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ِء

بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة احلسينّية املقّدسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda

          Bp 1.1. M84   V1.N2 :    Lc رقم تصنيف

املؤلف الشخصي : 

احملقق: مجلة علمّية فصلّية تعنى بالدراسات والبحوث تصدر عن حوزة احِلّلة  العنوان :              
العلمّية /  

مركز العّلمة احلّلي+. العتبة احلسينّية املقّدسة. بيان املسؤولية :      

بيانات الطبعة : 

بيانات النشر :                 احِلّلة: العراق: العتبة احلسينّية املقّدسة. مركز العّلمة احِلّلي+، 1438 
هـ = 2017م

مجّلدات. الوصف املادي :  

)مركز العّلمة احِلّلي+(  سلسلة النشر : 

الوصف مأخوذ من : السنة األولى، العدد الثاني، )1438هـ /2017  تبصرة دورية : 
م(.

تبصرة ببليوغرافية : 

فصلّية. تبصرة دورية : 

موضوع شخصي :

موضوع شخصي :

بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة احلسينّية املقّدسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda
          Bp 1.1. M84   V1.N2 :    Lc رقم تصنيف

املؤلف الشخصي : 
العنوان :                 احملقق: مجلة علمّية فصلّية ُمحكمة تعنى بالدراسات والبحوث تصدر عن حوزة احِلّلة العلمّية   

مركز العّلمة احلّلي+. العتبة احلسينّية املقّدسة. بيان املسؤولية :      
بيانات الطبعة : 

بيانات النشر :               احِلّلة: العراق: العتبة احلسينّية املقّدسة. مركز العّلمة احِلّلي+، 1438 هـ = 2017م
مجّلدات. الوصف املادي :  

)مركز العّلمة احِلّلي+(  سلسلة النشر : 
الوصف مأخوذ من : السنة األولى، العدد الثاني، )1438هـ /2017 م(. تبصرة دورية : 

تبصرة ببليوغرافية : 
فصلّية. تبصرة دورية : 

موضوع شخصي :
موضوع شخصي :

اإلسلم - دوريات. مصطلح موضوعي : 
احلوزة العلمّية في احِلّلة ـ تاريخ ـ دوريات. مصطلح موضوعي : 
املدارس الدينية ـ العراق ـ احِلّلة ـ دوريات. مصطلح موضوعي : 

العلماء املسلمون ـ الشيعة اإلمامّية ـ العراق ـ احِلّلة ـ تراجم. مصطلح موضوعي : 
مصطلح موضوعي : 

احِلّلة )العراق( ـ احلياة الفكرية. مصطلح موضوعي جغرافي : 
العتبة احلسينّية املقّدسة. مركز العّلمة احِلّلي+. مؤلف اضافي : 

عنوان اضافي : 
متت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة احلسينية املقدسة



عرّي جمللَّة )احملقِّق( التَّاريخ الشِّ
اد اعر د. سعد احلدَّ  الشَّ

قي وطاَبِت األَغراُس والِعْرُض النَّقيُمْذ َحلَّ فيها امُلْرتَضى َحلَّ الرُّ
ى ت ُدَجً مُس في آفاِقها ُردَّ امُلــْوِنِقوالشَّ ِبــَسَناها  رْتها  فــنـوَّ
مَلْن البيضا  َة  جَّ احمَلَ َيْستقيفأْضَحِت  احَلنيِف  يِن  الدِّ  َجواهَر 
تارُيُخها ذا  الفيَحاُء  ُة  احِللَّ ُمْوِرِقذي  ِعــْلٍم  تــراُثها كــنوُز 
َمَحاِسنًا احِلــَجا  َأْلَباَب  وَمــْشِرِقَأنــاَر  َمــْغِرٍب  في  َوَزاَنها 
الذي والِفْكُر  اُن  اإلْيَ ِقَحْوَزُتها  شــعَّ َعــلى اأَلَناِم فــي َتَدفُّ
الَوَرى َأْفَذاِذ  َخيِر  مْن  ِقأْعلُمَها  ِمــْن َعــاِرٍف أو عــالٍِم ُمَدقِّ
راَيــِة نـا َمـَعاِرفًا في َرْوَنِقبــالفقِه واألُصــْوِل والدِّ وا الدُّ  بــزُّ
َمْنِطقًا الَقومَي  ْهَج  النَّ ُعوا  وَحــاَفُظوا عــلى الَوالِء امُلـْطَلِقَتدرَّ
ُدوا وَجدَّ ناِفعًا  َأَساَسًا  وا  امُلْغِدِقَسنُّ ِصْيِ  الرَّ والِعْلِم  رِس   بالدَّ
َما األيــاُم َتـْجِري َحـَزنًا ُمْطِبِقلكـنَّ َظلٍم  مْن  َدْهٍر  وبعَد 
ِمْرَفِق ترعى الَيُد احَلُنوُن فيها مركزًا َأَجلِّ  في  احُلَسْيِ  باْسِم 
َذا احِللِّيِّ  َمِة  الَعلَّ امُلْشِرِقفَمْرَكُز  َراِث  التُّ إلِحَياِء  َيْسَعى 
َيْعَشِقِمــْن زاِدِه َمـَجلَّـٌة  ُمــْحَكَمٌة ِفْيها  اأَلْبواَب  ُيْبِصِر  َمْن 
نا )َيُسرُّ تـأِرْيُخها  َجـاَءنا  ِق( َقــْد  قِّ ـَهى َمَجلَّـُة احمُلَ ِطــْرُس النُّ

321+ 269+ 96+ 473+ 279= 1438 هجرية
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أ.د أمين عبد اخلالق املصري
اجلامعة االمريكية / لندن 

أ.د محمد حسني آل ياسني
جامعة بغداد  / العراق 

أ.د حميدي عطائي نظري
جامعة اصفهان / ايران

أ.م. د. الشيخ حيدر السهالنّي
جامعة الكوفة / العراق 

أ.د رسول جعفريان
جامعة طهران / ايران

أ.د حازم سليمان احللي
جامعة الكوفة / العراق

أ.د محمد زوين
جامعة الكوفة / العراق 

الهيأة االستشاريَّة 

أ.د محمد كرمي الشمري 
جامعة بابل / العراق 

أ.د محمد حسني النقوي
جامعة بهاء الدين زكريا / باكستان 

أ.د عباس كاشف الغطاء
جامعة الكوفة / العراق 

أ.د نذير احلسني
جامعة املصطفى / ايران 

أ.د  سعيد جاسم الزبيدي
جامعة نزوى/ سلطنة عمان  

أ.د محمد فريد عبداهلل
اجلامعة اإلسالمية /لبنان 

أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي
جامعة كربالء / العراق 

أ.د عبد اجمليد محمد اإلسداوي
جامعة املنيا/ مصر
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أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل  كلية الرتبية للعلوم االنسانية  

أ.م. د عباس هاني اجلراخ 
املديرية العامة لرتبية بابل 

أ.م. د علي خضري احلجي 
جامعة الكوفة  كلية الفقه

الشيخ الدكتور عماد الكاظمي
اجلامعة العاملية.لندن- العراق    

أ.م. د حممد نوري املوسوي 
جامعة بابل  كلية الرتبية للعلوم االنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرابي
 جامعة كربالء/   كلية العلوم االسالمية

هيأة التَّحرير 

أ.م.د السيد مهند مصطفى مجال الدين

جامعة الكوفة ـ كلية الفقه

أ.م. د جبار كاظم املال
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.م. د فاضل مدب متعب
جامعة الكوفة / كلية الفقه 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

أ.م. د حممد حسن عبود
 جامعة كربالء / كلية العلوم االسالمية 

م.د رياض رحيم ثعبان 
 جامعة بابل/ كلية الدراسات القرانية  

م.د كريم محزة محيدي العيساوي
 كلية االمام الكاظم× ـ بابل



شروُط النشِر في مجلَِّة )احملقِِّق(

ِة ، وتستقبُل البحوَث  ترحب جملة ) املحقق( بإسهامات الباحثني يف تراث حوزة احللة العلميَّ

الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية: 
العلميَّة  الناحيتني  امُلتعارف عليها عاملًيا من  العلميَّة  البحُث مستوفيًا لأُلصوِل  – اْن يكوَن   1

والفنية.
ا ُمقًقا عىل خمطوطة أو أكثر ينرش كاماًل، وإذا زاَد حجُمُه يكون  ُم نصًّ 2 – إذا كان البحُث املقدَّ

يف عددين، وينبغي أن يكون مصحوبًا بصور واضحة من املخطوطة أو املخطوطات .
ًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى. 3 – أن ال يكون البحث منشوًرا، أو ُمقدَّ

بحدود   CD(( مدمج  قرص  مع  ُنسٍخ،  بثالث   )A4( ورق  عىل  مطبوًعا  البحث  م  ُيقدَّ  -  4
)5000 – 10000( كلمة، بخط )Simplified Arabic(، وبحجم )14(، عىل أن 

فحات ترقيًم متسلساًل. م الصَّ ترقَّ
5 – تقبل البحوث املرتمجة من لغة أجنبية إىل العربية، بعد استيفاء الرشوط العلمية املتبعة يف 

الرتمجة.
صفحة  حدود  يف  كلُّ  اإلنجليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ص  ملخَّ تقديم   –  6

مستقلة، ويكون بحدود )350( كلمة. 
7 – أْن ُيذكر يف الصفحة األوىل من البحث اسم الباحث/ الباحثني، والعنوان، وجهة العمل، 
ذكر  عدم  مراعاة  مع  اإللكرتوين،  والربيد  املحمول،  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان 

اسم الباحث أو الباحثني، أو اإلشارة إىل ذلك يف ُصلب البحث.
التوثيق  يف  املعروفة  العلمية  األصول  فيها  وُتراعى  البحث،  آخر  يف  اهلوامش  إىل  ُيشار   –  8

واإلشارة.
مصادر  وجود  حالة  ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  – يزوَّ  9
العربيَّة،  املصادر واملراجع  قائمة  ٌة هبا منفصلة عن  قائمٌة خاصَّ ُتفرد هلا  أجنبيَّة  ومراجع 

تيب األلفبائي . ويراعى يف إعدادمها الرتَّ
إىل  كل  الشَّ أسفل  يف  وُيشار  ة،  مستقلَّ أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  ُتطبع   –  10

مصدرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
ة األوىل. ة للمرَّ رية العلميَّة إذا كان الباحث ينرش يف املجلَّ 11 – إرفاق نسخة من السِّ



م إىل مؤمتر أو ندوة، ومل ُينرش ضمن أعمهلم، كم ُيشار إىل  12 – أن ُيشري فيم إذا كان البحث قد ُقدِّ
اسم أيَّة جهة علميَّة، أو غري علميَّة قامت بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

13- ُتعربِّ مجيع األفكار املنشورة يف املجّلة عن آراء كاتبيها، وال ُتعربِّ لِزاًما عن وجهة نظر جهة 
اإلصدار.

ي، لبيان صالحيَّتها للنَّرش، وال ُتعاد إىل أصحاهبا، سواء  14 – ختضع البحوث لتقويم علمي رسِّ
أُقبلت للنَّرش أم مل تُقبل، وعىل وفق اآلليَّة اآلتية: 

• م.	 ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التَّسلُّ غ الباحث بتسليم املادة امُلرسلة للنَّرش يف مدَّ ُيبلَّ
• ُيشَعر أصحاب البحوث املقبولة للنَّرش بموافقة هيأة التَّحرير عىل نرشها، وموعد نرشها 	

ع. امُلتوقَّ
• البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو زيادة عليها قبل نرشها، ُتعاد إىل 	

دة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائًيا للنَّرش. أصحاهبا، مع املالحظات املحدَّ
• غ أصحاهبا بعدم قبوهلا للنرش، وليس لزاًما بيان أسباب ذلك.	 البحوث املرفوضة ُيبلَّ
• ُيشرتط يف قبول النَّرش موافقة خرباء التقويم. 	
• ُيمنح كلُّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه، مع مكافأة ماليَّة. 	

15 – ُيراعى يف أسبقيَّة النَّرش:
• البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.	
• تاريخ تسليم البحث لرئيس التَّحرير.	
• تاريخ تقديم البحوث بعد التعديل.	
• م أمكن ذلك.	 تنويع جماالت البحوث كلَّ

 ،)mal.muhaqeq@yahoo.com( ة 16 – ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتويّن للمجلَّ
ة عىل العنوان اآليت :    م إىل مقر املجلَّ أو )alalama.alhilli@yahoo.com( ، أو ُتسلَّ

ة، شارع األطباء، بناية متحف احللة املعارص(. ) العراق، مافظة بابل، احللَّ
17- ماُينرش يف املجلة ال يعدو كونه مطارحات علمية رصفة، وال ُيعرب بالرضورة عن وجة 

       نظر املجلة
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احملاور اليت تبحث فيها اجمللة 

ــرون، علوم  ــه )التفسير واملفس ــرآن وعلوم ــور األول: الق احمل  -1
القرآن، القراءات القرآنية(.
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االفتتاحيَُّة

بقلم رئيس التَّحرير

ٱ ٻ ٻ

ٍد  لُم على َأشرف اخلْلِق أجمعي محمَّ لُة والسَّ ــُد هلِل ربِّ العاملي ، والصَّ احلم
يبي الطاهرين ^ . األمِي÷ ، وعلى أهِل َبيتِه الطَّ

وبعد، مما قيل قدًيا : ))مسيرُة األلِف ميٍل تبدُأ ِبُخْطَوٍة َواِحَدٍة(( ، وقد بدأت 
ــاق النفس ، ثم ظهرت تلك  ــراء )احملّقق( بفكرٍة مستكنة في أعم ــا الغ مجلتن
لتها إلى مشروع  رٌة ، وحوَّ الفكرة إلى الوجود بوصفها ورقة عمل ناقَشْتَها ُعُقوٌل نيِّ
علميٍّ ُيْعَنى بتراث )حوزة احللة العلمية( في أبعاده كلِّها : القرآن وعلومه ، والفقه 
ــال ، والعلوم العقلية ، والعلوم العربية ، والدراسات  وأصوله ، واحلديث والرج
التاريخية ، واألخلق والعرفان ، واملعارف العامة ، وحتقيق النصوص ، ويكن 
َقْت - إلى حد ما - منذ اخلطوات اأُلوَلى لها ؛ لكونها  القول إنَّ هذه اجمللَة قد ُوفِّ
تعنى بتراث حوزة احللة العلمية التي تنهُل من َمعِي أهل البيت ^، وألنها حملْت 
ــاب مشروٍع ، أخلصوا  ــاء هيأة حتريرها كانوا أصح ق، وألنَّ أعض ــَم احملقِّ اس
ــم ممن يلك قلًما  ــق ، وانفتحوا على غيِره وا في الَبحِث والتحقي ــدُّ ــَة، وَج النيَّ
ــا وهلِل احلمد ، وخطونا خطوًة جديدًة  قن ــي ميداِن الَبحث والكتابة ، وقد ُوفِّ ف
ــة )احملّقق(، وكانت خطوة عابرة لإلطار احمللي )العراقي( ، على مستوى  مبجل
استقطاب البحوث ، وعلى مستوى التوزيع ، أما على مستوى االستقطاب ، فقد 
َنْت محتوياُت بحوثها بحوًثا طيبة ألسماء المعة من أعلم الفكر اإلسلمي  َتَضمَّ
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من اجلمهورية اإلسلمية اإليرانية ، والبحرين ، وأما على مستوى التوزيع ، فقد 
ًبا ، واستحساًنا ملحوًظا في مراكز البحِث العلمّي والتحقيق. القْت ُقُبواًل طيِّ

اء الكرام ، ومتابعي  ــرَّ م للق ــر واعتزاز - نقدِّ ــا نحن اليوم - وبكلِّ َفخ وه
ًنا نقاَط القوة في األعداد السابقة  ــا الغّراء العدد الرابع ، الذي جاَء ُمتضمِّ مجلَّتن
ــدد جديد حجم التراث الضخم  ــا ، وبهذا نثبت للقراء الكرام في كل ع كله
لهذه احلوزة العلمية العتيدة ، ومدى تعلُّق قلوب محبي املعرفة بهذا التراث بعامة، 
وء على أمر مغمور،  ــي بخاصة ، ففي كلِّ عدٍد َيصدر ُيسلَُّط الضَّ وقلوب احللي
أو مخطوط نفيس، وبهذا نوقد شمعة حلية نقهر بها ظلم اجلهل، وننتصر على 
َب، أو ُيَصادر ؛ ليركن في رفوف  من حارب ذلك اإلرث، أو حاول جاهًدا أْن ُيَغيِّ

مكتبات ألقطار بعيدة ؛ ويكون بعيًدا عن أيدي احلليي .
ــل( على حسن  ــَر الباري )عز وج ــدد إالَّ أْن نشك ــي هذا الع ــا ف    وال يسعن
ــدي الكربلئيَّ )دام عزه(  ــق، وفي الوقت نفسه نشكر الشيَخ عبد امله التوفي
ــيّ للعتبة احلسينية املقدسة ، الذي كان لنا َيْسًرا في ُكلِّ عسٍر  رع املتوّلي الشَّ
من أجل إجِناح هذه اجمللة خدمًة للعلم ، ووفاء ألعلم كبار حوزة احللة العلمية، 
ة  َق العاملَي في العتبِة احلسينيَّ ــدَّ في عمره الشريف ، وأْن ُيوفِّ فاهلَل نسأُل أْن ي
سة كّلهم ، وفي طليعة َمن ندعو لُه بالتوفيِق سماحة السيد جعفر املوسوي  املقدَّ
)دام توفيقه( األمي العام للعتبة احلسينية املقدسة ؛ لكونه يرَعى املركَز ومجلَتُه 
ــة رعاية خاصة، ، وإن َنِسيُت َأحًدا من الشكر ، فيقينا ال أنسى أعضاَء  العلمي
هيأة التحرير وعملهم الدؤوب الذي كان مبثابة جنة آتت ُأُكلها ، فكانت ثمرة 
تلك الشجرة هذا العدد ببحوثه التي تسهم في ميدان البحث العلمي ، وتترك أثًرا 

في حقل التراث العلمي حلوزة احللة العلمية ، وفقهم اهلل جميًعا، 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي ، وأفضل السلم ، وأمت التسليم، على 

يبي ^ .  النبيِّ األمي، وأهِل بيتِه الطَّ
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كلمة الهيأتني التحريرية واالستشارية

ٱ ٻ ٻ

لُم على َنِبيِّ  لُة والسَّ ــُد هلِل َربِّ الَعاملَي َفاِطِر السماواِت واأَلرَض، والصَّ احلم
اهرين^ د ÷ ، وعلى َأهِل َبيِتِه امُلنَتَجبَي الطَّ حمِة والَبركِة َأبي القاسم محمَّ الرَّ
ٍد َصدَر ِمنها إِلى ِتبياِن َهَدِفها  ــدَ ِل َع ق( ُمنُذ َأوَّ ــد، فقد َسَعْت مجلُة )احملقِّ وبع
ــي رصد نتاجات علماء حوزة احللَّة العلمية وإبراَزها ، دراسًة ، وحتقيًقا ، َعبَر  ف
ــِت اجمللَُّة  كثيًرا من  اَء ماضيٍة ، وتلقَّ مْت بعزيٍة حذَّ ــرة ، َفتقدَّ ــا العش محاوره
ــُل الباحثي ، وقد ُنِشَر بعضها في أعدادها  ــوث اخملتلفة التي جادت به أنام البح

الثلثة املاضية ، وينتظر الباقي إلى قادم األعداِد ، مبشيئة اهلِل وعوِنِه.
ــٍة كبيرٍة ، بثقلها املعهود ، وضخامة املسؤولية  ــد َحازِت اجمللُة على أهميَّ  وق
التي حتملها ، وانفرادها مبا تصبو إليه ، شكًل ومضموًنا وإهاًبا ، في َمغِرِسَها 
ــَي ، وَأَخَذ  ــِه وَصاَر َمناًرا للُمدجِلِ ــِب الذي انتَحْت إلي ح ــب، وطريقها اللَّ الطيِّ
ــة، ونفوسهم ُطلعٌة مللَحَقِة َما  ا صدَر  من َأعدادها السابق ــوَن يسألوَن َعمَّ الباحث
سيصدٌر منها ، سواء َعن طريِق االتِّصال البريديِّ أو احلضور إلى مركز العلمة 
ــْم برَصانِة ُبُحوثها ،  َهاِتِه ؛ لعلمِه َرُة َعن َتَوجُّ ــاُن حالِِه وامُلعبِّ ــيّ + ، وهي لس احِللِّ
لَُّة على اجَلْمِع  ــا يصدر إليها ، وَحَرَصِت اجمَلَ ابها، وتعدد جغرافية م ــاء كتَّ وأسم
ــَي احلوزويي واألكادييي ، وهذا )التنوع( العلميُّ يصبُّ في َمصلَحِة الَهَدِف  َب

امي الذي ُأنِشَئْت ِمن أجلِه ، وهي َقِميَنٌة باالضطلِع بِه. السَّ
ــمَّ ينهمُر< - فقد أوصْت جامعة  ل الغيث قطُر ث ــكلِّ هذا - وقدًيا قيل >أوَّ ل
ــة وقراءة  ق ــد دراسة معمَّ َمة ، بع ــًة محكَّ ــق( مجلَّ ــون )احملق ــلء أْن تك كرب
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ــن جامعات غيرها تباًعا، وبذلك  ــبَّ ذلَك ستأتي حتكيمات ُأخر م فاحصة،وِغ
أضحِت اجمللُة منهًل صافًيا للباحثي الذين يريدون الترقية، واملنهُل العذب كثير 

الزحام . 
ٍر عاٍل  ــود مضنية وتدبُّ ــَأِتْ اعتباًطا ، بل جاء بجه ــذا اإلجناُز الكبيُر لم ي ه
هاِر ، ِبخبَراِتها  ــورْة ، التي كاَنْت َتِصُل الليَل ِبالنَّ أخذْت بِه هيأة التحرير مشك
َة  ــا وُلَغِوًيا،  َفَتَجاَوَزِت امُلدَّ ــة ، في تقومي البحوِث التي َتِصُل إِليَها ِعلميًّ امُلتراِكَم
حِر؛  ومثلما جتاوزِت  منيَة امَلعهوَدَة ، إْذ كانْت تعمُل خارَج أوقات الدوام إلى السَّ الزَّ
الزمان ، فقد حرصْت على جتاوز املكان أيًضا ، وذلَك بالسعِي إلى إرسالها الى 
ــدول األخرى، كإيران والبحرين ولبنان ومصر ، وغيرها واستكتاب باحثي  ال

ِقي لَِرفِدها ِبنتاِجهم الِفكِريِّ الذي ينفُع الناَس فيمكث في األرض. وُمَحقِّ
رها  وهذا العدد الرابع منها يضمُّ نخبة من البحوث جتمعها وحدة موضوٍع ، حبَّ
َقي نفيَسي  ــي ُمحقَّ ًة ، ونصَّ ــَل ُبحوًثا مهمَّ ــي التأليف والتحقيق ، شم أعلم ف

ة. ل مرَّ ُينشران أوَّ
ْش باحلياة إالَّ بجهود مباركة ومتابعة  ــرْز أو تتنغَّ د أنَّ اجمللة لْم تب ــن املؤكَّ وم
ــة من لدن املشرف العام ملركز العلمة احلليِّ ورئيس حتريِرها الشيُخ عقيل  دائب
ِخيِّ ِمن  عم السَّ ــن الدَّ ــيِّ ، ومديرها املتألق والهيأة التحريرية ، فضًل َع الكفل
ُه(،  ــدّي الكربلئيِّ )دام عزُّ ِة الشيِخ عبِد املِه ــةِ احُلَسيِنيَّ رعيِّ للعتَب ــي الشَّ امُلَتَولِّ

ِد جعفٍر امُلوَسِويِّ )داَم َتوفيُقُه(. ِة السيِّ واألمِي العام للعتبِة احُلسينيَّ
ــدٍ امُلصطَفى وآِل بيِتِه  نا ُمحمَّ ــَي ، وَصلَّى اهلُل على نبيِّ ــُد هلِل َربِّ العامل واحَلم

اِهِريَن^. الطَّ
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 التربيِة
ُ

فلسفة

ها على تفسيرِه 
ُ

 عند السيد اآلملّي وتطبيقات
اخلضّم( والبحر  األعظم  )احمليط 

أ. م. د. قصي مسري عبيس                                            أ.سيف طارق حسني العيساوي
	    جامعة بابل/ كلية الرتبية األساسية            كليَّة اإلمام الكاظم×/ أقسام بابل	

الس�يد حيدر اآلميل + م�ن علمء املذهب اإلمامّي، متيز بأكث�ر من علم كالعلوم 
العقلي�ة والرتبوي�ة والعرفاني�ة، ويف ه�ذا البح�ث ح�اول الباحث�ان دراس�ة اجلانب 
الفلس�في والرتب�وي عن�ده؛ وذل�ك ألمري�ن: األول: حتلي�ل األف�كار واملعتق�دات 
واملب�ادئ الت�ي يؤمن هبا الس�يد اآلميل+، بغي�ة الوصول إىل نش�اطه العلمي وحتليل 
نتاجاته الفكرية وتوجيهها بم يعود عىل اإلنس�ان باملنفعة واخلري العميم يف ظل نظرية 
أهل البيت ^، األمر الثاين: إِنه مل يأخذ حّقه يف البحث والدراس�ة عند مدرسة أهل 
البي�ت^ يف اجلوانب الفلس�فية والرتبوية، وهلذا أراد الباحثان بيان األثر الفلس�في 
والرتب�وي عند الس�يد اآلميل+ واإلفادة م�ن نظرياته الفلس�فية والرتبوية يف عرصنا 
احلارض، فهي جديرٌة بالبحث والدراس�ة، وتمَّ تقس�يم البحث عىل مبحثني، األول: 
الرتبية وعالقتها بالفلس�فة، واآلخر : فلس�فة الرتبية عند السيد اآلميل+، أما اخلامتة 

فقد سلطِت الضوَء عىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 
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Sayid Al-›Amuli›s Philosophy of Education and its Applications 
in his Interpretation(Al-Muheetul-A›dham wal-

Bahrul-Khidham: The Greatest Ocean and the Wide Sea)

by Assistant Professor Qusai Sameer ubayis Al-Hilli| College of Imam 
Al-Kadhim in Babylon and Professor Saif Tariq Hussain Al-Isawi| College 
of Basic Education| university of Babylon

Sayid Haider Al-Amuli is one of the scholars of the Imami school. He 
has been distinguished by dealing with more than one field of science such 
as intellectual, educational and gnostic (awareness)sciences. In the pres-
ent paper, the two researchers try to study the philosophical and the educa-
tional sides of Al-Amuli due to two reasons. First, to analyze the thoughts, 
beliefs and principles Al-Amuli has believed in so as to access his scientific 
activity. This will lead to direct them to be useful and beneficial welfare to 
clarify the ideology of Ahlul-Bait(Pbut). Secondly, Al-Amuli did not have 
the due right in research by the scholars who have studied the School 
of Ahlul-Bait in the philosophical and educational sides; therefore, the 
researchers have intended to indicate the philosophical and educational 
effects, to make the best use of such philosophical and educational sides in 
our present time. They are in fact worth of study and research. The paper is 
divided into two parts. Part One deals with education and its relationship 
with philosophy. Part Two deals with the philosophy of education adopted 
by Al-Amuli. The Conclusion has shed light on the most important results 
and recommendations concluded by the paper.
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مقدمة
ٱ ٻ ٻ

ــُد هللِ، َنْحَمُده، ونستعيُنه،   احَلْم
ــن ُشُروِر  ــه ِم ــوُذ ب ــُرُه، ونع ونستغف
ــاِت أْعَمالِنا، َمْن  أنُفِسَنا، َوِمْن سيئ
ــِد اهلل َفل ُمِضلَّ َلُه، ومن ُيْضلِْل،  َيْه
ًدا  ــُد أنَّ ُمَحمَّ ــُه، ونشه َفل َهاِدي َل
عْبُده وَرُسوُله ’، وبعد: فإن احلياة 
مع السيد حيدر اآلملي نعمة يدركها 
ــه، وما أسعد  ــم اهلل بها علي من أنع
ــذه الشخصية  ــان إذا جعل ه اإلنس
ــدى بهديه بعد  أمامه وإمامه- فاهت
ــد اشتهر بالعلوم  ــر آياته، فق أن تدب
الفلسفية والتربوية والعرفانية، ومن 
ــا فقد سّلط الباحثان الضوء على  هن
ــوي عند  ــي والترب ــب الفلسف اجلان
ــك ألمرين: األمر  السيد اآلملي؛ وذل
واملعتقدات  ــار  األفك األول: حتليل 
واملبادئ التي يؤمن بها السيد اآلملي، 
ــاط اإلنسان  ــول إلى نش بغية الوص
ــد محاوالته الفكرية  في حياته ونق
ــى اإلنسان  ــا يعود عل ــا مب وتوجيهه

ــي ظل  ــم ف ــر العمي ــة واخلي باملنفع
نظرية أهل البيت ^. األمر الثاني: 
ــدر اآلملي حّقه  ــد لم يأخذ حي السي
ــة عند مدرسة  ــي البحث والدراس ف
ــب الفلسفية  ــل البيت في اجلوان أه
والتربوية لآليات املباركة، ولألسف 
ــد ركنت آثاره في املكتبات  الشدي
ــا، وفي خزانة  ــة على رفوفه القدي
ــذا أراد الباحثان  ــات، وله اخملطوط
ــّي والتربوّي عند  ــاَن األثر الفلسف بي
السيد اآلملي، واإلفادة من نظرياته 
ــا  ــي عصرن ــة ف ــة والتربوي الفلسفي
بالبحث  ــرٌة  ــي جدي فه ــر،  احلاض
ــى  ــُث عل ــَم البح ــة، وُقّس والدراس
ــن التربية  ــي، كان األول: ع مبحث
ــا بالفلسفة، أما اآلخر فقد  وعلقته
تناولنا فيه فلسفة التربية عند السيد 
ــى محاور عدة:  اآلملي، واشتمل عل
احملور األول: تربية احلواس، واحملور 
الثاني: تربية النفس، واحملور الثالث: 
فلسفة التربية اخللقية، أّما اخلامتة 
فقد سلطِت الضوَء على أهم النتائج 

التي توصل إليها البحث.
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املبحث األول:
 الرتبية وعالقتها بالفلسفة

الرتبية لغًة واصطالًحا:
ــاُل َيْربو في  ــاء في اللغة: َربا امل ج
ــُه َتْرِبَيًة  ْيُت ــزداد)1(، وَربَّ با، أي: ي الرِّ
ــُه، أي غذوته، هذا لكلِّ ما  ْيُت وَتَربَّ
ــزرع ونحوه)2(،  ــي، كالولد وال ينم
ــوي  ــى اللغ ــرى أن املعن ــذا ن وهك
ــة يتضمن األمور اآلتية:  لكلمة تربي
ــادة - التغذية، وجتدر  النمو - الزي
ــى أن التربية هنا تستعمل  اإلشارة إل
لإلنسان وغيره من الكائنات، وهو 
ــا مفهوم األخلق الذي  ما ينفي عنه

ينتفي وجوده عند غير اإلنسان. 
ــلح : فهي تغذيُة  ــا في االصط أم
ــاج إليه  ــا يحت ــه مب ــم وتربيت اجلس
ــّب قوّيًا  ــرب ليش ــأكل ومش من م
ــى قادرًا على مواجهة تكاليف  معاًف
ــا، فتغذية اإلنسان  احلياة ومشقاته
ــد الكمال هو  ــول به إلى ح والوص
ــة، ويقصُد بهذا املفهوم  معنى التربي
ــًا  ــان جسم ــّذي اإلنس ــا ُيغ كّل م

ــًا ووجدانًا  ــًا وإحساس وعقًل وروح
ــا الرعاية  ــى أنه ــة)3(، مبعن وعاطف
ــل العمر األدنى،  ــة في مراح والعناي
ــة موجهة  ــذه العناي ــواء كانت ه س
ــي أم موجهة  ــب اجلسم ــى اجلان إل
ــى اجلانب اخُللقي الذي يتمثل في  إل
ــات قواعد  ــاب الطفل أساسي إكس
السلوك ومعايير اجلماعة التي ينتمي 
ــا تقدم أنَّ  ــص مم ــا)4(. ونستخل إليه
ــَة تعني: عملية قبول واستجابة  التربي
ــة التي   ــات البشري ــف النشاط خملتل
ــرد وتعمل على  ــاة الف ــر في حي تؤث

توجيهه ملمارسة سلوكه الطبيعي.
أهداف الرتبية :

ــي قدًيا  ــاول كثيٌر من املرب ح
ــًا  تعريف ــة  التربي ــف  تعري ــا  وحديًث
ــم اختلفوا في  ــًا مانعًا، إال أنه جامع
ــلف هو  ــذا االخت ــك، وسبب ه ذل
ــد الهدف من التربية من جهة،  حتدي
ــداف  ــد أه ــي حتدي ــم ف واختلفه
ــرى، ولكن  ــن جهة أخ ــع م اجملتم
جند أن هناك مجموعة من األهداف 
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ــة في أغلب  تكاد تكون مشترك
تعريفاتهم، ومن تلك االهداف : 

ــن الصالح، وهو  ــن املواط تكوي
والنواهي،  ــر،  باألوام ــزم  يلت الذي 
ــع من محض  ــي اجملتم ــي ف والقوان

إرادته. 
ــل للفرد: إن التربية  النمو الكام
ــه لكي  ــداًدا يؤهل ــرد إع ــد الف تع
ــي  ــن النواح ــًل م ــون متكام يك
ــة  واالنفعالي ــة  والعقلي ــة  اجلسدي

واخللقية واحلركية000 إلخ.
بناء شخصية الفرد : تعمل التربية 
على تكوين السلوك وتوجيهه؛ لبناء 
الفرد في اجملتمع من جميع النواحي.

حتقيق الكفاية اإلنتاجية: ال يتم 
ــة اإلنتاجية ّإال عن  الوصول للكفاي
طريق اخلطط املوضوعة لزيادة إنتاج 
املصانع والثروة احليوانية والصناعية 
ــاء املدارس  ــة، وذلك بإنش والطبيعي
لي  املتخصصة إلعداد أشخاص مؤهَّ

لذلك0 

مساعدة الفرد على التكّيف: إنَّ 
ــع بيئته الطبيعية  َف اإلنسان م تكيُّ
ــدرة  ــه الق ــون ل ــة تّك واالجتماعي
الكافية ليكتسب االجتاهات التي 

تفيده)5(.

 الفلسفة، مفهومها، ومعناها:
ــى احلرفي للفلسفة محبة  إنَّ املعن
ــول إلى  ــن الوص ــة، ولك احلكم
املعنى االصطلحي غير سهل، يقول 
األستاذ أحمد أمي: إن الوصول إلى 
ــى الفلسفة لهو  ــح ملعن ــد واض حتدي
ــف الفلسفة  ــر العسير، فتعري باألم
ــا يختلف  ــي مهد نشأته ــة ف اليوناني
ــة احلديثة، بل إن  عن معنى الفلسف
ــن مذهب فلسفي  تعريفها يختلف م
ــى  ــم إل ــر بعضه ــر، وينظ ــى آخ إل
ــا محاولة التعرف  ــة على أنه الفلسف
على »الوجود املطلق« وهذا التعريف 
الذين  ــون والطبيعّيون  املاّدّي يرفضه 
يقولون إنَّ معرفَة املطلق سواء كان 
ــود شيء فوق  ــودًا أو غير موج موج
قدرة البشر، وال يجني اإلنسان نفًعا 
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ــْن أْن يقضي عمره يبحث عن هذا  ِم
املطلق)6(.

ــي  ــول: ه ــارد وب ــا ريتش ويعرفه
ــه مبسائل تأتي  ــاط يتميز بعنايت نش
ــي تسلسل النظر  ــي مرحلة تالية ف ف
إليها وهي مسائل ذات نوع تأملي)7(، 
ــر إلى الفلسفة  ــَن الناس َمْن ينظ وِم
على أنها دراسة املبادئ العامة والعلل 
ــات العظمى للكون؛  البعيدة والغاي
ــر كلي شامل  ــول على تفسي للحص
للوجود، ومنهم َمْن ينظر إلى الفلسفة 
ــث عن اجلوهر والل  على أنها البح

متغير)8(. 
ويتضح أن هذه التعريفات جميعًا 
ــة القدية لدى  ــدق على الفلسف تص
فلسفة اإلغريق وحدهم وأشياعهم 
في العصور الوسطى إلى حد كبير، 
أما فلسفة العصر احلديث فلبد من 
ــون ذات معنى مختلف متامًا  أن تك

عن املعاني السابقة.
ــًا كبيرًا  ــع العلم شوط  لقد قط
ــن القضايا،  ــة كثير م ــي مناقش ف

وانسلخْت مجاالٌت ضخمٌة بكاملها 
ــة، وأصبح الناس  من جسم الفلسف
ــى الفلسفة اآلن على أنها  ينظرون إل
جهٌد عقليٌّ منظٌم مستمٌر ليجعل من 
احلياة شيئًا له معنى ويقوم الذكاء 
احلديثة حتاول  فالفلسفة  بتوجيهه، 
ــق وتقوم  ــورة أعم ــم الواقع بص فه
بتحليل األفكار واملعتقدات واملبادئ 
ــا نشاط اإلنسان في  التي يقوم عليه
ــه الفكرية  ــد محاوالت ــه ونق حيات
ــى اإلنسان  ــا يعود عل ــا مب وتوجيهه

باملنفعة واخلير العميم)9(.
ــوي فيختصر اهتمام  أما جون دي
ــرد  مج ــى  عل ــة  احلديث ــة  الفلسف
ــة القيم واشتقاقها  البحث في ماهي
ــة  وكيفي ــا  وطبيعته ــا  ومصادره
ــي تنظيم اخلبرة؛  تبريرها وأثرها ف
ــح مقبول،  ــح ذات منط واض لتصب
ــذا االختلُف في حتديِد  وقد أدى ه
ــِد األمر،  ق ــى َتعُّ ــى الفلسفة إل معن
وتخّوف الناس من استعمالها، وظن 
ــرون أنها عمل من اختصاص  الكثي
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ــاس تعيش مبعزل  ــة من الن فئة قليل
ــون لغة فنية  عن اآلخرين، ويستعمل
خاصة بهم ينعون اختيار ألفاظ غير 
مألوفة وعبارات غريبة، وفي النهاية 
تظل وجهة نظر، فهي معرفة من نوع 
ــة ذكية عميقة تدرك  خاص، معرف
األسباب وحتدد الغايات من ورائها، 
ــرة كان أمر  ــو أخذنا بتلك النظ فل
الفلسفة سهًل ميسورًا وأمكننا بعد 
ــا وإكسابنا  ــك النمو في مساره ذل
ــا واالنتفاع  ــى استعماله ــدرة عل الق

بها)10(.
عالقة الفلسفة بالرتبية:

والفلسفَة تشتركان  ــَة  التربي إنَّ 
في املوضوع، وتختلفان في الوسائل، 
ــو  ه ــا  بينهم ــرك  املشت ــيُء  فالش
اإلنسان، فموضوع التربية  اإلنسان، 
والفلسفة منذ نشأتها األولى ظهرت 
نتيجة الحتياجات تربوية، إذ حرص 
ــون  أفلط ــده  بع ــن  وم ــراط،  سق
ــة مشكلت  ــو على معاجل وأرسط
ــي أثينا خاصة وبلد  الواقع املؤلم ف

ــق إعادة  ــن طري ــة، ع ــان عام اليون
ــة املواطن اليوناني وإصلح  بناء تربي
اجملتمع األثيني بعد أن مزقته األنانية 
والفردية واحلرية غير املنضبطة التي 
ــة بحًثا  ــى فوضى وإباحي ــت إل انقلب
ــوات، واملتصفح  ــن امللذات والشه ع
ــة أفلطون يجدها تدور حول  لفلسف
ــى الفضيلة،  ــدل ومنه إل مفهوم الع
وينتهي صرح فلسفة أفلطون بوضع 
ــوي لتطبيق تلك الرؤية عن  نظام ترب
ــا ننتقل إلى  ــع الفاضل، وهن اجملتم
ــب العلقة بي  ــب آخر من جوان جان
ــو أن الفلسفة  ــة والتربية وه الفلسف
ــاج إلى تربية لنشر  -أي فلسفة-حتت
تعاليمها وتوضيحها وكسب أنصار 
ــق اإليان بها  ــا؛ لتبريرها وتعمي له
وقبولها بي أكثر عدد من الناس)11(.

ــن دون التربية فكر  فالفلسفة م
ــإنَّ التربية بل  ــل وظيفة.. وباملثل ف ب
ــل عشوائي  ــول إلى عم ــة تتح فلسف
ــن ثمَّ  ــادف، وم ــٍم أو ه ــر ُمَنظَّ غي
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ــل؛ ولذلك قال  يكون مصيره الفش
ــة  ــي النظري ــة ه ــوي: إنَّ الفلسف دي
ــي  ــة ه ــة، وإنَّ التربي ــة للتربي العام
ــة، واألدلة  ــق العملي للفلسف التطبي
ــًا وحديثًا  ــرة قدي ــى ذلك كثي عل
ــي مدرسته  ــاورات أفلطون ف فمح
وأرسطو   ، Academy األكاديية
عندما أنشأ مدرسته اخلاصة املعروفة 
ــم ليسيم Lycuim،  وهتلر في  باس
ــة في  واملاركسي ــة،  النازي ــا  أملاني
ــي السابق، كلها  ــاد السوفيت االحت
ــة فلسفة  ــى أن أي ــات تدل عل علم
ــر إال بالتربية،  ــدر لها أن تنتش ال يق
ــب ثالث من جوانب تلك  وهناك جان
ــو أن قضايا الفلسفة تهمُّ  العلقة وه
ــة غالبًا ما  ــا التربي ــة وقضاي التربي
ــة، فالفلسفة  ــون قضايا فلسفي تك
ــى ملعرفة  ــا يسع ــة كلهم والتربي
ــذا موقفًا من  ــة اإلنسان ويتخ طبيع
ــون واملعرفة  ــاة والك ــة احلي طبيع
والقيم، فهذه محاوالت تهم الفلسفة 
ــم التربية أيضًا، وإذا كان  كما ته

ــة يعّد من  ــي طبيعة املعرف البحث ف
ــة فإّن املعرفة  أهم محاوالت الفلسف
ــل أحد األركان الرئيسة  نفسها متّث
في عملية التربية، فالفكُر التربويُّ 
ــة  ــل الفلسف ــٌة تستعم ــُه معرف نفس
ــااًل، وأن املنهَج  ــة والتربية مج طريق
ــه يعتمد على  ــي في جزٍء من الدراس
ما وصل إليه املفكرون من معرفة، 
ــا يتعلق بالقيم  ــك احلال فيم وكذل
ــة، واألخلقية ومما ال شك  اجلمالي
ــة والفلسفة  ــه أن ُكلًّ من التربي في
ــذا اهتمامًا  ــي موضوع القيم ه يعط
ــه)12(، وتتمثل  ــي دراسات ــرًا ف كبي
ــة والتربية أيضًا  العلقة بي الفلسف
ــا من  ــة لن ــه الفلسف ــا تقّدم ــي م ف
ــرة تزيد من قدرتنا  مساعدات كبي
ــة، فالفلسفة تقوم  ــم التربي على فه
األساسية  التربوية  املفاهيم  بتوضيح 
ــات الرئيسة في  ــد املصطلح وحتدي
ــة، كالذكاء والدافعية  علم التربي
ومفهوم التربية نفسه وامليل واالجتاه 
وغيرها)13(، و تقوم بدراسة املسلمات 
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ــا النظريات التربوية  التي تقوم عليه
ــك بقصد توجيه  وحتليلها، كّل ذل
ــوي وحّل مشكلته في  العمل الترب
ــع امليداني، وفي ضوء التطبيق  الواق
ــي الفكر  ــد يكون ف ــر ما ق يظه
ــن ثغرات فتغذي  ــي املوّجه م الفلسف
أفكارها  ــر  لتطوي ــادة  الفلسفة مب
وهكذا فإن هذه العلقة تؤدي إلى 
ــو املستّمر  ــدة والنم ــد من الفائ مزي
ــة والفلسفة، تلك  ــن التربي لكّل م
ــت فيلسوفًا  ــي التي دفع ــة ه العلق
مثل فخته Fichte  إلى أن يقول: إنَّ 
ــى حالة الوضوح  ــَة لن تصْل إل التربي
ــدة الفلسفة، وأن  التام بدون مساع
كلًّ منهما ناقص من دون اآلخر)14(، 
وهكذا فإن تلك العلقة الوثيقة بي 
ــت لنا مجااًل  ــة والتربية قدم الفلسف
ــا في إطار  ــن الفكر يجمع بينهم م
ــة التربية،  ــو مجال فلسف واحد وه

فماذا نقصد بفلسفة التربية؟
فلسفة الرتبية:

ــام  النظ ــون  ــن أن يك ال يك

ًسا  ــوي ناجًحا ما لم يكن مؤسَّ الترب
ــي معي يهتدى به  على أساس فلسف
في حتديد أهدافه وتخطيط عملياته 
ــي فلسفة  ــه، وتعن ــومي مخرجات وتق
التربية ذلك النشاط الفكري املنظم 
ــوب الفلسفي  ــذي يتخذ من األسل ال
ــة إلى العملية  ــة للنظرة الّكّلي وسيل
ــة بقصد تنظيمها وتوضيحها  التربوّي
ــق بي عناصرها وتوجيهها،  والتنسي
ــة  ــي أّن فلسف ــض الباحث ــرى بع وي
ٌم إلعادة بناء النظام  التربية جهٌد ُمَنظَّ
ــات ومتغيرات  ــي وفقًا حلاج التعليم

اجملتمع املعاصر)15(.
ــرف فينكس: فلسفة التربية  ويع
ــم عامة  ــث عن مفاهي ــا >البح بأنه
ــاق بي املظاهر اخملتلفة  توجد االتس
ــة التربوية في خطة متكاملة  للعملي
ــًا للمعاني  ــن توضيح ــة تتضم شامل
ــا التعبيرات التربوية  التي تقوم عليه
ــة التي  ــد األساسي ــًا للقواع وشرح
ــار أو النظريات  ــوم عليها األفك تق
التربوية<)16(، وإذا تأّملنا في تعريف 
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ــاَر األساس  ــد أّن املعي فينكس جن
ــٍة، وحتديد  ــٍة منظم ــه َوْضُع خط ل
ــة مصطلحات األفكار  واضح لدالل
ــى  عل وزاد  ــة،  التربوي ــات  والنظري
ــف أوكونور: الذي أشار  هذا التعري
الناقدة  ــة  التحليلي ــة  الدراس بوجود 
ــا التي  ــم واملثل العلي ــة القي جملموع
ــة)17(.  التربوي ــداف  األه ــا  تتضمنه
ــات السابقة  ــدو من هذه التعريف ويب
ــام املفكرين  ــة التربية اهتم لفلسف
ــي وأهمية  ــار األساس الفلسف بإظه
ــة بالفلسفة  ــة التربي ــاط فلسف ارتب
ــر ال نشّكك في  ــة، وهذا أم العام
قبوله؛ ألّن قضايا التربية في جملتها  
قضايا فلسفية، فنحن ال نستطيع أن 
ننتقد فلسفة تربوية أو نقترح فلسفة 
ــة جديدة من دون أن نأخذ تلك  تربوي
ــكلت ذات الطبيعة الفلسفية  املش
العامة مثل طبيعة احلياة املرغوبة أو 
ــة للمجتمع التي سنطلب من  الصاحل
ــل على حتقيقها وطبيعة  التربية العم
ــذي نربيه نفسه، وطبيعة  اإلنسان ال

ــه عملية  ــدث في ــع الذي حت اجملتم
ــة، وطبيعة املعرفة أو احلقائق  التربي
ــة اخلبرات  ــراد تقديها، وطبيع امل
ونوع القيم وما إلى ذلك، فهي تأّملّية 
عندما تسعى لتكوين رؤية أو نظرة 
عن طبيعة كل من اإلنسان واجملتمع 
ــاة واملعرفة والقيم،  والكون واحلي
ومعرفة هذه اجملاالت ال تأتي إالَّ عن 
ــل واالجتهاد الفكري،  طريق التأم
ــة ابتكارية، إْذ  ــي أيضًا إبداعي وه
ــل الذكي الواعي  ــؤّدي هذا التأّم ي
ــاء مجتمع  ــار جديدة لبن ــى أفك إل
ــى لإلنسان، وهي  أفضل وحياة أرق
ــل  ــوم بتحلي ــة إذ تق ــدة وحتليلي ناق
املفاهيم، ودراسة املسلمات وتوضيح 
و  ــة،  التربوي ــات  ــي املصطلح معان
ــة  ــداف التربوي ــل األه ــوم بتحلي تق
ــق تبعًا  ــد املنط ــا وفق قواع ونقده
والتحقق،  ــق  التطبي ــى  عل ــدرة  للق
ــات  ــل السياس ــًا بتحلي ــوم أيض وتق
ــة واملمارسات، وهي كذلك  التربوي
ــرح  ــا تقت ــة عندم ــة توجيهي إرشادي
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غايات وأهداًفا جديدًة وعندما تشير 
باستعمال آليات وأفكار من شأنها 
ــي مواجهة املشكلت  أن تساعد ف
ــه  ــل وتوجي ــورة أفض ــة بص التربوي
الواقع التربوي لتحقيق أهدافه، وإذا 
كانِت الفلسفُة التربويُة وثيقَة الصلة 
بالفلسفة العامة فإن ذلك ال يعدو أن 
ــن مجموعة  ــًدا واحًدا م يكون راف
ــذي فلسفة التربية،  الروافد التي تغ
ــى األسلوب  ــد عل ــي كما تعتم فه
ــات الفلسفية في  ــي والنظري الفلسف
ــض القضايا األساسية  معاجلتها لبع
ــًا -أي الفلسفة التربوية-  فإنها أيض
تستمد من معتقدات اجملتمع الدينية 
والسياسية، وال بد من وجود اتساق 
ــدات  ــة املعتق ــي مجموع ــا وب بينه
في  ــدة  السائ ــة  والسياسي ــة  الديني
ــن ثقافة  ــع، وكذلك تنبع م اجملتم
وتقاليده  ــه  عادات ــى  ــع مبعن اجملتم
ــة  ــه املادي ــه وأجهزت ــه وتقنيات وقيم
ومؤسساته..  ــة  االقتصادي ــه  وأحوال
ــع  ــة اجملتم ــن ثقاف ــر ع ــي تعبي فه

ــد، وأنها  ــح لها في آن واح وتصحي
ــه وآماله وأهدافه  تعكس طموحات
ــع أرقى،  ــل ومجتم ــاة أفض في حي
ــع لفلسفة التربية وهو  وثمة رافد راب
مستمد من نتائج البحوث العلمية في 
ــم؛ ألّنها تفتح آفاقًا  شتى نواحي العل
ــر التربوي وتختصر  جديدة للمفك
ــاره...  ــق لتحديد مس ــه الطري أمام
ــة التربية في أي  وهكذا فإن فلسف
ــة باإلجابة على معنى  مجتمع مطالب
ــي؟  ــن نرب ــة: م ــاؤالت الرئيس التس

وكيف نربي؟ )18(
ــاًء على ما تقدم تصبح فلسفة  وبن
التربية على درجة كبيرة من األهّمية 
ــة بالعملية التربوية  لكل َمْن له صل
ــن فهمنا  ــي تزيد م ــة، فه والتعليمي
للتربية في نظرة كّلية شاملة، وهي 
تبصرنا بجوانب الصراع بي النماذج 
بينها،  االختلف  ــه  وأوج الفكرية 
ــدى ُعْمِق  ــي تبصرنا كذلك مب وه
ــه للتربية،  ــي الفكِر املوج الُهّوِة ب
وبي التطبيق التربوي، وهي املرجع 
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ــة  ــات التربي ــا غاي ــّدد لن ــذي يح ال
ــا، وال شك في أنه من دون  وأهدافه
ــة السائدة  ــة التربوي ــوح الفلسف وض
ــه إلى جهد  ــم يتحول عمل أمام املعّل

طائش غير مأمون العواقب.
املبحث الثاني

فلسفة الرتبية عند السيد اآلميل+: 
تنبع الفلسفُة اإلِسلميُة عند السيد 
اآلملي+ من عمق الفكر اإلسلمي 
ــت ^ قواًل  ــراث آل البي املتجسد بت
وفعًل، فنراه يغوص في ذلك البحر 
ــراث؛ ليستخرج منه  ــق من الت العمي
ــان ويسكب ذلك في  اللؤلؤ واملرج
قالب جديد من التأمل، فيمثله خير 
متثيل تفسيره )احمليط األعظم والبحر 
ــان هذه  ــم الباحث ــّم(. وسيقس اخلض

الفلسفات التربوية على محاور عدة :
املحور األول: تربية احلواس 

ــد أن أفضل  ــرى السي ــان: ي 1-اللس
ــوت عن  ــان هي السك ــة للس تربي
ــول: » إمساك  ــكلم فيق فضول ال
ــول الكلم، وعن  ــان عن فض اللس

ــا اهلل تعالى  ــف رض ــا يخال كلِّ م
فيستشهد  ــه«)19(،  ونواهي ــره  وأوام
وْنَهُ بَِألْسِ��نَتُِكمْ وََتُقوُلونَ  بقوله تعالى Pإِْذ َتَلقَّ
بَِأْفوَاهُِكمْ مَا لَيْسَ لَُكمْ بِهِ عِلْمٌ وََتحْسَبُونَهُ هَيِّنًا 
وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ  وَلَوَْل إِْذ سَمِعُْتمُوهُ ُقلُْتمْ مَا 
يَُكونُ لَنَ��ا َأنْ نََتَكلَّمَ بِهََذا سُ��بْحَانَكَ هََذا بُهَْتانٌ 
عَظِيمٌ O)20(. واملتأمل في اآلية املباركة 
ــل علم عند  ــح له أن الكلم ب يتض
اهلل ألثم عظيم، وهنا إشارة بأفضلية 
ــكلم، ولذلك  ــوت على ال السك
ــي: »واهلل ثم واهلل  يقول السيد اآلمل
لو لم يكن في هذا الباب في القرآن 
الكرمي إال هذه اآليات لكفى جزًما 
بالسكوت عن فضول الكلم الذي 
ــه علم«)21(، ويعضد  ليس بصاحبه ب
ما قاله بقول الرسول ’ »َمْن صمَت 
ــن أنس رضي اهلل عنه  جنا«)22(، وع
ــول اهلل ’ قال: »يا أبا ذر أال  أنَّ رس
ــي هما أخّف على  أدّلك على خصلت
الظهر وأثقل في امليزان من غيرها؟ 
قلت: بلى قال: طول الصمت، وحسن 
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اخللق، فو الذي نفسي بيده ما عمل 
ــق مبثلهما«)23(، وهنا تصريح  اخللئ
واضحة الداللة إلى أن طول الصمت 
ــال اخللئق،  ــن أفضل خص يعّد م
ــارك وتعالى يحب املتأني  وأنَّ اهلل تب
ــر من  ــه أكث ــذي صمت ــن ال الفط
كلمه، وقال االمام علي × :> من 
ــه، وَمْن  ــر كلمه كثر سقط كث
كثر سقطه قل حياؤه، وقل ورعه، 
ــْن قلَّ ورعُه دخل النار«)24(، ويرى  وَم
ــق منطلًقا  ــان أّن السيد ينطل الباحث
ــة آلة النطق  ــا عميًقا في تربي روحيًّ
ــي أن اللسان وجد  ــدى اإلنسان، ف ل
لتحقيق فائدة مهمة وهي التعبير عن 
حاجة املتكلم، وليس احلديث مبا 
ليس له به حاجة وّإال فالصمُت أولى.
2- تربية البصر: يقول السيد »إمساك 
ــات  ــدة احملرم ــن مشاه ــر ع البص
ــن احملللت  ــات مطلًقا، وع واملنبه
ــرورة؛ ألن  ــات إاّل بقدر الض واملباح
ــس في االجتناب،  الورع والتقوى لي
واملنبهات  ــات  واالحتراز عن احملرم

ــات إال  ــلت واملباح ــن احملل ــل ع ب
ــدر احلاجة والضرورة <)25(، وقد  بق
الكرية  القرآنية  ــة  باآلي استشهد 
لْمُؤْمِنَاتِ يَْغُضْضنَ مِ���نْ َأبْصَاِرهِنَّ 

ِّ
P وَُق���ل ل

وَيَحَْفْظ���نَ ُفرُوجَهُ���نَّ O)26(، وهنا إشارة 
ــات واالجتناب  ــى لزوم ورع املؤمن إل
ــضُّ األبصار  ــارم اهلل؛ َفَغ ــن مح ع
ــي األغلب،  ــروج ف ــظ الف الزٌم حلف
ــم تطلب نفسه منه،  فمْن لْم ينظر ل
ــذه  ــل)27(، إنَّ ه ــه مي ــون ل وال يك
ــا السيد حيدر من  ــا استنبطه الرؤي
ــراث آل البيت ^ فلو تتبعنا  عميق ت
األحاديث التي وردت في غّض البصر 
ــا حقيقة ما ذهب  ــا ها لوجدن وتدبرن
إليه، ومنها قول الرسول’: »غّضوا 
أبصاركم تروا العجائب<)28(، وقول 
الصادق ×: »ما اعتصم أحد مبثل ما 
اعتصم بغض البصر، فإنَّ البصَر ال 
يغّض عن محارم اهلل إاّل وقد سبق إلى 
العظمة واجللل«)29(،  قلبه مشاهدة 
ــث الكثيرة،   ــن األحادي وغيرها م
ــن احلرام يستوجُب  َفَغضُّ البصِر ع
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ــن، فتزداد  ــي الدي ــوة الباصرة ف ق
معرفة اإلنسان باهلل، ويشاهد عظمة 
ــه وتعالى وجلله فترتفع  اهلل سبحان
عن قلبه احلجب ويرى العجائب مما 
ال يحتملها غيره، كرؤية امللئكة 
مثًل حي نزولها ليلة القدر، ثم يرى 
ــض اهلل تعالى  ــه بتعوي ــة توّرع نتيج
ــرام باحللل،  ــه عن احل ــه وإغنائ ل
ــث ال يحتسب  ــأن ُيرزق- من حي ك
يتزّوجها  ــة  بفتاة صاحل وبأعجوبة- 
ــة، وهذا كله  ــأل حياته بالبهج ومت
ــادة  ــه بالسع ــى حيات ــس عل ينعك

واالستقرار والراحة والطمأنينة.
ــد  ــول السي ــع : يق ــة السم 3- تربي
: إمساك السمع عن استماع ما  اآلمليُّ
حّرم اهلل تعالى عليه وعلى املكلفي 
مطلقًا، كالغيبة للمسلم، واستماع 
ــرام، واستماع كلم  ــي باحل التغن
ــة من أهل  ــة، والفسق ــل الضلل أه
البدع الذي يكون سبَب انحرافِه عن 
طريق احلّق والّدين القومي والّصراط 

املستقيم«)30( لقوله تعالى: P وَإَِذا رََأيْتَ 
َّذِي��نَ يَُخوُضونَ فِي آيَاتِنَا َفَأعْ��ِرضْ عَنْهُمْ حَتَّى  ال
يَُخوُض��واْ فِ��ي حَدِي��ثٍ َغيْ��ِرهِ O)31(، وقوله 
 ،)32(Oُوَإَِذا سَمِعُوا اللَّْغوَ أَعْرَُضوا عَنْهP :تعالى
ــي اللغة من » لغا يلغو لغوًا،  واّللْغُو ف
ــلط الكلم في الباطل،  يعني اخت
ــان: ما ال ُيعَقد عليه  والَلْغُو في األي
ــب  ــوة لتهذي ــا دع ــب )33(، وهن القل
ــا ال طائل به،  ــن سماع م ــع ع السم
ــرآن الكرمي مسؤولية  ثم يوّسع الق
ــي قوله  ن ف ــر مبطَّ ــان بتحذي اإلنس
ُكلُّ  وَالُْف��ؤَادَ  وَالْبَصَ��رَ  السَّ��مْعَ  Pإنَّ  ــى:  تعال
O)34(، فاملتتبع  ُأول�ئِ��كَ َكانَ عَنْ��هُ مَسْ��ؤُولً
ألحاديث آل البيت ^ يجد فيها ما 
يدعو إلى تشذيب السمع عن كل ما 
هو غير ضروري، أو ال فائدة ترجى 
ــه، ومن ذلك قول اإلِمام علي ×:  من
ــروه ما يؤذيك  ــت من املك » إذا سمع
ــك«)35(، وعنه ×  ــأ له يخط فتطأط
ــر« )36(، وعن  »سامع ذكر اهلل ذاك
ــن ×: »اسمع األسماع  اإلمام احلس
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ــه«)37(، وإذا  ما وعى التذكير وقبل
ــة والتعليم احلديث  ــا أن التربي علمن
ــدان أن أول ما يتعلم به الطفل  يؤك
هو السمع واالستماع وأولى املهارات 
التي يجب أن يعتنى بها)38(، َأدركنا 
ــرة التي أوالها  سبَب العناية الكبي
ــي تربية هذه  ــيُّ ف ُع اإلِسلم ــرِّ امُلَش

احلاسة لدى املسلمي .
4- تربيه حاسة الشم: للسيد اآلملي + 
فلسفة خاصة في تربيِة هذه احلاسة 
ــم عن رائحة  ــول : » إمساك الش فيق
خبيثة أو طيبة »)39(، ويعلل ذلك تعليًل 
ــًل فيقول : » أما اخلبيثة فألنها  جمي
ــب النفر والكراهة في الطبع،  توج
ــوارح وأشرفها  بل وتؤذي أعظم اجل
ــاغ، والقلب، بل  كالكبد، والدم
ويؤّدي للموت املعّبر عنه بالفجأة وأما 
الطّيبة فألنها مهّيجة إلى الشهوات، 
محرمة كانت أو محللة، كاملسك 
العميقة  الفلسفة  والعنبر«)40(، وهذه 
ــوى عليها بعض  ــددة التي انط املتش
إمنا  ــد-  السي -ومنهم  ــي  العرفاني
ــام عن ملذات  ــدل على عزوفها الت ت

ــان الباحثان يتفقان  الدنيا، وإذا ك
ــب األول من كلم السيد  مع اجلان
ــر الطيبة،  ــة غي ــي الرائح حيدر ف
ظان على اجلانب الثاني  فإنهما يتحفَّ
ــة الطيبة؛ ألنه  ــّص الرائح ــا يخ فيم
ــض أحاديث  ــره يخالف بع في ظاه
ــا ما  ــه ^، ومنه ــول وآل بيت الرس
روي عن الصادق ×« ما أنفقت في 
الطيب فليس بسرف«)41(، وعنه × 
ــر أفضل  ــان يصليهما متعط ركعت
ــا غير  ــة يصليهم ــن سبعي ركع م
ــه × الطيب في  ــر«)42(، وعن متعّط
الشارب من أخلق اأَلنبياء وكرامة 
ــا َأراد السيُد  ــي«)43(. ولرمب للكاتب
ل  ــر غير ما توصَّ حيدرu معنى آخ
إليه الباحثان في ترك الطيب احلسن 
فيما يخص النساء؛ ألنه يثير الشهوة 

لدى الرجال، واهلل العالم .
5- تربية حاسة اللمس: يتخذ السيُد 
ــس جانبي:  ــة اللم ــي تربية حاس ف
ــد  السي ــد  يؤك اأَلول:  ــب  اجلان
ــس شيء  ــن مل ــس ع ــاك اللم »إمس
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ــات املذمومة،  ــى احملرم ــه إل يجذب
ــة اخلارجة عن  ــلت املفرط أو احملل
فيه  ــى  تعال ــه  لقول ــدال«)44(،  االعت
ُكنُتمْ  ــواس: P وَمَ��ا  وفي غيره من احل
وََل  سَ��مْعُُكمْ  عََليُْك��مْ  يَشْ��هَدَ  نْ  َأ َتسْ��َتتِرُونَ 
ــا  O)45(، وغيره بْصَارُُك��مْ وََل جُُلودُُك��مْ  َأ
ــي تدل  ــات املباركات الت ــن اآلي م
ــي: العناية  ــك، اجلانب الثان على ذل
ــة، إذ أمر اهلل  ــف هذه احلاس بتنظي
ــا إما بالوضوء،  سبحانه الطهارة له
ــد  ــم)46(، وق ــل، أو بالتيم أو بالغس
يُّهَا  ــه: Pيَ��ا َأ ــي قول ــر سبحانه ف ذك
إِلَ��ى الصَّلَةِ َفاْغسِ��ُلوا  إَِذا ُقمُْتمْ  َّذِي��نَ آمَنُ��وا  ال
الْمَرَافِِق وَامْسَ��حُوا  إِلَى  يْدِيَُك��مْ  وُجُوهَُك��مْ وََأ
وَإِن  الَْكعْبَيْ��ِن  إِلَ��ى  وََأرْجَُلُك��مْ  بِرُءُوسِ��ُكمْ 
مَّرَْض��ٰى  ُكنُت��م  وَإِن  هَّ��رُوا  َفاطَّ جُنُبً��ا  ُكنُت��مْ 
مِّ��نَ  مِّنُك��م  َأحَ��دٌ  جَ��اءَ  َأوْ  سَ��َفٍر  عََل��ٰى  َأوْ 
َفَلمْ َتِج��دُوا مَاءً  الَْغائِ��طِ َأوْ َلمَسْ��ُتمُ النِّسَ��اءَ 
بِوُجُوهُِكمْ  َفامْسَ��حُوا  َطيِّبًا  َفَتيَمَّمُ��وا صَعِيدًا 
يْدِيُك��م مِّنْ��هُ مَ��ا يُِري��دُ اللَّ��هُ لِيَجْعَ��َل عََليُْك��م  وََأ
مِّ��نْ حَ��رٍَج وَلَٰكِ��ن يُِري��دُ لِيَُطهِّرَُك��مْ وَلِيُتِ��مَّ نِعْمََتهُ 
ــا  ومم  ،)47(O َتشْ��ُكرُونَ  لَعَلَُّك��مْ  عََليُْك��مْ 

ــي أن السيد  ــي للباحث ــدم  يتب تق
ــي تربية  ــي ماديي ف +اتخذ جانب
ــس، وهما: اإلمساك عن  حاسة اللم
اللمس احملرم واحمللل بدون إفراط، 
والثاني الطهارة، وإّن هذين اجلانبي 
يؤديان إلى اجلانب األسمى واألعلى 
ــي، ومما  ــب الروح ــو اجلان أال وه
ــه تعالى :P إنَّ اللّ��هَ يُحِبُّ  يؤيد ذلك قول
التَّوَّابنِيَ وَيُحِ��بُّ الْمَُتَطهِِّرينOَ)48(، وكذلك 
ــول اهلل’: » أال  ــن رس ــا روي ع م
ــه اخلطايا،  ــم على ما يحو ب أدّلك
ــى يا  ــات قالوا:بل ــه الدرج ــع ب ويرف
ــال: إسباغ الوضوء<)49(.  رسول اهلل، ق
املادي�ة  الفلس�فة  ب�ن  اجلس�د  تربي�ة 

والفلسفة اإلسالمية:
ــُة الغربيُة  ــذِت الفلسفُة املادي اتخ
اللذَة في تربية احلواس واجلسد، إْذ 
ــدَف من حياة اإلِنسان  تؤكد أنَّ اله
ــه  ــذذ بإمكانات ــُم، والتل َنعُّ ــو التَّ ه
ــم املتاحة لديه، وأنَّ  وطاقاته، والنع
ــدى اإلنسان تابع  مقياس الكمال ل
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ــه باحلياة وما  ــذذه ومتتع ملستوى تل
ــاع ذلك فقد حّقق  فيها، وإذا استط

أهدافه)50(.
ــة  ــة اإلسلمي ــراه الفلسف ــا ت وم
ــرى السيد حيدر  ــك؛ إذ ي خلف ذل
ــَة هي  ــَة اجلسدي ــيُّ أنَّ التربي اآلمل
ــول: »مرجع كل  ــروح فيق مفتاح لل
حسٍّ هو الفؤاد، وإن لم يكن داخًل 
في احلس الظاهر لكن في احلقيقة 
ــع إليه؛ ألن عند األكثر  الكل يرج
ــور بنفسها، بل  ــواس مالها شع احل
ــارة بالفؤاد،  ــي آالت املعبر عنه ت ه
ــارة بالروح، فإنها  ــارة بالعقل، وت وت
املشاعر باحلقيقة)51(، وجند السيد 
ــول الرسول ’:  حيدر يتدّبر في ق
ــم مسؤول  ــم راٍع وكّلك ) كّلك
عن رعيته( )52(، لينطلق منه منطلقًا 
ــذه احلواس هي  أعمق فيقول: إنَّ ه
ــه وأفعاله  ــص وأعوان ــة الشخ رعاي
ــل كماالته، فأنتم  وأقواله وحتصي
ــم غدًا  ــون عليها، وكّلك حاكم
ــا )53(، ويرى الباحثان  تساءلون عنه

ــق: أن السيد +  ــرض الساب من الع
ــل احلواس عبارة عن مستقبلت  جع
توصل ما استقبلته إلى القلب والروح 
ــَر عنها، فيجب  ــل، كما َعبَّ والعق
ــا تستقبله وفي  ــاء م ــب وانتق تشذي
ــؤول عنها  ــرء مس ــت نفسه امل الوق
ــذي يوجهها  ــا، فهو ال ويتحكم به
ــة، وهذا مصداٌق  بالوجهة الصحيح
ْفوَاهِِهمْ  َأ نَْختِ��مُ عََلى  لْيَوْمَ  ا  P : لقوله تعالى
يْدِيِه��مْ وََتشْ��هَدُ َأرْجُُلهُ��مْ بِمَ��ا َكاُنوا  َأ مُنَ��ا 

ِّ
وَُتَكل

.)54 (O يَْكسِ��بُونَ 
ثانيا/ تربية النفس:

ــد  ــد السي ــس عن ــَة النف إنَّ تربي
ــٌة مرجعها  ــا فلسفٌة عميق اآلملّي له
ــراث آل بيت  ــرمي، وت ــرآن الك الق
الرحمة، وقد افتتح مطلبه في تربية 
ــو يرى أنَّ بي  ــس وتهذيبها، فه النف
ــه حجبًا وعلى اإلِنسان  املؤمن وخالق
أن يجتهد برفع هذه احلجب، وال يتم 
ــة اإلِنسان نفسه)55(،  ذلك إاّل مبعرف
ــول’ : »من  ــًدا بقول الرس مستشه
ــه«)56(،  ــد عرف رب ــرف نفسه فق ع
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وقد انطلق في مبناه من رؤية قرآنية 
ــًل قوله تعالى Pاْق��رَأْ َكَتابَ��كَ َكَفى  متأم
بِنَْفسِ��كَ الْيَ��وْمَ عََليْكَ حَسِ��يباOً)57(، وقوله 
ــى Pسَ��نُِريِهمْ آيَاتِنَ��ا فِ��ي اْلَف��اقِ وَفِ��ي  تعال
َّهُ الْحَ��قُّ O)58(، ثم  َأنُفسِ��ِهمْ حَتَّى يََتبَيَّ��نَ لَهُمْ َأن
يسترسل فيقول: > هذه املرتبة ال تنال 
مبجرد التعلم اإلنساني، بل يتمكن 
ــذه املرتبة بالعلم اللدّني،  املرء من ه
فلو أراد اهلل بعبد خيرًا رفع احلجاب 
بي نفسه الكلية -الذي هو اللوح- 
ــه أسرار املكنونات«)59(،  فيظهر في
ــذا املطلب العميق يقول:  ولتوضيح ه
ــن تقدمي ضابطة كلّية  » ال بد لنا م
ــون معيًنا لنا في فهم هذا املعنى  تك
فنقول اعلم: أنَّ رئيس املعارف كّلها 
ــق تعالى، ومعرفة  ثلثة: معرفة احل
ــاق(، ومعرفة  ــم املسمى )باآلف العال
ــن  ــس، وم ــى بالنف ــان امُلَسمَّ اإلِنس
ــارف الثلثة، فقد  ــذه املع حّصل ه
ــارف اإللهية،  حصل على جميع املع
ــارف مستحيٌل  ــذه املع ــُل ه وحتصي
إنَّ  إذ  ــس)60(،  النف ــة  معرف ــدون  ب

ــة اهلل سبحانه  ــى  معرف ــَق إل الطري
ــو معرفة النفس، والطريق  وتعالى ه
إلى معرفة النفس هو جهادها، فقد 
ــن رسول اهلل’ قوله: » جاهدوا  ُروي ع
ــم حتل  ــى شهواتك ــم عل أنفسك
ــة”)61(، وعن  ــم احلكم قلوبك
ــال: » جاهد  ــي × ق ــر املؤمن أمي
ــة اهلل مجاهدة  ــى طاع ــك عل نفس
ــدوه، وغالبها مغالبة الضد  العدو ع
ضده، فإنَّ أقوى الناس َمن قوي على 

نفسه«)62(.
لقد أولى القرآن الكرمي للنفس 
ــل بد  ــًة، ف ــًة وعميق ــًة واسع أهمي
ــه مبنزلة  ــن أن يعد نفس لإلنسان م
ــي، ويرى أن  ــيء النفيس والثم الش
ــة معها،  ــة متناسب ــلق احلسن األخ
ــة  ــر مناسب ــة غي الرذيل ــلق  واألخ
ــن قيمتها،  ــل حتّط م ــا، ب لنفاسته
ــان نفسه مالًكا لرأس  فيجد اإلِنس
مال عظيم وثمي جًدا وهو ذاته)63(، 
يقول أمير املؤمني البنه احلسن c في 
ــرم نفسك عن  تكرمي النفس:« أك
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ــٍة وإن ساقتك إلى الرغائب  كل َدِنيَّ
ــذل من  ــاض عما تب ــن تعت ــك ل فإن
ــا«)64(، فالنفس جوهرة  نفسك عوض
ثمينة، إذا استبدلتها بأي شيء فأنت 
ــذا أن قيمة هذا  ــي ه ــون، ويعن مغب
ــم واألثمان  ــوق جميع القي الشيء ف
فل يقع شيء ثمنا لها)65(؛ ألنَّ النفَس 
اإلنسانية فيها جانُب اخلير والشر، 
ــول سبحانه وتعالى: Pوَنَْفٍس وَمَا  إذ يق
سَوَّاهَا َفَألْهَمَهَا ُفجُورَهَا وََتْقوَاهَا O)66(، فإذا 
مالْت إلى الفجور أصبحْت مستوطنًا 
للشر، وإذا مالْت الى التقوى أضحْت 
ــا الضابطُة  موئًل للخير، ولكن م

ملعرفة صحتها من سقمها؟
 ملعرفة مدى صفاء النفس وحسن 
ــا وضع علماء النفس معايير  سريرته
ــي يستطيع  ــة، ك ــة النفسي للصح
ــه أو شيء من  ــاُن معرفَة نفس اإلِنس

مكنوناتها.
معاي�ر الصح�ة النفس�ية ب�ن العل�م 

والدين :
ــن  ــس معياري ــاء النف ــع علم وض

ــي  ــة ك ــة النفسي ــن للصح شهيري
ــة صحته  ــان معرف ــع اإلنس يستطي

النفسية أو اضطرابها: 
ــق االجتماعي: وهو  1- معيار التواف
»حالة من االنسجام بي الفرد وبيئته 
ــى إرضاء أغلب  ــوء قدرته عل في ض
ــا  ــرف تصرًف يتص وأن  ــه،  حاجيات
ــة املادية  ــب البيئ ــا إزاء مطال مرضًي

واالجتماعية «)67(. 
ــو  ــط : وه ــد الوس ــار احل 2- معي
ــادل بي سائر  ــود حالة من التع »وج
ــع اجلسدية والنفسية  القوى والدواف
والروحية، وهو ما يعبر عنه بـ)احلد 
ــراط والتفريط (  ــي األف ــط ب الوس
ــان اخملتلفة واملرض  في أبعاد اإلنس
ــون بعكس ذلك متاما  النفسي يك
ــادل والتوازن  ــود التع ــدم وج أي ع
ــس اإلنسانية  ــي متطلبات قوى النف ب
ــة()68(،  )الشهوية،والغضبية،والعقلي
وهذان املعياران لهما مآخذ لم نذكرها 

رعايًة للختصار.
ــّي+ فقد طرَح  ــا السيد اآلمل أم
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ــاًرا جديًدا للصحة النفسية - لم  معي
يسلط عليه الضوء من لدن العلماء، 
ــاه في معيار  ــن تتبعنا الدقيق ملبن فم
ــة نستطيع أْن نسّمي  الصحة النفسي
معياره بـ)معيار احلب اإللهي(، فقد 
ــدر + رؤية منفردة  طرح السيد حي
ــة أال وهي  ــس اإلنساني ــة النف لصح
ــي، إذ يرى أنك  ــب اإلله معيار احل
ــون صحيح النفس حسن  كلما تك
ا هلل، وأن  السريرة كنت أكثر حبًّ
ِع  ــد َتَتبُّ ــه سيحبك، وعن اهلل سبحان
الباحثي لآليات الكرية التي يصّرح 
ــرمي الفئات التي  ــا القرآن الك فيه
تستوطن حب اهلل وجدناها ُذكرْت 
في)ست عشرة( آية منها قوله تعالى: 
P إنَّ الّلهَ يُحِبُّ الْمُحْسِ��نِنيOَ)69(وPفِإنَّ الّلهَ 
ــه: Pإِنَّ الّل��هَ  O)70(، وقول قِ��نيَ الْمُتَّ يُحِ��بُّ 
وَّابِ��نيَ وَيُحِبُّ الْمُتََطهِِّرينOَ)71(، في  يُحِبُّ التَّ
ــُي لنا احلقُّ تعالى الفئة التي  حي يب
ا هلل في قوله:P وَالَّذِينَ آمَنُوْا  هي أشد حبًّ
ّلهOِ)72(، أما السيد اآلملي+ 

ِّ
أَشَ��دُّ حُبًّا ل

ــي على فئتي أو  فيقسم احلب اإلله

ــا:  سلوك احملبوبية،  سلوكي وهم
ــف سلوك  ــة، وتعري ــوك احملبي وسل
ــون  ــو أن يك ــده » ه ــة عن احملبوبي
وصول الشخص سابًقا على سلوكه 
ــه املعي له  ــى كمال ــي صل إل أعن
ــر واسطة عمل،  ــن اهلل تعالى بغي م
ــدة( ــوى واجملاه ــة والتق ــن رياض م
ــي ذلك إشارة من الباري عز  )73(، وف

ــه: Pوَمِ��نْ آبَائِِه��مْ وَُذرِّيَّاتِِهمْ  وجل في قول
إِلَ��ى  وَهَدَيْنَاهُ��مْ  وَاجَْتبَيْنَاهُ��مْ  وَإِخْوَانِِه��مْ 
الطائفة  وهذه   ،)74(Oمُّسْ��َتقِيٍم صِ��رَاطٍ 
ــاء )صلوات اهلل  ــم األولياء واألنبي ه
عليهم(، وتقرر أنهم وصلوا إلى اهلل 
ــق وعمل الحق،  ــن غير سبب ساب م
ــة والكمال واحملبة  بل مبحو العناي

لهم«)75(.
أما الطائفة الثانية وهم أصحاب 
ــن  الذي ــم«،  فه ــة  احملبي ــوك  سل
ــى قدم  ــل احلّق عل ــون سبي يسلك
ــوك والتقوى والرياضة ويكون  ل السُّ
سلوكهم سابقًا على وصولهم«)76(، 
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ــى: P إِنَّ الّل��هَ مَ��عَ الَّذِي��نَ اتَّقَوْا  ــه تعال لقول
فالتقوى   ،)77(Oَمُّحْسِ��نُون هُ��م  وَّالَّذِي��نَ 
ــوة والعزلة، إلزالة  ــة واخلل والرياض
ــل  ــب وحتصي ــع واحلج ــك املوان تل
ــب ليشاهد بها  ــك األمناط والشه تل
ــم الروحاني ما فيه من الغرائب  العال
والعجائب )78(، فاحملبون يجب عليهم 
ــز املعنوية واملادية  إذابة تلك احلواج
لتمتلئ قلوبهم بحب اهلل فتنفتح على 
ملكوت السماوات واألرض، وعلى 
هذا يدّل حديث الرسول ’ » أال إنَّ 
ــي: عينان يبصر بهما  للعبد أربع أع
أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما 
أمر آخرته، فإذا أراد اهلل بعبد خيًرا 
فتح له العيني اللتي في قلبه فأبصر 
بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد به 

غير ذلك ترك القلب مبا فيه«)79(.
يتوصل  ــق  الساب ــرض  الع ــن  وم
الباحثان إلى أن تربية النفس ومعرفتها 
ــن طريق مجاهدتها، فإذا ما  تأتي ع
والسلوكات  بالرياضات  اصلحناها 
ــة، تقربْت إلى اهلل سبحانه،  العبادي

ــه ،  ــألْت بحب ــْت امت ــا تقرب وإذا م
اإللهية،  ــات  الفيوض ــا  له ــح  فتنتف
ــة نفسية ال مثيل  ــر املؤمن راح وتغم
لها، فتتحقق تربية النفس وتهذيبها 
ــد حيدر+  ــا السي ــر عنه ــي عب الت
بسلوك احملبوبية، وسلوك احملبية، 
قال تعالى: Pوََتنَاجَوْا بِالِْبرِّ وَالتَّْقَوى وَاتَُّقوا 

.)80(O َّذِي إِلَيْهِ ُتحْشَ��رُونَ اللَّهَ ال

ثالثا / فلسفة الرتبية اخللقية :
ــد حيدر+األخلق  ــرف السي يع
ــس توجب  ــة في النف ــا:> ملك بأنه
سهولة صدور الفعل اإلرادي عنها بل 
روية، وهو ليس بطبعي؛ ألنه ممكن 
التغّير، وبعضه بطيء االستحالة؛ ألن 
ــي ذو عرض عريض،  املزاج االنسان
ــدادات القوابل  ــه تفاوت استع وسبب
الواقعة  املتنوعة  االمتزاجات  بحسب 
ــة والصور  ــب األوضاع اخملتلف بحس

السابقة«)81(.
ــف جند أن  ــل التعري ــد حتلي وعن
السيد يوضح االخلق بأنها )ملكة 
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ــى امللكة : هي  ــي النفس(، ومعن ف
ــي النفس، وحتقيقه  صفة راسخة ف
ــس هيأة بسبب فعل  أنه حتصل للنف
ــك الهيأة:  ــال لتل ــن األفعال، ويق م
كيفية نفسانية، وتسمى: حالة، ما 
دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت 
ــس حتى رسخت تلك  ومارستها النف
الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال 
ــًة، وبالقياس إلى ذلك  فتصير َمَلَك
الفعل: عادًة وخلقًا)82(، ومعنى قوله: 
ــب صدور الفعل اإلرادي عنها  )وتوج
بل روية( أي إن السلوك الصادر من 
ــان يتأثر بهذه امللكة التي في  االنس
النفس ، وقوله: )وهو ليس ثابتا ألنه 
ممكن التغّير( أي إنه ليس وراثيًا، 
ــل على ذلك أنه قابٌل للتغيير،  والدلي
ــا نلحظه في  ــرب مثال ذلك م ويض
ــم يعرج  ــان(، ث ــداث والصبي )األح
ــول: )إال أن بعضه يكون سريع  فيق
ــه بطيء االستحالة ألن  التغير وبعض
املزاج اإلنساني ذو عرض عريض(، 

ففي هذا املقطع يطرح السيد نظرية 
تربوية نفسية دقيقة سبق فيها العالم 

ألبرت جوردن«)83(.
ــر من التعريف:  أما املقطع األخي
ــدادات القوابل  »وسببه تفاوت استع
الواقعة  املتنوعة  االمتزاجات  بحسب 
ــة والصور  ــب األوضاع اخملتلف بحس
ــد في هذا  ــة«، يوضح السي السابق
املقطع األخير أن السبب في اختلف 
ــات األخلقية  ــة التغيير للصف قابلي
وهنا  ــل(،  القواب ــداد  استع )تفاوت 
ــات  ــدادات والقابلي ــي أن االستع يب
ــص إلى آخر، وهذا  تختلف من شخ
ــا أكده العلم احلديث)84(، ثم بي  م
سبب هذا التفاوت من قوله«)بحسب 
وهنا  املتنوعة....إلخ(،  ــات  االمتزاج
ــرة بطبيعة  ــى العوامل املؤث يشير إل
ــه  مزاج ــكل  تش ــي  الت ــان  اإلِنس
وقد  للتغيير،  ــه  ودافعيت وشخصيته 
ــس احلديث على  ــم النف قسمها عل

قسمي:
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الدوافع األولية أو البيولوجية:
 تتحدد هذه الدوافع عن طريق الوراثة 
ونوع الكائن احلي، وتتصل اتصااًل 
البيولوجية  وحاجاته  بحياتِه  مباشرًا 
ــع اجلوع والعطش  األساسية كداف
ــع األمومة أو  ــس وداف ــع اجلن ودواف
ــن الدوافع،  ــك م ــر ذل ــوة وغي األب
ــة تكاد تكون هي  والدوافع األولي
ــي سلوك الكائن  الدوافع املؤثرة ف

احلي)85(.
الدوافع اخلارجية أو املكتسبة:

 تعرف مثل هذه الدوافع باسم الدوافع 
املكتسبة، أو الدوافع الثانوية ومثل 
هذه الدوافع يتم تعلمها واكتسابها 
في ضوء عمليات التفاعل االجتماعي 
ــًا ملبدأ  ــة وفق ــة االجتماعي والتنشئ
ــث تتقوى  ــة والنمذجة بحي امللحظ
ــز والدعم االجتماعي  بعوامل التعزي
ــر  والتقدي ــب  ــع احل دواف ــل  وتشم
ــرة  والسيط ــك  والتمل ــرام  واالحت
ــوق  والتف ــة  والصداق ــاء  واالنتم

ــن احلاجات  ــل وغيرها م والتحصي
األهداف  ــة  جمل وتشمل  ــرى،  األخ
ــا اإلنسان  ــي يضعه ــراض الت واألغ

لنفسه وسعى إلى حتقيقها)86(.
العوامل املؤثرة يف األخالق: 

ــي أّن هناك قوة  يرى السيد اآلمل
ــي داخل اإلنسان تؤثر في السمات  ف
ــرى أنَّ األحوال  األخلقية لديه، في
ــة إمنا تتم بالقوى  واألفعال اإلنساني

الثلث: 
ــي هي منشأ  ــوى العقلية: الت 1- الق
ــة  ومعرف ــق،  احلقائ ــي  ف ــر  النظ
ــة هذه القوى  ــر والشر ومحصل اخلي
احلكمة)87(، وهي مصدر جملموعة 
ــات اإلنسانية كالعدالة،  من الصف
ــي عواقب  ــة ، والنظر ف والكياس
ــا يّدل على عظمة شأن  األمور، ومم
ــى : Pوََأن��زََل اللّهُ  ــة قوله تعال احلكم
عََليْ��كَ الْكَِتابَ وَالْحِْكمَ��َة وَعَلَّمَكَ مَ��ا لَمْ َتُكنْ 

.)88(Oَتعَْلمُ وََكانَ َفْضُل اللّهِ عََليْكَ عَظِيمًا
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ــة : هي التي تدفع  2- القوى السبعي
ــدام عن اخملاوف  ــان إلى اإلق باإلنس
والصبر عند الشدائد، ومنها حتدث 
ــت)89(، ومن  ــة إذا ما اعتدل الشجاع
َّذِينَ هَاجَرُواْ  مصاديقها قوله تعالى: Pال
وَُأخِْرجُ��واْ مِ��ن دِيَاِرهِ��مْ وَُأوُذواْ فِ��ي سَ��ِبيلِي 

.)90(Oْرَنَّ عَنْهُمْ سَ��يَِّئاتِِهم
ِّ
وََقاَتُلواْ وَُقتُِلواْ أُلَكف

ــي  الت ــي  ه ــة:  البهيمي ــوى  3-الق
تتحصل املنفعة لإلنسان كاألكل، 
ــن  وم ــر)91(،  والتكاث ــرب،  والش
ــا  ومطاوعته ــوى  الق ــذه  ه ــاد  انقي
ــة، وهي تصريف  ــل تتولد العف للعق
ــى مقتضى الرأي الصائب  الشهوة إل
ــال تعالى: Pوََل  وترك اتباعها)92(، ق
 ،)93(Oَِتتَِّب��ِع الْهَ��وَى َفيُضِلَّ��كَ عَ��ن سَ��ِبيِل اللَّ��ه
ــج أن الهوى مصدره  ومن هنا نستنت
ــإذا تساملت هذه  ــوى الشهوية، ف الق
القوى، وتعاونت في أفعالها واستوت 
ــي خلقت لها،  ــى بلغت الغاية الت حت
ــي مساملة هذه  ــت العدالة، وه حدث
واإلنصاف  ــا  بعًض ــا  بعضه ــوى  الق

ــره )94(،  ــن نفسه وغي ــاف م واالتص
يُحِبُّ  للَّ��هَ  ا إِنَّ  ْقسِ��ُطوا  َأ Pوَ ــى:  قال تعال

.)95 (O لْمُْقسِ��طِنيَ ا
من العرض السابق يرى الباحثان 
ــد أن يوصل  ــي يري ــد اآلمل أن  السي
للقارئ املتدبر أن لكل قوة مجموعة 
ــة،  فاذا ما  ــات األخلقي من الصف
مالت قوة على أخرى ظهرت الصفات 
ــذا دعا السيد إلى  املرتبطة بها؛ وله
مساملة هذه القوى وتعاونها للوصول 
إلى االعتدال، ومن هنا نفهم نظرية 
)نسبية األخلق( التي طرحها الشيخ 
ــري  يذكر اختلف  مرتضى املطه
واألمكنة  ــة  األزمن ــي  ب ــلق  اأَلخ
ــاك ُأطروحة  ــراد، إذ ليس هن واألف
أخلقية جامعة جلميع أفراد البشر، 
ــة واأَلمكنة،  وتصلح جلميع اأَلزمن
ــة أو غير  ــة أخلقي ــكلُّ ُأطروح ف
ــة خاصة  ــددة مبنطق ــك هي مح ذل
ــد توصل الشيخ  ــان خاص، وق وبزم
مرتضى املطهري إلى وجود فرق بي 
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صفات األخلقية والعمل األخلقي، 
ــن سلسلة من  ــارة ع ــلق: عب فاألخ
ــا وهي متثل قالبًا  الصفات والسجاي
روحيًا لإلنسان، أما الفعل االخلقي: 
ــارة عن تطبيق تلك امللكات  فهو عب
ــي ظروف  ــة في اخلارج ف األخلقي
ــف باختلف  ــة، ولذلك يختل مختلف
ــل املثال  ــى سبي ــروف)96(، فعل الظ
املؤمني×:  ــر  أمي ــن  ع روي  ما 
ــال النساء شرار خصال  > خيار خص
ــا يوضح × أن  ــال<)97(، وهن الرج
ــات الرجال ال  ــن صف ــا محمود م م
ــوًدا عند النساء ، ومنه  يكون محم
ــم  ــروا أوالدك ــه ×:> ال تقِس قول
على آدابكم فإّنهم مخلوقون لزمان 
ــوال تفاؤله  ــم<)98(، فل ــر زمانك غي
ــاة جمااًل،  ــي احلي ــأّن ف ــم ب العظي
ــاس قابلّية للتطّور إلى  وبأّن عند الن
ــول الذي  ــا أطلق هذا الق اخلير، مل
ــاة، ويوجز  ــز علمه بثورّية احلي يوج
ــات اإلنسان املتطّور  تفاؤله بإمكان

ــة  ــز روح التربي ــاة، ويوج ــع احلي م
ــص كّل جيل من  الصحيحة، ويخّل
الناس من أغلل العرف والعادة التي 

ارتضاها لنفسه جيل سابق .
  اخلامتة

توصل البحث إلى النتائج اآلتية:
ــل الباحثان إلى أن السيد 11  توص

ا عميًقا  ــق منطلًقا روحيًّ اآلملي ينطل
ــق لدى اإلِنسان،  في تربية آلة النط
ــَد لتحقيق فائدة  ــاُن عنده ُوِج فاللس
ــة  ــن حاج ــر ع ــي التعبي ــة وه مهم
ــس احلديث مبا ليس  املتكلم، ولي

له به حاجة، وإالَّ فالصمُت أولى .
ــث أن غضَّ البصِر 21  أثبت البح

ــوَة الباصرِة  ــن احلرام يستوجب ق ع
ــد عظمة وجلل  ــي الدين، ليشاه ف
ــى، فترتفع عن  ــه وتعال اهلل سبحان
ــرى العجائب مما ال  قلبه احلجب وي
يحتملها غيره، وينتج عن ذلك التورع 
ــه وإغناؤه عن  ــض اهلل تعالى ل تعوي

احلرام باحللل.
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 اتخذ السيد+ جانبي ماديي 31
ــس، وهما:  ــة اللم ــة حاس ــي تربي ف
اإلمساك عن اللمس احملرم واحمللل 
الطهارة،  ــي:  والثان ــراط،  إف بدون 
بهدف الوصول إلى اجلانب الروحي.

ــيُّ معياًرا 41 ــد اآلمل ــرح السي  ط
ــًدا للصحة النفسية - لم يسلط  جدي
ــدن العلماء فمن  ــوء من ل عليه الض
ِعنا الدقيق ملبناه في معيار الصحة  َتَتبُّ
ــع أن نسمي معياره  ــة نستطي النفسي
ــار احلب اإللهي(، وهي رؤية  بـ)معي

منفردة لصحة النفس اإلنسانية.
 توصل البحث إلى أّن لكّل قوة 51

ــات األخلقية،   ــًة من الصف مجموع
فإذا ما مالت قوة على أخرى ظهرت 
ــا؛ ولهذا دعا  ــات املرتبطة به الصف
ــذه القوى  ــى مساملة ه ــد+ إل السي

وتعاونها للوصول إلى االعتدال.

اهلوامش:
���������������������������������

1. العني: 176/2، وينظر: أساس البالغة، مادة 
رّبا:158/1.

2. الصحاح يف اللغة: مادة رتت، 240/1.
3. أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم 15.

الرتبوي�ة  األه�داف  حس�ني،  مم�د  أمح�د،   .4
للعبادات يف اإلسالم:14.

5. ينظ�ر: يف أص�ول الرتبية ، األصول الفلس�فية 
للرتبية :32.

6. ينظر: مشاهري فالسفة املسلمني :13 -15.
7. ينظر: فلسفة الرتبية بالتحليل املنطقي : 25- 27
8. ينظر: فلسفة الرتبية بالتحليل املنطقي : 25- 27

9. ينظر : فلسفة الرتبية بالتحليل املنطقي : 25- 27.
10. ينظ�ر: النظري�ة الرتبوية وأصوهلا الفلس�فية : 

.50-48
11. ينظ�ر : فلس�فة الرتبي�ة يف التعلي�م اجلامع�ي 
فلس�فة   : ينظ�ر  ،و   113 -112 : والع�ايل 

الرتبية:25-23.
12. ينظ�ر: فلس�فة الرتبي�ة: 39 و ينظر مقدمة يف 

فلسفة الرتبية : 37.
13. ينظ�ر: فلس�فة الرتبي�ة يف التعلي�م اجلامع�ي 

والعايل: 121- 123.
14. ينظ�ر: فلس�فة الرتبي�ة يف التعلي�م اجلامع�ي 

والعايل: 121- 123.
15. ينظر : أس�س الرتبية احلديث�ة ونظم التعليم: 
التعلي�م  يف  الرتبي�ة  فلس�فة  وينظ�ر:   ،105

اجلامعي والعايل:113.
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16. ينظ�ر : يف أص�ول الرتبية األصول الفلس�فية 
للرتبية : 46-45.

17. ينظ�ر : يف أص�ول الرتبية األصول الفلس�فية 
للرتبية : 46-45.

18. ينظ�ر: فلس�فة الرتبي�ة يف التعلي�م اجلامع�ي 
والعايل: 117- 119.

19. تفسري املحيط األعظم: 739.
20. سورة النور  /16-15.

21. تفسري املحيط االعظم :740.
أمح�د  ، ومس�ند  الرتم�ذي )2501(  22. س�نن 
يف  الط�رباين  الكب�ري،  واملعج�م   ،  )6481(
 ، املب�ارك :385  والزه�د، الب�ن   ،  )113(

والشعب للبيهقي: 4629
23. رواه البيهق�ي يف الش�عب- ب�اب يف حس�ن 
اخللق ودخل - حدي�ث:  7756 ، وأبو يعىل 
املوصيل يف مس�نده - حديث:  3208  بس�ند 

ضعيف.
األنبي�اء  س�يد  بأحادي�ث  الغافل�ني  24.تنبي�ه 
روض�ة  احلدي�ث:118،  رق�م  واملرس�لني: 

العقالء: رقم احلديث: 15.
25. تفسري املحيط األعظم :740.

26. سورة النور/31.
27. تفسري املحيط األعظم :740.

28. مصب�اح الرشيع�ة املنس�وب للص�ادق عليه 
الس�الم:1/ 10، بح�ار األن�وار: ج 23 / 

101، مستدرك سفينة البحار: 89/1، 
بح�ار   ،28 ص  الرشيع�ة  مصب�اح   .29
احلكم�ة:  مي�زان  األن�وار:41/101، 

.386/10

30. تفسري املحيط األعظم :741.
31. سورة األنعام  /  68.

32. سورة القصص / 55.
33. ينظ�ر: العني:363/1، الصح�اح يف اللغة، 

مادة ) لغا(: 144/2.
34. سورة اإلرساء / 36.

 ،162/1 الكل�م:  ودرر  احلك�م  غ�رر   .35
عي�ون احلك�م واملواع�ظ: 119/1، مي�زان 

احلكمة:363/4.
36. غ�رر احلك�م ودرر الكل�م: 120/1، ميزان 

احلكمة:338/3.
مي�زان   ،167  /  7 البالغ�ة:  هن�ج  رشح   .37

احلكمة:264/1.
38. مهارات اللغة العربية :35.

39. تفسري املحيط األعظم : 741.

40. تفسري املحيط األعظم : 741.
41.الكايف 6 / 512 /16، وسائل الشيعة:5/41.

42. ث�واب األع�مل : 62 / 1 ع�ن املفّض�ل ب�ن 
عم�ر، اخلص�ال : 166 / ذي�ل ح 218 عن 
رس�ول ’ ، م�كارم األخ�الق : 1 / 102 

. 201 /
43. اخلصال، الصدوق: )احلديث 400(، الكايف 
للكليني:6/ 727، وسائل الشيعة:41/4.

44. تفسري املحيط األعظم : 742.
45. سورة فصلت :22

46. ينظر تفسري املحيط األعظم:743.
47. سورة املائدة   / 6.

48. سورة البقرة  /222.
49. مسند أمحد:452/14، بحار األنوار:311/77.
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50. معامل الرتبية اإلِسالمية، ممد تقي املدريس: 20.
51. تفسري املحيط األعظم :742-741.

52. صحيح البخاري ج 6/2 ، صحيح مس�لم: 
1829، جامع األخبار: 3/16.

53. تفسري البحر اخلضم : 743.
54. سورة يس / 65.

55.  ينظر تفسري املحيط األعظم : 88.
56. مصباح الرشيعة : 14، غرر احلكم: 7946.

57. سورة اإلرساء /14.
58. سورة فصلت/ 53.

59. تفسري املحيط األعظم :176- 177.
60. ينظر تفسري املحيط األعظم:214.

61. تنبيه اخلواطر: 2 / 122، ميزان احلكمة:101/2.
62. غ�رر احلك�م ودرر الكل�م: رق�م 4920 ، 

.158/1
63. ينظ�ر الرتبي�ة والتعليم يف اإلس�الم، مرتىض 

املطهري: 190-189.
 :4615 رق�م  الكل�م:  ودرر  احلك�م  غ�رر   .64

148/1، حتف العقول: 77.
65. ينظر الرتبية والتعليم يف اإلسالم: 19.

66. سورة الشمس / 8-7.
67. الصحة النفسية يف املرحلة االساسية : 24.

68. املصدر نفسه:27- 29.
69. سورة البقرة  /195.

70. سورة آل عمران/ 76.
71. سورة البقرة/222.
72. سورة البقرة /165.

73. تفسري املحيط األعظم: 49-48 .
74. سورة األنعام/ 87.

75. تفسري املحيط األعظم:49.
76. املصدر نفسه:50

77. سورة النحل/ 128.
78. تفسري املحيط األعظم:51.

79. اخلص�ال: 112، مي�زان احلكم�ة:318/8، 
بحار األنوار:250/58.

80. املجادلة / 9.
81. تفسري املحيط األعظم : 442.

82. التعريفات: 76/1.
83. يراجع النظرة كاملة يف كتاب: 84.

84. ينظر: علم النفس الرتبوي: 45 .
85. ينظ�ر: املدخل إىل علم النفس العام: 125-

.126
86. ينظر: سايكلوجية التدريس الصفي: 98.

87. ينظر تفسري املحيط األعظم : 443.
88. سورة النساء / 113.

89. ينظر تفسري املحيط األعظم :443.
90. سورة آل عمران/ 195.

91. ينظر: الصحة النفس�ية يف املرحلة األساسية: 
.69

92. ينظر تفسري املحيط األعظم: 444-443.
93. سورة ص/ 26.

94. ينظر: تفسري املحيط األعظم :442.
95. سورة احلجرات /9.

96. ينظر: التعليم والرتبية يف اإِلسالم :141.
97. مي�زان احلكم�ة:146/4، هن�ج البالغ�ة  3  

205
طال�ب:  أيب  ب�ن  ع�يل  اإلم�ام  موس�وعة   .98

.177/11
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املصادر واملراجع
ــم التعليم،  ــة ونظ ــة احلديث ــس التربي 1- أس

ــج للنشر  ــة: دار املناه ــي عطي ــن عل محس

والتوزيع، 2010م.

ــي اإلسلم،  ــوي ف ــر الترب ــول الفك 2-أص

عباس محجوب، دمشق ، دار ابن كثير، 

1398ه/ 1978م.

