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

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

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

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

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

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

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

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

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

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

اِد�َشُة ْمَعُة ال�شَّ ال�شَّ
َسْت َأْساَمُؤُه،  احلَْمُد هللهلِ َجلَّ َجاَلُلُه، َوَعُظَم َفْضُلُه َوَكَرُمُه، َوَحُسَن َباَلُؤُه، َوَتَقدَّ
يَّاَم  ، واَلسهلِ اَلُم َعىَل َأْنبهلَِيائهلِههلِ َوُرُسلهلِههلِ اَلُة َوالسَّ يَك َلُه، َوالصَّ اَل إهلَِلَه إهلِالَّ ُهَو، َوْحَدُه اَل رَشهلِ

يَن. رهلِ يِّبهلِنَي الطَّاههلِ ٍد َوَعىَل آلهلِ َبْيتهلِههلِ الطَّ َنا َوَنبهلِيِّنَا حُمَمَّ َسيِّدهلِ

ادهلُِس  السَّ ُد  امُلَجلَّ ُل -  األَوَّ الَعَدُد  يَم  الَكرهلِ َئ  الَقارهلِ ي  يزهلِ َعزهلِ َيَدْيَك  َفَبنْيَ  َبْعُد:  ا  أمَّ
َوَقْد  ادهلَِسَة،  السَّ َشْمَعَتَها  ُتْوقهلُِد  َذا  َ هبهلِ َي  َوههلِ هلَِكْرَباَلَء،  ُتَراث  ةهلِ  جَمَلَّ ْن  مهلِ ادهلَِسةهلِ  السَّ نَةهلِ  لهلِلسَّ
اثهلِ َحتَّى َأْصَبَحْت  َ ن الرترُّ َل ُمَْتلهلَِفٍة مهلِ َعٍة يفهلِ َمَفاصهلِ َأْثَرتهلِ امَلْكَتَبَة الّتـَُراثهلِيََّة بهلَِأْبَحاٍث ُمُتنَوِّ

اثهلِ الَكْرَباَلئهلِّي اَل ُيْمكهلُِن االْستهلِْغنَاُء َعنُْه. َ ثهلِنَي يفهلِ الرترُّ امًّ لهلِلَباحهلِ َمْصَدًرا ُمههلِ

َن  َتَضمَّ ُل  األَوَّ َفاْلَبْحُث  ٍة:  دَّ عهلِ نَي  بهلَِمَضامهلِ َجاَءْت  َفَقْد  اْلَعَددهلِ  َهَذا  َأْبَحاُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َمْوُسْوَعةهلِ  ثهلِ الَبْحَراينهلِ نَْد امُلَحدِّ َواَيةهلِ عهلِ يثهلِ َوَتْقيهلِيَم َمْتنهلِ الرِّ َدَراَسًة َتنَاَوَلْت َنْقَد احلَدهلِ
يف  زيَن  امُلربَّ األَْعاَلمهلِ  ْن  مهلِ َعَلٍم  َحَياةهلِ  َحْوَل  َكاَن  الثَّاينهلِ  َواْلَبْحُث  ةهلِ،  َ النَّارضهلِ احلََدائهلِقهلِ 
ومكتبته  ي  الَكْفَعمهلِ يُم  إهلِْبَراههلِ ْيُخ  الشَّ َوُهَو  َأاَل  اهلجرّيني  والعارش  التاسع  القرنني 
ينهلِّي  ْزوهلِ القهلِ َخانهلِ  َحَسن  َدارهلِ  ْ الــ�َّ )َمْدَرَسُة  نَْوانهلِ بهلِعهلِ َجاَء  الثَّالهلُِث  َواْلَبْحُث  الغنّية، 
ابهلُِع  ا الَبْحُث الرَّ (، أمَّ َسةهلِ ينَةهلِ َكْرَباَلَء امُلَقدَّ يَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ْلمهلِ ْن َمَصادهلِرهلِ النَّْهَضةهلِ العهلِ َمْصَدًرا مهلِ
ْيُخ  ينَةهلِ َكْرَباَلَء َوُهَو الشَّ ينهلِيَّةهلِ يفهلِ َمدهلِ ُموزهلِ الدِّ ََحدهلِ الرِّ خيهلِيًَّة ألهلِ َفَكاَن َمْوُضوُعُه َدَراَسًة َتْأرهلِ
َد َسنََة 1989م، ُثمَّ َتاَلُه َبْحٌث آَخُر َعْن  ي اْسُتْشههلِ ذهلِ ّ الَّ ايفهلِ َضا الصَّ يُد َعْبُد الرِّ ههلِ الشَّ
اثهلِ  َ الرترُّ ن  مهلِ َو  ُأْنُموَذًجا،  ّي  احلَائهلِرهلِ اَمادهلِ  الدَّ َصالهلِحهلِ  دهلِ  حُمَمَّ يِّدهلِ  السَّ اَمادهلِ  الدَّ آلهلِ  ةهلِ  ُأرْسَ
ْيُخ َعْبُد اهللهلِ  يُه اْلَكبهلِرُي الشَّ َظامهلِ َوُهَو الَفقهلِ عهلِ َكْرَباَلءهلِ العهلِ َحدهلِ َمَراجهلِ َقٌة ألهلِ َساَلٌة حُمَقَّ املحقق رهلِ
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َساَلُة إهلَِجاَباتهلِههلِ َعْن َسْبعهلِ َمَسائهلَِل بهلَِشْأنهلِ  ّي(، َتنَاَوَلتهلِ الرِّ ّي)الترُّْسرَتهلِ وْشرَتهلِ بهلِن احلَُسنْيهلِ الشرُّ
قهلِ الَكَركهلِّي،  دهلِ لهلِْلُمَحقِّ حهلِ الَقَواعهلِ يَّةهلِ َكرَشْ ْلمهلِ تهلِي َوَرَدْت يفهلِ َبعهلِضهلِ اْلُكُتبهلِ العهلِ َباَراتهلِ الَّ العهلِ

. يَّةهلِ ْلمهلِ ن الُكُتبهلِ العهلِ َها مهلِ لهلِ َو َنْحوهلِ يدهلِ األَوَّ ههلِ ُروسهلِ لهلِلشَّ َوالدرُّ

َقةهلِ َتْسلهلِيَط  َسائهلِلهلِ امُلَحقَّ اَللهلِ األَْبَحاثهلِ َوالرَّ ْن خهلِ ُل مهلِ نَا ُنَحاوهلِ ْكرهلِ َأنَّ يرهلِ بهلِالذِّ ن اجلَدهلِ َومهلِ
يفهلِ  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ َواحلََرَكُة  يَُّة  ْلمهلِ العهلِ احلَْوَزُة  َا  هبهلِ ْت  َمرَّ تهلِي  الَّ الُعُصورهلِ  ُمَْتَلفهلِ  َعىَل  ْوءهلِ  الضَّ
ُيَمثِّاَلنهلِ  نْيهلِ  يَّ ْجرهلِ اهلهلِ َعرَشَ  َوالثَّالهلَِث  َعرَشَ  الثَّاينهلِ  الَقْرَننْيهلِ  َفإهلِنَّ   ، َسةهلِ امُلَقدَّ َكْرَباَلَء  ينَةهلِ  َمدهلِ
د  يِّدهلِ حُمَمَّ ّ َوالسَّ ثهلِ الَبْحَراينهلِ َْوَزةهلِ َكْرَباُلَء، َفَكاَن الَبْحثانهلِ َعن امُلَحدِّ َهبهلِّي حلهلِ الَعرْصَ الذَّ
ا الَقْرَنانهلِ الَعارشهلِ َواحلَادهلِي َعرَشَ  ، وَأمَّ ْوءهلِ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ اَماد لهلَِتْسلهلِيط الضَّ َصالهلِح الدَّ
ْيخ  ، َفَكاَن َبْحُث الشَّ يَّةهلِ ْلمهلِ يََّة لهلِنهلُِشوءهلِ َحْوَزةهلِ َكْرَباَلَء العهلِ يقهلِ انهلِ َفُيَمثِّاَلنهلِ البهلَِداَيَة احلَقهلِ يَّ ْجرهلِ اهلهلِ
ْوءهلِ  ّي لهلَِتْسلهلِيطهلِ الضَّ يههلِ الترُّْسرتهلِ َبةهلِ امَلَسائهلِلهلِ لهلِْلَفقهلِ َساَلُة َأْجوهلِ ّي َوَمْكَتَبُتُه، َورهلِ يم الَكْفَعمهلِ إهلِْبَراههلِ
ْوَء َعىَل  ايّف؛ َفُيَسلُِّط الضَّ َضا الصَّ يدهلِ َعْبدهلِ الرِّ ههلِ ْيخهلِ الشَّ ا َبْحُث الشَّ ، َوَأمَّ َعىَل َهَذا الَعرْصهلِ

تهلِي َشنََّها َعَلْيَها النَِّظاُم الَبائهلُِد. يَّةهلِ بهلَِسَببهلِ احلَْربهلِ الَّ ْلمهلِ ههلِ احلَْوَزةهلِ العهلِ َعرْصهلِ اْضطهلَِهادهلِ َهذهلِ

ههلِ  َوَدْورهلِ ّي  رَيازهلِ الشِّ ي  َتقهلِ دهلِ  حُمَمَّ ْيخهلِ  الشَّ َحْوَل  َفَكاَن  ةهلِ  يَّ لهلِيزهلِ ْنجهلِ اإلهلِ َغةهلِ  اللرُّ َبْحُث  ا  َوَأمَّ
ّ يفهلِ َكْرَباَلَء)1920-1918(. َياسهلِ ينهلِّي َوالسِّ الدِّ

