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مصــدر الفـهـرسـة :
رقـم تصـنيـف : LC
الـــعــــنـــــــوان :
بـيــان املسـؤوليـة :
بـيــانــات الطــبـــع :
بــيــانــات الـنـشــر :
الـوصــف الــمــادي :
ســلـسـلـة الـنـشــر :
ســلـسـلـة الـنـشــر :
تــكرارية الصــدور :
منط تاريخ الصدور :

تبصرة ببليوجرافية :
مصطلح موضوعي :
مصطلح موضوعي :
مصطلح موضوعي :
موضوع جـغرافـي :
اسم هـيـئة اضـافي :

بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة احلسين ّية املقدّسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda
BP1.1 .M84
احملق��ق  :مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس��ات والبحوث تصدر
عن حوزة احللة العلمية
العتبة احلس��ينية املقدسة .مركز العالمة احللي إلحياء تراث حوزة احللة

العلمية.
الطبعة ا ُألولى.
كرب�لاء ،العراق  :العتبة احلس��ينية املقدس��ة ،مرك��ز العالمة احللي

إلحياء تراث حوزة احللة العلمية1438 / 2017 ،هـ .
مجلد.
(العتبة احلسينية املقدسة).
(مركز العالمة احللي إلحياء تراث حوزة احللة العلمية ).
فصلية.
السنة األولى ،العدد األول (1438هـ )2017 /

الوصف مأخوذ من  :السنة االولى ،العدد الثاني (1438هـ 2017 /م).
تراث حوزة احللة -عقائدي -فكري -تاريخي-ادبي.
علماء -أدباء -محققون حليون..
مراقد علماء .تراث احللة اخملطوط.
احللة (العراق)  -احلياة الفكرية  -دوريات.
العتبة احلس��ينية املقدس��ة (كربالء ،العراق) ،مرك��ز العالمة احللي
إلحياء تراث حوزة احللة العلمية  .جهة مصدرة.

متت الفهرسة قبل النرش يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة

سياسة النشر:
( )1جملة ( املحقق ) جملة َّ
حمكمة  ،تصدر ثالث مرات سنو ًيا عن مركز العالمة احليل
التابع للعتبة احلسينية املقدسة  ,تستقبل البحوث والدراسات من داخل العراق

وخارجه التي تكون ضمن املحاور اآلتية :

**القرآن وعلومه ( التفسري واملفرسون  ،علوم القرآن  ،القراءات القرآنية )
**الفقه وأصوله ( فقه مقارن  ،فقه استداليل  ،أصول الفقه )

**احلديث وعلم الرجال ( علم الرجال  ،حديث املعصوم )
**العلوم العقلية ( منطق  ،علم الكالم  ،فلسفة )

دراسةissn
الرتقيم ،الدولي
داللية ،
دراسة صوتية ورصفية  ،دراسة تركيبية
العربية (
**علوم اللغة
العربية
معتمد اللغة

دراسات أدبية وبالغية )

2521- 4950

م .د .عالء حسني املنصوري

**الدراسات التارخيية ( تراجم  ،أحداث ووقائع
رقم )اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية :
االنكليزية
معتمد اللغة
أخالق  ،تصوف  ،عرفان )
والعرفان (
**االخالق
 2236لسنة 2017م

العباس  ،معارف إنسانية )
عبد رصفة
معارف
**معارف عامة
م.م.جعفر (عيسى

**حتقيق النصوص ( نصوص حمققة  ،نصوص جمموعة )
التصميم واالخراج الفين

**الببلوغرافيا والفهارس

عنوان اجمللة

العراق ـ بابل ـ احللة ـ شارع األطباء ـ بناية متحف
احللة املعاصر

البحثعبد
( )2يكون أوس
علي للنرش ملتز ًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف
املقدم
ارقام هاتف اجمللة

عامليا
عليها ًّ

TeL. +9647732257173

( )3أن ال يكون البحث قد نُرش سابقًا أو حاصلاً عىل قبول للنرش  ,أو ُق ّدم اىل جملة
+9647808155070
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

+9647813379806

للمجلة
االلكتروني
املؤلف
موافقة
البريد يثبت
( )4ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إلاَّ بعد تقديم ما

http: alalama.alhilli@yahoo.com

األصيل وجهة النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

Email:mal.muhaqeq@yahoo.com

( )5يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش  ،وتعرب

البحوث عن آراء ُك َّتاهبا ،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة

( )6خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

ُ
َ
الباحث بتس ّلم بحثه خالل َّمدة ال تتجاوز العرشة أيام بد ًءا من تاريخ
املجلة
( )7تبلغ
تقديمه له.

ُ
رئيس التحرير

أ.م.د .عباس هاني اجلراخ

ُ
َ
الباحث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز
املجلة
( )8تبلغ

التحرير
مدير
البحث.
الشهرين ابتدا ًءا من تاريخ تس ُّلم
حسني السلطاني
ناصر
( )9تعاد البحوث غريأ  .م .
أصحاهبا.
بدر إىل
املقبولةد .للنرش

( )10يلتزم الباحث بإجراء التعديالت اللاّ زمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير

هيأة َّ
التحرير

أو املقيمني  ،وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت

أ.د .حممد حاج تقي
أ.د.محمد كرمي إبراهيم الشمري
ايرانذوي
()11مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل
العراق-بابل
أ.د .وليد حممد السراقيب
االختصاص
سوريا
أ.د .علي حمسن بادي
حممد االسداوي
د.عبد اجمليد
( )12ختضع مجيع البحوث املقدمة للنرش إىل فحص أ.
اإللكرتوين
اإلستالل
العراق -الناصرية
مصر
( )13تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث اىل املجلة وفق
أ.د .موالي احممد عبد القادر
أ.د.حسني عبد العال اللهييب
اجلزائرنرش البحث
صيغة تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها  ،وال حيق ألية جهة أخرى إعادة
العراق -النجف االشرف
املظفر
احلسني عبد
أ.د .علي
التحريراهللجملة
عبد هيأة
ورئيس
أو ترمجته وإعادة نرشه إلاَّ بموافقة خطية من املؤلف
أ.د .بالسم عزيز شبيب الزاملي
العراق-النجف االشرف
(املحقق)
أ.م .د.صالح حسن هاشم االعرجي
العراق -النجف االشرف
جيوز له ذلك
سحب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش ،
( )14ال جيوز للمؤلف
ولكنبابل
العراق-
َ
احلجار
أ.د.عدي جواد
محيدي
التحرير محزة
أ.م.د .كريم
حرصا.
قبل صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة
ً
العراق -بابل
العراق -النجف االشرف
( )15يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي نُرش فيه بحثه
أ.د.رزاق حسني فرهود
أ.م.د .ياسر حممد ياسني
الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى
( )16يتوجب عىل
العراق-النجف االشرف
العراق  -صالح الدين
حممد علي
أ.د حيدر
السهالنيالبحث
خالل إجراء
املقدمة له
م .د .قيس بهجت العطار
العراق-النجف االشرف
إيرانيف البحث أو عدم
( )17يتوجب عىل املؤلف إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبري
م.د.حممد عبد اهلادي شاكر العامري
النجفاخلطأ .
تصحيح
دقة باملعلومات  ،وأن يسهم يف
االشرف
العراق -
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م.إَلى)
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النشر:
سياسة النشر
حمك َّ
جملة َّ
احليل
العالمةاحليل
مركزالعالمة
عنمركز
سنوا ًياعن
مراتسنو ًي
ثالثمرات
تصدرثالث
مة،،تصدر
حمكمة
املحقق))جملة
( )1جملة (( املحقق
العراق
داخلالعراق
والدراساتمنمنداخل
البحوثوالدراسات
تستقبلالبحوث
املقدسة،تستقبل
احلسينية املقدسة ,
التابع للعتبة احلسينية

وخارجه التي تكون ضمن املحاور اآلتية :

**القرآن وعلومه ( التفسري واملفرسون  ،علوم القرآن  ،القراءات القرآنية )).
**الفقه وأصوله ( فقه مقارن  ،فقه استداليل  ،أصول الفقه )).

**احلديث وعلم الرجال ( علم الرجال  ،حديث املعصوم )).
1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

**العلوم العقلية ( منطق  ،علم الكالم  ،فلسفة )).
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داللية ،
داللية ،
دراسة
دراسة
تركيبية ،
تركيبية ،
دراسة
دراسة
ورصفية ،
صوتيةورصفية ،
دراسةصوتية
العربية((دراسة
اللغة العربية
**علوم اللغة
دراسات أدبية وبالغية )).

**الدراسات التارخيية ( تراجم  ،أحداث ووقائع )).

االخالق والعرفان ( أخالق  ،تصوف  ،عرفان )).
**األخالق

**معارف عامة ( معارف رصفة  ،معارف إنسانية ) .

حمققة  ،نصوص جمموعة )).
**حتقيق النصوص ( نصوص حمقّقة
والفهارس.
**الببلوغرافيا والفهارس

عليها
املتعارف
وخطواتهاملتعارف
العلميوخطواته
النرشالعلمي
بمنهجيةالنرش
ملتزم ًامابمنهجية
املقدمللنرش
املقدم
( )2يكون البحث
البحث ّ
للنرشملتز ً
عامليا
عاملي
عليهااًّ .
ًّ

سابقًاقًاأوأوحاحاصلاً
للنرش ,أو ُ
جملة
أوق ّ ُدق ّمدماىلاىلجملة
قبولللنرش،
عىلقبول
صلاً عىل
ُرشساب
قدن نُرش
البحثقد
يكونالبحث
( )3أن ال يكون
بذلك.بذلك
تعهداخاص
خاص
ويوقع الباحث تعهدً ا
أخرى،،ويقوم
أخرى
بتوقيع ًّ

املرتمجة إلاَّ
األصيل وجهة
املؤلف املؤلف
موافقة موافقة
يثبتما يثبت
تقديم
تقديم ما
بعدإلاَّ بعد
املرتمجة
البحوث
البحوث
تقوم املجلة بنرش
( )4ال تنرش
ونرشه.البحث ونرشه
عىل ترمجة
البحث
ترمجةالنرش
األصيلعىلوجهة
النرش

وتعرب
للنرش ،وتعرب
املرسلللنرش ،
بحثهاملرسل
حمتوياتبحثه
عنحمتويات
الكاملةعن
املسؤوليةالكاملة
الباحث املسؤولية
( )5يتحمل الباحث

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ
البحوث عن آراء ُك َّتاهبا ،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة
البحوث عن آراء ُك َّتاهبا ،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة .
البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها
( )6خيضع ترتيب
تتعلق هبوية املجلة وحماورها.
فنية
العتبارات
ترتيب البحوث
()6
خالل َّ
هيأة
خيضع ُ
َ
حريرتتجاوز العرشة أيام بد ًءا من تاريخ
التمدة ال
الباحث بتس ّلم بحثه
املجلة
( )7تبلغ
ُ
َ
الباحث تس ّلم بحثه خالل مدة ال تتجاوز عرشة أيام بد ًءا من تاريخ
املجلة
( )7تب ّلغ
تقديمه له.

قبل صدور ذلك القرار ،وبموافقة السيد رئيس التحرير حرصا.
الكاظمي جيوز له ذلك
النرش ً ،ولكن
للمؤلف
( )14ال جيوز
َ
سحباملال
كاظم
جبار
أ.م .د
قبولعماد
بحثه بعد صدور قرار د.
( )14يتوجب عىل الباحث اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى
حرصا.
قبل صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير
ً
جامعة بابل  /كلية الدراسات القرآنية
اجلامعة العاملية.لندن /العراق
املقدمة له خالل كتابة البحث.
( )15يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي نُرش فيه بحثه
( )15يتوجب عىل الباحث إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبريا يف البحث أو
( )16يتوجب عىل الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع ًالدعم األخرى

السبع
د.وساميفعباس
اخلطأ .
تصحيح
عدم دقّة يف املعلومات  ،وأن يسهم

املقدمة له خالل إجراء البحث
ُرشيففيه بحثه
الذي ن
عندمن
نسخة
مملكةمع
جمانية
عىل ثالث
املؤلف
()17يمنح
()16
البحرين
البحث.أو عدم
كبري
العددخطأ
اكتشافه
التحرير
مستالترئيس
املؤلف إبالغ
يتوجب
دقة باملعلومات  ،وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ .
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2018م2022م
1443هـ -
الرابععشر
السادس
العدد
السابع -
السـنة السابعة

تقديمه لهُ.
َ
الباحث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز
املجلة
( )8تبلغ
املوسوي
نوري
حممد
د
أ.م.
الشمري
كاظم
يوسف
أ.د
ُ
َ
الباحث باملوافقة أو ُّعدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز
املجلة
( )8تبلغ
الشهرين ابتدا ًءا من تاريخ تسلم البحث.
للعلومتس ُّلم
تاريخ
كلية من
بابل/ابتداء
الشهرين
البحث .جامعة بابل /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
االنسانية
الرتبية
جامعة
( )9تعاد البحوث ًغري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.
( )9التعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.
( )10يلتزم الباحث بإجراء التعديالت اللاّ زمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير
أ.م.د محيد جاسم الغرابي
يلتزمعبد
( )10أ.د
اإلسداوي اللاّ زمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير
محمدالتعديالت
اجمليدبإجراء
الباحث
أو املقيمني  ،وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت
املنيا/إىلمصر
االسالمية
تسلمهالعلوم
كربالء /كلية
التعديالت .
جامعة تاريخ
املجلة خالل أسبوع من
جامعةوإعادته
أو املقومني ،
()11مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي
الشاطي
اجلبار
أ.م.د.عادل
مجيعها
عبدللنرش
املقدمة
( )11البحوث
ختضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي
االختصاص
أ.م .د قاسم رحيم حسن
االختصاص ،وإىل فحص االستالل اإللكرتوين .
للنرش إىل فحص اإلستالل اإللكرتوين
املقدمة
البحوث
القرآنية
الدراسات
مجيع كلية
ختضعبابل /
()12جامعة
للدراسات
بابل
مركز
/
بابل
جامعة
( )12تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث اىل املجلة
( )13تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث اىل املجلة وفق
املؤلف بتوقيعها  ،وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش
يقوم
أ.د.محيدتعهد
عىل وفق صيغة
نظري
عطائي
البحث
إعادة نرش
أخرى
م.دألية
بتوقيعها  ،وال حيق
املؤلف
صيغة تعهد يقوم
العيساوي
محيدي
جهةمحزة
كريم
البحث أو ترمجته لاَّ
بموافقة خطية من الباحث ورئيس حترير املجلة .
وإعادة إنرشه إلاَّ
أو ترمجته
بموافقة خطية من املؤلف ورئيس هيأة التحرير جملة
اصفهان/ايران
جامعة
بابل
الكاظم/
اإلمام
كلية
سحب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش  ،ولكن جيوز له ذلك
( )13ال جيوز للباحث
ُ
(املحقق)

9

دليل املؤلفني
( )1تستقبل املجلة البحوث والدراسات التي تكون ضمن حماورها املبينة يف سياسة
النرش.

( )2أن يكون البحث املقدم للنرش أصيلاً  ،مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
الورقي ِ
الورقي
النرش
يتضمنه ِمن
للمجلة
حرصيةاحلق
عىل حرص
الباحث
يوافق
( )3أن
والتوزيعلكرتوين
واإل
والتوزيع
وماالنرش
تتضمن
للمجلة
حقوق
الكاتب
يعطي
ِ
االستخدام للبحث .
واخلزن
لكرتوين
واإل
وإعادةللبحث
االستخدام
وإعادة
واخلزن

صفحة.
أربعني صفحة
( )4ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني

( )5ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين alalama.alhilli@yahoo.
 comو . mal.muhaqeq@yahoo.com

( )6يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج الـ (  ) wordأو (  ) LaTeXوبحجم صفحة

وهبيئةعمودين
(  ) A4وهبيأة
متن البحث بنوع خط Times New
ويكتبمتن
منفصلني،ويكتب
عمودين منفصلني
 Romanوبحجم .14

أن ال يتجاوز
مستقلة،
صفحة
باللغةاإلنكليزية
للبحث باللغة
ملخص للبحث
( )7يقدم ملخص
مستقلةعىلوأن
صفحة
اإلنكليزيةيفويف
(  ) 300كلمة .

( )8أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية :
**عنوان البحث.

االنتساب.
وجهاتاالنتساب.
الباحثني،وجهات
**اسم الباحث  /الباحثني
**الربيد االلكرتوين للباحث  /للباحثني.
**امللخص.

**الكلامت الداللية.

( )9يكتب عنوان البحث يف وسط الصفحة وبنوع خط Times New Roman
وحجم . Bold 16

( )10يكتب اسم الباحث  /الباحثني يف وسط الصفحة وحتت العنوان وبنوع خط
 Times New Romanوبحجم . Bold 12

( )11تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط  Times New Romanوبحجم
النشر:
سياسة
جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط  Times New Romanوبحجم
تكتب
()11
. Bold 10
. Bold
(10 1
املحقق ) جملة َّ
مرات سنو ًيا عن مركز العالمة احليل
ثالث
حمكمة  ،تصدر
)جملة (
خط َّ
حرير
الت
هيأة
 Times Newوبحجم 12
Roman
( )12يكتب ملخص البحث بنوع
العراق 12
وبحجم
Times
New Roman
بنوع خط
البحث
ملخص
داخل
والدراسات من
تستقبل البحوث
املقدسة ,
احلسينية
يكتبللعتبة
( )12التابع
.Italic , Bold
.Italic
, Bold
تكون ضمن املحاور اآلتية :
وخارجه التي
( )13تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط Times
املوسوي
مخسحممد
أ.م .د
الشمري
الكلامتكاظم
يوسف
أ.د
خط Times
نوريبنوع
كلامت
علوم عددها
اليتجاوز
الداللية التي
تكتب
()13
القرآنية )
القراءات
القرآن ،
واملفرسون ،
التفسري
وعلومه (
القرآن
**
 New Romanوبحجم Italic,Justify 11
. Italic,Justify
وبحجمفقه11
New
Roman
الفقه )
أصول
مقارن ،
كليةفقه
وأصوله (
**الفقه
كلية الرتبية
استداليل ،جامعة
للعلوم
الرتبية
بابل/
جامعة
اإلنسانيةالبلد)
للعلوماملدينة ،
اجلامعة ،
بابل/الكلية ،
القسم ،
االنسانيةاآليت (
عىل النحو
تثبت
اإلنتساب
جهات
()14
املعصوم  )،الكلية  ،اجلامعة  ،املدينة ،
حديث (:القسم
النحو اآليت
عىل
تثبت
االنتساب
جهات
()14
**احلديث وعلم الرجال ( علم الرجال ،
وبدون خمترصات.
اإلسداوي  ،فلسفة ) أ.م.د محيد جاسم الغرابي
محمد
اجمليد
البلد)عبد
أ.د
خمترصات.
منطق  ،علم الكالم
وبدون(
العقلية
**العلوم
( )15عند كتابة ملخص البحث  ،جتنب املخترصات واالستشهادات.
املنيا/
جامعة
واالستشهادات.
املخترصات
مصر،
البحث
ملخص
كتابة
()15
كلية
دراسةكربالء/
جامعة
االسالميةدراسات
العلومداللية ،
دراسة
تركيبية ،
جتنبورصفية ،
صوتية
دراسة
العربية (
عنداللغة
علوم
**
( )16عدم ذكر اسم الباحث  /الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.
الشاطييف متن البحث عىل اإلطالق.
اجلبار /الباحثني
الباحث
عدم ذكر
عبد
أ.م.د.عادل
اسم)
وبالغية
()16أدبية
( )17تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر
قاسم
( )17تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابةأ.م .د
حسناسم املصدر
رحيمبذكر
للتوثيق
اهلوامش
ووقائع )
**الدراسات التارخيية ( تراجم  ،أحداث
رضورة ْ
أن تكون مرقمة ترقيماً متسلسلاً  ,وتُوضع يف
والصفحة ،
ورقم
معالقرآنية
الدراسات
اجلزء  /كلية
جامعة بابل
ْ
للدراساتُوضع يف
متسلسلاً  ،وت
مرقمة
تكون
أن
رضورة
مع
،
والصفحة
اجلزء
ورقم
مركز بابل
جامعة
بابل /ترقيماً
**االخالق والعرفان ( أخالق  ،تصوف  ،عرفان )
هناية البحث.
البحث.
** هناية
نظريمعارف إنسانية )
رصفة ،
معارف
معارف عامة (
عطائي
أ.د.محيد
العيساويترتيب
محيديمن حيث
محزةالعلمية
البحوث
كتابة
يف
املتبعة
الفنية
بالرشوط
الباحث
يلتزم
()18
كتابةكريم
( )18يلتزم الباحث بالرشوط الفنية املتبعة يف م.د
البحوث العلمية من حيث ترتيب
**حتقيق النصوص ( نصوص حمققة  ،نصوص جمموعة )
ومصادره  ،كام جيب مراعاة وضع صور املخطوطات
جامعة وهوامشه
البحث بفقره
اصفهان/ايران
صوربابل
الكاظم/
املخطوطات
اإلمام وضع
وهوامشه ومصادره  ،كام جيبكليةمراعاة
بفقره
** البحث
الببلوغرافيا والفهارس
( للنصوص املحققة ) يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
بمنهجيةيف متن
مكاهناًمااملناسب
املحققة ) يف
للنصوص
(
البحث .وخطواته املتعارف عليها
النرش العلمي
للنرش ملتز
البحث املقدم
()2يكون
صيغة Harvard
وحسب
البحث
هناية
يف
واملراجع
املصادر
قائمة
تثبيت
()19
املال
كاظم
جبار
د
أ.م.
د .عماد الكاظمي
تثبيت قائمة املصادر واملراجع يف هناية البحث وحسب صيغة Harvard
()19
عامليا
ًّ
.Reference style
القرآنية
الدراسات
كلية
/
بابل
جامعة
اجلامعة
العراقجملة أخرى ,
العاملية.لندن/دم اىل
قبول للنرش ,
 .Referenceنُرش سابقًا أو حاصلاً عىل
styleيكون البحث قد
()3أن ال
أو ُق ّ
اجلداول أو الصور
( )20تُث َّب ْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو
بذلكخالل متن البحث أو اجلداول أو الصور
االستشهاد هبا
التي تم
( )20تُث َّب ُت
تعهد خاص
الدراساتبتوقيع
ويقوم الباحث
بشكل دقيق يف قائمة املصادر  ,وبالعكس.
بعدالسبع
عباس
وبالعكس.
تقومدقيق
()4البشكل
د.وسام إلاَّ
تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل
املصادر،املرتمجة
قائمةالبحوث
املجلةيفبنرش
( )21يلتزم الباحث  /الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود
البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود
ونرشه كان
إذا
ببيان ما
الباحثون
الباحث /
( )21يلتزم
البحث
عىل ترمجة
وجهة النرش
مملكة
البحرينتفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.
مالية يمكن
أية عالقات شخصية أو مهنية أو
وتعرباملصالح.
تضارب يف
تفسريها عىل
مالية يمكن
املسؤوليةمهنية أو
شخصية أو
عالقات
أية
البحوث
املرسلأهناللنرش ،
حمتويات بحثه
الكاملة عن
الباحث
()5يتحمل
عن آراء ُك َّتاهبا  ,وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة

()6خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

مني
املؤلفني
دليل املق ّو

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

البحثسياسة
حماورهايقرأاملبينة يف
للبحوثالتي
والدراسات
البحوث
تستقبل
َّ
الذي
ضمنهي أن
تكونللنرش ،
املرسلة
العلمي
املجلةللمقوم
الرئيسة
()1املهمة
إن
النرش.
ضمن ختصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه عىل وفق رؤى ومنظور علمي
يقع

1212
12

أخرى.
بتثبيتوسيلة نرش
جملة أو أية
نرشه
يسبق
آراءأصيلاً  ،مل
أليةللنرش
املقدم
البحث
( )2أن يكون
ملحوظاته البناءة
ثميفيقوم
ومن
شخصية ،
خيضع
أكاديمي ال
( )3يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي ِ
واإللكرتوين
والصادقة عن البحث املرسل اليه .
واخلزن وإعادة االستخدام للبحث
قبل البدء بعملية التقويم  ،يرجى من املقوم التأكد فيام إذا كان البحث املرسل إليه
( )4ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة
يقع ضمن ختصصه العلمي أم ال ،فإن كان البحث ضمن ختصصه العلمي ،فهل
( )5ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين alalama.alhilli@yahoo.
يمتلك املقوم الوقت الكايف إلمتام عملية التقييم ؟ إذ ّ
إن عملية التقويم جيب أن
 comو mal.muhaqeq@yahoo.com
عرشة أيام
التتجاوز
املرسل .للنرش بربنامج الـ (  ) wordأو (  ) LaTeXوبحجم صفحة
البحث
( )6يكتب

يرجى اجراء
املحددة ،
الفرتة
متنخالل
وامتامها
التقويم
عمودينعملية
عىل إجراء
املقوم
Times
New
بنوع خط
البحث
ويكتب
منفصلني
وهبيئة
موافقة) A
بعد ( 4
.14املحددات اآلتية :
وبحجم وفق
التقويم عىل
عملية
Roman

باللغة اإلنكليزية ويف صفحة مستقلة وأن ال يتجاوز
ملخص
يقدم
()7
البحث أصيلاً
يكون
( )1أن
للبحث ومهماًّ .

 ) 300كلمة
(( )2
البحث .والسياسة العامة للمجلة وضوابط نرشها.
أن يتفق
إذااآلتية
املعلومات
منيفالبحث
البحثاألوىل
الصفحة
حتتوي
( )3أن
()8
هل ّ
كانت :نعم  ،يرجى اإلشارة
عىل سابقة ؟
دراسات
متناولة
فكرة
إن
**عنوان البحث.
اىل تلك الدراسات.
**اسم الباحث  /الباحثني وجهات االنتساب.
( )4مدى انطباق عنوان البحث عىل البحث نفسه وحمتواه .
**الربيد االلكرتوين للباحث  /للباحثني.
( )5بيان ما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .
**امللخص.
( )6هل تصف مقدمة يف البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟
**الكلامت الداللية.
بدراستها؟.
وسط قام
املشكلة التي
عنوان فيها
أوض َح
( )9وهل
يكتب َ
وبنوع خط Times New Roman
الصفحة
البحث يف
للنتائج التي توصل إليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع .
الباحث
( )7مناقشة
. Bold
وحجم 16

وبنوعفيها.
العنوانجانب
وحتت عىل أي
الصفحةالكاتب
وعدم اطالع
التقويم/بشكل
()8
خط
رسييف ،وسط
الباحثني
عمليةالباحث
جترى اسم
()10أنيكتب
 Times New Romanوبحجم . Bold 12

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
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ِد َر َ
ّ

اخلفاجي
أ.د .حكمت عبيد
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خطاب
ين
اخلطاب القرآ ّ
ٌ
َّ
ّ
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ومفاد هذا األمر َّ
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أن القرآن ُ
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(إعادة ،قراءة ،منظومة ،قيم ،نسخ)
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Re-Reading the Abrogation of the Qur'an
In the Light of the Value System of the Qur’anic Discourse
Analytical Study According to Ibn al-Mutawaj al-Bahrani
(T/ 820 AH)
Dr. Hikmat Obaid Al Khafaji
College of Islamic Sciences/University of Babylon
Lect. Abeer Jabbar Kazem Al-Mulla
College of Islamic Sciences/University of Babylon
Abstract
Research hypothesis: The research starts from a major assumption that
Value system); to re-read (the abrogation) – alleged- in the Qur'an.
The implication of this matter is that the Qur’anic discourse is copious of values, and in other words, the sum of its letters represents a set of
values, which put them forward in a special way; and the punishment was
inflicted against those who violate them, in order to achieve human, intellectual, societal and mental security. If we contemplate the humanitarian
values in the verses allegedly abrogated, we would find in that the Qur’an
set a letter to handle the punishment against those who violated those values, but it excluded those of them who repented. The ruling remained in
effect against those who did not repent, and it was removed from those of
them who repented. This is a specification, or a reduction of the circle of
the ruling, not abrogation as it is claimed, or it was a term for the forerunners, and perhaps those who came after them followed their path; but it is
not from the act of abrogation.
Keywords: Re-read, Array, Values, Abrogation
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the Qur’anic discourse is a (Value) discourse, which can be employed (the
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ين ،وأرشف الصالة وأتم التَّس�ليم على َأشرْ ِ
مجعني
ف َخ ْل ِق ِه َأ
َ
الحْ َ ْم�دُ هللِ َر ِّب ال َعاملِ َ
َّ
ُّ
أه�ل ِ
ِ
حمم�د  ،وعلى ِ
امليامني (صل�وات اهلل عليهم
اهل�داة
بين ال َّطاهري� َن
َ
بيته ال َّط ِّي َ
َّ
ساروا عىل هنجه مهتدي َن
املخلصني
أمجعني) ،وعىل أصحابه
َ
َ
َ
املنتجبني ،ا َّلذي َن ُ
َق ِ
للكتابة ِ
ِ
ٍ
ألس�باب ،أحدُ َها  :بي�ان َّ
ه�ذا ال ُعن َْو َ
اخترَ ْ نَا َ
�د ْ
أن اآليات -املدَّ عى
فيه
ان
ٍ
وبعبارة أخرى :نجد
ليس�ت من باب النَّس�خ ،لو قرأناه قراءة (قيم َّية)،
نس�خها -هي
ْ
َّ
القرآين املدَّ عى أنَّه منسوخ يتحدَّ ث عن قيم قد اخترُ ِ َق ْت ،ورتَّب عىل ذلك
أن اخلطاب
ّ

املرتكبني ناظر إىل القيم؛ النتهاك
إىل القي�م ،فهو يف حال ترتيب احلكم (اجلزاء) على
َ

أيضا؛ لعودة
ناظر إىل احلكم ً
حرمتها ،ويف حال رفع احلكم (اجلزاء) عن الت َ
َّائبني منهم ٌ

احلرمة إىل تلك القيم ،بتوبة
املرتكبني ،املعبرِّ ة عن احرتامهم ،واعرتافهم بتلك القيم،
َ
َ
يف حني َّ
وكان هدفنا تبنِّي
املرصي َن عىل انتهاك تلك القيم،
أن احلكم بقي س�ار ًيا بحق ِّ

مشروع إع�ادة قراءة النَّس�خ ،قراءة قيم َّي�ة ،وهو مشروع جديد يف باب�هْ ،
وإن كانَت
النتيج ُة تلتقي مع القراءات األُ َخر ،بنفي النَّسخ؛ ولتحقيق هذا األمر وق ْفنا عىل كتاب

البحراين (ت820/هـ).
املتوج
(اآليات النَّاسخة واملنسوخة) ،البن َّ
ّ
ِ
لخ ٍ
ومبحثنيَ ،
�ت ُخ َّطتُن�ا يف َن ْظ ِم ه�ذا البحث َعلىَ ُم َّ
كان
�ص ،ومقدِّ م�ة،
وق�دْ َقا َم ْ
�خ بِ َط ِري َق ِة االس�تِ ْثن ِ
َ
ُ
األول بعن�وان( :تحَ َ ُّق ُق الن َّْس ِ
نصا،
َاء)،
عرش ًّ
وتناول َ
املبح�ث َّ
ْ
إح�دَ َ
َ
وكان املبحث ال َّثاين بعنوان( :تحَ َ ُّق ُق الن َّْس ِ
مطالب،
وتضمن ثالثة
�ق ُأ ْخ َرى)،
�خ بِ َط ِر ِائ َ
َ
َّ
�خ بِ َط ِريقة الشرَّ ط) ،و(تحَ َ ُّق ُق الن َّْس ِ
هي( :تحَ َ ُّق ُق الن َّْس ِ
�خ بِ َط ِريقة البدل) ،و(تحَ َ ُّق ُق الن َّْس ِخ
ثم اخلامتة والنَّتائجَ ،فث َبت املصادر واملراجع.
بِ َط ِريقة البيان)َّ ،
ِ
ِ
ني.
حل ْمدُ هللِ َر ِّب ال َعالمَِ َ
َوآخ ُر َد ْع َوانَا َأن ا َ
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تاب
االختراق حكماً (جزا ًء) ،واخلطاب
عمن َ
القرآين املدَّ عى أنَّه ناس�خ هو يتحدَّ ث َّ
ّ
ِ
ناظر
م�ن أولئك ا َّلذي َن اخرت ُق�وا تلك القيم ،ورفع عنهم اجلزاء ،فالق�رآن يف
احلالتني ٌ
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م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

ُ
األو ُل :حَ َ
ت ُّق ُق َّ
االس ِت ْث َنا ِء
املبحث َّ
الن ْس ِخ ِب َط ِري َق ِة ْ
َّ -1
إن قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾( )1منسوخ بقوله تعاىل:

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(.)2

َّ�ص ال َّث�اين ه�و (النَّاس�خ) ،فقد قال اب�ن ا ُمل َّتوج
األول ه�و (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّ�ص َّ
فالن ُّ
َ
((نس�خها اهلل تع�اىل باالس�تثناء))( ،)3وذكر اآلية
البح�راين َع ِق�ب ذك�ر اآلية األوىل:
ّ
()4
حلكْم.
ال َّثانية ا َّلتي بدأت بأداة االستثناء (إلاَّ )  .ويريد بالنَّسخ -هنا -نسخ ا ُ
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ولو تأ َّم ْلنا النَّسخ املدَّ عى بـ (االستثناء) -يف هذا املطلب لوجدْ نا َّ
األول
َّص َّ
أن الن َّ

22
22
22

نص عا ٌّم ،واجلزاء (ال َّلعن) فيه يشمل َّ
كتم (الب ِّينات ،واهلدى) ،سوا ٌء َ
كان تائ ًبا
ٌّ
كل من َ
ٍ
وبعبارة أخرىَّ :
نص عا ٌّم يشمل
مستمرا عليه،
عن فعله أم
َّص -قبل االستثناءٌّ -
إن الن َّ
ًّ
(التَّائ�ب) ،و(غير التَّائب= املس�تمر) ،يف حني َّ
خاص ورد عىل
ن�ص
ٌّ
َّص ال َّثاين ٌّ
أن الن َّ

خرج التَّائب؛ اس�تنا ًدا
الن ِّ
فخرج بعض أفراده من ُحكْم (ال َّلعن) ،أي :إنَّه َّ
َّ�ص الع�ا ِّمَّ ،
وخص ال َّلعن ببعض أفراده ،فقد
اإلهلي،
إىل تَو َبتِ ِه وإصالحه ،فأصبح مش�مولاً بامل ِّن
َّ
ّ
خصصه بـ (غري التَّائب)؛ الس�تمراره عىل كتامن (الب ِّينات ،واهلدى) .فاالس�تثناء أ َّكدَ
َّ
لعن املستمر عىل الكتامن ،ومل يلجأ إىل التَّوبة(. )5

يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ م َّ
املتوج
أن (النَّس�خ باالس�تثناء) قاعد ٌة من قواعد النَّسخ عند ابن َّ

واحلق َّ
أن
البح�راين ،فق�د تبنَّ�ى منه�ج املتقدِّ مين بجعل االس�تثناء من ح�دِّ النَّس�خ.
ُّ
ّ
ِ
نوع من أنواع التَّخصيصَّ .
ولعل املتقدِّ مني
ليس من َحدِّ النَّس�خ  ،وإنَّام هو ٌ
االس�تثناء َ
ٍ
جزئي
نس�خ
خرج بع�ض أفراد العا ّم من احلُكْم؛ ملا فيه من
ٍّ
ع�دُّ وه من النَّس�خ؛ لكونه َّ

للحكْم.
ُ

ونلم�س (املنظوم�ة القيم َّي�ة) يف اخلطاب
ْ�م (ال َّلعن)
ُ
الق�رآين ،يف َأ َّن ُه اس�تَثنى ُحك َ
ّ

عم�ن حتلىَّ بالقيم املوجبة لالس�تثناء ،وه�ي( :التَّوبة) ،و(اإلصلاح) ،وأبقاه يف َح ِّق
َّ

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

استخف بالقيم ا َّلتي يوجب االستخفاف هبا ُحكْم ال َّلعن ،وهي (تبني) البيانات،
َمن
َّ
واهلدى ،بحسب ما َّنزهلا اهلل َّ
(جل جال ُل ُه).

