
ْعِلْيِم اْلَعاِل َواْلَبْحِث اْلِعْلِميِّ  اَزٌة ِمْن وَزاَرِة التَّ َ  مجُ

ِة ِقَيِة اْلِعْلِميَّ ْ ْغَراِض التَّ ْعَتَمَدٌة ِلَ مجُ

َسِة  َقدَّ ِة اْلـمجُ اِسيَّ رجُ َعْن اْلَعَتَبِة اْلَعبَّ َتْصدجُ

َراِث َكْرَبَلء ِة َواْلِْنَسانِيَِّة/َمْرَكِز تجُ ْوِن اْلـَمَعاِرِف اْلِْسَلِميَّ ؤجُ ِقْسِم شجُ

د اخلامس/ العدد الول السنة اخلامسة/املجلَّ

شهر مجادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018م



 

 

  .كربالءقسم شؤون المعارف االسالمية واالنسانية. مركز تراث العتبة العباسية المقدسة. 
قسم  العتبة العباسية المقدسةتصدر عن /  محكمة تعنى بالتراث الكربالئي: مجلة فصلية  تراث كربالء    

 ،لعتبة العباسية المقدسةا، العراق : كربالء.ــ شؤون المعارف االسالمية واالنسانية مركز تراث كربالء
 -0241هـ. =  4135، ث كربالءاقسم شؤون المعارف االسالمية واالنسانية، مركز تر

 سم 01؛  صور طبق االصلمجلد :     
 -(0248 آذار) ولاال، العدد لخامسا، المجلد خامسةالالسنة -فصلية.    
 5185-0340ردمد :     

 .رجاعات ببليوجرافيةإيتضمن     
 االنجليزية.مستخلصات باللغة العربية و نص باللغةال    
--لفاتالمؤ--العراق--كربالء--العلماء المسلمون )شيعة(. 0 دوريات.--تاريخ--كربالء )العراق( .4   

العنوان. دوريات. الف.  

DS79.9.K3 A8375 2018 VOL. 05 NO. 01 
 مركز الفهرسة ونظم المعلومات

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al-Abbas Holy Shrine. Division Of Islamic And Human knowledge Affairs. 
Karbala Heritage Center. 
   KARBALA HERITAGE : Quarterly Authorized Journal Specialized in 
Karbala Heritage \ Issued by : Al-Abbas Holy Shrine Division Of Islamic And 
Human knowledge Affairs  Karbala Heritage Center. - Karbala, Iraq : Al-
Abbas Holy Shrine, Division of Islamic and Human knowledge Affairs. 
Karbala Heritage Center, 1435 A.H. = 2014-  
   Volume : Illustrations ; 24 cm. 
   Quarterly.-Fifth Year, Fifth Volume, First Issue (March / 2018)- 
   ISSN : 2312-5489 
   includes bibliographical references. 
   Text in English ; summaries in Arabic. 
   1. Karbala (Iraq)--History--Periodicals. 2. Abbas ibn Ali, 647-680--Criticism 
and interpretation--Periodicals. A. title. 

 
DS79.9.K3 A8375 2018 VOL. 05 NO. 01 

Cataloging Center and Information Systems 



E.mail: turath.karbala@gmail.com





املرشف العام
سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل 
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. احسان عيل سعيد الغريفي ) مدير مركز تراث كربالء (

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(
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 أ.د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

 أ.د. أياد عبد احلسني اخلفاجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء (
 أ. د. زمان عبيد وناس املعموري )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(
أ .د. عادل حممد زيادة )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(
أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.د. حسني عيل الرشهاين )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة ذي قار(

أ. د. عيل خضري حجي )كلية الرتبية / جامعة الكوفة(
أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / جامعة كربالء(

 أ.م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
 مدقق اللغة العربية
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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية 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 األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

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

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





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشمعة اخلامسة
وكام  بجالله،  يليق  محًدا  الرزق  وبارئ  اخللق  خالق  هلل  احلمد 
د،  الم عىل خري خلقه سيِّدنا ونبيِّنا حممَّ الة والسَّ حيّب أن حُيَمد، والصَّ
جس  وعىل آله نرباس اهلَدى و آية التَقى الذين أذهب اهلل عنهم الرِّ

رهم تطهرًيا. وطهَّ
 - األول  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني   : بعد  ا  أمَّ
هبذا  وهي  كربالء،  تراث  ة  جملَّ من  اخلامسة  للسنة  اخلامس  د  املجلَّ
لها للوقوف يف مصاف  مت ما ُيؤهِّ ُتوقد شمعتها اخلامسة، بعد أن قدَّ
؛  بالبنان  هلا  ُيشار  التي  الرصينة  مة  املحكَّ العلميَّة  العامليَّة  ت  املجالَّ
العباس  تبارك وتعاىل، وبربكة أيب الفضل سيِّدنا  وذلك بفضل اهلل 
ة،  املجلَّ يف  احلياة  رشيان  هي  الَّتي  املرموقة  الباحثني  وبأقالم   ،
اهليأتان  قامت  فقد  والتحريرية،  االستشارية  ة  املجلَّ هيأيت  وبجهود 
يليق  الَّذي  ة إىل املستَوى  باملجلَّ راسات للرقّي  الدِّ بوضع اخلطط و 
فيها،  الكتابة  ة  املجلَّ ترغب  الَّتي  بالعناوين  الباحثني  َدت  فزوَّ هبا، 
بعض  مع  عقدهتا  التي  عة  املوسَّ للنَّدوات  تراثيَّة  حماور  ووضَعت 
اجلامعات العراقيَّة، فضاًل عن مراجعة وتصحيح األبحاث الواردة 
العلمّي  املستوى  إىل  بالبحوث  للرقّي  الباحثني،  وإرشــاد  إليها، 
يف  بكفاءاهتم  املشهود  العلميِّني  مني  املقوِّ إىل  إرساهلا  قبل  املرموق 

اجلامعات العراقيَّة .



ثنايا  بني  ـًبا  ُمغيَّ الكربالئّي  الرتاث  من  كبرٍي  قسٍم  لوجود  ونظًرا 
الرتاث  وألمهيَّة  واالندثار،  للتلف  عرضة  هي  الَّتي  املخطوطات 
تساهم  علميَّة  ونكات  معرفيَّة،  كنوز  من  حيويه  وما  املخطوط 
الباحثني  أمــام  ــاق  اآلف تفتح  و  الــرتاث،  توثيق  يف  فاعل  بشكل 
تثري  وأصيلة  مبتكرة  ودراســات  أبحاٍث  يف  للرشوع  والدارسني 
يف  ُتلحق  أن  ة  املجلَّ قررت  تطويره،  يف  وتساهم  العلمّي،  البحث 
هذا العدد، ويف األعداد القادمة شيًئا ممَّا خيتصُّ بالرتاث املخطوط 
قة، أو صورة ملخطوطة، أو فهرسة  اء الكرام خمطوطة حمقَّ م للقرَّ لُيقدِّ
للمخطوطات، أو أختاًما، أو بالغات، ونحو ذلك مما ُيعنى به الرتاث 
للشيخ  الذاتيَّة  الرتمجة  العدد ننرش حتقيق نّص  املخطوط، ففي هذا 
حمّمد تقي اهلروّي احلائرّي املذكورة يف خامتة كتابه )هناية اآلمال يف 
كيفّية الرجوع إىل علم الرجال( إذ ترجم نفسه يف هذه اخلامتة، وهو 
مدرًسا  قرن  ربع  من  أكثر  فيها  سكن  إذ  كربالء  تراث  أعالم  أحد 
الرشيف.  احلسيني  الصحن  يف  ودفن  فيها،  تويّف  أن  إىل  واستاًذا، 
عت بني إحياء الرتاث املغمور  ا بقيَّة أبحاث هذا العدد فقد تنوَّ وأمَّ
دورهم  و  ومنهجهم  سريهتم  يف  البحث  و  كربالء،  علامء  لبعض 
واملعرفية،  الفكرية  ونتاجاهتم  شخصياهتم  دراسة  وبني  العلمّي، 
فضاًل عن األبحاث األدبية والتارخييَّة، وغريها من األبحاث التِّي 
الَّتي تسعى  أهدافها  و  ة  املجلَّ دور  مع  يتناغم  ا  تنّوًعا علميًّ شكلَّت 

لتحقيقها. 



املايض  العام  من  ل  األوَّ العدد  يف  الكريم  للقارئ  نرشنا  كام  و 
نرش  قررنا  فقد  كربالء،  تراث  جملة  هيأيت  ألعضاء  الذاتيَّة  السرية 
ثة يف هذا العدد. ويكون هذا معتَمًدا يف العدد  سريهتم الذاتيَّة املحدَّ

ل ِمن كلِّ عام . األوَّ
شأنه  ِمن  ما  بكلِّ  رفدنا  الكرام  القّراء  من  نرجو  اخلتام  ويف 
ة أكثر فأكثر ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني  النهوض باملجلَّ

الم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين. الة والسَّ والصَّ

)رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربلء ؟

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



أو  سلًبا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجياًبا عىل حركيتها، ثقافًيا ومعرفًيا. 

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملّخ�ص:
املؤّلفات  أهّم  من  الفقه  أصول  علم  فـي  احلائرّية(  كتاب)الوسائل  إّن 
املغمورة للفقـيه األصولـي، املحّقق املتتّبع السـيد حممد املجاهد الطباطبائي 
احلائري)ت: 1242هـ( صاحب كتابـي)املفاتـيح( و)املناهل(، حـيث ما زال 
خمطوًطا مل يأخذ طـريقه إلـى التحقـيق والطبع، وقد أعّد املؤّلف لكتابه هذا 
الفوائد  الوسائل، فضًل عن ذكـر  فـيه عناوين  الثلثة فهـرًسا ذكـر  بأجزائه 

املهّمة التـي تعـّرض هلا فـي طـّيات البحوث.
لتسلـيط  الكتاب  هبذا  التعـريف  إلـى  الدراسة  هذه  فـي  الباحث  فعمد 
الضوء علـيه وبـيان أمهـيته، وذلك بالـرجوع إلـى خمطوطاته املتوافـرة، وفـي 
هذا السـياق قام أيًضا بتحقـيق فهارس األجزاء الثلثة للكتاب كـي يتعـرف 

القارئ علـى بحوثه إمجاًل، فضًل عن بـيان السـيـرة العلمـية للمؤّلف.
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Abstract:
The book « Al Wesa›il Al Ha›iryah» in the philology principles 

is considered one of the most important obscure publications 
of the regular jurist، the inquisitor and tracer(born: 1242 H.)، 
the author of(Al Mefateeh) and(Al Menahil) books. This book 
is still handwritten، without investigation and printing.

The author prepared for his current book with its three 
parts an appendix in which he mentioned theses titles، as well 
as mentioning the important benefits that the author tackled 
in the researches depths.

The author intended in this study to define the book to shed 
the light on and to show its significance through recalling his 
available handwritten. In this context، he investigated the three 
indexed in order to let readers know about all his researches، 
in addition to that، showing the reader›s scientific biography.
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المقدمة
بسم اهلل الـرمحن الـرحـيم

احلمد هلل رّب العاملـني والصلة والسلم علـى أشـرف األنبـياء واملـرسلـني 
علـى  الدائم  واللعن  الطاهـرين،  الطـيبـني  بـيته  أهل  وعلـى  حممد  سـيدنا 

أعدائهم أمجعـني.
وبعد، فقد يشتهـر بعض أعلمنا بكتاب أو أكثـر حتـى ل ُيعـرف اسمه 
فتطوهيا  مؤّلفاته  باقـي  علـى  الكتاب  ذلك  شهـرة  تطغـى  وقد  بكتابه،  إّل 
الفهارس وكتب  إّل فـي  الغمور فل تكاد تذكـر  النسـيان ويشملها  صفحة 
أهل  من  القلـيل  إّل  العلم  أهل  أكثـر  وجيهلها  مصّنفاته،  عّد  عند  التـراجم 
أن  بنا  فحـرّي  والتحقـيق،  للفهـرسة  املامرسـني  أو  والتتّبع  الختصاص 
ُنعـّرف بتلك املصّنفات التـي طواها النسـيان وشملها اخلمول، لنساهم فـي 
تعـريف الباحثـني وطّلب العلم واملعـرفة هبا، وبام اكتنفته من كنوز معـرفـية، 
ومطالب راقـية، وانظار وآراء دقـيقة، قد منع عدم شهـرة اسم الكتاب من 

النتفاع هبا والرتواء منها.
املحّقق  واملدّقق  اجللـيل  العامل  األصولـي  الفقـيه  األعلم  هـؤلء  ومن 
املتتّبع السـيد حممد املجاهد الطباطبائي احلائري)ت: 1242هـ(، فقد ُعرَف 
- رضوان اهلل علـيه - بكتابـيه)املناهل( فـي علم الفقه، و)املفاتـيح( فـي علم 
أصول الفقه، حتـى صار ُيعـرف بصاحب املناهل)1( أو بصاحب املفاتـيح)2(، 
ولكن تـراثه العلمـي مل يقتصـر علـى ذينك املؤلَّفـني، بل له مؤّلفات أخـرى 

بديعة لعّلها ل تقّل أمهـية عنهام.
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بعناية  حيظ  مل  حـيث  احلائرّية(،  املغمورة:)الوسائل  املؤّلفات  تلك  ومن 
مغموًرا  فبقـي  به،  وينتفعوا  الطلبة  أيدي  وتتلّقفه  النور  لـيـرى  املحّققـني 
مّما  ُينقل عنه  ما  املصادر، ونادًرا  فـي  ُيذكـر  قّلام  أّنه  إّل األقّل، كام  يعـرفه  ل 
وما حواه من  أمهـية،  من  علـيه  ما  مع  ُينسـى،  يكاد  فـي غموره، حتـى  زاد 
حتقـيقات سامـية، وانظار دقـيقة، ومباحث قّلام تطـّرق هلا علامء األصول، كام 

سنحاول بـيان ذلك فـي هذا البحث.
ملا  مغايـًرا  منهًجا  هذا  كتابه  فـي  سلك  املجاهدقد  السـيد  كان  وملّا 
وصول  ُعسـر  لديه  اتضح  األصول،  علم  مسائل  تـرتـيب  فـي  املألوف  هو 
ذكـر  فهـرًسا  له  فوضع  عنه،  ويبحث  يبتغـيه  الذي  للمبحث  لكتابه  املطالع 

فـيه عناوين مباحثه لـيسهل للقارئ واملستفـيد الوصول ملبتغاه.
وعلـيه فلم أجد طـريقة أفضل للتعـريف بالكتاب وما حواه من مسائل 
إمجالـي  بشّكل  مسائله  علـى  الباحثون  يطلع  لكـي  الفهـرس؛  بتحقـيق  إّل 
ويعـرفوها، ثم كتابة دراسة عنه توّضح وتشـرح الكتاب ومباحثه، ولذلك 

ارتأيت أن أضع هذا البحث بعد هذه املقدمة فـي مباحث ثلثة وخامتة.
املبحث األول: فـي السـيـرة العلمـية لصاحب)الوسائل احلائرّية( السـيد 

حممد املجاهد الطباطبائي احلائري، وبـيان مؤّلفاته.
املبحث الثانـي: ملحة إلـى الكتاب، اشتمل علـى دراسة تسّلط الضوء علـى 

مباحث الكتاب، وتبـنّي أمهـيتها مع التـركـيز علـى ما متـّيز به هذا الكتاب.
املبحث الثالث: حتقـيق فهـرس الوسائل احلائرّية الذي صنعه املؤّلف نفسه.

وخامتة: ذكـرت فـيها أهّم ما توّصلت إلـيه، كام هو املتعارف.
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المبحث الأول: وفـيه مطلبان:
الطباطبائي  املجاهد  حممد  للسـيد  العلمـية  السـيـرة  األول:  املطلب 

احلائري)ت: 1242هـ(:
األمـيـر  ابن  علـي  حممد  السـيد  ابن  علـي  السـيد  ابن  حممد  السـيد  هو 
أبـي املعالـي الطباطبائي احلسنـي، احلائري، الشهـيـر بالسـيد املجاهد، أحد 

مـراجع اإلمامـية وزعامئها، وزعـيم حوزة كـربلء املقّدسة.
ولد فـي كـربلء فـي حدود سنة ثامنـني ومائة وألف.

احلائري)1161-  الطباطبائي  علـي  السـيد  الكبـيـر  الفقـيه  والده:هـو 
1231هـ( صاحب كتاب)رياض املسائل( الشهـيـر الذي ما زال ُيدرس فـي 

احلوزات وإن قّل دارسوه فـي هذه األعصـر.
ولد السـيد علـي الطباطبائي فـي مدينة الكاظمـية فـي الثانـي عشـر من 
شهر ربـيع األول سنة 1161 للهجـرة، درس لدى أعلم احلائر احلسـينـي، 
حممد  املولـى  خاله  علـى  اشتغل  ثم  البهبهانـي،  الوحـيد  خاله  ابن  ومنهم 
باقـر الوحـيد البهبهانـي، وقد صاهـره علـى ابنته فأنجب منها ثلثة أولد، 

أحدهم سـيدنا املجاهد صاحب التـرمجة.
الشـرع  أحكام  بـيان  فـي  املسائل  كتاب)رياض  مؤّلفاته:  أهــّم  من 
وحواش  شـروح  وعلـيه  حتقـيق،  من  بأكثـر  حمّقٌق  مطبوع  وهو  بالدلئل(، 
عّدة، لعّل أمّهها شـرح السـيد حممد الشهشهانـي الذي يقع فـي جمّلدات عّدة 
وما زال خمطوًطا، وشـرح علـى)مفاتـيح الشـرائع(، بـرز منه كتاب الصلة، 
و)حاشـية علـى كتاب املعامل(، و)رسالة فـي األدّلة األربعة()3(، و)رسالة فـي 
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املؤّلفات  من  وغـيـرها  اخلمسة(،  األصول  فـي  و)رسالة  الشهـرة(،  حجـية 
والـرسائل واحلواشـي.

احلضـرة  من  الشـريف  الـرواق  فـي  ودفن  للهجـرة،   1230 عام  توفـي 
احلسـينـية املقّدسة)4(.