ّي  ْلمهلِ العهلِ امُلْؤمَتَرهلِ  رهلِ  حَمَاوهلِ َأَحدهلِ  لهلِلكهلَِتاَبةهلِ يفهلِ  الكهلَِرامهلِ  ائهلِنَا  لهلُِقرَّ ْعَوَة  الدَّ َد  ُنَجدِّ َأْن  َنا  َوَيُ�رُّ
)ُتَراُثنَا  َعارهلِ َت شهلِ ّ 2019م، حَتْ ينهلِ الثَّاينهلِ يخهلِ 7-8 تهلِرْشهلِ ي َسُيْعَقُد بهلَِتْأرهلِ ذهلِ لهلِ الَّ ّ األَوَّ َويلهلِ الدرُّ
ُرُه  َوحَمَاوهلِ  ،) يَّةهلِ ْساَلمهلِ اإلهلِ امَلْكَتَبةهلِ  يفهلِ  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئهلِيرُّ  اُث  َ :)الرترُّ نَْوانهلِ َوبهلِعهلِ ُتنَا(،  يَّ ُهوهلِ

َي: ههلِ

. ريهلِ 1- ُعُلوُم الُقْرآنهلِ َوالتَّْفسهلِ

. َجالهلِ يثهلِ َوالرِّ 2- ُعُلوُم احلَدهلِ

ْقههلِ َو ُأُصولهلُِه. ْلاَم الفهلِ 3- عهلِ
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. 4- ُعُلوُم الَفْلَسَفةهلِ َو الَكاَلمهلِ َوامَلنْطهلِقهلِ

َا. َغةهلِ الَعَربهلِيَّةهلِ َو آَداهبهلِ 5- ُعُلوُم اللرُّ

. رَيُ ُم َوالسِّ اجهلِ َ يُخ َوالرتَّ 6- التَّارهلِ

اثهلِيَُّة. َ يَُّة الرترُّ 7- الُعُلوُم التَّْطبهلِيقهلِ

يٌق(. قهلِ 8- امَلْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئهلِيَُّة)َدَراَسٌة َوحَتْ

ينهلِيَُّة. ُس الدِّ 9- امَلَدارهلِ

ُس َو البهلِْبلُيوْغَراْفَيا. 10- الَفَهارهلِ

اتهلِيََّة  الذَّ رَيَة  السِّ امَلاضهلِ  الَعامهلِ  ن  مهلِ لهلِ  األَوَّ الَعَددهلِ  يفهلِ  يمهلِ  الَكرهلِ ئهلِ  لهلِْلَقارهلِ َنا  َنرَشْ َكاَم  َو 
َثةهلِ يفهلِ َهَذا  اتهلِيَّةهلِ امُلَحدَّ م الذَّ ههلِ رَيهلِ ْرَنا َنرْشَ سهلِ َفَقْد َقرَّ ةهلِ ُتَراثهلِ َكْرَباَلَء،  َهْيَأَت جَمَلَّ َْعَضاءهلِ  ألهلِ

ن ُكلِّ َعاٍم. لهلِ مهلِ الَعَددهلِ. َوَيُكوُن َهَذا ُمْعَتَمًدا يفهلِ الَعَددهلِ األَوَّ

يِّبهلِنَي  ٍد َوآلهلِههلِ الطَّ اَلُم َعىَل حُمَمَّ اَلُة َوالسَّ َ َوالصَّ ُر َدْعَواَنا َأْن احلَْمُد هللهلِ َربِّ الَعامَلنيهلِ َوآخهلِ
يَن. رهلِ الطَّاههلِ

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
ــالُم َعَلى أشرفهلِ األنبياءهلِ والمرسليَن  الُة والسَّ الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصَّ

ٍد وآلهلِه الطَّاهريَن المعصوميَن، أّما بعد: سيِّدنا محمَّ

فأصبَح الحديُث عن أهّمّيةهلِ الترُّراثهلِ وضرورةهلِ العنايةهلِ بههلِ وإحيائههلِ ودراســتههلِ من 
البدهّيــاتهلِ التي ال َيحُســُن إطالُة الكالمهلِ فيها؛ فإنَّ األّمــَة التي ال ُتعنى بتراثهلِها وال 

. تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى لها مستقبٌل بيَن األممهلِ

: ومن مّيزاتهلِ ُتراثهلِنا اجتماُع أمَرينهلِ

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهما: قّلُة الدراســاتهلِ التي ُتعنى به وتبحُث فــي مكنوناتهلِه وُتبرزه، فإّنه في 

الوقت الذي نجد باقي األممهلِ تبحُث عن أّي شيٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتبــرُزه وُتقيُم المتاحَف تمجيًدا وتكريًما لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقّصرًة في 

. هذا المجالهلِ

فكم من عالٍم قضى عمَره في خدمةهلِ العلمهلِ والمجتمعهلِ ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
، أو إقامــةهلِ مؤتمٍر أو ندوٍة تدرُس  ها لألجيالهلِ فضاًل عــن إحياءهلِ مخطوطاتهلِه وإبرازهلِ

نظرّياتهلِه وآراَءه وطروحاته.

 التــي أمرتنا بحفظهلِ التراثهلِ  لذلــك كّلههلِ وانطالًقا مــن تعاليمهلِ أهلهلِ البيتهلِ
اذ قــاَل اإلمــاُم جعفُر الصــادق للمفّضلهلِ بــنهلِ عمر: »اكتْب وبــثَّ علَمك في 
ـك، فإْن متَّ فأورث كتَبــك بنيك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبةهلِ العّباســّيةهلِ  إخوانهلـِ
المقّدســةهلِ بتأســيسهلِ مراكــَز تراثّيــٍة متخّصصٍة، منها مركــُز تراثهلِ كربــالَء، الذي 
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انطلقــت منُه مجّلــُة تراثهلِ كربالَء الفصلّيــُة المحّكمُة، التي ســارت بخطًى ثابتٍة 
غّطْت فيها جوانَب متعددة من التراثهلِ الضخمهلِ لهذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ بدراساٍت 

وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.
ملاذا تراثُ كربالء؟

: إنَّ لالهتمامهلِ والعنايةهلِ بتراثهلِ مدينةهلِ كربالء المقّدسةهلِ منطلقينهلِ أساسّيينهلِ
، يتلّخص بأّن تراُث هذههلِ المدينةهلِ شــأُنه شــأُن بقّيةهلِ تراثهلِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ

حاجٍة إلى كثيٍر من الدراساتهلِ العلمّيةهلِ المتقنةهلِ التي ُتعنى به.
، التي أصبحــْت مزاًرا بل  ، يتعلق بهــذههلِ المدينةهلِ المقّدســةهلِ وُمنطَلــٌق خــاصٌّ
، منُذ فاجعةهلِ الطفِّ واستشــهادهلِ  ا وُمقاًمــا لكثيٍر مــن محّبي أهلهلِ البيــتهلِ مقــرًّ
ســيِّدهلِ الشــهداءهلِ ســبطهلِ رســولهلِ الله اإلمامهلِ أبي عبد الله الحســين بن علي بن 
، وانطــالق حركٍة علمّيــٍة يمكُن  أبــي طالب، فكان تأســيُس هــذههلِ المدينةهلِ
وصُفها بالمتواضعةهلِ في بداياتهلِها بســببهلِ الوضع السياسي القائم آنذاك، ثّم بدأت 
تتوّســُع حّتى القرنهلِ الّثاني عشـَر الهجرّي إذ صارت قبلًة لطالبهلِ العلمهلِ والمعرفةهلِ 
ابع عشر للهجرةهلِ، إذ  وتزّعمتهلِ الحركَة العلمّية، واســتمّرت إلى نهاياتهلِ القرنهلِ الرَّ

عادت حينذاك حركات االستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلــك كّلههلِ اســتحّقت هذه المدينُة المقّدســُة مراكَز ومجــاّلٍت متخّصصًة 
ها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون،  تبحُث في تراثهلِها وتاريخهلِ

وتبرز مكتنزاتهلِها للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

ة،  إنَّ أفَق مجّلةهلِ تراثهلِ كربالء المحّكمة يتّسُع بسعةهلِ التراثهلِ بمكّوناتهلِه المختلفهلِ
مــن العلومهلِ والفنونهلِ المتنوعــة التي ُعني بها أعالُم هذه المدينــةهلِ من فقٍه وأصوٍل 



23

وكالٍم ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو وصرٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إلى غيرهلِ 
ذلك مّما ال يسُع المجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وتحقيًقا.

ها وبين األحداثهلِ  ولّمــا كان هناك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بين العلومهلِ وتطّورهلِ
التأريخيَّةهلِ من سياســّيٍة واقتصادّيٍة واجتماعّيٍة وغيرها، كانت الدراســاتهلِ العلمّيةهلِ 
التــي ُتعنى بتأريخهلِ هــذه المدينةهلِ ووقائعهلِها وما جرى عليهــا من صلبهلِ اهتماماتهلِ 

المجّلةهلِ أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال يخفى أّن الضابطَة في انتســابهلِ أّي شــخٍص ألية مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها سنواٍت معّينة إذا قضاها في مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثرهلِ العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالبهلِ  ، ولّما كانت كربالُء مدينًة علمّيًة محجًّ بحســبهلِ المدد الزمنّيةهلِ المختلفةهلِ
العلمهلِ وكانت الهجرُة إليها في مدٍد زمنّيٍة طويلٍة لم يكن من السهلهلِ تحديُد أسماءهلِ 

ها. أعالمهلِ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجّلة هي:

أبناُء هذه المدينةهلِ الكرامهلِ من األســرهلِ التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األسر   -1
أعالٌم لمدينةهلِ كربالء وإن هاجروا منها.

ها وحوزاتهلِها،  2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلمهلِ أو للتدريس في مدارسهلِ
ا بها. م معتدًّ على أن تكوَن مّدة إقامتههلِ

وهنا ال بّد من التنبيههلِ على أّن انتساَب األعالمهلِ ألكثر من مدينٍة بحسبهلِ الوالدةهلِ 
والنشــأةهلِ من جهةهلِ والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
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ه  متعارٌف في تراثهلِنا، فكم من عالٍم ينسُب نفسُه لمدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفسهلِ
مثاًل: )األصفهانّي مولًدا والنجفّي تحصياًل والحائرّي إقامًة ومدفنًا إن شاء الله(.