َّ -2
إن قوله تعاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾( )6منس�وخ

األول ه�و (املنس�وخ)،
َّ�ص َّ
بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( .)7فالن ُّ
البحراين َع ِقب ذك�ر اآلية األوىل:
ت�وج
َّ�ص ال َّث�اين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّ
والن ُّ
ّ
((ثم اس�تثنى ...وهذه إش�ارة إىل اخللع واملباراة ،فإنَّه ِ
أن َ
حي ُّل له ْ
يأخذ من امرأته ا َّلتي
َّ

النَّسخ.

َّ -3
إن قول�ه تع�اىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ﴾( )10منسوخ بقوله تعاىل ﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

َّ�ص
ﯪ
ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾( .)11فالن ُّ
البحراين بعد
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال اب�ن ا ُمل َّتوج
األول هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّ
ّ
((ثم اس�تثنى))( ،)12وذكـر اآلية ال َّثانية ا َّلتي بدأت بأداة االس�تثناء
ذك�ره اآلي�ة األوىلَّ :
(إلاَّ )(.)13

بع�د التَّأ ُّمل نلحظ َّ
وحكْمهم-
نص عا ٌّم يش�مل
َ
املنافقين ك َّلهمُ ،
األول ٌّ
َّص َّ
أن الن َّ

ري�ب -اإللق�اء يف الدَّ رك األس�فل من نار جهنَّ�م ،واحلرمان م�ن النَّصري ،يف حني
ال
َ

َّ
َّائبني–
َّص العا ِّم،
ن�ص
فخ�رج بعض أفراده -الت َ
خاص ،ورد عىل الن ِّ
ٌّ
َّ�ص ال َّثاين ٌّ
أن الن َّ
َّ
ٍ
وبعبارة
َّائبني منهم-
حلكْم العا ّم
للمنافقين ،وقرصه عىل بعض أفراده -غير الت َ
َ
م�ن ا ُ
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ُ
تقول :ال أطأ لك مضج ًعا))( ،)8وذكر اآلية ال َّثانية ا َّلتي بدأت بأداة االستثناء (إلاَّ )(. )9
فالنَّص ال َّثاين أبقى احلكْم األول (عدم ِ
بحق من يتَّصف بقيم (إقامة)
احل ِّل َّية) سار ًيا ِّ
َّ
ُّ
ُ
َ
وأب�دل ُحكْم (العدم) ب�ـ (احل ِّل َّية) ملن يتخلىَّ عن تل�ك القيم ،فيتَّصف بـ
ح�دود اهلل،
ٍ
وبعب�ارة أخ�رىَّ :
حلكْم= عدم
(خ�وف) إقام�ة احلدود.
خص َ
َّص ال َّث�اين َّ
إن الن َّ
�ص (ا ُ
ِ
احل ِّل َّي�ة) بم�ن يتَّصف بإقامة احل�دود ،وهبذا يتَّضح َّ
أن االس�تثناء ح َّقق التَّخصيص ال

23

م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

أخرىَّ :
املنافقني؛ اس�تنا ًدا إىل توبتهم ،وإصالحهم،
َّائبني م�ن
َ
خ�رج الت َ
إن االس�تثناء َّ

َّائبني منهم؛ لكوهنم مستمري َن
واعتقادهم باهلل ،وإخالص دينهم ،وقرصه عىل غري الت َ
ِ
املنافقني؟(.)14
الصنف من
كني به.
عىل النِّفاق،
َ
ومتمس َ
فكيف ُيدَّ عى نسخ هذا ِّ
ِّ
و(املنظومة القيمية) ظاهر ٌة يف اخلطاب القرآينِ ،
فقد استثنى ُحكْم اإللقاء يف الدَّ رك
َّ
ّ
املؤهلة لالس�تثناء،
عمن حتلىَّ بالقيم ِّ
األس�فل من نار جهنَّ�م ،واحلرمان من النَّصيرَّ ،
أعن�ي :التَّوب�ة ،اإلصالح ،االعتص�ام ،اإلخالص ،فه�ذه صفات غَّي�رَّ َ ْت حاهلم من

مؤمنني ،وعدَّ َل ْت جزاءهم من الدَّ رك األسفل ،إىل األجر العظيم .وأبقاه
منافقني ،إىل
َ
َ
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استخف هبذه القيم ،فأظهر اإليامن ،وأبطن ال ُك ْفر.
بحق من
َّ
ّ

2424
24

َّ -4
إن قول�ه تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

()15

منس�وخ بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

َّص ال َّثاين هو (النَّاسخ) ،فقد
األول هو (املنسوخ) ،والن ُّ
َّص َّ
ﮬ ﮭ﴾( .)16فالن ُّ

َ
((نس�خها اهلل تعاىل باالس�تثناء))(،)17
البحراين بعد ذكره اآلية األوىل:
قال ابن ا ُمل َّتوج
ّ
وذكر اآلية ال َّثانية ا َّلتي بدأت بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)18

بع�د النَّظر يظهر لنا َّ
ش�هروا
املحاربني ،وهم من
نص عا ٌّم يش�مل
َ
األول ٌّ
َّص َّ
أن الن َّ
ُ

والزمان ،واجلن�س ،واإلمكان َّيات،
املاري َن مطل ًقا ،بلح�اظ املكانَّ ،
ِّ
السلاح؛ إلخافة ِّ
ب�ر كانُ�وا أم يف ٍ
بح�ر ،ليلاً
ذك�ورا كانُ�وا أم ُأنا ًثا،
هنارا،
ُ
ً
واملعتق�د ،أي :يف ٍّ
خرج�وا أم ً

الريبة كانُ�وا أم من غريهم؟( .)19وبك�ون (العقوبة=
ضعف�اء هم أم أقوي�اء ،من أهل ِّ
ٍ
َّفي) ،قيل:
اجل�زاء) على حرابتهم ،هي (القت�لَّ ،
والص ْلب ،والقطع من خلاف ،والن ّ
عىل التَّخيري ،وقيل :عىل الترَّ تيب والتَّفصيل ،فاإلمام خميرَّ ٌ بني العقوبات أربعتها(.)20

األول ،فق�ال(( :والتَّخيري أوىل؛ لظاهر منطوق
املت�وج
الرأي َّ
وتبنَّ�ى ابن َّ
البحراين َّ
ّ

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ
()21
الس
احلق القول بالتَّخيري))( ،)22يف حني
�يوري ،فقال(( :فإ ًذا ُّ
ّ
اآلية))  .وتابعه عليه ُّ

َّ
َّائبني :قبل
نص
فخرج بعض أفراده -الت َ
خاص ور َد عىل الن ِّ
ٌّ
َّص ال َّثاين ُّ
أن الن َّ
َّص العا ّمَّ ،
َّائبني،
حلكْ�م العا ّم
للمحاربني ،وقرصه عىل بعض أف�راده ،وهم غري الت َ
َ
ال ُق�درة -من ا ُ

َّائبين -بع�د ال ُق�درة -منهم ،وبعب�ارة أخرىَّ :
خرج هذا
أو الت
َ
إن االس�تثناء -هن�اَّ -
ِ
صنفني ،مها:
املحاربني؛ اس�تنا ًدا إىل توبتهم -قبل ال ُق�درة -وقرصه عىل
الصن�ف من
َ
ِّ
َّائبني :بعد ال ُقدرة.
َّائبني ،والت َ
غري الت َ

أن التَّوبة -قبل ال ُقدرة -ت ُ
بالذكر َّ
ومن اجلدير ِّ
(حق اهلل) تعاىل،
ُسقط عن املحارب ّ

رحا فال ُيس�قطه إلاَّ
إن َ
اآلدميْ :
ُ
فح�ق
اآلدمي)،
(حق
وال ت
ّ
ُس�قط عن�ه ّ
كان قتلاً أو ُج ً
ّ
ّ

املؤهلة لالس�تثناء ،وهي التَّوبة -قبل ال ُقدرة -فهذه
ّ
عمن حتلىَّ بالقيم ِّ
(حق اهلل) تعاىل َّ
بحق من مل يتَّصف
(حق العبد) ،وأبقتْه سار ًيا ِّ
(حق اهلل) تعاىل ،ال ّ
القيم ُة َأس َق َط ْت عن ُه ّ
ٍ
َّصف هبذه القيم تبقى
َّصف هبا بعد ال ُق�درة،
وبعبارة أخرى :من مل يت ْ
هب�ذه القيم ،أو ات َ
و(ح�ق العبد) س�اري ًة بح ِّقه .وأي َن هذا من النَّس�خ
(حق اهلل)،
ّ
العقوب�ة -املتع ِّلق�ة ب�ـ ّ
ا ُملدَّ عى؟ بل أنَّى ُيدَّ عى ً
نسخا؟

َّ -5
إن قوله تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾( )27منسوخ بقوله تعاىل:

األول ه�و (املنس�وخ)،
َّ�ص َّ
﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾(.)28فالن ُّ

((ثم
ت�وج
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّ
والن ُّ
البحراين بعد ذكره َّأول اآليةَّ :
ّ
ب قائلاً :
اس�تثنى))( ،)29وذك�ر آخر اآلية ا َّلتي بد َأ ْت ب�أداة االس�تثناء (إلاَّ )( ،.)30فع َّق َ

َ
((نسخها آخرها))(.)31
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كان ُ
املال موج�و ًدا عينًاْ ،
إن َ
كان (م�الاً ) فلا ُيس�قطه إلاَّ األداءْ :
وإن َ
القص�اصْ ،
فإن
العني تُؤ َّدى قيمتُها( ،)23عىل رأي فقهاء اإلمام َّية(َّ ،)24
والش
�افعي -أبو عبد اهلل،
ت ُِل َفت
ُ
ّ
القريش (ت204/هـ)( -)25يف أحد قوليه(.)26
لبي
حممد بن إدريس امل َّط ّ
َّ
ّ
َّص -عىل َو ْف�ق املنظومة القيم َّية -لو وجدْ نا َّ
َّص ال َّثاين اس�تثنى
أن الن َّ
ول�و قر ْأنا الن َّ

25

م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

َّ�ص -عىل َو ْفق املنظوم�ة القيم َّية -لوجدْ نا َّ
َّص ال َّثاين اس�تثنى
أن الن َّ
ول�و قر ْأنا الن َّ

(الكاف�ر بإك�راه)؛ ألنَّه م�ا َ
املؤهلة لالس�تثناء ،وهي اإليمان ا َّلذي
زال يتحَّل�ىَّ بالقيم ِّ
َ
طم�أن القلب؛ بداللة قوله﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،فهذه القيم ُة َأس� َق َط ْت عن ُه

(الكف�ر) ،و َأب َق ْت ُه َس�ار ًيا بِ َح ِّق (الكافر بال إكراه)َّ ،
ألن وج�ود اإلكراه ينفي االختيار،
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ُ
ً
َّص
يك�ون مثبتًا له ،فأي َن هذا من النَّس�خ ا ُملدَّ عى؟ ،بل أنَّى ُيدَّ عى
وعدم�ه
نس�خا .فالن ُّ
ص ورد عىل العا ّم،
عا ٌّم يش�مل الكافر (املختار) ،والكافر (املكره) ،واالس�تثناء مخُ َ ِّص ٌ
ٍ
خرج
حلكْم وأبقاه سار ًيا عىل بعضها اآلخر ،وبعبارة أخرىَّ :
فخرج بعض أفراده من ا ُ
َّ
(املكره) من ُحكْم الكفر ،وأبقاه سار ًيا بحق (املختار).

26
26
26

يصل إىل القلب ،ومن ال ُ
ظاهرا ال باطنًا؛ ألنَّه ال ُ
الكفر
يصل
فاإلكراه جيعل الكفر
ُ
ً
قل َب�ه ،يبق�ى بعيدً ا ع�ن الكفر ،أي :يبق�ى مطمئنًّا باإليامن ،يف حين َّ
أن االختيار جيعل
كفرا باطنًا؛ ألنَّه يدخل القل�ب ،فيخرجه من حال االطمئنان ،فيصبح
الكف�ر ال َّظاهر ً
ٍ
وبعب�ارة أخرىَّ :
فار ًغ�ا من�ه.
ناظر إىل القائ�ل بالكفر.
ناظر إىل القل�ب ،ال ٌ
إن الكف�ر ٌ
األول يبقى مؤمنًا ،وعىل
فاملعي�ار وجود اإليمان -املطمئن للقلب -من عدمه ،فعلى َّ

ال َّثاين
صار
ُ
ينقلب ً
كافرا .فش�أن الكفر شأن اإليامن فمتى دخل القلب -أي :اإليامنَ -
ٍ
بمؤمن ،وقد سَّم�اَّ ه القرآن مس�لماً ،
ليس
امل�رء مؤمنً�ا ،ومت�ى بقي قولاً بال ِّلس�ان ،بقي َ

َ
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( .)32فعلى
أخص ِمن ِ
مس�لم ،وليس ك ُُّل مس�ل ٍم ُمؤمنًا،
اإلسلا ِم ،فكل مؤمن
هذا يكون اإليامن َّ
ٌ
عىل مبنى ٍ
وجه من الوجوه.
َّ -6
إن قول�ه تعاىل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﴾( )33منس�وخ بقوله تع�اىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ

األول ه�و
َّ�ص َّ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾( .)34فالن ُّ
البح�راين بعد ذكره اآلية
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
(املنس�وخ) ،والن ُّ
ّ

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

((ثم استثنى منها))( .)35وذكر اآلية ا َّلتي بدأت بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)36
األوىلَّ :
النَّص األول يتحدَّ ث عن َخ ْل ٍ
فَ ،
قال تعاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾( )37خت َّلوا
َّ
ُّ

ع�ن (القي�م)؛ بمغادرهت�م االس�تقامة؛ ألنهَّ�م ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾(،)38
�ون جزاء الغي_ وقيل :الغي :ه�و ٍ
ف�كان جزاؤه�م غ ًّيا ،أي :يل َق َ
َ
واد يف جهنَّم عىل مبنى
ّ
ّ
بع�ض املفسرِّ ي� َن( _)39يف حين َّ
َّص ال َّث�اين يتحدَّ ث عن ث َّل ٍة من ذل�ك اخلَ ْلف حت َّلوا
أن الن َّ

َ
جزاؤهم
فكان
الصال�ح،
الراقية ا َّلت�ي مت َّث ْ
ُ
لت بالتَّوبة ،واإليمان املقرون بالعمل َّ
بالقي�م َّ

َّ -7
إن قول�ه تع�اىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( )43منس�وخ بقوله تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ

َّص
األول هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّ�ص َّ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾( .)44فالن ُّ
َ
((نسخها اهلل
البحراين بعد ذكره اآلية األوىل:
ال َّثاين هو (النَّاسخ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
ّ

باالستثناء))( ،)45وذكر اآلية ا َّلتي بدأت بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)46

َّص ال َّثاين فهو
نص عا ٌّم يش�مل (الت َ
َّائبني) ،وغري (الت َ
َّائبني) ،أ َّم�ا الن َّ
األولٌّ :
َّ�ص َّ
الن ُّ

َّائبني) منهم .و َّملا َ
كان
َّائبني من أفراد العا ّم،
ن�ص
وخصصه بـ (غري الت َ
خرج الت َ
َّ
ٌّ
ٌّ
خاص َّ
َّائبني لذا ال يمكن ْ
ٌ
َّص ال َّثاين(،)47
أن ُيدَّ عى أنَّه
حلكْم س�ار ًيا ّ
بحق غير الت َ
منس�وخ بالن ِّ
ا ُ

خمصوص به.
بل هو
ٌ

ظاهر بمنظومته القيم َّية ا َّلتي اس�تثن َْت ِ
َّصف بالقيم
القرآين -هنا-
واخلطاب
من ات َ
ٌ
ّ

خر َج ْت من يتَّصف
ِّ
قيم َّ
املؤهلة لالستثناء ،وهي (التَّوبة) املقرونة بـ (اإلصالح) ،فهي ٌ
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َ
ويأخذون مستح َّقاهتم وافي ًة؛ بداللة قوله تعاىل﴿ :والﯟ ﯠ﴾( .)40وقوله
اجلنَّة،
أن الغي ٍ
واد يف جهنَّم كابن
يقوي عندي قول َم� ْن َ
تع�اىل﴿ :ﯜ ﯝ﴾(ِّ )41
ذهب إىل َّ ّ
َت جهن َُّم
عمر ،وابن ع َّباس( ،)42من باب املقابلة يف اجلزاء ،فمن انحر ُفوا عن القيم ،كان ْ
مس�توى ٍ
راق من
تاب ،وآم َن منهم اجلنَّة .واإليامن_ هنا_ عبرَّ عن
ً
جزا ًء هلم ،وجزاء من َ
مستويات اإليامن؛ ألنَّه ِ
احلق .
جاء مقرونًا بالعمل ،وجزاؤه اجلنَّة ،واستيفاء ّ

27

م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

هبا من ُحكْم عدم قبول َّ
بحق من مل يلجأ إليها.
الشهادة ،وأب َقتْه ِّ

َّ -8
إن قول�ه تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾( )48منس�وخ بقول�ه تع�اىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾(.)49
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َّ�ص ال َّث�اين ه�و (النَّاس�خ) ،فقد قال اب�ن ا ُمل َّتوج
األول ه�و (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّ�ص َّ
فالن ُّ
((ثم ن ُِس َ
َّص ال َّثاين
�خ باالس�تثناء))( ،)50وذك�ر الن َّ
َّص َّ
البح�راين بعد ذك�ره الن َّ
األولَّ :
ّ
ا َّلذي بدأ بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)51

28
28
28

األول َّقرر عقوبة من َ
الصفات (القبيحة) ،وه�ي( :الشرِّ ك ،والقتل،
فع�ل ِّ
َّ�ص َّ
الن ُّ

َّائبين) ،يف حين َّ
َّص ال َّثاين
َّائبني) ،و(غري الت
َ
ن�ص عا ٌّم يش�مل (الت َ
ِّ
أن الن َّ
الزن�ا) ،وهو ٌّ

خصص اجلزاء يف قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
َّ
مش�مولني
َّائبني منهم ،فهم غري
َ
وخرج الت َ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ بغير الت َ
َّائبنيَّ ،

بتل�ك العقوبة؛ بداللة قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ٍ
وبعبارة أخرىَّ :
نص عا ٌّم يش�مل
ﮁ ﮂ﴾.
املرشكني -س�واء
َ
األول ٌّ
َّص َّ
إن الن َّ
َّائبني
َّائبني،
تائبين كانُ�وا أم غري
وخ�رج الت َ
خصص�ه بغري الت َ
َ
َ
تائبين؟ -والن ُّ
ُّص ال َّثاين َّ
َّ
منهم.

وورود لفظ (آم َن) يف االس�تثناء ُّ
يدل عىل َّ
أن االس�تثناء من الشرِّ ك ،سواء أتى معه
بالزنا والقتل ،أم مل ِ
قال (( :وأ َّما َأ ْخذ اإليامن ُّ
يأت ،عىل مبنى بعض املفسرِّ ي َن ،إذ َ
فيدل
ِّ
على َّ
أن االس�تثناء إنَّام ه�و من الشرِّ ك،
فتخت�ص اآلية بم�ن أرشك وقتل وزنا أو بمن
ُّ
ٍ
بيشء من القتل املذكور والزنا أو مل ي�أت))( .)52وإنَّام ق ْلنا عىل
أرشك ،س�واء أت�ى معه
ٍ
ٍ
خالف يف عود االستثناء الوارد عىل ٍ
متعاطفة ،عىل
مجل
مبنى بعض املفسرِّ ي َن؛ لوجود
اجلمل ك ِّلها هو ،أم عىل اجلملة األخرية( .)53وا َّلذي تبنَّاه صاحب امليزان َّ
أن االستثناء

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

يعود عىل اجلمل املتعاطفة ثالثتها(.)54

ٍ
َّ�ص ال َّثاين بينَّ إحدى اخلصال ا َّلتي ينجو هبا الت َ
خصال،
َّائبون( ،)55وهي ثالث
فالن ُّ
()56
السلام)
إحداه�ا هذه؛ اس�تنا ًدا ملا ورد يف احلديث املرفوع إىل أهل البيت (عليهم َّ

األول لغري
خص العقوبة يف النَّص َّ
فاالستثناء -هنا -للتَّخصيص ،ال للنَّسخ( ،)57فقد َّ
َّائبني ،فهو غري منسوخٍ (.)58
الت َ

ويف قراءتنا للخطاب القرآين -يف الن َِّّص ِ
ني النَّاس�خ واملنس�وخ ادع�ا ًء -قراءة قيم َّية
ّ

نجد َّ
املرشكني من حتلىَّ بقيمة (التَّوبة) من العقاب ا َّلذي
القرآين اس�تثنى من
َّص
َ
أن الن َّ
ّ

َ
وكان جزا ُء توبتهم ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ق�رره هلم،
َّ
يض�م ،فالعقوبة باقي ٌة س�اري ٌة يف ح ِّق�ه ﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
والزن�ا أم مل
ِّ
َّ

ﭮ ﭯ ﭰ﴾ .فأي َن النَّسخ املدَّ عى.

َّ -9
إن قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾( )59منسوخ بقوله تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ
َّص ال َّثاين
األول هو (املنسوخ) ،والن ُّ
َّص َّ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾( .)60فالن ُّ

األول ا َّلذي حتدَّ َ
ث عن
هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
َّص َّ
البحراين بعد ذك�ره الن َّ
ّ
وإن َ
الش�عراء بعا َّم ٍةْ ،
موقف القرآن من ُّ
ثم اس�تثنى
كان نازلاً يف ش�عراء اجلاهل َّيةَّ (( :
َّص ال َّثاين ا َّلذي بدأ بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)62
شعراء
َ
املسلمني ))( ،)61وذكر الن َّ
ولو تأ َّم ْلنا الن ََّّص ِ
ني م ًعا تأ ُّملاً قيم ًّيا لوجدْ نا َّ
بحق
َّص ال َّثاين أبقى ال َغواية ساري ًة ِّ
أن الن َّ

يمدحون (الباطل) ،ويذ ُّم َ
َ
الشعراء ا َّلذي َن بنُوا صناعتهم ِّ
ُّ
ون
(الشعر) بخالف القيم ،فهم

(احلق) ،وال َّ
أدل من وصف القرآن هلم قائلاً  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾َ ،و ﴿ ﯥ
َّ
الش�عراء ا َّلذي َن بنُوا صناعتهم ِّ
وخ�رج منه�م ُّ
(الش�عر) عىل ما ُيوافق
ﯦ ﯧ ﯨ﴾،
َّ

احلق؛ ألنهَّ�م حت َّلوا بصفة (اإليمان) ا َّلتي تردع عن ترك
القي�م م�ن ذ ِّم الباطل ،و َمدْ ح ِّ
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َّ
ض�م له القتل
يتح�ل بقيمة (التَّوبة)،
ﮂ ﴾ ،أ َّم�ا م� ْن مل
وأرص عىل الشرِّ ك ،س�واء َّ
َّ
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م
ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

ٍ
وبعبارة أخرىَّ :
األول،
احلق ،واتِّباع الباطل(.)63
ِّ
َّص َّ
ناظر إىل قي ٍم تهُ در يف الن ِّ
إن الن َّ
َّص ٌ
ٍ
َ
احل�ق .وإنَّام هو ختصيص
نس�خ
َّص ال َّثاين ،فال
حينئذ ،وهو ُّ
وناظ�ر إىل قي� ٍم تُبنى يف الن ِّ
ٌ
خرج االستثناء فئ ًة من ُّ
مصدرا للغوايةُ -متَّب ًعا-
الش�عراء من كوهنم
ً
باالس�تثناء ،فقد َّ

والذكر (الكثير) هلل َّ
(الصال�ح)ِّ ،
(جل جال ُل ُه)،
التِّصافه�م باإليمان املقرون بالعمل َّ
وال َّ
أدل م�ن قوله تعاىل واص ًف�ا إ َّياهم ﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾،

مصدرا
وخص ْت ما سواهم بكوهنم
مستوى راق ًيا من مستويات اإليامن،
فهي استثن َْت
َّ
ً
ً
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لل َغواية.
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َّ
َّص
-10إن قول�ه تعاىل ﴿ :ﭔ ﭕ ﴾( )64منس�وخ بقوله تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ﴾( .)65فالن ُّ
البحراين بعد
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
األول هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّ
ّ

((ثم اس�تثنى))( ،)66وذكر لفظة
َّص َّ
ذك�ره الن َّ
أم�ر بقيام ال َّليل عن آخرهَّ :
األول ا َّلذي َ
(قليال) ا َّلتي بد َأ ْت بأداة االستثناء (إلاَّ )(.)67
كان القيام مطلوبا فيه يف ال َّل ِ ِ
ن�ص عا ٌّمَ ،
ص بس�وى
خص َ
ثم ِّ
ً
األو ُل ٌّ
َّ�ص َّ
فالن ُّ
يل ك ِّلهَّ ،
ٍ
َّس�خ املدَّ عى؟ .ولو قر ْأن�ا الن َِّّص ِ
ٍ
مش�مول بالقيام .فأين الن ُ
ني قراءة
قلي�ل منه ،فهو غري
َت مطلوب ًة يف ِّ
قيم َّية ،لوجدْ نا َّ
صار ْت مطلوب ًة
أن القيم (صالة ال َّليل) كان ْ
ثم َ
كل ال َّليلَّ ،
ٍ
إن الن َِّّص ِ
خمرج م�ن القيام .وبعبارة أخ�رىَّ :
ناظران إىل
ين
بس�وى ذلك القلي�ل ،فهو َّ

الزم�ان ك ِّله ،وال َّثاين يتحدَّ ث
(زم�ن) قيام القيم (صلاة ال َّليل)،
فاألول يتحدَّ ث عن َّ
َّ
ٍ
ٍ
منقوص بالقليل منه.
زمان
عن

َّ
-11إن قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾( )68منس�وخ بقول�ه تع�اىل﴿ :ﭘ

األول
َّ�ص َّ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾( .)69فالن ُّ

البحراين بعد ذكره
ت�وج
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّ
هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
ّ
َ
َّص ال َّثاين ا َّلذي بد َأ
((ثم
نس�خها اهلل باالس�تثناء))( ،)70ويريد بذلك الن َّ
َّص َّ
الن َّ
األولَّ :
بأداة االستثناء (إلاَّ ) ،أي :اآلية ال َّثالثة من سورة (العرص).

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

مني بكون االستثناء من جنس النَّسخ،
وظاهر هذا القول أنَّه عىل َم ْبنَى بعض املتقدِّ َ
وإن َ
ْ
ص مت َِّص ٌل)()71؛ وممَّا يؤ ِّيد ذلك قول
(خمص ٌ
كان يف حقيقت�ه فرع التَّخصيص؛ ألنَّه ِّ
((واحلق!
العلاَّ مة احلليِّ ّ  :أبو منصور ،مجال الدِّ ين احلس�ن بن يوسف (ت726/هـ):
ُّ

()72
َّ
ً
نظ�روا إىل كونه-
س�مو ُه
نس�خا؛ ألنهَّ�م ُ
إن التَّخصي�ص جن�س للنَّس�خ))  .وق�د ُّ

ً
ملتفتني إىل
ينطبق عليه حدُّ النَّس�خ ،وه�م كانُوا
واحلق أنَّه ال
نس�خا جزئ ًّيا،
بم�ؤ َّداه-
ُ
ُّ
َ

ف�األول ال جيب فيه
ه�ذا األم�ر؛ بدليل أنهَّ�م َّفر ُقوا بين (التَّخصيص) ،و(النَّس�خ)،
َّ
َ
الترَّ اخ�ي ،بخالف ال َّثاين فإنَّه جيب فيه الترَّ اخي( .)73والز ُم هذا األمر ْ
َّص
أن
يكون الن ُّ
ناس�خ ِّ
ٌ
األول املدَّ عى أنَّه منس�وخ.
ال َّثاين املدَّ عى أنَّه
فاألو ُل منعقدٌ
َّ
َّص َّ
متأخ ً�را عن الن ِّ

األولْ -
ثبت خالف ذلك ،فهو
إن َ
َّص َّ
التَّخصيص باالستثناء ،فهو غري مرتاخٍ عن الن ِّ

األول.
متو ِّق ٌ
َّص َّ
ف عىل الدَّ ليل -والظهور منعقدٌ له ال للن ِّ
ول�و تأ َّم ْلن�ا الن ََّّص ِ
َّص ال َّثاين أبقى اخلُ َ
ني م ًعا تأ ُّملاً قيم ًّي�ا لوجدْ نا َّ
رسان س�ار ًيا
أن الن َّ

حيصل لإلنس�ان تنمي�ة جمتمع َّية ،والقيم
ِّ
بح�ق من ختلىَّ عن جمموعة قي ٍم االتِّصاف هبا ِّ

بحق من
بالصرب) ،ونفاه ِّ
الصالح ،التَّوايص ِّ
باحلق ،والتَّ�وايص َّ
ه�ي( :اإليامن ،العمل َّ
ٍ
وبعبارة أخ�رىَّ :
ناظر إىل قي� ٍم إقامتها تبني
اتَّص�ف بمجم�وع تل�ك القيم
إن الن َّ
َّ�ص ٌ
ٍ
(تنمية جمتمع َّية) ،وهدرها جيهض املرشوع من أساسه ،فال َ
احلق.
نسخ
حينئذ ،وهو ُّ
ليس من باب (النَّس�خ)؛ َّ
َّ
املخصص ال ينفي
ألن ورود
إن ورود
ِّ
اخلاص بعد العا ّم َ
ّ

حلكْم سار ًيا عىل بعضها اآلخر.
حلكْم ،ويبقى ا ُ
خيرج بعض أفراده من ا ُ
ُحكْم العا ّم ،بل ِّ

وهبذا ُيض ِّيق الدَّ اللة؛ ألنَّه جيعل العا ّم منطب ًقاُ -حكماً  -عىل بعض أفراده(.)74

وواض�ح ممَّا تق�دَّ م َّ
ص اخلرسان
نص
خص َ
خ�اص َّ
ٌّ
َّص ال َّث�اين ٌّ
األول ع�ا ٌّم ،والن ُّ
أن َّ
ٌ

والصرب ،فأنَّى النَّس�خ
الصاحل�ات ،املتواصني
بس�وى أه�ل اإليمان
ِّ
َ
باحل�ق َّ
العاملين َّ
ٍ
املدَّ ع�ى؟ .ولو قر ْأناه قراءة قيم َّية لوجدْ نا َّ
بجملة من
خر َج من يتَّصف
أن الن َّ
َّص ال َّثاين َّ
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ثم ُّ
َّص ال َّثاين املرتاخي عنه ،بخالف
ل�ه
َّص ال َّث�اين ،وينعقد للن ِّ
ينحل بظهور الن ِّ
ظهورَّ ،
ٌ
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ى)َِّفج
د.
جبءاَّلار َك ِ
المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

بالصرب).
الصالح) ،و(التَّوايص ِّ
باحلق) ،و(التَّوايص َّ
القيم ،وهي( :اإليامن) ،و(عمل َّ

املَ ْب َح ُث َّ
الثا ِني :حَ َ
ت ُّق ُق َّ
الن ْس ِخ ِب َطرائِ َق أُ ْخ َرى

الش ِ
ط
ا َمل ْط َل ُ
ب َّ
األو ُل :حَ َت ُّق ُق الن َّْسخِ بِطريقة رَّ ْ

َّ
إن قوله تعاىل﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾( )75منسوخ بقوله تعاىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ

األول ه�و
َّ�ص َّ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾( .)76فالن ُّ

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

البحراين بعد ذكره َّأول
َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ) ،فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
(املنس�وخ) ،والن ُّ
ّ
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ً
ألوهلا))( ،)77وذكر آخر اآلية ا َّلتي بدأت بأداة الشرَّ ط
صار آخرها
ناسخا َّ
((ثم َ
اآليةَّ :
(إِ ْن)(.)78

