ما نقلنا عنه يف القسِم الّثاين.

النّقطُة الّرابعُة: ما أشار إليه العلامِن من أنَّ هناك قساًم من األعراض أو العوارض 

مل يذكره األعالم، وأضافه بعُضهم، ووافق عليه العلامِن كام كثرٌي من املتأخرين، 
وعّدوه من العرض الغريب حسب تفسريهم للّذايت، وهو ما يعرُض عىل اليّشء 
بواسطة أمٍر مبايٍن كعروض احلرارة عىل النّار أو عىل اجلسم املسّخن بواسطة النّار 
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أو بواسطة ُشعاع الّشمِس.

األعراض،  أو  للعوارِض  الّتفسرييِن  هذيِن  يف  العلامِن  ذكر  اخلامسُة:  النّقطُة 

باملعنى الذي ذكرناه، ما يعرض عىل اليّشء بواسطة جزِئه وعّدوه من العوارِض 
م  الّذاتيَِّة كام هو رصيح شارح املطالع هنا، وكذلك ما نقله صاحب احلاشية من أهنَّ
عّدوا الّثالثَة األَُول من األقسام املذكورة من العوارض الّذاتيَّة ومنها ما يعرُض 

عىل اليّشء بواسطة جزئه سواء كان مساوًيا أم أعّم.

ما  الّثاين عىل  إيرادِه  املتأّخرين اعرتَض يف  ولكنَّ صاحَب احلاشيِة وغريه من 
ذكره القوُم بقولِه: »ثانيها أّن عّد العارض للجزِء األعّم من العوارض الّذاتيَّة غري 

متجه«)9(.

ولذلك قّسموا ما يعرض اليّشء جلزِئه عىل قسمنِي: ما يعرُضه جلزِئه املساوي 
وهو الفصُل وما يعرُضه جلزِئه األعّم وهو اجلنس.

وهبذا يّتضح اخلالُف بني املتقّدمني وبني مشهور املتأّخرين إذ عّد املتأّخرون ما 
يعرُض عىل اليّشء بواسطة أمٍر داخٍل يف حقيقته أعّم من العوارِض الّذاتيَّة)10(، 

فيام ذهب املتقّدمون إىل أنَّه من العوارض الغريبة وتبعهم بعُض املتأّخرين.

البحث  هذا  يف  لذكرها  داعي  ال  أخرى  وتقسيامت  تفاصيل  ذكــراه  ما  ويف 
املخترص.

وملّخص ما ذكرناه واستفدناه من هذيِن الّتفسرييِن وما الحظناه من كلامت 
األعالم يف ما هيّمنا يف املقام أمراِن: 

األمُر األّول: أنَّ املقصوَد بالعرِض أو العارِض هنا الذي ينبغي أن ُيبَحث عنه 
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عندهم هو »مطلق اخلارج عن اليّشء املحمول عليه«)11(، فال يقصد به العرض مقابل 
اجلوهر؛ لعدم إمكان محل العرض عىل معظم موضوعات العلوم، وال املحمول 
عىل املوضوع الّداخل يف حقيقته؛ ألنَّه ال يبحُث يف العلوِم عن حتصيِل املوضوع.

ذاتيَّة  منها  ثالثٌة  أقساٍم:  سبعة  عندهم  والعوارض  األعراَض  أنَّ  الّثاين:  األمُر 

وثالثٌة منها غريبة وواحد منها خمتلٌف فيه. وقد جتد زيادًة يف األقساِم عند البعِض 
أو نقًصا، وقد جتُد رأًيا يف قسٍم أو مثاٍل ال يوافُق ما ذكرناه، وهذه األقسام الّسبعة 

عىل ما ذكرناه هي: 

يف  وال  احلمل،  يف  ال  أصاًل،  واسطة  بال  لِذاتِه  اليّشء  عىل  يعرُض  ما  األّول: 

الّثبوت، كعروض املتعّجب لإلنساِن عىل ما قيل.
الّثاين: ما يعرُض عىل اليّشء لِذاتِه بواسطة جزِئه املساوي، أي أمٍر داخيل مساٍو، 

كعروض امُلدرِك للكّلّيات عىل اإلنسان بواسطة كونه ناطًقا.
متحّرك  كعروٍض  أعّم  خــارٍج،  أمٍر  بواسطة  اليّشء  عىل  يعرُض  ما  الّثالُث: 

جلنِي عىل اإلنساِن بواسطة كونه متعّجًبا عىل ما ذكروا. الرِّ
متحّرك  كعروض  أعّم،  خارٍج  أمٍر  بواسطة  اليّشء  عىل  يعرُض  ما  الّرابُع: 

جلنِي عىل اإلنساِن بواسطة كونه ماشًيا. الرِّ
اخلامس: ما يعرُض عىل اليّشء بواسطة أمٍر خارج أخّص، كعروض الّضاحك 

عىل احليوان بواسطة كونه متعّجًبا.
مباين، كعروض احلرارة  أمٍر خارج  بواسطة  اليّشء  يعرُض عىل  ما  الّسادس: 