فمن نافلةهلِ القولهلِ هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالمهلِ من أعالمهلِ مدينةهلِ كربالء ال 
. يعني بأّيةهلِ حاٍل نفي نسبته إلى مدينته األصلّيةهلِ

حماورُ اجمللّة

لّما كانت مجّلُة تراثهلِ كربالَء مجّلًة تراثّيًة متخّصصًة فإّنها ترّحُب بالبحوثهلِ 
، وتشمُل  التراثّيةهلِ جميعها من دراســاٍت، وفهارَس وببليوغرافيا، وتحقيقهلِ التراثهلِ

الموضوعاتهلِ االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائــُع واألحداُث التي مــّرت بها، وســيرة رجاالتها . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.

دراســُة آراء أعــالمهلِ كربــالء ونظرياتهلِهم الفقهّيــة واألصولّيــة والرجالّية . 2
وغيرها وصًفا، وتحلياًل، ومقارنًة، وجمًعا، ونقًدا علميًّا.

، والموضوعّيــةهلِ . 3 العاّمــةهلِ هــا  أنواعهلِ بمختلــفهلِ  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
كمؤّلفــاتهلِ أو مخطوطــاتهلِ علمــاءهلِ كربالء فــي علٍم أو موضــوٍع معّيٍن، 
والمكانّية كمخطوطاتهلِهم في مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطاتهلِ أو 

، وسوى ذلك.  مؤّلفاتهلِ َعَلٍم من أعالمهلِ المدينةهلِ
دراســة شعر شــعراء كربالء من مختلف الجهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما . 4

الى ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
تحقيق المخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر المطافهلِ دعوٌة للباحثيَن لرفــدهلِ المجّلةهلِ بكتاباتهلِهم فال تتحّقُق األهداُف 
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ها إلبرازهلِ التراثهلِ ودراستهلِه. إاّل باجتماعهلِ الجهودهلِ العلمّيةهلِ وتكاتفهلِ

وآخــُر دعوانــا أن الحمُد للههلِ ربِّ العالميَن والصالُة والســالُم على أشــرفهلِ 
األنبياءهلِ والمرسليَن سيِّدنا محّمٍد وآلهلِه الطاهريَن المعصوميَن.
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امللّخ�س:
 هذه الرســالة في أجوبة المســائل، وهــو فن تداولته الحــوزة العلمية)أو ما 
يقوم مقامها( منذ عصــر األئمة األواخر وامتّد إلى عصري الغيبة الصغرى 

والكبرى.

 وهي وثائــق مهمة ومهملة عموًما من تراثنا المكتوب تبرز وتضيء جنبات 
مخفّية مــن تاريخنا المجتمعي وتعكــس صورة صادقة عــن الحالة اإلجتماعية 

والدينية في مجتمعاتنا الخاّصة منها والعاّمة.

 وما بين أيدينا رســالة في مسائل سبع يربط بينها وحدة االتجاه والهدف مع 
اختالف في المواضيع المعالجة فيها.

 فهدفها فّك اشــكاالت وحّل استفسارات وتوضيح عبارات في بعض كتبنا 
العلمّية كشــرح القواعــد للمحقق الكركي والدروس الشــرعية للشــهيد األّول 

وبعض كتب العالمة والشهيد الثاني)رضوان الله عليهم(.

.Hوإن كان ظاهر محورها كتاب شرح القواعد للمحقق الكركي 

 وقــد طلب الســائل فيهــا توضيح الــرأي الصحيح والمعنــى الصريح فيما 
ُعرض من عبائر وُجمل.

 والمســؤول هو العلم الفقيه الكبير الشيخ عبد الله بن الحسين التستري من 
أعالم القرن الحادي عشــر وعين من أعيان الطائفــة الحّقة ومرجع من مراجعها 
الكبار، هاجر من كربالء إلى اصفهان فرفع شأن العلم والعلماء بما ال مزيد عليه 

حسب ما ذكر معاصروه.
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 ونسخة الرسالة الوحيدة والفريدة وجدت في مكتبة اإلمام أمير المؤمنين 
في النجف األشرف.

 وبعد تنضيــد حروفها ومقارنة متنها وتصحيح لغتها، تتّبعنا مصادر األقوال 
واآلراء واستخرجناها وسع الجهد  والطاقة.

الكلمات المفتاحية: أجوبة المسائل، عبد الله التستري، فقه، علماء كربالء.



حتقيق: السيد حسني رضا يوسف األشقر العاملي

301

)1
9( 

ول 
د األ

عد
/ ال

دس
سا

د ال
اجمللَّ

سة/
ساد

نة ال
الس

20م
19

ذار 
ـ /آ

1ه
44

ة 0
خر

ى اآل
مجاد

شهر 

Abstract
The document that concerns the questions answers is an art that Scientific 

Hawza ( or who replaces it) dealt with since the last Imams’ (p.b.u.t. ) ex-

tending up to the short and long absence time. They, generally, are important 

and neglected documents of our written heritage that bring out and lightens                   

hidden aspects of our social history and reflect a truthful image concerning the 

social and religious states in our private and common societies.

Then, its aim is to decode ambiguities, solve inquiries, and explain phrases 

in some our scientific books, such as “ Sherh Al Qewa’id “ by the investigator 

Al Kerki, and “Al Derous Al Shery’iah “ by the First Martyr, as he wrote to 

the scholar and to the Second Martyr ( Allah may rest their souls). That was so 

despite that its external material was ( Allah may rest his souls).

The asker demanded clarifying the right opinion and frank meaning of the 

phrases and sentences.

The person in charge was great legist scholar sheikh Abdullah Bin Al Hus-

sein Al Testeri, one of the eleventh century prominent figure who was ap-

pointed as one of the real caste person of distinction and a reference. He im-

migrated from Kerbala to Isfehan where he raised the value of science and 

scholars without any increase according to what mentioned by his contempo-

rary figures. The only unique  copy of this document was found in Prince’s of 

believers (p.b.u.h.) library in holy Najaf. After arranging its letters, comparing 

its body, and correcting its language, we traced the origin of saying and opin-

ions and we took it out with great effort.

Key words: questions answers, Abdullah Al Shoushteri, jurisprudence, 

Kerbala scholars.
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مقّدمة التحقيق
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رّب العالميــن، والصــالة والســالم على ســّيدنا محّمــٍد وآله 
الطاهرين.

 أْن يغــوص المرء في ربائد المكتبات مســتخرًجا بعض كنوزها اإلســالمّية 
المخبوءة لهو شــرٌف وكرامة مــن الله تعالى إذ ُوفق لخدمة هــذا الدين الحنيف 

بهكذا عمل.
 وهــذا العمل يبرز رســالة لَعلمٍ  من أعالمنا الكبار وهو الشــيخ عبد الله بن 
الحسين التستري6 عبر مجموعة من المسائل التي طرحت عليه، مبرًزا بعض 
فوائــد هذا النوع من التأليفات حيث تتعّلق رســالتنا هذه بمجموعة من األســئلة 
التــي ُطرحت عليه عــن بعض النصــوص الواردة فــي كتب العلمــاء والفقهاء، 
كالمحّقق الكركي والشــهيد األّول)رضوان الله تعالى عليهما(، فيكشف ُلبسها 

وغوامضها ويشرح ما فيها مطنًبا أو موجًزا.
 وقبــل الخــوض فــي غمــار هــذه الرســالة الشــريفة نقــّدم نبذًة مــن حياة 

المؤّلف)رضوان الله تعالى عليه(.
ـ ترمجة املصنّف:

 هو الشــيخ عّز الدين، مــرو	 المّلة والدين ومرّبــي الفقهــــــاء والمحّدثين 
عبد الله بن الحسين الشوشتري)التستري(.

 مجهــول تاريــخ الــوالدة ولكن يرّجــح أنها في خمســينات القرن العاشــر 
الهجري كونه تتّلمذ على يد الشــيخ أحمد األردبيلي)ت: 993 هـ(، وأّما تاريخ 
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وفاته فقد ذكروا قواًل واحًدا دون خالف من أحٍد وهو عام 1021 هـ.
 أحــد أعيــان اإلمامّية أقــام في النجف األشــرف وكربالء ســنوات طويلة، 
وتتلمذ على فقيه عصــره المقّدس أحمد األردبيلي، وقرأ عليه كثيًرا، وُأجيز عنه 
في إقامة الجمعة والجماعة ونشــر األحكام الشــرعّية، وتمّيز وصار من العلماء 
المعروفيــن، عاش فتــرة مهمة في كربــالء المقّدســة وألّف فيهــا بعض الكتب 

كحاشيته على القواعد.
 عاد إلى أصفهان في سنة)1006 هـ(، بعد أن أمر السلطان المذكور ]عباس[ 
ض إلّيــه التدريس لها فتصــّدى المترجم له للتدريس  ببنــاء مدرســة له فيها، وفوَّ
فادة، وعكــف على التصنيــف والتحقيق في الفقــه واألُصول  ونشــر العلــم واإلهلِ

والحديث والرجال، مع المواظبة على إقامة الجمعة والجماعة.

 فنشــطت الحركة العلمّية في أصفهــان، وازدانت بكثــرة الطالبين لحديث 
وفقه أهل البيت ولم يزل أمره في ارتفاع حّتى صار من أكابر علماء الطائفة 
في عصره، بل شيخها كما يقول المجلسي االّول، وكان صواًما قّواًما، زاهًدا في 

الدنيا، قانًعا منها بما يسّد الرمق)1(.

ـ مشاخيه:

 منهم:

ـ الشيخ المقّدس أحمد بن محّمد األردبيلي)ت 993 هـ(.

ـ الشيخ األجل أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي)حيًّا 
عام 988 هـ(

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء: 11 / 169. 
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ـ الشيخ نعمة الله بن أحمد العاملي والد شيخه المتّقدم)رضي الله عنهم()1(.

ـ تالميذه:

ـ العالمة الشيخ محمد تقي المجلسي األول)ت 1070 هـ(.

ـ، السيد مصطفى التفريشي صاحب نقد الرجال)حيًّا 1044 هـ()2(.

ـ السيد محمد قاسم القهبائي.

