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

القواعد اآلتية:

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

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

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

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

بحدود )350( كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك. 

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

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

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



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

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

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

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

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

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

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

املنشورة ملوجبات فنية. 

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

اآلتية: 

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

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



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

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

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

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

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

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

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

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

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

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

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





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

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

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

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

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

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

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

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

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



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

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

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

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

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

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

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



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

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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



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

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

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

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملّخص
لقد كان إلبقاء باب االجتهاد مفتوًحا عند الشيعة اإلمامّية دوٌر بلغ من األمّهّية 
الغاية يف تطّور علم أصول الفقه؛ إذ ُيعّد هذا العلم من أهّم العلوم التي يتوّقف 
عليها االجتهاد واستنباط األحكام الرشعّية، وقد مّر بمراحل عّدة تطّوًرا وعمًقا، 
هذه  احتّلت  فقد  الواجب،  مقّدمة  مسألة  األصول  علم  يف  املهّمة  املسائل  ومن 
املسألة مساحة غري قليلة يف هذا العلم، وقد بنى غالب األصولّيني عىل وجوب 
مقّدمة الواجب، وأّن وجوهبا تابع لوجوب ذي املقّدمة، ولكن واجهتهم مشكلة 
املقّدمة، وقد سّميت  التي جتب قبل زمان ذي  املقّدمات  املفّوتة، وهي  املقّدمات 
املسافة  الواجب يف وقته، كوجوب قطع  فوات  يسّبب  تركها  أّن  باعتبار  باملفّوتة 

للحّج قبل أشهر احلج.

املقّدمة واجبة يف زمان سابق عىل زمان  أّنه كيف يمكن أن تكون  ومشكلتها 
وجوب ذي املقّدمة مع أّن وجوب املقّدمة تابٌع لوجوب ذي املقّدمة، وال سّيام إذا 

فرّست التبعّية بنحو تبعّية املعلول لعّلته، إذ يستحيل تقّدم املعلول عىل عّلته.

من هنا كانت أوىل املحاوالت حلّل هذه املشكلة وتصحيح وجوب املقّدمات 
املفّوتة قبل زمان ذي املقّدمة، وذلك بنظرّية الواجب املعّلق، التي أبدعها املحّقق 
األصويل الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن احلائرّي)ت: 1255هـ(، صاحب 

الكتاب املعروف)الفصول الغروّية يف األصول الفقهّية(.

وأهــّم  ودواعيها،  النظرّية،  هــذه  عىل  الضوء  ليسّلط  البحث  هــذا  فجاء 
بيان ثمرة هذه  التي طرحت عليها، وادُّعي استحالتها، وبعد ذلك  اإلشكاالت 



146

�ل�شيخ حمّمد ح�شني �الأ�شفهايّن �حلائرّي ونظرّية �لو�جب �ملعّلق

هذه  بيان  بل  األصولّية،  املسألة  يف  نتيجة  إىل  الوصول  اهلدف  يكن  ومل  النظرّية، 
النظرّية وأهم اإلشكاالت عليها، وبذلك يّتضح جانب من إبداع الفكر األصويل 

.عند الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن احلائرّي
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Abstract
Keeping jurisprudence door open to Shia Imam had a great 

significance in developing science of philology principles. This 
science is considered as one of the most important sciences. 
that jurisprudence rightful laws urgently require. It passed 
through several stages. The issue of introducing requisite 
is one of important issues in the Ousol ( principles) science. 
This issue occupied a wide range in this science. Most Ousoli 
( followers of this doctrine) believed the obligation introducing 
requisite; for its obligation follows the introduction writer. 
But they faced the left introductions problem. These are the 
introductions that must be before the introductions writer. It 
was called so ' left' because ignoring them causes leaving the 
obligation in its time; as for example, obligation of crossing the 
distance before pilgrimage (Haj) months.

Its problem is how the problem be a must in time previous 
to the time of obligation of the introduction writer, though 
introduction obligation is subordinate to the obligation of 
introduction obligation, especially when subordination in the 
interpreted by the following the effect to its cause; for it is 
impossible advancing the effect to the cause.

On this base, it was the first attempts to solve this problem 
and to correct obligation of the left introductions before time 
the introduction writer due to the theory of hanging requisite 
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that was created by the investigator Ousoli sheikh Muhammed 
Hussein Al Isfehani Al Ha'iri (may Allah rest his soul ).

Therefore the current study came to shed the light on this 
theory, and most famous paradox it faced when it was claimed 
its application. Later on, it was the result of this theory. The aim 
was not reaching to an effect in the Ousoli issue but stating 
this theory and the most paradox it faced. Thus, this clarifies 
a part of Ousoli thought creativity to sheikh Muhammed 
Hussein Al Isfehani Al Ha'iri (may Allah rest his soul ).   
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المقّدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم 
عىل  الدائم  واللعن  الطاهرين،  الطيبني  آله  وعىل  حمّمد  سيدنا  واملرسلني  األنبياء 

أعدائهم أمجعني.

تعّد مسألة مقّدمة الواجب من املسائل األصولّية املهّمة، والتي ترتّتب عليها 
ثمرات فقهّية عملّية مهّمة، وأصل البحث يف مسألة مقّدمة الواجب هو يف املالزمة 
بني حكم العقل بلزوم اإلتيان بمقّدمة الواجب وبني حكم الرشع بوجوهبا؛ فإّن 
عىل  يتوّقف  حصوله  وكان  شء،  عليه  وجب  إذا  أّنه  نفسه  من  جيد  عاقل  كّل 
مقّدمات، فإّنه ال بدَّ له من حتصيل تلك املقّدمات؛ ليتوّصل إىل فعل ذلك اليشء هبا.

وهذا اللزوم العقيل هبذا املقدار ليس موضًعا للشّك والنزاع، وإّنام الذي وقع 
العقلّية  الالبدّية  هذه  أّن  هو:  األصولّيني  عند  النزاع  فيه  وجرى  للشّك  موضًعا 
للمقّدمة التي ال يتّم الواجب إاّل هبا، هل يستكشف منها الالبدّية رشًعا أيًضا؟ أي إذا 
وجب شء رشًعا أيلزم عقاًل من وجوبه الرشعي وجوب مقّدمته رشًعا أم ال؟)1(.

وبعد أن بنى مجهور األصولّيني عىل وجوب املقّدمة تبًعا لوجوب ذي املقّدمة، 
واجهتهم مشكلة املقّدمات املفّوتة، وهي قسم خاّص من املقّدمات التي يتوّقف 
الواجب كي ال  قبل زمان  اإلتيان هبا  بدَّ من  الرشعّي، ولكّن ال  الواجب  عليها 
يفوت الواجب عىل املكّلف، فقد سّميت باملقّدمات املفّوتة ألّن املكّلف إذا تركها 
اجلنابة  من  الغسل  وجوب  منها  عّدة،  بأمثلة  له  ومّثل  زمانه،  يف  الواجب  يفوته 
للصوم قبل الفجر، ووجوب قطع املسافة للحّج قبل أشهر احلج)2(، فإّن من ترك 
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الغسل قبل الفجر مل يصح منه الصوم ذلك اليوم مع أّن الصيام مل حيل زمانه بعد.

وأساس املشكلة أّن وجوب املقّدمة تابع لوجوب ذي املقّدمة، فكيف يمكن 
تبعّية  بمعنى  التبعّية  فرّس  من  عند  سّيام  وال  املتبوع،  عىل  متقّدًما  التابع  يكون  أن 

املعلول لعّلته، إذ يستحيل تقّدم املعلول عىل عّلته)3(.