أشهـر أساتذته:
والده السـيد علـي الشهـيـر بصاحب الـرياض.. 1
السـيد . 2 صاهـره  وقد  الطباطبائي،  العلوم  بحـر  مهدي  حممد  السـيد 

املجاهد علـى ابنته الوحـيدة.
كّد وجّد فـي دراسة علمـي الفقه واألصول وحتقـيقهام حتـى بـرع فـيهام، 
بل حتـى اعتقد والده بأعلمـيته منه ، وصار ل يفتـي وابنه فـي كـربلء، فعلم 
أبـيه  مع  تأّدًبا  كـربلء  عن  الـرحـيل  من  ا  بدًّ جيد  فلم  بذلك  املجاهد  سـيدنا 
ا به، لئّل تتوّجه إلـيه النظار وينصـرف عن أبـيه الطّلب، فارحتل نحو  وبـرًّ
سنة 1218هـ إلـى أصفهان التـي كانت حـينذاك من عواصم العلم، وسكنها 
ومـرجًعا  واألصول،  الفقه  لعلمـي  مدّرًسا  فـيها  وبـرز  سنة،  عشـرة  ثلث 
فـيهام، وشـرع فـيها بتصنـيف مجلة من كتبه كاملفاتـيح وغـيـرها، ومل يـرجع 
إلـى دار كـرامته،  بوالده ونقله  إلـى مسقط رأسه كـربلء حتـى استأثـر اهلل 
اإلطلق،  علـى  لإلمامـية  ا  عامًّ مـرجًعا  1231هـ  سنة  كـربلء  إلـى  فـرجع 

وصارت الـرحلة إلـيه فـي طلب العلم من كّل البلد)5(.
ومائتـني  وأربعـني  اثنتـني  سنة  صفـر  شهـر  فـي  بقزوين  توفـي  وفاته: 
التـي استولت علـى بعض  الـروسـية  القتال ضّد القوات  وألف، عائًدا من 
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املدن اإليـرانـية فـي عهد السلطان فتح علـي شاه القاجاري، وكان املتـرجم 
بقعته  فـي  ودفن  كـربلء  إلـى  جنازته  ومحلت  ضّدهم)6(،  باجلهاد  أفتـى  قد 

املعـروفة بـني احلـرمـني)7(.
املطلب الثانـي: مؤّلفاته:

واألصول  الفقه  علوم  بـني  املجاهد  حممد  السـيد  مؤّلفات  تنّوعت  لقد 
والـرجال والعقائد، وإن كانت أبـرز مؤّلفاته فـي علمـي الفقه واألصول.

الستصحاب: وإثبات حجـيته)8(.. 1
العبادات . 2 فقه  فـي  الــعــمــل()9(،  بـــ)إصــلح  وُيعـرف  اإلصـــلح: 

واملعاملت، رسالة عملـية ، ابتدأها بأحكام الجتهاد والتقلـيد، وله 
أكثـر من اختصار)10(، كام تـرجم إلـى الفارسـية بأكثـر من تـرمجة)11(، 
سعة  عن  يكشف  واختصاره  بتـرمجة)اإلصلح(  العناية  وهــذه 

مـرجعـية سـيدنا املجاهد.
قصص . 3 فـي  التنكابنـي  عنه  ينقل  خمتصـر،  املشهورة:  ــلط  األغ

العلامء)12(.
جامع العبائر: فـي الفقه)13(.. 4
جامع املسائل:)نظـيـر)جامع الشتات( سؤالت فقهـية وجواباهتا مع . 5

بعض الستدللت؛ ولذا يقال له:)السؤال واجلواب(، مـرّتب علـى 
الفقهـية  الكتب  من  كتب  وعّدة  الدين،  أصول  مسائل  فـي  مقدمة 

وخامتة()14(، وقـيل: مجعها تلمـيذه الشـيخ حسـني الشوشتـري)15(.
حاشـية علـى املعامل)16(.. 6
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املـيـرزا . 7 بن  حممد  السـيد  شـرح  الشهـرة:)وقد  حجـية  فـي  رسالة 
الـرسالة  هذه  املتوفـى)1264هـ(  املشهدي  الـرضوي  اهلل  حبـيب 

واعتـرض فـي الشـرح علـى السـيد املجاهد كثـيـًرا()17(.
الـرجال . 8 علم  فـي  كتاب  الـرجال:  أحوال  حتقـيق  فـي  املقال  عمدة 

ُطبع  وقد  احلـروف،  بحسب  الـرواة  من  مجلة  ألحوال  فـيه  تعـّرض 
بتحقـيق الشـيخ حمـيـي الدين الواعظـي.

علـى . 9 رّد  وهــو  الطاهـر:  نبـينا  نبوة  إثبات  فـي  الباهـر  املصباح 
واملعجزة  الكـرامة  وبـني  النبّوة،  معنـى  شـرح  القادري)البادري(، 
األنبـياء  بشارة  وأثبت  النصـرانـي،  شبه  ورّد  السحـر،  مع  وفـرقهام 
وغـيـر  القـرآن،  إعجاز  وكـيفـية  وآلــه(،  علـيه  اهلل  بمحمد)صلـى 

ذلك)18(.
علم . 10 فـي  كتبه  ما  أوسع  وهو  الفقه،  أصول  فـي  األصول:  مفاتـيح 

األصول، شـرع فـيه أّيام إقامته بأصفهان،)ولـيس فـيه مسألة مقدمة 
الظّن،  وحجـية  الضد  ومسألة  والنهـي،  األمـر  واجتامع  الواجب، 
مستقًل()19(،  كتبه  الظن  حجـية  له  نعم   ، األلفاظ  مباحث  وبعض 
واملفاتـيح مطبوع علـى احلجـر، وهو قـيد التحقـيق علـى ما سمعت.

مفتاح األحكام: فـي حجـية الظن، مـرّتب علـى مقدمة وثلثة أبواب . 11
وخامتة، ولعّله مّتحد مع)املقلد()20(.

املقلد: رسالة فـي حجـية الظن املطلق)21(، ُطبع مع كتابه املفاتـيح)22(.. 12
غاية . 13 اإلطلق،)فـي  علـى  مؤّلفاته  أشهـر  وهو  الفقه،  فـي  املناهل: 
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الكتاب  عنوان  وكان  والفـروع()23(،  واألقــوال  األدلة  من  البسط 
أوًل)املصابـيح(، ثّم غـّيـره إلـى)املناهل( علـى ما ذكـره البّحاثة املتتّبع 
اآلغا بزرك الطهـرانـي)24(، والكتاب قـيد التحقـيق فـي مـركز إحـياء 
التـراث التابع لدار خمطوطات العتبة العباسـية املقّدسة، وقد اختصـر 
املناهل الشـيخ حسـني بن حسن ابن الشـيخ علـي النجار الشوشتـري 

من تلمذة املصّنف)25(.
البّحاثة . 14 عنه  ــال  ق الشـرائع:  مفاتـيح  شـرح  فـي  املـــــرام  هناية 

الطهـرانـي:)خـّرج بعض جمّلداته بخّط يده الشـريفة، كتبه أّيام رئاسته 
فـي  معتادة  علـى خلف  أكثـر صفحاته  فـي  الغاية  فـي  بخطٍّ جلـي 
النسخة:  عنده  رأيت  الذي  أحفاده  بعض  يّل  وحكـى  كتبه،  ما  سائر 
أن  نذر  إّنــه  حـيث  وقته،  ضـيق  عند  النذر  لوفاء  كذلك  فعل  إّنــه 
واتضح  الشـرح()26(،  هذا  من  معـينة  صفحات  يوم  كل  فـي  يكتب 
وعلـى  املـرام(  خمطوطة)هناية  علـى  وقف  الطهـرانـي  العّلمة  أّن 
وذكـر  دقـيق،  بشّكل  ووصفها  و)املناهل(،  خمطوطة)املصابـيح( 
واحد)27(،  لكتاب  اسامن  فهام  متحدان،  و)املناهل(  أّن)املصابـيح( 
الشـرائع()28( غـيـر  أّن)املصابـيح( شـرح علـى)مفاتـيح  ُذكـر من  فام 

صحـيح بحسب الظاهـر.
الوسائل احلائرّية: فـي أصول الفقه وقواعده.. 15
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المبحث الثانـي: لمحة اإلى الكتاب
واحلديث عن كتاب الوسائل يكون فـي مطالب:

املطلب األول: اسم الكتاب:

الفهارس  أهل  عند  متعّددة  بأسامء  ُيذكـر  الكتاب  هذا  أّن  امللحوظ  من 
إلـى أسامء  الطهـرانـي  البّحاثة  والببلـيوغـرافـيا والتـرمجة، فقد أشار املحقق 
متعّددة له، وهـي كالتالـي: 1ـ)الوسائل إلـى النجاة(، 2ـ)الوسائل احلائرية(، 

3ـ)وسائل األصول(، 4ـ)الوسائل إلـى معـرفة أصول املسائل()29(.
من  تبـّرعـية  هـي  احلائرّية(  باستثناء)الوسائل  التسمـيات  هذه  أّن  ويبدو 
النّساخ أو املفهـرسـني متـيـيًزا هلذا الكتاب عن غـيـره من الكتب املساّمة باسم 
الشـريعة(  مسائل  حتصـيل  إلـى  الشـيعة  وسائل  ككتاب)تفصـيل  الوسائل، 
والذي يقال له:)الوسائل( اختصاًرا)30(، للمحّدث الشـيخ حممد بن احلسن 
وككتاب)وسائل  الفقهـية،  األحاديث  فـي  1104هـ،  ت:  العاملـي،  احلـّر 
األعـرجـي  السـيد حمسن  املقّدس  للمحّقق  الشـريعة(،  إلـى أحكام  الشـيعة 
الكتب  الفقه، وغـيـرمها من  الكاظمـي، ت: 1227هـ)31(، وهو كتاب فـي 
املساّمة هبذا السم)32(، فلاّم ُيذكـر)وسائل األصول( يتمـيز عن وسائل احلّر 

العاملـي فـي احلديث، وعن وسائل املقّدس الكاظمـي فـي الفقه، وهكذا.
والسبب فـي استنتاجـي ذلك أّن ما وقفت علـيه من خمطوطات الكتاب 
دون  من  أحدمها:)الوسائل(  اسمـني:  سوى  اساًم  هلا  ذكـر  املصّنف  أجد  مل 
لكتابه،  صنعها  التـي  األجزاء  فهارس  مقّدمة  فـي  وذلك  لفظ)احلائرّية(، 
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الثانـي  اجلزء  ختام  فـي  التسمـية  هذه  وذكـر  احلائرّية(،  وثانـيهام:)الوسائل 
فـي النسختـني)م( و)ش( اللتـني يأتـي ذكـرمها.

ويمكن أن نستنتج من ذلك أّن تسمـية املصّنف هلاهـو)الوسائل احلائرّية(، 
وأّما ذكـره)الوسائل( فقط فـي فهارس األجزاء فهو للختصار، واهلل العامل، 

واملسألة بعد  بحاجة ملزيٍد من التتّبع، ول أجزم بشـيء.
املطلب الثانـي: التعـريف اإلمجالـي

علـى  املجاهد  السـيد  مصّنفه  وضعه  الفقه،  أصــول  فـي  كتاب  هو 
تـرتـيب مغايـر ملا هو املألوف فـي تـرتـيب املسائل األصولـية، حـيث يشـرع 
يتضّمنه  وما  العلم  مقّدمة  بمبحث  األصولـية  تصانـيفهم  فـي  األصولـيون 
من تعـريف للعلم وبـيان موضوعه وغايته، ثم يذكـرون مقدمات لغوّية هي 
الوضع وأقسامه،  التصديقـية ملباحث األلفاظ من مباحث  للمبادئ  أقـرب 
والصحـيح  الشـرعـية،  واحلقـيقة  واملشتق،  واملجاز،  احلقـيقة  وعلمات 
األوامـــــر،  من  األلــفــاظ  مباحث  فـي  يشـرعون  ثم  وغـيـرها،  ــم  واألع
والنواهـي، واملفاهـيم، والعام واخلاص، واملطلق واملقـيد، واملجمل واملبـني، 
حـيث  ــارات،  واألم احلجج  ملباحث  ينتقلون  ذلك  كّل  من  النتهاء  وبعد 
يبحثون عن حجـية اإلمجاع وظواهـر الكتاب وخبـر الواحد والشهـرة وغـيـر 
ذلك، وبعد ذلك ينتقلون إلـى األصول العلمـية، وخيتمون كتبهم بمبحث 
الجتهاد والتقلـيد، واألكثـر يبحثون امللزمات العقلـية من اإلجزاء ومقدمة 
الواجب، واجتامع األمـر والنهـي، والضّد فـي ضمن مباحث األلفاظ، فهذا 
فهـرس إمجالـي عام للكتب األصولـية وقد ينفـرد بعضهم بتقديم شـيء أو 
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تأخـيـره، بام ل يضـر هبذا التـرتـيب واملنهج العام.
ولكن السـيد املجاهد فـي كتابه)الوسائل احلائرّية( مل يسلك هذا التـرتـيب، 
بل بحث املسائل األصولـية بشّكل متفـرق، وابتدأ  كل مسألة بعنوان:)وسـيلة 
فـي..( وهكذا إلـى آخـر الكتاب، من دون مـراعاة التـرتـيب املعهود، ومن 
يبدو  بل  ا ومنهًجا مقصوًدا،  تـرتـيًبا خاصًّ فـيه  أّنه سلك  لنا  يّتضح  أن  دون 
لنا أّنه أشبه بفوائد ونكات مهمة فـي استنباط األحكام دّوهنا بمـرور الزمن 

. حتـى صارت تلك الوسائل كتاًبا مستقلًّ
وتفاوتت الوسائل من حـيث احلجم بشّكل كبـيـر، فبعضها وقعت فـي 
الفهـرس، وهـي:)وسـيلة:  فـي  الـرقم)28(  ذات  كالوسـيلة  قلـيلة،  أسطـر 
وهـي)وسـيلة:  الـرقم)73(،  ذات  والوسـيلة  واملكان(،  الزمان  مفهوم  فـي 
وبعضها  السابقة(،  األمور  وأحد  النسخ  بـني  األمر  دوران  حال  بـيان  فـي 
الـرقم)59(،  ذات  كالوسـيلة  املخطوط،  بمقدار نصف صفحة من  اآلخـر 
غلب  الذي  املعنـى  علـى  حيمل  املشتـرك  اللفظ  أّن  فـي  وهـي:)وسـيلة 
صفحات  احتّلت  وبعضها  ــلم(،  األع أسامء  من  كان  وإن  فـيه  استعامله 
متعّددة، كالوسـيلة ذات الـرقم)37(، وهـي:)وسـيلة فـي حجـية الستقـراء 
فـي األحكام الشـرعـية واملسائل اللغوّية، وفـيها اإلشارة إىل املوضع الذي 
فـي  الغلبة  حجـية  وإلـى  بـرهان،  غـيـر  من  الوجدان  دعوى  فـيه  يصلح 

املسائل اللغوّية وأقسامها(.
املطلب الثالث: تأريخ التألـيف:

ول خيفـى أمهـية البحث عن تأريخ تصنـيف السـيد املجاهد هلذا الكتاب، 
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حـيث اّدعـي أّنه أّول تصانـيفه، مّما يقّلل من العتامد علـيه فـي معـرفة آخـر 
آراء السـيد املجاهد واجتهاداته ول يكشف عن نضجه العلمـي، بخلف ما 

لو كان كتبه فـي أخـريات حـياته وبعد نضجه.
أّنه قال بأّنه)أّول  وعلـيه فقد نقل العّلمة املتتّبع الطهـرانـي عن بعضهم 
تصانـيفه، كتبه أوائل أمـره()33(، وهذا التعبـيـر يوحـي بعدم إمكان العتامد 
املجاهد  السـيد  آراء  استكشاف  فـي  احلائرّية(  كتاب)الوسائل  علـى 

األصولـية؛ باعتبار أّنه مل يكتبه أّيام نضجه العلمـي بل أوائل أمـره.
أّن)أّول  استظهـر  بل  النقل،  هذا  يـرتِض  مل  الطهـرانـي  العّلمة  ولكن 

تصانـيفه الذي كتبه أوان اشتغاله بأصفهان هو املفاتـيح()34(.
أّول  احلائرّية(  بعدم كون)الوسائل  تشهد  القـرائن  بأّن  نقول  أن  ويمكن 
تصانـيفه وقد كتبه أوائل أمـره، بحـيث ل يمكن العتامد علـيه فـي استكشاف 
آراء السـيد املجاهد األصولـية، ويمكن أن نستدّل علـى ذلك بعّدة قـرائن، 

وهـي كالتالـي:
وهـي  مؤّرخة،  الطهـرانـي  الشـيخ  رآها  التـي  النسخ  األولـى:  القـرينة 

كالتالـي:
)رأيت جزًءا من الوسائل هذه بخّطه عند حفـيده احلسن بن جعفـر . 1

بن علـي نقـي بن احلسن بن املصّنف، عناوينه »وسـيلة، وسـيلة » وقد 
فـرغ من كتابة هـذا اجلزء 1234هـ، أي قبل وفاته بثامن سنـني()35(.

)رأيت نسخة بخط تلمـيذه مّل حممد بن احلسن بن علـي النجار كتبها . 2
1216هـ، وفـيها تأريخ فـراغ املصنف 1213هـ(.
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تقـي . 3 حممد  بــن  العابدين  ــن  زي بــن  تقـي  حممد  بخط  )ونسخة 
الورنوسفادرانـي األصفهانـي فـرغ منه حدود 1221هـ()36(.

احلائرّية(،  كتابة)الوسائل  تعّدد  عن  يكشف  قد  املتعّددة  التواريخ  وهذه 
كتابته عام 1234  أعاد  ثم  للهجـرة،  فـي عام 1216  أّوًل  كتبه  يكون  فقد 

للهجـرة.
كام وجدته فـي موارد عديدة يذكـر والده ويدعو له بـ ، مّما يعنـي أّنه 

كتبه فـي حـياة والده، مثل الوسـيلة ذات الـرقم)15( من اجلزء الثالث)37(.
القـرينة الثانـية: إرجاع السـيد املجاهد إلـى هذا الكتاب فـي كتابه)املناهل(، 
مّما  كتابه)الوسائل(  إلـى  فـيها  أرجع  عديدة  موارد  جيد  للمناهل  فاملتصّفح 
فـيه من مباٍن وآراء، فلو كان تصنـيفه للوسائل فـي  بام  إلتزامه  يكشف عن 
أّول أمـره وغـيـر معتمد عنده ملا ُأرجع إلـيه، بل لنّبه علـى أّنه عدل عن رأيه، 

ومن هذه املوارد فـي ما ُطبع من املناهل علـى احلجـر:
صـّرح فـي مبحث القسمة باشتـراط العدالة فـي القاسمـني حمـيًل فـي . 1

الستدلل علـى ما ذكـره فـي كتابه)الوسائل(، حـيث قال:)واألقـرب 
اشتـراط العدالة؛ ملا بّيناه فـي الوسائل من أصالة اشتـراط العدالة فـي 

الشاهد()38(.
أّن . 2 من  الوسائل  فـي  بّيناه  ملا  أولـى  هذا  آخـر:)بل  مورد  فـي  وقال 

الّتخصـيص أولـى من املجاز حـيث ما تعارضا()39(.
أو . 3 الوصف  بمفهوم  الستدلل  علـى  ا  ردًّ ثالث  مورد  فـي  وقال 

اللقب:)إّل علـى تقديـر حجـية مفهوم اللقب أو الّصفة وهـي خلف 



43

مسلم الشـيخ محمد جواد الـرضائي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

التحقـيق كام بـّيناه فـي الوسائل واملفاتـيح()40(.
ا علـى الستدلل بقوله تعالـى)أوفوا بالعقود( علـى . 4 أيًضا ردًّ وقال 

الشـريفة  اآلية  دللة  فـي  تكلمت  العقود:)وقد  فـي  الصّحة  أصالة 
علـيها فـي كتابـي الوسائل واملفاتـيح مّما ل مزيد علـيه()41(.