ــة للعبادات في اإلسلم،    3- األهداف التربوي

ــة لنيل درجة  ــد، محمد حسي، رسال أحم

ــة التربية،  ــي التربية، كلي الدكتوراه ف

جامعة طنطا، قسم أول التربية.

4- بحار األنوار، الشيخ محمد باقر اجمللسي، 

مؤسسة الوفاء - بيروت، د. ت. 

ــف العقول، أبو محمد احلسن بن علي   5- حت

ــه وعلق عليه:  ــة احلراني، قدم ل ــن شعب اب

ــي، مؤسسة األعلمي  الشيخ حسي األعلم

للمطبوعات، بيروت، د. ت.

ــلم، مرتضى  ــم في اإلس ــة والتعلي 6- التربي

ــد القباجني، دار  ــري، ترجمة: أحم املطه

الهدي للطباعة والنشر، د. ت.

ــد بن علي الزين  ــات، علي بن محم 7-التعريف

ــي ) ت 816ه(، ضبطه  الشريف اجلرجان

ــاء بإشراف  ــن العلم ــة م ــه جماع وصحح

الناشر، دار الكتب العلمية بيروت ، ط1، 

1403ه-1983م.

ــط االعظم والبحر اخلضم في  8-تفسير احملي
ــل كتاب اهلل العزيز احملكم، السيد  تأوي
ــن(، حققه  ــّي )ت القرن الثام حيدر اآلمل
وقدم له وعلق عليه: السيد محسن املوسوي 
التبريزي، مؤسسة فرهنكي، قم، 1385.

9-تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، أبو احلسي 
ــدان املالكي  ــي فراس بن حم ــن أب ورام ب
ــري )ت605ه(، مطبعه طهران سنه  األشت

1309ه..
ــد األنبياء  ــي بأحاديث سي ــه الغافل  10- تنبي
ــر بن محمد بن  ــي، أبو الليث نص واملرسل
أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت 373ه(، 
حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي،: دار 
ابن كثير، دمشق - بيروت، ط3، 1421 

ه - 2000 م.
ــدوق)ت  الص الشيخ  ــال،  األعم ــواب  ث  -11
ــد  محم السيد  ــدمي:  تق حتقيق:  381ه(، 
ــد حسن اخلرسان، الطبعة:  ــدي السي مه

الثانية،. مطبعة: أمير، قم ، 1368 ش.
ــد بن علي بن  ــال، أبو جعفر محم 12- اخلص
ــي، صححه وعلق  ــي بن بابويه القم احلس
ــر الغفاري: مؤسسة النشر  عليه: علي اكب
ــة املدرسيي بقم  ــي التابعة جلماع االسلم

املشرفة، د.ت.
13-روضة العقلء ونزهة الفضلء، محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 
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ــي، الُبستي  ــامت، الدارم ــي، أبو ح التميم
ــد محي الدين  ــق: محم )ت: 354ه(، احملق
عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1374ه.
ــو عبد الرحمن عبد  ــد والرقائق، أب 14- الزه
ــي،  ــح احلنظل ــن واض ــارك ب ــن املب اهلل ب
ــي ثم املْروزي )ت: 181ه(، حتقيق:  الترك
ــي،  دار الكتب  ــن األعظم حبيب الرحم

العلمية، بيروت ، د.ت.
ــح سنن الترمذي، محمد  15- اجلامع الصحي
ــذي، حتقيق :  ــن عيسى أبو عيسى الترم ب
ــرون، دار إحياء  أحمد محمد شاكر وآخ

التراث العربي - بيروت ، د.ت.
16- اجلامع لشعب اإليان ،أحمد بن احلسي 
ــو بكر،  ــى البيهقي أب ــن موس ــن علي ب ب
ــق: مختار أحمد الندوي - عبد العلي  احملق
ــة الرشد،  ــد، مكتب ــد حام ــد احلمي عب

ط1،1423 - 2003م.
17- سايكلوجية التدريس الصفي، عماد عبد 
الرحيم الزغول، وشاكر عقله احملاميد، 

دار امليسرة للطباعة والنشر، د. ت.
ــي احلديد  ــة البن أب ــج البلغ ــرح نه 18- ش
ــم دار  ــد ابراهي ــق: محم ــي، حتقي املعتزل
ــرة للطباعة  ــي - دار األمي الكتاب العرب
والنشر والتوزيع، الطبعة: االولى، بيروت، 

2007م.

19- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )ت: 
ــار(، إسماعيل بن حماد اجلوهري،  عط
ــد عبد الغفور عطار، الناشر:  احملقق: أحم

دار العلم للمليي، ط4، 1990م.
ــة األساسية،  ــة النفسية في املرحل 20- الصح
سيف طارق حسي العيساوي وآخرون، ط1، 
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ى( ِفي آَيِة ال
َ

ة )ِإل
َ

ل
َ

َدل
اْبِن  الشيخ   َوَنْقِد  اْلُقِمّي  ْيِخ  الشَّ َمْبَنى  يِف  ِليِليٌَّة  َتْ ِقَراَءٌة 

َلُه اْلَعَتاِئِقّي 
		 أ. م. د. َجبَّار َكاِظم امُلالَّ  	 	 	 	

َراَساِت الُقْرآِنيَِّة  	                         َجاِمَعُة َباِبَل / ُكلِّيَُّة الدِّ 	

ُيرّكُز هذا البحُث عىل مس�ألة من مسائل )ِفْقه القرآن = الّتفسري الفقهي(، 
وه�ي : الب�دء باملرف�ق وغس�له عن�د غس�ل اليدين يف الوض�وء ، وإّن�م قلت : 
تفس�ري فقهي ؛ ألنَّ فقه املس�ألة اس�تند إىل أص�ل قرآين ، وهو هب�ذا الّلحاظ له 
ُبعدان ، أحدمها : ُبْعٌد تفس�ريي  ، والّثاين : ُبْعٌد فقهّي ، ومن أوىل أهداف هذه 
الّدراس�ة بيان )نقد التَّفسري( - الفقهي - وحدود البحث ، رأي الشيخ الُقِمّي 
ّ+ يف كتابه )خمترص تفس�ري  من مدرس�ة قم ، ورأي الّش�يخ ابن العتائقي احِليلِّ
ة. فال�ّرأي املوّجه له الّنقد هو رأي الُقِمّي يف تفس�ريه  القم�ي( من مدرس�ة احِللَّ
ال�ذي اخترصه اب�ن العتائقي  . وال�ّرأي الّناقد هو رأي اب�ن العتائقي احِليّلّ+ 
صاح�ب املخترص . وقد حاولُت جاهًدا حتليل كّل رأي ، وأرجعُت كّل واحد 
منه�م إىل م�ا ُبنِ�ي عليه - قدر املس�تطاع - وبعد حتقي�ق البيان ل�كّل منهم عىل 
حدة. عدُت فأجريت موازنة بني الّرأيني ، ومل أتواَن يف بيان الّراجح منهم لدى 

املوازنة والّرأي الّراجح عندي .
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The Significance of (ilaإلىto)in the Verse of Ablution:

An Analytic Study in Ash-Sheikh Al-Qummi›s  Style and Ibn 

Al-Ata›iqi›s Criticism 

  Dr. Jabbar Kadhim Al-Mulla/ unit of Studies and Researches/ Centre 
of Al-Allama Al-Hilli

The present paper focuses on one question of Qur›anic 
jurisprudence(jurisprudential exegesis), namely, starting with cleaning 
the elbow when cleaning the hands in the ablution. I have used the term 
(jurisprudential exegesis) because the jurisprudence of this question has 
been based on a Qur›anic base. Hence, it has two dimensions: exegetic 
and jurisprudent. The first aim of this paper is to clarify (the criticism 
of jurisprudential exegesis). The limits of the study lie within the view of 
Ash-Shaikh Al-Qummi from the School of Qum and the view of Ash-Shaikh 
Ibnul-Ata›iqi Al-Hilli in his book Mukhtasar Tafseer Al-Qummi(Summary 
of Al-Qummi›s Exegesis)from the School of Al-Hilla. The criticized view is 
the view of Al-Qummi in his exegesis which has been summarized by Ibn 
Al-Ata›qi. The criticizing view is the view of Ibn Al-Ata›qi Al-Hilli, the au-
thor of (Summary of Al-Qummi›s Exegesis). I have tried my best to analyze 
each view and bring back each of them to its basics as far as possible after 
having clarified each of them. Then, I  have made a contrast between the 
two views.  I did not linger to show the most acceptable view according to 
the contrasts, and the view which is the most acceptable to me or accord-
ing to other views. 
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َمٌة ُمَقدَّ
ٱ ٻ ٻ

ــُد هللِ َربِّ العاملَي، والّصلُة  احلم
ــلُم على أشرف ِ اخللِق أجمعَي  والّس
ــى أهِل بيتِه الّطّيبَي  د ÷، َوَعَل محمَّ
الّطاهريَن ^، َوَعَلى صحبِه األخياِر 

املنتجبَي .
ــِة أهِل  ــَراِث مــدرس ــراءَة ُت إِنَّ ق
ــَراِث مدرسِة  ــِت ^ بعاّمٍة، وُت البي
احِلّلِة الِفْقِهّيِة بخاّصٍة قراءًة فاحصًة 
ــِد والّتحليِل، ال على  قائمًة على الّنق
ــي غايِة  ــِل أمٌر  ف ــراِء والّتبجي اإلط
ــي ال تعرُف  ــةَ اّلت ــة؛ ألنَّ األّم األهمّي
ــًة  ــًة، ال معرف ــًة واعي ــا معرف تراثَه
ــن مواصلِة  ــًة، ال تتمّكُن م خطابّي
ــاِج  ــْن إنت ــِة، وال م ــا العلمّي مسيرِته
ــْل َتْبَقى  ــْن حاضِرها، َب ــٍل م مستقب
َناِقَلًة لُِتَراِث املاضي إَِلى َما اَل ِنهايٍة، 

سائرًة في سبيِل الّتقليِد)1( .
فما أْحَرانا اليوَم ! إلى نقِد املوروِث 
ــرّي، وال سّيما الِفْقهّي منُه،  الّتفسي
ــراِث وقفَة متأّمٍل  ــُف َعَلى الّت َأْي: نق

ناظريَن ِفي َما استدّلوا بِه َعَلى آراِئِهْم 
ِفي الّتفسيِر الِفْقِهّي، وما يعنيني في 
ــي لِدليِل َرْأي  َهَذا الباِب الّنقُد احِللِّ

الُقِمّيَي .
ــى ِدراسِة  ــُث َعَل ــاَم البح ــْد ق َوق
ــدٍة أّلفِت العموَد  َوحتليِل مسألٍة واح
ــذا جتدني قد  ــِث ؛ ل ــريَّ للبح الِفْق
ـــ )َداَلَلة )إَِلى( ِفي  وسْمُت البحَث ب
ٌة ِفي مبنى  لِيلِيَّ آيِة الُوُضوِء ؛ ِقَراَءٌة حَتْ
ــن الَعَتاِئِقّي  ــّي وَنْقد اب ــخ الُقِم الّشي
ــٍة، وثلثِة  َم ــُه َعَلى ُمَقدَّ ــُه(، وبنيُت َل
مطالَب، ثمَّ اخلامتِة ونتائِج البحِث، 
فثبِت املصادِر واملراجِع، َأّما املطلُب 
ْيِخ  ــَن نصَّ )َرْأي الشَّ األّوُل فقَد َتَضّم
ــِه عْن طريِق  ــّي(، وحتليِل دليل الُقِم
َوَأّما  ــِه،  ُمْرَتَكَزاِت ــى  َعَل ــوِف  الوق
َن َنصَّ )نقِد  املطلُب الّثاني فقْد َتَضمَّ
ْيِخ الُقِمّي   ــَرْأي الشَّ ــِن الَعَتاِئِقّي( لِ اب
لِيِل َدلِيلِِه َعْن طريِق الوقوِف َعَلى  َوحَتْ
ُمْرَتَكَزاِتِه أيًضا، َوأّما املطلُب الّثالُث 
ــًة وترجيًحا(،  ــَن )موازن ــْد َتَضمَّ فق
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ــَي الّرأيِي :  ــًة ب ــُت ُمَوازن َأْي : َأْجَرْي
ــِخ الُقِمّي اّلذي يّثُل الرأَي  ْي رأي الشَّ
ْقُد(، َوَرْأي ابِن العتائقّي  املوّجَه لُه )النَّ
ــلُ الرأَي )الّناِقَد( ،  احِلّلّي اّلذي يَث
َوَتَل املوازنَة ترجيٌح، والّترجيُح قائٌم 
ــَح َدليلُه  ــّوِة الّدليِل ؛ َفَما َرُج ــى ق َعَل
واستطاَع َأْن َيِقَف بوجِه الّنقِد َرُجَح، 
َوَما َكاَن َدلِيُلُه َمْرُجوًحا، وقد طالُه 
ــلِف صاحِبِه الّرأي  الّنقُد، فهَو بخ
بَنىَّ رأًيا  ــى أن َأتَّ األّوِل . وقد أميل إل
ــا من سواهما تقودني إليه نتيجُة  ثالًث

البحث وطبيعُة الّتحليل . 
ــْد أسهمنا في  ــوُن ق ــذا نك وبه
ــِح الُفْرصِة ملا  ــراِث ، ومن ــاِء الّت إحي
ــوَن حاضًرا  ــقُّ احلياَة أْن يك يستح
ــَو ال شكَّ  ــا اليومّية، وه ــي حياِتَن ف
ــِل)2(،  للمستقب ــٌة  معرفّي ــزٌة  ركي
ــا إذا كاَن الّتراُث نقًدا ِفي  خصوًص
الِفْقِهّي( ملدرستِي  ــِر  )الّتفسي َدائَرِة 
ــِر  ــدارِس الفك ــْن م ــي ِم عملقت
اإلمامّي هما : مدرسُة قم ، ومدرسُة 

ــْن  ــِي م ــًدا لعملق ــِة ، وحتدي احِلّل
َعمالَقِتها، هما : الّشيخ الُقِمّي، واْبُن 
العتاِئِقّي  في مسألٍة ابتلئّيٍة يومّيٍة، 
ــدُء باملِْرَفِق ِفي َغْسِل اليديِن  هي )الب
ــوِء(، َفَقْد ُنْبَتلى ِبَها خمَس  ِفي الُوُض

َمّراٍت في اليوِم الواحِد .
ا يجدُر ِذْكُرُه أنَّ مصدَر الّرأي  ومِمَّ
ــِه لُه الّنقُد هَو  ــِد، والّرأي امُلَوّج الّناق
ِكتاُب )ُمْخَتَصُر َتْفِسيِر الُقِمّي(، الْبِن 
العتاِئِقّي : َكماِل الّديِن عبِد الّرحمِن 
محّمِد بِن إبراهيم احِلّلّي )ت/790ه( 
ــد جواد  ــد محّم ــُه الّسّي ــذي َحّقَق اّل
احُلَسيِنّي اجَلَللِّي)3(، والكتاُب مْن 
ــاِب )َتْفسيِر  ــاٌر  لكت ــِه اختص اسِم
الُقِمّي(: أبي احلسِن، علّي بِن إبراهيِم 
ــٍم )حي/307ه(، وللكتاِب  بِن هاش
ا وقفُت عليِه  أكثُر مْن حَتقيٍق ، َومِمَّ
حتقيَق مؤسسِة املرتَضى)4(، وحتقيَق 
ــِوّي)5(. وقد كان منهجي  َطّيِب امُلْوَس
ا ؛  ــا تكامليًّ ــذا البحث منهًج في ه
ألنَّي جمعت فيه املنهج: )االستقرائّي، 
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ــرّي،  ــدّي ، الّتفسي ــّي  الّنق الّتحليل
ــارن( ؛ ألنِّي  ــّي، الّلَغوّي، وامُلَق الِفْقه
ــُت ُمحّصل تلك املناهج ؛ خلدمة  وّظف
ــة، بوصفها منهًجا  الّتحليل، واملوازن
ــا،  بعًض ــا  بعضه ــل  يكّم ــًدا  واح
ــًل  املنهج  ــُح قد جاء مكمِّ والّترجي
ــه القرآن = الّتفسير  النقدّي في )ِفْق
ــهُ وقَع في طوله، ال في  الِفْقهّي(؛ ألنَّ
ــه إنصاٌف على َوْفِق  ُه في عرضه،وأَلنَّ
ــِي : علّي  ــِي اجَلليل يخ ــرى للشَّ ما ن
ــن العتائِقّي  ــم الُقِمّي، واب بن إبراهي
ة باالستئناس  ة علميَّ احِللِّّي، ومتعة ولذَّ
ــول التَّفسير،  ــن أص ــات م ح باملرجِّ
ــة  ويَّ ــب اللغُّ ــده، وآراء املذاه وقواع
اّلتي  ة  ة واحلديثيَّ ة والتَّفسيريَّ والفقهيَّ
ما  ــاء، وال سيَّ جادت بها ألباب العلم
ــة من َمْدرسِة  ــاُء املدارِس الفقهيَّ علم
أهِل البيِت̂   : قم، بغداد، واحِللَّة، 
ة من  ة، واملالكيَّ وعلماء بعض احلنفيَّ

حابة .    مدرسة الصَّ
ِ َربِّ  هلِلَّ ــُد  َأِن احَلْم ــا  َدْعَوان ــُر  َوآِخ

الَعاملَي.

ــَل اْلَيَدْيِن  ــُل امَلسألِة : إنَّ َغْس َأْص
ــارة ؛ ألنَّ  ــدرُج حتَت كتاب الّطه ين
ــن الوضوء اّلذي هو  غسَلهما جزٌء م
ــلث )الُوُضوء،  َهارات الثَّ ــد الطَّ أح
ــان  ــا ك ــم()6(. ومّل يمُّ ــل، والتَّ الُغْس
ــٍل قرآنّي  ــًدا إلى أص ــُل ُمْستِن الَغْس
ــّي قبل كّل  ــان لزاًما عل ــذا ك ؛ ل
ــره ، واألصل  ــدأ بذك ــيٍء أن أب ش
َّذِينَ  ــه تعالى :﴿يَ��ا َأيُّهَ��ا ال القرآنّي، قول
آمَنُ��وا إَِذا ُقمُْتمْ إِلَى الصَّلَةِ َفاْغسِ��ُلوا وُجُوهَُكمْ 
وََأيْدِيَُكمْ إِلَ��ى الْمَرَافِِق...﴾)7(، وبعد أْن 
حّددُت األصل القرآنّي، سأشرع في 
ــى اآلراء وحتليلها ، وقد  الوقوف عل
ــكّل رأي مطلًبا خاًصا  ــت ل خّصص
به، وقد بدأُت برأي الّشيخ الُقِمّي .        

امَلْطَلُب اأَلوَُّل : َرْأُي )الُقِمّي( 
ــَب الُقِمّي إلى َأنَّ َغْسَل اْلَيديِن  َذَه
ــِي ، َوَقْد أفاَد ذلَك  ــدُأ ِمَن املِْرَفَق َيْب
ّص الُقرآنّي    اْسِتَناًدا إَِلى َأنَّ  ــَن النَّ ِم
ا ُيَؤّيُد ذلَك  )إَِلى( ِبـَمْعَنى )ِمْن( ؛ َومِمَّ

قوُلُه : ))َيْعِني : ِمَن امَلَراِفِق(( )8( . 
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اللة يكوُن  ــذه الدَّ ــى َوْفِق ه وعل
د بدايَة َغْسِل  ــد حدَّ الّنصُّ القرآنيُّ ق
ــق . والُقِمّي إمنا  ــن املراف ــدي م األي
ــه تبّنى  ــّرأي ؛ ألنَّ ــب إلى هذا ال ذه
املنهج الّتفسيرّي الّسائد في القرون 
ــا ذهب إليه  ــة األولى، ألنَّ م الهجرّي
ــه له مستند روائي ، فقد روى  مذهب
ــو جعفر، ثقة اإلسلم  الُكَلينّي : أب
ــد بن يعقوب )ت/329ه( عن :  محمَّ
د بن احلسن وغيره ، عن سْهل  محمَّ
ــِن احَلَكِم ،  ار ب ــن زياد ، عن عمَّ ب
ِميمّي ، قال:  ــن ُعرَوة التَّ عن الَهْيَثم ب
ــي  ــد اهلل × - يعن ــا عب ــت أب سأل
ادق ×، عن قوله تعالى      اإلمام الصَّ
إِلَ��ى  وََأيْدِيَُك��مْ  وُجُوهَُك��مْ  P...َفاْغسِ��ُلوا 
ــذا ؟ ،  ــت : هك الْمَرَافِ��ِق...O  فقل
ــُت من ظهر كّفي إلى املِْرفق  ومسح
ا  فقال : ))ليس هكذا تنزيلها ، إمِنَّ
ــوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  هي َفاْغِسُل
ِمَن امْلََراِفق ((، فقام، ُثمَّ َأَمرَّ َيَدُه ِمْن 

ِمْرَفِقِه إَِلى َأَصاِبِعِه()9( .  

ــخ الّطوسي : أبو  ــد أورد الّشي وق
ــلم محّمد بن  ــخ اإلس ــر، شي جعف
ــَر نفَسُه   ــن )ت /460ه( اخلب احلس
ــّي بواسطة، إذ  ــخ الُكَلين عن الّشي
ــم، جعفر بن  ــي القاس ــال: عن أب ق
محّمد، عن محّمد بن يعقوب - أي: 
ــن محّمد بن  ــخ الُكلينّي - ع الّشي
ــن  وغيره، عن سْهل بن زياد،  احلس
عن علّي بِن احَلَكِم، َعِن الَهيثِم بِن 
ــم أورَد اخلبَر)10(،  ُعرَوَة التَّميمّي، ث
ــى َوْفق  ــيَّ عل ــخَ الّطوس إالَّ أنَّ الّشي
ــه )الّتهذيب( اّلذي  منهجه في كتاب
ــًة ملذهب أهل  ــه خدمًة جليل قّدم في
ــا ُبِني عليه هذا  البيت ^ ؛ ألنَّ مّم
ــاب بيان نوع أسانيد احلديث؛  الكت
ــه : ))...أذكُر  ــا يؤّيد ذلك قول ومّم
ــَه الَفساد - أي: في األحاديث -  وج
ــا من ضعِف إسنادها ...(( )11( بّي  إّم
ــًدا)12(؛ ومّما  ــه حديٌث ضعيٌف سن أنَّ
ــع بجنبه من جهة  ه وض ــد ذلك أنَّ يؤّي
ــا ُيرَمز به  ــع(، وهو مّم اليمي )ض
ــف الّسند)13(. ــده للحديث )ضعي عن
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ــا سنًدا ؛  ــا كان احلديث ضعيًف ومل
ــخ الّطوسّي لم يستند  لذا جند الّشي
إلى هذه القراءة اّلتي جاَءْت في منت 
ــْت إليه  ــي تأييد ما ذهب ــث ف احلدي
ــن أنَّ َغسل اليدين - في  اإلَِمامّية م
الوضوء- يبدأ من املِرفق  إلى أطراف 
ــك قوله :  ــا يؤّيد ذل ــع ؛ ومّم األصاب
ــي: )ِمَن  ــراءة، يعن ــى هذه الق )وعل
امْلََراِفِق(َيْسُقُط الّسؤال من أصله)14(، 
وهو سؤاٌل افتراضّي افترضه الّشيُخ 
ــيُّ - على طريقة : فإن قيل ،  الّطوس
ــإن قيل ِمَن املعترضَي  قلنا - أي : ف
ــل املِرفق :  ــة بَغْس ــى بدء اإلمامّي عل
ــول بأنَّ َغْسل  كيف يكنكم الق
ــن امِلرفق إلى أطراف  اليدين يبدأ م
ــع ؟، وهو قول بخلف ظاهر  األصاب
ــى أنَّ )إلى( مبعنى  ــرآن ؛ بناًء عل الق
ــة- عندهم - والقول  االنتهاء والغاي
ــون املِرفق غايًة  بهذا يتطّلب أن يك
ــوَن امُلْبَدُأ  ــوء، ال َأْن يك ــي الوض ف
ــن تعاطي الّشيخ  ــِه؟ )15(. وواضح م ب
ه استند  ــذه القراءة أنَّ الّطوسّي مع ه

ــا )نافًيا(  ــا بوصفها أصًل دافًع إليه
ــل ينِفي مبقتضاه َأْن يكوَن  َأْي : أص
املِرفق غايًة - ال أصًل مثبًتا، أي: لم 
ــات أنَّ َغْسل الَيدين  يستند إليه إلثب
ــق ؛ ألنَّ اإلمامّية لهم  ــِن املِرف يبدأ ِم
ٌد من القراءات اّتبُعوا فيه  موقٌف موحَّ
َنْهَج أئّمتهم ^، وال سّيما اإلماماِن 
ــاِن c، فقد روي:  الباقراِن الّصاِدق
ــد، عن علّي  ــي بن محّم عن احُلس
ــن الَوّشاء، عن َجميل  بن محّمد، ع
ــن َدّراج، عن محّمد بن مسلم، عن  ب
ُزَرارة، عن اإلمام أبي جعفر  الباقر×، 
قال : ))إِنَّ اْلُقْرآَن َواِحٌد َنَزَل ِمْن ِعْنِد 
ــنَّ االْخِتَلَف َيِجيُء ِمْن  َواِحٍد، َوَلِك
َواِة (()16( وقد روي : عن علّي  ِقَبِل الرُّ
ــن أبيه، عن ابن أبي  بن إبراهيم، ع
ُعَمير، عن ُعَمر بن ُأَذْيَنة  عن اْلَفِضيل 
بن َيَسار، قال: قلت ألبي عبد اهلل ×: 
إِنَّ الّناَس َيُقوُلوَن: إِنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل َعَلى 
َسْبَعِة َأْحُرٍف، َفَقاَل: )َكِذُبوا َأْعَداَء 
ــهُ َنَزَل َعَلى َحْرٍف َواِحٍد  اهلِل، َوَلِكنَّ
ِمْن ِعْنِد اْلَواِحدِ()17(. وقد استند في 
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ة  نَّ إثبات ما ذهب إليه إلى الّلغة، والسُّ
ة .  بويَّ النَّ

اوندّي : أبو احلسن   ــار الرَّ وقد س
ــن هبة اهلل  ــن، سعيد ب ــب الّدي ُقْط
ــو من فقهاء َمْدرسة  )ت/573ه( وه
ــا - على ِمْنَوال  ــداد الِفْقهّية أيًض بغ
ــي االستناد إلى  ــخ الّطوسّي ف الّشي
ــي إبطال  ــراءة املذكورة آنًفا ف الق
ــى أنَّ )إلى(  ــب إل ــن ذه ــى م ُمّدَع
ــة؛ ومّما يؤّيد ذلك قوله:  مبعنى الغاي
)ويؤّكد ذلك ِقراَءة أهل البيت^: 
ــْم ِمَن امْلََراِفِق)18(.    َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُك
ــد ملا ذهبُت إليه من  وفي هذا تأكي
ــدون إلى  ــة يستن ــاء اإلمامّي َأنَّ فقه
القراءة؛ بوصفها أصًل نافًيا ملا ذهَب 
إليه اخَلْصُم، ال أصًل مثبًتا ملا ذهُبوا 

إليه . 
ــذه الّرواية على  ويكن حمل ه
ــان الَغْسل، ال  ــرض بي ــا في مع أّنه
ــة )إَِلى( في  في معرض حتديد َداَلل
ــا ُيؤّيد ذلك -  ــص الُقْرآنّي ؛ وممَّ الّن
ــخ الُكلينّي،  ــق رواية الّشي على َوْف

ــخ الّطوسّي  ــى َوْفِق رواية الّشي ال عل
ــي الّتهذيب ؛ ألنَّ ما استشهَد به لم  ف
ــة الّشيخ الّطوسّي-  يذكْر في رواي
ــّي لم  ــْرَوَة التَّميم ــن ُع ــم ب أنَّ الَهْيَث
ــام الّصادق× عن الّنّص  يسأل اإلم
القرآنّي املذكور آنًفا كيف ُيْقَرُأ؟، 
ــان الّتطبيق، أي:  ا سأله عن بي َوإمِنَّ
ــة َغْسل اليدين من  سأَلُه عن كيفّي
ا يؤّيد ذلك قوله  الّناحية العملّية؛ وممَّ
ــؤاٍل ، إذ قال :  ــذي ورد بصيغِة س ال
ــَذا- أي : َأَهَكَذا الَغْسل ؟ ثّم  )َهَك
ا الَغْسل امُلْسَتْفَهم  ــه عمليًّ أْجَرى أمام
ــن عدمها، إذ  ــان صّحته، م ــن بي ع
ــْن َظْهِر َكّفي  ــمَّ َمَسْحُت ِم قال: )ُث
إَِلى املِْرَفق(، فجاَء البياُن من اإلمام 
ــه َأنَّ الَغْسل  ــادق× ُمَوّضًحا ل الّص
ــال : )ُثمَّ َأَمرَّ  ــَن املِْرَفق، إذ ق َيْبَدُأ ِم
ــَدُه ِمْن ِمْرَفِقِه إَِلى َأَصاِبِعِه( وهو ما  َي
ــادة منه أنَّ َغْسل اليدين  يكن اإلف
ــق . أي : إنَّ اإلفادة  ــن املِْرف ــدأ م يب
حاصلٌة من الّنّص الّروائّي )البياني(، 
ال من الّنّص القرآنّي . وأما قوله×: 
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ــا(، فيمكن  ــذا تنزيله )ليس هك
حمله على أنَّ الّنزول يقتضي تطبيق 
ــق، ال االنتهاء به، أي :  ــدء باملِْرف الب
ــة اإلجرائّية، ال في أصل  من الّناحي
ــراءة . ومهما يكن من أمر، فإنَّ  الق
َف سند  ــْد ضعَّ ــّي  ق ــخ الّطوس الّشي
ــة في الّتهذيب)19(، ثمَّ جاء مبا  الّرواي
ــلف؛ إذ ذكر أنَّ  يعارضها في اخِل
ــة الكرية املباركة  )إلى( في اآلي
مبعنى )مع( عند أئمة أهل البيت^؛ 
ا يؤيِّد ذلك قوله : ))وقد ثبَت عن  وممَّ
ــة^ أنَّ املراد بها - أي : املراد  األئم

بـ )إلى( - في اآلية : مع()20(.  
وفي باب الّترجيح بَي كون )إلى( 
ــى( مبعنى )من(  ــى )مع(، و)إل مبعن
ه معنى ثابت  ــى األّول؛ ألنَّ نرّجح املعن
ــت^، بحسب  ــة أهل البي عن أئم
ــوى الّشيخ الطوسّي - وإمّنا قلُت  دع
دعوى؛ ألنَّ بعض فقهاء َمْدرسة احِللَِّة 
اللة، فلو  ــذه الدَّ وا ه ة لم يتبنَّ الِفْقهيَّ
ــن أئمة أهل  ــت ثابـــتًة عـــ كان
ــم ذلك- في  ــت ^ ملا جاز له البي

ــر ثابت   ــي غي ــى الّثان ــي أنَّ املعن ح
ه  ل، فهو أنَّ ألمور عّدة، أّما األمر األوَّ
قراءٌة غيُر ثابتٍة وَردْت في منت حديث 
ــن اإلمام الّصادق×، وأّما  مروّي ع
األمر الّثاني، فهو  إنَّ احلديث اّلذي 
تضّمن متنه القراءة ضعيف من جهة 
ــر الّثالث فهو إنَّ  ــد ، وأّما األم ن السَّ
ــضَّ الّنظر عن  ــراءة - لو ُغ هذه الق
سندها - قابلة للّتأويل، وهو احلقُّ ؛ 
ا يؤيِّد ذلك قول صاحب اجلواهر   وممَّ
ــال : ))قد يقال  )ت/1266ه( ، إذ ق
ــا  ــل، كم أوي ــل التَّ نزي ــراد بالتَّ : امل
ــه على كذا،  ــال : يكن تنزيل يق
ــوده إرادة عدم الَغسل  فيكون مقص
ــا(()21(، وأّما األمر  الّرابع  منكوًس
ــراءة وإِْن صّحت من  فهو إنَّ هذه الق
ــي َمْرُجوحة، ال  ــة، فه ــة الّدالل جه
ــة الّسند، إِْن ُوِضَعْت  َراِجحة من جه
ــى( مبعنى )مع(، لو سلَّمنا  ُقَباَلة )إل
ــت ^؛  ــل البي ــن أه ــا ع بصدوره
ــي أقّل تقديٍر  ــا َثَبَت عنهم - ِف ألنَّ م
ُم  ــخ الّطوسّي - ُيَقدَّ على َمْبَنى الّشي



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

62

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

62

   أ. م. د. َجباَّار َكاِظم الُملاَّ 	

62

ْرِجيِح .  ــاب التَّ على ما لم َيْثُبْت في ب
وبعبارة أخرى : إنَّ )إلى( مبعنى )مع( 
ُمَعارَضٌة لداللة )إلى( مبعنى )من(، 
وراجحة عليها ؛ لألسباب املذكورة 
أويل، ومقصوده  آنًفا، أما إذا قلنا بالتَّ
إرادة عدم الَغسل منكوًسا، أو يراد 
ــع( دخول  ــى( مبعنى )م ــون )إل بك
ــا مبعنى  ــل ينافي جعله ــق، ف املِْرف

)من( )22(.         
ُه : أن الّلغوّيي  ــرُ ا يجُدُر ِذْك وممَّ
ــرف )إلى( يأتي  ــد ذكرُوا أنَّ احل ق
ــن(  ــى )م ــداء( أي : مبعن ـــ )االبت ل
ــول الّشاعر  ابن  ــُدوا له بق واستشه
ــد الباهلّي  ــر : َعْمُرو بن أحم اأَلْحَم

)من البحر الّطويل( :
وُل َوَقْد َعاَلْيُت ِبالُكوِر َفْوَقَها  ـُ َتق

َأُيْسَقى َفَل َيْرَوى إَِليَّ اْبُن َأْحَمَرا ؟ )23( 
 : (، أي  ــيَّ )إل  : ــه  ــد في والّشاه
ــي( )24(. واملعنى : عندما  ــى )ِمّن مبعن
ــي؛ استعداًدا  ــي فوق ناقت أضع َرْحل
فر، لسان حالها يقول : ما باله ال  للسَّ
فر فوقي ؟ )25( . وبعبارة  يشبع من السَّ

ه ُيْتِعُب  اعر وَصَف أنَّ ــرى : إنَّ الشَّ أخ
فر، فلو كانْت مّما  ناقته بطول السَّ
ــة)26(،  ــْت هذه امَلقال ــم ؛ لقال يتكلَّ
وعموًما فمهما يكن من أمر، فعلى 
ــان تضّمنه هذا املعنى،  فرض إمك
ه إذا ثبت  ــق هنا ؛ ألنَّ فهو غير متحّق
ورود معنى عن أئمة أهل البيت ^، 
فل ُيعَدُل عنه ملعنى آخر، وإِْن كان 
ُمْحَتَمًل عنَد أهل الّلغة. وإن لم َيْثَبْت 
ــى )من( عن أهل  ــى )إلى( مبعن املعن
ــي البيان  ــد َثَبَت ف ــت̂  ، فق البي
ــل يبدأ من  ــم أنَّ الغس ــادر عنه الّص
املِْرفق . نعم قد يقال : إنَّ )إلى( تأتي 
باملعنيِي مبعنى )من(، ومبعنى )مع( 

نافي)27(   رفًعا للتَّ
ــخ الُقِمّي : إنَّ  ــُة رأي الّشي ُخَلَص
ــة الَغسل  د بداي ــّص القرآنّي حدَّ الّن
ِمن املِْرفق؛ بناًء على أنَّ )إلى( مبعنى 
ــراءٍة وردْت في  ــاًدا لق ــن(؛ استن )ِم
ــن اإلمام الّصادق×،  منِت حديٍث ع
ــق داخٌل في  ــه أنَّ املِرْف واستفيد من
ــداء الغاية داخل في  الَغسل ؛ ألنَّ ابت
ــن ينكر دخول  ــة حتى عند م الغاي
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الغاية)28( وهو رأي َمْرُجوٌح، ال َراِجٌح 
ــا َثَبَت ، عند حمل القراءة على  َكَم
اهر، أو عدم إرادة بكون )إلى(  الظَّ

مبعنى )مع( دخول املرفق .           

امَلْطَلُب الثَّاِني : َرْأُي )اْبِن الَعَتاِئِقّي( 

ِديَد َداَلَلة  ــُن الَعتائِقّي حَتْ اْنَتَقَد اب
ّص الُقْرآنّي  )إَِلى( بـَمْعَنى)ِمْن( في النَّ
ًنا َأنَّ  حه ُمَبيِّ اّلذي َتَبّناُه الُقِمّي  وصحَّ
ُد ذلَك  ا ُيَؤيِّ ــَع(؛ َومِمَّ ْعَنى )َم )إَِلى( مِبَ
ِحيُح : أنَّ )ِمْن(  ــوُل : الصَّ َقوُلُه : ))َأَق
ْعَنى )َمَع(، َأي : َمَع امَلَراِفِق(() 29( .  مِبَ
ــذه الّداللة يكون  ــى َوْفِق ه وعل
ّصل  ــول املِْرفق في الَغْسل  قد حَتَ دخ
من الّنّص الُقرآنّي، إالَّ َأنَّ البداية به 
ا  لم َتَتَحّصل من الّنّص الُقرآنّي، وإمنَّ
ــات الّصادرة عن  حتّصلت من البيان

أهل البيت ^ . 
ــى أنَّ هذه  َه إل ــي َأْن ُأَنوِّ ــِريٌّ ب َوَح
ــَل عليها َتَواُفُق أصحاِب  املسألة حص
أكثِر من َمْذهب، أعني بذلك أهل 
وقد  واملفّسرين،  ــاء،  والفقه الّلغة، 
ــدر املستطاع - أْن أقَف  حاولُت - ق

ــٍف منهم على  ــى ُكلِّ صن ــى مبن عل
حدة، وقد بدأت بأهل اللغة :    

َغِة       ًل : َمْذَهُب َأْهِل اللُّ َأوَّ
ــن الّلغويي)30(  ــد َتَبّنى كثيٌر م ق
ــى(  ــوا )إل ــة، أي : جعل ــذه الّدالل ه
مبعنى )مع(، وأوجُبوا َغْسل امَلَراِفق، 
ــه بأدّلٍة كثيرٍة، وفي  واستدّلوا علي
ــى إثبات  ــا استدّلوا به عل ــة م طليع
ــرب : َأْحَمُد  ــة : قول الع الل ــذه الدَّ ه
إَِلْيَك اهلَل، أي : أحمُد معَك اهلَل)31(،  
ْوِد إِِبٌل(،  ــذَّ ْوُد إَِلى ال ــم  : )الذَّ وقوله
ْوُد : من ثلثٍة  ــذَّ ْوِد ، وال ــع الذَّ أي : م
إلى عشرٍة، واملعنى : إذا ُجِمَع القليُل 
ا  ــًرا)32(، وممَّ ــاَر كثي ــى مثلِه ص إل
استشهُدوا به من أقوال العرب قولهم: 
فلن َولَِي الكوفَة إلى البصرة، وال 
ا يراد بها  ــراد بـ )إلى( الغاية، وإمنَّ ي
معنى )مع(، أي : فلن َولَِي الكوفَة 
مَع البصرِة)33(، وقولهم : )فلٌن َفَعل 
َكذا، وَأقدَم على كذا  هذا إلى ما 
َفَعَله ِمْن كذا(، أي : مع ما فعله من 
وا إلى قول العرب ما  كذا)34(، وضمُّ
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ــن أشعارهم، نحو:  قوُل امرئ  ورد م
القيس )ت/86 ق ه( : 

َدى  َدُه النَّ ْعِص َلبَّ ٌل َكالدِّ ـَ َلـُه َكف
ِب)35(،)36(  َتاِج امُلَضبَّ إَِلى َحاِرٍك ِمْثِل الرِّ
ــه : )إِلِى َحاِرٍك(، أي:  الشاهد في
ــع حارك)37( . فقد وردت )إلى( هنا  م

مبعنى )مع( )38( .
ل  ــي الّشطر األوَّ ــه الّشاعر ف شبَّ
ــي ِعَظِمِه، ومتاسك  َكَفَل فرسه ف
حلمه - بكثيب الّرمل اّلذي باشره 
امَلَطُر فتماسك)39(، وهو تشبيٌه َمَدَح 
َه  ــِم . وَشبَّ ْمِن والِعَظ ــُه بالسِّ بِه َفَرَسَ
ــن بالباب  ْم ــي السِّ ــى كاهله ف أعل
العظيم الذي التصق خشبه باحلديد 
ــَر باملسامير ُمبالغًة في التصاِق  وُسمِّ

األجزاء وانضمامها)40( .   
وقول الّنابغة اجَلْعِدّي أيًضا : 

ْرَكٍة                                                      ـِ ِي ِفي بـ ـَ ْوَحـْي ِذَراعـ ـَ َولـ
ٍؤ َرِهِل امْلَْنــِكِب)41(   ـُ إَِلــى ُجـْؤج
الّشاهد فيه : )إَِلى ُجْؤُجٍؤ(، أي: َمَع 
ُجْؤُجٍؤ)42(، فقد وردت )إلى( هنا مبعنى 
ــه الّشاعر  ــت وَصَف في ــع(، والبي )م

ــاده :  إنَّ له ِعَظَم ذراعِي  َجَمًل له مف
ا إلى صدره)43(. في البروك ُمْنَضمًّ

ــة العرب، وسار  والقرآن نزل بلغ
ــة،  ــم الفصيح ــِق أساليبه ــى َوْف عل
ــة   قرآنّي ــة  بأدّل ــُدوا  استشه ــد  وق
ــى )مع(،  ــى( مبعن ــا )إل وردت فيه
ــن القرآن  ــه م ــُدوا ب ــا استشه وممَّ
ــه تعالــى :P... وََل  الكرمي: قولــ
...O)44(،أي:                                                    َتْأُكُل��وا َأمْوَالَهُ��مْ إِلَ��ىٰ َأمْوَالُِك��مْ
تعالى:                        ــه  وقول ــم)45(،  أموالك ــع  م
 ،)46(O... ُقوَّتُِك��مْ  لَ��ٰى  إِ ُق��وَّةً  دُْك��مْ  وَيَِز  ...P
ــه تعالى-  ــع قوتكم)47(، وقول أي : م
ــى  عيس اهلل  ــّي  نب ــن  ع ــا  حاكًي
إِلَ��ى  َأنصَ��اِري  مرمي×P..مَ��نْ  ــن  ب
ــع اهلل)49(، وقد  ...O)48(، أي : م اللَّ��هِ
ــع( في أحِد  ــى( مبعنى )م وردت )إل
ــض مكاتيب النبي  ــا في بع وجوِهَه
ا وقفت  ــد÷)50(، ومِمَّ األكرم محم
ــّي ملك  ــى النَّجاش ــه كتابه إل علي
ــه: ))ِبْسِم اهلِل  ــاء في ــة؛ إذ ج احلبش
د رسول اهلل  ِحيِم ِمْن محمَّ حمِن الرَّ الرَّ
ــِك احَلَبَشِة : َأْسلِْم  َجاِشيِّ َملِ ــى النَّ إل
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ِذي  ــْم  َفإِنِّي َأْحَمُد إَِلْيَك اهلَل ، الَّ َتْسَل
َلُم  وُس السَّ ــوَ امَللُِك الُقدُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُه
اِهُد  ــُن...(( )51(، والشَّ ــُن امُلَهْيِم امُلْؤِم
ــُد إَِلْيَك اهلَل(، َأْي:  ِفيِه : )َفإِنِّي َأْحَم
َفإِنِّي َأْحَمُد َمَعَك اهلَل  وقد وردت هذه 
ــة اللَّيِث ْبِن  ــارة نفسها في رسال العب
َسِعيٍد: أبي احلارث )ت/175ه( فقيه 
ــِن َأَنس: أبي  ــر إَِلى َمالِك ْب أهل مص
عبد اهلل األصبحّي احِلْميرّي املدنّي 
ــن  ــة اب ــي رسال )ت/179ه()52(،وف
تيمّية: أبي العّباس، تقّي الّدين أحمد 
بن عبد احلليم احلّرانّي )ت/728ه( 
إلى أخيه زين  الّدين)53(. وإمنا أوردت 
ــي : الّليث، وابن  ــي رسالت ما ورد ف
ة ؛ ليكوَن أقوى في احلّجة على  َتْيِميَّ
ــة، ومن يوافقه الّرأي  أتباع ابن َتْيِمّي
من أتباع املذاهب اإلسلمّية األخرى 
ــنْ ُيْنِكُر َأْن تكوَن )إلى( مبعنى  مِمَّ

)مع( .  
َوُخَلَصُة القول : إنَّ )إلى( مبعنى 
ــل الّلغة، وعلى  ــع( عند أغلب أه )م
ــذا املعنى يكون املِْرفق داخًل في  ه
ــه متحّصل من داللة  الَغْسل، ودخول

ــّي . أّما االبتداء به فهو  الّنص القرآن
ــا ُمَتحّصل  ــر مُتحّصل منه، وإمن غي
ــَف الّلغوّيَي  ــد خال ــره . وق ــن غي م
ــاق، إبراهيم بن  ــاُج  : أبو إسح الّزّج
ــِرّي )ت/311ه(، فقد  ــد الّس محمَّ
ــة اّلذين  ــض أهل الّلغ ــد قول بع انتق
ذهبُوا إلى أنَّ )إلى( مبعنى )مع( هنا؛ 
ها لو كانت مع  ــج بذلك على أنَّ واحت
ــي املرفق فائدة ،  املِْرفق لم يكن ف
وكانِت الَيُد كّلها يجب َأْن تغسَل ، 
ــا قيل إلى امَلَرافق اقتطعْت  ه مل ولكنَّ
ــّد املِْرفق، فاملِْرفُق  في الَغْسل من َح
ــه في الَغْسل منها،  حدٌّ ما ينتهي إلي
ا ال ُيْغَسل وداخل  ــق منقطع ممَّ فاملِْرف
ه يذهب إلى  ــل)54(، أي : إنَّ فيما ُيْغَس
ــى )انتهاء الغاية:  أنَّ )إلى( هنا مبعن
ُب على هذا القول  ــة(، ويترتَّ املكانّي
ــراف  ــن أط ــون م ــة تك أنَّ البداي
ــق . ورأي  ــي باملِْرف ــع، وتنته األصاب
ــن املَفّسريَن،  ــاج القى ُردوًدا م الّزّج
وا عليه ؛ ألنَّ  ــه وردُّ ــوا ل ــد تعّرُض وق
كتب إعراب القرآن ومعانيه ُتَعدُّ من 

غوّي. الّتفسير، ولكن في إطاره اللُّ



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

66

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

66

   أ. م. د. َجباَّار َكاِظم الُملاَّ 	

66

يَن       ِ َثانًِيا : َمْذَهُب امُلَفسرّ

ــُب املفّسرين الرأي  لقد تبنَّى أغل
ــع(،  ــى( مبعنى)م )إل إنَّ   : ــل  القائ
ــم : الّشيخ  ــُت على آرائه ــن وقف ومِمَّ
ــذي رأى أنَّ )إلى(  الّطوسّي+)55( الَّ
مبعنى )مع(؛ استناًدا إلى أصل اللغة، 
ــّي+)56(،  الّطبرس ــة، وتابعه  نَّ والسُّ
وكذلك الّراوندّي+)57(، فقد َتَبّنى 
ــى( مبعنى )مع(؛  ــا أنَّ )إل كّل منهم

على تفصيل  سيرد ذكره . 
وقد ردَّ الّطبرسّي على الّزّجاج في 
نقده للغويِّي، وَتَبّنيِه أنَّ )إلى( مبعنى 

)الغاية( .
ــٌع إلى  ــَدُه راج ــي أنَّ نق ــدو ل ويب
؛  ــص القرآنيِّ ــر الّن ــه بظاه متّسك
ــي بذلك؛ إالَّ  ــر القرآن ُيْوِح ألنَّ ظاه
ــل ُيؤَخُذ  ــر ُيْعَدُل عنه، ف أنَّ الّظاه
ــات الّصادرة عن  ــه إن خالف البيان ب
ــي^، أو خالف اإلجماع؛  املعصوم
ــا  ــَت صدوره ــات - إن ثب ألنَّ البيان
ــًة - هي  ــًدا، وثبَتْت دالل ــم سن عنه
معيار لضبط داللِة الّظاهر القرآنّي، 

ــاع على َوْفِق َمْدرسة  وكذلك اإلجم
ــُه كاشف عن  ــل البيت ^؛ ألنَّ أه
ــوم، والكشف عن رأي  رأي املعص
ــن الّسّنة   ــف ع ــو كش ــوم ه املعص
ــل احُلْكِم،  ــف عن دلي فهو كاش
ــه؛  ــم بذات ــن احُلْك ــف ع ال كاش
ْبَرِسيَّ  ــُت أنَّ الطَّ ــا قل ــا يؤّيد م وممَّ
َب على قول الّزّجاج  )ت/548ه( َعقَّ
ــى ما ذكره،  ــًل : )والّظاهر عل قائ
ــةَ أجمعْت على أنَّ َمْن بدأ  لكنَّ األّم
ــل اليديِن صحَّ  ــن املرفقي في َغْس م
وضوُؤُه، واختلُفوا في صّحِة َمْن بدأ 
من أطراف األصابع إلى املرافق()58(.
اوندي هذا املعنى نفسه،  وتبّنى الرَّ
َح مبناه بكلم مفاده: إنَّ )إلى(  َوَوضَّ
ــَر إلى َهَذا  ــى )مع(، وإمنا ِصي مبعن
ــا قرائُن  ْت إليه ــا ُضمَّ ه ــى ؛ ألنَّ امَلْعَن
ــاُع  اإلماِمّية،  ــا إجم َلَه ــة َمثَّ خارجّي
َ معنى )إلى( مبعنى )مع(،  الذي  َعيَّ
ال مبعنى )الغاية(، على رأي من تبنَّى 
ــِن املعنيِي؛  ــا مشتركٌة بي هذي ه أنَّ

بنحِو احلقيقِة، ال بنحِو اجملاِز )59(.
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ــة  ــن اخلاّص ــٌة م ــَب َجماع وذه
ــة وغير  ــن اإلمامّي ــة، أي : م والعاّم
اإلمامّية من أتباع امَلَذاِهب اإلسلمّية 
ــى أنَّ )إَِلى( مبعنى )َمع(؛  األخرى إل
ــدة التَّرجيح في  ــى قاع ــاًدا إل استن
ــى حمل الّلفظ  ــر القائمة عل التَّفسي
د بي معنيِي على املعنى اأَلْوَلى؛  املتردِّ
ُق عند حمل اللَّفظ  لوجود دواٍع َتَتَحقَّ
واعي ال  ــَك الدَّ ــي أنَّ تل عليه في ح
ق - بل تنعدُم ، وتسقُط - عند  تتحقَّ
حمله على املعنى اآلخر ؛ لذا جندهم 
قد ذهُبوا إلى حمل )إلى( على معنى 
ــى معنى  ــن حملها عل ــع( أولى م )م
ــور عّدة،  ــاًدا إلى أم ــة( استن )الغاي
ــى )مع( أعم  ل فهو أنَّ معن ــا األوَّ أمَّ
ــا الّثاني فهو   ــى الغاية، وأمَّ من معن
ــه زيادة في فائدة  أنَّ  معنى )مع( في
اخِلطاب ، وأّما الّثالث فهو أنَّ معنى 
ُن االحتياط في الوضوء؛ ملا  )مع( يَؤمِّ
فيه من استظهار بدخول امَلَرافق في 

الوضوء)60(. 

وخلصة القول : إنَّ )إلى( مبعنى 
ــن ؛ استناًدا إلى  ــع( عند املفّسري )م
ــه الّسّنة،  ــوا ل ــة، وضّم ــل الّلغ أص
ــى قاعدة  ــاع، أو استناًدا إل واإلجم
الّترجيح )قاعدة : اأَلْوَلى(، إذ قالُوا: 
حمل )إلى( على معنى )مع( أولى من 
ــة( ؛ لَِدواٍع  ــا على معنى )الغاي حمله

َذَكُروَها .                     

َثالًِثا : املَْذَهُب الِفْقِهيرّ 

إنَّ مذهب أكثر  الفقهاء)61( قائٌم 
ــل : إنَّ )إلى(  ــى تبّني الرأي القائ عل
ــق ِبَغْسل  ــّي املتعّل ــّص القرآن في الّن
ــن َوَقْفُت  ــِن مبعنى )مع(؛ وممَّ اليدي
ــخ الّطوسّي، فقد  ــى آرائهم الّشي عل
ــى، واستند في ذلك  ــى هذا املعن تبّن
ــه أفاد  ــة(، أي : إنَّ ــى )أصل الّلغ إل
دخول املِْرفقِي في الَغْسل من الّنّص 
ا  ــٍل لغوّي ؛ وممَّ القرآنّي بتوّسط أص
ــس في اآلية  ــك قوله : ))لي ــُد ذل ُيَؤّي
ــي ما ذكرناه؛ ألنَّ )إلى( قد  ما يناف
تكون مبعنى )الغاية(، وقد تكون 
ــا تصّرف كثير،  مبعنى )مع(، وله
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واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل 
ــه بّي أنَّ )إلى(  ــة(( )62(، أي : إنَّ الّلغ
ــا تأتي  ــع( ، مثلم ــى )م ــي مبعن تأت
بشواهد  واستشهد  )الغاية(،  مبعنى 
أهل الّلغة على ذلك من القرآن  ولغة 
ــل الّلغة ما  ــرب)63(. وضّم إلى أص الع
ا يؤّيد ذلك قوله:  َثَبَت من الّسّنة ؛ وممَّ
ــد ثبت عن أئمة أهل البيت̂   ))وق
ــا في اآلية مبعنى : مع((  أنَّ املراد به
ــل املِْرفقي استناًدا  )64(، فوجب َغْس

ابتِة  ــِة الثَّ نَّ ــة، والسُّ ــل الّلغ ــى أص إل
ــت ^ .فالشيخ  ــة أهل البي عن أئم
ــل املرفقِي من  ــاد َغْس ــّي أف وس الطُّ
ــاًدا إلى أصل  ــّص  القرآنّي؛ استن الّن
الّلغة، أو استناًدا إلى البيان الّصادر 
ــت ^ بوصفها  ــة أهل البي عن أئم
ــد معانيها  ــة )إلى( بأح َدت دالل حدَّ
ــى هذيِن  ــمَّ إل ــع(. وض ــة )م احملتمل
ــيِ أصلِي آخريِن، أّما األصل  األصل
ــاع، وأّما األصل  ــث فهو اإلجم الّثال
الّرابع فهو أصل عملّي )االحتياط(؛ 
ــي َِصحَّ ُوُضُوؤُه  ألنَّ من غسل املرفق

ــٌل على  ــلف، وال يوجد دلي ــل خ ب
ِل املِْرفقِي،  صّحة وضوء َمْن لْم يَغْسِ
فتطلََّب األمر االحتياط فيما ال دليل 
ــاط يقتضي  ــه، واالحتي على صحت
ــي ِ)65(، ومجموع األدّلة  َغْسل املِْرفق
ــوَب َغْسل  ــا بيَّ وج ــورة آنًف املذك
املِْرفقي، ال وجوب البدء بهما ، أّما 
ــدء باملِْرفقي ِبعد الّتسليم  وجوب الب
ــوب غسلهما، فهو أمر ُمَتَحّصل  بوج
ــادرة عن أئمة أهل  من البيانات الّص
ــة لوضوء رسول  ــت ^ الّناقل البي
ــد ذلك ما رواه :  ــا يؤّي اهلل ÷ ؛ وممَّ
))عمر بن أذينه، عن بّكير  وُزَراَرة 
ــا جعفر  هما سأال أب ــَي أنَّ ــي َأْع ابن
وضوء  ــن  ×ع ــادق  الّص ــام  اإلم
لهما،  ــف  فوص ؟  ــول اهلل÷  رس
ــل اليديِن،  ــى َغْس ــى أن انتهى إل إل
ه اليسرى في  ــس كفَّ فقاال : ثمَّ غم
اإلناء، فاغترف بها من املاء، فغسل 
ــى أطراف  ــن املِْرفق إل ــه اليمنى م ب
ــر، وكذلك  ع ــع ال يردُّ الشَّ األصاب

فعل باليسرى()66(.                  
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ــى أنَّ )إلى(  ــب الّراوندي إل وذه
مبعنى )مع(، ومبعنى )الغاية( بنحو 
احلقيقة، ال بنحو اجملاز   وقد كان 
ــي )إلى(  ــًة على تعي ــاع قرين اإلجم
ها لو كانت مبعنى  مبعنى )مع( ؛ ألنَّ
ــزم منه َغْسل املِْرفقِي  )الغاية( لم يل

على مقتضى وضع الّلغة)67( .
ــد  ــى قواع ــد إل ــم استن وبعضه
ــر ، نحو : إن  ــي الّتفسي ــح ف التَّرجي
ــِي، أحدهما  د الّلفظ بي معني ــردَّ ت
ــر  فُيحمل الّلفظ على  أولى من اآلخ
ــال جماعة من  ــى األولى، وبه ق املعن
املذاهب  ــاء  وفقه اإلمامّية،  ــاء  فقه

اإلسلمّية األخرى)68(.     
مة احِللِّي في وجوب  واستند الَعلَّ
ــي إلى أصل الّلغة اّلذي  َغْسل املِْرفق
ــى )مع(،  ــى( مبعن ــه أنَّ )إل ورد في
ــوّي الّناقل لوضوء  ــى البيان الّنب وال
ــق َمْدرسة  ــول اهلل ÷ عن طري رس
ــة، وعن طريق َمْدرسة أهل  حاب الصَّ

ــت̂  )69( .            البي

امَلْطَلُب الثَّاِلُث : ُمَواَزَنٌة َوَتْرِجيٌح    
ــاول املوازنة  ــذا املطلب نح في ه
ــي رأي الُقِمّي الَّذي تبنَّى أنَّ )إلى(  ب
ة في  مبعنى )من( ، والقراءة التَّحليليَّ
ــي رأي ابن  ــذا املبنى ، وب أصول ه
العتائِقّي احِللِّّي الَّذي تبنَّى أنَّ )إلى( 
ة في  ــراءة التَّحليليَّ مبعنى )مع( والق
ــوَل كلمتنا  ــول هذا املبنى ؛ لنق أص
اجح منهما بحسب ما نراه .       في الرَّ
ــه : إنَّ غايَة الّشيِء:  ــن امُلَسلَِّم ب  م
ــاِن  ــِة حرف ــُه، وللغاي ــُه وِنهايُت َطرُف
ــى( )70(، وحرُف  ــى، وحّت هما : )إل
د بي ثلثة  ــا قد تردَّ الغايِة )إلى( هن
ل فهو مبعنى )من(،  ــا األوَّ معاٍن، أمَّ
ا  ــو مبعنى )مع(، وأمَّ اني فه ا الثَّ وأمَّ
الث فهو مبعنى )الغاية( ، وبعبارة  الثَّ
أخرى : )إلى( في املعنى األخير على 
حقيقتها، وهي هنا مبعنى : )انتهاء : 

الغاية( املكانّية . 
َل،  ــى األوَّ ــى الُقِميُّ املعن وقد تبّن
ــان الّروائّي،  ــد أفاد ذلك من البي وق
ــة جاءت في  ــوم أنَّ الّرواي ــن املعل وم
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معرض البيان، ال في معرض حتديد 
ــان املعنى مما أقّره  الّداللة، وإن ك
ــذه الّداللة  ــون، وعلى وفق ه الّلغوّي
ًل  ــق متحصِّ ــداُء باملِْرف يكوُن االبت
ــّي ؛ وبناًء على هذه  من الّنص القرآن
ــة، فهو داخل في الَغْسل ؛ ألنَّ  الل الدَّ

ابتداء الغاية داخل في الغاية .  
 وقد تبنَّى ابُن العتاِئِقّيv املعَنى 
 vالّثاني، واستدّل به العّلَمُة احِلّلّي
ــِي في  ــال املِْرفق ــوب إدخ على وج
الَغْسل)71( و)إلى( تكون مبعنى )مع( 
ْت شيًئا إلى آخر، وهو مذهب  إذا َضمَّ
ــال الكوفّيون،  ــه ق ــل الّلغة، ب أه
ــي)72( وكثير  ــة من البصرّي وجماع
ــر الفقهاء،  ــَن ، وأكث من املفّسري
ــى أنَّ )إلى(  ــُوا إل ــن ذهب ــا اّلذي وأّم
ــاء الغاية  ــا  أي : انته ــى حقيقته عل
ــُوا على وجوب  ــد اّتفق ة فق املكانيَّ
هم اختلفُوا في  َغْسل املرفقي، إاِلَّ أنَّ
ــدأ الَغسل، على الّنحو اآلتي : أّما  مب
فقهاء املذاهب اإلسلمّية )احلنفّية، 
واحلنابلة(،  ــة،  الّشافعّي املالكّية، 

ــوا على دخول املِرفقِي في  فقد اّتفق
ــل)73(، وبعبارة أخرى : ملا كان  الَغْس
ــم انتهاء الغاية هو املِْرفق، لذا  عنده
كان مبدأ الغاية عندهم هو أطراف 
ــة داخلة في املغّيى؛  األصابع، والغاي
ــا تندرج حتت  ــات عّدة، جّله ملسّوغ
ــول الّتفسير  وقواعده، أحدها :  أص
ــن جنس احملدود   )إن كان احَلّد م

فهو داخل في  احملدود()74( 
ــك الغاية  ــرى : )إن ت ــارة أخ وبعب
ــن ذي الغاية - طرفها -  مفصولة ع
مبفِصل معلوم جاز  أن يكون حكم 
ــا حلكم ما قبلها؛  ما بعدها مطابًق
ــال أحدهما عن  ــا باتص ــم ِحسًّ للعل
اآلخر ، أي : جاز أن يكون ما بعدها 
داخًل  في حكم ما قبلها)75(، كما 
ــوَب من هذا الّطرف  تقول: بعتك الّث
رفاِن داخلِن  إلى ذاك الّطرف، فالطَّ
ــن جنس  ــا م ــع ، إن كان ــي الَبْي ف
ــت نفسه : )إن  ــع)76(، وفي الوق امَلِبي
كان احلّد ليس من جنس احملدود، 
فهو غير داخل في احملدود(، وبعبارة 
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أخرى : )إن لم تك الغاية مفصولة عن 
ذي الغاية - طرفها - مبفِصل معلوم 
ــم ما بعدها  ــب  أن يكون حك وج
ا  مخالًفا حلكم ما قبلها ؛ للعلم حسًّ
ــا عن اآلخر، أي :  بانفصال أحدهم
وجب أن يكون ما بعدها غير داخل 
اني : )إن  في حكم ما قبلها)77(. والثَّ
دّلت قرينة على دخول ذي  الغاية في 
ــت( )78(، والّثالث : إنَّ ذا  الغاية دخل
ــة ُمطلًقا)79(،  ــة تدخل في الغاي الغاي
ــادر عن النبّي  ــع : البيان الّص والّراب
ــد ÷ املروّي عن طريق َمْدرسة  محّم
الّصحابة)80(، وقال الّزّجاج: ملا كانت 
ــد اليد؛ لذا  ــق داخلة في حتدي املِْرف
ــا ُيْغَسل، وخارجة  كانت داخلة فيم
ــا ال ُيْغَسل)81( ولم يقل بعدم دخول  ممَّ
ــوى ُزَفر بن  ــي املغّيى س ــة ف ذي الغاي
الُهَذيل احلنفّي )ت/158ه()82(، وداو 
ــو سليمان، داود بن  د الّظاهري : أب
ــّي )ت/280ه( )83(، أو ابن داود  عل
ــر  محّمد بن  ــو بك ــري : أب الّظاه
ــّي )ت/297ه( )84(، ومالك)85(،  عل

وبعض أصحاب مالك : أبي عبد اهلل 
مالك بن أنس )ت/179ه()86(، وعّلل 
ــف  موق )ت/538ه(  ــرّي  مخش الزَّ
ــي حكمهم بعدم  ُزَفر،ومن تابعه ف
دخول امَلَرافق في الَغْسل ، فهو راجع 
ــن ، ولم يعملوا  ــم بامُلَتيّق إلى أخذه
ــاط فيما زاد على املتيّقن)87(.  باالحتي
ــن ُزَفر،  ا دافع ع ــري إمنَّ والّزمخش
ومن سار على نهجه في هذه املسألة 
حتديًدا؛ ألنَّ مبناه قائٌم على أنَّ )إلى( 
ــة مطلًقا، أّما دخولها في  تفيد الغاي
ــم(، وخروجها منه  ــة )احلك الغاي
ــع الّدليل، فإن قام  ــو أمر دائٌر  م فه
ــول دخلت، وإن قام  دليل على الّدخ
ــا خرجت، وتبّنى  دليل على خروجه
ــوء ال دليل  ــي آية الوض ــى( ف أنَّ )إل
فيها على دخول الغاية في احلكم، 
ــه، أما دخول امَلَرافق  أو خروجها من
ــد إلى أصل  ــي الَغْسل، فهو مستن ف
)االحتياط(، وبه أخذ العلماء كافة 
ــك - أو بعض  ــر، ومال ــدا زف ما ع
ــك - وداود الّظاهري  ــاب مال أصح
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ــن)88(. وبعبارة أخرى:  )األب(، أو االب
ٍل  ــان دخوُل املِْرفق غيَر ُمتحصِّ ملا ك
ــه عمل  ــن أدخل ــّص؛ لذا م ــن الّن م
ــاط، ومن لم يدخله لم يعمل  باالحتي
ن على مبناهم .                       ه عمٌل باملتيقَّ به؛ ألنَّ
ويبدو لي أنَّ زفر قاس آية الوضوء 
ــى الّليل،  ــام الّصوم إل ــى آية إمت عل
ــة داخلة  ــاِن فالغاي ــراِن مختلف واألم
ــةٍ في الّثاني؛  ل، وغيُر داخل في األوَّ
ــي األول،  ــر قرائن الّدخول ف لتواف
وتوافر قرائن اخلروج في الّثاني، إِْن 
ُغضَّ الّنظر عن ُبْطلن الِقَياس )غير 
ــة أهـــل  ــد َمْدرس ــوص( عن املنص

البيت ^ .
وُزَفر احلنفّي، ومن وافقه الّرأي 
ــن اختلف معه  في هذه املسألة، ممَّ
ــم إلى  ض دليله ــرَّ ــج، تع ــي املنه ف
ّمِة احِلّلّي، ويكن  مناقشة من العلَّ
ــِو اآلتي:  ــا على النَّح ــي َأْن أوجزه ل
ــى( في اآلية  ــى أنَّ )إل ــب ُزَفر إل ذه
ــل  في ذي  ــى الغاية، فل تدخ مبعن
َمة احِلّلّي  ــف الَعلَّ ــة . وقد ضعَّ الغاي

قوَل ُزَفر، قائًل : )وهو ضعيف()89(، 
ُد  ــّدة تؤيِّ ــّدم أدلة ع ــو احلّق، وق وه
ــا: املنع بكون )إلى(  َضْعَفُه، أحده
ــي مبعنى :  ــة(، بل ه ــى: )الغاي مبعن
)مع(؛ استناًدا إلى دليلِي، أّما الّدليل 
ــوي،  الّلغ ــال  ــو االستعم األّول، فه
ــي، فهو االحتياط  وأّما الّدليل الّثان
ــي: املنع  ــوب، والّثان ــي للوج املقتض
ــة في ذي  ــة غير داخل ــون الغاي بك
ــم قال:  ــل َأنَّ بعضه ــة)90(؛ بدلي الغاي
ــم قال:  ــول، وبعضه ــوب الّدخ بوج
بوجوب الّتوقف؛ والّتوّقف ناشئ من 
ترّدد ما بعد )إلى( بي الّدخول فيما 
َد  قبلها وعدم دخوله، والّشيُء إِْن َتَردَّ
ــًل، واجملمُل  ــِن صاَر ُمْجَم بي أمري
حكمه الّتوّقف، وقد تبّنى ابن ِهَشام 
د، جمال الّدين  األنصارّي : أبو محمَّ
ــف )ت/761ه(:  ــن يوس عبد اهلل ب
ــول الغاية،  ــت قرينة على دخ إْن دّل
ــا، ولكن عند  ــا ُعِمَل به أو خروجه
ــول الّتردد-  ــة وحص ــدام القرين انع
ــروج - ذهب إلى  ــي الّدخول واخل ب
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ــة على عدم الّدخول ؛ ألنَّ  حمل الغاي
األكثرّية مع القرينة عدم الّدخول، 
فيجب احلمل عليه)91(؛ لذا جنده قد 
عدَّ الّرأي الّذاهب إلى عدم الدخول 
ــدام القرينة- رأًيا  مطلًقا - عند انع
ــك قوله:  ُد ذل ــا ُيؤيِّ ــا؛ وممَّ صحيًح
ــو  ــا، وه ــل مطلًق ــل : ال يدخ ))وقي

الّصحيح (( )92(.
ِف  ــَم التوقُّ ــه َأنَّ حك ــَردُّ علي َوُي
ــصِّ التَّشريعّي-  ــِل - في النَّ للُمْجَم
ورود  ــي  ح ــع  يرتف ــه  ألنَّ ــٌت؛  مؤّق
ــول ابن ِهشام فهو  ا ق ــان)93(، أمَّ البي
ــى دخوِل  ــوِد قرينٍة عل ــردود؛ لوج م
ــدة  ــي   القاع ــُة ه ــِة، والقرين الغاي
ــا : ))إْن كاَن  َه تي نصُّ التَّفسيرّية الَّ
احَلدُّ مْن جنِس احملدوِد َدَخَل (()94(، 

وامَلَرافق من جنس األيادي)95(.  
ــورّي احِلّلّي: أبو عبد  ي وذهب السُّ
ــداد بن عبد  ــال الّدين املق اهلل، جم
ــداء  االبت أنَّ  ــى  إل اهلل)ت/ 826ه( 
والّدخول أمراِن ُمَتَحّصلن من البيان 
ــن املعصومَي^، ال من  الّصادر ع

الّنص القرآنّي، وهو بهذا يكون قد 
خالف العّلمَة احِللِّّي وابن العتائِقّي، 
ــادا الّدخول من  ــد أف ــراِن ق فاألخي
ــص القرآنّي، وأّما االبتداء، فقد  الّن

أفاداه  من خارج الّنص القرآنّي  . 
يّتضح لي مّما تقّدم : أنَّ احملّصلة 
الّنهائّية عند اإلمامّية واحدة، تتمّثل 
بأمور ثلثة . أّما األمر األّول، فهو َأنَّ 
الَغْسَل يبدأ باملِْرفق، أي : مبدأ الغسل 
ــا األمر الّثاني، فهو َأنَّ  باملرفق، وأّم
الغسل ينتهي بأطراف األصابع، وأّما 
ــر الّثالث، فهو َأنَّ املرافَق داخلٌة  األم
ــِن، ال خارجة عنها،  في َغْسل اليدي
ى إلى هذه  ــوا فيما أدَّ هم اختلُف إاِلَّ َأنَّ
ا اختلُفوا فيه : املناهج  الّنتيجة، وممَّ
ــذه الّنتيجة، وكون األمر  املنتجة له
املتحّصل من داخل الّنص القرآنّي  أو 
من خارجه، وكذلك الّدليل املستند 

إليه، وإن اّتفُقوا في املنهج . 
ــى أنَّ امِلْرفق  ــَل إل ــّي َتَوصَّ فالُقِم
ــى تبّنيه أنَّ  ــة(؛ بناًء عل ــدأ الغاي )مب
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ــاًدا إلى  ــى )من( ؛ استن ــى( مبعن )إل
ــى تفسير  ــريِّ القائم عل ــج األث املنه
القرآن مبا أثر عن اإلمامي الّباقرين 
الّصادقي ^، أما دخول املبدأ في 
ٌل من داخل  الَغْسل، فهو  أمٌر متحصِّ
النَّصِّ بناًء على أنَّ مبدأ الغاية داخل 
ــدُه الوضوءاُت  ــة، وتعضِّ ــي الغاي ف
ة الواردة عن املعصومَي ^ . البيانيَّ

وابـَن   ،v ــيّ ّل ـِ احل والعــّلَمة 
ــّيv، والّسيورّي v، وهم  العتائق
ــي َمْدرسة  ــدة ه ــة واح ــن َمْدرس م
ــاع املنهج  ــة، ومن أتب ــة الِفْقهّي احِلّل
فُقوا في النتيجة وهي  االجتهادّي، اتَّ
دخول املِْرفق في َغْسل اليديِن، وهو 
ــة أهل البيت ^،  رأي ثابت مَلْدرس
هم اختلُفوا فيما بينهم في طريق  إاِلَّ َأنَّ

الوصول .
ــّيv وتابعه ابن  ــة احِلّل فالَعّلّم
ــل إلى أنَّ امَلَرافق  العتائقّي v توّص
ــاًدا إلى أنَّ  ــي الَغْسل؛ استن داخلٌة ف
ــع(؛ بحسب األصل  )إلى( مبعنى )م
ــال القرآني،  ــي االستعم ــوّي ف اللغ

ــوّي : الّشعرّي، وأقوال العرب،  والّلغ
ومكاتيب النبّي األكرم محمد÷، 
ــاع، واألصل العملّي  وضمَّ  له اإلجم
ــاط( املقتضي للوجوب، أي:  )االحتي
ــي الَغْسل،  ــول املِْرَفق ف ــوب دخ وج
ــى  مبعن ــى(  )إل ــون  تك أن  ــع  ومن
ها للغاية،  ــرض أنَّ )الغاية(، وعلى ف
ــّدة، أحدها:   ــة داخلة ألمور ع فالغاي
ــا للغاية،  ه ــى أنَّ ــن ذهب إل وجود م
ــادا إلى قواعد  ــة داخلة؛ استن والغاي
ــو قاعدة : إِْن لم تتمّيز  سير، نح التفَّ
ــة - مبحسوس - عن ذي الغاية  الغاي
ــا)96(، أي : وجب دخول  وجب دخوله
ذي الغاية في الغاية.  وبناًء على تبّنيه 
ــع(، فقد أفاد :  ــى( مبعنى )م أنَّ )إل
ــّص القرآنّي نفسه   ــن الّن احلكم م
ــول الّلغوية والعملّية،  بتوظيف األص
ــرض الّرد على  ــل اإلجماع؛ ولغ وأص
ــة، والغايُة  ها للغاي ــى أنَّ من ذهب إل
ــَد الّتفسير  َف قواع ــٍة وظَّ غيُر داخل
ــول إلى احُلْكِم من الّنصِّ  في الوص

نفِسه ِ. 
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ــك  ذل ــى  إل ــل  توصَّ ــورّي  والّسي
استناًدا إلى بيان من خارج الّنص، ال 
ــه . فقد ذهب إلى أنَّ  من الّنص نفس
ها ال تفيد دخول  )إلى( للغاية، ولكنَّ
ا يؤيِّد  الغاية، وال تفيد خروجها، وممَّ
للغاية،  ــا  ه نَّ َأ ذلك قوله : ))واحلقُّ 
ــا  بعده ــا  م ــول  دخ ــي  تقتض وال 
لوروده  ــا وال خروجه؛  قبله ــا  فيم
معهما(()97(، ومبعنى آخر : إنَّ )إلى( 
ــول الغاية، ووَردْت مع  ورَدْت مع دخ
خروج الغاية ؛ لذا فل داللَة فيها على 
ــول الغاية هنا، وكذلك ال داللَة  دخ
ــق، أو االبتداء  ــداء باملِْرف على االبت
ــع ؛ ألنَّ الغاية هنا  ــراف األصاب بأط
لتحديد الَغْسل، ال لتحديد املغسول، 
ر أنَّ دخول املرافق في َغْسل  وعليه قرَّ
ٌل من  اليديِن في الوضوء أمٌر ُمَتَحصِّ
ــه، أي:  ، ال من داخل ــصِّ ــارِج الن خ
ــٌل من البيان الّصادر عن أهل  ُمَتَحصِّ
ُدُه اإلجماُع)98(.       البيت ^، ويؤيِّ

ــدأ الغسل  ــاه : أنَّ مب ــذي أتبّن وال
ــادر  عن  ــن البيان الّص ــل م متحّص

ــص  ــن الّن ، ال م ــيَ ̂  املعصــوم
ــة  الغاي ذي  ــول  دخ وإنَّ  ــّي،  القرآن
ــدم دخولها - أي:  ــي الغاية، أو ع ف
ــي ُحْكم ما  ــول ما بعد )إلى( ف دخ
ــه متوّقف على  قبلها، أو عدم دخول
البيان؛ ومّما يؤّيد ذلك : قوله تعالى:                  
مِّ��نَ  لَيْ��لً  بِعَبْ��دِهِ  َأسْ��رَىٰ  َّ��ذِي  ال Pسُ��بْحَانَ 
 ،)99(Oالْمَسِْجدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْ��ِجدِ اأْلَْقصَى
ــول الغاية ؛ استناًدا  مّت الّتسليم بدخ
ت  ــادرة التي نصَّ ــات الّص إلى البيان
ــرم محّمد  ــول النبّي األك على دخ
÷ املسجد األقصى، والّصلة فيه، 
ــه تعالى : Pُث��مَّ أَتِمُّ��وا الصِّيَ��امَ إِلَى  وقول
ــدم  ــم بع يْ��ِلO)100(،)101(؛ مت التَّسلي اللَّ
ــاًدا إلى البيانات  دخول الغاية، استن
ُه  ــي ^؛ ألنَّ ــادرة عن املعصوم الصَّ
ورَدْت فيها حرمة صوم الِوَصال، أي: 
ِوَصال الّليل بالّنهار، فدخول املِرفق 
في الَغسل، أو االبتداء به أمران غير  
ــص القرآنّي ؛ ألنَّ  ُمْسَتفَادَين من الّن
الغاية هنا للَمْغسول، ال للَغْسل، فهما 
ادر عن  ــان الصَّ ــن البي مستفاداِن م
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د ÷، فقد ورد  ــرم محمَّ الّنبّي األك
في الّسّنة الفعلّية املبّينة للوضوء عنه ÷ 
ه ابتدأ بوضوئه بامِلْرفقي، وأدخلهما ،  أنَّ
َلَة  ثم قال : ))َهَذا ُوُضوٌء اَل َيْقَبُل اهلُل الصَّ

إاِلَّ ِبِه(( )102(، أي  مبثلِه)103(. 
أي اّلذي أميُل إليِه وأتبّناه.  وهو الرَّ
ــِن عند  ــل اليدي ــدء بغس ــب الب ويج
ــى أطراف  ــن امَلَرافق إل ــة م اإلماميَّ
ــل امَلَرافق مع اليديِن  األصابع، وغس
ــل اليديِن من  ــٌب، وال يجوز غس واج
ــى املرافق ، إالَّ  ــراف األصابع إل أط
عند الضرورة)104( ؛ استناًدا إلى قوله 
تعالى :  P... وَمَا جَعََل عََليُْكمْ فِي الدِّيِن 

. )105(O... مِنْ حَرٍَج
 vــة احِللِّي ــاه الَعّلَم ــا تبّن إِنَّ م
وابن العتائقّيv يوافق مبنى فقهاء 
ما  ــة، وال سيَّ ــداد الِفْقِهيَّ َمْدرسة بغ
ــخ الّطوسّيv، فقد ذهب إلى  الّشي
ــع( استناًدا إلى  ــى( مبعنى )م أنَّ )إل
ها بهذا املعنى في  أصل الّلغة، أي : إنَّ
القرآن الكرمي على غرار ما ورد في 
ــى املتحّصل  ــة العرب، وهذا املعن لغ

ده اإلجماع؛  من االستعمال الّلغوي أيَّ
ــه : ))ودليلنا  ــك قول ــا يؤّيُد ذل وممَّ
ــاع األّمة  ــا قلناه إجم ــى صّحة م عل
ــن امَلَرافق كان  ه متى بدأ م ــى أنَّ عل
ــا، وإذا ُجِعَلْت غايًة  وضوُؤُه صحيًح
ــلف(( )106(، فقد أجمعِت  ففيِه اخل
ــل املِْرفقِي  ــى َأنَّ من غس ــة عل األّم
ــوُؤُه ، واختلُفوا في من لم  ــحَّ وض َص
يغسْلهما هل يصحُّ وضوُؤُه ؟ وكذلك 
أجمعت على َأنَّ َمْن َبَدَأ ِمن املِْرفقِي 

في َغْسل اليديِن صحَّ وضوُؤُه .
ْبَرِسيُّ فيما  ــيَّ الطَّ وِس ــع الطُّ وتاب
ذهب إليه من أنَّ )إلى( مبعنى )مع(، 
ــة، ويّؤُيد هذا املعنى  ال مبعنى الغاي
ــل إجماع على  ــاع ، فقد حص اإلجم
ــو البدء من  ل فه ــا األوَّ ــن : َأمَّ أمري
ا  ــى أطراف األصابع ، وَأمَّ امَلَرافق إل
ــي فهو غسل امَلَرافق مع اليديِن؛  ان الثَّ
ــه : ))األّمة  ــك قول ــد ذل ــا يؤي وممَّ
أجمعت على أنَّ من بدأ من املرفقِي 
ــوُؤُه،  ــن َصحَّ وض ــل اليدي ــي َغْس ف
واختلُفوا في صّحِة وضوِء مْن بدَأ من 
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األصابع إلى امِلْرفق ، وأجمَعِت األّمة 
أيًضا على َأنَّ من َغَسل املِْرفقي صحَّ 
وضوُؤُه واختلُفوا في َمْن لم يغسْلهما 

هل يصحُّ وضوُؤُه ؟ (( )107(.

ُة َوَنَتاِئُج الَبْحِث اخَلامِتَ

ــن بحثي هذا،  ما خلصت إليه م
يكن أن أوجزه مبا يأتي :  

ــٌر أثريٌّ 11 ــر الُقِمّي تفسي إنَّ تفسي
ــة البدء باملِْرفق إلى  استند في مسأل

أصٍل روائّي  فّسر به الّنّص. 
ــر الُقِمّي البن 21 ــر تفسي إنَّ مختص

العتائقّي احلّلّي تفسير  تضّمَن نقًدا 
قائًما على االجتهاد .

ــج تفسير 31 ــر في منه ــل تغيي حص
ــن  ــن اب ــاره م ــد اختص ــّي عن الُقِم
ر  وجهَة املنهج  العتائقّي، فاألخيُر غيَّ
الذي كاَن يقوُم عليه التَّفسير  قبل 
ــرّي الّروائّي إلى  ــن األث اختصاره م
ــدّي، وبعبارة أخرى:  االجتهادّي الّنق
ر املنهج من )أثري : روائي( إلى  ه غيَّ إنَّ

)نقدي( على مستوى الّتفسير الِفْقهّي 
ببعديه )الِفْقهي(، و)الّتفسيرّي(.

أفاد الُقِمّي البدء باملِْرفق من داللة 41
ها عنده  )إلى( في الّنص القرآنّي ؛ ألنَّ
ــاًدا إلى القراءة  ــى : )من( استن مبعن
القرآنّية التي تضّمنها األصل الّروائّي 

اّلذي متّسك به .
ــن العتائقّي َغْسل امَلَرافق 51  أفاد اب

ــع( في  ــى( مبعنى )م ــن داللة )إل م
الّنص القرآنّي . 

ــي نقده حصوَل 61 بيَّ ابن العتائقّي ف
ــم( ، وَمْدرسة  ــِل بي مدرسة )ق الّتواص

)احِلّلة( . 
ــّي االختصار 71 ــن العتائق جتاوز اب

ــّي الّسائد قبله - كاختصار  احلرف
)ت/598ه(  ــّي  احِللِّ ــس  ادري ــن  اب
وِسّي )ت/460ه(  يخ الطُّ للّتبيان للشَّ
ــى االختصار  ــة احِلّلة إل ــي َمْدرس ف

الّنقدّي.
ال يكن عّد الُقِمّي مّمن استند 81

ــى أصل لغوّي ، وإن كانت )إلى(  إل
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تستعمل مبعنى )من( عند أهل الّلغة، 
ــّي، وقد  ــاه حديث ــه اجت ألنَّ اجتاه
ًكا  ــّي ؛ متسُّ ــد إلى أصل روائ استن

بالقراءةالقرآنّية .
ــن العتائقّي على 91 ــة رأي اب رجاح

ــَي مبؤّيدات  ه َحِظ ــّي ؛ ألنَّ رأي الُقِم
جعلته راجًحا .

 إنَّ مختصر تفسير الُقِمّي البن 101
العتائقّي يعّد كتاًبا من كتب )نقد 
الّتفسير ( بّرز الّنقَد الّتفسيرّي احِلّلّي 
مَلْدرسة )قم(، وقد اقترن الّنقد باسم 

ابن العتائقّي . 
ــد في رأيه إلى 111  إنَّ الُقِمّي استن

ــره  ــك بظاه ــّي، فتمّس ــل روائ أص
ــد املنت ،  وهو   ــن دون فحص لسن م
مطلُب رمّبا ينسجم مع اجّتاه الُقِمّيَي 
ــى وفق مبنى  )االجتاه احلديثّي( عل
ــرف فيما بعد بـ )الوثوق(، من  ما ع
دون الّلجوء إلى ما عرف فيما بعد بـ 

)الوثاقة( .  
ــدء باملِْرفق في 121 ــاد الُقِمّي الب أف

ــص القرآنّي، بتوسط  الَغْسل من الّن
ــاًدا إلى قراءة وردْت في  األثر ؛ استن
منت احلديث اّلذي استند إليه، أي: 
إنَّ اإلفادة حاصلٌة من الّنص؛ استناًدا 
ــل روائّي  ــراءة وردْت في أص ــى ق إل
ــى( مبعنى : )من(،  ــا أنَّ )إل ظاهُره
ــا ال يأبى  ــوي رمب ــال الّلغ واالستعم
ــه  يكون في  ــك، إال أنَّ استعمال ذل
ــارة ُأخرى:    ــر  هذا املوضع، وبعب غي
ــّي أفاَد البدَء بالَغسل  إنَّ الّشيخ الُقِم
ــّص، استناًدا  ــق من داخل الّن بامَلراف
ــٍة، وردت في قالٍب  ــى قراءة قرآنيَّ إل
ــَي ^،  ــد املعصوم ــي عن أح روائ
املعصومَي  ــن  ادرة ع الصَّ ــة  واي والرِّ

أصٌل من أصوِل التَّفسيِر .    
ــاَد دخوَل 131 ــَي أف ــَخ الُقِم إنَّ الّشي

ــى اعتبار أنَّ  ــي الَغْسل عل امَلَرافِق ف
ابتداَء الغايِة داخٌل فيها.     

ــة( 141 )احِللَّ ــة  َمْدرس ــاء  فقه إنَّ 
ة مّتفقون على َأنَّ البدَء بالَغْسل  الِفْقِهيَّ
   . ٌل من خارج النَّصِّ بامَلَرافق متحصِّ
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ــة( 151 )احِللَّ ــة  َمْدرس ــاء  فقه إنَّ 
ــى َغْسل امَلَرافق  ة مّتفقون عل الِفْقِهيَّ
مع اليدين في الُوُضوء  فرأيهم امتداٌد 
، وبه  ــل البيت̂  ــرأي َمْدرسة أه ل
حابة، ما عدا  قال فقهاء َمْدرسة الصَّ
)ُزَفر، َمالك، َبْعض أصحاب َمالِك، 

َداُود الّظاهري، وابنه(.
ــداد( 161 )بغ ــة  َمْدرس ــاء  فقه إنَّ 

ــول امَلَرافق في  ــاُدوا دخ ــة أف الفقهّي
الَغْسل من الّنص القرآنّي استناًدا إلى 
ــدوه بأدّلة أخرى  أصل لغوي، وعّض
تعّد قرائن على صّحة األصل الّلغوّي؛ 
ــول الّتفسير  ــة أصل من أص ألنَّ الّلغ
ــلف عند املفّسرين، ويكن  بل خ
القول : إنَّ املفّسرين والفقهاء وافُقوا 
ــة في هذا  ــل الّلغ ــب إليه أه ما ذه
ــّووه بأدّلة أخرى  ــم ق ه ــاب؛ إالَّ أنَّ الب

تثبت قّوة املبنى وصّحته . 
ــِة( 171 )احِللَّ ــة  َمْدرس ــاء  فقه إنَّ 

ُيوِري احِللِّي،  ــدا السُّ الِفْقهّية، ما ع
ــول امَلَرافق في الَغْسل  قد َأَفاُدوا دخ

من داخل الّنّص، ال من خارجه .
حابة( 181 ــة )الصَّ  إنَّ فقهاء َمْدرس

ــول امَلَرافق في الَغْسل من  أفادوا ُدُخ
ــاًدا إلى األصل  ــص؛ استن ــارج الّن خ

العملي )االحتياط(.       
إنَّ فقهاء اإلمامّية ما عدا الّشيخ 191

ــّي أفاُدوا البدء بالَغْسل بامَلَرافق  الُقِم
من خارج الّنّص.  

ــة )الّصحابة( 201 ــاء َمْدرس إنَّ فقه
ــن أطراف  ــدء بالَغْسل م ــاُدوا الب أف
ــّص متّسًكا مبعنى  األصابع من الّن

الغاية. 
ــورّي في املسألة 211 إنَّ األصل احمل

)أصل الّلغة(، فقد رجُعوا إلى ) أقوال 
العرب، أشعار العرب : ألمرئ القيس،  
والّنابغة اجَلْعِدّي(، ومكاتيب الّنبّي 
تراثّية  ورسائل  ــد÷،  األكرم محّم
ــي مكاتيب الّنبّي  تضّمنت ما ورد ف
ــد÷، وفّسروا القرآن  األكرم محّم

في ضوء ذلك األصل.
ــي 221 ف ــرى  األخ ــول  األص إِنَّ 



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

80

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

80

   أ. م. د. َجباَّار َكاِظم الُملاَّ 	

80

ــة هي: )الّسّنة،  املسألة أصول ِفْقِهّي
ــل األّول فهو  ــاع(، أّما األص واإلجم
يتّولى البيان، وأّما األصل الّثاني فهو  
دليل على الّدليل )األصل الّلغوي( في 
ــول عملّية متّثلت  هذه املسألة، وأص

بأصل )االحتياط(.
ــد 231 قواع ــث  البح ــي  ف وردْت 

تفسيرّية، نحو : قاعدة : )حمل الّلفظ 
د بي معنيِي على معناه األولى(،  املتردِّ
ــان احلّد من جنس  وقاعدة : )إْن ك

احملدود دخل(.
إنَّ فقهاء اإلمامّية ما عدا الّشيخ 241

ــّي استندُوا إلى القراءة بوصفها  الُقِم
أصًل نافًيا لدليل اخلصم، ال أصًل 

مثبًتا لدليلهم . 

اهلوامش:
ـــــــــــــــــــــ

)1(ظ : مرك�ز الغدي�ر للّدراس�ات اإلس�المّية / 
مقّدم�ة كت�اب )آف�اق الفكر الّس�يايّس عند 

الفاضل الّسيورّي( / 7   
)2(ظ : املصدر نفسه / 7- 8 . 

)3(ظ : ط1 ، دار احلديث / قم ، 1423ه. 
)4(ظ : ط1 ، منشورات : مؤسسة اإلمام املهدي 
يَف( / قم، 1438ه.   )عّجَل اهلُل فرجُه الرشَّ
)5(ظ : ط1 ، دار املرتىض / الكاظمّية ، 1432ه.
)6(ظ : املحقق احليّل / رشائع اإلسالم ، 1 / 4 . 

)7(املائدة / 6 . 
)8(ابن العتائقّي / خمترص تفسري القمي / 139 .
)9(الكلين�ّي / ال�كايف ، 3 / 21 ، احلر العاميل / 

وسائل الشيعة ، 1 / 285 
)10( الّطويّس / هتذيب األحكام ، 1 / 60 -61 . 

)11( املصدر نفسه  ، 1 / 2 )مقّدمة املؤّلف( .
)12( املصدر نفسه ، 1 / 60 . 

)13( ع�يّل أكرب الغّفارّي / مقّدمة كتاب )هتذيب 
األحكام( للّشيخ الّطويّس+ ، 1 / 21 .  

)14( الطويّس / هتذيب األحكام ، 1 / 61 . 
)15( املصدر نفسه ، 1 / 59 . 

)16( الُكَليني / الَكايِف ، 2 / 630 .
)17( املصدر نفسه ، 2 / 630 .

)18( الّراون�دّي / ِفْق�ه الُق�ْرآن ، 1 / 15 . َهاِش�م 
الَبْحَرايّن / الرُبَْهان يف َتْفِسري الُقْرآن ، 2 / 408 . 
)19( ظ : الّط�ويّس / هتذي�ب األح�كام ، 1 / 
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. 61-60
)20( الطويّس / اخلالف ، 1 / 78 .  

)21( ممد حسن النجفي / جواهر الكالم ، 2/ 
. 288

)22( املصدر نفسه ، 2 / 288 .
)23( ديوان ابن األمحر / 84 . 

بِيب ، 1/  )24( ابن ِهَش�ام األنصاري / ُمْغنِي اللَّ
. 67

)25( األش�موين / رشح األشموين عىل ألفّية ابن 
مالك ، 2 / 74 .

)26( اب�ن األمح�ر / دي�وان اب�ن األمح�ر / 84 
)اهلامش( . 

)27( ممد حسن النجفي / جواهر الكالم ، 2/ 
. 288

)28( املصدر نفسه ، 2 / 288 .
)29( اب�ن العتائقي +/ خمترص تفس�ري القمي / 

. 139
)30( الزج�اج / مع�اين الق�رآن واعراب�ه ، 2 / 
153، الواحدي / التفس�ري البس�يط ، 7 / 

279
)31( الفراهيدي / العني ، 1 / مادة : )محد( .

بِيب ، 1/ 67 . )32( ابن ِهَشام األنصاري / ُمْغنِي اللَّ
)33( الطويس / هتذيب األحكام ، 1 / 60 . 

)34( املصدر نفسه ، 1 / 60 .
)35( ديوان امرئ القيس /47 .

)36( الش�طر الثاين م�ن البيت يف الدي�وان : )إىَِل 
َحاِرٍك ِمْثَل الَغبِيِط امْلَُذاِب(

)37( الط�ويّس / هتذي�ب األح�كام ، 1 / 60 ، 
التبيان ، 5 / 239 . 

)38( امرؤ القيس / ديوان امرئ القيس /47 .
)39( املصدر نفسه /47/ 47 

)40( الط�ويس / هتذي�ب األح�كام ، 1 / 60 
)تعليقات املحقق يف اهلامش( .
)41( ديوان النابغة اجلعدي / 36 .

)42( الط�ويس / هتذي�ب األح�كام ، 1 / 60 ، 
التبيان ، 5 / 239 .

)43( املص�در نفس�ه ، 1 / 60 )تعليقات املحقق 
يف اهلامش( .

)44( النساء / 2 . 
)45( الط�ويّس/ هتذي�ب األح�كام ، 1/ 59 - 
60، التبيان ، 5 /239 ، العالمة احليل+/ 

منتهى املطلب ، 2/ 38 
)46( هود / 52 .

  . )47( العالمة احليل+ / منتهى املطلب ، 2 / 38 
)48( آل عمران / 52 .

)49( الط�ويّس / هتذي�ب األح�كام ، 1 / 60،  
التبي�ان ، 5 / 239 ، العالمة احليل / منتهى 

املطلب ، 2/ 34 .
)50( املجليّس / بحار األنوار ، 28 / 114 .

)51( اب�ن قيم اجلوزي�ة / زاد املعاد يف هدي خري 
العباد ، 3 / 601 .

)52( ابن قيم اجلوزّية / إعالم املوّقعني ، 3 / 69 .
)53( ابن تيمّية / جمموع الفتاوى ، 3 / 202 .

)54( الّزّجاج / معاين القرآن وإعرابه، 2 / 91 . 
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)55( التبيان ، 5 / 239 . 
)56( ظ : جممع البيان ، 2 / 206 . 

)57( ظ : فقه القرآن ، 1 / 15 . 
)58( الطربيس / جممع البيان ، 2 / 206 .

)59( الراوندي / فقه القرآن ، 1 / 15 . 
)60( املصدر نفسه ، 1 / 15 . 

 ،206/  2، البي�ان  جمم�ع  الط�ربيس/   )61(
 ،  14  /1، الق�رآن  فق�ه   / الراون�دي 
العالم�ة احليل / منته�ى املطلب ، 2/ 38 ، 

السيوري/ كنز العرفان ، 1/ 54 .  
)62( الطويس / هتذيب األحكام ، 1 / 59 .

)63( ظ : الصدر نفسه ، 1 / 59 - 60 .
)64( الطويس / اخلالف ، 1 / 78 . 

)65( املصدر نفسه ، 1 / 78 . 
)66( املصدر نفسه ، 1 / 78 . 

)67( فقه القرآن ، 1 / 16 .
)68( املصدر نفسه ، 1 / 15 .

)69( ظ : منتهى املطلب ، 2 / 34 - 36 .
)70( العالمة احليل+ / هناية الوصول ، 1 / 92.
)71( العالم�ة احل�يل+ / منته�ى املطل�ب ، 2 / 

. 34 - 33
)72( ابن هشام األنصاري / مغني اللبيب ، 1 / 67 . 
)73( عب�د الرمحن اجلزيزي / الفقه عىل املذاهب 

األربعة ، 1 / 59 . 
)74( الواح�دي / التفس�ري البس�يط ، 7 / 280، 
  . العالمة احليل / منتهى املطلب ، 1 / 40-39

)75( العالمة احليل+ / هناية الوصول ، 1 / 93 .

امَلَصاِدِر َوامَلَراِجِع
 َخْيُر ما نبدُأ به : القرآُن الكرمُي . 

اًل :امَلَصاِدُر الَقِدَيُة . َأوَّ

 ابن أْحَمر : أبو اخلّطاب، عمُرو بن أحمد .1

الباهلّي )ت/75ه( 

ــّي ،     1 ــر الباهل ــن أحم ــرو ب ــر  عم شع

ــي َعْطوان/  ــق/ د . ُحس جمع وحتقي

ــة  العربّي ــة  الّلغ ــع  َمْجَم ــورات:  منش

بدمشق/ دمشق،د.ت.      

ين علّي .2 ــي : أبو احلسن، نور الدِّ  اأَلْشُمون

افعّي )ت/900ه( د الشَّ بن محمَّ

ــى ألفّية ابن مالك /     1 شرح اأَلْشُموني عل

ــب العلمّية / بيروت،  ط1، دار الكت

1419ه . 

ــن احلارث .3 ــن ُحجر ب ــس : اب ــرؤ القي  ام

ــدّي )ت/86ق.ه( الكن

د أبو     1 ــس، حت : محمَّ ــرئ القي ــوان ام دي

الفضل إبراهيم / ط4، دار املعارف / 

بيروت، 1984م . 

 ابن تيمّية : أبو العّباس، تقّي الّدين أحمد .4

بن عبد احلليم احلّرانّي )ت/728ه( 

ــد الّرحمن بن     1 ــوع الفتاوى، حت : عب مجم

ــورات َمْجَمع  ــم/ منش ــد بن قاس محّم
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ــة املنّورة،  ــد، د . ط / املدين امللك فه

1416ه .

مة( : احلسن بن يوسف بن .5 ــيّ )العلَّ  احِللِّ

ر )ت/726ه(  امُلَطهَّ

ــق املذهب،     1 ــي حتقي ــب ف ــى املطل منته

ــع البحوث  ــه في َمْجَم ــم الِفْق حت : قس

ــورات: َمْجَمع  ــة/ ط3، منش اإلسلميَّ

ة/ َمْشَهد، 1431ه.  البحوث اإلسلميَّ

ــق املذهب،     1 ــي حتقي ــب ف ــى املطل منته

ــع البحوث  ــه في َمْجَم ــم الِفْق حت : قس

ــورات : َمْجَمع  ة/ ط5، منش اإلسلميَّ

ة/ َمْشَهد، 1429ه.  البحوث اإلسلميَّ

ــول، حت:     1 ــول إلى علم األص ــة الوص نهاي

مؤّسسة آل البيت ^ إلحياء الّتراث/ 

ط1، منشورات : مؤّسسة آل البيت^ 

سة، 1431ه.  إلحياء التراث / قم املقدَّ

 احِلّلّي )احملّقق(: أبو القاسم، جنم الّدين .6

جعفر بن احلسن )ت/676ه( 

ــل احللل     1 ــي مسائ ــلم ف ــع اإلس شرائ

ــي محّمد  ــد احلس ــرام، حت : عب واحل

ــال / ط3، مطبعة عترت،  ــّي الَبقَّ عل

منشورات: مؤّسسة املعارف اإلسلمّية/ 

قم، 1415ه .  

ــد بن علّي .7 ــاص : أبو بكر، أحم اجلّص
الّرازي احلنفي )ت /370ه(

ــد صادق     1 ــرآن / حت : محمَّ ــام الق أحك
القمحاوّي / منشورات : دار إحياء التراث 

العربي، د . ط /  بيروت،1405ه . 
ــب الّدين، .8 ــدّي : أبو احلسن، قط اون الرَّ

سعيد بن هبة اهلل )ت/573ه( 
ــُه الُقْرآِن ، حت : أحمد احلسينّي / ط2،     1 ِفْق

مطبعة الوالية ، منشورات : مكتبة آية اهلل 
املرَعشّي النَّجفّي العاّمة / قم ، 1405ه .   

د .9 اج : أبو إسحاق، إبراهيم بن محمَّ جَّ  الزَّ
بن السرّي البغدادي )ت/311ه( 

ى اخملتصر     1 ــرآن وإعرابه املسمَّ معاني الق
ــه، حت :  ــرآن ومعاني ــراب الق ــي إع ف
أحمد فتحي عبد الّرحمن / ط1، دار 

الكتب العلمّية/ بيروت، 1428ه .  
ــم، جار اهلل .10 ــو القاس ــرّي : أب مخش  الزَّ

محمود بن ُعَمر اخلوارزمي )ت/538ه(
ــل وعيون     1 ــن حقائق الّتنزي الكّشاف ع

ــوه الّتأويل، حت : عبد  ــل في وج األقاوي

ــراث  ــاء الت ــدي/ دار إحي ــرزاَّق امله ال

العربّي/ بيروت، 1437ه.    