عىل املاء بواسطة النّار.
املاش عىل  أعّم، كعروض  أمٍر داخيل  بواسطة  اليّشء  يعرُض عىل  ما  الّسابع: 
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اإلنسان بواسطة كونه حيواًنا، وقد أّخرناه لوجود االختالف.
فاملشهوُر أّن األقسام الّثالثة األَُول من العرِض الّذايت واألقسام الّثالثة بعدها 
من العرِض الغريب، وأّما القسُم األخري فقد اختلف فيه، فذهب مشهور املتقّدمني 
رون إىل أنَّه من األعراِض الّذاتيَّة،  إىل أنَّه من األعراض الغريبة، فيام ذهب املتأخِّ
والّتفتازايّن)14(،  الّرازّي)13(  كرشِح  رشوحها  ورصيح  الّشمسيَّة)12(،  ظاهر  وهو 

.باإلضافة إىل ما أرشنا إليه من القواعد اجلليَّة للعاّلمِة

للقدماء،  تبًعا  الغريبِة  األعراِض  من  أنَّه  إىل  ذهب  رين  املتأخِّ قي  حمقِّ وبعُض 
من  عّده  عىل  املسرتشدين  هداية  صاحب  اعرتاض  من  نقلناه  ممّا  ذلك  يظهُر  كام 

العوارِض الّذاتيَّة، فراجع.

* رأي صاحب الفصول وصاحب الكفاية يف موضوِع العلم: 

الكفاية  صاحُب  وتبعه  الفصول  صاحُب  أعرَض  فقد  كلَّه،  هذا  عرفَت  إذا 
تعريف  عىل  أبقيا  وإْن  الّذايت  للعرِض  املشهوِر  تفسرِي  عن  رّسمها-  اهللُ  -قّدَس 

املوضوع.

فقال صاحُب الفصول: »موضوُع كلِّ علٍم ما يبحُث فيه عوارضه الّذاتية«)15(، 
بالعرِض  »واملراُد  بقولِه:  الّذايت  العرض  تفسري  الفصول  صاحُب  أضاف  ولكن 
الّذايت ما يعرُض لذاتِه ال بواسطة يف العروض سواء احتاج إىل واسطة يف الّثبوت 
بال  »أي  بقوله:   الكفايِة صاحُب  واخترصه  ال«)16(،  أو  أعّم  مباين  إىل  ولو 
واسطة يف العروض«)17( بعد حتديِده ملوضوِع كّل علٍم بقولِه أيًضا: »وهو الذي 
يبحث فيه عن عوارضه الّذاتيَّة«، فالَعَلامِن متوافقاِن عىل املراد بالعرض الّذايت هنا 
الّذايت  للعرض  املشهور  تفسري  عن  الَعَلمني  إعراض  وسبب  للمشهور،  خالًفا 
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أبعد  فإنَّ  الكفاية؛  صاحب  كالم  طّيات  ومن  الفصوِل  صاحِب  كالِم  من  ظاهٌر 
العوارض غرابًة هو ما يعرُض املوضوع بواسطة أمٍر مباين، ومع ذلك قد يبحث 

عنه يف العلم، وقد أعطى يف الفصول لذلك مثالني: 

املثاُل األّول: األحواُل اإلعرابّية الطارئة عىل الكلمة والكالم بواسطة الوضع، 

وهو أمٌر مباين لّلفظ كام هو واضح ويتعّلق به وبغريه كالنقوش وغريها. ومع ذلك 
يبحُث عنها يف علِم النّحو مع أّنه من األعراض الغريبة حسب تفسري املشهور.

التي هي موضوع  املكّلفني  أفعال  الطارئة عىل  الرّشعّية  الّثاين: األحكاُم  املثاُل 

األصول  علم  موضوع  ا  أهنَّ ذكروا  التي  األدّلة  عىل  الطارئة  وكذلك  الفقه،  علم 
بواسطة جعل الّشارع وخطابه الذي هو أمٌر مباين وإْن تعلَّق اجلعل بنحو ما هبام 
أعّم من كل واحد منهام لتعّلقه باآلخر، ومع ذلك نرى أّنه يبحُث يف علم الفقه عن 
التي تعرض عىل األدّلة  أحكام أفعال املكّلفني، ويف علم األصول عن األحكام 
ا من العوارض الغريبة عىل تفسري املشهور للعرض  كوجوب االّتباع يف حني أهنَّ

الّذايت.

 فنرى صاحب الفصول كام صاحب الكفاية أعرضا لذلك عن تفسري املشهور 
العروض،  يف  واسطة  بال  اليّشء  عىل  وحُيمُل  يعرُض  بام  الّذايت  العرض  بتفسري 

والعروُض هو احلمل كام ال خيفى لتفسريهم للعارض أو العرض باملحمول.