مني بكون الشرَّ ط من جنس النَّس�خ،
وظاه�ر هذا القول أنَّه عىل َم ْبنَى بعض املتقدِّ َ
وإن َ
ْ
ص مت َِّص ٌ�ل)()79؛ وممَّ�ا يؤ ِّيد ذلك
(خمص ٌ
كان يف حقيقت�ه ف�رع التَّخصي�ص؛ ألنَّ�ه ِّ
ق�ول العلاَّ م�ة احلليِّ ّ  :أب�و منصور ،مج�ال الدِّ ين احلس�ن بن يوس�ف (ت726/هـ):

()80
((واحلق! َّ
ً
نظروا إىل
س�مو ُه
ُّ
نس�خا؛ ألنهَّ�م ُ
إن التَّخصيص جنس للنَّس�خ))  .وقد َّ

كونه -بمؤ َّداهً -
ملتفتني
ينطبق عليه حدُّ النَّسخ ،وهم كانُوا
واحلق أنَّه ال
نسخا جزئ ًّيا،
ُ
ُّ
َ
فاألول ال جيب فيه
إىل ه�ذا األمر؛ بدلي�ل أنهَّ م َّفر ُقوا بني (التَّخصيص) ،و(النَّس�خ)،
َّ
َ
الترَّ اخ�ي ،بخالف ال َّثاين فإنَّه جيب فيه الترَّ اخي( .)81والز ُم هذا األمر ْ
َّص
أن
يكون الن ُّ
ناس�خ ِّ
ٌ
األول املدَّ عى أنَّه منس�وخ.
ال َّثاين املدَّ عى أنَّه
فاألو ُل منعقدٌ
َّ
َّص َّ
متأخ ً�را عن الن ِّ

ثم ُّ
َّص ال َّثاين املرتاخي عنه ،بخالف
ل�ه
َّص ال َّث�اين ،وينعقد للن ِّ
ينحل بظهور الن ِّ
ظهورَّ ،
ٌ

األولْ -
ثبت خالف ذلك ،فهو
إن َ
َّص َّ
التَّخصيص باالستثناء ،فهو غري مرتاخٍ عن الن ِّ

األول.
متو ِّق ٌ
َّص َّ
ف عىل الدَّ ليل -والظهور منعقدٌ له ال للن ِّ
ول�و تأ َّم ْلنا الن ََّّص ِ
ني م ًعا تأ ُّملاً قيم ًّيا لوجدْ ن�ا َّ
حلكْم (احلَصرْ =
أن الن َّ
َّص ال َّثاين أبقى ا ُ

للحكْم ،وهي:
األرس) س�ار ًيا ِّ
الرافع�ة ُ
قي عىل كف�ره ،ومل يتَّص�ف بالقيم َّ
بح�ق َم�ن َب َ

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

الس�بيل)ِ ،
َّصف بتلك
ملن ات َ
(التَّوبة ،وإيتاء َّ
الزكاة) ،وأبدل احلُكم (احلَصرْ ) بـ (إخالء َّ
والزكاةْ ،
الزكاة جنبة قيم َّية؛ ألنَّه ش�عور
وإن كان ْ
َت ُح ْكماً مال ًّيا ،إلاَّ أنَّه يف إيتاء َّ
القي�م؛ َّ
الزكاة.
بقيمة اآلخري َن أصحاب ِّ
احلق املعطاة هلم َّ
الش ِ
ط بِال َبدَ ِل
ا َمل ْط َل ُ
ب ال َّثاين :حَ َت ُّق ُق الن َّْسخِ بِ رَّ ْ

َّ
إن قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾( )82منس�وخ بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮱ

َّص ال َّثاين هو (النَّاسخ)،
األول هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّص َّ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾( .)83فالن ُّ
ِ
ثم اس�تثنى
فقد قال ابن ا ُمل َّتوج
َّص َّ
البحراين َعقب ذكر الن ِّ
األول(( :هذا عىل العمومَّ ،
ّ
ً
َّص ال َّثاين(.)85
اهلل بام بعدها ،فصار
ناسخا هلا))( ،)84وذكر الن َّ
نسخا للمبدل منه (املعنى العام)؛ لذا نجد َّ
البدل (بعض املعنى) ً
أن هذا املعنى عندهم

ذكر ُه َّ
ً
الصن�ف الوحيد من أصناف
س�مى
أن بدل (البعض) هو ِّ
جيدر ُ
(نس�خا) .وممَّا ُ
ُي َّ
الب�دل ا َّل�ذي يكون من ب�اب التَّخصيص( -)87ختصي�ص العا ّم -وبنا ًء على هذا فهو

نس�خا عن�د املفسرِّ ين ،وعلامء (عل�وم القرآن)؛ َّ
الصن�ف الوحي�د ا َّلذي َ
ً
ألن
كان ُيعدُّ
ِّ
(املعن�ى الع�ام = املبدل منه) ن ُِس َ
�خ بـ (بعض املعنى= الب�دل) ،أ َّما األصناف األخرى

ّ
(الكل) ،وبدل (االش�تامل) ،فهي من باب (تفصيل ا ُمل ْج َمل) ( ،)88أ َّما
من�ه ،وهي بدل

َّص
بدل (املغايرة) بأقسامه ثالثتها (الغلط ،واإلرضاب ،والنِّسيان) ،فهي مل تر ْد يف الن ِّ
ألن مضامينها ال جتوز على اهلل تعاىل ،وبعبارة أخ�رىَّ :
الق�رآين ألبت�ةَّ ،
إن اهلل تعاىل ال
ّ
جيوز عليه الغلط ،واإلرضاب ،والنِّسيان(.)89

ناس�خ -هو ٌ
ويتَّض�ح لن�ا ممَّا تق�دَّ م َّ
ٌ
حلكْم
َّص ال َّثاين -املدَّ عى أنَّه
أن الن َّ
بي�ان بكون ا ُ

مشمولني
املس�تطيعني منهم ،فهم غري
املستطيعني من النَّاس ،أ َّما غري
(احلج) يش�مل
َ
َ
َ
ّ
ٍ
وبعب�ارة أخرىَّ :
وخصصه بـ
حلكْم،
خرج غري
ب�ه.
َ
َّ
إن الن َّ
املس�تطيعني م�ن ا ُ
َّص ال َّثاين َّ
(املستطيعني) منهم(.)90
َ
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حرصا -من ب�اب ختصيص الع�ا ّم()86؛ ألنهَّ م عدُّ وا
النَّس�خ بالبدل -ب�دل البعض
ً
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المـل
عبير
المَِّ
عبيدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الخفاجيَِّفبي-ي
أ.د .حكمت َداََد
ارآ َيآََيِ
اظم ُ
م.ة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

َّ�ص ال َّث�اين،
بح�ق
فاحلُكْ�م ِّ
َ
األول املدَّ ع�ى نس�خه يف الن ِّ
َّ�ص َّ
املس�تطيعني يف الن ِّ

املس�تطيعني؛ لذا هو م�ن باب ختصيص الع�ا ّم ال من
خي�رج إلاَّ غير
َ
بق�ي س�ار ًيا ،ومل َّ

األول َ
جن�س النَّس�خ ،أيَّ :
(املس�تطيعني ،وغري
كان عا ًّما يش�مل
َ
َّص َّ
حلكْم يف الن ِّ
إن ا ُ
َّص ال َّثاين أبقاه شاملاً
املس�تطيعني) -من النَّاس -يف حني َّ
للمستطيعني ،ال لغري
َ
َ
أن الن َّ
وإن َ
َّص ْ
ناظر إىل ظروف تطبيقه ،والنَّظرة إىل
َ
كان َّ
املستطيعني ،فالن ّ
نص ُح ْك ٍم ،إلاَّ أنَّه ٌ

ش�ك -أنهَّ ا نظر ٌة قيم َّية؛ َّ
ُظ�روف التَّطبيق -ال َّ
ألن األحكام ناظرة إىل اإلنس�ان بكونه
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قيمي� ًة علي�ا ،وبنا ًء على هذا األمر ،فه�ي حتَّى يف األم�ور الواجبة علي�ه تنظر قدرته
ٍ
عليها ،فال تطلب منه ما ينتهك قيمته اإلنسان َّية .فهو عبدٌ غري
منتهك بخالف عبود َّية

3434
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اإلنسان فهو منتهكة لقيمة اإلنسان ،وجمتاحة لكرامته.

ث :حَ َت ُّق ُق الن َّْسخِ بِالب َي ِ
ب ال َّثالِ ُ
ان
ا َمل ْط َل ُ

َّ
إن قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﴾

()91

منس�وخ

بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

القيمية ِلل ِ
ْخ َط ِ
اظي ِ
الق ْرآِن ِّي
المنظومة
ضوء
ك
فيار
في أ.
إعادة قراءة َّ
اب ُ
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
ى) َِف
القرآن (َجِإ
َّ
ارََّلب َ
المااَّْلل ُ
م
ك
م.لَلَجد.ةَّب
مَ .داَد.
النسخ أ.
مةُ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

َّص ال َّثاين هو (النَّاس�خ)،
األول هو (املنس�وخ) ،والن ُّ
َّص َّ
ﮱ ﯓ ﯔ ﴾( .)92فالن ُّ
ِ
البحراين َّ
الس�ابعة من س�ورة آل عمران ن ُِس َ
باآليتني:
�خ ْت
فقد بينَّ ابن ا ُمل َّتوج
أن اآلية َّ
ّ
الس�ورة نفس�ها ،فق�ال -عن اآلية
اآلي�ة (احلادي�ة عرشة) ،واآلية (ال َّثانية عرشة) من ُّ
ثم ن ُِس َ
�خ ْت بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ،﴾...فبينَّ
املنس�وخةَّ (( -
كيف َّية القسمة فيها ))(. )93
ولو تأ َّم ْلنا ما تقدَّ م نجد َّ
األول أور َد لفظة (النَّصيب املفروض)-
َّص
القرآين َّ
أن الن َّ
ّ

األول(،)97
َّص َّ
َّص ال َّثاين فقد تولىَّ بيان اإلمجال الوارد يف الن ِّ
بمثاب�ة التَّوطئة( ،)96أ َّما الن ُّ
إن البيان ور َد يف آيتي (املواريث)( ،)98بعد ْ
أيَّ :
أن ورد جمملاً يف آية (النَّصيب)

()99

أن البيان الوارد عىل املجمل ،املتوليّ تفصيله( ،)100قد َ
وهبذا يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ م َّ
كان
فإن كان ِ
نسخاْ ،
مني ً
مشاحة يف االصطالح،
اصطالحا ،فال
َت التَّسمية
سمى عند املتقدِّ َ
َّ
ً
ُي َّ
َ
وهب�ذا يكون اخلالف لفظ ًّيا؛ َّ
يريدون ب�ه غري البيان ،فهو نوع
بالنس�خ ال
ألن
َ
القائلني َّ

لف�ظ مل ِ
ٍ
فاصل .فالنَّصيب ٌ
يكن املراد منه
(القرآين) املتَّصل م�ن دون
م�ن أنواع البي�ان
ّ
كان غري مفهو ٍم احتاج إىل ٍ
مفهو ًما( ،)101و َّملا َ
بيان من غريه( ،)102وقد جاء البيان -هنا-
َ
من القرآن نفسه(.)103
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َّص
نصي�ب الرجال ،ونصيب النِّس�اء -بصورة جمملة( ، )94واإلمج�ال يكمن بكون الن ِّ
ّ
(احلظ من الشيَّ ء)( .)95فجاء اإلمجال
مقدارا معلو ًما لذلك النَّصيب
القرآين مل ُيبينِّ لنا
ً
ّ
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اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

خل مَِ
ا َ
ات ُة َو َّ
الن َتائِ ُج
خلصنا إليه من دراستنا يف ما يأيت:
ُيمك ُن إدراج ما ْ

َّ
اخلاصة،
َت له طرقه
القرآين
إن اخلطاب
زاخر بالقيم ،بل ك ُّله قيم ،وقد كان ْ
َّ
ٌ
خطاب ٌ
ّ

املتنوع�ة يف ترس�يخ تلك القيم ،عىل مس�توى األفكار تارةً ،وعىل مس�توى
وأس�اليبه ِّ
العميل تار ًة أخرى ،وهبذا يكون القرآن ك ُّله إس�هام ًة يف بناء املنظومة القيم َّية.
التَّطبيق
ّ

وط�رق املعاجلة القيم َّية يف إثبات احلك�م ،بحق املتجاوزي َن عىل تلك القيم ،أو يف رفع

احلكم ملن تاب عن التَّجاوز هو أسلوب جديد طرحناه يف سبيل إعادة قراءة النَّسخ،
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وانته ْين�ا إىل َّ
تتب،
أن رفع احلكم عن رشحي�ة مع َّينة تا َب ْت ،وبقاءه ّ
بحق الرشحية ا َّلتي مل ْ

36
36
36

ه�و مشروع احلفاظ عىل املنظومة القيم َّي�ة ،وليس من جنس النَّس�خ املدَّ عى ،فهو ال
ِ
�ح عىل مبنانا نحن املعارصي َنْ ،
مني -عىل مبناهم -وس�ايرهم
صح عند املتقدِّ َ
وإن َّ
يص ُّ
املتأخ َ
ومتأخرو ِّ
ِّ
ِّ
ور َبام بعض املعارصي َن.
رون،
املتأخري َنُ ،
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 11اآليات النَّاس�خة واملنس�وخة :ابن ا ُمل َّتوج
البح�راين ،مج�ال الدِّ ي�ن أمح�د ب�ن عبد
ّ

زي�ري (ت820 /ه�ـ) ،ت�ح:
جل
ّ
اهلل ا َ

يت /ط ،1مطبعة عرتت،
ماج�د ال ُعوين�ا ّ

منش�ورات :املح ِّق�ق /البلاد القدي�م،
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22إح�كام الفصول يف أحكام األصول ،تح:

404040

اجلبوري/
حممد
الباجي :أبو
ّ
ّ
د .عبد اهلل َّ

الوليد ،اإلمام س�ليامن ب�ن خلف (ت/

الرس�الة/
مؤسس�ة ِّ
474ه�ـ) /طَّ ،1
بريوت1409 ،هـ.

الق�رآين؛
33اإلمج�ال والتَّفصي�ل يف التَّعبير
ّ
دراس� ٌة يف الدَّ الل�ة القرآن َّي�ة (أطروح�ة

الزه�رة
دكت�وراه) :د .سيروان عب�د َّ
يب /مقدَّ مة إىل جامعة الكوفة ،ك ِّل َّية
اجلنا ّ
اآلداب ،قسم ال ُّلغة العرب َّية1427 ،هـ.

َّ�ص
الق�رآين؛
44اإلطلاق والتَّقيي�د يف الن ِّ
ّ
ق�راء ٌة يف املفهوم والدَّ اللة /د .سيروان
يب (الدُّ كت�ور) /ط،1
عب�د َّ
الزهرة اجلن�ا ّ
مؤسس�ة
دار صف�اء للنَّشر والتَّوزي�عَّ /

الص�ادق ال َّثقاف َّي�ة لل ِّطباع�ة والنَّشر
دار َّ

والتَّوزي�ع ،عَّم�اَّ ن ،احل َّل�ة
املرشف�ة،
َّ

1433هـ.

55اجلامع ألح�كام الق�رآن/
القرطب�ي :أبو
ّ

األنصاري (ت/
حممد بن أمحد
ّ
عبد اهللَّ ،
يب ،د.
71ه�ـ)/دار إحي�اء الترُّ اث الع�ر ّ
ط /بريوت1405 ،هـ.

66اجلواه�ر احلس�ان يف تفسير الق�رآن:

الرمح�ن ب�ن خمل�وف
ال َّث
عالب�ي :عب�د َّ
ّ
حمم�د
الفاضلي،
(ت875/ه�ـ) ،ت�حَّ :
ّ

ط ،1رشك�ة أبن�اء رشي�ف
األنص�اري
ّ

لل ِّطباع�ة والنَّشر والتَّوزي�ع ،بيروت،
1417هـ.

يِ
،حممد
�وس ش�يخ ال َّطائف�ة َّ
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ّ
ّ
ِ
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املرشفة1409 ،هـ .
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اإلسالمي ،قم َّ

88دالل�ة ال َّلف�ظ من حي�ث وضع�ه للمعنى
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والدِّ راس�ات اإلسلام َّية ،ك ِّل َّية الترَّ بية-

الس�ودان/
حنت�وب ،جامعة اجلزيرة يف ُّ

َو ْد َمدَ ين2015 ،م.

الص�واب يف منس�وخ الكت�اب/
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َّ 99
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حمم�د عفانه/
املهن�دس .جواد موس�ى َّ

(العلاَّ م�ة) أب�و منص�ور ،مج�ال الدِّ ي�ن

اجلوزي:
110زاد املسري يف علم التَّفسري /ابن
ّ

عيل الب َّقال ،ط ،2دار
عبد احلسين َّ
حممد ّ

ط ،2د .مط /عماَّ ن1436 ،هـ.

الرمحن بن
أب�و الفرج ،مجال الدِّ ين عب�د َّ

احلس�ن بن يوسف (ت726/هـ) ،تح:
األضواء ،بريوت1406 ،هـ.

الق�ريش (ت597/هـ) /ط ،1دار
عيل
ّ
ّ

واملفص�ل يف الق�رآن الكري�م؛
116ا ُمل ْج َم�ل
َّ

111سير أعلام النُّبلاءَّ :
حممد بن
�ي َّ
الذهبِ ّ

غري منش�ورة /د .س�كينة عزي�ز ع َّباس

الفكر /بريوت1407 ،هـ.

دراس� ٌة موضوع َّي ٌة (رس�الة ماجس�تري)؛

أمح�د بن عثمان (ت748/ه�ـ)  ،ط،1

ْلي  /مقدَّ م�ة إىل جملس ك ِّل َّي�ة الفقه،
ال َفت ّ

112رشح الكوك�ب املنير ،املع�روف ب�ـ

117خمتصر ا ُمل َز ّين يف فروع َّ
الش�افع َّية :ا ُمل َز ّين،

محاد /ابن الن ََّّجار :أبو
حييل ،د .نزي�ه َّ
ُّ
الز ّ

حمم�د عبد القادر
(ت264 /ه�ـ) ،تحَّ :

الرسالة ،بريوت1422 ،هـ.
مؤسسة ِّ
َّ

ُوحي (ت/
حممد ب�ن أمح�د ال ُفت ّ
البق�اءَّ ،

972ه�ـ) /ط ،2مكتب�ة العبي�كان/
املنورة1418 ،هـ.
املدينة َّ

113صف�وة البي�ان ملع�اين الق�رآن /حس�نني

املرصي
إسماعيل بن حييى بن إسماعيل
ّ
ش�اهني ،ط ،1دار الكت�ب العلم َّي�ة،
بريوت1419 ،هـ.

118معارج األص�ول :احلِّل�يِّ ّ (املح ِّقق) :أبو

القاس�م ،نج�م الدِّ ين جعفر بن احلس�ن

حممد خملوف :مفتي الدِّ يار املرص َّية (ت/
َّ

حممد حسني
اهل ُ َذ ّيل (ت676/هـ) ،تحَّ :
ِ
مؤسس�ة
الك
ّ
ش�مريي  ،مطبع�ة رسورَّ ،

والدِّ راي�ة يف علم التَّفسيرَّ /
�وكاين:
الش
ّ

1423هـ.

1410هـ)/ط /3القاهرة ،د .ت.

الرواي�ة
114فت�ح القدي�ر اجلام�ع بين فنَّ�ي ِّ

املرشفة،
علي × يف لندن ،ق�م َّ
اإلم�ام ّ

علي (ت1250 /هـ) /ط،1
َّ
حمم�د بن ّ

119مفت�اح األصول يف علم أص�ول الفقه/

احللب�ي /القاه�رة،
يب
مصطف�ى الب�ا ّ
ّ
1952م.

115مبادئ الوصول إىل علم األصول :احلليِّ ّ

داوودي /ط ،1دار املرياث
د .صف�وان
ّ

َّب�وي للدِّ راس�ات والتَّحقي�ق وخدمة
الن ّ
الترُّ اث /حرضموت1431 ،هـ.
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جامعة الكوفة1427 /هـ.
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املرشفة،
احلوزة العلم َّية بـ ( َق ْزوين) ،قم َّ

1429هـ.
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حسني
ّ
األعلمي،طَّ ،1
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للمطبوعات ،بريوت1418 ،هـ.

ين؛
222النَّس�خ بين املفسرِّ ي� َن واألصول ِّي َ

دراس� ٌة موضوع َّي� ٌة يف أنواع النَّس�خ وما

الرس�ول
قي�ل في�ه م�ن آراء :د .عب�د َّ
ال�زالل كوث�ر،
�اري ،ط ،1مطبع�ة َّ
الغ َّف ّ
العامل�ي للترَّ مج�ة
مرك�ز املصطف�ى ‘
ّ
املرشفة1431 ،هـ.
والنَّرش ،قم َّ
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ك
فيََّلب َار
أثر الناسخ أ .أ.
التفسيرية عند علماء الحلة
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
الما
ى) َِف
والمنسوخَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
الترجيحاتاَّْلل ُ
م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

أثر الناسخ والمنسوخ
في الترجيحات التفسيرية عند علماء الحلة
ا ُألستاذ املتمرس األول
أ .د  .حممد حسني علي الصغري
جامعة الكوفة

الباحث
ميثاق عباس هادي اخلفاجي
جامعة الكوفة /كلية الفقه

القرآن الكريم إِلاَّ يف ِ
بعض املوارد  ،وهذا يدل عىل أن املسألة حمل خالف

املفسين ،وكان لعلامء احللة األثر الواضح يف االهتامم بالنسخ يف
بني رّ
القرآن وتعريفه والرتجيح بني األقوال التفسريية التي َت َع َّر َض ْت لل َّن ْس ِخ
ونقدها ،و َتبينَّ َ وجود خالف يف َعدَ ِد املَنسوخ يف القرآن الكريم بالقرآن

الكريم ،ولعلامء احللة نظرة خاصة يف حتديد املنسوخ بأدلة قطعية
كا ِ
ص املتواتر ،باعتبار َّ
ينسخه
طعي ،فال
ص القرآ ّ
إل َ
ُ
مج ِ
اع وال َّن ِّ
أن ال َّن َّ
ين َق ٌّ
طعي مثله.
إِلاّ َق ّ

البحث – يف مطالبه الثالثة َّ -
ُ
أن ترجح علامء احللة
وأوضح
َ
قو ِ
بالنسخ َ
ين ُ
ال ا ُمل َف رِّ ِ
هر ِة القول بالنسخ والعمل
كان
ً
س َ
اعتامدا عىل َأ َ
وش َ
ً
منسوخا ِمن َعدَ ِم ِه.
به بني كونه
الكلامت املفتاحية:

املفسون  .األحكام الرشعية.
القرآن الكريم  .الناسخ واملنسوخ  .رِّ
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يتناول هذا البحث أثر الناسخ واملنسوخ يف الرتجيحات التفسريية
عند علامء احل َّلة ،بعدما تبينَّ َ عدم وجود َأد َّل ٍة كافية تحُ َ دِّ ُد مقدار ال َّن ْس ِخ يف
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Explanatory Weightings
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The research explained - in its three demands - that the preponderance of the scholars of al-Hilla with abrogation was based on the statements of the commentators and the most famous saying of abrogation and
consider whether it was abrogated or not.
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Abstract
This research deals with the effect of the abrogating and abrogated in
the interpretational preferences of the scholars of Hilla, after it was found
that there is no sufficient evidence to determine the amount of abrogation
in the Holy Qur’an, except in some resources, and this indicates that the
issue is in dispute among the commentators, and the Scientists of Hilla had
a clear impact on the interest in abrogation Qur’an and its definition and
weighting between the explanatory statements that have been subjected
to abrogation and criticize it. And we show that there is a difference in
the number of abrogated in the Holy Qur’an by the Holy Qur’an, and
Scientists of Hilla have a specific insight at identifying the abrogated with
definitive evidence such as unanimity and the frequent text, given that the
abrogated is like the Qur’an. Considering that the Qur’anic text is definitive, it is abrogated only by a definitive one.
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ﭑﭒﭓ

مقدمة :
نس�خت رشيع�ة اإلسلام مجي�ع الرشائ�ع اإلهلية الس�ابقة  ،ول�ذا كان ات ُ
ِّفاق

املس�لمني عىل جواز وقوع الن َّْس ِ
�خ  ،فهم جممعون عىل ذلك  ،فقد جرى البحث حول
ِ
مس�ائل النس�خ وامكانه عن�د علامء احلل�ة يف علم األُ ُص ِ
الفقه
�ول والكالم وبح�وث

االس�تداللية  ،وظه�رت آراؤه�م املختلفة يف عدد الناس�خ واملنس�وخ مما كش�ف عن
وجود اختالف يف عدد املنس�وخ يف القرآن الكريم ،مما يكش�ف عدم وجود َأد َّل ٍة كافية

وه�ذا يدل عىل أن املس�ألة حمل خلاف بني املفرسين  ،ولذلك اختلف التفسير

وتعدد األقوال يف تفسير اآلية الواحدة  ،مما دعا إىل الرتجيح بينها عند تفسير القرآن

الكريم .

وق�د كان لعلماء احلل�ة األث�ر الواض�ح يف االهتمام بالنس�خ يف الق�رآن وتعريفه

والرتجيح بني األقوال التفسريية التي َت َع َّر َض ْت للن َّْس ِخ ونقدها .

وق�د ج�اء البح�ث يف ثالثة مطالب  :املطل�ب األول يف تعريف النس�خ  ،وجاء

املطلب الثاين :يف بيان أدلة النس�خ وأقس�امه عند علامء احللة :وكان املطلب الثالث :
تطبيقات الرتجيح بني الناسخ وعدمه عند علامء احللة :ثم نتائج البحث.
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ِ
بعض املوارد .
تحُ َدِّ ُد مقدار الن َّْس ِخ يف القرآن الكريم إِلاَّ يف
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واصطالحا:
املطلب االول  :تعريف الناسخ واملنسوخ لغ ًة
ً
أو اًَّل  :النسخ يف اللغة :
النَّس�خ  :يق�ول اب�ن ف�ارس ( ت 395ه�ـ )  « :النون والسين واخلاء  :أصل

واح�د  ،إال أنه خمتلف يف قياس�ه  ،قال قوم  :قياس�ه  :رف�ع يشء وإثبات غريه مكانه ،

الش�مس َّ
وقال َ
آخرون  :قياس�ه  :حتويل يشء إىل يشء  ،وانتس�خت
الظل  ،والش�يب
ُ
الشباب  ،قال  :ومنه نسخ الكتاب »

()1

.
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ويظه�ر م�ن َّ
أن الن َّْس َ
لفظي  ،ومل يثبت املعنى احلقيق�ي منه ؛ لِ َت َعدُّ ِد
�خ مشترك
ٌّ

46
46
46

احلقيقي بمعنَى اإلزالة  ،والذي يظهر للباحث أن
الراغب َحدَّ َد املعنَى
َمعن�ا ُه  ،ولك َّن
َ
َّ

علماء احللة يرون أنه مشترك لفظي بني «النقل ،واإلزال�ة ،والتحويل » ( . )2وقد ذكر
احللي (ت 672هـ) َأ َ
قوال اللغويين يف حتديد املعنى احلقيق�ي ،وقال « قيل:
املحق�ق
ُ
ُّ

ه�و حقيق�ة يف النق�ل  ،جماز يف غيره ،وقيل  :هو مشترك»( ، )3وهو ظاه�ر من كالم

العالمة احليل(ت 726هـ) ( ، )4واملقداد السيوري (ت 826هـ) لقوله « :النسخ لغة:
()5
(حي 728هـ) ترجيح معنى النقل
النقل واإلزالة»  ،ويرى الشيخ اجلرجاين احليل ٌ

والتحويل  ،وقد ر َّد عىل أيب احلسني البرصي (ت 436هـ) قوله بمعنى اإلبطال؛ َّ
ألن
ِ
وألن الن َ
اإل َ
َ
َّ
يكون نقل احل�ال إِىل محَ َ ٍّل آخر ،
َّق�ل َأ َع ُّم ِمن َأ ْن
�ص م�ن النقل ،
بط�ال َأ َخ ُّ
أو نق�ل املح�ل ِمن ٍ
حال إِىل آخر  ،ولذلك يقال انتقل اليشء الفالين من صفة إىل صفة

أخرى  ،فقوهلم  :نسخت الرياح القوم  ،أي نقلتها اىل صفة أخرى(. )6
والذي يظهر للباحث َّ
وج ُه  ،وذلك لكون كليهام يأيت
احليل هو األَ َ
أن قول املح ِّقق ّ
ِ
بانتهاء أمده  ،وإن كان
بمعنى اإللغاء للحكم السابق  ،سواء كان بالرفع أو اإلزالة أو

الرفع هو األقوى واألرجح يف داللة الناسخ .

اظي ِ
ك
فيََّلب َار
أثر الناسخ أ .أ.
التفسيرية عند علماء الحلة
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
الما
ى) َِف
والمنسوخَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
الترجيحاتاَّْلل ُ
م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

ُ
اصطالحا :
تعريف الن َّْسخ
ثان ًيا :
ً

ذك�ر علماء احللة تعري ًفا للنس�خ يف مصنفاهت�م األُ ُصولية والكالمية كاملحقق
العتائق�ي وغريهم  ،وممِ َّ ْن َع َّر َف ُه املح ِّق ُق
الس�يوري وابن
احليل واملقداد
ّ
ّ
احليل والعلاَّ مة ّ
ِّ
ِ
احلليِّ ّ (ت 672هـ) بأنه « :رفع حكم رشعي بدليل رشعي متأخر عنه عىل وجه لواله
لكان ثابتًا» ( ، )7وعرفه العالمة ِ
احلليِّ (ت 726هـ) بقوله " :اخلطاب الدال عىل ارتفاع
ّ
احلكم الثابت باخلطاب املتقدم عىل وجه لواله لكان ثابتًا" (. )8

االعرج�ي احليل (ت 740ه�ـ) تقريبا وجود الفرق بينهام وقد رجح كون النس�خ هو

الرفع للحكم وليس انتهاء أمده وعلل ذلك(. )11
والذي يظهر من كالم ُأس�تاذنا د .حممد حسين الصغري أنَّه يميل إىل القول إِ َّن
َ
الن َ
مكان ُحك ٍم ملصلحة
أيضا ؛ بداللة تعريفه للن َّْس ِخ بِ َأ َّن ُه « إحالل ُح ْك ٍم
َّسخ هو الرفع ً

املقدس»( ، )12واإلحالل للحكم يتحقق برفعه.
الشارع
يقررها
ُ
ُ
معلومة أو جمهولة ِّ

عرفه العلاَّ مة احلليّ ُّ بقوله « :فإن الناسخ يف احلقيقة
وأما تعريف الناسخ  ،فقد ّ

ه�و اهلل تع�اىل  ،واللف�ظ دليل علي�ه» ( ، )13أي  :الصيغة الترشيعي�ة التي هلا داللة عىل
احلكم وكاشفة عن رفع احلكم الثابت.
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والظاه�ر أن اختي�ار العالمة احليل هلذا التعريف ؛ لكون�ه جام ًعا مان ًعا من دخول
خالل ن ِ
ِ
َقض ِه وإِ َبر ِام ِه عىل َب ِ
عض املعترَ ِ ِضني (.)9
األغيار  ،فقد فصل س�بب اختياره من
وذك�ر املحقق احللي ،والعالمة ِ
احلليِّ اخلالف يف كون النس�خ بيانًا النتهاء أمد احلكم
َأو أنَّه رفع للحكم( ، )10ويظهر من عدم ترجيحه ألَ َح ِدهمِ َ ا ؛ لكوهنام يف النتيجة بمعنًى
ٍ
واح�د  ،وه�و خلاف لفظي ال أثر له يف االس�تنباط  .ولكن يرى الس�يد ضياء الدين
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املطلب الثاني :أدلة النسخ وأقسامه عند علماء احللة :
املحور األَول َ :أ ِد َّل ُة النسخ :

َّ
اس�تدل علام ُء احللة عىل تحَ َ ُّق ِق الن َّْس ِ
بني الرشائع السماوية ويف رشيعة القرآن
�خ َ

الكريم بمجموعة من األدلة  ،منها :

اً
الس�يوري
احليل واملق�داد
ّ
أول  :دلي�ل الوق�وع  :فقد ذك�ر العالمة ّ
دليل عىل ِ
والوقوع َأ َد ُّل ٍ
اإلمكان والت ََّح ُّق ِق  ،ولذا قال
وقوعه يف الرشائع الس�ابقة(،)15
ُ
()14

َدليلاً عىل

العالم�ة  " :ألن النس�خ وق�ع يف رشع اليه�ود  ،كتحري�م كثري من احليوان عىل لس�ان
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موس�ى ( × ) م�ع إباحته اجلميع ،عدا الدم عىل لس�ان ن�وح (×) ،وغري ذلك من
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48

واألصوليني ( ،)18وقد ذكر الس�يد

األحكام”( ،)16وأش�ار إ ٰىل ذلك أكثر املفسرِّ ين
اخلوئ�ي (ت 1413ه�ـ) م�وارد م�ن وق�وع النس�خ يف كتب أه�ل الكتاب بحس�ب
ّ
()17

إقرارهم(.)19

ثاني�ا  :الق�رآن الكري�م  :أثب�ت الق�رآن الكري�م وق�وع النس�خ كام يف قول�ه تعاىل

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ( ، )20وقول�ه تع�اىل ﴿:ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ( ،)21فضلا ع�ن تغيري القبلة ،يف قوله تعاىل﴿ :ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾( .)22ونس�خ

آي�ة املناج�اة يف قول�ه تع�اىل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ،)23( ﴾...ونسخ األمر بذبح
إسماعيل ،كما يف قول�ه تع�اىل ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(.)24

اظي ِ
ك
فيََّلب َار
أثر الناسخ أ .أ.
التفسيرية عند علماء الحلة
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
الما
ى) َِف
والمنسوخَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
الترجيحاتاَّْلل ُ
م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

حمم�د‘ ،وتؤيد القول
ثال ًث�ا  :األدل�ة القطعية  :وهي األدل�ة الدالة عىل ّ
نبوة نبينا ّ

بوقوع النس�خ؛ َّ
ألن اإلسلام نسخ الديانات السابقة  ،بل رصيح القرآن  ،وكذا السنة
وإمجاع األمة (. )25

احليل (ت726هـ) والس�يد ضياء الدين
راب ًع�ا  :دلي�ل اإلم�كان  :قال به العلاَّ م�ة ّ

األعرجي (ت 740هـ) إىل إمكان النسخ " فال امتناع يف كون الوجوب مثال مصلحة

يف وقت ،ومفسدة يف آخر ،فلو كلف به دائماً  ،لزم التكليف باملفسدة  ،فيجب رفعه يف
وقت كونه مفس�دة  ،وهو املطلوب" ( ، )26كام َّ
أن "العقل ال يمنع ذلك ؛ ألنا نقطع بام
ال استحالة فيه ْ
أن يك ّلف اهللُ تعاىل عبيده يف وقت فعلاً ثم يرفعه عنهم ؛ ألن املصالح

وه�ذه من أهم األدلة الت�ي اعتمدها علامء ِ
احل َّلة يف إِثبات وقوع النس�خ يف القرآن
ُ

الكريم  ،والتي أمكن حتديدها يف مصنفاهتم .