من هنا كانت أوىل املحاوالت حلّل هذه املعضلة، وذلك بام أبدعه الفكر األصويّل 
1255هـ(،  احلائرّي)ت:  األصفهايّن  حسني  حمّمد  الشيخ  البارع  للمحّقق 
صاحب كتاب)الفصول الغروّية يف األصول الفقهّية(، وأحد أعالم حوزة كربالء 
املقّدسة)4(، حيث أبدع نظرّية الواجب املعّلق، ومنه نشأ هذا املصطلح، ومن ثمَّ 

نشأ تقسيم الواجب إىل املعّلق واملنّجز)5(.

أمّهّية البحث يف الواجب املعّلق: 

كلامت  فيها  تعّددت  التي  األصولّية  املسألة  هذه  يف  البحث  أمّهّية  خيفى  ال 
األصولّيني، واختلفوا فيها اختالًفا كبرًيا؛ فإّن هذه املسألة من املسائل التي يرتّتب 
عليها أثر علمّي، وهلا فوائد علمّية كثرية، وال يستهان بتلك الفوائد كام سرتى إن 
شاء اهلل؛ ألهّنا ترتبط بكثري من املسائل ذات الشأن العلمّي، والعميّل عىل األصح يف 
الفقه، كالبحث عن الرشط املتأّخر، واملقّدمات املفّوتة، وعبادّية بعض املقّدمات، 

كالطهارات الثالث ممّا ال يسع األصويل أن يتجاهلها، ويغفلها.

فحاولنا تسليط الضوء عليها من خالل هذا البحث املوجز مستعرضني ملحّل 
الكالم، وبعض ما ورد حوهلا من النقض واإلبرام مبّينني أصل املسألة، وسبب 
طرحها بأدنى وأوجز عبارة ممكنة، عىل أمل أن نفتح شهّية القارئ الكريم، وجيّدد 
اهلّمة يف إعادة تصّور أمّهّية علم األصول عاّمة، وهذه املسألة التي بني أيدينا خاّصة.
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وقد جعلت هذا البحث بعد املقّدمة يف مباحث ثالثة وخامتة: 

أّما املبحث األّول: 

دفعته  التي  الدواعي  ببيان  املعّلق،  الواجب  نظرّية  أبعاد  عن  فيه  تكّلمنا  فقد 
للتفكري هبذه الفكرة اجلديدة أّواًل، ثّم بيان ما قام به صاحب الفصول من تشييد 

لنظرّيته.

أّما املبحث الثاين: 

فتحّدثنا فيه عن دعوى امتناع وقوع الواجب املعّلق، وما اسُتدّل به من بعض 
األصولّيني عىل ذلك.

أّما املبحث الثالث: 

 فألقينا الضوء عىل ثمرة فكرة الواجب املعّلق التي قّدمها صاحب الفصول
عىل بساط البحث العلمّي، وذكرنا طرًفا من كالم العلامء حول الفكرة بشكل عام.

أّما اخلامتة: 

فذكرنا فيها أهّم النتائج التي توّصلنا إليها.
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المبحث األّول
توضيح نظرّية الواجب المعّلق وبيان أبعادها

الفصول من خمتلف جوانبها  املعّلق عند صاحب  الواجب  بيان نظرّية  يمكن 
من خالل نقاط: 

أّوالً: نشوء فكرة الواجب املعّلق عند صاحب الفصول: 

الواجب املعّلق: هو أن تكون فعلّية الوجوب)أي: فعلّية احلكم( سابقة زماًنا 
عىل فعلّية الواجب.

نشأت فكرة الواجب املعّلق وخطرت يف ذهن الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن 
احلائرّي من مشكلة املقّدمات املفّوتة، واملقصود منها: )تلك املقّدمات الواجبة 
قبل دخول وقت الواجب ذي املقّدمة(؛ إذ كيف يمكن أن تكون املقّدمات املفّوتة 
واجبة قبل دخول وقت ذي املقّدمة؟، مع أّن وجوب املقّدمة هو وجوب غريي 
َتَبعّي، فوجوهبا معلول للوجوب النفيس لذي املقّدمة، ومرتّشح منه، فإذا مل يكن 
وجوٌب نفيسٌّ فمن أين جاء الوجوب الغريي؟! فهذه املشكلة هي التي صارت 
سبًبا لتفكري الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن احلائرّي بفكرة الواجب املعّلق.

ثانيًا: تقسيم الواجب عىل قسمني: معّلق ومنّجز

رشع املحّقق صاحب الفصول يف بيان نظرّيته وحتقيقها بتقسيم الواجب عىل قسمني: 

أحدمها: الواجب املرشوط وهو ما يرجع القيد فيه إىل مفاد اهليأة.

ثانيهام: الواجب املطلق وهو ما يرجع القيد فيه إىل مفاد املادة)6(.
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وهذا التقسيم معروف بني األصولّيني، وليس من إبداعاته؛ ولكنّه رضورّي 
لالنتقال إىل التقسيم التايل، فإّنه بعد هذا التقسيم قّسم الواجب املطلق عىل قسمني أيًضا: 

أحدمها: الواجب املنّجز: وهو ما كان الواجب فيه كالوجوب حاليًّا.

ثانيهام: الواجب املعّلق: وهو ما كان الوجوب فيه حاليًّا والواجب استقباليًّا، 

يعني مقّيًدا بزمن متأّخر)7(.

وإن شئت قلت: إّن الواجب تارة مقّيد بقيد متأّخر خارج عن اختيار املكلف 
من زمان أو زماين، وتارة ُأخرى غري مقّيد بقيد كذلك، وعىل األّول فالوجوب 
عن  التقسيم  هذا  ويمتاز  حايّل،  كالمها  الثاين  وعىل  استقبايّل،  والواجب  حايّل 
أّن التقسيم األّول بلحاظ الوجوب، وهذا  التقسيم األّول يف نقطة واحدة وهي 
التقسيم بلحاظ الواجب، وعليه فتوصيف الواجب باملطلق واملرشوط توصيف 

بحال غريه.

قال: »وينقسم)أي الواجب( باعتباٍر آخر إىل ما يتعّلق وجوبه باملكّلف، 
وال يتوّقف حصوله عىل أمر غري مقدور له كاملعرفة، ولُيسمَّ منّجًزا، وإىل ما يتعّلق 
فإّن  له، ولُيسمَّ معّلًقا كاحلج؛  أمر غري مقدور  به، ويتوّقف حصوله عىل  وجوبه 
وجوبه يتعّلق باملكّلف من أّول زمن االستطاعة، أو خروج الرفقة، ويتوّقف فعله 

عىل جميء وقته، وهو غري مقدور له«)8(.

ثالًثا: الفرق بني الواجب املعّلق واملرشوط

مّلا كان كلٌّ من الواجب املعّلق واملرشوط مقّيًدا بقيٍد كان ال بدَّ من بيان الفارق 
بينهام، وهذا ما مل هيمله الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن احلائرّي، فقال: 
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»والفرق بني هذا النوع وبني الواجب املرشوط هو أّن التوّقف هناك للوجوب، 
وهنا للفعل«)9(.

فهو وإن سّلم بتوّقف كلٍّ من الواجبني املرشوط واملعّلق عىل قيٍد، إاّل أّن الفرق 
املنّجز؛  القيد، بخالف  متوّقًفا عىل  يكون  املرشوط  الوجوب يف  فإّن  بينهام كبري، 
فإّن الوجوب فعيلٌّ غري متوّقف عىل شء، بل الفعل وهو الواجب متوّقف، وهذا 

الفارق كبري.