كتابه)الوسائل(،  علـى  فـيها  أحال  التـي  املــوارد  من  ذلك  غـيـر  إلـى 
آراء ومباٍن، وهو  فـيه من  بام ذكـره  الكتاب وإلتزامه  اعتبار  مّما يكشف عن 
كاشف أيًضا عن عدم صّحة مقولة من قال بأّنه أّلفه فـي أوائل أمـره؛ ألّنه 
لو كان كذلك لتغـيـرت بعض آرائه علـى األقّل ولنّبه علـى ذلك، واهلل العامل 

بحقـيقة احلال.
املطلب الـرابع: تقسـيم الوسائل عىل عناوين رئيسة:

منثورة  بحثها  بل  رئيسة،  أقسام  عىل  مباحثه  املجاهد  السـيد  يقّسم  مل  ملّا 
متفـرقة حتت عنوان: وسـيلة، وسـيلة، إلـى آخـر الكتاب فـيمكننا أن ندرج 
بـيان  إلـيها، مع  الوسائل حتت عناوين مخسة رئيسة تسهـيًل للوصول  تلك 

األمثلة، وهـي كالتالـي:
التقلـيدّية: وأمثلتها من اجلزء األول:  العنوان األول: املسائل األصولـية 
الوسـيلة ذات الـرقم:)24(، فـي مفهوم الشـرط، والـرقم)25( فـي مفهوم 
الزمان  مفهوم  فـي  والـرقم)28(  العدد،  مفهوم  فـي  والـرقم)27(،  الغاية، 
واملكان، والـرقم)29( فـي مفهوم اللقب، فهذه الوسائل كّلها من مباحث 

املفاهـيم التـي تعّد من املسائل األصولـية التـي يبحثها علامء األصول.
ومن اجلزء الثانـي: الوسـيلة بـرقم)5(، فـي بـيان أّن صـيغة املضارع إذا 
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استعملت فـي اإلنشاء أفادت الوجوب، وغـيـرها.
اّدعاه  ما  حتقـيق  فـي  الـرقم:)23(،  ذات  الوسـيلة  الثالث:  اجلزء  ومن 
بعض األصحاب من أّن أكثـر األحكام الشـرعـية الفـرعـية طـريُق العلم هبا 

، وغـيـرها. منسدٌّ
العنوان الثانـي: املباحث اللغوّية: وأمثلتها من اجلزء األول: الوسـيلة ذات 
الـرقم:)7(، فـي بـيان معنـى »الباء« الداخلة علـى املتعّدي، والـرقم)63(، 
فـي معنـى لفظ »فـي«، والـرقم)64( فـي معنـى لفظ »من«، والـرقم)65(، 

فـي معنـى لفظ »إلـى«، وغـيـرها.
»من«  لفظة  أّن  فـي  الـرقم)8(:  ذات  الوسـيلة  الثانـي:  اجلــزء  ومن 

الستفهامـية تفـيد العموم، والـرقم)28(، فـي بـيان معنـى لفظة »ثم«.
الوسـيلة  األول:  اجلزء  من  وأمثلتها  الفقهـية:  القواعد  الثالث:  العنوان 
العبادة،  من  بجزء  التـيان  تعذر  إذا  ما  حكم  بـيان  فـي  الـرقم)23(،  ذات 
بـيان  والقاعدة املشهورة »املـيسور ل يسقط باملعسور«، والـرقم)58(، فـي 

جواز التسامح فـي أدّلة السنن والكـراهة.
وأّما من اجلزء الثانـي فالوسـيلة ذات الـرقم)17(، فـي أّن احلـرج منفـي 

شـرًعا.
اجلزء األول:  الـرجالـية: وأمثلتها من  القواعد والفوائد  الـرابع:  العنوان 
عمـيـر،  أبـي  ابن  مـراسـيل  حجـية  بـيان  فـي  الـرقم)20(،  ذات  الوسـيلة 
والـرقم)33(، فـي حتقـيق حال سند فقه الـرضا)42(، والـرقم)39(، فـي 
بـيان أّن اخلبـر املقطوع إذا وافق فتوى األكثـر كان حّجة، والـرقم)42(، فـي 
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بل واسطة، وهو عن  الكلـينـي  عنُه  يـروي  الذي  اسامعـيل  بن  متـيـيز حممد 
الفضل بن شاذان كذلك، والـرقم)48(، فـي أّن تصحـيح العّلمة يدّل علـى 
بن  أمحد  الشـيخ عن  يـرويه  ما  أّن  بـيان  فـي  والـرقم)50(،  الـرواية،  صّحة 
حممد عن صفوان موصوف بالصّحة)43(، والـرقم)54(، فـي بـيان حكم ما 

إذا كان الـراوي عادًل فـي زمان وفاسًقا فـي آخـر.
معنـى  بـيان  فـي  الـرقم)19(،  ذات  فالوسـيلة  الثانـي  اجلزء  من  وأّما 
لفظ)الثقة( الذي يتكـرر علـى ألسنة الـرجالـيـني، وبـنّي أّنه يستفيد منها كون 
املوصوف هبا: صدوًقا مأموًنا من الكذب، عادًل متجّنًبا عن املعاصـي مقبول 

الشهادة، إمامـيا.
العنوان اخلامس: املبادئ التصديقـية ملباحث األلفاظ: وسـيأتـي احلديث 

عنها بشّكل أكثـر تفصـيًل مع ذكـر األمثلة ألمهـيتها.
املطلب اخلامس: أهّم ممـيزات)الوسائل احلائرّية(:

السـيد  سلكها  التـي  والطـريقة  كتاب)الوسائل(  ممـيزات  أهّم  من  لعّل 
بـني  املتعارف  التـرتـيب  إلتزام  عدم  من  هذا  كتابه  وضع  فـي  املجاهد 
األصولـيـني أّن مؤّلفه حتـرر من قـيود التـرتـيب التقلـيدي، وبذلك استطاع 
أن يبحث مسائل كثـيـرة قّلام نجدها بعنوان مستقّل فـي الكتب األصولـية، 

وهذا ما سـيتضح جلـًيا بمـرور سـريع علـى الفهـرس الذي سـيأتـي.
ولعّل أوضح متثـيٍل لذلك هو املباحث التـي ُعنـي فـيها ببحث املبادئ 
احلجج  ملباحث  التصديقـية  املبادئ  فإّن  األلفاظ،  ملباحث  التصديقـية)44( 
واألصول العملـية منحصـرة تقـريًبا فـي علم األصول، فـُيستدّل باإلمجاع 
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مسألة  اإلمجاع  حجـية  عن  والبحث  الواحد،  خبـر  حجـية  علـى  مثًل 
اآليات  بظاهـر  ُيستدّل  وكذا  األصول،  علم  فـي  عنها  يبحث  أصولـية 
أشبعها  أصولـية  مسألة  الظواهـر  وحجـية  الواحد،  خبـر  حجـية  علـى 

علامء األصول بحًثا.
إّل أّن امللحظ فـي مباحث األلفاظ أهّنم يستدّلون بأدّلة متعّددة، ويمكن 

تقسـيمها علـى ثلثة أقسام:
فـي مقدمات علم األصول من علمات احلقـيقة  ُيبحث عنه  ما  األول: 
الوجوب  علـى  األمـر  دللة  فـي  بالتبادر  مثًل  فـُيستدّل  وغـيـرها،  واملجاز 

والنهـي علـى احلـرمة.
الثانـي: ما ُيبحث عنه فـي مباحث احلجج واألمارات، فنجدهم يستدّلون 
فـي مباحث األلفاظ باإلمجاع مثًل، وحجـية اإلمجاع مسألة أصولـية يبحث 

عنها فـي علم األصول، فـي مباحث احلجج.
إّل  األصول،  علم  فـي  عنه  ُيبحث  ل  ما   ،- الشاهد  حمل  وهو  الثالث: 
استطـراًدا وفـي طّيات املسائل األصولـية، أو ل نجده أصًل، وقد يعسـر علـى 
الباحث كثـيـرا العثور علـى كلامت األعلم حول ذلك الدلـيل وحجـيته، إذ 

لـيس له عنوان مستقّل فـي أكثـر الكتب األصولـية أو كلها أحـياًنا.
املجاهد  السـيد  مؤّلفها  ُعنـي  حـيث  كتاب)الوسائل(؛  أمهـية  تبـرز  وهنا 
التصديقـية(،  بوضع عناوين مستقّلة جلملة كبـيـرة من هذه األدّلة )املبادئ 
وبحثها واستدّل علـيها مثبًتا أو نافـيا حلجـيتها، وهذا أمـر بلغ من األمهـية الغاية.
ولئّل يكون كلمنا جمـرد دعوى بل شاهد نذكـر من باب املثال مجلة من 
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عناوين هذه الوسائل، ونتـرك تفصـيل دراستها لبحث آخـر منفّصلة إن شاء 
اهلل تعالـى، فمنها:

بـيان . 1 فـي   املعصوم عن  الــوارد  اخلبـر  حكم  بـيان  فـي  )وسـيلة 
وضع اللفظ(.

أّن . 2 إلـى  اإلشارة  وفـيها  »افعل«،  صـيغة  مدلول  بـيان  فـي  )وسـيلة 
الوضع ل يثبت بأصل البـراءة(.

واملسائل . 3 الشـرعـية  األحكام  فـي  الستقـراء  حجـية  فـي  )وسـيلة 
اللغوّية، وفـيها اإلشارة إىل املوضع الذي يصلح فـيه دعوى الوجدان 
من غـيـر بـرهان، والـى حجـية الغلبة فـي املسائل اللغوّية وأقسامها(.

)وسـيلة فـي أّن امتناع الشتقاق دلـيل املجازية(.. 4
)وسـيلة فـي أّن املعنـى الذي يشتّد احلاجة إلـى التعبـيـر عنه له لفظ . 5

موضوع بإزائه(.
)وسـيلة فـي بـيان حجـية الشهـرة فـي املسائل اللغوّية(.. 6
)وسـيلة فـي أّن إمجاع اإلمامـية حّجة فـي املسائل اللغوّية(.. 7
)وسـيلة فـي أّن التقسـيم يدّل علـى الشتـراك املعنوي(.. 8
يكون . 9 أن  بقـيدين  يقـّيد  الذي  اللفظ  فـي  األصل  أّن  فـي  )وسـيلة 

حقـيقة فـي القدر املشتـرك بـينهام(.
)وسـيلة فـي أّن األصل]فـي[ اللفظ املستعمل فـي املعنـيـني أن يكون . 10

حقـيقة فـي القدر املشتـرك بـينهام(.
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عنوان  حتت  يندرج  أن  يمكن  مّما  غـيـرها  وهناك  كاملة،  عشـرة  وتلك 
املبادئ التصديقـية ملباحث األلفاظ، أو أدّلة وحجج مباحث األلفاظ.

ثم إّن هذا المتـياز ل ينحصـر بأدّلة مباحث األلفاظ، بل هناك مباحث 
ول  مستقّل  بعنوان  املجاهد  السـيد  بحثها  كثـيـرة  وسائل  لنقل  أو  كثـيـرة 
نمّثل  أن  ويمكن  مستقل،  بعنوان  األصول  علم  كتب  فـي  مبحوثة  نجدها 

لذلك مّما ل يـرتبط بمباحث األلفاظ:
إذا اختلف األصحاب علـى . 1 باألقّل  بـيان لزوم األخذ  فـي  )وسـيلة 

أقوال وكان بعضها يدخل فـي بعض(.
)وسـيلة فـي أّن تغـيـيـر هـيئة املستحب ل حيـرم(.. 2
)وسـيلة فـي أّن الشـروع فـي املندوب ل يصـيـره واجًبا(.. 3
)وسـيلة فـي التأسـي وبـيان حمّله(.. 4

ول خيفـى أّن السـيد املجاهد قد ُعنـي بمسألة التأسـي واملحّل الذي يصلح 
أن يكون دلـيًل واملحّل الذي ل يصلح، وأصل مسألة التأسـي يندرج فـي 
مباحث احلجج وحجـية السّنة، ولكن امتـياز هذا الكتاب أّنه بحث مجلة من 
مسائل التأسـي املهمة والتـي هي مورد ابتلء الفقـيه فـي مقام استنباط احلكم 
الشـرعـي وبعنوان مستقّل سّلط علـيه الضوء ويّسـر للباحثـني الوصول إلـيه، 

فمنها مضاًفا إلـى ما تقّدم:
وسـيلة فـي أّن قوله :))صّلوا كام رأيتمونـي أصلـي(( ل يصلح . 1

إلثبات وجوب التأسـي فـي الصلة.
وسـيلة فـي أّن مداومة املعصوم علـى فعل ل يدّل علـى وجوبه.. 2
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وسـيلة فـي أّن التأسـي فـي الوضوء غـيـر لزم.. 3
وأكتفـي هبذا املقدار علـى أمل التوفـيق لكتابة دراسة أكثـر تفصـيًل عن 

هذا الكتاب.
المبحث الثالث: تحقـيق فهـر�ص اأجزاء)الو�سائل(:

قبل ذكـر فهارس أجزاء كتاب )الوسائل( ل بّد من بـيان النسخ املعتمدة 
ومنهج التحقـيق، فأقول:

األّول  باجلزء  اختّص  وبعضها  للوسائل،  ثامنـية  نسخ  علـى  وقفت  لقد 
فقط، وبعضها كان كامًل، كام أّن بعضها مل حيِو فهـرس الكتاب الذي صنعه 

املؤّلف فلم نعتمدها، وأّما النسخ املعتمدة التـي احتوت فهـرًسا فهـي:
وهـي . 1 بــطــهـــــران،  اإلســلمـــــي  ــورى  ــش ال جملس  مكتبة  نسخة 

وهـي  الطباطبائي،  صادق  حممد  السـيد  إهداء  من  بـرقم)1304( 
اعتمدت  وقد  الثلثة،  الكتاب  ألجزاء  فهـرس  وفـيها  تاّمة،  نسخة 

علـيها ورمزت هلا بـ)ش(.
تاّمة، . 2 نسخة  وهـي  بـرقم)042(،  زنجان،  مجعة  إمام  مكتبة  نسخة 

وفـيها فهارس ألجزاء الكتاب الثلثة، وقد اعتمدت علـيها ورمزت 
هلا بـ)م(.

تاّمة، . 3 نسخة  وهـي  بـرقم)180(،  بـيزد،  يزدي  سـر  مكتبة  نسخة 
ولكنها ل حتوي فهـرًسا إّل للجزء األول فقط، وقد اعتمدت علـيها 

ورمزت هلا بـ)س(.
بـرقم)456(، . 4 وهـي  بـيزد،  يزدي  سـر  مكتبة  فـي  أخـرى  نسخة 

وحتوي اجلزء األول فقط مع فهـرس هلذا اجلزء، وقد اعتمدت علـيها 
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أيًضا، ورمزت هلا بـ)د(.
وأّما عن منهج التحقـيق:

وقفت . 1 التـي  مجيعها   والنسخ  الختلفات،  وإثبات  النسخ  مقابلة 
أمكننـي  ما  فبذلت  كثـيـرة،  وتصحـيفات  أخطاء  فـيها  كانت  علـيها 
فـي إثبات الصحـيح منها، وقد اقتضـى أحـياًنا الـرجوع إلـى خمطوطة 

املتن ملعـرفة الصواب.
وملّا كان الغـرض األصلـي من حتقـيق الفهـرس هذا كشف الستار عن 
مباحث كتاب)الوسائل( مل أذكـر كّل اختلفات النسخ، بل ذكـرت 
التصحـيف  قبـيل  من  كانت  الختلفات  من  كثـيـر  إذ  منها،  بعًضا 
والسقط الواضح الذي ل حيتاج إلـى تنبـيه، ومع ذلك مل أتـركها كّلها.

فهـرس . 2 فقابلت  سقط،  هناك  يكون  لئّل  املتن  مع  الفهارس  مقابلة 
األخـيـرين  اجلزأين  وفهـرست  النسخة)م(،  متن  مع  األول  اجلزء 
مذكورة  غـيـر  الوسائل  بعض  وجدت  وبالفعل  النسخة)ش(،  مع 
املتن، وأشـرت هلا فـي  الفهارس وهـي موجودة فـي  فـي شـيء من 

موضعها.
كل . 3 بجعل  فقـرات  إلـى  النص  وتقطـيع  التـرقـيم،  علمات  وضع 

وسـيلة فقـرة علـى حدة.
بحسب . 4 ذكـرها  علـى  املصّنف  اعتمد  حـيث  الوسائل؛  تـرقـيم 

– ول سـيام  حـروف األبجد، وملّا كان الوصول إلـيها واإلرجاع هلا 
فـي الدراسة - صعًبا اعتمدت األرقام.
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تـرمجة األعلم الذين أشار إلـيهم فـي الفهـرست كالشـيخ والعّلمة.. 5
ختـريج اآليات والـروايات التـي ذكـرها املصّنف.. 6
اقتضـى السـياق أحـياًنا  نادرة  إضافة كلمة، فوضعتها بـني معقوفـني][، . 7

املتن املخطوط فجعلتها  يسـيـر من  أحـياًنا إضافة شـيء  اقتضـى  كام 
أيًضا بـني معقوفـني.