ــن محّمد بن .11 ــّي : شمس الّدي ْرَخِس  السَّ
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أحمد بن أبي سهل )ت/490ه( 

ــة / بيروت،     1 ــوط / ط1، دار املعرف املبس

1409ه . 

ــداد بن عبد اهلل احِللِّّي . 12 ُيوِري : املق السُّ

)ت/826ه(.

رائع، حت : عبد     1 ائع خملتصر الشَّ ــح الرَّ نقي التَّ

اللَّطيف الُكوه َكْمِري / ط1، مطبعة 

ــة آية اهلل  ــورات : مكتب ــام ، منش اخلّي

فة ، 1404ه.   العظمى املرعشي / قم املشرَّ

ــه القرآن، حت : د.     1 ــز العرفان في ِفْق كن

ــّي الَبْخَشايِشي /  حيم العقيق عبد الرَّ

ط1، منشورات : كتاب عقيقي / قم 

فة، 1433ه .  ملشرَّ

ــرآن ، حت :     1 ــي ِفْقه الق ــان ف ــز العرف كن

ــي / ط1 ، دار الهدى،  ــد القاض محمَّ

ــع العامليّ  للّتقريب بي  منشورات اجملم

ة / طهران، 1377ه .  املذاهب اإلسلميَّ

مد بن علّي بن . 13 ُدوق : أبو جعفر ، محَّ الصَّ

احلسي بن بابويه الُقِمّي )ت/381ه(
ــي     1 ــه ، حت : حس ــُرُه الَفِقي ــْن ال َيْحَض َم

ــورات : مؤّسسة  ــّي/ ط1، منش األعلم
األعلمّي للمطبوعات / بيروت ، 1406ه.

ــي ، أمي اإلسلم . 14 ــّي : أبو عل الّطبرس

الفضل بن احلسن )ت/548ه( 
َمْجَمع البيان في تفسير القرآن ، حت : هاشم     1

ــي / ط1، دار إحياء  ــي احمللَّلت سول الرَّ
الّتراث العربي / بيروت ، 1406ه .     

د بن احلسن . 15 وسي : أبو جعفر، محمَّ الطُّ
)ت/460ه(.

ــرآن ، حت : مؤّسسة     1 ــان في تفسير الق بي التِّ
ــورات :  ــيّ / ط1، منش الّنشر اإلسلم
مؤّسسة الّنشر اإلسلمّي / قم ، 1424ه. 

ــر     1 ــّي أكب ــام، حت : عل ــب األحك تهذي
ــروى،  م ــة  مطبع ط1،  ــارّي/  الغفَّ
ــب اإلسلمّية /  ــورات: دار الكت منش

طهران، 1385ه .
ــلف ، حت : علي اخلراسانّي،     1 كتاب اخل

هرستاني ، مهدي جنف/ ط4،  جواد الشِّ
سة النَّشر اإلسلمّي /  منشورات : مؤسَّ

قم، 1429ه . 
د بن احلسن بن . 16 العاملّي )احُلّر( : محمَّ

علّي )ت/1104ه(.
ريعة/     1 يعة إلى حتصيل مسائل الشَّ وسائل الشِّ

ط1، عي الّدولة / قم ، 1324ه .
ــن عبد . 17 ي ــال الدِّ ــّي : كم ــن الَعتائِق اب

ــن إبراهيم احِللِّّي  د ب حمن بن محمَّ الرَّ
)ت/790ه(.
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د ّجّواد     1 مختصر تفسير الُقِمّي ، حت : محمَّ
احلسينّي اجلللّي / ط1، مطبعة دار 
ــث / منشورات: مركز  بحوث  احلدي

دار احلديث / قم، 1432ه. 
 الفراهيدّي : أبو عبد الّرحمن، اخلليل .19

بن أحمد البصرّي )ت/175ه( 
العي ، حت : د . عبد احلميد الهنداوّي / ط1،     1

دار الكتب العلمّية / بيروت ، 1424ه .
ــن، علّي بن إبراهيم .20 الُقِمّي : أبو  احلس

بن هاشم )حّي / 307ه( 
تفسير الُقِمّي ، حت : مؤّسسة اإلمام املهدي     1

ــف( / قم،  ري ــه الشَّ ــل اهلل فرج )عجَّ
1438ه. 

 ابن قّيم اجلوزّية : أبو عبد اهلل ، شمس .21
ــر احلنبلّي  ــد بن أبي بك ــن محّم الّدي

)ت/751ه(.
ــن رّب العاملي، حت:     1 ــي ع ِع ــَلم امُلَوقِّ إِْع

ــلم إبراهيم / ط1،  ــد عبد السَّ محمَّ
دار الكتب العلمّية / بيروت، 1411ه.

زاد املعاد في هدي خير العباد، حت: ُشَعيب     1
األرناؤوط ، وعبد القادر األرناؤوط / 

ط3، مطبعة الّرسالة / 1418ه . 
ــر ، ثقة اإلسلم .22 ــّي : أبو جعف  الُكَلْين

محّمد بن يعقوب )ت/329ه( 
ــورات : الفْجر /     1 الكافي / ط1، منش

بيروت، 1428ه .
الكافي ، حت : علّي أكبر اْلَغّفاري / ط4،     1

املطبعة حيدري ، منشورات : دار الكتب 
اإلسلمّية / طهران ، 1405هـ .   

ــد اهلل ، مالك بن أنس .23 ــك : أبو عب  مال
األصبحي )ت/179ه( 

ــد فؤاد عبد الباقي /     1 ُأ، حت : محّم املوطَّ
منشورات مصطفى البابي احللبي، د. 

ط/ القاهرة، 1406ه .    
د باقر )ت/1111ه(.24  اجمللسي : محمَّ
ــدرر أخبار األئمة     1 ــوار اجلامعة ل بحار األن

ــاء /  ــن العلم ــة م ــار، حت : جَلن األطه
ــاء التراث العربي /  منشورات : دار إحي

بيروت، د . ت .  
ــو ليلى، قيس بن .25 ــة اجَلْعِدّي : أب  الّناِبَغ

ــن ربيعة اجَلْعِدّي  ــد اهلل بن ُعَدس ب عب
)ت/50ه(.

ــح     1 ــِدّي ، حت : واض ــة اجَلْع ــوان الّنابغ دي
الّصمد/ دار صادر ، د . ط / بيروت، 

1998م .   
ــرف .26 ــن ش ــن ب ــي الدي ــووّي : محي  الّن

)ت/676ه( 
اجملموع / دار الفكر  / بيروت ، د . ت .        1

 هاِشم الّبحرانّي : أبو املكارم ، هاشم .27
ــي  ــوّي الَكتَكان ــان املوس ــن سليم ب
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 : ــل  وقي )ت/1107ه(،  ــي  التْوبل
)ت/109ه(  

ــرآن، حت : جَلنة     1 ــان في تفسير الق الُبره
من العلماء واحملّققي االختصاصّيي/ 
ــّي  ــة األعلم ــورات : مؤّسس ط2، منش

للمطبوعات/ بيروت، 1427ه .  
د ، جمال .28  ابن ِهشام األنصارّي : أبو محمَّ

الّدين عبد اهلّل بن يوسف )ت/761ه( 
ــن كتب األعاريب، حت :     1 ُمْغني اللَّبيب ع

ــد اهلل، علّي عاشور اجَلنوبّي /  أبو عب
بيروت، 1428ه .    

ــدي : أبو احلسن، علّي بن أحمد .29  الواح
بن محّمد )ت/468ه(.

الّتفسير البسيط، حت : مجموعة من األساتذة     1
ــورات : دار العماد  األفاضل / ط1، منش
ــوث القرآنّية / دمشق،  للّدراسات والبح

1434ه.  
َثانًي ا: امَلَراِجُع احَلِديَثُة

عبد الّرحمن اجَلزيري )ت/1360ه(. 30
ــى املذاهب األربعة / ط3، دار     1 الِفْقه عل

الكتب العلمية / بيروت، 1429ه .
َجِفّي )ت/1266ه(.31 د حَسن النَّ  محمَّ
ــع .32 ــرح َشرائ ــي ش ــكلم ف ــر ال  َجواه

سة النَّشر اإلسلمّي  اإلسلم، حت : مؤسَّ
فة،  سَي / قم املشرَّ ابعة جلماعة املدرِّ التَّ

1433ه.    

َماُت الُكُتِب  َثالًثا : ُمَقدَّ
 علّي أكبر الغّفارّي .33
مقّدمة كتاب )تهذيب األحكام( للّشيخ     1

ارّي/  ــّي ، حت : علّي أكبر الغفَّ الّطوس
ــروى ، منشورات: دار  ــة م ط1، مطبع
الكتب اإلسلمّية / طهران ، 1385ه.

 مركز الغدير للّدراسات اإلسلمّية .34
َياِسي عند     1 ــر السِّ ــاق الِفك ــة آف م مقدَّ

يوِري )ت/826ه(/  الفاضل املقداد السُّ
ــارف الِفْقه  ــراث مع ــة ت ط1، مؤّسس

اإلسلمّي / قم، 1428ه .  
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َجاِل  ُجُهُود مدرسة الحلة العلمية في ِعْلِم الرِّ

ملكيان باقر  حممد  الشيخ 
احلوزة العلمّية/ قم املقدسة 

َجاِل  ِم الرِّ
ْ

ُجُهُود مدرسة الحلة العلمية في ِعل

األول( )القسم 

تعدُّ مدرسة احللة من أهم مدارس اإلمامية كمًّ وكيًفا، إذ برز فيها  كبار 
العلمء يف حقلول العلوم الكثرية معقوالً أو منقوالً.

ويف هذا البحث نتناول يف مدرسَة احللة الرجالية وجهوَد علمئها يف علم 
الرجال. وسيكون  حلقتني.

يف احللقة األولی نذكُر الرجاليني من علمء احللة، و مصنّفات احلليني 
الرجالية، وقسًم من أهّم تلك املصنّفات.

وأّما يف احللقة الثانية فسنتناول قسًم آخر من مصنّفات احلّليني الرجالية 
وأشهرها، و خصائص مدرسة احللة الرجالية.
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الشيخ محمد باقر ملكيان

The Efforts of Hilli Scholars in Biographical Evaluation
(Knowledge of Men)

(First Part)

by Shaikh Muhammad Baqir Malakyan | Scientific Hawza(Seminary)| 
Holy Qum

Al-Hilla School is considered one of the most important Imami schools 
qualitatively and quantatively.  Many great scholars have emerged in it in 
the various fields: intellectual or traditional.

In this paper, we study the Biographical Hilli School and the efforts of 
its scholars. This will be carried out in two sections. In the first section, we 
state  the Hilli scholars who worked in this field, their works and some of 
the most important Hilli biographical works.

In the second section, we deal with another portion of the Hilli Bio-
graphical works, the most important of them and the features of the Hilli 
Biographical School.       
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َجاِل  ُجُهُود مدرسة الحلة العلمية في ِعْلِم الرِّ

التمهيد
ــت جامعة  ــي الوقت الذي كان ف
ــب جملة من  ــر و تنج ــف تزده النج
ست  ــت قد ُأسِّ ــاء األفذاذ كان العلم
ــاء جامعة  ــي احلّلة الفيح ــة ف للشيع
كبيرة أخرى حتفل بكبار العلماء، 
الفكري، عقدت  بالنشاط  وتزدهر 
فيها ندوات البحث و اجلدل، وأنشئت 
فيها املدارس و املكاتب، وظهر في 
ــار كان لهم  ــدور فقهاء كب هذا ال
أثر واضح في تطوير الفقه الشيعي و 

ُأصوله)1(.
ــار قيمة في  ــي هذه املدرسة آث وف

مختلف العلوم:
ــلم( ــع اإلس ــه: )شرائ ــي الفق فف
للمحّقق احللي)2(، و)مختلف الشيعة()3( 
و)منتهی املطلب()4( كلهما للعلمة 
ــي( البن  ــری احملّقق ــّي، و)بش احلّل
ــي)5(، و)إيضاح الفوائد(  طاوس احلّل

لفخر احملّققي، وغيرها.
وفي أصول الفقه: )مبادئ الوصول 
في علم األصول()6( و )نهاية الوصول 
ــم األصول()7( للعّلمة احلّلي،  إلى عل

و)املعارج (للمحّقق احللي)8(، و)الفوائد 
العّدة( البن طاوس احللي)9(.

وفي الكلم: )نهاية املرام في علم 
الكلم()10( و) كشف املراد في شرح 
ــاد()11( للعلمة احللي،  جتريد االعتق
و)بناء املقالة العلوية في نقض الرسالة 

العثمانية( البن طاوس احللي)12(.
وفي املنطق:)الدر املكنون في علم 
ــة احللي)13(، كتاب  القانون( للعلم
)النكهة( للمحّقق احللي)14(، و)حّل 
اإلشكال في عقد األشكال( البن 

داود)15(.
وفي الفلسفة: )بسط اإلشارات إلى 

معاني اإلشارات( للعلمة احللي)16(.
)اإلقبال  ــزار:  وامل ــاء  الدع ــي  وف
ــوات(،  الدع ــج  و)مه ــال(،  باألعم
ــر ( كّلها للسّيد ابن  و)مصباح الزائ

طاوس احللي.
ــوم،وال  ــي سائر العل ــذا ف وهك

مجال لذكرها في هذا املقام.
والذي نحن بصدده في املقام هو 
ــود احلليي في علم  ــث عن جه البح
ــَت ُكُتَب  ــال. فإّنك إذا الحظ الرج
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التراجم لم جتد بعَد الشيخ الطوسّي 
ــم الرجال  ــّي تأليفًا في عل والنجاش
ــا اإلماميةـ زاد  ــه أصحابن يعتنی ب
ــم ورفَع شأنهم ـ إالَّ ُكُتب  اهلل عّزه
ــوال  ــة األق ــل خلص ــي، مث احللي
ــن داود احللي،  وكتاب الرجال الب
وهذا يدّل علی مكانة علماء احللة 
ــا يرتبط به من  في حقل الرجال وم

املباحث.
ــود علماء  ــث هنا جه ونحُن نبح
ــور؛ ومن اهلل  ــة الرجالية في أم احلل

نستمّد التوفيق والهداية.

األمر األّول: الرجاليون من علماء احللة

قبل الدخول الى صلب البحث ال 
ــم الرجال ـ حتَّی  ــّد من تعريف عل ب
نكون علی بصيرة في البحث عّما 

يرتبط به، فنقول:

ما علم الرجال
ــي: >إّنه ما  ــل علّي الكن قال امل
ــص رواة احلديث ذاتًا  وضع لتشخي

ووصفًا مدحًا وقدحاً<)17(.
ــَرَج ما كان من  فبقيد الوضع َخ

ــخ وغيرهما  ــث والتأري ــم احلدي عل
ــة من الرواة  ــًل على بيان جمل مشتم
على الوجه املزبور، فإّن شيئًا من ذلك 
ــود األخيرة  ــع لذلك... والقي لم يوض
ــى أنواع البحث  للتعميم واإلشارة إل
ــن الرجال من يتشّخص  فيه، فإّن م
بهذا العلم ذاته خاّصة ومنهم ذاته مع 
مدحه أو قدحه املراد بهما مطلقيهما 
ــة والفسق ففاقد  ال خصوص العدال
ــّدًا، ألّن كونه  ــل ج ــا قلي أحدهم
ــن أصحاب أحد  ــن أصحابنا أو َم م
ــي وصف  ــل ف ــي^ داخ املعصوم
ــْم يذكر هذا في  ــدح، وقّل َمْن ل امل
ــه مجهواًل أو  حّقه والتصريح بكون
مهمًل في كتب املتقّدمي داخل في 

وصف القدح ولو بحسب الثمر.
ومع الغّض عن كّل ذلك فاجلواب 
ــدوح والضعيف  ــروج غير املم عن خ
ــى اجملهول واملهمل  االجتهادي- أعن
ــا لندرتهما أو  ــي تعبيراتهم - أّنهم ف
قّلة االعتناء بشأنهما كاملعدوم وأّن 
الوضع لغرض ال يلزم ترّتب الغرض 
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ــق خصوصًا إذا  ــع املصادي في جمي
كان ملانع سابق أو الحق....

ــن خروج  ــه يظهر اجلواب ع ومن
املشترك بي املمدوحي أو املقدوحي 
ــيء من  ــم يفد ش ــي إذ ل أو اخملتلف
ــز بعضهم عن  ــزات اآلتية متيي املمّي
ــد ملحظة  ــم - بع ــض ومن زع بع
التعريف املنتفى عنه قيد التشخيص 
ــَم متييز املشتركات مغايٌر  - أنَّ عل
ــارج بإضافة  ــال، وأّنه خ لعلم الرج
األحوال إلى الرواة كما في التعريف 
اآلخر، إذ التمييز ليس من أحوالهم 

فقد أخطأ.
كيف، وكّل أسباب التمييز أو 
جّلها موجودة في كلماتهم. مضافًا 
إلى تعّرضهم لتميز جملة من الرجال 
ــز  ــًا فتميي ــم... وأيض ــف فيه اخملتل
ــره  وغي ــي  للكاظم ــات  املشترك
ــب الرجال...  ــّم كت ــدود من أه مع
وخرج بقيد »التشخيص« علم الدراية 
ــث ومتنه  ــن سند احلدي ــث ع الباح
ــه، إذ البحث  وكيفية حتّمله وآداب

ــوان تشخيص  ــد ليس بعن عن السن
ــارة إلى بيان انقسام  الرواة بل باإلش
احلديث من جهة السند إلى األقسام 

املعروفة... 
ــى احلديث إّما  وإضافة الرواة إل
ــس - وهو األظهر- بالنظر إلى  للجن
ــة موضوعاتها   ــوم وكّلي كّلية العل
ــارة إلى  ــي باإلش ــد اخلارج أو للعه
املذكورين في أسانيد األخبار، وهو 
األقرب بالنظر إلى قصر البحث فيه 
ــة، وال ضير  ــن اجلزئيات اخلاص ع

فيه فإّن اللغة كذلك.
ــل األنثى وإْن  واملراد بهم ما يشم
ــع للتغليب  ــم بالوض ــْل فيه ــم تدخ ل
ــرادًا ولقّلتها  ــث عنها استط أو البح
ــع ما في  ــه يندف ــدم وب ــة بالع ملحق

التسمية بعلم الرجال.
ــال التعريف  ــاه ظهر ح ومّما بّين
اآلخر له وهو أّنه: »العلم بأحوال رواة 
ــًا ومدحًا  ــر الواحد ذاتًا ووصف اخلب
وقدحًا وما في حكمهما«، مضافًا 
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ــل الذات من األحوال  إلى أّن في جع
ــا إسقاط  ــى معه ــرى. فاألول ــا ت م
ــى التعريف  ــوال كما أّن األول األح
بأّنه »ما وضع ملعرفة احلديث املعتبر 

عن غيره«)18(.
ــود في  ــی باملقص ــّل هذا يف ولع
ــا املناقشَة واإلبراَم  املقام، فل تهّمن
ــف. فبعد ذلك تصل  ــي هذا التعري ف
ــاء احللة  ــر علم ــی ذك ــة إل النوب
ــي علِم الرجال،  الذين لهم مؤلَّف ف
فنذكر قائمة بأسماء الرجاليي من 
علماء احللة وفقًا ملا جاء في كتاب 
ــي مصّنفي علم  ــال ف ــی املق »مصف
ــة احملّقق الشيخ آقا  الرجال« للعلم

بزرك الطهراني)19( +، فهم:
1. الشيخ جمال الدين أبو العّباس 
أحمد بن محّمد احللي )757ـ 841 ه(
وهو املعروف بابن فهد احللي)20(.

2. السّيد جمال الدين أبو الفضائل 
ــی ابن طاوس احللي  أحمد بن موس

)املتوّفی 673ه( )21(
ــذه ابن داود احللي:  قال فيه تلمي

ــة والتفسير  ــال والرواي ــق الرج حّق
ــي  رّبان ــه.  علي ــد  مزي ال  ــًا  حتقيق
ــّي وأكثر فوائد  وعّلمني وأحسن إل
ــن إشاراته  ــذا الكتاب ونكته م ه
ــزاه اهلل عّني أفضل  وحتقيقاته ـ ج

جزاء احملسني ـ)22(.
3. الشيخ الكبير جنم الدين أبو 
القاسم جعفر بن يحيی بن احلسي 
ــي )املتوّفی  ــد الهذلّي احلل بن سعي

676 ه(
وهو املعروف باحملّقق احلّلي)23(.

ــي الدين احلسن بن  4. الشيخ تق
علّي بن داود احللي )647ـ ؟ ه(

وهو املعروف بابن داود احللي)24(. 
5. الشيخ جمال الدين أبو منصور 
ــي )648ـ  ــن يوسف احلل ــن ب احلس

726 ه(
وهو املعروف بالعلمة احللي)25(.

6. السّيد حسي بن كمال الدين 
األبرز احلسيني احللي

هو من علماء القرن احلادي عشر 
ــي في سلفة العصر  وترجم له املدن
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وأثنی عليه)26(.
7. السّيد داود بن سليمان بن داود 
بن حيدر بن أحمد بن محمود احللي 

)املتوّفی 1232ه( )27(
ــا بن أبي  ــد رض ــد محم 8. السّي
ــن جنم الدين  ــم بن فتح اهلل ب القاس

األسترآبادي احللي
ــي  ــرزا احلسين ــا مي ــب بآق امللّق
ــي  احلل ــادي  األسترآب ــي  الكمال

)املتوّفی 1346ه( )28(
9. الشيخ عبد احلسي بن القاسم 

احللي النجفي
ــخ الشريعة  ــخ شي ــن مشاي هو م

اأَلصفهانّي.
ــوال الرواة  ــي أح ــد كتب ف وق
ــات رشيقة في عّدة  والرجال حتقيق
ــاّج الشيخ  ــس وأعطاها للح كراري
ــي، وأدرج جميع  ــد اهلل املامقان عب

نظرياته في كتابه املطبوع)29(.
10. السّيد غياث الدين أبو املظّفر 
عبد الكرمي بن أحمد بن موسی بن 
الطاوس احللي )648 ـ 693 ه()30(.

ــي الدين علي بن  11. السّيد رض
ــي )589ـ  ــاوس احلل ــی بن ط موس

664ه()31(
ــن احلسي بن  ــخ علّي ب 12. الشي

عوض احللي ) املتوّفی 1355ه()32(
ــر الدين أبو طالب محّمد  13. فخ
ــن املطّهر  ــن يوسف ب ــن احلسن ب ب

احللي )682 ـ 771ه()33(.
14. السّيد تاج الدين أبو عبد اهلل 
ــي )املتوفی  ــد الديباجي احلل محّم
776 ه(، وهو املعروف بابن معية)34(.
ــخ شرف الدين أبو عبد  15. الشي
ــد اهلل بن محّمد  ــداد بن عب اهلل مق
السيوري احللي )املتوّفی 826ه()35(.
ــن احلسن  ــدي ب ــد مه 16. السّي
ــي )املتوّفی  ــن أحمد النجفي احلّل ب

. )36()1300
17. الشيخ شمس الدين أبو احلسي 
ــن احلسن بن احلسي احللي  يحيی ب
األسدي )523 ـ 600(، املعروف بابن 

بطريق)37(.
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األمر الثاني:

 مصّنفات احلليني الرجالية

ــر قائمة  ــذا األم ــي ه ــر ف  نذک
ــي الرجالية،ونعلُم  مبصّنفات احللي
ــال(  ــف املق ــل )کش ــا مث أنَّ بعضه
وأّن  ــا،  إلين ــل  ــم تص ل ـ  ــة  للعلم
ــل أسماء القبائل  بعضها اآلخر ـ مث
والعشائرـ ليس من املصادر الرجالية 
ــل الشائع، وأن بعضها - مثل  باحلم
رسالة في ترجمة الشريف الرضي- 
ــا تبعنا في املقام  ــن التراجم. إال أّن م
ــی  ــي )مصف ــي ف ــق الطهران احملّق

املقال(.
ــذه مصّنفات  ه ــان،  وکيفما ک

احلليي الرجالية:
ــي  ــر احملّقق ــازات لفخ 1- اإلج

محّمد بن احلسن احللي.
وهي مشتملة علی تراجم املشايخ 

وبيان طبقاتهم شيئًا كثيرًا)38(.
ــر  ــل والعشائ القبائ ــاء  2- أسم

للسّيد مهدي النجفي احللي)39(.

ــي أسماء  ــاح االشتباه ف 3- إيض
الرواة للعلمة احللي

ــل في األمر  ــا عنه بالتفصي بحثن
الثالث.

ــت املصّنفي  ــص فهرس 4- تلخي
للمحّقق احلّلي)40(.

بحثنا عنه بالتفصيل في األمر الثالث.
ــي معرفة  ــال ف ــّل اإلشك 5- ح
ــد أحمد بن موسی بن  الرجال للسّي

طاووس احللي)41(
ــل في األمر  ــا عنه بالتفصي بحثن

الثالث.
ــي معرفة  ــة األقوال ف 6- خلص

الرجال للعلمة احللي.
ــل في األمر  ــا عنه بالتفصي بحثن

الثالث.
7- رجال الشيعة البن بطريق

ــي لسان  ــر ف ــن حج ــه اب ــل عن نق
امليزان)42(.

ــداد  للمق ــازة  اإلج ــة  رسال  -8
السيوري احللي
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وهي مشتملة علی ذكر املشايخ 
وتراجمهم)43(.

9- رسالة في تراجم جّم غفير من 
علماء احللة للشيخ علي بن احلسي 

احللي
علّي  ــخ  الشي باستدعاء  ــا  كتبه
كاشف الغطاء إلدراجهم في كتابه 

)احلصون املنيعة()44(
ــة أحوال  ــة في ترجم 10- رسال
ــان بن داود احللي البنه  السّيد سليم

السّيد داود بن سليمان احللي
ــم كثيرة من العلماء  وفيها تراج
األعلم من مشايخ والده ومعاصريه 

وغيرهم)45(.
ــة السّيد  ــة في ترجم 11- رسال
الشريف الرضي للشيخ عبد احلسي 

بن القاسم احللي النجفي)46(.
ــخ األئمة  ــي تواري ــة ف 12- رسال
ــي^ وأحوالهم البن فهد  املعصوم

احللي)47(.
والوجه في كونها من املصّنفات 

الرجالية أّن معرفة أحوال األئمة^ 
ــرواة  ال ــوال  أح ــِة  ملعرف ــة  مقّدم
ــو علّي  ــدأ الشيخ أب ــم، ولذا ب عنه
ــي منتهی املقال بذكر  احلائري ف

ــم^  )48(. تواريخه
ــوال في خلصة  ــدة األق 13- زب
ــن كمال  ــد حسي ب ــال للسّي الرج

الدين األبرز احلسيني احللي
وقال احملّقق الطهراني: إّن نسخة 
ــي بروجرد عند  من رجاله موجود ف

احلاج آقا حسي البروجردي)49(.
ــل املنظوم في مصّنفي  14- الشم
ــن عبد  ــد غياث الدي ــوم، للسّي العل
ــن الطاوس  ــد ب ــن أحم ــرمي ب الك

احللي)50(.
قال ابن داود: ما ألصحابنا مثله)51(.
للسّيد  ــازات  اإلج ــاب  15- كت
ــن موسی بن  ــّي ب ــي الدين عل رض

طاوس احللي
ــازات(  )اإلج ــاب  كت أّن  ــر  الظاه
ــا يرويه عن  ــت( مل ــة )الفهرس مبنزل

مشايخهم بطرقهم وأسانيدهم)52(.
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ــال البن داود  ــاب الرج 16- كت
احللي 

بحثنا عنه بالتفصيل في األمر الثالث.
ــال للسّيد  ــاب في الرج 17- كت

مهدي النجفي احللي
ــه الشيخ محّمد الكوفي  حكاه عن

في الشجرة الطيبة)53(.
ــي معرفة الرجال  18- كتاب ف

البن معية احللي
خرج في مجلدين ضخمي)54(.

ــي معرفة  ــف املقال ف 19- كش
الرجال

بحثنا عنه بالتفصيل في األمر الثالث.
20- مقالة في آل أعسم وتراجم 
جمع من علمائها للشيخ عبد احلسي 

احللي النجفي )55(.
ــال للسّيد محّمد  21- نهاية اآلم

رضا األسترآبادي احللي
ــي  ــة ف ــاب منظوم ــذا الكت وه
ــة منه بخّط الناظم  الرجال. والنسخ
ــه في مكتبة احلسينية  من موقوفات

في النجف األشرف)56(.

األمر  الثالث:
 أهّم مصّنفات احلليني الرجاليةوأشهرها

ــي  احللي ــات  مصّنف ــَت  عرف
ــن بعضها لم تصل  ــة، ولك الرجالي
إلينا، وبعضها اآلخر كانت موضع 
االهتمام واالعتناء،  وهذه اآلثار هي:

1- تلخيص فهرست املصّنفي
2- حل اإلشكال في معرفة الرجال
3- كشف املقال في معرفة الرجال
4- إيضاح االشتباه في أسماء الرواة
5- خلصة األقوال في معرفة الرجال

6- كتاب الرجال البن داود
فنحن في هذا األمر نبحثـ  بعون 
اهلل ـ عن هذه املصّنفات بالتفصيل، 
ــذه  ــض ه ــا ببع ــان معرفتن وإن ك

املصادر قليلة جّدًا.
1. تلخيص فهرست املصنرّفن)57(
ــي  املصّنف ــت  فهرس ــص  تلخي

للمحّقق احللي.
ــي: تلخيص  ــال احملّقق الطهران ق
ــخ الطوسي  ــت تأليف الشي الفهرس
للشيخ جنم الدين أبى القاسم جعفر 
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بن احلسن بن يحيى بن سعيد الهذلي 
ــى  ــي املتوّف ــق احلل ــر باحملّق الشهي
ــه بتجريده عن ذكر  676 هـ خّلص
الكتب واألسانيد إليها . واالقتصار 
ــي وسائر  ــر نفس املصّنف على ذك
احلروف  على  ــًا  مرّتب خصوصياتهم 
في األسماء واأللقاب والكنى . أّول 
تراجمه إبراهيم بن صالح األمناطي، 
رأيته في خزانة كتب سّيدنا احلسن 

صدر الدين & )58(.
ــي موضع آخر  ــر عنه ف ــد عّب وق
ــال: رجال  ــال احملّقق احللي وق برج
ــق احللي أبى القاسم جعفر بن  احملّق
ــن سعيد احللي  ــن بن يحيى ب احلس
ــى 676 ه هو مختصر كتاب  املتوّف
ــت للشيخ الطوسي رأيته في  الفهرس

مكتبة سّيدنا الصدر)59(.
ــت مشتمل  ــم أّن الفهرس ــّم اعل ث
علی 912 رجًل من مصّنفي أصحاب 
ــم إال أّن  ــن صّنف له ــة أو م اإلمامي
احملّقق احللي أختار منهم 158 رجًل 

وّثقهم الشيخ الطوسي، وأّن احملّقق 
ــر أسماء  ــي اقتصر علی ذك احلل
ــض خصوصياتهم، ولم  الرجال وبع
يذكر كتبهم ومصّنفاتهم والطرق 
ــّدل كتاب  ــي احلقيقة ب ــم. وف إليه
ــاب رجال، كما ال  الفهرست بكت

يخفی.
ــاب:  ــن الكت ــوذج م ــذا أمن فه
ــي،  ــح األمناط ــن صال ــم ب »إبراهي
ــا إسحاق، ثقة.  ــي، يكّنى أب كوف
ذكر أصحابنا أّن كتبه انقرضت، 
ــه: كتاب  ــذي أعرف من كتب و ال

الفقه«)60(.
ــذه الترجمة هكذا:  ــل له واألص
ــي،  ــح األمناط ــن صال ــم ب »إبراهي
ــا إسحاق، ثقة.  ــي، يكّنى أب كوف
ــا أّن كتبه انقرضت  ذكر أصحابن
ــه: كتاب  ــذي أعرف من كتب و ال
ــه احلسي بن عبيد  الغيبة. أخبرنا ب
ــن جعفر،  ــال: حدثنا أحمد ب اهلل ق
ــاد، قال:  ــا حميد بن زي ــال: حّدثن ق
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حّدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، 
عن إبراهيم بن صالح األمناطي«)61(.

ــام أّن  ــب في املق ــيء الغري والش
احملّقق احللي لم يكتب مقّدمة لهذا 
الكتاب ـ ولو في أسطر ـ ولم يبّي 
قصده من هذا العمل، وهذا خلُف 

دأب املؤّلفي في تأليفاتهم.
وأّنه لم يعّلق علی الكتاب بشيء 
أو أشار إلی اختلفه مع الشيخ، أو 
زاد نكتة حول توثيق الرواة أو ضعفهم 
ــة علی ما في الفهرست، وهو  إضاف
ــن أعلم علمائنا وعلی كتبه مدار  م

البحث في األوساط العلمية.
ــاب إال  ــذا الكت ــد له ــم جن ول
ــي)62(، وهذا بخلف خلصة  نسخت
ــن داود واإليضاح  ــوال ورجال اب األق
ــات النسخ، كما  ــد منها مئ إذ توج

سيأتي؛ إن شاء اهلل.
ــمْ يكتْب  ــقَّ احلليَّ ل ــّل احملق ولع
ــة كتاب علمي، بل  هذا األثر مبثاب
ــه لتكون  ــرات كتبها لنفس مذك

تذكرة له، وهذا أمٌر رائٌج عند أهل 
العلم، كما ال يخفی.

2. حلرّ اإلشكال يف معرفة الرجال
ــة  ــي معرف ف ــال  ــّل اإلشك )ح
ــد ابن موسى  ــال( للسّيد أحم الرج
ــه إلى جمع ما  ــن طاوس ، عمد في ب
ــي: رجال  ــول الرجالية وه في األص
ــال  والرج ــت  والفهرس ــي  النجاش
ــال الضعفاء  ــي ورج ــخ الطوس للشي
ــاب االختيار  ــن الغضائري وكت الب
ــرو الكشي،  ــاب أبي عم ــن كت م
وكان السّيد & قد حّرر فيه كتاب 
ــاره متنًا وسندًا  االختيار وهّذب أخب
ــي الكتاب حسب ما  ووّزعها في ط
ــال كّل في  ــه تراجم الرج ــب في رّت

ترجمته.
ــًل عن  ــن ـ نق ــال الشيخ حس ق
ــاب > قد  ــة الكت ــد في خطب السّي
عزمُت على أن أجمع في كتابي هذا 
ــال املصّنفي وغيرهم،  أسماء الرج
ــن قيل فيه مدح أو قدح، وقد ألّم  مّم
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ــر ذلك من كتب خمسة: كتاب  بغي
الرجال لشيخنا أبي جعفر محّمد بن 
ــي اهلل عنه،  ــن الطوسي رض احلس
ــي له،  ــت املصّنف ــاب فهرس وكت
ــار الرجال من كتاب  وكتاب اختي
ــرو محّمد بن عبد  الكشي أبي عم
ــي احلسي  ــه، وكتاب أب العزيز ل
أحمد بن العّباس النجاشي األسدي، 
ــد بن  ــي احلسي أحم ــاب أب وكت
احلسي بن عبيد اهلل الغضائري في 
ذكر الضعفاء خاّصة ـ رحمهم اهلل 
ــًا للكّل على  ــى جميعًا ـ ناسق تعال
ــم، وكّلما فرغت من  حروف املعج
ــي حرف شرعت  مضمون كتاب ف
ــًا حرفًا  ــاب اآلخر، ضاّم في الكت
إلى حرف، منّبهًا على ذلك إلى آخر 
ــد الفراغ من األسماء  الكتاب، وبع
ــره شرعت كذلك في إثبات  في آخ

الكنى ونحوها من األلقاب.
ولي باجلميع روايات مّتصلةـ عدا 
ــري ـ. واختّص  ــاب ابن الغضائ كت

كتاب االختيار من كتاب الكشي 
ــل في غيره،  ــي عناء لم يحص بنوع
ألّنه غير منسوق على حروف املعجم، 
فنسقته وغير ذلك من حترير دبرته، 
ــق األسانيد  ــى حتقي ــّم القصد إل ث
ــي الرجال واملدح  ــة بالقدح ف املتعّلق
ــرف أّن  ــي، وما أع ــا اّتفق ل حسبم
أحدًا سبقني إلى هذا على مّر الدهر 
ــد يكون عذر  ــف العصر، وق وسال

من ترك أوضح من عذر من فعل.
ــا نّبهت عليه:وهو  ووجه عذري م
ــاب املذكور ملتبس جّدًا،  أّن الكت
ــر لي بعد  ــره على ما خط وفي تدبي
ــّك ولي أو طعن  عن طعن عدو أو ش
ــدو، وذلك مظّنة  في ولي أو مدح لع
ــة،  ــع التهم ــي موض ــاس ف االستين
ــاس، وبناء  ــة موضع االستين والتهم
األحكام وإهمالها على غير الوجه، 
ــح لباب  ــاب رحمة وفت ــو ردم لب وه

هلكة.
ــد الكتب  ــرُت بع ــي اعتب ثّم إّن
ــن محّمد  ــة: كتاب أحمد ب اخلمس
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ــاب معالم  ــد البرقي، وكت بن خال
العلماء حملّمد بن علّي بن شهرآشوب 
ــاء  ــه أسم ــت من ــي، فنقل املازندران
ــل ما اخترته  ــال، ورأيت أن أجع رج
ــي غضون  ــي ف ــاب البرق ــن كت م
ــع  ــي املوض ــا & ف ــال لشيخن الرج
ــا اخترته من كتاب  ــق به، وم اللئ
ــر الكتب،  ــن شهرآشوب في آخ اب
ــال أمير املؤمني عليه  ولم أجعل رج
ــي مقفاة  ــي كتاب البرق السلم ف
ــم، إذ الرجال  ــروف املعج ــى ح عل
ــل الرواية عنهم، بل  املشار إليهم تق
ــاب، مع أن  ــم في آخر الكت جعلته
ــرة، وصوادفه  ــوارف الوقت غزي ص

كثيرة< )63(و)64(.
ــال فيما قال  ومنه يظهر اإلشك
ــه ]أي  ــن جملة كتب ــدي: و م األفن
ــن موسى بن طاوس[  السيد أحمد ب
ــة الرجال  ــلّ  اإلشكال  في معرف ح
ــال  ــار رج ــوال اختي ــى من ــه عل أّلف
الكّشّي للشيخ الطوسّي و قد حّرره 
ــا الشهيد  ــن شيخن ــخ حسن ب الشي

ــر الطاوسي  ــي و سّماه التحري الثان
ــن الكتاب  ــراغ السّيد م و كان ف
ــوم الثالث و العشرين من  املذكور ي
ــر سنة أربع و أربعي  شهر ربيع اآلخ
ــة مجاورًا للدار التي  و ستمائة باحلل
كانت جلده وّرام ابن أبي فراس )65(.
ــل منه  ــت نسخة األص ــّم كان ث
ــي الفضائل موجودة  بخّط مؤّلفه أب
ــي ـ كما صرح  ــد الشهيد الثان عن
ــه في إجازته للشيخ حسي بن عبد  ب
ــا منه ولده الشيخ  الصمد ـ ثّم ورثه

حسن صاحب املعالم.
ــب املعالم  ــر صاح ــم يظف ــا ل ومل
ــة أخرى غير هذه  )ت:1011( بنسخ
النسخة األصلية املشرفة على التلف 
ــر  ــه التحري ــا كتاب ــرج منه استخ
ــرره ابن  ــة ما ح ــي... لصيان الطاوس
ــذا من كلم  ــاوس في كتابه ه ط
ــت هذه النسخة  الكشي، ثّم حصل
ــد اهلل ابن  ــى عب ــد املول ــا عن بعينه
احلسي التستري األصفهاني املتوّفى 
بها 1021 فاستخرج منها كّل ما نقله 
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السيد عن كتاب الضعفاء املنسوب 
ــري)66( حرصًا منه  ــن الغضائ إلى اب
على إبقاء عي كلمات القدماء من 

الرجاليي)67(.
ــذا حترير  ــخ حسن: ه قال الشي
كتاب االختيار من كتاب أبي عمرو 
ــال، انتزعته من  الكشي في الرج
كتاب السّيد اجلليل العلمة احملّقق 
ــي الفضائل  ــة والدين أب ــال املل جم

أحمد ابن طاوس احلسني+
ــك: أّني لم  ــي على ذل والباعث ل
أظفر لكتاب السيدـ  &ـ  بنسخة، 
غير نسخة األصل التي أغلبها بخّط 
ــف في  ــا تل ــد أصابه ــف، وق املصّن
ــث صار نسخ  ــر املواضع، بحي أكث
ــذرًا. ورأيت  ــاب بكماله متع الكت
ــّم منه هو حترير  ــد التأّمل أّن امله بع
ــار، إذ إّن السّيد &   ــاب االختي كت
ــّدة كتب من  ــي الكتاب ع جمع ف

كتب الرجال بعد تلخيصه لها.
ــك الكتب  ــان أكثر تل وملا ك
ــر فيها على  ــّررًا منّقحًا، اقتص مح

ــن االستغناء  ــّرد اجلمع، فيمك مج
ــب، ألّن ما عدا  ــا بأصل الكت عنه
ــري منها موجود  كتاب ابن الغضائ
في هذا الزمان ـ بلطف اهلل سبحانه 
ــاب ابن  ــة إلى كت ــه، واحلاج ومن
ــور  ــه مقص ــة، ألّن ــري قليل الغضائ
ــاء. وأّما كتاب  ــر الضعف على ذك
االختيارـ من كتاب الكشي للشيخ 
& فهو باعتبار اشتماله على األخبار 
ــّرض لوجه  ــن دون تع ــة م املتعارض
ــى التحرير  ــع بينها، محتاج إل اجلم
ــع ذلك ليس مببّوب،  والتحقيق، وم
ــل املطلوب منه عسر، فعنى  فتحصي
السّيد & بتبويبه وتهذيبه وبحث عن 

أكثر أخباره متنًا واسنادًا)68(.
وأّما )رجال ابن الغضائري( فقال 
ــري ـ حسب  ــى عبد اهلل التست املول
ــذه القهبائي في  ــه تلمي ــا نقله عن م
مقّدمة كتابه مجمع الرجال ـ: اعلم 
ــي ملا وقفت  ــدك اهلل وإّيانا ـ أّن ـ أّي
ــم السّيد  ــاب السّيد املعظ على كت
ــن طاووس في  جمال الدين أحمد ب
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ــًل على نقل  ــال، فرأيته مشتم الرج
ــف، وقد كنُت  ــا في كتب السل م
ــُت ـ بحمد اهلل ـ النافع من تلك  ُرزْق
الكتب، إال كتاب ابن الغضائري، 
ــه وجودًا  ــا سمعُت ل ــي كنُت م فإّن
ــاب السيد  ــي زماننا، وكان كت ف
ــه الشريف مشتمًل عليه،  هذا بخط
ــه مع ظّن االنتفاع  فحداني التبرك ب
ــري أن أجعله  ــن الغضائ بكتاب اب
ــن اهلل اجلواد  ــردًا عنه راجيًا م منف

الوصول إلى سبيل الرشاد)69(.
ح  : قد صرَّ ُق الطهرانيُّ وقال احملقِّ
ــي أّول التحرير  ــُب )املعالم( ف صاح
ــا التلُف  ــة أصابه ــذه النسخ بأّن ه
ــث صار  ــع بحي ــر املواض ــي أكث ف
ــاب بعينه متعذرًا ولكن  نسخ الكت
ــة اجمللسي بقاء  ــر من العلم الظاه
النسخة إلى عصره إذ إّنه ذكره في 
ــودة عنده التي  ــداد الكتب املوج ع
ــار األنوار(  ــذ كتابه )بح هي مأخ
ــد األّول منه بعنوان كتاب  في اجملل
ــن طاوس مع بعض  الرجال ألحمد ب

كتبه اآلخر، ثّم انقطع عّنا خبر هذه 
النسخة بعد عصر العلمة اجمللسي 
ــُت في الفهرس اخملطوط  إلى أْن رأي
ــه السّيد محمد مهدي  مبكتبة راج
في ضلع فيض آباد أن فيها رجال ابن 
ــان املوجود بها هذه  طاووس فإن ك
ــن أغلى اجلوهرات،  النسخة فهو م
ــود بها هو  ــل أن املوج ــن حتتم لك
التحرير الطاوسي املتعّددة نسخه)70(.
ــاب حل اإلشكال من  ثّم إّن كت
ــي زمانه  ــادر الرجالية ف ــم املص أه
ــا العلمة احللي  بحيث استفاد منه
في خلصته، فإّنه قد صّرح جماعة 
ــرًا ّما لم يراجع  بأّن العلمة+ كثي
ــادر الرجالية، بل  ــه إلی املص بنفس
ــاب السّيد  ــل عنها بواسطة كت ينق

جمال الدين ابن طاوس.
ــال العلمة+ في ترجمة  فمثًل ق
ــن صاحلي هذه  ــزة بن بزيع: > م حم

الطائفة وثقاتهم، كثير العمل<)71(.
ــم&: احلال  ــال صاحب املعال وق
ــول بغير شّك،  ــذا الرجل مجه أّن ه
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ــة رواها  ــه رواي ــي شأن ــل وردت ف ب
الكشي تقتضي كونه من الواقفة، 
ــد العبارة التي  وحكاها العلمة بع
ــف السند.  ــا، ورّدها بضع ذكرناه
ــزة عّم  ــذا التوّهم أّن حم ــأ ه ومنش
ــل الثقة اجلليل،  محّمد بن إسماعي
ــي الثناء  ــي كتاب النجاش واّتفق ف
ــة التي هو  ــذه املدح ــى محّمد به عل
أهلها، بعد ذكره حلمزة استطرادًا 

كما هي عادته.
ــد جمال الدين ابن  وحكى السّي
ــورة كلم  ــاوس، في كتابه ص ط
النجاشي، بزيادة وقعت منه، أو من 
ــاب النجاشي  بعض الناسخي لكت
توّهمًا، وتلك الزيادة موهمة لكون 
ــع معونة  ــزة م ــة بحم ــة متعّلق املدح
ــكلم النجاشي،  اختصار السّيد ل
فأبقى منه هنا بقية كانت تعّي على 
دفع التوّهم. والذي حتّققته من حال 
ــع للسّيد،  ــه كثير التتّب العلمة أّن
ــي الظّن أّنه لم يكن  بحيث يقوى ف
ــاوز كتابه في املراجعة لكلم  يتج

ــه جرى على  ــف غالبًا، فكأّن السل
تلك العادة في هذا املوضع.

وصورة كلم النجاشي هكذا: 
ــن بزيع، أبو  ــن إسماعيل ب محّمد ب
ــي جعفر،  ــى املنصور أب ــر مول جعف
وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، 
ــذه الطائفة  ــي ه ــن صاحل كان م
ــم، كثير العمل، له كتب،  وثقاته
ــّج وكتاب  ــاب ثواب احل منها كت

احلّج.
ــن حكاية  ــة م ــع احلاج وموض
السيد لهذا الكلم صورته هكذا: 
وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، 
ــذه الطائفة  ــن صاحلي ه وكان م
ــر العمل. ولم يزد على  وثقاتهم كثي
ــب أّن زيادة الواو  هذا القدر، وال ري
ــرك قوله: »له  في قوله: »وكان« وت
كتب« سببان قويان للتوّهم املذكور 
وخصوصًا الثاني، فإّن عود الضمير 
في »له« إلى محّمد بن إسماعيل ليس 
ــك، فعطفه على الكلم  مبوضع ش
ــة على اختلف  ــن دون قرين األّول م



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

104

الشيخ محمد باقر ملكيان

104

الشيخ محمد باقر ملكيان

ــل واضح على  مرجع الضميرين دلي
ــى أّن املقام مقام  ــاده مضافًا إل احّت
ــزة، وهذا  ــال محّمد ال حم ــان ح بي

كّله بحمد اهلل ظاهر)72(.
وقال الشهيد& في هامش ترجمة 
ــّط السّيد في  ــار: بخ ــي بن مهزي عل
ــي كذلك، وجميع  كتاب النجاش

ما ذكره املصّنف منه)73(. 
ــی ترجمة  ــي تعليقته عل وقال ف
ــّي: الذي  ــم بن عل ــن القاس حمزة ب
ــف هنا من كتابه)74(،  ذكره املصّن

كما دّل عليه االختبار)75(.
ــي كلم املامقاني  وقريب منه ف

أيضًا)76(.
ــي كتاب  ــاُم الكلم ف هذا مت
ــة الرجال؛  ــّل اإلشكال في معرف ح

واحلمد هلل.
3. كشف املقال يف معرفة الرجال 

ــف املقال في معرفة  إسمه: كش
ــا جاء في اإليضاح)77(  الرجال، كم

ومقّدمة  خلصة األقوال.
ــة اجمللسي عن نسخة  نقل العلم

ــة  ــه أربع ــوال أّن ــة األق ــن خلص م
أجزاء)78(.

ــي اعتمد عليها  ــي النسخة الت وف
ــي&: كشف املقال في  احلر العامل

أحوال الرجال)79(.
ــي أّول اخللصة أّنه لم  وذكر ف
يذكر في اخللصة كّل مصنفات 
ْول في نقل سيرتهم، إذ  الرواة ولم يطِّ
ــى كشف املقال،  جعله موكواًل إل
فقال ـ ما نّصه ـ: ولم نطل الكتاب 
ــل اقتصرنا  ــر جميع الرواة، ب بذك
ــم الذين  ــم، وه ــي منه ــى قسم عل
اعتمد على روايتهم، والذين أتوّقف 
ــا لضعفه  ــم، إّم ــل بنقله ــن العم ع
ــي توثيقه  ــة ف ــلف اجلماع أو الخت

وضعفه، أو لكونه مجهواًل عندي.
ولم نذكر كّل مصّنفات الرواة، 
وال طّولنا في نقل سيرتهم، إذ جعلنا 
ــى كتابنا الكبير  ذلك موكواًل إل
املسمى بـ»كشف املقال في معرفة 
ــا ذكرنا فيه كّل ما  الرجال«، فإّن
نقل عن الرواة واملصّنفي مّما وصل 
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إلينا عن املتقّدمي، وذكرنا أحوال 
ــن، ومن أراد  ــن واملعاصري املتأّخري
ــه، فإّنه كاف  ــاء فعليه ب االستقص

في بابه)80(.
ــي خامتة إيضاح االشتباه:  وقال ف
ــل واالستقصاء في  ومن أراد التطوي
ــم، وأحوالهم  ــة الرجال كّله معرف
ــم وجرحهم، فعليه بكتابنا  وتعديله
الكبير املوسوم بكشف املقال في 

معرفة الرجال.
ــر العلوم&: له في  قال السّيد بح
ــر يحيل عليه  ــال كتاب كبي الرج
ــاه كشف املقال  ــي اخللصة سّم ف
في معرفة الرجال، ولم يذكره في 
تفصيل مصّنفاته، ولم يظفر به أحد 

في ما أعلم)81(.
ــدی الكلباسي&:  ــال أبو اله وق
ــي معرفة  ــف املقال ف كتاب كش
ــاب كبير ذكر  ــال وهو كت الرج
ــرواة واملصّنفي،  ــا نقل من ال فيه م
مّما وصل إليه من املتقّدمي. وذكر 
ــي واملعاصرين،  فيه أحوال املتقّدم

ويتضح من كلمه في ابتداء املبتدأ. 
وهو غير موجود في هذه األعصار، 
بل الظاهر أّنه لم يقف عليه أحد من 

علمائنا األخيار)82(.
ــاز حسي&:  إعج السّيد  ــال  وق
ــة الرجال  ــال في معرف كشف املق
للعلمة جمال الدين حسن بن يوسف 
بن علّي بن املطّهر احللي املتوّفى سنة 
ــن وسبعمائة. ذكر فيه  سّت وعشري
ــوال الرواة واملصّنفي  ما نقل من أح
ــن،  ــن واملعاصري ــوال املتأّخري وأح

لكنه ال يوجد في هذا الزمان)83(.
وقد عّبر عنه العلمة+ بالكتاب 
الكبير)84(، أو كتابنا الكبير)85(.

ــف  ــع األس ــابـ  م ــّم إّن الكت ث
ــود ، بل قال  ــر موج ــد ـ غي الشدي
ــه كان بباله  ــى األفندي&: لعل املول

تأليفه ولم يتيّسر له)86(.
ــكلم ال يّتفق مع  ولكن هذا ال

بعض شواهد:
ــه في البحار عن اخللصة  1. ما نقل

من أّنه أربعة أجزاء.
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ــي  ف ــه  إلي ــف+  املصّن ــة  إحال  .2
واإليضاح  ــف  واخملتل ــة  اخللص
ــال في اخملتلف  وغيرها، حّتى ق
ــد: إّنه  ــرو بن سعي ــال عم في ح
ــه ثقة، وقد  ــان فطحيًا إال أّن ك
ذكرت حاله في كتاب خلصة 
ــة الرجال وفي  األقوال في معرف
كتاب كشف املقال في معرفة 

الرجال)87(.
3. ذكر في الروضات من أّن كتاب 
ــر من  ــوال مختص ــة األق خلص
كتاب رجال الكبير الذي يحيل 

األمر فيه إليه كثيرًا)88(.
وهكذا أفاد السّيد إعجاز حسي& 
ــن  م ــص  ملّخ ــة  اخللص ــأّن  ب
ــذي اسمه  ال ــاب الكبير  الكت

كشف املقال)89(.
ــردات  ــذه املف ــان فه ــا ك وكيفم
ــة  ــال العلم ــي أح ــة الت الرجالي
ــاب  ــی كت إل ــا  فيه ــي+  احلل

كشف املقال)90(
4. محّمد بن أحمد بن يحيی)91(

5.  إبراهيم بن محّمد بن سعيد)92(
6. إسماعيل بن جابر)93(

7. أحمد بن داود بن سعيد)94(
ــد بن  ــّي بن أحم ــن عل ــد ب 8. أحم

العّباس)95(
9. أسامة بن زيد)96(

ــن جعفر بن  ــر بن محّمد ب 10. جعف
موسی)97(

11. جعفر بن عمرو)98(
12. احلسن بن موسی النوبختي)99(

13. احلسن بن أحمد بن القاسم)100(
14. احلسي بن إشكيب)101(

اهلل  ــد  عبي ــن  ب ــي  احلس  .15
الغضائري)102(

16. زرارة بن أعي)103(.

17. سليم بن قيس)104(.
18. سيف بن مصعب)105(.

19. شعيب مولی علي بن احلسي)106(
20. شهاب بن عبد رّبه)107(

ــن احلسي بن موسی بن  21. علي ب
بابويه)108(

ــن احلسي بن موسی بن  22. علّي ب
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محّمد بن موسی)109(
23. علّي بن السري)110(

24. علّي بن محّمد العدوي)111(
25. عبد اهلل بن العّباس)112(
26. عبد اهلل بن شريك)113(

27. عبد اهلل بن عجلن)114(
28. عبد امللك بن عبد اهلل)115(

29. عبد العظيم احلسني)116(
30. الفضل بن شاذان)117(
31. ليث بن البختري)118(

ــن أبي  ــي ب ــن احلس ــد ب 32. محّم
اخلطاب)119(

33. محّمد بن عيسی بن عبيد)120(
ــي بن احلسي بن  ــد بن عل 34. محّم

موسی)121(
35. محّمد بن محّمد بن النعمان)122(

36. هشام بن احلكم)123(
37. هند بن احلّجاج)124(

38. يونس بن عبد الرحمن)125(
ــن سعيد بن  ــد بن محّمد ب 39. أحم

عبد الرحمن)126(
40. محّمد بن سنان)127(.

41. املفّضل بن عمر)128(.
42. عمرو بن سعيد)129(.

43. أيضاح االشتباه في أسماء الرواة
ــذا الكتاب في  ــث في ه والبح

ضمن مسائل:
اسم الكتاب

اختلفِت املصادُر في َضْبِط اجلزء 
ــم هذا الكتاب ـ بعد  الثاني من اس
اّتفاقها علی ضبط اجلزء األّول منهـ
ــي حتقيق  ــاه ف ــاح االشتب أ. ايض

أسماء الرجال والرواة)130(.
ــاه في ضبط  ــاح االشتب ب. إيض

تراجم الرجال)131(.
ــي أحوال  ــاه ف ــاح االشتب ج. إيض

الرواة)132(.
ــي ضبط  ــاه ف ــاح االشتب د. إيض

ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم)133(.
أحوال  في  االشتباه  إيضاح  ه. 

الرجال)134(.
ــي أسامي  ــاح االشتباه ف و. إيض

الرواة)135(.
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ــه:  ــي اسم ــح ف ــن الصحي ولك
»إيضاح االشتباه في أسماء الرواة«، 
كما عّبر عنه املصّنف+ في مقّدمة 
فَقت النسخ اخلطية  الكتاب. وقد اتَّ

التي بأيدينا علی ذلك.

موضوع الكتاب
ــيَّ فيه  ــر ب ــاب مختص ــو كت ه
ــي+ َضْبَط  ــُة احلّل ــُه العلم مصّنف
ــاء الرواة ورجال اإلسناد  ألفاظ أسم
ــط أسماء  ــلم احلديث، وضب وأع
ــذي يرجع عادًة  ــم، ونسبهم ال آبائه
ــي يسكنونها،  ــم البلد الت إلى اس
ــا، أو اسم جّد  ــة يعملون به أو حرف

يتلقبون به.
وموضوُع الكتاب وَضْبط أسماء 
ــث إال أّن  ــن املباح ــرواة ونحوه م ال
ــه ما ال  ــر في ــد يذك ــة+ ق العلم
ــوع، كالبحث عن  ــط باملوض يرتب
ــراوي، ووثاقته أو ضعفه،  كتاب ال

ومذهبه و...
فقال في محّمد بن بحر الرهني: 
له كتب. منها: كتاب القلئد، فيه 

ــلف التي  ــى مسائل اخل كلم عل
ــي. وجدت بخّط  ــا وبي اخملالف بينن
ــي الدين محّمد  السّيد السعيد صف
ــاب عندي وقع  ــد: هذا الكت بن مع
ــن خراسان، وهو كتاب جّيد  إلّي م
مفيد وفيه غرائب. ورأيت مجّلدًا فيه 
كتاب النكاح حسن بالغ في معناه. 
ورأيت له أجزاء مقّطعة وعليها خّطه 
ــض من قرأ الكتاب عليه  إجازة لبع
ــلف والوفاق.  ــن الفقه واخل يتضّم
وظاهر احلال أّن اجملّلد الذي يتضّمن 
ــد كتب هذا  ــون أح ــاح يك النك
ــزاء املذكورة  ــاب الذي األج الكت
منه. ورأيت خّط املذكور، وهو خّط 
ــد بن معد  ــد مليح. وكتب محّم جي

املوسوي)136(.
ــا تری - ال  ــذه األمور - كم فه
ــا مبوضوع  ــا وال علقة له ــة له صل

الكتاب.

ترتيب الكتاب

ــُة+ عناوين كتاب  م ــَب العلَّ َرتَّ
ألفبائيًا،  ــًا  ترتيب االشتباه(  )إيضاح 
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ولكن على حسب احلرف األّول من 
ــي والثالث.  ــم فقط، دون الثان االس
ــو يذكر في حرف الباء مثًل من  فه
ــدأ اسمه بهذا احلرف، وال يلتفت  يب
ــا بعد احلرف األّول، وهكذا  إلى م

بالنسبة لبقية احلروف.

مصادر )إيضاح الشتباه(

كانت مصادر العلمة في تأليف 
ــّرح في  ــی قسمي: ص ــاح عل اإليض
ــا، وفي قسم  ــم منها بأخذه منه قس

آخر لم يصّرح بأخذه منها.
ــّدًا، نذكر  ــا األّول فقليل ج أّم

مواردها:
1. الشيخ الطوسي+

ــل عن خّط الشيخ الطوسي+ في  نق
ــرز: أّن محرزًا بامليم  عقبة بن مح
املضمومة، واحلاء املهملة، والراء 

املشّددة)137(.
ولكن العلمة+ لم يبّي لنا من َأيِّ 

كتاٍب لُه كان ذلك.
2. الدارقطني)138(

ــل عنه في ُبَريد بن معاوية العجلي  نق

ــه اخملتلف  ــه ذكره في كتاب أّن
ــر أّنه يروي عن  واملؤتلف، وذك
ــن أبيه عن  ــل بن رجاء ع إسماعي
ــّي÷ حديث  ــي سعيد عن النب أب

خاصف النعل)139(.
3. السّيد صفي الدين محّمد بن معد 

املوسوي)140(و)141(
ــوارد  ــي م ــُة+ ف ــه العلم ــل عن نق
ــي كثير من  ــال ف ــرة، وق كثي
ــوارد: »وجدت بخّطه«)142(  هذه امل
ــا أّن خّطه &  ــه لم يبّي لن ولكن

من أّي كتابه أو رسالته كان.
ــه في  ــة+ عن ــل العلم ــد نق ق

عناوين كثيرة:
1. جعفر بن بشير)143(.

ــزة بن علّي بن زهرة احلسيني  2. حم
احللبي)144(

3. سعيد بن بنان)145(
4. عبيس بن هشام)146(

ــن عبيد اهلل بن  ــّي بن حّماد ب 5. عل
حّماد العدوي)147(.

6. عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن 
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عيسى اجللودي)148(
7. كرامة اجلشمي)149(

ــن بن قبة  ــد بن عبد الرحم 8. محّم
الرازي)150(

9. محّمد بن جرير بن رستم)151(
10. محّمد بن أحمد بن محّمد بن عبد 

اهلل بن إسماعيل الكاتب)152(
11. محّمد بن بحر الرهني)153(

12. محّمد بن أحمد بن اجلنيد)154(
ــى بن أحمد بن  ــارون بن موس 13. ه

سعيد)155(
14. يحيى بن بوش)156(

15. يزيد أبو خالد القّماط)157(.
ــادر غير املصّرح باألخذ  أّما املص
ــادر  ــن املص ــر م ــي كثي ــا فه منه
الرجالية كـرجال الشيخ وفهرسته 

وغيرهما.
مَة+ قد َأَخَذ كثيرًا  َ َأنَّ العلَّ إالَّ
من العناوين من رجال النجاشي، لذا 
َتری أنَّ ورود آباء الرواة ونسبهم في 
ــا ورد في رجال  ــاح مشابهًا مل اإليض
ــن املصادر  ــره م ــي دون غي النجاش

ــب  ــإّن ترتي ــذا ف ــة، وهك الرجالي
ــن أكثر موافقة ملا في رجال  العناوي

النجاشي من غيره من املصادر.

جهود حول إيضاح الشتباه

ــاح االشتباه(  ــاب) إيض ُيعّد كت
ــا- زاد اهلل  ــاب لعلمائن ــدم كت أق
ــاء الرواة،  ــم- في ضبط أسم عّزه
ــَع اهتمام علماء  ــه صار موض فألجل

الشيعة.
ــه مخالفًا  ــب عناوين ــان ترتي ك
للطريقة املألوفة من مراعاة الترتيب 
ــام  ــد ق ــروف، فق ــع احل ــي جمي ف
ــا بترتيب عناوينه  جماعة من علمائن
حسب جميع احلروف: األّول والثاني 
والثالث، وهكذا بالنسبة الى بقية 

احلروف وظهرْت عدة كتب،هي:
ــي ترتيب  ــاح ف ــم اإلفص 1. تتمي

االيضاح
ــم جعفر بن  ــي القاس ــف أب تألي
احلسي بن جعفر الكبير بن احلسي 
ــّب اهلل املوسوي  ــن مح ــن قاسم ب ب
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وهو  )1090ـ 1158ه(  اخلوانساري 
جّد صاحب الروضات)158(.

ــى النحو  ــب الكتاب عل وقد رتَّ
ــاة الترتيب في  ــن مراع ــوف م املأل
ــرف الثاني والثالث أيضًا و امّته  احل
بإحلاق جملة مّما فاَت العلمة+)159(.

ــاب نسخة واحدة موجودة  وللكت
في مركز إحياء التراث بقم املقّدسة، 
ــا  لكّنه و ،)1 6 0 (4 2 5 9 /7 : قم بر
ــن حرف األلف إلی  ناقصة، فهي م

عنوان: عبد اهلل بن شبرمة.
ــب  ــي ترتي ــاح ف ــد اإليض 2. نض

إيضاح االشتباه
ــدى ابن  ــخ علم اله ــف الشي تألي
)1039ـ  الكاشاني  الفيض  احملّقق 
ــد  فوائ ــادة  زي ــع  م 1115ه()161(، 
ــه ترتيب  ــو ـ مع كون كثيرة، وه

إيضاح االشتباه ـ كالتتمة له)162(.
ــاه في  ــاح االشتب ــب إيض 3. ترتي

أسماء الرواة.
ــي  عل ــد  محّم ــخ  الشي ــف  تألي

ــي&)163(، وهو من أعلم  الكربلئ
القرن احلادي عشر)164(.

تأثر )إيضاح الش�تباه( يف املصنرّفات 
الرجالية

ــن )اإليضاح( في  ــَر النقُل ع كث
ــلم الشيعة  ــادر كثيرة من أع مص
ــًة، ولكن  ــًة كانت أم رجالي فقهي
ــدوا إليه أكثر  ــاك جماعة استن هن
ــم ـ حسب الترتيب  من غيرهم، وه

الزمني :
أ. الشهيد الثاني )911هـ  965ه()165(

ــد الشهيد  ــد حفي ــخ محّم ب. الشي
الثاني )980 ه ـ 1030ه( )166(

ــي  التفرش ــی  مصطف ــد  السّي ج. 
)املتوّفی 1044ه( )167(

ــي  ــوي العامل ــد العل ــد أحم د. السّي
)املتوّفی قبل سنة 1060ه()168(

ــد جعفر اخلراساني  ه. الشيخ محّم
الكرباسي) 1080 ه ـ 1175ه(

)169(

و. الشيخ أبو علّي احلائري ) 1159هـ  
1216 ه()170(
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ز. احملّقق النراقي ) 1185 هـ  1245ه(، 
بل أّنه نقل قسمًا كبيرًا منها)171(

ح. احملّدث النوري )1254 ه ـ 1320 
ه()172(

ــد محسن األمي)1284 هـ  ط. السّي
1371 ه()173(

نسخ إيضاح االشتباه املوجودة
املصادر  يعّد)اإليضاح( من أشهر 
الرجالية ألصحابنا اإلمامية، فألجل 
ــي  املكتبات ـ  ذلك َكُثَر نسخُه ف
ــن في هذا  ــة ـ. فنح ــة أو عاّم خاّص
اجملال نذكر نسخ )إيضاح االشتباه( 

علی ما في فهرست فنخا)174(:
ــة ملي في طهران،  1. نسخة مكتب

الرقم: 1247/4.
ــب: محّمد بن علّي بن محّمد.  الكات

تاريخ االستنساخ: القرن الثامن.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من أّولها.
ــة مدرسة الفيضية  2. نسخة مكتب
في قم املقّدسة، الرقم: 759/2.

ــد املوسوي  ــد محّم ــب: السي الكات

ــخ  ــرًا[. تاري ــاري ]ظاه اخلوانس
ــدة سنة  ــاخ: 19 ذي القع االستنس

700 إلی 709 ه.
ــد الزمان  ــة مجته ــة مكتب 3. نسخ

بيگدلي، الرقم: 25/1
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن العاشر.
ــس الشوری  ــة مكتبة مجل 4. نسخ

بطهران، الرقم: 15627/1
الكاتب: محّمد آقاخاني بن حيدر. 

تاريخ االستنساخ: القرن العاشر.
ــد قوبلت في  ــص النسخة: ق خصائ

مجالس آخرها 971 ه.
ــراث  ــاء الت ــز إحي ــة مرك 5. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

4228/2
الكاتب: إبراهيم بن احلسن الوراق. 
10 جمادی  ــاخ:  االستنس ــخ  تاري

األولی سنة 904 ه.
ــة آية اهلل املرعشي  6. نسخة مكتب
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

7295
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ــي حميد  ــود بن عل ــب: محم الكات
االستنساخ:  ــخ  تاري األسترآبادي. 

20 صفر سنة 926 ه.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة. 
ــازة من الشيخ أحمد بن  عليها إج
النبي  لعبد  ــري  إسماعيل اجلزائ
ــي يوم السبت  بن الشيخ املفيد ف

29 ذي احلّجة 1150 ه.
ــة مكتبة مدرسة اجلعفرية  7. نسخ

بزهان، الرقم: 85/2.
ــد  محّم ــن  ب ــن  محس ــب:  الكات
ــخ االستنساخ: 18  احلسيني. تاري

صفر سنة 972 ه.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــراث  ــاء الت ــز إحي ــة مرك 8. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

.2891/1
الكاتب: عبد اهلل اجلزائري. تاريخ 
االستنساخ: يوم السبت سلخ شوال 

سنة 974 ه.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.

9. نسخة مكتبة بدر الدين دستغيب 
بشيراز، بل رقم.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
سنة 979 ه.

10. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.14118/2
ــي الدين  ــد بن مع ــب: محّم الكات
تاريخ  ــرق االصفهاني.  محّمد مع
ــوم االثني شهر ذي  االستنساخ: ي

احلجة سنة 985 ه.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة 

ومحشاة.
ــة جامعة طهران،  11. نسخة مكتب

الرقم: 2945/4
ــخ  تاري ــّي.  اأَلصـــفهان ــب:  الكات
ــوم اجلمعة 8 شهر  ــاخ: ي االستنس

رمضان سنة 992ه.
12. نسخة مكتبة مدرسة الفيضية 

بقم املقّدسة، الرقم: 580/2.
الكاتب: حسام الدين بن عز الدين 
ــري. تاريخ  ــن عبد اهلل نزيل الغ ب
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ــة عيد األضحی  ــاخ: ليل االستنس
سنة 994 هـ.

ــت  قوبل ــد  ق ــة:  النسخ ــص  خصائ
ــع نسخة الشيخ حسي  النسخة م

والد الشيخ البهائي.
13. نسخة مكتبة ملي في طهران، 

الرقم: 4062/1.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن احلادي عشر.
خصائص النسخة: قد قوبلت النسخة 

مع نسختي.
ــة مكتبة كّلية األدب في  14. نسخ

طهران، الرقم: 133/1ـ د.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن احلادي عشر.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من أّولها.
15. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.4910/2
ــن الشيخ  ــب: محّمد سعيد ب الكات
ــخ االستنساخ:  ــن. تاري أمي الدي

القرن احلادي عشر.
ــة مكتبة مجلس الشوری  16. نسخ

بطهران، الرقم: 8953.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن احلادي عشر.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.

17. نسخة مكتبة مدرسة سپهساالر 
في طهران، الرقم: 2704/2.

ــخ  تاري ــد.  محّم ــك  مل ــب:  الكات
االستنساخ: القرن احلادي عشر.

ــة مؤسسة اإلمام  ــة مكتب 18. نسخ
الصادق× بقم، الرقم: 137.

الكاتب: محّمد بن علي اجلزائري. 
تاريخ االستنساخ: يوم اجلمعة 29 

شعبان سنة 1090 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــة مكتبة مؤّسسة آية اهلل  19. نسخ

البروجردي بقم، الرقم: 455/2
ــلل الدين  ــد بن ج ــب: محّم الكات
ــاخ:  االستنس ــخ  تاري ــي.  احلسين

القرن احلادي عشر.
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خصائص النسخة: النسخة مصّححة 
ومحشاة.

ــة مدرسة الصدر  20. نسخة مكتب
بإصفهان، الرقم: 549.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن احلادي عشر.

خصائص النسخة: النسخة مصّححة 
ومحشاة.

ــة اهلل فاضل  ــة مكتبة آي 21. نسخ
ــار،  خوانس ــي  ف ــاري  اخلوانس

الرقم: 115/2
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن احلادي عشر.
ــة: قد قابل يوسف  خصائص النسخ
ــد زين الدين  ــن محّمد بن محّم ب
ــع  م ــة  النسخ ــذه  ه ــي  احلسين

النسختي.
22. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 3606.
ــن محّمد  ــد زمان ب ــب: محّم الكات
ــخ  تاري ــي.  احلسين ــل  إسماعي

االستنساخ: سنة 1007 هـ.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
من آخرها.

ــة مكتبة مجلس الشوری  23. نسخ
بطهران، الرقم: 9363/2.

ــن محّمد. تاريخ  الكاتب: احلسن ب
ــي سلخ  االثن ــوم  ي ــاخ:  االستنس

رمضان سنة 1007 هـ.
ــة مكتبة مدرسة سلطاني  24. نسخ

بكاشان، الرقم: 263/2.
ــي  ــن ول ــّي ب ــد عل ــب: محّم الكات
ــاخ:  االستنس ــخ  تاري ــي.  احلسين
ــرم سنة  ــر مح ــر األول شه العش

1007 هـ.
25. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.3029/2
ــن علي  ــد صالح ب ــب: محّم الكات
 12 االستنساخ:  تاريخ  الطالقاني. 

جمادی الثاني سنة 1012 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة 

ومحشاة. وعليها بلغ أيضًا.
ــة مكتبة مجلس الشوری  26. نسخ
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بطهران، الرقم: 3154/3.
ــن عطاء اهلل  ــم ب ــب: إبراهي الكات
تاريخ  ــي.  ــم احلسين إبراهي ــن  ب
االستنساخ: 6 جمادی الثاني سنة 

1017 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــي بشيراز،  ــة مكتبة مل 27. نسخ

الرقم: 7ـ خ/441/2
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

جمادی الثاني سنة 1019 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها. والنسخة محّشاة..
28. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 16983.
ــب: سرايا بن حامد بن علوان  الكات
املرزعاوي. تاريخ االستنساخ: سنة 

1020 هـ.
ــة جامعة طهران،  29. نسخة مكتب

الرقم: 990/3.
الكاتب: نصار بن محّمد احلويزي. 
تاريخ االستنساخ: يوم السبت 22 

جمادی األولی سنة 1020 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
ــاء التراث  ــز إحي ــة مرك 30. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

.2680/2
ــد بن علّي العقدائي.  الكاتب: محّم
تاريخ االستنساخ: سنة 1025 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
31. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.6668/1
ــب: محّمد علّي الكشميري.  الكات
ــرم  احمل  3 ــاخ:  االستنس ــخ  تاري

احلرام سنة 1038 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة 

ومحشاة. وعليها بلغ أيضًا.
ــة مكتبة كّلية األدب في  32. نسخ

طهران، الرقم: 309.
ــد الغالب  ــن عب ــي ب ــب: عل الكات
االستنساخ:  تاريخ  آبادي.  الفيروز 

شهر ذي احلّجة سنة 1047 هـ.
ــة  العلم ــة  مكتب ــة  نسخ  .33
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ــي مدينة شيراز،  ــي ف الطباطبائ
الرقم: 1650/2.

ــب: أبو يوسف داود بن محّمد  الكات
ــخ  ــي. تاري ــی البحران ــن عيس ب

االستنساخ: سنة 1048 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
34. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 7823.
ــح بن جمال  ــب: محّمد صال الكات
ــرازي. تاريخ  ــن محّمد الشي الدي
ــان سنة  ــاخ: شهر رمض االستنس

1049 هـ.
ــة جامعة طهران،  35. نسخة مكتب

الرقم: 2359/3.
ــي الكمرئي. تاريخ  الكاتب: حس
ــاخ: آخر ذي احلّجة سنة  االستنس

1053 هـ.
36. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 18482.
ــان  سليم ــن  ب ــد  محّم ــب:  الكات
البحراني. تاريخ االستنساخ: شهر 

شعبان سنة 1056 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــة مكتبة كّلية األدب في  37. نسخ

طهران، الرقم: 452/3.
ــن  ــح ب ــن صال ــد ب ــب: أحم الكات
تاريخ  ــري.  احلج السجيل  سعيد 
االستنساخ: 19 شهر رمضان سنة 

1066 هـ.
ــة دايرة  ــة مكتبة مؤّسس 38. نسخ
ــارف اإلسلمي  في طهران،  املع

الرقم: 364/2.
ــد مب محّمد صالح  ــب: محّم الكات
ــا. تاريخ  ــل حاجي باب املدعو مب
االستنساخ: يوم اخلميس 17 شهر 

رمضان سنة 1074 هـ.
39. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.5384/3
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

سنة 1075 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

118

الشيخ محمد باقر ملكيان

118

الشيخ محمد باقر ملكيان

ــة كّلية اإللهيات  40. نسخة مكتب
مبشهد الرضا×، الرقم: 30.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
16 شعبان سنة 1081 هـ.

ــة  العلم ــة  مكتب ــة  نسخ  .41
ــي مدينة شيراز،  ــي ف الطباطبائ

الرقم: 645/1.
ــب: احلسي بن علي بن هلل  الكات
تاريخ االستنساخ: سنة  البغدادي. 

1085 هـ.
42. نسخة مكتبة مدرسة سليمانية 
ــم:  الرق ــا×،  الرض ــد  مبشه

.108/3
الكاتب: القاضي سلطان بن محّمد 
ــدي. تاريخ االستنساخ:  تقي األزغ

سنة 1086 هـ.
ــة دايرة  ــة مكتبة مؤّسس 43. نسخ
ــارف اإلسلمي  في طهران،  املع

الرقم: 1548/3.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

سنة 1082 إلی 1087 هـ.
44. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 

ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف
10799/20

النصيري.  إبراهيم  الكاتب: محّمد 
تاريخ االستنساخ: سنة 1097 هـ.

45. نسخة مكتبة ملي في طهران، 
الرقم: 1390/11

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثاني عشر ]ظاهرًا[.

ــي الشيعة  ــة مفت ــة مكتب 46. نسخ
بقم، الرقم: 4.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثاني عشر.

47. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 
الرقم: 10687.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
أوائل القرن الثاني عشر.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
ــا أّن النسخة  ــا. كم ــن آخره م
ــت النسخة  ــة. وقد قوبل مصّحح

وعليها حواش من الشيخ علي.
48. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

119

جهود الحليين في علم الرجال 

119

َجاِل  ُجُهُود مدرسة الحلة العلمية في ِعْلِم الرِّ

ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف
.13794/5

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثاني عشر.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
من أّولها. وأّن النسخة مصّححة.

49. نسخة مكتبة ملي في طهران، 
الرقم: 1433/3.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثاني عشر.

ــة دايرة  ــة مكتبة مؤّسس 50. نسخ
ــارف اإلسلمي  في طهران،  املع

الرقم: 1957.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن الثاني عشر.
51. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.8050/3
الكاتب: محّمد تقي بن محّمد حسن 
ــي. تاريخ االستنساخ: يوم  اجليلن
االثني 22 شعبان سنة 1115 هـ.

خصائص النسخة: النسخة مصّححة 

ومحشاة.
ــة مكتبة كّلية األدب في  52. نسخ

طهران، الرقم: 138 حكمت.
ــي بن محسن  ــب: محّمد باق الكات
اجلهرمي. تاريخ االستنساخ: أواخر 

جمادی الثاني سنة 1118 هـ .
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من أّولها.
53. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.7752
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
ــوال سنة  ــس شهر ش ــوم اخلمي ي

1120 هـ.
54. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 36423.
ــد كاظم بن محّمد  الكاتب: محّم
شريف املدرس. تاريخ االستنساخ: 

غرة شهر رجب سنة 1121 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة. 
ــة منظومة في  ــي خامت النسخ وف
علم البلغة والظاهر أّنها ناقصة.
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55. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 
الرقم: 7457.

ــد علّي  ــد بن محّم ــب: محّم الكات
االستنساخ:  ــخ  تاري اخلوانساري. 
ــدة سنة  ــة 5 ذي القع ــوم اجلمع ي

1126 ه
ــة مدرسة آية اهلل  56. نسخة مكتب
املقّدسة،  ــم  بق ــي  الگلپايگان

الرقم: 4232/1ـ21/152.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

شهر ذي احلّجة سنة 1126 هـ.
ــد قوبلت في  ــص النسخة: ق خصائ
ــا 24 شهر صفر  ــس آخره مجال

1151 هـ.
57. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.1363/3
ــن محّمد  ــد رضا ب ــب: محّم الكات
مؤمن القمي. تاريخ االستنساخ: يوم 

األربعاء 28 صفر سنة 1148 ه.
ــة مكتبة مجلس الشوری  58. نسخ

بطهران، الرقم: 5904.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثالث عشر.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
من آخرها.

ــة مكتبة كّلية األدب في  59. نسخ
طهران، الرقم: 151/2.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثالث عشر.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
وليس منها إال ورقة.

ــة مدرسة املروي  ــة مكتب 60. نسخ
بطهران، الرقم: 859/10.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الثالث عشر.

61. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 
الرقم: ض 23344

ــن محمود.  ــب: محّمد علي ب الكات
ــاخ: القرن الثالث  تاريخ االستنس

عشر.
ــة  العلم ــة  مكتب ــة  نسخ  .62
ــي مدينة شيراز،  ــي ف الطباطبائ

الرقم: 232/2.
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الكاتب: مسيح بن عبد احلميد بن 
ــن محّمد  ــن محّمد علّي ب علّي ب
ــوي. تاريخ االستنساخ:  رضا املوس

القرن الثالث عشر.
ــار  ــن آث ــة اجنم ــة مكتب 63. نسخ

ومفاخر بطهران، الرقم: 4/2.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن الثالث عشر.
ــاء التراث  ــز إحي ــة مرك 64. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

.2418/1
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

القرن الثالث عشر.
ــة  العّلم ــة  مكتب ــة  نسخ  .65
ــي مدينة شيراز،  ــي ف الطباطبائ

الرقم: 90/8.
الكاتب: عبد العلي بن عبد الكرمي 
الزجناني. تاريخ االستنساخ: سنة 

1210 هـ.
66. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: ض10033
ــد  ــن محّم ــل ب ــب: إسماعي الكات

ــر البيرجندي القائني. تاريخ  جعف
ــان سنة  ــاخ: شهر رمض االستنس

1225 هـ.
67. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 9920
ــخ  تاري ــّي.  عل ــد  محّم ــب:  الكات
ــادی الثاني  ــاخ: 23 جم االستنس

سنة 1228 هـ.
68. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.2548/2
ــر بن محّمد  ــب: محّمد جعف الكات
ــري. تاريخ االستنساخ:  علي احلائ

يوم اجلمعة سنة 1229 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
ــة كّلية اإللهيات  69. نسخة مكتب
ــم:  الرق ــا×،  الرض ــد  مبشه

7/2ـ217
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

19 ذي احلجة سنة 1230 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
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ــة كّلية اإللهيات  70. نسخة مكتب
ــم:  الرق ــا×،  الرض ــد  مبشه

.22801/2
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

19 ذي احلجة سنة 1230 هـ.
ــة مدير شانه چي  71. نسخة مكتب
مبشهد الرضا×، الرقم: 13/2.

ــخ  تاري ــّي.  عل ــد  محّم ــب:  الكات
االستنساخ: سنة 1230 هـ.

72. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 
الرقم: ض9920.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
سنة 1228 إلی 1232 هـ.

73. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.12107/3
الكاتب: محّمد بن علّي األردكاني 
ــخ االستنساخ: سنة  ــزدي. تاري الي

1233 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة 
ومحشاة. استنسخت هذه النسخة 
من نسخة استنسخت سنة 1133 ه.

74. نسخة مكتبة ملك في طهران، 
الرقم: 2507/1.

ــن  ب ــادي  ه ــد  محّم ــب:  الكات
ــدي  الكوك ــرمي  الك ــد  عب
ــي. تاريخ االستنساخ:  اجلرفادقان

سنة 1244 هـ.
75. نسخة مكتبة ملي في طهران، 

الرقم: 3249/3.
ــن محسن علي  ــد ب ــب: محّم الكات
ــخ االستنساخ: سنة  ــلري. تاري ال

1247 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
76. نسخة مكتبة ملك في طهران، 

الرقم: 3566/5
الكاتب: أبو القاسم أحمد بن محّمد 
بن احلسني احلسيني االصفهاني. 
ــاخ: شهر جمادی  االستنس تاريخ 

الثاني سنة 1248 هـ.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــة جامعة طهران،  77. نسخة مكتب

الرقم: 6290/2.
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الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
سنة 1252 هـ.

خصائص النسخة: النسخة محّشاة.. 
ــة من  ــذه النسخ ــت ه واستنسخ

نسخة استنسخت سنة 1083 ه.
ــاء التراث  ــز إحي ــة مرك 78. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

.4053/8
الكاتب: زين العابدين بن أبي طالب 
ــاخ:  ــخ االستنس تاري ــي.  السمنان
ــادی الثاني سنة  يوم اجلمعة جم

1273ه.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة 

ومحشاة.
ــة مسجد األعظم  79. نسخة مكتب

بقم املقّدسة، الرقم: 624/2.
ــّي بن جعفر بن  الكاتب: محّمد عل
ــاخ: سنة  ــادق. تاريخ االستنس ص

1282 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.

80. نسخة مكتبة مدرسة الفيضية 
في قم املقّدسة، الرقم: 161/2.

ــب  حسي ــن  ب ــن  محس ــب:  الكات
ــاد املير داماد.  احلسيني من أحف
اخلميس  يوم  ــاخ:  االستنس تاريخ 

23 صفر سنة 1284 هـ.
ــة مدرسة الباقرية  81. نسخة مكتب
مبشهد الرضا×، الرقم: 295/1.

الكاتب: سرايا بن حامد بن علوان. 
تاريخ االستنساخ: مجهول ]الحظ 

الرقم: 28[.
82. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.8852/4
ــن عبد اهلل  ــل ب ــب: إسماعي الكات
االستنساخ:  ــخ  تاري اخلوانساري. 

سنة 1294 هـ .
ــة مكتبة مجلس الشوری  83. نسخ

بطهران، الرقم: 26/2 خوئي.
ــخ  تاري ــي.  سبــحانعل ــب:  الكات

االستنساخ: سنة 1295 هـ.
84. نسخة مكتبة ملك في طهران، 

الرقم: 3482/3.
ــم بن إسماعيل  الكاتب: أبو القاس
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االستنساخ:  ــخ  تاري اخلوانساري. 
شهر رجب سنة 1296 هـ.

ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ
من أّولها.

ــة مكتبة كّلية األدب في  85. نسخ
طهران، الرقم: 107ب.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
القرن الرابع عشر.

ــة: قوبلت النسخة  ــص النسخ خصائ
ــت عليها  ــع النسخة التي كان م

.ƒخّط العلمة
86. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.14685/1
ــرزا جان  ــان بن مي ــب: سليم الكات
ــخ االستنساخ:  تاري ــي.  االصفهان

القرن الرابع عشر.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
87. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.1176/4
ــد بن أمير  ــب: علي بن محّم الكات

ــخ  ــي. تاري ــن اخلوارسكان حس
االستنساخ: يوم اجلمعة 16 شعبان 

سنة 1307 هـ.
88. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.14960
ــي. تاريخ  ــب: محمد الكرج الكات
ــان سنة  ــاخ: شهر رمض االستنس

1315 هـ.
خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
89. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 19978.
ــد رضا  ــد بن محّم ــب: أحم الكات
تاريخ  ــاري.  اخلوانس ــي  احلسين
ــوم األربعاء 20 ذي  االستنساخ: ي

القعدة سنة 1320 هـ.
ــة  النسخ ــة:  النسخ ــص  خصائ
ــد صححها وقابلها  مصّححة. وق
السّيد مصطفی اخلوانساري في 

جمادی األولی سنة 1361 هـ.
ــة مكتبة مؤّسسة آية اهلل  90. نسخ
البروجردي بقم، الرقم: 338/2.
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الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
ــرم سنة  ــس 27 مح ــوم اخلمي ي

1350 هـ.
ــص النسخة: النسخة محّشاة.  خصائ

بعضها بخّط السّيد البروجردي.
91. نسخة مكتبة مدرسة الفيضية 

في قم املقّدسة، الرقم: 1796.
الكاتب: شهاب الدين بن حسن علي 
السوزني.  ــي  الدرجزين الهمداني 
تاريخ االستنساخ: سنة 1363 هـ.

ــة مكتبة مجلس الشوری  92. نسخ
بطهران، الرقم: 1233.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
مجهول.

ــة مكتبة مجلس الشوری  93. نسخ
بطهران، الرقم: 1417/3ط.

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
مجهول.

خصائص النسخة: النسخة مصّححة.
94. نسخة مكتبة ملي في طهران، 

الرقم: 6730.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها. النسخة مصّححة.
95. نسخة مكتبة ملي في طهران، 

الرقم: 15981.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
96. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: ض10687.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
97. نسخة مكتبة العتبة الرضوية، 

الرقم: 3592.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
98. نسخة مكتبة خانقاة األحمدية 

بشيراز، الرقم: 90/21.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
99. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.4772/2
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ــر. تاريخ  ــب: شرف بن املظف الكات
االستنساخ: مجهول.

100. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.4952/2
ــم النقاش.  ــش قاس ــب: دروي الكات

تاريخ االستنساخ: مجهول.
101. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.5828/2
ــد  ــن محّم ــل اهلل ب ــب: فض الكات
ــخ االستنساخ:  ــي. تاري الكاشان

مجهول.
102. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.108/2
ــاس بن  ــو الفضل عّب ــب: أب الكات
ــي. تاريخ  ــف الدين املازندران سي

االستنساخ: مجهول.
103. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.443/1

الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 
مجهول.

104. نسخة مكتبة آية اهلل املرعشي 
ــة، الرقم:  ــم املقّدس ــي بق النجف

.9474/3
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
105. نسخة مكتبة كّلية اإللهيات 
ــم:  الرق ــا×،  الرض ــد  مبشه

.14866/3
ــي.  ــل الكرمان ــب: إسماعي الكات

تاريخ االستنساخ: مجهول.
106. نسخة مكتبة كّلية األدب في 

طهران، الرقم: 127/17.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
107. نسخة مكتبة كّلية األدب في 

طهران، الرقم: 22/2ـ د.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
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خصائص النسخة: النسخة محّشاة..
108. نسخة مكتبة مجلس الشوری 

بطهران، الرقم: 7540/3.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
109. نسخة مكتبة مجلس الشوری 
 1032/4 ــم:  الرق ــران،  بطه

طباطبائي.
ــن محّمد  ــد رضا ب ــب: محّم الكات
رشيد النائيني. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
110. نسخة مكتبة مجلس الشوری 

بطهران، الرقم: 13567/3.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
111. نسخة مكتبة مجلس الشوری 

بطهران، الرقم: 7440/4.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــة مدرسة غرب  ــة مكتب 112. نسخ

بهمدان، الرقم: 4698/1.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــة مكتبة الوزيري بيزد،  113. نسخ

الرقم: 3175/4.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــة: النسخة ناقصة  خصائص النسخ

من آخرها.
ــة مكتبة الوزيري بيزد،  114. نسخ

الرقم: 3643.
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
ــاء التراث  ــة مركز إحي 115. نسخ
ــم املقّدسة، الرقم:  اإلسلمي بق

.1855
الكاتب: مجهول. تاريخ االستنساخ: 

مجهول.
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اهلوامش:
������������������������������������

)1( بحوث يف امللل و النحل:  749/6
)2( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 304.

)3( أعيان الشيعة: 403/5.

)4( أعيان الشيعة: 403/5.
)5( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 140.

اجلن�ات:  روض�ات  83/2؛  اآلم�ل:  أم�ل   )6(
54/107؛  األن�وار:  بح�ار  272/2؛ 
الش�يعة:  أعي�ان  313؛  الش�يعة:  تأس�يس 
 54/14 190/6؛  الذريع�ة:  404/5؛ 

52؛ 44/19.
العل�مء:  ري�اض  84/2؛  اآلم�ل:  )7(أم�ل 
؛   272/2 اجلن�ات:  روض�ات  364/1؛ 
جمال�س املؤمنني: 575/1؛ أعيان الش�يعة: 
404/5؛ تأسيس الش�يعة 313؛ الذريعة: 

408/24 و409.
)8( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 304.
)9( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 140.

)10( بح�ار األنوار: 55/107 ؛ أعيان الش�يعة: 
404/5 ؛ الذريعة: 407/24. 

الذريع�ة:  404/5؛  الش�يعة:  أعي�ان   )11(
352/3؛ 118/6؛ 60/18.

)12( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 140.
)13( بح�ار األنوار: 57/107؛ أعيان الش�يعة: 

405/5؛ الذريعة: 73/8. 
)14( كتاب رجال ابن داود، الرقم: 304.

)15( الذريعة: 65/7.
)16( بحار األن�وار: 57/107؛ رياض العلمء: 
406/5؛  الش�يعة:  أعي�ان  376/2؛ 

الذريعة: 108/3. 
)17( قال الشيخ مهدي الكجوري الشريازّي: إّن 
امل�راد باملدح والقدح ما يرتبط بجهة الرواية 
ال مطلقه�م حّت�ى يش�مل كونه كث�ري األكل 
والن�وم أو قليله�م � مث�اًل � م�ن األوصاف 
غ�ري املرتبطة بتلك اجله�ة املعدودة عرفًا من 
أحدمها، والشاهد عليه سوق التعريف، فال 

نقض عليه بذلك. الفوائد الرجالية: 35.
)18( توضي�ح املق�ال يف علم الرج�ال: 29�32. 
وقريب منه يف كالم اآلخرين. راجع رسائل 
يف دراي�ة احلدي�ث: 81/2�82؛ كليات يف 

علم الرجال: 11.
)19( وجعلن�ا عليه امل�دار؛ ألّنه اجلامع للمؤّلفني 
واملؤّلف�ات. نعم ، قد اس�تدركنا عليه بعَض 

املؤّلفني واآلثار، كم ال خيفی.
)20( مصفی املقال: 63.
)21( مصفی املقال: 71.

)22( كتاب الرجال، الرقم: 140.
)23( مصفی املقال: 104.
)24( مصفی املقال: 126.

)25( مصفی املقال: 131�132.

)26( مصفی املقال: 151�152.
)27( مصفی املقال: 168.
)28( مصفی املقال: 175.

)29( مصفی املقال: 220�221.
)30( مصفی املقال: 233.
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)31( مصفی املقال: 297�303.
)32( مصفی املقال: 316.
)33( مصفی املقال: 401.
)34( مصفی املقال: 437.
)35( مصفی املقال: 461.
)36( مصفی املقال: 475.
)37( مصفی املقال: 501.
)38( مصفی املقال: 401.
)39( مصفی املقال: 475.
)40( مصفی املقال: 104.

)41( مصفی املقال: 71.
)42( مصفی املقال: 501.
)43( مصفی املقال: 461.
)44( مصفی املقال: 316.
)45( مصفی املقال: 168.
)46( مصفی املقال: 221.

)47( مصفی املقال: 63.

)48( مصفی املقال: 63.
)49( مصفی املقال: 151�152.

)50( مصفی املقال: 233.
)51( كتاب الرجال، الرقم: 964.

)52( مصفی املقال: 300.

)53( مصفی املقال: 475.
الطال�ب:  عم�دة  437؛  املق�ال:  مصف�ی   )54(

.169
)55( مصفی املقال: 220.
)56( مصفی املقال: 175.

)57( وذك�ر الس�ّيد األم�ني  تلخيص الفهرس�ت 
للش�يخ الطويس للعالمة احل�يل أيضًا. انظر 

أعيان الش�يعة: 406/5. ولكن الظاهر أّنه 
اشتبه عليه األمر.

)58( الذريعة: 425/4، الرقم: 1872.
)59( الذريعة: 104/10.

)60( تلخيص فهرست املصّنفني: 37، الرقم: 1.
)61( الفهرست، الرقم: 2.

)62( ينظ�ر: خصائ�ص النس�ختني يف تلخي�ص 
مقّدم�ة   ،13�12 املصّنف�ني:  فهرس�ت 

التحقيق.
)63( ق�ال الش�يخ حس�ن: وه�ذه األس�مء الت�ي 
أش�ار إليها - مع قلته�ا - قد أصيب أكثرها 
بالتلف، ولو كان ما أخذه من كتاب الربقي 
باقيا حلس�ن إف�راده - ألن الكت�اب املذكور 
لي�س بموج�ود - وإن�م ذكرن�ا كالم�ه هذا 
ليعل�م باإلمجال مضمون الكتاب، مع نكت 
أخ�رى لطيف�ة ال ت�كاد ختفى عىل م�ن تدبر 
الكت�ب املصنف�ة بع�د الس�يد يف ه�ذا الفن. 

التحرير الطاوويس: 8.
)64( التحرير الطاوويس: 4�8.

)65( رياض العلمء: 1/ 74. 
)66( أدخل تلميذه امل�وىل عناية اهلل القهبائي متام 
ما استخرجه املوىل عبد اهلل التسرتي املذكور 
يف كتاب�ه جممع الرجال املجم�وع فيه الكتب 
اخلمس�ة الرجالي�ة. يُنظ�ر الذريع�ة: 9/1، 
الرق�م: 288؛ 9/10، الرقم: 88؛ كليات 

يف علم الرجال: 83.
)67( الذريعة: 64/7، الرقم: 346.

)68( التحرير الطاوويس: 3�4. 
)69( جممع الرجال : 10/1. 
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)70( الذريعة: 64/7، الرقم: 346.

)71( خالصة األقوال، الرقم: 307.
)72( منتقی اجلمن: 18/1�19. 

)73( خالصة األقوال، الرقم: 516. 
)74( أي كتاب السّيد مجال الدين بن طاوس.

)75( خالصة األقوال، الرقم: 305. 
 ،206�198/28 املق�ال:  تنقي�ح  الح�ظ   )76(
الرق�م: 8443؛ 237/28�240، الرق�م: 

 .8467
)77( إيضاح االشتباه، الرقم: 616.

)78( بحار األنوار: 53/104. 
)79( أمل اآلمل: 85/2

)80( الح�ظ :خالصة األق�وال، مقّدمة العالمة 
احليل.

)81( الفوائد الرجالية: 277/2 
)82( سمء املقال يف علم الرجال: 219/1. 

)83( كشف احلجب واألستار: 469.
خالص�ة  613/5؛  األح�كام:  حتري�ر   )84(
الرق�م: 67؛ 71؛ 118؛ 174؛  األق�وال، 

190؛ 212؛ 213. 
)85( إيضاح االش�تباة، مقّدم�ة املؤّلف؛ خالصة 
األق�وال، الرق�م: 10؛ 23؛ 30؛ 38؛ 91؛ 

131؛ 228. 
)86( الرياض:  362/1. 

)87( خمتلف الشيعة: 194/1
)88( روضات اجلنات: 274/2. 

)89( كشف احلجب واألستار: 437. 
)90( وأض�ف إل�ی ذل�ك انه قد أش�ار إل�ی هذا 

الكتاب يف مقّدمة اإليض�اح وخامتته، وكذا 
يف مقّدمة خالصة األقوال وخامتته.

)91( الحظ إيضاح االشتباه، الرقم: 616.
)92( خالصة األقوال، الرقم: 10. 
)93( خالصة األقوال، الرقم: 30. 
)94( خالصة األقوال، الرقم: 91. 

)95( خالصة األقوال، الرقم: 118.

)96( خالصة األقوال، الرقم: 131.
)97( خالصة األقوال، الرقم: 189. 
)98( خالصة األقوال، الرقم: 192.
)99( خالصة األقوال، الرقم: 228.

)100( خالصة األقوال، الرقم: 268.
)101( خالصة األقوال، الرقم: 281. 
)102( خالصة األقوال، الرقم: 284.
)103( خالصة األقوال، الرقم: 440.
)104( خالصة األقوال، الرقم: 472.
)105( خالصة األقوال، الرقم: 468.
)106( خالصة األقوال، الرقم: 489.
)107( خالصة األقوال، الرقم: 491.
)108( خالصة األقوال، الرقم: 530.
)109( خالصة األقوال، الرقم: 532.
)110( خالصة األقوال، الرقم: 538.
)111( خالصة األقوال، الرقم: 559.
)112( خالصة األقوال، الرقم: 585.
)113( خالصة األقوال، الرقم: 611. 
)114( خالصة األقوال، الرقم: 612. 
)115( خالصة األقوال، الرقم: 663.
)116( خالصة األقوال، الرقم: 754. 
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)117( خالصة األقوال، الرقم: 768.

)118( خالصة األقوال، الرقم: 797.

)119( خالصة األقوال، الرقم: 817.

)120( خالصة األقوال، الرقم: 820.

)121( خالصة األقوال، الرقم: 842.
)122( خالصة األقوال، الرقم: 843. 

)123( خالصة األقوال، الرقم: 1060. 
)124( خالصة األقوال، الرقم: 1075.
)125( خالصة األقوال، الرقم: 1102.
)126( خالصة األقوال، الرقم: 1280.
)127( خالصة األقوال، الرقم: 1609.
)128( خالصة األقوال، الرقم: 1666.

)129( خمتلف الشيعة: 194/1. 
)130( كشف احلجب واألستار: 73. 

)131( الذريعة: 493/2 
)132( إيضاح املكنون: 153/1. 

)133( روضات اجلنات: 274/2 
)134( أمل اآلمل: 85/2 

)135( أعيان الشيعة: 406/5. 
)136( إيضاح االشتباه، الرقم: 671. 
)137( إيضاح االشتباه، الرقم: 456 

)138( ه�و ع�يّل بن عم�ر بن أمحد ب�ن مهدي بن 
مسعود بن النعمن البغدادي الدارقطني.

)139( إيضاح االشتباه، الرقم: 111. 
)140( هو السّيد صفي الدين أبو جعفر ممد بن 
مع�د بن عيل ب�ن أيب رافع م�ن أيب الفضائل 
مع�د ب�ن عيّل بن مح�زة بن أمحد ب�ن محزة بن 
ع�يل ب�ن أمحد ب�ن موس�ى ب�ن إبراهي�م بن 

موسى الكاظم.
عامل فاضل صالح خري مّدث.