ثّم بعد دفع اإلشكاالت عن نظرّيته قال لزيادة التوضيح يف الفرق بينهام: 

وأّن  املرشوط،  والواجب  املعّلق  الواجب  بني  الفرق  لك  يتبنّي  حّققنا  »وممّا 
املوقوف عليه يف املرشوط رشط الوجوب، ويف املعّلق رشط الفعل، فال تكليف 
إًذا بني  الثاين كام أرشنا إليه، ففرق  يف األّول بالفعل، وال وجوب قبله، بخالف 
قول القائل: إذا دخل وقت كذا فافعل كذا، وبني قوله: افعل كذا يف وقت كذا، 
فإّن األوىل مجلة رشطّية مفادها تعّلق األمر واإللزام باملكّلف عند دخول الوقت، 
وهذا قد تقارن وقت األداء فيه لوقت تعّلق الوجوب كام يف املثال، وقد يتأّخر عنه، 
كقولك: إن زارك زيد يف الغداة فزره يف العيش، والثانية مجلة طلبّية مفادها إلزام 

املكّلف بالفعل يف الوقت اآليت.

وحاصل الكالم: أّنه ُينشئ يف األّول طلًبا مرشوًطا حصوله بمجيء وقت كذا، 
ويف الثاين ُينشئ طلًبا حاليًّا واملطلوب فعل مقّيد بكونه يف وقت كذا«)10(.

وبني  بينه  والفرق  املعّلق  الواجب  فكرة  أوضح  قد  يكون  الكالم  هبذا  وهو 
الواجب املرشوط بشكل تام.
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رابًعا: دفع اإلشكاالت التي يمكن أن ترد عىل نظرّيته

عندما  نظرّية  أّي  صاحب  أّن  احلوزوّية  البحوث  يف  املتعارفة  األساليب  من 
يطرح نظرّيته يفّكر مليًّا بام يمكن أن يشكل عىل نظرّيته، ويفّكر يف اإلجابة عنها، 

تشييًدا لنظرّيته وتقويًة هلا، وهذا ما صنعه صاحب الفصول يف الواجب املعّلق.

وهنا نذكر بعض تلك اإلشكاالت التي ذكرها صاحب الفصول: 

اإلشكال األّول: 

»ال يقال: إذا توّقف فعل الواجب عىل شء غري مقدور له امتنع وجوبه قبَله، 
التكليف  أو  بدونه،  َوجَب  حيث  عليه؛  توّقفه  عدم  من  األمرين  أحد  لزم  وإاّل 
باملحال؛ حيث ُألزم املكّلف بالفعل يف زمن يتعّذر فيه حصول ما يتوّقف عليه«)11(.

ويمكن أن ُيعّد هذا اإلشكال من أهّم اإلشكاالت عىل نظرّية الواجب املعّلق؛ 
فإّن الوجوب فيه يكون فعليًّا مع توّقف الواجب عىل أمٍر غري مقدور للمكّلف 

كدخول زمان معنّي، والزم ذلك أحد أمرين فاسدين: 

التكليف  وإّمــا  بدونه،  وجب  ألّنه  عليه؛  متوّقًفا  الواجب  يكون  ال  أن  إّما 
بالفعل،  يأيت  أن  عليه  يتعّذر  زمان  يف  الفعل  املكّلف  عىل  وجب  حيث  باملحال؛ 

وكالمها باطل.

وقد أجاب عن هذا اإلشكال بقوله: 

يكون  عليه  يتوّقف  ما  حصول  قبل  الفعل  بوجوب  املراد  ليس  نقول:  »ألّنا 
يف  املكّلف  عىل  جيب  أّنه  املراد  بل  مًعا،  والفعل  للوجوب،  ظرًفا  املتقّدم  الزمان 
الزمان السابق أن يأيت بالفعل يف الزمن الالحق، كام جيب عىل املكّلف يف املكان 
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املمنوع من العبادة فيه – مثاًل - أن يأيت هبا خارجه، فالزمن السابق ظرف للوجوب 
فقط، والزمن الالحق ظرٌف هلام مًعا«)12(.

وهبذا اجلواب نفى أن يكون الزمان السابق ظرًفا للوجوب والفعل مًعا، حتى 
نظري  وهو  فقط،  للوجوب  ظرٌف  فالزمان  واملحال،  املقدور  بغري  التكليف  يلزم 
تعّلق الوجوب باملكّلف املوجود يف مكان مغصوب، فهذا الظرف املكاين ال يمنع 
فالظرف  املكاين،  الظرف  هذا  خارج  بالواجب  يأيت  كي  به  الوجوب  تعّلق  من 

الزماين مثله.

اإلشكال الثاين: 

»فإن قلت: إذا وجَب الفعل قبل حصول ما يتوّقف عليه من األمر غري املقدور، 
فوجوبه إّما أن يكون مرشوًطا ببلوغ املكّلف إىل الوقت الذي يصّح وقوعه فيه، أو 
ال يكون، فإن كان األّول َلِزَم أن ال يكون وجوب قبل البلوغ إليه، كام هو قضّية 
بكونه يف  املرشوط  الفعل  فإّن  باملحال؛  التكليف  لزم  الثاين  كان  االشرتاط، وإن 

ذلك الوقت عىل تقدير عدم البلوغ إليه ممتنٌع«)13(.

وهذا اإلشكال أيًضا من اإلشكاالت املهّمة، فإّن الفعل إن كان وجوبه فعليًّا 
قبل زمانه فهو ال خيلو من أحد أمرين: 

هذا  والزم  الواجب،  زمان  إىل  املكّلف  يبلغ  بأن  مرشوًطا  يكون  أن  األّول: 

االحتامل عدم فعلّية الوجوب؛ ألّن املرشوط بيشء عدٌم عند عدم رشطه، وبذلك 
ينسف الواجب املعّلق.

الثاين: أن ال يكون مرشوًطا؛ والزمه التكليف باملحال، وبطالنه من بدهيّيات 

الفكر اإلمامي.
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وأّما جواب املحّقق صاحب الفصول عن هذا اإلشكال، فقال: 

التكليف  لزوم  ونمنع  الثاين،  الشّق  اخرتنا  نفسه  بالبلوغ  أردت  إن  »قلت: 
باملحال عىل تقديره؛ ألّنه إّنام يلزم إذا وجب عليه إجياد الفعل املقّيد بالزمن الالحق 
عىل تقدير عدم بلوغه إليه، وهو غري الزم من عدم اشرتاطه بنفس البلوغ، وإن 
أردت بالبلوغ ما يتناول بعض االعتبارات الالحقة بالقياس إليه، ككونه ممّن يبلغ 
َمنَعنا توّقف الوجوب عىل سبق البلوغ، أو مقارنته له، بل يكفي  الزمن الالحق 
جمّرد حصوله، ولو يف الزمن الالحق، فريجع احلاصل إىل أّن املكّلف جيب عليه 
الفعل قبل البلوغ إىل وقته عىل تقدير بلوغه إليه، فيكون البلوغ كاشًفا عن سبق 

الوجوب واقًعا، وعدُمه كاشًفا عن عدمه كذلك«)14(.