نقل بعض التوضـيحات من املتن املخطوط إلضافة توضـيح، باعتبار . 8
أّن الفهـرس تضّمن إشارة للمبحث قد ل تكون واضحة لكّل القـّراء، 

واقتصـرت فـيه علـى أقّل القلـيل، وكان النقل من النسخة)ش(.
مـركز  فـي  التحقـيق  وحدة  فـي  اإلخوة  أشّكر  أن  إّل  يسعنـي  ول  هذا 
تـراث كـربلء حـيث أعانونـي فـي تنضـيد فهـرس اجلزأين األول والثانـي، 
فقام السـيد حممد جاسم بتنضـيد فهـرس اجلزء األول، والسـيد عقـيل مجال 

الدين بمعونة األخ مصطفـى احلمدان بتنضـيد فهـرس اجلزء الثانـي.
حسناتـي،  سجل  فـي  جيعله  وأن  العمل  هذا  قبول  اهلل  أسأل  وأخـيـرا 
هلل  واحلمد  الشـريف،  الكتاب  هذا  حول  احللقات  تتّمة  لكتابة  والتوفـيق 
سـيدنا  واملـرسلـني  األنبـياء  أشـرف  علـى  والسلم  والصلة  العاملـني  رّب 
املظلومة  العاملـني  نساء  سـيدة  سـيام  ول  املعصومـني،  الطاهـرين  وآله  حمّمد 

.املغصوب حّقها مولتنا فاطمة الزهـراء
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]فهـر�ص الجزء الأول:[
بسم اهلل الـرمحن الـرحـيم وبه ثقتـي وهو املعـني)45(

احلمد هلل رب العاملـني والصلة والسلم علـى أشـرف خلقه حممد وآله 
الطـيبـني الطاهـرين.

وبعد ، فإّن كتابنا)الوسائل( قد اشتمل علـى كثـيـر من مهاّمت املباحث 
املوّضح  والطـريق  الستدلل  وجه  علـى  الفقهـية  والقواعد)46(  األصولـية 
حلقـيقة احلال بتوفـيق امللك املتعال، ولكّنه ملّا)47( مل يكن مـرّتًبا كسائر الكتب 
بذلك)49(  يعسـر  وكان  املعـروفة،  الزبـر)48(  نحو  علـى  مبّوًبا  املشهورة، ول 
لـيسهل)50(  فهـرسة  له  أجعل  أن  أحببُت  املسائل  من  فـيه  ما  علـى  الطلع 
به الطلع علـى ما فـيه، وبنـيُت علـى)51( أن أشـيـر إلـى تـرتـيب الوسائل 
التـي  القواعد  إلـى  أشـيـر  أن  علـى)53(  بنـيُت  وكذا  األبجد)52(،  بحـروف 

ذكـرت تبًعا فـي بعض الوسائل عند ذكـر الوسـيلة املشتملة علـيها.
فأقول:

وسيلة فـي أّن اللغة تثبت بالنقل عن أرباهبا متواتـرا وآحاًدا.. 1
وسيلة فـي بـيان حكم اختلف الناقلـني عن أهل اللغة.. 2
وسيلة فـي بـيان حكم اخلبـر الوارد عن املعصوم فـي بـيان وضع . 3

اللفظ، وفـيها اإلشارة إلـى حكم ما إذا ورد عنه ما َلُه حمملن)54( 
لغوي وشـرعـي.

وسيلة فـي أّن التبادر أمارة)55( احلقـيقة، وعدمه أمارة املجاز.. 4
وسيلة فـي أّن الغاية خارجة عن املغـيـى.. 5
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وسيلة فـي أّن مذهب الـراوي ل خُيّصص العموم.. 6
وسيلة فـي بـيان معنـى »الباء« الداخلة علـى املتعّدي)56(.. 7
وسيلة فـي بـيان)57( أّن اجلملة اخلبـرّية املستعملة فـي اإلنشاء تدّل)58( . 8

علـى الوجوب واحلـرمة.
وسيلة فـي أّن اخلطاب إذا اختّص بطائفة وضًعا فل يعّم غـيـرها)59(، . 9

وفـيها بـيان أّن خطاب الذكور ل يشمل اإلناث.
أن . 10 باإلمجاع  وجوبه  ثبت  الذي  الواجب  فـي  األصل  أّن  فـي  وسيلة 

ا. يكون عـينـيا ل كفائيًّ
وسيلة فـي بـيان احلال فـيام إذا  اختلف األصحاب فـي حكم شـيء  فـي . 11

العبادة، وفـيها اإلشارة إلـى أصالة عدم اجلزئّية، وأصالة الـركنـية)60(.
علـى . 12 األصحاب  اختلف  إذا  باألقّل  األخذ  لزوم  بـيان  فـي  وسيلة 

أقوال وكان بعضها يدخل فـي بعض.
بـني . 13 التعارض  إلـى  اإلشارة  وفـيها  وبـيان حمّله،  التأسـي  فـي  وسيلة 

الفعلـني، والفعل والقول وأقسامه)61(.
أّن . 14 إلـى  اإلشارة  وفـيها  العموم،  تفـيد  املنفـية  النكـرة  أّن  فـي  وسيلة 

الستثناء دلـيل العموم)62(، وإلـى أّن الفعل نكـرة.
قضايا)63( . 15 دون  من  العموم  يفـيد  الستفصال  تـرك  أّن  فـي  وسيلة 

األحوال.
وسيلة فـي بـيان حكم األمـرين املتخالفـني املتعاقبـني، وفـيها اإلشارة . 16

إلـى أّن العطف يقتضـي املغايـرة، وإلـى أّن التأكـيد ل يكون جماًزا.
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وسـيلة فـي بـيان مدلول صـيغة »افعل«، وفـيها اإلشارة إلـى أّن الوضع . 17
ل يثبت بأصل البـراءة، وإلـى أصالة الندب إذا علم ُرجحان)64( شـيء 
اللفظـي  علـى  املعنوي  الشتـراك  أولوّية  وإلـى  وجوبه،  فـي  وُشّك 
واحلقـيقة واملجاز، وإلـى حال األمـر فـي أخبار األئمة، وإلـى 

حال األمـر الوارد عقـيب)65( احلظـر.
وسـيلة)66( فـي أّن األمـر ل يدّل علـى التكـرار، وفـيها اإلشارة إلـى . 18

أّن تعلـيق األمـر علـى صفة أو شـرط ل يقتضـيه)67( أيًضا.
وسـيلة فـي أّن األمـر املجـرد عن القـرينة ل يقتضـي)68( الفور، وفـيها . 19

اإلشارة إلـى حكم ما إذا ثبت للفظ وضعان من عـرفـني وشّكّ فـي 
فـي  شّكّ  إذا  فـيام  األصل  يقتضـيه  ما  وإلـى  ألحدها،  اللغة  موافقة 

الفورّية بعد ثبوت الوجوب فـي اجلملة.
وسـيلة فـي بـيان حجـية مـراسـيل ابن أبـي عمـيـر)69(.. 20
ل . 21 خمّصًصا  كونه  حيتمل  الذي  باملجمل  العام  تعّقب  أّن  فـي  وسيلة 

يوجب إمجاله.
وسيلة فـي بـيان وجوب)70( محل اللفظ علـى معناه احلقـيقـي، وفـيها . 22

واملجاز  املـرجوحة  احلقـيقة  تعارض  وفـي  املجاز،  غلبة  فـي  كلم 
املـرجح.

وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا تعّذر اإلتـيان بجزء من العبادة، والقاعدة . 23
املشهورة »املـيسور ل يسقط باملعسور«، وما يتفـرع علـيه.

وسيلة فـي مفهوم الشـرط)71(.. 24
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وسيلة فـي مفهوم الغاية.. 25
وفـيها . 26 ومفهوًما،  منطوًقا  احلصـر  علـى  يدّل  ما  بـيان  فـي  وسيلة 

اإلشارة إلـى إفادة »إّنام« - بالفتح والكسـر - إّياه، وفـي هذا املوضع 
أّنه فـي أهّيام  إشارة إلـى أّن اللفظ إذا استعمل فـي معنـيـني ومل يعلم 
حقـيقة وكان اللزم علـى أحدمها التأسـيس وعلـى اآلخـر التأكـيد، 
كان األصل وضعه لألول، وإلـى أّن الستثناء فـي النفـي يفـيده)72(، 

وإلـى أّن تعـريف املبتدأ مع كون اخلبـر أخّص منه يفـيده.
وسيلة فـي مفهوم العدد.. 27
وسيلة فـي مفهوم الزمان واملكان.. 28
وسيلة فـي مفهوم اللقب.. 29
نحو . 30 أّن  إلـــــى  إشــــارة  وفـيها  الــصــفــة،  مــفــهــوم  فـــــي  وســيــلــة   

فـيها،  اللغة ل جمتهد  ناقٌل عن  صاحب)القاموس()73( واخللـيل)74( 
وإلـى شـرط حجـية املفهوم.

وسيلة فـي أّن دللة املفاهـيم بأسـرها إلتزامـية.. 31
شـيء . 32 وجوب  علـى  الصحاب  اتفق  إذا  ما  حكم  بـيان  فـي  وسيلة 

واختلفوا فـي تقـيـيده بشـيء آخـر من جهة األصل.
33 ..)75()وسيلة فـي حتقـيق حال سند)فقه الـرضا
وسيلة فـي حكم ما إذا ورد خبـر يتضّمن اإلجياب اجلزئي نحو)أكل . 34

نحو)أكل  الكلـي  السلب  يتضّمن  آخـر  وخبـر  راجــٌح()76(،  التفاح 
التفاح لـيس بـراجح()77(.
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وسيلة فـي أّن تغـيـيـر هـيئة)78( املستحب ل حيـرم)79(.. 35
وسيلة فـي أّن الشـروع فـي املندوب ل يصـيـره واجًبا.. 36
واملسائل . 37 الشـرعـية  األحكام  فـي  الستقـراء  حجـية  فـي  وسيلة 

اللغوّية، وفـيها اإلشارة إىل املوضع الذي يصلح فـيه دعوى الوجدان 
من غـيـر بـرهان، والـى حجـية الغلبة فـي املسائل اللغوّية وأقسامها.

وسيلة فـي بـيان صّحة استدلل األصحاب باألصول، وأّن التشّكيك . 38
أّن  إلـى  فـي اجلملة مدفوٌع، وفـيها اإلشارة  بأهّنا قد ُخّصصت  فـيها 

الدلـيل العقلـي ل يقبل التخصـيص.
وسيلة فـي بـيان أّن اخلبـر املقطوع إذا وافق فتوى األكثـر كان حّجة.. 39
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض عـرف املعصوم مع عـرف الـراوي.. 40
لفظ . 41 له  عنه  التعبـيـر  إلـى  احلاجة  يشتّد  الذي  املعنـى  أّن  فـي  وسيلة 

موضوع بإزائه.
وسيلة فـي متـيـيز حممد بن إسامعـيل الذي يـروي عنُه الكلـينـي)80( بل . 42

واسطة  وهو عن الفضل بن شاذان)81( كذلك)82(.
وسيلة فـي بـيان حجـية الشهـرة فـي املسائل اللغوّية.. 43
وسيلة فـي أّن إمجاع اإلمامـية حّجة فـي املسائل اللغوّية.. 44
وسيلة فـي أّن التقسـيم يدّل علـى الشتـراك املعنوي.. 45
يكون . 46 أن  بقـيدين)83(  يقّيد  الذي  اللفظ  فـي  األصل  أّن  فـي  وسيلة 

حقـيقة)84( فـي القدر املشتـرك بـينهام.
أن . 47 املعنـيـني  فـي  املستعمل  اللفظ  األصل)85(]فـي[  أّن  فـي  وسيلة 

يكون حقـيقة فـي القدر املشتـرك بـينهام.
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وسيلة فـي أّن تصحـيح العّلمة)86( يدّل علـى صّحة الـرواية.. 48
املّدعـي . 49 بأّن  أمـر كلـي وُعلم  عـي المجاع علـى  ادُّ إذا  أّنُه  وسيلة فـي 

تلك  من  له  احلكم  ذلك  بثبوت  حيكم  ل  له،  شـيء  فـردّية  يعتقد  ل 
الدعوى)87(.

عن . 50 حممد  بن  أمحد  عن  الشـيخ)89(  يـرويه  ما  أّن)88(  بـيان  فـي  وسيلة 
صفوان موصوف بالصّحة.

وسيلة فـي أّنُه ل يشتـرط فـي محل اللفظ علـى معناه احلقـيقـي ظهور . 51
عدم القـرينة بل يكفـي عدم ظهور القـرينة.

أّن . 52 إلـى  اإلشــارة  وفـيها  العاطفة،  »الــواو«  معنـى  بـيان  فـي  وسيلة 
كثـرة الستعامل دلـيل احلقـيقة، وإلـى وجه متّسك بعض األصولـيـني 
باألدّلة العقلـية فـي املسائل اللغوّية، وإلـى حكم الشّكّ فـي وجوب 

التـرتـيب بعد)90( العلم بالوجوب فـي اجلملة.
بناء العام علـى اخلاّص، وفـيها اإلشارة إلـى حكم . 53 بـيان  وسيلة فـي 

واإلضامر  املجاز  علـى  التخصـيص  أولوّية  وإلـى  اللغة،  أهل  إمجاع 
علـى  الحتاملـني  أحد  لتـرجـيح  تصلح  الشهـرة  أّن  وإلـى  والنسخ، 
اآلخـر فـي اخلطابات، وإلـى لزوم العمل بالستصحاب فـيام إذا علم 
وإلـى  العدم،  علـى  وآخـر  استمـراره  علـى  نّص  ودّل  حكم  بثبوت 

حكم تعارض العمومـني من وجه، وإلـى وجه حجـية الغلبة.
وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا كان الـراوي عادًل فـي زمان وفاسًقا فـي . 54

آخـر.
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وسيلة فـي بـيان]أّن[ األصل عدم اشتـراط النـية مطلًقا فـي املأمور به.. 55
وسيلة فـي عدم جواز نسخ الكتاب بخبـر الواحد.. 56
اجلمع)91( . 57 يمكن  ل  اللذين  املتعارضـني  اخلبـرين  حكم  فـي  وسيلة 

بـينهام ول تـرجـيح أحدمها علـى اآلخـر.
وسيلة فـي بـيان جواز التسامح فـي أدّلة السنن والكـراهة.. 58
وسيلة فـي أّن اللفظ املشتـرك حيمل علـى املعنـى الذي غلب استعامله . 59

فـيه وإن كان من أسامء األعلم.
وسيلة فـي أّن التأسـي فـي الوضوء غـيـر لزم.. 60
وسيلة فـي أّن اللفظ إذا استعمل فـي معنـى واحد كان اللزم احلكَم . 61

بكونِه معنـى حقـيقـيا، وفـيها نقل كلم العّلمة)92( املتضّمن لبـيان أّن 
التمّسك  حكم  إلـى  اإلشارة  وفـيها  احلقـيقة،  اإلطلق  فـي  األصل 

بأصالة عدم الوضع.
وسيلة فـي أّن األصل فـي األمـر الوجوب النفسـي من  دون الغـيـري، . 62

وفـيها اإلشارة إلـى حال الدوران بـني الوجوب الشـرطـي والغـيـري، 
وإلـى حكم املقدمة قبل تعّلق اخلطاب بذهيا.

عدم . 63 أصالة  إلـى  ــارة  اإلش وفـيها  »فـي«،  لفظ  معنـى  فـي  وسيلة 
التـرادف.

وسيلة فـي معنـى لفظ »من«.. 64
وسيلة فـي معنـى لفظ »إلـى«، وفـيها اإلشارة إىل كون اإلضامر علـى . 65

خلف األصل، وإلـى حال دوران األمـر)93( بـني محلها علـى املعـية 
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وبـني محلها علـى انتهاء)94( الكمـية.
وسيلة فـي أّن »الفاء« للعطف.. 66
ودوران . 67 النقل،  أو  والضــامر  املجاز  بـني  األمـر  دوران  فـي  وسيلة 

بعٌض  به  ما متّسك  إلـى  وفـيها اإلشارة  والنقل،  بـني اإلضامر  األمـر 
فـي إثبات احلقـيقة الشـرعـية من أّن نحو الصلة قد كثـر استعامله فـي 

املعنـى احلقـيقـي، وهـي دلـيل احلقـيقة، واجلواب عنه)95(.
وسيلة فـي دوران األمـر بـني التخصـيص والشتـراك)96(.. 68
وسيلة فـي بـيان حال دوران األمـر بـني الضامر والشتـراك)97(.. 69
وسيلة فـي حال دوران األمـر بـني النقل والشتـراك.. 70
وسيلة فـي حال دوران األمـر بـني املجاز والشتـراك، وفـيها اإلشارة . 71

إلـى حجـية الظن فـي اللغات، وإلـى عدم غلبة الشتـراك فـي اللغة، 
علـى  يدّل  ل  الستعامل  أّن  وإلـى  إلـيه،  بالنسبة  املجاز  غلبة  والـى 
وكذا  األفعال،  وكذا  مشتـركة،  لـيست  احلـروف  أّن  وإلـى  احلقـيقة، 
فعل املضارع، وإلـى أّن اللفظ لـيس مشتـرًكا بـني نفسه وبـني معناه، 
وإلـى أّن العلقة غـيـر حمصورة فـيام ذكـره األصولـيون، وإلـى حال 
أصالة عدم احلادث، والـى أّن احلقـيقة ل يستلزم املجاز، وإلـى حال 
اللفظ املستعمل فـي املعنـيـني، وله صورتان: أحدمها: أن يعلم إمجاًل 

بأّنُه حقـيقة فـي أحدمها، وأن ل يعلم.
وسيلة فـي بـيان حال دوران األمـر بـني النسخ وأحد األمور السابقة.. 72
وسيلة فـي أّن اشتهار اللفظ وتداوله بـني الناس دلـيل علـى وضعه . 73
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ملعنـى ظاهـر ل خفـي.
إلـى . 74 العام واللغة، وفـيها اإلشارة  العـرف  فـي حال تعارض  وسيلة 

موضع أصالتـي عدم النقل وتأخـر احلادث.
النّص والظاهـر، والسبب . 75 اللفظ عىل  انقسام دللة  بـيان  فـي  وسيلة 

فـيهام.
وجمموع مسائل هذا املجلد تبلغ علـى الظاهـر قلو = 136)98(.