ـ السيد رفيع الدين محمد النائيني)ت 1082 هـ(

ـ الشيخ شريف الدين محمد الرويدشتي)حًيا 1022 هـ(

ـ الشيخ عناية الله القهبائي صاحب مجمع الرجال)بعد 1026 هـ(.

ـ الشيخ خداوردي بن القاسم األفشاري)حيًّا 1031 هـ(

ـ تــا	 الديــن الحســن بن محمــد األَصفهانــي والــد الفاضــل الهندي)ت 
1085هـ(.

ـ السّيد علي بن حجة اللَّه الشولستاني النجفي)ت حدود 1065 هـ(.

ـ عماد الدين بن يونس الجزائري)حيًّا 1060 هـ( وغيرهم)3(.

ـ كلمات العلماء يف حّقه:

 قال المجلّسي األول في شرح مشيخة الفقيه بعد الترجمة:

)1(  ينظر بحار األنوار: 102 / 111. 
)2(  ينظر نقد الرجال: 1 /8.

)3(  ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11 / 78. 
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»كان شــيخنا وشــيخ الطائفة اإلمامّية في عصره، الّعالمة المحّقق المدّقق، 
الزاهــد العابــد الــورع، وأكثر فوائــد هذا الكتــاب مــن إفاداته رضــي الله عنه، 
حّقــق األخبار والرجال واألصول بمــا ال مزيد عليه،وله تصانيــف منها التتميم 
لشــرح الشــيخ نور الدين علّي على قواعد الحّلي ســبعة مجّلــدات، منها يعرف 
فضلــه وتحقيقــه وتدقيقه، وكان لي بمنزلة األب الشــفيق، بل بالنســبة إلى كاّفة 
المؤمنيــن... وكان صاحب الكرامات الكثيرة مما رأيت وســمعت.... ويمكن 
أن يقــال: إّن انتشــار الفقه والحديث كان منــه، وإن كان غيره موجوًدا، لكن كان 
لهم األشــغال الكثيرة، وكان مّدة درســهم قلياًل بخالفه - رحمه الله - فإّنه كان 
مّدة إقامته في أصبهان قريًبا من أربع عشــرة ســنة بعد الهرب من كربالء المعّلى 
إليها. وعندما جاء أصبهان لم يكن فيها من الطلبة الداخلة والخارجة خمســون، 
وكان عنــد وفاته أزيد من األلف من الفضالء وغيرهــم من الطالبين، وال يمكن 

عّد مدائحه في المختصرات رضي الله تعالى عنه«)1(.

 وقال عنه تلميذه الســّيد التفريشــي: »عبد الله بن الحسين التستري مّد ظّله 
العالي: شــيخنا وأســتاذنا اإلمام الّعالمة المحّقق المدّقق، جليــل القدر، عظيم 
المنزلة دقيق الفطنة، كثير الحفظ، وحيد عصره وفريد دهره وأورع أهل زمانه، ما 
رأيــت أحًدا أوثق منه، ال يحصى مناقبه وفضائله، قائم الليل صائم النهار، وأكثر 
فوائد هذا الكتاب من تحقيقاته، جزاه الله تعالى عنّي أفضل جزاء المحسنين. له 

.)2(»Hكتب، منها: شرح قواعد الحلي

)1(  بحار األنوار: 102 / 111. 
)2(  نقد الرجال: 3 / 99. 
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وجــاء في جامع الــرواة للمولى محمد بن علي األردبيلــي مثله، كما أقّر له 
أيًضا بأن أكثر فوائد كتابه منه)1(.

 وجاء في آمل اآلمل:»موالنا عبد الله بن الحســين التستري، كان من أعيان 
العلمــاء والفضــالء والثقات، روى عن الشــيخ نعمــة الله بن أحمــد بن محّمد 
بــن خاتون العاملي عن الشــيخ علّي بن عبد العالي العاملي الكركي، مات ســنة 
1021 هـــ«)2(، وجــاءت ترجمته في عدة مــن الكتب الرجالّيــة والعلمّية وكّلها 

ذكرته بالعلم والفقاهة والزهد والتقوى)3(.

ـ تقواه وزهده:

 قال صاحب حدائق المقّربين:»نقل أّنه جاء يوًما إلى زيارة شــيخنا البهائي، 
فجلس عنده ســاعة إلى أن أّذن المؤّذن، فقال الشــيخ: صّل صالتك ها هنا ألْن 
نقتــدي بك، ونفوز بفوز الجماعة، فتأّمل ســاعًة ثّم قــام ورجع إلى المنزل، ولم 
يــرَض بالصالة فــي جماعة هناك، فســأله بعض أحّبته عن ذلك وقــال: مع غاية 
اهتمامك في الصالة في أّول الوقت، كيف لم تجب الشيخ البهائي إلى مسؤوله؟ 
فقال: راجعت إلى نفســي سويعة فلم أَر نفسي ال تتغّير بإمامتي لمثله، فلم أرَض 

)1(  جامع الرواة:842/1.
)2(  أمل اآلمل: 2 / 160. 

)3(  ينظــر ريــاض العلماء 3: 195، لؤلــؤة البحرين 141 برقم 59، روضــات الجنات 4: 
234 برقــم 388، تنقيــح المقال 2: 178 برقم 6816، ســفينة البحار 2: 130، الفوائد 
الرضويــة 245، ريحانــة األدب 1: 334، طبقات أعالم الشــيعة 5: 343، الذريعة 14: 
19 برقــم 1565، مصفى المقال 242، معجم رجال الحديــث 10: 166 برقم 6813 

وغيرها.
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بها ! !«)1(.

وُنقــل عنه أيضاً : »أّنه كان يحب ولده المولى حســن علــي كثيًرا، فاّتفق أّنه 
مرض شديًدا، فحضر المســجد ألداء صالة الجمعة مع تفرقة حواّسه، فلما بلغ 
َواُلُكْم َوال  ��وا ال ُتْلِهُك��ْم أَْم ِذیَن آَمنُ َها الَّ في ســورة المنافقيــن إلى قوله تعالى﴿ی��ا أَیُّ
هِ﴾)2( جعل يّكرر ذلك، فلّما فرغ ســألوه عن ذلك، فقال: إّني  ِر اللَّ ��ْم َعن ذِْك َأْوالدُُك

لّمــا بلغت هذا الموضع، تذّكرت ولــدي، فجاهدت مع النفس بتكرار هذه اآلية 
إلى أن فرضته ميًتا، وجعلت جنازته نصب عيني، فانصرفت عن اآلية.

 قال: وكان من عبادته أّنه ال يفوت منه شيء من النوافل، وكان يصوم الدهر، 
ويحضــر عنده في جميع الّليالي جماعة مــن أهل العلم والصالح، وكان مأكوله 
وملبوســه على أيســر وجه من القناعة، وكان مع صومه الدهــر كان في األغلب 
يأكل مطبوخ غير اللحم، وُنقل: أّنه اشــترى عمامة بأربعة عشر شاهيًّا)3(، وتعّمم 

بها أربع عشرة سنة«)4(.

 وَنقل المولى محمد تقي المجلسي6 قال:

»خرجنا يوًما في خدمته إلى زيارة الشــيخ أبــي البركات الواعظ في الجامع 
العتيق بأصبهان، وكان معّمًرا في حدود المائة، فلما ورد جناب المولى مجلســه 
وتكّلم معه في أشــياء قال له الشــيخ: أنا أروي عن الشــيخ علي المحّقق من غير 

)1(  خاتمة المستدرك: 205/2.
)2(  المنافقون: 9.

)3(  الشاهي: عملة نقدية صغيرة.
)4(  خاتمة المستدرك: 206/2.
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واســطة، وأجزت لك روايتي عنه، ثم أمر بأن يوضــع عنده قصعة من ماء القند، 
فلّمــا رآها المولى قال: ال يشــرب هذه الشــربة إالّ المريض، فقرأ الشــيخ: ﴿ُقْل 
ْزِق﴾)1(، ثّم قال: وأنت رئيس  رِّ اِت ِمَن ال َب يِّ ��ادِِه َواْلطَّ َب ِع رََج لِ َي أَْخ تِ ِه الَّ َة اللَّ َم زِینَ َم��ْن َحرَّ

المؤمنين، وإّنما خلق أمثال ذلك ألجل أمثالك من المؤمنين، فقال: أعذرني في 
ذلك، فإّني إلى اآلن كنت أزعم أّن ماء القند ال يشربه إالّ المريض«)2(.

 وكان رحمــه اللــه في الكمــاالت النفســانّية والتقوى، وترك المســتلذات 
الدنيوّية على الدرجة العليا، وكان يكتفي في المأكول والمشــروب بسّد الرمق، 
وكان في أكثر أيامه صائًما، ويفطر على الطبيخ)الحساء( بال لحم، وقد سكن في 

مشهد عليٍّ والحسين قريًبا من ثالثين سنة)3(.

ـ إقامته:

 تدّل النصوص الواردة بســيرته أّن اقامته كانت بين النجف األشرف ـ حيث 
تلمــذ على يد المقّدس األردبيلــيـ  وكربالء المعلى)4(، وهرب منها مهاجًرا إلى 
أصفهان وبقي فيها لحين وفاته عام 1021هـ وبناًء على كالم المجلسيH أّنه 

)1(  األعراف: 32. 
)2( خاتمة المستدرك: 207-206/2.
)3(  ينظر خاتمة المستدرك: 2 /206. 

)4(  قــال آقــا بزرك:)أقــول( إّن الموجود منــه ] جامع الفوائد [ في مكتبة الشــيخ مشــكور 
الحــوالوي من أوائل النــكاح إلى أواخر النفقــات، وفى آخره:)فرغ مــن تعليقه مصنّفه 
العبد الفقير المحتا	 إلى رحمة الله الغني عبد الله بن الحسين التستري ضحوة نهار يوم 
اإلثنين من أوائل شهر ذي الحّجة اختتام سنة 1004 أربع وألف في مشهد موالنا اإلمام 
الشــهيد الغريب أبى عبد الله الحســين صلوات الله عليه ونســأل الله أن يوّفق إلتمامه(، 

الذريعة: 14 / 20. 
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بقي حوالى أربعة عشر عاًما فيها، فيكون وروده إليها من كربالء المقّدسة حوالى 
سنة 1007 هـ.