خامًسا: تقريب الفكرة باملثال

ولتقريب الفكرة أكثر نذكر مثالني: 

املثال األّول: وجوب الغسل قبل الفجر للصوم يف شهر رمضان، فكيف جيب 

الغسل قبل الفجر، واحلال أّن وجوب الصوم يبتدئ من حني طلوع الفجر؟

األصولّيون  عنها  يعرّب  الواجب  وقت  قبل  وجبت  التي  املقّدمة  هذه  مثل  إّن 
وقت  قبل  هبا  يؤَت  مل  لو  أهّنا  باعتبار  املفّوتة  باملقّدمة  وسّميت  املفّوتة،  باملقّدمة 
الواجب فسوف يفوت بذلك الواجب يف زمانه، يعني إذا دخل الفجر ومل يغتسل 

املكلف عمًدا فقد فاته الواجب.

حمّل الكالم ثبويت ال إثبايت: 

وقد يقول قائل:  إّن الروايات قد دّلت عىل وجوب الغسل قبل الفجر، وما دام الرشع 

قد قال ذلك فنحن خاضعون له، وليس لنا اعرتاض عليه بيشٍء، فانحّلت املشكلة.
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أّنه كيف  ثبوتّية، يعني املشكلة  إثباتية وإّنام هي  أّن مشكلتنا ليست  واجلواب: 

أوجب الرشع الُغسل مقّدمًة للصوم قبل الفجر مع أّن وجوب الصوم يبتدئ من 
حني الفجر، فال يمكن احلفاظ عىل كون وجوب الغسل من باب مقّدمة الواجب، 

وأّن هذا الوجوب غريّي تبعّي ومع ذلك جيب قبل زمان ذي املقّدمة.

دليل عىل ذلك ويستدّل  يوجد  بأّنه  يقال  إثباتية، حتى  ثبوتّية ال  إًذا  فاملشكلة 
بالنصوص والروايات، فإّنه حتى مع وجود الدليل فاإلشكال موجود.

عىل  بحكمه  ما  أو  الدليل  دّل  إذا  فيام  واجبة  تكون  إّنام  املفّوتة  املقّدمة  أّن  كام 
وجوهبا قبل وقت الواجب، ومع عدم الدليل أو ما بحكمه عىل وجوهبا قبل وقت 

الواجب فال مثبت لوجوهبا قبل زمان الواجب، ومن ثّم ال يأيت اإلشكال.

قال  فقد  للحّج أشهًرا حمّددة  أّن  فإّنه ال شكَّ يف  الثاين: مقّدمات احلج؛  املثال 

احلّجة،  وذو  القعدة  وذو  شوال  وهي  َمْعُلوَماٌت﴾)15(،  َأْشُهٌر  ﴿احْلَجُّ  تعاىل:  اهلل 
مرتوكة  قضّية  هذه  وأّن  السفر،  موعد  حتديد  عىل  تدّل  مل  الرواية  أّن  ولنفرتض 
يف  الرشوع  يكون  أن  بدَّ  ال  ومقّدماته؟  بالسفر  املكّلف  يرشع  فمتى  للمكّلف، 
السفر قبل  القديم  العرص  املكّلف يف  الواجب، ولعّله كان عىل  السفر قبل زمان 
شهرين أو ثالثة أو أكثر من موعد احلج، ليصل إىل مّكة املكرمة يف املوعد الصحيح 
للحج، فيلزم عىل املكّلف السفر إىل مّكة املكرمة قبل وقت احلج، فيأيت اإلشكال 
أيضًا، وهو أّنه كيف لزم عىل املكّلف السفر إىل مّكة املكرمة قبل أشهر احلّج مع أّن 
الوجوب إّنام يكون يف تلك األشهر؟ إًذا يوجد دليل يدّل عىل أّنه قبل دخول وقت 
الواجب جتب املقّدمة، ونعرف من اخلارج أّن الوجوب كان يبتدئ من زوال عرفة 

ولكن يلزم أْن يصل املكّلف إىل مكة املكرمة قبل الزوال لتحصيل احلج.
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وهي  أخرى،  حيثّية  من  ولكن  أيًضا  لزماننا  يصلح  املثال  هذا  أّن  خيفى  وال 
الرشوع يف مقّدمات السفر للحج؛ إذ ال بدَّ من التسجيل يف الدائرة املختّصة قبل 
أشهر احلّج وإاّل مل يمكن السفر، وهذا التسجيل لالسم وبقّية املعامالت ما هي 

إاّل مقّدمات مفّوتة َمْن تركها ال يمكنه أن حيّج.

سادًسا: تعّدد احلاجة لفكرة الواجب املعّلق: 

املفّوتة  املقّدمات  يف  فقط  إليها  نحتاج  ال  املعّلق  الواجب  فكرة  إىل  واحلاجة 
من  مثاًل  استظهرنا  لو  كام  أيًضا  غريها  يف  إليها  نحتاج  بل  الفجر،  قبل  كالغسل 
قوله تعاىل﴿ َهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل﴾)16( أّن الوجوب 
يثبت من حني االستطاعة؛ ألّن اآلية الكريمة مل تقل)وهلل عىل الناس حج البيت 
من استطاع يف أشهر احلج(، بل متى ما استطاع املكّلف يف أّي شهٍر كان، كام لو 
استطاع املكلف مثاًل يف شهر املحّرم، فعليه حينها أن يتحّفظ عىل االستطاعة إىل 

حني احلج.

الواجب  هو  وهذا  تأّخر،  قد  والواجب  تقّدم  قد  الوجوب  أّن  هنا  فنالحظ 
املعّلق، مع أّنه ال توجد هنا مقّدمات مفّوتة، ومع أّنه يوجد هنا نّص رشعّي إاّل 
أّنه تم االلتزام بفكرة الواجب املعّلق؛ ألّن الدليل هنا قد دّل عىل ذلك وهو ظاهر 
قوله تعاىل: ﴿َمِن اْسَتَطاَع﴾ وهو مطلق وغري مقّيد بزمان معنّي فمشكلتنا ثبوتّية 

ال إثباتّية كام أسلفنا.

يفرض  وإطالقها  مطلقة  الكريمة  اآلية  إّن  احلّج حيث  مثل  احلال يف  وظاهر 
ملشكلة  حّل  من  بدَّ  ال  حال  أّي  وعىل  املعّلق،  الواجب  فكرة  عىل  نبني  أن  علينا 
املّقدمات املفّوتة، يعني يف مثل وجوب الغسل يف شهر رمضان قبل الفجر، واحلال 
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أّن زمان الواجب هو عند الفجر، ونحن نعرف أّن وجوب املقّدمة وجوٌب غرييٌّ 
ترّشحي معلوٌل للوجوب النفيس.

فكانت فكرة الواجب املعّلق أّول حّل علميٍّ دقيق هلذه املشكلة، تبعتها حلوٌل 
أخرى ألعالم آخرين.

وسنذكر يف املباحث التالية أهم النقاط التي بحثها األعالم حول فكرة الواجب 
املخّل إن شاء  الفصول بيشء من اإلجياز غري  التي طرحها صاحب  املعّلق 
اهلل، ومن أراد التوّسع واالستزادة فعليه بالعودة للكتب املطّولة، فقد بسط علامؤنا 

األبرار الكالم فيها، وفّصلوه بطريقة علمّية دقيقة.
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المبحث الثاني
دعوى امتناع الواجب المعّلق

اّدعي امتناع الواجب املعّلق واستحالته عقاًل، وذكر له وجوه، منها: 

أّن   - 1322هـــ()17(  النهاوندّي)ت:  عيل  الشيخ  للمحّقق   - األّول:  الوجه 
اإلرادة الترشيعّية كاإلرادة التكوينّية يف مجيع اخلصوصّيات واآلثار، غري أّن األُوىل 
تتعّلق بفعل الغري، والثانية تتعّلق بفعل الشخص نفسه، وبام أّن اإلرادة التكوينّية 
العضالت،  لتحريك  املستتبع  املؤّكد  الشوق  ألهّنا  املراد؛  عن  انفكاكها  يستحيل 

فكذلك يستحيل انفكاك اإلرادة الترشيعّية عن املراد وهو فعل الغري.