ما  الفصولهو ما حيمُل عليه  العلم عند صاحب  أّن موضوع  فالّظاهر   
ينبغي أن يعلم يف ذلك العلم محاًل حقيقيًّا، وهذا معنى عدم الوساطة يف العروض. 
يكوُن  واإلسناد  احلمل  يف  واسطة  بال  املوضوع  عىل  حقيقيًّا  محاًل  حيمل  ما  فكلُّ 
عرًضا ذاتيًّا هبذا املعنى وإذا مل يصّح محُله إاّل بواسطة يكوُن غريبًا عن املوضوع. 
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فعىل سبيل املثال لفظ أسد يدلُّ عىل احليوان املفرتس، فكونه دااّلً عىل ذلك املعنى 
حممواًل عليه حقيقة وإن كان اختصاص كلِّ لفظ بالّداللة عىل معنى بواسطة وضع 
الواضع وهو أمٌر مبايٌن لّلفظ، وكذلك عروض األحكام لفعل املكّلف وعروض 
احلّجيَّة للكتاِب والّسنِة مثال بواسطة حكم الّشارع و هو أمٌر مبايٌن لفعِل املكّلف 

كام هو مباين للكتاِب والّسنّة.

وأّما ما ال حُيمل عىل املوضوع أصاًل ولو كان حُيمل عىل شٍء مساٍو له حقيقة، 
فحينئٍذ ال ُيبحث عنه يف ذلك العلم بل يبحث عنه يف علٍم يكون موضوُعه ذلك 

املساوي.

هذا توضيُح ما يريُده صاحُب الفصول كام صاحب الكفاية -قّدس رّسمها- 
من العرِض الّذايت ومن ثّم من موضوع العلم حسب ظاهر كالمهام.

وقد فهم بعُض أعالم العرص)18( عىل ما يظهُر منه أنَّ صاحَب الفصولأخرج 
من  فيكوُن  الذايت  العرض  عن  مساٍو  خارٍج  أمٍر  بواسطة  اليّشء  عىل  يعرض  ما 
األعراض الغريبة بدعوى أنَّ قوَل صاحَب الفصوِل أّن ما يعرُض عىل املساوي 
يبحُث عنه يف علٍم يكوُن موضوُعه ذلك املساوي معناه ما يلحق املوضوع بواسطة 

ذلك املساوي مطلًقا ولو كان حلوقه للموضوع حلوًقا وعروًضا حقيقيًّا.

ولكنَّ التأّمل يف كالم صاحب الفصول من أّوله إىل آخره يمكن أن يؤدي إىل 
بالعرض  إاّل  املوضوع  يعرُض عىل  املساوي وال  يعرُض عىل  ما  أّن  أنَّ مقصوَده 
واملجاز ال يكوُن من العوارض للموضوع مع غّض النّظر عن وجود مثال لذلك 

وعدمه.
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أنَّه ما  بام مرَّ من  الّذايت  أّوِل تفسرِيه للعرِض  الفصوِل يف  فقد رّصح صاحُب 
الّثبوت  يعرُض اليّشء لذاتِه ال بواسطة يف العروض سواٌء احتاج إىل واسطة يف 
ولو إىل مباين أعّم أو ال.. فيمكن محل كالمه الّثاين عىل هذا الّتفريق بني الواسطة 

يف الّثبوت والواسطة يف العروض.

فصاحُب الفصوِل ناظر يف موضوع العلم إىل أّنه ما يبحُث يف ذلك العلم عاّم 
مباين  بأمٍر  عرض  لو  حتى  حقيقيًّا  عروًضا  املوضوع  ذلك  عىل  ويعرُض  حيمل 
بخالف ما ال حيمل عليه إاّل بواسطة وبالعرض واملجاز وإن كان سبُب العروض 

واحلمل أمًرا مساوًيا... 

يؤّيد ذلك مثاله عن الّشّدة اّلالحقة للجسم بواسطة البياض، والرّسعة الالحقة 
له بواسطة احلركة، فإنَّه ال يقال إنَّ اجلسَم شديٌد ألنَّ بياَضه شديٌد إاّل بالعرِض 
واملجاز،ِ وال ُيقال: إنَّ اجلسَم رسيٌع ألنَّ حركَته رسيعٌة كذلك، فحينئٍذ إذا أردنا 
البحث عن الرّسعِة والّشّدة ال نبحُث عنهام يف علٍم يكوُن موضوُعه اجلسم، بل 

نبحُث عنهام يف علٍم موضوُعه احلركة ويف علٍم موضوُعه البياض مثاًل.

هذا ما يفهُم من كالِمه ومن كالِم كثرٍي من تالمذِة ورّشاِح الكفايِة، واهللُ العاملُ 
بحقائِق األمور.

الفصوِل  تبًعا لصاحِب  الكفايِة  أنَّ موضوَع كّل علٍم عند صاحِب  والنّتيجُة: 
هو ما يبحُث عنه يف ذلك العلم وحيمُل عليه محاًل حقيقيًّا تلك املحموالت اّلتي 

يبحُث عنها، وأّما ما حيمُل عليه بالعرِض واملجاِز فال ُيبَحُث عنه فيه.
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* متايز العلوم باملوضوعات أو األغراض: 

اشتهر بني األعالم أّن متايَز العلوِم باملوضوعاِت كام يظهُر من صاحِب الفصوِل 
ح به كثرُي من األعالم. وإشارات الكفايِة ورصَّ

املوضوعات  بتاميِز  العلوم  متايَز  أنَّ  »املشهور   :األصفهاين املحّقق  قال 
لورود  االستعداد  متعّلقها  وأنَّ  احليثّية  معنى  أوضح  وقد  باحليثّيات«)19(،  ولو 
املحموالت عليه، وليس فعلّية تلك احليثّية حتى ال يلزم عروض اليّشء عىل نفسه.