ي�روي ع�ن مّم�د ب�ن مّم�د ب�ن ع�يل احلم�داين 
القزويني عن الش�يخ منتجب الدين عيّل بن 
عبيد اهلل بن احلس�ن بن احلس�ني ب�ن بابويه، 
وعن ابن إدريس، وابن البطريق، وعن عيّل 
ب�ن حييى اخلّي�اط، وعن أمحد ب�ن أيب املظّفر 

مّمد بن عبد اهلل قراءة عليه.
وي�روي عن�ه العالمة احل�يّل+ بواس�طة أبيه مجيع 
اآلم�ل:  أم�ل  ينظ�ر:  مصنفات�ه وروايات�ه. 
307/2؛ رياض العلمء: 183/5؛ مصفى 

املقال يف مصّنفي علم الرجال: 301. 
)141( وق�د مجعنا منقوالت العالمة احليّل عنه يف 
مقال�ة بعنوان: »منقوالت العالمة احليل عن 
الس�ّيد صفي الدي�ن أيب جعفر املوس�وي«. 
انظ�ر جملة تراث احلل�ة، الع�دد الرابع، ص 

.149�131
)142( ينظ�ر: إيض�اح االش�تباه، الرق�م: 125؛ 
667؛  661؛  660؛  535؛  493؛  391؛ 

671؛ 673؛ 753؛ 757؛ 770.
)143( إيضاح االشتباه، الرقم: 125.
)144( إيضاح االشتباه، الرقم: 243.
)145( إيضاح االشتباه، الرقم: 303.
)146( إيضاح االشتباه، الرقم: 353.
)147( إيضاح االشتباه، الرقم: 391.
)148( إيضاح االشتباه، الرقم: 493. 
)149( إيضاح االشتباه، الرقم: 535.
)150( إيضاح االشتباه، الرقم: 660.
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)151( إيضاح االشتباه، الرقم: 661.

)152( إيضاح االشتباه، الرقم: 667.
)153( إيضاح االشتباه، الرقم: 671. 
)154( إيضاح االشتباه، الرقم: 673.
)155( إيضاح االشتباه، الرقم: 753.
)156( إيضاح االشتباه، الرقم: 757.
)157( إيضاح االشتباه، الرقم: 770.

)158( انظر ترمجته يف موس�وعة طبقات الفقهاء: 
.85�84/12

)159( الذريعة: 493/2؛ 336/3.
)160( فهرست دنا: 787/2.

)161( ينظر ترمجته يف موسوعة طبقات الفقهاء: 
.332�330/12

)162( أعيان الشيعة: 152/1. 
)163( مل نعثر علی يشء حول حياته.

)164( فهرست فنخا: 457/5؛ 989/7.
)165( رس�ائل الش�هيد الثاين: 888/2؛ 893؛ 
؛  907؛  906؛  903؛  902؛  900؛ 
942؛  924؛  920؛  914؛  911؛  910؛ 
967؛  965؛  957؛  952؛  951؛  948؛ 
969؛ 972؛ 978؛ 984؛ 988؛ 1015؛ 
1016؛ 1019؛ 1025؛ 1028؛ 1029؛ 
1032؛ 1036؛ 1038؛ 1039؛ 1040؛ 
1050؛ 1054؛ 1059؛ 1077؛ 1079؛ 

1081؛ 1082؛ 1089؛ 1104.
)166( اس�تقصاء اإلعتبار: 352/2؛ 372/2؛ 
254/4؛  172/3؛  70/3؛  387/2؛ 

51/6؛ 225/7؛ 255/7.

الرج�ال:  139/1؛  144/1؛  نق�د   )167(
161/1؛  164/1؛  169/1؛  150/1؛ 
 193/1؛  207/1؛  338/1؛  340/1؛ 
 342/1؛  23/2؛  83/2؛  90/2؛ 
 115/2؛  173/2؛  178/2؛  190/2؛ 
 208/2؛  217/2؛  319/2؛  385/2؛ 
 417/2؛  43/3؛  124/3؛  180/3؛ 
 189/3؛  214/3؛  267/3؛  275/3؛ 
 160/4؛  205/4؛  322/4؛  431/4؛ 

 33/5؛  87/5؛  97/5. 
330/1؛  272/1؛  األخي�ار:  مناه�ج   )168(

 .368/1
)169( إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 93؛ 99؛ 
242؛  235؛  230؛  126؛  117؛  114؛ 
344؛  319؛  302؛  288؛  275؛  270؛ 
485؛  480؛  431؛  423؛  389؛  347؛ 

.486
151/1؛  130/1؛  املق�ال:  منته�ى   )170(
291/1؛  289/1؛  283/1؛  166/1؛ 
370/1؛  358/1؛  327/1؛  316/1؛ 
35/2؛  20/2؛  10/2؛  373/1؛ 
39/2؛ 46/2؛ 75/2؛ 78/2؛ 85/2؛ 
184/2؛  138/2؛  104/2؛  99/2؛ 
268/2؛  236/2؛  234/2؛  232/2؛ 
469/2؛  447/2؛  333/2؛  287/2؛ 
17/3؛  16/3؛  13/3؛  471/2؛ 
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20/3؛ 35/3؛ 61/3؛ 69/3؛ 88/3؛ 
162/3؛  161/3؛  151/3؛  144/3؛ 
369/3؛  336/3؛  201/3؛  187/3؛ 
392/3؛ 57/4؛ 66/4؛ 69/4؛ 75/4؛ 

98/4؛ 100/4؛ 108/4؛ 116/4.
)171( عوائد األّيام: 842؛ 843؛ 844؛ 845؛ 
851؛  850؛  849؛  848؛  847؛  846؛ 
857؛  856؛  855؛  854؛  853؛  852؛ 
864؛  863؛  862؛  861؛  860؛  858؛ 
873؛  871؛  870؛  869؛  868؛  866؛ 
879؛  878؛  877؛  876؛  875؛  874؛ 
885؛  884؛  883؛  882؛  881؛  880؛ 

886؛ 887؛ 888؛ 889؛ 890؛ 891. 
22/4؛  الوس�ائل:  مس�تدرك  خامت�ة   )172(

260/5؛ 331/5؛ 364/7؛ 209/9.
231/2؛  93/2؛  الش�يعة:  أعي�ان   )173(
277/3؛  269/3؛  256/3؛  135/3؛ 
569/3؛  563/3؛  558/3؛  301/3؛ 
87/4؛  57/4؛  21/4؛  587/3؛ 
96/4؛ 252/4؛ 589/4؛ 6/5؛ 70/5؛ 
319/5؛  233/5؛  197/5؛  159/5؛ 
199/6؛  112/6؛  84/6؛  406/5؛ 
12/8؛  313/6؛  276/6؛  253/6؛ 
46/10؛  425/9؛  166/9؛  230/8؛ 

180/10؛ 237/10؛ 303/10. 

)174( فهرست فنخا: 457/5�464.

املصادر واملنابع
ــي معرفة حجج اهلل علی العباد، 11 اإلرشاد ف

ــن النعمان التلعكبرى  محّمد بن محّمد ب

ــة آل  ــق: مؤسس ــد(، حتقي ــخ املفي )الشي

ــروت: دار املفيد، 1414 ه :  البيت^، بي

الثانية.

ــن األخبار، أبو 21 ــار فيما اختلف م االستبص

جعفر محّمد بن احلسن الطوسي، حتقيق: 

ــد حسن املوسوي اخلرسان، طهران:  السّي

دار الكتب اإلسلمية.

ــرح االستبصار، 31 ــاء االعتبار في ش استقص

ــد الثاني،  ــن الشهي ــد بن احلسن ب محّم

حتقيق مؤسسة آل البيت^، قم: مؤسسة 

آل البيت^، 1419 ه : األولی.

ــن األمي، 41 ــد محس ــة، السّي ــان الشيع أعي

التحقيق السّيد حسن األمي، بيروت: دار 

التعارف للمطبوعات.

ــن يوسف بن 51 ــاه، احلسن ب ــاح االشتب إيض

ــي(، حتقيق: محّمد  املطّهر )العلمة احلل

ــون، قم: مؤّسسة النشر اإلسلمي،  احلس

شّوال املكّرم 1411ه : األولی.

ــار األئمة 61 ــة لدرر أخب ــار األنوار اجلامع بح

ــد تقي  ــر بن محّم ــد باق ــار، محّم األطه

ــي(، بيروت:  ــة اجمللس ــي )العلم اجمللس

مؤّسسة الوفاء، 1403ه : الثانية.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

134

الشيخ محمد باقر ملكيان

134

الشيخ محمد باقر ملكيان

ــي، حسن بن زين الدين 71  التحرير الطاووس

ــل  فاض ــح:  تصحي ــم(،  املعال ــب  )صاح

ــري، قم: مكتبة آية اهلل العظمی  اجلواه

املرعشي النجفي، 1411ه : األولی.

ــوال الرجال، عبد اهلل 81  تنقيح املقال في أح

بن محّمد حسن املامقاني، حتقيق: محيي 

الدين املامقاني، قم: مؤسسة آل البيت^.

ــم الرجال، املل علي 91 ــح املقال في عل  توضي

ــد حسي مولوي،  الكني، حتقيق: محّم

قم: دار احلديث، 1421ه : األولی.

ــر محّمد بن 101 ــب األحكام، أبو جعف  تهذي

ــق: السّيد حسن  ــن الطوسي، حتقي احلس

ــران، دار الكتب  املوسوي اخلرسان، ته

اإلسلمية، 1364 ش: الثالثة.

ــة، محّمد 111 ــی تصانيف الشيع ــة إل الذريع

محسن آقا بزرگ الطهراني، بيروت، دار 

األضواء، 1403ه : الثالثة.

 رجال ابن داود، تقي الدين احلسن بن علّي 121

ــق: السّيد محّمد  ــن داوود احللي، حتقي ب

ــر العلوم، النجف األشرف،  صادق آل بح

منشورات مطبعة احليدرية، 1392ه .

ــن الغضائري، أحمد بن احلسي 131  رجال اب

ــدادي، حتقيق  ــري الواسطي البغ الغضائ

ــي، قم، دار  ــد رضا اجللل ــد محّم السّي

احلديث، 1422ه : األولی.

 رجال البرقي، أبو جعفر أحمد بن محّمد 141

ــي، حتقيق السّيد املياموي  بن خالد البرق

ــوي، تهران: جامعة طهران،  كاظم املوس

1383 ه .

ــر محّمد بن 151 ــي، أبو جعف ــال الطوس  رج

احلسن الطوسي، تصحيح وحتقيق: جواد 

القيومي، قم، مؤّسسة النشر اإلسلمي، 

رمضان املبارك 1415ه  األولی.

ــرو محّمد بن 161 ــو عم ــال الكشي، أب  رج

ــي، حتقيق:  ــد العزيز الكش عمر بن عب

حسن املصطفوي، مشهد: جامعة مشهد، 

1390ه .

ــق وتعليق: محّمد 171 ــال النجاشي، حتقي  رج

ــان كتاب،  ــم: بوست ــان، ق ــر ملكي باق

1394ش: األولی.

ــن الدين بن 181 ــد الثاني، زي ــل الشهي  رسائ

ــق: رضا  ــي اجلبعي، حتقي ــد العامل أحم

اخملتاري، قم: مركز األبحاث والدراسات 

اإلسلمية، 1421 ه : األولی.

ــاء 191 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات اجلن  روض

ــد باقر املوسوي  والسادات ، السّيد محم
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َجاِل  ُجُهُود مدرسة الحلة العلمية في ِعْلِم الرِّ

اخلوانساري، طهران، املطبعة احليدرية، 

1390 ه .

 عمدة الطالب، ابن عنبة، تصحيح: محّمد 201

ــي، النجف األشرف،  ــن آل الطالقان حس

ــة، 1380ه :  ــة احليدري ــورات املطبع منش

الثانية.

ــر محّمد بن احلسن 211  الفهرست، أبو جعف

ــد العزيز  ــي، تصحيح: السيد عب الطوس

ــق  احملّق ــة  مکتب ــم،  ق ــي،  الطباطبائ

الطباطبائي، األولی.

ــد تقي التستري، 221  قاموس الرجال، محّم

ــم، مؤّسسة النشر اإلسلمي، 1419 ه :  ق

األولی.

ــي الدين عناية اهلل 231 ــع الرجال، زك  مجم

ــاء الدين العلمة  ــي، تصحيح ضي القهبائ

ــة مطبوعاتي  ــم، مؤّسس ــي، ق اإلصفهان

إسماعيليان، 1384ه .

ــن 241 ــّي ب ــن عل ــد ب ــاء، محّم ــم العلم  معال

ــروي املازندراني، النجف  شهرآشوب الس

األشرف، املطبعة احليدرية، 1380 ه .

ــث وتفصيل طبقات 251 ــال احلدي  معجم رج

ــم اخلوئي،  ــو القاس ــد أب ــرواة، السّي ال

1413ه : اخلامسة.

 من ال يحضره الفقيه، أبو جعفر محّمد بن 261

ــي بن بابويه القمي )الشيخ  علّي بن احلس

الصدوق(، تصحيح: علّي أكبر الغفاري، 

قم، مؤّسسة النشر اإلسلمي، الثانية.

ــث الصحاح 271 ــان في األحادي ــی اجلم  منتق

ــن زين الدين )صاحب  واحلسان، احلسن ب

ــر الغفاري،  ــق: علّي أكب ــم(، حتقي املعال

ــي، 1362 ش:  قم: مؤّسسة النشر اإلسلم

األولی.

 منتهی املقال في أحوال الرجال ، أبو علّي 281

محّمد بن إسماعيل احلائري املازندراني، 

̂ ، 1416ه . قم: مؤّسسة آل البيت

ــن محسن علم 291 ــاح، محّمد ب  نضد اإليض

ــي، بتصحيح اسپرنگر  الهدى الكاشان

ــوي عبد القادر،  ومولوي عبد احلّق ومول

کلکتة،  1271 ه .

ــد الرجال، السّيد مصطفی احلسيني 301  نق

التفرشي، حتقيق: مؤّسسة آل البيت^، 

قم: مؤّسسة آل البيت^، شوال 1418ه : 

األولی.

ــد بن احلسن احلّر 311  وسائل الشيعة، محّم

ــق: مؤّسسة آل البيت^،  العاملي، حتقي

قم: مؤّسسة آل البيت^، 1414ه : الثانية.
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الذين كان هلم نشاط حديثّي يف  العلمء   ممد بن ممد بن اجلعفرية من 
يغفل  أن  كاد  بحيث  وآثاره  الزمن علی حياته  مرور  قد غّطی  أّنه  إاّل  احلّلة؛  
إلی  فيه، واإلشارة  القول  إلی بسط  البحث  شأنه يف احلديث. فسعينا يف هذا 
شيوخه وتالمذته، ودوره يف نقل احلديث. مع البحِث  إلی أثره الوحيد والذي 
قد يسّمی ب�:) األربعون حديثا( واملقارنة بني طبعاته؛ واالستدارك عليها، بعد 

عثورنا علی خمطوٍط منه فيه زيادات علی  املطبوع سابقًا، مل ُيعّرف من قبل.

ّي+
ّ

الشريف ضياء الدين محمد بن الجعفرّية الحائري الحل
 ودوره يف حديث اإلمامية

الرضوي  صادق  حممد 

املقدسة قم   / العلمية  احلوزة 
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 Ash-Shareef Dhia’ud-Deen Muhammad ibn Al-Ja’fariyah

Al-Ha’iri Al-Hilli and his Role in the Imami Tradition

by  Muhammad Sadiq Radhawi/ Scientific Hawza(Seminary)/ 
Holy Qum

 Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Ja’fariyah was one of the scholars 
who had had good activity in the field of Tradition in Al-Hilla. He was a 
great narrator of Traditions. But the passage of time has concealed his life 
and works to the extent that his importance in Tradition  was about to be 
neglected. In this paper, we have attempted to detail his life and mention 
his teachers and his students as well as his role in recounting Tradition. 
We try also to refer to his single work which is entitled (The Forty Tradi-
tions) and comparing its different editions, together with correcting them. 
We have come across a manuscript of the work which contains more than 
what has already been published. 
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مقدمة
ٱ ٻ ٻ

واحلمد هلل رب العاملي

ــّرت بسماء احلّلة الفيحاء جنوم  م
ــا، ونبتت بها  ــع في غيره قّلما تطل
أزهار قّلما تخرج في غيرها. فاملدينة 
ــة واألدب،فل  ــن العلم والثقاف موط
ــا َمْن  ــن مدرسته ــّرج م ــرو أن تخ غ
ــاء واحملّدثي  ــن الفقه ال ُيحصی م
ــي؛ بي مشهور  والشعراء واملتكّلم
قد مأل العالَم فضله، وبي مغمور لم 

ُيبِق لنا الدهُر إاّل اسمه. 
ــي باحلّلة:  ــاء النازل ــن العلم فم
ة  ــن اجلعفريَّ ــد ب ــن محم ــد ب محم
احلسينّي.فإّنه قد أقام بها وحّدث بها 
أحاديث كما سيأتي. وبي يديك ما 

وصل إلينا من حياته ورواياته. 
اسمه وَنَسُبه 

ــّي أّن  ــن الشعار املوصل ذكر اب
ــد بن محمد بن  نسبه هكذا: محم
ــد اهلل بن  ــن محمد بن عب ــد ب محم
ــن احلسي بن  ــن يحيی ب احلسن ب

أحمد بن عمر بن يحيی بن احلسي 
ــن علّي بن احلسي بن علي  بن زيد ب

بن أبي طالب ^.)1(

أجداده
ــن  ــی ب ــی: يحي ــّده األعل 1- ج
ــد كان من أصحاب  احلسي بن زي
ــم ×)2( ومن الذين  ــام الكاظ اإلم
أشهدهم في وصّيته ونّصه علی ابنه 
أبي احلسن الرضا ×)3(؛ فلهذا قد 
يبعد ما ذكره الشيخ الطوسي+من 
ــن رواة  ــان م ــًا. وك ــه واقفّي كون

احلديث.
ــن يحيی:  ــن عمر ب ــد ب 2-أحم
ــٍث حسَن األدب  كان صاحَب حدي

شاعرًا.)4(
3- احلسي بن أحمد: ولي نقابة 
الكوفة وجمع النسب)5(؛ وكان أّوَل 
ــر الطالبّيي كاّفًة،  نقيٍب على سائ
ــراق  ــة. ورد الع ــًا نّساب ــان عامل وك
ــدى وخمسي  ــاز سنة إح من احلج

ومائتي. 
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ــن احلسي،كان  ب ــی  يحي  -4
نقيَب النقباء أيضًا. )6(

5- احلسن بن يحیی بن احلسي 
الشريف الرئيس كان نقيبًا)7(.

وقال ابن عنبة: »وأّما أبو طالب عبد 
اهلل بن أبي محمد احلسن الفارس ]بن 
يحيی[ فله عقب كثير متفرق باحللة 
وسوراء وواسط وطرابلس وغيره -إلی 
أن قال- و منهم أبو احلسي يحيى بن 
أبي طالب عبد اهلل األول املذكور له 
ــٌب، منهم بنو اجلعفرّية، وهم ولد  عق
ه جعفرّية  علي بن يحيى املذكور، وُأمُّ
ــُده«)8(. فقد يستفاد من  بها ُيعَرف ول
هذا الكلم وقوع سقٍط في النسب 

الذي ذكره املوصلّي؛ واهلل أعلم.
6- وكان أبوه نقيبًا عّلمَة وقته 

في األدب والعربّية والفقه)9(.
ــه  ــٌد اسم ــه ول ــان ل ول�ده: وك
محمد، ترَجَمه ابن الشعار املوصلّي 
ــرد نسبه كما نقلناه  قائل -بعد س
عنه:»الشريف أبو الغنائم بن أبي الفتح 

ــري، املعروف بابن اجلعفرّية،  احلائ
ــد احلسي بن علي صلوات  من مشه
ــو شاعر  ــه. وه ــا وسلم اهلل عليهم
ُمطيل كثير األشعار، متبّجح َلِسن 
ــاء، وّصاف  ــّدار، ذو مديحٍ  وهج ه
لنفسه؛ يفد إلی بغداد يجتدي وجوه 
احلضرة بها ويدحهم. لقيُته مبدينة 
السلم سنة أربع وعشرين وسّتمائة؛ 
ــو شيخ كبير السّن...وخّبرت أّنه  وه
ــلث وسبعي و  ــع أو ث ــد سنة أرب ول

خمسمائة. وذكَر مناذَج من شعرهٍ.
طبقته

ــة والدته وال وفاته،  لم ُتذكر سن
ولكن الذي يظهر من تواريخ رواياته 
ــل القرن  ــت من أوائ ــه كان أّن حيات
ــی أواخره. فقد روی عن  السادس إل
ــن كتيلة العلوّي سنة  أبي املكارم ب
ــن املشهدّي  ــّدث عنه اب 553)10(؛ وح
سنة 568)11(، وأبو الفضل بن احلسي 
ــة 571)12(، وولد  األحدب احلّلي سن

ابنه محمد سنة 573 أو 574)13(.
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كلامت العلامء فيه
ــن الشعار  ــي البركات اب قال أب
ــة ابنه محمد:»إّن  املوصلّي في ترجم
ــی مذهب  ــاً  عل ــان فقيه ــده ك وال
ــة«)14(. ويصفه الشيخ محمد  اإلمامّي
بن املشهدي بـ: »السید األجّل العالم 
ضیاء الدین أبوالفتح ابن اجلعفرّية«؛ 
ــع آخر:»الشريف اجلليل  ــي موض وف
ــد بن محمد  ــو الفتح محم العالم أب
اجلعفرّية أدام اهلل عّزه«. وُوِصف في 
ــة علی ظهر معدن  اإلجازة املكتوب
ــادة ضياء  ــر الس ــر بـ:»فخ اجلواه
ــه راوي  ــح«. ووصف ــن أبي الفت الدي
مجموعة رواياته اّلتي سنتحّدث عنها 
ــه العالم  ـــ: »الشريف األجّل الفقي ب

ضياء الدين«.

شيوخه

من شيوخه الذين روی عنهم :
1- الشريف أبو احلسن محمد بن 
ــن أحمد بن علي بن محمد  احلسن ب
ــويُّ احلسينّي)15(؛ وهو  بن يحيى العل
الذي وقع في صدر إسناد الصحيفة 

السّجادّية املعروفة. وقد روی عنه ابن 
ــة الشريفة كما  اجلعفرّية الصحيف
سيأتي. وروی عنه أيضاً  بإسناده عن 

الشيخ الصدوق)16(.
ــاد الدين  ــه عم ــخ الفقي 2-الشي
ــم الطبرّي،   ــي القاس ــد بن أب محم
ــارة املصطفی صّلی اهلل  صاحب بش
ــة املرتضی ×.  ــه لشيع ــه وآل علي
ــرازي  ــب الدين ال ــه منتج ــال عن ق
ــة قرأ على  ــه: » فقيه ثق ــي فهرست ف
ــخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر  الشي
ــم اهلل «.)17(روی عنه  ــي رحمه الطوس
كتب الشيخ الطوسي كما سيأتي.

ــد بن محمد  ــو العباس احم 3-أب
الطبرّي)18(.

ــي  عل ــن  احلس ــو  أب ــخ  4-الشي
ــن  ب ــي  عل )أو  ــري)19(،  احلصي
ــرّي؛ روی عنه  ــري()20( احلائ احلص
ــر والعمل في  كتاب معدن اجلواه

اليوم والليلة كما سيأتي.
ــو الطّيب طاهر بن احلسي  5-أب
ــه كتاب )الكفاية  الرازي؛ روی عن
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ــة اإلثني  ــوص علی األئّم ــي النص ف
عشر( وقد أوردنا نّص اإلجازة فيما 

يأتي.
ــو املكارم  ــم أب ــخ العال 6-الشي
ــوّي؛ روی عنه في  ــة العل ــن كتيل ب
ــث التي سنتحّدث  مجموعة  األحادي

عنها مفّصًل.
تالمذته

رَوی عنه)21(:
ــن أبو الفتوح 11 ــه جنم الدي الفقي

ــن أبي تغلب املوسوّي  أحمد بن سالم ب
احلائرّي؛ أجاز له كتاب )الكفاية في 

النصوص علی األئّمة االثني عشر.(
الشيخ الفقيه احملّدث أبو عبد 21

اهلل محمد بن جعفر احلائرّي املشهدّي 
ــزار. روی عنه في كتاَبيه  صاحب امل
)املزار( و)إقرار الصحابة(. وروی عنه 
ــة السّجادّية(، كما  أيضاً  )الصحيف

سيأتي.
ــه أبو الفضل بن 31 الشيخ الفقي

احلسي احلّلّي األحدب)22(.
الدين 41 ــاج  ت ــد  الزاه ــخ  الشي

احلسن بن الدربي. روی عنه كتاب  
العمل في اليوم والليلة.

وأوردنا نصوص اإلجازات والروايات 
في العنوان اآلتي .

رواياته وإجازاته
ــي  ــدّي ف ــن املشه اب ــه  روی عن
ــارة الشهداء، قال:  املزار في باب زي
»أخبرني الشريف اجلليل العالم، أبو 
الفتح محمد بن محمد اجلعفرّية أدام 
ه، قال: أخبرني الشيخ الفقيه  اهلل عزَّ
ــن أبي القاسم  ــاد الدين محمد ب عم
الطبري، عن الشيخ أبي علي احلسن 
بن محمد الطوسي. و أخبرني عاليًا 
ــه أبو عبد اهلل احلسي  الشيخ الفقي
بن هبة اهلل بن رطبة رضي اهلل عنه، 
ــي شيخي املفيد احلسن  قال: أخبرن
ــن محمد الطوسي، عن الشيخ أبي  ب
جعفر محمد  الطوسي، قال: حدثنا 
ــخ أبو عبد اهلل  محمد بن أحمد  الشي
ــي الشيخ  ــاش &)23(، حدثن ــن عي ب
الصالح أبو ميسور بن عبد املنعم بن 
ــادي &، قال: خرج من  النعمان املع
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الناحية...إلی آخره«.)24(
ــرار  إق ــي  ف ــًا  أيض ــه  عن وروی 
ــدی  اله ــام  إم ــل  بفض ــة  الصحاب
ــي الشيوخ  ــة)25(، قال:»حّدثن والقراب
ء العلماء سديد الدين شاذان  ــلّ األج
ــو احلسن بن رطبة  ــال الدين أب وجم
ــي والسيد األجّل  وسديد الدين عرب
ــو الفتح ابن  ــاء الدين أب ــم ضي العال
اجلعفرّية رضي اهلل عنهم أجمعي، 
ــي؛ وبعضهم عن  ــن الشيخ أبي عل ع
ــي علي، عن  ــخ العماد، عن أب الشي
ــي جعفر محمد بن احلسن  الشيخ أب
ــع  ــه، يرف ــي اهلل عن ــي رض الطوس
ــة بن ثعلبة...«)26(.  اإلسناد إلی معاوي
ــد وريقات:»أخبرنا الشيوخ  ــال بع وق
ــا هلل سعادتهم، باإلسناد  الثقاة أدام
ــّدم عن الشيخ أبي جعفر محمد  املتق
ــي اهلل  ــي رض ــن الطوس ــن احلس ب
ــی سعيد بن  ــه، رفع احلديث إل عن

جبير...«)27(.
ــذه األسانيد أّن  ــن ه فيستفاد م
ــب الشيخ  ــة روی كت ــن اجلعفرّي اب

ــن عماد الدين  ــي ورواياته ع الطوس
ــي علي ابن  ــري، عن الشيخ أب الطب
ــخ الطوسي؛ وأّنه  ــخ، عن الشي الشي

أجاز ذلك البن اجلعفرّية.
وقال فيه أيضا:»حّدثني الشريف 
ــاء الدين محمد بن  األجّل العلم ضي
ــة رضي اهلل  ــی)28( بن اجلعفرّي يحي
عنه؛ قال: حّدثني الفقيه عماد الدين 
ــم الطبرّي؛  ــي القاس ــن أب محمد ب
ــن[ شهريار  ــن ]محمد بن أحمد ب ع
ــا أبو  ــال: ثن ــن ابن؟ ق ــازن، ع اخل
ــا علي بن  ــو العوائد ابن اجلوائز وأب
ــان؛ قاال:  ــاري الكاتبان الواسطّي ب
ــن وهبان  ــد اهلل محمد ب ــا أبو عب ثن
الدبيلي؛ قال: ثنا أبو محمد هارون بن 
موسی التلعكببرّي؛ قال: ثنا محمد 
بن هّمام بن سهيل الكاتب؛ قال: ثنا 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي؛ قال: 
ثنا أبو عيسی يوسف بن محمد..«)29(.
ــي الشريف  ــا: »أخبرن وفيه أيض
ــاء الدين أبو الفتح محمد  األجّل ضي
ــن اجلعفرّية رضي اهلل عنه في ذي  ب
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احلّجة سنة ثمان وسّتي وخمسمائة؛ 
ــاس أحمد  ــو العّب ــي أب ــال: حّدثن ق
ــي عليه  ــري بقرائت ــن محمد الطب ب
بالري؛قال: أخبرني السيد محمد بن 
احلسن بن زيد الزيدي؛ قال: أخبرنا 
ــف أبو عبد اهلل محمد بن زيد  الشري

بن أحمد احلسيني..«)30(.
وأخرج عنه الشريف فّخار بن معّد 
املوسوّي في احلّجة علی الذاهب إلی 
ــي طالب؛ قال:» و من ذلك  تكفير أب
ــخ أبو الفضل بن  ما أخبرني به الشي
احلسي احلّلي األحدب & قراءًة عليه 
ــي وخمسمائة؛ قال:  سنة ثمان وتسع
أخبرني الشريف أبو الفتح محمد بن 
محمد ابن اجلعفرية العلوي احلسيني 
ــي و  ــد و سبع ــة واح ــرّي سن احلائ
خمسمائة؛ قال: أخبرني الشريف أبو 
ــن  احلسن بن أحمد  احلسن محمد ب
ــال: حّدثنا أبو  ــّي؛ ق ــوّي احلسين العل
عبد اهلل محمد بن أحمد بن شهريار 
ثني والدي أبو نصر  اخلازن؛ قال: حدَّ
ــار، عن أبي احلسن  أحمد بن  شهري

ــن الشيخ أبي  ــد بن شاذان،  ع محم
جعفر محمد بن علي بن احلسي بن 
موسى بن بابويه القمي؛ قال: حدثنا 
ــال حدثنا احلسي بن  أبو علي)31(؛ ق
أحمد املالكي؛ قال: حّدثنا أحمد بن 
ــال: حّدثني علي بن حّسان،  هلل؛ ق
عن عّمه عبد الرحمن  بن كثير..«)32(. 
وقال بعد قليل:» و من ذلك ما أخبرني 
ــن احلسي  ــخ أبو الفضل ب ــه الشي ب
احللي األحدب قراءة عليه أيضًا بهذا 
ــاد إلى املالكي؛ عن أحمد بن  اإلسن

هلل، عن إسماعيل السراج ..«)33(.
ــاً   ــر أيض ــع آخ ــي موض وروی ف
بالسند األّول نفسِه إلی  عبد الرحمن 
ف فيه )محمد  بن كثير، إاّل أّنه حترَّ
بن احلسن بن أحمد( بـ: )محمد بن 

أحمد بن احلسن()34(.
ــن رواة الصحيفة الكاملة  وهو م
ــة؛ فذكر جنم  الشريف ــة  السجادّي
ــه يروي  ــا أّن ــن من ــر ب ــن جعف الدي
ــازة عن  ــة باإلج ــة الكامل الصحيف
ــد بن جعفر  ــن الشيخ محم والده ع
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ــال: » و قرأُته  ــدي  -إلی أن ق املشه
ــن علي  ــده جعفر ب ــن وال ــًا ع أيض
ــخ الفقيه هبة  ــدّي و على الشي املشه
اهلل بن منا و الشيخ املقري جعفر بن 
ــل بن شعرة و الشريف أبي  أبي الفض
القاسم بن الزكّي العلوّي و الشريف 
أبي الفتح بن اجلعفرّية و الشيخ سالم 
ــن السيد بهاء  بن قبارويه جميعًا، ع
ــده املذكور هناك«)35(.  الشرف بسن
ــًا العّلمة  ــر هذا الطريق أيض وذك
واملولی  ــّي)36(؛  اجمللس ــي  تق محمد 
ــر اخلراساني)37(؛ وبعض  محمد باق

األفاضل)38(.
ــل في اليوم  ــاب )العم وروی كت
ــة احلّلّي في  ــة(؛ ذكر العّلم والليل
ــه: »ومن  ــرة بقول ــي زه ــه لبن إحازت
ــل في اليوم والليلة  ذلك كتاب العم
ــف الفقيه أبي عبد اهلل محمد  تصني
ــر الطرابلسّي.  ــة اهلل بن جعف بن هب
ــن  ع ــي،  الدرب ــن  ب ــن  احلس رواه 
ــي الفتح محمد  ــف الضياء أب الشري
ــة احلسينّي  ــن اجلعفرّي بن محمد ب

ــخ أبي احلسن  ــرّي، عن الشي احلائ
احلصيرّي احلائرّي، عن الفقيه أبي 
ــد اهلل احلسي ابن أخت قارورة،  عب

عن املصّنف«)39(.
ــر(  ــدن اجلواه وروی كتاب)مع
ــة  العّلم ــر  فذك ــّي؛  للكراجك
ــد نسخة منه  ــي + أّنه وج الطهران
علی ظهره صورة رواية الشريف عّز 
الدين أبي احلارث محمد بن احلسن 
ــي العلوّي البغدادّي، عن فخر  بن عل
السادة ضياء الدين أبي الفتح محمد 
بن محمد العلوّي احلسينّي احلائرّي 
املعروف بابن اجلعفرية ، في ُجماَدى 
األولی سنة 573 في احلّلة السيفّية، 
ــي احلسن علي بن  وهو يرويه عن أب
ــن الشيخ  ــرّي، ع ــري احلائ احلص
ــد اهلل احلسي بن  ــي عب ــه أب الفقي
ــن مؤّلفه  ــّي، ع ــة اهلل الطرابلس هب

الكراجكّي)40(.
ــي  ف ــة  )الكفاي ــاب  وروی كت
ــوص علی األئّمة اإلثني عشر(  النص
ــا وجدنا صورته  البن اخلّزاز، كم
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ــي مكتبة البرملان  في نسخة منه ف
ــذا)41(:  ــم 5366 هك رق ــي  اإليران
ــاب من أّوله  ــع علّي هذا الكت »سم
ــراءة غيره  ــه وق ــره بقراءت ــی آخ إل
ــم الفقيه، جنم  ــّل العال السّيد األج
الدين، مجد الشرف، ذو احَلَسَبي، 
ــم بن أبي  ــوح أحمد بن سال أبو الفت
ــرّي -أدام اهلل  تغلب املوسوّي احلائ
ــَده وأحَسن توفيَقه- وذلك في  تسدي
ــي وخمسمائة.  ــدی وسبع ــة أح سن
ــي روايته عّني،  عن شيخي  وأِذنُت ف
الفقيه أبي الطّيب طاهر بن احلسي 
ــه الفقيه الزكّي  الرازّي، عن شيخ
ــورّي، عن  النيشاب ــّي  التون ــد  محم
الشيخ الفقيه علي بن عبد الصمد، 
ــه رضي اهلل  ــن مؤّلف ــن والده، ع ع
ــح محمد بن  ــم. وكتب أبو الفت عنه
محمد بن اجلعفرّية العلوّي احلسينّي 
ــًا علی  ــدًا هلل مصّلي ــرّي حام احلائ

رسوله محمد وآله الطاهرين«.
وروی أيضًا عّدة أحاديث وفوائد 
ــي رسالة  ــد جمعت ف ــة، وق مختلف

ــّدث عنها هنا بصورة  مختصرة؛  نتح
مفصّلًة.

جمموعة  روايات ابن اجلعفرّية
أّول من وصفها هو احملّدث اجلليل 
ــوري +، وقد نقل  امليرزا حسي الن
عنه في مستدرك الوسائل)42(؛ فقال 
ــادره: » كتاب صغير  في ذكر مص
ــة الرضوية، فيه  وجدناه في اخلزان
ــون أغلبها  ــار طريفة، يوجد مت أخب
في الكتب املشهورة، أّوله هكذا: 
أخبرنا الشريف األجّل العالم، ضياء 
ــد بن محمد  ــو الفتح محم الدين أب
ــي، -املعروف بابن  ــوي احلسين العل
ــي شهر  ــري- بحّلة ف ــر احلائ جعف
ــة ثلث و  ــن سن ــرة م ــادى اآلخ جم
ــال: حّدثنا  ــة؛ ق ــي و خمسمائ سبع
ــارم ابن  ــو املك ــم أب ــخ العال الشي
ــد موالنا أمير  ــة العلوّي مبشه كتيل
ــن أبي طالب × في  املؤمني علي ب
ــادى األولى سنة ثلث و خمسي  جم
ــا إخبارًا و  ــة؛ قال: حّدثن و خمسمائ
ــو عبد اهلل محمد بن احمد  إجازًة أب
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ــن شهريار اخلازن؛ قال: حدثنا أبو  اب
ــن عاالن  ــد بن أحمد ب ــرج محم الف
العدل؛ قال: حدثنا القاضي أبو عبد 
اهلل؛ قال: حدثنا أبو محمد صالح بن 
ــف البكائي؛ قال: حدثنا معاذ  وصي
ــا سويد بن  ــال: حدثن ــن امليسي؛ ق ب
ــد؛ قال حدثنا مبارك بن محيم؛  سعي
ــز بن صهيب؛ عن ابن  عن عبد العزي
ــى اهلل عليه و  ــن النبي صل ــك ع مال
ــه قال ألصحابه: ما من صدقة  آله أّن

أفضل من سقي املاء«)43(.
وهذه اجملموعة ال تخّص األخبار 
فحسب؛ بل توجد فيه مع ذلك بعض 
ــل معنی قول  ــد الطريفة، مث الفوائ
ــّي ’: »حّب علّي حسنة ال تضّر  النب
معها سّيئة«؛ وتفسير بعض اآليات)44(. 
ــا أحاديث منحصرة  ــد توجد فيه وق
ــا. ولنذكر هنا  ــد في غيره ال توج
ــذه اجملموعة  ــات ه ــًا حملتوي فهرس
ــرس الذي صنعه  ــوِع الى الفه بالرج
سماحة السيد اجلللي علی حسب 

النسخة الرضوية:

]1[ فضل سقي املاء، عن النبي ’. 
]712[ فضل العقل،عن النبّي صلی 
اهلل عليه وآله، والصادق×، وعبد 

اهلل بن طاوس، وابن العّباس.
 ] 8 [ في ذّم معاوية، عن النبي ’.

] 9 [ حكاية بدء عدم تشريع الصوم 
ــن أبان بن تغلب، عن  في السفر، ع
ــه عليهما السلم.  الصادق، عن أبي
وهي مّما انفردت بها هذه اجملموعة.

] 10 [ مدح نفع اخللئق، عن النبي 
.’

ــن علیه  ــر املؤمنی ــار أمی ] 11 [ إخب
السلم بشهادة احلسي×.

] 12 [ في ذّم قاتل احلسي×، عن  
إبراهيم.

] 13 [ في البراءة من عدّو علي×، 
إبراهيم النخعي.

]14[ في  فضل اإلنفاق، عن علي×.
] 16115 [ فضل تلوة القرآن وذكر 

اهلل في البيوت، عن  علي ×.
ــلة النبّي ’ علی جنازة   ] 17 [ ص
ــن األنصار، عن عوف بن  صحابّي م
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مالك األشجعّي.
] 18 [ فضل أبي ذّر رضى اهلل عنه، 

عن النبي ’.
ــر قوله: »ِرَجاٌل الَّ  ــي تفسي ] 19 [ ف

اَرٌة«، عن الضحاك. ُتْلِهيِهْم جِتَ
] 20 [اغتنام الفرصة، عن ’.

ــواب الوضوء والصلة،  ] 21 [ في ث
عن سلمان.

ــف أهل الصفة، عن  ] 22 [ في وص
أبي هريرة.

ــل البيت ^  ــل أه ] 23 -27[ فض
وشيعتهم، وذّم أعدائهم.

ــه تعالى »َياَلْيَتِني  ــر قول ] 28 [ تفسي
ــوِل«، عن الشيخ  ُس ــَع الرَّ َم َخْذُت  اتَّ

رضي اهلل عنه)45(.
] 29[تفسير آية النور، عن الصادق ×.
ــی حديث: »حبُّ علّي×  ] 30 [ معن
ــة«، عن  ــّر معها سّيئ ــة ال تض حسن

الشيخ رضي اهلل عنه.
 ] 31[ مسألة في اليمي، عن الشيخ 

رضى اهلل عنه.
ــاس  وإلي ــر  اخلض ــاء  دع  ]  32  [

عليهماالسلم، عن النبي ’. 
ــل  بفض ــة  معاوي ــراف  اعت  ]  33  [
ــن أبي احلسن  علي×، مرفوعًا ع
محمد بن أحمد بن مخزوم سنة 330. 

ــاء،  باألنبي ــاس  الن ــی   أول  ]  34  [
عن علي ×.

ــب النبّی ’ بعد صلة  ] 35 [ تعقی
الفجر، عن جابر بن عبد اهلل.

ــن  ــرآن، ع ــلوة الق ــل ت ] 36 [فض
النبّي’.

] 37 [ بعث النبي صلی اهلل عليه وآله 
ــد وأمير املؤمني×  ــَد بن الولي خال

إلی اليمن،  عن البراء بن عازب.
]39138[ فضل أمير املؤمني ×.

خمطوطات هذه املجموعة
عثرنا علی أربع مخطوطات منها؛ 

ترجع إلی أصلي:
العتبة  ــة  ــي مكتب ف ــة  1-نسخ
الرضوّية برقم 284 )أخبار(، بخّط 
قدمي لعّله يعود للقرن التاسع؛ ضمن 
ــار(  ــاح األنظ ــه )مصب ــوع أّول مجم
ــم. وخّطه  ــد مع العال ــر الواف أو خب
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ــی بعض األخطاء  رديء ويشتمل عل
ــي  الت ــي  ه ــذه  وه ــات.  والتصحيف

ذكرها امليرزا النوري.
ــخ النورّي النسخة  2-وقد استنس
الرضوّية بواسطة عبد اجمليد بن محمد 
علي املشهدي، وصّححه النوري علی 
ــوٍع باقيه  ــدو. وهو ضمن مجم ما يب
بخّط امليرزا النورّي،يبتدئ  مبصباح 
األنظار صّرح في أّوله بأّنه كتبه عن 
ــة الرضوّية. وهذا  ــي اخلزان نسخة ف
ــوم  في مكتبة  اجملموع محفوظ الي
مؤّسسة آية اهلل العظمی البروجردي 

+ برقم 458)46(. 
ثّم استنسخ تلميذ امليرزا النوري، 
، هذه  السيد عليَّ احلسينيُّ احلائريُّ
ــن نوادر  ــن غيرها م اجملموعة ضم
ــن يشتمل  ــاذه)47(؛ ولك ُأست كتب 
ــف والسقط،وتوجد  ــی التصحي عل
ــي مؤّسسة  ــن النسخة ف ــّورٌة ع مص

كاشف الغطاء برقم 1882.
ــة البرملان اإليراني؛   نسخة مكتب
ضمن مجموع أّوله )نثر اللئالي( برقم 

ــخ كتابته سنة 920،  10277؛ وتاري
ــد احلاجي  ــم الدين ول وناسخه جن
ــب بن احلاجي أحمد.  عبد اهلل األدي
وتفُضُل هذه النسخُة النسختَة اأُلولی 
نّصها  ــة  واستقام ــا،  ــودة خّطه بج
بالنسبة إلی اأُلولی، وزيادة أحاديث 
ــا. وينبغي اإلشارة إلی  أّن كّلً  عليه
ــد ُأتبع بذكر  من هذين األصلي ق
ــف أبي عبد  ــاب التعازي للشري كت
ــرّي. فالظاهر وجود  ــن الشج اهلل اب
ــن الكتابي؛ ولعّل  ــاط بي هذي ارتب
ــه فيه أنَّ ِكَليهما من رواية ابن  الوج

شهريار اخلازن.
نظرة إلی طبعاهتا

ــلث  ــة ث ــذه اجملموع ــت ه  ُطِبَع
ــي جميعهاإلی  ــم ُيلَتفت ف مّراٍت، ل
النسخة الثانية. وهذا من محنة  تراث 
ــة، إذ قد نری إخراج كتاب  اإلمامّي
واحد في وقت واحد مّرتي بواسطة 
ــّرات، مع  ــي مختلَفي؛ بل م محّقَق
ــدم شفاء الغليل في كلٍّ منها. في  ع
ــرًا من تراث  ــي علت الغبرة كثي ح
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ــَرس بالدّقة  ــم ُتَفه ــة وحّتی ل الشيع
ــى طبعاتها  ــظ عل ــة، ويلح العلمّي

الثلث ما يأتي:
ــي مجموعة 11 ــت أّول مّرة ف ُطِبع

ــراث حديث شيعة( الصادرة عن  )مي
ــث بقم املقّدسة،  مركز دار احلدي
ــد 14، بتحقيق سماحة احملّقق  اجملّل
ــي  احلسين ــواد  ج ــد  محم ــد  السّي
النسخة  ــی  ــداً  عل ؛ معتم ــيّ اجللل
ــوان )األربعون حديثًا  ــة؛ بعن الرضوّي
ــل البيت ^(. ونحن  في فضائل أه
ال نوافقه علی هذه التسمية؛ لتجاوز 
ــا األربعي، وعدم اختصاص  رواياته
ــل البيت ^.  ــا بفضائل أه جميعه
وقدكتب مقّدمًة شافيًة ترجم فيها 
ــن اجلعفرّية وابن الطّحال -الذي  الب
ــذه اجملموعة- وبالغ  نقل عنه في ه
ــادر وتبيي  ــة إلی املص ــي املراجع ف
ــة  ــذه الطبع ــن ه ــث. ولك األحادي
ــاء نشأت بعضها  تشتمل علی أخط
من السهو في قراءة اخملطوط. فعلی 
ــَة النسخِة  ــت بداي ــال أثب سبيل املث

ــي جعفر  ــروف بأب ــذا: »...املع هك
ــًة في شهر جمادى  احلائري- كتاب
ــروف  ــح: » املع ــرة..«؛ والصحي اآلخ
بابن جعفر احلائري باحلّلة في شهر 

جمادى اآلخرة«.
األّول:  ــث  احلدي ــاد  إسن ــي  وف
ــن شحيمة«؛  وعّلق  »حّدثني مبارك ب
عليه قائًل: »في املستدرك: سحيم«. 
مع أّنه قد صّرح في املقّدمة علی أّن 
نسخة املستدرك نفسها هي النسخة 
ــا في  ــد عليه ــي اعتم ــة الت الرضوي
اختلفها  التحقيق؛ فكيف يكن 
ــّر في ذلك -كما يبدو-  عنه! والس
ــان متظّلعًا  ــوري ك ث الن ــدّ أّن احمل
ــد، فلّما  ــم الرجال واألساني في عل
ــن لعدم وجود راٍو باسم )مبارك  تفّط
ــة( وأّن املذكور إمّنا هو:  بن شحيم
)مبارك بن سحيم()48( صّحح السند 
كذلك. والذي يشهد لهذا أّن امُلثَبت 
ــوري املكتوبة عن  ــة الن ــي نسخ ف
ــة( أيضًا،  ــة كان )شحيم الرضوّي
ولكن شطب عليه -النوري ظاهرًا- 
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وكتب بدله: )سحيم(.
ــر  ــع عش ــث الراب ــت احلدي وأثب
ــرٍة في  ــق علی عش ــذا: »أُلنف هك
ــب أحبُّ إليَّ من عمرة«. وعّلق  اللواح
علی )اللواحب( ناقًل عن الصحاح: 
ــه الكبر«.  ــل: إذا أنحل »حلب الرج
ــه مبعنی  ــدم ارتباط ــی ع وال يخف
ــح فيه: »..علی  احلديث؛ بل الصحي

عشرٍة في اهلل، أحبُّ إلّي..«.
ــي مجّلة)كّلّية 21 ــْت ثانيًة ف ُطِبع

ــادرة عن جامعة الكوفة  الفقه(الص
ــدد 9، بتحقيق م.د حسي سامي  الع
ــد السلمي، بعنوان:  وم.باحث محم
)أصل حديثيٌّ غير محّقق من مصادر 
ــدرك الوسائل(ألبي الفضل بن  مست
؛ معتمدًا  ــيّ ــدب احلّل احلسي األح
ــي احلائري  ــة السيد عل علی نسخ
ــن نسخة النوري. والوجه  املنتسخة م
ــد رّجح في  ــذه التسمية أّنه ق في ه
ــل: )أخبرنا  ــون قائ ــة أن يك املقّدم
ــة النسخة هو  ــي بداي ــف..( ف الشري
ــل بن احلسي احلّلّي نظرًا  أبو الفض

ــن اجلعفرّية في  ــه عن اب إلی روايت
احلّلة علی ما يشهد له إسناد إيان 
ــن مبا أّن  ــب املتقّدم. ولك أبي طال
ــان نسخة  ــي التحقيق ك املعتمد ف
احلائري فقّط، أّدی ذلك إلی وقوع 
فيها،  ــف  والتصحي ــط  ْق السَّ بعض 
وإِن اشتملت أيضًا علی تصحيحات 

امليرزا النوري.
طبعت الطبعة األخيرة في مجّلة 31

ــق  ــدد 1141113 بتحقي )تراثنا(الع
ــد احلليم عوض  ــة الشيخ عب سماح
احلّلي بعنوان )كتاب صغير برواية 
أبي الفتح العلوي احلسينّي(؛ معتمدًا 
ــة الرضوّية. ويتاز هذا  علی النسخ
ــي مراجعة النّص  التحقيق بالدّقة ف
ــل أيضاً  علی  وتصحيحه؛ وإن اشتم
بعض ما يؤخذ عليه. مثال ذلك أّنه بدأ 
في ترقيم األحاديث برقم 17! وأثبت 
في نهاية احلديث اخلامس: »عن عبادة 
ــة«؛ مع أّنه من إسناد احلديث  وسلم
ــعٍ  آخر  ــدل في موض ــادس. وأب الس
ــي )األّول( و)الثاني( بنقاط)49(!  لفظت
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على الرغم من أّن التكنية ال تنافي 
التقّية. وأثبت في اجلواب الثاني عن 
ــّي × حسنة ال تضّر  رواية »حّب عل
ــارت معاصيه ال  ــا سّيئة«: »فص معه
ــح: »ال  ــرورًا«)50(. والصحي ــّره ط تض

ه ضررًا«)51( . تضرُّ
ــأ املشتركة  ــن مواضع اخلط وم
ــلث الناشئة من  ــات الث ــي الطبع ب
ــا نقله عن ابن  ــط النسخة، هو م غل
عّباس في فضل العقل، بعد اإلشارة  
ــر إبراهيم × في ملكوت  إلی نظ
ــذي  ــه ال ــّذَب بعقل ــاوات: »ُع السم
ــرًا«)52(  ــذي رأی مدّب أراه اهلل إّن ال
ــّي  ــد اجللل ــة السّي ــه سماح وأثبت
هكذا:»عزب بعقله الذي أراه اهلل أّن 
الذي وّلی مدّبرًا«. وفي حتقيق مجّلة 
كّلّية الفقه: »ُعِذب بعقله الذي أراه 
ــرًا«. وال يخفی عدم  الذي ولني مدب
معنی محّصل للجميع؛ بل الصحيح-
ــة  البرملان  ــة مكتب ــا في نسخ كم
ــَرف بعقله الذي أراه  اإليراني- : »َع

اهلل أّن ]لـ[ـلذي رأی مدّبرًا«.

ــذه الطبعات  ــْت جميُع ه ومّلا خل
ــة  البرملان  ــد نسخة مكتب من فوائ
ــن اإلشارة  ــي، كان ال بّد م اإليران
ــلف بينها وبي  ــی مواضع االخت إل
ــة الرضوية مع جمع  زوائدها  النسخ

كمستدرك للنّص املطبوع.
مستدرك جمموعة  روايات ابن اجلعفرّية

ــث  ــن احلدی ــادات م ــدأ الزي تب
ــة  ــة الرضوّی ــي النسخ ــی؛ فف الثان
هكذا: » وعنه قال: أخبرنا القاضي 
ــّي، قال: حدثنا  ــو عبد اهلل اجلعف أب
ــال: حدثنا معاذ  صالح بن وضي، ق
ــارون بن  ــال: حدثنا ه بن املسي، ق
ــا دينار، عن  ــد اهلل، قال: حدثن عب
احلسن، قال: املؤمن كّيس عاقل، 

واألحمق فاجر جاهل«. 
ــس: »... ــي نسخة  اجملل ولكن ف

ــال: حّدثنا  ــد اهلل؛ ق ــارون بن عب ه
يعقوب بن محمد الزهرّي؛ قال: حّدثنا 
ــد، عن عمارة  ــد العزيز بن محم عب
ــن الصعيد،  ــن غزية، عن حميد ب ب
ــارة قال: قال رسول  عن سعد بن عم
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ــد! أال أدّلك  ــا سع ــم: ي اهلل ’ وسّل
ــی صدقٍة يسيرٍة مؤونُتها، عظيم  عل
أجُرها؟ قال: بلی يا رسول اهلل. قال: 
ــال: فسقی سعٌد املاء«.  َسقُي املاء. ق
ــذه -وإن اشتمل علی  ــح ه والصحي
ــده- دون  ــض التصحيف في سن بع
ــيَّ أخرج هذا  ــإّن الطبران اأُلولی؛  ف
ــث سقي املاء-  عن  احلديث -حدي
عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن 
ــن أبي الصنعة،  غزية، عن حميد ب
عن سعد بن عبادة)53(. فالظاهر وقوع 
ــة الرضوّية بحيث  سقٍط في النسخ
ــي نصِّ رواية  ــی االختلط ب أّدی إل

وسنِد ُأخری)54(.
ــذا احلديث في نسخة  ثّم بعد ه

اجمللس،  َتِرُد هذه األحاديث:
وعنه)55( باإلسناد، قال: عاد علّي 
بن أبي طالب×َصعَصَعة بن َصوحان؛ 
ــا  ــة! ال تّتخذه ــا صعصع ــال: »ي فق
َهًة)56( علی قومك أن تقول: عادني  ُأبَّ
رجٌل من آل محمد ’ وسّلم«. فقال: 
ــي؛  ولكّني  ــا أمير املؤمن ال واهلل ي

ــذه دينًا وتواُضعًا. فقال علي×:  أّتخ
ــك إاّل خفيَف املؤونة،  »واهلل ما رأيت
َحَسَن املعونة«. فقال صعصعة: وأنت 
ــي، رأيتك بذات اهلل  يا أمير املؤمن

عليٌم؛  واهلُل في عينك عظيم.)57(
ــه )58( باإلسناد عن محمد بن  وعن
احلنفّية & قال: »]ليس[ بحكيٍم من 
ــن لم يجد من  ــر باملعروف م ال ُيعاش
ــى يجعل اهلل عّز  ــه ُبّدًا، حت معاشرت

وجّل له منه َفَرجًا ومخرجًا«)59(.
ــه قال:»اثنتا  أّن ــاد  ــه باإلسن وعن
ــام: أربعٌة  ــي الطع ــًة ف عشرة خصل

ة؛ وأربعٌة أَدب. فريضة؛ وأربعٌة ُسنَّ
أّما الفريضة: فالتسمية؛ واملعرفة؛ 

والرضا؛ والشكر.
ــن؛  اليدي ــل  فغس ــة:  السّن ــا  وأّم
ــری؛  ــه اليس ــی رجل ــوس عل واجلل
 واألكل بثلث أصابع؛ ولعق األصابع 

عند كّل لقمة.
ــا األدب: فاألكل ]مّما يليه[؛  وأّم
ــر اللقمة؛ وجتويد املضغ؛ وال  وتصغي

ينظر في وجه صاحبه«)60(.
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عنه باإلسناد عن جعفر بن محمد 
ــم واملزاح،  ــادقc قال: »إّياك الص
ــه وُيطفئ  ــاء الوج ــب مب ــه يذه فإّن

نوَره«)61(.
ــن ابن عّباس  ــه باإلسناد ع وعن
ــن  ب ــاك  الضّح ــن[  ]ع ــّي،  الهلل
ــان ما  ...)62( يقول:»خصلت ــم  مزاح
ــَأه ديَنه  ــٍد إاّل هّن ــي عب ــا ف كانت
ــه إلی  ــر في دين ــن نظ ــاه: م ودني
ــر يسيَر  ــه لم يستكث ــن هو فوق م
ــه؛ ومن نظر في دنياه إلی من  عمل
ــط رزَقه وعُظم  ــو دونه لم يتسخَّ ه

ــُره«)63(. ُشك
وعنه عن أبي إسحاق، عن البراء، 
ــی مجلس  ــّي ÷ عل ــّر النب ــال: م ق
أن  ــم  أحببُت »إن  ــال:  فق ــار،  األنص
جتلسوا هذا اجمللس فادوا السبیَل، 

وُرّدوا السلم، واسقوا املاَء«)64(.
ــف ضياء  ــن الشري ــاد ع وباإلسن
ــر؛)65( قال:  ــن جعف ــن محمد ب الدي
ــد اهلل محمد  ــا الشيخ أبو عب أخبرن
ــار اخلازن؛ قال:  ــن أحمد بن شهري ب
أخبرنا الشيخ اجلليل أبو الَفَرج محمد 

بن أحمد بن عّلن املعّدل قراءًة عليه 
ــان سنة تسع و  ــن كتابه في شعب م
سّتي وأربعمائة، مبشهد موالنا أمير 
ــا أبو  ــال: أخبرن ــي ×؛)66( ق املؤمن
ــن رياح)67( األشجعّي؛  جعفر محمد ب
ــاد بن  ــو سعيد عّب ــا أب ــال: أخبرن ق
يعقوب ...)68(؛ قال: أخبرنا إسماعيل 
بن عباد، عن بدر بن محمود بن أبي 
ــن حصي، عن  ــرة، عن داود ب جس
ــي رافع مولی النبّي’، عن أمير  أب
املؤمني ×.... وهذا احلديث يوجد 
في النسخة الرضوية أيضًا، ولكن 
ــن: إسماعيل بن  ــد فيه م يبدأ السن

عبادة ]كذا[)69( .
وباإلسناد)70( أّنه قال: »متام الدين 
ــزال العبد ناقَص  بتمام العقل؛ وال ي
الدين، إذا كان ناقَص العقل؛ وأعلُم 

الناس بطاعة اهلل أعَقُلهم«)71(،)72( .
ــكلُم عن أحاديث  وبهذا يتمُّ ال
ــة اهلل تعالی  ــة، رحم ــن اجلعفرّي اب
ــع علماء اجلعفرّية.  عليه وعلی جمي
ــد هلّل رّب العاملي وصّلی اهلل  فاحلم

علی سّيدنا محمد وآله الطاهرين.
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صورة إجازة  كتاب الكفاية في النصوص علی األئّمة ^
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بداية نسخة أحاديث مكتبة اجمللس
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صورة الصفحة األولی من النسخة الرضوّية
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بداية نسخة امليرزا النوري + مع التصحيحات
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اهلوامش:
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)1( قالئد اجلمن يف شعراء هذا الزمان 6/ 104.
)2( رجال الشيخ الطويس/346 رقم 5170.

)3( الكايف 1/ 316.
)4( املجدي/ 171.

)5( املصدر.
)6( عمدة الطالب/ 274.

)7( املجدي / 172.
)8( عمدة الطالب/ 283.

)9( قالئد اجلمن يف شعراء هذا الزمان 6/ 105، 
وينظر : الوايف بالوفيات 181/1.

)10( ك�م يف جمموع�ة األحادي�ث التي س�نبحث 
عنها مفّصاًل.

)11( إقرار الصحابة )خمطوط(/ 224.
)12( إيمن أيب طالب/ 50.

)13( قالئد اجلمن يف شعراء هذا الزمان 6/ 105.

)14( قالئد اجلمن يف شعراء هذا الزمان 6/ 105.
)15( . وم�ا وقع يف س�ند رواي�ة واحدة من  إيمن 
أيب طالب لفّخار بن معّد/  83 من » ممد بن 

أمحد بن احلسن« فتصحيف.
)16( إيمن أيب طالب/ 50، 56، 83.

)17( الفهرست للشيخ منتجب الدين الرازي/ 107.
)18( إقرار الصحابة )خمطوط( / 224.

)19( . كم يف إجازة عمل يوم وليلة اآلتية. 
)20( . كم يف إجازة معدن اجلواهر اآلتية. 

)21( ذكر املحّقق الفّذ العاّلمة الس�يد عبد العزيز 
الطباطبائ�ي + من مجلة ش�يوخ الس�ّيد ضياء 

الدي�ن فضل اهلل الراوندّي: أبا الفتح ممد بن 
ممد بن اجلعفرية احلائري]جملة تراثنا، العدد 
35/ 166[ ث�ّم تبعه يف ذلك بعض املرتمجني 
للراون�دّي؛ ولكّن�ه ال يص�ّح ه�ذا، ذل�ك ان 
الراوندّي ولد قبل اخلمس مئة، فكيف يروي 
ع�ن ابن اجلعفرّي�ة الذي كان حّي�ًا إلی قريب 

الست مئة؟!
)22( إيمن أيب طالب/ 50، 56، 83.

)23( الصحي�ح هو: »أمح�د بن ممد بن عّياش«؛ 
ث�ّم إّن الش�يخ + إّن�م ي�روي عن�ه بواس�طٍة؛ 

فالظاهر وقوع سقط يف السند.
)24( املزار الكبري / 485.

)25( كت�اب يتضّم�ن االحتجاج عل�ی العاّمة يف 
تفضي�ل أمري املؤمن�ني × من ط�رق العاّمة، 
وق�د ينقل من طرق الش�يعة أيض�ًا. وقد كان 
ه�ذا الكت�اب القّي�م منس�ّيًا ذكره حّتی أش�اد 
اهلل  األنصاري-ش�كر  د.حس�ن  فضيل�ة  ب�ه 
مس�اعيه- فعّرفه يف مقاٍل مستقّل ]كتابی تازه 
ي�اب از اب�ن املش�هدی، كتاب م�اه دين، ش 

  .]84-83
)26( إقرار الصحابة )خمطوط(/ 268.

)27( املصدر/ 271.
)28( الظاهر أّنه نسبة إلی جّده األعلی.

)29( املصدر/ 151- 152.
)30( املصدر/ 224.

)31( الصحي�ح: )حّدثن�ا أيب(؛ ألّن�ه ي�روي عن 
املالكي بتوّسط أبيه.

)32( إيمن أيب طالب/ 50.
)33( املصدر/ 56.
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)34( املصدر/ 83.
)35( بحار األنوار 106/ 48.

)36( بحار األنوار 107/ 53 و 81.
)37( بحار األنوار 107/ 94.
)38( بحار األنوار 107/ 62.

)39( بحار األنوار 104/ 111.
)40( الذريعة 21/ 222.

)41( ونقّدم الش�كر إلی املحّقق الفاضل س�محة 
الس�يد حس�ن الربوجردّي ،إذ  نّب�ه علی هذه 

اإلجازة.
)42( الحظ: مستدرك الوسائل 1/ 357، و2/ 20.

)43( خامتة مستدرك الوسائل 1/ 388.
)44( راج�ع: جمّل�ة تراثن�ا 114-113/ 440-
445؛ وب�م أّن جمّل�ة )تراثن�ا( أس�هل تن�اواًل 

للجميع، ُنرجع إليها يف مجيع املوارد.
)45( لعّل املراد به الشيخ الطويس.

)46( فهرس�ت كتابخانه مؤّسسه آية اهلل العظمی 
بروجردي قم 2/ 290.

)47( طبقات أعالم الشيعة 16/ 1476.
)48( الحظ: الكامل البن عدّي 6/ 321. 

)49( تراثنا 114-113/ 440.
)50(  املصدر/ 443.

)51( وق�د حذفت هذه اجلملة وكذا بعدها مجلة: 
)وال تدخل�ه الن�ار( بأرسها من حتقيق الس�يد 

اجلاليل.
)52( املصدر/ 430.

)53( املعجم الكبري 6/ 22.
)54( ج�اءت الرواية األولی يف نس�خة جملس يف 
موضٍع آخر هك�ذا: »عن احلارث، عن داود، 

ق�ال احلس�ن بن دين�ار: ع�ن احلس�ن ... إلی 
آخره«.

)55( يف املخطوط زيادة: ×.
)56( يف املخط�وط: أهب�ة؛ والصحي�ح م�ا أثبتناه 
وفاق�ًا للغ�ارات ورجال الك�ّ�. و)األهّبة(: 

الكرب والعظمة. ]لسان العرب، ماّدة أبه[.
)57( الحظ: الغارات 2/ 524؛ رجال الكّ�/ 

 .67
)58( يف املخطوط زيادة: ×.

ش�عب  ؛   913 ح   190 املف�رد/  األدب   )59(
أنس�اب  ؛   8105 ح   267  /6 اإلي�من 
األرشاف 3/ 269؛ بإس�نادهم إلی ممد بن 

احلنفّية.
)60( املحاس�ن 2/  459 ح 401، ع�ن احلس�ن 
بن عيل عليهم السالم؛ من ال حيرض الفقيه 3/ 
359 ح 4270 ع�ن أيب عبد اهلل عن آبائه عن 
احلس�ن بن عيل ^؛ اخلص�ال 2/ 486 عن 
النبّي صّلی اهلل عليه وآله.مع اختالف يسري يف 

مجيع املصادر.
)61( الحظ: الكايف 2/ 664 ح 8 ، 2/ 665 ح 
16؛ األم�ايل للصدوق/ 270، املجلس 46، 

ح 4. ومل يذكر يف املصادر: )ويطفئ نوره(.
)62( كذا؛ والظاهر سقط كلمت هنا.

)63( مل نعثر عليه يف املجاميع الروائية.
)64( مس�ند أمحد  4/ 282و293، بإس�ناده عن 
أيب إس�حاق، وفي�ه:» إن أبيتم إاّل أن جتلس�وا 
وأعين�وا  الس�الم  ورّدوا  الس�بيل  فاه�دوا 
املظل�وم«؛ ونحوه يف 4/ 301.املصّنف البن 
أيب ش�يبة 6/ 244، وفي�ه:» إن أبيت�م أن ال 
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161

الشريف ضياء الدين محمد بن الجعفرّية الحائري الحّلّي

جتلسوا فاهدوا السبيل وأعينوا املظلوم«.
)65( الظاه�ر س�قوط الواس�طة بين�ه وب�ني اب�ن 
ش�هريار، وأّنه: أبو املكارم بن كتيلة كم مّر يف 

بداية النسخة.
)66( س�قطت الواسطة هنا أيضًا، فإّن األشجعّي 
من ش�يوخ أيب املفّضل الش�يباين املتوّفی س�نة 
387ه، ف�ال خيف�ی بع�د م�ا بينه�م. وق�د نقل 
العاّلم�ة املجل�يس+ حديثًا عن خّط الش�هيد 
+، وفي�ه: »ق�ال حدثن�ا أبو الف�رج ممد بن 
أمح�د بن عالن املعروف باب�ن اخلازن املعدل، 
ق�ال: حدثنا القايض أبو عبد اهلل ممد بن عبد 
اهلل بن احلس�ني اجلعفي قال: حدثنا أبو جعفر 
ممد ب�ن جعفر بن رباح األش�جعّي«.]بحار 

األنوار 73/ 294[.
)67( ختتل�ف املصادر يف ضبط�ه ب���: )بن رياح( 

و: )بن رباح(.
)68( كلم�ة ال ُتق�رأ تش�به: االش�اين؛ وعّباد هذا 

يعرف باألسدي والرواجنّي.
)69( جملة )تراثنا( العدد 114-113/ 437.

)70( ه�ذا احلدي�ث وقع بعد رواي�ة التقاء خرض 
وإلي�اس )علی  نبّينا وآله وعليهم الس�الم( يف 
كّل س�نة، جمل�ة )تراثنا(الع�دد 114-113/ 

.445
)71( مل نجده يف املجاميع الروائّية.

)72( ذك�ر بع�د هذه الرواي�ة، الرواي�َة الثانيَة من 

نسخة الرضوّية.

املصادرواملراجع

األدب املفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، 11

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

إقرار الصحابة بفضل إمام الهدی والقرابة، 21

مخطوط يني.

ــن احلسي بن 31 ــد بن علي ب ــي، محم األمال

ــر كتابچي،  ــه الشيخ الصدوق، نش بابوي

طهران.

أنساب األشراف، أحمد بن يحيی  البلذري، 41

دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

بحار األنوار، العّلمة محمد باقر اجمللسّي، 51

دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ــة تصدرها مؤسسة آل 61 تراثنا، نشرة فصلي

البيت ^ ألحياء التراث.

ــر أبي 71 ــب إلی تكفي ــی الذاه ــة عل احلّج

ــوّي، حتقيق  ــن معّد املوس ــب، فّخار ب طال

ــد  ــوم، دار سي ــر العل ــد بح ــد محم السي

الشهداء، قم.

ــرزا حسي 81 ــدرك الوسائل، مي خامتة مست

ــاء  ــت ^ إلحي ــة آل البي ــوري، مؤسس ن

التراث، قم.
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162

محمد صادق رضوي 

162

محمد صادق الرضوي 

ــن احلسي بن 91 ــال، محمد بن علي ب اخلص

ــه الشيخ الصدوق، حتقيق علي أكبر  بابوي

غفاري، نشر جامعة املدرسي، قم.

الذريعة إلی تصانيف الشيعة، الشيخ آغا 101

بزرك الطهراني، دار األضواء، بيروت.

ــن 111 ــن احلس ــد ب ــخ محم ــال، الشي الرج

الطوسي، حتقيق جواد قيومي، نشر جامعة 

املدرسي، قم.

ــار معرفة الرجال(، 121 رجال الكّشي )اختي

ــد بن عمر الكّشي/ الشيخ محمد بن  محم

احلسن الطوسي، حتقيق حسن مصطفوي، 

نشر جامعة مشهد.

شعب اإليان، أحمد بن احلسي البيهقي، 131

دار الكتب العلمية، بيروت.

ــخ أغا بزرك 141 ــات أعلم الشيعة، الشي طبق

الطهراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ــي 151 أب آل  ــاب  أنس ــي  ف ــب  الطال ــدة  عم

ــي احلسيني ابن  ــد بن عل ــب×، أحم طال

ــد حسن آل الطالقاني،  عنبة، حتقيق محم

املطبعة  احليدرية، النجف األشرف.

ــد الثقفي، 161 ــم بن محم ــارات، إبراهي الغ

ــق جلل الدين محدث ارموي، اجنمن  حتقي

آثار ملي، طهران.

ــي كتابخانه 171 ــاي خط ــت نسخه ه فهرس

ــردي، السيد أحمد  ــه آية اهلل بروج مؤسس

ــر  ــع ذخائ ــوري، مجم ــي اإلشك احلسين

اسلمي، قم. 

ــذا الزمان، 181 ــان في شعراء ه قلئد اجلم

ــارك بن  ــو البركات املب ــال الدين أب كم

ــل سلمان  ــّي، حتقيق كام ــار املوصل الشع

اجلبوري، دار الكتب العلمّية، بيروت.

ــال، عبد اهلل 191 ــي ضعفاء الرج الكامل ف

ــة والنشر  ــر للطباع ــدّي، دار الفك بن ع

والتوزيع، بيروت.

ــي، علي بن 201 ــاب الطالبّي اجملدي في أنس

ــق د.أحمد  ــوي العمروي، حتقي محمد العل

ــدوي دامغاني، مكتبة آية اهلل املرعشي  مه

النجفي.

ــن خالد 211 ــن محمد ب ــد ب ــن، أحم احملاس

البرقي، حتقيق جلل الدين محدث أرموي، 

دار الكتب اإلسلمّية، قم.

ــد بن جعفر املشهدي، 221 املزار الكبير، محم
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الشريف ضياء الدين محمد بن الجعفرّية الحائري الحّلّي

163

الشريف ضياء الدين محمد بن الجعفرّية الحائري الحّلّي

حتقيق جواد فيومي، نشر جامعة املدرسي، قم.

ــرزا حسي نوري، 231 مستدرك الوسائل، مي

مؤسسة آل البيت ^ إلحياء التراث، قم.

مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.241

املصّنف، عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة، 251

ــر والتوزيع،  ــة والنش ــر للطباع دار الفك

بيروت.

ــد 261 ــن أحم ــان ب ــر، سليم ــم الكبي املعج

ــد اجمليد  ــدي عب ــق حم ــي، حتقي الطبران

السلفي، دار إِحياء التراث العربّي.

ــره الفقيه، محمد بن علي بن 271 َمْن ال يحض

ــخ الصدوق، نشر  ــن بابويه الشي احلسي ب

جامعة املدرسي، قم.

الوافي بالوفّيات، خليل بن أيبك الصفدّي، 281

دار إحياء التراث، بيروت
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أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
 

164

أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
 

164

أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
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مِة الحّلّي+ ِدَراَسٌة ُأسلوبيةاَّ في َوِصياَِّة الَعلاَّ

165

مِة الحّلّي+ ِدَراَسٌة ُأسلوبيةاَّ في َوِصياَِّة الَعلاَّ

ّي+
ّ

مِة الحل
اَّ

ِة الَعل  في َوِصياَّ
ٌ

سلوبية
ُ
 أ

ٌ
ِدَراَسة

                        د. ناصر قامسي              	                             د.عــــّمار الزويـيّن احلســــيينّ	                        
                          برديس فارابي / جامعة طهران                                                              برديـــس فارابي/ جامعة طهران

لق�د تضّمنت وصّي�ة العاّلمة احليّل+ أس�لوًبا ممتع�ا، وقيًم لغويَّ�ة، وُبعًدا 
دالليًّا،وكذل�ك القي�م الرتكيبّي�ة وبعده�ا الرتكيب�ي، وكذل�ك احت�وت ع�ىل 
العالق�ات املتداخل�ة يف وح�دة النصِّ وأبعادها يف الس�ياق، أو م�ا يطلق عليه 

ب�)علم املناسبة(.
ل�ذا اهت�م البحث باملس�تويني ال�رصيف وال�داليل يف تلك الوصيَّ�ة؛ وذلك 
ألمهيتهم يف الدراس�ة األس�لوبّية، فالوصّية مليئ�ة باملحّس�نات البديعّية، وهو 
دي�دن العاّلم�ة احل�يّل+ يف كتاباته، فهي تس�توقفك يف كلِّ موق�ف، بل يف كلِّ 
لفظ�ة جتذبك نحوها، وجتعلك مرتبطًا بع�امل املاّدة واملعنى بعامل الدنيا واآلخرة 
ملا متتلك من القيم اللغوّية، وكذلك بمستوياهتا)الصويت-الرصيف-الرتكيبي-

الداليل(.
وب�نّي البح�ث االهتمم ب�دور احل�روف ودالالهت�ا، ووحدة الن�صِّ الذي 
احت�وى عىل الرتاكيب اللغوّية العميقة املضامني، بل إّن اس�تعمل اإلش�ارة أو 
التلويح يف الوصّية هو أمجل ما توّصل إليه البحث، وكذلك األساليب النحوّية 

من الذكر واحلذف والتعّجب واالستفهام احلقيقي واملجازي.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

166

 د. ناصر قاسمي / عــــّمار الزويـنّي الحســــينّي

166

 د. ناصر قاسمي / د.عــــّمار الزويـنّي الحســــينّي

A Stylistic Overview on Al-Allama Al-Hilli›s
(May Allah sanctify his secret) Will 

by Dr. Nasir Qasimi / university of Tehran and Ammar Az-Zuwaini Al-
Husaini / university of Tehran

 
Al-Allama Al-Hilli›s will contains an interesting style, linguistic values, 

a semantic dimension, syntactic values together with their dimensions. It 
also includes the interlaced  relations in the unity of the text and its dimen-
sions in the context or what is called (science of context).

Hence, research has taken notice of both levels: morphology and se-
mantics, found in that will. This is due to their importance in stylistics. The 
will is full of muhassinat badee›iyah(the linguistic devices which rhetori-
cally improve language), whose use is the habitude of Al-Allama Al-Hilli 
in his works. They strike your sight in every situation, or rather in every 
word, attracting you towards them, making you more associated with the 
material world and meaning, in this world and in the hereafter.   This is 
due to what they possess of linguistic values, as well as their having vari-
ous levels: phonological, morphological, syntactic and semantic.

The present paper focuses on the role played by the letters and their 
meanings, text unity, which contains the linguistic constructions including 
deep implications. Moreover, the use of reference or implication in the will 
is the most aesthetic conclusion the paper has come up with. It has also 
shed light on the grammatical styles: citation, deletion, exclamation, and 
real and metaphorical interrogation.
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مِة الحّلّي+ ِدَراَسٌة ُأسلوبيةاَّ في َوِصياَِّة الَعلاَّ

167

مِة الحّلّي+ ِدَراَسٌة ُأسلوبيةاَّ في َوِصياَِّة الَعلاَّ

مُة: املقدِّ
ــة،  الوصّي ــن  ع كلٍم  أّي  إّن 
، وال ريَب في  ــا ال شكَّ وعن صاحبه
ــد احليطة واحلذر  ــه يتطّلب املزي أن
ــام، فالوصّية حقٌّ من حقوق  واالهتم
ــزام بها،  ــي االلت ــم، لذا ينبغ املسل
ــي في وصّيته  فكلم العّلمة احلّل
ــة مفرغة ال تختلف  كّله كسبيك
حروفه في الطريقة واألسلوب، فهو 
ــن التعبير،  ــب عليه ُحس كلم يغل
ــف والتصّنع، صادٌر  خاٍل من التكّل
ــّم،  ــق، وأدب ج ــر عمي ــن فك ع
ــر أصيل بليغ.  ــذّوق حسن، وتعبي وت
ــل والتراكيب في  ــة اجلم إّن طبيع
ــي+، وكيفّية  العّلمة احلّل وصّية 
جريانها على أنساق تركيبّية معّينة 
ــا الدقيقة،  ــّدد دالالتها ومعانيه حت
ــف نظمها، وحركة  وما ينطوي خل
ــة لها من مقاصد  عناصرها املكون
وتأثيرّية وأسلوبّية وداللّية،  تواصلّية 
ــاث  الب ــي  ب ــة  التواصلّي ــة  فالعملّي
)األب( واملتلّقي )االبن( ال تقف عند 

ــدود الكلمات املفردة، إذ لم يعد  ح
ا خارج  ــة املعّينة معًنى ُمستقرًّ للكلم
ــارج حدود  ــب، وخ ــدود التركي ح
ــاق الذي ترد فيه تلك الكلمة؛  السي
ــذي يجري  ــب ال ــذا التركي ألّن ه
ــذي يفّجر  ــاق معي هو ال وفًقا لسي
ــة، ويحكم اتصالها  إمكانات اللغ
ــّي معّي دون غيره، وهذا  بحقل دالل
احلقل الداللي هو الوجود احلقيقي 
ــردات العّلمة احلّلي  للكلمة، ومف
جزلة فخمة في فصاحتها ممتدة في 
ــة األسلوبّية متيز  دالالتها، والدراس
ــة مستويات  ــكلم الفّني عن بقّي ال
ــر  ــن سائ ــك ع ــاب، وكذل اخلط
أصناف الفنون اإلنسانّية، فهي محوٌر 
ــوب الكاتب؛  ــٌد في متييز أسل جدي
ألّنها ُتظهر أدبّية األسلوب من خلل 
فرضّية املستويات املتعّددة، فهي لم 
تكن لغة علمّية بحتة وأّنها لم تكن 

لغة فلسفّية.
وُتَعدُّ وصّية العّلمة احلّلي+ من 
ــة والوصفّية  الوعظّي ــا  الوصاي أبرز 



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

168

 د. ناصر قاسمي / عــــّمار الزويـنّي الحســــينّي

168

 د. ناصر قاسمي / د.عــــّمار الزويـنّي الحســــينّي

ــب بها ولده فخر احملّقفي  وقد خاط
عن سيرة املرء في حياته، فقد نّبهه 
ــي سمة من  ــي ه ــى اخلصال الت إل
ــم، ولم تقتصر أهمّيتها  سمات املسل
ــون فحسُب،  ــوى املضم ــى مست عل
ــات ُأخرى،  ــى مستوي ــل تتعّدى إل ب
ــا حتمل من  ــا املوسيقي مب فسحره
ــع  ــج م ــة  تتواش ــات الصوتّي الطاق
األلفاظ، واملعاني في نسيج رائع، بل 
ــا في األلفاظ  تكمن املوسيقى فيه
ــوات تختلف في  ــا حتتوي من أص مب
ــا على  ــي وقدرته ــا السمع وضوحه
ــق األلفاظ مع  ــراز املعنى، وتتناس إب
ــا، وهذه  ــة فيه ــدالالت الكامن ال
ــر دالالت  ــة ُتظه ــة األسلوبّي الدراس
ــة عن طريق دراسة املستويات  الوصّي
اللغوّية فيها، فاملستويات اللغوّية التي 
ــج األسلوبي أربعة أو  تدرس في املنه
سّتة)1(، وهي: )الصوتي- الصرفي- 
ــي- التركيبّي-  ــوي- املعجم النح
ــز  تركي ــاء  ج ــد  وق ــي(،  السياق
ــذا املنهج على  ــذه الدراسة في ه ه

ــوى الصوتي:  ــة مستويات: املست ثلث
ــم أصوات  ــف عن مدى تلئ الكش
ــة املستعملة في  ــروف االنفجارّي احل
الوصّية مع الدالالت املوجودة فيها، 
ــذا املستوى داللة  ــد ُدرست في ه فق
صفات األصوات )اجلهر، والهمس، 
والشّدة، والرخاوة(، وداللة تكرار 
ــي:  الصرف ــوى  واملست ــوات،  األص
ُدرست فيه ظاهرة )زيادة املبنى  تدل 
على زيادة املعنى(،  ودالالت األفعال 
املاضية وجموع التكسير، واملستوى 
ــوب  ــه أسل ــت في ــي: ُدرس التركيب
ــة،  الضميرّي ــة  واإلحال ــد  التوكي
واملستوى الداللي: ُدرست فيه السجع 
ــا لم جند دراسة  والطباق، علًما أّنن

أسلوبّية لهذه الوصية، واهلل املوّفق.
مرجعية البحث:

ــي األدب  ــُر أحد ركن ــّد النث ُيع
العربي، فالنثُر والشعُر فيهما ُعرفت 
ــذا يكن القول: إّن  فنون األدب، ل
ــّي - عن طريق  ــة احلل أدب  العّلم
ــه - يّثل  ــري في وصّيت ــّص النث الن
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ــون الفّني في  ــة من مراحل الل مرحل
األدب العربي، ولهذا السبب ارتأينا 

أن نغوص في بحر نتاجه األدبي.
ــة الوصّية فيبدو أّنها  وأّما أسلوبّي
ــٍف، بل  ــكٍل مكّث ــدرس بش لم ت
ــة أسلوبّية حسب  ــا لم جند دراس إّنن
ولذلك شرعنا  املتواضعة،  مطالعتنا 
ــوب هذه الوصّية ،  بالبحث عن أسل
وكذلك البحث عن القيم اجلمالّية 

والداللّية فيها الوصّية.   
احلياة األدبّية للعاّلمة احلّلي +:

ــة احلّلي  ــي أّن العّلم ــكَّ ف الش
ــوًرا محتاًجا  ــن شخًصا مغم لم يك
ــة، أو ترجمة  ــه األدبّي ــة حيات ملعرف
سيرته العلمّية، فهو قّمة سامقٌة في 
العلم واألدب، والفقاهة، بل هو طود 
شامٌخ، وآثاره العلمّية تكّدست في 
ــارت املكتبات  وأن بطون الكتب، 
ــد لفضله املؤالف  ــة، وشه اإلسلمّي
ــراٌس مضيٌء حيٌّ  واخملالف، فهو نب
ــّق للمسلمي  ــر، ويح ــد الذك خال
ــوذٌج قّل نظيره  التباهي به، فهو أمن

ــم إّنه  ــة، نع ــاط العلمّي ــي األوس ف
ــن بن يوسف  ــة احلّلي احلس العّلم
ــر احللي uاملولد  بن علي بن امُلطّه
ــي شهر  ــد ف ــد ول ــن، فق واملسك
رمضان عام 648ه . ترعرع في حجر 
ــي، فترّبى في حضن  ــن صاحل أبوي
ــة بنت احلسن بن أبي  املرأة الصاحل
ــن احلسن بن سعيد  زكريا يحيى ب
الهذلي احللي+، وحتت رعاية والده 
اإلمام الفقيه سديد الدين يوسف بن 
علي بن املطهر+، وشارك في تربيته 
مشاركة فعالة خاله املعظم احملقق 
ــه األب الشفيق  ــان ل ــي، فك احلل
ــه له واالهتمام به،  من كثرة رعايت
وهكذا فقد درج هذا املولود املبارك 

في محيط علمي مملوء بالتقوى.)2(
الوصية:

ــي+ وصّية  ــب العلمة احلّل كت
ــي آخر  ــر احملققي+ ف ــده فخ لول
ــام( فقال:  ــه )قواعد األحك كتاب
ــك اهلل تعالى  ــا ُبني - أعان ــم ي >إعل
على طاعته، ووّفقك اهلل لفعل اخلير 
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ــى ما يحّبه  ــه، وأرشدك إل وملزمت
ــاه، وبّلغك ما تأمله من اخلير  ويرض
وتتمّناه، وأسعدك اهلل في الدارين، 
ــاك بكلِّ ما تقّر به العي، ومّد  وحب
ــد، والعيش  ــر السعي ــي العم لك ف
الرغيد، وختم أعمالك بالصاحلات، 
ــاب السعادات، وأفاض  ورزقك أسب
عليك من عظائم البركات، ووقاك 
ــك  عن ــع  ودف ــذور،  مح كّل  اهلل 
ــت لك في  ــرور- أّني قد خّلص الش
ــاوى األحكام  هذا الكتاب لّب فت
ــد اإلسلم،  ــه قواع ــت لك في وبّين
ــرة، وعبارة محّررة،  بألفاظ مختص
ــج الرشاد،  ــه نه ــت لك في وأوضح
ــق السداد، وذلك بعد أن بلغت  وطري
ــي، ودخلت في  ــر اخلمس من العم
ــم سّيد  ــي، وقد حك ــر الست عش
ــا، بأّنها: مبدأ اعتراك املنايا،  البراي
ــّي فيها  ــم اهلل تعالى عل ــإّن حك ف
بأمره، وقضى فيها بقدره. وأنفذ ما 
ــم به على العباد، احلاضر منه  حك
والباد. فإّني أوصيك - كما افترضه 

اهلل تعالى علّي من الوصّية، وأمرني 
به حي إدراك املنية- مبلزمة تقوى 
ــة القائمة،  ــى ، فإّنها السن اهلل تعال
والفريضة اللزمة، واجلّنة الواقية، 
ــا أعّده  ــع م ــة، وأنف ــّدة الباقي والع
اإلنسان ليوم تشخص فيه األبصار، 
ــك باّتباع  ــدم عنه األنصار. وعلي ويع
ــر اهلل تعالى، وفعل ما يرضيه،  أوام
ــا يكرهه واالنزجار عن  واجتناب م
ــع زمانك في حتصيل  نواهيه، وقط
ــرف  وص ــة،  النفسانّي ــاالت  الكم
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمّية، 
ــض النقصان  ــن حضي ــاء ع واالرتق
ــال، واالرتفاع إلى  ــى ذروة الكم إل
ــط اجلهال،  ــن مهب ــان ع أوج العرف
وبذل املعروف، ومساعدة اإلخوان، 
ومقابلة املسيء باإلحسان، واحملسن 
باالمتنان، وإّياك ومصاحبة األرذال، 
ــال، فإّنها تفيد خلًقا  ومعاشرة اجلّه
ــة، بل عليك  ــا، وملكة رديئ ذميًم
مبلزمة العلماء ومجالسة الفضلء، 
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ا لتحصيل  ــداًدا تامًّ فإّنها تفيد استع
ــة  ــك ملك ــر ل ــاالت، وتثم الكم
راسخة الستنباط اجملهوالت وليكن 
ــك. وعليك  ــن أمس ــرا م ــك خي يوم
ــر والتوّكل والرضا. وحاسب  بالصب
نفسك في كّل يوم وليلة وأكثر من 
االستغفار لرّبك. واّتِق دعاء املظلوم، 
ــى والعجائز، فإّن  ــا اليتام خصوًص
ــر.  ــر كسي ــح بكس اهلل ال يسام
ــإّن رسول  ــلة الليل، ف ــك بص وعلي
ــى اهلل عليه وآله وسّلم حّث  اهلل صّل
ــا، وقال: )َمْن ختم  عليها وندب إليه
ــّم مات فله اجلنة(،  له بقيام الليل ث
ــم، فإّنها تزيد  ــة الرح ــك بصل وعلي
ــك بُحسن اخللق،  ــي العمر، وعلي ف
ــول اهلل s قال: )إّنكم لن  فإّن رس
ــاس بأموالكم فسعوهم  ــوا الن تسع
ــك بصلة الذرّية  بأخلقكم(، وعلي
ــى قد أّكد  ــة، فإّن اهلل تعال العلوّي
ــل موّدتهم أجر  ــة فيهم، وجع الوصّي
تعالى:  ــال  فق واإلرشاد،  الرسالة 

ةَ فِ��ي  Pُق��ل َلّ َأسْ��َأُلُكمْ عََليْ��هِ َأجْ��رًا إَِلّ الْمَ��وَدَّ
الُْقرْبَ��ٰىO، وقال رسول اهلل s: )إّني 
شافٌع يوم القيامة ألربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر 
ذرّيتي، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند 
املضيق، ورجل أحّب ذرّيتي باللسان 
ــي حوائج  ــل سعى ف ــب، ورج والقل
ــردوا(، وقال  ــي إذا طردوا وش ذرّيت
ــادق× : )إذا كان يوم القيامة  الص
ــق أنصتوا،  ــاٍد: أّيها اخللئ نادى من
ــم، فينصت  ــإّن محّمًدا يكّلمك ف
اخللئق، فيقوم الّنبّي s فيقول: يا 
معشر اخللئق، َمْن كانت له عندي 
ــروٌف فليقم حّتى  ــٌة أو مع ــٌد أو مّن ي
وأمهاتنا،  بآبائنا  فيقولون:  أكافئه. 
وأيُّ يٍد وأيُّ مّنٍة وأيُّ معروٍف لنا؟! بل 
اليُد واملّنُة واملعروُف هلل ولرسوله على 
ــول: بلى، من  ــع اخللئق، فيق جمي
ــن أهل بيتي، أو بّرهم،  آوى أحًدا ِم
ــري، أو أشبع  ــن ُع ــم ِم أو كساه
جائعهم، فليقم حّتى أكافئه. فيقوم 
ــك، فيأتي النداء  أناٌس قد فعلوا ذل
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من عند اهلل: يا محّمد يا حبيبي، قد 
جعلت مكافأتهم إليك، فأسكنهم 
من اجلّنة حيث شئت فيسكنهم في 
الوسيلة حيث ال يحجبون عن محّمد 
ــم  ــك بتعظي ــه^، وعلي ــل بيت وأه
ــاء، فإّن  ــة العلم ــاء، وتكرم الفقه
رسول اهلل s قال: )َمْن أكرم فقيًها 
ــوم القيامة  ــا لقي اهلل تعالى ي مسلًم
ــان فقيًها  ــه راٍض، وَمْن أه وهو عن
ــوم القيامة  ــا لقي اهلل تعالى ي مسلًم
ــان(، وجعل النظر  ــو عليه غضب وه
ــى وجه العلماء عبادة، والنظر إلى  إل
باب العالم عبادة، ومجالسة العلماء 
االجتهاد  ــرة  ــك بكث وعلي ــادة.  عب
ــم والفقه في الدين،  في ازدياد العل
ــال لولده:  ــر املؤمني× ق ــإّن أمي ف
ــن، فإّن الفقهاء ورثة  )تفّقه في الدي
ــب العلم يستغفر  ــاء، وإّن طال األنبي
ــْن في  ــاوات وَم ــي السم ــْن ف ــه َم ل
ــي جّو السماء  األرض حّتى الطير ف
ــر، وإّن امللئكة  واحلوت في البح
ــب العلم رضًى  لتضع أجنحتها لطال

ــان العلم ومنعه  ــه(، وإّياك وكتم ب
ــإّن اهلل  ــي لبذله، ف ــن املستحّق ع
ــى يقول: Pإِنَّ الَّذِي��نَ يَْكُتمُونَ مَ��ا َأنزَلْنَا  تعال
نَّاهُ لِلنَّاِس فِي  مِ��نَ الْبَِيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَ��ا بَيَّ
 ،Oَعِنُون ٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ الَلّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّ َ الْكَِتاِب ُأول
ــول اهلل s: )إذا ظهرت  ــال رس وق
البدع في أّمتي فليظهر العالم علمه، 
ــة اهلل(،  ــل فعليه لعن ــم يفع ــن ل فَم
ــوا احلكمة غير  ــال×: )ال تؤت وق
أهلها فتظلموها، وال متنعوها أهلها 
فتظلموهم(. وعليك بتلوة الكتاب 
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفّك العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتّبع األخبار 
ــار احملّمدّية، والبحث  ــة واآلث النبوّي
النظر  ــاء  واستقص ــا،  معانيه ــن  ع
فيها، وقد وضعت لك كتًبا متعّددة 
ــذا ما يرجع إليك.  في ذلك كّله. ه
ــود نفعه في:  ــا ما يرجع إلي ويع وأم
ــم في بعض  ــي بالترّح ــأن تتعهدن ف
األوقات، وأن تهدي إلّي ثواب بعض 
ــن ذكري  ــل م ــات، وال تقّل الطاع
ــل الوفاء إلى الغدر، وال  فينسبك أه
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ــك أهل  ــري فينسب ــر من ذك تكث
ــز، بل اذكرني في  الغرم إلى العج
خلواتك وعقيب صلواتك، واقِض ما 
ــون الواجبة والتعهدات  علّي من الدي
اللزمة، وزر قبري بقدر اإلمكان، 
ــن القرآن, وكّل  واقرأ عليه شيئا م
ــم اهلل تعالى  ــاب صّنفته وحك كت
بأمره قبل إمتامه، فأكمله وأصلح 
ــان  ــل والنقص ــن اخلل ــده م ــا جت م
واخلطأ والنسيان. هذه وّصيتي إليك 
واهلُل خليفتي عليك، والّسلُم عليك 
ــُم  ــه واهلُل أعل ــة اهلل وبركات ورحم

بالصواب«)3(
الوصيرّة لغًة واصطالًحا:

ــت به،  ــا أوصي ــًة: م ــُة لغ الوصي
ــر  ــا بأم ــة؛ التصاله ــت وصّي وُسّمي
امليت. والوصي: الذي يوصي، والذي 
ــه الوصي: املوصي، واألنثى  يوصى ل

وصي، وجميًعا: أوصياء)4(.
ــي: متليك  ــي االصطلح، فه وف
ــى  ــط عل ــة، أو تسّل ــي، أو منفع ع
ــاة)5(. والوصّية أمٌر  تصّرف بعد الوف

ــذوي القرابة، إرثا كان  مستحبٌّ ل
عََليُْكمْ  أم غيره، لقوله تعالى: Pُكتِ��بَ 
خَيْ��رًا  َت��رََك  إِنْ  الْمَ��وْتُ  َأحَدَُك��مُ  حََض��رَ  إَِذا 
ا  حًَقّ لْمَعْ��رُوفِ  بِا وَاأَلْقرَبنِيَ  لِلْوَالِدَيْ��ِن  ��ُة  الْوَصِيَّ

ــرة/180(. لْمَُتّقِنيOَ )سورة البق عََل��ى ا

وحدة النص:

ــات  ــن سم ــصِّ م الن ــدة  إّن وح
الوصّية الناجحة، فالنصُّ في وصّية 
ــة احلّلي بوصفها كتلة لغوّية  العّلم
ــج يعتريها  ــاء والنس ــة البن محكم
ــا  فيه ــة  النصّي ــدات  الوح ــل  تفاع
ــا وكينونتها،  ــث صدوره ــن حي م
ــد اجلوانب احملورّية  ونستطيع حتدي
ــي الوحدات النصّية،  التي تتفاعل ف
ــدات  ــذه الوح ــط ه ــة تراب وكيفّي
وتعالقها املنطقي السيما أّن العّلمة 
ــه إطاًرا  ــي ذهن ــي قد وضع ف احلّل
ــه ليوصله  ــدًدا يدير كلمه في مح
إلى ولده فخر احملّققي، فتراكيب 
ــة ال يشوبها لبس،  الوصّية محكم
ــة فصيحة  ــي جزل ــوض، فه وال غم
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ممتّدة الداللة.
إّن وحدة النّص تسمح باالنسجام 
ــي )السياقي(، وهو  الداللي الداخل
ــات الترابطّية ذات  ــام العلق انسج
ــدات النّص،  ــد األفقي بي وح الُبع
ونقصد به تلك العلقات بي اجلمل 
والعبارات اجلارية على لسان العّلمة 
احلّلي، فهذا احملور يدرس التعاقب 
وأثره في تكوين الوحدة واالنسجام 
ــذا القسم هو  ــّد ه ــّي، بل يع النص
ــة،  ــات األدبّي ــي الدراس ــر ف األشه
ــة)6(،  ــم املناسب ــى بعل ــان يسم وك
ــن وجوه  ــرازي وجًها م ــد عّده ال وق
اإلعجاز البلغي في األدب والقرآن 

الكرمي)7(.
فإذا أخذنا مثااًل كلمة )يا ُبني(، 
ــة بنداء اخملاطب  فهو افتتاح املوعظ
ــه اخلطاب  ــع أّن توجي ــوظ م املوع
ــن ندائه حلضوره باخلطاب،  مغٍن ع
ــاًزا في طلب  ــداء مستعمل مج فالن
ــكلم،  ــي ال ــن لوع ــور الذه حض
ــام بالغرض املسوق  وذلك من االهتم

ــي( تصغير )ابن(  له الكلم، و)ُبن
ــم فلذلك  ــاء املتكّل ــى ي ــا إل مضاًف
ُكسرت الياء، والتصغير هنا لتنزيل 
اخملاطب الكبير )فخر احملّققي(+ 
منزلة الصغير كناية عن الشفقة به 
ــب له، وهو في مقام املوعظة  والتحّب
والنصيحة ، ففيه حثٌّ على االمتثال 
للموعظة، ورمبا ال يكون لها معنى 
يؤخذ بعي االعتبار، ولكّنها حينما 
ــي تركيب  ــع غيرها ف ــت م امتزج
ــي وحدة  ــي ف ــي سياق مع ــاٍر ف ج
النّص، دّلت على االسم املشار إليه، 
فالعّلمة احلّلي لم يذكر اسم ولده 
ــر احملّققي(+بلفظه، تعظيًما  )فخ
ــل أسلوب )إّياك  له، أو رمبا استعم
ــارة(، ولنتأّمل  ــي واسمعي يا ج أعن
ــي(، فهو لم  ــًل في كلمة )يا ُبن قلي
ــة، وتكرار  ــي الوصّي ــا ف يكّرره
ــًرا معيًبا عند العرب  ــة ُيَعدُّ أم اللفظ

في بعض األحايي.
ــي+  احلّل ــة  العّلم أن  ــدو  ويب
ــه الثقافّية يباشر عمله  كان بعفوّيت
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ــي النّص  ــوري، فيأت ــي الف اإلبداع
، فهو  ــدة النصِّ ــا في وح متماسًك
ــان واإلبداع، فجريان  في غاية اإلتق
ــي وصّيته على هذا النحو  كلمه ف
ــر في حجمها الصغير هو دليل  الباه
ــة اخلارقـة لعقـل مبدع  على الفعالّي

موهوب.
مستويات التحليل اللغوي:

ــرة  ــك الظاه ــه  تفكي ــي ب نعن
ــا األولّية التي  ــة إلى عناصره اللغوّي
تتأّلف منها، وينقسم إلى مستويات: 
والنحوي،  ــي،  والصرف ــي،  الصوت

والداللي.
ــم  عل ــو  ه ــي:  الصوت ــوى  املست
ــذي ُيعنى باألصوات  ــا ال الفونولوجي
ــي  النطق ــاز  اجله ــي  ف ــا  وإنتاجه

وخصائصها الفيزيائّية.
ــي اللغة يهتّم  ــم األصوات ف إّن عل
باجلانب الصوتي فيها، ويأخذ هذا 
العلم على عاتقه أموًرا كثيرة منها: 
ــوات اللغوّية وحصرها  إحصاء األص

في أعداد وتصنيفها إلى نوعي:

أواًل: أصوات أو حروف أصلية أو 
وحدات صوتّية ُيطلق عليها فونيمات، 
وتشمل األصوات الصامتة واألصوات 
ــات، )الفونيم:  ــة - احلرك الصائت
ُيطلق على أصغر وحدة صوتّية ذات أثر 
في الداللة، أي إذا حّلت محّل غيرها 
ــي تغّيرت  ــاق الصوت ــع احّتاد السي م

الداللة واختلف املعنى(.
ــروف فرعّية  ــا: أصوات أو ح ثاني
ــون: فهو  ــا فونات، )الف ــق عليه ُيطل
مبثابة تنّوع نطقي للفونيم أو الصوت 
ــي الداللة(، وقد  ــي ال يؤّثر ف األصل
ــاص املستوى  ــل االختص ــّرف أه ع
ــر السمعي  ــه: »هو األث ــي بأّن الصوت
ــوات اللغة،  ــكلم بتصنيف أص لل
وتنويع الصوت وفق أساليب القول من 
أمر ونهي وتعّجب واستفهام، وتعديد 
صفات األصوات كالهمس واجلهر 
والرخاوة والصفير والتكرار...«)8(، 
ــه الوصول إلى  ــن خلل ونستطيع م
ــن طريق دراسة  ــة الصوتّية ع الدالل

خصائص احلروف ومعانيها.
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املستوى الصويت يف الوصيرّة:
ــدأ العّلمة احلّليu كلمه  ابت
ــه طابع الشّدة، او ُينسب  بحرف علي
ــو الهمزة،  ــروف الشّدة، وه إلى ح
بالفعل:>اعلم«،  ــه  ــدأ كلم ب فقد 
ــروف الشّدة )الشّدة:  والهمزة من ح
ــاس الصوت من  ــّوة احلرف النحب ق
اجلريان عند النطق به لقّوة االعتماد 
ــه، وحروفها ثمانية  عليه في مخرج
ــط بكت، أو  ــة في أجد ق مجموع
عنا احُلُروَف  أجدت طبقك(، وإذا تتبَّ
ــُة احلّلّي في  م ــي استعملها العلَّ الت
ــَر احُلُروِف  ــه لوجدنا أنَّ أكث وصّيت
ــّدة(،  ــي )حروف الش ــااًل ه استعم
ــول الوصّية  ًرا ح ــي تصوُّ وهذا يعط
ــظ، والبّد من  ــة باملواع ــا مليئ بأّنه
ــذ بها بقّوة كما ورد في القرآن  األخ
ةٍ﴾  بُِقوَّ الْكَِت��ابَ  يَحْيَٰى خُ��ذِ  الكرمي: ﴿يَا 

]مرمي/12[.
ــةَ احلّلّي +أراَد  م ويبدو أنَّ العلَّ
ــس  ــال، ولي ــار احل ــِه إظه بكلِم
ــل مبواعظ  ــه يعم ــل، أي إّن املستقب

ــي مثمرة  ــال، وه ــة في احل الوصّي
ــم  التناغ ــون  وليك ــل،  للمستقب
ــرف الهمزة الشديد،  متناسًبا مع ح
وكذلك يستمّر التناغم مع احلرف 
ــي( اجملهور، وهو  الثاني، وهو)الع
حرف مجهور لكّنه متوّسط الشّدة 
ــو حرف يدّل  ــاوة، كذلك ه والرخ
ــلع، وعدم التضييع، فهو  على االبت
ــي يتّم فيها التوّسع  يّثل املواعظ الت

واالحتفاظ)9(.
ــة العّلمة  ــو وصّي ــاد تخل ال تك
احلّلي  من السجع، فالسجع ُيعد من 
ــرِة في بلغة  ــر املهّمة وامُلؤثِّ العناص
العّلمة احلّلي، فهو يأتي بِه ُملئًما 
ــف الذي  ــكلم، واملوق ــاق ال لسي
ــع أسلوٌب رائع  يخطب فيه، والسج
ــرآن الكرمي في أغلب  استعمله الق

آياته.
ــل  أه ــض  بع أّن  ــب  الغري ــن  وم
االختصاص يرفض السجع، بل يعده 
ــا للبلغة، لذلك أورد ابن أبي  منافًي
ــواًل ألصحاب علم البيان،  احلديد ق
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وهو أنَّ َقوًما عابوا الّسجَع ، وقالوا إنَّ 
اخُلطَب اخلاليَة من السجع والقرائن 
ــي خطُب العرب، وهي  والفواصل ه

ِف. َكلُّ املستحسنة اخلاليُة ِمَن التَّ
ــن أبي احلديد  ــد ردَّ قولهم اب وق
بقوله: »إّن السجَع يدّل على التكّلف 
ــف الذي  ــو التكّل ــوم ه ــإنَّ املذم ف
تظهر سماجته وثقله للسامعي فأّما 
التكّلف املستحسن فأّي عيب فيه؟ 
أال ترى أّن الشعر نفسه ال بّد فيه من 
ــوزن وليس لطاعن  تكّلف إلقامة ال

أن يطعن فيه بذلك«)10( .
ــي+ بكلم  ــي العّلمة احلّل يأت
ــول:  ــه، إذ يق ــي  وصّيت ــوع ف مسج
)ومساعدة اإلخوان، ومقابلة املسيء 
ــن باالمتنان(،  ــان، واحملس باإلحس
ــا قال: )وأوضحت لك فيه نهج  وأيًض
ــداد(، وأيًضا:  الرشاد، وطريق الس
ــا، بأّنها:  ــم سّيد البراي )وقد حك
ــإّن حكم  ــراك املنايا، ف ــدأ اعت مب
ــيّ فيها بأمره، وقضى  اهلل تعالى عل
ــا بقدره. وأنفذ ما حكم به على  فيه

العباد، احلاضر منه والباد(.
ــذه املقطوعات  ــت ه ــد اّتسم لق
ــم األداء،  ــة بالسجع احملك اللطيف
ــا  ــي صيغته ــة ف ــأّن كّل جمل فك
اجملزوءة اخملتصرة شطر بيت متشابه 
الوزن والروي، فكلماته مليئة بأنواع 
ــي والتلوين الصوتي،  التنميق اللفظ
والداللي بي عبارات الفقرات، مّما 
ــًة إحكاًما  ــل الوصّية محكم يجع

دقيًقا.
ــة العّلمة  ــي أّن وصّي ــّك ف ال ش
احلّلي تستند إلى السجع تارة، وإلى 
االزدواج تارة ثانية، وإلى املزج بينهما 
ــا مغايًرا  ــة، وقد جند شيًئ تارة ثالث
ــع أو االزدواج  ــى السج ــي إل ال ينتم
ــف الدقيق  ــن طريق التوظي وذلك ع
ــي للمفردات أو  ــاء الصوتي ف لإليح
ــق اجلمل في لون من االنسجام  تنسي
ــع صوتّية قد  ــي مقاط ــي ب املوسيق
ــد نراه  ــد تتجانس، وق ــادل وق تتع
ــول إرسااًل من دون استناد  يرسل الق
ا كان أو  ــي لفظيًّ ــى محسن بديع إل
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ا. معنويًّ
ــة احلّلي +ال  ــان العّلم وإذا ك
ــي مواضعها،  ــد األسجاع إاّل ف يعتم
فإّن الوصّية لها نغمة خاّصة، تسلك 
ــس السامع، تتضافر  عبرها إلى نف
ــارة وتآلف  ــغ اللفظ والعب ــا صي فيه
ــروف، فأداؤه هو األداء احملك،  احل
ــد فيه اللفظة بنوع  فاملثّقف الذي تف
ــاق اخلاص بها  ــق واالشتق من اخلل
وبلغة األداء ونغميته ال تتحوالن في 
ــا في نوع من  ــة إلى غاية بذاته وصّي
ــة أو ما إلى ذلك، بل  الصنعة البديع
إن النغم يتآلف مع اللفظة ومعناها، 
ــدة احلية  ــَن الوح ــوٍع ِم ــا، بن َجميًع
ــة احلّلّي ابتَعَد  م املتكاملة ، فالعلَّ
ــذا جاءت  ــن التكّلف، ل كثيًرا ع

الوصّية متناسقة ومقبولة.
تكرار حرف األلف:

ــّد، وهو  ــروف امل ــن ح ــف م األل
ــر وشّدة، فتكراره ُيسهم  حرف جه
ــرار:  ــكلم، فالتك ِة ال ــدَّ ــي ش ف
»ُيسهم مبا يوّفره من دفق غنائي في 

ــة، ومتكي  ــة النبرة اخلطابّي تقوي
ــن الوصول  ــات اإليقاعّية م احلرك
ــراج بعد حلظات  ــل االنف إلى مراح

التوتر القصوى«)11( 
ــرار له إيقاع في  ولعلَّ هذا التك
ــم مع احلالة النفسّية  النفوس منسج
ــد تنبيه  ــي، فهو يري ــة احلّل للعّلم
وإيقاظها  ــة،  األّم ــك  ولده، وكذل
من غفلتها، وكذلك االهتمام بأمر 
ــة احلّلي  ــد بلغ العّلم ــة، فق الوصّي
ــي كلماته  ــاع الصوتي ف ذروة اإليق
ــب  ــك وعقي ــي خلوات ــي ف )اذكرن
صلواتك، واقِض ما علّي من الديون 
وزر  اللزمة،  ــدات  والتعه ــة  الواجب
ــان(، فقد أجاد  قبري بقدر اإلمك
ــف املوحي للدعوة،  في توظيف األل
ــد استعمل  ــام، فق ــوة واالهتم والق
ــي، اقِض،  ــوَب األمِر )اذكرن أسل
ــي تكرار  ــاد ف ــك أج زر(، وكذل
ــي أوصيك -  ــي قوله: )فإّن األلف ف
ــى علّي من  ــا افترضه اهلل تعال كم
ــي إدراك  ــي به ح ــة، وأمرن الوصّي
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ــوى اهلل تعالى،  ــة- مبلزمة تق املني
ــة، والفريضة  ــة القائم ــا السن فإّنه
والعّدة  ــة،  الواقي واجلّنة  ــة،  اللزم
ــّده اإلنسان  ــع ما أع ــة، وأنف الباقي
ــه األبصار، ويعدم  ليوم تشخص في
ــاع أوامر  ــار. وعليك باّتب عنه األنص
ــه،  ــا يرضي ــل م ــى، وفع اهلل تعال
ــا يكرهه واالنزجار عن  واجتناب م
ــع زمانك في حتصيل  نواهيه، وقط
ــرف  وص ــة،  النفسانّي ــاالت  الكم
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمّية، 
واالرتقاء عن حضيض النقصان إلى 
ــاع إلى أوج  ــال، واالرتف ذروة الكم
ــط اجلهال«، فهنا  ــان عن مهب العرف
ــِب اآلخرة، وعدم  ــِف األِلِف لطل ِوظِّ
ــا، فاأللف  ــر الدني ــراث بأم االكت
ِة املمزوجة بالطلب. جاَءْت بنغمِة القوَّ

ــدو أّن العّلمة احلّلي+ قد   ويب
ــذه الوصّية،  ــي ه ــرك اجلناس ف ت
ــاس من أكثر  ــم أّن اجلن ونحن نعل
ألوان البديع موسيقى، وهو ينبع من 
ــوات املتماثلة التي تقّوي  ترديد األص

ا،  رني اللفظ وتوجد جرًسا موسيقيًّ
ــروب التكرار  ــن ض ــو ضرب م فه
ــاظ، فضًل  ــة نغمة االلف يفيد تقوي
ــة القوّية لتأكيد  عن كونه الدعام

املعنى وتثبيته.
   ذلك أنَّ ِسرَّ اجلناس يكمُن في 
ــَي مدلول اللفظ وصوِتِه  ُب ب ُه يقرِّ َأنَّ
ــوزِن املوضوِع فيه  ــن جهة، وبَي ال م

اللفظ ِمن ِجَهٍة ُأخَرى.