املحور الثاين :أقسام النسخ يف الرشيعة االسالمية :

ِ
الصحابة
والسنَّة ا ُمل َط َّه َرة و َأقوال
تتمثل الرشيعة اإلسالمية املنقولة إلينا بكتاب اهلل ُّ
ِ
ِ
الس�نَّ ُة ِعدْ َل القرآن الكريم َج َرى
للس�نَّة ا ُمل َّ
طه ِرة  ،وملا كانت ُّ
املعتربة التي تكون طري ًقا ُّ

الكال ُم بني املفسرِّ ين واألُصوليني يف إمكان نسخ السنة للقرآن الكريم ،وبذلك تكون
أقس�ام النس�خ يف رشيعة ِ
بني العلامء
اإلسالم أربعة أقسام ،قد جرى يف بعضها
ٌ
خالف َ
وهي:

القسم األَ َّو ُل :نسخ القرآن بالقرآن :

اختل�ف يف عدد املنس�وخ من الق�رآن بالقرآن الكري�م  ،ويرجع ذلك لالختالف

يف الضابط�ة والشروط ،فمنهم َم ْن توس�ع يف ذلك  ،فبلغت بين ( )246آية إىل ()9
ٍ
آيات ،وهو كال ُم ا ُمل َح ِّققني منهم( )28كالش�اطبي (ت 790هـ) ،إذ ذهب إىل َّ
أن س�بب
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تتغري بتغري األوقات" ( ، )27فجاز النسخ .
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هذا االختالف يرجع إىل اس�تعامل داللة النس�خ بني القدامى وا ُمل ْحدَ ثِني  ،فالقدامى

ً
نس�خا ،وعىل ختصي�ص العموم بدليل متص�ل أو منفصل
يطلق�ون على تقييد املطلق

نس�خا ،وعىل بيان املبهم واملجمل ً
ً
نسخا ،كام يطلقون عىل رفع احلكم الرشعي بدليل
نسخا؛ َّ
رشعي متأخر ً
ألن مجيع ذلك مشرتك يف معنى واحد ،وهو مطلق التغيري(. )29

واملتف�ق عن�د اإلمامي�ة آيتان  ،قوله تع�اىل ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ( ،)30وقوله تعاىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ِ
أيض�ا يف ع�دد املنس�وخ حتى
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ ( ،)31وق�د
اختلف�ت اإلمامي�ة ً

5050
50

اخلوئي (ت 1413هـ) القائل َّ
بأن املنس�وخ
كادت أن تبل�غ الن�درة  ،كما عليه الس�يد
ْ
ّ
فقط آية النجوى ُّ ،
وكل ما ا ُّد ِعي نس�خه فهو فاقد لرشوط النس�خ الختالف موضوع
اآليات  ،ال عىل نحو التباين الكليّ (. )32
ولك�ن البح�ث يرى َّ
أن النس�خ عند علامء احللة أكثر مما ذهب إليه املش�هور،

مخس آيات وهي :
ويظهر جليا عند العلاَّ مة أهنا ُ

 -1آي�ة حتويل القبل�ة  :قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ﴾ ( ، )33ق�ال العالم�ة إهن�ا منس�ــوخة بقول�ه  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ب إِىل َّ
أن املنسوخ َة قوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ
ﯓ﴾ ( ، )35()34ويف موضع آخر َذ َه َ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ( ،)36وال إشكال يف كون اآلية ( )142من

سورة البقرة ناسخة لآليتني.

 -2آية عدة الوفاة  :قوله تعاىل﴿:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﴾ ( البقرة  ) 240 :منس�وخ بقوله ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾(.)38( ، )37

 -3آية ثبات الواحد للعرشة  :كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ ( ،)39نس�خها قول�ه ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ( ،)40فاحلك�م األول كان في�ه ش�دة ،ث�م

خفف بتقليل عدد املواجهة(. )41

 -4آية النج�وى :قوله تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﴾ ( ،)42نس�خها قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﴾ (.)44( ،)43

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ﴾ ( ،)45نس�خها قول�ه تع�اىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ ( ،)46ق�ال

العالم�ة احلّل�يّ ّ  (( :إهنا منس�وخة وال حجة يف املنس�وخ إمجا ًعا )) ( ، )47واس�تدل عىل

ذلك برواية زرارة عن االمام أيب جعفر الباقر×) ( )48؛ َّ
ألن حكمه قد ارتفع ؛النتفاء

املصلحة يف وجوده ،ولذا ال جيوز العمل به .

ومن ذلك يظهر أن مس�ألة حتديد اآليات املنس�وخة مسألة اجتهادية لقلة بل ندرة

النص عليها  ،ولذلك وقع اخلالف فيها حتى بني اإلمامية .
القسم الثاين :نسخ القرآن الكريم للسنة املطهرة:

ومثال�ه ما ذكره العالمة احلليِّ من وج�وب التوجه إىل بيت املقدس يف اول ترشيع

الصلاة وأن�ه ثاب�ت بالس�نة القطعي�ة املتواترة ونس�خها الق�رآن الكريم بقول�ه تعاىل

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾(،)49
خت بالقرآن
بالسن َِّة ون ُِس ْ
وأيضا مبارشة النس�اء يف الليل فقد كانت حمرمة عىل الصائم ُّ
بقوله تعاىل﴿ ﭫ ﭬ﴾(. )51(، )50

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022م
1443هـ -
الرابععشر
السادس
العدد
السابع -
السـنة السابعة

 -5آي�ة ال�زواج با ُمل ْح َصنَة  :قول�ه تع�اىل ﴿:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

51
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القسم الرابع  :نسخ القرآن بالسنة ِ
املطهرة :
اختلف يف إمكان هذا القس�م وعدمه  ،والس�بب يف اخلالف كون احلديث

الرشي�ف الواص�ل إلينا ينقس�م إىل متواتر وآحاد ،وال خلاف بينهم يف كون احلديث

ً
ناس�خا للق�رآن الكري�م ( ، )52لكونه قطع ًّيا  ،وإنام جاز نس�خ القرآن
النب�وي املتواتر
ّ
بالس�نة القطعية ؛ وذلك ألَ َّن «القرآن والس�نّة متس�اويان يف إس�نادمها إليه تعاىلّ ،
فإن
والس�نَّ ُة كالقرآن يف َّ
أن
املثبت هلما هو اهلل تعاىل،
َ
امل�راد باإلتي�ان رشع احلكم وإلزامهُّ ،
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وهو ا ُملت ََم ّك ُن من تبديل احلكم وإزالته ،واإلتيان بخري منه ،سواء كان ظهوره بالقرآن
أو الس�نّة ،وهو املنفرد بالقدرة عليه» ( ، )53ومثاله ما ذكر العالمة ِ
احلليِّ من نس�خ قوله

5252
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تع�اىل  ﴿:ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾( )54بتحري�م رس�ول اهلل ‘ كل ناب من

الس�باع م�ع أنَّه من االحد  ،واس�تدل عىل جوازه مدرس�ة الصحابة بنس�خ احلديث

النب�وي الرشي�ف «ال وصية ل�وارث» ؛ لقوله تع�اىل ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ﴾()55والرجم للمحصن ن ََس َخ اجللدَ (. )56
ِ
رف�ض علما ُء احلل�ة ه�ذا النوع ِم َن الن َّْس ِ
كاب�ن إدري�س واملحقق وابن
�خ
وق�د َ
ب يف
والس� َب ُ
طاووس والعالمة ،وفخر املحققني  ،واملقداد ،وابن العتائقي وغريهم َّ ،

ضعف اخلرب  ،ولو س�لم صحته لكان املراد
عدم جواز نس�خ احلديث للقرآن الكريم
ُ

من النسخ التخصيص يف هذا املورد .
ِ
الرواي�ات الشرَّ ي َف ِة عىل َّ
أن رشط املفسرِّ يف تفسير القرآن الكريم
بع�ض
و َد َّل ْ
�ت ُ
ٌ
من�وط بمعرفة مجلة من العلوم ،منها النَّاس�خ واملنس�وخ ،لذا ُيعدُّ ه�ذا العلم من أهم

َ
مري املؤمنني عيل بن أيب طالب (×)
اهتم هبا
العلوم التي َّ
كثريا  ،و َقد َأ َّكدَ َأ ُ
املس�لمون ً
أمهي َته يف مواطن كثرية ،ووب َخ من يتَصدَّ ى لل َقض ِ
اء والفتيا وهو جيهل به  .فعن س�عيد
َ
َ َّ َ َ
ُ
بن أيب احلسن أ َّن ُه لقي أبا يحَ َيى ا ُمل َع ِّرف َ
فقال له" :اعرفوين اعرفوين يا سعيد إين أنا هو،
قال :ما عرفت أنك هوِ َ ،
عيل × وأنا أقيض بالكوفة فقال يلَ :م ْن
قال فإنيِّ أنا ُه َو َم َّر يب ٌّ
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لست بِ َأيب حييى  ،ولكنك تقول اعرفوين اعرفوين ثم
أنت ؟ قلت :أنا َأبو يحَ َيى  ،فقالَ :
قال :هل علمت بالناس�خ من املنس�وخ  ،قلت :ﻻ ،قال :هلكت و َأهلكت  ،فام عدت

بعد ذلك أقيض عىل أحد أنافعك ذلك يا سعيد ؟ “ (. )57

املطلب الثالث  :تطبيقات الرتجيح بني الناسخ وعدمه عند علماء احللة :
إن التعارض بني النس�خ والتخصيص مسألة واقعية يف أدلة الرشيعة االسالمية

والس�بب يف ذل�ك يرجع اىل ع�دم وجود الدليل القطعي يف حتديد املنس�وخ يف القرآن
الكري�م  ،ب�ل املس�ألة اصبحت اجتهادية بني العلماء  ،ولتضييق دائ�رة اخلالف بينهام

ونتناول ما يأيت من التطبيقات لبيان ذلك:

التطبيق األول  :قوله تعاىل ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ( ،)58اختلف يف كوهنا حمكمة أو منسوخة :
القول االول  :أهنا منسوخة  :ذكر ذلك القشريي البرصي (ت 344هـ)

()59

وابن

العتائقي (ت 790هـ) ( ، )60وناس�خها بآية املواريث وهي قوله تعاىل ﴿ ي ِ
وصيك ُُم اهللُ
ُ
يف َأو َل ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ االْن َث َي نْ ِ
ـدك ُْم لِ َّ
ي  )61( ﴾....وحجتهم يف ذلك أمور(:)62
ْ

ب ألَ ِ
األول :م�ن قوله تعاىل ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ ُع ِل َم منه�ا َّ
هل
أن اليشء قد َو َج َ

املواريث حني مات امليت عىل قدر مواريثهم(. )63

الثاين :أقوال الصحابة والتابعني  :قال به س�عيد بن املسيب وأبو مالك والضحاك
وجماه�د َّ ،
الو َر َث ِة(،)64
أنفس َ
وأن ارزاق َم ْن حرض قس�مة املرياث واجب م�ا طا َب ْت به ُ
الطربي بِ َس�ن َِد ِه عن قتادة َ ،
س�ألت س�عيدَ ب َن املس�يب عن هذه اآلية( :وإذا
قال:
روا ُه
ُ
ُّ

حضر القس�مة أولو القرب�ى واليتامى واملس�اكني» قال ،ه�ي منس�وخة) ( ، )65وهذا

يكش�ف عنده أن آية األرزاق لذوي القربى كان�ت قبل آية املواريث ،فلام أنزل اهلل آي َة
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وض�ع العلماء جمموعة م�ن الضوابط للتمييز بينهما  ،ومن اآليات الت�ي حصل فيها
موقف منها بالر ِّد ِ
واإلبرام ،
خالف بني النسخ وعدمه عند العلامء ،وكان لعلامء احللة
ٌ
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املواريث ألهلها ،نسخت القسم َة ،وجعلت الوصية لذوي القرابة الذين حيزنون وال
يرثون( .)66وروي عن ِح َّطان« :أن أبا موسى االشعري أمر أن ُي ْع َطوا إذا َحضرَ َ قسمة
ُ
واجلريان من الفقراء»(.)67
املرياث :أولو القربى واليتامى واملساكني
الثال�ث :ذك�ر البح�راين ِ
�ت حينام كان
احلليِّ (ت820ه�ـ) إنام نس�خت ؛ألنهَّ ا ن ََز َل ْ
ُ
التوريث باملعاقدة والنرصة واهلجرة (. )68
مجع علماء ِ
احل َّلة عىل ذلك  ،منه�م ابن ادريس
الق�ول الث�اين  :أهن�ا حمكمة  :وق�د َأ َ َ
ُ
ِ
احلِّلِّ( ، )69وامح�د ب�ن املت�وج البح�راين( ، )70واملق�داد الس�يوري( ، )71وحجتهم يف
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مور:
ترجيح هذا القول ُأ ٌ

5454
54

األول :أنَّه قول املشهور.
ّ

الثاين :قرينة اخلطاب ّ
تدل عليه.

الثالث :أنه وقع اإلمجاع عىل ذلك .

الراب�ع  :الس�نّة الرشيفة املطهرة  ،منها ماروي عن اب�ن عباس ومجاعة (،)72وبيان

ّ
وال�رق والقتل  .وعن
األئم�ة الصادقين عىل رشائ�ط اإلرث وعىل موانع ل�ه كالكفر
ّ

سعيد بن جبري ّ
ُسخت ،واهلل ما ن َ
ُسخ ْت ولكنّه ممّا يتهاون به الناس
أناسا يقولون ن
ْ
أن ً
ُ
يكون حمَ ْ ُل
خمصص�ة بام ُذ ِك َر من األدلة  ،وبذلك
ولك�ن م�ع كوهنا حمكمة فهي َّ

األم�ر يف اآلي�ة الكريمة عىل االس�تحباب للورثة حني اقتس�امهم إعطاء َم ْن ال س�هم

ل�ه من األقارب واجلريان واملس�اكني واليتامى ،وقيل اخلط�اب للمريض إذا َحضرَ َ ت ُه
ات املوت وأراد قس�مة أمواله واإليص�اء هبا أن يفعل ذلك  ،وألج�ل ذلك ُت َعدُّ
�ار ُ
َأ َم َ
والتخصيص للعمو ِم ُه َو األَول (.)73
السيوري مانعة للنسخ ،
هذه األدلة عند املقداد
ُ
ّ
عرض وترجيح:

يظهر من القولني أن منشأ اخلالف بينهام األخبار الواردة َ ،ف َم ْن َ
قال بِالن َّْس ِخ كام
يظه�ر من حجتهم لدهي�م أخبار عن الصحابة والتابعني  ،وهذه املدرس�ة تَرى ِ
حج َّي َة
َ
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الطربي أغلب األَخبار
َقول الصحايب كأيب موسى األشعري قايض الكوفة  ،فقد ذكر
ُّ
ور َّج َح ال َق َ
ول الثاين بِ َعدَ ِم الن َّْس ِ
�خ وكوهنا
املفرسة لآلية الكريمة  ،و َبينَّ َ محَ َ َّل اخلالف َ ،
من املحكامت.

وقد وردت ثالثة أخبار بالنسخ عن أهل البيت ^  ،وهي عن أيب بصري  ،عن

أيب عب�د اهلل (×) يف ق�ول اهلل  ﴿ : ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﴾....ق�ال:

“نس�ختها آية الفرائض” ،وروي عدم النس�خ عن أيب بصري  ،عن أيب جعفر( ×)
“قلت َ :أمنسوخ ٌة هي ؟ قال  :ال  ،إذا حرضوك فأعطهم”(. )74

املواف�ق للرتجيح ما كان ظاهره التعارض ،فيكون مجعا للقولني التفسيريني ،واألدلة

عىل ذلك :

األول :الظهور القرآين:
َّ
إن ظه�ور اآلي�ة الكريمة الذي يكش�ف عن ثبوت العالقة الس�ياقية بني اآلية

الكريمة وما قبلها ،فقد جاء يف س�ياق بيان فريضة االرث وثبوهتا قال تعاىل ﴿ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ﴾( )75فقول�ه ﴿ﭣ ﭤ﴾ .دالل�ة على لزوم القس�مة

بحس�ب ما أمر اهلل تعاىل يف كتابه  ،ثم جاء قوله تعاىل﴿ﭦ ﭧ ﭨَ ،)76(﴾...
يف س�ياقه لِ ُي َبِّي�نِّ َ ُبع�دً ا تَر َب ِو ًّي�ا َأخالق ًّي�ا ألصحاب الرتك�ة يف إِعطاء من س�متهم اآلية
الكريم�ة  ،وع ت عن العط�اء بِ َق ِ
وله ﴿ ﭭ ﭮ ﴾  ،وعَّب�رَّ َ ْت يف آخرها بقوله
َّب�رَّ َ
تعاىل﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ ،الدال عىل عدم اللزوم بداللة اس�لوهبا يف اإلرش�اد
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وق�د ذك�ر املق�داد الس�يوري حجتهم يف اثبات كوهنا م�ن املحكامت ،والذي
ِ
ي�راه الباحث ويرجحه بني ه�ذه األقوال هو اجلَ ْم ُع بني األَخبار عند الفريقني لإِ ِ
مكان
حمَ ْ ِل فِعل أيب موس�ى األَ
ش�عري عىل العطاء للفقراء واملساكني ممَّن َحضرَ َ القسم َة عىل
ّ
نحو االس�تحباب وليس اللزوم والنس�خ ،بل من باب التخصي�ص للعام  ،وهذا هو
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والنصح واالستلطاف ألصحاب الرتكة ُ ،
مع أسلوهبا مع
فذيل اآلية الكريمة
يتناسب َ
ُ
القول باالستحباب  ،ولو كان األمر بالرزق بالوجوب الستعمل ِّ
الشدَّ َة يف األُسلوب
والتحذير عن املخالفة(.)77

الثاين  :اجلمع بني األخبار املتعارضة:

خب�ار كثير ٌة ظاهره�ا التعارض  ،و ُمقت ىََض القواعد األُصول َّية ترجيج
َو َر َد ْت َأ
ٌ

َأولوي�ة محله�ا على العموم واخلص�وص واجلم�ع بينهام  ،فاآلي ُة الس�ابع ُة من س�ورة
اإل ِ
(النس�اء) تَ�دُ ُّل على ثب�وت ِ
رث  ،وحتم�ل عىل حتدي�د الفريض�ة الواجب�ة ،واآلية
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حصة عىل نحو االس�تحباب
بوي
واألخالقي يف إعطاء َّ
الثامنة منها حددت البعد الترَّ ّ
ّ
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للحارضين للقس�مة من الفقراء واأليتام واملس�اكني من أق�ارب امل ِّيت  ،كام ذكر احلر

العاميل « :وجه اجلمع َّ
أن الوجوب منس�وخ بقرينة ذكر الفرائض  ،واالستحباب غري

منسوخ» (. )78

التطبي�ق الث�اين  :قول�ه تع�اىل ﴿:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ث عن حلية طعا ِم َأ ِ
ﯵ ﴾ ( )79اآلية َتت ََحدَّ ُ
ِ
ونكاح نِ َس ِائ ِهم ،وقد اختلف
هل الكتاب
يف كون اآلية الكريمة محُ كمة أو منسوخة  ،وقد ذكر األَ َ
السيوري :
قوال فيها املقدا ُد
ُّ

مر ِ
األول  :أنهَّ ا منسوخة ،
ان :
َّ
القول َّ
وحجتهم َأ َ

أو اًَّلَّ :
أن اآلي�ة الكريم�ة منس�وخة بقول�ه ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ (،)80

وح َّجتُ� ُه يف ذلك عدم كون املائ�دة آخر القرآن نزولاً
ور َوا ُه ُز َر َار ُة ع�ن الباق�ر (×)ُ ،
َ

لعدم الداللة القاطعة عليه  .وعىل تقديره جاز ْ
أن يكون أكثرها هو األخري نزولاً عن

ضمت إليها بعد نس�خها  ،وتكون من ا ّلذي نس�خ
مجل�ة الس�ورة  ،وبكون هذه اآلية َّ
حكمه دون تالوته كآية عدّ ة الوفاة باحلول(. )81

اظي ِ
ك
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اظآ َي ِ
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الما
ى) َِف
والمنسوخَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
الترجيحاتاَّْلل ُ
م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

ثان ًيا  :منع داللتها عىل املتعة ذلك ؛ ّ
أجرا كقوله ﴿ ﯞ
يسمى ً
إلن املهر مطل ًقا ّ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(.)82

القول الثاين  :أهنا حمكمة خمصصة :

وق�د رج�ح علماء ِ
احل َّل�ة كوهنا حمكم ًة  ،ول�ذا قالوا بتحريم نكاحه�ا دو ًما ال
انقطا ًعا ،ومن قال بذلك ابن إدريس( ، )83والعالمة ِ
()85
احليل( ، )84وولده فخر املحققني

وظاهر ابن العتائقي ( )86وابن فهد ِ
احلليِّ ( )87وحجتهم امور :
أوَّل :كون سورة املائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم .

اختلفوا يف احلكم املستفاد من التخصيص عىل اقوال :

االول  :حتري�م الكتابي�ات مطل ًقا  ،وهو ما رجحه اب�ن إِدريس ِ
احلليّ ّ « :قال بعض
َ َّ َ ُ ُ
َّ
ّ
وي
أصحابنا :إنّه ال جيوز العقد عىل هذين اجلنسين عقد متعة وال عقد دوام  ،وهو َق ٌّ

عندي يمكن االعتامد عليه والركون اليه»(.)88

الثاين :ح ّلية الكتاب ّيات مطل ًقا عىل الثاين منه وهو قول ش�ا ّذ ينس�ب إىل ابن اجلنيد

(ت297هـ).

ِ
اختار ا ُملحدِّ ُث َ
األصحاب احلكم
ون ِمن
الثالث:حلي�ة الكتابيات متعة ال غير  :وقد
َ
؛أن آي َة املائدة ال ت ُّ
بح ّلية الكتاب ّيات متعة ال غري  ،ودليلهم َّ
باح ِة نكاح الدَّ وا ِم
َدل عىل إِ َ
ِ
لقوله تعاىل﴿:ﯳ ﯴ ﯵَ ﴾  ،ومل َي ُق ْل “مهوره ّن” ،وعوض
بل نكاح املتعة
جرا لقوله ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ (.)89
املتعة ُس ِّم َي َأ ً
عرض وترجيح :

نكاح نِس ِ
ِ
َ
�اء
ظاه�ر ق�ول العلاَّ مة أنهَّ َا َم
نس�وخ ٌة ؛ الس�تدالله باآلية عىل ُحر َمة ِ َ
ُ
ه�ل ِ
الكت ِ
َأ ِ
الر َضا (×) :يا أبا
َ�اب  ،قال  «:روى احلس�ن بن اجلهم قال يل أبو احلس�ن ِّ
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ُ
فاألصل عَدَ ُم الن ِ
خري منه.
بني الن َّْس ِخ والتَّخصيص،
األمر َ
ثان ًيا  :إذا دار ُ
َّسخ؛ أل َّن ُه ٌ
ومع إِثبات التخصيص يكون خمصصها بآية املائدة وهي قوله تعاىل ،ومع ذلك
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لت فداك  ،وما قويل
قلتُ :ج ِع ُ
حمم�د  ،ما تقول يف َر ُج ٍل ت ََز َّو َج نَرصان َّي ًة عىل مس�لمة؟ ُ
َّ
قلت :ال جيوز تزويج النرصانية عىل
ني يديك ،قال :لتقولن  ،فإن ذلك يعلم به قويلُ ،
َب َ
لت :لقول اهلل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
املسلمة وال غري املسلمة ،قال :لمِ َ؟ ُق ُ
ﭶ﴾ (َ ، )90
َت» (. )91
نسخ ْت هذه اآلية َ ،ف َت َب َّس َم ُث َّم َسك َ

واس�تدل على النس�خ بحدي�ث زرارة يف رده عىل من ادع�ى كوهنا حمكمة قال

((واجلواب عن األول :أهنا منسوخةَّ ،
ألن زرارة بن أعني روى يف احلسن قال :سألت

أبا جعفر (×) عن قول اهلل ﴿:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ فقال:
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هي منس�وخة بقوله تعاىل تع�اىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾،وال حجة يف املنس�وخ
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إمجاعا)) ( . )92واختاره ابن فهد احليل (.)93

ورجح املقداد السيوري القول بعدم النسخ بأدلة عدة وهي :

اً
أول :أنهّ ا جزء من املائدة قط ًعاّ ،
وتأخر املائدة مشهور عند املفرسين .
ثان ًيا :قرائن أحكامها تدل عليه ،مع أصالة عدم النسخ .

:أن اشتراط إيتاء املهر يف ّ
ثال ًث�ا ّ
احل�ل دليل عىل إرادة املتعة لعدم اشتراط ذلك يف

اختيارا مطل ًقا لوجوه :
صحة الدائم نعم األجود حتريم الكتاب ّيات
ّ
ً

األول :أنهّ�ا مشركات وال يشء م�ن املشركات حيل نكاحه� ّن واملقدّ مت�ان تقدّ م
ّ

تقريرمها.

أن الكتابية ال تواد ّ ،
الثاينّ :
وكل زوجة تواد ،فال يشء من الكتاب ّية(. )94

التطبيق الثالث :عدم نسخ زواج املتعة :
اختلف املفسرِّ ون يف ن َْس ِخ قوله تعاىل  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ ( ،)95وأمج�ع علام ُء اإلمام َّي ِة -
ومنهم علامء ِ
احللة  -عىل عَدَ ِم ن َْس ِ
�خ آية نكاح املتعة ،ومنهم الش�يخ ابن إدريس احلليّ ّ

اظي ِ
ك
فيََّلب َار
أثر الناسخ أ .أ.
التفسيرية عند علماء الحلة
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
الما
ى) َِف
والمنسوخَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
الترجيحاتاَّْلل ُ
م
ك
ار
مَ .داَد.
مةُ

(ت 598هـ) ،واملقداد السيوري ( )96من وج ٍ
وه عدة(: )97
ُ ُ

األول « :إنّ�ه ال خلاف يف إباحتها ،من حي�ث إ َّن ُه قد ثبت بإمجاع املس�لمني أنّه ال
ِ
َّبي  بِ َغ ِري ُش َبه ٍة» (. )98
خالف يف إباحة هذا النكاح يف َع ْهد الن ِّ
الثاين َّ :
عوى الن َّْس ِخ والتحريم َصدَ َر ْت ِمن الصحابة بعد وفاة رسول اهلل ،
إن َد َ
ومل يثبت النسخ ،وقد ثبتت اإلباحة بإمجاع.

الثالث  :إن األخبار التي استدلوا هبا  ،إذا سلمت من املطاعن والتضعيف ،أخبار
ثبت َأ ا ال ت ِ
ب ِع ْلًم�اً وال عملاً يف الرشيعة ،وال يرجع بمثلها عام علم
ُوج ُ
آح�اد ،وقد َ نهَّ َ

وقطع عليه(.)99

ال تع�دو وجهين :إ ّما أن يراد هبا االنتفاع وااللتذاذ ال�ذي هو أصل موضوع اللفظة،
املؤج�ل املخصوص الذي اقتض�اه عرف الرشع  ،وهو يرج�ح عىل العرف
أو العق�د ّ

اللغوي لعدم حجيته يف معارضة العرف الرشعي لدليل الدال عليه(. )100
ِ
اخلام�س :أنّه ال خلاف يف َأ َّن ا َمل ْه َر ال جيب بااللتذاذَّ ،
وج َت ُه
ألن َرجًل�اً لو َوط َئ َز َ
ألن نفس�ه عافتها ،أو كرهتها ،أو لغري ذلك من األسبابَ ،
يلتذ بوطئهاَّ ،
ومل ّ
فع
لكان َد ُ
�ر َو ِ
ا َمل ْه ِ
اج ًبا ،وإن كان االلتذا ُذ مرتف ًعا .فعلمنا ّ
أن لفظ االس�تمتاع يف اآلية إنّام أريد به
العقد املخصوص ُد َ
ون َغ ِري ِه.
بع�ض الصحابة والتابعين ،كأمري املؤمنني علي بن أيب طالب
الس�ادس :ق�ال هبا ُ

(×) ،واب�ن عباس ،ومناظرته البن الزبري عليها معروفة ،رواها الناس ك ّلهم ،وعبد
اهلل بن مس�عود ،وجماهد ،وعطاء ،وجابر بن عبد اهلل األنصاري ،وس�لمة بن األكوع،
وأيب س�عيد اخلدري ،واملغرية بن ش�عبة ،وس�عيد بن جبري ،وابن جريج ،فإنهَّ ُم كانوا

يفتون هبا  ،فا ِّد َعا ُء اخلَ ْص ِم االتفاق عىل حظر النكاح املؤجل ٌ
َ
باطل(. )101
ومن هذا الرتجيح يمكن القول إِ َّن ابن ادريس احليل يؤسس لقاعدة ترجيحية
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«اس�ت َْم َت ْعت ُْم»
الراب�ع  :أن س�ياق اآلي�ة جاء بعد ذكر املحرمات من النس�اء ولفظة ْ
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يف التفسير عن�د تع�ارض بني القواع�د التفسيرية األُصولي�ة  ،وهي تقدي�م العرف
وحجت ُه يف ذلك علم ُأصول الفقه ّ
«أن لفظ القرآن إذا
الرشع�ي على العرف اللغوي ،
َّ
ّ

ورد  ،وهو حمتمل ألمرين أحدمها وضع أصل اللغة ،واآلخر عرف الرشيعة أنّه جيب
وحج ،عىل
محل�ه عىل عرف الرشيعة ،وهل�ذا محلوا ك ّلهم لفظ صلاة وزكاة ،وصيام،
ّ

العرف الرشعي ،دون الوضع اللغوي»(. )102
التطبيق الرابع :
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اختل�ف يف نس�خ قول�ه تع�اىل ﴿:ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
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ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ث عن شرَ ِعي ِ
ﯲ ﯳ ﯴ﴾ ( )103ظاه�ر اآلي�ة الكريم�ة َتت ََحدَّ ُ
�ة الت ََّوارث بني
َّ
املس�لمني بالتحالف واهلجرة ثم نس�ختها آيات االرث  ،وقيل بعدم نس�خها  ،وك ٌُّل

وح َّج ُت ُه :
ل ُه دلي ُل ُه ُ
القول األَول  :كون اآلية منسوخة :

ق�ال ب�ه الش�افعي (ت 150هـ) وعيل ب�ن ابراهيم القم�ي (ت 390هـ) (،)104

واعترض علماء احلل�ة عىل نس�خ هذه اآلي�ة الكريم�ة ،ومــنه�م ابن ادري�س(،)105

والعالم�ة( ، )106واب�ن العتائقي(، )107والش�يخ البحراين( ، )108وابن فه�د احليل (، )109
أن الت�وارث يف ابتداء اإلسلام كان ِ
وذك�روا َّ
باحل ْل�ف واهلجرة  ،ف�كان الرجل يقول

للرج�ل :دمي دمك ،وذ ّمتي ذ ّمتك ،ومايل مالك ،تنرصين وأنرصك ،وترثني وأرثك،
فيتعاقدان ِ
ُسخت بقوله تعاىل:
احل ْلف بينهام عىل ذلك  ،فيتوارثان به دون القرابة ،ثم ن
ْ
ذي�ن آمنوا َو مَل ِ
هياجروا﴾(،)110وصار
اج ُروا مالكم ِم ْن واليتهم ِم ْن يشء حتّى
﴿ وا َّل َ
ُ
ْ يهُ
التوارث باإلسلام واهلجرة ،فإذا كان للمس�لم ولدٌ مل هياجر ورث�ه املهاجرون دونه،
()111
وه�ذا الت�وارث يس�مى إرث (ضمان اجلري�رة)
أيضا قول�ه تعاىل:
ثم نس�خها ً
ّ ،

﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ ( ،)112وأنزل اهلل تعاىل آيات التوارث (.)113والذي
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ُ
اإلرث ثابتًا
يرتتب عليه عدم بقاء اإلرث ألي حليف ولنس�خها بآية االرث  ،فيكون

لألرحام حسب طبقات اإلرث.