باملوضوعاِت  العلوِم  متايز  إنَّ  املشهوُر:  يقوُل  اجلملِة-  -ويف  حال  أّية  وعىل 
ولكن ملـّا كان يشرتك علامن أو أكثر يف موضوٍع واحٍد كام يف علوِم النّحِو والرّصِف 
والبالغِة وموضوعها الكلمة والكالم، حاول بعُض األعالم أن خيرَج عن ذلك 
بأّن متايز العلوم بتاميز املوضوعات ومتايز املوضوعات بتاميز احليثّيات، فموضوُع 
الرصف  علم  بخالف  والبناء،  اإلعراب  حيث  من  الكلمة  هو  مثاًل  النّحو  علم 
فموضوُعه الكلمة من حيث البنية، يف حني أنَّ علَم البالغة موضوُعه الكلمة من 

حيثّية أخرى كالفصاحِة وغريها ممـّا هو مذكوٌر يف حمّله.

إاّل أّن صاحَب الفصوِل -كام صاحب الكفاية- مل يرتِض هذا التاميَز بني العلوم. 
قال صاحُب الفصول: »وأّما ما اشتهر من أّن متايز العلوم بتاميز املوضوعات 
ومتايز املوضوعات بتاميز احليثّيات، فماّم مل نقف له عىل وجٍه؛ ألنَّ موضوَع أحد 
العلمني إن متّيز بنفسه عن موضوع اآلخر، فالتاميز بني العلمني حاصٌل باملوضوِع 
التاميز«،  يوجب  ال  فاعتبارها  اشرتك  وإن  احليثّية  اعتبار  إىل  حاجة  وال  نفسه، 
املوضوعات  بتاميز  العلوم  بني  التاميز  كون  الفصولعىل  صاحُب  فاعرتض 
حتى لو كان ذلك بلحاظ احليثّية يف املوضوع. وهو يوّضح بعد ذلك أنَّه وإن كانت 
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العلوم تتاميز أحياًنا باحليثّيات إاّل أّن هذا شء وكوهنا تتاميز باملوضوعات مع كون 
احليثّيات قيوًدا للموضوعات شء آخر.

ففي  باحليثّية،  املعاين  علِم  عن  وكالمها  الرّصف  علِم  عن  يتمّيز  النّحو  فعلُم 
األّول يبحُث عن أحوال اللفظ العريب من حيث اإلعراب والبناء، ويف الثاين من 
كون  يقبل  فهو  يقوُل  كام  البالغة  حيث  فمن  املعاين  علم  يف  وأّما  األبنية،  حيث 
احليثّية ممّيزة للعلوم إاّل أّنه ال يقبل أن تكون قيًدا للموضوع، ألّن اعتبار احليثّية 
ال يوجب التمّيز، ألهّنا ال متنع من حيثّيات أخرى كام يرّصُح يف أّول كالمه الذي 

يضيُق املقام عن نقله. 

فالّصحيح عند صاحب الفصول أّن متايَز العلوم إّنام هو بتاميز املوضوعاِت يف 
بعض العلوم وباحليثّيات يف علوم أخرى، إاّل أّن احليثّية قيد للبحث وليست قيًدا 
للموضوع. قال يف الفصول: » فالّتحقيق يف املقاِم أن يقال متايز العلوم إّما بتاميز 
املوضوعاِت كتاميِز علم النّحو عن علِم املنطق ومتايزمها عن علم الفقه أو بتاميز 
حيثّيات البحث كتاميز علم النّحو عن علِم الرصف ومتايزمها عن علم املعاين« إىل 

آخر كالمه.)20(

ليس  العلوم  متايز  ــأّن  ب الكفاية  يف  قطع  الكفايِةفقد  صاحُب  ــا  وأّم
نفس  هو  وأّنه  العلِم  موضوَع  ذكر  أن  بعد  فإّنه  باملحموالت،  وال  باملوضوعات 
موضوعات مسائله التي هي عبارة عن قضايا متشّتتة مجعها اشرتاكها يف الّدخل 
أّنه بام أّن املسائل خمتلفة موضوًعا  يف الغرض الذي ألجله ُدّون هذا العلم، ذكر 
املسائل،  تلك  ملوضوعات  اجلامُع  وهو  العلِم  ُيعرف  موضوُع  وال  وحممواًل 
فيكون متايز العلوم باختالف األغراض الّداعية إىل الّتدوين ال باملوضوعات وال 
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املحموالت وإاّل كان كّل باب بل كّل مسألة من كّل علم علاًم عىل حدة)21(.