ـ آثاره العلمية:

وصنّف كتًبا ورسائل، منها:

ـ تعليقات على تهذيب األحكام للطوسي.
ـ خواّص القرآن.

ـ رسالة في العبادات بالفارسّية.
ـ وتعليقات على اإلستبصار للطوسي.

ـ أجوبة المسائل، وهي التي بين يديك.
ـ جامع الفوائد في شرح القواعد، لم يتم.

ـ رسالة في الجهر واإلهلِخفات في االّوَلْين.
ـ رسالة في أّن األجير يملك األجرة بنفس العقد.

 ـ رسالة في بعض فروع الطالق الرجعي.
ـ رسالة في تطّوع الصوم لمن عليه فرضه.

ـ رسالة في تعيين الكعب.

ـ رسالة في غسل الجمعة.
ـ رسالة في كفاية مسّمى الجبهة في السجدة.

مة الحلي، لم يتم. يمان « للعالَّ ـ شرح » إرشاد األذهان إلى أحكام اإلهلِ
 والمترجم له هو الذي وقف على كتاب »حّل اإلشــكال في معرفة الرجال« 
للســّيد أحمــد بن طاوس الحلــي، ثم جرد ما نقله الســّيد في ذلــك الكتاب عن 
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كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري وجعله في رسالة، والطريق الوحيد 
إلــى كل ما ُينقل عــن ابن الغضائري هي تلك الرســالة المجردة عن كتاب »حل 

االشكال في معرفة الرجال«)1(.

وفاته ومدفنه:
نقل العاّلمة المجلسي ما حكاه والده المعّظم المجلسي األّول عن أستاذه:

»وتوّفــي رحمــه الله في العشــر األول من محــّرم الحــرام، وكان يوم وفاته 
بمنزلة العاشــوراء، وصّلى عليه قريب من مئة ألف، ولــم َنَر هذا االجتماع على 
غيــره من الفضالء، ودفن في جوار إســماعيل بن زيد بن الحســن، ثــّم ُنقل إلى 
مشــهد أبي عبد الله الحسين عليه السالم بعد سنة، ولم يتغّير حين أخر	...«)2(، 

وكانت وفاته سنة 1021هـ)3(.

أعقابه:
 ذكروا من أوالده الشيخ ابا الحسن علي، المعروف بحسن علي بن عبد اللَّه 

بن الحسين التستري ثّم اإلصفهاني المتوّفى عام 1069 هـ.

 تتّلمــذ علــى والــده الفقيه عبد اللــه، وقرأ عليه كتًبــا كثيرًة في فنــون العلم 
والســيما الفقه واألُصول والحديث، وله منه ومن الشــيخ بهاء الدين محّمد بن 
الحســين العاملــي، والقاضي معّز الدين محّمد بن جعفــر األَصفهاني إجازات، 
وظهر نبوغه وتفّوقه في وقٍت مبّكر، ومهر في الفقه واألُصول، وحاز على مرتبة 

)1(  ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11 /169، ونقل معظمها آغا بزرك في ذريعته والعالمة 
المجلسي في ترجمة استاذه المذكور. 

)2(  بحار األنوار: 102 /111. 
)3(  موسوعة طبقات الفقهاء: 167/11.
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االجتهاد واشتهر)1(.

 وكذلك حفيده الشــيخ بهاء الدين محمد بن حســن علي التســتري كان من 
العلماء المجازين من الشيخ البهائي6)2(.

بعض إجازاته:
بعض إجازاته بالحديث، ما أورده العاّلمة المجلسي6:

األولى: إجازته من الشيخ أحمد بن نعمة الله العاملي، قال في نصها:

َي اْلكَِتاَب﴾ الحمد لله مبين طريق الحق.... ولما  ِه آَتانِ ُد اللَّ ْب ي َع »...﴿َق��اَل إِنِّ
كان األخ األعز األجل األوحد، المحقق المدقق، إنسان عين األصحاب المتقين، 
وعين إنســان ألصحاب على اليقين، موالنا المال عبد الله بن حسين الشوشتري 
رفع الله قدره، وأجزل ذكره، ممن حصل منها أوفر ســهم وأواله، وحصل على 
أكبر قسم وأعاله، بعد أن ذاق مرارة االغتراب عن وطنه، وذاق غمرات األهوال 
في سفره، حزنه وسهله، ومن الله عليه بحج بيته الحرام، وزيارة قبر رسوله عليه 
وآله الصالة والســالم، والحلول ببلدتنا عيناثا - حرســها الله - من قرى الشام، 
التمــس من أخيه ومحبه الفقير المعترف بالقصور والتقصير، أحمد بن نعمة الله 
بــن أحمد أن أجيز له ما أجيز لي روايتــه، فامتثلت أمره طاعة وبًرا، وإن كان أدام 

الله ظالله أرفع رتبه وأجل قدرا ً، وأجزت له أن يروي عني«)3(... إلى آخره.
 وتاريخ اإلجازة يوم الجمعة 17 شهر محرم الحرام سنة 988.
والثانية: إجازته عن الشيخ نعمة الله بن أحمد العاملي، ما نصه:

)1(  ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11 / 78. 
)2(  ينظر إجازات الحديث: ص119، 

)3(  بحار األنوار:90/106.
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»... بعد فيقول أفقر عباد مواله إلى كرم الله العلي، نعمة الله علي بن أحمد 
بــن محمد بن خاتون العاملي، عاملــه الله بالصفح عن زللـه، والعفو عن خطئه، 
إن أنفس الرغايب وأعلى المطالب، هو الوصول إلى معرفة شريعة الحي القيوم، 

وهو مما يتعذر بدون الرواية كما هو مقرر عند أهل الدراية.

وكان من جملة من هاجر إلى الله في تحصيل هذا المعنى، وتاجر الله حتى 
جــل لدينا في المعنى، المولى الفاضل واألولى الكامل، ذو المناقب والفواضل 
الجامع بحســن أخالقه الخليقة بين الشــريعة والحقيقــة، موالنا مال عبد الله بن 
عز الدين حســين التســتري أصلح اللــه أحواله وكثر في العلماء أمثاله، فشــرف 
االســماع برايــق لفظه،...وطلــب من هذا العبــد الضعيف والجــرم النحيف أن 

يجيزه بما وصل إليه،...«)1(.

 فن الرسائل تارخييًا:

 تعّد هذه الرســالة الشريفة نوع من أنواع التأليفات الذي جرى عليه علماؤنا 
بعد الغيبة الّتامة الكبرى واســتمرت إلى يومنا هذا، إذ ُيرسل لهم اسئلة مجموعة 

أو متفرقة، ثّم يعمدون إلى جمعها في كتاب واحد لتعّم الفائدة منها.

 ومّما يلفت النظر أّن األســئلة قد تنّوعت واّتســعت حّتى شــملت مختلف 
العلوم اإلسالمّية التي قد ُيسأل فيها عالم أو فقيه.

 فمن أجوبة مســائل قرآنّية إلى اعتقادّية و فقهّية وكالمّية... وكانت في أّول 
أمرهــا عادًة ما تكون من الفضالء وطاّلب العلوم الدينّية فيأتي الجواب مفصاًل، 

وقد ُتسّمى باسم المدينة التي أتت منها أو باسم السائل.

)1(  بحار األنوار: 106 /95-94. 
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 وفوائــد هذا النوع من المؤّلفات عديدة، منها: شــرح العبارات الفقهّية كما 
في بعض أســئلة رســالتنا هذه، شــرح المصطلحات الفقهّية، شــرح األحاديث 
المشــكلة، الّتعــرض للقضايــا االجتماعّيــة والحــوادث التاريخيــة، رّد بعــض 
الشــبهات الكالميــة والعقائدية خصوًصا المتفشــّية في عصــر المؤلف، الفوائد 
اللغوية والمباحث الداللية، توضيح المســائل الخالفّية بيــن العلماء أو الفقهاء 
كالمّية كانت أم فقهّية، فوائد في تفســير القرآن الكريم، فوائد في التراجم وعلم 

الرجال)1(.

 املخطوطة ومنهج التحقيق:

 وإســهاًما منّي في نشــر ضــوع علمائنا األعــالم عملت على هذه الرســالة 
الشــريفة وآليت على نفســي أن أعّدها واســتخر	 نصوصها وإرجاعاها، مهذًبا 
النــّص مصحًحــا له على وفــق المصدر مع الحفــاظ على متن الرســالة كما هو 
حرًصــا على األمانة العلمّية إالّ ما كان خطأ واضًحا يعود لســهو الناســخ حيث 
ورد فــي بعض الموارد كلمــات ال معنى لها في الســياق ووجدتها في المصدر 
المنقول عنه بشكل واضح وكان التصحيف فيها بحرف أو حرفين فتم استبدالها 
دون اإلشــارة لها ككلمة)الناشــز(الّتي ســطرها الناسخ بـ)الناشــىء( فتكون بال 
معنــى فأثبتناها كما المصدر، وأما الزيادة الضرورية فهي في معقوفين تمييًزا لها 

عن المتن األصلي.