ريّف: املسَتَوى الصَّ

ــا يتناول  ــم املوروفولوجي ــو عل ه
ــا الصيغ واملقاطع  ــة التي متّثله البني
والعناصر الصوتّية التي تؤّدي معاني 
ــة، وُيعنى بدراسة  صرفّية، أو نحوّي
الوحدات الصرفّية )املورفيمات( من 
دون أن يتطّرق إلى مسائل التركيب 
ــدرس املستوى الصرفي  النحوي، وي
الكلمة  واحتمال  الصرفّية،  الصيغ 
الواحدة وجوًها للمعاني مثل اإلتيان 
ــه معاني  ــي واحتمال ــدر امليم باملص
ــان، وتغيير  ــان واملك ــي الزم اسم
ــلف كمّية  ــة باخت ــى للكلم املعن
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ــاًدا على قاعدة )زيادة  حروفها اعتم
املبنى تؤدي إلى زيادة املعنى()12(.

املستوى الرصيف يف الوصيرّة:
ــة في اللغة  ــن األسس العاّم إّن م
ظاهرة )زيادة املبنى  تدّل على زيادة 
ــون  ــا اللغوّي ــد  تذّوقه ــى(، فق املعن
ــي جمعهم لكلم العرب،  األوائل ف
ــض املنّظرين من بعدهم  وفّسرها بع
ــة إلى  ــزال محتاج ــرات ال ت بتفسي
ــر صورها؛  ــط مواردها، وحص ضب
ــا ال يدخل حتت هذا  ألن كثيًرا مّم
ــّد -وهًما- منها،  ــاس، قد يع األس
ــى نظرّية ترصد  ــذا يحتاج األمر إل ل
ــّددة واخملتلفة، ثم تبني  الصور املتع
القواعد املتحّكمة في إدخال غيره 

وإخراجه.
ــرة )زيادة املبنى تدّل على  إّن ظاه
زيادة املعنى( لها دالالت رمبا نلحظها 
في كلمات العّلمة احلّلي، فنجده 
ــلوة الكتاب  ــي قوله: )وعليك بت ف
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفّك العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتّبع األخبار 

ــار احملّمدّية، والبحث  ــة واآلث النبوّي
النظر  ــاء  واستقص ــا،  معانيه ــن  ع
ــي بلفظة )تتّبع(، فقد جاء  فيها( يأت
ــاء، وكذلك لفظة  بزيادة حرف الت
)استقصاء(، وهي لفظة قد أضيف 
لها حرفان من حروف الزيادة العشرة 
املعروفة )سألتمونيها(، وهما )التاء 
ــك للداللة على مبالغة  والسي(؛ وذل
الكلم الذي قاله لولده؛ كي يدفعه 
ــر، فتكرار  ــام بهذه األوام للهتم
الزيادة يقتضي زيادة في املعنى: »إّن 
ــي زيادة في املعنى تقتضي  املبالغة ه

زيادة في بناء اللفظ«)13(.
ــوع في هذا املقطع  إّن ورود اجلم
ــي دالالت نلحظها، بل  القصير يعط
ــة احلّلي+  ــة، فالعّلم ــي واضح ه
ــر )معاني،  ــل جمع التكسي يستعم
ــي، أخبار، آثار(، فهو   أوامر، نواه
ــب أّن  ــة، والعجي ــة األهمّي في غاي
بعض أهل العربّية قّلل من قيمة جمع 
التكسير، فمنهم َمن كان »ينادي 
ــع التكسير من  ــاب جم ــذف ب بح
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الصرف؛ إذ ال يرى فيه فائدة لدرس 
ــدرس الصرفي  ــر أّن ال ــة غي اجلمل

جلمع التكسير مهم جًدا )14(.
: كيِبّ امُلسَتَوى الرتَّ

ــد به  ــذي ُيقص ــوى ال ــو املست  ه
اجلانب النحوي، أو الوظيفة النحوّية 
 : لكلِّ كلمة داخل اجلملة ، ذلَك أنَّ
ــوى التركيبي يدرُس تآليف  »فاملست
ــرَق تكوينها  وتراكيَب اجُلَمِل وط

وخصائصها اللغوّية«)15(.
وقد عّرفه الدكتور فريد عوض 
ــة دراسة  ــم الدالل ــه )عل ــي كتاب ف
ــا مبّسًطا إذ  ــة( تعريًفا واضًح نظرّي
ــاط املعاني العاّمة  ــول: »هو استنب يق
للجمل واألساليب الداّلة على اخلبر أو 
اإلنشاء واإلثبات أو النفي والتأكيد 
ْهي  والطلب كاالستفهام واألمر والنَّ
ــي  والتمّن ــض  والتحضي ــْرض  والَع
والنداء باستخدام األدوات  والترّجي 

الداّلة على هذه األساليب«)16(.
ــة ال تكتفي مبجرد  ــة اللغ إّن بني
ــردات على وفق القواعد  صياغة املف

ــى وظائف  ــل حتتاج إل ــة، ب الصرفي
ــة النحوّية(  ــى: )الوظيف ــة تسّم معّين
وهي التي حتتّل الكلمات فيها مواقع 
ــات معّينة  ــر إليها علم ــة ُتشي معّين
نسّميها علمات اإلعراب في العربّية 
ــي تدّل على نوع العلقة الوظيفّية  الت
ــي تربط بي الكلمات  والداللّية الت
أو املفردات داخل التركيب، فمثًل: 
ضرب موسى عيسى، وضرب عيسى 
ــرّده إلى  ــى.. بينهما اختلف م موس
ــع أو الرتبة  ــلف الرتبة، فاملوق اخت
يصبح ذا محتوى داللي؛ ألّنه ال تظهر 
عليه علمات اإلعراب ، فهي أسماٌء 

مقصورٌة.
ــذي يؤدي  ــو نفسُه ال ــُع ه فاملوق
ــول به، متييز،  ــة: فاعل، مفع وظيف
ــى وظائف،  ــة...، فهو إشارٌة إل صف
والوظائف هي علقات داللّية تربط 
العلمات بعضها ببعض في الكلم 
ــذه  ــد ه ــكلم, وتزي ــط ال أو وس
العلقات الداللية حتديًدا بالعلمات 
ــرات  مؤّش ــي  ه ــي  الت ــة  اإلعرابّي
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ــمَّ تزيُد في بياِن َنوِع  إضافّية، وِمن َث
ِة. ِة والدالليَّ ِة والَوظيفيَّ العلَقِة النَّحويَّ

املستوى الرتكيبي يف الوصيرّة:  
إذا تأّملنا الوصّية مجّدًدا لوجدنا 
ــر من  ــي + ُيكث ــة احلّل أّن العّلم
ــد )إّن(، فقد تكّررت  أداة التوكي
ــذا األسلوب  ــّرة، وه ــع عشرة م سب
ــة بالترديد  ــر بوجود اجواء مليئ ُيشع
ــب الناس يترّددون  واإلنكار، فأغل
في تطبيق جميع األوامر والنواهي، 
ــذا يحتاجون إلى توكيدات حتّثهم  ل
على العمل باألوامر والنواهي، ورمبا 
جاءت هذه التوكيدات جلهل الناس 

بأهمّية الوصّية.
ــه  استعمل ــر  آخ ــوب  أسل ــة  ثّم
العّلمة احللي، وهو أسلوب اإلحالة 
ــد  كّرر في وصّيته  الضميرّية، فق
اإلحالة الضميرّية، وهذا االستعمال 
ــن االستعماالت  ــوع م ــة ن أو اإلحال
ــر الشيء  ــو عدم ذك ــة، وه اللغوّي
ــى هيأِة  ــا يذكر عل ــه، وإمّن بلفظ
َضميٍر بعائد أو غير عائد، فاإلحالة 

ــة قد  ــذه الوصّي ــي ه ــة ف الضميرّي
ــى تراكيبها من أول  ــوذت عل استح
ــى أنواع  ــا، وتوّزعت عل ــة فيه جمل
ــر املعهودة في العربّية كلها  الضمائ
ــا، إاّل أّن بعضها متكاثر في  تقريًب
النص بصورة أكثر بروًزا وتكراًرا 
من غيرها، ومنها: الضمير الوجودي، 
ونعني به ضمير اخملاطب العائد إلى 
ــي+، وضمير  ــر احملّقق ــده فخ ول
ــم العائد إلى العّلمة احلّلي،  املتكّل
ــا:  ــب، فمنه ــرد الغائ ــر املف وضمي
بّلغك-  أرشدك-  وّفقك-  )أعانك- 
ــك- ختم  ــاك- مّذ ل ــدك- حب أسع
ــك- رزقك- خّلصُت- بّينُت-  أعمال
ــّي- فيهم-  ــُت- دخلُت- عل أوضح

موّدتهم- صّنفته- أكمله(.
ــر اإلحالّية تعمل  إّن هذه الضمائ
على متاسك النّص وحتكم الروابط 
ــه وإن كانت  ــي شخوصه وأحداث ب
ــة، وتضفي على  ــاّدة ومتناقض متض
ــذي امتّدت  ــة اإليجاز ال ــّص سم الن
دالالته واّتسعت، وعدم ذكر األشياء 
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وتكرارها، وأن عدم ذكر األسماء 
بألفاظها الصريحة يعني التعظيم لها 
ــذه اإلحاالت  ــض األحيان فه في بع
الضميرّية تلمح إلى مخاَطٍب قريب، 
وغائب قريب يريد به التعظيم، وقد 
عملت هذه الضمائر على تنّوع احلوار 
ــص بي الوالد واملولود،  الداخلي للّن
وإظهار أبعاد الوصّية، وحتديد أوجه 
الطاعات، ومن أعظمها احترام ذرّية 
رسول اهلل s، والتواصل معها، إذ 
يقول: )وعليك بصلة الذرّية العلوّية، 
ــد الوصّية  ــى قد أّك ــإّن اهلل تعال ف
ــم أجر الرسالة  فيهم، وجعل موّدته
العّلمة  ــرض  أع فهنا  ــاد(،  واإلرش
ــة بلفظها،  ــي  عن ذكر الذرّي احلّل
ــة الكلم، ثّم  بل ذكرها في بداي
ــب تعظيًما  ــى عنها بضمير غائ كّن
ــده ، فاستعمل  إحالة  من شأنها عن
ــم-  )فيه ــي  ف ــاء(  )اله ــة  ضميرّي
ــم  القول  ــي يحك ــم(، لك موّدته
ــي- سواًء كان  في أذهان اخملاطب
ولده أم جميع الناس- بأّن صلة ذرّية 

الرسول األعظم هي خصلة عظيمة. 
ــة الوصّية  ــا بحاجة الى دراس إّنن
ــا الدراسة  ــة، وأهّمه ــة شامل دراس
ــى  إل ــال  االنتق ــّم  ث ــة،  االجتماعّي
األساليب اإلبداعّية؛ ألّن دراسة نّص 
إبداعّي كوصّية العّلمة احلّلي في 
معزل عن سياقاته التداولّية النفسّية 
ــقِّ النصِّ  ــو ظلم بح ــة ه واالجتماعّي
ــه، فالنصُّ ليس بنية  نفسه، ومبدع
ــة لغوّية  ــل هو بني ــة مجّردة، ب لغوّي
مقامّية، تواصلّية، فتداعي الكلمة 
ــي ال يكن أن  ــصِّ اإلبداع في الن
ــن السياق الذي تتخذه  يتّم مبعزل ع

الكلمة من هذا السياق.
ــد، وشعرّية  التوكي ــة  إّن شعري
ــوب التركيبي،  ــذف في األسل احل
ــّوة كامنة  ــن ق ــزان م ــا يكتن وم
ــان  يضيف ــارة  واالش ــح  التلمي ــي  ف
ــة، وانزياًحا  ــة بلغّية إلى اللغ شحن
ــاق واعتياديته،  ــة السي ــن مألوفّي ع
ــة إذا أحسن  ــد زيادة لغوّي فالتوكي
استعمالها أعطت قّوة شعرّية للنّص، 
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ــص لفظي، فإذا أحسن  واحلذف نق
ــة  ــة شعرّي ــى شحن ــه أعط استعمال
ــدع العّلمة احلّلي+  للنّص، وقد أب
ــااًل لشعرّية التوكيد  في إعطائه مث
من الوصّية إذ يقول: )...هذا ما يرجع 
ــا ما يرجع إلي ويعود نفعه  إليك. وأم
ــاءت لفظة )يرجع(  ــّي...(، فهنا ج ف
بصيغة املضارع، ونحن نعلم أّن صيغة 
ــد والتجّدد  ــد التوكي ــارع تفي املض
اللفظ  واحلدوث، وكذلك تكرار 

يوجب التوكيد.
مة احلّلّي+جموع  إنَّ استعماَل العلَّ
انسجامها  ــب  بسب ــاء  ــرة؛ ج الكث
ــرة املطالب من  ــى كث ــا عل بداللته
أيًضا  ــي، واستعمل  والنواه األوامر 
ــِة احِليلِة في  ــة؛ إلِظهاِر ِقلَّ جمع القّل
ــا قّلة  ــِر، ورمبَّ ــِع اأَلَواِم ــاِم َجمي إمت

ِتِه . ِعِظَي بكلم وصيَّ امُلتَّ
ــي اجُلَمِل  ــَر ف َظ ــا النَّ ــو أنعمن ول
ــِة لوجدنا سيطرة  الواردة في الوصيَّ
ــًة، إذ  ــة سيطرًة تامَّ ــل املاضي اجلم
جتاوز عدد اجلمل التي وردت بصيغة 

ــي جملة، حي انعدمت  املاضي ثلث
ــي الوصية، إاّل  ــل املضارعة ف اجلم
بعض اجلمل :) تتعهدني بالترّحم في 
بعض األوقات، وأن تهدي إلّي ثواب 
بعض الطاعات، وال تقّلل من ذكري 
ــل الوفاء إلى الغدر، وال  فينسبك أه
ــك أهل  ــري فينسب ــر من ذك تكث

الغرم إلى العجز(.
َدة  ــون ُمجرَّ ة تك ــاُد الوصيَّ وتك
ــن الداللِة امُلَضارعة، فهي تريد َأْن  م
َواِهي التي  ــِر والنَّ تتحدَث َعِن اأَلَواِم
جاَءْت في املاضي ِمن ِقبل امُلصَطَفى 
ــم،  ــوات اهلل عليه ــه صل ــل بيت وأه
وكذلك إظهار املواعظ التي عرفها 
ــق، وكيفية  ــي الساب ــون ف املسلم

التعامل معها.
املستوى الداللي:

إّن جميع املستويات اللغوّية السابقة 
ــة، الصرفّية، التركيبّية(  )الصوتّي
ــة للمعاني  ــّد من أن تكون حامل الب
ــة الداللة من  ــدالالت، فقضّي أي ال
ــارات من  ــا شغلت به احلض أقدم م
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قضايا أسهم في دراستها الفلسفة، 
ــاء  ــون، وعلم ــون، والبلغي واللغوي
ــرب وغيرهم، وُيعد  األصول من الع
البحث الداللي محوًرا من محاور علم 
اللغة احلديث، فهو يرّكز على دور 
املعاني  وحتليل  واالستعارة،  اجملاز، 

املباشرة، وغير املباشرة للنّص.
املستوى الدليلرّ يف اخلطبة:

ــن  م ــٌة  ــَة خالي الوصيَّ أنَّ  ــدو  يب
مَة احلّلّي َأعَطى  ــرادف؛ ألنَّ العلَّ الت
ــذا جاءْت  ــا ، ل َه ــٍة حقَّ ــكلِّ لفظ ل
ــى،  ــا باملعَن ــا وثيًق ــًة ارتباًط ُمرتبَط
ًة في الوصّية-  فاملعاني عنُده - خاصَّ
ــاق وثيق، واأللفاظ  تتسلسُل في سي
ــم أو وزن ذاتي  ــث عبر نغ ــده تنب عن
ــا إيقاًعا  ــف إليه ــر مما يضي مضم
ــاع الشعر، بل إّننا نلتمس  شبيه بإيق
ــة والتنغيم ، فهو  ــه لطافة البلغ في
ــّدة االنفجارّية في  يضع  حروف الش
ــرك باالهتمام  ــة وصّيته؛ لُيشع بداي

بأمر الوصّية.
ــذه الوصّية  ــا موازنة له وإذا أقمن

ــر الصافي،  ــة في ميزان النث الرائع
ــوق النثر، فلم  ــزن يبدو أّنها تف واملّت
تقتصر غاية املوصي املبدع فيها على 
إيضاح بعض املواعظ، بل تعّدته إلى 
والتأثير، فالسجع املتكّرر  اإليجاد 
في وصّية العّلمة احلّليu له جرس 
ــاز بها إذ  ــاص، ونغمة متمّيزة يت خ
يجمعه البناء الواحد املترابط، لذلك 
يقول األستاذ املبارك: »والكلمات التي 
تكون على بنية واحدة جتمعها رابطة 
اجلرس والنغمة ومتيزها في الكلم 
املسموع من غيرها من األلفاظ كما 
ــة التناظر  ــاد رابط ــا أو تك جتمعه
ــكلم املكتوب وإن  التزييني في ال
ــح وأقوى لذلك  ــت األولى أوض كان
ــة األلفاظ وأوزان الكلم  كانت أبني
العربي وحدات موسيقّية ترجح إليها 
ــة العربّية وكان  ــاظ اللغ ــع ألف جمي
ــه سواًء  ــال تركيب ــكلم في ح ال
ــًرا مجموعة من  ــًرا أم نث ــان شع ك
التراكيب والوحدات املوسيقّية، إذا 
ــا يد صّناع  أحكم تركيبها وتوّلته
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ــر نافذ كانت  ــّس مرهف وفك وح
ــا للمعنى قطعة فنّية  إلى جانب أدائه
ــى القلب  ــة تسابق املعنى إل موسيقّي
ــع حّتى أّن  ــق احلّس والسم عن طري
الكلم العربي يبدوا كأّنه زخارف 
ــوره املتناظرة  ــي في ص ــّن العرب الف
واخملتلفة،  ــة  واملتشابه ــّررة  واملتك
ــذا هو سّر موسيقّية اللغة العربّية  وه
ــلوة نغماتها،  وجمال إيقاعاتها وح
والسيما إذا وقع صائغ الكلم على 
ــن التأليف واملزواجة  أنواع موفقة م

بي األلفاظ«.
ــة التي  ــب البلغّي ــن األسالي وم
ــي + في  ــة احلّل ــا العّلم استعمله
ــاق، وهو  ــو أسلوب الطب ــه ه وصّيت
أسلوب يحّقق بنية ايقاعّية يطلق عليها 
االيقاع التقابلي، نحو: )احلاضر منه 
ــاد(، وكذلك: )ومقابلة املسيء  والب
ــن باالمتنان(،  ــان، واحملس باإلحس
ــه الطباق من أثر  ــًل عّما يترك فض

في تأكيد املعنى وإيضاحه.

مة  ــو أّن العلَّ ــة أمٍر لطيف ه  ثّم
ــارة، إذ  ــل االستع ــّي +استعم احلّل
ــلوة الكتاب  ــك بت ــول: ) وعلي يق
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفّك العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتّبع األخبار 
ــار احملّمدّية، والبحث  ــة واآلث النبوّي
ــار عن  ــد استع ــا(، فق ــن معانيه ع
القرآن الكرمي بالكتاب، وبالسّنة 

النبوّية باألخبار.
النتيجة:

ــه البحث  ــا توّصل إلي ــمَّ م إّن أه
ــب املتنّوعة في  ــن النتائج واألسالي م

الوصّية هي:
1- الكشف عن أهمّية الكلمات في 
إلقاء املعنى بالنظر الى املاّدة والصياغة، 
ــي:  ــّرر ف ــع املتك ــك السج وكذل
إحسان،امتنان(،)الرشاد،  )إخوان، 
فضًل  املنايا(،  ــا،  السداد(،)البراي
عن اإليقاع النفسي واالجتماعي فيها.
2- إبراز املستويات اللغوّية مبا تضمه 
ــات عالية، وال  ــن جمالّي ــة م الوصّي
سيما في استعمال الزمن، واإلحالة 
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الضميرّية، وجموع الكثرة.
ــن املستوى الصوتّي  3- الكشف ع

في توظيف احلروف االنفجارّية .
ــي العبارة  ــي ف ــوى الصرف 4- املست
املشهورة )زيادة املبنى تؤدي إلى زيادة 
املعنى(، وتأثيرها في املعنى اللغوي، 

وكذلك النفسي، واإليقاعي.
ــب؛  ــر اخملاط ــال الضمي 5- استعم
ــده أهمّية الوصّية، فلبّد  لُيعرب لول
ــن أن يهتّم بالوصّية،  لكلِّ مسلم م

فهي من املستحّبات املؤّكدة.
6- أخذنا بنظر االعتبار خلو الوصّية 
ــوب  ــب كأسل ــض األسالي ــن بع م
ــي املستوى  ــرط ف ــام والش االستفه
ــس مناسًبا في  التركيبي كونه لي

هذه الوصّية.

اهلوامش:
���������������������������������

)1( علم الداللة: 30.
)2( أمل اآلمل:260/2.

)3( قواعد األحكام:714/3.
)4( الصح�اح: 6 / 2525، لس�ان الع�رب: 

15 / 394 ، مادة ويص.
)5(اللمعة الدمشقية: 5 / 11 .

)6( الربهان يف علوم القرآن :56/2.
)7( مفاتيح الغيب:35/3.

)8( النظرّية البنائّية يف النقد األديب:214.
)9( خصائص احلروف العربّية ومعانيها: 78.

)10(  علم الداللة دراسة نظرّية:43 .
)11( ظواهر أسلوبية يف شعر أمحد شوقي : 10.

)12( املرجع نفسه : 11 .
)13( اخلصائص : 266/3 .

)14(أضواء عىل لغتنا السمحة:46/5.
)15( النظرية البنائية يف النقد األديب : 43 .
)16( علم الداللة دراسة نظرية : 26/1 .

)17( املوجز يف تاريخ البالغة : 125.
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املصادر واملراجع.
-  القرآن الكرمي.1
ــي، كمال الدين 2 ــول البلغة: البحران -  أص

ميثم،القاهرة،ط1،دار الشروق،1406هـ .
ــد 3 ــة : محم ــا السمح ــى لغتن ــواء عل - أض

ــة  مجــل ،1 ط ، يـت لكـو ا ، خليــفة
العربي،1417هـ .

ــرآن: الزركشي، 4 ــوم الق ــان في عل - البره
ــروت ،ط1، دار  ــادر ، بي ــن به ــد ب محم

التراث،1402هـ .
ــور، محمد 5 ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي - التحري

ــد ،تونس،ط1،الدار  ــن محم ــر ب الطاه
التونسّية،1393هـ .

ــو الفتح عثمان 6 ــص : ابن جّني، أب - اخلصائ
ــرة،ط4، الهيئة املصرية  بن جّني ،القاه

العامة للكتاب،1409هـ.
- خصائص احلروف العربّية ومعانيها : حسن 7

ــاب  ــاد الكتَّ ــاس ، دمشق،ط1،احت عب
العرب،1426هـ.

ــن أبي احلديد، عبد 8 ــرح نهج البلغة: اب - ش
ب  ــا لكـت ا ،1 ط ، ت و بيـر ، حلمــيد ا

العربي،1402هـ .
ــد 9 محم ــة:  البلغ ــج  نه ــرح  ش  -

عبده،إيران،ط1،ذوي القربى،1427هـ.
- الصحاح : اجلوهري،إسماعيل ،بيروت،ط5، 10

ـ. دار احياء التراث العربي،1430ه
ــر أحمد بدوي 11 ــة في شع ــر أسلوبّي - ظواه

ــق،ط1، احتاد  ــرحت ، دمش ــام ش : عص

اب العرب،1431هـ. الكتَّ
- علم الداللة : أحمد مختار،القاهرة،ط7،عالم 12

الكتب،1432هـ.
ــة : فريد عوض 13 ــة دراسة نظرّي ــم الدالل - عل

حيدر،القاهرة،ط2،دار القاهرة،1426هـ.
ــة واألدب 14 ــاب والسن ــي الكت ــر ف - الغدي

ــروت،  ،بي ــي  احلس ــد  األميني،عب  :
ط1،مؤسسة األعلمي،1415هـ. 

- قواعد األحكام: العّلمة احلّلي،احلسن 15
ــف ،إيران،ط2،مؤسسة النشر  ــن يوس ب

اإلسلمّي ، 1417هـ .
ــور، محمد بن 16 ــن منظ ــرب: اب ــان الع - لس

ــروت،ط2،دار  ،بي ــي  عل ــن  ب ــرم  مك
صادر،1402هـ .

ــب: 17 ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي - مغن
ــف  يوس ــن  ب اهلل  ــد  عب ــام،  هش ــن  اب

،دمشق،ط6،دار الفكر،1416هـ.
ــرازي، محمد 18 ــب : الفخر ال ــح الغي - مفاتي

ــراث  ــاء الت ــر ،بيروت،ط3،إحي ــن عم ب
العربي،1406هـ .   

ــز في تاريخ البلغة : املبارك، مازن 19 - املوج
،بيروت،ط2،الفكر املعاصر،1428هـ.

ــي: 20 ــد األدب ــي النق ــة ف ــة البنائّي - النظرّي
ــراث  ط1،الت ــروت  ،بي ــل  فض ــلح  ص

العربي،1426هـ .
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صيدِة )وَجْه الصباح(
َ

 في ق
ُ

داولية
اَّ

 الت
ُ

الُمقاربات
احللي& جعفر  السيد  للشاعر   

يسعى بحثنا هذا إىل دراسة قصيدة )وجه الصباح( للشاعر السيد جعفر احليل& 
دراس�ة تداولية،وذلك بتطبيق املنهج التداويل عىل بع�ض مقاطع تلك القصيدة وهو 
املنهج الذي يركز عىل البنية اللغوية نفسها ويربز فعاليته يف دراسة اخلطاب الشعري.
واس�تهل البحث بمقدمة نظرية مكثفة س�لطت الضوء عىل أمهية اللغة والس�عي 
احلثيث من قبل علمئها  لتحليل متوياهتا، ثم بينا ما للتداولية  من أمهية  يف الكش�ف 

عن مقاصد املتكلمني، وذكرنا أهم تعريفاهتا التي عرفت هبا واستقرت عليها.
بعده�ا عرفنا بش�اعرنا احليل وقصيدت�ه )وجه الصباح( ميدان البحث، ودرس�نا 
الس�ياق التواص�يل هل�ا، وم�ا ل�ه م�ن دور يف إيص�ال املعنى، ث�م درس�نا اإلضمرات 
التداولي�ة للقصي�دة )االفرتاض الس�ابق(، ففي كل تواصل لس�اين ينطل�ق الرشكاء 
م�ن معطيات وافرتاضات معرتف هبا ومتفق عليها بينهم، تش�كل هذه االفرتاضات 

اخللفية التواصلية لتحقيق النجاح يف عملية التواصل.
نَّ�ا األفعال الكالمية يف القصيدة، وأمهيته�ا يف بحث العالقة بني اللغة  وبعده�ا َبيَّ
واالتصال،ومراعاة اجلانب االس�تعميل طبقًا لسياقات التخاطب املقالية واملقامية،ثم 

ُختَِم البحُث بأهم النتائج.

م.م. حيدر عذاب حسني 
املديرية العامة لرتبية كربالء 
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The Pragmatic Approaches in the Poet Sayid Ja›far Al-Hilli›s 
Poem Entitled(The Face of Morning)

  by Haider Athab Hussain  

Our present paper attempts to study Sayid Ja›far Al-Hilli›s Poem 
Entitled(The Face of Morning) pragmatically, i.e. , through applying the 
pragmatic approach on some parts(stanzas) of the poem. By the pragmatic 
approach we mean that approach which focuses on the linguistic structure 
itself and highlights its vitality in studying the poetic discourse.

The paper starts with a brief condensed theoretical introduction shed-
ding light on the importance of language and the fast efforts of its linguists 
to analyze its components. Then we demonstrate the importance of prag-
matics in uncovering the intentions of the speakers, and we also mention 
the most important definitions of pragmatics.

Afterwards, we inform the reader with our poet, Al-Hilli, and his poem 
(The Face of Morning), the topic of the paper. We also study the commu-
nicative context of the poem and its role in delivering meaning. Then we 
investigate the pragmatic ellipses of the poem(the previous proposition). 
In fact in every linguistic communication, the participating interlocutors 
embark from data and assumptions acknowledged and agreed upon by 
them. These data and assumptions formulate the communicative back-
ground leading to the success of the communicative process. 

Finally, we indicate the speech acts in the poem and their significance 
in investigating the relationship between language and communication, 
paying attention to the dimension of use according to the discoursal and 
pragmatic contexts. The paper is concluded by the most important conclu-
sions.      
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مة  املقدِّ
ــوث اللغوية بطبيعتها تركز  البح
على أغراض اللغة؛ ذلك ألن املتكلم 
ــد معي في  ــى حتقيق قص يرمي إل

خطابه سواء كان نثرًا أم شعرًا.
ــاء والباحثون  ــزم العلم ــذا ع فله
على دراسة اللغة دراسة علمية؛ بغية 
ــل محتوياتها،  ــّك شفراتها وحتلي ف
فوجدوا أنفسهم أمام ظاهرة شديدة 
ــج واحد أن  ــى ملنه ــد ال يتسن التعقي
يصف خصائصها وصفاتها، ويفّسر 
ــًا يصيب  ــا تفسيرًا واضح ظواهره
متعددة  مناهج  فافترضوا  كبدها، 

لكشف أسرارها ومضامينها.
ــك املناهج التي تناولت  غير أن تل
ــل قد أفرزت  ــة بالدرس والتحلي اللغ
دون  ــت  حال ــة  متنوع ــاالت  إشك
ــى الهدف املرجتى، ذلك  الوصول إل
ــرج األحوال  ــا قد أخ ــًا منه أن قسم
ــون فيها املتكلم  النفسية التي يك
ــة اللغوية،  ــاج الرسال ــاء إنت في أثن
ــك أهمل قسٌم من هذه املناهج  كذل

ــَة املقام إهمااًل تامًا، فأضحِت  مسأل
ــردًا، ليس  ــًا عقليًا مج ــة نشاط اللغ

للتواصل االجتماعي أثر فيها.
ــرزت مناهج أخرى  ــذا ب وعلى ه
ــام املتكلم إلى  ــت أن تعيد مق حاول
ــا  ــوي، كم ــل اللغ ــرة التحلي حظي
ــاق أثره في  ــت أن تعطي السي حاول
ــت التداولية  ــل، فكان ذلك التحلي
ــج، بلحاظ أن  ــد أبرز تلك املناه أح
ــة اللغة في أثناء  التداولية هي دراس

االستعمال.
الكشف  إلى  ــى  تسع والتداوليُة 
عن آليات وكيفيات حتقيق مقاصد 
املتكلم, فهي تختص بدراسة علقة 
ــوي مبستعمليه وطرق  ــاط اللغ النش
ــات اللغوية بنجاح،  استعمال العلم
وتتناول النصوص، انطلقًا من البنية 
الّلغوية، موليًة أهمية خاصة للعوامل 
املقامية، واألحوال السياقية، مانحة 
ــم )املبدع(،  ــكّل من املتكل دًورا ل
واملستمع )املتلقي(؛ ألنَّ األثر األدبيَّ 
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ــه إالَّ  ــق فاعليت ــوي ال تتحق أو اللغ
ــار تواصلي ثنائي، طرفاه  ِضْمن مس
التداولية  ــون  ولك واملتلقي،  املبدع 
ــد املتكلمي،  ــي مقاص ــث ف تبح
ــر الدراسة فيها على اللغة  فل تقتص
العادية وحسب؛ بل يكن تطبيقها 
ــاب الشعرّي،  ــى اخلط ــك عل كذل
ومن هنا فإن اخلطاب الشعري يؤدي 
وظيفة إقناعية، فهو يؤثِّر في املتلقي 
ــة واللغة واإليقاع،  بالصورة اجلمالي

وفيه مزج بي اإلقناع واإلمتاع.
وفي ضوء هذا التصّور يتخذ هذا 
البحث من الدرس التداولي منهجًا، 
ومن قصيدة )وجه الصباح( للشاعر 

السيد جعفر احللي مجااًل للتطبيق.
 التداولية

ــد ظهور  ــة بع ــَة اللغوي إنَّ الساح
ــَدْت تغييرًا في املناهج  التداولية َشَه
ــد الدراسة اللغوية  واملفاهيم, فلم تع
ــة التقليدية،  ــر البنيوي مقيدة باألط
ــة، إِذ  ــة التحويلي ــى التوليدي وال حت
ــوي احلديث على  انفتح الدرس اللغ

ــدة وفضاءات منهجية  مساحات عدي
ــى حقيقة  ــة الوصول إل ــة بغي متنوع

اللغة.
ــات  اللساني ــن  م ــة  والتداولي
ــدرس اللغة على  ــي ت ــة الت التواصلي
أساس أن الوظيفة األساسية لها هي 
التواصل، والربط بي النظام اللغوي 

وكيفية استعمال هذا النظام.  
ــات األولى للتداولية  ا اإلرهاص أمَّ
ــدأْت عند شارل موريس الذي  فقد ب
 )1()pragmatics( ــح استعمل مصطل
في مقالته )أسس نظرية العلمات( 
ــا  ه بأنَّ ــا  فه وعرَّ )1938م(،  ــة  سن
ــدرس علقة العلمات  العلم الذي ي
مبستعمليها)2(، وهذا التعريف يتسم 
ــو يتجاوز  ــة، فه ــوم والشمولي بالعم
ــات إلى حقل  ــام للساني ــار الع اإلط
ــا، وكذلك التواصل  السيميوطيقي
ــل  ــى التواص اه إل ــدَّ ــي فيتع اإلنسان
ــم يحدد سوى  ــي واآللي، ول احليوان
ــّي للتداولية)3(، ولذلك  البعد الوصف
ــددة بعده ُبغية  ــْت تعريفات متع َف ُعرِّ
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ــط حقله  ــح، وضب املصطل ــط  ضب
ــات  التعريف ــك  تل ــن  وم ــي،  البحث
فها  عرَّ ــذي  ال ــون(،  )فيرش تعريف 
ــة السلوك  ــدرس التداولي ــًل: >ت قائ
ــد الذي  ــي، والبع ــي اإلنسان اللفظ
تدرسه التداولية هو الصلة بي اللغة 
ــان بشكل كامل<)4(،  وحياة اإلنس
ه  ــا حدَّ ــه )إيلوار( مب ــاد يوافق ويك
ها )إطار  ــى أنَّ ــة؛ إذ ذهب إل للتداولي
معرفي يجمع مجموعة من املقاربات 
للقضايا  ــا  معاجلته ــد  عن ــرك  تشت
ــة في االهتمام بثلثة معطيات  اللغوي
ملا لها من أثر فّعال في توجيه التبادل 
الكلمي وهي: املتكلمون >اخملاَطب 
واخملاِطب( والسياق )احلال / املقام(، 
ــة للكلم؛ أي  ــاالت العادي واالستعم
ــي والعادي للغة في  االستعمال اليوم
ها:  ــا بأنَّ ــت أيًض ف ــع<)5(، وُعرِّ الواق
لعملية  ــروري  الض االرتباط  >دراسة 
التواصل في اللغة الطبيعية باملتكلم 
والسامع باملقام اللغوي، وباملقام غير 
ــود معرفة  ــوي، وارتباطها بوج اللغ

تلك  ــار  استحض وبسرعة  ــة  أساسي
املعرفة<)6(.

 وفي ضوء ما سبق يكن تعريف 
ــم بدراسة املعنى  ها: تهت ــة أنَّ التداولي
ــداول الكلمات بي  ــن في ت الكام
املتكلم واملتلقي في سياق ما, وليس 
املعنى الكامن في الكلمات وحدها 
أو املرتبطة بأحد مكونات الرسالة 
ــة، أي أن التداولية ال تكتفي  اللغوي
بالوصف والتفسير عند حدود البنية 
اللغوية أو املستوى الشكلي لها, بل 
تتجاوز إلى مستويات أعمق، وأكثر 
ــرة اللغوية، بكل  ــًا للظاه استيعاب
أبعادها التواصلية، ذلك أنها تدرس 

اللغة وعلقتها مبستعمليها.
 الشاعر والقصيدة

ــد جعفر بن  ــو يحيى السي ــو أب ه
أبي احلسي محمد بن محمد حسن 
ــد عيسى بن كامل بن  بن أبي محم
ــر باحلّلي، من أشهر  منصور الشهي
مشاهير شعراء عصره ومن أركان 

النهضة األدبية في عصره.
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ــة السادة إحدى قرى  لَد في قري ُوِ
ــن شعبان عام  ــي النصف م احللة ف
1277هـ)7( ، ويعد مْن أشهر شعراء 
ــو يلي السيد  ــاء احلسيني؛ إذ ه الرث
ــي )1831- 1887( في  ــدر احلل حي

هذا الرثاء.
ــن شعر  ــو أحس ــف ه وأدب الط
ــي)8(. جمع ديوانه  السيد جعفر احلل
ــد هاشم, ورتبه  ــوه العلمة السي أخ
ــب املطبوع, توفي & عام  على الترتي

1315هـ ودفن بوادي السلم )9(. 
الصباح(،  ــه  )وج ــه  أما قصيدت
ــات األدب احلسيني,  َفُتَعدُّ من معلق
ــة التي  ــف الشجاع ــدة تص والقصي
ــي × وأصحابه  ــا احُلس ــم به اتس
ــل الطرف  ــم مقاب ــة عدده رغم قل
اآلخر الذي اتسم بالظلم واجلنب في 
ــه، وإليصال ذلك املعنى  الوقت نفس
ــدة الصورة من املألوف  نقلت القصي
ــة الطف  ــال لتقص ملحم ــى اخلي إل

وشجاعة أبطالها.
ــن  ــة م ــدة بجمل ــز القصي وتتمي

ــي تؤهلها ألْن تكوَن  اخلصائص الت
مجااًل لتطبيق الدراسة التداولية.

 السياق التواصيل
ــا  ــظ مم ــب اللف ــاق يصاح السي
ــى توضيح املعنى، وّسماه  يساعد عل
ــة احلالية، التي تعني  بعضهم القرين
تلك األجزاء التي تسبق النص أو تليه 
ــرة، ويتحدد من خللها املعنى  مباش
ــود )10(، ويعد السياق عنصرا  املقص
ــة التداولية  ــام النظري مهما >في قي
ــن مجموعة العناصر  وهو يتكون م
املصاحبة للحدث اللغوي، كاملرسل 
ــان واملكان وعدد  واخملاطب والزم
ــوي  ــدث اللغ ــي احل ــي ف املشارك
ــع السياسي أو  وطبيعة املناخ والوض
االقتصادي إن كان لها دور في بناء 

وحتليل التركيب اللغوي<)11(.
ــم بالسياق  ــاك أمور تتحك وهن
ــا  ــم >أوله ــة باملتكل ــون متعلق تك
ــو ذكر أم  ــه، هل ه ــم نفس املتكل
ــر؟ واحد أم  ــر أم كبي ــى؟ صغي أنث
اثنان أم جماعة أم جمهور؟ وما جنسه 
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ودينه وشكله اخلارجي ونبرة صوته 
ــي إلى آخر هذه  ومكانه االجتماع
الصفات التي متيزه عن غيره. وهذا 
ــع أيضًا. ويشمل  ــق على املستم ينطب
إضافة إلى ذلك علقته باملتكلم من 
ــث القرابة أو الصداقة أو املعرفة  حي
ــة أو عدم  ــة أو عدم املعرف السطحي

اللمباالة أو العداوة<)12(. 
أسئلة  ــرح  بط ــم  تهت ــة  والتداولي
ــن أي نص لغوي، وحتاول  مختلفة ع
ــول إلى  ــة الوص ــا بغي ــة عنه اإلجاب
ــة اخلطاب،  لعملي الدقيق  ــد  القص

ومن هذه األسئلة:
1. من متكلم النص؟ 
2. من متلقي النص؟ 

3. ما زمان النص؟
4. ما مكان النص؟ 
5. ما موضوع النص؟ 

6. ما هو مصدر التشويش واإليضاح؟ 
وكيف نتحدث بشيء ونفهم شيئا، 

في حي نريد قول شيء آخر؟)13(. 
إن كل نص أدبي شعرًا كان أو 

ــن مخاطبة ذوات ما  ــرًا ال  يخلو م نث
ــذوات داخلية,  ــواء كانت هذه ال س
ــل الذوات  ــة متحققة بفع أم خارجي
ــن توجيه  ــي متكن م ــة الت الداخلي
اخلطاب إلى شخص بعينه قد يكون 
ــوا، ولكن النص  ــًا أو مهّج ممدوح
ــري ال تنتهي حدوده التخاطبية  الشع
ــذات املقصودة باخلطاب؛ بل  عند ال
ــة ذاتها إلى  ــول الرسال ــول وص يتح
ــن حسب ما  ــة ممتدة في الزم رسال
ــن إبداع، يخرج  ــَر لها صاحبها م َوفَّ
بها دائرة حتديد شخص بعينه، إلى 
مجال أوسع.)14( وهذا ما سنكتشفه 
ــي  ــي ف ــا احلل ــات شاعرن ــي أبي ف
ــن طريق حتليل  ــه، وذلك ع قصيدت
تلك األبيات باستعمال آليات تداولية 
مناسبة تقودنا إلى حتديد )املتكلم، 
ــي هذا  ــة(، وف ــي، والرسال واملتلق
ــس  ــة   لي ــر التداولي ــدد تظه الص
ــلت كما شاع  ــا سلة مهم بوصفه
ــا جامعًا بي  ــا، ولكن بوصفه نعته
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ــة التواصلية، فقد  ــاب العملي األقط
ــة بتركيزها  ــادت املبدع للواجه أع
على القصيدة، ومنحت النص فرصة 

إظهار هذه املقاصد.)15(
املتكلم هو الشاعر السيد جعفر 
احللي وهو يبدأ قصيدته حيث يقول 

في مطلعها:
 وجــه الصــباح علـّي لـيٌل مـظلُم

وربيـــع أيـامــي علــيَّ مـحــرُم 
ــٌر ــُل يشهد لي بَأني ساه واللي

موا ُمذ طـاَب للنـاس الـرقـاُد وهـوَّ
ــي  ــوُم مبضجع  َقلِقًا ُتَقلِّبني الهم

ــوُر فكري في الزماِن ويتهُم  ويغ
ــم( إلى  ــر )املتكل ــد الشاع عم
ــوب اخلبر في األبيات  استعمال أسل
ــا نعرف إما  ــة، واخلبر كم املتقدم
ــرًا صادقًا أو كاذبًا،  أن يكون خب
ــدق وال  ــف بالص ــرًا ال يوص أو خب
الكذب، فالصادق ما طابق الواقع 
ــا، والكاذب ماخالف  واالعتقاد مع
ــاد معا، أما ما طابق  الواقع واالعتق
والعكس  ــاد  االعتق وخالف  الواقع 

فهذا ال نسميه صدق وال كذب)16(. 
ــر الذي  ــد بأن اخلب ــر يعتق فالشاع
ــة يستطيع  ــه أبياته هو وسيل تضمنت
ــي املستمع  ــا أن يؤثر ف ــن طريقه ع
ــي(، وذلك بوصف اخلبر آلية  )املتلق
ــى ملحظة  ــة, فهو >يقوم عل تداولي
ــال، أي مراعاة املوقف  مقتضى احل
ــع جتاه ما  ــن حال السام النفسي م
ــرار املتكلم إلى  ــه, واضط يخبر ب
ــكلم والتصرف فيه حتى  تعديل ال
ــؤدي وظيفته  ــم حال السامع وي يلئ

التواصلية اإلبلغية<)17(. 
َر عن ذاته  ــد َعبَّ ــد الشاعر ق فنج
في هذه األبيات املتقدمة, فهو يظهر 
ــزُن منه  ن احل ــد متكَّ ــه, وق معانات
ــى وحزنه  ــه دائمة األس وجعل حيات
ــح وجه  ــه أصب ــك بأن ــرًا، ذل مستم
ــوان للتفاؤل  ــو عن ــاح الذي ه الصب
والفرح والسرور ليًل مظلمًا بالنسبة 
ــاظ املعاناة التي  ــر، بلح إلى الشاع
تتجدد عنده كل يوم , حتى صارت 

ملزمة له.
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ــم -شاعرًا  ــكل متكل ــد ل ال ب
كان أو كاتبًا- من أدوات يستعملها 
ــه، فتساعده  ــي مستمعي ــر ف للتأثي
ــود، أما  ــول إلى غرضه املنش للوص
ــي حصيلة الشاعر  ــك األدوات فه تل
ــة ظاهرة  فاللغ واللغوية،  ــة  البلغي
ــاط بثقافة  ــة شديدة االرتب اجتماعي
ــا، وأن هذه  ــب الذي يتكلمه الشع
ــا يكن حتليلها  الثقافة في جملته
ــف  املواق ــواع  أن ــر  حص ــة  بواسط
ــي يسمون  الت ــة اخملتلفة  االجتماعي
ُكّلً منها مقامًا، فمقاُم الفخِر غيُر 
مقام املدح، وهما يختلفان عن مقام 
ــاء أو االستعطاف أو التمني أو  الدع
ــن رأي البلغيي  الهجاء، وكان م
ــال(؛ ألن صورَة  ــكل مقام مق أن )ل
ــر البلغيي  ــُف في نظ املقال تختل

بحسب املقام)18(.
إن )السياق التواصلي( العام الذي 
يجري في احلديث، ينعكس في طبيعة 
االستراتيجية التي يتبناها املتحاوران، 
ــة  إلستراتيجي ــم  املتكل ــي  تبن ألن 

بالسياق  ــق  غيرها>يتعل دون  ــة  معين
ــي عموميته، أي يتعلق باملتحاورين  ف
وبعلقتهما داخل السياق، بل ويتعلق 
ــو خارج السياق، أي يتعلق مبا  مبا ه
يعرفه )املتكلم( عن اآلخر)املتلقي( 
وما يعرفه املتحاوران عن املقام وعما 
ُيريداِن قوله أو سماعه، وهما يعرفان 
ــذي يكن أن  ــة تامة املدى ال معرف

يبلغاه في التحاور<)19(. 
ــد جاء  ــا احللي ق ــد شاعرن فنج
بصور منسجمة مع املقام الذي وردت 
ــن ثقافة  ــًا ما يعرفه ع ــه، مراعي في
ــد جنح  في  ــاده، فق )املتلقي(واعتق
ــاة اجلامدة، وجعلها  استنطاق احلي
تتحدث وحتكي املعاناة التي عاشها 
جميلة،  ــة  بلغي ــورة  بص ــر  الشاع
ــل معاناته  ــي نق ــر ف ــاد الشاع وأج
معاناة  ــة، فجعلها  الذاتي الشخصية 
عامة، وأشرَك الليَل والنهاَر معه في 

ذلك احلزن.
وهذا ما جندُه في األساليب التي 
استعملها ووظفها في منظومته منها: 
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الطباق واملقابلة في )الليل, النهار( و 
)السهر, الرقاد(. وكذلك استعماله 
ــوب التشبيه, فقد جعل للصباح  ألسل
ــى الناس وهذه كلها  َوْجهًا يطل عل
ــات تداولية  ــا آلي ــا أن نعده يكنن
ــع )املتلقي( على فهم  تساعد املستم

معنى النص واستيعابه.
ــول إلى املعنى في صورته  و للوص
الشاملة البد من أن نستخدم الطرق 
ــا فروع  ــا لن ــي تقدمه ــة الت التحليلي
ــة, ومن  ــة اخملتلف ــات اللغوي الدراس
ــم(، واحلقائق  ــروع )املعج ــك الف تل
ــي نصل إليها بوساطة املعجم هي  الت
ــا إلى احلقائق  ــق جزئية تقودن حقائ
ــي( )20(.  ــة أي )املعنى الدالل الكلي
ــك في كلمة  ــع أن نبي ذل ونستطي
ــي البيت الذي  ــور( التي وردت ف )غ

يقول فيه الشاعر:
قلقا تقلبني الهموم مبضجعي

ــور فكري في الزمان ويتهم ويغ
ــم  ــي املعاج ــور( ف ــة )غ فكلم
ــن الغار, جاء في  ــة منحدرة م العربي

تاج العروس: الغور بالفتح: القعر من 
كل شيء وعمقه وبعده, ورجل بعيد 

الغور: أي قعير الرأي جيده )21(.
ــأن كلمة  ــذا نستخلص ب من ه
ــول أو  ــق, والدخ ــي التعم ــور تعن غ
ــا نقول: غارت العي  االخفاء, فعندم
ــا، وغارت الشمس  أي اختفى ماؤه

اختفت وغربت.
ــور( على  ــرض كلمة )غ ــن ع م
ــة استطعنا أن نعرف  املعاجم العربي
ــك الكلمة، ومن  املعنى الُعرفي لتل
ــى املعنى  ــل إل ــع أن نص ــم نستطي ث
الكلي )الداللي( عن طريق العلقة 
العرفية بي الكلمة ومعناها، وذلك 
ــاق املناسب،  ــد وضعها في السي بع
وهذا الذي فعله شاعرنا احللي فقد 
ــة )غور(؛  ــي استعمال كلم أجاد ف
ــي سياق أعطاها املعنى  إذ وضعها ف
املتلقي  ــع  ــوب، والذي يستطي املطل

تخيله بقليل من التأمل.
ــر أراد القول: إن اخلوف  فالشاع
ــه استطاع  ــق الذي سيطر علي والقل
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ــه إلى عالم آخر جعله يفكر  أن ينقل
ــكك )يتهم(  ــل, ثم يندد ويش ويتأم
ــذه الصورة  ــن. وه ــذا الزم ــي ه ف
وصلت إلى املتلقي عن طريق آلية من 
اآلليات التداولية وهي )السياق(، أي 
ــات مبعناها املعجمي  ادخال الكلم
ــا يستطيع عن  ــاص به ــي سياق خ ف
ــى املراد, ذلك  ــه الوصل للمعن طريق
أن املفردات والعبارات ال تكون لها 
قيمة إالَّ إذا كانْت في السياق الذي 

يناسبها.
ــة الثانية من  ــل للمقطوع    وننتق

القصيدة وهي:
َمْن لـي بيوم وَغـى يشبُّ ضــرامُه 

 ويشيُب فــوُد الطـفل منه فيهرُم
هُ  يلقــي العجاج به اجلـران كأنَّ

ليـــٌل وأطــراف األسـنة أنــجُم
فعسى أنــال من التراب مواضيًا

 تسدى عليهــن الدهــور وتلحُم
أو مــوتة بي الصفــوف أحـبها

موا هي ديــُن معشرَي الذيـن تقدَّ
 بعد أن وجدنا الشاعَر احللَّي قد 

ــات مقطوعته األولى  ــح في أبي أوض
من القصيدة  معاناته التي يعيشها، 
ــة يتمنى  ــذه املقطوع ــي ه ــده ف جن
أمنيات متعددة, فهو في البيت األول 

الذي يقول فيه:
َمـْن لـي بيوم وغى يشب ضـرامه 

ويشيب فود الطــفل منه فيهـرم
ــوب االستفهام؛  ــل أسل إذ استعم
الذي يخرج فيه إلى أغراض مجازية 
ــة  بصياغ ــب  يتلع ــي  ك ــرى  أخ
ــر اإلثارة  ــق عنص ــه, لتحقي نصوص
والتشويق عند املتلقي, فإذا استعملت 
ــر معانيها  ــام في غي أدوات االستفه
األصلية فإنها تعطي الكلم حيوية, 
ــاع والتأثير به, وذلك ملا  وتزيد اإلقن
في هذا االستعمال من إثارة السامع 
ــذب النتباهه, ومن إشراكه في  وج
التفكير, ليصل بنفسه إلى اجلواب 

دون أن يلى عليه.)22(
ــُر يتمّنى حدوَث معركة  فالشاع
ــا ويكون  ــكل تفاصيله ــدة ب شدي
ــة  ــذه املعرك ــا، ه ــًا فيه مشارك
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ــة إذا اندلعت جتعل األطفال  الضاري
تهرم من شدة قسوتها وضراوتها.

وبعدها ينتقل الشاعر إلى أسلوب 
الترجي باستعمال الفعل )عسى( في 
البيت الذي يقول في صدره:   )فعسى 

أنال من التراب مواضعًا(. 
ــاك فرقًا بي  ــا نعلم أن هن فكلن
ــا الترّجي فهو  ــي والتمني, أم الترج
ــيء املراد إجنازه  ترّقب حصول الش
ــوُن مع بذل  وحتقيقه؛ فالرجاُء يك
ــد، وحسن التوكل،  العطاء واجله
ــه, أما التمني  ومع إمكانية حصول
ــيء سواء  ــول الش ــُب حص ــو طل فه
كان ممكنًا أو ممتنعًا, كما ميز 
ــن التمني  ــي نوعي م ــون ب البلغي
وهما: األول توقع األمر احملبوب الذي 
ال يرجى حصوله لكونه مستحيًل, 
ــر احملبوب الذي  ــي توقع األم والثان
ــى حصوله لكونه غير مطموح  يرج

في نيله)23(. 
إال أن شاعرنا يرجو ويطلب أمرًا 
ــو نيل املوت  ــن احلصول، وه ممك

في تلك املعركة الضارية التي متنى 
ــد أن موته أو  ــو يعتق ــا, فه حصوله

شهادته هي التي حتقُق النَّصَر. 
ــال  ين أن  ــو  ويرج ــى  يتمن ــو  فه
ــرات(، - وجدتها)التراث( في  )الت
ــت(،  ــل البي ــب أه ــاب مصائ )كت
ــك القتال  ــا يريد بذل ــر هن فالشاع
ــن هذه  ــخ، ويحقق م ــول التاري دخ
ــًدا وُمستمًرا،  ــة مجًدا ُمخل املعرك
وهذا املعنى ممكن أْن نستنتَجُه من 

عجز البيت الذي يقول فيه:
)تسـدي عليهن الدهـور وتلـحم(

من هذا يتضح أّن اخلطاَب الثوريَّ 
ــري في مكوناته  عند الشاعر تأثي
املسبقة،وفي مسكوكاته والغرض 
ــذي يتمتع  ــة املتلقي ال ــه استمال من
ــي نفسه  ــاب، وله ف ــة اخلط بفاعلي
مكان عظيم, بل يتحول إلى مقدس 
ــت  ــاه، وإن كان ــه إي ــرد بلوغ مبج
ــذا اجلانب  ــر ه ــوص ال تظه النص
ــه لكل قارئ,  بوضوح, وتفصح عن
وتتفاوت فيما بينها في درجة شدته؛ 
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ــص لهذه اآللية  لذلك احتاج هذا الن
ــق التأثير املباشر  التقريرية، لتحقي
ــت درجة  ــي( مهما كان ــي )املتلق ف

تقبله للنص.)24(
اإلضامرات التداولية )الفرتاض السابق(.

إن العلقة بي طرفي اخلطاب املرسل 
ــم العناصر السياقية  واملتلقي من أه
ــد العلمات  ــي حتدي ــر ف ــي تؤث الت
اللغوية املناسبة، فاملرِسُل عند إنتاج 
ــر االعتبار اخللفية  ــِه يأخُذ بنظ نّص
ــه  ــا يلك ــة وم ــة واملعرفي الثقافي
املتلقي من معلومات وأفكار تضيء 
ــه النور ليرى  ــم الرسالة ومتنح معال
ــب السياقية من  ــا حتمله التراكي م
ــي كل تواصل  دالالت تداولية، فف
لساني ينطلق الشركاء من معطيات 
وافتراضات معترف بها ومتفق عليها 
ــذه االفتراضات  ــم، تشكل ه بينه
ــة لتحقيق النجاح  ــة التواصلي اخللفي
ــل، وهي محتواه  ــي عملية التواص ف
ــات والبنى التركيبية  ضمن السياق

العامة في امللفوظ.)25(

ــاء في العملية  إذ ينطلق الشرك
التواصلية من معطيات معرفية مّتفق 
عليها بينهم, متّثل اخللفية التواصلية 
ــي  ف ــاح  النج ــق  لتحقي ــة  الضروري
العملية التخاطبية؛ ذلك أّن املتكلم 
ــق مجموعة  ــُه على وف يوجُه كلم
ــع واحلقائق واالعتقادات التي  الوقائ
ــة اخملاطب  ــًا معرف ــرض مسبق يفت
ــارف املشتركة بي  ــا, ولهذه املع له
أطراف العملية التخاطبية أثر كبير 
ــة التحاورية؛ ألن  ــه العملي في توجي
ــوي ال يحصل في أي  ــل اللغ التواص
حوار بي طرفي العملية التخاطبية إاّل 
وطرفاها يشتركان في هذه املعرفة 
ــوك تواصلي ال  ــة، فكّل سل املسبق
ــراغ فكري أو  ــن ف ــق ألبتة م ينطل
اجتماعي؛ بل يعتمد على ما تراكم 
ــّم تشغيلها  ــارب سابقة , ليت من جت

كمقدمات لتهيئة التواصل)26(. 
ــي  الباحث ــُض  بع ــق  أطل ــد  وق
ــاراِت  ــح اإلضم ــي، مصطل احملدث
ــاظ أن اإلضمارات  ــة، بلح التداولي
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التداولية »عبارة عن اإلضمارات التي 
يكون األصل فيها مقامات الكلم 
وسياقاته من حيث مناسبته لها«)27(.

ــراض السابق آلية من  إذن, فاالفت
ــج التداولي ُتعنى بدارسة  آليات املنه
ــي املتكلم  ــة ب ــارف املشترك املع
ــي أن  ــا ينبغ ــي م ــب، أو ب واخملاط
ــرض العلم بِه  يكون معروفًا أو يفت
مسبقًا قبل إجراء اخلطاب، فعندما 

نقول على سبيل املثال: 
أ. زيد اغتيل سنة 1868م.
ب. زيد قتل سنة 1868م.

ــًا،  مسبق ــًا  افتراض ــن  يتضم
ــي  ف ــل(  )اغتي ــل  الفع ــال  فاستعم
اجلملة )أ( يفترض أن زيدًا شخصية 
سياسية بارزة، بخلف الفعل )قتل( 

في اجلملة )ب(.)28(
ــق هو«مفهوم  الساب ــراض  واالفت
ــارة  العب ــه  تتضمن ــي  برجماتيك
ــه من حيث  ــام الذي ترد في في املق
ــة لدى املتكلم  املعلومات املشترك

واخملاطب <)29(.
ــا يقوم بتأليف  إنَّ املتكلم عندم
ــون علـى وجه تداخلت  كلمه يك
ــرة ترتبط  ــه عناصر كثي في تأليف
ــا، ومن هذه  ــط م ــِه براب بشخصيت
املسبقة  ــك االفتراضات  تل العناصر 
ــي افتراضات  ــي ينطلق منها, وه الت
يكن استنباطها من كلمِه؛ ألّنها 
تكون متضمنة فيه وال يجد اخملاطب 
ــا, وتصدر هذِه  صعوبة في إدراكه
ــات التي  ــن املعلوم ــات ع االفتراض
اكتسبها املتكلم من خلل محيطه 

االجتماعي ومواقفه الشخصية)30(.
))فإذا قال رجل آلخر: اغلق النافذة، 
ــًا أن النافذة مفتوحة،  فاملفترض سلف
ــررًا يدعو إلى إغلقها،  وأن هناك مب
وأّن اخملاطب قادر على احلركة، وأّن 

املتكّلم في منزلِة اآلمر((.)31 (
ــض الباحثي  ــز بع ــذا وقد مّي ه
ــراض السابق:  ــن االفت ــي نوعي م ب
املنطقي، والتداولي، فاألول مشروط 
ــي، فإذا كانت  بالصدق بي قضيت
القضية )أ( صادقة كان من اللزم 



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

203

المقاربات التداولية في قصيدة )وجه الصباح(

203

المقاربات التداولية في قصيدة )وجه الصباح(

ــة  ــة )ب( صادق ــون القضي أن تك
ــًل: إن املرأة التي  ــًا, فلو قلنا مث أيض
ــت أرملة, وكان  ــا زيد كان تزوجه
ــزم أن يكون  ــول صادقًا ل هذا الق
القول: زيد تزوج أرملة صادقًا أيضًا, 
ــي فليس لُه  ــا االفتراض التداول وأم
دخل بالصدق أو الكذب , وإمنا هو 
ــات املشتركة بي  مشروط باملعلوم

املتكلم واخملاطب.)32(
ــور عن  ــذا التص ــق ه ــى وف وعل
االفتراض السابق وإجراءاته، سوف 

نحلل مقطوعات القصيدة.
يقول شاعرنا احللي في قصيدته:

هــَر ِمن عـاداته  مـا ِخـلُت أَن الدَّ

تروى الكلب به وُيظما الضيغُم

ويقــدم األمــوّي وهــو مــؤخٌر

ــُر العلـــوّي وهـو مقــدُم ويؤخَّ

مثل ابـــن فـاطمة يبيُت مـشردًا

اتِه ُمـــتنعُم   ويــزيُد فــي لـــذَّ

يرَقــى منابَر أحـــمد متآمـــرًا

 فـي املسلمي، وليَس ينكر مسلُم

قُ الدنـيا علـى ابـن محمد ويضـيَّ

حتــى تقــاذفه الفضاُء األعـظُم

إن هذه األبيات املتقدمة تستبطن 
افتراضات سابقة عديدة منها: 

أواًل: إنَّ في قوله:
مــا خــلُت أنَّ الدهـَر من عاداته

تروى الكلب به وُيظما الضيغُم

ــود  ــاده وج ــق مف ــراض ساب افت
ــَر جعَل  ــب اذ أّن الده ــض رهي تناق
ــى منزلة من كل  ــد وهو األعل األس
احليوانات عطشاَن، والكلب التي 
ــوة تعيش في رغد  ــل رتبة وق هي أق
ونعيم. من هذا جند أن األسد عاش 
ــر احللي،  ــة السيد جعف ــي مخيل ف
ويبدو أنه كان معجبًا بهذا احليوان 
ــد )سيد السباع(،  املفترس، فاألس
املتوحشة،  ــات  أشرف احليوان وهو 
ــك املهاب  ــا منزلة املل ــه منه ومنزلت
ــه وقساوته وشهامته  لقوته وشجاعت
ــه ولذلك  ــة خلق ــه وشراس وجهامت
ــوة والنجدة  ــه املثل في الق يضرب ب
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ــدام واجلراءة  ــة وشدة اإلق والبسال
والصولة، فاألسد كرمي شريف لذلك 

فهو يشبه به اإلمام احلسي ×)33(.
أما في البيت الثاني:

ويقــدم األمــوّي وهــو مــؤخٌر 
  ويؤخـــر العلـــوّي وهو مقـدُم 
فهناك افتراض سابق بأن األموي 
ترتيبه الطبيعي له هي املؤخرة, فأما 
ــي املقدمة، والذي يعضد  العلوي فف
ــراض هو تعجب الشاعر،  هذا االفت
فكأمنا يتساءل وهو متحير كيف 
ــر على العلوّي  ــدم األموّي الكاف يق
ــرض أن يكون  ــف؟ وهو يفت الشري

العكس.
وبعدها يسترسل الشاعر ويقول:

 مــثل ابن فـــاطمة يبيُت مشردًا
ويــزيد فــي لـــذاته مــــتنعُم

 يـــرقى منابر أحــــمد متآمرًا
 فـي املسلمي وليس ينكر مسلُم
يظهر التدقيق في البيتي واإلنعام 
ــا أنَّ الشاعَر يستنكر ما فعله  فيهم
ــد باإلمام احلسي ×، وكيف  يزي

ــوات، وهو ابن  ــي الفل ــُه مشرٌد ف أن
ــد c, في حي َأنَّ  فاطمة بنت محم
ــاد غارق في  ــن هند آكلة األكب اب
ــن الطلقاء،  ــو الطليق اب اللذات وه
ــن فاطمة( هذا دليل على  فقوله: )اب
ــي×،  للحس ــة  املرموق ــة  املكان

ففاطمة هي بضعة الرسول‘.
ــب حق احلسي×  فيزيد اغتص
ــر واخلديعة، وهو  ــق التآم عن طري
ــول اهلل،  ــر رس ــى مناب ــح يرق أصب
ويطارد أبناءه ويقتلهم ظلمًا وبهتانًا، 
ــار املسلمي  ــام أنظ ــك أم وكل ذل
ــم ال ينكرون  وعلى أسماعهم، وه

عليه ذلك، )وليس ينكر مسلم(. 
ــر إلى حقيقة  ــر هنا يشي فالشاع
ــذي  ــي ال ــم السياس ــي أن الظل وه
ــن معاوية على  كان يارسه يزيد ب
احلسي× خاصة، والعلويي عامة  

كان سبب معاناته وتأزم نفسيته 
ــى املقطوعة التالية  وإذا انتقلنا إل

من القصيدة والتي يقول فيها:
خــرج احلسي مـن املدينة خائفًا

 كخروج مــوسى خائفًا يتكتُم
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وقــد اجنلى عن مكة وهو ابنها
ِت احلــطيُم وزمزم  ـَ فـ وبــه َتَشرَّ

 لـم يــدِر أين يريح بـدَن ركابه
ُم   فـــكأمنا املـأوى عـليه ُمَحرَّ
ــأن  ب ــت  البي ــذا  ه ــا  لن ــر  يظه
ــان خائفًا من يزيد،  احلسي× ك
ــده لم يكن  ــه من مدينة ج فخروج
ــى  ــراض َتَأتَّ ــذا االفت ــه, وه بإرادت
ــروج موسى خائفا  ــْن قوله: )كخ ِم
ــى× كان خائفا  يتكتم(, فموس
من فرعون الذي ينتظر به الشر)34(، 
بدليل قوله تعالى: }َفَأصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ 
ــص/18[،  يََترَقَّبُ{]القص خَائِف�������������ًا 
فكان خروج احلسي شبيهًا بخروج 
ــة, ُعِرَف  ــن معاوي ــى, فيزيد ب موس
بفسقه وفجوره وظلمه، فهو فرعون 
ــن الصورة  ــا تبي لنا م عصره كم
ــله ، وهذا  ــي تضمنها البيت أع الت
ــه الشاعر  ــذي استعمل ــوب ال األسل
ــى اقتباسًا من  ــذا البيت يسم في ه
ــد يسميه بعض احملدثي  القرآن, وق

تناّصًا. 

ــات القصيدة  ــراء أبي ــن استق وم
ــد أكثر من  ــر ق ــا أن الشاع وجدن
ــة, وشيوع  ــات القرآني ــك التشبيه تل
ــن التشبيهات له علقة  هذا النوع م
ــى عليها  ــة التي ترب ــة الديني بالتربي
ــه وعصره،  ــر، فهو ابن بيئت الشاع
ــراء، لذلك  ــأن جميع الشع شأنه ش
ــة مستوحاة من  ــه اللغوي ــد مادت جن
ــرمي أواًل، ومن الشعر  ــرآن الك الق

العربي القدمي ثانيًا.
إن هذا النوع من التشبيهات يقوُم 
على استحضار الشاعر لبعض آيات 
ــرآن الكرمي وألفاظه وتضمينها  الق

في أشعاره، ومن ذلك قوله: 
ولصبـــر أيـوب الذي ادرعوا به 

ـِـْن نسج داود أشــد وأحـكُم  م

ــار لقصة  ــا تلميح واستحض وهن
النبي أيوب ×، والتي جاء ذكرها 
في القرآن الكرمي:}وَخُْذ بِيَ��دَِك ضِْغثًا 
َّ��ا وَجَدْنَ��اهُ صَابِ��رًا  َفاْض��ِرب بِّ��هِ وََل َتحْنَ��ثْ إِن
أي:  ]ص/44[،  َأوَّابٌ{  َّ��هُ  إِن الْعَبْ��دُ  نِعْ��مَ 



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

206

م.م. حيدر عذاب حسين 

206

م.م. حيدر عذاب حسين 

ــه: خذ بيدك ُحزمة شماريخ،  وقلنا ل
ــك إبراًرا بيمينك،  فاضرب بها زوج
ها مئة  ــم ليضربنَّ فل حتنث؛ إذ أقس
ــا غضب  ــاه اهلل، لـمَّ ــدة إذا شف جل
ــر أثناء مرضه،  ــا من أمر يسي عليه
ــة، فرحمها  ــرأة صاحل ام وكانت 
ــذه الفتوى. إنا وجدنا  اهلل ورحمه به
ــًرا على البلء، ِنعم العبد  أيوب صاب
اع إلى طاعة اهلل, فالنبي  هو، إنه رجَّ

أيوب صار بالصبر من األئمة)35(. 
وإذا أمعنا النظر في البيت نفسه, 

لوجدنا تلميحًا آخَر وهو في عجزِه:
)من نسج داود أشد وأحكم(, وهذا 
ــى: }وَلََق��دْ آَتيْنَا  ــوذ من قوله تعال مأخ
يْرَ وََألَنَّا  دَاوُودَ مِنَّا َفْضلً يَا ِجبَاُل َأوِّبِي مَعَهُ وَالطَّ

لَهُ الْحَدِيدَ { ]سبأ/10[.
أما في قوله:

 لـو سـد ذي القــرني دون وروده 
نسفته هــمته مبا هــو أعـــظم 
ــًا لقصة ذي  ــد تلميح ــا جن  فهن
ــا اهلل سبحانه  القرني التي ذكره
ــرمي؛  الك ــه  كتاب ــي  ف ــى  وتعال
يَْأجُ��وجَ  يَ��ا َذا الَْقرْنَيْ��ِن إِنَّ  }َقاُل��وا  ــال:  إْذ ق

رِْض َفهَ��ْل نَجْعَُل لَكَ  وَمَْأجُوجَ مُْفسِ��دُونَ فِي اأْلَ
خَرْج��ًا عََل��ى َأن َتجْعَ��َل بَيْنَنَ��ا وَبَيْنَهُمْ سَ��دّاً { 

]الكهف/94[.
ــة  ــر بلغ ــة الشاع ــاط لغ إن ارتب
ــم معها, ومع  ــرآن, وتناصه الدائ الق
ــا  ــي عليه ــا يضف ــا, مم موضوعاته
ــوي, وهي  ــّي السلط ــع القدس الطاب
ــة املعرفية للشاعر,  إحالة إلى القيم
ــرآن واقعها الذي تستند  وإلى أن الق
ــذي تتكئ عليه  ــه؛ والركن ال إلي
ــا ناجحا للوظيفة  حيث تكون دعم
اإلقناعية من هذه الناحية, بل متكن 

لها في اخلطاب. )36(  
ــر يختلُف من  ــاع في الشع واإلقن
ــد يختلف من  ــى آخر، وق ــٍر إل شاع
ــرى للشاعر نفسه,  ــدة إلى أخ قصي
مما يعني أن اإلقناع قد تختلف قوته 
ــد تقوى, حسب قدرة  فقد تضعف وق
ــث إن الشاعر  ــر وصدقه, حي الشاع
يوجه حديثه إلى السامع )املتلقي( على 

أساس ما يفترض أنه معلوم له.)37(
كما نلحظ في قول الشاعر السيد 
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احللي:
وقـد اجنلى عـن مكة وهو ابنها

َفِت احلـطيُم وزمـــزُم  رَّ ـَ وبـه َتش

لــم يــدِر أين يـريح بدن ركابه

ُم فكـــأمنا املأوى عــليه ُمـَحرَّ

ــا  ــد تضمن ــي ق ــن البيت إن هذي
ــأن احلسي×  ــًا سابقًا, ب افتراض
ــب؛ بل هو  ــة فحس ــن مك ــس اب لي
سيدها، إن استعمال الفعل )اجنلى( 
داللة على افتراض أن احلسي ترك 
ــرًا، وهو الذي  ــة واملدينة مجب مك
ــت به األراضي املقدسة, وهذا  تشرف
ــاده أن احلسي  ــراض آخر، مف افت
والذي هو ابن بنت النبي محمد‘، 
وبيت اهلل قد تشرف باحلسي، ومع 
ــه وال ناصر  ــح ال مأوى ل ــك أصب ذل
ــم واجلور سوى ثلة  ينصره ضد الظل

قليلة من الرجال املؤمني الشجعان.
ــف فيه  ــذي يص ــع ال ــا املقط أم

العباس× فهو: 
مــا راعــهم إال تقـّحم ضيغــم

غيــران يعجم لــفظه وُيدمـدُم

عبست وجوه القوم خوف الـموت والـ

ــعباس فيهم ضاحك ُمتبّسُم

قـلَب اليمَي على الشماِل وغاَص في الـ

وساِط يحصُد في الرؤوِس ويحطُم

َوَثَنى أبو الفضل الفوارَس ُنّكسـًا

فــرأوا أشــد ثباتهم أن ُيهزمـوا

ما كــرَّ ذو بـأس لـه ُمتقــدمًا

إالَّ وفــــرَّ ورأســـه امُلتقـــّدُم

صـبغ اخليوَل برمــحه حتى غدا

ـان أشقـــر لونها واألدهُم َـّ سيـ

ما شــّد غضبــانًا على مـــلومٍة

إالَّ وحـــّل بهـــا البـلء امُلبـرُم

ــع وال سيما بيته  ــذا املقط وأن ه
ــن افتراضًا سابقًا دلت  األول يستبط
عليه األلفاظ اآلتية: )راعهم، تقحم، 

غيران، يعجم، يدمدم(.
ــاع يزيد بن  ــو أن العدو )أتب   وه
ــدًا شجاعة  ــون جي ــة(، يعرف معاوي
ــيc، فاخلوف الذي  العباس بن عل
ــوة دخول هذا  ــم هو نتيجة ق أصابه
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الضيغم اململوء بالغيرة, والضيغم هو 
اسم من أسماء األسد.

ــول الشاعر:) يعجم لفظه(,  أما ق
ــو الذي لفظه  ــس العباس × ه فلي
ــن شدة خوفهم  أعجمي؛ بل القوم م
ــم باللفظ، أما  ــم يرونه يعج ورهبته

)يدمدم( فمعناها يطبق عليهم.
ــة نبي اهلل  ــح إلى قص ــو تلمي وه
بُوهُ  ــه تعالى:}َفَكذَّ صالح × في قول
َفعََقرُوهَا َفدَمْدَمَ عََليِْهمْ رَبُّهُم بَِذنِبِهمْ َفسَوَّاهَا{

في  )فكذبوه(  ــس/14[،أي  ]الشم
ــن اهلل املرتب عليه نزول  قوله ذلك ع
ــوه )فعقروها(  ــذاب بهم إن خالف الع
ــاء شربها،  ــم م ــم له ــا ليسل قتلوه
)فدمدم( أطبق )عليهم ربهم( العذاب 
ــة  ــا(، أي الدمدم ــم فسواه )بذنبه
ــم بها فلم يفلت منهم  عليهم أي عمه

أحد.)38(
األفعال الكالمية 

إن نظرية األفعال الكلمية تعد 
ــة, كما  ــة التداولي ــر الدراس جوه
ــر باهتمام  ــة تستأث ــذه النظري أنَّ ه

ــي جوانب النظرية العامة  الباحثي ف
ــس  ــاء النف ــة, فعلم ــال اللغ الستعم
ــًا أساسيًا  ــا شرط ــرون اكتسابه ي
ــاد  ــا, ونق ــة كله ــاب اللغ الكتس
ــة ملا حتمله  ــرون فيها إضاف األدب ي
ــة في  ــروق دقيق ــن ف ــوص م النص
ــة وما حتدثه من تأثير  استعمال اللغ
في املتلقي, واألنثروبولوجيون يأملون 
ــرًا للطقوس  ــا تفسي ــدوا فيه أن يج
ــة, والفلسفة يرون  والرقى السحري
ــًا لدراسة علقة  ــااًل خصب فيها مج
ــون يجدون  واللغوي ــم,  بالعال ــة  اللغ
ــٍر من مشكلت  فيها حلواًل لكثي
ــب, وتعليم اللغة,  ــة والتراكي الدالل
أما في الدرس التداولي فإن األفعال 
ــن أهم  ــل واحدًة م ــة تض الكلمي
ــن أهمها  ــه, إنَّ لم تك اجملاالت في
ــل إن التداولية في نشأتها  جميعًا, ب
ــال  ــة لألفع ــت مرادف ــى كان األول

الكلمية.)39(
ــة  ــن بني ــاس م ــزء أس ــي ج  فه
ــّي بحسب رأي العلماء  املنهج التداول
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سي للتداولية)40(. املؤسِّ
 speech act أما الفعل الكلمّي
ــد نواة مركزية في الكثير من  فيع
ــة)41(، وهو ))كل  األعمال التداولي
ملفوظ يفضي التلفظ به في شروط 
ــدث أو فعل، ينتج هذا  معينة إلى ح
ــون لغوية وقد  ــارا قد تك ــل آث الفع

تكون غير لغوية(()42(.
 والفكرة العامة لهذه النظرية- 
األفعال الكلمية - أساسها بحث 
العلقة بي اللغة واالتصال, ومراعاة 
ــب االستعمالي طبقًا لسياقات  اجلان
ــب املقالية واملقامية, ودراسة  التخاط
ــدة لغوية تدخل  ــظ بوصفه وح التلف
ــه ارتباطًا  ــاً فترتبط ب عاملًا ممكن
ــداث تغّير  ــُه اإلجناز وإح قيمًا هدف
ــي؛  مع ــي  مؤسسات أو  ــي  اجتماع
ــاج امللفوظ وفقًا  ذلك أن خاصية إنت
ــم ال تساعد على بناء  لقصد املتكل
ــى الدفع بتلك  ــة فقط , بل عل الدالل
الداللة إلى بناء فعل منجز في العالم 

اخلارجي)43(.

إن أول من وضع هذه النظرية هو 
ــي Austin وأشار  ــزي أوست اإلجنلي
ــي ألقاها  ــي محاضراته الت ــا ف إليه
ــام 1955م،  ــة هارفرد ع ــي جامع ف
ــد وفاته أحد  ــام بنشرها بع والتي ق
طلبته بعنوان: )كيف نصنع األشياء 
ــات( أو )عندما يعني القول  بالكلم

الفعل( عام 1962م)44(.
ــي نوعي من  ــز أوستي ب قد مي
ــال  ــة، األول أفع ــال الكلمي األفع
ــال تصف العالم  إخبارية، وهي أفع
ــه وتكون صادقة  اخلارجي ووقائع
ــال أدائية  ــرى أفع ــة، وأخ أو كاذب
تنجز بها في ظروف ملئمة أفعال ال 
توصف بصدق أو كذب، بل تكون 
ــة ويدخل فيها  ــة أو غير موفق موفق
التسمية والوصية واالعتذار والرهان 
ــدم أوسنت  ــد. ثم ق ــح والوع والنص
ــال الكلمية بلحاظ  تصنيفًا لألفع

قوتها اإلجنازية)45(. 
ــذا  ــمَّ ه ــي أن يت ــرح أوست واقت
ــة شاملة  ــي إطار نظري ــف ف التصني
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ــة في  ــارات اللغوي ــد كلَّ العب توح
ــح  ــو مصطل ــد، وه ــح واح مصطل
)الفعل الكلمي( الذي يثل مرحلة 
فكرية ثالثة عند أوستي هي مرحلة 
نظرية األفعال الكلمية , متوصًل 
بذلك إلى أن تلفظ أو قول كلٍم ما 

يعني إجناز فعل كلمي ما.)46(
وهذا التصنيف أو التقسيم اشتمل 

على خمسة أصناف هي: 
ــي جوهرها  وف 1- احلكميات، 
ــع أو قيمة  ــلق أحكام على واق إط
ــع بها ومن أمثلتها:  مما يصعب القط
قّيم، حكم، وصف، حلل، صّنف، 

فّسر وغيرها.
ــوم على إصدار  2- االنفاذيات، تق
قرار لصالح أو ضد سلسلة أفعال، مثل: 
ــع عن، ترجى، طلب،  أمر، قاد، داف

تأسف، نصح، عّي، نّبه، طالب...
ــى إلزام  ــات، تشير إل 3- الوعدي
ــا، كما قد  ــأداء فعل م املتكلم ب
ــن نواياه، ومن  تكون إفصاحات ع
أمثلتها: وعد، أقسم، راهن، عقد، 

عزم، نوى...
4- السلوكيات، تتعلق بردود فعل 
جتاه سلوك اآلخرين وجتاه األحداث 
ــذار،  ــل: االعت ــم، مث ــة به املرتبط
الشكر، التهنئة، الترحيب، النقد، 

الهجاء، التوبيخ.
ــرض  لع ــل  تستعم ــات،  5-التبين
ــح استعمال كلمات  مفاهيم وتوضي
وضبط مراجع، مثل: أّكد، أنكر، 
ــط،  ــت، استنب ــل، أثب ــب، نق وه

وغيرها)47(. 
ــا قدمه أوسنت لم يكن كافيًا  إن م
ــة لألفعال  ــة متكامل ــع نظري لوض
ــان كافيًا  ــه ك ــة, لكن الكلمي
ــة انطلق جلون سيرل  ليكون نقط
ــل ما جاء به  ــذي أتى بعده ليكم ال
أوسنت حول الفعل اللغوي وبالتحديد 

)الفعل اإلجنازي(.)48(
 ميز سيرل بي نوعي من األفعال: 
األول أفعال متريرية، واآلخر أفعال 
تأثيرية، والفعل التمريرّي هو أصغر 
ــة في االتصال اللغوي  وحدة مكتمل
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اإلنساني، فحينما نكتب أو نتكلم 
ــؤدي أفعااًل متريرية، ونحتاج  فإننا ن
ــة التي  ــال التمريري ــز األفع أن منّي
ــا عن اآلثار  ــي اخلاصة من حتليلن ه
ــج التي يكن أن تسفر عنها  والنتائ
ــي املستمعي،  ــال التمريرية ف األفع
ــأن تفعل  ــن خلل أمرك ب فمثل: م
ــا، أدفعك إلى أن تقوم به، ومن  شيئ
ــد أمتكن  ــة معك ق ــلل اجملادل خ
ــك، وحي أصدر حكما قد  من حّث
ــك، ففي هذه األمثلة نوعان من  أقنع
األفعال، إذ تعرض العبارة األولى من 
ــًا، وتذكر  ــال فعًل متريرّي كل مث
ــة أثر ذلك الفعل، وهو  العبارة الثاني
الذي اصطلح عليه سيرل بـ ) الفعل 

التأثيرّي()49(.
األفع�ال الكالمي�ة يف قصي�دة )وج�ه 

الصباح(
يرتبط مفهوم األفعال الكلمية 
ــة بأي دراسة ألفعال الكلم  الشامل
ــة واملسرحية  األدبي ــات  في اخلطاب
ــال األولى  ــي باألفع ــي ال تكتف الت

) الوعد، الشكر، التهنئة، التحذير، 
وغيرها(، وإمنا تتجاوز هذا املستوى 
إلى مستوى داللي أعلى، فهي أفعال 

ذات قيمة كلمية شاملة)50(. 
ــص أدبي  ــك أن كل ن ــى ذل معن
مهما طال, فإنه يؤدي فعًل كلمّيًا 
ــددِت األفعاُل  ــو تع ــدًا, حتى ل واح
ــه؛ وهذا ما  ــة التي ترد في الكلمي
ــي يكون  ــي النصوص الت ــده ف جن
الغرض الرئيس منها واحدا ويتخلله 

أغراض ثانوية أخرى.
ــص نصنا - قصيدة  أما فيما يخ
ــاح -, فنلحظ أن املقطع  وجه الصب
عليه  ــر  يسيط ــدة,  للقصي ــد  الواح
ــّي واحٌد بلحاظ  فعٌل كلمّي شمول
األفعال الكلمية األخرى, وسنحلل 
ــال الكلمية التي  ــا بعض األفع هن

وردت في بعض أبيات القصيدة.
وما خلت أنَّ الدهر من عاداته 

تروى الكلب به ويظمى الضيغُم 
ــت(,  )خل ــي  الكلم ــل  الفع

ويتشكل هذا الفعل من:
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فعل إسنادي/ نحوي: جملة فعلية 
ــن احلمولة املتمثلة بالفعل  مكونة م
ــاس هو  ــه األس ــت(, وموضوع )خل
ــا(, أي الشاعر,  ــل املستتر)أن الفاع
ــان)أن الدهر(, ومن  ــن موضوع ث وم
ــار واجملرور في قوله: )من  الحق اجل

عاداته(. 
ــي اإلحالة  ــي: يتمثل ف فعل إحال
ــر املستتر في  على املتكلم بالضمي

الفعل )خلت(.
ــازي: يتجسد في اجلملة  فعل إجن
ــون  تتك ــي  الت ــة  اخلبري ــة  الفعلي
ــوة إجنازية  ــا اخلبرية من ق حمولته
ــل في اإلخبار على أن  مستلزمة تتمث
ــه األسد  ــر منصف بجعل الدهر غي
ــان في حي أنَّ الكلب يرتوي  عطش
ــو التناقض  ــذ املاء, وهذا ه من لذي
ــذي يشير إلى انعدام العدالة, وهو  ال

فعل يقع في دائرة التبينات.  
قال الشاعر: 

وقد اجنلى عن مكة وهو ابنها
وبه تشرفِت احلطيُم وزمزم

ل  الفعُل الكلمي )اجنلى(, يتشكَّ
من:

1- فعل إسنادي/ نحوي: جملة فعلية 
ــن احلمولة املتمثلة بالفعل  مكونة م
ــه األساس هو  ــى(, وموضوع )اجنل
ــو(، ومن موضوع  الفاعل املستتر)ه

ثان )عن مكة(.
2- فعل إحالي يتمثل في اإلحالة على 
املستتر)هو(  ــر  بالضمي احلسي× 

في الفعل )اجنلى(.
3- فعل إجنازي: يتجسد في اجلملة 
ــون  تتك ــي  الت ــة  اخلبري ــة  الفعلي
ــوة إجنازية  ــا اخلبرية من ق حمولته
ــار عن  ــل في اإلخب ــة تتمث مستلزم
مظلومية اإلمام احلسي وما تعرض 
ــه من تهجير  ــو وأهله وأصحاب له ه
ــل وسبي, وهو فعل يقع في دائرة  وقت

السلوكيات. 
ــدح أصحاب  ــو ي ــه وه ــي قول وف

احلسي ×:
َفَمَشْت َتُؤمُّ به العراق جنائٌب 

مثل النـعام به تخـّب وترسُم
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الفعل الكلمي )تأم(، ويتشكل 
هذا الفعل من: 

ــة  ــوي: جمل ــادي/ نح ــل إسن فع
ــن احلمولة املتمثلة  ــة مكونة م فعلي
ــه األساس  ــأم(، وموضوع بالفعل)ت
ــل الظاهر)جنائب(, ومن  ــو الفاع ه

موضوع ثان )به العراق(.
ــازي: يتجسد في اجلملة  فعل إجن
حمولتها  وتتكون  اخلبرية،  الفعلية 
ــوة إجنازية تتمثل باإلخبار  اخلبرية ق
ــن النخبة اخليرة التي تبعت اإلمام  ع
ــى كربلء  ــي× والزمته إل احلس
واستشهدت بي يديه، وهو فعل يقع 

في دائرة االنفاذيات.
ــي وصف  ــات الت ــي األبي ــا ف أم
ــاس×، فهناك  ــا العب ــر به الشاع
أفعال كلمية كثيرة, وللختصار 
ــوف نذكر ما  ــب التكرار س وجتن
ــي بيت واحد ونكتفي فقط،  ورد ف

وهو قوله:
قلَب اليمَي على الشماِل وغاَص في الـ

أوساِط يحصُد في الرؤوِس ويحطُم

ــي )قلَب(, ويتشكل  الفعل الكلم
هذا الفعل من:

ــوي: جملة  ــل إسنادي/ نح 1- فع
ــن احلمولة املتمثلة  ــة مكونة م فعلي
ــب(, وموضوعه األساس  بالفعل )قل
ــو(, ومن  ــر )ه ــل املستت ــو الفاع ه
ــان هو املفعول به)اليمي(,  موضوع ث
ــن الحق اجلار واجملرور في قوله:  وم

)على الشمال(. 
ــي  ف ــل  يتمث ــي  إحال ــل  2-فع
ــاس × بالضمير  اإلحالة على العب

املستتر)هو( في الفعل )قلب(.
ــازي: يتجسد في اجلملة  فعل إجن
الفعلية اخلبرية, حمل حمولة إجنازية 
ــل باإلخبار عن  بطولة وشجاعة  تتمث
ــا فعله في  ــة العباس×, وم وبسال
ــن معاوية,  ــد ب ــش يزي ــوف جي صف
ــة جيشه من  ــل تكاد تعرف ميمن ف
ــوف مقاتليه  ــدة خ ــه من ش ميسرت
ــم بسيف العباس بن  وتطاير رؤوسه
ــي دائرة  ــو فعل يقع ف علي ÷ وه

اإلنفاذيات.
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 نتائج البحث
من أهم النتائج التي يكن رصدها 

في بحثنا اآلتي:
ــي التدّبر في  ــد اإلمعان ف 1- بع
ــاح(، يتبّي أن  ــدة )وجه الصب قصي
ــى عدة  ــد اشتملت عل ــدة ق القصي
ــدة , وكل مقطع منها له  مقاطع ع

سياق تواصلي خاص به.
التداولية  ــة  املقارب ــت  2- كشف
ــاح(, وبوساطة  لقصيدة )وجه الصب
ــن  م ــة  شبك ــة  النصي ــات  املعطي
ــي تعمل على  ــات الداللية الت العلق

ربط مقاطع القصيدة.
ــة  ــر بلغ ــة الشاع ــاط لغ 3- ارتب
ــم معها, ومع  ــرآن, وتناصه الدائ الق
ــا  ــي عليه ــا يضف ــا, مم موضوعاته
ــوي, وهي  ــي السلط ــع القدس الطاب
ــة املعرفية للشاعر,  إحالة إلى القيم
ــرآن واقعها الذي تستند  وإلى أن الق

إليه.
ــارات التداولية  4- بلحاظ اإلضم
ــي قصيدة  ــق( ف ــراض الساب )االفت

ــر  ــه الشاع ــاح(، يوج ــه الصب )وج
ــر احللي( حديثه إلى اخملاطب  )جعف
ــاس مما يفترض  ــي( على أس )املتلق
ــى اعتبار أن  ــًا أنه معلوم له, عل سلف
ــه رصيد من االفتراضات  اخلطاب ل
ــات( مستمدة  السابقة )يضم معلوم
ــة، وسياق احلال،  من املعرفة العام
ــراف  أط ــن  م ــرف  ــدى كل ط فل
االفتراضات  ــن  م رصيد  اخلطاب، 

السابقة.
ــال الكلمية  ــددت األفع تع  -5
املتضمنة في قصيدة )وجه الصباح(, 
ــة  األدائي ــال  األفع ــا  أهمه ــن  وم
ــال ال توصف  ــة، فهي أفع اإلجنازي
ــال  كاألفع ــذب  والك ــدق  بالص
ــر كلم اهلل عّز  ــة في غي اإلخباري
وجّل، واألئمة املعصومي, وإمنا هي 

أفعال تنجز في ظروف ملئمة. 



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

215

المقاربات التداولية في قصيدة )وجه الصباح(

215

المقاربات التداولية في قصيدة )وجه الصباح(

اهلوامش:
ـــــــــــــــــــــ

)1( ينظ�ر: يف أصول احل�وار وجتديد علم الكالم 
ص27.

)2( ينظر: املدارس اللسانية املعارصةص 166.
)3( ينظر: املحاورة مقاربة تداولية ص 7.

)4( ما التداولية ؟، ص 17.
)5( مبادئ يف اللسانيات: ص177-176.

)6( السيمياء وفلسفة اللغة: ص455.
)7( أعيان الشيعة 15 401.

)8( البابليات 3 5.
)9( سحر بابل وسجع البالبل ص15.

)10( إشكالية املعنى يف اجلهد التفسريي ص70.
)11( النظري�ة التداولي�ة وأثره�ا يف الدراس�ات 

النحوية املعارصة 11.
)12( مفهوم اجلملة عند س�يبويه الدكتور حس�ن 

عبد الغني194.
)13( مقدمة كتاب توحيد املفضل دراسة تداولية 

ص5.
)14( تداولي�ة الن�ص الش�عري، مجه�رة أش�عار 

العرب أنموذًجا ص112.
)15( املرجع نفسه ص115.

)16( مجاليات الرتكيب اللغوي يف السور الطوال 
يف القرآن الكريم ص26. 

)17( التداولية عند العرب مسعود صحراوي95.
)18( اللغة العربية معناها مبناها ص337

)19( لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب 29.
)20( اللغة العربية معناها ومبناها ص341.

)21( تاج العروس مادة )غور(.
)22(  مجاليات الرتكيب اللغوي يف السور الطوال 

يف القرآن الكريم ص 63-62.
)23(  املرجع نفسه ص72.

الث�وري  الش�عر  يف  اإلبداعي�ة  التداولي�ة   )24(
اجلزائري ص223.