الحّتاد  موجًبا  -عنده-  احّتادها  يكون  ال  املسائل  وحمموالهتا  فموضوعاُت 
العلِم كام أّن تعّددها ال يوجب تعّدده، بل املدار عىل وحدة الغرض فإذا احّتد تكون 
املسألتان من علٍم واحٍد و إْن كانتا خمتلفتني موضوًعا، وإن اختلف الغرض تكون 

املسألتان من علمنِي خمتلفنِي وإن احّتد موضوُعهام.

ولعّله يمكُن اجلمع بني كالِمه هذا وبني كون موضوع العلم واحًدا وهو 
عني موضوعات املسائل إّما بااللتزام أّن موضوع العلم متعّدد  -وهو ال يقول به- 
وإن كانت أفراده و مصاديقه متعّددة عنده وهي موضوعات املسائل، وإّما بااللتزام 
بأّنه الكيّل املنطبق عىل موضوعات املسائل و املّتحد معها كام يرّصح، ولكّن 
الّتاميز حينئٍذ يكون بحسِب العلِم ال بحسِب الواقع، ألنَّ ذلك الكيّل اجلامٌع عىل 

القوِل بوجوِده كام يظهُر منه غري معلوم فال يصلح أن يكون ممّيًزا عند الباحث.

فتلّخص ممّا ذكرنا: أّن متايز العلوم عند املشهور بموضوعاهتا ولو مع  احليثّيات 

ملغى عند صاحب الكفاية، وعند صاحب الفصول باملوضوعات أو باحليثّيات 
للبحِث، و عند صاحِب الكفاية باألغراض. واهلل العامل بحقائق األمور.
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المبحُث الّثاني: موضوع علم األصول
لزوًما  يرى  ال  من  فمنهم  كثرًيا،  اختالًفا  األصوِل  علِم  موضوِع  يف  ُاخُتِلف 
لوجود موضوع للعلم وال سّيام علم األصول، بينام يرى املشهور أّن موضوَع علم 
األصول هي األدّلة األربعة بام هي أدّلة، ويرى صاحب الفصول عىل ما ُنِسب إليه 
أنَّ موضوَعه هو األدّلة األربعة بام هي هي، وأّما صاحُب الكفايِة فيظهر منه وجود 
املوضوع لعلم األصول إاّل أنَّه هو الكيّل املنطبق عىل موضوعات مسائله املتشّتتة 
كام مّرت اإلشارُة إليه وال جيب أْن يعرف هذا املوضوع باسمه، بل يكفي للباحث 
أو  صعوبة  مع  إليه  مشري  عنوان  بأّي  عنه  فليعرّب  املوضوع  وأّما  الغرض،  معرفة 

تعّذر حتديُده مع كثري االختالف يف موضوعات مسائله املتشّتتة.

قال يف الكفاية مشرًيا إىل قول املشهور والقول املنسوب إىل صاحب الفصول: 
»إّن موضوع علم األصول هو الكيّل املنطبق عىل موضوعات مسائله املتشّتتة، ال 

خصوص األدّلة األربعة بام هي أدّلة بل وال بام هي هي«)22(.

موضوع  وجود  بلزوم  يقول  كالمه  من  يظهر  ما  الكفايةعىل  فصاحُب 
أفراده  مع  الكيّل  احّتاد  املسائل  مع موضوعات  املّتحد  الكيّل  وهو  األصول  لعلم 
حقيقة  يف  لالسم  دخٍل  لعدم  واسمه  بعنوانه  معرفته  يلزم  ال  أنَّه  إاّل  ومصاديقه، 

املوضوع وعدم صالحّية ما ذكروه ليكون موضوًعا للعلم.

بأّن  القواننيالقول  وأّما املشهور فقد نسب إليهم كام نسب إىل صاحب 
موضوع علم األصول هو األدّلة األربعة بام هي أدّلة.



132

مو�شوع علم �الأ�شول عند �شاحب �لف�شول مقارنًة مع �شاحب �لكفاية و�مل�شهور

 ولكنَّ اإلنصاف عدم رصاحة بل عدم داللة كالم مثل صاحب القوانني
لكون  نفيه  يف  الكفاية  صاحب  عىل  تعليًقا  الّدراية)23(  منتهى  يف  قال  ذلك،  عىل 
املشهور  إىل  نسب  كام   « أدّلة:  بام هي  األربعة  األدّلة  موضوع علم األصول هي 
واختاره املحّقق القّمي بقوله: وأّما موضوعه فهو أدّلة الفقه وهي الكتاب 

والّسنّة واإلمجاع والعقل)24(«.

والّظاهر أنَّه فهم من قوله أدّلة الفقه األدّلة بام هي أدّلة وال نرى فرًقا بني كون 
من  استظهر  فكيف  األربعة  األدّلة  كونه  وبني  املذكورة  الفقه  أدّلة  هو  املوضوع 

كالمه بأنَّ موضوع علم األصول هو األدّلة بام هي أدّلة!!.