)1(  للمراجعة و التوّســع في المبحث ينظر بحث العاّلمة فضيلة الشيخ مسلم الشيخ محمد 
جــواد الرضائي المنشــور في مجلة)المحّقق( بعنوان الفوائد المتفرقة في أجوبة مســائل 
ابن فهد الحلي، الســنّة الثانية، المجلد الثانــي، العدد الثالث، 1439 هـ ـ 2017 م: 96 ـ 
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 وهذه المخطوطة التي بين أيدينا عبارة عن سبع مسائل عبارة عن طلب حّل 
اشــكاالت على متون فقهية وعبارات لعلماء اجالء ُطرحــت على الفقّيه الكبير 
الشيخ عبد الله بن الحسين التستري6 وال يعرف طارحها وإن كان من طاّلب 

العلوم الدينية ظاهًرا.
 وتتنــاول طلب تعليق وشــرح بعض العبــارات الواردة في شــرح المحّقق 
الكركــيH علــى قواعد األحــكام للعالمة الحلــّي وبعض النــكات األخرى 
الواردة في كتاب الدروس للشــهيد االولH وكتاب مختلف الشــيعة للعالمة 

الحلّي وإرشاد االذهان له.
 ولم نجد لرسالتنا هذه سوى نسخة فريدة في مكتبة اإلمام أمير المؤمنين 

في النّجف األشرف، وجاء في فهرس مخطوطاتها ما نّصه:
»أجوبة مســائل للعالمة المحدث، الــورع التقي، عز الدين المولى عبد الله 

بن الحسين التستري المتوفى سنة 1021.
 وهي مســائل فقهية من موارد غامضة أو عبارات مشــكلة في بعض الكتب 
الفقهية، كالقواعد وشــرحه للمحقق الكركي والدروس وأمثالها، وأجاب عنها 

ببيان مختصر، وهي بضع مسائل.
 نســخة بخط مؤمن بن حيدر، كتبها بخط نســخ جيد بآخر حاشــية المؤّلف 
على ألفّية الشــهيد بخط الكاتب نفسه، فرغ من الحاشية في جمادى األولى سنة 
1008 فــي حيــاة المؤلــف، وهي في المجموعــة رقــم 2 / 2181، من الورقة 

44ب إلى الورقة 47 أ«)1(.

)1(  فهــرس المخطوطات، بحث للســيد عبــد العزيز الطباطبائيH، مجلــة تراثنا: العدد 
306 :54
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)صورة الصفحة االولى من المخطوطة(
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)صورة الصفحة األخيرة من المخطوطة(
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الن�س املحّقق
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ه مسائل سألت عن موالنا وسّيدنا المحّقق المدّقق فريد دهره، وحيد  هذهلِ  
عصره موالنا المال عبد الله الشوشتري أدام الله ظله العالي:

] مسألة 1 [)قضاء احلائض لصالة الزلزلة(

 منها قال: ما يقول موالنا، فيما قال الّشيخ علّي: في شرح القواعد في بحث 
الحائض، »والّظاهر أّن الزلزلة ال تجب تداركها كغيرها ألّنها موقتة«)1(.

 قيــل عليــه: إّن الحيــض ال يســتوعب الوقت ؛ ألّنهــا تقع أداء مــّدة العمر، 
وسقوط الفعل في بعض الوقت ال يوجب السقوط فيه أجمع، فهل له دافع؟

 أفتنا ال زلت مأجوًرا.

 الجواب:

 لّما كانت المرأة وقت تعّلق الخطاب وتوجيه التكليف حائًضا، امتنع توجيه 
الّتكليــف نحوها، فمن أوجبه)2( بعد زوال موجــب التكليف إلى الزلزلة)3(، وإن 

)1( جامع المقاصد: 1 / 329. 
)2( ممــن ذهــب إلى ذلك الشــهيد الثاني، قال ما نّصــه: ".. وهل يلحــق باليومّية غيرها من 
الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف ؟ وجهان، أقربهما: 
ذلــك، ويســتثنى من ذلك الزلزلــة فإّن وقتها العمر.. "، روض الجنان في شــرح إرشــاد 

األذهان)ط.	( - الشهيد الثاني: 1 / 226. 
)3( العبــارة فيهــا شــيء من االضطراب فمــن المفتــرض أن تكون:)... بعــد زوال موجب 
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لــم تكن مؤّقتة إلى مضيقة الوقت إاّل أّنها محدودة االبتداء، وإّنما يبتدأ التكليف 
بصالتهــا عند تحّقــق الزلزلة، وحين التحّقــق لم تكن الحائــض صالحة لتوّجه 
الّتكليف إليها، فمن أين توّجه التكليف إليها بعد زوال موجب التكليف وسببه؟!

] مسألة 2 [)شرح تفريع جواز ابتالع السمك حيًّا(

 مسألة: قال في القواعد: »المطلب الثاني، المذبوح: وهو كّل حيوان مأكول 
ال يحّل مّيته، فلو ابتلع السّمكة حّل«)1(.

 ما وجه هذا التفريع؟
أفتنا ال زلت مأجوًرا.

 الجواب:
 حاصــل الكالم أّن ما يشــترط في حّلــه الذبح ؛ كّل حيــوان مأكول ال يحّل 
مّيتــه، وأّما ما يحّل مّيته كالســمكة فال يشــترط في حّله الّذبــح؛ بل يحّل من غير 
ذبح، فحينئٍذ لو ابتلع الســمكة لم يأكل حراًما وإن لم تذبح ولم تمت، وهذا مّما 

ال غبار في حسنته)2(.

] مسألة 3[)توضيح عبارة يف كتاب الدروس(

مســألة: قال: في الدروس:»يشــترط)3( في الّرهن كونه عينًــا مملوكة يصّح 
قبضهــا، ويمكن بيعهــا، فلو رهن الدين لــم يجز؛ العتماده القبــض والدين في 

التكليف كالزلزلة، وإن لم تكن مؤقتة أو مضيقة الوقت...(. 
)1( قواعد األحكام: 3 / 319. 

)2( العبــارة فيها شــيء ومــن المفترض أن تكون: وهــذا مّما ال غبار عليه في حســنه، والله 
العالم. 

)3(  في األصل:»شرط« بدل»يشترط« والصواب ما أثبتناه كما في المصدر.
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الذمــة ال ينحصر)1( القبض فيــه، ويحتمل الصّحة كهبة ما فــي الّذمم وتجزي)2( 
بقبض ما يعّين)3( المدين«.

والعجب: أّن الفاضل)4( لم يشترط القبض في الرهن وجّوز هبة ما في الذمة 
لغير من عليه، ومنع من رهن الدين«)5(.

 قال الشــيخ علّي في شرح القواعد بعد كالم:»وتعجبه في غير موضعه«)6(، 
وقال زين)7( في شرح اللمعة بعد كالم:»تعجبه في موضع«)8(.

ما وجه القولين؟ وما تحقيق الحّق؟
وأّي نكتــٍة فــي قوله فــي الدروس:»وجّوز هبــة ما في الذمة بغيــر َمْن هو)9( 

عليه«)10( في هذا الموضع؟.
الجواب:

 أّما تمّســك الشهيد في التعجب بعدم اشتراط القبض فلعّله في غير موقعه، 
كمــا ذكره المحّقق المدّقق الّشــيخ علــّي ؛ لما ذكره من أّن القبــض وإْن لم يكن 
شــرًطا في الصّحة عنده إاّل أّنه اشــترط أْن يكون الّرهن مّما يصّح قبضه، والّدين 

)1( غير واضحة في الرسالة وأثبتنا ما في المصدر، الدروس الشرعية:3 / 387. 
)2(  في المصدر:»يتجزئ«.

)3(  في المصدر:»يعينه«.
)4( مختلف الشيعة: 5 / 412، وجعله رأًيا في قواعد األحكام: 2 / 116. 

)5( الدروس الشرعية في فقه اإلمامية: 3 / 387. 
)6( جامع المقاصد: 5 /50. 

)7( زين الدين الشهيد الثاني6.
)8( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 4 / 66. 

)9( كلمة)هو( ليست في المصدر. 
)10( الدروس الشرعية في فقه اإلمامية: 3 / 387. 



أجوبة املسائل الفقهيّة السبع للفقيه الكبري الشيخ عبد اهلل بن احلسني التسرتي)ت: 1021هـ(

320
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

ال يصّح قبضه.

 وبالجملة قد ذكر في القواعد)1( أمرين:

 أحدهما: اشتراط صّحة القبض وإمكان القبض.

 واألخر: عدم اشــتراط القبض، أي تحّققه في الّصحة و حكمه بعدم صّحة 
رهن الدين على األّول.

 وأّما تمّسكُه في ذلك بتجويز هبة ما في الذمة لغير من عليه، فلعّله في موقعه؛ 
ألّن القبض في الهبة شرط عند العاّلمة، فإذا صّح هبة ما في الذمة لغير من عليه، 
واشــترط في صّحــة ذلك قبض الغيــر واكتفى في صّحة قبــض الغير بقبض أمر 

معّين بتحقيق ما في الذمة المطلق في ضمنه، فلم ال يصّح ذلك في الرهن؟!

 وكأّن نظر المدّقق الّشيخ علّي إلى األّول، فقال إّن التعجب في غير موقعه؛ 
وألجل هذا لم ُينقل في الّشــرح حكاية هبة ما في الذمة لغير من عليه، بل اقتصر 
على حكاية عدم اشتراط القبض في الّرهن، ونظر شارح اللمعة إلى الثاني، وإلى 
أّن ما اشــترطه العاّلمة من اشتراط صّحة القبض وأحكامه متحّقق في الدين كما 
ينّبه عليه حكمه بصّحة هبة ما في الذمة فاستحســن التعّجب، وإْن لم يكن بعض 

أسباب التعّجب.

 وكيــف ما كان، فنحن أيًضا من المتعّجبيــن لبعض ما نّبه عليه في الدروس 
ال للجميع.

 ثــّم اعلــم أّن هبة ما في الذمــة لغير من عليه بمنزلة اإلبراء، وال ُيشــترط فيه 
القبض، بخالف هبة من عليه لغير من عليه.

)1( قواعد األحكام:2 /109 ـ 116. 
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]مسألة 4 [)اشكال على عبارة يف إرشاد األذهان(

مسألة: قال: في اإلرشاد –والله الموفق للّسداد-: »فليس المعصوم إاّل من 
.)1(»عصمه الله من أنبيائه وأوصيائه

 ]و[في الحواشــي المنسوبة إلى المحقق الشيخ علّي:»األولى ترك انبيائه و 
أوصيائه، لُيدخل مثل فاطمة وحّواء ومريم«.

 فهل له وقع في رأيكم أم ال؟

أفتنا ال زلت مأجوًرا.

الجواب:

 الظاهــر من المعصــوم المذكور المذّكــر، فحينئٍذ ال يرد اإليــراد؛ لخرو	 
المؤّنث من الَمْقَسم.

 نعــم، لو حمــل المعصوم على ما يشــتمل اإلنــاث من بــاب التغليب ورد 
اإليراد؛ وال ضرورة إلى الحمل المذكور حّتى يرتكب فيه اإليراد.