]فهـر�ص الجزء الثانـي:[
الطـيبـني  بـرّيته حمّمد وآله  العاملـني والصالة علـى أشـرف  احلمد هلل رب 

الطاهـرين املعصومـني.
وبعد ، فهذا فهـرست املجّلد)99( الثانـي من كتابنا)الوسائل(، وقد سلكت 

فـيه مسلك فهـرست املجّلد األول.
وسيلة فـي بـيان وقوع املشتـرك فـي اللغة، وفـيها اإلشارة إلـى حال . 1

اللفظ املستعمل فـي معنـيـني مع فقد أمارات احلقـيقة واملجاز.
وسيلة فـي بـيان حكم استعامل املشتـرك فـي معانـيه، وفـيها اإلشارة . 2

إلـى جمـرى أصالة عدم الزيادة.
وفـيها . 3 مبدئه،  بقاء  علـى  املشتق  توّقف صدق  بـيان عدم  فـي  وسيلة 

أّن املشتّقات  إلـى قاعدة كلـية تتعّلق بالستصحاب، وإلـى  اإلشارة 
إلـى  املطلق  إرجاع  وجه  وإلـى  والستمـرار،  الدوام  علـى  تدّل  ل 
العموم، وإلـى أّنه إذا قـيل)فلن َحسٌن( يفـيد أّنه َحسٌن فـي األحوال 

مجيعها.
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وضًعا، . 4 العموم  يفـيد  ل  باللم  املعـّرف  املفـرد  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 
يدركه  ما  بـني  الفـرق)100(  فـي  شـريفة  قاعدة  إلـى  اإلشارة  وفـيها 
من  فـيها)101(  يستفيد  التـي  املواضع  وإلـى  النقل،  يدركه  وما  العقل 
املفـرد املعـّرف باللم العموم من غـيـر جهة الوضع، وإلـى اشتـراط 
الفـرد  إلـى  ينصـرف  الطلق  أّن  وإلـى  العموم،  علـى  املطلق  محل 
التـي)102( توجب محل املطلق علـى العموم  الشائع، وإلـى األسباب 
وإن كان له فـرد شايع، وإلـى أّن اإلشعار لـيس بحّجة، وإلـى أّن)الـ( 
لزوم  علـى  اإلمجاع  دعوى  وإلـى  للجنس،  النكـرة  علـى  الداخلة 
محل اللفظ علـى ظاهـره، وإلـى ما يقتضـيه األصل العقلـي إذا تعّلق 

التكلـيف باملجمل.
وسيلة فـي بـيان أّن صـيغة املضارع إذا استعملت فـي اإلنشاء أفادت . 5

الوجوب.
بشـيء . 6 معاملة  أو  عبادة  اشتـراط  فـي  ُشّك  إذا  أّنه  بـيان  فـي  وسيلة 

إذا ثبت  أّنه  بـيان  الشّكّ فـي صّحتها، وفـي  إلـى  كان ذلك مستلزًما 
ذلك  كان  اخلــارج  فـي  حتّققه)103(  فـي  وُشــّك  بشـيء  اشتـراطهام 
مستلزًما للشّك فـي صّحة املشـروط أيًضا)104(، وفـيها اإلشارة إلـى 
أّنه إذا دار األمـر فـي اإلضامر بـني أن يضمـر لفظ ملعناه أفـراد كثـيـرة 
بتـرجـيح  احلكم  يمكن  فل  قلـيلة  أفـراد  ملعناه  لفظ  يضمـر  أن  وبـني 
رفع  حديث  فـي  الكلم  وإلـى  اإلضامر،  زيادة  عدم  بأصالة  الثانـي 

القلم)105(، وإلـى أّن)106( املضمـر لـيس موضوًعا للعموم.
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مأكول . 7 غـيـر)107(  الطاهـر  احلـيوان  فـي  األصل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 
اللحم إذا ذكـي الطهارة)108( وجواز النتفاع به، وفـيها اإلشارة إلـى 

حكم الشّكّ فـي التذكـية.
وسيلة فـي أّن لفظة »من« الستفهامـية تفـيد العموم، وفـيها اإلشارة . 8

إلـى لزوم مطابقة اجلواب للسؤال.
وسيلة فـي بـيان وقوع املجاز فـي اللغة، والقـرآن، والسنة.. 9

وسيلة فـي بـيان حكم ما إذا ُشّك فـي جزئّية شـيء فـي عبادة، وفـيها . 10
وإلـى  الفساد،  واملعاملت  العبادات  فـي  األصل  أّن  إلـى  اإلشارة 
أّن عدَم الدلـيل دلـيُل العدم، وإلـى أّن األصل فـي الوضوء مـراعاة 
الحتـياط، وإلـى حتقـيق مفهوم ألفاظ املعاملت، وإلـى حتقـيق مفهوم 
ألفاظ العبادات، وأهّنا وضعت لألعم من الصحـيح والفاسد، وإلـى 
أّن النهـي فـي العبادات ل يقتضـي الصّحة، وإلـى أّن أصل العدم ل 
فـي  الستصحاب  جـريان  عدم  وإلـى  العبادات،  ماهـية  فـي  جيـري 
املوجود  فـي  والطول  والعـرض  والكم  الكـيف  زيادة  عدم  إثبات 
شـيء  رجحان  ثبت  إذا  الستحباب  األصل  أّن  وإلـى  اخلارجـي، 

وُشّك فـي وجوبه.
وسيلة فـي بـيان حكم جتّزي الجتهاد، وحجـية ظّن املتجّزي.. 11
ثابًتا . 12 املعّلق  فـرد شايع وكان احلكم  له  إذا كان  املطلق  أّن  فـي  وسيلة 

ول  الشايع،  علـى  محله  من  ذلك  يمنع  فل  النادرة  األفـراد  لبعض 
يقتضـي محله علـى األعم من الشايع وغـيـره.



63

مسلم الشـيخ محمد جواد الـرضائي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

وسيلة فـي أّن جمـرد ذكـر اللغوي املعنـى فـي كتابه ل يدّل علـى كونه . 13
معنـى حقـيقـيا.

ل . 14 أصلـي(()109(  رأيتمونـي  كام  :))صّلوا  قوله  أّن  فـي  وسيلة 
يصلح إلثبات وجوب التأسـي فـي الصلة.

وسيلة فـي أّن مداومة املعصوم علـى فعل ل يدّل علـى وجوبه.. 15
وسيلة فـي أّن إضافة شـيء إلـى عبادة أو معاملة ل يدّل علـى خـروجه . 16

عن مفهومها.
وسيلة فـي أّن احلـرَج منفـي شـرًعا.. 17
وسيلة فـي أّن امتثال األمـر يقتضـي اإلجزاء.. 18
وسيلة فـي بـيان معنـى لفظ)الثقة(، وفـيها إشارة إلـى أّن األصل فـي . 19

املنقول أن يكون أقـرب إلـى املعنـى األصلـي.
وسيلة فـي أّن الطـراد دلـيل احلقـيقة، وعدمه دلـيل املجاز.. 20
وسيلة فـي أّن إعامل اللفظ فـي املنسـي دلـيُل املجاز)110(.. 21
وسيلة فـي أّن املجاز ُيعـرف بجمعه علـى صـيغة خمالفة)111( لصـيغة . 22

مجعه ملسمـى آخـر]هو فـيه حقـيقة[)112(.
وسيلة فـي أّن املجاز ُيعـرف بإلتزام تقـيـيده)113(.. 23
وسيلة فـي أّن املجاز ُيعـرف بتوّقف إطلقه ألحد مسّميه علـى تعّلقه . 24

باآلخـر)114(.
وسيلة فـي أّن امتناع الشتقاق دلـيل املجازّية.. 25
إلـى . 26 اإلشارة  وفـيها  عقًل،  الواحد  بخبـر  التعّبد  جواز  فـي  وسيلة 
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تعـريف خبـر الواحد بحسب الصطلح، وإلـى تعـريف املستفـيض، 
وإلـى أّن خبـر الواحد ل يفـيد بنفسه العلم، وإلـى أّنه قد يفـيده)115( 

بانضامم القـرائن.
وسيلة فـي أّن املطلق واملقـيد إذا وردا واختلفا حكاًم مل جيب التقـيـيد، . 27

وفـيها اإلشارة إلـى تعـريف املطلق.
ويـريد . 28 ظاهـر  له  بام  املخاطبة  احلكـيم  من  جيوز  ل  أّنه  فـي  وسيلة 

خلفه)116(.
وفـيها . 29 باملهمل)117(،  املخاطبة  احلكـيم  من  جيوز  ل  أّنه  فـي  وسيلة 

اإلشارة إلـى تعـريف اخلطاب.
وسيلة فـي بـيان حكم اخلطاب الذي له حقـيقة شـرعـية إذا تعّلق به . 30

بغـرضه)118(،  الشارع  تكّلم  األصل  أّن  إلـى  اإلشارة  وفـيها  النهـي، 
املعنـى  الشـرعـي علـى  لزوم احلمل اخلطاب  فـي  الشبهة  وإلـى دفع 
الشـرعـية  احلقـيقة  ثبوت  معلومـية  عدم  باعتبار  الشـرعـي  احلقـيقـي 

عند صدور اخلطاب.
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض العـرف العام]مع العـرف اخلاص[)119(.. 31
وسيلة فـي بـيان حكم اللفظ الذي له اصطلحات متعّددة.. 32
وسيلة فـي بـيان حجـية كلم أهل اللغة.. 33
تعّذر . 34 عند  املجازات  أقـرب  علـى  اللفظ  لزوم محل  بـيان  فـي  وسيلة 

فـي  الشـرع  فـي  املستعملة  األلفاظ  أّن  وإلـى  احلقـيقة،  علـى  احلمل 
وجَب  املعانـي،  تلك  علـى  محلها  تعّذر  إذا  األصلـية  معانـيها  غـيـر 
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احلقـيقة  ثبوت  بعدم  القول  علـى  الشـرعـية  املعانـي  علـى  محلها 
الشـرعـية، وإلـى أّن اللفظ اذا كان له حقـيقة عـرفـية وحقـيقة لغوّية 
لعارض،  التعارض ومل يمكن محله علـيه  بتقديم األخـيـر عند  وقلنا 
محلهام  تعّذر  بعد  والنهـي  األمـر  أّن  وإلـى  األّول،  علـى  محله  وجَب 
والكـراهة،  الستحباب  علـى  محلهام  جيُب  واحلـرمة  الوجوب  علـى 
إّل  نكاح  قوله:))ل  نحو  فـي  املاهـية  نفـي  تعّذر  إذا  أّنه  وإلـى 
يقتضـي  ما  وإلـى  الصحة،  نفـي  علـى  احلمل  وَجَب  بولـّي(()120(، 
أقـربـية املجاز، وإلـى حكم اللفظ املتعّذر محله علـى احلقـيقة بالنسبة 

إلـى املجازات املتساوية.
وسيلة فـي تواتـر القـراءات السبع، وفـيها اإلشارة إلـى ما يتفـرع علـى . 35

وإلـى  تواتـرها،  بعدم  القول  يتفـرع علـى  ما  وإلـى  بتواتـرها،  القول 
القّراء  وإلـى  تواتـرهتا،  بعدم  القول  علـى  منها  بكّل  القـراءة  جواز 
السبعة والـراوي عنهم، وإلـى حكم غـيـر القـراءات السبع من سائر 
القـراءات قـراءًة وحجـيًة، وإلـى انقسام القـراءة عىل التواتـر واآلحاد 
والشاذ، وإلـى وجوب تواتـر ما هو قـرآن، وإلـى الفـرق بـني القـرآن 
والقـراءات، وإلـى السبب فـي القتصار علـى القـراءات، وإلـى أّن 
الختلف فـي القـراءات قد يوجب الختلف فـي األحكام، وإلـى 

تـرجـيح القـراءات.
اّدعـى . 36 ما  خلف  ناقله  اختار  إذا  املنقول  اإلمجاع  حجـية  فـي  وسيلة 

علـيه اإلمجاع.
وسيلة فـي بـيان شـروط املجاز، وفـيها اإلشارة إلـى عدم كون النقل . 37
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املجاز  أّن  وإلـى  املجاز،  علقات  وإلـى  املجاز،  آحاد  فـي  شـرًطا 
يستلزم احلقـيقة.

وسيلة فـي بـيان أّنه لـيس كّل ما يصّح إطلقه حقـيقة عند أهل العـرف . 38
حقـيقة عـرفـية.

األربعة:)الكافـي( . 39 الكتب  أخبار  قطعـية  توّهم  دفع  فـي  وسيلة 
و)التهذيب( و)الستبصار( و)من ل حيضـره الفقـيه(، وفـيها اإلشارة 
العلم،  لفظ  معنـى  وإلـى  فـي)الكافـي(،  ما  حجـية  أصالة  دفع  إلـى 
بالظن، وإلـى دفع]توّهم  العمل  وإلـى وجه يدّل]علـى[ عدم جواز 
حيضـره  ل  كتاب)من  فـي  املذكورة  األخبار  حجـية  أصــالــة[)121( 

الفقـيه(.
وسيلة فـي حتقـيق معنـى لفظ)النكاح(.. 40
وسيلة فـي بـيان ما يقتضـيه األصل فـي استدامة النـية.. 41
وسيلة فـي بـيان وقوع التأكـيد فـي اللغة.. 42
فـي . 43 حكمه  وثبت  نادرة  أفـراد  له  كان  إذا  اإلطلق  أّن  فـي  وسيلة 

بعضها مل يلزم منه انصـرافه إلـى اجلمـيع.
وسيلة فـي بـيان وقوع التـرادف فـي اللغة، وفـيها اإلشارة إلـى وقوعه . 44

قولك:)شـيطان  فـي  نحو)لـيطان(  التابع  أّن  وإلـى  الشـرع،  فـي 
لـيطان()122( لـيس من املتـرادف، وإلـى أّن احلّد لـيس منه، وإلـى أّن 

املؤّكد لـيس منه.
وسيلة فـي بـيان حكم إقامة أحد املتـرادفـني مقام اآلخـر.. 45
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وسيلة فـي إفادة عمل العدل بـرواية تعديل رواهتا.. 46
العدل . 47 رواية  أّن  إلـى  اإلشــارة  وفـيها  املـرسل،  حجـية  فـي  وسيلة 

حجـية  وإلـى  العـني،  جمهول  تعديل  اعتبار  وإلـى  تعديًل،  لـيست 
املـرَسل الذي ُعـرف من راويِه)123( أّنه ل يـرسل إّل عن ثقة، وإلـى 
وإلـى  النقل)124(،  أئّمة  من  مـرِسله  يكون  الــذي  املـرَسل  حجـية 
حجـية احلديث الذي يسنده مـرة ويـرسله أخـرى)125(، ويسنده راٍو 
 ويـرسله)126( آخـر، وإلـى حال احلديث الذي يسنده إلـى النبـي
ويوقفه غـيـره، وإلـى حجـية خبـر من يـرسل األخبار إذا أسند خبـًرا، 

وإلـى ما ُيعـرف به اإلرسال.
وسيلة فـي بـيان معنـى لفظة »ثم«.. 48

وجمموع مسائل هذا املجلد يبلغ علـى الظاهـر قلج)127(.

]فهـر�ص الجزء الثالث:[
بسم اهلل الـرمحن الـرحـيم وبه نستعـني)128(

وآله  حمّمد  خلقه  خـيـر  علـى  والسالم  والصالة  العاملـني،  رّب  هلل  احلمد 
الطاهـرين املعصومـني.

وبعد ، فهذا فهـرست املجّلد)129( الثالث من كتابنا)الوسائل( وقد سلكت 
فـيه مسلك فهـرست املجّلد األول.

وسيلة فـي أّن األصل فـي البـيع الصحة، وفـيها اإلشارة إلـى شـروط . 1
البـيع واإلجارة إمجاًل، وإلـى ما جيوز أخذ األجـرة علـيه.

وسيلة فـي بـيان أّن األصل فـي املعاملت والعقود الصّحة واللزوم.. 2
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حكٌم، . 3 علـيه  معّلق  الشـرع  من  عاّم  ورد  إذا  أّنه  بـيان  فـي  وسيلة 
نحو)أكـرم العلامء(، وثبت انتفاء ذلك احلكم عن بعض أفـراده فـي 
وقٍت، وُشّك فـي انتفائه عنه بعد ذلك، فاألصل عدُم انتفائه عنه بعد 

ذلك.
وسيلة فـي بـيان منتهـى الستثناء، وعدم جوازه إلـى أن يبقـى األقّل، . 4

وفـيها اإلشارة إلـى أّن قبح الستعامل ل يدّل علـى كونه غلًطا ومن 
غـيـر اللغة، وإلـى أّن عدم وقوع الستعامل فـي اللغة ل يقتضـي عدم 

الصّحة.
العام، . 5 ختصـيص  بعد  بقاؤه  ُيشتـرط  الذي  املقدار  بـيان  فـي  وسيلة 

وفـيها إشارة إلـى قاعدة تتعّلق بالستقـراء.
وسيلة فـي بـيان أّنه إذا دار األمـر فـي املنقول بـني أن يكون األقـرب . 6

إلـى املعنـى اللغوي أو غـيـره، فاألصُل األّول.
وسيلة فـي بـيان أّن الظّن األقوى من شهادة العدلـني ل يقوم مقامها.. 7
وسيلة فـي بـيان أّن الظاهـر من األمـر الوجوب العـينـي.. 8
وسيلة فـي بـيان أّن األصل عدم حجـية خبـر العدل.. 9

اخلبـر . 10 حكم  إلـى  اإلشارة  وفـيها  الشهـرة،  حجـية  بـيان  فـي  وسيلة 
الشهـرة  تـرجـيح  لزوم  وإلـى  األكثـر،  فتوى  وافق  إذا  الضعـيف 

القديمة علـى الشهـرة املتأخـرة حـيثام تعارضا.
وسيلة فـي بـيان حكم تقلـيد األعلم.. 11
وسيلة فـي بـيان حكم تعارض التخصـيص وأقـرب املجازات.. 12
وسيلة فـي أّنه قد حُيكم فـيام إذا تعارض العمومان من وجه بتخصـيص . 13
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كلٍّ منهام.
وسيلة فـي بـيان عدم جواز تقلـيد املـيت.. 14
قبول . 15 التهمة أن ل تكون مانعة من  فـي  أّن األصل  بـيان  فـي  وسيلة 

الشهادة.
وسيلة فـي بـيان معنـى العدالة.. 16
إشارة . 17 وفـيها  العدالة،  فـي  يقدح  ل  ذنب  كّل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 

وفـي  بنبأ(()130(،  فاسق  جاءكم  تعالـى:))إن  قوله  فـي  حتقـيٍق  إلـى 
أّن  قوله تعالـى:))ول تـركنوا إلـى الذين ظلموا(()131( اآلية، وإلـى 

لفظة)ل يستوي( تفـيد العموم.
وسيلة فـي بـيان أّن الذنوب لـيست كّلها كبائر، بل تنقسم عىل الكبائر . 18

والصغائر، وفـيها اإلشارة إلـى حتقـيق الكبائر.
وسيلة فـي بـيان أّن العدالة ل يتوّقف علـى املـرّوة.. 19
وسيلة فـي بـيان أّن تـرك املستحّبات مجـيعها ل يقدح فـي العدالة.. 20
وفـيها . 21 عــادًل،  يكون  أن  الشاهد  فـي  األصل  أّن  بـيان  فـي  وسيلة 