يف  وأثره�ا  التداولي�ة  النظري�ة  ينظ�ر:   )25(
الدراسات النحوية املعارصة. 

)26( ينظر: املقاربات التداولية يف رشح السريايف 
عىل كتاب سيبويه ص119.

العق�يل  التكوث�ر  أو  واملي�زان  اللس�ان    )27(
ص113.

)28( ينظ�ر: آف�اق جدي�دة يف البح�ث اللغ�وي 
املعارص ص30.

)29( النظري�ة التداولي�ة وأثره�ا يف الدراس�ات 
النحوية املعارصة ص20.

)30( ينظ�ر: املقاربات التداولية لرشح الس�ريايف 
عىل كتاب سيبويه ص120.

)31( آف�اق جدي�دة يف البح�ث اللغ�وي املعارص 
ص26.

)32( ينظ�ر: املقاربات التداولية لرشح الس�ريايف 
عىل كتاب سيبويه ص120.

احلس�ينية  احل�يل  جعف�ر  الس�يد  مراث�ي   )33(
ص209.

)34( امليزان يف تفسري القرآن 21/16.
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)35( ينظر: الكشاف 2 1038.
الث�وري  الش�عر  يف  اإلبداعي�ة  التداولي�ة   )36(

اجلزائري ص225.
)37( آف�اق جدي�دة يف البح�ث اللغ�وي املعارص 

ص26.
)38( ينظر الكشاف 2 10359.

)39( آف�اق جدي�دة يف البح�ث اللغ�وي املعارص 
ص41-40.

)40( ينظر : التداولية عند العلمء العرب : ص 5 .
)41( ينظ�ر: التداولية عند العلمء العرب دراس�ة 

تداولية لظاهرة األفعال الكالمية ص 40.
)42( تداولي�ة الن�ص الش�عري، مجه�رة أش�عار 

العرب أنموذجًا 149.
)43( املقارب�اُت الّتداولّية يف رشح الّس�ريايّف عىل 

كتاب سيبويه ص 131.
)44( ينظر : نظرية الفعل الكالمي: 39.

)45( مقدمة كتاب توحيد املفضل دراسة تداولية 
ص16.

)46( ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة : ص23.
)47( ينظ�ر: آف�اق جدي�دة يف البح�ث اللغ�وي 

املعارص43- 46.
)48( ينظر: املرجع نفسه ص47.

)49( مقدمة كتاب توحيد املفضل دراس�ة تداولية 
ص19.

)50(  ينظر: األفعال الكالمية يف الشعر السيايس 
لنزار قباين ص78.

مصادر البحث ومراجعه
- القرآن الكرمي1
ــث اللغوي املعاصر، 2 - آفاق جديدة في البح

ــة  ــة، دار املعرف ــد نحل ــود أحم أ.د. محم
اجلامعية، اإلسكندرية، 2014م.

ــي × دراسة 3 ــة باإلمام عل ــات املتعلق - اآلي
ــوي الداللي، رضي  ــي ضوء املعنى النح ف
ــة ماجستير، كلية التربية،  فاهم، رسال

جامعة كربلء، 1435هـ، 2014م.
ــرب، أبو 4 ــرب من لسان الع ــاف الض - ارتش

ــب عثمان  ـــ: رج ــي، حت ــان األندلس حي
ــي، القاهرة،  ــة اخلاجن ــد، مكتب محم

ط1، 1989م.
- أعيان الشيعة:السید محسن األمي؛ حتقیق 5

ــارف للمطبوعات  ــي  دار التع حسن األم
بيروت 1403هـ 1983م.

ــر السياسي 6 ــال الكلمية في الشع - األفع
لنزار قباني، بو زيد عائشة، كلية العلوم 

واحلضارة اإلسلمية، جامعة اجلزائر.
ــاد، شيخ 7 ــق باالعتق ــا يتعل ــاد فيم - االقتص

ــن احلسن  ــر محمد ب ــو جعف ــة أب الطائف
ــي، حتـ: جلنة التحقيق في جمعية  الطوس
ــة  ــرف،  مطبع ــف األش ــدى، النج املنت
ــروت، ط2،  ــواء، بي ــام، دار األض اخلي

1986م.  
ــاب اهلل املنزل، 8 ــر كت ــي تفسي ــل ف - األمث

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، سليمان 
زاده، قم، ط1، 1426هـ.
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ــي النحويي واألصوليي وأثره على 9 - األمر ب
االختلف في األحكام الشرعية، د. جنم 
ــة، بغداد،  ــة الفاضل ــام، دار املدين الفح

ط1، 2013م.
ــي 10 ــلف ب ــل اخل ــي مسائ ــاف ف - اإلنص

ــي، الشيخ كمال  ــي والكوفي البصري
الدين األنباري، حتـ: محمد محيي الدين 

عبد احلميد، دار الفكر، د.ط، د.ت.
 - البابليات: محمد علي اليعقوبي، النجف 11

األشرف، 1954م.
- التبيان في تفسير القرآن، شيخ الطائفة، 12

ـــ: أحمد حبيب  ــر الطوسي، حت أبو جعف
ــلم  اإلع ــة  مكتب ــي،  العامل ــر  قصي

اإلسلمّي، ط1، 1409هـ.
ــة تداولية 13 ــرب دراس ــد الع ــة عن - التداولي

ــال الكلمية( في التراث  لظاهرة )األفع
ــي، د. مسعود صحراوي،  ــي العرب اللسان

دار الطليعة، بيروت، ط1، 2005م.
ــرازي املشتهر بالتفسير 14 ــر الفخر ال - تفسي

ــب، دار الكتب  ــح الغي ــر ومفاتي الكبي
العلمية، بيروت، ط1، 2010م.

ــي السور 15 ــب اللغوي ف ــات التركي -جمالي
الطوال حيدر عذاب حسي دار الفراهيدي 

للنشر والتوزيع 2015م.
ــد 16 ــي البع ــة ف ــي دراس ــاب القرآن - اخلط

ــد آل صوينت، مكتبة  التداولي، د. مؤي
احلضارات، بيروت، ط1، 2010م.

ــر باملأثور، عبد 17 ــور في التفسي - الدر املنث

ــي، دار  ــن السيوط ــلل الدي ــن ج الرحم
الفكر، د.ط، د.ت.

ــة، د. زينة جليل 18 ــة في لغة الصوفي - الدالل
عبد، ديوان الوقف السني، بغداد، ط1، 

2011م.
ــرآن العظيم 19 ــي تفسير الق ــي ف - روح املعان

ــة اآللوسي، دار  ــي، العلم والسبع املثان
إحياء التراث العربّي، بيروت، د.ط، د.ت. 

ــل السيد جعفر 20 ــل وسجع البلب -سحر باب
ــخ محمد احلسي آل  ــي حتقيق الشي احلل
كاشف الغطاء املطبعة أمير قم مشورات 

الشريف الرضي 1411ه.
ــة ودمنة البن 21 ــاق التداولي في كليل - السي

املقفع، حبي حكيمة، رسالة ماجستير، 
جامعة مولود معمري، كلية اآلداب.

ــد الفراهيدي، 22 ــل بن أحم ــي، اخللي - الع
ــم  ــي، د. إبراهي ــدي اخملزوم ـــ: د.مه حت
السامرائي، دار الرشيد، بغداد، 1982م.

ــي الرواية والدراية في 23 - فتح القدير بي فن
علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، 

دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
ــر عمرو بن 24 ــه أبو بش ــاب، سيبوي - الكت

عثمان بن قنبر، حتـ: عبد السلم هارون، 
ط1، دار اجليل، بيروت، د.ط، د.ت.

ــض التنزيل 25 ــاف عن حقائق غوام - الكش
ــل،  ــوه التأوي ــن وج ــل ع ــون األقاوي وعي
ــن عمر  ــار اهلل محمود ب ــم ج ــو القاس أب
ــه محمد عبد  ــري، رتبه وضبط الزمخش
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ــب العلمية،  ــي، دار الكت السلم شاه

بيروت، ط2، 2002م.

ــن محمد بن 26 ــرب، جمال الدي ــان الع - لس

ــر أحمد  ــور، حتـ: عام ــرم بن منظ مك

ــة، بيروت،  ــب العلمي ــدر، دار الكت حي

ط1، 2003م. 

ــر العقلي، 27 ــزان أو التكوث ــان واملي - اللس

ــز الثقافي  ــد الرحمن، املرك ــه عب د. ط

العربي، الدار البيضاء، ط3، 2012م.

ــة والعقل واجملتمع الفلسفة في العالم 28 - اللغ

ــة: سعيد  ــون سيرل، ترجم ــي، ج الواقع

الغامني، املركز الثقافي العربي، ط1، 

2006م.

ــط واألعظم، أبو احلسن 29 - احملكم واحملي

ــده األندلسّي،  ــن إسماعيل بن سي علي ب

حتـ: عبد احلميد الهنداوي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 2000م.

- املنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي 30

ــداد، د. أحمد املتوكل،  ــول واالمت األص

دار األمان، الرباط، ط1، 2006م.

ــكلم العامة، أوسنت، 31 ــة أفعال ال - نظري

ــي، أفريقيا  ــادر قنين ــد الق ــة: عب ترجم

الشرق، د.ط، 1991م.

ــة وأثرها في الدراسات 32 - النظرية التداولي

ــد فهد صالح  ــة املعاصرة، د. أحم النحوي

ــب احلديث، أربد،  شاهي، عالم الكت

األردن، د.ط، د.ت.

ــي اللغة العربية، د. 33 ــف التداولية ف - الوظائ

ــة، املغرب،  ــوكل، دار الثقاف أحمد املت

ط1، 1985م.     

اجمللت 
ــاه الوظيفي ودوره في حتليل اللغة، 1    - االجت

ــم الفكر،  ــد، مجلة عال ــى أحم د. يحي

اجمللد العشرون، العدد الثالث، 1989م.

ــه في شعر 2 ــداء وأمناط استعمال ــة الن - دالل

ــن كاظم،  ــر محس ــي، أ.م.د. ظاه املتنب

ــل للدراسات اإلنسانية،  مجلة مركز باب

اجمللد الثالث، العدد الثالث.

ــة؟ ، د. مجيد املاشطة، مجلة 3 ــا التداولي -  م

ــة، ع58،  ــداد، السنة الثالث ــب، بغ األدي

التاسع ، شباط فبراير ،2005 م .

ــو العربّي حتليل 4 ــح التداولي في النح - امللم

ــان  فرح ــش  ده ــة  نعم م.د.  ــاج،  واستنت

ــدد الثامن،  ــة العميد، الع الطائي، مجل

1435هـ، 2013م.

- مراثي السيد جعفر احللي دراسة أسلوبية، 5

د. فارس عزيز مسلم، مجلة جامعة بابل، 

ــل للدراسات احلضارية  ــة مركز باب مجل

والتاريخية، العدد 2، 2011م.
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ُ
 والمجموعة

ُ
 المحققة

ُ
ة الدواويُن الحلياَّ

ٌ
ة ة ... ببلوغرافياَّ  تحليلياَّ

ٌ
 ِدَراَسة

2017م  حتى سنة 
اخ أ .م . د. عباس هاني اجلرَّ

         املديرية العامة لرتبية بابل

ة ، أو مجعها آخرون ضمن  َعَراُء احِلِليُّوَن أشعارهم يف دواوين خاصَّ      َنَظَم الشُّ
فنَي خُمتاراٍت منها يف ُمصنََّفاهِتم ، وقاَم عدٌد  جماميع متفرقة ، أو انتَقى بعُض امُلؤلِّ
َقًة،  ُمَقَّ الدواوين  تلك  بإخراج   - وغريهم   - احلليني  والَباِحثنَِي  ِقنَي  امُلَحقِّ من 
سواء بالرجوِع إىل خمطوطاهتا ، أو إىل مجِعها عن طريق الصنعِة من شتيت املظان- 
ة ،  وال سيََّم القدماء منهم - وإخراجها إىل النوِر يف كتاٍب خاص أو جملَّة دوريَّ

فظهرت لذلك دواوين لشعراء ُكثر من خمتلف العصور .
  وهذا البحث يقع يف قسمني : 

يٍَّة،  ْت أسمء الدواوين احلليَّة املحققة عىل أصوٍل َخطِّ ل : ببيلوغرافيا ، ضمَّ     األوَّ
ومققيها،  طبعاهتا،  وعدد   ، األلفبائيَّة  احلروف  عىل  بًة  مرتَّ  ، فقط  املجموعة  أو 
الدواوين هلا أكثر  العلم أنَّ بعض  ت )54( ديواًنا ، مع  وأماكن نرشها ، وضمَّ

من نرشٍة.
ِقيَها ،      اآلخر : دراسة وصفيَّة حتليليَّة لتلك الدواوين ، لبيان قيمتها وجهد ُمقِّ

وهي َتسُبُق الببلوغرافيا. 
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Verified and Collected Poetical Works of Poets of Al-Hilla:  
An Analytical List of Bibliographies 

by  Assistant Professor Abbas Hani Ach-Charrakh, Ph D
    
Poets of Al-Hilla have organized their poetry in special poetical works. 

A number of researchers and verifiers(investigators) have verified these 
works by turning to their manuscripts or professionally collecting them 
from the different likely places, especially the ancient, to bring them to 
light in a special book or a periodical bulletin. Hence, a great deal of poet-
ical works of the various ages have appeared. Some Arab researchers and 
investigators(verifiers) have contributed in verifying some of these works.

The present paper falls into two parts: Part One contains a bibliogra-
phy of the titles of these poetical works verified depending on documented 
sources, or those which are only collected. They are alphabetically orga-
nized with numbers of their editions, those who have verified them and 
their places of publication. We have added some of those which are in 
print.

Part Two contains a bibliography followed by a descriptive analytical 
study of these works so as to indicate their value and the efforts of their 
investigators(verifiers). 
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َتقِديٌم

ــن الُعُلوِم  ــق م ــم التحقي ــدُّ عل ُيع
ــر  ِبنش ــِه  اهتمام ــي  ف ــِة؛  احَلِديَث
ــي اخملطوط بصورة  التراث الكتاب 
ــْت للمسلمي القدماء  علمية، وكان
ٌة َحَوْت قواعد  ــاراٌت ُمِهمَّ ُكُتٌب وإش
ــد رواية  ــة من قواع ــة ُمستنبط دقيق
ــث النبوّي الشريف، ُثمَّ كاَن  احلدي
ــة  الكتاب ــي  ف َدوٌر  ــي  للمستشرق
ــال :  ــج ، أمث ــد واملناه ــن القواع ع
ــي  Bergstasser،ف برجشتراسر
كتابِه : )أصول نقد النصوص ونشر 
َم وجَهَة َنظر  ــدَّ ــب( )1(، الذي َق الكت
، واألملانّي  ــةً االستشراق األوربيِّ عامَّ
ان ريجيس  ــَدَر الَفرنسيَّ ًة، وَأص خاصَّ
بلشير R.Blachere وجان سوفاجيه 
J.Sauvaget كتاَبهما: )قواعد نشر 

النصوص العربية وترجمتها( )2(.         
ــون املعاصرون-  وقد سَعى احلليُّ
ــن ِمصَر  ــم ِم ــوا زملَءُه ــد عرف وق
ــذا - إلى إخراج  ــا يفعلوَن ه وغيره
ــي نظمها شعراء املدينة  واوين الت الدَّ

ــوع إلى  ــود، بالرج ــز الوج ــى َحيِّ إل
مخطوطاتها، أو إلى جمِع أشعارهم 
ــاٍب خاص -  ــي كت ــا ف وإصداره
ــق الصنعة ،  ــن طري ــة - ع أو مجلَّ
فظهرت لذلك دواوين لشعراء ُكثر 
ــف العصور،وأسهَم بعض  ــن مختل م
ــن سورية ومصر  احملققي العرب م
وليبيا في حتقيق - أو َجْمِع- َبعضها.

ــب  الكت ــاُت  موضوع ُع  ــوَّ وتتن
ــب األدب- ــلّ كت ــة، وحتت ق احملقَّ

ــة - املرتبة األولى،  ــن خاصَّ الدواوي
ة،  ــب خاصَّ ــرْت في كت ــواء ُنِش س
ــداد والنجف األشرف  ــل وبغ في باب
ان  ــق وعمَّ ــلء وبيروت ودمش وكرب
ــي عدٍد من  ــرة وتونس، أو ف والقاه
ــة(،  ــراث احللَّ ــل: )ت ــلت، مث اجمل

و)احملقق(،...
ــث إلى تعرف  ــدُف هذا البح ويه
ــا صدرمن  مب واحملققي  ــي  الباحث
ــة، وقد أثبتنا َأسماء  الدواوين احللي
ــوٍل  أص ــى  عل ــة  احملقق ــن  الدواوي
ــدوِن حتقيق  ، أو اجملموعة ب ــةٍ يَّ َخطِّ
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ــا،  ــدد طبعاته ــادر، وع ــن املص م
ومحققيها، وأماكن نشرها.

ة،  وقد أطلقنا )احِللة( بصورة عامَّ
ــل جميعها، لذا  ــي محافظة باب وتعن
ــُث يشمل َمْن ُولِد في احلّلة أو  فالبح
أطرافها كمدينة طويريج، أو عاش 

ة طويلًة . فيها مدَّ

ِة التحقيُق عىل األصوِل اخَلطيَّ

ل للنصِّ هو اخملطوط  املصدر األوَّ
ــُد  ــُر ، َأو َأَح اع ــُه الشَّ ــذي َنَسَخ ال
أرَحاِمِه ، أو تلميُذُه أو عالٌم معروٌف، 
وقد يقوُم ِبَنسِخِه َغْمٌر من األغمار، 
فتختلُف حينئٍذ ِقيَمُتُه، ولكن تبَقى 
ــن ُنُصوٍص َناِدَرٍة  ه م ا َيضمُّ ميزُتُه مِبَ

َقد ال جَندها في أيِّ َمصَدٍر آَخر .
ــة دواوين اعتماًدا  ومتَّ حتقيق أربع
على مخطوطات بخط املرحوم محمد 
السماوّي )ت 1350ه(، وهي: ديوان 
اخلليعّي )ت 650ه(، وديوان السيد 
سليمان بن داود احللّي )ت 1211ه(، 
ــوان السيد مهدي بن داود احللّي  ودي

)ت 1289ه(، وديوان الشفهينّي )ت 
نحو 786ه(، وديوان احلافظ رجب 

البرسي احللّي )ت ق 9ه( .
ــَق بعضهم النصَّ على أكثر  وحق
من مخطوط ، فاملرحوُم د. علّي جواد 
ة التاج من  ــه )درَّ ــر في حتقيق اه الطَّ
ــاج( - وهي الرسالة  شعر ابن احلج
ــم يكتِف  ــوراه - ل ــة للدكت الثاني
ــاد على اخملطوِط الذي َيقبُع  باالعتم
ــة بباريس برقم  ــي املكتبة الوطني ف
ــة، ِبَخطِّ ابِن  ــي 193 ورق 5913، ف
ــوَي )ت 657ه(، بل  ــاب النَّح اخلشَّ
ــع مخطوطات ُأخر من  رجَع إلى سب
اِعِر َنفِسِه، أفاَد منها في  ــواِن الشَّ دي
ــات اخملتلفة  ــة وبيان الرواي املعارض
بينها ، فضًل عن مظان ترجمِتِه في 

ُكُتِب األدِب والتراجِم املطبوَعِة.
وحقق أ.د. أدهم حمادي النعيمي 
ــي ( معتمدًا  ــوان ابن نعيم احلل ) دي
ــي دار  ــدة ف ــة فري ــة خزائني نسخ
ــا  َنَسَخه ــة،  العراقي ــات  اخملطوط
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ــف احلّلّي في  ــن  يوس ــل ب إسماعي
وقرظها  ـــ،  695ه ــة  سن ــان  رمض

ــه. العّلمة احلّلّي ) ت726هـ( بخط
ــض اأُلسر  ــق دواوين بع ومتَّ حتقي
ــر سليمان  ــد قاَم د. مض ــة، وق احللي
ــق ُأسرة آل سليمان ، إْذ  احللِّّي بتحقي
ــدَر )ديوان السيد سليمان بن داود  أص
ــاَل بِه درجة  ــي، ت 1211ه(، ون احللِّ
ــة 1429ه/ 2008م،  ــر سن املاجستي
وأعقبُه بتحقيق )ديوان مهدي بن داود، 
ــال به الدكتوراه من  ت 1289ه(،ون
اجلامعة نفسها، ثمَّ َأصَدَرُه ِبُجزأين، 
ــّي، ت 1304ه(  ــوان حيدر احلل و)دي
بجزأيِن أيًضا، وأخيًرا أصدَر كتابُه 
ــر،                   الصغي ــان  سليم ــد  )السي ــن  ع
ــه، وشعرُه  ــه حيات ت 1247ه(، وفي

ًقا. محقَّ
ــُت  َجَمع ــد  فق  ، ــا  مَنَ آل  ــا  أمَّ
ــا َوَصَل  ــي احللَّة - م ــُت - ف ق وَحقَّ
ــن علّي بن  ــن أشَعاِر : علّي ب ــا ِم إلين
ــدون )ت 579ه(، سنة  ــن حم منا ب

1433ه/2012م، وجنم الدين جعفر 
د بن منا احللّي )ت 680ه(،  بن محمَّ
سنة 1437ه/2016م ، وهبة اهلل بن 
منا بن علّي احللّي )ت 580ه( ، سنة 
ــادة  ــًدا إلع 1438ه/2017م ، متهي
ــي كتاٍب خاص  ــداِر ِشعرهم ف إص

عن )أسرة آل منا( .

األراجيز واملنظومات

ــي  ــن القزوين ــوام الدي ــِرَف ق ُع
احللِّي )ت 1150ه( بنظمه األراجيز 
ــَرْت ثلٌث منها  ــة ، وقد ظه التعليميَّ
ــٍة ، اأُلولى  ــة في علوٍم مختلف َق محقَّ
، واسمها )رمح اخلطِّ في  في اخَلطِّ
(، وكاَن حتقيُقَها  ــِم رسِم اخلطِّ نظ
ــٍة، اثنتان في  يَّ ــى َثلِث ُنَسٍخ َخطِّ عل
ــرة في مكتبة اإلمام  إيران، واألخي
ة، ُثمَّ َعَثَر على ُنسَخٍة  احلكيم العامَّ
ــٍة ِبَخطِّ  ــٍة عن ُنسَخ ــٍة َمنُسوَخ َنِفيَس

اِظِم ، َفَأَعاَد َنْشَرَها. النَّ
والثانية في النحو، وهي )الصافية 
قت على  ــة(، وُحقِّ ــي نظم الكافي ف



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

224

اخ أ .م . د. عباس هاني الجراَّ

224

اخ أ .م . د. عباس هاني الجراَّ

تي في إيران. نسختي خطيَّ

الشرتاك يف التحقيق

ٍق  ــة أكثر ِمن ُمحقِّ ُتَعدُّ مشارك
ــَن اأُلُموِر  ــاب ما ِم ــي حتقيق كت ف
ــةِ التي تخدم الكتاَب، بشرط  امُلهمَّ
ــوا - على َمنَهٍج  فق ــا - أو يتَّ ِفَق أْن َيتَّ
ــاَب مًعا،  ــرُج بِه الكت ٍد، ُيخ ــدَّ ُمح
وهذا َواِضٌح في )ديوان الشيخ عباس 
ــذي َجَمَعُه  ــورّي، ت 1315ه( ال ي الزِّ
ــر عبيس  ــي سمي ــُه د. قص َق وَحــقَّ
ــد الرسـول،  ــدر عب ــزاوّي وحي الع
ــم  نظ ــي  ف ــة  )الصافي ــوزة  وأرج
ــن القزوينّي  ي ــوام الدِّ ــة( لق الكافي
ــق قاسم رحيم  )ت 1150ه(، بتحقي
حسن ورياض رحيم ثعبان ود. قصي 
ُق  سمير عبيس العزاوّي، وقاَم احملقِّ
ــى مخطوطتي  ــول عل ل باحلص األوَّ
األرجوزة ، وقابل بي واحدة منهما، 
ــد، وقابل  ــع الدراسة والتنضي ووض
ــَي اخملطوطتي مناصفًة،  اآلخران ب

مع تخريج النصوص ووضع التراجم 
والتعليقات. 

ــنْ ُولِدوا  قي َم ــن احملقِّ وهناك م
ــوا خارجها أيًضا،  خارج احللة وُتُوفُّ
ــة، وعرفوا  ــم َسكنوا احلّل ه ولكنَّ
أهلها، وشاركوا في األحداِث التي 
يخ  ْت بها، ويقُف على رأسهم الشَّ مرَّ
ــّي  ــّي، النجف ــّي اليعقوب ــد عل محمَّ
ــي احلّلة، وال  ــأ ف ــد، فقد نش املول
ــى دوَرُه في الكتابِة  ُيكن أْن ننَس
هيِر  عن أعلِم املدينة في كتاِبِه الشَّ
ات( الصادر في أربعة أجزاء  )البابليَّ
سنة 1954م، وَجْمَعُه وحتقيَقُه دواوين 
ٌخ من  أربعة شعراء، وهو شاعٌر ومؤرِّ
ــن خدموا املكتبة  اد الذي ــل الروَّ جي
ــة الدواوين  ة، ومكتب ــة عامَّ العربي
ــفُ َعَملُه )ديوان  ة، وَيِق ة خاصَّ احلليَّ
از احللِّّي( في  ــوَّ ــخ صالح الك ي الشَّ
َصَداَرِة َأعَمالِِه، ولم َيِسْمه بـ«حتقيق« 
بل »جمع وشرح«، وصدَر في النجف 
ــد  ــرف، 1384ه/1965م، وق األش
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ــادر واملراجع  ــُه »من َشتَّى املص جمع
ها«)3( مكتبته،  اخملطوطة التي تضمُّ
ــاَع أْن يظفر بنحو 1500 بيٍت  فاستط
ًة ِبُشُروِحِه  لُه، وكانت هوامشه غنيَّ

وَتعليَقاِتِه امُلِفيَدِة.

ِع - العمِل َنفِسِه   تكراُر حتقيق - أو َجْ

ــن احللِّّي  ــوان صفّي الدي يعدُّ دي
)ت750ه( من أكثر الدواوين التي 
ــره وحتقيقه،  ــا بنش ــت اهتماًم نال
ِع جنسيات  ــوُّ ــن َتَن ــك ِم ــى ذل وَيَتَجلَّ
ــرات  النش ــن  وأماك ــي،  احملقق
ات، بدًءا  اخملتلفة التي بلغت تسع مرَّ
ِمن َنْشِر ُجْزٍء منُه في مدينة )ليبزج( 
ــِه )درر النحور في  بأملانيا، وأعني ب
عُر  ــور(، وهو الشِّ مدائح امللك املنص
َبُه  ــُر بنفِسِه، وَرتَّ اع الذي َجَمَعُه الشَّ
ــن ُظُهوِر  ــي، وما َتلُه ِم على القواف
يواِن في دمشق والنجف األشرف  الدِّ

ان وبغداد. وبيروت وعمَّ
ــوُد لَِسبٍب  ــاَن بعُضها َيع  وإذا ك

ــا َسَبَقَها،  ــِخ م ــاِد ُنس ــاريٍّ لَِنَف جِتَ
ــاَن بالرجوع  ــا اآلخر ك فإنَّ بعَضه
ــى َمنهٍج  ــات مهمة عل ــى مخطوط إل
ــرة التي  ــًة في النش ، وَخاصَّ ــيٍّ ِعلِم
ر ، وإِْن لْم  ــوَّ ــد ُح ــا د. ُمحمَّ ــاَم به ق
ــا ُنِشَر في  ــن استدراٍك عليَه َتخُل م
ــداراُت املعروفُة  ــي. واتفقِت اإلِص ُدَب
يواِن -عدا نشرة دمشق 1880م-  للدِّ
ــادي عشر  ــاِط الَباِب احل على إِسق
ــع  ــذي يق ــون« ال ــاض واجمل »اإلحم
ــُة  ــا الطبع ــول . أمَّ ــة فص ــي ثلث ف
د مظلوم  ــا محمَّ قه األخيرُة التي حقَّ
ــذا الباب،  ــت ه ــة 2016م فأثَبَت سن
ــا )املستدرك على  ــي نهايته وأورد ف
ــُه يضمُّ َأشعاًرا  الديوان(، وذكر انَّ
ــات ديوانه وال  ــْم ترد في مخطوط »ل
مطبوعاته«، ولكن هذا الكلم ال 
قها لم يرجع  ــوِن ُمحقِّ يسلم له ؛ لك
ــي )1994(،  ــراِت احلمص ــى نش إل
ر )2000(،  ــاع )1997(، وحوَّ والطب

ومستدرك د. حويزي !  
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ــٌد الغامنيُّ على  ــَدَم سعي وحَي َأق
ــاج( عام  ــن احلج ــوان اب ــق )دي حتقي
ــع النشرات  ــى جمي ــَع إل 2017م، رج
ــا، وَوَصَف نشرة )درة  السابقة جميعه
ــاج( بأنها  ــن احلج ــن شعر اب التاج م
»نشرة متعجلة مليئة بالتحريفات« بعد 
وفاة املرحوم الطاهر، مع مخطوطات 
ــوط »السفينة« البن  ُأَخر، منها مخط
مباركشاه ؛ النفراده بنصوص للشاعر.  
ــدر  حي ــد  السي ــوان  )دي ــِه  ويلي
ٍة  اًل بطبعٍة حجريَّ ــّي(، إْذ ُنِشَر أوَّ احلّل
بتصحيح احلاج الشيخ علّي احمللتي 
ــي، 1312ه،  ــي مبب ــري، ف احلائ
ة في  يَّ ــى نسخته اخلطِّ بعد عثورِه عل
ــُة صالح  ــمَّ كانت طبع اء، ث ــرَّ سام
ــف األشرف،  ــي النج ــرّي ف اجلعف
ــّي اخلاقانّي  ــا نشرة الشيخ عل وتليه
ــرف،  ــف األش ــي النج ــن ف بجزأي
1369ه/1950م و1383ه/ 1964م، 
ــا في بيروت، 1984م،  وُأعيَد طبعه
َة هي التي قام بها  ولعلَّ النشرة العلميَّ

د. مضر سليمان احللِّي، في بيروت، 
ــي ُجزأين، وَرَجَع  1432ه/2011م ف
ــا السيد  ــٍة َنَسَخَه ــى نسخ ــا إل فيه
ــاس احللي، مع  ــرزة بن السيد عب م

االستئناِس بثلِث طبعاٍت َساِبَقٍة.
ــيُّ محمد  ــُر احللِّ ــان الشاع وك
ــادي نوح  ــروف بَحمَّ ــن سلمان املع ب
ــد جمَع شعَرُه بنفسِه  )ت 1325ه( ق
ان،  اط عبد اهلل الوزَّ وسلَّمُه إلى اخلطَّ
ــُه على ثمانية  ب ــرَف عليِه ، ورتَّ وأش
ــار العارف  ــاُه )اختب ــوٍل ، وسمَّ فص
قُه مثنَّى عبد  ــارف( ، وحقَّ ونهل الغ
ــري بعنوان  ــول حسي الشك الرس
)اختيار العارف ونهل الغارف( حملمد 
ــاًدا على ثلث  ــان ، اعتم ــن سليم ب
ــة احلكيم  ــات في مكتب مخطوط
ــر املؤمني×  ــة ومكتبة أمي العام
ــة لليعقوبّي، ونال  ومخطوطة ناقص
بتحقيقه الدكتوراه من جامعة بابل 
سنة 1431ه/2010م، وهو نحو ربع 

الديوان.
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وعمَل د. مضر سليمان احللّي على 
ًقا كامًل في  حتقيقِه ، وَأصَدَرُه ُمَحقَّ
ــن،1435ه/2014م،  ــداد، بجزأي بغ
ٍة ، ثلث  ــٍخ خطيَّ ــَع إلى أربع نس وَرَج
ــي أنَّ الرابَعَة-  منها متطابقة، في ح
وهي نسخُة اليعقوبّي - تختلف عنها، 
ــَق د. الشكرّي بعجالةٍ،  وانتقَد حتقي
َد أنَّ كلمة »اختيار« في العنوان  وأكَّ
صحيحها »اختبار«، وأنَّ والد الشاعر 
اسمه »سلمان« ال »سليمان«، واتَّضَح 
ه قد رجَع  ــُه في عمل د. الشكرّي أنَّ ل
إلى مخطوطٍة واحدةٍ، وال وجود لنسخة 
ــم، وال توجد نسخة  مكتبة احلكي
ــر املؤمني× َأيًضا،  في مكتبة أمي

ٌة .  ا نسخة آل القزوينّي فهي تامَّ أمَّ
ُح لِكل الَعَمَلِي َيَرى فرًقا  وامُلتصفِّ
َقِي،  شاسًعا في حجم العملي احمُلقَّ
بع، واجلهد املبذول فيه،  واملنهج املتَّ
ــات، وخدمة  ــام لألبي ــط الت والضب
ــي النشرة الثانية السائرة  الكتاب ف
ــي لتحقيق  ــج العلم ــق املنه على وف

اخملطوطات.
ــَي  ب ــق  نِسي التَّ ــَدُم  َع ــُر  وَيظَه
ــي  ــَك ف ــوٍح ، وذل ــاِت ِبُوُض اجَلاِمَع
ــٍق َواِحٍد،  ــِر َعمٍل ُمَحقَّ ــراِر َنْش َتك
ة،  ــن أجلِّ الترقية العلميَّ ولعلَّ هذا م
ويبرز مثااًل )ديوان الشفهينّي(، الذي 
ًقا على يد ثلثة باحثي -  ــَر ُمَحقًّ ُنِش
ــة - في مجلة  ــم من احللَّ واحد منه
في  معاصرة(،  ــة  إسلمي )دراسات 
ــلء،1432ه/2011م،  جامعة كرب
ــَدٍة من  ــى نسَخٍة واح ــاد عل باالعتم
ــم ظهر في السنِة التالية  الديوان ، ث
ــر على نسختي  ــا حتقيًقا آخ ًق محقَّ
ــل للدراسات  ــي مجلة )مركز باب ف
ــة بابل، في السنة  ة( بجامع اإلنسانيَّ
ــُل الثاني هو  ــاَن العم ــة، وك التالي

األفضل .
ــِع : )شعر هبة  ــِة اجَلْم ــن أمثل وم
ــا احلّلي(، فقد  ــن علّي بن من اهلل ب
ــلل ناجي،  ــوُم ه اًل املرح ــُه َأوَّ َجَمَع
ــة، 2008م،  ــع كتاًبا في احللَّ وُطب
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ــة بجمعي  ــة الثاني ــت احملاول وكان
وحتقيقي، في مجلَّة )تراث احللَّة(، 
والعملن  العدد1438،3ه/2017م، 
قاما على ما ورَد من شعٍر للشاعِر في 
ــب املزيدية( )4( فقط،  كتابِه )املناق
وال ُيوجد لُه ِشعٌر في أيِّ َمصَدٍر آخر، 
ــم ِمن ذلَك فقد َسَقَط من  غ وعلى الرَّ
ة،  ل بيٌت ِمن َقصيدِتِه النونيَّ العمِل األوَّ
ــط والتوجيه  ــي الضب ــَع أخطاء ف م
والترجيح والتفسير ، كما خل من 
ــذا كان العمل  ــة العلمية ، ل الدراس
ــك الهنات  ــي هو الذي جتنب تل الثان

والفوات.
ــن  اب ــر  )شع ــُث  الَباح ــَع  وَجَم
ــة 2010م،  ــُه سن ق ــدس( وحقَّ العرن
ًما في مجلة )أوراق  اًل ُمنجَّ ــَرُه أوَّ وَنَش
ــاٍم، وَشارَك بِه  ــة( بثلثِة أقس فراتي
ِة  ِل لُِكليَّ ــيِّ اأَلوَّ ــِر الِعلِم ــي املؤمت ف
ِة بجامَعة بابل سنة  راَساِت الُقرآنيَّ الدِّ
ــرُه ثانًيا  ــمَّ زاَد عليِه ونش 2011م، ث
ة  ــا( النجفيَّ ــة )مخطوطاتن ــي مجل ف

ــة 2014م ، مع دراسة موضوعية  سن
َمُه  ــَك إْذ قدَّ وفنية، ولْم َيكَتِف بذل
ــة احللّي في آيار  م إلى مركِز العلَّ
ــُدَر ِكَتاًبا ، بعد عثورِه  2017م ليص
ــر، وبعد  ــٍد للشاع ــٍر جدي على شع
ــِة أشهٍر َأصَدَر د. سعد احلداد  خمس
ــح ابن العرندس احللّي(  )ديوان صال
في ُقم ، من دون أْن ُيشيَر إلى العمل 

العلميِّ السابق املنشور مرتي. 
َج القطعَة   ويلحظ َأنَّ األخير خرَّ

التي مطلعها:
َحاِئَب األجــَفاِن ـَ ي س َعــُي ُسحِّ

اِن دَمــٍع هـــتَّ ـَ وَأْســِعِدْيِني مِبـ

ــة  احلسيني ــة  »اجملموع ــى  عل
ــة  الورق  ،)577( ــم  رق ــة  اخملطوط
ــة  مكتب ــي  ف ــة  احملفوظ  )204(
ــة في النجف  اإلمام احلكيم العام
ــرد فيها أّي  ــرف«، ولكن لم ي األش

بيت البن العرندس !
ا )ابن اخليمّي( فقد جمعُت شعَرُه  أمَّ
وحققُتُه ودرستُه منذ سنة 2012م، وبقي 
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ــرُه، ُثمَّ َأرسلُتُه إلى مجلَّة  عندي لم أنش
)الدارة( السعودية في 2014/3/17م، 
ــس حتريرها عن نشرهِ في  فاعتذَر رئي
1435/6/10ه- 2014/4/10م ؛ لعدِم 

صها   بهذا  اجلانب !. تخصُّ
ــدَر )ديوانه( بَجْمع وحتقيق  ثمَّ ص
اف، عن  السيدة ميسم عدنان الصوَّ
ــة بدمشق سنة  ــة العربي ــع اللغ مجم
ــع عليِه  ل ــم أطَّ 1436ه/2015م ، ول
في َوقِتِه ؛ لظروِف الَبلَديِن امَلعُروَفِة، 
ــِد واالستدراِك ِعنَد  ق أو أتناوَلُه بالنَّ
مة  ــز العلَّ ــدمي جهدي إلى مرك تق
ًقا،  احِللِّيِّ - وقد َشمَل الديواَن ُمَحقَّ
ة للشعِر،  ــٍة موضوعية وفنيَّ مع دراس
وُطبع ضمن إصداراته سنة 2016م- 
ــى أكثر من  ــِه إل ــُت في ــِه َرَجع وفي
ــي مخطوٍط  ــرة ُكُتٍب ب ــة وعش مئ
ا  ــاالت ، فلمَّ ــوٍع، ما عدا املق ومطب
اِف هذا بعَد  ــِل الصوَّ َوَقفُت على عم
أكثر من سنٍة - وقد قرأُه ثلثٌة ِمن 

ــق - رَأيُتُه  ــلم التحقيق في دمش أع
ــس كلَِّها،  ــًل باملقايي ــًل ُمَتَعجِّ َعَم
ــلث قطٍع  ــات في ث ــمَّ )6( أبي وَض
ــُه على اإلطلق ، ولم ترجع  ليسْت ل
َجاِمَعُتُه إلى أيِّ مرجع ملؤلِّفي احللَّة، 
ــى 30 مصدًرا ومرجًعا  واعتمَدْت عل
ــي التراجم  ــاٍم ف ــَع َأوه ــط ، م فق
ــادر،  واملص ــارس  والفه ــات  والوفي
ــه! وخلل  ــط، أو إهمال ــوء الضب وس
منهجها في جمع الشعِر ، وليس فيه 
ــوب(، فضًل عن نقص  قسم )املنس
في التخريجات والتعليقات، والقطع 
ــر ، لذا كتبُت عنُه  الشعرية للشاع
ــي حزيران  ًل ف ــا مفصَّ ــااًل نقديًّ مق
ــى مجلة مجمع  2016م، وأرسلتُه إل
ــق، وُنشَر في  ــة بدمش ــة العربي اللغ
ــد 90 ، اجلزء األول، 2017م ،  اجملل
َة  مشقيَّ َحُت فيِه أوهاَم النَّشرَة الدِّ َصحَّ
ــا، واستدركُت )6(  ــَك وضآلته تل
ــي مصادر  ــا ف ــي )13( بيًت ــع ف قط
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مخطوطة ومطبوعة.
تسميُة اجَلْمِع :

َوَسَم أحمد هادي زيدان عمَلُه في 
ود احللِّي(  ــم حمُّ د مسل )ديوان السيِّ
ــِه«، على الّرغم  بـ>جمعُه وعلَّق علي
ــًدا عن  ــلُّ جه ــَزُه ال يق ــن أنَّ ُمنَج م
ــه، ويبدو أنَّ السبَب  »التحقيق« نفس
اعر من املعاصرين  يعود إلى َكوِن الشَّ
ــاء ، وهذا ما فعلُه د. أسعد  ال القدم
ــي إِصَداَراِتِه،  د علّي النّجار ف محمَّ
ُه ارتأى عبارة »جمع ودراسة«،  لكنَّ
فهو يقوُم ِبَجْمِع شعر الشاعر ويسبقه 
ة، كما في  ة وفنيَّ بدراسٍة موضوعيَّ
ــه التي طبعها في احِللَّة، وهي:  كتب
ــه وشعرُه(،  ــود املعروف حيات )فره
ــي  احللِّ ــارة  جب ــادي  و)ه 2002م، 
ــره(، 2005م، و)ديوان  ــه شع حيات
ــار(،  ــم الصّف ــد العظي ــخ عب الشي
2008م، و)صبري عبد الرّزاق حياته 
ــة 2008م، وآخرها  ــرُه(، احلل وشع

ار(  ــّي النجَّ ــوان السيد محمد عل )دي
2013م. 

ًة  وأحياًنا ال جنُد دراسًة َموُضوِعيَّ
ًة لِِشعِر بعض الشعراء، بل َجْمُع  يَّ أو فنِّ
ــُه ِباحَلِديِث عن  ــدمُي ل عِر والتق الشِّ
ى بعنوان  اِعِر َفقط، إذ َبَرَز ُمَسمًّ الشَّ
ــد أصدَر سعد  ــع وتقدمي« ، فق »َجْم
ــن ، هي )ديوان  احلداد ثلثة دواوي
احلاج عبد محمد صالح(، و)ديوان 
ــد حيدر( وهو  ــد الشيخ محم الشهي
ــوان  و)دي ــوراه،  للدكت ــه  أطروحت
ــد عبد الرحيم العميدي( ، في  السي
ــِع أشعاِر هؤالء  ُل في َجم ــٍد َيَتَمثَّ جه
ــن، وحفظها من  ــراء املعاصري الشع

الضياع .
ــام  ــد حس ــَل السي ــذاَك فع وك
ــله في )ديوان التاريخ الشعري(  الش
ار الذي ُطبَع  للسيد محمد علّي النجَّ
ــة، إْذ َجَمَع َما  اٍت في احللَّ ــرَّ أربع م
َتَناَثَر ِمن جذاذاٍت عند الشاعر، وما 
ــى بوابات وأفاريز املساجد  َوَجَدُه عل
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ع  ــات، أو موزَّ ــع واحلسيني واجلوام
ٌب  ِة، والديواُن ُمَرتَّ ــِر احِللِّيَّ لَدى اأُلَس
ــات : املساجد  ــق املوضوع ــى وف عل
ــات، الوالدات،  ــد واحلسيني واملراق

الوفيات، املتفرقات . 
ــن راشد(  ــوان احلسن ب ــا )دي أم
ــى منظومٍة  ٌق عل ــو ُمحقَّ للباحِث فه
للشاعِر َنفِسِه اسمها )اجلمانة البهية 
ة(، فضًل عن َمجموع  في نظم األلفيَّ
ِشعرّي َضمَّ َقطًعا لُه، بالرجوِع أيًضا 

إلى َمصادر ُأخر مطبوعة)5(. 
ُح أنواع اجلمع  ــدوٌل ُيوضِّ وهذا َج

والتحقيق باألرقام:

جع 

وحتقيق

جع 

ودراسة

جع

 وتقديم

جع

 وتعليق
صنعة

375412

الستدراك:

ــى  عل ــٌم  قائ ــواٌن  دي ــو  يخل ال 
ــق الصنعة  ــات أو عن طري اخملطوط
من ملحظ أو نقدات أو استدراٍك، 

ــواَن مبعلوماٍت  ــري الدي ــا ُتث وكّله
اعِر،  ــَرِة الشَّ ــيُء جوانَب ِمن ِسي ُتض
ــِه،  ــدة إلي ــا جدي ــُف ُنُصوًص وُتضي
وأشهُر مثال على هذا )ديوان علّي بن 
ــي(، الذي جمعه وحققه  أفلح العبس
ــوري(، إْذ ُأِصيَب  إبراهيم صالح )س
ُل َكَتَبُه د.  ِي، األوَّ ِباستدَراَكِي ُمِهمَّ
َرُه  ة )عراقّي(، واآلخر حبَّ جليل العطيَّ

د. عبد الرازق حويزّي )مصرّي( .
ــف املزاج من  ــاُب )تلطي ا كت َأمَّ
ــو مختاراٌت  اج( وه ــن احلجَّ شعر اب
ــيِّ اختارها  ــر ابن احلجاج النيل لشع
ــاِدِر بتحقيق د.  ، الصَّ ــيُّ األسطرالب
ــى في تونس  ــد اهلل مصطَف جنم عب
ــد  محمَّ د.  ــَدُه  َنَق ــد  َفَق 1998م، 
ــي األعرجيُّ في كتاِبِه )أوهام  ُحس
ــى العبِث  ــهُ إل ــي(، ورَأى أنَّ احملقق
ة، في إساءتِه  ــى العلميَّ أقرب منه إل
الكبيرة للديوان، وذكَر أمثلًة من 

. ِق في قراءِة النصِّ أوهام احملقِّ
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التعليقات:
ــرورٌة من ضروراِت  التعليقاُت ض
ــه،  لِت ــَدى ُمكمِّ ــق ، وإح التحقي
ــصَّ  النَّ ــد  تفي ــْت  كان إذا  ــا  فيم
ــّي جواد  ــاَن د. عل ــُه، وك َح وتوضِّ
ِة  ــي ُكليَّ ــو َيدُرُس ف ــر - وه اه الطَّ
ــون(/ جامعة باريس  اآلداب )السورب
ــاِب الباحَثي  ــى كت ــد رجَع إل - ق
ــه،  ــر وسوفاجي ــِي بلشي الفرنسيَّ
ــه )دّرة التاج من  ــي حتقيق ــَك ف وذل
ــاج( - وهو الرسالة  ــر ابن احلّج شع
ــي نالها في  ــة للدكتوراه، الت الثاني
ــُج الَفَرنِسيُّ  ــاط 1954م، َفامَلنَه شب
ــي التحقيق ِعَمادُه أْن ال ُتذَكَر في  ف
ــوى االختلفاِت الواردة  الهوامش س
ــذا امَلفُهوِم-  َسِخ، وهو - ِبه ــَي النُّ َب
التحقيق  ــلت  ــيٍّ مبكم َمعِن ــُر  َغي
ــذ الشروح  ــرى)6(، ولذا ال يحبِّ األخ

والتعليقات في الهوامش.  
وُيلحُظ َأنَّ َبعَض تلك التعليقات 
ــخ العمَل من  ــلُّ بالتحقيق، وتنف َتخ

ــأْن ُيطيُل  ــى، ك ــدة ُترَج ــر فائ غي
ــة َعَلٍم َمشُهور، أو  ُق في ترجم احمُلقِّ
ف  ــة ، أو يعرِّ ــات سهل ــرح كلم يش
ــذا النمط من  ــدن معروفة ...، فه مب
التحقيق،  ــذا  يتجاوز ه ــات  التعليق

غ. ويثقل الهوامش من غير مسوِّ
فبحث )ابن العودي النيلّي حياته 
ــره( الذي نشره د.  وما تبقى من شع
ــاب العرداوّي  ــد الوه ــد اإلله عب عب
ــة(، العدد3،  ــي مجلَّة )تراث احللَّ ف
ــس حتقيًقا، بل  1438ه/2017م لي
ُصوص  جمًعا فقط، إذ قاَم ِبَترِتيَب النُّ
ــى َأَساِس الَكْثَرِة، ال القوافي أو  عل
املوضوعات ! باالعتماد على )أعيان 
ــة( و)الغدير( وغيرهما . وفيه  الشيع

أوهام، منها :
في ص 137 جاء قول الشاعر :

 لقد زادهـا عند املشـيب ملحـة        

وإن زعـم الواشـي وسـاء عداتها

ــَة »امللحة« في ص  ــَر كلم وفسَّ
ــا يطيب به  ــح، م ــا : »املل 148 بأنه
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الطعام«! 
ــُت غير مضبوٍط  وكذا ورد البي
ــات العمل  ــكل، وكذلك أبي بالش
ُه ص 121 متامًا. كلِِّه، خلًفا مِلا أقرَّ

ــة دراسة عن  ــى العمُل من أيَّ وخَل
شعره .

ــم احللي(  ــوان ابن نعي وفي ) دي
بتحقيق أ.د.  أدهم حمادي النعيمي، 

ورد ص 178: 
كذا فتنّحوا يا أولي احلبِّ إّنني  

خلعُت عذاري ُمْذ جتّلى لَي الُقرط 

ــة السراج«!،  ــَق: »القرط : شعل  فعلَّ
ــن ُحلِيِّ  ــْرُط نوع م ــواب : »الُق والص
ــي  ا.وف جدًّ ــٌح  واض ــو  وه  ، اأُلُذن« 
الديوان أخطاء كثيرة في الضبط، 
ــر على  ــي األوزان،والتدوي ــل ف وخل
ــرح  ش ــي  ف ــام  وأوه ــن،  الشطري

املفردات. 
ــّي بن منا  ــة اهلل بن عل ــي : هب وف
ــّي احلّلي حياته وأسرته، جمع  الّربع
وحتقيق هلل ناجي، ورد ص 45:                                                          

أرقـُت لــبرٍق دائــم اللــمعاِن     

أقـضَّ وسـادي موهـًنا وشـجاني

ــن( بقوله :  ــَر كلمة )موه ففسَّ
ــًا: يقال : لقيته موهنًا،أي بعد  »ُموهن
ــف في العمل  ــن، والوهن: الضع َوه
واألمر والعظم ونحوه )تاج العروس، 

مادة: وهن،267/36( < .
ــَس امَلعَنى امَلطُلوب  ــُت : هذا لي قل
ــن« ، فاملعنى هنا في  ــة »موه لكلم
ــاِ: امَلْوِهُن  ــم نفسه واملادة عينه املعج
ــل ، وقيل هو  ــف اللي ــٌو من نص َنْح
ــة منه، وقيل هو حي ُيْدِبُر  بعد ساع
اِعِر،  ــراُد الشَّ الليُل«)7(، وهذا هو ُم
ــهُ بالّضعف من قريٍب َأو  وال علقَة ل

َبِعيٍد .
ــداد كثيًرا-  ــاَد د. سعد احل وأف
ــن  م  - ــه  وتعليقات ــه  هوامش ــي  ف
ــارف احلسينية(  ــاب )دائرة املع كت
، وهذا يتمثَّل في )ديوان  للكرباسيِّ
بن  ــوان محمد  ــّي( )8(، و)دي اخُلليع
ــوان صالح ابن  ــّي(، و)دي نفيع احلل
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(، وأشاَر إلى هذا  ــيّ العرندس احللِّ
في املقدمة والتخريج .

أو يخلو العمل من أّي تعليق ،فهذا 
)ديوان مزيد احللّي األسدّي(، الذي 
قُه« د. عارف تامر، على »نسخة  »حقَّ
ــح عنها، وصدَر في  خطية« لم يفص
الدراسة  ــت  ــروت 1998م، كان بي
ة فقط  ــي تاريخيَّ ــي كتبها - وه الت
ْت على  ــد انَصبَّ ــن غير توثيق! - ق م
ــِه، وَأكلْت نحو 58 صفحة ،  ُأسَرِت
اعِر منها ِسَوى  ــُب الشَّ لْم يكْن نصي
أقلِّ ِمن َصفحتي، أما األبيات كّلها 

فغير مشكولة !
تكرار النَّرِش:

ــاٍت( لِبعِض  ُة )طبع ــدَّ ــرْت ع ظه
ــن مختلَفٍة ،  ــي أماك ــن ف واوي الدَّ
ــٍة، وهذا يعوُد إلى أنَّ  وسنوات متباين
اًل ، ُثم يعثُر بعَد  َق َينشُر َعمَلُه َأوَّ احملقِّ
ــى ُنُصوٍص َجِديَدٍة  َمِن عل ةٍ من الزَّ ُمدَّ
ع لديِه ملحظ  اِعِر نفِسِه، أو َتَتَجمَّ للشَّ

ِبَشأِنِه ، فيقوُم بإخراِجِه َثاِنَيًة.

ــن البطريق  اب ــر  ــاب )شع فكت
ــي كتاٍب  اًل ف ــُه أوَّ ــي( أصَدرُت احلل
ــة 2009م،  ــاص بجامعة بابل سن خ
ثم أضفت إليه نصوصًا جديدة حتى 
اسَتَوى على َساِقِه ِبِزَياَدٍة َواِضَحٍة في 
األبياِت ، وَما يتبع ذلَك في الدراسة، 

وُنشَر في ُدبي سنة 2017م.
ــر سليمان احللِّّي  وأصدَر د. مض
ــام(  الفحَّ ــادق  ــد ص السي ــوان  )دي
ــرف، 1432هـ/  ــف األش في النج
ــُه استغرب  ح ــي تصفَّ 2011م، وح
ــه، وبعد  ــاء كثيرة في ــود أخط وج
ا  ــَم الناشَر ملفًّ ُه سلَّ ــث أدرَك أنَّ البح
ــًوا، وترك امللفَّ  ــا للديوان سه َقدًي
َح ، لذا أعاَد إصدارُه  النهائيَّ امُلصحَّ

َحٍة بعد سنتي. في َنشَرٍة ُمنقَّ
*        *         *

وهذان جدوالن صنعتهما ملوضوع 
البحِث :
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التحقيق واجلمع عىل وفق القرون:

ق 15ق 14ق 13ق 12ق 11ق 10ق 9ق 8ق 7ق 6ق 5ق 4

1-9614-1310145

ِقن وجامعي الشعر احلليِّن،  أهمُّ امُلَحقِّ
وثبٌت بأعامهلم 

اسم )المحقِِِِّق( أو )الجامع(

نوعهالتحقيق

أرجوزة 
أو 

قصيدة

جمع أو)دراسة( أو)وإعداد( 
أو )تدقيق( 

المجموع
مشتركمنفرد

1111د. عباس هاني الچرَّاخ

د حسين الحداد 538د. سعد محمَّ

66د. مضر سليمان الحلِّّي

55-د . أسعد محمد علي النجار

د بن علي اليعقوبّي 44محمَّ

4)2(22د. قاسم رحيم حسن السلطانّي

4)1(31حيدر عبد الرسول

33-صالح اللبان
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املنهج الببلوغرايّف:  

ــُج الببلوغرافيُّ هنا  ــوم املنه   يق
على ما يأتي :           

1- البحُث خاصٌّ بحصِر الدواوين 
ــز - للشعراء  ــة - أو األراجي الشعري
ون -  ــا احلليُّ احلليي ، سواء حققه
ــُم األكثر - أم غيرهم حتى سنة  وُه

2017م.وقد َضمَّ )54( شاعرًا.
2- العمل قائم على نظام الترتيب 
ــاء الشعراء، مع األخذ  األبتثي ألسم
ــن السياق  ــو( و)ابن( ضم بلفظ )أب

العام .
3- وضعنا أسفَل اسم الشاعر أو 
ــَم أبيه وجّده وسنَة  لقبه : اسَمُه واس
وفاِتِه بي قوسي بالهجري وامليلدّي.

ــر طبعة  رت للشاع ــرَّ 4- إذا تك
ــوان، أو عمل آخر  ــن الدي ــرى م أخ
ــي املكان نفسه،  له، أثبتنا ذلك ف
ــَة  الفهرسي ــاِت  املعلوم ــر  ونذك
ــَة عن كلِّ  ــَة( الكامل )الببلوغرافي
ــة، ودار النشر  ــم املطبع ــٍل: اس عَم
والسنة الهجرية وامليلدية لإلصداِر، 

ورقم الطبعة - إْن تعّددِت الطبعات- 
وعدد الصفحات .

َيِجيُء  ــدراك:  واالست ــد  النق  -5
ــا  ــدراُك - َمسُبوًق ــُد أو االست النق
ــة )*( - أسفل الديوان، سواء  بنجم

قاَم بِه عراقيٌّ أو غيره .
ــي احَلواشي لِعدٍد  ــا ف 6- ترجمن

من احملققي باختصار.
)ببيلوغرافيا( فهرُس الدواويـــن احملققة 
واملطبوعة عــلى َوفــق ُحـــروف املُعـــــجِم

ابن أبي زنبور النيلّي 

)أحمد بن علّي بن الحس��ن، ت 
613ه/1216م(

ى  ابن أبي زنبور النيلي حياُتُه وما تبقَّ
ــق د. عباس  ــِرهِ ، جمع وحتقي من شع
اخ ، مجلة )أوراق فراتية(، ع  هاني الچرَّ
3، س 1، 1431ه/2010م ، ص 32- 

37 . )جمع له 33 بيًتا ، في 4 قطع(.

ابن أفلح العبسّي

)407ه/1117م - نحو 535ه /1141م(
ــح العبسي، جمع  ديوان علّي بن أفل
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ــح ، ضمن  ــم صال ــق إبراهي وحتقي
ــع(، اجملمع  ــه كتابه )البدي حتقيق
ــي، 2009م . )ضمَّ 39  الثقافي ، ُدب

عة في 230 َبيًتا. قصيدة ومقطَّ
ــل  جلي د.  ــه  علي ــدرَك  است أ- 
ــة، في مجلة )العرب( ، ج 5 و  العطيَّ
ــم  6، 1434ه ، ص 3681359. )ض

ا( . 67 بيًتا في 15 نصًّ
ــِه د. عبد الرازق  ب- استدرَك علي
ــرب(، ج 5 و  ــزي، في مجلة )الع حوي
ــع له 72 بيًتا في 18  6، 1436ه . )جم
قطعة، فضًل عن نتفتي من املنسوب(.

ابن البطريق

)عل��ّي ب��ن يحَيى بن الحس��ن 
الحّلي، ت 642ه/1244م(

1- عليُّ ابن البطريق احللِّّي حياُتُه 
ــق ودراسة د.  ــُرُه ، جمع وحتقي وشع
اخ ، مركز بابل  ــي الچرَّ عباس هان
ة،  ــة والتاريخيَّ ــات احلضاريَّ للدراس
جامعة بابل، 2009م . 64 ص . )ضمَّ 
ا ، فضًل عن  ــي 13 نصًّ 102 بيت ف

نتفتي من املنسوب( .

ــق  ــن البطري ــّي اب ــُر عل 2- شع
ــق ودراسة د.  ــع وحتقي ، جم ــيّ احللِّ
اخ، مجلة )آفاق  ــرَّ ــاس هاني الچ عب
 ،99 ــدد  الع ــراث(،  والت ــة  الثقاف
1438ه/2017م . ص 82153 . )ضمَّ 
ــا ، فضًل عن  ــا في 18 نصًّ 133 بيًت

نتَفٍة ِمن امَلنُسوِب( .

اج ابن الحجَّ

 )الحسين بن أحمد، ت 391ه/1001م(
ــن  اب ــر  ــن شع ــاج م الت ة  1- درَّ
احلّجاج : اختيار هبة اهلل بديع الزمان 
ــق د. علّي جواد  ، حتقي ــيّ اأُلسطرالب
ــر)9(، راجَعُه وزاَد في حواشيِه  الطاه
د ُحسي اأَلعرجّي، منشورات  د. محمَّ

اجلمل، أملانيا، 2009م.  684 ص . 
ــن شعر ابن  ــف املزاج م 2- تلطي
ــة )ت 768ه(،  ــاج، البن ُنبات احلجَّ
ــم عبد اهلل مصطفى،  حتقيق د. جن

تونس، سوسة، 1998م . 720 ص.
اج: د.  ــف املزاج عبث بابن احلجَّ تلطي
د ُحسي األعرجّي، في كتابه  محمَّ
)أوهام احملققي(، ص 225- 238.
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ــاج ، َجَمَعُه  ــوان ابن احلج 3- دي
َم لُه وَعلََّق عليه سعيد الغامنّي ،  ــدَّ وَق
منشورات اجلمل ، بيروت - بغداد، 

2017م . أربعة أجزاء :
ج1، 549ص
ج2، 656ص
ج3، 576ص
ج4، 606ص

ابُن الخيمّي الحلِّّي
��د بن علّي ب��ن علّي بن  )محمَّ

علّي، ت 642ه/1244م(
ــي، َجْمع  ــن اخليم ــوان اب 1- دي
اف،  ــوَّ ــم عدنان الص ــق ميس وحتقي
ــة  ــة العربي ــع اللغ ــات مجم مطبوع
ــق، 1436ه/2015م . 99 ص.  بدمش
ــَي نتفة  ــا ب ــًة، م ــمَّ )30( قطع )ض
وقصيدة، في )185( بيًتا، منها )6( 
أبيات ليست له على اإلطلق، وليس 

فيه قسُم )املنسوِب( .
ــي )ديوان ابن  ٌة ف ــراٌت نقديَّ )*( نظ
ــي، ت 642ه( ط. مجمع اللغة  اخليم
اخ  اس هاني الچرَّ العربية بدمشق : د. عبَّ
، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

مج 90 ، ج 1 ، 2017م، ص 66127. 
ة ،  ــرة الدمشقيَّ ــَح أوهام النش )صحَّ
واستدرك )6( قطع في )13( بيًتا في 

مصادر مخطوطة ومطبوعة(.
ــن  ــن اب ي ب الدِّ ــذَّ ــوان مه 2- دي
ــق ودراسة  ــع وحتقي ــّي ، جم اخليم
ـــچراخ ، العتبة  ــاس هاني ال د. عب
مة  احلسينية املقدسة ، مركز العلَّ
ــوزة احللَّة  ــراث ح ــي إلحياء ت احلل
ــة ، احللَّة، 1437ه/2016م .  العلميَّ
168 ص . )ضمَّ )182( بيًتا ، في 32 
ا ، َفضًل عن 3 قطٍع في 5 أبيات  نصًّ

من املنسوب إليِه وإلى غيرِه(. 

يِلّي ابن سارخ النِّ

)سعيد بن حمزة ، ت 613ه/1216م(
ــر ابن سارخ ، جمع وحتقيق د.  شع
اخ ، مجلَّة )أوراق  ــرَّ عباس هاني الچ
فراتية( ، ع 1 ، 2010م ، ص 70156.

�مين ابن السَّ

��مين الحلِّّي ، ت  د بن السَّ )محمَّ
ق 11ه�/ 17م(

ــي  السم ــن  ب ــد  محم ــوان  دي
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ــد  سع د.  ــه  وحقق ــه  جمع ــي:  احللِّ
احلداد)10(، املركز الثقافي للطباعة 
ــي إيران،  ــة، ُطبَع ف ــر، احللَّ والنش
1437هـ/2016م . 145 ص .)اعتمد 
ــي مكتبة  ــريٍّ ف ــى مجموع شع عل
ــم 292، وفيها  ــم العامة برق احلكي

مختاراٌت للشاعِر، وغيِرهِ(.

ابن العرندس الحلِّّي
صالح بن عبد الوهاب )ت نحو 

840ه�/1436م(
ــدس احللِّي،  ــر ابن العرن 1-شع
جمع وحتقيق ودراسة د. عباس هاني 

اخ ، مجلَّة )أوراق فراتية( : الچرَّ
 ،2 س   ،3 ــدد  الع  : ل  األوَّ ــم  القس  

1432هـ/2011م، ص 95 - 106.
ــدد 4 ، س 2،  ــي : الع ــم الثان  القس

1432ه/2011م، ص 75 - 91 .
ــدد 1، س 32،  ــم الثالث : الع القس

1433ه/2012م ، ص 88 - 105 .
ــدس احللِّّي ،  ــن العرن ــر اب 2- شع
جمع وحتقيق ودراسة د. عباس هاني 
ــا(،  ــة )مخطوطاتن اخ ، مجلَّ ــرَّ الچ

ل، 1435ه/2014م ، ص  العدد األوَّ
.234- 181

3-ديوان صالح ابن العرندس احللِّّي، 
صنعة د. سعد احلداد ، مطبعة الكوثر، 

ُقم، 1438ه/2017م . 134 ص .

ابن العودي النيلّي 

)س��الم بن علي بن س��لمان، ت 
558ه/1163م(

ــودي النيلّي حياته وما تبقى  ابن الع
ــد اإلله عبد الوهاب  ــن شعره : د. عب م
العرداوي ، مجلَّة )تراث احللَّة( ، العدد 
3 ، 1438ه/2017م ، ص 1511105. 
ا ِمن َمَصاِدر مطُبوعة( . )جمع له 12 َنصًّ

ابن نبعة المطيرّي

علّي بن ظاهر األس��دي الحلّي 
)ت 1280ه/1864م(

ــر األسدي  ــي بن ظاه الشيخ عل
ــور بـ)ابن نبعة املطيري(  احلّلي املشه
حياته وشعره ، جمع وحتقيق حيدر عبد 
ــوض ، دار الفرات ، بابل،  الرسول ع
ــع له  1432ه/2001م .  136 ص. )جم
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َب  1006 بيت ، في 50 قطعة ونتفة ، ورتَّ
عَر اجملموَع على ُحُروِف امُلعَجِم(. الشِّ

ابن ُنعيم الحلّي
محمد بن حسن بن محمد الكردّي، 

ت بعد 695ه/1292م(
ــم احللي )شرف  ــن ُنعي ديوان اب
ــح العزية( ، دراسة  املزية في املدائ
ــادي ذياب  ــق أ. د. أدهم حم وحتقي
النعيمّي، مكتب النعيمي للطباعة، 
بغداد ،1433هـ/ 2012م  .260ص.

ابن ُنفيع
)محمد ب��ن نفيع الحلّي، كان 

ا 839ه/1435م( حيًّ
ديوان محمد بن نفيع احللّي، جمع 
ــداد، مركز  ــق د. سعد احل وحتقي
مة احِللِّّي إلحياء تراث حوزة احللَّة  العلَّ
ة، احللَّة، 1438ه/2017م. 95  العلميَّ
ــمَّ سبع قطٍع ، منها قصيدة  ص . )ض

رجع فيها إلى مخطوط(.
ابن نما الحلي

 ) جعفر بن محمد ابن نما الحّلّي 
)ت نحو 680ه/1281م(

د  شعر جنم الدين جعفر بن محمَّ

بن منا احللّي، جمع وحتقيق ودراسة 
اخ ، مجلَّة )تراث  د. عباس هاني الچرَّ
احللَّة(، العدد 1، 1437ه/2016م، 
ا ، في  ص 1881147 . )ضمَّ 21 نصًّ

86 بيًتا له ، ونتفة من املنسوب(.
ابن نما الحلّي

علّي بن علّي بن نما بن حمدون 
)ت 579ه/1183م(

علّي بن علّي بن منا بن حمدون حياته 
ــره، جمع وحتقيق  ــى من شع وما تبقَّ
ودراسة د. عباس هاني الچّراخ، مجلَّة 
ــدد 3، س 3،  الع ــة(،  فراتي )أوراق 

1433ه/2012م، ص 115 - 120.

ابن نما الحلّي

هبة اهلل بن نما بن علي )ت بعد 
580ه/1185م(

1- هبة اهلل بن علّي بن منا الّربعّي 
ــه والّصبابة من  احلّلي حياته وأسرت
ــلل بن  ــف وحتقيق ه ــره : تألي شع
ــة دار األرقم، احللة،  ناجي، مطبع
ــر 59122.  2008م . 71 ص . )الشع

ا( . ضمَّ 137 بيًتا في 13 نصًّ
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ــن منا بن علّي  ــر هبة اهلل ب 2- شع
احللّي ، جمع وحتقيق ودراسة د. عباس 
اخ ، مجلَّة )تراث احللَّة( ،  هاني الچرَّ
ــدد 3 ، 1438ه/2017م، ص 167 الع

ا(.  103 . )ضم 138 بيًتا في 13 نصًّ
أحمد النحوّي

)أحمد بن حس��ن ب��ن علّي، ت 
1183ه/1770م(

ــة : أحمد النحوّي   تضمي األلفيَّ
ــق د. قاسم  ــيّ ، دراسة وحتقي احللِّ
ــن)11(، مجلة مركز بابل  رحيم حس
ــة، 2017م. )مت  اإلنساني للدراسات 

التحقيق على نسخة واحدة(.

بدران ب��ن صدقة ب�ن منصور 

)ت 530ه/1137م(
شعر بدران بن صدقة بن منصور، 
ــد  ــد اهلل عب ــق د. عب ــع وحتقي جم
ــم السوداني، ضمن أطروحته  الرحي
ــّي في  ــر العرب ــوراه: )الشع للدكت
ــة  ــة(، اجلامع ــارة املزيدي ــل اإلم ظ
 -246 ص  2000م،  ــة،  املستنصري

256 . )أثبت له 21 مقطوعة(.
البرسي

رجب بن محمد بن رجب الحلّي 
)ت 9ه/15م(

ــب البرسي  ــظ رج ــوان احلاف دي
ــد الرسول  ــي، حتقيق حيدر عب احلل
ــة املقدسة،  ــوض، العتبة احلسيني ع
ــن   )ع  . ص   192  . 1436ه/2015م 
، وزاَد عليِه 78  ــاويِّ ــوط السم مخط

ا( . َب العمل ترتيًبا ألفبائيًّ بيًتا، ورتَّ
جعفر القزوينّي

)جعفر بن المهدّي بن الحسين 
الحلِّّي، ت 1298ه/1881م(

اجلعفريات : جمعها الشيُخ محمد 
ــة الزهراء،  ــّي اليعقوبّي، مطبع عل
النجف األشرف، 1369ه .470 ص. 
)هي عشر قصائد في رثاء احلسي ×(.

الحسن بن راشد الحلِّّي 
)ت نحو 840ه/1436م(

ــد احللِّّي،  ــر احلسن بن راش شع
ــة د. عباس  ــق ودراس ــع وحتقي جم
ــق(  ــة )احملق اخ، مجل ــرَّ ــي الچ هان
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ــاء  ــّي إلحي احِللِّ ــة  م العلَّ ــز  مرك
ة، احللَّة،  ــة العلميَّ ــراث حوزة احللَّ ت
1437ه/2016م ، ص 149192)12(.

حسن القيِّم الِحلِّّي 
)حسن بن محمد بن يوسف ، ت 

1319ه/1901م(
ــم احللّي ،  ــوان احلاج حسن القّي دي
ــيّ اليعقوبّي،  د عل حتقيق الشيخ محمَّ
النجف األّشرف، 1385ه/ 1965م، 104 

ص. )َحَوى 610 أبيات ، مع تخميسي(.
حمادي نوح الِحلِّي

)محمد بن س��لمان بن نوح ، ت 
1325ه/1907م(

1-)اختيار العارف ونهل الغارف(، 
ــق مثنى  ــن سليمان، حتقي محمد ب
ــي الشكري،  ــول حس ــد الرس عب
ــة دكتوراه، كلية التربية/  ُأطروح
ــّي، جامعة بابل،  ــّي الدين احللِّ صف

1431ه/2010م. ج 1 .
ُطبعت في مركز بابل للدراسات 
احلضارية والتاريخية ، جامعة بابل، 

2013م. 

ــان  ــن سلم ــد ب ــوان محم 2- دي
ــار العارف  ــوح الكعبّي )اختب بن ن
ــق د. مضر  ــارف(، حتقي ــل الغ ونه
ــة  ــّي )13(، مؤسسـ ــان احلـل سليمـ
ــداد،  ــات، بغ ــد للمطــبوع الرافـ
1435ه/2014م. )الديوان كامًل( .

     ج 1 : 563 ص . 
     ج 2 : 498 ص . 

حيدر الحلّي
 )حيدر بن سليمان بن داود، ت 

1304ه/1887م(
ــم والعقد  ــدّر اليتي ــوان ال 1- دي
ــي السيد حيدر  ــم : أبو احلس النظي
الشيخ  ــاج  ــلوّي، تصحيح احل احل
ــري، مببي،  ــي احلائ ــّي احمللت عل

طبعة حجرية، 1312ه . 479 ص .
ط 2، مببي، 1320ه.

ــد حيدر  ــوان السي ــرح دي 2- ش
ــرّي، مكتبة  ــي : صالح اجلعف احلل
النجف  ــراء،  الزه املعارف، مطبعة 

األشرف ، د. ت .
ــد حيدر احللي،  3- ديوان السي



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

243

الدواويُن الحلياَُّة المحققُة والمجموعُة ِدَراَسٌة تحليلياَّة...

243

الدواويُن الحلياَُّة المحققُة والمجموعُة ِدَراَسٌة تحليلياَّة...

شرح واعتناء علي اخلاقانّي .
ــة، 1369ه/  ــة احليدري ج1، املطبع

1950م، 319 ص.
ج2، 1383ه/ 1964م، 271 ص. 

ــد حيدر احللي،  4- ديوان السي
منشورات  ــّي،  اخلاقان ــّي  عل َقُه  َحقَّ
ــات،  للمطبوع ــّي  اأَلعلم ــة  مؤسس

بيروت ، ط 4 ، 1984م.
ــد حيدر احللي،  5- ديوان السي
ــان احللِّي،  ــر سليم ــق د. مض حتقي
ــات،  للمطبوع ــّي  األعلم ــة  شرك
ــروت ، 1432ه/2011م . جزءان:  بي

 .494 + 391
الُخليعّي

)علّي بن عب��د العزيز بن أبي 
محمد ، ت 650ه/ 1252م(

ديوان اخلليعي ، حتقيق وتذييل د. 
ــداد ، دار الضياء للطباعة  سعد احل
ــرف ،  ــف األش ــم ، النج والتصمي

ا(. 2010م . 270 ص . )َضمَّ 49 نصًّ

راجح الحّلّي 
)ش��رف الدي��ن، راج��ح ب��ن 

إسماعيل، ت 627ه/1230م(
ــن إسماعيل  ــح ب ــوان راج 1- دي
ــة أميرة عبد  احللي، حتقيق ودراس
ــر،  ــة ماجستي ــود، رسال اهلل محم
ــل،  ــة املوص ــة اآلداب، جامع كلي
ــمَّ  836 ص. ض  . 1987م  1407ه/ 

الديواُن 8716 َبيًتا .
ــن احللِّّي،  2- ديوان شرف الدي
أبي الوفاء راجح احللِّّي )ت 627ه(، 
حتقيق ودراسة د. الدوكالي محمد 
ة،  ــوة اإلسلِميَّ ــة الدع نصر، كليَّ

طراُبلس، 1402ه /1994م .

شادّي الرَّ
)محمد بن غائب بن خليل ، ت 

1422ه�/2001م(
ــاء الكبير املرحوم  شاعر الفيح
ــه شعره :  ــادي ، حيات ــد الرش محم
ــلح اللبان، ط 1،  جمع وتدقيق ص

احللة، 1427ه/2006م .
ط 2 : احللة ، 2015م . 408 ص . 
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)أفاد من ملحظات املرحوم الشاعر 
ــي في الطبعة  ــد سالم البيرمان محم

األولى(.

يورّي الزِّ
)عباس بن إبراهيم بن زكريا، 

ت 1315ه/1897م(
يورّي  ــاس الزِّ ــخ عب ــوان الشي دي
احللِّّي )تخميس القصائد الهاشميات 
ــة  اجللجلي ــدة  القصي ــات  والعلوي
ــت ^( :  ــي حق آل البي ــا ف وغيره
جمع ودراسة وحتقيق د. قصي سمير 
عبيس العزاوي و حيدر عبد الرسول 
سة،  ــة املقدَّ ــوض، العتبة العباسي ع
ــة، دار الكفيل  ــز تراث احللَّ مرك
ــة،  س املقدَّ ــلء  كرب ــة،  للطباع

1436ه/2015م . 470 ص .

سليمان الصغير
)س��ليمان بن داود بن سليمان ، 

ت 1247ه/1831م(
ــر حياته  الصغي ــد سليمان  السيِّ
ــر سليمان  ــق د. مض ــره : حتقي وشع
ــة،  احلل ــرات،  الف دار   ، ــيّ احللِّ

1431ه/2010م. 81 ص . )ضمَّ 18 
ــي قصيدة ونتفة وبيت يتيم ،  ا ب نصًّ
ــَد شعَرُه في مخطوطة أخيه  وقد َوَج

السيد مهدي ، مع مراجع ُأخرى(.

سليمان الكبير
س��ليمان ب��ن داود ب��ن حيدر 

الشرع )ت 1211ه/1796م(
  1- ديوان السيد سليمان بن داود 
احللي ، دراسة وحتقيق مضر سليمان 
احلسيني احللّي ، 1429ه/2008م. 
ــى مخطوطي ،  ــع إل 382 ص . )رج
ــا  ــَط 164 بيًت ــا ، وَأسَق وزاَد عليِهَم
سُّ هذا  ها مَتَ ــى أنَّ َل عل خشيَة أْن ُتؤوَّ

الطرف أو ذاك( . 
2- ديوان السيد سليمان الكبير، 
دراسة وحتقيق د. مضر سليمان احللي 
سة ،  ة املقدَّ اسيَّ ، مكتبة العتبة العبَّ

1431ه/2010م. 346 ص.
الشفهينّي

علّي بن الحسين الحلِّّي )ت نحو 
786ه/1384م( 

ــّي ، حتقيق د.  1- ديوان الشفهين
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ــوار سعيد جواد و  منذر احللي و د. أن
د. سعد جبار مشتت ، مجلة )دراسات 
إسلمية معاصرة(، جامعة كربلء، 
ع 3، 1432ه/2011م ، ص 339 - 

 . 416
ــق  ــّي ، حتقي ــوان الشفهين 2- دي
ــز بابل  ــنت ، مجلة مرك ــدي مف مه
ة، جامعة بابل، مج  للدراسات اإلنسانيَّ

1 ، ع 2، 2012م ، ص 195- 254 .

شميم الحلّي
 )علّي بن الحسن بن عنتر ، ت 

601ه/1204م(
ــّي )ت 601ه( حياُته  1- شميم احلل
ــق ودراسة د.  ــع وحتقي ــرُه : جم وشع
اس هاني الچّراخ ، مركز وثائق  عبَّ
ــة بابل ،  ــة ، جامع ــات احللَّ ودراس
ــمَّ 93 بيًتا ، في  2008م . 64 ص .)ض

ا(. 28 نصًّ
ــّي )ت 601ه( حياُته  2- شميم احلل
ــق ودراسة د.  ــع وحتقي ــرُه : جم وشع

اخ ، دار الصادق،  ــرَّ اس هاني الچ عبَّ
بابل ، 2008م . 73 . )الشعر ص 41 - 
ا()13(. 59( . )ضمَّ 98 بيًتا ، في 32 نصًّ

ام صادق الفحَّ
)ص��ادق ب��ن علّي بن حس��ن 

الحسينّي ، ت 1205ه/1791م(
ام،  ــادق الفحَّ ــد ص ــوان السي دي
حتقيق د. مضر سليمان احللي، دار 
النجف األشرف،  للطباعة،  الضياء 

1432ه/ 2011م . 412 ص.
ــام،  ــادق الفحَّ ــد ص ــوان السي دي
حتقيق د. مضر سليمان احللّي، ط 2، 
1424ه/2013م . 412 ص. )منقحة( .

صالح الحّلي

)السيد صالح بن محمد األعرجّي ، 
ت 1359ه/1940م(

ديوان السيِّد صالح احللي، صنعة 
د. سعد احلداد، ُعِنَي بطبعِه ونشرِه 
امُللَّ باسم الكربلئّي، املركز الثقافي 

للطباعة والنشر ، احللة، 2015م.
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از الحّلّي صالح الكوَّ
)صالح بن مهدي بن حمزة، ت 

1290ه/1873(
الكّواز  ــح  ــخ صال الشي ــوان  دي
ــهِ وشرِحهِ وترجمة  احلّلي، عنَي ِبَجمع
ــة  ــوادث التاريخي ــرِد احل ــه وَس أعلم
ــّي اليعقوبّي،  املذكورة فيه محمد عل
ــف األشرف،  ــف، النج ــة النج مطبع
ٌب على  1384ه/1965م . 142 ص . )مرتَّ

املوضوعاِت ، وضمَّ نحو 1500 بيت( .
صبري عبد المنعم
)ت 1365ه/1944م(

ــد املنعم حياته وشعره:  صبري عب
ــد محمد علّي  ــع ودراسة د. أسع جم
ــار ، دار الصادق ×، احللَّة،  النج
2007م . 166 ص . )املقدمة والدراسة 
با  6313، أورَد الشعَر مجموًعا ومرتَّ

على حروف املعجم ص 155164( .
ار الصفَّ

)عبد العظيم بن رحيم بن عبد 
الكريم، 1426ه/2005م(

ــم  العظي ــد  عب ــخ  الشي ــوان  دي

ــة د. أسعد  ــع ودراس ــار، جم الصّف
محمد علي النجار ، املركز الثقافي 
ــة والنشر ، احللة ، 2008م .  للطباع
310 ص . )كتب الشاعر شعره في 
كراسات متفرقة ، وجاء د. النجار 

فرتب الشعر على القوافي( .

ين الحلّي صفّي الدِّ

)ت 750ه/1350م(

ــح امللك  ــي مدائ ــور ف 1- درر النح
ــات(،  ــد األرتقي ــور )القصائ املنص
ــزج، أملانيا،  ــر برنشتاين، ليب حتري

1816م . 36 ص .
ــح  مدائ ــي  ف ــور  النح درر   -2
ــة الوهبية ،  ــك املنصور ، املطبع املل
القاهرة، 1283ه/1866م . 36 ص .
ــن احللِّّي،  ي ــوان صفّي الدِّ 3- دي
ــد،  خال ــدي  أفن ــب  حبي ــة  مطبع
ــام، 1297ه/1879م ،  ــق الش دمش

و1300ه/1882م .  572 ص .
4- القصائد األرتقيات، املطبعة 
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الوهبية، القاهرة، 1283ه .
ــن احللِّّي،  ي ــوان صفّي الدِّ 5- دي
ــب اللبناني نخلة  ــة الكات على نفق
قلفاط، مجلس معارف والية بيروت، 
 . ــة اآلداب، 1300ه/1893م  مطبع

528 ص .
ــن احللِّّي،  ي ــوان صفّي الدِّ 6- دي
ــي  الكتب ــواد  ج ــد  محم ــق  حتقي
ــة ،  ــة العلمي ــّي ، املطبع الكاظم
النجف األشرف ، 1375ه/1956م. 

552 ص .
ــن احللِّّي،  ي ــوان صفّي الدِّ 7- دي
تصحيح كرم البستاني، دار صادر 
ــع دار صادر،  ــروت ، مطاب ودار بي
بيروت ، 1382ه/1962م . 781 ص. 
ين احللِّّي ،  ــّي الدِّ ــوان صف 8- دي
م لُه د.  ــه وقدَّ شرحُه وضبط نصوص
ــاع ، شركة دار  ــاروق الطب ــر ف عم
ــم ، بيروت،  ــي األرق ــن أب األرقم ب
1418ه/1997م . 646 ص . )ضم 13 
باًبا ، وختمه بكتاب »درر النحور«، 
ــى طبعة  ــة معتمدة عل ــذه الطبع وه

البستانّي ، من دون إشارة إلى هذا(.
9- من ديوان املثالث واملثاني في 
املعالي واملعاني، حتقيق محمد طاهر 
احلمصي، مجلة )معهد اخملطوطات 
العربية(، مج 38 ، ج 1و 2 ، يناير، 

يوليو ، 1994م، ص 1271109.
وأعاده كتاًبا بحذف حرف اجلر 
ــن دار سعد  ــوان ، صدر ع ــن العن م

الدين ، دمشق ، 1419ه/1998م.
ين احللِّّي،  ــوان صفّي الدِّ 10- دي
ر ، املؤسسة  ــوَّ ــق د. محمد ح حتقي
العربية للدراسات والنشر ، األردن، 
ــمَّ الديوان  ــزاء( . ض 2000م . )3 أج
ا ما  ــي 976 نصًّ ــا ، ف )10230( بيًت
ــة ونتفة ، وهذه  ع بي قصيدة ومقطَّ
ــُد 941 بيًتا عن الطبعات  الطبعة تزي
ــة ، ولكنها تنقص 173 بيًتا  السابق

عن طبعَتي البستانيِّ والطباع . 
ــدرَك د. عبد الرازق حويزي   است
ا على الطبعتي  ــا في 19 نصًّ 195 بيًت
األخيرتي ، وذلَك في مقاٍل نقديٍّ في 
مجلة )آفاق الثقافة والتراث( ، ع 86، 
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1435ه/2014م ، ص 1301114 .
ين احللِّّي،  ــّي الدِّ 11- ديوان صف
أشعاره، رسائله، أزجاله، النصوص 
ــة الكاملة، حتقيق محمد  الصحيح
مظلوم، منشورات اجلمل ، بيروت- 
بغداد ، 2016م . مجلَّدان . 1368 ص.

الطحلبّي
)محم��ود بن الس��يد هادي بن 

فليح ، ت 1400ه/1980م(
ــع وإعداد  ــر الطحلبي ، جم  شع
صلح اللبان، ضمن كتابه )شاعران 
ــرواد، احللة،  ــان(، جمعية ال منسي
2012م ، ص 4115 . )مع الوحشّي(.

عبد محمد صالح
)عبد محمد بن صالح بن مهدي 

السباك، ت 1403ه/1983م(
ــد  محم ــد  عب ــاج  احل ــوان  دي  
ــع وتقدمي سعد احلداد،  صالح، جم
ــرف،  األش ــف  النج ــاء،  الضي دار 

1429ه/2007م . 

علّي عوض الحلّي
 )علي بن حس��ين بن علّي ، ت 

1325ه/1933م( 
شعر الشيخ علي بن عوض احللّي 
ــدّي ، جمع وحتقيق حيدر عبد  األس
الرسول عوض، دار الفرات، احللَّة، 
ــمَّ  )ض  . 187 ص  1431ه/2010م. 
ــي 108 قطع ، وأربع  1162 بيًتا، ف

حي(. سات وموشَّ مخمَّ

العميدّي

)السيد عبد الرحيم بن حكيم بن 
محمد جواد، ت 1407ه/1985م(

ــم  الرحي ــد  ــد عب السي ــوان   دي
َم له د. سعد  ــدَّ ــدي، جمعه وق العمي
ــز الثقافي للطباعة  احلداد، املرك
ــر، احللَّة، 2015م. 153 ص .  والنش

ٌب على املوضوعات(. )مرتَّ

فرهود المعروف
)فره��ود بن محمد بن فرهود، 

ت 1412ه/1992م(
ــه وشعره :  ــود املعروف حيات فره
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د علّي  ــد محمَّ ــع ودراسة د. أسع جم
ــة، 1423ه/2002م .  النجار، احلل
با على  ــره -مرتَّ ــع شع 89 ص . )جم
ــن كتب احلاج  ــروف املعجم - م ح
ــان اخملطوطة، فضًل  مرج محمود 
عن قصائد حصل عليها من كرية 

الشاعر بخطه(.
قوام الدين القزويني الحلّي

)ت 1150ه/1737م(
ــي نظِم رسِم  ــُح اخلطِّ ف   1- ُرم
ــم رسم  ــي عل ــوزة ف ــطِّ ، ُأرج اخل
، دراسة وحتقيق وتعليق قاسم  اخلطِّ
ــن، )تقع في  112 بيًتا( .  رحيم حس

ُنِشَرْت في: 
ــل للدراسات  ــز باب ــة مرك أ/مجل
اإلنسانية، مج 1، العدد 1، 2011م، 
ص 79167 . )مت التحقيق على ثلث 
ــي إيران،  ــان ف ــة، اثنت ــخ خطيَّ نس

واألخيرة في مكتبة احلكيم(.
 ،1  ب/ مجلة )ديوان التراث( ، ُقم ،ع

1435ه/2015م،ص 3541307 . 
ــة في نظم الكافية،  2- الصافي

ــن ورياض  ــق قاسم رحيم حس حتقي
رحيم ثعبان، ود. قصي سمير عبيس 
ــزاوّي، العتبة العباسية املقدسة،  الع
ــراث احللة، 2014م . 220  مركز ت

ص . )منظومة تقع في 899 بيًتا(.
محمد حيدر

)محمد بن جعفر بن باقر القيسّي، 
ت 1410ه�/1991م(

ــخ محمد  ــد الشي ــوان الشهي  دي
حيدر، جمع وتقدمي د. سعد احلداد، 
ــات واألبحاث  للدراس آفاق  مؤسسة 
العراقية، النجف األشرف، 2009م. 
ــزءان، ج 1 : 364 ص ، ج 2 : 400  ج
ــة عن الشاعر ص 139 ص . )املقدم

ــب على َوفِق  ــوان امُلَرتَّ ي ــم الدِّ 66، ث
املوضوعات من مصادر مختلفة، ولم 

ُيشر إلى هذا في تقديِه( .
محمد رضا الُموَسوّي الخطيب 
)محم��د رض��ا بن هاش��م بن 

عزوز، ت 1345ه/1946م(
ــب من شعر السيد  الغصن الرطي
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اخلطيب، َجَمَعُه احلاج محمد حسن 
ــهُ د. سعد احلداد،  ق الكتبيُّ ، حقَّ
دار الفرات، 2017م. 98 ص . )مرتَّب 

على املوضوعات(.
مزيد الحلّي األسدّي

)مزي��د بن علّي ب��ن دبيس، ت 
592ه/1196م(

قُه  ديوان مزيد احللّي األسدّي، حقَّ
َف عنُه د. عارف  مَتُه وعرَّ وكتَب مقدِّ
تامر، دار األضواء للطباعة، بيروت، 
1418ه/1998م . 143 ص. )ضمَّ 33 

قصيدًة( .
ود الحلِّّي مسلم حمُّ

ود بن ناصر،  )السيد مسلم بن حمُّ
ت 1401ه/1981م(

ــود  ــم حمُّ ــد مسل السيِّ ــوان   دي
ــِه أحمد  ــق علي ــُه وعلَّ ــي: جمع احللِّ
ــدان، دار الصادق، احللَّة،  هادي زي

1429ه/2008م . 229 ص .
مطر الشاله

)مطر ب��ن أمين بن مهدي ، ت 
1348ه/1964م(

ــله  ــر الش ــد مط ــوان السي   دي
األعرجّي ، حتقيق د. سعد احلداد، 

بابل ، 2015م.
مقبولة الحلِّّي

 )مقبولة بنت عبد اهلل بن نجم، 
ت 1400ه/1979م(

ــد اهلل  ــت عب ــة بن ــوان مقبول دي
ــع وحتقيق د.  ــة وجم ــّي، دراس احلل
أحمد حميد كرمي العزاوي، )مجلة 
كلية العلوم اإلسلمية(، العدد 4، 
السنة 3، 1998م، ص 380- 444 .

الح���لّي                    مه���دي ب��ن داود 
)ت 1289ه/1872م(

ديوان السيد مهدي بن داود احللّي، 
ــر سليمان  ــق د. مض ــة وحتقي دراس
احللّي، شركة األعلمّي للمطبوعات، 
بيروت، 1432هـ/2011م . 341 ص . 
)رجع إلى مخطوطي ؛ بخط الّسَماوّي 
وعلّي الهاشمّي النجفّي، وزاَد عليهما 

27 َبيًتا( .
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ار النَّجَّ
)الس��يد محمد علّي بن محمد 

بن حسن، 1438ه/2017م(
1- ديوان التاريخ الشعري : جمع 
ــله ، ط 1، دار  وتقدمي حسام الش
الصادق ، احللَّة ، 2007م . 187 ص.

ــة، دار الفرات،  ط 2، مزيدة ومنقح
احللَّة ، 1430ه /2009 م . 241 ص .

ط 3 ، دار الفرات ، احللَّة ، 1433ه/2011م. 
238 ص .

 ط 4 ، دار الفرات ، 1435ه/2014م. 
271 ص . 

ــد علي  ــد محم ــوان السي 2- دي
ــد  ــة د. أسع ــع ودراس ــار، جم النج
ــز  املرك ــار،  النج ــّي  عل ــد  محم
ــة والنشر، احللة،  ــي للطباع الثقاف
1434ه/2013م. 716 ص. )الدراسة 
1175 ص  ــوان  الدي  ،17319 ص 
709، وقد َضمَّ 162 قصيدة، وتسعة 
موشحات، وثلث أراجيز، وعشرات 

املقطوعات(.

هادي جبارة الحلِّي
)ه��ادي بن ناجي ب��ن علّي ، ت 

1417ه/1996م(
هادي جبارة احللّي حياُتُه وشعُرُه: 
ــد محمد علي  ــة د. أسع ــع ودراس جم
النجار، احللة، 1426ه/2005م. 76 ص .

الوحشّي
)عباس بن رشيد بن كاظم ، ت 

1386ه�/1965م(
ــع وإعداد  ــُر الوحشّي ، جم شع
ــه  ــن كتاب ، ضم ــان  اللب ــلح  ص
)شاعران منسيان( ، جمعية الرواد، 
احللة ، 2012م ، ص 67144. )مع: 

الطحلبّي( .

يعقوب الحاج جعفر النجفّي الحلّي 
)ت 1329ه�/1911م(

 ديوان الشيخ يعقوب احلاج جعفر 
النجفّي احِللِّّي، ُعِني ِبَجمِعِه والتعليِق 
 ، ــد علّي اليعقوبيُّ عليِه الشيُخ محم
ــان، النجف األشرف،  مطبعة النعم

1962م، 184 ص .
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اهلوامش:
���������������������������������

)1( ُه�َو يف األص�ل م�ارضاٌت ألقاها ع�ىل طلبة 
املاجستري بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب، 
جامع�ة القاه�رة ، س�نة 1931م - 1932م، 
َمه�ا د. مم�د مح�دي البك�ريُّ ،  ه�ا وقدَّ أعدَّ
القاه�رة 1969م ، ثم ُطبَِع ثانية بعناية د. عبد 
الس�تار احللوج�ّي ، دار املري�خ  ، الري�اض ، 

1982م .
)2( ص�در يف باريس س�نة 1953م ثم 1958م، 
املق�داد  مم�ود  د.  العربي�ة  إىِل  �ُه  َترمَجَ وق�د 
املخطوط�ات  حتقي�ق  )قواع�د  بعن�وان: 
العربي�ة وترمجته�ا( ، وص�در ع�ن دار الفكر 
بدمش�ق،  الفك�ر  دار   ، بب�ريوت   املع�ارص 

1409ه� - 1988م.
)3( ديوان صالح الكواز 14 .

)4( )املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األس�دية( ، 
انتهى الباحُث من حتقيقِه عىل النسخة الفريدة 
يف مكتب�ة املتحف الربيطاين ، مَع اإلش�ارة إىل 
م�ا ابُتلَيِت ب�ه النرشُة الس�ابقُة باحثان أردنيَّان 
من أخطاء وأوهام وأس�قاط وف�وات إىل حدِّ 

ق . َ الرشَّ
 )5( ظه�َرْت - َفض�اًل ع�ن الدواوي�ن - كت�ُب 

ْت عرشات الشعراء ، ومنها : تراجم ضمَّ
آل س�ليمن يف تراج�م بعض رج�ال األرسة:  1

د. مرض س�ليمن احل�يّل ، دار الفرات ، احللة، 
1434ه�/2013م.

د عيّل اليعقويب، املطبعة  1 البابليَّات : الشيخ ممَّ

احليدرية ، النجف األرشف ، 1954م . 
ش�عراء احلل�ة أو البابلي�ات : ع�يل اخلاقاين،  1

األرشف،  النج�ف   ، احليدري�ة  املطبع�ة 
1953م .

تراج�م ش�عراء آل الع�ذاري م�ع ن�مذج من  1
 ،  1 ج   ، الع�ذاري  مح�زة  مم�د  نتاجاهت�م: 
احلل�ة ، 2001م ، ج 2 ، النج�ف األرشف، 

2002م .
تكملة ش�عراء احللة أو البابليات : د. صباح  1

 ، احلل�ة  الص�ادق،  دار   ، امل�رزوك  ن�وري 
2006م.

موسوعة احللة احلضارية / املحور الشعري،  1
 ، الرياح�ني  مكتب�ة   ،  1 ج   ، باب�ل  جامع�ة 

2016م.
)6( حتقي�ق النص�وص األدبية واللغوي�ة ونقدها 

. 256
)7( تاج العروس 267/36 )و ه� ن( .

)8( ُتنظ�ر القطعتان األخريتان ص 259 ، 260، 
إذ لي�س فيه�م تعليق�اٌت ؛ ومل ي�ردا يف كت�اب 

الكربايّس .
)9( ول�د يف احلّلة س�نة 1922م ، ن�ال الدكتوراه 
من الس�وربون س�نة 1954م . ل�ه عدد من 
َ س�نة  املؤلف�ات يف النق�د والتحقي�ق . ُت�ُويفِّ
واملجامي�ع  الدواوي�ن  معج�م  1996م. 

الشعرية يف العراق 43 .
)10( ول�د يف احلل�ة س�نة 1961م ، حص�ل عىل 
املاجس�تري م�ن كلي�ة الرتبي�ة ، جامع�ة بابل 
س�نة 1999م ، والدكت�وراه م�ن اجلامع�ة 
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اهلولندي�ة احل�رة ، فرع بابل س�نة 2008م . 
شاعر وباحث. معجم الدواوين واملجاميع 

الشعرية يف العراق 161.
)11( ُولَِد يف النََّجف اأَلرَشف سنة 1972م ، ِمن 
ُأرَسة َأصله�ا من مدينة القاس�م يف بابل، ثمَّ 
ع�اَد إىل َمِديَنتِِه . ناَل املاجس�تري من اجلامعة 
املس�تنرصية س�نة 2001م ع�ن )املصطل�ح 
النح�وي عن�د الط�ربي(، والدكت�وراه م�ن 
جامعة بابل سنة 2015م ، بعنوان )الدرس 
النح�وي يف احللة نش�أُتُه وتط�وُرُه( ، يعمل 
ا يف جامعة بابل. معج�م الدواوين  تدريس�يًّ

واملجاميع الشعرية يف العراق 118 .
)12( حتت الطبع  واإلخراج الفني يف مركز العالمة 
احليل طبعه منقحة ، ضمت )  892  ( بيًتا، عىل 

خمطوطتني.
�ة س�نة 1944م ، وَنَش�َأ ع�ىل  )13( ُولِ�َد يف احِللَّ
َج ِم�ن جامع�ة بغ�داد - قس�م  َأبي�ِه، وخت�رَّ
َس يف املدارس  الكيمي�اء س�نة 1969م . درَّ
املتوس�طة والثانوي�ة ، وأحيل ع�ىل التقاعد 
س�نة 1989م . نال املاجس�تري م�ن اجلامعة 
ة س�نة 2007م ، والدكتوراه  اهلولندي�ة احُلرَّ
ِم�َن اجَلاِمَع�ِة َنفِس�َها س�نة 2009م. ش�اعٌر 
واملجامي�ع  الدواوي�ن  معج�م   . وباح�ث 

الشعرية يف العراق 183 .
)14( حتت الطبع واإلخراج النهائي نرشة جديدة 
ّ إلحياء  مة احليلِّ للمحقق نفس�ه. مركز العالَّ
�ة العلميَّ�ة ،. )ضمَّ 108  تراث ح�وزة احللَّ

أبيات، يف 36 قطعة(.

امَلَصاِدُر وامَلَراِجُع
املخطوطة:

- مجموعة شعرية ، مكتبة اإلمام احلكيم 1

العامة، النجف األشرف ، برقم 292 .

ــة اإلمام 2 ــي رثاء احلسي ، مكتب - مجموعة ف

احلكيم العامة ، النجف األشرف ، برقم 577.

املطبوعة:

ــي: السيـد 1 ــراء احُلَس : أو ُشع ــفِّ - أدُب الطَّ

ر )ت 1403ه(، مؤسسة التاريخ،  جواد ُشبَّ

بيروت، 1422ه/2001م.

د ُحسي األعرجّي، 2 - أوهام احملققي : د. محمَّ

دار املدى، دمشق، 2004م .

د 3 ــر القاموس: محمَّ ــاج العروس من جواه - ت

بيدّي )ت  اق الزَّ ــرزَّ ــد ال ــد بن عب بن محمَّ

1205ه(، الكويت، 1422هـ/ 2010م .

- حتقيق النصوص األدبية واللغوية ونقدها: د. 4

ان- اخ، دار صفاء، عمَّ عباس هاني الچرَّ

ــة، بابل ،  ــادق الثقافي ــة دار الص مؤسس

2010م.