]مسألة 5 [)غسل مكشوف العورة(

 مســألة: لو اغتسل مكشوف العورة مع وجود ناظر محترم، هل يبطل غسله 
أم ال؟

الجواب:

 إْن أمكن التســّتر مع اإلتيان بالغســل، فترك التســّتر عمًدا من غير أْن يكون 
التسّتر موجًبا لترك الغسل، فالظاهر صّحة الغسل ؛ إذ لم يتوّجه النهي حينئٍذ إلى 

)1( إرشاد األذهان: 1 / 218. 
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الغســل، ولم يمنع مانع من توّجه األمر إليه، فال مانع عن الصّحة، بخالف ما إذا 
لم يجتمع التســّتر مع الغســل، كما إذا لم يتمّكن من التســّتر بدون ترك الغســل، 
فــإّن الّظاهــر البطالن حينئٍذ؛ لعدم إمكان األمر بالتســّتر وبمــا ال يجتمع معه أّي 
ضّد أعني الغســل حينئٍذ ]في[ زمان واحد، فال يكون الغسل المأتّي به مأموًرا به 
فال يصح ؛ ألّن المراد من الصّحة اإلتيان بالمأمور به، وال يستمسك في هذا بأّن 

األمر بالشيء نهي عن الضد حتى يرد حكاية ضّد العاّم والخاّص.

]مسألة 6 [)االنفاق على الناشز يف الذكرى(

مسألة: قال: في الذكرى: »أّما الناشز فالتعليل باإلنفاق ينفي وجوب الكفن 
والخبر يشــمله«)1( فالظاهر الّتوقف)2( وأجاب االّتفاق)3(، فحينئٍذ هل يتم له هذا 

الجواب أم ال؟

الجواب:

 كأّن مــا ذكــره المحّقق مــن ظهور عدم الوجــوب أظهــر)4(، والحاصل أّن 
األظهر مّما يحضرني اآلن من غير مراجعة كتب األخبار ما اســتظهره المحّقق ؛ 

)1( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 1 /382. 
)2( في الذكرى ال توجد كلمة "فالظاهر التوقف "، إنما في جامع المقاصد: 	 1 /398

)3( كذا العبــارة في المخطوط والظاهر ] وأجاب باإلنفاق [ والعبارة في جامع المقاصد ما 
نصــه:).. وأقول: إن عدم تعلق وجوب االنفاق بالــزو	 لهما حال الحياة لعدم صالحية 
الزوجية في المســتمتع بها لذلك، وثبوت المانع منه في الناشــز - وهوالنشوز - يقتضي 
عــدم تعلــق الحكم، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولــى، ألن الزوجية تزول حينئذ 
أو تضعف، ولهذا تحل له أختها والخامســة، فيقيد بذلك إطالق الخبر مع ضعفه، ولعل 

عدم الوجوب أظهر...(، جامع المقاصد: 1 / 398. 
)4( جامع المقاصد: 1 / 398.
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لهلِما ذكره من ضعف سند الرواية، ولم يؤّيدها االعتبار في صورة النشوز.

 نعم، لو كان سند الرواية صحيًحا حصل اإلشكال)1(.

]مسألة 7[)وطئ املتحرية يف حيضها(

مسألة: قال:»إّن المتحّيرة إذا قلنا إنها تعمل التكاليف ردت ألمور سبعة:

 األّول: ال يجامعها زوجها أصاًل، وال مالكها ؛ الحتمال كّل زمان أْن يكون 
حيًضــا، فإْن فعــل عصى وال كّفــارة، وإْن أوجبناهــا في الحائض، لعــدم العلم 
وأصالة البراءة، وعليها الغســل من الجنابة، فإن اســتوعب الشــهر الوطء، فعليه 

ثالث كفارات إْن اّتحد الزمان، وإاّل فكّفارتان«)2(.

 ]ف[ ما الفرق بين اتحاد الزّمان وعدمه، وما معنى ذلك؟

أفتنا ال زلت مأجوًرا.

)1( تهذيــب األحــكام: 1 / 445 ونــّص الرواية:)أحمــد بــن محمد عن محمد بن عيســى 
عــن عبــد الله بــن المغيرة عن إســماعيل بن أبــي زياد الســكوني عن جعفر عــن أبيه ان 
أميــر المؤمنيــن عليه الســالم قال: على الــزو	 كفن امرأتــه إذا ماتت(. ويقول الشــهيد 
الثاني:)والخبر ضعيف بالســكوني، لكن رّبما انجبر بالشــهرة(، روض الجنان في شرح 

ارشاد األذهان)ط.	(: 1 /294. 
)2( قــال العالمــة الحلي:).. تســمى " متحيرة " لتحيرها فــي أمرها ومحيــرة..... وإن قلنا 

باالحتياط ردت إليه في أمور سبعة:
األول: أن ال يجامعهــا زوجهــا أصــال وال مالكها، الحتمال كل زمان أن تكــون حيًضا، فإن 
فعل عصى، وال كّفارة وأن أوجبناها في الحائض، لعدم العلم به وأصالة البراءة، وعليها 
الغســل من الجنابة، فإن اســتوعب الشــهر الوطي، فعليه ثالث كفارات إن اتحد الزمان، 

وإالّ فكّفارتان.. "، نهاية اإلحكام: 1 / 147. 
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الجواب:

 الذي يظهر لي هذا فيما إذا ُعلهلَِم حيضها في جملة الشهر، ولم يعلم الّتعيين 
وجامــع في كّل يوٍم من الشــهر، فإّنه مســتوعب الــوطء الشــهر أن يلزمه ثالث 

كّفارات إْن أوجبنا لها مع الحيض:

 أحدها: للوطىء في األّول.

 وثانيها: للوطىء في الوسط.

 وثالثها: للوطىء في اآلخر.

 وال معنــى للقول باّتحاد الزمــان وتعّدده حينئٍذ، وكذا القــول بالثالث على 
االّتحاد واالثنين على عدمه.

 نعــم، ربّمــا يتــراءى تعّدد الكّفــارة بتعّدد الوطــىء مثاًل، إذا جامــع في كّل 
يــوم خمس مّرات احتمــل القول بخمس كفارات للوطيء فــي األّول، وخمس 

للوسط، وخمس اآلخر.

 ولعــّل األوجه عدم تعّددها مع عــدم تخّلل التكفير، وإن تخّلل زمان طويل 
بين كّل وطئين ولم يقع الخمس المذكورة في مجلس واحد.

 وأيًضــا رّبمــا يجيء على القــول بالتشــطير كّفارتان؛ إذا احتمــل أن يكون 
الوطــىء الواقــع في اليوم األّول مــن الحيض، وفي اليوم الرابــع في غير أوقات 
الحيض، كما إذا وقع في اليوم األّول في أوائل النهار، وفي اليوم الرابع في آخره، 
ولعّل ال يبعد تنزيل كالم القواعد على هذا الوجه ؛فإّن على القول بالتشطير إّنما 
يلــزم كّفارتان إلختالف زماني اليوم األّول والّرابع؛ ألّن الوطىء في اليوم األّول 
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في أّول النهار، وفي الرابع في آخره على ما ذكرناه، فإذا فرضنا اّتحاد الّزمان في 
الوطــىء، أي تماثل األزمنة بأْن يكون الــكّل إّما في أّول النهار أو في آخره مثاًل، 

زال هذا الوجه ولزم الثالث«.

تّم إلى هنا كالمه ال زالت أّيام إفادته بالنبّي وآله.
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امل�شادر واملراجع:
إجازات الحديث، العالمة الشيخ محمد باقر المجلسي،)ت 1111هـ(، . 1

تحقيق: السيد أحمد الحسيني، المطبعة: الخيام – قم، الناشر: مكتبة آية 
الله المرعشي العامة ـ قم ط1، 1410 هـ.

إرشــاد األذهان، العالمة الشيخ حسن بن يوسف الحلي،)ت 726 هـ(، . 2
تحقيق: الشــيخ فارس حسون، مؤسسة النشر اإلســالمي الناشر التابعة 

لجماعة المدرسين بقم المشرفة ط1، 1410 هـ.
أمل اآلمل، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي،)1104 هـ(، تحقيق: . 3

السيد أحمد الحسيني، الناشر: مكتبة األندلس – بغداد.
بحار األنوارالجامعة، العاّلمة الشــيخ محمد باقر المجلسي،)ت 1111 . 4

هـــ( م، الناشــر: مؤسســة الوفــاء - بيــروت – لبنــان، ط2 المصححة، 
.141983

جامع الرواة: الشيخ محمد بن علي األردبيلي،)حيًّا 1101 هـ(، الناشر: . 5
دار األضواء ـ بيروت، ط1، 1403 هـ.

جامــع المقاصد في شــرح القواعد، المحقق الشــيخ علي بن الحســين . 6
الكركــي، ت 940 هـ، تحقيق: مؤسســة آل البيت إلحياء التراث، 

ط1، ربيع األول 1408 هـ.
خاتمــة المســتدرك، ميرزا حســين النــوري الطبرســي،)ت 1320هـ(، . 7

تحقيق: مؤسســة آل البيت إلحياء التراث، المطبعة: ســتارة – قم، 
ط1، رجب 1415هـ.
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الــدروس الشــرعّية في فقــه اإلماميــة، الشــهيد األول محمــد بن مكي . 8
الجزيني العاملي،)ت786 هـ(، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر اإلسالمي، 

ط 2،سنة 1417 هـ.
الذريعــة إلــى تصانيف الشــيعة، آقا بــزرگ الطهرانــي،)ت 1389هـ(، . 9

الناشر: دار األضواء - بيروت – لبنان، ط3، 141983 م.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد األول محمد بن مكي الجزيني . 10

العاملــي، ت 786 هـ، تحقيق ونشــر: مؤسســة آل البيــت إلحياء 
التراث، ط1، محرم 1419.