اإلشارة)132( إلـى أّن]جمهول[)133( احلال ل يقبل شهادته.
صلة . 22 فـي  الشـرع  عـرف  فـي  الصلة  لفظ  استعامل  أّن  فـي  ]وسيلة 

املـيت بنحو احلقـيقة أو املجاز كاستعامله فـي الدعاء[)134(.
أكثـر األحكام . 23 أّن  اّدعاه بعض األصحاب من  ما  فـي حتقـيق  وسيلة 

. الشـرعـية الفـرعـية طـريُق العلم هبا منسدٌّ
تّم فهـرست ما فـي املجلد الثالث.
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خاتمة المطاف:
السـيد  أّن  السـريع  واملـرور  املختصـرة  الدراسة  هذه  خلل  من  اتضح 
حممد املجاهد الطباطبائي احلائري وإن اشتهـر بكتابـيه العظـيمـني)املفاتـيح( 
تقّل  ل  عديدة  مؤّلفات  له  بل  علـيها،  يقتصـر  مل  تـراثه  أّن  إّل  و)املناهل( 
أمهـية عنهام، ولعّل من أمّهها كتاب)الوسائل( الذي تضّمن العديد من آرائه 
ونظـرّياته بل يعّد املصدر الوحـيد جلملة منها بحـيث أحال إلـيها فقط فـي 

كتابه)املناهل(.
قديمة  طبعات  ُطبع  وإّما  خمطوًطا  زال  ما  إّما  العلمـي  تـراثه  غالب  وأّن 

علـى احلجـر ل يسهل الستفادة منها.
اشتهـر  والذي  كتابه)الوسائل(  شأن  عظم  جلـي  بشّكل  اتضح  أّنه  كام 
الفهارس  فـي  ُعـرف  وإن  الكتاب  هذا  وأّن  احلائرية(،  بعنوان)الوسائل 
والتـراجم بكونه كتاًبا فـي علم األصول إّل أّن بحوثه تنّوعت بـني مسائل 
جيعله  مّما  والـرجالـية،  اللغوّية  والبحوث  الفقهـية  والقواعد  األصول  علم 
مـرتًعا خصًبا ملزيد من الدراسات ملختلف الباحثـني، فأصحاب الختصاص 
فـي اللغة العـربـية والنحو يمكن دراسة مجلة من وسائل هذا الكتاب، كام أّن 

الباحث الـرجالـي يمكنه أن يبحث عن وسائله الـرجالـية، وهكذا.
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�سور فهار�ص الأجزاء من الن�سخة)�ص(
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�سور فهار�ص الأجزاء من الن�سخة)م(
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الهوام�ص
األحكام: 1/ . 1 ينابيع   ،22 الشريازي: 1/  املجّدد  اهلل  آية  تقريرات  مثًل  يلحظ 

للمريزا  اإلجــارة  كتاب   ،355 اخليارات(:  اإلمامية)قسم  فقه   ،288  ،261
الرشتي: 208، مصباح الفقيه: 10/ 29، الذريعة: 5/ 160، موسوعة طبقات 

الفقهاء: 13/ 493، وغريها حيث عّرف فيها أمجع بـ)صاحب املناهل(.
يلحظ مثًل مقدمة العّلمة الشيخ حممد رضا املظفر عىل جواهر الكلم: 1/ 22، . 2

حيث عّرف السّيد املجاهد بـ)صاحب املفاتيح(.
وهي قيد التحقيق يف مركز تراث كربلء، وفقهم اهلل إلمتامها وطبعها.. 3
عمدة . 4 مقّدمة   ،65-64  /5 الرجال:  أحوال  يف  املقال  منتهى  الرتمجة:  مصادر 

املقال يف حتقيق أحوال الرجال: 12-10.
تكملة أمل اآلمل: 53/5.. 5
موسوعة طبقات الفقهاء: 494-493/13.. 6
تكملة أمل اآلمل: 5/ 55، الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 25/ 69.. 7
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 2/ 25. وقد ذكر هذه الرسالة يف كتابه)الوسائل( . 8

يف ضمن الوسيلة رقم 10 من اجلزء الثاين.
املقدسة . 9 الكاظمية  الروضة  يف  العاّمة  اجلوادين  مكتبة  يف  نسخة  منه  توجد 

برقم:)44102(، وقد اطلعت عىل مصّورهتا املوجودة يف مركز تراث كربلء، 
وهي ناقصة اآلخر تنتهي بكتاب اجلهاد ومل يذكر فيها سوى صفحة من كتاب 

اجلهاد.
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 2/ 170.. 10
تكملة أمل اآلمل: 53/5.. 11
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 2/ 253.. 12
معجم املؤّلفني: 11/ 56، موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 494، مقدمة عمدة . 13

املقال: 19.
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الذريعة: 5/ 70.. 14
نابغة فقه وحديث: 388.. 15
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 6/ 210.. 16
املصدر نفسه: 6/ 272.. 17
املصدر نفسه: 21/ 104.. 18
املصدر نفسه: 21/ 300.. 19
املصدر نفسه: 21/ 315.. 20
ُينظر . 21 املقلد،  رسالة  عىل  الرّد  يف  رسالة  العاميل  الدين  صدر  السّيد  كتب  وقد 

الذريعة: 10/ 226-225.
22 . /13 الفقهاء:  طبقات  موسوعة   ،118  /22 الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة 

.494
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 22/ 352.. 23
املصدر نفسه: 21/ 80، و 22/ 352.. 24
نابغة فقه وحديث: 389-388.. 25
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 14/ 78، و 24/ 407.. 26
كتاب . 27 بتأليف  العامل  يرشع  فقد  متعّددة،  أمثلة  وله  تراثنا  يف  متعارف  أمر  وهذا 

السّيد  برسالة  لذلك  نمّثل  أن  تغيري السم، ويمكن  له  يبدو  ثّم  اساًم  له  ويضع 
حسن الصدر يف قاعدة ل رضر، فقد ساّمها أوًل بـ)ضوء القمر يف نفي الرضار 
والرضر(، ثّم عدل عنها إىل)الُغرر يف قاعدة نفي الرضار والرضر(، يلحظ جمّلة 

تراثنا، العدد 129، ص223.
مقّدمة عمدة املقال يف حتقيق أحوال الرجال: 19.. 28
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 25/ 69.. 29
املصدر نفسه: 4/ 352.. 30
املصدر نفسه: 25/ 71.. 31
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ُينظر: املصدر نفسه: 25/ 69- 72.. 32
الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 25/ 70.. 33
املصدر نفسه: 25/ 70.. 34
املصدر نفسه: 25/ 70.. 35
املصدر نفسه: 25/ 70-69.. 36
يأيت . 37 التي  النسخ  من  النسخة)ش(،  خمطوط،   ،540 احلائرّية:  الوسائل  ُينظر 

ذكرها.
املناهل: 195.. 38
املصدر نفسه: 242.. 39
املصدر نفسه: 457.. 40
املصدر نفسه: 480.. 41
وقد ذكر هذه الوسيلة بخصوصها العّلمة الطهراين عند ذكره للنسخ التي رآها . 42

للوسائل، يلحظ الذريعة: 25/ 70.
وقد ذكر هذه الوسيلة أيًضا العّلمة الطهراين، يلحظ الذريعة: 225/ 70، ومها . 43

الوسيلتان الوحيدتان اللتان نّص عليهام العّلمة الطهراين من ضمن الوسائل، 
مّما يكشف أمّهّية هذه البحوث الرجالّية، أو تنبيًها عىل وجودها حيث إّن الكتاب 

يف علم األصول، وقد ل يتوّقع وجود مثل هذه البحوث يف طّياته، واهلل العامل.
للموضوع، . 44 املحمول  إلثبات  علم  كّل  مسائل  يف  هبا  ُيستدّل  التي  األدّلة  وهي 

ُينظر: تعليقة عىل معامل األصول 1: 213، فوائد األصول للكاظمي 2-1: 27.
45.)وبه ثقتي وهو املعني(: ليست يف)ش(.. 45
يف)د(:)املطالب(.. 46
47.)ملّا(: ليست يف)ش(.. 47
يف)د(:)زبر(.. 48
يف)ش(:)كذلك( بدل)بذلك(.. 49
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يف)ش(:)يسهل( بدل)ليسهل(.. 50
51.)عىل(: من)ش(.. 51
يف)ش(:)أبجد(، بدل)األبجد(.. 52
53.)عىل(: من)ش(.. 53
يف)ش(:)حملن( بدل)ما له حمملن(.. 54
يف)ش(:)دليل( بدل)أمارة(.. 55
يف)د(:)املعتدي(.. 56
57.)بيان(: من)ش(.. 57
يف)س(:)يدل(.. 58
يف)س(:)الغري(.. 59
يف)م(:)الرتكية(.. 60
يف)م(:)بأقسامه(.. 61
62.)العموم( ليست يف)م(.. 62
يف)م(:)قضاياء(.. 63
يف)س(:)برجحان(.. 64
يف)ش(:)يف عقيب(.. 65
66.)وسيلة(: ليست يف)م(.. 66
يف)م(:)تقتضيه(.. 67
يف)م(:)تقتيض(.. 68
البغدادي، لقي ثلثة من األئّمة: اإلمام . 69 حممد بن أيب عمري زياد األزدي 

الكاظم، واإلمام الرضا، واإلمام اجلواد، ثقة، جليل القدر، عظيم املنزلة، 
مواضع  عىل  ليدّل  الرشيد  أّيام  ُحبس  والعاّمة،  اخلاّصة  عند  الناس  أوثق  من 
الشيعة، وقيل: لييل القضاء، فدفنت أخته كتبه يف حال استتارها وكونه يف احلبس 
أربع سنني فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها يف غرفة فسال عليها املطر فهلكت، 
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فحّدث من حفظه، ومّما كان سلف له يف أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون 
إىل مراسيله، وقد صنف كتًبا كثرية قيل: بلغت أربعة وتسعني كتاًبا، منها: كتاب 
كتاب  احلج،  فضائل  كتاب  احلج،  كتاب  اإلمامة،  يف  الحتجاج  كتاب  البداء، 
املتعة، كتاب الستطاعة، كتاب امللحم، كتاب يوم وليلة، كتاب الصلة، كتاب 
كتاب  املعارف،  كتاب  احلديث،  اختلف  كتاب  الصيام،  كتاب  احلج،  مناسك 
التوحيد، كتاب النكاح، كتاب الطلق، كتاب الرضاع، تويّف سنة 217، ُينظر: 
معرفة  اختيار   ،327-326 النجايش(:  الشيعة)رجال  مصّنفي  أسامء  فهرست 
الفهرست  الطويس: 365،  854- 856، رجال  الرجال)رجال الكيش(: 2/ 

للطويس: 219-218.
70.)وجوب(: من)ش(.. 70
هذه الوسيلة مل تذكر يف)ش(.. 71
يف)م(:)من املنفي يقّيد( بدل)من النفي يفيده(، وما أثبتناه من)ش( هو الصواب.. 72
اختصاًرا، . 73 بالقاموس  ُيعرف  اللغة،  يف  الوسيط  والقابوس  املحيط  القاموس 

للقايض حممد بن يعقوب الفريزوآبادي)729-817هـ(، ُينظر يف ترمجته: معجم 
املؤلفني: 12/ 118، كشف الظنون: 2/ 1310-1306.

اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي، إمام اللغة والعروض، مؤّسس علم اللغة . 74
وأّول مصّنف فيه، ومؤّسس علم العروض، إمامّي املذهب بل خلف  له: كتاب 
كتاب  اجلمل،  كتاب  النغم،  كتاب  العوامل،  كتاب  العني،  فائت  كتاب  العني، 
العروض، كتاب الشواهد، وغريها، تويّف سنة 170، وقيل غري ذلك، ُينظر يف 
ترمجته: تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسلم: 1/ 365-376، و437-425.

كتاب فقه الرضا، ظهر أّيام املوىل حمّمد تقي املجليس، واختلف األعلم يف . 75
حال هذا الكتاب ونسبته إىل اإلمام الرضا، فّممن قال بصّحة انتسابه لإلمام 
الرضا: املوىل حممد تقي املجليس، واملوىل املحّدث حمّمد باقر املجليس، ويف 
املقابل أنكر نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام الرضا مجلة من األعلم، منهم:احلّر 
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العاميل، واملحّقق صاحب الفصول، فقد ذهبا إىل جهالة مؤّلف الرسالة، وذهب 
ل  أقوال أخرى  إىل  للشلمغاين،  التكليف  كتاب  أّنه  إىل  الصدر  حسن  السّيد 
العتامد  استشّكل يف  فقد  الوسيلة:  املجاهد يف هذه  السّيد  وأّما  بذكرها،  نطيل 
عليه بمجرده لعدم ثبوت كونه من اإلمام الرضا بطريق صحيح، ولكّنه عّد 

رواياته قوّية  من دون أن تبلغ درجة احلّجّية والصّحة.
للمزيد ُينظر: خامتة مستدرك الوسائل: 1 / 230 وما بعده، وأصول علم الرجال 
للشيخ مسلم الداوري: 365، وقبسات من علم الرجال من أبحاث السّيد حمّمد 

رضا السيستاين: 2 / 182، ومقّدمة فقه الرضا حتقيق مؤّسسة آل البيت.
)نحو... راجح(: ليست يف)م( و)ش(.. 76
)نحو.... ليس براجح(: ليست يف)م( و)ش(.. 77
)هيئة(: ليست يف)ش(.. 78
يف)م(:)ل حترم(.. 79
ثقة اإلسلم أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني، صاحب كتاب الكايف، شيخ . 80

الشيعة، جليل القدر، عامل باألخبار، أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم، وله غري 
عىل  الرد  وكتاب  الرجال،  كتاب   ،األئمة رسائل  كتاب  الكايف:  كتاب 
يف  ُينظر  328هـ،  وقيل:   , 329هـ  سنة  تويّف  الرؤيا،  تفسري  وكتاب  القرامطة، 
النجايش(: 377-378، رجال  الشيعة)رجال  ترمجته: فهرست أسامء مصّنفي 
الطويس: 429، الفهرست للطويس: 210-211، تأسيس الشيعة: 2/ 752-

.753
أصحاب . 81 من  النيشابوري:  األزدي  حممد  أبو  اخلليل  بن  شــاذان  بن  الفضل 

أيًضا،   الرضا اإلمام  عن  روى  وقيل:   ،والعسكري اهلادي  اإلمامني 
قال  الطائفة،  بل من رؤساء  الشيعة ومتكلميهم،  فقهاء  أحد  القدر،  ثقة جليل 
الطائفة، وهو يف قدره أشهر من أن نصفه(،  النجايش:)وله جللة يف هذه  عنه 
صّنف مائة وثامنني كتاًبا، وقيل: مائة وستني، ذكر مجلة منها النجايش والطويس 
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يف فهرستيهام، ُينظر يف ترمجته: فهرست أسامء مصّنفي الشيعة)رجال النجايش(: 
306- 307، الفهرست للطويس: 197- 199، معامل العلامء: 125- 126، 

خلصة األقوال: 229.
أي بل واسطة.. 82
يف)س(:)بقيد(.. 83
)حقيقة(: ليست يف)م(، و)ش(.. 84
)األصل(: ليست يف)م(.. 85
726هـ(، . 86  -648(، احلــيلّ ُمطّهر  بن  عيل  بن  يوسف  بن  احلسن  العّلمة  الشيخ 

العلامء،  العاميل:)عّلمة  احلّر  عنه  قال  اإلطلق،  عىل  “العّلمة”  بلقب  اشتهر 
الشأن،  عظيم  القدر،  جليل  ماهر،  متكّلم  حمّدث،  فقيه،  ثقة،  ثقة  مدّقق،  حمّقق 
وفضائله  والنقلّيات،  العقلّيات  والعلوم  الفنون  يف  له  نظري  ل  املنزلة،  رفيع 
ببايل  التفريش:)وخيطر  السّيد مصطفى  أكثر من أن حتىص(، وقال عنه  وحماسنه 
أن ل أصفه؛ إذ ل يسع كتايب هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله وحمامده، وأّن 
كل ما يوصف به الناس من مجيل وفضل فهو فوقه(، له يف كّل علوم اإلسلم 
كتبه  ما  ترمجته:  يف  ُينظر  وكبار،  ومتوّسطات  خمترصات  من  كثرية،  مصّنفات 
بقلمه يف خلصة األقوال: 109- 113، ورجال ابن داود: 78، نقد الرجال: 
2/ 69-70، أمل اآلمل: 2/ 81-85، وُينظر يف مؤّلفاته: مكتبة العّلمة احليّل 
للسّيد عبد العزيز الطباطبائي، ومقدمة حتقيق إرشاد األذهان: 1/ 68- 126.

يف)م(:)وعلم بأّن املدعي ل يعتقد فردّية التي له من تلك الدعوى(.. 87
)أّن(: ليست يف)ش(.. 88
عنه . 89 قال  الــطــويس)385-460هـــ(،  عيل  بن  احلسن  بن  حممد  الطائفة  شيخ 

العّلمة احليّل:)شيخ المامية، رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم املنزلة، ثقٌة، 
والكلم واألدب،  والفقه واألصول  والرجال  باألخبار  عني، صدوق، عارف 
والفضائل مجيعها تنسب إليه، ُصّنف يف كل فنون اإلسلم، وهو املهّذب للعقائد 
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يف األصول والفروع، واجلامع لكاملت النفس يف العلم والعمل(، له: التبيان يف 
والرجال  احلديث،  والستبصار، كلمها يف  األحكام،  وهتذيب  القرآن،  تفسري 
والفهرست، واملبسوط واخللف والنهاية، ثلثتها يف الفقه، وتلخيص الشايف يف 
اإلمامة، والغيبة، والعّدة يف أصول الفقه، وغريها، ُينظر يف ترمجته: معامل العلامء: 

149-150، خلصة األقوال: 250-249.
يف)ش(:)بعدم(.. 90
)اجلمع(: ليس يف)م(، و)ش(.. 91
العّلمة احليّل، وتقّدمت ترمجته.. 92
يف)م( و)ش(:)الدوران( بدل)دوران األمر(.. 93
يف)م(:)انتفاء(.. 94
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة يف متن الوسائل.. 95
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة يف متن الوسائل.. 96
هذه الوسيلة من)ش(، وهي موجودة يف متن الوسائل.. 97
ويف . 98 املتن،  يف  ذكر  كام  اجلــمــل:)136(،  بحساب  و)قلو(  النسخة:)م(.  إهناء 

يوم  تّم  وقد  الكتاب،  هذا  من  األول  باجللد  يتعّلق  ذلك  النسخة)س(:)كل 
اخلميس احلادي والعرشين من شهر شوال املكّرم سنة 1213هـ(.