ــع الشعرية  التي 5 ــم الدواوين واجملامي - معج

ــي  هان ــاس  عب د.   : ــون  العراقي ــا  حققه

ــة ،  ــة املقدس ــة العباسي اخ، العتب ــرَّ الچ

كربلء ،1439هـ/ 2018م. 
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الشيخ محيد رمح احلّلي
                                                                                                                                                                                                   احلوزة العلمّية/ النجف األشّرف

ع به، وواجباته
اَّ

 في الحجِّ المتمت
ٌ

رسالة
تصنيف

فخر احملقِّقني حممد بن احلسن بن يوسف بن امُلطهَّر احلّلي+ )ت/771هـ(

رسالة يف )احلّج املتمّتع به وواجباته( إحدى رسائل الفقيه األعظم فخر 
املحقّقني الشيخ مّمد بن احلسن بن املطّهر احليّلّ + )ت 771ه�( التي كتبها 
التمسًا لبعض الفضالء - عىل حّد تعبريه - وهي رسالٌة مشتملٌة عىل فصلني: 

أحدمها: يف عمرة التمّتع، والثاين: يف احلج.
ومكانه  اإلحرام  كيفية  يف  أّوهلا  أبحاث:  أربعة  يضمُّ  األول  والفصل 
وزمانه، وثانيها يف الطواف وواجباته االثني عرش، وثالثها يف السعي وواجباته، 

ورابعها يف التقصري.
وواجباته،  اإلحرام  يف  أّوهلا  مباحث:  ثمنية  عىل  يشتمل  الثاين  والفصل 
وواجباته،  باملشعر  الوقوف  يف  وثالثها  وواجباته،  بعرفة  الوقوف  يف  وثانيها 
ورابعها يف مناسك منى، وخامسها يف طواف احلّج وواجباته، وسادسها يف 

السعي للحّج، وسابعها يف طواف النساء، وثامنها يف العود إىل منى.
وقد صّدرنا الرسالة بمقّدمٍة تشتمل عىل ترمجة املصنّف، وأقوال العلمء 
للنسختني  ووصٍف  ومصنّفاته،  عنه،  والراوين  تالمذته  من  مجلٍة  وذكر  فيه، 

املعتمدتني يف التحقيق.
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An Epistle of the Hajj (Pilgrimage) Combined with the umrah 

(Lesser Pilgrimage)and their Obligations

Fakhrul-Muhaqqiqeen Muhammad ibn Al-Hasan ibn Yusuf ibn Al-

Mutahhar Al-Hilli(May Allah sanctify his secret)(682-771 A H)

Verified by Ash-Shaikh Hameed Rumuh Al-Hilli| An-Najaf Al-Ashraf

The Epistle entitled (The Hajj (Pilgrimage) Combined with the umrah (Lesser 
Pilgrimage)and their Obligations) is one of the epistles written by the Grand 
Jurisprudent Fakhrul-Muhaqqiqeen Muhammad ibn Al-Hasan ibn Yusuf ibn Al-
Mutahhar Al-Hilli(May Allah sanctify his secret)(682-771 A H) which he wrote 
appealing to one of the virtuous scholars- as he says. It is an Epistle which con-
tains two chapters. Chapter One concerns the lesser pilgrimage, and Chapter 
Two deals with the annual Muslim Pilgrimage. 

Chapter One contains four sections. Section One deals with the manner of 
Ihram(State of Consecration), its place and its time; Section Two deals with Tawaf 
(Circumambulation) and its twelve obligations; Section Three tackles Sa›i (Hasten-
ing) and its obligations; Section Four deals with At-Taqseer(Shortening of the Hair).

Chapter Two includes eight sections: Section One deals with Ihram(State 
of Consecration) and its obligations; Section Two tackles Al-Wuqoof bi 
Arafat(Standing on Arafat) and its obligations; Section Three deals with Al-
Wuqoof bil-Mash›ar(Standing on the Sacred Site) and its obligations: Section 
Four tackles Manasik Mina(the Rites of Mina); Section Five studies Tawaful-
Hajj(Circumambulation of Pilgrimage) and its obligations; Section Six deals with 
As-Sa›i lil-Hajj(Hastening to Pilgrimage); Section Seven deals with Tawafun-
Nisa›(Women Circumambulation); Section Eight deals with the return to Mina.

We have started the Epistle with an introduction containing a briefing of the 
writer, sayings of the scholars about him, mentioning some of his students and 
narrators, his works and a description of the two copies(manuscripts) adopted in 
the verification.



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

257

رسالة في الحجِّ المتمتاَّع به، وواجباته

257

رسالة في الحجِّ المتمتاَّع به، وواجباته

مقدمة          
ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل ربِّ العاملي، والصلة 
ٍد وآله  والسلم على خير خلقه محمَّ
ــي،  ــن املعصوم ــي الطاهري الطّيب
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعي 

إلى قيام يوم الدين.
ــرة تلمذة  ــم من كث ــى الرغ عل
العّلمة احلّلي +، إاّل أنَّ مما ال شكَّ 
ــي تلك الفترة  ــه أنَّ املبّرز منهم ف في
ــو ولُده فخر احملّققي +، وَتشهُد  ه
ــه ومعاصريه في  بذلك كلمات أبي
ه، مضافًا ملا خلَّفه من نتاٍج علميٍّ  حقِّ
ــى أنَّه كان  ــدلُّ عل ــر، مّما ي كبي
ــره، وهو ما  ــًا لألّمة في عص مرجع
حتَّم عليه الكتابة بأساليب مختلفة، 
ــة التي يكتب لها،  باختلف الطبق

من طلبة علوٍم دينّية أو من غيرهم.
لذلك نلحظ وجود مجموعة من 
ــًة أو الكلمية(  ــه )الفقهّي فات مصنَّ
ــن هذه  ــة الناس، وم ــت لعامَّ ُكتب
ع به  ــّج املتمتَّ ــات رسالة )احل ف املصنَّ

وواجباته(.  

قن: ترجة فخر املحقِّ
ــد بن احلسن بن  هو الشيخ محم
ــر احلّلي، امُلكّنى  يوسف بن امُلطهَّ

قي. ب بفخر احملقِّ بأبي طالب وامُللقَّ
ــة ليلة االثني نصف  ُولد في احلّل
الليل تقريبًا في العشرين من جمادى 

األولى سنة )682هـ( وسكَنها.
ــلق،  ــى اإلط ــة اهلل عل ــوُه آي أب
ر،  ــن بن امُلطهَّ العّلمة احلّلي احلس
وقد تقّدمت ترجمُته وترجمة أسرتِه 
ــنت املشروح من  ــارِه صاحب امل باعتب

قي. ِقَبل فخر احملقِّ
قي  ــر احملقِّ ــة فخ ــت تربي وكان
ــى أبيه  ــِه العلمية عل ــم نشأت ومعَظ
ــده  ــَل عن ــي، واشتغ ــة احلّل العّلم
ــوم العقلّية  ــف العل ــل ُمختل بتحصي
ح بِه نفسُه في  ــرَّ والنقلّية، كما ص

شرح خطبة القواعد، بقوله:
ــُت عند أبي بتحصيل  >إنِّي اشتغل
ــن املعقول واملنقول، وقرأُت  العلوم م
ــن كتب  ــرة م ــًا كثي ــه كتب علي

أصحابنا<؟)1(.
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أولُده:
قي ولٌد ُيسّمى ظهير  ولفخر احملقِّ
ــن محمد، قال فيه صاحب أمل  الدي
ــًل فقيهًا وجيهًا  اآلمل: >كان فاض
ــه ابن معّية، ويروي هو عن  يروي عن
ه العّلمة &<)2(، وذكرُه  أبيه عن جدِّ
أيضًا صاحب مستدرك الوسائل في 
ــا ذكرُه صاحب  ــة)3( مبثل م اخلامت

أمل اآلمل)4(.
ــخ أبو  ــو الشي ــد آخر ه ــُه ول ول
ــن فخر الدين محمد  ر يحيى ب املظفَّ
ــن علي بن  ــن يوسف ب ــن احلسن ب ب
ر احلّلي، حفيد العّلمة احلّلي  املطهَّ
قي: كان عاملًا  وابن ابنِه فخر احملقِّ

كامًل.
ــر  ــه فخ ــن أبي ــازًة ع ــروي إج ي
ــد بخطِه نسخة  الدين محمد، ووج
ِه العّلمة  ــدِّ ــف ج ــة( تألي )اخللص
احلسن بن يوسف، ونسخة )إيضاح 
ــرواة( تأليف  ــاه في أسماء ال االشتب
ــا  عنهم ــْت  وُنقل ــًا،  أيض ــة  العّلم

نسختان بخط الشيخ عبد الرضا بن 
ــن زين الدين  ــد بن عزِّ الدين ب محم
ــي الكفرحوني برسم الشيخ  العامل
ــي العْودي  ــاء الدين محمد بن عل به
ــا ناسخها سنة  ــرغ منه ــي، ف العامل
ــا الشيخ بهاء الدين  790هـ، وقابله
العْودي املذكور على نسخة ولد ولد 
املصنِّف يحيى بن محمد بن احلسن 
ــي، وفرغ من املقابلة  بن يوسف احلّل

سنة 790ه)5(.
ــن نسَخ كتاَب )األلفي(،  وهو م
ــر رمضان سنة  وفرَغ منه عاشر شه
ــط أبيه، وله  ــن نسخٍة بخ 757ه ع
ــول األصحاب( في  رسالة )تفسير ق

باب الزكاة)6(.      
ــةَ أبيِه  قي ثق ــان فخر احملقِّ وك
ومحلَّ جتليلِه، حتى أوصاُه بإمتام ما 
فاته بعد وفاته)7(، كما  بقَي من مؤلَّ

هو احلال في كتاب األلفْي.
ــة التي كتبها  ويظهر من الوصّي
له والدُه العّلمة & امُلدرجة في آخر 
ــد األحكام( اعتناؤُه  كتابِه )قواع
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أيضًا بِه واعتقادِه بكمال فضله في 
زمانه)8(.

ــوه العّلمة في أكثر  ــا لُه أب ودع
من موضٍع من كتبه بأدعية اخلير، 
ــن والتوفيق  ــوز بسعادة الداري كالف
ــال)9(، وكان يلتمس منُه  وبلوغ اآلم
ــِه وبعد  ــي حيات ــاء والقرآن ف الدع
مماتِه، وقوله فيه: >جعلني اهلل ِفداُه 

ومن كلِّ سوٍء ِوقاُه<)10(.  
ــب لؤلؤة البحرين عن  ونقل صاح
ــي قول )احلافظ من  مجالس املؤمن
ه رآُه مع أبيه  ــة في مدحِه: أنَّ الشافعي
ــس السلطان محمد الشهير  في مجل
ــًا  ــًا فِطن ــدُه شاب ــده، فوج بخدابن
ــوم، ذا أخلٍق رضّية،  ــّدًا للعل ُمستع

ُرّبَي في تربية حجر أبيه العّلمة.
ــن عمره  ــة العاشرة م ــي السن وف
الشريف فاز بدرجة االجتهاد، كما 
ــر به كلمُه + أيضًا في شرح  ُيشِع
خطبة كتاب القواعد، فإنَّه كتَب 
ــي اشتغلُت عند أبي  ُه: >إنِّ ما ُملخصُّ
لتحصيل العلوم من املعقول واملنقول، 

ــن كتب  ــًا كثيرة م ــرأُت كتب وق
ــُت منه تصنيف  ــا، والتمس أصحابن
ــد<، إذ بعد ملحظة  كتاب القواع
ــف القواعد  ــدِه + وتاريخ تصني تَوّل
ــم أن عمرُه في ذلك الوقت كان  ُيعَل

أقلَّ من عشر سني.
ــي & من  ــد الثان ــُب الشهي وَتَعجُّ
هذا - كما كتبُه في حاشيتِه على 
القواعد - ال وجَه له، بل الَعَجب من 
بِه +؛ إذ هو رحمُه اهلل قد ذكر  تعجُّ
ــن العلماء رزَقهم اهلل  أسامي جْمٍع م
العلم في أقّل من هذا السّن، منه ما 
ــخ الفاضل تقي الدين  نقلُه عن الشي
د  ــَر أنَّ السيِّ ه ذك ــن بن داود أنَّ حس
غياث الدين ابن طاوس كان صديقًا 
ــه استقلَّ بالكتابة  وصاحبًا له، وأنَّ
في أربعي يومًا، واستغنى عن امُلعلِّم 

وله أربع سني.
ــد  ــن سعي ــم ب ــن إبراهي وروَي ع
ــًا  ــُت صبّي ــه قال:>رأي ــرّي أنَّ اجلوه
ــى املأمون  ــع سني حملوُه إل في أرب
ــًا وناظرًا في  ــي وكان قارئ العباس
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ــْن يبكي  ــرأي واالجتهاد، ولك ال
دُه ما ُنقل عن ابن  كّلما يجوع، ويؤيِّ

سينا...< انتهى)11(.
ــن  ــؤة البحري ــب لؤل إاّل أنَّ صاح
ــه صاحب  ــَد إلي ــا استن ــَش فيم ناق
مجالس املؤمني من شواهد، وخلَص 
بُه من  ــا أنَّ >تَعجُّ ــى نتيجة حاصله إل
ــي & هنا ليس  ــب الشهيد الثان َتَعجُّ

في محلِِّه.
ــى تاريخ والدتِه  ــا االستناد إل وأّم
ــاب القواعد  ــف كت ــخ تصني وتاري
ُه ال يحُضرني اآلن تاريخ تصنيف  فإنَّ

الكتاب املذكور<)12(.
ــوم في  ــر العل ــد بح إاّل أنَّ السيِّ
ــؤة البحرين ذكر:  ــِه على لؤل تعليقت
ــي &   ــة احلّل ــة والدة العّلم )أنَّ سن
ــة 648ه ، وأنَّ عمرُه بعد الفراغ  سن
من كتابِه )قواعد األحكام( إحدى 
وخمسون سنة، كما يظهر صراحًة 
ــِه الفخر  تِه البن ــي وصيَّ ــن قولِه ف م
ــاب القواعد،  امُلدَرجة في آخر كت
ــول: .... وأْوضحُت لك فيه نهج  اذ يق

ــداد، وذلك بعد  الرشاد وطريق الس
أن بلغُت من العمر اخلمسي ودخلُت 
ــخ، ومن جهٍة  ــر الستي.. إل في عش
أخرى إذا نظرنا إلى ما نقلُه األفندي 
في )رياض العلماء(عن بعض تلمذة 
ــفَ القواعد في  ه ألَّ ــن أنَّ اجمللسي م
عشر سني، فيكون تاريخ الشروع 
في تأليف القواعد سنة 689ه والفراغ 
منه سنة 699ه، مع العلم أنَّ العّلمة & 
َف )القواعد( بالتماس ولِدهِ املذكور  ألَّ
متِه - يتَّضح من  َح في مقدِّ ــرَّ كما ص
كلِّ ذلك أنَّ عمر الفخر عند الشروع 
ــع سني،  ــف القواعد سب ــي تصني ف

فلحظ  ذلك)13(.
ــن  ــر ع ــا ُيذك ــف م ــن لطي وم
ــض أهل  ــى بع ــه: >حك ــِه أنَّ نبوغ
ــة وولدُه  ــروح أنَّ شيخنا العّلم الش
ــع السلطان  قي كانا م ــر احملقِّ فخ
)خدابنده( ُمصاحبي لُه في األسفار 
ــك السلطان  ــار، وكان ذل واألحض
ــل وقتها، ومضى  يتوّضأ للصلة قب
ــان على هذه احلالة، فدخل  عليه زم
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عليه العّلمة يومًا فسألُه فقال: أِعْد 
كلَّ صلة صلَّيتها على ذلك املنوال، 
ــن عندِه دخَل عليه فخر  فلّما خرَج م
ــن تلك  ــًا ع ــهُ أيض ــي فسأل ق احملقِّ
املسألة فقال له: أِعْد صلًة واحدًة، 
ــك على ذلك احلال،  ل صلت وهو أوَّ
وذلك أنك مّلا توضأَت لها قبل دخول 
ــد دخولِه كانت  ــا وصليتها بع وقته
ــك مشغولًة  ــارْت ذّمت ــدًة، فص فاس
ــلة، فكلَّما توضأَت بعد  بتلك الص
تلك الصلة كان وضوؤك صحيحًا 
ــة الصلة؛ ألنَّ ذّمتَك  بقصد استباح
ــس األمر، ففرَح  مشغولة بحسب نف
ــان، فأخبر العّلمة &  بذلك السلط
ــُه ورجَع قوله  ــْول ولدِه فاستحسن بق

قي<)14(.          إلى قْول فخر احملقِّ
ــة اجلمعة  ــي احلّلة ليل ــي ف  توّف
ــادى اآلخرة  ــس عشر شهر جم خام
سنة إحدى وسبعي بعد السبعمائة، 
ــذا تسعًا  ــى ه ــرُه عل ــون عم فيك
ــُه ُدفَن  ــًا، ولعلَّ ــي سنة تقريب وثمان
ــرة املعروفة  ــدَه باملقب ــًا من وال قريب

ــن الشريف الذهبي  في إيوان الصح
بجنب املنارة الشمالية)15(.

أقوال العلماء فيه:
ــات والدِه العّلمة في  نبدأ بكلم
مة كتاب  ــي مقدِّ ــه، فقد قال ق حقِّ
ــد عزمنا في  ــرة الفقهاء: >وق تذك
ــوم بـ)تذكرة  ــذا الكتاب املوس ه
ــاوى  فت ــص  تلخي ــى  عل ــاء(  الفقه
العلماء... إجابًة اللتماس أحبِّ اخللق 
، ولدي )محمد(  ــيَّ هم عل إليَّ وأعزِّ
ــادات ووفقُه جلميع  ُه اهلل بالسع أمدَّ
ــدُه بالتوفيق وسلَك به  اخليرات، وأيَّ
نهج التحقيق، ورزقُه كل خير ودفَع 
ــاُه عمرًا مديدًا  عنُه كلَّ ضْير، وآت
ــًا رغيدًا، ووقاُه  سعيدًا وعْيشًا هنيئ
كلَّ محذور وجعلني ِفداُه في جميع 

األمور<)16(.
ــان: >أّما  ــي إرشاد اإلذه وقال ف
ــا أْوجَب  ــإنَّ اهلل تعالى كم بعد، ف
ــه، كذلك  ــد طاعة أبوي ــى الول عل
ــة عليه بإبلغ  ــَب عليهما الشفق أْوج
ــي الطاعات وحتصيل مآربِه  ُمرادِه ف
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ــر طلب  ــا كث ــات، ومّل ــن القراب م
ــز )محمد( أصلَح اهلل لُه  الولد العزي
ــُه للخير وأعانُه اهلل  ق أمر دارْيه ووفَّ
عليه، ومدَّ اهلل له في العمر السعيد 
لتصنيف كتاٍب  ــد،  الرغي والعيش 
فأجبُت  ــة....  البديع النكت  يحتوي 
ــاب  ــذا الكت ــُت ه ف ــه وصنَّ مطلوب
املوسوم بإرشاد األذهان.... والتمسُت 
م عليَّ  ــازاة على ذلك بالترحُّ منه اجمُل
ــار في  ــوات واالستغف ــب الصل عقي
ــُدُه من  ــلح ما يج ــوات، وإص اخلل

اخللل والنقصان<)17(. 
ــي كتاب األلفْي: >أجبُت  وقال ف
ــز )محمد( أصلح  سؤال ولدي العزي
ــو َبرٌّ  ــا ه ــِه كم ــر دارْي ــهُ أم اهلل ل
ــاب السعادة  ــُه أسب ــه، ورزق بوالدي
ــة كما أطاعني  ــة واأُلخروّي الدنيوّي
في استعمال ُقواُه العقلّية واحلسّية، 
ــه كما أرضاني  وأسعفُه ببلوغ آمال
ــه بي  ــَع ل ــِه، وجم ــِه وأفعال بأقوال
ــم يعِصني  ــه ل ــا أنَّ ــي كم الرئاست
طرفة عٍي، من إملء هذا الكتاب 

املوسوم بـ)كتاب األلفي(... وجعلُت 
ــد( وقاني اهلل  ــدي )محم ــُه لول ثواب
عليه كلَّ محذور وصرَف عنه جميع 
الشرور، وبلَّغُه جميع أمانيه وكفاُه 

اهلل أمر ُمعاديِه وشانئيه<)18(.
ــد األحكام: >أّما  وقال في قواع
بعد، فهذا كتاب قواعد األحكام 
ــرام ....  ــلل واحل ــة احل ــي معرف ف
ــاس إليَّ  ــاس أحّب الن ــًة اللتم إجاب
ــد العزيز  ــّي، وهو الول ــم عل وأعّزه
ــو من اهلل تعالى  )محمد( الذي أرج
دني في  ــول عمره بعدي، وأن يَوسِّ ط
م عليَّ بعد مماتي  ــدي، وأن يترحَّ حل
ــه الدعاء في  ــا كنُت ُأخلُِص ل كم
ــادة الدارين  ــي، رزقُه اهلل سع خلوات
ه َبرٌّ بي في  وتكميل الرئاستي، فإنَّ
جميع األحوال ُمطيع لي في األقوال 

واألفعال<)19(.
ــى عليه جملٌة من األعلم  وقد أثن
ــد قال عنه  ــدح والثناء، فق بأبلغ امل
ــد األّول في إجازِته البن جندة  الشهي
ــن مشايخِه: >منهم  في تعداد جملة م
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الشيخ اإلمام سلطان العلماء ومنتهى 
ــلء، خامت اجملتهدين  الفضلء والنب
ــن، أبو طالب محمد  فخر املّلة والدي
ابن الشيخ اإلمام السعيد جمال الدين 
ــرهِ مّدًا  ــر، مدَّ اهلُل في عم بن املطهَّ

وجعَل بينه وبي احلادثات سّدا<)20(.
ــل: >محمد  ــل اآلم ــي أم وقال ف
ــن علي بن  ــن يوسف ب ــن احلسن ب ب
قًا مدققًا  ر، كان فاضًل محقِّ املطهَّ
ــروي عن أبيه  ــًة جليًل، ي ــًا ثق فقيه
العلمة وغيره، له كتٌب منها شرح 
ــاح الفوائد في  القواعد وسّماُه إيض
ــكلت القواعد، وله شرح  حلِّ مش
ة،  خطبة القواعد، والفخرّية في النيَّ
ــاد، والكافية في  ــة اإلرش وحاشي
ــروي عنه  ــكلم، وغير ذلك، ي ال

الشهيد<)21(.
وقال في كتاب مجالس املؤمني 
ــو افتخار آل  ــُه: >ه ــذه ترجمت ما ه
ر ومتامة البدر األنور، وهو في  املطهَّ
العلوم العقلية والنقلية ُمدقٌق نحرير، 
وفي علوِّ الهمم والذكاء ُمدقق ليس 

له نظير..<)22(.            
ــرُه ابن الفوطي:  وقال عنه معاص
ــل محمد  ــو الفضائ ــر الدين أب >فخ
ــن بن يوسف  ــال الدين احلس بن جم
ــي الفقيه  ــر األسدي احلّل ــن امُلطهَّ ب
احلكيم األصولي، اشتغل على والدِه 
ــَث املنطق،  ــه واألصول، وبح بالفق
ــرأ أكثر تصانيفِه، ومّلا توّجَه إلى  وق
احلضرة السلطانية على عزم اإلمامة  
ــة 710ه،  ــي خدمته من سن كان ف
وهو كرمي األخلق، فصيح العبارة، 
مليح اإلشارة، رأيتُه في حضرة والدِه 
ــر نّقاد، وفخر  ــٌن حاّد وخاط ولُه ذه
الدين ذو الفخر الفخم والعلم اجلّم، 
والنفس األبّية والهّمة العلّية، وحصَل 

بيني وبينُه أنس<)23(.
ــال:  الرج ــد  نق ــب  ــال صاح وق
>محمد بن احلسن بن يوسف بن علي 
قي،  ــي، فخر احملقِّ ر احلّل بن املطهَّ
ــن وجوه هذه  ــو طالب +، وجه م أب
جليل  ــا،  وفقهائه وثقاتها  ــة  الطائف
القدر، عظيم املنزلة، رفيع الشأن، 
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ــي علوِّ قدره، وسموِّ مرتبته،  حالُه ف
أن  ــن  م ــر  أشه ــه،  علوم ــرة  وكث
ــه، وروى عنه  ــر، روى عن أبي ُيذك
ــب جّيدة،  ــا الشهيد، له كت شيخن

منها اإليضاح <)24(.

تالمذتُه والراوون عنه:

ــي 11 مك ــن  ب ــد  محم ــخ  الشي
ــد األّول  ــي، املعروف بالشهي العامل
)ت786هـ(، دخل احلّلة سنة 751ه 
ــي فيها حتى  ــرُه 17 سنة، وبق وعم
قي  سنة 758ه، أخذ عن فخر احملقِّ

وقطب الدين الرازي)25(.
ــم الدين 21 ــن بن جن ــخ حس الشي

فات  املدني، أجيز برواية جميع مصنَّ
قي ووالدِه العّلمة )26(. فخر احملقِّ

الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد 31
اهلل بن املتوج البحراني )ت 820ه()27(.

السيد محمد تاج الدين بن القاسم 41
ة الديباجي احلّلي )ت 776ه(،  بن معيَّ
ــم  ــي عل ــاج ف ــاب االبته ــف كت مؤلِّ

احلساب)28(.

ــن محمد بن عبد 51 الشيخ علي ب
ــن النيلي احلّلي  ــام الدي احلميد نظ
ــًا 791ه(، ولد في احلّلة  )كان حّي
ــّده عبد  ــذ عن ج ــا وأخ ــأ فيه ونش
قي،  ــر احملقِّ ــي وفخ ــد النيل احلمي

وأخذ عنه ابن فهد احلّلي)29(. 
ــن علي بن 61 ــر الدي ــخ ظهي الشي

يوسف بن عبد اجلليل النيلي احلّلي 
ــة  ــن أجلَّ ــًا 775ه(، م ــان حّي )ك
ــة، وروى عنه ابن  متكلِّمي اإلمامّي

فهد احلّلي)30(.
ــال الدين أبو عبد 71 الفاضل جم

اهلل املقداد بن عبد اهلل بن محمد بن 
ــد السيوري احلّلي  احلسي بن محم

األسدي )ت868ه()31(.
ــدر بن علي بن حيدر 81 السّيد حي

بن علي احلسيني اآلملي، املتصّوف 
ــور، ولد في آمل سنة )719ه(  املشه

ي سنة )783هـ()32(. وتوفِّ
السّيد جنم الدين مهّنا بن سنان 91

ــة، صاحب  ــي النّساب ــوي املدن العل
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املسائل املهّنائية)33(. 
الشيخ تقي الدين إبراهيم بن 101

احلسي بن علي اآلملي، قِدَم احلّلة 
ــن العّلمة  ــازة م ــل على  إج وحص
احلّلي سنة )706ه(، وقرأ على فخر 

قي وأجازُه أيضًا)34(. احملقِّ
ــن أبو سعيد بن عماد 111 تاج الدي

ــن محمد بن أحمد  الدين احلسي ب
قي  ــرأ على فخر احملقِّ الكاشي، ق

التبصرة وأجازُه سنة 759ه)35(.
ــد بهاء الدين النيلي علي 121 السيِّ

ــد الكرمي بن  ــاث الدين عب ــن غي ب
د عبد احلميد احلسيني النيلي  السيِّ

النجفي)36(.
ــد 131 أحم ــب  ــو طال أب ــد  السيِّ

ــرة احلسيني)37(                       ــن زه ــن محمد ب ب
ــي حلب، انتقل  ــد ف )ت 786ه(، ُول
ــر درس العّلمة  ــة وحض ــى احلّل إل
ــازة  اإلج ــن  ضم ــازُه  وأج ــي  احلّل
قي  الكبيرة، وُأجيز من فخر احملقِّ

سنة 756ه)38(.

أحمد بن أبي عبد اهلل بلكو 141
ــن أبي طالب بن علي بن أبي الفتوح  ب
ــر درس  ــة وحض ــِدَم احلّل اآلوي، ق
ــر  ــى فخ ــرأ عل ــة احلّلي،وق العّلم
ــاب )نهج املسترشدين  قي كت احملقِّ
في أصول الدين( سنة 703، وكتب 
إجازته على كتاب مبادئ الوصول، 

ي فيها)39(.  عاد إلى زجنان وتوفِّ
ــد بن هلل 151 ــو يوسف محم أب

ــد الطبيب  ــب بن محم ــن أبي طال ب
ــن اآلوي،  ــس الدي ــد شم ــن محم ب
قي  ــُه فخر احملقِّ أجازه العّلمة وابن

بالسلطانّية سنة 710ه)40(.    
ــد بن محمد 161 فخر الدين أحم

بن عبد اهلل السبعي، الفقيه املشهور 
ــد، ُيعدُّ من  ــلد الهن ــن في ب املتوطِّ
قي والشهيد  أجّلة تلمذة فخر احملقِّ

األول، وُذكر في الروضات)41(.
ــد احلسن بن احلسن 171 أبو سعي

السبزواري )ت 718ه(، قِدَم من بلد 
فارس ودرَس في احلّلة على العّلمة 
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ــي، ونسَخ في  ق ــم ابنِه فخر احملقِّ ث
احلّلة كتاب )إرشاد األذهان()42(.

ــن بن أبي الرضا محمد 181 احلس
ــدادي اآلبي، كان حّيًا  العلوي البغ
سنة 720هـ، قصَد احلّلة وقرأ على 

قي)43(.       فخر احملقِّ
ــن بن أحمد 191 ــزُّ الدين احلس ع

ــان حّيًا سنة  بن مظاهر احلّلي، ك
ــو والد الفقيه علي بن  )741ه(، وه
ــذ عن فخر  ــر احلّلي)44(، أخ مظاه
بالفقيه  ــاذُه  أست ــهُ  قي ووصف احملقِّ
رها سنة  ــازة التي حرَّ العالم في اإلج

741ه)45(. 
ــن حسن بن 201 ــزِّ الدي د ع السيِّ

ــوب بن جنم  ــر بابن أي ــوب الشهي أي
ــرج احلسيني  ــن األطراوي األع الدي
العاملي، قِدَم احلّلة وتتلمذ على فخر 

قي وعميد الدين األعرج)46(. احملقِّ
عزِّ الدين احلسن بن محمد بن 211

إبراهيم احلسام العاملي، قِدَم احلّلة 

ــي كتاب  ق ــى فخر احملقِّ ــرأ عل وق
ــة 753هـ،  ــازُه سن ــد، وأج القواع

وكان فاضًل فقيهًا)47(.
ــاء الدين عبد اهلل 221 السيِّد ضي

ــرج ابن أخت العّلمة  بن محمد األع
ــن، له شرح على  وشقيق عميد الدي
تهذيب األصول للعلمة اسمُه )منية 
ــروي عن خاله وابن خالِه  اللبيب(، ي

قي)48(.   فخر احملقِّ
ــد املطلب 231 ــن عب ــر الدي  ناص

ــو الكمال احلسيني  بن بادشاه، أب
ــن فخر  ــي، أخذ ع ــزي احلّل احلوي

قي، ويروي عن ابن معّية)49(.  احملقِّ
ــن تاج 241 ــن حيدر ب ــن الدي رك

ــن ركن الدين  الدين علي بادشاه ب
حيدر علوي احلسيني)50(.

ــن الدين علي بن زين الدين 251 زي
حسن بن مظاهر احلّلي )ت 755ه(، 
ــه باحلّلة على فخر  عالم زاهد، تفقَّ

قي وأجازُه سنة 741هـ)51(.   احملقِّ



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

267

رسالة في الحجِّ المتمتاَّع به، وواجباته

267

رسالة في الحجِّ المتمتاَّع به، وواجباته

نصير الدين علي بن محمد بن 261
ــي احلّلي )ت 755ه(،  علي الكاش
ــَد في كاشان بحدود سنة 675ه  ُول
ــرَّ بها حتى وفاتِه  وقِدَم احلّلة واستق
ــة الزينّية،  ــَن في احلّلة باملدرس وُدف
ــم الكلم على  ر في عل ــَه وتبحَّ تفقَّ
قي،  ــة احلّلي وفخر احملقِّ يد العّلم
ــي اآلملي  ــه حيدر بن عل ــَذ علي تتلم
ــن العتائقي وابن معّية،  وعبد الرحم
ــرة، وترجَم من  ــَف كتبًا كثي صنَّ
ــة إلى العربية كتاب الزبدة  الفارسي

لنصير الدين الطوسي)52(.    
ــي بن يوسف 271 ــي الدين عل رض

ــدي احلّلي )شقيق  ر األس ــن امُلطهَّ ب
ــة  ــة سن ــي احلّل ــَد ف ــة(، ُول العّلم
)615ه( وتوّفي سنة )710ه(، يروي 
قي، له  ــر احملقِّ ــِه فخ ــن ابن أخي ع

كتاب )الُعَدد القوّية()53(. 
نظام الدين محمد بن العلء بن 281

ــن، فقيه إمامي قرأ على فخر  احلس

ــاد األذهان،  ــي كتاب إرش احملّقق
فات  ــه وغيره من مصنَّ وأجازُه بروايت

فُه هو)54(. والدِه وجميع ما صنَّ
ــد بن رضي 291 ــوام الدين محم ق

ر  ــد الدين املطهَّ ــن علي بن سدي الدي
ــًا صاحلًا تتلمَذ  احلّلي، كان فقيه

ِه فخر احملّققي)55(. على ابن عمِّ
جمال الدين محمد اسكندر 301

االسترآبادي، قِدَم احلّلة ودرَس على 
فخر احملّققي، وأجاَد وبرَع)56(.  

ــوب بن محمد 311 ــد بن يعق محم
الّلغوي  ــادي،  الفيروزآب ــرازي  الشي
ــاب القاموس  ــروف صاحب كت املع
ــة وتتلمذ على  ــِدَم احلّل ــط، ق احملي
ــان  ــازُه، وك ــي وأج ــر احملّقق فخ
يفتخر بتلمذته، فكان يصف فخر 
ــي وموالي  ــه: >شيخ ــي بقول احملّقق

عّلمة الدنيا بحر العلوم<)57(.
ــد 321 محم ــن  الدي ــر  نصي

الطبري)58(.
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ــى بن عبد 331 ــال الدين يحي جم
امللك الواسطي)59(، وآخرون.

مصنَّفات فخر احملقِّقني:

ــلِّ 11 ح ــي  ف ــد  الفوائ ــاح  إيض
ــد، مطبوع في  القواع ــكلت  مش

أربعة أجزاء)60(.
ــد في شرح خطبة 21 جامع الفوائ

القواعد، مطبوع مع إيضاح الفوائد 
م)61(. املتقدِّ

ــة 31 نّي ــي  ف ــة  الفخرّي ــة  الرسال
العبادات)62(.

الكافية الوافية في الكلم)63(.41
ــول النصيرية)64(، 51 ــرح الفص ش

ــة: ذكرُه في  ــب الذريع وقال صاح
التكملة واسمُه معراج اليقي)65(. 

حتصيل النجاة في أصول الدين 61
د حمزة  فُه خدمًة للسيِّ وفروعه، صنَّ

بن حمزة العلوي)66(. 
األسئلة اآلملّية، وهي عبارة عن 71

جملة من املسائل الفقهّية والكلمّية 

ــد حيدر بن علي بن  سألها إّياه السّي
ــوي احلسيني اآلملي سنة  حيدر العل

759ه)67(.
الناصرّيات، 81 ــل  املسائ ــة  أجوب

ــل تلميذِه  ــى مسائ ــة عل ــي أجوب وه
ــن حمزة بن حمزة العلوي  ناصر الدي

احلسيني)68(.
ــل املهّنائّية، وهي 91 أجوبة املسائ

ــع وعشرين مسألة في  عبارة عن أرب
ــه، وغيرهما، أجاب  ــه وأصول الفق
ــي منتصف محرم  ــا مختصرًا ف عنه

سنة 720ه)69(.
ــا إّياه 101 ــن زهرة سأله أسئلة اب

ــن زهرة  ــلء الدين علي ب ــد ع السّي
احللبي)70(.

وهي 111 الفقهّية،  املسائل  أجوبة 
ــة فتوائية  ــات عن مسائل فقهي جواب
ــا عقائدية، كتبها بعد وفاة  وبعضه
ــر أجوبته  ــدِه العلمة، وهي غي وال
ــة التي كتبها  ــى املسائل املهنائّي عل

في حياة والدِه)71(.
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ــر احملّققي، وهي 121 فوائد فخ
قي  ــر احملقِّ ــد تلميذ فخ بخّط حفي
ــان األعرج  ــن مهّنا بن سن ــم الدي جن
ــن ثلث  ــارة ع ــي عب ــوّي، وه العل
مسائل، إحداها: في تقسيم األشياء 
ــة أو حرمتها،  ــة املنفع ــب ِحليَّ بحس
ــة بيعِه  ــُه ذلك من صّح وما يستلزم
وعدمها، والثانية: في تقسيم السبب 
م وُمفٍض إلى  ــرَّ ــٍض إلى احمُل إلى ُمف
ــم كلٍّ منهما إلى  املكروه، وتقسي
ــاوي وأقّلي،  ــيٍّ وأكثريٍّ ومس دائم
وما يترتَّب عليه من حرمٍة أو كراهٍة 
ــة: في رفع التنافي  أو إباحة، والثالث
بي إجماع الفقهاء على متلُّك الواِجد 
للشاة في الفلة وبي إجماعهم على 
وجوب القيمة عليه عند مجئ املالك 

وطَلبها.
ــة واحدة  ــارة عن صفح ــي عب وه
رة عن نسخة  ــا منها نسخة مصوَّ لدين

سة. االستانة الرضوّية املقدَّ
النكت االعتقادّية)72(.131

ــول الدين 141 ــة في أص اخللص
والعقائد)73(. 

حاشية على حترير األحكام 151
لوالدِه العّلمة)74(.

ــي 161 ــة، وه ــي الفخرّي احلواش
حاشية على قواعد األحكام لوالدِه 
ــذُه الشيخ علي  نها تلمي ــة، دوَّ العّلم
ــى باملسائل  ــر، ولذا تسّم بن مظاه

امُلظاهرّية)75(.
ــن وهداية 171 ــاد املسترشدي إرش

الطالبي في أصول الدين)76(، ولعّلها 
ر  ــة نفسها كما عبَّ العقائد الفخرّي

عنها بعضهم.
حاشية على إرشاد األذهان)77(.181
ألبيه 191 ــول  األص ــب  تهذي شرح 

العّلمة احلّلي، واسمُه )غاية السؤول 
في شرح تهذيب الوصول()78(.

ــم 201 ــى عل ــول إل ــج الوص مناه
ــال عليه في  ــرُه وأح األصول، ذك
ــي شرحه على  ــن موضع ف أكثر م

التهذيب.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

270

الشيخ حميد رمح الحّلي

270

الشيخ حميد رمح الحّلي

ــي شرح 211 ــار ف ــف األست كش
ــي املنطق  ــرار، وهو كتاب ف األس
شرح لكتاب أبيه العّلمة )األسرار 
ــوم العقلّية(، ذكرُه  اخلفّية في العل
ــي شرحه على تهذيب  وأحال عليه ف

الوصول.  
ــاب مبادئ الوصول 221 شرح كت

ــى بـ)نهاية  ــة، واملسّم ــه العّلم ألبي
املأمول في شرح مبادئ الوصول()79(.

ــادئ الوصول 231 ــاٍن ملب ــرح ث ش
اسمه )نهاية السؤول في شرح مبادئ 

الوصول()80(.
ع به 241 ــجِّ امُلتمتَّ ــي احل ــة ف رسال

وواجباته: 

وهي الرس��الة التي بين أيدينا، 
وهي مؤلَّفة من فصلين:

ع بها  ــرة املتمتَّ ــا: في العم أحدهم
ــى أربعة  ــل عل ــّج، وتشتم ــى احل إل

مباحث:
ــي  ــي: ف ــرام، الثان ــي اإلح ل: ف األوَّ
ــي السعي بي  ــواف، الثالث: ف الط

الصفا واملروة، الرابع: في التقصير.
ــّج، ويشتمل على  ــي احل ثانيهما: ف

ثمانية مباحث:
األول: في اإلحرام.

الثاني: في الوقوف بعرفة.
الثالث: في الوقوف باملشعر.

ــع: في مناسك منى: وهي ثلثة:  الراب
ــدي  ــح اله ــه، وذب ــي وواجبات الرم
ــر  ــق  أو التقصي ــه، واحلل وواجبات

وواجباته.
اخلامس: في طواف احلّج.
السادس: في السعي للحّج.
السابع: في طواف النساء.
الثامن: في العود إلى منى.

النسخ املعتمدة يف التحقيق:

اعتمدنا يف حتقيق هذه الرسالة الرشيفة 
عىل نسختن:

األولى: نسخة كتابخانة ومركز 
ــران، وهي في  ــاد دانشكاه ته اسن
ــة مخطوطات بالرقم:  ضمن مجموع
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ــي الصفحات من 78- 85  1033، ف

ــوع صفحاتها  ــا، فيكون مجم منه

ــاس  وقي ــة،  صفح ــرة  عش ــلث  ث

الصفحة الواحدة )12×16,5 سم(، 

وأبعاد املنت )7,3× 11سم(، وحتتوي 

كلُّ صفحٍة على )16 سطرًا(، رمزنا 

ــرف )أ(، وجعلناها أصًل؛  لها باحل

لوضوح وُحْسن خّطها، ومتامها وقّلة 

أخطائها وسقطها، ولكونها ُنسخْت 

في حياة املصنِّف + اذ ختمها بقوله: 

ــراغ مبدينة احلّلة مبدرسة  >ووقع الف

755ه<،  ــج(  )ع ــان  الزم ــب  صاح

ــرس اخملطوطات  مضافًا إلى أّن فه

ــى أنَّ ناسخها  ع اإليرانّية )فنخا( ادَّ

ــدر اآلملي )كان حّيًا  هو السّيد حي

ــف)81(، وهو  ـــ ( تلميذ املصن 787ه

ــو؛ لعدم وجود ما يدلُّ عليه سوى  سه

ــود الرسالة ضمن مجموعة تضمُّ  وج

ــع وضوح التباين  املسائل اآلملّية، م

ــد اآلملي وخّط ناسخ  بي خّط السّي

هذه الرسالة .

الثانية: نسخة كتابخانة مدرسة 

ــد وهي في  ــّواب في مشه ــة ن علمّي

ــة مخطوطات بالرقم:  ضمن مجموع

ــع صفحات،  ــع في سب )188(، وتق

ــة الواحدة على )29  تشتمل الصفح

ــر تاريخ كتابتها  سطرًا(، لم يذك

وال اسم ناسخها، رمزنا لها باحلرف 

)ب(.

بالشكر  م  ــدَّ أتق ــام  ــي اخلت وف

اجلزيل لألخوة القائمي على مركز 

ــراث  ــاء ت ــي + إلحي ــة احلل العّلم

ــع للعتبة احلسينّية  حوزة احلّلة التاب

ــن أعانني في  ــع م ــة، وجمي س املقدَّ

ــذا العمل، داعيًا اهلل تبارك  إمتام ه

ــق وقبول  ــم التوفي ــي وله ــى ل وتعال

ه وليُّ ذلك.    اإلعمال، إنَّ
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عنوان النسخة )أ(
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صورة الصفحة األوىل من النسخة )أ(
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صورة الصفحة األخرة من النسخة )أ(
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صورة الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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صورة الصفحة األخرة من النسخة )ب(
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هذه رسالة يف احلجِّ املتمتَّع به، وواجباته
للشيخ العــاّلمة فخــر احملّققــني حممد بن 

املطهَّر احلّلي طاب ثراه 
ٱ ٻ ٻ)82(

ــي، وصّلى  ــد هلل ربِّ العامل احلم
ــد)83( املرسلي، محمٍد  اهلل على سيِّ

وآله الطاهرين
وبعد:

فهذه رسالة تشتمل على الواجبات 
ع به، عملُتها التماسًا  في احلجِّ املتمتَّ
ــًا إلى اهلل  ب ــض الفضلء، متقرِّ لبع

تعالى.

 الفصل األّول

ع بها إلى احلّج:   في العمرة املتمتَّ
وأفعالها خمسة:

ل: اإلحرام من الميقات. األوَّ

الثاني: الطواف بالبيت.

الثالث: صالة ركعتين.

الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الخامس: التقصير.

فههنا مباحث:

ل:  ]املبحث[ األوَّ
ــه ينحصر  ــرام:  والنظر في اإلح
في ثلثة أشياء: املكان، والزمان، 

ته. ن كيفيَّ واألركان، وهي تتضمَّ
ــإنَّ اإلحرام يجب)84(  أّما املكان: ف

من املواقيت، وهي سّتة:
ــق، وأفضلها  ــل العراق العقي أله
املسلخ، ثمَّ غمرة، ثمَّ ذات ِعْرق، فل 

يجوز اخلروج منها بغير إحرام.
الشجرة  ــد  املدينة مسج ــل  وأله
اجُلحفة وهي  ــرارًا  اختيارًا، واضط
ــل الشام  ــي ميقات أه ــة، وه املهَيع

اختيارًا.
ولليمن جبٌل ُيقال له َيلْمَلم.

وللطائف قرن املنازل.
ــن امليقات  ــُه أقرب م ــْن منزُل وم

فميقاتُه منزُلُه.
ــا يجوز إيقاُعُه  وأّما الزمان: فإمنَّ
ــّوال وذو  ــّج، وهو ش ــي أشهر احل ف
القعدة وذو احلّجة، بشرط أن يتَّسع 
الوقت إلدراك احلّج بعدها، وإاّل لم يُجز.
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وأّما األركان:
ل: النيرّة: فاألوَّ

ــروع  الش ــداء  ابت ــد  عن ــا  ووقته
ــا:  وصورته ]ص/1أ[  ــرام،  باإلح
ع بها إلى احلّج  ــِرُم بالعمرة املتمتَّ )ُأح
عمرَة اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــدَّ أن يستحضر)85( حال النّية  والب

معنى اإلحرام. 
ــان العمرة  ــٌن من أرك وهو رك
مات، وبه ُيلزم  واحلّج مانٌع من احملرَّ

بإمتام أحد الفرضي)86(.
ــر أفعاله، وهي  والبدَّ أن يستحض
النّية، ولبس الثوبي، والتلبيات األربع.

والبدَّ أن يعرف الواجب منه، مبعنى 
ن استحضارُه متى شاء. ه يتمكَّ أنَّ

ــط، وكشف  ــزع اخملي الث�اين: ن
ــزر  ــي، يأت ــس الثوب ــرأس، ولب ال
أو)87(  ــر،  باآلخ ح  ويتوشَّ ــا  بأحدهم

يرتدي به.
ــده)88(،  عن ــوي  ين أْن  ــب  ويج
وصورتها: )ألبس ثوبي إحرام العمرة 
ــى احلجِّ عمرة اإلسلم  ع بها إل املتمتَّ

لوجوبه قربًة إلى اهلل(.
ــس شرطًا  ــت النّية في اللب وليس
ــم)89( بتركها،  ــًة، فل يأث وال واجب
بل ُيستحبُّ أن ينوي له، فإذا نوى له 
ــوب للفعل، ال لوجوب  نوى بها الوج

النّية عليه فيه.
ــا ال  ــواب؛ إذ بدونه ــا الث وفائدته
ــل الثواب ، وكذا البحث في  يحص

نزع اخمليط.
ولو قارَن نّية اإلحرام به)90( وقَصَد 

في النّية التفصيل كفاُه.
ــحُّ  ــا يص ــون مّم ــب أن يك ويج

الصلة فيه.
 الثالث: التلبيات األربع: 

يك،  لبَّ ــمَّ  الله يك  )لبَّ ــا:  وصورته
ــك إنَّ احلمد والنعمة وامُللك لك،  ي لبَّ

يك(. ال شريك لك لبَّ
ــة، وصورتها:  ــا النّي ــب فيه ويج
ع  ــرة املتمتَّ ــي تلبية اإلحرام للعم )ُألّب
بها عمرة اإلسلم ألعقد بها اإلحرام 
]ص/1ب[ املذكور لوجوبه قربًة إلى 
ــول ذلك مع نّية  اهلل ]ص/2أ[(، فيق
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اإلحرام فيقول: )ُأحرُم إحرام العمرة 
ع بها إلى احلّج حّجة اإلسلم،  املتمتَّ
ــع ألعقد بها  ــات األرب ــي التلبي وُألّب
اإلحرام املذكور لوجوب ذلك كلِّه 
يك  يك اللهمَّ لبَّ عليَّ قربًة إلى اهلل، لبَّ

..إلى آخره(.
ــد قلبِه  ــر مع عق ــرس ُيشي واألخ
ة  ــدَّ أن يكون في حال النيَّ بها، والب
عاملًا بالتلبيات، إذا شاء استحضرها 

قاصدًا لها)91(.

البحث الثاين: يف الطواف:
فإذا أحرم امُلعتِمر لعمرة التمّتع)92( 
ــَل مّكة لطواف  ــن)93( امليقات دخ م
ــه)94( اثنا  ــًا، وواجبات ــرة واجب العم

عشر:
ــدث،  ــن احل ــارة م األّول: الطه

واخلبث)95( عن الثوب والبدن.
ة[)96(  ــن ]نيَّ ــي الطهارة م والبدَّ ف
ــدث، أو استباحة الصلة،  رفع احل

أو الطواف لوجوبه قربًة إلى اهلل.
الثاين: سْتر العورة.

ــو شرط في  الثال�ث: اخِلتان: وه

ن خاّصة. الرجل املتمكِّ
الرابع: النّية: 

ــا: )أطوف سبعة أشواط  وصورته
ــع بها إلى احلّج  طواف العمرة املتمتَّ
عمرة اإلسلم لوجوبه قربًة إلى اهلل(. 
ــا ألّول جزٍء منه،  ويجب مقارنته
ــرف واجباته وعدده)97(،  والبدَّ أن يع

ويقصدُه حال النّية.
اخلامس: االبتداء باحلجر)98(.

السادس: اخلتم به.
السابع: جْعل البيت عن يساره.

ــُه بجميع بدنه عن  الثام�ن: خروج
البيت.

ــر)99( في  ــال احِلْج التاس�ع: إدخ
الطواف.

ــي البيت  ــون ب الع�ارش: أن يك
واملقام.

ــدد، وهو سبعة  احل�ادي عرش: الع
]ص/3أ[ أشواط. 

ــة أشواط ولو  فلو نقص عن سبع
خطوة لم يصّح. 

ــواف الفريضة  ــى ط ــو زاد عل ول
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عمدًا بُطَل، ولو كان سهوًا قطَع إْن 
ذكَر قبل بلوغ الركن.

ُه  ــِه ناسيًا أمتَّ ولو نقص من طواف
ــال، وإن انصرف فإْن كان  في احل
، ولو  ــَع فأمتَّ ــاوز النصف رج قد جت
ــي العودة  ــر ب ــِه)100( تخيَّ ــاَد ألهل ع
واإلمتام، وبي االستنابة، وإن كان 
ــاد مطلقًا، ولو  قبل بلوغ النصف أع
َر الرجوع أَمَر مْن  ــاد إلى أهله وتعذَّ ع

يطوف عنه.
 وكذا لو مرَض في أثناء طوافه.

ــث ال  ــُه بحي ــرَّ مرض ــو استم ول
ن أن ُيطاف به طيَف عنه.  يتمكَّ

ــد اإلحرام  ــب إيقاُعه)101( بع ويج
وقبل السعي. 

الثاني عشر: الركعتان:
ــام إبراهيم  ــان بعده في مق جتـب
ــو اآلن، وال يجوز في  ــث ه × حي

غيره.
ــى وراءه)102(، أو  ــم صّل فإْن زوِح

إلى)103( أحد جانبيه.
ــب الرجوع، فإن  ولو نسيهما وج

الِذْكر،  ــع  )104( قضاهما موض شقَّ
ولو مات قضاهما الولّي.

ــة، وصورتها:  ــا النّي وجتب فيهم
العمرة  ــي)105( طواف  )ُأصّلي ركعت
ــى احلّج عمرة اإلسلم  ع بها إل املتمتَّ

أداًء لوجوبهما قربًة إلى اهلل(.
ــي الصلة  ــا معلومة ف وشرائطه

الواجبة.

البحث الثالث: يف الس�عي بن الصفا 
واملروة:

وواجباته ثلثة:
ل: النّية: وصورتها: )أسعى سبعة  األورّ
ــي الصفا واملروة)106( سعي  أشواط ب
ــى احلّج عمرة  ع بها إل ــرة املتمتَّ العم

اإلسلم لوجوبه قربًة إلى اهلل(.
والبدَّ أن ]ص/4أ[ يعرف الواجب 
ــدده،  ــاُه وع ــرف معن ــه، وأن يع في

ويقصدُه حال النّية بها.
ــدأة بالصفا، بحيث أن  الثاين: الب
ــًا له، واخلتم  ــل كعَبُه ملصق يجع
ــق أصابع قدميه  باملروة بحيث يلص

بها.
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الثالث: السعي سبعة أشواط، من 
الصفا إليه شوطان)107(.

ــى السبع)108(  ــادة عل الزي ويحرم 
ــد، ال سهوًا  ــدًا فُيعي ]ص/2ب[ عم
ــن وبي  ــداء الثام ــي إه ــر ب فيتخيَّ

تكميل اسبوعي.
له  ــل العدد، أو حصَّ ولو لم يحصِّ
وشكَّ في مبدئِه، أو  في املزدوج على 
مُه على الطواف،  ــروة)109(، أو قدَّ امل

أعاد.     
البحث الرابع: في التقصير:

ر واجبًا،  ــرغ من السعي قصَّ إذا ف
ع  ــرة املتمتَّ ــلُّ من إحرام العم وبه يح

بها، وواجباته ثلث:
ــض األظفار، أو  ــصُّ بع ل: ق األوَّ
قليل من الشعر، وال يجوز أن يحلق، 
د، وُيرُّ  ــع التعمُّ ــب عليه شاة م فيج
يوم النحر املوسى على رأسه وجوبًا، 
واألصلع استحبابًا، ويأخذ من حليته 
أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.

ــى أهلَّ  ــرك التقصير حت ــو ت ول
ــْت متعتُه وال  ــوًا صحَّ باحلّج)110(سه

ــه، وروَي شاة)111(، وعمدًا  شيء علي
يبطل اإلحرام الثاني)112(. 

ــل التقصير  ــَع عامدًا قب ولو جام
وجَب عليه بدنة)113( للموِسر، وبقرة 

للمتوّسط، وشاة للُمعِسر.
ر  ــا: ) ُأقصِّ الث�اين: النّية: وصورته
ع بها إلى احلّج  ــرة املتمتَّ تقصير العم
ــلل به لوجوبه  ــرة اإلسلم للح عم

قربًة إلى اهلل(.
الثالث: ]ص/5أ[ إيقاُعُه في املروة 
أو غيرها من أيِّ جهات احلرم كان.                           

الفصل الثاني: يف احلّج:

ــن مّكة،  ــرم م ــه أن ُيح وصورت
ــات، يقف بها  ــى عرف ــمَّ يضي إل ث
ــمَّ ُيفيض  ــروب يوم عرفة، ث إلى الغ
ــد الفجر،  ــر فيقف به بع إلى املشع
ــي جمرة  ــى منى فيرم ــمَّ يضي إل ث
ــح هْدَيه،  ــمَّ ينحر أو يذب ــة، ث العقب
ــه، ثمَّ يضي في ذلك  ثمَّ يحلق رأس
اليوم أو في َغِدِه إلى مّكة، فيطوف 
ــه، ويسعى  ــّج، وُيصّلي ركعتي للح
ــاء، ثمَّ  ــمَّ يطوف للنس للحّج)114(، ث
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ُيصّلي ركعتيه، ثمَّ يضي إلى منى 
فيبيت بها ليالي)115( التشريق، وهي 
ــادي عشر والثاني عشر والثالث  احل
عشر، ويرمي في هذه األّيام اجِلمار 
الثلث، كلُّ جمرة بسبع ُحَصّيات.

ــاء والصيد أن  ــى النس ق ــْن اتَّ ومل
ــر فيسقط عنه  ــر في الثاني عش ينف
ــي الثالث)116(، فههنا  رمي الثلث ف

مباحث:  

ل: يف اإلحرام:  البحث األوَّ
وواجباته خمس:

ل: إيقاُعُه في وقته، وهو بعد  األوَّ
فراغ احلاج من عمرة التمّتع إذا بقَي 
ــا يكن أْن ُيدرك فيه  من الزمان م
االختياريي،  أو  االضطراريي)117(، 
أو  ــاري،  واالختي ــراري  االضط أو 
ــق مع  ــة، ويتضيَّ ــاري خاّص االختي

تضّيقه.        
ــي محلِّه، وهو  ــُه ف الث�اين: إيقاُع
مّكة، فل يجوز إيقاُعُه في غيرها.

ــة، وصورتها: )ُأحِرُم  الثالث: النّي
حلّج التمّتع حّج اإلسلم لوجوبه قربًة 

إلى اهلل(. 
ــاه، وهو  ــرف معن ــب أن يع ويج
ركن من أركان احلّج الذي يدخل 
مات ]ص/6أ[  ــه، وينع من احملرَّ في
فيه، ويلزم أحد الفرضي ويقصده، 
والبدَّ أْن يعرف أفعاله إّما باالجتهاد 
أو بالتقليد)118(، ويقصدها إجمااًل أو 
تفصيًل، والتفصيل أْولى، والبحث 

م. فيه كما تقدَّ
ويجب إيقاعها عند ابتداء الشروع 
فيه، ومراده به إرادة اإلحرام مقارنًة 
ل جزٍء من التلبيات األربع، كما  ألوَّ

ُذكَر في إحرام العمرة)119(.
ــي، والبحث  ــس الثوب الراب�ع: لب
م في باب العمرة ُينظر  فيهما كما تقدَّ
من هناك، وصورة النّية: )ألبس ثوبي 
ــرام إحرام حّج التمّتع  ]ص/3ب[ اإلح

حّج اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
تها:  اخلام�س: التلبيات، وصورة نيَّ
ــّج التمّتع لعْقد  )ُألّبي تلبية إحرام ح
ــلم لوجوبه  ــّج اإلس ــرام بها ح اإلح

قربًة إلى اهلل(.
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البحث الثاين: يف الوقوف بعرفة:

وواجباتُه أربع:
ــه، ولعرفة  ــي وقت ــهُ ف ل: إيقاُع األوَّ

وقتان: 
ــن زوال الشمس  اختيارّي: وهو م
ــة إلى  ــن ذي احلّج ــع م ــوم التاس ي
ــٍت حضَر فيه أدرك  غروبها، أّي وق

احلّج)120(. 
واضطرارّي: إلى فجر النحر)121(.

ــِه، وهو  ــُه في محّل الث�اين: إيقاُع
ها َعرنة وَثوّية ومَنِرة وذو  عرفة، وحدُّ
ــل يجوز الوقوف  اجملاز واألراك، ف

بغيرها وال بهذه احلدود.
)أقُف  ــة، وصورتها:  النّي الثالث: 
بعرفة وقوف حّج التمّتع حّج اإلسلم 

لوجوبه قربًة إلى اهلل(.
ــع: الكون بها إلى الغروب،  الراب
ــدود أو حتت األراك  ــو وقف باحل فل
ــه، ولو أفاَض قبل الغروب  بَطل حجُّ
عامدًا عاملًا فعليه بدنة، فإْن لم يقِدر 

صاَم ثمانية عشر يومًا.
والوقوف بعرفة ركٌن مْن تَركُه 

عامدًا ]ص/7أ[ بَطَل حّجه، والناسي 
ــر، فإْن فاتُه  ــدارك ولو قبل الفج يت

ليًل ونهارًا اجتزأ باملشعر.
ــه اسم  ــا ُيطلق علي ــن م والُرك
ــه داّبتُه مع  ــور، وإْن سارْت ب احلض

النّية.
ــع ولو إلى  ــي الوقوف يرج وناس
ــه ُيدرك  ــر إذا عرَف أنَّ ــوع الفج طل
ــس ويصّح  ــل طلوع الشم املشعر قب

ه. حجُّ
ــدرك وقوفي)122(  ــو لم ُي وكذا ل
ــف باملشعر قبل طلوع  عرفة حتى وق

الشمس.
ــد الشروع  د اإلغماء بع ــدَّ ولو جت

    . فيه في وقته)123( صحَّ

 البحث الثالث: يف الوقوف باملشعر:
وواجباتُه أربع:

ل: إيقاعُه في وقته، وللمزدلفة  األوَّ
وقتان: 

ــوع الفجر إلى  ، من طل ــاريٌّ اختي
طلوع الشمس يوم النحر. 

واضطراريٌّ إلى الزوال)124(.
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ــي محّله، وهو  ــي: إيقاُعُه ف الثان
ــي املأزمي)125(  ُه ما ب ــر، وحدُّ املشع
ــى احلياض إلى وادي محّسر، فلو  إل
وقف بغيرِه ولو في احلدود لم يجز، 
ويجوز مع الزحام االرتفاع إلى اجلبل.

)أقُف  ــة، وصورتها:  النّي الثالث: 
ــع حّج  ــّج التمّت ــوف ح ــر وق باملشع

اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
وإذا ُجنَّ أو ُأغمَي عليه أو ناَم بعد 
ُه، وال يصحُّ  النّية في الوقت صحَّ حجُّ

قبلها.
الرابع: الوقوف بعد طلوع الفجر، 
ــُه عامدًا بعد أْن وقف  فلو أفاض قبل
ُه إْن  ــحَّ حجُّ ــو ليًل - ص ــًل - ول قلي

كان قد وقَف بعرفة، وجبَرُه بشاة.
ــة  اإلفاض ــف  واخلائ ــرأة  وللم
ــل الفجر من غير َجْبٍر،  ]ص/8أ[ قب

وكذا الناسي.
حتقيــق:

ــإدراك املوقفي  ــجُّ ب ــدَرك احل ُي
ــي،  االضطراري أو  ــي،  االختياري
أو  ــراري،  واالضط ــاري  االختي أو 

االختياري الواحد خاّصة.

البحث الرابع: يف مناسك منى:

ــن املشعر وجَب عليه  إذا أفاض م
ــى لقضاء املناسك بها  املضيُّ إلى من
ــوم النحر، وهي ثلث، رمي جمرة  ي
بًا،  العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ احللق مرتَّ

فإذا أخلَّ به أِثَم وأجزأ.
وواجبات الرمي ثلث:

ــا: )أرمي  ــة، وصورته ل: النّي األوَّ
جمرة العقبة في حج التمّتع حج اإلسلم 

]ص/4ب[ لوجوبه قربًة إلى اهلل(.
الثاني: يجب الرمي أقّل ما ُيسّمى 

رميًا.
ــث: إصابة اجلمرة بفعلِه مبا  الثال
ُيسّمى حجرًا، ويجب أن يكون)126( 

من احلرم وأبكارًا.
وواجبات ذبح الهْدي أربع:

ــوان من  ــداء حي ــب إه ل: يج األوَّ
ــر أو الغنم(،  ــل أو البق ــم )اإلب النع
ل خمس  ــًا من اإلبل، وهو ما كمَّ ثنّي
ــم ما دخَل  ــن البقر والغن سني، وم
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ــزي اجلذع)127( من  في الثانية، وُيج
ــاّم اخِللقة، غير  ــِه، ت ــأن لسنت الض
ــس على  ــا لي ــو)128( م ــزول، وه مه
ــم، إاّل أن يكون قد  ــه شح كليتي

ها سمينة. اشتراها على أنَّ
الثاني: الصدقة واإلهداء واألكل 

من الهْدي.
ــا: )أذبُح  ــث: النّية، وصفته الثال
هذا الهْدي عن الواجب عليَّ في حجِّ 
ع حّج اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى  التمتُّ
ُق بثلث  ــة الصدقة: )أتصدَّ اهلل(، ونّي
ــْدي هدي التمّتع في حجِّ اإلسلم  اله
لوجوبِه قربًة إلى اهلل(، ونّية اإلهداء: 
ــث الهْدي هْدي  )أهدي ]ص/9أ[ ثل
ع في حجِّ اإلسلم لوجوبِه قربًة  التمتُّ
ــة األكل: )آُكُل من  إلى اهلل(، ونّي
ــْدي هْدي التمّتع في حجِّ اإلسلم  اله

لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــدي الواحد  ــب أن يه الرابع: يج
ــدًا، ومع الضرورة الصوم، وهو  واح
، وهو يوم قبل التروية  ثلثة في احلجِّ
ويومها وعرفة، ويجب فيها التوالي، 

ــن أّيامِه،  ــوٍم م ــي كلِّ ي ــة ف والنّي
ــدًا عوضًا عن  ــا: )أصوم غ وصورته
ع حّج اإلسلم لوجوبِه  هْدي حّج التمتُّ

قربًة إلى اهلل(.
ــَع إلى أهله،  ــة)129( إذا رج وسبع
ــإْن أقام مبّكة انتظَر األسبق، من  ف
مضيِّ شهٍر أو وصول أصحابِه بلَده، 

ثمَّ يصومها.
ــه صوٌم  ــْن وجَب علي ــو مات م ول
ــيُّ عنه وجوبًا العشرة، ولو  صاَم الول
مات مْن وجَب عليه الهْدي ُأخِرَج من 

ُصْلب املال)130(.          
اخلامس: إيقاُعُه يوم النحر مبنى، 
وال يجوز بغيرها، ويجوز أن يستنيب 
ــى النائب النّية، وصورتها:  فيه فيتوّل
ــذا الهْدي عن فلن عن الهْدي  )أذبُح ه
ع حّج اإلسلم  الواجب عليه في حجِّ التمتُّ

لوجوبِه عليه)131( قربًة إلى اهلل(.
ــوب حاضرًا وجَب  ــان املن وإْن ك
تهما معًا  أْن ينوي أيضًا، والبدَّ من نيَّ
ــل فيهما،  ــورِه ُمقاِرنًة للفع مع حض
ة املنوب: )أذبح هذا الهدي  وصورة نيَّ
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ع حّج اإلسلم  لإلخلل في حجِّ التمتُّ
لوجوبِه قربًة إلى اهلل()132(، فينويان 

معًا للحتياط.
وواجبات احللق أو التقصير أربعة:

ــد الذبح احللق أو  ل: يجب بع األوَّ
ر، وأّما املرأة  التقصير، والرجل ُمخيَّ
فيجب عليها التقصير ويحرم احللق.

ويجوز في التقصير قْدر األمنلة، 
ويرُّ مْن ال شْعر له املوسى على رأسه.

الثاني: يجب ]ص/10أ[ احللق أو 
التقصير مبنى، ولو حلَّ قبله)133(رجَع 
ر حلَق أو  ر، فإْن تعذَّ فحلَق بها أو قصَّ
ــه، ويرُّ مْن ال شعر له  َر مكان قصَّ

املوسى على رأسه)134(.
الثالث: يجب تقدُيُه على طواف 
رُه عامدًا جَبَرُه  احلجِّ وسعِيه، فإْن أخَّ
ــى الناسي وُيعيد  بشاة، وال شيء عل

الطواف.
َر أحلَّ من كلِّ  ــَق أو قصَّ وإذا حل
ــب والنساء والصيد،  شيٍء إاّل الطي

ل للمتمتِّع. ل األوَّ وهو التحلُّ
ــة، وصورتها: )أحلِق  ــع: النيَّ الراب

ع  ــر حْلق أو تقصير حجِّ التمتُّ أو ُأقصِّ
ــّج اإلسلم لإلحلل به ]ص/5ب[  ح

لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
:  البحث اخلامس: يف طواف احلجرّ

ــق أو التقصير  فإذا فرَغ من احلل
ــواف الزيارة،  ــى مّكة لط مضى إل

فيطوف سبعة أشواط، وواجباتُه:
النّية: وصورتها: )أطوف طواف 
ــلم لوجوبه  ع حّج اإلس ــجِّ التمتُّ ح

ــى اهلل(. ــًة إل قرب
ــي طواف  م ف ــا تقدَّ ــُه م ت وكيفيَّ

العمرة.
ــام  ــد مق ــي عن ــلة ركعت وص
تها: )ُأصّلي  ــم ×، وصورة نيَّ إبراهي
ع حّج  ــجِّ التمتُّ ركعتي)135( طواف ح
اإلسلم أداًء لوجوبهما)136( قربًة إلى 

م)137(.  تها كما تقدَّ اهلل(، وكيفيَّ
وإذا طاَف للحجِّ َحلَّ الطيب، وهو 

ل الثاني. التحلُّ

: البحث السادس: يف السعي للحجِّ

ــن الطواف سعى سعّي  فإذا فرَغ م
ع  ، ويقول: )أسعى سْعَي حجِّ التمتُّ احلجِّ
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حجَّ اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــا  كم ــُه  ت وكيفيَّ ــُه  وواجباُت

م)138(. تقدَّ

البحث السابع: يف طواف النساء:

ــرَغ من السعي طاف طواف  وإذا ف
النساء، فيقول: )أطوف طواف النساء 
ع حجَّ ]ص/11أ[  الواجب في حجِّ التمتُّ

اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــي مقام  ــِه ف ــي ركعتي ــمَّ ُيصّل ث
إبراهيم ×، وصورتها)139(: )ُأصّلي 
ركعتي طواف النساء الواجب عليَّ 
ــلم أداًء   ــع حّج اإلس ــجِّ التمتُّ في ح

لوجوبهما قربًة إلى اهلل(.
ــواف وواجباُتُه  وكيفّية هذا الط
ل بذكره، وهو  ــوِّ م ال نط كما تقدَّ

ل الثالث. التحلُّ
البحث الثامن: العْود إىل منى:

ــواف النساء فليرجع  إذا طاف ط
إلى منى، وال يبيت ليالي التشريق إاّل 
بها، وهي ليلة احلادي عشر والثاني 

عشر والثالث عشر، ويجوز ملن اتَّقى 
النساء النْفُر يوم الثاني عشر.

ــات اللليلتي بغير منى وجَب  ولو ب
عليه عن كلِّ ليلٍة شاة، وكذا غير 
املتَّقي لو باَت الثلث بغيرها، إاّل أن 
ــًل بالعبادة، أو  ــت مبّكة مشتغ يبي
ــى بعد نصف الليل،  يخرجان من من
ــإْن غربْت الشمس يوم الثاني عشر  ف
مبنى وجَب على املتَّقي املبيت أيضًا، 

)140( بها فشاة. فإن أخلَّ
ــة في كلِّ ليلٍة،  ويجب عليه النّي
فيقول: )أبيُت هذه الليلة مبنى املبيت 
ع حّج اإلسلم  ــي حجِّ التمتُّ الواجب ف

لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــي كلِّ يوٍم  ــي ف ــب أْن يرم ويج
ــادي عشر  ــلث يوم احل اجلمار الث
ــي عشر، فإْن أقام ليلة الثالث  والثان
عشر يرمي فيه أيضًا كلَّ جمرٍة)141( 
ــوي على كلِّ  ــع حَصّيات، وين بسب
ــرة الرمي  ــرةٍ: )أرمي هذه اجلم جم
ع حّج اإلسلم  ــي حجِّ التمتُّ الواجب ف
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لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.
ــدأ)142(  يب ــب  الترتي ــب  ويج
ــى ثمَّ جمرة  ــى)143( ثمَّ الوسط باألول
ــَس)144( أعاد على  ــة، فلو نك العقب

الوسطى وجمرة ]ص/12أ[ العقبة.
ولو رمى اللحقة بعد أربع حصّيات 
ناسيًا حصَل الترتيب)145(، وال يحصل 
ــب فيه  ــا، ويج مه ــا)146( وُيتمِّ بدونه
م رمي هذه اجلمرة  ــة، وهي: )ُأمتِّ النّي
ــجِّ التمّتع  ــي الواجب عليَّ في ح الرم

حّج اإلسلم لوجوبه قربًة إلى اهلل(.
ــاء اللحقة  ــي أثن ــر ف ــو ذك ول
ــًا، ثمَّ أكمل  أكمَل السابقة وجوب

اللحقة مطلقًا.
ــزاء من طلوع الفجر،  ووقت اإلج
ــن الزوال،  ــة ]ص/6ب[ م والفضيل
ومتتّدان إلى الغروب، وإذا غربْت)147( 
ــاُه من الغد،  رُه وقض ــِه أخَّ قبل رمي
فيقول: )أرمي هذه اجلمرة قضاًء عن 
ع  ــي حجِّ التمتُّ الرمي الواجب عليَّ ف

حّج اإلسلم لوجوبِه قربًة إلى اهلل(.

ــي  كالراع ــذور،  للمع ــوز  ويج
ــد واملريض، الرمي  ــف والعب واخلائ

ليًل ال لغيرهم.
وواجباته  ــا  هن الرمي  ــط  وشرائ

م يوم النحر.  كما تقدَّ
ولو نسَي رمَي يوٍم قضاُه من الغد، 
ــَي الرمي  ــدئ بالفائت، ولو نس يبت
ــع فرمى، فإْن  حتى وصل مّكة رج
فاَت زمانه فل شيء عليه، وُيعيد في 

القابل ويستنيب إْن لم يحّج.
ويجوز الرمي عن املعذور.

ل بعد الزوال  ا يجوز النفر األوَّ وإمنَّ
ال قبله، وفي الثاني يجوز قبله.

واحلمد هلل ربِّ العاملي، والصلة 
والسلم على خير خلقِه محمٍد وآلِه 
ــًا كثيرًا  ــن، وسّلم تسليم الطاهري
ة إاّل  ــًا، وال حول وال قوَّ دائمًا جسيم

باهلل العليِّ العظيم)148(.]ص/7ب[
ووقَع الفراُغ  مبدينة احلّلة مبدرسة 
ــج( 755 هـ)149( ــب الزمان )ع صاح

]ص/13[ . 
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اهلوامش:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(جامع الفوائد يف رشح خطبة القواعد: 1/ 9.
)2( أمل اآلمل: 2/ 300. 

)3( مستدرك الوسائل: 2/ 441.
)4( املصدر نفسه.

)5( أعيان الشيعة: 10/ 303.
)6( ري�اض العل�مء: 5/ 372، طبق�ات أع�الم 
 /10 الش�يعة:  أعي�ان   ،240  /8 الش�يعة: 

.303
)7( الكنى واأللقاب: 3/ 16.

)8( قواعد األحكام: الصفحة األخرية من الطبعة 
احلجرّية )الصفحات غري مرّقمة(.

كت�اب  نق�اًل ع�ن  الفخرّي�ة: 13،  الرس�الة   )9(
األلفني: 12.

العل�وم ع�ىل لؤل�ؤة  الس�يد بح�ر  )10( تعليق�ة 
البحرين: 191 تعليقة 2. 

)11( إىل هن�ا انته�ى ما نقلُه ع�ن جمالس املؤمنني 
بًا، لؤلؤة البحرين: 193.. ُمعرَّ

)12( املصدر نفسه: 194.
العل�وم ع�ىل لؤل�ؤة  الس�يد بح�ر  )13( تعليق�ة 

البحرين رقم 4: 191.
)14( روضات اجلّنات: 6/ 336.

)15( لؤلؤة البحرين: 194، وتعليقة الس�ّيد بحر 
العلوم عليها: 191.

واس�تدلَّ علي�ه الش�يخ عب�اس القّم�ي يف فوائده 
الرضوّي�ة: 488 م�ن كالم املجل�يس األّول 
يف رشح�ه لكتاب )مْن ال حي�رضُه الفقيه( أنَّ 
قني تويّف وُدفن يف احلّلة، وتمَّ نقل  فخ�ر املحقِّ
جنازته إىل النجف األرشف، وال ُيس�تبَعد أن 

يكون قربُه إىل جانب قرب أبيه العاّلمة احليّل.
وهبذا يظهر ما يف قول املامقاين يف تنقيح املقال:3/ 
 َ 106 ح�ول مدفن�ِه: )مل أق�ف عىل م�ْن عنيَّ
مدفن�ُه، واملنق�ول ع�ىل لس�ان املش�ايخ أنَّ�ه 
صار أكيل الس�باع لقضيٍة ُتنقل ال أستحس�ن 
نقله�ا ل�إزراء بمعارصيه، فل�ذا مل يوجد له 
جس�د حتى ُيدفن(. وهو ما نفاُه أيضًا السيد 
ذل�ك  استش�هد يف  إذ  الزنج�اين،  الش�بريي 
بأق�وال العلمء منهم املجل�يس األّول. راجع 
جرعه أي أز دريا )غرفة من البحر(: 305- 

.307
ونقَل الفاضل املذكور عن ظهر نس�خٍة خطّية من 
القواع�د بخط جعفر بن ممد العراقي الذي 
فرغ من كتابة اجلزء األّول منه يف يوم الثالثاء 
اخلام�س والعرشين من رمض�ان املعظم من 
ش�هور سنة ست وسبعني وس�بعمئة، ما هذا 
لفظ�ه: زار الش�هيد ق�رب فخ�ر الدي�ن رمحهم 
اهلل وق�ال: أنقل عن صاح�ب هذا القرب بنقٍل 
ع�ن والدِه، إن مْن زاَر ق�رب أخيِه املؤمن وقرأ 
عندُه سورة القدر سبعًا، وقال: )اللهم جاِف 
األرض عن جنوهبم وصاعد إليك أرواحهم 
وزده�م من�ك رضوان�ًا وأس�ِكن إليه�م من 
رمحت�ك م�ا تص�ل ب�ه وحدهت�م وتؤن�س به 
وحش�تهم إنَّك عىل كلِّ يشٍء قدي�ر( آمنُه اهلل 

من الفزع األكرب، القارئ واملّيت.)انتهى(.
وامل�راد بفخ�ر الدي�ن إذا ُأطل�ق، خصوص�ًا بعد 
رواي�ة الش�هيد عن�ه ع�ن وال�دِه، ه�و فخ�ر 
ق�ني ول�د العاّلم�ة أع�ىل اهلل مقامه�م.  املحقِّ
رشح  يف  الفوائ�د  إيض�اح  حتقي�ق  م�ة  مقدِّ
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إشكاالت القواعد:15.
 ولعلَّ الس�بب فيم قال�ه صاحب تنقيح املقال هو 
ق�ني يف تعليقتِه عىل كتاب  م�ا كتبُه فخر املحقِّ
األلف�ني عند الدليل احلادي واخلمس�ني بعد 
املئ�ة  عىل عصمة اإلمام عليه الس�الم، وهو: 
�ر: حيث  )يق�ول ممد بن احلس�ن ب�ن املطهَّ
وصلُت يف ترتيب هذا الكتاب وتبيينِه إىل هذا 
الدلي�ل يف ح�ادي عرش مجادى اآلخرة س�نة 
ست وعرشين وس�بعمئة بحدود أذربيجان، 
خط�َر يل أنَّ خطايب هذا ال يصلح يف املس�ائل 
الربهانّي�ة فتوقفُت يف كتابت�ِه، فرأيُت والدي 
ين  عليه الرمح�ة تلك الليلة يف املنام وقد س�الّ
الس�لوان وصاحلني األح�زان، فبكيُت بكاًء 
شديدًا وش�كْوُت إليه من قلة املساعد وكثرة 
املعان�د، وهج�ر االخ�وان وكث�رة الع�دوان 
وتوات�ر الك�ذب والبهت�ان، حت�ى أوجَب يل 
ذلك ج�الًء عن األوطان واهلرب إىل أرايض 

آذربيجان..( األلفني: 1/ 198.
إاّل أنَّ ه�ذا ال�كالم منه يف س�نة 726ه��، ووفاة 
قني سنة 771ه� ومن غري املعقول  فخر املحقِّ
أْن يق�ي كلَّ هذه املّدة يف بالد الغربة فيدفن 
ويضي�ُع ق�ربُه، والدلي�ل عىل ذل�ك ترصحيُه 
برجوعِه إىل موطن�ِه بعد ذلك، حيث ذكر يف 
آخ�ر صفحة من كتاب األلفني: 2/ 325 ما 
نصه: )ه�ذا صورة خطِّ املصنِّف والدي +، 
وكت�ب هذا من النس�خة بياضًا ذلك، ووافَق 
ل من سنة  الفراغ منه يف سابع عرش ربيع األوَّ
أرب�ع ومخس�ني وس�بعمئة باحل�رضة الرشيفة 
فه�ا(، مّما يدلُّ  الغروّية، صل�واة اهلل عىل ُمرشِّ

عىل أنَّه عاد إىل موطنه.         

)16(  تذكرة الفقهاء: 1.
)17( إرشاد األذهان: 217- 218.

)18( األلفني: 15.
)19( قواع�د األح�كام: 1/ الطبع�ة احلجري�ة - 

إيران.
قني يف الصفحة األخرية من  وله وصيَّة لفخر املحقِّ

)القواعد( فيها فوائد عظيمة.
)20(  موسوعة الشهيد األّوَل: 19/ 301.

)21( أمل اآلمل: 2/ 261.

)22( لؤلؤة البحرين: 190.
 /4 األلق�اب:  معج�م  يف  اآلداب  جمم�ع   )23(

.318
)24( معجم رجال احلديث: 16/ 268- 269. 
)25( أم�ل اآلم�ل: 181، جمال�س املؤمن�ني: 1/ 
الكن�ى   ،185  /5 العل�مء:  ري�اض   ،579

واأللقاب: 2/ 277.  
)26( أعيان الش�يعة: 5/ 322، إيضاح الفوائد: 

.14 /1
)27( أعيان الش�يعة: 3/ 10، الذريعة:1/ 42، 

.43
عم�دة   ،415 واأللق�اب:1/  الكن�ى   )28(
الطال�ب: 169، رياض العل�مء: 5/ 152، 
لؤل�ؤة البحري�ن: 185، روض�ات اجلنات: 
6/ 324، الذريعة: 1/ 62، أعيان الشيعة: 

.35 /10
)29( أم�ل اآلم�ل: 2/ 192، أعيان الش�يعة 2/ 

261، معجم رجال احلديث: 12/ 70.
)30( الذريع�ة: 17/ 249، ري�اض العلمء: 4/ 
294، موسوعة طبقات الفقهاء: 8/ 164.
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)31( الذريعة: 2/ 231 
)32( أعيان الشيعة: 10/ 168، رياض العلمء: 

2/ 219، روضات اجلنات: 2/ 377.
)33( أعي�ان الش�يعة: 10/ 169، الذريعة: 1/ 

.178
)34( أعي�ان الش�يعة: 2/ 135، رياض العلمء: 

 .13 /1
)35( أعي�ان الش�يعة: 2/ 354، أم�ل اآلم�ل: 

ج2/ 22.
)36( الذريع�ة: 2/ 397، الكنى واأللقاب: 2/ 

.17
)37( أعيان الشيعة: 3/ 149. 

)38( اإلج�ازة: 23، أم�ل اآلم�ل : 2/ 22، ويف 
بعضه�ا )أمح�د أم�ني الدي�ن أب�و طال�ب بن 

إبراهيم بن زهرة احللبي(.
 ،20  /8 الفقه�اء:  طبق�ات  موس�وعة   )39(

الذريعة: 1/ 176.
)40( طبق�ات أعالم الرج�ال: 3/ 208، تراجم 

الرجال: 1/ 483.
)41( جملة تراثنا: العدد 20.

)42( مكتبة العاّلمة احليّل: 35.
)43( عم�دة الطال�ب: 341، موس�وعة طبقات 

الفقهاء: 8/ 74. 
)44( وق�د ع�دَّ صاحب الكن�ى واأللقاب األب 
ق�ني، حي�ث ق�ال:  م�ن تالم�ذة فخ�ر املحقِّ
)احلاج زين الدين عيل بن الش�يخ زين الدين 
قني(، 2/  حس�ن بن مظاهر تلميذ فخر املحقِّ

189، وسيأيت.  
)45( رياض العلمء: 1/ 157، موسوعة طبقات 

الفقهاء: 9/ 258.
)46( أعي�ان الش�يعة: 5/ 25، الذريع�ة: 20/ 

 .233
)47( ري�اض العل�مء: 1/ 303، تنقي�ح املق�ال: 

1/ 305، طبقات الفقهاء: 3/ 45.
)48( لؤل�ؤة البحري�ن: 190، تنقي�ح املقال: 2/ 

 :.214
)49( ري�اض العلمء: 3/ 257، أمل اآلمل: 2/ 

164، معجم رجال احلديث: 11/ 14.
)50( أعيان الشيعة: 6/ 271.

ري�اض   ،189  /2 واأللق�اب:  الكن�ى   )51(
العلمء:3/ 393.

)52( ري�اض العلمء: 4/ 236، أعيان الش�يعة: 
.9 /8

)53( لؤل�ؤة البحري�ن: 266، روضات اجلنات: 
معج�م   ،232  /15 الذريع�ة:   ،344  /4

رجال احلديث: 12/ 240.
)54( موسوعة طبقات الفقهاء: 8/ 267. 

)55( تاريخ احلّلة: 2/ 55.
)56( الصالت الثقافية: 324.

 ،191  /8 الفقه�اء:  طبق�ات  موس�وعة    )57(
الصالت الثقافية: 324.

)58( موسوعة طبقات الفقهاء: 9/ 328.
)59( بحار األنوار: 104/ 176.

)ثب�ات   :5  /5 الذريع�ة:  صاح�ب  ق�ال   )60(
الفوائ�د يف رشح إش�كاالت القواع�د( ه�و 
اس�م آخر لرشح قواعد العاّلمة تأليف ولده 
فخ�ر املحّققني، واس�مه املش�هور املذكور يف 

عاّمة ُنسخه )إيضاح الفوائد(.
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)61( الذريعة: 13/ 224.
)62( أعيان الشيعة: 7/ 465، 9/ 15، الذريعة: 

. 126 /16 ،220 /11
)63( أعي�ان الش�يعة: 1/ 136، الذريعة: 17/ 

.250
)64( أعيان الشيعة: 9/ 159.

)65( الذريعة: 13/ 385.
)66( أعي�ان الش�يعة: 9/ 159، الذريع�ة: 3/ 
398، ُطبع بعد حتقيقه يف مركز العاّلمة احليّل 

التابع للعتبة احلسينّية املقّدسة.
)67( الذريعة: 2/ 72.

)68( الذريع�ة: 3/ 398، معج�م املخطوط�ات 
احللّية: 1/ 65.

)69( معجم املخطوطات احللّية: 1/ 64.
)70( الذريعة: 2/ 75. 

)71( معجم املخطوطات احللّية: 1/ 56.
)72( معجم املخطوطات احللّية: 2/ 482.

)73( الذريعة: 7/ 209.
)74( معجم املخطوطات احللّية: 1/ 311.

)75( الذريع�ة: 7/ 102، معج�م املخطوط�ات 
احللّية: 1/ 311.

)76( الذريع�ة: 1/ 521، وه�ي مّقق�ة حتقيق�ًا 
بس�يطًا يف جمّلة كالمنا، الع�دد األّول، معجم 

املخطوطات احللّية: 1/ 473. 
)77( الذريع�ة: 1/ 512، معج�م املخطوط�ات 
احللّي�ة: 1/ 298, ع�ىل تأّم�ل يف نس�بته إليه؛ 
الحتمل أن تكون احلاشية لظهري الدين النييل 
بإمالء استاذه فخر املحّققني، وهو ما اختاره 

صاحب الذريعة: 6/ 17.  

)78( الذريعة: 13/ 169، 16/ 13، وقد وّفقنا 
لتحقيقه.

وّفقن�ا  وق�د   ،54  /14 نفس�ه:  املص�در   )79(
لتحقيقه.

)80( معج�م املخطوطات احللّية:2/ 493، وقد 
قنا لتحقيقه. وفِّ

اإليراني�ة  املخطوط�ات  فه�رس  راج�ع   )81(
)فنخ�ا(: مرك�ز اجل�واد لألبح�اث/ طبع�ة 

املكتبة الوطنية اإليرانية: 12/ 587. 
)82( البسملة مل ترد يف األصل.

)83( يف النسخة )ب(: )سيدنا(.
)84( يف األصل: )فإنَّه جيب اإلحرام(.
)85( يف النسخة )ب( زيادة: )إرادة(.

)86( أي: وباإلح�رام ُيل�زم املكّلف بإمتام العمرة 
، ويف النس�خة )ب(: )بإمتامِه واحد  أو احل�جّ

الفرضني(.
)87( يف النسخة )ب(: )ويرتدي به(.

)88( أي: عند لبس ثويب اإلحرام.
)89( هكذا يف املخطوطة، ويمكن أن تكون مبنيًة 

للمجهول. 
)90( أي: بلبس الثوبني.

)91( يف النسخة )ب(: )إليها(.
)92( يف األصل: )املتمّتع(.

)93( يف النسخة )ب(: )يف(.

)94( أي: واجبات الطواف.
)95( يف النسخة )ب(: )واجلنب(.

)نّي�ة(،  املخطوط�ة:  نس�ختي  يف  ت�رد  مل   )96(
أضفناها ليستقيم املعنى.

)97( أي: واجبات الطواف وعدده.
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)98( بفتح احلاء واجليم، أي احلجر األسود. 
)99( بك�ر احل�اء وس�كون اجلي�م، أي حج�ر 

إسمعيل.
)100( يف النسخة )ب(: )إىل أهله(.

)101( أي: الطواف.
)102( يف النسخة )ب(: )ورواه(.

)103( يف النسخة )ب(: )يف(.
)104( أي: إن شقَّ عليه الرجوع.  

)105( يف النسخة )ب(: )ركعتني(.
)106( يف النسخة )ب(: )من الصفا إىل املروة(.

حتس�ب  الصف�ا  إىل  إىل  الصف�ا  م�ن  أي   )107(
شوطني.

)108( يف النسخة )ب(: )املتمتع(.
�ل العدد وش�كَّ يف املزدوج  )109( أي: ل�و حصَّ

حال كونه عىل املروة.
)110( أي: حّتى أحرم للحّج. 

)111( ع�ن احلس�ني بن س�عيد عن صف�وان بن 
حييى عن إس�حاق ب�ن عّمر ق�ال: قلت أليب 
إبراهيم )عليه السالم(: الرجل يتمتَّع فينسى 
، فق�ال: عليه دٌم  أن ُيق�رصِّ حتى هي�لَّ احل�جُّ
هيريق�ه(. التهذي�ب: / 158، ب�اب اخلروج 
إىل الصف�ا، حدي�ث: 52، االس�تبصار: 2/ 

242، الفقيه: 2/ 237. 
)112( أي أنَّ ت�رك التقصري لإحالل من إحرام 
العم�رة عمدًا ُيبطل اإلحرام الثاين أي إحرام 
؛ ألنَّ�ه مل حُيّل م�ن إحرام العم�رة حتى  احل�جّ

يصّح غريه.  
)113( يف الصح�اح: 2077/5: البدنة: ناقة أو 
م كانوا  بقرة ُتذبح بمّكة، ُس�ّميْت بذلك ألهنَّ

يسمنوهنا، واجلمع ُبُدن بالضّم. 
)114( يف النسخة )ب(: )للسعي(.

)115( يف النسخة )ب(: )الثاين(.
)116( أي: يس�قط عن�ه رم�ي اجل�مر الثالث يف 

اليوم الثالث من أّيام الترشيق. 
عرف�ة  االضطراري�ني يف  الوقوف�ني  أي:   )117(
واملشعر، أو االختياريني فيهم، أو االختياري 
م�ن أحدمه�ا واالضط�راري من اآلخ�ر، أو 

االختياري من أحدمها خاّصة.
)118( يف النس�خة )ب( زي�ادة: )ملجتهٍد، أو ملْن 
�د جمتهدًا، وهكذا  د مْن قلَّ د جمته�دًا، أو قلَّ قلَّ
دائ�ًم يف باقي األح�كام الرشعّية من عبادات 

وغريها(.
)119( م�ن قوله: )ومراده( إىل قوله: )العمرة( مل 

يرد يف األصل. 
)120( يف النس�خة )ب( : )املتمتَّ�ع هب�ا أن يقلب 

إحرامه من اإلحرام بالعمرة(.
)121( أي: فجر يوم النحر وهو اليوم العارش من 

ذي احلّجة.
)122( يف النسخة )ب(: )وقوف(.

)123( أي: بعد الرشوع بالوقوف بعرفة يف وقت 
الوقوف، وهو زوال الشمس.  

)124( من يوم النحر أيضًا.
)125( يف النسخة )ب(: )املالزمني(.

)126( أي: احلجر.
قب�ل  اجل�ذع   :1194/ الصح�اح:  )127(يف 
الثن�ّي، واجلم�ع: جذعان وج�ذاع، واألنثى 
جذع�ة، واجلمع جذع�ات، تقول من�ه لولد 
الش�اة يف الس�نة الثانية، ولول�د البقر واحلافر 



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

294

الشيخ حميد رمح الحّلي

294

الشيخ حميد رمح الحّلي

يف الس�نة الثالثة، ولإبل يف الس�نة اخلامسة: 
أج�ذع،... وقد قيل يف ولد النعجة: إنَّه جيذع 
يف س�ّتة أشهٍر أو تسعة أشهر، وذلك جائز يف 

األضحية.  
)128( أي: املهزول.

)129( يف النسخة )ب(: )وسبع(.
)130( أي: من أصل تركة املّيت.

)131( مل ترد يف النسخة )ب(: )عليه(.
( إىل قوله: )إىل اهلل( مل يرد  )132( من قوله: )البدَّ

يف األصل.
. )133( أي: قبل أن حيلق أو يقرصِّ

رًا من  )134( يمك�ن أن يكون املقطع األخري مكرَّ
الناسخ.

)135( يف النسخة )ب(: )ركعتني(.
)136( يف النسخة )ب(: )لوجوبه(.

)137( يف ص�الة ركعت�ي ط�واف العم�رة، ويف 
م(. النسختني: )وكيفّيته كم تقدَّ

ع. )138( يف سعي عمرة التمتُّ
)139( أي: صورة نّية ركعتي الطواف.

)140( يف النسخة )ب(: )أصل(.
)141( يف النسختني زيادة: )يف كلِّ يوٍم(.

)142( يف النسخة )ب(: )بعيدًا(.
)143( أي: اجلمرة الصغرى.

)144( بأن رمى العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الصغرى.
)145( أي: ل�و رم�ى الس�ابقة بأرب�ع حصّي�ات 
ونيس الثالثة الباقية، ثمَّ انتقل لرمي الالحقة 

فقد حصل الرتتيب. 
)146( أي: ال حيصل الرتتيب بدون األربعة.

)147( يف النسخة )ب(: )عرفت(.
)148( احلوقلة مل ترد يف األصل.

)149( تاريخ الفراغ من منفردات األصل

فهرس املصادر واملراجع
ــام اإليان، 11 ــى أحك ــان إل ــاد األذه إرش

ــف بن  ــن يوس ــن ب ــي احلس ــة احلل العّلم

ــة مؤسسة النشر  ر )ت726ه(/ طبع املطهَّ

اإلسلمي التابعة جلماعة املدرسي/ قم- 

الطبعة األولى 1410ه.

ــن األخبار، 21 ــا اختلف م ــار في م االستبص

ــن احلسن الطوسي )ت  أبو جعفر محمد ب

ــق: السيد حسن اخلرسان/  460ه(، حتقي

دار الكتب اإلسلمية - طهران 1390ه.

أعيان الشيعة، السّيد محسن األمي العاملي 31

ــن األمي/ طبعة  )ت 1371(، حتقيق حس

دار التعارف للمطبوعات/ بيروت.

ــي علي بن 41 ــة أمير املؤمن ــي في إمام األلف

ــة احلّلي احلسن  ــب ×، العلم ــي طال أب

ر )ت 726ه(/ مكتبة  ــن يوسف بن املطهَّ ب

األلفي - الكويت/ الطبعة األولى  1985.

ــخ محمد بن احلسن احلّر 51 أمل اآلمل، الشي

العاملي )ت 1062 أو 1064ه( دار الكتاب 

اإلسلمي 1362ه/ قم املقدسة.

ــاالت 61 ــرح إشك ــي ش ــد ف ــاح الفوائ إيض

القواعد، فخر احملققي محمد بن احلسن 

ــر )ت 771ه(/ املطبعة العلمية-  بن املطّه

قم املقدسة، الطبعة األولى 1387هـ.

ــار األئّمة 71 ــدرر أخب ــوار اجلامع ل ــار األن بح
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ــر اجمللسي  ــد باق ــخ محم ــار، الشي األطه

ــة/  ــب االسلمي )ت 1110 ه(/ دار الكت

طهران/ 1364ه.

ــوش )ت 81 ــف كرك يوس ــة،  ــخ احلّل تاري

ــف  ــة - النج ــة احليدري 1999م(/ املطبع

األشرف 1965م.

ــاء، العلمة احللي، احلسن 91 تذكرة الفقه

بن يوسف بن املطهر )ت 726ه(/ مؤسسة 

آل البيت ^- قم 1414ه.  

ــال، السيد أحمد احلسيني/ 101 تراجم الرج

ــة - قم  ــر اإلسلمي ــع الذخائ ــة مجم طبع

املقدسة.

ــح املقال في علم الرجال، الشيخ عبد 111 تنقي

اهلل املامقاني، الطبعة احلجرية- إيران.

تهذيب األحكام في شرح املقنعة، الشيخ 121

ــن احلسن الطوسي )ت  أبو جعفر محمد ب

460ه(/ دار الكتب اإلسلمية/ طهران.

ــرح خطبة القواعد، 131 ــع الفوائد في ش جام

ــل  ــي ح ــد ف ــاح الفوائ ــع إيض ــوع م املطب

ــي  ــر احملّقق ــد، فخ ــكلت القواع مش

محمد بن احلسن بن يوسف بن املطّهر )ت 

ــة - قم/ الطبعة  771هـ(/ املطبعة العلمي

األولى 1387ه.

ــن البحر(، 141 ــة م ــا )غرف ــة اي از دري جرع

السيد موسى الشبيري الزجناني/ مؤسسة 

ــة/ 1394 شمسي/  ــاب شناسي شيع كت
إيران.

ــى تصانيف الشيعة، الشيخ آغا 151 الذريعة إل
بزرك  محمد محسن بن علي الطهراني )ت 

1389هـ(/ دار األضواء - بيروت.
ــة النّية، فخر 161 ــة الفخرّية في معرف الرسال

ــن املطّهر  ــن احلسن ب ــي محمد ب احملّقق
ــع البحوث اإلسلمية/  )ت 771ه(/ مجم

مشهد، الطبعة األولى 1411ه.
ــاء 171 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات اجلّن  روض

ــر املوسوي  ــادات، امليرزا محمد باق والس
ــة  مكتب 1313ه(/  )ت  ــي  األصبهان

إسماعيليان - قم.
ــلء، 181 الفض ــاض  وحي ــاء  العلم ــاض  ري  

ــد اهلل األفندي األصبهاني )ت/  امليرزا عب
ــة العامة آلية اهلل  حدود 1130ه(/املكتب

املرعشي- قم املقدسة - 1401ه.
ــاح العربية، 191 ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت  الصح

اجلوهري، إسماعيل بن حماد )ت 393ه(، 
حتقيق: أحمد عبد الغفور العطار،دار العلم 

للمليي/ بيروت.
 الصلت الثقافية بي احللة وبلد فارس، 201

ــوث مقدمة إلى  ــي، بح ــر الكعب د. نصي
املؤمتر الدولي في طهران - 1432ه.  

ــلم الشيعة، الشيخ آغا بزرك 211  طبقات أع
ــاب  الكت دار  1389ه(/  )ت  ــي  الطهران

العربي - بيروت 1975م.
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ــب في أنساب آل أبي طالب، 221  عمدة الطال

ــي احلسيني )ت  ــن عل ــة أحمد ب ــن عنب اب

ــف  النج ــة-  احليدري ــة  املطبع 828ه(/ 

األشرف/ الطبعة الثانية 1380ه.

ــة )فنخا(: 231 ــات اإليراني ــرس اخملطوط  فه

مركز اجلواد لألبحاث/ املكتبة الوطنية 

اإليرانية - إيران.  

 الفوائد الرضوية في أحوال علماء املذهب 241

ــي )ت  القم ــاس  ــخ عب الشي ــة،  اجلعفري

1359ه(/ طهران 1326 شمسي. 

 قواعد األحكام، العلمة احلّلي احلسن 251

ر )ت 726ه(/ الطبعة  ــن املطهَّ بن يوسف ب

احلجرية - إيران.

ــخ عباس القمي 261 ــى واأللقاب، الشي  الكن

)ت 1359ه(/ منشورات مكتبة الصدر/ 

طهران.

ــن، الشيخ يوسف بن أحمد 271  لؤلؤة البحري

البحراني )ت 1186ه(/ مؤسسة آل البيت 

^/ قم املقدسة، 228. 

ــور الدين 281 ــي، القاضي ن ــس املؤمن  مجال

التستري )ت 1019ه(/ املكتبة اإلسلمية 

- طهران.

 مجلة تراثنا: العدد 291.20

ــاب، 301 األلق ــم  معج ــي  ف اآلداب  ــع   مجم

ــد الرزاق بن  ــال الدين أبو الفضل عب كم

ــروف بابن الفوطي الشيباني )ت  أحمد املع

ــة والنشر وزارة  ــة الطباع 723ه(/ مؤسس

ــي- طهران/  ــاد اإلسلم ــة واإلرش الثقاف

الطبعة األولى 1416ه. 

 معجم اخملطوطات احلّلّية، د. ثامر كاظم 311

ــي/ دار الكفيل، العتبة العباسية  اخلفاج

املقدسة -العراق 2014م.  

ــم رجال 321 ــث: معج ــال احلدي ــم رج  معج

ــم اخلوئي  ــو القاس ــد أب ــث، السّي احلدي

)1413ه(/ بيروت - 1403. 

ــد العزيز 331 ــي، عب ــة احلّل ــة العّلم  مكتب

ــورات  منش 1416ه(/  )ت  ــي  الطباطبائ

مكتبة املرعشي - قم 1372ه.

ــه، الشيخ الصدوق 341 ــن ال يحضره الفقي  م

ــي )ت  ــه القّم ــن بابوي ــن علي ب ــد ب محم

381ه(/ دار الكتب اإلسلمية - طهران 

1390ه.

ــد األّول، الشهيد األّول 351 ــة الشهي  موسوع

ــي )ت  ــي العامل ــن مك ــد ب ــخ محم الشي

ــوم والثقافة  ــز العاملي للعل 786ه(/ املرك

اإلسلمية - إيران.