نعم، قد يقال إّن ما ذكره يف القوانني بقوله: »وأّما االستصحاب فإن أخذ من 
األخبار فيدخُل يف الّسنِّة وإاّل فيدخُل يف العقِل، وأّما القياس فليس من مذهبنا«)25( 
يدلُّ عىل أنَّ املقصود األدّلة بام هي هي؛ ألنَّ تعليله خروج القياس عن موضوع 
األصول بأنَّه ليس من مذهبنا يعني بأّن موضوعه هو ما ثبت دليلّيته عندنا.. ولكنَّ 
علِم  يف  عنه  ُيبحُث  ال  حّجّيتِه  بعدِم  ُقطِع  ما  أنَّ  وهو  آخَر  احتاماًل  ُيعطي  الّتأّمل 

األصوِل وال يدلُّ هذا عىل كون موضوعه هو األدّلة بام هي أدّلة، فتأّمل جّيًدا.

وقال الشيُخ البهائّي: »وموضوعه دالئل الفقه من حيث االستنباط«)26( 
فرباّم يقال: إنَّ أخذ هذه احليثّية باإلضافة إىل عنوان الّدالئل ظاهر يف كون املوضوع 

هو األدّلة بام هي أدّلة.

املوضوع إشكال عام وليس مقصودهم  احليثّية فأخذها يف  أّما  نقول:  ولكنَّنا 
املقصود  أدّلًة عىل االستنباط بل  أنَّ املوضوَع هو األدّلة بعد ثبوت كوهنا كذلك 

البحث عن دليلّيتها من هذه اجلهة.
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.وأّما عنوان الدالئل فالكالم فيه كام مرَّ يف تعبري صاحب القوانني

وعىل كلِّ حال إنَّ القوَل بأّن موضوع علم األصول هو األدّلة األربعة بام هي 
يدّل  الكفاية  صاحب  ترّقي  بل  والفصول،  الكفاية  صاحَبي  عند  ضعيٌف  أدّلة 
عىل أّنه أضعف األقوال، وقد أبرز رّشاح الكفاية ضعف ذلك كام أبرزه صاحب 
الفصول، فمن الواضح أّن البحَث يف علم األصول إّنام هو عن حّجّية األدّلة 
األربعة وأجزائها وجزيئّياهتا سواء قلنا بأنَّ الكتاَب املنّزل وقول املعصوم من 
األدّلة األربعة أم قلنا إنَّ ما بني الّدّفتني وخرب الواحد هو من األدّلة األربعة أو قلنا 

باألعّم منهام، فالبحُث فيه عن حجّية ذلك سواء من حيث الّسند أم الّداللة.

املوضوع  فإدخاله يف  األربعة  األدّلة  دليلّية  البحُث يكون عن  وبعبارة أخرى 
جيعُل مجيع ذلك بحًثا عن املوضوع وهو كام ترى من املبادئ ال من مسائل العلم.

قال يف الفصول: »وأّما بحثهم عن حجّية الكتاب وخرب الواحد فهو بحث عن 
أدّلة من  أدّلة، فكوهنا  املراد هبا ذات األدّلة ال هي مع وصف كوهنا  األدّلة؛ ألنَّ 
العبارات  أيًضا«)27(. إىل غري ذلك من  يبحث عنها  أن  فينبغي  الاّلحقة،  أحواهلا 
التي يظهر منها االعرتاض عىل كون املوضوع هو  عنده وعند غريه من األعالم 

األدّلة األربعة بام هي أدّلة.

وقد اعرتض صاحب الكفايةعىل القول املنسوب إىل صاحب الفصول 
علم  مسائل  من  كثري  يف  البحث  بأنَّ  ذلك  فردَّ  املشهور،  قول  عىل  اعرتض  كام 
ة ليس من عوارض األدّلة األربعة وخصوًصا الّسنّة، فإنَّه إن ُأريد  األصول املهمَّ
كثري  البحث يف  أنَّ  الواضح  فمن  تقريره  أو  فعله  أو   املعصوم قول  نفس  هبا 
من املسائل املهّمة ليس بحًثا عن عوارض الّسنّة، وذلك كعمدة مباحث الّتعادل 
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من  ليس  أنَّه  الواضح  فمن  ختيرًيا،  أو  ترجيًحا  اخلربين  أحد  كحجّية  والرّتاجيح 
يف  العمدة  وهي  الواحد  خرب  حجّية  ومسألة   ،املعصوم قول  نفس  عوارض 
مباحث الّسنّة مع أنَّ البحَث فيها ليس عن نفس قول املعصوم، وأوضح منه 

أّنه ليس بحًثا عن باقي األدّلة األربعة.

ا أهّم  والنتيجة أّنه يلزم عىل هذا خروج هذه املباحث عن علم األصول مع أهنَّ
مباحثه.

وقد حاول الّشيخ األنصاري اخلروج عن هذا اإلشكال بأّن البحث عن 
حجّية خرب الواحد إنَّام هو بحث عن ثبوت الّسنّة باخلرب الواحد)28(وبأّي اخلربين 

يف باب الّتعارض.

ثبوت  إىل  يرجع  هذا  ألنَّ  اجلــواب،  هذا  يرتِض  مل  الكفاية  صاحب  أنَّ  إاّل 
املوضوع وال يبحث يف العلم عن ثبوت موضوعه، هذا إذا كان مقصود الّشيخ 
األنصاري الّثبوت الواقعي للّسنّة. وأّما إذا كان مقصوده هو الّثبوت الّتعّبدي 
الّسنّة  من  بداًل  الواحد  باخلرب  العمل  لزوم  أخرى عن  عبارة  احلقيقة  فهذا يف  هلا 

الواقعّية فريجع إىل البحث عن خرب الواحد، ال عن الّسنّة وهو خالف الفرض.