احليل
ب إليه أبو حنيفة (ت 150هـ)
ُّ
القول الثاين :كوهنا حمكمة  ،و َذ َه َ
والسيوري ُّ
(ت 826ه�ـ)  ،وصح�ة إِ ِ
رث ال�والء ،وأهنا حمكمة ،فإذا أس�لم َر ُج ٌل على َي ِد َر ُج ٍل
َّ
:
و َت َعا َقدَ ا عىل َأ ْن َي َت َعا َقال و َيت ََو َار َثا( ، )114ودلي ُل ُه عىل ذلك أمور
األول :إمج�اع اإلمامي�ة على عدم النس�خ  ،بل هو ثاب�ت عندنا عند ع�دم الوارث

ببي  ،فتكون مرتبته متأخرة عنهام ،وعدمهام رشط يف حتققه.
والس ّ
النسبي ّ
ّ

صح(. )116
عىل يد رجل وتعاقدا عىل أن يتعاقال ويتوارثا ّ
عرض وترجيح :

إن اآلي�ة الكريمة كام يظهر من التفاسير تدل على فعل تربعي والتزام اخالقي

وعريف بني املسلمني عىل النرصة واهلجرة بعد الوالء ،ولكن العلامء كام يظهر اختلفوا

يف النس�خ وعدمه الختالف النصوص واألخب�ار ويمكن حل هذا التعارض باحلكم

برتجيح كون اآلية الكريمة حمكمة وبق َّية اآلية تفيد التخصيص ،وبذلك أمكن اجلمع
بين األَخ َب ِ
قوى يف مقام ال َّت َع ُار ِ
ض يف مثل
َ
ار داللتهام الظاهري�ة وعمل به يف تَرجيح األَ َ
هذا املورد.

التطبيق اخلامس :
اختلف يف نسخ قوله تعاىل ﴿:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾( .)117وذكر
اخلالف يف ن ِ
األعرجي
َس�خ َها العلاَّ م ُة احلليّ ُّ (ت 726هـ) ( ، )118والسيد عميد الدين
َ
ّ
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الثـاين :الروايات الدالة عىل ذلك  :منها ما استدل به السيوري عن رسول اهلل 
ِ ٍ
فتمس�كوا ب�ه فإنه مل يزده
أنّ�ه خط�ب يوم الفت�ح فقال «:ما كان من حلف يف اجلاهل ّية ّ
اإلسالم إلاّ شدّ ة ،وال حتدثوا حلفا يف اإلسالم » ( ،)115وعند أيب حنيفة إذا أسلم رجل
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احليل (ت 754هـ) (. )119
ّ

القول األول :إهنا منسوخة :

وق�د ذه�ب اىل ذل�ك قت�ادة (ت 117هـ) ،وقيل ناس�خها آية احل�د مع ثبوت

فاحش�ة الزنا  ،وهي قوله تع�اىل ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(.)121( ،)120
القول الثاين  :اآلية حمكمة:

ذه�ب إىل ذل�ك مجيع علماء احللة منهم ابن ادري�س (ت 598هـ)،واملحقق
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احللي (ت 672ه�ـ) ،وابن ط�اووس (ت 664ه�ـ) والعالم�ة (ت 726هـ)،وفخر
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املحققني (ت 771هـ) ،والس�يد عميد الدين األعرجي (ت 754هـ) ،ومجال الدين

البح�راين (ت 820هـ) ( ،)122واملقداد الس�يوري (ت 826هـ) ،وابن فهد احليل (ت
،فيجوز عضلها
841هـ)  ،وهي ثبوت حكم عضل الزوج للزوجة لو أتت بفاحش�ة
ُ
لتفتدي نفسها(. )123

عرض وترجيح:

�ة إِ ِ
َذكَ�ر املف ون أن اآلي�ة الكريم� َة تَ�دُ ُّل عىل حرم ِ
وج ِة عىل كراهة
رث َّ
الز َ
ُ َ
َ ِّس�رِّ
وحرم�ة منعها م�ن التزويج لو حصل بينهام كراهة يف العرشة ألج�ل ِ
اإلرضار هبا إِلاَّ

َم َع ِ
اإلتيان بالفاحش�ة ،واملش�هور عند املفرسين أهنا الزنا  ،وقيل النش�وز( ، )124وعند

جاز عضلها لتبذل للزوج فدي ًة يس�تخلعها به( . )125واس�تدل عىل اجلواز يف بذل
ذلك َ
م�ال اخللع بعد ثبوت الفاحش�ة بالزنا االس�تثناء املتعقب للحرمة ال�دال عىل ِ
اإلباحة
قال« :واالستثناء من النهي إباحة ؛ وألهنا إذا زنت مل تأمن أن تلحق به ولدً ا من غريه،

فتفسد فراشه فال تقيم حدود اهلل تعاىل يف حقه فيدخل يف قول اهلل تعاىل ﴿ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾(.)127( ،)126
املرتتب عىل االختالف يف ثبوت النسخ وعدمه أ َّن ُه َم َع القول بالنسخ
واألَ َث ُر
ُ
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ال جيوز َأخذ املال منها لتطليقها وخلعها مع ثبوت الفاحشة عليها  ،بل حكمها إقامة
احل�د علي�ه  ،وه�و اجلل�د لقول�ه تع�اىل﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾( ، )128والظاه�ر أن قتادة َت َف َّر َد بالقول بكوهنا ناس�خة لآلية

ُ
يكون قو ُل ُه استحس�انًا واجتها ًدا ش�اذا
الكريمة ( ، )129ومع عدم وجود الدليل املعترب
ال ُي ُ
ؤخذ به.

والظاهر َّ
أن قتادة قد عمل بالقياس يف هذا املورد ،وذلك لكون اآلية ( )229من
ُ

سورة البقرة ناسخة لآلية الكريمة من سورة(النساء) (، )130فقد وردت فيها نصوص
ع�ن ابن عباس دل�ت عىل كوهنا ناس�خة لقوله تع�اىل﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾(،)131ق�ال قت�ادة  «:كان هذا بدء عقوبة

الزنا كانت املرأة حتبس فيؤذيان مجيعا فيعريان بالقول مجي ًعا يف الش�تيمة بعد ذلك ُ ،ث َّم
وج َّل :ن ََس َخ ذلك بعد يف سورة النور فجعل هلن سبيلاً  ،فقال﴿ﭛ ﭜ
إِ َّن اهلل َع َّز َ

فيم ْن
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ (َ ،)132
السنَّة َ
وص َارت ُّ
ُأ ِ
،وفيم ْن مل حيصن جلد مائة ونفي سنة ،هذا سبيل
حص َن جلد مئة ثم الرجم باحلجارة
َ
الزانية والزاين» (. )133

فلما رأى أن املوض�وع واح�دٌ بينهام وهو نش�وز الزوجة وحرمة أخذ ماهلا إلاّ

أيضا باآلية نفس�ها  ،وهذا باطل؛
باإلتي�ان بالفاحش�ة  ،حكم بكون الثانية منس�وخة ً
ٍ
َّ
َ
ألن شرَ َط الن ِ
قطعي من الس�نة املطهرة .وبذلك يظهر كوهنا
بدليل
يكون
َّس�خ البد َأ ْن
ٍّ

حمكمة وليست منسوخة .
و َأم�ا احلك�م الشرَّ ع�ي ال�ذي َيترَ تَّب عىل ال َق ِ
�ول بِكوهنا حمكمة فق�د َأ َفا َد منها
َ
ُّ
ُ ُ
َّ
ِ
ِ
ال ُف َق َه�ا ُء الق�ول بِ َج َو ِاز َأخذ البدل امل�ا ّيل لطالقها وخلعها ؛
لرصي�ح اآلية الكريمة يف
ذل�ك  ،بدالل�ة االس�تثناء املتعق�ب للنهي وهو قول�ه تع�اىل ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾( ،)134فيج�وز أخ�ذ ب�دل اخلل�ع
ِ
للز ِ
ِِ ِ ِ
كم
تأديب�ي َّ َ
وجة اخلائنة لعْش�رْ َ ة َزوج َها  ،وع َو ًضا عماَّ
ّ
لتلتح�ق بمن تش�اء  ،وهو ُح ٌ
بذل�ه هل�ا من املال يف َع ِ
�و ُمقتىض العدل ِ
هلي يف
قد َّ
كم ُه َ
اإل ّ
حل ُ
ال�ز َواج ونفقتها  ،وهذا ا ُ
بيان األَحكام االجتامعية واألُرس َّية .
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ويمك�ن اجلم�ع بني اآليتين الكريمتني مج ًعا َدالل ًّيا ؛ لك�ون موضوعيهام غري
ُـج ِّو ُز َأخذ العوض مع فعل الفاحش�ة من الزوجة ،ويف
متنافيين ،فإِ َّن اآلي� َة األُوىل ت َ
ض مع عَدَ ِم ِذك ِْر ال َف ِ
ِ ِ
ُ
اح َش ِة ،
فتكون العالق ُة
اآلية الثانية (البقرة )229:جواز َأخذ الع َو ِ َ َ
َّقي ِ
بينهام عالق َة ال َّط ِ
الق بِالت ِ
يد.
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النتائج
ُ
 -1ع�دم االهتمام باملباحث القرآنية والس�يام علوم القرآن يف املدرس�ة احللية يف

الق�رون اخلمس�ة الت�ي احتضنتها احل�وزة الكريمة من�ذ  490هـ حتَّ�ى القرن العارش

اهلجري.
ّ

 -2وج�ود اخلالف يف عَدَ ِد ا َملنس�وخ يف القرآن الكريم بالق�رآن الكريم  ،ولعلامء
احللة نظرة خاصة يف حتديده بام يقرب من خمَ ٍ
س إىل ست آيات منسوخة .

والشهرة الروائية يف اثبات النسخ وعدمه.
قو ِ
ال ا ُمل َفسرِّ ِ ي َن ُ
�هر ِة القول بالنسخ والعمل
-5
ُ
الرتجيح بالنس�خ اعتام ًدا عىل َأ َ
وش َ
ً
منسوخا ِمن عَدَ ِم ِه.
به عند علامء احللة يف الرتجيح بني كونه

 -6اهتمام علماء احللة بالرتجيح بني األَقوال التفسيرية الناس�خة ع�ن غريها ،

رشعي ونَسخه .
وترجيح األظهر واألقوى يف الدليلية إلثبات حكم
ّ

ق�ادرا عىل الرتجيح بني الناس�خ واملنس�وخ واختيار
ً
 -7ينبغ�ي أن يك�ون ا ُمل َفسرِّ ُ
القرآين واألخبار الرشيفة.
القول املوافق للظهور
ّ
رب العاملني والصالة عىل حممد وآله الطاهرين.
واحلمد هلل ّ
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 -3اعتمد علامء احللة عىل حتديد املنسوخ بأدلة قطعية ِ
َّص املتواتر ،
كاإل َ
مجا ِع والن ِّ
باعتبار َّ
طعي مثله.
َّص
أن الن َّ
طعي  ،فال ينسخ ُه إِلاّ َق ّ
القرآين َق ٌّ
ّ
 -4رج�ح علامء احللة بين األَقوال التَّفسير َّية املدّ عى نس�خها بالظواهر القرآنية
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اهلوامش
_____________

66
66
66
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. 290
( )28ظ  ،الدكت�ور فه�د املب�ارك الوهب�ي ،
املس�ائل املشتركة بني علوم القرآن واصول الفقه
وأثرها يف التفسري .136:
( )29أبو اسحاق  ،املوافقات .344/3 :
( )30املجادلة . 12 :
( )31املزمل.3 – 1:
( )32العلاَّ مة ،غاية الوصول . 309 / 2 :

( )33البقرة. 15 :
( )34البقرة. 144 :
( )35العالم�ة ،هناي�ة الوص�ول إىل عل�م
االصول . 75/3:
( )36البقرة . 142 :
( )37البقرة . 234 :
( )38املصدر نفسه . 75/3:
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رسول اهلل ‘.ينظر :تعارض االدلة . 30 :
( )53هن��اي��ة ال���وص���ول إىل علم
االصول.80/3:
()54االنعام.45:
( )55البقرة.180:
( )56غاي�ة الوصول وإيضاح الس�بل / 2 :
. 321
( )57النحاس ،الناسخ واملنسوخ. 48 :

()60ابن العتائقي ،الناسخ واملنسوخ .90:
( )61النساء.11:
( )62املصدر نفسه .90:
( )63القشريي ،احكام القرآن .45/2:

( )64ينظ�ر ،منتخ�ب التبي�ان يف تفسير
القرآن.273/1:
( )65تفسري الطربي جامع البيان.9 / 7 :
( )66املصدر نفسه .9 / 7 :
( )67املصدر نفسه .9 / 7 :
( )68منهاج اهلداية يف بيان مخسامئة آية.343:
( )69املنتخب من تفسري التبيان .273/1:
( )70املصدر السابق .343:
( )71الس�يوري ،كن�ز العرف�ان يف فق�ه

القرآن.337/2:
( )72البرصي  ،القايض ابن الفضل  ،احكام
القرآن .44/2:
( )73املصدر السابق.337 / 2 :
( )74احل�ر العاميل ،وس�ائل الش�يعة/ 26 :
.72
( )75النساء.7:
( )76النساء.8:
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( )39األنفال.65:
( )40االنفال . 66 :
( )41املصدر السابق.75/3:
( )42املجادلة . 12:
( )43املجادلة .13:
( )44العالم�ة ،هنج احلق وكش�ف الصدق :
.215-182
()45املائدة.5 :
( )46املمتحنة .10
( )47العالم�ة ،هنج احلق وكش�ف الصدق :
.215-182
( )48الكلين�ي  ،ف�روع الكايف  358 / 5 :ح
ش. 8
()49البقرة.144:
( )50البقرة.185:
( )51العلاَّ م�ة ،غاي�ة الوص�ول وإيض�اح
الس�بل.313/2:االعرجي،منية اللبيب يف رشح
التهذيب.141/2:
( )52وإنما خ�ص احلدي�ث بالنب�وي ؛الن
النس�خ الب�د أن يتحق�ق يف عصر الرس�الة،وال
يمك�ن أن يق�ع بعدها ،وأما احادي�ث االئمة ^
إنما هي بيانات للحكم الرشعي ،وتفسير ملا ذكر

( )58النساء.8:
( )59البصري ،اب�ن العَّل�اَّ ء العالم�ة ,أب�و
الفضل القشيري البرصي املالكي .س ِ
�م َع ا ُمل َو َّطأ
َ
ِ
بن موسى الس ِامي ،وس ِمع ِمن َأبيِ مسلمِ
َ َ َ ْ
ُ ْ
َّ
م ْن َأحمْ َدَ ِ ُ ْ َ
َج�يَ ،و َحكَ�ى َع ْن س�هل الت ُّْسَت�رَ ِ ِّي .وصنَّف
الك ّ
ِ
ِ
�ف فيِ ا َمل ْذهبَ ،و َس� َك َن مصرْ .ومؤ َّلفه فيِ
الت ََّصان ْي َ
ِ
ِ
فيِ
َاح�كَام الق�رآن نَفيس .ت�وفيِّ َربِ ْي ٍع األَ َّول َس�نَ َة
َأ ْر َب ٍع َو َأ ْر َب ِعينْ َ وثالث مائة بمرص .ظ ،سير اعالم
النبالء.103/12:
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( )77ظ ،الدكت�ور حمم�د حسين الصغير،
التفسري املنهجي للقرآن الكريم .25/3:
( )78العاميل  ،وسائل الشيعة .72 /26 :
( )79املائدة.5:
( )80املمتحنة.10:
( )81اخلوئي  ،البيان يف تفسري القرآن .268:
( )82املائدة.5:
( )83املنتخب من تفسري التبيان .353/1:
( )84خمتل�ف الش�يعة يف أح�كام الرشيع�ة:
.94/7
( )85ظ ،إيضاح الفوائد يف رشح مش�كالت
القواعد 22 / 3 :
( )86ابن العتائقي ،الناسخ واملنسوخ.97:
( )87اب�ن فه�د احللي ،املقتصر م�ن رشح
املخترص.239 :
( )88اب�ن ادريس  ،الرسائ�ر احلاوي لتحرير
الفتاوى.541 /2 :
( )89النساء.24:
( )90البقرة.221:
( )91خمتلف الش�يعة يف اح�كام الرشيعة 7:
. 78 /
( )92املصدر نفسه .78 / 7:
( )93املهذب البارع يف رشح املخترص النافع:
.297 /3
( )94كنز العرفان يف فقه القرآن .197 / 2 :
()95النساء.24:
( )96نض�د القواع�د الفقهي�ة على مذه�ب
االمامية .411 :
( )97الرسائر احل�اوي لتحرير الفتاوي/2 :
 .619ابن ادريس  ،منتخب التبيان.292/1:

( )98املصدر نفسه .619 /2 :
( )99ظ ،الصغير  ،التفسير املنهج�ي
للقرآن.58 / 3:
( )100املصدر السابق .619 /2:
( )101املصدر السابق .291/1:
( )102الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي/2 :
.619
( )103النساء.33:
( )104تفسري عيل بن إبراهيم.137 / 1 :
( )105املنتخب من تفسري التبيان.58/2:ظ،
الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.227 / 3 :
( )106العالم�ة  ،حتري�ر االح�كام الرشعية
عىل مذهب االمامية .7/5:
( )107ظ،ابن العتائقي  ،الناسخ واملنسوخ :
 .94خمترص تفسري القمي.192:
()108ظ،البح�راين  ،منه�اج اهلداي�ة يف بيان
مخسامئة آية .335:
( )109ظ ،امله�ذب البارع يف رشح املخترص
النافع.328 / 4 :
( )110االنفال.72:
( )111كن�ز العرف�ان يف فق�ه الق�رآن/2 :
.324
( )112االنفال.75:
( )113العالم�ة  ،حتري�ر االح�كام الرشعي�ة
عىل مذهب االمامية .7/5:
( )114كنز العرفان . 325 / 2 :
( )115املصدر نفسه .324 /2 :
( )116املصدر نفسه .324 /2 :
( )117النساء.19:
( )118قواعد األحكام.157 / 3 :
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( )119كن�ز الفوائ�د يف ح�ل مش�كالت
القواعد.618 / 2 :
( )120النور.2:
( )121قتادة بن دعامة الس�دويس  ،الناس�خ
واملنسوخ.39 :
( )122ينظر،منه�اج اهلداية يف بيان مخسمائة
آية.292 :
( )123كن�ز الفوائ�د يف ح�ل مش�كالت
القواعد.618 /2 :
( )124منه�اج اهلداي�ة يف بيان مخسمائة آية :
.293
( )125املصدر السابق .618 / 2 :
( )126البقرة.229:
( )127إيض�اح الفوائ�د يف ح�ل اش�كاالت
القواعد .377 / 2 :
( )128النور.2:
( )129النساء.19:
( )130النساء .19:
( )131النساء.15:
( )132النور.2:
( )133ينظ�ر :العتائقي ،40 :اهلداية يف بيان
مخسامئة آية.87:
( )134النساء.19:

69

المِءاَّل
م
د.
ميثاق عباس هادي الخفاجي
الباحث
عليةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
الصغير-ي
أ .د  .محمد حسين َداََدلاََللَل
ارآ َيآََيِة
ى)َِفجَِّفبي
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

املصادر واملراجع
• القرآن الكريم

 -أح�كام القرآن :بكر بن حممد القشيري

البصري (ت 344ه�ـ)  ،حتقي�ق د .نارص بن

حمم�د آل عش�وان ال�دورسي ،ود .ن�ارص بن
حمم�د بن عب�د اهلل املاج�دي  ،الرياض  ،ط،1

1439هـ.

 -إرش�اد الطالبين إىل هن�ج املسرتش�دين
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الس�يوري ،حتقيق الس�يد
 :املق�داد بن عبداهلل
ّ

7070
70

مهدي رجائي  ،مكتبة آية اهلل املرعيش العامة،

قم  ،ط 1423 ،1هـ.

 -أص�ول ال�كايف  :حمم�د ب�ن يعق�وب

الكلين�ي (ت 329ه�ـ) ،حتقي�ق قس�م إحي�اء
ّ
التراث يف مرك�ز بح�وث دار احلدي�ث  ،دار

احلديث ،قم املقدسة  ،ط1437 ،1هـ.

 -إيض�اح الفوائ�د يف رشح مش�كالت

القواع�د :حمم�د ب�ن احلس�ن ب�ن يوس�ف

ب�ن املطه�ر احللي املع�روف بفخ�ر املحققين
(ت717هـ) ،مؤسسة النرش اإلسالمي  ،قم،

ط1387، 1هـ.

 -البي�ان يف تفسير الق�رآن :أب�و القاس�م

علي أكرب
اخلوئ�ي املوس�وي (ت 1414هـ)،
ّ
نرش مؤسس�ة اإلمام اخلوئ�ي  ،العراق ،ط ، 5

1434هـ.

 -حتري�ر األحكام عىل مذه�ب اإلمامية :

احلسن بن يوسف بن املطهر املعروف بالعالمة
احليل (ت 726ه�ـ) ،حتقيق اللجنة العلمية يف

مؤسس�ة االمام الصادق × ،مؤسس�ة اإلمام
الصادق × ،قم ،ط1431 ،1هـ.

 -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب :فخر

الدي�ن حممد ب�ن عمر ال�رازي (ت 604هـ)،

دار إحي�اء التراث الع�ريب  ،بيروت  ،ط، 3
1430هـ .

 -التفسير املنهج�ي للق�رآن الكري�م :د.

حممد حسين عيل الصغري ،دار الكفيل  ،العتبة
العباسية املقدسة ،كربالء،ط1441، 1هـ .

 -هتذيب الوصول :احلسن بن يوسف بن

املطهر املعروف بالعالمة احليل (ت 726هـ)،
منشورات مؤسسة اإلمام عيل× حتقيق حممد

حسني الكشمريي  ،لندن  ،ط1421 ،1هـ.

 -جام�ع البيان يف تأوي�ل آي القرآن :أبو

الطربي (ت 310هـ)،
حممد بن جري�ر
ّ
جعفر ّ
حتقيق أمحد حممد ش�اكر  ،مؤسس�ة الرس�الة ،

بريوت ،ط 1420 ،1هـ .

 -الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوى  :حممد

بن أمحد املعروف بابن إدريس احليل (ت589

ه�ـ) ،الروض�ة احليدري�ة املقدس�ة، ،ط،1
1429هـ.

 عدة األصول  :حممد بن احلسنالطويس
ّ
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(ت 460ه�ـ) ،حتقيق حممد رضا األنصاري ،

 -اللوام�ع اإلهلية يف املباح�ث الكالمية :

 -غاي�ة الب�ادي يف رشح املب�ادئ :حمم�د

مصباح اليزدي  ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم ،

حتقي�ق د .غالم رض�ا ، ،مكتبة متحف ومركز

 -مبادئ الوصول  :احلسن بن يوسف بن

مطبعة ستار ،قم ،ط1417 ،1هـ .

احليل،
اجلرج�اين
ب�ن علي بن حمم�د
ّ
الغ�روي ّ
ّ
وثائق جملس الش�ورى االسلامي  ،قم ،ط،1

1438هـ.

 -غاية الوصول وايضاح الس�بل يف رشح

خمترص منتهى الس�ؤل واألمل البن احلاجب:

السيوري ،حتقيق حممد تقي
املقداد بن عبد اهلل
ّ
ط1432 ،1هـ.

املطهر املعروف بالعالمة احليل (ت 726هـ)،

حتقي�ق عب�د احلسين حممد علي البق�ال  ،دار
األضواء  ،بريوت  ،ط 1986 ، 2م .

 -خمترص تفسير القمي  :عب�د الرمحن بن

آم�ر داين بور ،مؤسس�ة اإلم�ام الصادق ×،

دار احلديث العلمية  ،قم ،ط1432 ،1هـ.

بالعالم�ة احللي (ت 726هـ) ،حتقيق الش�يخ
قم ،ط1430 ،1هـ.

 -قواع�د األح�كام يف قواع�د احللال

واحل�رام :احلس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن املطه�ر

املع�روف بالعالمة احليل (ت 726هـ) ،حتقيق

مؤسسة النرش اإلسالمي  ،ط 1413 ، 1هـ.

 -كن�ز العرف�ان  :املق�داد ب�ن عب�د اهلل

حمم�د
ّ
الس�يوري (ت  826ه�ـ)  ،حتقي�ق ّ
القايض  ،جمم�ع العاملي للتقريب بني املذاهب

786هـ) ،حتقيق حممد جواد اجلاليل،مؤسس�ة
 -خمتل�ف الش�يعة يف أح�كام الرشيع�ة

 :احلس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن املطه�ر املع�روف

بالعالم�ة احليل (ت 726هـ) ،مؤسس�ة النرش
قم املقدسة ،ط ،2سنة 1417هـ .

 -املب�ادئ العام�ة لتفسير الق�رآن الكريم

بين النظري�ة والتطبي�ق :د .حمم�د حسين

علي الصغير ،دار احلكم�ة ،بيروت ،ط،2
1439هـ.

 -املحصول يف علم األصول  :فخر الدين

اإلسالمية  ،قم  ،ط1419 ، 1هـ .
 كنز الفوائد يف ِّحل إِشكاالت القواعد :

حمم�د ب�ن عم�ر ال�رازي (ت 604ه�ـ)  ،دار
ّ

مؤسس�ة النشر االسلامي  ،ق�م  ،ط،1

 -مع�ارج األص�ول  :جعف�ر ب�ن احلس�ن

عميد الدي�ن عبد املطلب بن حممد األعرجي،

1416هـ.

الكتب العلمية  ،بريوت ،ط1420 ،1هـ.

حممد حسين
املع�روف باملحقق احليل ،حتقيق ّ
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احلس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن املطه�ر املع�روف

العتائقي (ت
حممد بن إبراهيم املع�روف بابن
ّ
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الكش�مريي  ،مطبع�ة رسور  ،ق�م  ،ط،1

الدين عبداهلل بن حممد األعرج احلسيني احليل

 -مع�امل الدي�ن وملاذ املجتهدي�ن:

اإلمام الصادق × ،مؤسس�ة اإلمام الصادق

(ت1011ه�ـ) .مكتبة املرعشي  ،قم  ،ط، 5

 -املهذب البارع يف رشح املخترص النافع:

 1423هـ .

حس�ن بن مكي ش�يخ حس�ن بن زي�ن الدين
1314هـ .

 -معج�م مقاييس اللغة :أبو احلس�ن أمحد
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× ،قم  ،ط143 ،1هـ.

أمح�د ب�ن حممد بن فه�د احللي (ت 841هـ)،

حتقي�ق الش�يخ حمم�د الباق�ري ،جمم�ع اإلمام

ب�ن ف�ارس (ت395ه�ـ) ،حتقي�ق د .حمم�د

احلسني × العلمي ،كربالء ،ط1440 ،1هـ.

نرش دار حياء التراث العريب  ،بريوت  ،ط،1

بن موس�ى بن حممد الش�اطبي الغرناطي (ت

ع�وض املرع�ب  ،وفاطم�ة حمم�د اصلان ،
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(ق 8ه�ـ)  ،حتقيق اللجنة العلمية يف مؤسس�ة

1429هـ .

 -املقتصر م�ن رشح املختصر :أمح�د بن

حممد بن فهد احليل (ت 841هـ) ،حتقيق س�يد

مه�دى رجائ�ى  ،جممع البحوث اإلسلامية،

قم ،ط1410، 1هـ.

 -املنتخ�ب من تفسير التبي�ان  :حممد بن

أمح�د املع�روف باب�ن إدريس احللي (ت589

ه�ـ) ،الروض�ة احليدري�ة املقدس�ة ،ط،1
1429هـ.

 -املوافق�ات يف ُأص�ول الفق�ه :إبراهي�م

790هـ) ،حتقيق أبو عبيدة مش�هور بن حسن

آل سلامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ.

 -الناس�خ واملنس�وخ  :أبو جعفر أمحد بن

النح�اس (ت 338هـ)،
حمم�د ب�ن إسماعيل َّ

حتقي�ق د .حمم�د عب�د السلام حمم�د ،مكتب�ة
الفالح  ،الكويت ،ط1408 ،1هـ.

 -الناس�خ واملنس�وخ  :عب�د الرمح�ن ب�ن

العتائقي (ت
حممد بن إبراهيم املع�روف بابن
ّ

786ه�ـ) ،حتقي�ق د .ثام�ر اخلفاج�ي  ،مكتبة

 -منه�اج اهلداي�ة يف رشح مخسمائة آي�ة :

السيد املرعيش النجفي  ،قم ،ط1432 ،1هـ.

بابن املت�وج (ت  820هـ) ،حتقيق حممد كريم

قتادة بن عزيز السدويس (ت117هـ) ،حتقيق

مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن حممد العروف

 -الناس�خ واملنس�وخ  :قتادة بن دعامة بن

باري�ك  ،احل�وزة العلمي�ة يف قزوي�ن ،ط-1

د .حات�م صالح الضامن ،مؤسس�ة الرس�الة،

 -مني�ة اللبي�ب يف رشح التهذي�ب :ضياء

 -نض�د القواع�د الفقهي�ة على مذه�ب

1436هـ.

ط1418 ،3هـ.
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الس�يوري (ت
اإلمامي�ة :املقداد ب�ن عبد اهلل
ّ

 826هـ)  ،مكتبة آية اهلل مرعشى نجفي ،قم ،

ط1403 ،1هـ.

 -هناية األصول إىل علم األُصول :احلسن

بن يوس�ف بن املطهر املعروف بالعالمة احليل

(ت 726ه�ـ)  ،حتقي�ق إبراهي�م البه�ادريل،

مؤسس�ة اإلم�ام الص�ادق ×  ،ق�م  ،ط، 1
1425هـ.

 -هنج احلق وكش�ف الصدق  :احلسن بن

726هـ)،تعليق الش�يخ عىل عني اهلل احلسني
األرموي  ،دار اهلجرة  ،قم  ،ط1414 ، 4هـ.
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ُ
ابن ِإدريس ومكانة دليل اإلجماع
وتكاملي ٌة
نظر ٌة جديد ٌة
َّ

داريوش خبرديان
اجلامعة اإلسالمية املفتوحة  /شرياز
ترمجة :صالح عبد املهدي
مركز العالمة احللي /قم املقدسة

أمد بعيد.

ابن إدريس احليل اعتقد أن أدلة االستنباط منحرصة يف األدلة
القطعية التي تورث العلم ،ولكنه  -خال ًفا لسائر األصوليني  -رأى

اإلمجاع من األدلة القطعية ،وهو حجة إذا ما كان كاش ًفا عن قول
تضمنًا ولط ًفا ،بل َعدَّ ُه يف ِ
أقوى
بعض املوارد َ
املعصوم ،وکانت كاشفيته ّ
دليل ،وقدَّ َم ُه عىل سائر األدلة  ،ممَّا َأ َّدى إِىل تمَ َ ُّس ِك ِه ِ
به يف موارد مل َي ُق ْل هبا
ري ُه.
َأ َحدٌ غ ُ
املفتاحية:
الكلامت
َّ

التضمني اللطفي ،ابن إدريس ،األدلة الفقهية.
الدليل اإلمجاع،
ّ
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اإلمجاع من أد ّلة االستنباط التي كثر الكالم واالختالف فيها منذ
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Ibn Idris and the Status of Indicating Consensus
A New and Complemented View
Dariush Bkherdian
The Islamic Open University / Shiraz
Translation: Salah Abdul Mahdi
Allama Al-Hilli Center / Holy Qom
Abstract
Consensus is one of the proofs of deduction that has been discussed
and disputed for a long time. Ibn Idris al-Hilli believed that the evidence
for deduction is limited to definitive evidence that bequeaths knowledge,
evidence, and it is a disproof if it was revealing the saying of the infallible,
and his detective was connotative and moderating, and even considered in
some source the strongest evidence and giving it among all other evidence,
which led to his adherence to it in sources that no one else has said.
Keywords: The evidence. Consensus. Connotative and moderating. Ibn
Idris, Jurisprudential evidence.
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but -unlike other fundamentalists- he viewed Consensus as the definitive

76
76
76

اإلجماع-ي ِ
ك
ارََّلب َار
ومكانة أ.
وتكاملي ٌة
جديدة
ابن ِإدريس
اظآ َي ِ
ُ
المواَّلُضو ِء ٌ
ى) َِف
دليلَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
َّ
نظرةُ
المااَّْلٌل
م
اظ
ك
مَ .داَد.
أ.
مةُ

املقدمة
أش�ار األصولي�ون إىل زمن ظهور اإلمج�اع وحجيته ،وعَدُّ و ُه أح�د مصادر معرفة

األحكام ،وذكروا أن أهل السنة هم من أسسوه ،وهو دليلهم ،فقالوا :إن «اإلمجاع هو
األصل هلم ،وهم األصل له»( . )1وزمنه يبدأ من س�قيفة بني س�اعدة وقضية اخلالفة

وإس�باغ املرشوعي�ة عليها ،ثم أخ�ذ طريقه إىل أصول الش�يعة مع بع�ض التغيريات،

حجة ومن أدلة اس�تنباط األحكام
فأج�رى علي�ه أصوليوهم عدّ ة إصالحات ،وعَدَّ ُه َّ

يف ظل رشائط خاصة مثل كاشفيته عن قول املعصوم.