ــة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية 361  موسوع

ــة اإلمام الصادق ×/ مؤسسة  في مؤسس

اإلمام الصادق ×- قم.
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رسالٌة في ُأصوِل الديِن

الشيخ نعيم خلف اخلزاعي
مركز العالمة احللي +/ شعبة التحقيق

صوِل الديِن
ُ
 في أ

ٌ
رسالة

تصنيف
  الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي احلّلي

الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي احليّل ) ت /ق 10 ( فقيه فاضل 
وعامل متكّلم كان ِمْن أكابر تالمذة الشيخ أمحد بن فهد احليل ) ت/ 841 ه�(.
كتب بخطه ) التنقيح الرائع ( للفاضل املقداد السيوري) ت /826 ه�(، 
و)إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد( لفخر املحققني ممد بن احلسن 

+ ) ت / 771 ه�(. بن املطّهر احليّلّ
ها ) حتفة الطالبني يف أصول الدين( و) الفرائد الباهرة(.  وله مؤلفات أمهُّ
 ) الدين  أصول  يف  رسالة   ( أيدينا  بني  التي   الرسالة  هذه  مؤلفاته  مجلة  ومن 
كتبها بطلب ِمن شخص سّمه يف أوهلا ) زين العباد ( وسمه يف آخرها ) زين 

العابدين ( .
اخلمسة  الدين  أصول  ِمن  املكّلفني،  عىل  معرفته  جيب  ملا  متٌن  والرسالُة 
عىل وْفِق  عقائد الشيعة اإلمامية، ومتتاز باالختصار والعمق وحسن العبارة 

وسهولة التناول. 
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A Dissertation in Priciples of Religion by Sheik Abdol Samie bin 

Fayadh Al-Asadi, Al-Hulli

Quest: Sheik Naem Khalef Al-Khuzai

Centre of Al-Hulli savant

Summary

Sheik Abdol Samie  bin Fayadh Al-Asadi, Al-Hulli is virtuous jurist and digni-

fied talker savant. He is considered one of the eminent learners of Sheik Ahmad 

bin Fahad Al-Hulli (841 b.c). He noted (wonderful Revision) in his calligraphy 

which written by Sheik Muqhdad Al-Siyori. Also, he noted in his handwriting one 

of books of investigator honour Mohammed bin Al-Hasan bin Al-Motahar Al-

Hulli. He has many books like ( Demanders Masterpiece in Religion Principles), 

(Alfaraed Albahera). This dissertation, A Dissertstion in Principles of Religion, 

was written by inquiring a person called at the beginning of the dissertation as 

(zainel ebad) and at the end called (zainel abideen). This dissertation contains 

five principles of religion according to principles of sect doctrines. This disserta-

tion is distinct of precis, easiness and depth.
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مقدمة التحقيق

ٱ ٻ ٻ

ــدرِة القاهرِة،  احلمُد هلل ذي الق
ــرة، والعطايا الفاخرة،  والعزِة الباه
ــرة، واآلالء الوافرة،  ــم الظاه والنع
نحمده على ما أواله الينا ِمَن ألطاِفِة 
ــى سوابغ  ــره عل ــرة، ونشك الغام

فضائله الغابرة.
وأفضُل الصلة وأمتُّ السلم على 
خيِر البرية واألنام، محمٍد وأهِل بيتِه  

امليامي الكرام ^.
وبعد.

ــَق اخللَق وهو  ــإِنَّ اهلل تعالى خل ف
ــى }إِنَّ الَلّهَ  ــه تعال ــم؛ لقول غنيٌّ عنه
ــد خلقهم  لََغنِ��يٌّ عَ��ِن الْعَالَمِ��نيَ {)1(، وبع
ــي هذا العالم  ــم يتركهم تائهي ف ل
ــل اليهم األنبياَء  ا أرس الواسع، وإمنَّ
الى  بأياديهم  ــذوا  ليأخ ــي؛  واملرسل
طريق احلق والصواب، ,ويبعده عن 
طريق الضلل واألهواء، على الرغم 
ــا األنبياء،  ــاة التي عاشه ــن املعان م
وبعدهم األوصياء فلم يتركوا املهام 

التي كلفوا بها من قبل الّسماء، إلى 
ــاء املؤمتني الذين  أْن جاء دور العلم
ــاء واألوصياء   ــْدي األنبي اهتدوا  ِبَه
عليهم السلم ،  فخاضوا في مختلف 
ــوم، فقدموا لإلنسانية  مجاالت العل
ــة ، وخلفوا لنا  ــًا من املعرف زادًا نافع
ثروة علمية ال يكن االستغناء عنها 

بأي حال، أو التقليل من أهميتها. 
ــا في نشر املعارف  ومشاركًة مًن
ا بجهودهم  ــاّ منَّ اإلسلمية، وعرفان
املبذولة وحتّملهم املصاعب واملشاق ، 
ارتأينا حتقيق هذه الرسالةاملوسومه 
ــول الدين (،  ــي ُأُص ــة ف ـــ ) رسال ب
ــل أْن يرزقنا  ــى عز وج سائلي املول
ــه الكرمي محمد وآله  شفاعة رسول
ــذا  ــل ه ــن ^، وأْن يتقّب الطاهري
القليل إِنه سميٌع مجيٌب، واحلمُد هلل 
ربَّ العاملي، والصلُة والسلُم على 

محمد وآله الطاهرين.

املصنُِّف :
هو الشيخ عبد السميع بن فياض 
ــه فاضل عالم  األسدي احللّي، فقي
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ــان من أكابر  متكلم جليل ، وك
تلمذة ابن فهد احللي ) ت 841ه( )2(.

من تالمذته

ــل ، إذ قام  ــد خزع ــاج أحم احل
ــة احللي على  ــراءة قواعد العلم بق
ــن فياض  ــع ب ــد السمي ــاذه عب ُأست
األسدي ، فكتب عليه بخطه إجازة 
ــه : > جناب  ــه ، ووصفه فيها بقول ل
ــد املكرم ،  ــم واملاج ــخ املعظ الشي
ــا والدين احلاج  ــة والدني شهاب املل

أحمد خزعل < )3(. 
الكتب التي كتبها بخطه 

َنَسَخ بخطه الكتَب اآلتية:  
ــع ( للفاضل  ــح الرائ 1- )التنقي
ــذه النسخُة  ــورّي، وه ــداد السي املق
موجودة في اخلزانة الرضوية،وتاريخ 
كتابتها في)918 هجرية ()4( ، برقم 

 .)5( 2272
ــي  ف ــد  الفوائ ــاح  إيض  (  -2
ــد( لولد  ــكلت القواع ــرح مش ش
ــن احلسن  ــة احللي محمد ب العلم
ــي )ت 771 ه ( ،  ــر احلل ــن املطه ب

ــلق الى  ــاب الط ــن كت ــا م بدايته
ــر الكتاب،وقد فرغ الشيخ عبد  آخ

السميع من َنْسخها سنة )876 ه( .
ــزرك الطهراني  قال الشيخ آغا ب
ه رآها باملشهد الرضوي في كتب  أنَّ
ــد ميرزا  ــد اهلل بن السي ــد عب السي
جعفر ابن السيد صادق الطباطبائي 
ــورة في زاوية  ــب املقبرة املشه صاح

عبد العظيم)6( . 
ــوي في  ــي املشهد الرض ــي ف وه

املدرسة السليمانية  بالرقم 90)7(. 
مسجد الشيخ عبد السميع بن فياض 

األسدي احليل
ــب التراجم ظهر  ــلل كت من خ
لنا أنَّ الشيخ عبد السميع بن فياض 
ــدي احلّلي كان له مسجٌد في  األس
ــي األسدي بن  ــة، ذلك أنَّ جام احلل
بدر بن صدقة بن حجي بن أحمد بن 
شداد األسدي احلّلي ، كتب بخطه 
ــن ) التذكرة (  ــع م ــزء التاس اجل
للعلمة احلّلي+، عن نسخة منقولة 
عن خط املصنف، وذلك في مسجد 
ــم املكّرم عبد السميع  الشيخ املعّظ
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ــرغ من الكتابة غرة  في احللة ، وف
ــب  ــرة 904 ه، وكت ــادى اآلخ جم
ــه وملشايخه ،  ــه الدعاء لوالدي بخط
ه  ــر أنَّ له مشايَخ وأساتيَذ، وأنَّ فيظه
ــك الوقت، وهذه  ــا في ذل كان حيًّ
ــد الشيخ هادي كاشف  النسخُة عن

الغطاء في النجف األشرف )8(. 
مؤلفاته

1- كفاية الطالبي: وهو كتاب  
في الفقه، وقال آغا بزرك الطهرانّي: 
ــي الروضة بخط محمد  إنه يوجد ف

بن أحمد بن فهد .)9(
ــي معرفة  ــة الطالبي ف 2-  حتف
ــر صاحب  ــن)10(، ذك ــول الدي أص
ــد السميع  ــا للشيخ عب ــة أّنه الذريع
ــي، وَنَقل  ــدي احلل ــن فياض األس ب
ــاض أنُه رأى نسخًة  عن صاحب الري
ــن مكتوب  ــي قزوي ــًة جدًا ف عتيق
ــل اإلمام  ــا للشيخ الفاض ه ــا َأنَّ عليه
العالم العامل الكامل قدوة الفقهاء 
ــي الشيخ عبد السميع بن  واملتكّلم

فياض األسدي )11(.
3- الفرائد الباهرة)12(: »وهو من 

ــا مدخل في مسألة  الكتب التي له
اإلمامة«)13( .

4- شرح األلفية)14(.
5- حاشية قواعد األحكام)15( .

ــول الدين : لم  6- رسالة في ُأص
يرد لها ذكر في املراجع اخملتصة، 
ــن خلل تدوين  وأثبتناها للمؤلف م
ــن تاريخها  ــًل ع ــه عليها فض اسم

ومكان تدوينها .
املنهج الذي اتبعته يف التحقيق

ــق هذه الرسالة  شرعت في حتقي
ــن ( بعد  ــول الدي ــي ُأُص ــة ف ) رسال
ــى مّصورتها، وقمُت  ــت عل أْن حصل
ــات  ــع علم ــص ووض ــع الن بتقطي
ــاة طرق  ــدة ومراع ــم اجلدي الترقي
ــث، وإضافة العناوين  اإلِملء احلدي
ــي ] [ ألجل  ــي معقوفت ــة ب الداخلي
ــارئ، وتخريج  ــح املباحث للق توضي
اآليات القرآنية املباركة واألحاديث 
ــي  ف ــواردة  ال ــوال  واألق ــة  الشريف
ــتُّ الهوامش التي  ــمَّ اثب ــة، ث الرسال

وردت في اخملطوطة .  
      واحلمد هلل رب العاملي
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رسالة يف ُأُصول الدين

ــذه الرسالة كتبها الشيخ عبد  ه

ــدي احلّلي  ــع بن فياض األس السمي

ــب معرفته على  ــون متًنا ملا يج لتك

ــي من ُأُصول الدين اخلمسة  املكلف

ــد الشيعة اإلمامية،  ــى وْفِق عقائ عل

ــه كتبها بطلب  وأوضح مصنفها أنَّ

ــص ذكره بأنه سمّي ) زين  من شخ

ــلل الثناء عليه  العابدين (، ومن خ

ــظ أنَّ هذا الشخص ذو وجاهة  نلح

عنده، ولكن مع بذل اجلهد والوسع 

لم نتوصل الى معرفته .

نا فإنَّ هناك نسخة  وعلى حّد َتَتبعِّ

يتيمة من هذه الرسالة محفوظة  في 

ــورى في مدينة  ــة مجلس الش مكتب

ــل العام للمخطوط  طهران، التسلس

16 / 10070 ،و تقع في 7 صفحات، 

ــر في  كل صفحة 31  معدل األسط

ــر نحو 19  ــي كل سط ــرًا، وف سط

كلمة، وورقها من النوع ) الكبير(، 

وييل الى اللون األصفر. مبقياس 12 

× 16 سم.

وكتبت باملداد األسود ، وعليها 

ــوع اخلط  ــة جدًا، ون ــات قليل تعليق

فارسي، مقروء.

ال  ــة  كامل  : ــة  اخملطوط ــة  حال

يوجد فيها نقص، ونسبة التصحيف 

ــاد تكون منعدمة،  والتحريف تك

تها  ــى ُطرَّ ــم املؤلف عل ــع ورود اس م

صراحًة، وقد كتبها لزين العابدين 

ــاد سنة 893 ه،  ــي مدينة استرا ب ف

وقام بنسخها عطا اهلل بن املسيح بن 

إبراهيم اآلملي في سلخ رجب احلرام 

ــة 944 ه، وقد َرَجَع الناسُخ إلى  لسن

نسخٍة ُأخرى ، وأثبت اختلَف رواية 

بعض الكلمات بالرمز »خ«. 
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الصفحة األولى من اخملطوطة

الصفحة األولى من اخملطوطة
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الصفحة األخيرة من اخملطوطة

الصفحة األخيرة من اخملطوطة
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ٱ ٻ ٻ           

ــى ذاته  ــن دّل عل ــا َم ــدك ي نحم
ــا  ي ــرك  ونشك  ، ــه  ــار صفات بآث
ــِه وآالئِه على  ــَل ِنَعِم ــن أسبَغ جمي َم
ــي على َمِن  ــِر مخلوقاته، وُنصّل سائ
ــا وبشيًرا ،  ــه للبرية هادًي اصطفيت
وعلى باِب مدينة علمه، وذريته الذين 

جعلتهم لألمة بعده سراًجا منيًرا . 
وبعد: 

ــد أوَجب  ــقَّ سبحاَنُه ق ــإنَّ احل ف
ــل قوله  ــِق ِعباَدته، بدلي ــى اخَلْل عل
ن��سَ  ْلِ وَا لِْج��نَّ  ا خََلْق��تُ  وَمَ��ا  ــى: }  تعال
ــي  ــادُة  ه والعب  ،)16(} ِن  لِيَعْبُ��دُو َلّ  إِ
ــاد إلى طاعة املعبود في جميع  االنقي
ــل بهما  ــه، املتكف ــره ونواهي أوام
ــة النبوية،  ــاب العزيز، والسن الكت
وال تقبل بدون معرفة املعبود، فوجب 
ــى ُكلِّ مكّلٍف معرفته باليقي،  عل
ــة والبراهي لغير  ــّم إالَّ باألدل وال تت

املؤيَّدين .
ــاوُت بحسب تفاوت  ــُة تتف واملعرف
ــوع اإلنسانّي  الن ــات أشخاص  قابلي

ــاد  ــن)17( احّت ــُة م ــو الغاي ــذي ه ال
ــة والسفلية، وهم َغْيُر  العوالم العلوي
ــُر متناهية؛  ــي، فمعرفُتُه غي متناه
ــد في سير  ــدم االنحصار والتقيي لع
ــاب اإللهي  ــى ذلك اجلن ــان إل األذه
ــا حتصل به  ــّن أقلَّ م ــع، لك الرفي
ــن العذاب األليم  النجاة للمكّلف م
والفوز إلى النعيم املقيم، االستدالُل 
ــى كل مسألة من ُأصول الدين،  عل
بدليل تطمئن به نفس ذلك املكّلف،  
ــث ال يختلجه شك في املدلول،  بحي
ــَرَف الطريَق  ــْن َع ــى َم ــب عل فوج
ــك األمر لكل  ــَم أن يبّي ذل املستقي
ــان من جملة  ــٍل سليم، وك ذي عق
ــوك)18( طريق اليقي،  الطالبي لسل
ــن استنار قلبه بنور اإليان، وقاده  م
عقُلُه السليُم إلى الَفْحِص عن مراتب 
األخلق  بلطائف  ــى  وحتّل العرفان، 
ــر املوانع  ــى عن سائ ــة، وتخّل اإللهي
الدنيوية، أعني سميَّ زين العباد)19(، 
ــاء حوائج  ــوص بالعناية لقض اخملص
العباد، فتحتم على املسؤول إجابته، 
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ــًة خملالفته، فوجب  ولم يجد مندوح
ونسأل  املقصود،  الشروع مبقّدمات 
ــن األرواح  املغترفِة  زالَلها  اإلعانة م

من أبحر اجلود.
ــاء تلك املعرفة  ــد حصر العلم  وق

في ُأُصوٍل خمسة هي:
ــه، وعدله،  توحيد احلق سبحان
ــي  ــة الوارث ــه ، وإمام ــوة أنبيائ ونب
ــؤول إليه جميع  ــم ، ومعرفة ما ي له
اخللئق املسمى باملعاد اجلسماني، 
الناطق به الكتاب اإللهي، واجملِمع 
ــاء واملرسلي، ولم  عليه سائر األنبي
ــوى احلكماء  ــه مخالفًا س جند في

اإلشراقيي)20(واملّشائي)21( . 
وأصل هذه اأُلصول هو التوحيد، 
ــى األربعة ،  ــب تقديه عل فلذا وج
ــوة لكونه  ــى النب م العدل عل ــدِّ وُق
أصًل بالنسبة إليها، وإْن كان فرعًا 
ه ما لم يثبت  ــى األول؛ ألنَّ بالنسبة إل
ــدل اهلل تعالى وحكمته لم  العلم بع

يثبت العلم بالنبوة . 
ــى اإلِمامة؛  ـــ]ْت[ النبوُة عل َم وُقدِّ

ــوة، وَمْرَتَبُة  ــًة عن النب لكونها نياب
النائب مؤخرٌة عن مرتبة املنوب .

ــع؛ ألنه  ــاُد عن اجلمي ــَر املع وُأخِّ
العّلة الغائية في إيجاد العالم ، وهي 
ــود اخلارجي، مقدمة  مؤخرة بالوج

بالوجود العلمي .

فاألصُل األوُل : 
ــى  إثبات العلم بوجود  مشتمل عل
ــة، ووجوبه، وصفات  الذات املقدس
ــه أزل اآلزال،  ل ــة  الثابت ــال  الكم
ــاة ،  ــم ، واحلي ــدرة ، والعل كالق
ــدم ، واإلدراك الذي  واإلرادة ، والق
ــُر،  ــُع، والبص ــه السم ــل حتت يدخ
ــكلم، والصدق، وما يلحق  وكال
ــة من الرحمة  ــذه الصفات الثماني ه

واللطف)22( وغيرهما .
ــى إثبات العلم  ومشتمل أيضًا عل
ــي الصفات التي ال تليُق بجلله،  بنف
ــه كالتركيب،  تناسب كمال وال 
واجلسمية، والعرضية، واجلوهرية، 
ــة،  والرؤي ــز،  والتحي ــول،  واحلل
ــي، واألحوال،  ــة، واملعان والشرك
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ــاج، وما يلحق هذه الصفات  واالحتي
ــذة،  والل ــم،  واألل ــاد،  االحّت ــن  م

وغيرها.

واألصُل الثاني :
ــى معرفة عدل اهلل،   مشتمل عل
ــة،  احلسن ــال  واألفع ــه،  وحكمت
ــة صدورها عن  ــة، وكيفي والقبيح
ــح  ــل القبي ــة فع ــا، واستحال فاعله
والعبث على اهلل تعالى، وغير ذلك .

واألصل الثالث:
ــوة،  ــة النب ــى معرف ــل عل  مشتم
العصمة،  ومعرفة  ــا،  به واملوصوف 
واملعجز، وما يتعلق بصفات النبي   .

واألصل الرابع :
ــة اإلمامة،  ــى معرف  مشتمل عل
ــة ثبوتها،  ــوف بها، وكيفي واملوص
ــي،  مع ــدٍد  ع ــي  ف ــا  وانحصاره
ــا إلى صاحب العصر] عجل  وانتهائه
ــف  ــوط التكلي ــه[، وسق هلل فرج
بعده، وخراب الدنيا، واالنتقال إلى 

اآلخرة .

واألصل الخامس :
 مشتمل على معرفة املعاد البدني، 
ــب إِعادته، ومعرفة  ــة َمْن يج ومعرف
والعقاب،  ــواب،  والث والنار،  اجلنة 

وتفاصيلهما . 
مٌة يف معرفة بعض الصطالحات   مقدرّ

ُم  وقبل الشروع في املقصود نقدِّ
مقدمًة تشتمُل على  معرفِة معاني 

بعِض األلفاِظ على اصطلِح 
ُمَحّققي أهِل الكلم، فنقوُل : 

ــي)23( :  ــود يطلق على معني الوج
ذهنّي، وخارجّي .

ــودات  للموج ــة  صف  : ــاألول  ف
الذهنية.

ــودات  للموج ــة  صف  : ــي  والثان
اخلارجية، حسية كانت أو ال .

والعدم: يطلق على معنيي أيضًا : 
مضاف، وغير مضاف.

ــة في)24( الوجود  فاألوُل : له حص
ــد أو غيره من  ــي، كعدم زي الذهن

املوجودات اخلارجية احلسية .
والثاني: ليس لُه حصٌة فيه، وهو 
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ــه بشريك  ــض، ويثّلون ــدم احمل الع
الباري تعالى .

ــى معنيي،  ــدوث: يطلق عل واحل
وهو: ذاتي، وزماني . 

ــن إيجاد الشيء  فاألول: عبارة ع
وصدوره عن)25( ُموِجِده من غير سبق 

مادة ومدة . 
والثاني: هو إيجاده مسبوقًا مبادٍة 

ومدة)26( . 
والقدم: يطلق على معنيي أيضًا : 
ــّق تعالى)27(  ذاتي: وهو صفة احل

خاّصة ، 
ــة كّل موجود  وزماني: وهو صف
مقّدم على وجوده الزمان؛ بل والزمان 

أيضًا . 
والوجود: صفة ذاتية ثابتة  لوجود 
الواجب لذاته، وغير ذاتي كوجود 

ما عداه .
ثابتة  ــة  ذاتي ــة  ــان: صف واإلمك
ــرزت الى  ــر اخمللوقات سواء ب لسائ

الوجود أو ال . 
واالمتناع: صفة شاملٌة لكل ما ال 

وجود له . 
واحملسوس: كل ما يدرك بإحدى 
السمع،  ــي  أعن ــس؛  اخلم احلواس 
والبصر، والشم، والذوق، واللمس. 
واملعقول: كل صورة خطرت في 
النفس)28(، سواء كان حصولها من 

طريق احلس أو ال .
ــو  ه  : ــرورّي  والض ــّي  والبديه
ــن غير نظٍر  ــذي يحصل للنفس م ال
واستدالٍل، سواء احتاج إلى تنبيٍه أو 

ال . 
والكسبّي والنظرّي : هو الذي ال 

يحصل بدون نظر واستدالل .
ــن العقول  ــم : هو عبارة ع والعاَل

والنفوس واأَلجسام واأَلعراض .
ــي مجّرد  ــل : جوهر روحان والعق

ليس له تعّلق بالبدن قوة وال فعًل .
والنفس : جوهر روحاني لها تعّلق 
ــال، وكل  الكم ــاب  فيه الكتس

واحد منهما قائم بذاته .
ــل العريض  ــم : هو الطوي واجلس

العميق . 
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ــن هذه الثلثة)29(  ولكل واحد م
جهتان، فاجلهاُت ستٌّ فوق وحتت، 
ــي وشمال،  ــا حقيقيتان، وي وهم

وقدام وخلف، وهي إضافية .
ــس لشموله  ــم جن ــم : اس واجلس
والسماوات  ــي،  والكرس العرش، 
ــن النجوم،  ــا م ــا فيه ــع، وم السب

وللعناصر 
األربع واملواليد الثلث)30( . 

ــٌة في  ــٌة حالَّ ــو صف ــرض: ه والع
ــواد  ــان كالس ــارًا ك ــم؛ ق اجلس

ااًل كاحلركة. وضده، أو َسيَّ

] األصُل األوَُّل: التوحيد[

] يف الصفاِت الثبوتيِة[

ــي خيال الطالب   إذا ثبَت ذلك ف
فنقول : 

] الدليل على وجود الصانع [
الدليل العقلّي على وجود الصانع 

لهذا العالم احملسوس: 
ــه لو لم يكن موجودًا، المتنَع   أن
وجوده ؛ ألّن املعدوَم ال يكُن استناد 

ــه؛ الستحالة صدوِر امُلَباين  الفعل الي
ــي مباينة   ــك ف ــِه , وال ش ــن مباين ع
الوجود للعدم، والدليُل على استمرار 
ُد هذه  دُّ ــدًا جَتَ ــوده تعالى َأزاًل وأب وج
ــار بعضها وإِخفاء  املوجودات، وإِظه
ــّر الدهور؛ أَلّن  البعض اآلخر على م
ــرًا وثابتًا  ــوَدُه لو لْم يكن مستم وج
ــذه العوالم،  ــّدد شيٌء من ه لم يتج

ُد في كلِّ آٍن بديهّي . والتجدُّ
 و ] الدليل  النقلي[ :

��مَاوَاتِ  ــى: P الَلّهُ ُن��ورُ السَّ  قوله تعال
وَاأْلَرِْضP ،)31(Oمَا يَُكونُ مِن نَّجْوَىٰ َثلََثةٍ إَِلّ 
 ،)32(O ْهُوَ رَابِعُهُمْ وََل خَمْسَةٍ إَِلّ هُوَ سَادِسُهُم

إلى غير ذلك من اآليات .

] الدليُل على وج��وِب وجودِه 
لذاتِه[

والدليل العقلي على كونه واجب 
الوجود لذاته :

ــودات في  ــار جميع املوج  انحص
ــو لم يكن  ــب واملمكن، فل الواج
ثابت الوجود لذاته لكان ممكنًا، 
وكل ممكن يحتاج في وجوده الى 
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ــي باملمكن إال من  ــره؛ إذ ال نعن غي
ــوده، واحلاجُة  ــق عدمه على وج سب
ــود الذاتي؛ ملا  ــٌة  لوجوب الوج منافي

يأتي إن شاء اهلل تعالى .
ــى: P ملن امللك  والنقـلي قوله تعال
ــب نفسه P هلل الواحد  الي��ومO)33( فيجي
ــى: P والي��ه  ــه تعال القه��ارO)34(، وقول
يرج��ع المر كل��هO)35( ،الى غير ذلك من 

اآليات . 

] الدليُل على كونِه قادرًا [
ــه  ــى كون ــي عل ــل العقل والدلي
املمكنات  ــدوث  قادرًا، ح سبحانه 

وجتّددها في كل آن:
 ونعني بالقادر: هو الذي يكنه 
الفعل والترك، بخلف الفاعل الذي 
ــْرِك أثره،  ــن ِمْن َت ــل وال يتمك يفع
النار،  ــذات  ل ــلزم  ال ــراق  كاإلح
ــك عن ذات  ــذي ال ينف ــراق ال واإلش
الشمس، وهذا هو املسمى بامُلوِجب . 

و]الدليل[ النقلي :
ــى: P وَهُ��وَ عََلى ُكِلّ شَ��يْءٍ  قوله تعال
َقدِيرOٌ)36(، وهو القادُر على ما يشاء، 

ــره مشحوٌن  ــاُب العزيُز أكث والكت
بذلك .

] الدليُل على حدوِث العاَلِم [
والدليل العقلي على حدوث العاَلم 
ــدم مصاحبته للذات املقدسة في  وع

األزل :
 التغير واالنتقال، وعدم استقراره 
ــدة ؛ألنَّ القدمَي هو  ــرة واح على وتي
ــذي ال يتغير وال يتبدل، وهذا أمٌر  ال
يعرفه ويشهده كّل من له أدنى تأمل 

وفكر . 
و ] الدليل [ النقلي :

��مَاوَاتِ  السَّ Pخََل��قَ  ــى:  تعال ــه  قول
وَاأَلرْضَ فِي سِ��َتّةِ َأيَّ��امOٍ)37( وقوله: Pوَلََقدْ 
خََلْقنَا اْلِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِنيٍ * ُثمَّ جَعَلْنَاهُ 
ُنْطَف��ًة فِي َقرَاٍر مَّكِ��نيٍ O)38( ، وأمثاُل ذلك 

كثيرٌة . 
ــذي  ال إال  ــَدث؛  باحمُلْ ــي  نعن وال 

ل في مراتب الوجود . يتجدد ويتنقَّ

] الدليُل على كونِه عالمًا[
والدليل العقلي على كونه تعالى 

عاملًا:
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ــذه املوجودات على وجه  صدور ه
ــم:  َك ــان. واحمُلْ ــام، واإلتق اإلحك
ــوي. وامُلْتَقن: هو الذي ظهرت  هو الق
ــه الكمال،  ــى وج ــه عل ــه في غايت
ــي خلق  ــن تفكر ف ــذا ظاهٌر مل وه
ــا بينهما من  ــاوات واألرض وم السم
ــي هي : املعادن،  املواليد الثلث الت
ــو لم  ــات، ول ــات، واحليوان والنبات
ــن التفّكر إال في خلق االنسان  يك

لكفى عن اجلميع .
و ] الدليل [النقلي :

بِ��ُكِلّ خَلْ��ٍق  وَهُ��وَ   P ــى:  تعال ــه  قول
 ،)40(Oِهَادَة عَلِيمP ،)39(Oٌعَالِمُ الَْغيِْب وَالشَّ
ةOٍ)41(، وقد نطق  Pَل يَعْزُبُ عَنْهُ مِْثَقاُل َذرَّ
ــات العلم له  ــرآن بأجمعه في إثب الق

تعالى . 

ا [ ] الدليُل على كونِه حيًّ
والدليل العقلّي على كونه تعالى 

ا: حيًّ
 ثبوت هاتي الصفتي له تعالى- 
ــم- الستحالة  ــي  القدرة، والعل أعن
ــّي بهما؛ إذ اجلماد  اّتصاف غير احل

ــه بالقدرة والعلم،  ال يكن اّتصاف
ــدّراك الفّعال  ــو ال ــى احلّي ه ومعن
ــٍة  بني ــى كل  ــاة عل للحي ــض  املفي

استعّدت لقبولها. 
و] الدليل [ النقلي: 

ــه تعالى: Pالَلّ��هُ َل إِلَٰهَ إَِلّ هُ��وَ الْحَيُّ  قول
ْل عََلى الْحَ��ِيّ الَّذِي َل  ��ومP ،)42(Oُ وََت��وََكّ الَْقيُّ
ــل اإلفاضة للحياة  يَمُ��وتُ O)43(، ودلي
ــه تعالى:        ــل أيضًا قول ــن جهة النق م
 ،)44(Oّوَجَعَلْنَ��ا مِ��نَ الْمَاءِ ُكَلّ شَ��يْءٍ حَ��ٍيP

إلى غير ذلك. 

] الدلي��ُل على كونِه مريدًا أو 
كارهًا [

والدليل العقليُّ على كونه تعالى 
مريدًا وكارهًا: 

ــل  قاب كل  ــاد  إيج ــص  تخصي
للوجود في وقت من األوقات، وإمنا 
ــات اإلرادة للذات املقدسة؛  وجب إثب
ألن القدرة ليس شأنها التخصيص، 
ــْن َقِبَل  ــراز كّل َم ــا شأنها إب وإمن
ــي بعد أن كان في  الوجود اخلارج
ــود العلمي ؛ ألنه لو كان عدمًا  الوج
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محضًا لم تتعّلق القدرة به)45(، وكذا 
ــق ليس شأنه التخصيص  العلم املطل
ــة بكل  ــه اإلحاط ــًا؛ أَلّن شأن أيض
شيء، وعدم خفاء شيء عليه بل هو 
مطابق لكل معلوم على ما هو عليه.

ــي  ــدى هات ــْن إح ــم تك  وإذا ل
الصفتي شأنها التخصيص فغيرهما 
ــات - كالسمع،  ــي الصف ــن باق م
ــون  ــكلم- ال يك ــر، وال والبص
صاحلًا بالطريق األولى، فتعّي ثبوت 

اإلرادة له تعالى.
ــم اخلاص ، وهو   ونعني بها العل
ــاد كل قابل  ــال إيج ــُه باشتم علُم
للوجود في وقت معّي على مصلحة ال 
توجد في غير ذلك الوقت . وكراهُتُه 
ــال الفعل)46(  ــارة عن علمه باشتم عب
ــى مفسدة، فل  ــك الوقت عل في ذل
ــاده في ذلك  ــق من احلكيم إيج يلي
ــال الصادرة  ــت، هذا في األفع الوق

عنه تعالى . 
ــدِه  ــاِل َعبي ــة ألفع ــا بالنسب وأم
ــة؛ فإرادُتُه تعالى لها عبارٌة  االختياري

ِه ’  ــادر منه على نبيِّ عن أمره الص
ــم ، وكراهته  ــه مصلحته ــا في مب
ا فيه مفسدتهم، ورمّبا  ــي نهُيُه عمَّ ه
ــون األمر  ــي ك ــواُب ف ــاَن الص ك
ــإلرادة والكراهة  ــي الزمي ل والنه
ى الشيء  ــا، ويجوز أن ُيَسمَّ ال عينهم
باسم الزمه إذا لم يكن التعبير عن 

امللزوم بلفٍظ يدلُّ عليه .
 و ] الدليل [ النقلي: 

قوله تعالى: P إِنَّمَا َأمْرُهُ إَِذا َأرَادَ شَ��يًْئا 
َأن يَُق��وَل لَ��هُ ُك��ن َفيَُك��ونُ P ،)47(O وََأقِيمُ��وا 
َتْقرَبُ��وا  وََل   P  ،)48(Oََكاة ال��زَّ وَآُت��وا  ��لَةَ  الصَّ
 ،)50(O َوََل َتْقرَبُوا الَْفوَاحِش P ،)49(Oَن ال��ِزّ

إلى غير ذلك من اآليات .

] الدليُل على كونِه مدركًا [
والدليل العقلي على كونه تعالى 

مدركًا:
 ثبوت العلم له؛ ألّن إدراكه تعالى 
ليس بآلٍة جسمانية؛ لكونها ممتنعة 
ــاب الصفات  ــي في ب ــه، ملا يأت علي
السلبية، فتعّي أّن علمه باملدركات 
ــى باعتباره  ــى إدراكًا، ويسم يسّم
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ُمْدِركًا، وباعتبار علمه باملسموعات 
ــه  ــار علم ــًا، وباعتب ــى سميع ُيَسمَّ
ــى بصيرًا، بخلف  باملبصرات ُيَسمَّ
بعض اخمللوقات كاإلنسان، فإّنه ال 
يسّمى بهذه اأَلسماء إالَّ باعتبار اآللة 

احلسية، وقد َمَضى َتعريفها)51(. 
و] الدليل [النقلي: 

قوله تعالى: ) ال تدركه االبصار 
ــو اللطيف  ــدرك االبصار وه وهو ي
اخلبير()52(، وقد ثبت أنَّ اإلدراَك هو 
ــْدَرِك، واالّطلع  ــُة امُلْدِرُك بامُل إحاط
ه بكل  ــى: ) أال إنَّ ــه؛ لقوله تعال علي

شيء محيط()53(.

] الدليُل على كونِه متكّلما [
ــه  ــى كون ــي عل ــل العقل والدلي

متكلمًا:
ــوات  واألص ــروف  احل ــاد  إيج  
ــي بعض  ــة)54( ف ــة املنظوم املسموع
وغيرها،  ــرة  كالشج ــه،  مخلوقات
املعّبرة عنه بالعبارات اخملتلفة. وهذا 
ــُر أقرب الى احلق من تفسير  التفسي
ــه معنًى قديًا قائما  الكلم بكون

ــه الوضع  ــى؛ ملنافات ــذات اهلل تعال ب
ــوي؛ ألن احلق سبحانه  اللغوي والبن
ــرآن املركب من هذه  ى الق ــد سمَّ ق
احلروف واأَلصوات كلمًا، وَنَسَبُه 
الى نفسِه بقوله تعالى: P حتى يس��مع 
ال  ــدمُي  الق ــى  ،واملعن  )55(O اهلل  كلم 

يكُن اإلصغاء إليه واالستماع له. 
و] الدليل [النقلي:

ــى: P وََكَلّ��مَ الَلّ��هُ مُوسَ��ى  ــه تعال  قول
بِِّهم  َتْكلِيمً��ا P ،)56(O مَا يَْأتِيِه��م مِّن ذِْكٍر مِّن رَّ
مُّحْ��دَثٍ إَِلّ اسْ��َتمَعُوهُ  O)57( اآلية، فاآلية 
ــى تدل على اّتصافه بالكلم،  االول
به  ــه وَتَركُّ ــة تدّل على حدوث والثاني
ــوات، فالقوُل  ــروف واأَلص من احل
ــم أنَّ املتكلَم هو  بعدمه باطٌل، فُعل
ــكلم ال من هو  ــن أوجد وفعل ال َم

محّل له وقائم به .

] الدليُل على كونِه صادقا [
والدليل العقلي على كونه صادقًا 

في جميع ما أخبر به األنبياء:
ــه بسائر صفات الكمال   اتصاف
التي من جملتها الصدق؛ ألّن كّل ما 
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ــد ال يحسن صدوره  يقبح في الشاه
من احلّق سبحانه، وال شّك أن املقابل 
ــدق إمّنا هو الكذب، فيكون  للص
ــات النقص فيستحيل عليه،  من صف
َز العقُل صدوَر الَكذِب منه  ــوَّ فلو َج
ــن املكّلفي  ــْم يبَق ألحد م تعالى ل
وثوٌق مبا َوَعَدُهم به ِمن إيصال ثمرة 
ُز  وُيَجوِّ ــم،  اليه ــة  الصاحل أعمالهم 
ــم عليه  ــلل مبا توّعده ــًا االخ أيض
ــزداد طغيان  ــاب، في ــن اليم العق م
ــي املعاصي ويفسد بذلك  املكلف ف
ــام الوجود، وإمنا يلزم ذلك كّله  نظ
ِمن جتويز الكذب عليه تعالى، فل 

يتعاطاه احلكيم .
و] الدليل [النقلي: 

 ،)58(Oَُثمَّ صَ���دَْقن���َاهُ��مُ الْوَع���ْدP :قوله
 ،)60(Oوصدق املرسلونP،)59(Oوص��دق اهللP
وذم الكذب بقــوله تعالى Pَأَتُقوُلونَ 
عََل��ى الَلّهِ مَ��ا ل َتعَْلمُ��ونَ P ،)61(Oَأَل إِنَّهُمْ هُمُ 
ن َكَذبَ عََلى  الَْكاذِبُونَ P )62(O َفمَنْ َأْظَلمُ مِمَّ
ــر ذلك ِمن اآليات  الَلّ��هِ O)63(، إلى غي
ــذب، ولهذا  ــة في َذمَّ الك الصريح

كان من َأعظم الكبائر .
صفاُت اهلِل تعالى

ــاُت الثبوتيُة ليس للوازمها  والصف
ــف  ــاة للمكّل ــّن النج ــٌة، لك نهاي

حتصل مبعرفة ما ذكرناه منها .

] في الصفاِت السلبيِة [

وأّما السلبية فنقول :
ــلُ على كونِه تعالى  ل[ الدلي ] أوَّ

غير مركب:
ــة  ــة املاهي ــى معرف ــف عل  يتوق
ــة أجزائها, وُتقاِبُلها  املرّكبة ومعرف
ــزء لها.  ــة البسيطة التي ال ج املاهي
أجزاؤها  ــون  ــد تك ق ــة:  فاملركب
ب املاهية من اجلنس  عقلية؛ كتركُّ
ٌب  والفصل، فإِّن اإلِنساَن مثًل ُمَركَّ
ــوان، ومن  ــو احلي ــن اجلنس  وه م
الفصل وهو الناطق، وهذان اجلزءان 

عقليان . 
ــة، كترّكب  وقد تكون حسي
ــن احليوانات  بدن اإلنسان وغيره م
العناصر  ــن  م ــادن  واملع ــات  والنبات
األربعة التي هي األرض واملاء والهواء 
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ــزاء الذات  ــك أّن أج ــار، وال ش والن
املركبة متقّدمة في الوجود العقلي 
ــان اهلل  ــو ك ــا، فل ــي عليه واحلس
ــت أجزاؤه  بًا لتقدم ــه مركَّ سبحان
ــه واجبًا  ــرج كون ــى ذاته، فيخ عل
ــه من الوجوب  ــه وتنقلب حقيقت لذات
ــان، وانقلُب  ــى اإلمك ــي إل الذات
ــاٌل، فيكون بسيطًا ال  احلقائق مح
ــزء له؛ لعدم الواسطة بي البسيط  ج

واملركب.
] ثانًي�ا[ والدليُل على كونِه تعالى 
ليَس بجسٍم,  وال َعَرٍض, وال جوهٍر:

ــى معرفة كل واحد    يتوقف عل
منها ، وقد مضى تعريف كل واحد 
ــا منحصرة  ــا . واألجسام كله منه
فيما قلناه أواًل ، فلو كان اهلل تعالى 
ــد منها،  ــدًا, أو عي كّل واح واح
ــن اجلواهر  ــًا: إّما م ــان مرّكب لك
األفراد على مذهب املتكلم ، أو من 
املادة والصورة على مذهب احلكيم 
ٍب محتاٌج  . وقد مضى أّن ُكلَّ مركَّ
ــه، وكل محتاٍج  ــى ُجزئ ومفتقٌر ال

ومفتقٍر مُمكٌن، فل يكون واجبًا.
ــاج في  ــان َعْرضًا الحت ــو ك  ول
قِه وثبوتِه الى اجلسم ؛ مِلَا َمَضى  حتقُّ
ــام ؛ لعدم  ــات األجس ــن صف ــه م أن
ــون في االفتقار  قيامه بذاته، فيك
ــه محتاٌج الى  ــن اجلسم ؛ ألن أشّد م
ــك مناٍف للواجب لذاته  احملتاج، وذل
؛ أَلنَّ وجوب الوجود يقتضي له الغنى 

الذاتي عن اجلسمية والعرضية .
 وأما استحالة أْن يكوَن جوهرًا؛ 
ــو ُوِجَد  ــو الذي ل ــَر ه ــأَلنَّ اجلوه ف
ــي  موضوع ، أو املوجود  لكاَن ال ف
ــراد في املوضوع  ال في موضوع، وي
ــذي ال يكن قيام ذلك  هو احملل ال
الشيء بدونه ، وينقسم إلى:  روحاني  
كالعقول والنفوس ، والى جسماني 
ــا بينهما من  ــاء واألرض وم كالسم
ــة، وكل واحد  اجلواهر اجلسماني
من هذين القسمي مفتقر في وجوده 
ــن َأنَّ الواجَب  ــى الغير ؛ ملا قلناه ِم ال

واحٌد ال تعدد فيه .
ــا افتقار اأَلجسام فقد باَن لك   أّم
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ــى أجزائها ،  ــْن كونها مفتقرة ال ِم
وأّما افتقار النفوس  فلتوّقف وجودها 
ــا، وتوّقف حتصيل  على وجود عّلته
ــا بالهياكل  ــا على تقّيده كماالته

احملسوسة .
ــاُه في  ــا قلن ــول فلَِم ــا العق  وأم
ــا غير ذاتي  ــوس من أّن وجوده النف
د الواجب، وقد مضى  ــدَّ لها وإالَّ لتع
استحالة ذلك ، وألنَّ علمها بتفاصيل 
َلًة على ماهي  العالم وادراكها مفصَّ
ــى تقيدها بالنفوس  عليه متوقف عل
ــك أو  ــت للفل ــواء كان ــة س الناطق
ــوس الناطقة هي  لإلنسان؛ ألّن النف
ــول  ــى العق ــة ال ــدان بالنسب كاألب
ارتباط كارتباط  فبينهما  اجملردة، 
النفوس الناطقة بالنفوس احليوانية، 
ــة  احليواني ــوس  النف ــاط  وكارتب
بالهياكل احلسية ، فلو كان احلّق 
ــذه اجلواهر لكان  سبحانه أحد ه
ــًا في وجوده أو كماالته إلى  محتاج
الغير، واالحتياُج عليه تعالى ُمحال؛ 
ــوازم مرتبة االمكان،  لكونه من ل

ــي مرتبة الوجوب، فل يكون  فيناف
جوهرًا .

] ثالًثا [ والدليُل على كونِه تعالى 
ليَس َمَحلًّ للحوادِث:

ــول  بحل ــة  املّتصف ــذات  ال أّن   
ــة  منفعل ــون  تك ــا  فيه ــوادث  احل
ــك اأُلمور  ر تل ــب َتَغيُّ ــرة بحس ومتغّي
؛ فإنَّ ذاَتُه  ــلً احلاّلة؛ كاإلنسان مث
ــوم واألحزان  ــْت َمَحلَّ الهم مّلا كان
ــي كلِّ  ــت منفعلة ف ــا كان وضده
آن، ومتغّيرة من حاٍل الى غيره، فلو 
ــه كذلك لكان  كان اهلل سبحان
منفعًل ومتغّيًرا، وهذا ينافي وجوب 
الوجود؛ لكونه من لوازم اإلِمكان.

ــوز أن يكون  ــا أّنه ال يج  وكم
ــل لشيء من احلوادث، كذا ال  مح
يجوز أن يكون حااًل في غيره بطريٍق 
ــو القائم  بغيره،  أولى؛ أَلن احلاَل ه
ــه، فيكون  ــام بذات ــلّ رمبا ق واحمل
وجوده أشد وأقدم وأقوى مما ال يقوم 
ــه . واحلاصل : أّنهما صفتان)64(  بذات
ْنُت أّنه منّزه عنهما .  الحقتان، وقد بيَّ
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] رابًعا[ والدليُل على كونِه تعالى 
غير مرئي:

ــار بها الى  ــا يش ــة إمّن  أّن الرؤي
محسوس محصور في أحد اجلهات 
ــت َعَرًضا كان أو جسًما، وقد  الس
ٌه عنهما، وألنَّ  ــزَّ مضى أنه تعالى ُمَن
املرئّي بحاّسة البصر الّبد أْن يكوَن 
ــه الضوء غير بعيد  ذا لوٍن واقًعا علي
غاية البعد، وغير قريب غاية القرب، 
ــهُ بخلف ذلك كّله؛  واحلقُّ سبحاَن
ــِه غاية القرب ) ونحن  للطفِه، وقرِب
ــد()65(،  ــن حبل الوري ــرب اليه م أق
وغايِة بعده عن مطمح   اأَلبصار، بل 
قة في الوجود  أكثر مخلوقاته احملقَّ
ــول، والنفوس  اخلارجي -  كالعق
ــام  األجس ــض  وكبع ــردة،  اجمل
واملاء  والنار،  ــواء،  اللطيفة، كاله
ــة -   ــزاء أرضي ــه أج ــم يازج اذا ل
ــك. وإذا كان بعض مخلوقاته  كذل
ال يكن رؤيته فكيف يكن رؤية 
خالقها األول اآلخر الظاهر الباطن؟! 
ــدم الرؤية  ــد متّدح بع ــًا وق خصوص

ــه االبصار  ــال: ) ال تدرك ــث ق حي
ــو الطيف  ــدرك االبصار وه ــو ي وه
ــم تكن الرؤية  ــر ()66(، فلو ل اخلبي
ــص اللزمة لبعض  ــن صفات النق م
ــة باألعراض،  ملا  األجسام املكتنف
ــل يصّح إثباتها له،  متّدح بعدمها, ف
ــٍة أو حديث دّل  ظاهره على  وكلُّ آي
ــب تأويله)67(؛ لقيام الدليل  الرؤية يج
العقلي على امتناع الرؤية عليه تعالى.

ــى كونه  ــُل عل ] خامًس�ا[ والدلي
تعالى واحًدا ال شريك له في ملكه 

وال منازع له في ملكوته:
 أنَّ إثبات الشريك موجب لفساد 
ــودات؛ ألنه لو كان معه  نظام املوج
ــي اإليجاد غير  ــره مستقّل ف إله غي
ــر، فإذا اقتضْت إرادُة أحدهما  مفتق
ــراَب هذا العالم احملسوس، وأراد  خ
ــع مرادهما  ــإن وق ــُر بقاَءُه، ف اآلخ
ــي آٍن واحد  ــم ف ــذا العال ــان ه ك
هالًكا مضمحًل وباقًيا، وهو باطل 
بالضرورة ، وإن ارتفع مرادهما لزم 
خلوُّ العالم َعن البقاء والهلك، وذلك 
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ــراد أحدهما دون  باطل، وإْن َوَقَع م
اآلخر لزم الترجيح من غير مرّجح، 

وهو باطل أيًضا.
 ويدل على ذلك النقل أيًضا، وهو 
قوله تعالى: ) لو كان فيهما الهة اال 

اهلل لفسدتا ()68(.
ــى كونه  ــُل عل ] سادًس�ا[ والدلي
ــن املعاني التي  ــًا - ع ه ــى  ُمَنزَّ تعال
أثبتها له بعض املتكّلمي، واألحوال 
ــه آخرون- يتوّقف على  التي أثبتها ل

بيان  معرفتهما .
ــي عبارٌة موجودٌة  أّما املعاني، فه
قائمٌة بذاته تعالى، زائدة على الذات 

املقدسة، قدية معه.
ــي عبارة عن  ــا األحوال، فه  وأّم
ــات القدية، ال  ــة للصف ــور تابع أم
ــدوث وال بالقدم، وال  ــف باحل توص
ــدم، وهي القادرية  بالوجود وال بالع
ــم، واحلّيية  ــة للعل ــدرة، والعامِلِّي للق
ــود،  للوج ــة  واملوجودي ــاة،  للحي
فلوكان سبحانه قادرًا بقدرٍة زائدٍة 
ــم بعلم هو صورة  ــى ذاته، أو عال عل

ــدًا عليها، الى  ــة في ذاته زائ منتقش
ــات؛ لكاَن  ــن الصف ــك م ــر ذل غي
ــاد كّل ما أراد  ــًا اليها إليج ُمحتاج
ــت أّن احلاجَة من  وجوده، وقد عرف
صفات املمكنات  فل يصّح اّتصافه 
بها، بل إيجاُدُه تعالى لألشياء بقدرٍة 
ــي ذاته، وعلُمُه بها عبارٌة عن  هي ع
انكشافها لديه، وحضورها عنده، 
ــورة أو غيرها،  ــم زائد هو ص ال بعل
وكذا باقي الصفات فإنها غير ذاته. 
ــه سبحانه باعتبار  وفي التحقيق: أن
ــن حضرة العلم)69( إبرازه لألشياء م
ى نفسه  ــي سمَّ ــى الوجود اخلارج ال
ــه بها أزاًل  ــار إحاطت ــادرًا، وباعتب ق
ــًا، إلى غير  ــدًا سّمى نفسه عامل وأب
ذلك من األسماء، وقد مضى البحث 

فيه في الصفات الثبوتية .
ــى أنه تعالى  ]س�ابًعا[ والدليُل عل

ليَس مبحتاج:
 أنَّ احلاجَة في الذات أو الصفات 
ــو نقٌص  ــوازم املمكنات، وه من ل
ُمناٍف لصفات الكمال، فل يّتصف 
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ــه. وإذا ثبت ِغناه وعدُم احتياجه)70(  ب
ــاء اللذة، واأللم  ــى غيره ثبت انتف ال
ــن توابع  ــّذَة احلّسّيَة م ــه؛ ألّن اللَّ عن
ــٌة حدثت عن  ــزاج الذي هو كيفي امل
اأَلخلط األربعة اجملتمعة في البدن 
ــن احليوانات،  ــره م ــي وغي اإلنسان
ــوس  النف ــوازم  ل ــن  م ــة)71(  والعقلي
ــا في مراتب  ــد سيرها وسلوكه عن
ــوة الى  ــارزة من الق ــا الب كماالته
ــول ما لم يكن  الفعل، فتلتّذ بحص
حاصًل لها قبل النظر واالستدالل، 
ٌه عن املزاج املتعّلق  ــزَّ واحلّق تعالى ُمَن
ــن السير والسلوك في  باألبدان، وَع
ــّح عليه  ــان، فل َيص ــب العرف مرات

أحدهما. 
ــه  أنَّ صفات ــن)72(  ِم ــاه  قلن ــا  َومِلَ
ــاَءُه إطلُقها عليه متوقٌف على  وأسم
اإلِذن الشرعّي، ولم يرد بذلك َنصٌّ .

]التوابُع للصفات السلبية[
ــات السلبية  ــع للصف ــن التواب وم
أيًضا: كونه تعالى غير مّتحد بغيره؛ 

أَلنَّ االحتاَد عبارٌة عن التئام الذاتي، 
ــدة من غير  ــا ذاتًا واح وصيرورتهم
ــد أن كانتا  ــان بع ــادة وال نقص زي
حالّيته  متميزتي، وهذا أمٌر يشهد مِبُ
صريح العقل؛ ألّن الذات املقدسة لو 
ــن مصنوعاتها - إْذ  احّتدت بشيء م
ــود اخلارجي غير  ــث في الوج ال ثال
ــى- فبعد  ــن؛ ملا مض ــن األمري هذي
ــاد: إما أْن ينقلَب ذات املمكن  االحت
ــى الوجوب الذاتي؛  من اإلمكان ال
ــس،  ــاُد، أو بالعك ــدق االحّت ليص
ــلب ذات الواجب ممكنًا،  وهو انق
ــال؛ فإن انقلب  وكل األمرين مح
احلقائق غير ممكن، وانقلُب املاء 
ــا هو انقلُب  هواًء وبالعكس، إمن
ــإنَّ حقيقَة  ــة، ف ــورِة ال احلقيق الص
ــن حالها، فبطل  اجلسِم لم تتغير ع

االحتاد .
ــارى، حيث  ــِت النص ــد َضلَّ ولق
َة الذات املقدسة  ذهبوا الى َأنَّ الهوتيَّ

احّتدْت بناسوتية عيسى ×. 
ــذا القدر في معرفة الذات      وه
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ــان  ــل األذه ــاٍف أله ــا ك وصفاته
املنغمسة في  ــار  القاصرة، واألفك
البدنية.  واللذات  الشواغل احلسية، 
ــم، وصفت  ــْت ِهَمُمُه ــْن َعَل ــا َم وأّم
ــاش األمور  ــم، وصار انتق أفكاره
ــرآة مجلوة غاية  ــة فيها، كم الغيبي
ــش فيها صور كل ما  اجللء، ينتق
قابلها، بل انتقاش االمور الغيبية في 
ــل ال نسبة  ــس املهّذبة أعظم، ب النف
ــف النفوس التي قد  بينهما، فل تق
ــذه األدلة  ــيء من ه ــت عند ش تهذب
َبه عليها؛ ألّن  وتطمئن به، لورود الشُّ
ــلء تلك األفكار، حتصل  بسبب ج
ــى تلك األدلة  ــا قوة االعتراض عل له
ــرًا  ــاك أم ــم أّن هن ــار، فيعل واألنظ
ــه، وكّلما توّغلت  ــر فيبحث عن آخ
ــار، جتّلت عليها  ــي غوص األفك ف
ــب املسائل األبكار،  من عوالم الغي
ــى اهلل تعالى ذو نهاية  ــإّن السير ال ف
وفيه ليس له نهاية،)) وعند الصباح 
يحمد القوم السرى)73( .هذا ما يتعّلق 

باألصل األّول . 

  ]االصُل الثاني : العدل[

وأّما األصل الثاني فنقول :
ــه تعالى عداًل,  الدليل على كون
ــًا, وال يخل  ــًا, ال يفعل قبيح حكيم

بفعٍل يليق في حكمته:
ــم يتمكن العقل   أّنه لوال ذلك ل
ــول الثلثة التي هي  من إثبات اأُلص
ــاد؛ ألّن  ــة ، واملع ــوة ، واالمام : النب
ــٌل لها، وهي فروعه، وما  العدل أص

لم يثبت األصل لم يثبت الفرع . 
ــدل: كّل من كانت  ــي بالع ونعن
ــدوام ليس  ــه مستقيمة على ال أفعال

فيها ميٌل إلى جانب النقص. 
ونعني باحلكيم : من يضع كّل 

شيٍء في مرتبتِه ومحله)74(. 
ــل يتوقف على  وإثبات هذا األص

مقدمة : 
ــي أّن املكّلف من نوع اإلنسان  ه
ــه أفعال  ــب أن تكون ل ــرِه يج وغي
صادرة عنه بقصد وإرادة، ويتمكن 
ــن ترك ما أراد فعله، فلو لم يكن  م
ــة َلَقُبح تكليفه، وال شّك   بهذه املثاب
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ــد مّنا يفرق بي األفعال  أّن كل واح
ــدرة واالختيار،  ــه بالق ــادرة من الص
ــي اأَلفعال االضطرارية، وهذا ال  وب
ينكره إالَّ َمْن كابر مقتضى عقله. 
ــذه املقدمة، نقول :  ومع ثبوت ه
ــد َكلََّفنا بتكاليف  اهلُل سبحاَنُه ق
ــذه)75( التكاليف  ــة، فل بّد له شاق
ــان التكليف بها  ــن غاية وإاّل لك م
ــة بها على  ــد من املعرف ــًا، وال ب َعبث
ــى، وال يتم  ــه املقصود له تعال الوج
ــذي بسببه  ــك إاّل بفعل اللطف ال ذل
ــى الطاعة، والبعد  يحصل القرب ال

عن املعصية .
ــي احلكمة،  ــف واجٌب ف فاللط
ويجب إيصال عوض هذه التكاليف 
ــم بها، وال يكن  الشاقة الى القائ
ــا، فل بّد أن  ــل في دار الدني أن يص
ــه في دار  ــادرًا على إيصال يكون ق
ــا َوَعدنا على  ــرة، وصادقًا فيم اآلخ
ــًا بتفاصيل  ــذه اجملاهدات، وعامل ه
االستحقاق، وقد مضى أّنه موصوٌف 
ــلث،  فالعوض  ــات الث بهذه الصف

ــى ثواًبا، وهو النفُع  عن العبادة يسم
املسَتَحقُّ املقارن للتعظيم واالجلل، 
ــه؛ أَلنَّ َتعظيَم  ــداء ب ويستحيل االبت
ــم قبيٌح . وأّما  ــن ال يستحّق التعظي َم
ــن اآلالم فإِنه  ــل للمكّلف ع احلاص
ــو النفع املستَحّق  ُيَسّمى عوضا، وه

اخلالي من التعظيم واإلجلل.
ــن اآلالم  ــا ع ــان عوًض ــإِْن ك ف
ــر املكّلف  ــادرة منه أو من غي الص
ــب زيادته عن  ــاوات، فتج كالعجم
ــره املكّلف على  ــم بحيث يتخيَّ األل
ــا عن فعل  ــان عوًض ــم. وإِْن ك األل
ــاواة . وكذا  ــب املس املكلف فتج
ــاف  االنتص ــه  ــي حكمت ف ــب  يج
ــن الظالم. وهذا كله من  للمظلوم م

لوازم العدل. 
ــن اإلنسان  ــل يصدر ع وكل فع
ــُه عليه فهو  ــإن َحُسَن مدُحُه أو ذمُّ ف
ــل ، وإذا ثبت أن  من فعله، وماال ف
ــد اإلنسان عليه  ــض األفعال يحم بع
وبعضها يذم عليه، يثبت أنَّ التحسَي 
ــى العقل، ولهذا  والتقبيَح مستنٌد ال
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يحكم بهما َمْن  لم يلتزم بالشرع . 
ــب أن  ــى يج ــه تعال وكلُّ أفعال
ــح؛ لعدم  ــًة عن القبائ ــوَن منزه تك
ــدل، وحينئذ كلُّ  ــن الع صدوره م
ــا يوجد من القبائح في العالم فهي  م
َدنا احلقُّ  ــذا توعَّ مستندة إلينا، وله
سبحانه عليها حيث قال: ) وال تقتلوا 
ــي حرم اهلل اال باحلق()76(  النفس الت
ــا متعمدا فجزاؤه  ،)ومن يقتل مؤمن
ــا()77(، )وال تقربوا  جهنم خالدا فيه
ــوا أموالكم  ــا()78( ،)وال تأكل الزن
ــل()79( ،)وال تقربوا  ــم بالباط بينك
ــم ()80(، إلى غير ذلك من  ــال اليتي م
ــق باألصل  ــذا ما يتعل ــش. ه الفواح

الثاني على وجه االختصار.

] األصُل الثالُث: النبوة[
ــث، فنقول:  الثال ــل  ــا األص وأم
ُف على  الدليل على إِثبات النبوة يتوقَّ

مقدمة هي :
إِنَّ اإلنساَن مّلا لم يكن أن يعيش 
ــة اجتماع  ــت احلكم ــده اقتض وح
أفراد النوع، وبسببه يحصل النزاع؛ 

ــٍد من األشخاص يحّب  ألن كل واح
ــل له ذلك الشيء  لنفسه ما ال يحص
ِ قرينه، فيحصل  ــنبْ ــوب إاّل بَغ احملب
ــزاُع املؤدي إلى فساد  بسبب ذلك الن
ــام، فاقتضِت احلكمُة اإلِلهيُة  النظ
ــر بناموس إلهّي غير  بعثة رئيس قاه
ــراف، وهذا هو  مائل إلى أحد االط
ــذي هو اللطف.  ى بالرسول ال املسمَّ
ومن وجٍه آخر: وهو أنَّ احلقَّ سبحانه 
في غاية التقدس، والنفوُس البشرية 
في غاية الدناءة واخلسة، فل مناسبة 
ــد كّلفهم بتكاليف لم  بينهما، وق
ــا، فلو لم يبعث  ــدوا الى معرفته يهت
إليهم من ُيْعلُِمُهم ذلك لكان ناقضًا 
ــه، وذلك قبيح، فوجب القول  لغرض

بالبعثة. 
ــى  عل ــُل  الدلي ــول:  نق ــذ  وحينئ
ــن عبد اهلل ’  ــوِة نبينا محمد ب نبَّ
ــك ظاهرًا  ــوة، وذل ــى النب ــه اّدع أّن
ــه اهلل تعالى  ــد صّدق ــر، وق بالتوات
ــرة، وقد مضى أّنه  باملعجزات الباه
ــّدق إاّل من علم  ــدٌل حكيٌم ال ُيص ع
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ا، وشريعُتُه  ا حقًّ صدقه، فيكون نبيًّ
ناسخٌة جلميع الشرائع، وباقية ببقاء 

التكليف.        
ــه: أّنه لوال  ــُل على عصمت والدلي
ــوع القبيح وصدوره  ذلك ألمكَن وق
ــل ذلك لم  ــز العق ــع جتوي ــه، وم من
يحصل الغرض من بعثته ، والعصمُة: 
ــه اهلل تعالى في قلب  ــور يقذف هي ن
ــب ذلك يتنع صدور  املكلَّف، بسب
ــلل بالواجب منه مع  املعصية واإلخ
قدرته على ذلك، وهذه الصفُة الزمٌة 

لذاتِه من أّول عمره الى آخره . 
ــارُق  اخل ــُر  األم ــو  ه ــُز:  واملعج
ــروُن بالتحّدي، بخلِف  للعادة، املق
الكرامة، فإّنها وإْن كانْت خارقة 
للعادة، إاّل أّنها َغيُر مقترنة بالتحّدي.

ــُب اإلتياِن مبثل  والتحّدي: هو طل
ــك أنَّ املعجزاِت  ذلك املعجز، وال ش
ــد نبينا قد بلغِت  ــي ظهرْت على َي الت
التواتر، وأظهُرها وأشهُرها القرآُن .

ــر دائم  ــان النبيُّ ’غي ــا ك  ومّل
ــاٍق  ــق ب ــاج اخلل ــص، واحتي بالشخ

ــة اإللهية  ــده، وجب في احلكم بع
ــم مقامه يكون  ــص قائ نصب شخ
ــًا بصفات املنوب في جميع ما  متصف
يحتاج اليه املكلفون، فوجب إثبات 

األصل الرابع .

]األصُل الرابُع : االمامة[

فنقول: اإلمام  هو الرئيس املطلق 
ــات الكمال،  ــف بجميع صف املتص
املتخلق بأخلق النبي’ وال يصح له 
هذا الوصف بدون العصمة كما في 
النبّي ’حتى ال يجّوز العقُل صدور 

اخلطأ منه.
 وهذه األوصاف لم توجد في غير 
علي × بعد النبي’ فوجب القول 
ِعَيت بعده لثلثة:  بإمامته؛ ألّنها قد ادُّ
ــر، وعلي، ولم  ــاس، وأبي بك العب
ــة معصومًا  ــن أحد هؤالء الثلث يك
ــي ×، هذا من  ــاع غير عل باإلجم

جهة النظر العقلي .
ــه ِمَن  ــة النّص علي ــا من جه وأم
النبيِّ ’ فأكثر ِمْن أْن ُيحَصى في 
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ــب امُلَؤالِف، واخمُلالف، كقوله  ُكت
ــارون من  ــت مّني مبنزلة ه × ) أن
ــدي ()81(،  ــى إاّل أّنه ال نبي بع موس
وقوله × في)82( غدير خم: ) سّلموا 
ــي()83(، بعد  على عليٍّ بأمرة املؤمن
قوله:  )أال من كنت مواله فهذا علي 
مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من 
ــره، واخذل  ــاداه، وانصر من نص ع
من خذله، وأدر احلق معه أينما دار(

ــار التي  ــك من األخب ــر ذل )84(، وغي

يشهد بها اخملالُف واملؤالُف. 
ومّلا لْم يكن اإلماُم أميُر املؤمني 
ــًا[)85( بالشخص، واحتياُج  ×]دائم
الناس باٍق بعده، فل بّد من شخص 
ــوم مقامه، وهو احلسن × ؛ألنه  يق
قد نص عليه النبي ’ حيث قال في 
ــر : ) هذا  ــد من اخللق الكبي مشه
ــك الى احلسي  ــدي -وأشار بذل ول
×- إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 
تسعة، تاسعهم قائمهم، يأل األرض 
عداًل كما ملئت جورًا وظلمًا ()86( .

ثم القائم مقامه أخوه احلسي×، 

ــن، ثم  ــن العابدي ــده علي زي ــم ول ث
ــر، ثم ولده جعفر  ولده محمد الباق
الصادق، ثم ولده موسى الكاظم، 
ثم ولده علّي الرضا، ثم ولده محّمد 
ــّي الهادي، ثم  ــواد، ثم ولده عل اجل
ــري، ثم ولده  ولده احلسن العسك

القائم املهدي^. 
ــد من هؤالء  ــد نصَّ كلُّ واح وق
ــم خلصة خاّصة  ــار الذين ه األطه
ــده، وتفصيل  ــْن بع ــار على َم اجلب
ــي مظانه بحيث  األخبار مذكور ف

بلغ ذلك كّله التواتر .
ــن وجه آخر: حيث شرطنا في  وم
القائم باألمر أن يكون معصوماً، لم 
ي إلى غير من ذكرناه ،  يجز التخطِّ
ــر أّن أحدًا في زمانهم  فإّنه لم يشته
ــم، ولرجوع كّل  ــم أو أتقى منه أعل
من كان في زمانهم إليهم في جميع 
ــم يرجع أحد منهم  وقائع الدين، ول

^ إلى غيره .
هذا االستدالل على وجوب االّتباع 
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ــوام الذين لم  ــى الع ــم بالنسبة ال له
يعرفوا مرتبة هؤالء العترة احملمدية 

عند اهلل سبحانه .
ــق اللبيُب شأن كّل  وأما إذا حقَّ
ــة، ودّقق النظر بعي  واحد من األئم
اإلنصاف، َلَعلَِم يقينًا أّن نفس وجود 
ــي زمانه -  ــد منهم ^ ف كّل واح
ــًا- لطٌف ال  ــن متصرف ــم يك وإن ل
ــه، وهو قفل  ــام العالم بدون يتم نظ
ــا دام القائم  ــك، ولهذا م خزانة املل
ــي دار الدنيا  ــودًا ف املهدي× موج
ــًا حتى يرفعه  ــان التكليف باقي ك
اهلل تعالى إليه، فيخرب هذا العالم، 
وينتقل األمر الى اآلخرة، وُكلُّ من 
يختلجه في ذلك شك فليسأل من اهلل 
سبحانه باخلضوع واالبتهال، عسى 
يِه  ــه السكينة وُيَنجِّ أن ُيْلِقَي في قلب
من غرور الشيطان؛ فإن األمر عظيم 
ــق. هذا  ــل اخللئ ــك فيه ج ــد هل ق

اختصار ما وقع في األصل الرابع . 

] األصُل اخلامُس : املعاد[

وأّما األصل اخلامس فهو متوّقف 
ــب إعادته؛ سواء  على معرفة من جت
ــواب أو غيره،  ــل الث ــن أه كان م

فنقول : 
ــر بحشر  ــد أخب ــه ق اهلل سبحان
ــي كتابه العزيز، ولو لم  األجساد ف
ــن إاِلَّ قوله تعالى:  Pيَْخرُجُ��ونَ مِنَ  يك
O)87(،و نَتشِ��رٌ  مُّ جَ��رَادٌ  نَّهُ��مْ  َكَأ جْ��دَاثِ  اأْلَ
Pوَيَ��وْمَ نَحْشُ��رُهُمْ جَمِيعً��اP ،)88(O يَ��وْمَ َل 
يَنَف��عُ مَ��اٌل وََل بَنُ��ونOَ)89(، وPوَيَ��وْمَ يُنَادِيِه��مْ 
يْ��نَ شُ��رََكائِيَ  P ،)90(O مل��ن املل��ك  َفيَُق��وُل َأ
اليومO)91( فيجيب نفسه)P )92هلل الواحد 
القه��ار O)93(، لكفى في االستدالل، 
ــدٌق، وقوله حقٌّ ال ينكره  وخبُرُه ص
ــل سليم، ولقد أجمع على  من له عق
ــر األنبياء ومن قام مقامهم  ذلك سائ

من األوصياء.
ــل هو هذا  ــاد ه ــص امُلع  فالشخ
ــروح املتعلقة به واملدبرة  البدن، أو ال

له، أو اجملموع منهما؟ 
ذهب الى كل قسم من الثلثة قوم:
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ــب الى اأَلول قائل: بأنَّ  فالذي ذه
ــاَن هو عباره عن هذا الهيكل  اإلنس
ــس وراءه أمر آخر  ــوس، ولي احملس
رناه، والشيُء إذا  ــاه وتصوَّ وإاِلَّ لعقلن
ر ال يكن احلكم  ــم ُيعقْل وُيَتَصوَّ ل
عليه بشيء ؛ألن احلكم على الشيء 
ــي)95( ذلك  ــرُع تصّوره)94(، وقد تب ف

في علم امليزان)96( .
والذي ذهب الى الثاني قائل: بأّن 
ــن الروح  ــا هو عبارة ع اإلنسان إمّن
املتشكلة)97( في هذا الشكل، وهو 
ــع انقطاع علقته عنه  آلة له؛ ألنه م
يصير كاجلماد)98(، بل أحط مرتبة 
من اجلماد، ولهذا بعد مفارقة الروح 
ــه شيء،  ــن أعضائ ــم ينقص م له ل
ــل في أقل  ــده يتلشى ويضمح وجن
ــًا أّن األثر  ــان، فيعلم حينئذ يقين زم
إمّنا هو للروح، وعدُم تصوره  ال يدل 
على عدم ذلك املؤّثر بأحد الدالالت 

الثلث)99(. 
 وفي التحقيق: أّن كل أثر يصدر 
ُرُه ال شك في بطونه،  ٍر فمؤثِّ ِمْن مؤثَّ

ــه ظاهر،  ــه فإّن ــر في ــلف املؤث بخ
ِرين ذاُت احلق سبحانه،  ــم املؤثِّ وأعظ
ــو أبطُن من كل باطن، وإن كان  وه
ــَر من كل  ــار إظهار آياته أظه باعتب
ره بالُكْنه،  ــر، وال يكن تصوُّ ظاه
و نحكم عليه بأمور شّتى ال نهاية لها.
ــث قائل:  ــب الى الثال والذي ذه
ــا عن البدن  ده ــأّن الروح حال جترُّ ب
ــى إنسانًا،  ــل تقّيدها به ال يسّم وقب
ــَدُن حال عروج الروح عنه يصير  والَب
ــادًا ال أثر له بدونها، فُعلَِم بذلك  جم
ــان عبارة عن مجموِع الَبَدِن  أّن اإلنس

والروح، فإعادُة اجملموع واجبٌة)100(.
ــى احلق؛  ــول أقرب ال  وهذا الق
ــْت عليه  َفَق ــا اتَّ ــا مِلَ ــه موافًق لكون
ــاُء واألولياُء، ويجب التصديُق  األنبي
ــه النبي ’ ومن  ــع ما أخبر ب بجمي
ــادة اإلنسان  ــر به إع ــة ما أخب جمل
وغيره، وسؤال القبر وحسابه- قال 
ــة من رياض  ــر إما روض × ) القب
ــة أو حفرة من حفر النار()101(-  اجلن
ــاب يوم  ــب، واحلس ــر الكت وتطاي
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ــوم )ترى الناس  ــف األكبر، ي املوق
ــا هم بسكارى ولكّن  سكارى وم

عذاب اهلل شديد()102( .
ــراط  ــد أّن الص ــب أن نعتق  ويج
ــار  والن ــة  واجلن ــق،  ح ــزان  واملي
ــّد اهلل  ــق، وما أع ــي ح احملسوست
ــن النعيم والعذاب  ــه فيهما م سبحان
ــن أراد النجاة من أهوال  املقيم، فم
ــك  طريق هذا  ــة فليسل ــوم القيام ي
ــه وأفعاله  ــول’ ويتلقى أقوال الرس
ــة  ــى محافظ ــداوم عل ــول، وي بالقب

العبادات 
ــرة هذه اأُلصول؛ ألّن  التي هي ثم
املقصوَد من الشجر الثمُر، والعلم بل 
عمل كشجٍر بل ثمٍر)103(، والسعيُد 
ــى ِفْعِل الطاعات  هو الذي يداوم عل
ــا ويلقي ربه  ــرج من الدني حتى يخ

بالبشرى .
ــكلم، مبا أشار اليه  ولنختم ال
ــر املؤمني×، في جواب سؤال  أمي
ــي سأله؛ قال له:  كميل بن زياد ح
يا أمير املؤمني، ما احلقيقة)104( ؟!  

فقال له × : ماَلَك واحلقيقة؟!
رك يا  فقال له: َأ ولسُت صاحَب سِّ

أمير املؤمني؟!
ــن أخاف أن  ــال : بلى، ولك فق
يرشح عليك ما يطفح مني. وروي: أن 

يطفح عليك ما يرشح مني .
فقال: أَو مثلك َمن يخّيب سائًل يا 

أمير املؤمني؟!
ــف  كش ــة  احلقيق  :× ــال  فق

ُسُبحات اجللل من غير إشارة .
فقال: زدني بيانٍا.

ــذب األحدية لصفة  ــال × : ج ق
التوحيد .

فقال زدني بياًنا.
ــال× : صحو املعلوم مع محو  فق

املوهوم.
فقال: زدني بياًنا.

. رِّ تِر لغلبة السِّ فقال × : َهْتُك السِّ
ــي، زدني  ــا أمير املؤمن ــال: ي فق

بياًنا.
ــرق من صبح  ــال × : نور يش فق
ــاكل التوحيد  ــوح على هي األزل فيل
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آثاره .
 فقال: زدني بياًنا .

ــاح  ــِف)105( املصب ــال × : َأْط فق
ــح)106(،) ذلك فضل  فقد طلع الصب
ــن يشاء واهلل ذو الفضل  اهلل يؤتيه م

العظيم ()107(.
ــا اهلل وإياكم ممن استغنى  جعلن
بضوء الصباح عن املصباح، واحلمد 

هلل رب العاملي .
ــت الرسالة في ُأصول الدين،   مت
ــى يد  ــن، عل ــن العابدي ــة لزي املدوّن
ــاد, وأحوجهم يوم التناد  أضعف العب
ــو باملرصاد، عبد السميع  الى َمْن ه
بن فياض األسدي، وذلك في مدينة 
ــلث وتسعي  ــة ث ــاد، سن االستراب
وثمان مئة هجرية . وفرغ عن تسويده 
ــاد، البعيُد عن  ــه أضعُف العب لنفس
 ، العناد، الفقيُر الى رحمة ربه العليِّ
ــِن إبراهيم  ــح ب ــا اهلل بُن املسي عط
اآلملي، غفر اهلل لهم، ولكافة أهل 

اإليان، آمي يا َربَّ العاملي . 
سلخ رجب احلرام سنة944.

اهلوامش:
���������������������������������

1- العنكبوت : 6 .
وروض�ات   ،121  /  3  : العل�مء  ري�اض   -2
اجلنات: 1/ 73، وأعيان الشيعة:22/12، 
ومستدركات أعيان الشيعة: 123/7،ومرآة 
323،والفوائ�د  هام�ش  الكت�ب: 
107،وموس�وعة  هام�ش  الرجالي�ة:2/ 

طبقات الفقهاء:124/10.
3- طبقات أعالم الشيعة : 7 / 12 – 13 . 

4- الذريعة اىل تصانيف الشيعة : 4 / 464 . 
5- ينظر فنخا  : 9 / 359 . 

6- ينظر الذريعة اىل تصانيف الشيعة : 2 / 497.
7- فنخا : 5 / 484 .

8- طبق�ات اع�الم الش�يعة : 7/ 36 ، ومكتب�ة 
العالمة احليل: 99

9- الذريعة : 18/ 92.
10- روضات اجلنات :1 /73 .

11- الذريعة : 3 / 448.
12- روضات اجلنات : 1 / 73 .

13- الذريعة : 16 / 133.
14- تراجم الرجال : 1/ 292.

15- املصدر نفسه : 292/1.
16- الذاريات: 56 .

17- فوقها - خ :»يف«.
18- كتب يف هامش النس�خة : الس�لوك سريان : 
سرٌي يف اهلل ، وسري هلل ، فالسري يف اهلل ليس له 
هناية ، والسري الذي هلل له هناية ، واهلل أعلم.
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19- مل نق�ف ع�ىل ترمج�ة هل�ذه الش�خصية ألنَّ 
املصنف ذكره باإلشارة ال غري .

20- اإلرشاق يف اللغ�ة االض�اءة واالن�ارة ، ويف 
اصطالح احلكمء هو: ظهور األنوار العقلية 
وملعاهن�ا وفيضاهنا عىل األنفس الكاملة عند 
التج�رد ع�ن املواد اجلس�مية. ينظ�ر املعجم  

الفلسفي : 1 / 93. 
ه�و  واملش�ائي  امل��،  الكث�ري  املش�اء:    -21
أرس�طو  ألنَّ  مش�ائيًا  س�مي  األرس�طي، 
كان يعّل�م تالمي�ذه ماش�يًا.  ينظ�ر: املعجم 

الفلسفي : 2 / 373 .
22- فوقها- خ :»والكراهة«  .

23- كت�ب يف هام�ش النس�خة : وم�ن وجٍه آخر 
وه�و أّن الوج�ود مطل�ق ومقّي�د، ف�األّول 
يقابل�ه العدم املطل�ق ، والث�اين يقابله العدم 
املقّي�د ، وبحث املطلق�ني واملقّيدين قد حار 
في�ه أه�ل التعّلم  إما لش�ّدة الظهور أو لعدم 

إمكان االّطالع عىل رّس ذلك ، انتهى. 
24- حتتها – خ :»من« 

25- حتتها – خ : »من « .
26- فوقها – خ : »أو ُمّدة«  .

27-  فوقها – خ : »سبحانه « .
28- حتتها – خ : »الذهن « .

29- املراد هبا : الطول ، العرض ، العمق .
30- املراد هبا املعادن والنباتات  واحليوانات عىل 
ما س�يأيت يف الدلي�ل العقيل ع�ىل كونه تعاىل 

عاملًا . 
31- النور : 35 .

32-  املجادلة : 7 .

33- غافر : 16 . 
34- غافر: 16 . 

35- هود :123 . 
36- الروم : 50 .  

37- األعراف : 54.
38- املؤمنون : 12- 13 .

39- يس :79 .
40- احلرش: 22 .

41- سبأ : 3 .
42- البقرة : 255 . 
43- الفرقان :58 . 
44- األنبياء : 30 . 

45- كتب فوقها يف النسخة : فيه بحث .
46- كتب فوقها يف النسخة : فيه نظر.

47- يس : 82 . 
48- البقرة: 43 .

49- االرساء : 32 . 
50- االنعام : 151 . 

51- يف املقّدمة التي بنيَّ فيها بعض االصطالحات 
، إذ قال : واملحس�وس ُكّل ما يدرك بإحدى 
احل�واس اخلم�س ، أعن�ي الس�مع والبرص 

والشّم والذوق واللمس.
52- االنعام : 103 .

53- فّصلت : 54 .
54- حتتها – خ : »املنتظمة«  .

55- التوبة : 6 . 
56- النساء :164 .

57- األنبياء :2 .
58- األنبياء : 9 .
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59- االحزاب : 22 .
60- يس : 52 .

61- األعراف : 28 .
62- املجادلة : 18 .

63- الزمر : 32.
64- كت�ب يف هام�ش النس�خة : أي كون ال�ء 

ً وكون ال�ء ماًل. حاالًّ
65- ق : 16 .

66- األنعام : 103 .
67- كتب يف هامش النس�خة : الداّل ظاهره عىل 
الرؤي�ة نحو قوله : ) وجوه يومئذ نارضة إىل 
رهّب�ا ناظ�رة( ، وقول�ه × : س�رتون ربكم 
ي�وم القيام�ة كالب�در ال تضام�ون يف رؤيت�ه 
، والتأوي�ل هن�ا أن نحم�ل النظ�ر إليه بعني 
القل�ب ، وه�و العل�م بوج�وده وصفات�ه ، 
ويقال هلا : البصرية ، أيضًا، ألّنه أشّد إدراكًا 

من إدراك البرص ، واهلل أعلم . 
68- األنبياء : 22 .

69- حتتها – خ : »من كتم العدم«  .
70- فوقها – خ :»االحتياج«  .

71- أي : والّلّذة العقلية.
. َ 72- الظاهر أهّنا مرفة عن : َتَبنيَّ

73- هنج البالغة : 2 / 61.
74- كتب حتتها يف النسخة : فيه بحث . 

75- يف النسخة : ) هلذا( وهي مرفة عن املثبت .
76- األنعام : 151 .

77- النساء : 93 .
78- األرساء : 32 .
79- البقرة : 188 .

80- األنعام : 152 .
81- ال�كايف : 8 / 107 .وصحيح مس�لم : 4 / 

. 1870
82- حتتها - خ : »يوم غدير« .

83- الكايف : 1 / 292 .
 ، الفريق�ني  عن�د  متوات�ٌر  الغدي�ر  حدي�ث   -84
وق�د رواه أكثر م�ن مائة وعرشي�ن صحابيَّا 
نفح�ات  يف  توات�ره  أنظ�ر  وصحابي�ة. 
الغدي�ر  وموس�وعة  األزه�ار:35/1. 
ج2حي�ث ذكر في�ه ال�رواة م�ن الصحابة ، 
والتابعني ، وطبقات الرواة من العلمء . قال 
األلب�اين يف سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة 
إنَّ   : الق�ول  :ومجل�ة   344  -  343  /4  :
الغدي�ر[  حدي�ث  أي   [ الرتمج�ة  حدي�ث 
حدي�ث صحي�ح بش�طريه، ب�ل األول من�ه 
متوات�ر عنه ’ ك�م يظهر ملن تتبع أس�انيده 
وطرق�ه ... وق�د رأيت ش�يخ االس�الم ابن 
تيمية قد ضّعف الشطر األول من احلديث ] 
أي من كنت م�واله فهذا عيلٌّ مواله [، وأما 
الش�طر اآلخ�ر ]أي : الله�م وال م�ن وااله 
وع�اد من عاداه[ فزعم أنَّ�ه كذب وهذا من 
مبالغات�ه الناجت�ة يف تقدي�ري م�ن تّرعه يف 
تضعي�ف األحادي�ث قب�ل أن جيم�ع طرقها 

ويدقق النظر فيها . انتهى 
أق�ول : ب�ل ذل�ك ناتج ع�ن نصبه وبغض�ه ألمري 
املؤمن�ني ×، وإاّل فحدي�ث الغدير وطرقه 

مما ال خيفى عىل مثل ابن تيمية .            
85- ع�ن معن�ى ما تق�دم م�ن قول�ه : ) وملّا كان 

النبي’ غري دائم بالشخص(.
86- كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: 539.
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87- القمر: 7 . 
88- األنعام : 22 .
89- الشعراء:88 .
90- فصلت : 47 .

91- غافر : 16 .
92- كتب حتتها يف النسخة : فيه نظر.

93- غافر : 16 .
94- امللل والنحل : 2 / 3 .

.  » 95- فوقها – خ : »ُبنيِّ
96- علم امليزان هو علم املنطق .

97- كتب حتتها يف النسخة: فيه نظر .
98- يف النس�خة )) كم اجلمد(( ، وهي مرفة عن 

املثبت أو عن )) كاجلمد((.
99- ينظر الش�فاء البن سينا : 1 / 425 – 426 
. وينظ�ر نقد املحص�ل : 211. وينظر رشح 

حكمة االرشاق:486
100- ينظ�ر مناهج اليقني يف ُأصول الدين:419 
– 423. وينظر كش�ف املراد يف رشح جتريد 

االعتقاد : 548.
101- االختصاص : 360 . واألمايل :38 .    

102- احلج : 2 .
103- عيون احلكم واملواعظ : 340 .

حقيق�ة  أي   : النس�خة  يف  حتته�ا  كت�ب   -104
التوحيد.

105- خمفف�ة )) َأ طف�ئ ((، ف�إن الع�رب تك�ره 
اهلم�ز، وخصوص�ا إذا تكاث�رت اهلم�زات 

وترادفت.
106- تفس�ري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف 
تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم: 4 / 389.

107- احلديد :21 .

املصــادر
1- القرآن الكرمي .

 : ــد )ت  املفي ــخ  الشي ــاص ،  2- االختص
413ه(،  حتقيق/ علي أكبر الغفاري 
ــدي ، ط2  ،  ــود الزرن ــد محم والسي
ــة والنشر والتوزيع ،  دار املفيد للطباع

بيروت ،1414 هـ - 1993 م
ت:   ( ــدوق  الص ــخ  الشي  ، ــي  األمال  -3
ــات  ــم الدراس ــق  قس 381 ه(، حتقي
ــة ، قم ،  ــة البعث ــة، مؤسس اإلسلمي
ــر في  ــة والنش ــز الطباع ط1، مرك

مؤسسة البعثة،1417ه  .
4- أعيان الشيعة ، السيد محسن األمي ، 
حتقيق وتعليق السيد حسن األمي، دار 
ــارف للمطبوعات ، بيروت، ط5،  التع

1420هـ - 2000م .  
5- تراجم الرجال ، السيد أحمد احلسيني 

، مطبعة صدر- قم ، 1414هـ.
6-  تفسير احمليط األعظم والبحر اخلضم 
في تأويل كتاب اهلل العزيز احملكم، 
ــي ) ت : 782 ه(،  ــدر اآلمل السيد حي
ــوي  املوس ــن  محس ــد  السي ــق  حتقي
ــة  األسوة ،  ــزي ، ط2 ، مطبع التبري
ــور علي  ــى و نشر ن ــه فرهنگ مؤسس

نور،1428هـ .  
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 الشيخ نعيم خلف الخزاعي

ــد  ــروف بنق ــل : املع ــص احملص 7-  تلخي
ــد بن محمد  ــل، اخلواجة محم احملص
ــر الدين  ــو جعفر نصي ــن أب ــن احلس ب
ــروت،  بي ــواء،  األض دار  ــي،  الطوس

ط2،1405هـ - 1985م . 
ــة إلى تصانيف الشيعة ، الشيخ  8-  الذريع
ــي ، دار االضواء،  ــا بزرك الطهران آغ

بيروت، ط2، 1406 هـ - 1986 م .
ــوال العلماء  ــي أح ــات اجلنات ف 9- روض
والسادات ، امليرزا محمد باقر املوسوي 
ــاء  ــي، دار إحي ــاري األصبهان اخلوانس
ــروت، 1431 هـ -  التراث العربي ، بي

2010 م .
ــاض الفضلء،  ــاء وحي ــاض العلم 10- ري
ــدي األصبهانّي،  ــد اهلل أفن امليرزا عب
مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط1، 

1431هـ -  2010 م .
ــة األحاديث الصحيحة، محمد  11- سلسل
ناصر الدين األلبانّي ، مكتبة املعارف 
ــع ، الرياض ، 1415هـ  للنشر والتوزي

- 1995م.
ــب  ــراق ، قط ــة االش ــرح حكم 12- ش
ــارح : محمود  ــرازّي ، الش الدين الشي
ــران ، ط1،  ــة طه ــن مسعود،جامع ب

1383هـ  -  2003 م .

ــا ، حتقيق  األب  ــن سين ــاء ، اب 13- الشف
ــد ، الناشر  ذوي  ــد زاي ــي وسعي قنوان
ــان  ــة سليم ــى ، ط2 ، ـ  مطبع القرب

زاده، قم، 1434 هـ.
14- طبقات أعلم الشيعة، العلمة الشيخ 
آغا بزرك الطهرانّي ، دار إحياء التراث 
ــّي ، بيروت ، ط1 ، 1430 هـ -  العرب

2009 م .
ــظ ، علي بن  ــون احلكم واملواع 15- عي
محمد الليثي الواسطي )ق 6( ، حتقيق  
ــي البير جندي  ــخ حسي احلسين الشي
دار  ــث ، ط1،  دار احلدي ــة  ، مطبع

احلديث. 
ــان نسخه هاي خطى ايران  16- فهرستك
ــي، مكتبة  ــا(، مصطفى درايت )فنخ
ــران، ط1،  ــي جمهوري إسلمي إي مل

طهران.
ــدي  ــد مه ــة ، السي ــد الرجالي 17- الفوائ
ـــ( ، حتقيق  ــر العلوم )ت: 1212ه بح
ــوم ، حسي  ــر العل ــد صادق بح محم
ــة آفتاب ، مكتبة  بحر العلوم، مطبع

الصادق - طهران ، ط1 ، 1363ش. 
ــي )ت :  ــخ الكلين ــي ، الشي 18-  الكاف
329هـ (،  حتقيق وتعليق  علي أكبر 
ــارّي، ط4، مطبعة : حيدري، دار  الغف
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الكتب اإلسلمية، طهران،1362 ش.
19-  كشف املراد في شرح جتريد االعتقاد 
ــي ( ، العلمة احللي+  ) حتقيق اآلمل
) ت : 726هـ( ، حتقيق  آية اهلل حسن 
ــي ، ط7 ، مطبعة  مؤسسة  زاده اآلمل

نشر اإلسلمي، قم ، 1417هـ .
20- مرآة الكتب ،  ثقة االسلم التبريزي 
ــد علي  ــق محم )ت: 1330ه ( ، حتقي
احلائري ، مطبعة صدر - قم ، مكتبة 

املرعشي العامة ، ط1 ، 1414هـ .
ــات أعيان الشيعة ، حسن  21 - مستدرك
ــي ) ت : 1399هـ (، دار التعارف  األم
ــروت ، 1409هـ -  ــات - بي للمطبوع

1989م .
22-  املسند الصحيح اخملتصر بنقل العدل 
ــى رسول اهلل ’، مسلم  عن العدل إل
ــن القشيري  ــو احلس ــاج أب ــن احلج ب
ــق   حتقي  ، 261ه(  )ت:  ــوري  النيساب
ــي،  دار إحياء  ــد فؤاد عبد الباق محم

التراث العربي، بيروت.
ــم الفلسفي، د. جميل صليبا ،  23-  املعج
الناشر : ذوي القربى، ط1، 1385هـ.

ــة العلمة احللي ، السيد عبد  24 - مكتب
ــز الطباطبائي ) ت : 1416هـ (،  العزي
ــت × الحياء  ــق مؤسسة آل البي حتقي

ــة سيد الشهداء  ــراث - قم ، مطبع الت
× ، ط1 ، 1416هـ .

ــي  الشهرستان  ، ــل  والنـح ــل  املــل  -25
ــد  ــد سي ــق  محم )ت:548 ه(، حتقي
ــة  دار املعرفة، دار  ــي ، مطبع كيلن

املعرفة بيروت.
ــول الدين،  ــي ُأص ــي ف ــاج اليق 26-  منه
ــق  محمد رضا  ــة احللّي، حتقي العلم
ــر، مؤسسة  ــاري القمّي، الناش األنص

بوستان كتاب، ط1، 1432هـ .
ــاء، اللجنة  ــات الفقه ــة طبق 27- موسوع
ــام الصادق  ــي مؤسسة اإلم ــة ف العلمي
ــراف جعفر سبحاني، مطبعة  ×، اش
اعتماد - قم ، مؤسسة اإلمام الصادق 

×، ط1، 1420هـ .
28- نفحات األزهار، السيد علي احلسيني 

امليلني، مطبعة : مهر، ط1، 1414.
ــب اإلمام علّي  ــة ،  خط ــج البلغ 29-  نه
×، شرح الشيخ محمد عبده ، ط1 ، 
ــة : النهضة ، دار الذخائر ، قم،  مطبع

1412 - 1370 ش.
ــل باشا  ــون ، إسماعي ــاح املكن 30- إيض
ــق  ــدادي ) ت : 1339ه (، حتقي البغ
ــا ، رفعت  ــرف الدين بالتقي محمد ش
ــراث العربي ،  ــه ، دار إحياء الث بيلك

بيروت .
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 The Axes of the Bulletin

•	 Research of Islamic jurisprudence(usul) in Al-Hilla Scholarly 
Hawza and its development together with comparative 
jurisprudent research.

•	 Renewal of the origins of the Islamic law(Fiqh) and the views of 
the scholars of the scholarly and jurisprudent Hawza of Al-Hilla 
together with the questions of disagreement and comparative 
jurisprudent studies.

•	 Verifying texts taken from unverified books and epistles.
•	 Biographies of the scholars of Al-Hilla Hawza and its 

distinguished personalities, to indicate their scholarly, social 
and political effects. 

•	 Exegetists (commentators) and their methods in Al-Hilla 
Hawza.

•	 The Arabic language, its literature and the other relevant 
sciences in Al-Hilla Hawza.

•	 Any other areas relevant to Al-Hilla Hawza whether they are 
philosophical, historical, geographical, social or political; their 
terminologies, thoughts or the most important events that 
happened simultaneously with them. Light is to be shed on 
the effect of such events and any other topics belonging to the 
heritage of this inveterate Hawza.
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Karbala and Babylon universities recommended that Al-Muhaqiq 
is a periodical of arbitration and other universities will grant the 
periodical delegation of arbitration. The magazine is a pure fountain 
to searcher who intends preferment that sweet source is so crowded. 
This achievement came about on account of hard and joint efforts 
with high meditation which editorial staff undertook working round 
the clock with an accumulated expertise to correct the researches 
scientifically and grammatically. As staff exceeded time by staying 
to dawn, also they exceeded place where have sent the researchers 
to other countries like Lebanon, Iran, Bahrain and Egypt to utilize 
the intellectual product, what profits men; stays on earth, of other 
scholars, prospector and implementer.

In this fourth issue, there are many important researchs of 
authorship, emplementing and bibliography embody unity of subject 
written by a well-known writers.Also, there is an emplemented rare 
text to honor of emplementers (771 B.C). The magazin, undoubtedly, 
emerged and revived by permanent perseverance and follow up by 
general supervisor and editor in cheif of the magazine Sheik Akheel 
Al-Khefli, as well as the brilliant chief of magazine  and editorial 
staff. In addition to, open support from legitimate responsible of 
Imam Hussein holy shrine Sheik Abdol Mahdi Al-Karbalai (Dam 
Azaa) besides the General Secretary of Imam Hussein holy shrine 
Al-Sayyid Jaafar Al-Mousawi (Dam Tawfiquh). All praise belongs 
to Allah, the Lord of the worlds and prayers and peace be upon our 
prophet Muhammad and his infallible descendants.
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Consultative and Editorial Staff

All Praise is due to Allah, to Whom belongs whatever is in the 
heavens and whatever is in the eaeth and prayers and peace be 
upon our Prophet (Muhammad) and his impeccable descendant.

After that, Al-Muhaqiq has sought, since its first issue, to study 
and search works of Hilla scientists. The magazine spotlights results 
of these works by encircling and observing all of these consequences 
and every what frame Al-Hawza in Hilla considering that as a main 
goal across its ten axises. Without doubt, Al-Muhaqiq has proceeded 
invariably to achieve this target where received a great many of 
important research and studies which some of them were published 
in previous issues, and probably the others will be published in the 
next issues.

The magazine has attained  great importance by taking 
responsibility of carrying weight to be unique in what it aims and 
plans in terms of form and content in its good and productive 
implantation, adopting a way became a marker glows in front 
of researchers who are striven to inquire about former issue and 
wait for what it will publish later either by e-mail or coming to the 
centre of Al-Hulli savant. This centre is a mouthpiece of prospectors 
expressing on their orientation. The policy of magazine is obvious 
and splendid in polarizing both academic and Hawzian. This 
scientific variety leads to Semitic objective which is trustworthy, 
considerable and  found in respect of it. 

Beforetime saying, 'the rain starts drop, ends pouring' where 
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On the side of distribution, it received a remarkable acceptance and 
appreciation in the centres of scientific research and investigation. 
Today, we proudly present, for readers and followers, the fourth 
issue of our magazine including the strength points of all previous 
issues. In this connection, we have proved, for readers, that how the 
legacy of scintific Hawza is astronomical and exuberant and how 
the affectionate of knowledge concerned this heritage, especially the 
people of Hilla.

In every new issue, we shed light on obscure thing or precious 
manuscript to burn the darkness by a candle. This leads us to defeat 
those who want to miss and confiscate   that heritage to be stationed 
over shelves of libraries far away from the people of Hilla.

In this issue, we thank God (the Almighty) for reconciling. At 
the same time, we thank Sheikh Abdul Mahdi Al-Karbalai (Dam 
Azza), the legitimate patron of holy shrine of Imam Hussein who 
is presenting facility after every hardship for sake of science and 
knowledge asking God (the Almighty) to extend in his honorable age 
and to reconcile the workers of the sacred threshold of Imam Hussein 
for goodness, in particular, Al-Sayyid Jaafar Al-Moussawi (Dam 
Tawfiqah), the General Secretary of the Holy Husseiniya threshold 
for sponsoring the centre and its scientific journal. We do not forget 
the members of the editorial board who have great efforts to provide 
the fourth edition of the journal presenting valuable researches that 
concern the scientific heritage of Al-Hilla Hawza, they were fruitful 
tree, diligent in their work. Our last prayer is all praise belongs 
to Allah, the Lord of the Worlds, prayers and peace be upon our 
prophet Muhammad and his infallible descendants.
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Editorial

All praise belongs to Allah, the Lord of the Worlds, prayers and 
peace be upon the most honorable creatures, our prophet Muhammad 
and his offspring who are firmly grounded in knowledge.

Hereafter, it is previously said that the journey of a thousand mile 
begins with a single step.Our magazine ( Al-Muhaqiq) has begun 
with a deep-seated idea which emerged to presence as a worksheet 
whom more reasonable minds diputed and transferred into scientific 
project cares about legacy of scientific Hawza in Hilla per its all 
dimensions such as Quran sciences, Jurisprudence principles, 
science of man and speech, mental science, Arabic science, historical 
studies, ethics and gratitude, general knowledge and text quest.

It can be said that this journal has somewhat surpassed its initial 
stages because it takes care of the heritage of scientific Hawza in 
Hilla which scooped from that well spring of our prophet Muhammad 
and his offspring. This magazine pans out because of bearing the 
name of Al-Muhaqiq and its editorial staff members are men of 
principle and owners of project who they have serious in research 
and investigation and found participants between them and who 
have experienced in research and writing.

Al-Muhaqiq Journal is, new develop, a transient of the local Iraqi 
framework in terms of polarizing researchs and distribution. At the 
entrainement level, the researches was illustrious in both contents 
and writers especially from Islamic Republic of Iran and Bahrain.



هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

340

أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
 

340

أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
 

340

أ. م. د. قصي سمير عبيس  / أ.سيف طارق حسين العيساوي
 

The Pragmatic Approaches in the Poet Sayid Ja›far Al-Hilli›s Poem Entitled(The Face of 
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11. If the researcher publishes in the Bulletin for the first time, he should 
introduce his CV.

12. He should state whether the research has been presented to a 
conference  or a symposium without being published by that conference 
or symposium. He should also mention the scientific side that financed 
the research, or helped in preparing it.

13.  All views in the researches published in the Bulletin express the 
attitudes and viewpoints of their writers.  They do not reflect the views 
of those who have issued the Bulletin. Moreover, the arrangement of 
the researches is subjected to pure technical considerations.

14. The researches will be subjected to a confidential scientific evaluation 
so as to indicate their adequacy for publishing. They will not be sent 
back to their writers whether they are accepted to be published or not, 
according to the following mechanism:

*The researcher will be informed about receiving the sent material for 
publishing in a period of two weeks at the utmost since its arrival.

* The researchers of the accepted researches will be notified about the 
acceptance of their research by the Editing Board and the expected 
time of its publishing.

* The researches which the evaluators see that they should be modified 
or added to before their publication are to be sent back to their 
own researchers with the due notes so as to finally prepare them for 
publication.

*Researchers of the refused researches will be informed of non-acceptance 
for publication without giving any reasons.

*The agreement of the evaluators is a necessary condition for publishing 
the research.

* Every researcher will be supplied with a copy of the issue in which his 
research has been published together with a financial reward.

15 . As regards the priority of publishing, the following criteria are 
considered:

•	 The researches that have participated in conferences held by the 
publishing authority.

•	 The date of delivery of the research to the Editor-in-Chief.
•	 The date of delivery of the research after its modification.
•	 The diversification of the fields of research when possible.
16.The researches are to be sent on the following email of the Bulletin:
 mal.muhaqaq@yahoo.com or  alalama.alhilli@yahoo.com 
or delivered to the whereabouts of the Bulletin on the following address: 

Iraq, Babylon Governorate, Al-Atibba'(Doctors) Street, Building of Al-
Hilla Contemporary Museum. 
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Conditions of Publication in Al-Muhaqqiq Bulletin:  
Al-Muhaqqiq Bulletin welcomes all the contributions of the researchers 

in the fields of Scholarly Hawza(Seminary)  and receives the authentic 
researches and studies according to the following rules:
1. The research and studies should be satisfying the principles of 

scientific research and its international conventional steps as regards 
their  scientific  and artistic aspects.

2.  If the presented research is a verified text of a certain manuscript or 
more, it is published as a whole in one issue. If it is long, it is published 
in two issues. It should be should be accompanied by clear photocopies 
of the samples of the manuscript(s).

3.  It should not have been  published before, or presented to any other 
publishing means of publication.

4.  The research should be presented in three copies and printed on A4 
sheets of paper, with a CD, with the limits of between 5000 to 10000 
words with the font (Simplified Arabic) and the size (14). Pages should 
be sequentially numbered.

5.   The translated researches from any language into Arabic are 
accepted after having satisfied the scientific conditions followed in 
translation.

6.  A one-page abstract in Arabic and another one-page abstract in 
English are to be presented with the research or study, each on a 
separate paper, and each should be about 350 words.

7. The name(s) of the researcher(s), the title of the research, the place of 
the work of the researcher(s), the official degree(s), mobile number(s), 
and the email(s) should be mentioned in the first page of the research. 
No name or mark should be stated inside the research.

8.  References and resources are to be referred to at the end of the 
research by using the same numbers of the footnotes. Conventional 
scientific principles of research should be followed in documentation 
and referencing.

9.  The research is to be supplied by a list of references or a bibliography 
isolated from the footnotes. When there are  foreign references and 
resources, a special list  is allocated to them, independent of the 
Arabic references or bibliography. Both lists should be alphabetically 
ordered.

10. Tables, pictures and paintings are to be printed on separate papers. 
under each of them the reference is mentioned together with its place 
in the body of the work.
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