روض الجنــان في شــرح ارشــاد األذهــان)ط.	(، الشــهيد الثاني زين . 11
الدين بن علّي العاملي)ت 966(، تحقيق: مركز االبحاث والدراســات 

االسالمية، الناشر: بوستان كتاب قم، ط1، 1422 هـ.
الروضة البهية في شــرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني زين الدين بن . 12

علّي العاملي،)ت 966 هـ(، تحقيق: الســيد محمد كالنتر، منشــورات 
مكتبة الداوري - قم، ط1، 1410 هـ.

قواعــد األحــكام، العالمة الحســن بــن يوســف الحلــي، ت 726 هـ، . 13
تحقيق: مؤسســة النشــر اإلسالمي، الناشــر: مؤسسة النشــر اإلسالمي 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط1، ربيع الثاني 1413 هـ.
مختلف الشيعة، العالمة الحسن بن يوسف الحلي، ت 726 هـ، تحقيق . 14

ونشر: مؤسسة النشر اإلسالمي، ط2، ذي القعدة 1413 هـ.
اإلمــام . 15 مؤسســة  فــي  العلميــة  اللجنــة  الفقهــاء،  طبقــات  موســوعة 

الصادق،تحقيق الشــيخ جعفر الســبحاني، المطبعــة: اعتماد – قم، 



أجوبة املسائل الفقهيّة السبع للفقيه الكبري الشيخ عبد اهلل بن احلسني التسرتي)ت: 1021هـ(

328
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

الناشر مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم، ط1، 1418 هـ. 
نقد الرجال: الســيد مصطفى بن الحســين التفرشــي، القرن 11، تحقيق . 16

ونشر: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، ط1، شوال 1418.
نهاية االحكام، العالمة الحســن بن يوسف الحلي، ت 726 هـ، تحقيق: . 17

الســيد مهدي الرجائي، الناشــر: مؤسســة إســماعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع - قم - إيران، ط2، 1410 هـ.

اجملالت:

تراثنــا - مؤسســة آل البيــت، 1419 هـــ، المطبعة: نمونــه – قم، . 1
الناشر: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث - قم المشرفة، العدد 54.

المحّقــق، الســنّة الثانيــة، المجلــد الثانــي، العــدد الثالــث، 1439 هــ  . 2
2017م.
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scholars' manuscripts in a particular science or topic, the 
spatial ones as their manuscripts in certain library, the per-
sonal ones as one of Kerbala scholars' manuscripts or publi-
cations, etc.

4. Studying kerbala poets' verse in all aspects: stylistical-
ly, linguistically, textually, etc. and gathering verses of those 
who had no collected poetic divans.

5. Verifying Kerbala manuscripts      
At last, researchers are invited to provide the journal with 

their writings. In other words, objectives cannot be carried 
out without meeting and supporting the scientific efforts to 
manifest and study the heritage.
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2.The noblemen who settled in Kerbala for getting science 
or teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-
dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 
one city according to birth, growing up by study, learning, or 
residency is a very common case in our heritage. That's why 
we find a scholar that affiliates himself as ( Al Isfehani by 
birth, Al Najafi by study, and Al Ha'iri residency and burial 
ground). Then, in brief, we can say that if any nobleman af-
filiated himself to Kerbala, then this affiliation to his original 
city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Kerbala heritage journal is a specialized heritage 
journal, it receives all heritage researches including studies, 
indexes and bibliographies, and heritage verification. It con-
tained the following subjects:

1.Kerbala history and events and accidents, it passed 
through its noblemen's biographies, their places

and what they stated: sayings, proverbs, tales, and wis-
doms. In fact, it includes all its oral and written

history.
2.Studying Kerbala scholars' opinions, jurisprudence, Os-

oul and men theories etc. descriptively, analytically, compar-
atively, collectively, and scientific critically.

3. The bibliographical studies including all its common 
and objective types such as publications, Kerbala



KARBALA HERITAGE

21

hidden contents appear to people. 
Kerbala heritage journal interests: 

Kerbala heritage journal horizon is as large as the heritage 
and its different hidden contents such as sciences and various 
arts that this city nobles care about including jurisprudence, 
Osoul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, 
rhetoric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot 
be all mentioned. 

Due to the great connection and total link between the sci-
ences and their progress and political, economic, and social 
historical events, the scientific studies took care about this 
city history and accidents and what happened on. All that is 
the heart interest of the journal.

Who are Kerbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 
disputable. Some considered that living some years in a city. 
Others considered the criterion is the scientific trace or the 
trace of residence. Others argued about the different temporal 
duration. Since Kerbala was a scientific city and a center of 
attraction and science students and migration to it with long 
duration, it was not easy to limit its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according 
to the criterion are:

1.The respected city people who belong to families inhab-
ited the city. Thus, these families' noblemen are Kerbala city 
noblemen even if they left it.
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your son ". Accordingly, the general secretary of Al Abbas 
holy shrine initiated establishing specialized heritage centers 
and Kerbala heritage center is one of them. So, the quarterly 
enhanced Kerbala heritage journal set out. It passed through 
constant steps that covered many aspects of this huge holy 
city heritage by studies, and enhanced scientific researches.

 Why Kerbala heritage?

Care and interest with holy Kerbala city heritage requires 
two significant starting points:

General starting point: it can be summarized that heritage 
of this city just like other our heritage which is still in need 
for more accurate scientific studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 
became a center and shrine for many of the prophet progeny's 
(p.b.u.t.) followers since Al Taf disaster and martyrdom of 
Imam Hussein, the prophet's grandson(p.b.u.t.). so, establish-
ing this city and setting a scientific movement which can be 
described with simple beginnings due to the political situa-
tion at that time. It began increasing up to the twelfth Hijri 
century when it became  a place of attraction to students of 
science and knowledge and headed the scientific movement 
that lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the ag-
gressive movement to this city returned to this generous city.

According to all this, this holy city deserved centers and 
specialized journals that search its heritage and history, what 
out came and happened on its earth along centuries, and its 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the creation, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 
master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take 
care with it and surviving its study became axiom that its men-
tioning is not desirable. The nation that does not care about 
its heritage does not honor its ascendants, does not study their 
good deeds will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.
Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-
tions seek for any materialistic any spiritual that connect it 
with its heritage, manifest it, and establish museums to dig-
nify and glorify, we find out nations has a default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and so-
ciety but nobody could know their names as well as survive 
their manuscripts, showing to the generations, or holding a 
conference or symposium that tackling their theories, opin-
ions, and thoughts.

Thus, on the base of the prophet progeny's (p.b.u.t.) in-
structions that ordered us to keep heritage Imam Ja'afer Al 
Sadiq(p.b.u.h.) said to Al Mufedhel Bin Omer " write and 
tell your brothers science and let your books a heritage to 
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9. Religious schools.
10. Indexes and bibliographies.
As we mentioned the curriculum vitae of the two boards 

members of Turath Kerbala  Journal to the respected readers 
in the first issue of the last year, thus, we decided to display 
their updated curriculum vitae in this issue. This will be re-
peated in the first issue annually. 

And the close of our call will be, all praise is due to God, 
the Lord of the Universe! Prayer and peace be upon Moham-
med and his progeny, the good men, the chaste men. 

Editor-in-chief
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la City; it was the martyr sheikh Abdul Redha Al Safi who 
martyred in1989 A.D. This was followed by another research 
about The Family of Al Damad, seyed Mohammed Salih Al 
Damad Al Ha'iri as a model. Concerning the manuscript her-
itage, there is a verified message to one great scholar; he is 
great legist Sheikh Abdullah bin Al Hussein Al Shoushteri 
( Al Testeri). The message tackled his answers about seven 
problems about the phrases that were mentioned in some sci-
entific books such as" Sherh Al Qewa'id " by the investigator 
Al Kerki, and "Al Derous Al Shery'iah " by the First Martyr, 
and other scientific books. At last, the English research was 
about Sheikh Mohammed Teqi Al Shirazi and his Role in the 
Political Development in Iraq from 1918 to 1920.

We are happy to renew our invitation to our respected 
readers to write in one of first international conference axes 
which will be held in 7-8 November 2019 A.D. under the 
slogan "Our Heritage is our Identity" with the title "Kerbala 
Heritage and its Position in Islamic Library" with these axes:

1.Quranic sciences and interpretation.
2.Hadieth and Men science.
3.Jurisprudence and principles (Osoul) sciences.
4.Philosophy, Speech, and logic sciences.
5. Arabic sciences and its Arts.
6.History, autobiographies, and Biographies.
7.Applied and heritage sciences.
8.Kerbala Handwritings ( a study, investigation, criticism)
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The Issue Word
In the Name of God, the most Gracious, the most Merciful

The Sixth Candle

All praise is due to God, creator of the creation, his grace 
and generosity were dignified, his distress was beautified, 
his attributes were sanctified Prayer and peace be upon his 
prophets and messengers, particularly our master and prophet 
Mohammed and his progeny 

However, my dear respected readers, what is in your hands 
is the first  issue/ fifth volume of the fifth year of Turath Ker-
bala  Journal. This indicates that it ignited the fifth candle ( 
year) of its age. It enriched the heritage library with various 
researches concerning different topics of the heritage till it 
became an important resource for the researchers in the Ker-
bala heritage that is indispensable.

The issue researches contained various implications. The 
first research has a study about Hedeath Criticism and Novel 
Body Evaluation to the Innovator Al Behrani in Al Heda'iq 
Al Nadhirah encyclopedia. The second research was about a 
life of one of the prominent scholars, that is Sheikh Ibrahim 
Bin Ali Al Kef'imi and mentioning the books that his library 
contained. The third research was entitled The School of Al 
Serdar Hassan Khan Al Qezwini One of the Scientific Rise 
Resources in Holy kerbala City. The fourth research was a 
historical study to one of the Islamic figures in Holy kerba-
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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 con-
sent by experts to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant re-
search published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publica-
tion 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://kar-
balaheritage.alkafeel.net/, or Delivered directly to the Jour-
nal's headquarters at the following address: Karbala heritage 
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.
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researches should be alphabetically ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached pa-

pers, 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 publish-
es 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 be-
fore, 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 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 re-
search 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.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the origi-

nal 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 exceed-

ing a page, 350 words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/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, publi-
cation place, version number, publication year and page num-
ber. 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 
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