متأّخر؛  بأمٍر  الفعلّية  اإلرادة  تعّلق  المتناع  املعّلق؛  الواجب  فيمتنع  وعليه، 
الستلزامه انفكاك املراد عن اإلرادة، وهو ممتنع)18(.

رّد الوجه األّول

وقد أجاب املحّقق اخلراسايّن)ت: 1329هـ()19( صاحب الكفاية)20( عن هذا 
بمناقشات ثالث: 

املناقشة األُوىل: إنكار امتناع انفكاك املراد عن اإلرادة التكوينّية: 

عن  املراد  انفكاك  امتناع   الكفاية صاحب  اخلراسايّن  املحّقق  أنكر  فقد 
اإلرادة التكوينّية، فال يمتنع تعّلق اإلرادة التكوينّية بأمٍر استقبايّل؛ فإّنه من الواضح 
أّنه قد يكون ما تعّلق به الشوق ممّا حيتاج إىل مقّدمات كثرية كقطع املسافات ونحوه، 
ومن الواضح أّن فعل هذه املقّدمات ال يكون له إرادة استقاللّية، بل يتبع إرادة 
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الوصول إىل املكان املقصود، بحيث لوال إرادته ملا تعّلقت باملقّدمات إرادة أصاًل، 
فقد تعّلقت اإلرادة باألمر االستقبايل بدليل االنبعاث نحو فعل املقّدمات بال أن 

تتعّلق هبا إرادة استقاللّية، بل إرادهتا تبعّية مرتّشحة عن إرادة ذهيا فعاًل.

املناقشة الثانية: املقصود من تعريف اإلرادة: 

إّن املقصود من تعريف اإلرادة بأهّنا الشوق املؤّكد املستتبع لتحريك العضالت 
نحو املراد املوهم المتناع تعّلقها باملتأّخر زماًنا؛ المتناع حتريك العضالت نحوه، 
ليس ما هو الظاهر من إرادة التحريك الفعيل، بل املراد منه حتديد مرتبة الشوق 
اّلذي يسّمى باإلرادة، وأّنه هو احلّد اخلاّص اّلذي يستتبع التحريك شأًنا ال فعاًل؛ 
إلمكان أن يتعّلق الشوق فعاًل بأمر استقبايل غري حمتاج إىل متهيد مقّدمة، ويكون 

الشوق املتعّلق به أقوى وآكد ممّا تعّلق بأمر فعيّل، بحيث يستتبع التحريك فعاًل.

املناقشة الثالثة: اختالف اإلرادة الترشيعّية عن التكوينّية: 

يف  فاحلال  املــراد،  عن  التكوينّية  اإلرادة  انفكاك  إمكان  عدم  جداًل  سّلم  لو 
اإلرادة الترشيعّية خيتلف عنه يف اإلرادة التكوينّية؛ إذ ال بدَّ وأن يتعّلق الطلب بام 
هو متأّخر؛ وذلك ألّن الطلب واألمر إّنام يكون جلعل الداعي وإحداثه يف نفس 
املكّلف نحو املأمور به، وال خيفى أّن حدوث الداعي يتوّقف عىل بعض املقّدمات، 
كتصّور العمل بام يرتّتب عليه من مثوبة وعىل خمالفته من عقوبة، وهذا ال يمكن أن 
ا، فالبعث يتعّلق باألمر املتأّخر عنه دائاًم. يتحّقق إاّل بعد البعث بزمان ولو قلياًل جدًّ

وإذا مل يستحل ذلك مع قرص الزمان فال يستحيل أيًضا مع طوله، وذلك ألّن 
مالك االستحالة واإلمكان ال خيتلف فيه احلال بني قرص املّدة وطوهلا بعد انطباق 
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املوضوع عليها، وهو انفكاك املراد عن اإلرادة الترشيعّية، فإذا فرض أّن االنفكاك 
قهريٌّ وال يرى العقل مانًعا فيه فطول الزمان وقرصه ال يوجب اختالف احلال 

فيه، فتدّبر)21(.

وقد ُرّدت املناقشة األُوىل: أي)إنكار امتناع انفكاك املراد عن اإلرادة التكوينّية(، 
بأّن ما ذكر شاهًدا لتعّلق اإلرادة بام هو متأّخر ال يصلح لالستشهاد به؛ وذلك ألّن 
الشوق إىل املقّدمة بام أهّنا مقّدمة وإن مل حيصل إاّل بتبع الشوق املتعّلق بذهيا، إاّل 
أّن الشوق املتعّلق بذهيا مل يبلغ حّد اإلرادة؛ لعدم وصوله حّد التحريك والباعثّية؛ 
لتوّقف حصوله عىل املقّدمات، بخالف الشوق إىل املقّدمة فإّنه ال مانع من وصوله 
إىل حّد التحريك والباعثّية ولذا يكون إرادة، فإرادة املقّدمة غري تابعة إلرادة ذي 
املقّدمة، كيف؟ وإرادة ذي املقّدمة غري متحّققة، بل الشوق إىل املقّدمة تابع للشوق 
إىل ذي املقّدمة، وهو كاٍف يف التحريك لعدم املانع، فالتبعّية يف أصل تعّلق الشوق 

ال يف حّده ووصوله إىل مرحلة الباعثّية)22(.

بالشوق  اإلرادة  تعريف  من  املراد  بأّن  أيًضا:  ُرّدت  فقد  الثانية  املناقشة  وأّما 
بيان  أّنه  من   ،الكفاية استظهره صاحب  ما  ليس  للعضالت  املحّرك  املؤّكد 
ملرتبة الشوق وإن مل يكن حمّرًكا بالفعل، بل املراد هو الشوق املحّرك فعاًل، وغريه 

ال يسّمى إرادة وإن بلغ ما بلغ.

والدليل عىل عدم متامّية كالم صاحب الكفاية، وأّن اإلرادة هي الشوق 
املحّرك للعضالت فعاًل هو الوجدان الشاهد عىل أّنه قد حيصل الشوق إىل شء 
بمراتب  منه  آكد  شوق  وحيصل  إرادة،  ويعّد  نحوه،  العضالت  حتريك  فيستتبع 
إىل شء آخر من دون استتباع لتحريك العضالت لوجود املانع وال يعّد إرادة، 
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فالشوق إىل االستجامم مثاًل غري املحّرك للعضالت؛ لعدم وجود املال الكايف آكد 
بمراتب من الشوق إىل قراءة كلمة يستتبع حتريك العضالت.

ومن الواضح أّن الثاين يعّد إرادة دون األّول، وهذا دليل عىل عدم كون أخذ 
حتريك العضالت يف تعريف اإلرادة لتحديد مرتبة الشوق اّلذي يكون إرادة، وإاّل 

لكان إطالق اإلرادة عىل الشوق األّول أوىل. فالحظ)23(.

وأّما املناقشة الثالثة فقد نوقشت بوجهني: 

الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن)ت: 1361ه()25(.  املحّقق  أحدمها)24(: ذكره 

واآلخر)26(: ذكره املحّقق الشيخ حمّمد حسني النائينّي الغروّي)27(.