اب�ن إدريس اعتقد برضورة إحراز العلم للوص�ول إىل األحكام الرشعية ،وأنّه ال

املفي�دة للعلم ،وه�ي الكتاب والس�نة واإلمجاع والدلي�ل العقلي( ،)2فالعمل باألدلة

الظنية يؤ ّدي إىل هدم اإلسلام ودماره( ،)3وبناء عليه رأى اإلمجاع من األدلة القطعية

التي تُعدُّ حجة عند كاشفيتها عن قول املعصوم(. )4
واصطالحا
 1ـ اإلمجاع لغ ًة
ً

«أمجعت السري واألمر» أي عزمت
اإلمجاع لغة بمعنى العزم واالتّفاق ،فيقال مثلاً :
ُ

عليه .ويأيت بمعنى االتّفاق حينام يتعدّ ى بحرف اجلر «عىل» ،فيقال مثلاً « :أمجع القوم

على كذا»( .)5وقال العالمة احليل يف تعريفه« :وهو عبارة عن اتّفاق أهل احلل والعقد
من أمة حممد ‘ عىل أمر من األمور ،وهو حجة»(.)6

اصطالحا هو اتّفاق مجاعة بام هو كاشف عن قول املعصوم( .)7والتدقيق
واإلمجاع
ً

يف كتاب «الرسائر» يضع بني يدينا تعريفني لإلمجاع:

أ ـ اتّفاق فقهاء اإلمامية عندما يكون قول اإلمام داخلاً يف أقوال املجمعني ،فكأن

اإلمام قائل بذلك احلكم(.)8

ب ـ اتّفاق مجيع علامء اإلمامية وأهل السنة يف بعض املوارد(.)9
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َّمسك بدليل يوجب الظن ،فيجب إثبات األحكام الرشعية باألدلة القطعية
يمكن الت ُّ
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2ـ طرق كشف اإلمجاع عن قول املعصوم
ال ي�رى اإلمامي�ة قيم�ة لإلمجاع يف نفس�ه ،ب�ل قيمته تكم�ن يف كاش�فيته عن قول

املعصوم ،وبناء عليه فهو رضب من األدلة التابعة لغريها؛ وذكروا حلجيته ـ التي تُعدّ

رئيسا فيها ـ طر ًقا متعددة( ،)10واملعروف منها الذي يؤ ّدي إىل معرفة
الكاش�فية رش ًطا ً

التضم�ن .2 ،طريقة املالزمة
رأي اإلم�ام ب�رأي اإلمامية ه�ي .1 :طريقة الدخول أو
ّ
العقلي�ة أو اإلمج�اع اللطف�ي .3 ،املالزم�ة العادي�ة أو الطريق�ة احلدس�ية .4 ،طريقة
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الترشف .5 ،اإلمجاع التقريري.
ّ
ِ
الكشف
 1.2ـ أقسام
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 1.1.2ـ طريقة ِ
احل ّس
ِ
ِ
س ،وقد َأ َّيدَ َها األُ ُصول ُّيون
وه�ي أقد ُم ُط ُرق اإلمجاع التضمن�ي أو الدُّ ُخو ّيل أو احل يِّ ّ
املتقدِّ ُم َ
ون ،ومنهم :الش�يخ املفيد( )11والسيد ا ُملرتَض( )12وابن زهرة( )13وأبو الصالح
احللبي( )14واملح ِّقق احلليّ ( )15والعلاَّ مة ِ
احلليّ ّ (.)16
َ ّ
ّ
إمجاع للفقهاء عىل مس�ألة بحي�ث انعدم اخلالف بينهمُ ،يكش�ف عن
فك ّلما وجد
ٌ
إمجاع حس متضمن لقول املعصوم ومشتمل عليه ،ولك ِ
َون اإلمام بني املجمعنيّ ،
وأن
ّ
يّ
رأيه داخل يف آراء الفقهاء؛ فقد س�مي اإلمجاع ِ
احلِّس�يِّ ُّ بِ ِ
التضمني
اإلمجاع الدُّ خو ّيل أو
ُ
ّ
ُ ِّ َ
أيضا.
ً

ٌ
ول�ه رشطان رئيس�ان ،أحدمه�اْ :
بين املجمعني بحيث
�خص
جمهول َ
أن يوجدَ َش ٌ

مهم،
يكش�ف عن وجود املعصوم ،واآلخر :العلم بدخول اإلمام بني املجمعني وهو ٌّ

رضرا باإلمجاع.
كثريا ،وخمالفة معلوم النسب ال ُيلحق ً
سواء أكان عددهم قليلاً أم ً

واس�تنا ًدا إىل هذه الطريقة يكفي إحراز إمجاع علامء عرص عىل حكم ما ،وال حيتاج

إىل اتّفاق الفقهاء يف مجيع العصور.

اإلجماع-ي ِ
ك
ارََّلب َار
ومكانة أ.
وتكاملي ٌة
جديدة
ابن ِإدريس
اظآ َي ِ
ُ
المواَّلُضو ِء ٌ
ى) َِف
دليلَلَجد.ةَّب (َجِإ
م.ل
َّ
نظرةُ
المااَّْلٌل
م
اظ
ك
مَ .داَد.
أ.
مةُ

 2.1.2ـ قاعدة اللطف

()17

ابتك�ر الش�يخ الط�ويس الطريقة القائم�ة عىل قاعدة اللط�ف من خلال َر ِّد إِمجا ِع
ِ ِ ()18
ُ
أس�تاذه  .وتُفي�د الطريقة املذكورة أن�ه لو أمجع فقهاء عرص على يشء خطأ ،فإذا مل ْ
نع ِهم ور ِ
ِ
خالف ال ُّلطف ،ولك�ن لو اتّفق مجيع العلامء
دعهم ،فهو
ُ
َيتَدَ َّخ�ل اإلم�ا ُم يف َم ْ َ
عىل رأي ومل يأت ما يعارضه ،فهو كاشف عقلاً عن حجية قوهلم.
رضرا باإلمجاع عىل
وال تلحق معارضة األش�خاص معلومي النس�ب أو جمهولي�ه ً

هذه الطريقة ،حينام نعلم بعدم وجود اإلمام.
 3.1.2ـ اإلمجاع احلديس

مرتىض األنصاري( )20واملريزا القمي( )21ورضا اهلمداين( .)22وتُفيد أنه لو اتّفق الفقهاء
حدسا قطع ًّيا بِأن رأي
عىل أمر ،مع شيوع االختالف يف الفقه ،فسوف يمنحنا اتّفاقهم ً
اإلمام معهم ،ويلزم من هذه الطريقة إحراز اتِّفاق آراء الفقهاء يف مجيع العصور.

الترشيف
 4.1.2ـ اإلمجاع ّ

و ُيقص�د هبذه الطريق�ة أنه يمكن ألحد فقه�اء عرص الغيبة أخ�ذ حكم عن اإلمام

دون إشارة إىل مصدر الفتوى ،بل يذكره بأساليب أدبية خمتلفة ويف إطار اإلمجاع؛ ألن

م�ن يدّ ع�ي رؤية اإلمام حمكوم عليه بالكذب( . )23ويحُ تمل أن ما جاء يف كالم املقدّ س

األردبييل والسيد مهدي بحر العلوم بعنوان اإلمجاع ،هو إمجاع ترشيف(. )24
 5.1.2ـ اإلمجاع التقريري

وهو اتّفاق العلامء عىل أمر يف حضور اإلمام × وس�كوته إزاءه يف وضع هو قادر

في�ه عىل املعارضة ،أي ليس يف مقام التقية ،فس�كوته بمنزلة تقرير رأي الفقهاء وتأييده

هل�م؛ ألنه ل�و خالف رأهي�م احلكم اإلهلي ،ل�زم عىل اإلم�ام × إنكار املنك�ر من باب

وجوب النهي عنه.
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نُس�بت ه�ذه الطريقة ألكثر املتأخري�ن( ،)19وعرضه�ا عدّ ة فقهاء ،منهم :الش�يخ
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ولي�س التّف�اق مجيع العلماء موضوعية يف اإلمج�اع التقريري ،فلو أ ّدى ش�خص

واحد عملاً أو بينّ حكماً يف حضور املعصوم ،فسكوته × كاشف عن موافقته(.)25

 2.2ـ طريقة إحراز أسلوب الفقهاء يف نوع الكشف
من أين نعرف طريقة الفقهاء يف اإلمجاع؟

يرصح�ون أحيانًا بأس�لوهبم
ذك�ر الش�يخ حمم�د كاظم اخلراس�اين أن الفقه�اء قد ّ

وطريقتهم كالس�يد املرتىض والش�يخ الطويس ،وأما إذا مل يرصحوا فيمكن بمس�اعدة
النص.
القرائن معرفة مقصود الفقيه من ّ
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وطريق�ة املتأخري�ن ه�ي اإلمجاع احل�ديس؛ ألهن�م ال يس� ّلمون باملالزم�ة العقلية
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(اإلمج�اع اللطفي) وال باملالزمة العادية وال باإلمج�اع الترشيف ،ويعتقدون بأن اإلمام

اإلمجاع
× ليس موجو ًدا بني املجمعني لكي يكون اإلمجاع دخول ًّيا ،ولكن إذا خالف
َ
ع�د ٌد من الفقهاء املعروفني نس�تنتج أن اإلمجاع دخو ٌّيل ،وأن�ه بني املجمعني ،وإذا قيل
إ َّن ُه ال رضر يف معارضة بعض الفقهاء ألن عصورهم قد انتهت ،فهذا كاش�ف عن أن
إمجاعه إمجاع لطفي؛ ألن املالك هنا اتّفاق الفقهاء يف عرص واحد(.)26

 3ـ مكانة اإلمجاع يف فقه ابن ادريس
 1.3ـ طريقة ابن إدريس يف الكاشفية
متس�ك اب�ن إدري�س باإلمج�اع يف م�وارد كثيرة ،وتتي�ح مراجعتها االطلاع عىل
ّ

متس�ك به يف طهارة املاء القليل املتنجس بعد
طريقته يف حتصيل حجية اإلمجاع ،فمثلاً ّ

الك�ر ،وإن أضيف إليه م�اء نجس ،وذهب (ابن إدري�س) إىل إمجاع
وصول�ه إىل ح�دّ
ّ

ترض باإلمجاع ،وال
فقهاء اإلمامية عىل هذه املسألة ،وخمالفة من ُعرف اسمه ونسبه ال ّ
ِ
ُيكرتث
باملعارض املعي(.)27
وأعرب يف باب إقامة احلدود عن جوازها لإلمام أو احلاكم القائم بإذنه ،وال جتوز
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رجع عن
لغريمها؛ بس�بب إمجاع علامء اإلمامية ومجيع املسلمني عىل هذه املسألة ،وال ُي َ

هذا اإلمجاع بأخبار اآلحاد ،بل بإمجاع مثله ،أو كتاب اهلل تعاىل ،أو سنة متواترة مقطوع

رضرا باإلمجاع(. )28
هبا ،وأ ّما خمالفة من ُعرف نسبه فال تُلحق ً

وكتب الش�يخ الطويس يف هذه املس�ألة أنه جتوز إقامة احلدود ملن استخلفه سلطان

ومتسك & باألخبار يف املوضوع(. )29
جائر عىل قومّ ،

وقال الشيخ الطويس يف باب اجلهاد« :ليس لألعراب من الغنيمة يشء ،وإن قاتلوا

مع املهاجرين»( ،)30ولكن اعتقد ابن إدريس بتقس�يم الغنائم عىل مجيع من اشترك يف

احل�رب ،لوجود اإلمجاع عىل ذل�ك ،وال ُيعرض عن اإلمجاع بخرب الواحد ،إال بإمجاع

رضرا باإلمج�اع ،ف ُيفهم من
أج�اب اب�ن إدريس بأن خمالفة من ُيعلم نس�بهم ال تُلحق ً
والتضمنية التي مالك حجية اإلمجاع فيها دخول
جوابه أنه يس� ّلم بالطريقة الدخولية
ّ
اإلمام بني املجمعني ال عددهم.

والب�ن إدريس بح�ث يف حرمة اس�تعامل األواين املصنوعة م�ن الذهب والفضة،

التضمني اللطفي.
يظهر منه أن قصده من اإلمجاع املعترب هو
ّ

وفح�وى بحث�ه :أنه يحُ�رم اس�تعامل األواين املصنوعة من الذه�ب والفضة ،وثمة

أسباب وأدلة كثرية عىل ذلك ،أحدها اإلمجاع الذي تربهن عليه األدلة العقلية التي ال
ترض باإلمجاع
ّ
يتطرق إليها الشك واالحتامل ،لوجود قول املعصوم بني املجمعني ،وال ّ

معارض�ة معلوم�ي النس�ب ،فاإلمجاع أق�وى دليل( ،)32والس�بب يف حجي�ة وقاطعية
اإلمجاع وجود اإلمام بني املجمعني الذي حيول دون وقوع اآلخرين يف اخلطأ(. )33

وبناء عليه عَدَّ ع ّلة حجية اإلمجاع دخول قول املعصوم يف أقوال املجمعني ،والدليل

العقلي يربه�ن عىل أن املعص�وم موجود يف كل زم�ان ،وهذا لطف بح�ق املكلفني يف

األحكام ،إذن فقاعدة اللطف كاشفة عن ثبوت هذه العلة يف اإلمجاع ،وس َّلم باإلمجاع
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مثله أو األدلة القطعية(.)31
ولو ُأشكل يف موارد إمجاعات «الرسائر» بوجود املعارض ،فكيف ُيدّ عى اإلمجاع؟

81

المِءاَّ
م
د.
داريوشَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
اظوُو
ى)َِفجَِّفبيي
َداََدلاََلل
عبدل المهدي
بخرديانَ-يآََيِة
ارآ
م.إَلى)
صالحُ
كِةاْلاِْلُ

التضمني اللطفي.

ويبدو أن املراد من «أدلة العقول» هي قاعدة اللطف مثلام أدرجها الس�يد املرتىض

التضمن(. )34
كمكمل ملبنى
ّ
ّ

 2.3ـ تطبيقات اإلمجاع يف فقه ابن ادريس
 1.2.3ـ ختصيص العمومات باإلمجاع
جي�ب البح�ث عن املخصص م�ن أجل العمل بالع�ام ،إلحراز اليقين من العمل

تتعرض األلفاظ العامة
بالوظيفة الرشعية ،والبحث املش�ار إليه ينبغي أن يكون حينام ّ
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للتخصيص ،وإال فال حاجة له.
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يوج�ه هنا :ه�ل يمكن لإلمج�اع ختصي�ص عمومات الق�رآن أو
والس�ؤال ال�ذي ّ

األخبار التي تتعرض للتخصيص؟ واجلواب أنه يمكنه ذلك.

وج�ه ابن إدريس جوابه إىل من اعتقد بج�واز ختصيص الكتاب بخرب الواحد،
ث�م ّ

ورضب مثًل�اً عليه ختصيص آية اإلرث بخبر واحد هو «اليرث القاتل» ،وذهب إىل

ّ
خصص ظاهر
أن التخصيص هنا بسبب اإلمجاع عليه ال بخرب الواحد؛ وبناء عليه فقد ِّ
ٍ
طعي(. )35
القرآن
بدليل َق ٍّ
ِ
وج َها َ
وذك�ر اب� ُن إدريس يف إرث امرأة ت ُُوفيِّ َ عنها َز ُ
وليس هل�ا من ولدَ :أ َّن ُه لو ُخليِّ َ
وظواهر القرآن َو َّر َث َها ِمن مجي ِع أموال زوجها؛ إلطالق اآلية يف القرآن ،ولكن وردت

أد ّلة أخرى يف هذه املوارد ق ّيدت إطالق اآلية باإلمجاع الذي انعقد عىل املباين واملنازل
فقط ،وال ترث الزوجة من أعياهنا بل من قيمتها.

مرة،
وطريق�ة تقيي�م األبنية واألش�جار ليس�ت بتقييم األرض م�ن دون األبني�ة ّ

مرة أخرى ،وتحُ س�ب قيمته�ا بالفرق بني القيمتني ،بل تُس�تخرج قيمة
ث�م تق ّيم معها ّ
اآلالت ومواد البناء التي استُخدمت فيها ،و ُيدفع سهم الزوجة من ُثمنها(.)36
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 2.2.3ـ ضعف معارضة خرب الواحد باإلمجاع

()37

رأى اب�ن إدري�س أن خبر الواحد يوجب الظ�ن مثل القياس ،وم�ن ثم فهو ليس

بحج�ة ،وال يمك�ن
التمس�ك ب�ه( ،)38وأن�ه جيب إثب�ات األح�كام الرشعي�ة باألدلة
ّ
القطعية( ،)39وبناء عليه ال يمتلك خرب الواحد قدرة معارضة اإلمجاع.

كثيرا يف رشح س�بب عدم ج�واز إقامة احل�دّ يف زمن الغيبة؟ واس�تند إىل
وفص�ل
ّ
ً

إمجاع كل املسلمني وإمجاع الشيعة عىل ذلك ،فاعتقد بأن مثل هذا اإلمجاع ال ُيكرس إال

بإمجاع مثله أو باآليات القرآنية أو الس�نة املتوات�رة ،وال متتلك أخبار اآلحاد النهوض
يف وجهه ،وال مس�تند للقول بجواز إقامة الفقهاء للحدود يف عرص الغيبة س�وى خرب
وعىل جواب اإلمام ملن س�أله «عن رجل يكون له الغنم ،يقطع من آلياهتا وهي

أحي�اء ،أيصل�ح ل�ه أن ينتفع بام قط�ع؟ قال :نعم ،يذيبه�ا و ُيرسج هب�ا وال يأكلها وال

صحيحا ،وذلك بسبب
يبيعها»( ،)41ذكر ابن إدريس أن الرواية شا ّذة وإن كان سندها
ً
خمالفته�ا األدلة واإلمجاع ،وأن إعراض األصحاب ع�ن حديث يوجب وهنه بالرغم
من صحته ،وإقبال األصحاب عىل حديث ضعيف السند يوجب جربان ضعفه
صحيحا ،ال يرد اخلل�ل عىل حجيته،
اخلوئي َأ َّن ُه َم�ع كون احلدي�ث
وذك�ر الس�يدُ
ً
ُّ
َ
()42

.

فضًل�اً ع�ن َّ
التصرف يف امليتة ال وج�ود له ،واإلمجاع
اإلمج�اع املحصل عىل حرمة
أن
َ
ّ

الترصف يف امليتة( ،)43كام أنه
املنقول ال حجة له بسبب ترصيح عدد من الفقهاء بجواز
ّ

جيوز العمل باخلرب الشاذ برشط أن يكون صحيح السند(.)44
 3.2.3ـ ترجيح الروايات املوافقة لإلمجاع

املرجحات للخروج من االنسداد الناشئ من التعارض،
يرجع علامء األصول إىل ّ

ويف ح�ال مواجهته�م ملثل هذه املوارد يرجعون اىل الدلي�ل الذي هو أقرب إىل الواقع

باملرجح أو املزية املوج�ودة يف أحد املتعارضني
وتفضي إىل الدن�و منه( ،)45فيأخ�ذون
ّ

ويعملون به.
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الواحد(. )40

83

المِءاَّ
م
د.
داريوشَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
اظوُو
ى)َِفجَِّفبيي
َداََدلاََلل
عبدل المهدي
بخرديانَ-يآََيِة
ارآ
م.إَلى)
صالحُ
كِةاْلاِْلُ

املرجحات،
واعتق�د اب�ن إدريس هب�ذا املبنىَ ،ف َع�دَّ موافق�ة الرواية لإلمجاع أح�د ّ
ورصح بذلك يف الرسائر( ، )46وإذا َو َجدَ رواي ًة خمالف ًة ِ
عر َض عنها .بناء عليه
لإلمجاع َأ َ
ّ
ووف ًق�ا ملبنَ�ى ِ
صحة خرب الواحد وس�قمه بعرضه عىل س�ائر
ابن إدري�س ينبغي تقييم ّ

األدلة.

 3 .3ـ إمجاعات ابن إدريس املشكوك يف صحتها

()47

وتعرض بسببها إىل
ا َّدعى ابن إدريس اإلمجاع يف موارد مل يقل هبا أحد من الفقهاءّ ،
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لومه�م ل�ه وطعنهم فيها ،إذ اعتقدوا أن عد ًدا من تلك اإلمجاعات مل يكن اس�تنا ًدا إىل
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تتبع آراء الفقهاء ودراس�تها ،بل تستند إىل االتفاق عىل مسألة أصولية نقلية أو عقلية،
ومثل تلك ِ
اإلمجاعات ال اعتبار هلا(.)48

احليل والش�هيدُ الثاين،
وممَّ�ن َط َع َن يف إمجاعات ابن إدريس
ُ
احليل والعلاَّ مة ُّ
املحقق ُّ

وسيأيت ذكرهم يف كل مورد من البحوث الالحقة.
 1.3.3ـ تتميم املاء القليل النجس بالكر

الكر أن�ه يطهر بإضافة
ذك�ر الش�يخ الط�ويس يف تطهري امل�اء
ّ
املتنجس األقل م�ن ّ
م�اء طاهر إليه إذا وصل إىل الكر ،ولكن�ه ال يطهر بإضافة املاء املتنجس إليه ،ومل ِ
يأت
()49
ومتس�ك باآليات
بدليل عىل هذه الفتوى  .أما ابن إدريس فحكم بطهارة هذا املاءّ ،

والروايات واإلمجاع والعرف إلثبات رأيه(. )50

ا ّدعى ابن إدريس إمجاع الش�يعة والس�نة يف املس�ألة املذكورة ،ولك�ن رأى املحقق

احليل( )51والشهيد الثاين( )52أنه ال دليل عىل هذا اإلمجاع ،بل الدليل قائم عىل خالفه.
 2.3.3ـ وجوب زكاة الفطرة للزوجة عىل زوجها مطل ًقا

اعتق�د اب�ن إدريس بوجوب زكاة فطرة الزوجة عىل الرجل ،س�واء أكانت ناش�زة

أم ال ،وس�واء أكانت النفقة عىل الرجل واجبة أم ال ،وس�واء أدخل هبا أم ال ،وس�واء
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أكانت الزوجة دائمة أم مؤ ّقتة ،فحكم يف مجيع املوارد بوجوب دفع الفطرة ،واس�تدل

عليه باإلمجاع وعموم األدلة(.)53

ور ّد بعض الفقهاء هذا اإلمجاع ،ورأوا أن أحدً ا من العلامء مل َي ُقل هبذا القول .ودليل

فتواه�م أنه ع ّلق وجوب الفط�رة عىل الزوجية ،يف حني أن فطرة من جتب عىل الرجل
هم عياله ومن جيب عليه من زاده ،وهذه العنوانات تسقط عنه يف املوارد املشار إليها،
واحلق أن الفطرة تابعة للنفقة( ،)54وإذا مل تُطع املرأة زوجها تس�قط عيلولتها ووجوب

نفقتها وفطرهتا عن الرجل.

 3.3.3ـ الوجوب املض ّيق(الوجوب الفوري للصلوات الفائتة)

وأ ّلف يف هذا املوضوع كتا ًبا باسم «خالصة االستدالل» وذكر أن علامء اإلمامية فري ًقا
فعصرا اتّفقوا وأمجعوا على العمل باملضايق�ة ،وال ُيعتدّ بمعارضة
وعرصا
بع�د آخر
ً
ً

جمموعة معدودة من أهل خراسان ،فال جيوز ر ّد اخلرب الذي ينقله الثقات.

وذك�ر أن الش�يخ الصدوق نقل أخب�ار املضايقة يف كتاب «م�ن ال حيرضه الفقيه»،

وكذل�ك نقلها الش�يخ الطويس ،وعىل أساس�ها بنى فتواه ،وبن�اء عليه فبني أصحاب
يرض يف حت ّققه معارضة من ُعرف اس�مه ونس�به.
العلم انعقد اإلمجاع يف املس�ألة ،وال ّ

فا ّدعى أن علامء الشيعة اتّفقوا وأمجعوا عىل العمل بأخبار املضايقة(.)55

وذه�ب الش�يخ األنصاري يف ه�ذا املوض�وع إىل أن إخبار ابن إدري�س عن إمجاع

علامء الشيعة عىل اإلفتاء باملضايقة مبني عىل حدسه واجتهاده ،وهو غري قابل لإلثبات
من وجوه:

ّ
اليدل عىل العمل بذلك اخلرب ،رغم أن الغالب
الوجه األول :أن ذكر الذاكر للخرب

داللت�ه عىل عم�ل الذاكر به ،ولكن هذا احلدّ ال يوجب حص�ول القطع واليقني؛ ألنه

كثريا خت ّلف ذاكر اخلرب عن العمل به وبالروايات التي ينقلها.
شوهد ً
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م�ورد آخ�ر ا ّدعى اإلمجاع علي�ه وهو الوج�وب املض ّيق يف قضاء الصلاة الفائتة،
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الوج�ه الث�اين :حتمية داللة مجي�ع األخبار املذك�ورة عىل (وج�وب) املضايقة من

وجهة نظر ابن إدريس ،فظن أن داللتها كذلك حس�ب رأي الناقلني هلا ،فنس�ب هذه

الفتوى إليهم ،واحلال أهنم ربام فهموا منها (االستحباب املؤكّد) بالقرائن اخلارجية.

الوجه الثالثُ :يمكن نس�بة هذه الفتوى إليهم يف حالة أن الرواة وناقيل الروايات

املش�ار إليه�ا ثقات ُيطمأن هبم من وجه�ة نظر الذاكرين ،وال يدل جم�رد اطمئنان ابن
إدريس برواة األخبار وناقليها عىل وثاقتهم لدى الذاكرين هلا(.)56

زي�ادة عىل ق�ول ابن إدريس بر ّد خبر الواحد وإن كان روات�ه ثقات ،وعىل فرض

إفت�اء ذاكري اخلرب بوجوب املضايقة ،فقد اس�تندوا يف فتواهم إىل خرب الواحد ،وهذا
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اإلمج�اع ال يوج�ب القط�ع بالواقع لدى اب�ن إدريس؛ ألنه خي ّطئ م�درك هذا اإلمجاع
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أيضا
وه�و خرب الواحد .ه�ذا من جهة ،ومن جهة أخرى من نقل أخبار املضايقة نقل ً

أخبار املواسعة.

 4.3.3ـ تقبيل قبور األئمة
ا ّدع�ى ابن إدريس اإلمجاع عىل تقبيل تراب قبور األئم�ة والتعفري به ،فقال« :لوال

إمجاع طائفتنا عىل التقبيل والتعفري عىل قبور األئمة عند زيارهتم ملا جاز ذلك»( .)57يف

يتعرض هلذه املس�ألة أحد من الفقهاء قبله مع حكمهم بفضيلة زيارة قبور
حني أنه مل ّ
األئمة.

جم�رد اتّفاق املعروفني والعلامء املش�هورين
أما س�بب ا ّدعائه لإلمج�اع فهو ظنه أن ّ

مسألة إمجاعية ،ولكن يف الواقع ال إمجاع وال اتّفاق يف املسألة.
 5.3.3ـ احلكم بكفر ولد الزنا

متس�ك اب�ن إدري�س باإلمج�اع يف احلك�م بكفر َم�ن ولِد م�ن الزنا وحرم�ة وطئه،
ّ

وإباحة وطء اليهودية واملس�يحية بالعقد الدائم وملك اليمني( .)58وخ ّطأ العالمة هذا

اإلمجاع(.)59
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 6.3.3ـ عدم حساب احلبوة من سهم االبن
ذكر ابن إدريس اإلمجاع عىل ختصيص احلبوة باالبن األكرب ،ووجوب إعطائه هذه

األموال ،وعدم حس�اهبا يف ضمن سهمه( ،)60ولكن التدقيق يف فتاوى الفقهاء ُيفصح
ع�ن اخل�دش يف صح�ة مثل هذا اإلمج�اع؛ ألن بعضهم ق�ال باس�تحباب إعطاء تلك

الظهور
األم�وال لالب�ن األكرب( ،)61كام ال ُيفهم من كالم الش�يخني :املفي�د والطويس
ُ
يف الوجوب( ،)62واعتقد بعض آخر منهم بحساب هذه األموال يف ضمن سهمه(.)63
قياسا بسائر األدلة
 4.3ـ موقع اإلمجاع يف فقه ابن إدريس ً

مبنى ابن إدريس هو العمل باألدلة التي تفيد القطع واليقني للوصول إىل األحكام

السبب اعتقد بانحصار األدلة يف الكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع والدليل العقيل.

ق�ال اب�ن إدري�س يف ه�ذا املوضوع« :احل�ق ال يع�دو أربع ط�رق :إم�ا كتاب اهلل

س�بحانه ،أو س�نة رس�وله ‘ املتواترة املتّفق عليها ،أو اإلمجاع ،أو دليل العقل ،فإذا
فقدت الثالثة ،فاملعتمد يف املسائل الرشعية عند املحققني الباحثني عن مأخذ الرشيعة

التمس�ك بدليل العقل فيها ،فإهنا مبقاة عليه وموكول�ة إليه ،فمن هذا الطريق يوصل
ّ

إىل العلم بجميع األحكام الرشعية يف مجيع مسائل أهل الفقه ،فيجب االعتامد عليها،

والتمسك هبا»(.)64

وهن�ا يبرز الس�ؤال اآليت :هل ُيراعى ترتي�ب األدلة عند العمل هب�ا بحيث يكون

دليل اإلمجاع بعد الكتاب والسنة ،أم هلا ترتيب آخر؟

األصم
م�ن امل�وارد التي قدّ م فيه�ا اإلمجاع وعدل ع�ن إطالق اآليات هي ق�ذف
ّ
فتمسك بدليل اإلمجاع وعَدَّ القذف موج ًبا للحرمة األبدية ،وذهب
واألبكم لزوجتهّ ،

()65
متسك املعارضون
إىل رفع اليد عن إطالق اآليات عند وجود اإلمجاع  ،ويف املقابل ّ

هلذا القول باآليات( )66وأفتوا بحلية مثل أولئك النساء عىل أزواجهن.
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اإلهلية ،وأما ما يفيد الظن منها فليست كافية للحصول عىل األحكام املذكورة ،وهلذا
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وذه�ب اب�ن إدريس يف ش�هادة الولد لوالدي�ه إىل جوازها لصال�ح األب ،ولكنها

ترض معارضة أش�خاص مع ّينني
ال جت�وز يف رضره ،والدلي�ل عليه هو اإلمج�اع  ،وال ّ
ومعروفني .ولو ِ
أيضا ،فينبغي القول يف
أشكل بأن اآلية( )67عا ّمة وتشمل هذه املوارد ً
اجلواب :إن اآلية تخُ َّصص باإلمجاع الذي هو من أكرب األدلة وأقواها( .)68والسبب يف
حجية اإلمجاع وقطعه هو وجود اإلمام بني ا ُمل ِ
جمعني ،فيحول دون خطأ اآلخرين(.)69
ّ
ورصح يف بع�ض امل�وارد بوج�وب الرج�وع إىل الكتاب والظواهر وس�ائر األدلة
ّ
القطعي�ة حينما ال يوجد إمجاع يف املس�ألة( ،)70وعند وجوده ال حاج�ة إىل الرواية(.)71

واعتبر اإلمجاع من األدلة القطعية للوصول إىل األحكام الرشعية ،فيمكن بواس�طته
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أهم األدل�ة وأقواها ،فقدّ م�ه عليها ،وقال:
إثباهت�ا ،ال أن�ه جم�ر ّد مؤ ّيد هلا ،بل ه�و من ّ
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«إمجاعنا من أعظم األدلة وأقواها»(.)72

 1.4.3ـ موارد دليلها الوحيد هو اإلمجاع

ُيعث�ر يف فق�ه ابن إدريس على فتاوى دليلها الوحيد هو اإلمج�اع ،وبعض من تلك

اإلمجاعات بالنحو اآليت:

 1.1.4.3ـ الغسل االرمتايس للمجنب يف البئر

تنجس املاء ،وجيب
لو اغتس�ل املجنب وهو طاهر اجلس�م يف بئر غسًل�اً ارمتاس� ًّياّ ،
ِ
املغتسل .واملستند الوحيد هلذه
نزح س�بع دالء من البئر ،برشط أن ُيغطي ماؤها رأس
الفت�وى ودليله�ا ه�و اإلمجاع ،ومن دون�ه ال يوجد دليل آخر عىل ه�ذا احلكم ،فإذا مل

ّ
يتنجس ماؤها( ،)73ولكن ذهب بعض الفقهاء إىل
يغط ماء البئر رأس املغتسل هبا فال ّ
تنجس ماء البئر حتى يف هذه احلالة وجيب نزح سبع دالء منها(.)74
ّ

تنجس الثوب واحلكم بإعادة الصالة
 2.1.4.3ـ نسيان ّ

ذك�ر اب�ن إدري�س أنه ال جت�وز الصلاة يف الثوب املغص�وب ،فلو نسي وصىل يف

املغص�وب أو على مكان مغص�وب ،وتذكر الغصبي�ة بعد الصالة ،فلا ُيعيدها .عىل

لتنجس�ه ،ودليل�ه الوحيد هو
العك�س مما ل�و كان الثوب ّ
متنج ًس�ا ،وصىل فيه ناس� ًيا ّ
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اإلمجاع ،ومن دونه ال حاجة يف إعادة الصالة ،ومن أفتى بإعادهتا يف غصبية الثوب أو
املكان ،فقد استند إىل القياس يف حكمه ،وهو مرفوض عىل رأي اإلمامية(.)75

 3.1.4.3ـ املراد من﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

()76

الظاه�ر اتّف�اق اإلمامي�ة على املقص�ود م�ن﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ ،وه�و

لي�س ال�زوج بل و ّيل امل�رأة ،وثمة كثري من ا ّدعاء اإلمجاع أو ش�بهه على هذا املورد يف
كلامت الفقهاء ،فا ّدعاه الش�يخ الطويس يف «اخلالف»( ،)77واس�تعمل يف «التبيان»

()78

و«املبسوط»

()79

تعبري «عندنا» الذي ُيشري إىل اإلمجاع.

يعي فيه املهر
 4.1.4.3ـ حساب املهر يف النكاح الذي مل نَّ

من احلاالت األخرى التي مس�تندها الوحيد هو اإلمجاع :النكاح الذي مل ُيعينّ فيه
مهرا هلا،
املهر ،فلو أعطى املرأة ش�ي ًئا قبل الدخول ،ثم دخل هبا ف ُيحسب ذلك اليشء ً

وال تستحق شي ًئا آخر(. )81

م�ن املوارد األخرى التي مس�تندها الوحيد هو اإلمجاع :حرم�ة وطء اجلارية التي

بصح�ة زواج املريض،
دخ�ل هب�ا األب أو االب�ن ،ثم ملكه�ا أحدمه�ا()82؛ واحلك�م
ّ

ووج�وب دفعه املهر عند الدخ�ول بالزوجة ،واحلكم ببطالن عقده يف حال موته قبل

الدخول(. )83

 2.4.3ـ إثبات اإلمجاع عن طريق الربهان

اس�تفاد اب�ن إدريس من الربهان يف إثب�ات اإلمجاع ،فمثلاً ذك�ر يف بطالن الطالق

الثلاث يف جملس واحد( )84أن الصغرى هي :الطالق الثالث يف جملس واحد خالف

للق�رآن والس�نّة ،والكبرى :أن األمة اإلسلامية متّفقة عىل بطلان كل يشء خالف
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اإلمجاع
ومتس�ك ابن إدريس باإلمجاع َ ،عا ًّدا بقية الوج�وه غري تا َّم ٍة ،و َذك ََر أ َّن ُه لوال
ُ
ّ
يف املسألة
فاحلق َم َع َمن َفسرَّ َ اآلي َة بالزوج(. )80
ُّ
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القرآن والسنة ،فالنتيجة :أن الطالق الثالث باطل بإمجاع األمة(.)85

فهن�ا اعتم�د ابن إدريس عىل إمجاع آخر للوصول إىل إمجاعه املنش�ود ،ما ُيشير إىل

اخلاص باملوضوع.
اهتاممه
ّ

 5.3ـ أقسام اإلمجاع يف فقه ابن إدريس

مر أن علامء اإلمامية يعتقدون برضورة أن يكون اإلمجاع كاش ًفا عن رأي املعصوم
ّ

برا ،وبن�اء علي�ه لو اتّف�ق مجيع الفقه�اء عىل مطل�ب ولكنه ال يش�تمل عىل
ليع�دّ معت ً

ربا .أما اإلمجاعات التي أش�ار إليه�ا ابن إدريس يف كتابه
رأي املعص�وم فهو ليس معت ً
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«الرسائر» فهي :اإلمجاع املحصل واملنقول واملركب.