إّنه   :الكفاية صاحب  فيقول  الواحد،  خرب  يعّم  ما  بالّسنّة  أريد  إذا  وأّما 
وإن كانت املباحث املذكورة حينئٍذ بحًثا عن الّسنّة هبذا املعنى إاّل أّن البحَث يف 
مجلٍة من مسائل علِم األصول ليس عن أحوال الّسنّة حتى هبذا املعنى، كمباحث 
األلفاظ وبعض املباحث األخرى حّتى لو كان املقصود واملهّم هو معرفة أحوال 

خصوص األدّلة من تلك املباحث.
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*رأي صاحب الفصول: 

ُنِسبت تلك  ومن خالل رّد صاحب الكفاية عىل إشكاالت مقّدرة كام ذكرنا 
اإلشكاالت واألقوال التي ردَّ عليها يف الكفاية إىل الفصول دون تفريق من معظم 

الرّشاح واملحّشني بني رأي صاحب الفصول وغريه.

فإْن قلنا إنَّ صاحَب الفصوِل يقوُل إنَّ موضوع علم األصول هو األدّلة األربعة 
بام هي هي ال األدّلة بام هي أدّلة، فمعظم اإلشكاالت التي طرحها صاحب الكفاية 
ال ترد عليه، ألنَّ صاحَب الفصول ال يقول إنَّ املراد من الّسنّة هو خصوص قول 
 الكفاية رتَّبها صاحُب  التي  اإلشكاالت  تلك  عليه  َتِرد  املعصوم حتى 
وخرب  الكتاِب  حجيَّة  عن  بحثُهم  وأّما   « الفصول:  قاليف  بل  ذلك.  عىل 
الواحد فهو بحث عن األدّلة؛ ألّن املراد هبا ذات األدّلة ال هي مع وصف كوهنا 

أدّلة وكوهنا أدّلة من أحواهلا الاّلحقة هلا فينبغي أن يبحث عنها أيًضا...«.

ا عىل أنَّ مباحث حجّية الكتاب وحجّية خرب الواحد يلزم خروجها  وذلك ردًّ
عن علم األصول فيام إذا كان موضوُعه األدّلة األربعة فهي ليست من الّسنّة وال 

من الكتاب.

تفصيالته  بعض  يف  كام  الكالم  هذا  يف  الفصول  صاحب  أنَّ  الواضح  ومن 
املنزل  اهلل  قول  نفس  من  أعّم  عنهام  املبحوث  والكتاب  الّسنّة  أنَّ  يعترب  األخرى 

.وممّا هو موجود بني الّدّفتني ومنقول عن املعصومني وقول املعصوم

وعىل ذلك يمكن أن يقال إنَّ اإلشكاالت التي طرحها صاحب الكفاية عىل 
بالّثبوت  الّثابتة  الّسنّة  منها  أنَّ  باعتبار  األربعة  األدّلة  هو  العلم  موضوع  كون 
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.احلقيقي أو الّتعّبدي ال ترد عىل صاحب الفصول

مباحث  عّدة  يف  البحث  كون  من   الكفاية صاحب  أورده  ما  يبقى  نعم 
األلفاظ  يعّم غريها كمباحث  بل  األربعة  باألدّلة  ا  ليس خمتصًّ من علم األصول 
والظهور فإهّنا ال ختتّص هبا بل تعّم كّل قوٍل من أقوال العرب وكذلك املالزمات 
العقلّية... إاّل أنَّ صاحب الفصول ملتفت إىل كل هذا بل لعّل صاحب الكفاية قد 

أشار إىل أجوبته بقوله.. : » وإن كان املهم معرفة أحوال خصوصها«)29(.

أضف إىل ذلك أنَّ صاحب الفصول كصاحب الكفاية يفرّس العرض الّذايت بام 
يعرُض عىل املوضوع حقيقًة مهام كان.

وكيفام كان، فالبّد من استعراض بعض الّشواهد ليتضح أنَّ صاحب الفصول 
ا عىل أنَّ أكثر مباحث الفّن باحثة  ملتفٌت إىل ذلك، ففي الفصول يف املوضوع نفسه وردًّ
عن أحوال غري األدّلة، كمباحث األمر والنّهي والعام واخلاص واملطلق واملقّيد 
وغريها)30(، ذكر أنَّه يبحُث عنها باعتبار وقوعها يف الكتاِب والّسنّة، فعند الّتحقيق 
والّسنّة. الكتاب  بالوقوع يف  منها  املقّيد  بل  األمور  تلك  مباحثهم  ليس موضوع 

ثّم ذكر أّن تعّرضهم لبيان املعنى الّلغوي والعريف إّنام هو من أجل بيان مداليل 
تلك األلفاظ بأّي وجٍه كان)31(.