يف)م(:)جملد( بدل)املجلد(.. 99
يف)م(:)العرف( بدل)الفرق(، والصواب ما أثبتناه، وهو املوافق للمتن واملعنى.. 100
)فيها(: ليس يف)ش(.. 101
)التي(: ليست يف)ش(.. 102
يف الفهرست:)حتقيقه(، والصواب ما أثبتناه طبًقا للمتن.. 103
من قوله)يف صحتها( إىل)مسلتزما للشّك( ليس يف)م(، وأثبت ما يف)ش(.. 104
105 . اهلل عبد  أيب  عن  بسنده  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق  رواه  ما  وهو 

قال:)قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: اخلطأ، والنسيان، 
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وما أكرهوا عليه، ومال يعلمون، وما ل يطيقون، وما اضطّروا إليه، واحلسد، 
والطرية، والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة(، اخلصال: 417.

)أّن( ليس يف)م(.. 106
 كذا يف األصل.. 107
 يف)ش(:)الطاهرة(، والصحيح ما أثبتناه.. 108
 عوايل الآليل: 1/ 198، و3/ 85.. 109
)واملراد به: استعامُل اللفظ الذي نقل إىل معنى كان قبل النقل موضوًعا بإزائه، . 110

وذلك كاستعامل لفظ الصلة يف الدعاء عند املترّشعة(، عن املتن املخطوط، ص
 يف)م(:)يف لغة( بدل)خمالفة(، والصواب ما أثبتناه، وهو املوافق للمتن.. 111
 ما بني املعقوفني زيادة من املتن ملزيد توضيح، ص. 112
)فل يستعمل يف ذلك املعنى عند اإلطلق نحو نار احلرب وجناح الذّل(، عن . 113

املتن املخطوط، ص 
)نحو ومكروا ومكر اهلل، ول يقال مكر اهلل ابتداء(، عن املتن املخطوط، ص. 114
 قوله)بنفسه العلم، وإىل أّنه قد يفيده( ليست يف)ش(.. 115
)من غري قرينة تدّل عليه(، عن املتن املخطوط، ص. 116
)وهو الذي ل معنى له أصًل(، عن املتن املخطوط، ص. 117
 يف)ش(:)يعرفه( بدل)بغرضه(.. 118
 ما بني املعقوفني زيادة من املتن املخطوط، ص. 119
 دعائم اإلسلم: 2/ 218، عوايل الآليل: 1/ 306، و3/ . 120
 ما بني املعقوفني زيادة من املتن لزيادة التوضيح.. 121
)ليطان(: قيل هو من لطه اهلل ليًطا: أي لعنه اهلل، وقبل بل هو إتباٌع، وقيل هو . 122

من لط بقلبه أي لصق، ُينظر: لسان العرب: 7/ 397، القاموس املحيط: 2/ 
 يف)ش(:)رواية(، والصواب ما أثبتناه.. 123
 يف)ش(:)النقلة(.. 124
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)يسنده مرة ويرسله أخرى( ليس يف)ش(.. 125
 يف)ش(:)راود يرسله(، والصواب ما أثبتناه.. 126
 يف)م(:)قكج 123( بدل)قلج(، و)قلج( بحسب حساب اجلمل يبلغ . 127
)وبه نستعني( ليس يف)م(.. 128
 يف)ش(:)جمّلد(، بدل)املجّلد(.. 129
 سورة احلجرات: 6.. 130
 سورةهـود:اآلية : 113. 131
)اإلشارة(: ليست يف)ش(.. 132
 إضافة مستفادة من املتن يقتضيها السياق.. 133
هـذه الوسيلة مل ترد يف فهرست النسختني، ولكّنها مذكورة يف متنهام.. 134
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الم�سادر والمراجع
اختيار معرفة الرجال)رجال الكيش(: لشيخ الطائفة حممد بن احلسن . 1

الطويس، ت: 460هـ، تصحيح السّيد حممد باقر الداماد السرتابادي، 
 ،ت: 1041هـ، حتقيق السّيد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت

قم، 1404هـ.
إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن: للعّلمة احليل احلسن بن يوسف ابن . 2

املطهر احليّل، ت: 726هـ، مؤسسة النرش اإلسلمي، قم، 1410هـ، 
حتقيق الشيخ فارس احلسون، واملقّدمة له أيًضا.

الشيخ . 3 أبحاث  تقرير  والتطبيق:  النظرية  بني  الرجال  علم  أصول 
قم،  نمونة،  املعلم، مطبعة  الشيخ حممد عيل  تأليف  الداوري،  مسلم 

1416هـ.
أمل اآلمل: للمحّدث حممد بن احلسن احلّر العاميل، ت: 1104هـ، . 4

1362هـ  قم،  اإلسلمي،  الكتاب  دار  احلسيني،  أمحد  السّيد  حتقيق 
ش.

تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسلم: للسّيد حسن الصدر الكاظمي، . 5
ت: 1354هـ، حتقيق: الشيخ حممد جواد املحمودي، تعليق ومراجعة: 

السّيد عبد الستار احلسني، مؤسسة تراث الشيعة، قم، 1438هـ..
ت: . 6 القزويني،  املوسوي  عيل  للسّيد  ــول:  األص معامل  عىل  تعليقة 

النرش  مؤسسة  القزويني،  العلوي  عيل  السّيد  حتقيق  1298هــــ، 
األوىل  الطبعة  قم،  املرّشفة،  بقم  املدّرسني  جلامعة  التابعة  اإلسلمي 
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1422هـ.
تويّف . 7 ــروزدري،  ال عيل  للموىل  الشريازي:  املجّدد  اهلل  آية  تقريرات 

حدود سنة 1290هـ حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 
قم املرّشفة، 1409هـ.

1354هـ، . 8 ت:  الكاظمي،  الصدر  حسن  للسّيد  اآلمل:  أمل  تكملة 
حتقيق: د. حسني عيل حمفوظ، عبد الكريم الدباغ، عدنان الدباغ، نرش 

دار املؤرخ العريب، بريوت، 1429هـ.
جواهر الكلم يف رشح رشائع اإلسلم: للشيخ حممد حسن النجفي، . 9

ت: 1266هـ، دار الكتب اإلسلمّية، طهران، 1367هـ. ش، حتقيق: 
عباس القوجاين، واملقّدمة بقلم الشيخ حممد رضا املظفر.

ت . 10 الطربيس،  النوري  حسني  للمريزا  الوسائل:  مستدرك  خامتة   
1320هـ، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، الطبعة 

األوىل 1415هـ.
بن . 11 احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أيب  الصدوق  للشيخ  اخلصال:   

العلمية، قم،  القمي، ت: 381هـ، مجاعة املدرسني يف احلوزة  بابويه 
1403هـ.

 خلصة األقوال يف معرفة الرجال: للعلمة احليل احلسن بن يوسف . 12
ابن املطهر احليّل، ت: 726هـ، حتقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة 

نرش الفقاهة، قم، 1417هـ.
 دعائم اإلسلم وذكر احللل واحلرام والقضايا واألحكام: للقايض . 13
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التميمي  حيون  بن  أمحد  بن  منصور  بن  حممد  بن  النعامن  حنيفة  أيب 
مرص،  املعارف،  دار  فييض،  أصغر  عيل  بن  آصف  حتقيق  املغريب، 

1965م.
 الذريعة إىل تصانيف الشيعة: للشيخ آقا بزرگ حممد حمسن الطهراين، . 14

ت 1389هـ، دار األضواء بريوت، الطبعة الثالثة 1403هـ.
 رجال ابن داود: لتقي الدين احلسن بن عيل بن داود احليل، ت: بعد . 15

احليدرّية،  املطبعة  العلوم،  بحر  صادق  حممد  السّيد  حتقيق  707هـ، 
النجف األرشف، 1392هـ.

 رجال الطويس: لشيخ الطائفة أيب جعفر حمّمد بن احلسن الطويس، . 16
النرش  مؤسسة  نرش:  اإلصفهاين،  القّيومي  جواد  حتقيق  460هـ،  ت 

اإلسلمي، قم، 1415هـ.
17 . ،طبقات الفقهاء: تأليف اللجنة العلمّية يف مؤسسة اإلمام الصادق 

 ،الصادق اإلمام  مؤسسة  نرش  السبحاين،  جعفر  الشيخ  بإرشاف 
قم، 1418هـ.

 عمدة املقال يف حتقيق أحوال الرجال: للسّيد حممد املجاهد الطباطبائي . 18
الواعظي،نرش  الدين  حميي  الشيخ  حتقيق:  1242هـ،  ت:  احلائري، 
قم،  للمطبوعات،  الرافد  طبع  العلوم،  بحر  السّيد  تــراث  مركز 

1435هـ، واملقّدمة بقلم السّيد فاضل بحر العلوم.
 عوايل اآليل العزيزية يف األحاديث الدينية: للشيخ حممد بن عيل بن . 19

ابن أيب مجهور األحسائي، املتوىف أوائل القرن العارش اهلجري، حتقيق 



89

مسلم الشـيخ محمد جواد الـرضائي

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

الشيخ جمتبى العراقي،مطبعة سيد الشهداء، قم، 1403هـ.
 فقه اإلمامّية)قسم اخليارات(: تقرير أبحاث املريزا حبيب اهلل الرشتي، . 20

1336هـ،  ت:  اخللخايل،  كاظم  حممد  السّيد  تأليف:  1312ه،  ت: 
مكتبة الداوري، قم، 1407هـ.

موسى . 21 بن  عيل  ــام  اإلم إىل  املنسوب  الفقه  وهــو   :الرضا فقه   
 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  203هـــ،  املستشهد   ،الرضا

إلحياء الرتاث، قم، الطبعة األوىل 1406هـ.
ت . 22 الطويس،  احلسن  بن  حمّمد  جعفر  أيب  الطائفة  لشيخ  الفهرست:   

460هـ، حتقيق جواد القّيومي، نرش مؤسسة نرش الفقاهة، قم، الطبعة 
األوىل، 1417هـ.

 فهرست أسامء مصّنفي الشيعة)رجال النجايش(: للشيخ اجلليل أيب . 23
العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس النجايش األسدي الكويف، 
ت: 450هـ، حتقيق: الفقيه السّيد موسى الشبريي الزنجاين، مؤسسة 

النرش اإلسلمي التابعة جلامعة املدرسني ب ـ)قم املرشفة(.
 فوائد األصول: للشيخ حممد عيل الكاظمي اخلراساين ت 1365هـ، . 24

تقريًرا ألبحاث املريزا حممد حسني النائيني ت 1355هـ، نرش مؤسسة 
النرش اإلسلمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، 1404هـ.

الدين . 25 جمد  للقايض  اللغة:  يف  الوسيط  والقابوس  املحيط  القاموس   
للجميع،  العلم  دار  817هـ،  ت:  الفريزوآبادي،  يعقوب  بن  حممد 

بريوت، د.ت.
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السيستاين، . 26 السّيد حممد رضا  الرجال: من أبحاث   قبسات من علم 
النجف،  التداول،  حمدودة  نسخة  البكاء،  حممد  السّيد  وتنظيم:  مجع 

1436هـ.
د.م، . 27 1312هـــ،  ت:  الرشتي،  اهلل  حبيب  للمريزا  اإلجــارة:  كتاب   

د.ك، د.ت
 كشف الظنون: ملصطفى بن عبد اهلل، حاجي خليفة، دار إحياء الرتاث . 28

العريب، بريوت، تصحيح حممد رشف الدين يالتقايا، د.ت.
 مصباح الفقيه: لآلغا رضا بن حممد هـادي اهلمداين، ت: 1322هـ، . 29

حتقيق ونرش املؤسسة اجلعفرية إلحياء الرتاث، قم، 1417هـ.
الرسوي . 30 شهرآشوب  بن  عيل  بن  حممد  الدين  لرشيد  العلامء:  معامل   

األرشف،  النجف  احليدرّية،  املطبعة  588هـــ،  ت:  ــدراين،  ــازن امل
1380هـ.

 معجم املؤّلفني: لعمر رضا كحالة، مكتبة املثنى، بريوت، دار إحياء . 31
الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

 املناهل: للسّيد حممد املجاهد الطباطبائي، ت: 1242هـ، د.م، د.ك، . 32
د.ت.

بن . 33 الشيخ حممد  الرجال: أليب عيل احلائري  املقال يف أحوال   منتهى 
إسامعيل املازندراين احلائري، ت: 1216ه، حتقيق ونرش مؤسسة آل 

البيت إلحياء الرتاث، قم، 1416هـ.
 نقد الرجال: للسّيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش، من أعلم . 34
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البيت إلحياء الرتاث،  القرن احلادي عرش، حتقيق مؤسسة آل 
قم، 1418هـ.

املوسوي . 35 عيل  للسّيد  ــرام:  واحل احلــلل  معرفة  يف  األحكام  ينابيع   
القزويني، ت: 1298هـ، حتقيق: السّيد عيل العلوي القزويني،مؤسسة 

النرش اإلسلمي، قم، 1424هـ.
املجالت والدروّيات:

مديرها   قم،  الرتاث،  البيت إلحياء  آل  تراثنا: تصدر عن مؤسسة 
األول  -ربيع  129.املــحــرم  العدد  الشهرستاين،  جــواد  السيد  املسؤول 

1438هـ.
املصادر الفارسية

اجلزائري،  للسّيد حممد  اهلل جزائري:  نعمة  السّيد  الفقه واحلديث  نابغة  
جممع الفكر اإلسلمي، قم، 1418هـ.
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رئي�س تحرير
د. إحسان عيل سعيد املوسوي

اجلّوال  :07700479123

drehsanalguraifi@gmail.com :الربيد األلكرتوين
التحصيل العلمي: 

حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة كراتيش يف عام 2005م
حاصل عىل شهادة املاجستري من جامعة املنتظر عام 1998م

حاصل عىل شهادة البكالوريوس من جامعة خريبور عام 1992م
املؤلفات:

الكتب: 
املطبوعة:

1-نصائح لعقالء الوهابية. 2-حكم اللعن يف الكتاب والسنة. 3-والية 
أمري املؤمنني  يف الكتاب والسنة. 4-إمامة األئمة االثني عرش يف الكتاب 
والسنة. 5-البدعة يف صالة الرتاويح وحذف حي عىل خري العمل. 7-نفي 
والسنة.  الكتاب  يف  اهلل  أعداء  من  8-الرباءة  والسنة.  الكتاب  يف  اهلل  رؤية 
9-اإلمام املهدي والغيبة يف الكتاب والسنة. 10- أصل الشيعة والتشيع يف 
الكتاب والسنة. 11-البدعة يف املتعتني. 12-أسباب هنضة اإلمام احلسني 
 13-العباس قمر بني هاشم. 14- أتباع أمري املؤمنني  من الصحابة 
اإلمامة.  17-معرفة  النبوة.  16-معرفة  تعاىل.  اهلل  15-معرفة  الكوفة.  يف 

18- معرفة املعاد. 19-فهرس الوثائق الكربالئية يف األرشيف العثامين.
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غري املطبوعة:
1-النحو الكويف. 2- من أوضاع اسم الفاعل اللغوية والنحوية وعالقتها 
فن  العرف يف  شذا  4-رشح  اإلمالء.  الكريم. 3-اهلداية يف  القرآن  ببالغة 

الرصف. 5-رشح وإعراب أبيات رشح ابن الناظم.
البحوث: ثالثة أبحاث علمية.

املناصب:
مدير مركز تراث كربالء 

رئيس حترير جملة تراث كربالء 
رئيس حترير جملة الغارضية 

املشاركات:
بمؤلف . 1 الكوفة  يف   Aاحلسني اإلمام  سفري  مهرجان  يف  املشاركة 

بعنوان: أتباع أمري املؤمنني A من الصحابة يف الكوفة، واحلصول 
عىل اجلائزة الرابعة .

الثقايف األول الذي . 2 العتبة العباسية يف األسبوع  املشاركة ضمن وفد 
ُأقيم يف جامعة الكوثر يف العاصمة الباكستانية واحلصول عىل درع من 

اجلامعة ومن هيئة الشباب املؤمن يف إسالم آباد.
الذي . 3 الثاين  الثقايف  األسبوع  يف  العباسية  العتبة  وفد  ضمن  املشاركة 

أقيم يف مدينة لكنو اهلندية.
واألفالم . 4 للصور  معرض  بإقامة  كربالء  تراث  مركز  باسم  املشاركة 

الوثائقية ملدينة كربالء يف حمافظة النجف األرشف. 
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شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

مدير التحرير
أ.م.د. فالح رسول احلسيني

اجلّوال  : 07726795739

: التحصيل العلمي  أولاً
البالغة( . 1 بابل بعنوان:)منصوبات األسامء يف هنج  دكتوراه / جامعة 

بتاريخ: 2013/2/25 م.
أيب . 2 ديوان  يف  اجلمل  الرسالة)مواقع  عنوان  بابل،  جامعة  ماجستري/ 

األسود الدؤيل( بتاريخ 2004/10/25م.
بكالوريوس/ لغة عربية من جامعة بابل /2000-2001 م. 3

ثانياًا: املؤلفات
أ- الكتب: كتاب منشور و آخر غري منشور

ب- البحوث: أحد عرش بحًثا علمًيا
ثالثاًا: املناصب

مقرر قسم اللغة العربية يف جامعة كربالء 2007-2008 م
ا: املشاركات رابعاً

أ- املؤمترات:
- املشاركة يف مؤمترين علميني

ب- الندوات: 
- املشاركة يف أربع ندوات علمية 
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الهياأة اال�شت�شارية
1- أ.د. فاروق حممود احلبويب

اجلّوال  : 07803174792

 faroq.alhaboby@yahoo.com :الربيد األلكرتوين
التحصيل العلمي:

الدكتوراه من اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية عام  حاصل عىل شهادة 
1997م

حاصل عىل شهادة املاجستري من جامعة بغداد / كلية اآلداب عام 1994م 
حاصل عىل شهادة البكالوريوس من اجلامعة املستنرصية عام 1970م 

املؤلفات:
الكتب: ثامنية كتب منشورة

البحوث: سبعة وعرشون بحًثا علمًيا
املناصب:

معاون العميد للشؤون العلمية / كلية الرتبية / جامعة كربالء 2008-
2012م

عميد كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية منذ 2012م  و لغاية 2017/7/1م.
املشاركات:

شارك يف أحد عرش  مؤمتًرا داخل  العراق وخارجه
شارك  ثالث عرشة ندوة علمية



373

السيرة الذاتية ألعضاء هيأتي مجلة تراث كربالء

شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

2- أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي
اجلّوال  : 07830889636

dr.ayad@hotmail.com :الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

حاصل عىل درجة الدكتوراه من اجلامعة املستنرصية 2004م
حاصل عىل درجة املاجستري من اجلامعة املستنرصية 2001م

حاصل عىل درجة البكالوريوس من اجلامعة املستنرصية 1998م
ثانياًا: املؤلفات

الكتب: مخسة  كتب
البحوث: ثالثون بحًثا منشوًرا وستة أبحاث غري منشورة .