إاّل أّن ما ذكراه ال يرجع يف احلقيقة إىل منع ما أفاده صاحب الكفاية يف 
ورود  منع  إىل  ذكراه  ما  مرجع  بل  النهاوندّي،  املحّقق  توّجهه عىل  نفسه، وعدم 
كالم صاحب الكفاية وعدم متامّيته يف رّد الوجه اّلذي أفاده كلٌّ منهام يف بيان 
 ،استحالة الواجب املعّلق، فهو ليس يف احلقيقة منًعا لكالم صاحب الكفاية

بل هو منع لتوّجهه عليهام يف ما يفيده كّل منهام يف بيان االستحالة)28(.

الوجه الثاين المتناع الواجب املعّلق

ا ال قصور  ما أفاده املحّقق األصفهايّن: من أّن املالك يف ظرفه إذا كان تامًّ
فيه حيكم العقل بحرمة تفويته ولزوم املحافظة عليه يف زمانه، وعليه فإذا كان األمر 
عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون باعًثا فهو بعث باإلمكان، فال يتحّقق واقًعا إاّل 

فيام يمكن حتّقق االنبعاث.

وبتعبري آخر: أّن األمر إذا كان بعًثا باإلمكان لزم حتّقق االنبعاث باإلمكان عند 
حتّققه؛ ألهّنام متضايفان، فال يصدق أحدمها بدون اآلخر، ففي املورد اّلذي ال يتحّقق 
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فيه االنبعاث اإلمكاين ال يصدق البعث اإلمكاين أيًضا، وهو مساٍو لعدم األمر.

يمكن  ال  االستقبايّل  بالفعل  األمر  تعّلق  مع  فإّنه  القبيل،  هذا  من  وموردنا 
االنبعاث نحوه يف فرض حصول مجيع مقّدماته، وإذا مل يتحّقق االنبعاث إمكاًنا مل 
يتحّقق البعث باإلمكان، وهذا يرجع إىل عدم حتّقق األمر؛ ألّن حقيقته ليس إاّل 

جعل ما يمكن أن يكون باعًثا.

 عىل املحّقق النهاوندّي ومن هنا ينقدح: أّن ما أورده صاحب الكفاية
من حتّقق انفكاك املأمور به عن األمر وتأّخره يف الوجود يف مطلق األوامر، ليس 
بوارد عىل ما بنّي من وجه االستحالة؛ إذ ليس املحذور انفكاك حتّقق الفعل خارًجا 
عن األمر، بل املحذور هو انفكاك االنبعاث عن البعث، وقد عرفت أّن املراد من 
التضايف ال االنبعاث  فإّنه هو طرف  إمكاًنا ال خارًجا،  االنبعاث هو االنبعاث 

اخلارجي.

وعليه، فإذا كان األمر متعّلًقا بأمر فعيّل كان االنبعاث ممكنًا يف كّل وقت يفرض 
االنقياد فيه دون ما إذا تعّلق بأمٍر استقبايّل عىل ما عرفت، وتأّخر االنبعاث اخلارجي 
عن األمر غري ضائر؛ ألّنه ليس بطرف التضايف، فال يشرتك األمر بالفعل احلايل 
واألمر بالفعل االستقبايّل فيام هو مالك االستحالة؛ حلصول االنبعاث إمكاًنا يف 

.)29(األّول دون الثاين، فال يتجه إيراد صاحب الكفاية

الوجه الثالث المتناع الواجب املعّلق

بدَّ  التحصيل ال  النائينّي: »أّن كّل قيد ال يكون واجب  املحّقق  أفاده  ما 
يكون وجود احلكم  أن  بمعنى  إىل احلكم،  بالنسبة  الوجود  يؤخذ مفروض  وأن 
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كالزمان  االختياري  غري  الواجب  قيد  يكن  مل  فإذا  وعليه  وجــوده،  عىل  مرتّتًبا 
ألّنه  الوجود؛  فرض  بنحو  للحكم  قيًدا  يكون  حمالة  ال  فهو  التحصيل  بواجب 
الوجوب  امتنع حتّقق  ثبت ذلك  باملصلحة، وإذا  الفعل  اتصاف  يكون دخياًل يف 
احلكم وحتّققه عىل  ثبوت  ترّتب  املفروض  لكون  القيد،  ذلك  قبل حصول  فعاًل 
القيد  وجود  قبل  فوجوده   - الوجود  فرض  مقتىض  هو  كام   - القيد  ذلك  حتّقق 

يستلزم اخللف«)30(.

وال خيفى أّن لألعالم مناقشات عىل هذه الوجوه، كام هلم وجوه أخرى لالمتناع 
ولكن اكتفينا هبذا املقدار بام يتناسب وهذا البحث.
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المبحث الثالث
ثمرة الواجب المعّلق

لقد اّدعي: أّن ثمرته تصحيح وجوب املقّدمات املفّوتة قبل زمان الواجب)31(، 
فال بدَّ من احلديث عن أصل املقّدمات املفّوتة، وما دار من البحث حوهلا لدخالة 

ذلك يف توضيح الكالم، وذلك يف نقاط: 

أّواًل: موارد املقّدمات املفّوتة: 

وقع التسامل عىل وجوب بعض املقّدمات قبل حتّقق وقت ذهيا إذا مل يتمكن من 
اإلتيان هبا بعد حلول وقت ذهيا، وهي موارد: 

التسامل عىل وجوب حفظ املاء للوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصالة . 1
ملن يعلم أّنه ال جيده بعد دخول الوقت، بل قد أفتى بعضهم بلزوم حتصيل 

املاء قبل الوقت لو علم أّنه ال يتمّكن منه بعد الوقت.
التسامل عىل لزوم الغسل للصوم قبل الفجر، فإّن وقت الواجب متأّخر عن . 2

وقت وجوب املقّدمة.
احلكم بوجوب حفظ االستطاعة يف أشهر احلج، مع أهّنا مقّدمة وجوبّية، . 3

بل أفتى بعضهم بلزوم حفظها مطلًقا ولو قبل أشهر احلج، فال جيوز رصف 
املال مثاًل يف غري احلج، وهكذا احلكم بلزوم حتصيل املقّدمات الوجودّية 

قبل وقت احلج، كالسري مع الرفقة ونحوه.
بعد . 4 الواجب  بفوت  علم  إذا  بلوغه  قبل  الصبي  التعّلم عىل  بلزوم  احلكم 

البلوغ لو تركه.
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ثانًيا: جهة اإلشكال يف املقّدمات املفّوتة

وجهة االستشكال يف هذه املوارد ونظائرها هي: أّن وجوب املقّدمة وجوٌب 
تبعيٌّ مرتّشح عن الوجوب النفيّس، فإذا ُفرض تأّخر فعلّية الوجوب النفيّس لتأّخر 
الوجوب؟  فعلّية  قبل ذلك مع عدم  املقّدمات  فبأّي مالٍك جتب  الواجب،  زمان 

خصوًصا يف مثل املقّدمات الوجوبّية كاالستطاعة.

فهذه املقّدمات ال بّد أاّل تكون واجبة أبًدا؛ ألّنه يف حال متّكن منها قبل زمان 
ذهيا ال جتب لعدم فعلّية الوجوب النفيّس، وبعد زمان ذهيا ال يتمّكن منها، فيسقط 

الوجوب النفيّس؛ لعدم القدرة عىل الواجب.

املوارد  يف  املقّدمات  وجوب  عىل  التسامل  وُيوّجه  الفتوى  ُتصّحح  وجٍه  فبأّي 
املذكورة؟

وقد أطلق عىل هذا النحو من املقّدمات بـ: »املقّدمات املفّوتة « بلحاظ فوات 
الواجب برتكها، كام تقّدم.