م وإن عّم البحث عندهم لفًظا لغري األدّلة إالَّ أنَّ غرضهم  فحاصل كالمه أهنَّ
موجٌب للّتخصيص بام يتعلق باألدّلة ُلبًّا.

نعم رّبام يشكل عىل صاحب الفصول بأنَّه حرص األدّلة باألربعة كام يف بعض 
الّشهرة وغري  القياس واالستحسان وعن حجّية  أنَّه بحث عن حجّية  كلامته مع 
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ذلك ممّا ليس هو من األدّلة األربعة.

ولكنَّ صاحب الفصول تنبَّه إىل كلِّ ذلك ملن راجع كالمه من أّوله إىل آخره، 
 :ونحن نذكر نموذًجا بسيًطا من تنّبه وعْمق فكره وشمول احتامالته. فقال
»وأّما بحثهم عن عدم حّجّية القياس واالستحسان ونحومها فيمكن أن يلتزم بأنَّه 
استطرادّي تتمياًم للمباحث، أو يقال: املقصود من نفي كوهنا أدّلة بيان انحصار 
باألدّلة ما يكون  املراد  أنَّ  أو  البحث عن أحواهلا،  إىل  البواقي، فريجع  األدّلة يف 
يكون  أن  بعضهم  ولو  اإلسالم  علامء  عند  حيتمل  ما  أو  البعض،  عند  ولو  دلياًل 

دلياًل فيدخل فيها، وفيه تعّسف«)32(.

و يستشف من كالمه إمكان كون املوضوع ليس خصوص األدّلة األربعة 
بل ما ُيفرُض دلياًل ولو كان من غريها، وأنَّ ذكر األربعة النحصار األدّلة هبا.

ومن هنا يمكن توجيه كالم صاحب الفصول كّله يف املباحث التي استشكل 
هبا كمسألة حجيَّة اخلرب الواحد والّتعارض، وال نحتاج إىل توجيهات ال تنفع يف 
من  اجلمل  بعض  ذلك ظاهر  كان خالف  ربَّام  نعم  الّشهرة وغريها،  مثل حّجيَّة 
كالمه ولكن ال يأباه مجيع كالمه. وكذلك يف املالزمات العقليَّة فإّنه جعل الّدليل 
إثبات حّجيَّتها ووجوب  العقليَّة واملسائل عبارًة عن  املفردات  العقيل عبارًة عن 

العمل هبا، فال يقال إنَّ املسألة التي تذكر هي بنفسها أدّلة عقليَّة.

والنّتيجة أنَّه يمكن أن يقال إنَّ موضوع علم األصول عند صاحب الفصول 
هو األدّلة األربعة بام هي هي أو مطلق ما يكون دلياًل بام هو هو دون ورود أغلب 

-إن مل نقل مجيع- اإلشكاالت التي وردت عليه.
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الخاتمة:
يظهر  من هذا البحث ونحن يف رحاب الفكر الّثاقب وسابق العقول صاحب 
الفصولأّن املقّدس الّشيخ حمّمد حسني األصفهاين احلائرّي قد سبق زمانه 
وجاوز مكانه بسعة أفقه ورّده عىل ما يمكن أن يأيت عليه من األعالم. فبعد أن 
فيه علم األصول  تطّور  نرى من جاء يف عرص  تبعه  أشكل عليه من أشكل ممّن 

فنقض ذلك ورجع إىل ما قاله صاحب الفصول.
وأخّتذ من هذا مناسبًة ألنبَّه عىل أمٍر مهم ربام يفوت عىل كثرٍي من األعالم  وهو 
لزوم مراجعة الكالم يف مصادره وعدم متابعة نقل من نقله مهام عال من املقام، 
ال لعدم األمانة يف النّقل، بل للتحقيق يف كّل ما قاله، فربامَّ حصل النّظر يف بعض 
الكالم فيؤخذ منه نتيجة ختالف ما أراده املصنّف، والسياّم يف املصنّفات العلميَّة 
القديمة التي قد ترى يف بعض الصفحات منها جواًبا عن إشكال أو سؤال كان قد 

طرح قبل صفحات من املقال.
ولذلك أدعو نفيس وكّل من ينظر يف العلوم إىل اإلحاطة قبل اجلزم  وتدقيق 
النّظر وتعميق الفهم حتى نصَل إىل أفكار األوائل الذين بذلوا كلَّ غاٍل ونفيس 

إليصال هذه املطالب وحتصيلها للّطالب.
لعلم  املؤّسسني  األعالم  من  الفصولوأمثاله  صاحُب  خمترصة  وبكلمٍة 

األصول ينبغي االهتامم بام كتبوا والعمل عىل نرشه وفهمه وحتقيقه وتدقيقه.
وّفق اهللُ طلبَة العلوم لنيل وسام الرّشف بقراءة ما كتب الّسلف ليكونوا نِعَم 
أرشف  عىل  والّسالم  والّصالُة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر  اخللف 

 اخللق واملرسلني سّيدنا ونبّينا حمّمد وآله الطاهرين.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



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

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

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

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

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



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

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

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

Editor-in-Chief



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

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

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



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

Merciful

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

in pagination.
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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 
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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, 
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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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