ثالثاًا: املناصب
عضو مجعية املؤرخني العرب 1997 – 2004م.

مقرر الدراسات العليا يف قسم التاريخ2011-2013م.
رئيس اللجنة العلمية يف قسم التاريخ2013-2014م.

رئيس قسم التاريخ2015م  وحلد اآلن.  
رابعَا: املشاركات

شاركت يف أربعة مؤمترات
وحلقات النقاش يف قسم التاريخ بني العامني 2011-2012م.

رئيس اللجنة العلمية للندوة،بعنوان )املؤرخون وأثرهم يف تنمية الوعي 
الطاّليب ملواجهة التحدّيات(.

املشاركة بأكثر من ثالث وعرشين ندوة علمية وحوارية وحلقة نقاشية يف 
قسم التاريخ بني عامي 2015-2016م.
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3- أ.د. زمان عبيد وناس املعموري
اجلّوال  :07818660788

zaman.obaid@ymail.com :الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

حاصل عىل شهادة الدكتوراه من اجلامعة املستنرصية 2004م
حاصل عىل شهادة املاجستري من اجلامعة املستنرصية 2001م

حاصل عىل شهادة البكالوريوس من اجلامعة املستنرصية 1996م.
ثانياًا: املؤلفات

الكتب: سبعة كتب منشورة و كتابان غري منشورين
البحوث:مخسة وأربعون بحًثا منشوًرا وبحوث أخرى غري منشورة

ثالثاًا: املناصب 
رئيس حترير جملة الباحث يف كلية الرتبية جامعة كربالء سنة 2014م

شغل منصب مقرر الدراسات العليا يف قسم التاريخ 2008-2009م
شغل منصب رئيس قسم التاريخ 2005-2006م

عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا يف قسم التاريخ جامعة كربالء
عضو اهليأة االستشارية جملة تراث كربالء 

عضو اهليأة االستشارية ملجلة البضعة الفاطمية.
 International new research ملجلة  االستشارية  اهليأة  عضو 

Journal االمريكية
ا: املشاركات رابعاً

مشارك يف ستة مؤمترات علمية 
مشارك يف ندوة واحدة فقط
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4- أ.د. عيل كسار الغزايل
اجلّوال  :07802456713

yahoo.com@alialkazali65 :الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد / كلية الرتبية )ابن رشد( 
عام 2001م

/عام  اآلداب  كلية   / الكوفة  جامعة  من  املاجستري  شهادة  عىل  حاصل 
1997م

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف جامعة القادسية / كلية الرتبية / عام 
1994م

ثانياًا: املؤلفات
الكتب:  ثالثة كتب مطبوعة

البحوث: عرشون بحًثا علمًيا منشوًرا
ثالثاًا: املناصب 

عضو احتاد املؤرخني واآلثاريني يف العراق.
. عضو احتاد املؤرخني العرب.

عضو اهليأة االستشارية ملجلة تراث كربالء
ا: املشاركات رابعاً

املشاركة يف العديد من املؤمترات و الندوات العلمية
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5- أ.د. حسني حامتي
: التحصيل العلمي: أولاً

دكتوراه يف القانون)1968(، عنوان الرسالة: »تأسيس املؤسسات يف . 1
ظل القانون السابق والقانون احلايل«.

جامعة . 2 القانون،  كلية  ال��ق��ان��ون)1963-1961(،  يف  ماجستري 
إسطنبول.

كلية . 3 م��ت��م��ي��ز)1960-1956(،  بدرجة  القانون  يف  بكالوريوس 
القانون، جامعة إسطنبول. 

دبلوم عايل)1953- 1956(، مدرسة بيغول اليسييس، إسطنبول. 4
ثانياًا: املؤلفات

الكتب: تسعة وثالثون  كتاًبا
البحوث: اثنان وعرشون بحًثا

6- أ.د. تقي بن عبد الرضا العبدواين
اجلّوال  : 0096899316676

omantel.net.om@taki1966 :الربيد األلكرتوين
أول: التحصيل العلمي:

شهادة زمالة حماسبة إدارية - معهد الزمالة للمحاسبة اإلدارية اسرتاليا
ماجستري إدارة األعامل - جامعة لينكون الربيطانية

شهادة جامعية إدارة األعامل – معهد شامل رشق ويلز بريطانية
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شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

ثانياًا: املؤلفات:
الكتب املؤلفة: كتابان

البحوث املنشورة: مخسة أبحاث علمية
ثالثاًا: املشاركات:

املؤمترات والندوات وورش العمل يف املحافل الدولية: املشاركة يف عقد 
ندوات عدة وورش عمل يف املحافل الدولية سواء باللغة العربية أم باللغة 

اإلنجليزية يف خمتلف دول العامل يف مواضيع عديدة.
الدراسات واخلدمات االستشارية: خبري متخصص شارك يف العديد من 

الدراسات واخلدمات االستشارية 
ا: املناصب  رابعاً

عميد كلية اخلليج يف سلطنة عامن
رئيس الشبكة العامنية للجودة يف التعليم العايل

مراجع مقيم مشاريع بحثية - جملس البحث العلمي العامين
مراجع مقيم   أداء   مؤسسات التعليم العايل - اهليئة العامنية لالعتامد األكاديمي

مراجع مقيم برامج التعليم العايل – وزارة التعليم العايل سلطنة عامن
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الهياأة التحريرية
1- أ.د. ميثم مرتىض نرص اهلل
اجلّوال  : 07801341460

maithem@yahoo.com :الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

حاصل عىل درجة دكتوراه من جامعة بغداد / كلية اآلداب يف عام2010م 
عام  يف  اآلداب  كلية   / بغداد  جامعة  من  املاجستري  درجة  عىل  حاصل 

1998م 
حاصل عىل درجة البكالوريوس من جامعة بغداد / كلية اآلداب يف عام 

1993م
ثانياًا: املؤلفات

الكتب: ال يوجد
البحوث: عرشة  أبحاث منشورة

ثالثاًا: املناصب 
مقرر قسم التاريخ / كلية الرتبية / جامعة كربالء 2004-2006م

رئيس قسم التاريخ / كلية الرتبية / جامعة كربالء 2006-2008م
معاون عميد كلية الرتبية / جامعة كربالء 2010 -2014م

ا: املشاركات  رابعاً
شاركت يف العديد من املؤمترات يف داخل العراق و خارجه
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شهر جمادى اآلخرة 1439هـ /آذار 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد األول

2- أ.د. زين العابدين موسى جعفر
اجلّوال  : 007709661124

yahoo.com@zainfar67 الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

دكتوراه يف اآلثار / كلية اآلداب – جامعة بغداد / 2002م 
ماجستري يف اآلثار / كلية اآلداب – جامعة بغداد /1995م

بكالوريوس يف اآلثار / كلية اآلداب – جامعة بغداد/ 1991م 
ثانياًا: املؤلفات

الكتب:كتاب واحد
البحوث: عرشون بحًثا علمًيا

ثالثاًا: املناصب 
املعاون اإلداري لعامدة كلية الرتبية – جامعة كربالء / 2007- 2011م

رئيس قسم السياحة الدينية يف كلية العلوم السياحية – جامعة كربالء / 
2012-2013م

– كلية  رئيس اللجنة التحضريية مللتقى جائزة اإلبداع يف األدب العريب 
الرتبية / جامعة كربالء / 2008 م

كلية   – احلسيني  للشعر  السنوي  للمهرجان  التحضريية  اللجنة  رئيس 
الرتبية جامعة كربالء / 2008م

رئيس جلنة امتحانات الدراسة األولية يف كلية الرتبية – جامعة كربالء / 
2007- 2011م
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عضو هيأة استشارية يف جملة صدى القرآن يف العتبة احلسينية املقدسة / 
2015 – 2016م

مدير حترير جملة صدى القرآن يف العتبة احلسينية املقدسة / 2017م
ا: املشاركات رابعاً

عضو جلنة التنسيق واملتابعة يف األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة مع 
وزارة السياحة واآلثار / 2008م 

عضو جلنة اإلرشاد الرتبوي – جامعة كربالء / 2007- 2011 م
عضو املكتب االستشاري –كلية الرتبية جامعة كربالء/2007- 2011م

للعتبة  العامة  واألمانة  كربالء  جامعة  بني  واملتابعة  التنسيق  جلنة  عضو 
العباسية املقدسة . 

السياحية  العلوم  كلية  يف  واحلضاري  السياحي  املتحف  يف  جلنة  عضو 
جامعة كربالء .

عضو يف اللجنة الدائمة لفعاليات العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية 
ملهرجان ربيع الشهادة وربيع الرسالة واملرسح احلسيني / 2008 – 2014م
عضو التنسيق واملتابعة للعتبة بني هيئات احلشد الشعبي فرع كربالء وبني 

جامعة كربالء .
املشاركة ب أحد عرش  مؤمتًرا علمًيا

املشاركة بسبع  ندوات  علمية 
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3- أ.د. عيل خضري حجي
اجلّوال  :07801423268

: التحصيل الدرايس أولاً
دكتوراه فلسفة طرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية/ جامعة . 1

بغداد –كلية الرتبية- ابن رشد-2004م
اإلسالمية/جامعة . 2 والرتبية  الكريم  القرآن  تدريس  طرائق  يف  ماجستري 

بغداد –كلية الرتبية- ابن رشد-2001م
بكالوريوس يف اللغة الفارسية /جامعة بغداد – قسم اللغة الفارسية-2005م. 3
بكالوريوس يف الرشيعة والعلوم اإلسالمية/جامعة بغداد-قسم الرشيعة-1991م. 4

ثانياًا: املؤلفات
أ- الكتب: تأليف و نرش ثامنية عرش كتابا و ثامنية كتب حتت الطبع

ب- البحوث:  تسعة وثالثون بحثا
ثالثاًا: املناصب

1- معاون عميد كلية الفقه لشؤون الطلبة 2006 – 2007م
2- معاون عميد كلية الفقه للشؤون اإلدارية 2007 – 2013م.

3-عميد كلية الفقه بالوكالة
4- رئيس قسم علوم القران

5-رئيس جلنة الرتقيات
6-مسؤول وحدة اإلعالم.

7- مدير إدارة مجعية منتدى النرش- من أقدم اجلمعيات العلمية يف العراق-
ا: املشاركات رابعاً

املشاركة يف أكثر من سبعة وعرشين مؤمترا دوليا و حمليا
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4- أ.د. حسني عيل الرشهاين
اجلّوال  : 07717078301

أول: التحصيل العلمي
1. حاصل عىل شهادة الدكتوراه  من جامعة فدريكو الثاين اإليطالية 2010م

2. حاصل عىل شهادة املاجستري من جامعة البرصة 2001م
3- حاصل عىل شهادة البكالوريوس من جامعة البرصة  1993م

ثانياًا املؤلفات:
أ- الكتب: تأليف و نرش مخسة كتب أحدها باللغة اإليطالية

ب- البحوث: أكثر من عرشين بحًثا علمًيا
ثالثاًا: املناصب

2002م . 1 من  البرصة  جامعة   / الرتبية  /كلية  التاريخ  قسم  رئيس 
ولغاية 2006م

كلية . 2 يف  العلمية  ب��ال��ش��ؤون  املرتبطة  ال��وح��دات  ع��ىل  اإلرشاف 
الرتبية2011م

عضو يف جلنة الرتقيات يف كلية الرتبية 2012م ولغاية 2016م. 3
عضو يف جلنة الدراسات العليا يف قسم التاريخ من 2012 م  ولغاية اآلن. 4

ا: املشاركات رابعاً
املشاركة بأكثر من مؤمتر و ندوة علمية 
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5- أ.م.د. نعيم عبد جودة
اجلّوال  : 07808699273

drjouda@hotmail.com -:الربيد األلكرتوين
التحصيل العلمي.

درجة دكتوراه يف تاريخ انجلرتا الوسيط من جامعة بغداد بتاريخ 2008م.

درجة ماجستري يف تاريخ العراق املعارصمن جامعة بغداد بتاريخ 2002م.
درجة بكالوريوس يف التاريخ العام من جامعة القادسية عام 1997م.

2. املؤلفات:
1. الكتب: ال يوجد

2. البحوث: عرشون  بحًثا منشوًرا
املناصب:

عضو جلنة الدراسات العليا لألعوام 2010 و 2011و2012 و 2014م.
عضو اللجنة اإلمتحانية لألعوام 2009 و 2011 و 2012م.

6- أ.م.د. عيل طاهر تركي
اجلّوال  : 07725416662

gmail.com@dr.ali tahir76:الربيد األلكرتوين
: التحصيل العلمي أولاً

حاصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب جامعة الكوفة عام 2011م
حاصل عىل شهادة املاجستري من كلية اآلداب جامعة الكوفة عام 2006م

جامعة  اآلداب  كلية  من  التاريخ  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل 
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الكوفة عام 1998م.
ثانياًا: املؤلفات

الكتب:  كتابان
البحوث: أربعة  عرش بحًثا علمًيا

املناصب:
-2006 عام  كربالء  جامعة  رئاسة  يف  العليا  الدراسات  شعبة  مدير 

2007م.
 2013 عام  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  يف  الطلبة  شؤون  شعبة  مدير 

لغاية 2017م.
أمني جملس كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 2014م   لغاية 2017م

املشاركات:
املشاركة يف العديد من الندوات و املؤمترات العلمية

7- أ.م.د. غانم جويد عيدان
اجلّوال  :07702611080

أواًل: التحصيل العلمي
شهادة دكتوراه لغة انكليزية)لغة( كلية اآلداب / جامعة بغداد 2006م

ماجستري لغة انكليزية)لغة( – كلية اآلداب / جامعة بغداد 1995م
بكالوريوس لغة إنكليزية – كلية الرتبية / جامعة بغداد 1988م 

ثانياًا: املؤلفات
1. الكتب: ال يوجد
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2. البحوث: ثالثة بحوث علمية
ثالثاًا: املناصب

من 1996 – 2000م اإلرشاف عىل رئاسة قسم اللغة االنكليزية / ليبيا 
 / االنكليزية  اللغة  قسم  رئاسة  عىل  اإلرشاف  2003م   –  2002 من 

كلية الرتبية جامعة الريموك)العراق( 
من 2010-2015م رئيس قسم اللغة اإلجنليزية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء 

ا: املشاركات  رابعاً
ال توجد أي مشاركات 

8- أ.م.د. توفيق جميد أمحد
اجلّوال : 07801901377

: التحصيل العلمي أولاً
1- البكالوريوس جامعة البرصة

2- املاجستري: جامعة البرصة
3- الدكتوراه: اهلند جامعة كاكاتيا

ثانياًا: املؤلفات:
ثامنية أبحاث علمية

ثالثاًا: املناصب
1- مقرر قسم اللغة النكليزية/ كلية الرتبية/ جامعة كربالء

2- عضو مجعية املرتمجني العراقيني
ا: املشاركات رابعاً

     املشاركة بسبعة مؤمترات داخل العراق وخارجه 
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



heritage with this issue and the next ones to be presented as 
an incontestable handwritten to the respected readers or an 
image for a handwritten or an index of handwritten, or stamps, or 
notifications, etc. that relate to the  handwritten heritage. In this 
issue, we deploy investigation of the shakh Mohammed's Teqi 
Al herewi Al Ha'iri biography that mentioned at the end of his 
book ( Nehayet Al Amal Fe keifeyat Al Rejou' Ila Elm Al Rejal). He 
interpreted himself in that end. He was one of the well-known 
figure in Kerbala heritage, for he settled in Kerbala for more than 
quarter a century as a teacher, till he died and was buried in the 
holy Husseini courtyard. 

   The other researches of this issue varied into reviving the 
underlined heritage of some Kerbala'i scholars, and the search 
in their biographies, methodology, and their scientific role to 
studying their characteristics and their intellectual and cultural 
products as well as the literary and historical researches, that 
besides other researches that formed a scientific variety 
harmonizes with the role and aims that the journal intends to 
carry out.

  As we deployed the biographies of the two commission staff 
in the last year/ first issue, we decided to deploy their updated 
biographies in the current issue. This will be adopted in the first 
issue every year.ز

  At the end, we kindly ask the respected readers to provide 
us with anything that promote the journal forwardly. And the 
close of our call will be, all praise is due to God, the Lord of 
the Universe! Prayer and peace be upon Mohammed and his 
progeny, the good men, the chaste men.

Editor-in-Chief



Issue Word
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
  All praise is due to God, creator of the creation, granting  

good, praise suits His dignity as he must be praised, Prayer 
and peace be upon our master and prophet Mohammed and 
his progeny, the light of right guidance whom God removed all 
impurity from them and to make them completely pure. 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Kerbala  
Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( year) of its 
age, after what it presented that qualifies it to stand side by side 
with the famous international enhanced adjudicated scientific 
journals, all that was done by Allah grace and Abi Alfadhel Abbas' 
(p.b.u.h.) blessing, by the brilliant authors' pens which is the life 
artery of the journal, and by efforts of the two commissions: the 
advisory and editorial. The two commissions put the plans and 
studies to promote the journal to a higher position. It provided 
the researchers with titles that th journal intended to write about. 
It limited heritage axis for expanded symposiums that were 
held with some Iraqi universities, in addition to reviewing and 
correcting the coming researches and advising researchers to 
highlight papers into brilliant scientific level before sending them 
to the scientific evaluators who were very qualified in the Iraqi 
universities.

  Due to the availability of huge amount of hidden Kerbala'i 
heritage in the handwritten plies that are exposed to damage 
and extinction and due to the importance of handwritten heritage 
and what it contains of knowledge treasures and scientific 
topics that participate actively in documenting the heritage 
, opening horizons in front of the researchers and learners 
to start searching and created and original studies enrich the 
scientific research and participate in its development, the 
journal decided to attach materials that concern the handwritten 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
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 5185-0340ردمد :     

 .رجاعات ببليوجرافيةإيتضمن     
 االنجليزية.مستخلصات باللغة العربية و نص باللغةال    
--لفاتالمؤ--العراق--كربالء--العلماء المسلمون )شيعة(. 0 دوريات.--تاريخ--كربالء )العراق( .4   

العنوان. دوريات. الف.  
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