ثالًثا: األجوبة عىل اإلشكال: 

–كام تقّدم- وهو االلتزام بالواجب املعّلق  اجلواب األّول: لصاحب الفصول 

الواجب  ويكون  الواجب،  وقت  قبل  فعليًّا  الوجوب  فيكون  املــوارد،  هذه  يف 
استقباليًّا.

الوجوب  لفعلّية  الوقت  قبل  املفّوتة  املقّدمة  بوجوب  احلكم  فيصّح  وعليه، 
النفيّس اّلذي هو املناط يف الرتّشح ووجوب املقّدمة وإن تأّخر زمان الواجب، وال 

يلزم وجوب املقّدمة قبل وجوب ذي املقّدمة.
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بالرشط  املرشوط  بالواجب  االلتزام  وهو  الكفاية،  لصاحب  الثاين:  اجلواب 

املتأّخر، فيلتزم بأّن الوقت أو غري الوقت من الرشوط رشط للوجوب ولكن بنحو 
الرشط املتأّخر، فإذا علم بحصوله يف ظرفه يعلم بفعلّية احلكم فعاًل قبل حصول 
الرشط، فال مانع من ترّشح الوجوب عىل املقّدمات لفعلّية الوجوب النفيّس قبل 
حصول الرشط ووقت الواجب، فال يلزم وجوب املقّدمة قبل وجوب ذهيا، بل 
باملقّدمة قبل اإلتيان بذهيا وهو ليس بمحذور، بل ذلك  إاّل اإلتيان  الالزم ليس 

شأن غالب املقّدمات؛ فإّنه ُيؤتى هبا قبل ذهيا.

وال خيفى أّن االلتزام بالوجه الثاين ُيبطل ثمرة الواجب املعّلق؛ ألّن الثمرة منه 
املقّدمة  وجوب  حمذور  عن  والتخّلص  املتقّدم،  اإلشكال  عن  اجلواب  إاّل  ليس 
قبل وجوب ذهيا، فإذا انحّل اإلشكال بااللتزام بالواجب املرشوط بنحو الرشط 
املتأّخر، وانتفى املحذور به فال ملزم لاللتزام بالواجب املعّلق كام هو نظر صاحب 

الفصول.

ثّم إّنه وإن كان االلتزام بكّل من الواجب املعّلق والواجب املرشوط بالرشط 
املتأّخر ممكنًا، إاّل أّنه حيتاج إىل دليل يدّل عليه، وقد يكون ظاهر الدليل هو تعليق 
فعلّية الوجوب عىل حصول الرشط اّلذي ينايف كالًّ من الواجب املعّلق واملرشوط 

بالرشط املتأّخر، مثل قوله: »إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة«)32(.

وقد تنّبه صاحب الكفاية إىل هذه اجلهة، وتصّدى حلّلها بام ملخّصه: أّنه 
إذا تّم الدليل عىل وجوب املقّدمة قبل زمان ذهيا نستكشف من ذلك بطريق اإلن 
سبق وجوب ذي املقّدمة وكون املتأّخر زمان إتيانه ال وجوبه؛ لعدم وجود طريق 

للتخّلص إاّل بذلك؛ ألّن وجوب املقّدمة يستحيل أن يكون قبل وجوب ذهيا.
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اجلواب الثالث: لصاحب الكفاية أيًضا، وهو االلتزام بوجوب هذه املقّدمات 

إّما  املقّدمة  العلم بعدم سبق وجوب ذي  التهيُِّئي، وذلك بعد  النفيّس  بالوجوب 
لعدم تصّوره ثبوًتا، أو لعدم مساعدة الدليل عليه إثباًتا، فإّنه ال مفّر من االلتزام 

بذلك؛ إذ الوجوب الغريي حماٌل؛ لعدم وجوب ذي املقّدمة.

بل  نفسها،  املقّدمة  يف  لغرض  ال  لكن  النفيّس  بالوجوب  االلتزام  من  بدَّ  فال 
لتحصيل غرض الواجب والتهيؤ لإلتيان به يف ظرفه)33(.

وهناك أجوبة أخرى ذكرها األعالم ال يسع املقام ذكرها، كام أّن هذه األجوبة 
حمّل أخذ ورّد بينهم، فمن أراد املزيد فلرياجع البحوث األصولّية املعّمقة.
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الخاتمة: 
وأهّم ما توّصلنا إليه من هذا البحث املقتضب عن فكرة الواجب املعّلق التي 

قال هبا الشيخ حمّمد حسني األصفهايّن احلائرّي أمور: 

باًبا  فتح  وبذلك  املفّوتة،  املقّدمات  مشكلة  حلّل  تصّدى  من  أّول  أّنه  األّول: 
لألصولّيني الذين جاءوا بعده، لينظروا يف جوابه وليحاولوا طرح إجابات أخرى.

أعالم  أشغل  مطلًبا ومبحًثا علميًّا جديًدا،  للّساحة األصولّية  قّدم  أّنه  الثاين: 
األصولّيني إىل يومنا هذا، وتناول الكالَم حوَله نقًضا وإبراًما ونفًيا وإثباًتا كوكبٌة 

عظيمٌة من فحول علم األصول بني مثبٍت وناٍف ومؤّيٍد ومعارٍض.

البحث  يف  ا  جدًّ عميقة  ملراحل  وصلت  قد  املعّلق  الواجب  فكرة  أّن  الثالث: 
األصويّل احلديث، بربكة ما أبدعه الفكر األصويّل لصاحب الفصول.

الرابع: أّن صاحب الفصول أّول من قّسم الواجب عىل قسمني: منّجز ومعّلق.

وأخرًيا ال يفوتنا التنبيه عىل أّن اهلدف ها هنا مل يكن اخللوص لنتيجة قطعّية، بل 
كان اهلدف هو بيان أّن صاحب الفصول قد أغنى الفكر األصول وفتح آفاًقا 

جديدة يف هذا املضامر الواسع، فجزاه اهلل وجزى علامءنا خرًيا.



172

�ل�شيخ حمّمد ح�شني �الأ�شفهايّن �حلائرّي ونظرّية �لو�جب �ملعّلق

الهوامش
ينظر أصول الفقه: 265.. 1
املصدر نفسه: 284.. 2
 املصدر نفسه: 269.. 3
 هو الشيخ حمّمد حسني بن حمّمد رحيم الطهرايّن األصفهايّن احلائرّي، فقيه، أصويّل، . 4

جمّدد، من كبار علامء اإلمامّية، ولد يف إيوان كيف بأطراف طهران، حرض يف أصفهان 
عىل أخيه الشيخ حمّمد تقي)ت: 1248ه( والزمه طوياًل، انتقل إىل كربالء واختذها 
اإلستداليل،  الفقه  الغروّية،  الفصول  له:  أساتذهتا،  أبرز  كأحد  فيها  وبرز  موطنًا، 
اآلمل:  أمل  تكملة  ينظر:  للهجرة،   1255 سنة  كربالء  يف  تويّف  عملّية،  ورسالة 

364/5، طبقات أعالم الشيعة: 390/10، موسوعة طبقات الفقهاء: 576/13.
 ينظر أصول الفقه: 103.. 5
 ينظر الفصول الغروّية: 79.. 6
 ينظر املصدر نفسه.. 7
 ينظر املصدر نفسه.. 8
 ينظر املصدر نفسه.. 9

 ينظر املصدر نفسه: 80.. 10
 ينظر املصدر نفسه: 79.. 11
 ينظر املصدر نفسه: 80.. 12
 ينظر املصدر نفسه.. 13
 ينظر: املصدر نفسه.. 14
 البقرة: 197.. 15
آل عمران: 97.. 16
 الشيخ عيل بن فتح اهلل النهاوندّي النجفّي، أحد أكابر أعالم اإلمامّية، فقيه، أصويّل، . 17

يف  رسالة  الطهارة،  كتاب  الكبري،  األصول  ترشيح  الصغري،  األصول  ترشيح  له: 
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الدماء الثالثة، تويّف يف النجف األرشف سنة 1322 للهجرة، ينظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء: 14/ق430/1. بترّصف. 