9090
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املحصل
 1.5.3ـ اإلمجاع
ّ

حيصله الفقيه من خالل تت ّبع املصادر وفحص أقوال كل واحد
وهو اإلمجاع الذي ّ

يتوصل إىل اتّفاق آرائهم عىل حكم معينّ .
من الفقهاء لكي ّ
أش�ار اب�ن إدري�س يف بعض امل�وارد إىل ه�ذا النوع من اإلمج�اع ،وبّي�نّ أن طريق

الكش�ف ع�ن قول املعصوم هو طريق دخويل أو حّس�يّ  .فذكر يف بحث عن فتح باب
عىل الش�ارع ،ونصب امليزاب والس�اباط واألعمدة يف الشوارع ،وإخراج الرشفة إىل

واس�تمر
الطري�ق ،أن مجي�ع العلامء حكم�وا بجوازه�ا ،ومل ُينكر أحدهم هذا احلكم،
ّ
اجل�واز من زمن الرس�ول‘ وم�ا بعده حتى يومنا هذا ،وال ضامن يف حالة الس�قوط
والتسبب يف رضر اآلخرين(.)86

 2.5.3ـ اإلمجاع املنقول
وه�و م�ا نقله فقه�اء آخ�رون ،ومل يتتبع�ه الفقيه ،بل اكتف�ى باإلمج�اع املنقول عن

اآلخرين.

 3.5.3ـ اإلمجاع املركب

ه�و أن يتّف�ق الفقه�اء عىل قولين أو أكثر يف مس�ألة( ، )87ولكن إذا وج�د أكثر من
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قولني فيها فالجيوز و ُيعدّ خر ًقا لإلمجاع املركب ،وهو «خطأ عظيم وزلل فاحش»(.)88
وذه�ب اب�ن إدريس يف ب�اب مرياث املجوس إىل وج�ود قولني يف املس�ألة ،وال جيوز
إحداث قول ثالث(.)89

 4ـ نقد إمجاعات الشيخ الطوسي
كثريا للشيخ الطويس،
مقولة «اإلمجاع» من املسائل التي ّ
وجه فيها ابن إدريس نقدً ا ً

ور ّد إمجاعاته يف موارد عديدة معتقدً ا أهنا ال قيمة هلا ،وا ّدعى اإلمجاع أحيانًا عىل فتاوى

مل يقل هبا أحد غريه ،بل اإلمجاع قائم عىل خالفها ،وبعضها كام ييل:

ـ حكم الشيخ الطويس بوجوب استرباء الرجل قبل غسل اجلنابة ،وا ّدعى اإلمجاع

فال ينعقد اإلمجاع هنا ،وبناء عليه فوجوبه يفتقر إىل دليل آخر غري اإلمجاع ،وال وجود

لدليل قطعي مغاير(.)91

ـ الصالة بش�عر مظفور ،فلو صىل أحد بش�عر مظفور بطل�ت صالته ،وجتب عليه

اإلعادة ،وهي مسألة إمجاعية( .)92فحكم ابن إدريس بكراهة مثل هذه الصالة ،ونفى

أيضا .أما إعادة الصالة فتحتاج إىل
االمجاع يف املسألة ،كام حكم سالر بكراهة الصالة ً

دليل ،وهنا ال وجود له(.)93

ـ لصلاة اجلمع�ة قنوت�ان ،والدلي�ل علي�ه ه�و اإلمج�اع م�ن وجه�ة نظر الش�يخ

الطويس( ،)94يف حني اعتقد ابن إدريس بأن جلميع الصلوات قنوتًا واحدً ا ،ور ّد إمجاع
الشيخ ،وأقام إمجا ًعا آخر يف مقابله(.)95

مل يكت�ف ابن إدريس بمعارضة إمجاعات الش�يخ الطويس ،فاس�تعمل يف احلديث

عنه�ا أحيانً�ا عب�ارات حا ّدة س�اخرة مل يس�بق هلا مثيل حت�ى ذلك الوق�ت ،فوصفها
باملضحكة حتى إهنا لتُضحك الثكىل؛ ألنه ا ّدعى اإلمجاع يف بعض األحيان عىل فتاوى
مل يقل هبا أحد غري الشيخ نفسه ،بل اإلمجاع عىل خالفها(.)96
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على ذلك )90(.فحكم ابن إدري�س بعدم الوجوب؛ ألن األصل الرباءة من الوجوب،
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االستنتاج
اع َت َق�دَ اب ُن إدريس باإلمجاع يف حال كاش�فيته عن قول املعص�وم ،وعدَّ ُه من النو ِع

طفي.
التضمني ال ُّل ّ
ُّ

خيت�ص اإلمج�اع برتجي�ح رواية ،بل يمك�ن الرجوع إلي�ه يف أي حكم مل يثبت
وال
ّ

السنَّة املتواترة وإن مل توجد أي رواية أو دليل آخر عىل ذلك احلكم.
بظاهر الكتاب أو ُّ

حجة له ،ولذلك ليس بمقدوره
ورأى اب�ن إدريس أن خرب الواحد ُيفيد الظن فال َّ
معارضة دليل اإلمجاع ،ولكن لو وافق دليل اإلمجاع مضمون حديثَ ،فإِ َّن ُه ُيفيدُ العلم

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

التمسك به.
والقطع ،ويمكن
ّ

92
92
92

التمسك فقط باألدلة التي توجب العلم والقطع ،وال جيوز العمل
ورأى أنه ُيمكن
ّ

باألدلة املفيدة للظن .واعتقد أن اإلمجاع أقوى دليل فقدّ مه عىل سائر األدلة ،فأفىض به
التمسك باإلمجاع يف موارد مل يقل هبا أحد غريه.
ذلك إىل
ّ
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اهلوامش
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املصادرواملراجع
القرآن الکريم

 .1أجوب�ة مس�ائل ورس�ائل يف خمتل�ف فنون

املعرف�ة ،ابن إدريس حممد بن أمحد  ،قم ،دليل ما،

ط1429 ،1هـ2008/م.

 .2إرش�اد العق�ول إىل مباح�ث األص�ول ،

 .10اخللاف ،الش�يخ الط�ويس حمم�د ب�ن

حس�ن ،ق�م ،مؤسس�ة النشر اإلسلامي ،ط،1

1417هـ1996/م .

 .11الذريع�ة إل�ی أص�ول الرشيع�ة ،الس�يد

املرتضی علم اهلدی ،جامعة طهران  ،ط ،1د ت.

جعف�ر الس�بحاين التربيزي  ،قم ،مؤسس�ة اإلمام
 .3أصول الفقه ،حممد رضا املظفر ،قم ،مكتب

 .13روض اجلنان يف رشح إرش�اد األذهان،

اإلعالم اإلسالمي ،ط1430 ، 5هـ2008/م.
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االمام عيل × ،ط 1380 ، 1ش2001/م.

 .12الرس�ائل ،روح اهلل اخلمين�ي  ،ق�م ،

الصادق× ،د ت.

96
96
96

العالمة احليل حس�ن بن يوس�ف ،لندن ،مؤسس�ة

 .4االنتصار ،الس�يد مرتضی علم اهلدی قم،

مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني،

ط1415 ،1هـ1994/م.

 .5بحر الفوائد يف رشح الفرائد  ،حممد حسن

ب�ن جعفر اآلش�تياين  ،بريوت ،مؤسس�ة التاريخ
العريب ،ط ،1د .ت .
.6

بح�وث يف عل�م األصول ،حمم�د باقر

ص�در ،تقرير حممود اهلاش�مي الش�اهرودي ،قم،

مؤسسة إسامعيليان ،ط1410 ،1هـ1989/م .

الش�هيد الث�اين زي�ن الدين ب�ن عيل ،ق�م ،مكتب

اإلعالم اإلسالمي ،ط1402 ،1هـ1981/م.

 .14الرسائ�ر ،اب�ن إدري�س حمم�د ب�ن

أمح�د  ،ق�م  ،مكت�ب النشر اإلسلامي  ،ط،2

1410هـ1989/م.

 .15ع�دة األص�ول ،الش�يخ الط�ويس

حمم�د ب�ن حس�ن  ،ق�م  ،نشر س�تاره ،ط،1
1417هـ1996/م.

 .16غني�ة الن�زوع ،اب�ن زه�رة مح�زة ب�ن

مؤسس�ة دائ�رة مع�ارف الفقه اإلسلامي ،ط، 3

علي ،ق�م ،مؤسس�ة اإلم�ام الص�ادق  ،ط،1

 .7التبيان يف تفسير القرآن ،الش�يخ الطويس

مرتضى

1417هـ1996/م.

حممد بن حسن ،مکتب اإلعالم اإلسالمي ،ط،1

1988/1409م .

 .8التذك�رة بأص�ول الفق�ه ،الش�يخ املفي�د

حمم�د بن حمم�د ،قم ،املؤمتر العاملي أللفية الش�يخ
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َن َسق َّي ُة َّالت ُ
الحق الف ْعل ِّي في الميةّ
ِ
ِْ ِ ِ
ِ
ِّ
ابن َالع َرن َ
س ِالحلِي
د
ِ
ِ
م  .حسني جعفر عبيد
املديرية العامة لرتبية بابل

وال ّتأكيد واملبالغة ،فضلاً عن دالالت ال َّت َجدُّ ِد واحلدوثّ .
يغ
وأن
الص ِ
التحول يف ِّ
ّ
الشاعر
الداللية ،وقد استعمل
الفعلية َّأد ْت إىل ظاهرة تقليب الكالم وتعدُّ د األوجه
ُ
ّ
ّ

املهمة التي كان
بعض األفعال املتالحقة املبنية للمجهول ،وهو واحد من األساليب ّ
ُ
يكون لنوع
يميل إليها العريب دون اخللل باملعنى ،والتالحق يف األفعال املتشابكة
خصوصية اقتضت ذلك وال يؤ ِّدهيا إلاّ َم ْن له خربة ومعرفة بأساليب الفصاحة
الع َرنْدَ س ِ
والريب ّ
احلليِّ ِّ من قد َخبرَ َ اللغة والنحو والبالغة ،لذا
والبالغة.
َ
أن ابن َ
البالغية التي كان
الالمية ُمك َّللة بأنواع األساليب ال ّنحو ّية والفنون
جاءت قصيدته
ّ
ّ

هلا األثر يف خلود هذه القصيدة .

املفتاحية :
الكلامت
ّ
ال ّن ِ
سق ّية  ،التالحق  ،التتابع  ،ابن العرندس  ،ال ّتوايل  ،ال ّتدارك.
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جيتهد هذا البحث يف بيان معنى التالحق الفعيل الذي ّ
يدل عىل جميء الفعل إ ْث َر
الع َرنْدَ س ِ
احلليِّ  ،وكذلك أثر
املفو ِهني هو ابن َ
الفعل ،عند شاعر من شعراء العرب َّ
القرائن ُ
كالسياق ،وقرائن احلال ،واملقام ،وغريها يف املعنى ،فمن دالالت
األ َخر
ِّ
ال ّتالحق (التتابع ،والتدارك ،والرتادف ،والتوايل)ّ ،
وأن النحويني استعملوه بمعنى
التبعية واالتباع يف مؤلفاهتم .وجاء ال ّتالحق الفع ّ
الالمية؛ إلنجاز
يل يف القصيدة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
داللية متناسقة ومرتابطة تدل عىل االستفهام والنِّداء واملدح
أفعال ذوات محوالت
ّ

99

المِءاَّل
م
.د
العامة لتربية بابل
/عبيد
ِة(ِإ(َل.جعفرلَلةأ
ضُضو ِءُو
ى)َِفجَِّفبيي
اظو
ارآ َيآََيِة
)إَلى.م
 حسين َداََدلاََل. م
ُالمديريةُو
ُكِةاْلاِْل

Systemic Verbal Appending for Lamiat of Ibn Al-Arandas
Al-Hilli
Syntactic-Semantic Study
Lecturer. Hussien Jaafer Aubeid
Directorate General of Education in Babil
Abstract
This research aims to clarify the meaning of verbal appending, which
indicates the advent of a verb after a verb, according to one of the articulate Arab poets Ibn Al-Arandas Al-Hilli, as well as the effect of other clues
such as context, adverb clues, denominator, and others in meaning and

coordinated and interrelated semantic assumptions that indicate questioning, appeal, praise, affirmation and exaggeration, as well as connotations
of renewal and occurrence. And that the shift in the actual forms led to
the phenomenon of permutation of speech and the multiplicity of semantic
aspects, and the poet used some appending verbs based on the passive,
which is one of the important methods that Arabian was inclined to without the imbalance in meaning, and the appending in interrelated verbs
is a type of propriety necessitated that and only those who He has the
experience and knowledge of rhetoric and eloquence methods. There is no
doubt that Ibn Al-Arandas Al-Hilli was the one who was well-versed in the
language, grammar and rhetoric, so his Lamiat poem was full of all kinds
of grammatical methods and rhetorical arts that had an impact on the immortality of this poem.
Keywords: systemic verbal appending, tandem, sequence, Ibn Al-Arandas, rectify, synonym)

- هـ1440
العدد
الثانـي
المجلد
/الثانيـة- السابعة
السـنة السـنة
م2022م2018
- هـ1443
الرابع عشر
السادس
العدد
- السابع
المجلد

the semantics of appending (tandem, rectify, synonym, and sequence), and
that the grammarians used it in the sense of subsequent subordination in
their writings.
The verbal appending came in Lamiat poem; to accomplish verbs with
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املقدِّمة
ﭑﭒﭓ

العاملني والصالة والسالم عىل نبينا ٍ
حممد وآله الطيبني الطاهرين
رب
َ
ِّ
احلمد هلل ِّ

أ ّما بعدُ

وبالغيني بالنَّحو واملعنى عناية مؤكَّدة،
ونحويني
فقد ُعني علامء العربية لغويني
َ
َ

ونموه�ا ،فأصبح املعنى
تطور الدّ راس�ات اللغوية ّ
وق�د ش�هد العرص احلديث ّ
مس�توى من مستويات التحليل اللغوي ُأ ِ
وبتوسع العلوم
طلق عليه املستوى الدَّ اليل،
ً
ُّ
وتفرعه�ا أصب�ح هلذا املس�توى علم خمص�ص به ُأ ْط ِل�ق عليه(علم الدّ الل�ة) وهو من

أوسع علوم اللغة وأد ّقها.

تصب فيه مجيع فروع الدراس�ات اللغوية من صوت
فالدّ الل�ة هي البحر الذي
ُّ

ورصف ونحو .وقد اس�تطاعت مناهج هذا العل�م ْ
أن تزيل احلدود الفاصلة بني كثري
ني الذين طغى
من العلوم واملعارف ،وابن ال َع َرنْدَ س واحدٌ من الشعراء العرب امل َف َّو ِه َ
ٍ
بألفاظ
احلب والوالء والعش�ق ألهل البيت ^  ،وقد فاضت أشعاره
عىل ش�عرهم ّ
ِش�يِ
ِ
خبري بفصاح�ة الكالم من جهة
َت هب�ذه املح َّبة والوالء والعش�ق ،ز ْد عىل ذلك أنّه ٌ
ليدرس
وتأسيس�ا عىل ذلك ُع ِقدَ هذا البحث
صوته ورصفه ونحوه وداللته وبالغته.
َ
ً
ظاه�ر ًة لغوي� ًة ب�ارز ًة يف دي�وان اب�ن العرنْ�دَ س ِ
الفعيل،
احلليِّ ِّ وه�ي ظاهرة التالح�ق
ّ
ََ
ِّ
ٍ
يأت اتفا ًقا ،بل عن ٍ
ونعن�ي هبا جميء الفعل إ ْثر الفع�ل ،ومل ِ
ٍ
وإرادة
قصد منه
ألغراض
َ
ٍ
قصيدة الم ّي ٍة َمدَ ح هبا اإلمام
تلم َسها والوقوف عليها يف
ودالالت حياول هذا البحث َّ
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واحل�ق َّ
أن أفكاره�م ومباحثهم يف هذا ّ
يس�تحق منّا
الش�أن مت ِّث�ل عملاً متقدِّ ًما ورائدً ا
ُّ
ُّ
ِ
ٍ
بنظ�رة احترا ٍم وتعظي ٍم
النظ�ر إليه
واعت�زاز .واهتم�وا بالنّحو أ ّيام اهتمام ومؤلفاهتم
ٍ
ومصنّفاهت�م ٌ
دلي�ل عىل هات�ه األمهية ،وكذلك ّ
فإن املعنى هو األس�اس يف أ َّي ِة
دراس�ة
ٍ
ٍ
ٍ
جادةُّ ،
أي فر ٍع من فروع اللغة إنّام هتدف إىل فهم املعنى وحتديده.
لغوية
فكل دراسة يف ِّ

101

المِءاَّل
م
د.
العامة لتربية بابل
عبيد/
جعفرلَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
ى)َِفجَِّفبيي
اظو
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
م  .حسين َداََدلاََل
المديريةُوُ
كِةاْلاِْلُ

احلسين ×ورث�اه وأه�ل بيته الكرام وم�ا جرى عليه�م يف كربالء .تأ ّل�ف من ٍ
متهيد
ٍ
ِ
َ
حتدثت فيه عن صالح
مضمون التمهيد يف مطلبني ،األول:
درست
وخامتة،
ومبحثني
ُ
ُ
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وضح ُت
اب�ن ال َع َرنْدَ س مؤرشات تعريف ّية :اس�مه ونس�به ،ووفاته ومرق�ده ،والثاين:
ّ
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102

واصطالحا ،واملع�اين التي يأيت عليه�ا التالحق،
في�ه مفهوم النَّس�ق ّية والتالحق لغ� ًة
ً
واملبحث األول حمَ َل عنوان :نَس ِ
ِ
�ق َّي ُة
وهي(التتاب�ع ،والتّ�وا ّيل ،والرتادف ،والتدارك)،
َ
الفعيل يف األفعال املتشاهبة يف القصيدة الالم ّية؛ أي املتّفقة يف الزمن  ،وتناولته
التالحق
ّ
ٍ
يف مطلبين ،أحدمه�ا :الفعل املايض الذي حلقه ٌ
فعل
م�اض ،واآلخر :الفعل املضارع
وخصصت املبحث الثاين بدراس�ة نَس ِ
الذي حلقه ٌ
�ق َّي ِة األفعال املتشابكة
مضارع.
فعل
ُ
ٌ
َ
ّ
ووظفت ذلك يف مطلبني،
يف القصيدة الالم ّية؛ أي املختلفة يف زمنها وربام يف داللتها،
ُ

األول :تن�اول الفعل املايض الذي حلقه ٌ
مض�ارع ،والثاين :تناول الفعل املضارع
فعل
ٌ
ٍ
ال�ذي حلق�ه ٌ
توصل إليه البحث م�ن نتائج ،وقائمة بعنوانات
فعل
ثم خامتة بام ّ
ماضَّ ،

مصادر البحث ومراجعه .
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التمهيد :
ٌ
مؤشرات تعريف ّية
احللي :
أولاً  :صاحل ابن العرندس ّ
أ -اسمه ونسبه:

ِ
ومكان والدته
جاءت ترمجة ابن العرندس حياته ُمقتَضب ًة يف ِذكْر عشريته ون ََسبِه
ونش�أته ودراسته وش�يوخه وتالمذته  ،وهو ما حرمنا من الوقوف الكامل عىل ِسيرْ ة
ِ
ِ
عر ُه مس�اح ًة واسع ًة من اإلعجاب واإلنش�اد
واحلفظ ،وما زال
الش�اعر الذي أخذ ش ُ

ُي ْتلىَ يف املحافل الدِّ ين ّية(. )1

 1950هـ) قال « :الشيخ صالح اب ُن ال َع َرنْدَ س كان عا ًملا فاضلاً مشاركًا يف العلوم تق ًّيا
ناس�كًا »( ،)2وكذل�ك ذكره الش�يخ حممد اليعقويب فق�ال « :كان عا ًملا ناس�كًا متض ِّل ًعا

()3
الس� ِّيد
يف علم�ي الفقه واألصول وغريمها مصنِّ ًفا»  ،فضلاً عن ذلك فقد بينّ فضله َّ
ِ
الوهاب ابن ال َع َرنْدَ ِ
س من أعالم
صالح ب ُن عب�د
هادي كامل الدِّ ين ،فذكر أنّه الش�يخ
ُ

الش�يعة يف الفقه األصول ،وهو يف مضامري ِّ
أوحدُ
الفحول ،.. ،فهو َ
الش�عر َف ْح ٌل من ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
تش�هدُ بام له من أ َمل ِع َّي ٍة
عرصه و َم ْف َخر ُة مصرْ ِ ه ،أ َد ًبا ون ُْس�كًا وع ْلماً وذكا ًء وف ْطنَ ًة و َف ْهماً َ ،
داليتُ� ُه ال َغ َّ�را ُء والالم َّي� ُة( . )4زيادة عىل ذل�ك ّ
أن عد ًدا من املؤرخني أثن�وا عليه ،وب ّينوا
منزلته العلم َّية واألدبية يف مؤ َّلفاهتم(.)5
وم ْر َقدُ ُه :
ب -وفا ُت ُه َ

ِ
تُ�وفيِّ يف ِ
�ف يف تاري�خ وفات�ه  ،فذك�ر َّ
عيل
احل َّل�ة
الفيح�اء  ،واخت ُِل َ
َ
الش�يخ حممد ّ
()6
يب ّ
ماوي،
الس
ّ
اليعقو ّ
أن وفا َت ُه يف حدود التس�عمئة للهجرة  ،أ ّما الش�يخ حممد طاهر ّ
فذكر ّ
أن وفاته س�نة  840هـ( . )7ومرقدُ ُه يف احل ّلة  ،قال الش�يخ حممد حرز الدّ ين (ت
ٍ
ٍ
ِ
صغرية عليه ُق ّب ٌة مث ُلها»(. )8
حجرة
السيف ّية يف
1365هـ) « :مرقدُ ُه يف احل َّلة ّ
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اموي(ت
الس ّ
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مفهوم ال ّن َس ِق َّي ِة َّ
الح ِق ُمقارب ٌة ت ْأ ِصيلِ َّي ٌة :
ثاني ًا :
والت ُ
ُ
 -1لغ ًة :
اللغوي للنَّس�ق ّية (ن س ق) نجد أنّه ُّ
يدل
عن�د استش�ارة املعاجم ال ّلغوية للج�ذر
ّ
عىل التتابع والعطف  ،قال ابن فارس (ت  395هـ)  « :الن ُ
اف َأ ْص ٌل
ين َوا ْل َق ُ
الس ُ
ُّون َو ِّ
ص ِحيح يدُ ُّل َعلىَ َتتَاب ٍع فيِ الشيَّ ِء  ،و َكلاَ م نَس ٌق  :جاء َعلىَ نِ َظا ٍم و ِ
ف َب ْع ُض ُه
اح ٍد َقدْ ُعطِ َ
َ
ُ
َ ٌ َ
ْ َ ٌ َ
َ َ
َان م َتن ِ
ِ
َاس� َق ًة ُمت ََس ِ
َعلىَ َب ْع ٍ
او َي ًة »( .)9أ ّما
ض َ ،و َأ ْص ُل ُه َق ْولهُ ُ ْم َ :ث ْغ ٌر ن ََس ٌ
�ق  ،إِ َذا كَانَت الأْ َ ْس�ن ُ ُ
ٍ
نعرضها كام يأيت :
معان متعددة
التالح ُق فجاء عىل
ُ
ُ
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أ -التتابع :

104
104
104

ذكر ابن منظور (ت 711هـ) ّ
أن معنى التالحق التتابع ،قال  « :تَبِ َع اليش َء َت َب ًعا
وتَبا ًع�ا يف األفع�ال  ،وتَبِ ْع ُت الشيَّ ء تُبو ًعا  :سرِ ْ ُت فيِ إِ ْث ِ
�ره ؛ وا َّت َب َعه و َأ ْت َب َع ُه وت َت َّب َع ُه َقفا ُه
وتَط َّل َب� ُه ُمتَّبِ ًعا له وكذلك ت َت َّب َع ُه وت َت َّب ْعتُ� ُه ت َت ُّب ًعا»( ، )10وقال الفريوز آبادي (ت 817هـ)
« تَبِ َع ُهَ ،ت َب ًعا وتَباع ًة َ :م َشى َخ ْل َف ُه  ،و َم َّر به َف َم ىَض معه »(. )11
ب -التوايل :

ق�ال اجلوه�ري (ت  393ه�ـ)  « :تِ ْلو الشيَّ ِء  :الذي يتل�وه  ،وتِ ْلو الن ِ
ّاقة  :و َلدُ ها
ُ
ُّ
ال�ذي يتلوه�ا  ...و َت َلو ُت ال ُقر َ ِ
�وا ،إذا تَبِ ْع َت ُه »(، )12
الر ُج َل َأتْلو ُه ُت ُل ًّ
آن ت َ
ْ
لاو ًة  ،و َت َل ْو ُت َّ
ْ

و ذك�ر اب�ن ف�ارس (ت  395هـ) ّ
أن اجل�ذر اللغوي ل ّلفظة هو االتّباع  ،ق�ال  « :التَّا ُء
واللاَّ م وا ْلواو َأص ٌل و ِ
احدٌ  ،و ُهو الاِ ِّتباع  ،ي َق ُال َ :ت َلو ُته إِ َذا تَبِع َته  ،و ِمنْه تِلاَ و ُة ا ْل ُقر ِ
آن،
ْ ُ َ ُ َ
ْ ُ
َ ُ ُ
َ َ
َ ُ َ َ ُ ْ َ
ْ
لأِ َ َّن ُه ُيتْبِ ُع آ َي ًة َب ْعدَ آ َي ٍة »(. )13
ج -الرتادف :

ف َما تَبع َش ْي ًئا َف ُه َو ِر ْد ُفه،
قال
الر ْد ُ
ُّ
األزهري (ت 370هـ) « :ردفَ :ق َال ال َّل ْيثِّ :

�و الَّت�رَّ ا ُدف» ( ، )14وذه�ب إىل مثل ذل�ك ابن فارس
َوإِذا تَتا َب�ع يش ٌء خ ْل َ
�ف شيَ ْ ء َف ُه َ

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

عندما قال  « :الراء والدَّ ُال وا ْل َفاء َأص ٌل و ِ
ف:
احدٌ ُم َّط ِر ٌد َيدُ ُّل َعلىَ ا ِّت َبا ِع الشيَّ ْ ِء َ ،فالترَّ َ ا ُد ُ
َ ُ ْ َ
َّ ُ َ

ال َّتتَا ُب ُع » (. )15

د -التدارك :

قال ابن منظور (ت 711هـ)  «:لحَ َق :ال َّل ْح ُق وال ُّل ُحوق ِ
اق ِ :
واإللحْ ُ
اإلدراك  ،لحَِ َق
اليش َء و َألحْ َ َق ُه َوك ََذلِ َك لحَِ َق بِ ِه و َألحْ َ َق لحَ ا ًقا ،بِا ْل َفت ِْحَ ،أ ْي َأ ْد َر َك ُه » (. )16

�ح َّ
ويف ضوء معاينة ما تقدّ م َ
َّالح َق َيدُ ُّل عىل التتابع والتَّوايل والتدارك،
أن الت ُ
يرش ُ

وأن التالح�ق يف ض�وء النّص�وص املذكورة آن ًفا جاء بمعنى املتابع�ة أو التتابع ما ّ
ّ
يدل
عىل أنّه أقرب املصطلحات إىل التالحق.

يف ض�وء مراجع�ة كت�ب اللغ�ة والنّح�و ويف ح�دود اطالع�ي مل أج�د تعري ًف�ا

وجدت َمفهو َم ُه يف املعجامت اللغوية ،ويف ِّ
ظل ذلك
اصطالح ًّيا خيص التالحق ،وقد
ُ

ف�إن التالحق هو ْ
ّ
أن تلح�ق لفظة أخرى يف النّص
اللغوي ؛ ألجل اس�تقامة الرتكيب
ّ
والنحوي ،فضلاً عن زيادة دالالت ُأ َخ�ر صوت ّية ورصف ّية ونحو ّية ،وألجل
اللغ�وي
ّ

ذل�ك ق�د يس�تلزم ْ
أن ُي�زاد إىل اللفظ يشء ما؛ ليدخ�ل اللفظ يف حك�م اللفظ اآلخر،

وأن التالح�ق ي�أيت بمعنى املتابع�ة أو التتابع ما ّ
ّ
ي�دل عىل أنّه أق�رب املصطلحات إىل

()17
حيس� ُن قول�ه ّ
إن اإلحل�اق يأيت بمعن�ى االتباع ،من ذل�ك قول ابن
التالح�ق  .ومم�ا ُ
احلاج�ب (ت646ه�ـ) يف مقدمة الش�افية َ « :
س�ألني من ال يس�عني مخُ الفته ْ
أن أحلق

أيضا أش�ار ابن مالك
بمقدمت�ي يف اإلع�راب مقدم�ة يف الترصي�ف»( ،)18وإىل ذل�ك ً

(ت672هـ) يف ألفيته قائلاً :
ِ ِ
ِ
��ب ِه ذ َْي ِ
��رونَا
��ن َو ِب��ه ع ْش ُ
َوش ْ
()19
��ه ُألحْ ِ ����قَ َوالأْ َ ْه��� ُل���ونَ���ا
َو َب��ا ُب ُ
أراد ّ
أن هذه األلفاظ وباهبا تَبِ َع ْت يف حكمها مجع املذكر السامل.
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اصطالحا :
-2
ً
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وال�ذي يظه�ر ممّا تق�دّ م ّ
أن مصطل�ح التالحق كان ش�ائ ًعا يف اس�تعامالت القدماء

بمعنى التبع ّية؛ أي يدخل اللفظ يف تبع ّية غريه يف احلكم ،وألجل ذلك قد يستلزم ْ
أن
ُيزاد إىل اللفظ يشء ما؛ ليدخل التابع يف حكم املتبوع.