 ينظر كفاية األصول: 102.. 18
 الشيخ حمّمد كاظم بن حسني اهلروّي اخلراسايّن، صاحب الكفاية، كان فقهًيا جمتهًدا، . 19

أصوليًّا متبّحًرا، وأحد زعامء اإلمامّية، ولد يف مشهد، ورشع فيها الدرس، ثّم انتقل 
وذاع  واشتهر  للتدريس  تصّدى  ثّم  أعالمها،  من  مستفيًدا  األرشف،  النجف  إىل 
صيته وقصده طاّلب العلم واملعرفة، حتى حرض عليه املئات، وبرز فيهم عدٌد كبري 
من املراجع، له: كفاية األصول، حاشية عىل املكاسب، حاشية عىل الفرائد، الفوائد 
األصولّية، وغريها، تويّف يف النجف األرشف سنة 1329 للهجرة، ينظر: موسوعة 

طبقات الفقهاء: 14/ق788/2. 
 كفاية األصول: من أشهر املتون األصولّية احلوزوّية، وهو من الكتب الدراسّية إىل . 20

هذا العرص، ويمّثل دورة أصولّية كاملة، اخترص فيه علم األصول وأودع فيه نظرّياته، 
ُعني األعالم برشحه والتعليق عليه بعرشات املؤّلفات، ينظر: الذريعة: 186/6. 

 كفاية األصول: 102.. 21
 ينظر: هناية الدراية: 76/2.. 22
 املصدر نفسه.. 23
 املصدر نفسه.. 24
 الشيخ حمّمد حسني بن حمّمد حسن األصفهايّن النجفّي، فقيه، أصويّل بارع، فيلسوف . 25

عبقرّي، ولد بالكاظمّية وتعّلم هبا، ثّم انتقل إىل النجف األرشف، ومن أبرز أساتذته 
للتدريس،  بعد وفاة أستاذه اخلراسايّن  الكفاية، وتصّدى  املحّقق اخلراسايّن صاحب 
فتهافت عليه بغاة العلم، وصار من مشاهري أعالم النجف، له: هناية الدراية يف رشح 
النجف األرشف سنة 1361  تويّف يف  الفقهّية، وغريها،  القواعد  الكفاية، رسالة يف 

للهجرة، ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق692/2.
 ينظر أجود التقريرات: 136/1.. 26
 الشيخ حمّمد حسني بن عبد الرحيم النائينّي الغروّي، من أعالم اإلمامّية وكبار املراجع، . 27

ولد يف بلدة نائني من توايع يزد، انتقل إىل أصفهان ودرس فيها عىل عدد من األعالم، 
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الــرشازّي)ت:  املجّدد  سّيام  وال  أعالمها  دروس  من  فاستفاد  سامّراء  إىل  انتقل  ثّم 
1312ه( وبعدها انتقل إىل كربالء وبقي فيها سنني عّدة، ثّم سكن النجف األرشف 
منهم سّدة  الكثري  وبلغ  العلم،  منه طاّلب  أخرًيا، وتصّدر هبا وطار صيته، واستفاد 
املرجعية، له: حاشية عىل العروة الوثقى، رسالة يف اللباس املشكوك، وغريها، ومن 
تقريرات حمارضاته: أجود التقريرات، فوائد األصول، تويّف يف النجف األرشف سنة 

1355 للهجرة.
 ينظر منتقى األصول: 158/2.. 28
 ينظر هناية الدراية: 79/2، منتقى األصول: 160/2.. 29
 ينظر منتقى األصول: 162/2.. 30
 ينظر كفاية األصول: 104.. 31
 وسائل الشيعة: 261/1، ب4 من أبواب الوضوء، ح1.. 32
 كفاية األصول: 105.. 33
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

1413هـ، . 1 ت:  اخلوئّي،  املوسوّي  القاسم  أبو  للسّيد  التقريرات:  أجود 

تقريًرا ألبحاث الشيخ حمّمد حسني النائينّي الغروّي، ت: 1355هـ، ط1، 
النجف األرشف، د.ت.

الشيخ . 2 حتقيق:  1383هـــ،  ت:  املظّفر،  رضا  حمّمد  للشيخ  الفقه:  أصول 

عباس عيل الزارعّي السبزوارّي، مؤّسسة بوستان كتاب، قم املقّدسة، ط 
9، 1432هـ.

تكملة أمل اآلمل: للسّيد حسن الصدر الكاظمّي، ت: 1354هـ، حتقيق: . 3

املؤرخ  دار  الدباغ،  عدنان  الدباغ،  الكريم  عبد  حمفوظ،  عيل  حسني  د. 
العريّب، بريوت، 1429هـ.

املنزوّي . 4 حمسن  حمّمد  الشيخ  الطهرايّن،  بزرك  لآلقا  الشيعة:  أعالم  طبقات 

بريوت،  ط1،  العريّب،  الرتاث  إحياء  دار  نرش:  1389هـ،  ت:  الــرازّي، 
1430هـ. 

األصفهايّن . 5 حسني  حمّمد  للشيخ  الفقهّية:  األصــول  يف  الغروّية  الفصول 

احلائرّي، ت: 1255هـ، دار إحياء العلوم اإلسالمّية)طبعة حجرّية(، قم 
املقّدسة، 1404هـ.

1329هـ، . 6 ت:  اخلراسايّن،  اهلــروّي  كاظم  حمّمد  للشيخ  األصــول:  كفاية 

حتقيق مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املقّدسة، د.ت.
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حمارضات يف أصول الفقه: للشيخ حمّمد إسحاق الفّياض، تقريًرا ألبحاث . 7

التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  اخلوئّي،  املوسوّي  القاسم  أبو  السّيد 
جلامعة املّدرسني، قم املقّدسة، 1419هـ.

1403هـ، . 8 ت:  احلكيم،  الصاحب  عبد  الشهيد  للسّيد  األصــول:  منتقى 

مطبعة  1418هـ،  ت:  الروحاين،  احلسينّي  حمّمد  السّيد  ألبحاث  تقريًرا 
اهلادي، قم املقّدسة، ط2، 1416هـ.

اإلمــام . 9 مؤّسسة  يف  العلمّية  اللجنة  تأليف  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 

اإلمام  مؤّسسة  نرش  السبحايّن،  جعفر  الشيخ  بــإرشاف   ،الصادق
الصادق، قم، ط1، 1418هـ.

ت: . 10 األصفهايّن،  حسني  حمّمد  للشيخ  الكفاية:  رشح  يف  الــدرايــة  هناية 

املقدسة،  قم  الرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤّسسة  حتقيق  1361هـ، 
ط1، 1418هـ.

بن . 11 الشيخ حمّمد  العاميّل،  للحّر  الرشيعة:  مسائل  إىل حتصيل  الشيعة  وسائل 

احلسن احلّر العاميّل، ت: 1104هـ، تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحيم 
الربايّن الشريازّي، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ط6، 1412هـ.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



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

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

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

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

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



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

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

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

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

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



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

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

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

Editor-in-Chief



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

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

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



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

Merciful

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

in pagination.
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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