مي ِة :
نسقي ُة األفعا ِل املُتشابه ِة يف القصيد ِة اللاّ َّ
املبحث األ ّول َّ :
رب ُق بتبيان األفعال املتشاهبة التي وردت يف قصيدة ابن ال َع َرنْدَ س
يف هذا املبحث سن ُ
ٍ
م�اض ،وجاء الفعل املضارع ويلحقه ٌ
الالمي�ة؛ إذ جاء الفعل املايض يلحقه ٌ
فعل
فعل

مضارع ،وكام يأيت :
ٌ
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ٍ
ّأو اًل  :الفعل املايض بعده ٌ
ماض :
فعل

106
106
106

ب الفؤاد بِن ٍ
َاظر يف َفترْ َ ٍة
َ -1س َل َ

ِ
بات محُ لّلاَ
الس ْح ِر َ
فيها َح َرا ُم ِّ

()20

ب) دالل�ة الزم�ن امل�ايض ا ُملط َل�ق؛ إذ هو ٍ
َ
خال م�ن القرائن
�ح للفعل(س� َل َ
ترش ُ
ِ
�ب داللته الزمن ّية إىل داللة أخرى  ،قال س�يبويه  « :فأ ّما بِنا ُء ما مىض َ
ب
فذ َه َ
الت�ي تقل ُ
�مع ومك َ ِ
ِ
خيتص باملايض ،إذ ربط
َث وحمُ دَ »( )21وهنا إش�ارة إىل بِناء ( َف َع َل) ال�ذي ُّ
َ
وس َ َ
بين الصيغ�ة والدالل�ة الزمنية ،وذكر اب�ن يعيش(ت643هـ) ّ
أن الفع�ل املايض هو:
ِ
ٍ
زمان وج�وده »( ،)22فصيغ ُة
زم�ان بعد
« م�ا ُع�دم بعد وجوده ،فيق�ع اإلخبار عنه يف

ِ
ن ْق ِل
األخبار تك ُْم ُن يف الفعل نفسه؛ ألنّه يخُ ْ برَ عنه يف زمن غري زمن وقوع احلدث(،)23
ِ
وكذل�ك فإِ َّن الصيغ َة املفرد َة للفعل املايض ( َف َع َ�ل) ّ
وتم يف زمن
تدل عىل حدث ُأنْج َز ّ
أن يخُ ْ عنه باحلارض يف ضوء ِد ِ
ٍ ()24
حلدَ ُ
احلكاية التي يكون
ماض  ،وهذا ا َ
ث يمكن ْ برَ
سرَ ْ
تعبريا َأو َأبلغ َوص ًفا حتَّى ليجعل املنظر حييا من جديد أمام عيني
فيها احلارض «:أكثر ً

الق�ارئ ويرج�ع بفكرن�ا إىل اللحظة التي دار فيه�ا احلدث»(ّ .)25
إن الدّ ق�ة املتناهية يف
ٍ
لقصد ُي�راد منه َمدْ ُح اإلمام احلسين ×،
الص َي�غ مل تكُ�ن من فراغ ،ب�ل كان
اختي�ار ِّ
ب) ٍ
بفعل يش�اهبه يف الصيغة خيتلف معه يف
َ
(س� َل َ
وألحْ�ق اب� ُن ال َع َرنْدَ س الفعل املايض َ

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

الزمن املايض بوساطة ِ
الناسخ
الدّ اللة هو الفعل الناس�خ َ
(بات)؛ إذ الغاية من إدخال ّ
ّ
ماضِ ،
ِ
(بات) حتويل الزمن املضارع عىل ِ
ٍ
وم ْن َث َّم تتضح القيمة
وفق صيغته إىل
عيل َ
الف ّ
الصفات املحمول�ة بأخبارها يف املايض وتأكيد
الدّ الل ّي�ة إليراد الناس�خ ،وهي إثبات ِّ

استمرارها يف الزمن احلارض واملستقبل(.)26
 -2والسيدُ العباس َقدْ س َلب ِ
َّلاَ ()27
مد
العدَ ى
وص رَّ ُي ْو ُه جُ َ
باس َ
َعنْ ُه ال ِّل َ
َ َ
َّ ُ
َّ ِّ
امل�ايض يف أص�ل وضع�ه من أكث�ر االفع�ال تأكي�دً ا؛ ألنّه ّ
ي�دل عىل
ُي َع�دُّ الفع�ل
ّ
زم�ن انقضى ،فالفعل كائ� ٌن وتا ٌّم ِ
ٍ
ُ
واحلدث قدْ حص�لِ ،ز ْد عىل ذلك
واجل َهة في�ه ثابت ٌة
جميؤ ُه مس�بو ًقا
أنّ�ه ق�دْ ُيراد
الزي�ادة يف التأكيد واإلثب�ات بالفاعل ،ومن ذلك ُ
باملايض ِّ
ّ

األول املالصق هل�ا ،فضلاً عن ذلك ّ
أن النحويني قص�دوا بالتحقيق معنى
ه�و املعنى ّ

التأكي�د؛ ّ
لتؤكِّد هذا
قائم بصيغة الفعل الت�ي هي ( َف َع َل) وإنّام جاءت (قد) َ
ألن الفعل ٌ
ٍ
املعن�ى( .)28وأردف الش�اعر الفعل امل�ايض ٍ
ناس�خ(صيرّ ) الذي ّ
ٍ
ماض
بفعل
يدل عىل
ٍ
الصفات ا ُمل ْخبرَ ِ عنها ،والش�اعر يريد ّ
أرض
×رص َع ُه األعدا ُء عىل
أن الع ّباس
إثبات ِّ
َ
شديدة الص ِ
ِ
رمل ٍ
ذات ٍ
دقيق ،وقد سلبوا عنه لباسه ،واستعمل الشاعر(قد)
البة وهي ُ
َّ

ألن األع�داء مل يس�تطيعوا ْ
لتأكي�د ه�ذا األمر؛ ّ
حي لش�جاعته
أن يقربوا الع ّباس وهو ٌّ
إن ن ِ
بالس� ْلب يف مرصعه لتحقيق ما عجزوا عنه يف حياتهّ .
َسق ّية
وهيبته ،ولذلك قاموا ّ
مهمة يف التعبري األديب؛ إذ يقصدها الش�اعر إلح�داث التأثري املطلوب
التتاب�ع الفعيل ّ

توه ًجا باس�تعامل األس�اليب البليغة
يف
املتلق�ي ،فرتكيب اجلملة الش�عر ّية يكون أكثر ّ
ِّ
بش�كل ٍ
ٍ
التي تعبرّ عن املعنى املقصودُ ،ث َّم ّ
دقيق عن الصورة
إن هذا الرتكيب يكش�ف
النفس ّية التي أصبح عليها الس ّيد الع ّباس ×بعد ْ
ب ال َعدُ ُّو ثِ َيا َب ُه ،
وصار صرَ ي ًعا
أن َس َل َ
َ
وب ُ
أبلغ يف رس�م املعنى أو التعبري عنه(. )29
وهو اهلامم ابن الضيغم البطل  ،وهو ُأس� ُل ٌ
واختار ابن ال َع َرنْدَ س التتابع الفعيل يف ش�عره دون غريه؛ ّ
معجمي له
رأس
ألن الفعل ٌ
ٌّ
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والتو ُّقع والتقري�ب ،والتحقيق
باحلرف(ق�د) الت�ي تفيد معاين ثالث�ة  ،هي التحقي�ق ّ
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رأس�ا معجم ًّيا فإنّه
ٌ
سمات رصف ّية وتركيب ّية ودالل ّية ،وبعدِّ الفعل ً

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

واخلصائ�ص الرتكيب ّية والدالل ّي�ة واملقول ّية والصرّ ف ّية ،فالفعل يش�كِّل قطب اجلملة؛
يتضمن العنارص املحور ّي�ة يف البنية العميق�ة؛ فاألفعال مت ِّثل مقوالت
ألنّ�ه هو ال�ذي
ّ
معجم ّية ُ
السياق الرتكيبي الذي ِتر ُد فيه(. )30
معاين
حتمل
َ
ووقائع خمتلفة باختالف ِّ
َ
ن ِ
َ ()31
احل َس نْ ِ
َ -3
وأت ََوا إِىل َقت ِْل ُ
ض ِام َها َل ْن ُي ْصطل
ي َو َأ َّج ُجوا
َارا لهَ ْي ُ
ً
ب رَ َ
يف ّ
الش�عري املذكور آن ًف�ا نجد ّ
ظ�ل الناظ�ر الفاحص ملِا ورد يف البيت
أن الفعل
ّ
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امل�ايض (أتى) جاء مس�ندً ا إىل ضمري اجلم�ع (الواو)ّ ،
فيدل على ّ
أن القوم عزموا عىل
ّ
ٍ
ٍ
ماض آخر ُمسن ٍَد
بفعل
قت ِْل احلسين ×مجاعة ال أفرا ًدا ،وأحلق الشاعر الفعل املايض
نارا
إِىل واو اجلامع�ة ( َأ ّج َ
�ج) ،فه�ؤالء القوم مل يكتفوا بقتل احلسين ×ب�ل أرضموا ً

قاسّ ،
اإلنجازي الذي
إن الفع�ل
ّ
ش�ديد ًة قوي ًة عالي� ًة وأوقدوها حتَّ�ى إِ َّن هليبها ل ْن ُي َ
تم يف ضوء اإلتيان بفعلني متالحقني ُمتَّف َق ِ
ني يف الصيغة والزمن  ،وقد
أنتجه الش�اعر َّ

ظل االعتامد عىل ِ
أنج�زا ق�و ًة يف القول يف ِّ
الص َيغ الكالم ّية التي تس�تدعي بعض اآلثار
ٍ
والقصد أو الغرض من إثارة هاته اآلثار التي
لشخص ما والن ّية
يف املش�اعر واألفكار
ْ

تتحق�ق بالق�ول؛ أي ما يصاحب فع�ل القول من ٍ
أثر لدى املخا َط�ب كاإلقناع اعتام ًدا

قصد إثارة املخا َطبني وإش�عال نار
على معايري الق�وة اإلنجاز ّية( ،)32واب�ن العرندس َ
ِ
النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله وس� ّلم ،وكذلك ّ
فإن
الغض�ب على َم ْن قتلوا س�بط ّ
الشاعر أراد تصوير عشقه لإلمام احلسني ×وما جرى عليه يف كربالء  ،هاته الواقعة

األليم�ة الت�ي أدمت قلوب حمبي أهل البيت ^ عىل مدى األزمان ،فاللغة الش�عرية
ِ
ب ولوعته وأملِ ِه
املدهشة حققت أثرها األسلويب والدَّ اليل املطلوب يف وصف قلق ا ُملح ِّ
ِ
ِ ِِ
امت
الس ُ
وشدَّ ة تع ُّلقه ،زيادة عىل ذلك َل ْفت انتباه املخاطب لبؤرة النَّص العميقة ،وهذه ِّ
ِ
َّ�ص دالالت مؤ ِّثرة عاطف ًّيا ومجال ًّيا( .)33إِ َّن الن ََّس�ق َّي َة يف
كس� َبت الن ّ
األُس� ُلوب َّي ُة ا ُمل َم َّي َز ُة َأ َ
العاطفي حيددان درجة القوة واالنفعال ،مما يقتيض تأكيدً ا أو
والس�ياق
ّ
َتتَا ُب ِع األفعال ِّ

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

ِ
ب عىل ش�عر ابن العرندس هو ال�والء ألهل البيت ^
مبالغ� ًة أو اعت�دال( ،)34ويغل ُ

والس� ّيام رثاء اإلمام احلسين × ،فقد جهد يف اس�تعامل خمتلف األس�اليب النحوية

والبالغ ّية والدَّ الل ّية التي تبينِّ ح َّبه ووالءه هلم(. )35
ثان ًيا  :الفعل املضارع بعده فعل مضارع :

ِ ٍ
عاين خمتلفة،
َر َش َ
�ح للفع�ل املضارع دالالت زمن ّية متع�دِّ دة ،وحتمل ك ُُّل صي َغة َم َ

وس�نبحث يف ه�ذا املطل�ب الفعل املضارع ال�ذي يلحقه ٌ
مض�ارع يف قصيدة ابن
فعل
ٌ

رب العباد
كلم�ة ِّ
توج�ه هبا إىل ّ
احل�ق والعمل برشيعة جدِّ ه محُ َّمد | وهذه الش�كوى ّ

س�بحانه وتعاىل ال إىل غريه ،وزيادة عىل ذلك َق َص�دَ اإلمام ×هنر الفرات وهو ظا ٍم؛
ِ
ِ
وتوسل الشاعر
الصوارم بدلاً عن املاء،
والس�يوف ّ
ّ
الس�هام ّ
ل َيرشب املاء ،لكنّه ُس�قي ِّ
ٍ
ِ
متتابعني مها( َي ُرم ،ويرى) يف ِّ
ظل
يف إيص�ال املعنى بفعلني مضارعين
عاطفي
س�ياق
ٍّ

القوة والتّفاعل والتّأكيد واملبالغة ،فضلاً عن طبيعة
يم ِّثل االنفعال ّية املرتبطة بمستوى ّ
النس�قية التي حتدّ د طبيعة اس�تعامل الكلمة بني داللتها املوضوع ّية
الس�ياق وهذه ّ
هذا ّ

التي تفيد العموم وداللتها العاطف ّية( .)37ومما جيب التن ّبه له ّ
أن تتابع األفعال وتناسقها
ٍ
ٍ
مدرك
خبير بأصول اللغ�ة
وتواليه�ا ال تك�ون صحيح�ة إلاّ إذا كان�ت ص�ادرة ع�ن

للفروق بني الرتاكيب ،وألثرها يف املعاين املختلفةّ ،
وأن الش�اعر صاغ هذا األس�لوب

املعنوي الذي يؤديه ولوال هذا لصارت اللغة عب ًثا
صياغ ًة مقصودةً؛ لتحقيق الغرض
ّ
يف تراكيبها ينتهي إىل فساد يف معانيها(. )38
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ال َع َرنْدَ س الالم ّية عىل النحو اآليت:
اء ال ُفر ِ
 -1ظا ٍم إىل م ِ
()36
الص َو ِار َم َمن َْهل
فإن َي ُر ْم
ات ْ
نهَ ْ اًل َي َر البِ ْي َض َّ
َ
َ
عن�د النظ�ر الب�ارص إىل م�ا ورد يف البيت املذك�ور آن ًفا نجد ّ
أن الش�اعر يصف
ش�كوى اإلمام احلسين ×من ق ِّل�ة النّاصرِ وا ُمل ِعين يف جهاده ضد بن�ي أم ّية إلعالء
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اظو
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
م  .حسين َداََدلاََل
المديريةُوُ
كِةاْلاِْلُ

ان َأب ُّل بِ ِه الص ِعيدَ ا ُملم ِ
حال
َق ٍ ُ
َّ ْ ْ

احل َس نْ ِ
َ -2وألَ ْبكِنيَّ َعلىَ ُ
ي بِ َمدْ َم ٍع
نبُص�رُ ُ ّ
ص الفعل
أن الفع�ل املضارع (أبك�ي) اتصلت به نون التّوكيد  ،وه�ي تخُ َ ِّل ُ
()39

ْ
تدخل عليه النّون ،قال س�يبويهْ « :
وإن
لالس�تقبال  ،فإذا كان الفعل دالاًّ عىل احلال مل
�ت عليه مل ِتز ْد على الالم؛ وذلك قول�ك :واهلل لفعلت...
كان الفع�ل ق�د وقع وح َل ْف َ
ّ�ون ال تدخ�ل عىل ٍ
فعل قد وقع  ،إنَّام تدخل عىل غري الواجب »( . )40زيادة عىل ّ
فالن ُ
أن
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النّون املتصلة بالفعل املضارع من حروف املعاين املرا ُد هبا التّأكيد ،وال تدخل إلاّ عىل
ِ
وتأثريا يف
تأثيرا يف لفظه
تأثريين:
خاص� ًة وتُؤ ِّثر يف الفعل املضارع
األفعال املس�تقبلة ّ
ً
ً
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إخراج الفعل إىل البناء بعد ْ
إخالص
وتأثري املعنى
أن كان معر ًبا،
فتأثري اللفظ
معناه،
ُ
ُ
ُ
ُ
الفعل لالستقبال بعد ْ
أن كان يصلح للحال واالستقبال( .)41والشاعر استعمل الفعل
ِ
بتمس ِكه بمضمون كالمه ،وتش�دُّ ِده يف ال َّتنْفيذ والتَّأدية،
الس
َ
َ
�امعني ُّ
املؤكَّد لكي ُي ْش�ع َر ّ
ولذا زاد النّون ا ُمل َش�دَّ دة عىل آخر الفعل املضارع ،إذ َّ
إن زيادهتا تفيد معنى اجلملة قو ًة
ِ
مقصورا عىل احلقيقة الواضحة
الس�ابق ،وجتعله
وتكس�به تأكيدً ا و ُت ْبعد عنه االحتامل ّ
ً
م�ن األلف�اظ دون م�ا وراءها من احتماالت( .)42وتلا الفعل املض�ارع (أبكي) ٌ
فعل
ب�ل) جمر ٌد من القرائن ٌّ ،
مض�ارع ( َأ ُّ
دال على احلال ،و َذك ََر ابن ال َع َرنْ�دَ س ألفا ًظا ت َُؤ ِّكدُ
ٌ

ُب�كا َء ُه بمد َم� ٍع ش�ديد احلمرة كناية عن الب�كاء عىل اإلمام احلسين × ،والكناية هنا
ِ
الس�امع بألفاظه املجاز ّية،
بمثاب�ة الدَّ لي�ل الذي يلجأ إليه ا ُملخاط�ب إلقناع املتل ّقي أو ّ
إذ يس�تغني ع�ن ِذك ِْر اللف�ظ احلقيقي ِ
بذكْر الزمة ل�ه أو صفة من صفات�ه؛ لينتقل من

داللة مُصرَ َّ ح هبا إىل داللة ضمن ّية( .)43ومما يمكن قوله ّ
قصدَ إثارة عواطف
إن الشاعر َ
ومتالحقني أحدمها مؤكَّد واآلخر ٍ
ِ
ِ
ِ
متتابعني
مضارعني
السامعني باستعامل فعلني
خال
ّ
يؤدي إىل تأسيس األرض ّية املشرتكة أو املحافظة عليها والتّضامن
من القرائن ،وهو ما
ّ

التعازي؛ ّ
ألن
بني واملش�اركة يف األتراح صورة من صورها ،بإنجاز أفعال
مع املخا َط َ
ّ

هذه األفعال ُت َق ِّلل من وطأة ا ُملصيبة(. )44

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

ِ
الو ْص ِل َي ْأ يِت ُمن ِ
ْج ًحا
َ -3ف َمتَى َبشيرْ ُ َ

س ْو ًرا َس ِع ْيدً ا ُم ْقبِل
َو َأبِ ْي ُ
ت َم رْ ُ

()45

جمر ًدا من القرائ�ن ،وهو ٌّ
ُ
دال عىل احلال .وفط َن ابن األثري(ت
ج�ا َء
الفعل (يأيت) َّ
ٍ
637ه�ـ) إىل ٍ
ب�ارص ق�ال في�ه «:اعل�م ّ
أن الفع�ل املس�تقبل إذا ُأ ْوتيِ َ ب�ه يف حالة
رأي
ِ
أبلغ من اإلخبار بالفعل املايض وذاك؛ ّ
وجود الفعل كان ذلك َ
ألن الفعل
اإلخبار عن
يوض�ح احلال التي يقع فيها ،ويس�تحرض تلك الصورة ،حتى ّ
الس�امع
املس�تقبل ّ
كأن ّ

ٌ
يش�اهدها»( ،)46وأش�ار د .إبراهيم الس�امرائي إىل ّ
حدث جرى
أن الفعل املض�ارع«:
واستمر واق ًعا  ...كام لو أنّك قلت :أراك يف َحيرْ ٍة من أ ْم ِر َك ،فقال
وقوعه عند التك ُّلم
َّ
أح َس� ُبك ُم�دْ ِركًا َأ ْم ِري »( .)47والفع�ل املضارع ّ
دل عىل داللتين؛ األوىل :الداللة
يلْ :

العرنْدَ س الفعل املضارع (يأيت) بفعل مضارع آخر
حل َق ابن َ
القرائن ليحكي احلال .وأ َ
( َأبيت) وهو ٍ
خال من القرائن؛ َّ
ليدل عىل احلال كذلك ،هاته النّسق ّية يف تتابع األفعال
كل ٍ
َ
وه�ذا النَّ ْظ�م موج�و ٌد يف األلفاظ على ِّ
س�بيل إىل ْ
أن ُيع َق َ�ل الرتتيب يف
حال ،وال
املع�اين م�ا مل تنتظِم األلف�اظ ومل ت َُر ِّت ْبها عىل الوج�ه اخلاص ،ويمك�ن ْ
نتصو َر حال
أن
ّ

اللفظ مع اللفظ حتى نض َعه بجنبه أو قبله ّ ،
لح ْت ههنا لكوهنا
وأن هذه اللفظة إنَّام َص َ
َّ
ّ
وألن َمعنَى
وألن معنى الكالم والغرض فيه يوجب ه�ذا الوضع،
على صفة مع ّين�ة،

الش�عري املذكور آن ًفا
م�ا قبلها يقتيض معناه�ا( .)48والنظر الفاحص يف س�ياق البيت
ّ
الش ِ
ِ
ِ
ِ
فض إِىل إِ
أن ُس َ
يوض�ح َّ
�ؤال َّ
ومتتابعين حيمالن قوة
متالحقني
نج�از فعلني
�اع ِر َأ ىَ
ِّ
استفهام ّية ،إذ طابق هذا القول (السؤال) القصد بصورة حرف َّي ٍة ،بمعنَى توافق العالقة

بين الرتكيب والوظيف�ة التواصل ّية ،أو التطاب�ق بني معنَى اجلملة ومعن�ى القول(.)49
ويظهر َّ
التالحق هنا َغ َر ُض ُه املبالغة يف املدح والتأكيد.
أن
َ
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ّجرد من
النّحو ّي�ة التي
تتضم ُن املس�تقبل ،والثانية :داللة االنتق�ال إىل احلال بعامل الت ّ
َّ
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اظو
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
م  .حسين َداََدلاََل
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كِةاْلاِْلُ

املبحث الثاني  :دالل ُة ا َأل ْف َعا ِل املُ َت َش ِاب َك ِة يف ال َق ِص ْي َد ِة اللاَّ ِم َّي ِة :
عند قراءتنا الفاحصة للقصيدة الالم ّية يف ديوان ابن ال َع َرنْدَ س وجدنا جمموعة من

األفعال املتش�ابكة؛ أي املختلفة يف الزم�ن التي هلا داللة يف نفس املتل ِّقي يف ِّ
ظل املعنى

الذي قصده الش�اعرَّ ،
هم يف إظهار الدّ اللة عند
وأن
َ
أثر ُم ٌّ
ترتيب األفعال يف اجلملة له ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
الس�امع ،وكذلك ّ
وداللة ،جاءت
وقصد
لغ�رض
ف�إن عكس هذا الرتتيب إنّام يكون
ّ
األفعال املتشابكة يف المية ابن العرنْدَ س ِ
احلليِّ ِّ عىل النحو اآليت:
ّ
ََ

ّأو اًل :الفعل املايض حلقه ٌ
مضارع:
فعل
ٌ

َ -1أ ْض َحى َي ِم ْي ُس ك َِغ ْص ِن َب ٍ
َق َم ٌر إِ َذا َما َم َّر فيِ ال َق ْل ِ
ان فيِ ُحلىَ
ب َحل
الش�عري نجد ّ
أن الش�اعر اس�تعمل يف مدحه
عند النظر البارص ملا ورد يف البيت
ّ
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ناسخا هو (أضحى) وأتبعه ٍ
بفعل مضار ٍع ّ
ً
يدل عىل الت َّجدُّ د واحلدوث هو
فعلاً ماض ًيا
ِ
مر ِذكر اإلمام احلسني ×بقلب الشاعر َس َك َن وأقا َم كالذي يتاميل
( َيم ُ
يس)؛ أي إنّه لمَّا َّ
كل ذلك َح َس� ٌن ٌ
تر وهو يف ِّ
مجيل كالقمر امليضء ،وممَّ�ا يمكن قوله َّ
إن اختالف
ويتبخ ُ
تراكي�ب نَحو َّي ٍة ُّ
تدل عىل
الصي�غ الفعل ّي�ة يف البيت داللة على القدرة اللغوية يف ُصنْ ِع
ِّ
َ
الفصاح�ة والبالغ�ة ،إذّ « :
إن الع�دُ ول ع�ن صيغة م�ن األلفاظ إىل صيغ�ة أخرى ال
يك�ون إِلاَّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك ،وهو ال ّ
يتوخاه يف كالمه إلاّ العارف برموز
الفصاح�ة والبالغة ،الذي ا َّطلع على أرسارمها ،وفت ََّش عن ِ
دفائنِ ِهام ،وال جتد ذلك يف

ك ُِّل كالم ،فإنّ�ه من أش�كل رضوب علم البيان ،وأد ّقها فهًم�اً  ،وأغمضها طري ًقا»(.)51
وه�ذا ليس غري ًبا عىل اب�ن ال َع َرنْدَ س العارف برضوب البي�ان وأصول الفصاحةِ ،ز ْد
على َّ
بين ال�دالالت الزمن ّية لألفعال ُيع�دّ رض ًبا من صي�غ البالغة يف سرَ ْ ِد
�ع َ
جل ْم َ
أن ا َ
األح�داث وش�دّ انتب�اه املتل ّق�ي إىل ِص َف ِ
ات املم�دوح ومقامه الرفيع عند اهلل س�بحانه
وتع�اىل وعن�د النَّاسَ .فضلاً عن ذلك ّ
الصيغ الفعل ّية
أن هذه العالقة يف
التح�ول بني ِّ
ّ

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

هتتم بجميع رشوط اخلطاب ،وتعتمد ُأس ُلو ًبا يف فهمه وإدراكه بدراسة كيفية استعامل
اللغة وبيان األش�كال اللس�ان ّية التي ال يتحدَّ د معناها إِلاَّ باالس�تعامل ،ورشح س�ياق
احل�ال واملقام ال�ذي يؤدي في�ه املتك ّلمون خطاباهتم( .)52وتس�تمد الدالل�ة الرتكيبية

قوهت�ا من إقامة عالقات نحو ّية بني األلف�اظ يف اجلمل وفا ًقا لقوانني اللغة ،فالوقوف
َّ

عىل النَّص والتف ُّقه باألس�اليب ،وحتليل النَّص تس�اعد عىل كش�ف النَّص وتوضيحه
وتفسيره واس�تخراج طاقاته ،فغاي�ة الترَّ كيب أو النَّحو ال تك�ون يف اإلعراب والبناء

وي(.)53
َّص ال ُّل َغ ِّ
فحسب بل بالكشف عن تفاعل العالقات وطاقاهتا يف الن ِّ
ِ
َ ()54
ي املل
الص َفا
و ُد ُمو ُعها ت َْر ِوي ا َمللاَ َب نْ َ
َ -2و َصف َّي ٌة َقد كُدِّ َر ْت َب ْعدَ َّ

وأحل�ق الش�اعر الفعل امل�ايض ٍ
مبن�ي للمعلوم الدال على احلال ،وهذا
بفعل مضار ٍع
ٍّ
ِ
والقوة والتأكيد إىل املبني
اللغوي
االقتص�اد
االنتق�ال من املبني للمجهول القائم عىل
ّ
ّ
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نلحظ يف ِّ
�عري ّ
ظل البيت ِّ
األول فعلاً ماض ًيا
أن الش�اعر اس�تعمل يف الشطر ّ
الش ّ
مبنيا للمجهول؛ لتحقري الفاعل ،وال يريد ذكره لدناءته ِ
وخ َّس�تِه ،وهو من االقتصاد
ًّ
اللغ�وي ال�ذي يزيد النّص ق�وة مفضية إىل السرُّ ع�ة يف الوص�ول إىل املطلوب وبلوغ
املرادّ ،
املايض ُس�بِق بـ(قد) الدال عىل حتقي�ق الفعل يف الزمن القريب(.)55
وأن الفعل
ّ

الس�عة يف الكالم قد يكون املراد منه
للمعلوم وما حيوي من وفرة لغو ّية فيه داللة عىل ّ
ٍ
د ْفع الس�أم وامللل والسير عىل ٍ
ِ
ِ
ماضيني ،أو
فعلني
واحد فيام لو استعمل الشاعر
نمط
َ
َّ

ِ
ِ
متش�ابكني يف الصيغ�ة والزمن؛ ليجعل
مضارعني ،إذ اس�تعمل ابن ال َع َرنْدَ س فعلني
ٍ
حيس� ُن قو ُل�ه ّ
املتل ِّق�ي مرت ِّق ًب�ا قول�ه
إن هذا
ومنتظرا م�ا حتمله مفردات�ه من معان ،ومما ُ
ً
الصيغ�ة الزمنية م�ن املايض إىل املضارع ي�ؤدي معنى أبل�غ وداللة أقوى
التح�ول يف ِّ
ّ
التحول بـ(حكاية احلال) ،عند
الزخمرشي (ت 538هـ) هذا
وسمى
ً
ّ
ّ
وإنجازا َأوس�عّ ،
تـفسير قول�ه تع�اىل  ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ف�إن ُق ْل َت :لمِ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﴾( ، )56ق�ال « :و ُق ِ
�ر َئ :أرس�ل الريحْ ،

َ
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ِ
قل�ت :ليحكي احلال التي تقع فيها
ير عىل املضارعة دون ما قبله ،وما بعده؟ ُ
ج�اء َفتُث ُ

الربانية،
الس�حاب،
وتس�تحرض تل�ك ُّ
إثارة الرياح َّ
الصور البديعة الدّ الة على القدرة َّ
ُ
ٍ
بفعل فيه نوع ٍ
وهك�ذا يفعل�ون ٍ
هتم املخا َطب،
متييز وخصوصية ،بحال تس�تغرب ،أو ّ
ِ
ِ
األفعال َّ
َ
�امع
حكاية
أحداث
أو غير ذلك »( .)57وهو ما جيعل ا ُملتل ِّقي يعيش
الس َ
كأن َّ
ش�اهدٌ على زمن وق�وع الفع�ل ،إذ املايض يمك�ن ْ
أن ُي َعّب�رّ عنه باحل�ارض وهو داللة
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س�مى بـ(احلارض التارخيي)(.)58
الفعل املضارع ،وهذا االس�تعامل ش�ائع يف احلكاية ُي ّ
فالس ِّيد ُة صف َّية  -إحدى بنات اإلمام احلسني ×َ -ع ِك َر عيشها  ،وص ُع َب ْت أ ّيامها بعد
ِ
أن كانت من َّع َمة ،وأ َّيامها س�هلة ،وحياهتا َس ِل َس�لة يف ِّ
ْ
وجود أبيها اإلمام احلسين
ظل

114
114
114

أن ُد ُمو َعها كالن َّْهر اجلاري ال�ذي يرتوي من ُه امل ُ
× ،فضًل�اً عن ذلك َّ
أل .وتظهر أمهية
املعنَى يف ض ِ
ِ
َرتيب الكال ِم واتِّس ِ
ِ
وء ت ِ
فساد املعنَى
الرتتيب واالتِّساق ُيؤ ِّدي إِىل
اق ِهَ ،ف َعدَ ُم
َ
َ
َ ِِ
اع االهتامم باملعنى من جهة االهتامم باجلملة ،التي كان يعدها بعض
وخ َللهَ ،فن ََرى ات َِّس َ
الباحثين أه�م وحدات املعنى ،وأهم من الكلمة نفس�ها ،إذ ال يوج�د معنى منفصل

الشك فيه ّ
َّ
أن الشاعر كان قاصدً ا هذا
للكلمة ،بل معناها يف اجلملة( .)59وممّ ا
التحول،
ّ
واخلائض ِسبرْ َ أغوار العربية .
العارف بأصول البالغة
فهو ال َفطِ ُن اللبيب
ُ
ُ
ٍ
ثان ًيا  :الفعل املضارع يلحقه ٌ
ماض
فعل
اء ال َّط ْع ِن َأ َّنى ُأ ْع ِ
ت
ج َم ْ
َ -1فتَخَ ُال َط َ

الض ِ
ب َك ْي َ
ف ت ََشكَّل(. )60
ُن َق ًطا َو َضا َد رَّ ْ

َّ
إن الدالل�ة الرتكيبية تتع ُّلق باملهام والوظائف واألدوار التي تقوم هبا الوحدات
ال ّلغو َّي�ة داخ�ل بِنْ َي ِة النَّص من جه�ة تصنيفها وإيضاح طرائق بنائه�ا ونوع العالقات
ِ
ِ
للوحدات اللغوية داخل
الوظيفي التّ�ا ّم
األداء
الت�ي تربط عنارص بنائها ،فه�ي مهم ُة
ِّ
فلكل من االس�م والفع�ل داللة خاصة ،إذ يع�دِّ ِ
نص�وص الرتاكيبٍّ ،
ان من العنارص
ُ
ّ

الرئيس�ة يف املنظور النُّطقي ل ّلغة إىل جانب بقية الروابط( .)61فاس�تعمل الشاعر الفعل
املضارع املجرد من القرائن الدّ ال عىل احلارض(ختال)؛ أي ّ
إن اإلمام احلسني ×طعن

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.

توضح الع�دو وتزيل ّ
كل إهبام عنه وتكش�فه ،كام
أع�داءه طعن� ًة ختاهلا وحتس� ُبها نق ًطا ِّ

واحلركات ا ُلعجم َة واإلهب�ا َم عن الكتاب ،وأحلق الفع�ل املضارع ٍ
ُ
بفعل
النق�ط
تُزي�ل
ُ
ٍ
مبني للمجهول ( ُأ ْع ِج َم ْت).
ماض ٍّ
إن االختالفات القائمة يف ِ
َّ
هتدف إىل حتقيق وظيفة القول
الص َيغ داخل األقوال
ُ
تواصلاً أو إقنا ًعا ،وهاته االختالفات هي املِيز ُة احلقيقي ُة يف العمليات التخاطب ّية ليس

تنوعات قول ّية يف الش�كل واملضمون ،بل بعدِّ ها اختالفات حتكمها رضورات
بعدِّ ها ّ

إجيازي ،فضلاً
اقتصادي
أس�لوب
األس�لوب هو
دون اخللل باملعنى والدّ اللة ،وهذا
ٌّ
ّ
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
ع�ن َّ
اللغوي
ّعج�ب واالقتصاد
أن ل�ه دالالت ُم ْع ِجبات ُأ َخ َ�ر َتت ََم َّث ُ�ل يف التَّوكيد والت ّ
ّ
الذي يو ِّلدُ رسعة احلدث والوصول إىل املطلوبّ ،
وأن هذا األس�لوب جيعل املتك ِّلم
َي ِف ُّ�ر من التّكرار ،وليس ابن ال َع َرنْدَ س بِد ًعا من العربية ،إذ هو العامل برصفها ونحوها
وبالغتها ،وهو قاصدٌ جلميع ما ُذ ِكر آن ًفا.
ِ
ِ
ِ
()63
َ -2ف أَ َ
ب ُقفَّل
ل ْل َعن ََّن َبنِي ُأ َم َّي َة ما َحدَ ا الــــ
الركَائ ُ
َ
ست َّ
ـحادي َو َما رَ َ
ّ
الصادق�ة للش�اعر املنبثق�ة من هلي�ب قلبه وإخالص�ه يف ح ِّبه ألهل
إن العاطف�ة ّ
ُ
يس�تعمل َألفا ًظا تق ُط ُر
البي�ت ^ وحزن�ه عليهم ،و َلمِا ج�رى عليهم يف كربالء جعل ُه

َ
وبأسا بحق أعداء أهل البيت ^ ،ويف ِّ
استعمل الفعل
ظل ذلك
وأس�ى وشدّ ًة ً
لوع ًة ً
اهلل(عز ّ
وجل) املت ِّصل بنون التوكيد،
املضارع(ألع�ن) وهو الطرد واالبتعاد عن رمح�ة
ّ
ّ
إن جم�يء نون التّوكيد عىل الرغ�م من اختصارها البالغ فهي بمنزلة ال َق َس�م ،وبمنزلة
َق ِ
وأحرص
�ول املتك ِّلم للمتل ِّقي إنيّ ُأؤكِّد كالمي ،وأتش�دَّ ُد يف مضمونه يف املس�تقبل،
ُ

عىل ْ
أن تُصدِّ قه ،أو بمنزلة تكرار ذلك الكالم وإعادته لتحقيق غرضه السابق ،وكذلك
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الس�ياق ّية والثقاف ّية الت�ي يتوافر عليها ِّ
البرشي(.)62
الذهن
ّ
ترتبط باملعارف واخللف ّيات ّ
�ف ّ
و ُي ْس َ
املبني للمجهول؛ أل َّن ُه ِم َن األساليب
تكش ُ
أن الش�اعر اس�تعمل صيغة الفعل ّ
املهم�ة يف العربية؛ إذ ِّ
الع�رب يميلون إىل اإلجياز واالقتص�اد اللغوي يف خطاباهتم
إن
َ
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ّ
ف�إن زي�ادة النون عىل آخر الفع�ل تفيد معنى اجلملة قوة وتكس�به تأكيدً ا ،إذ تبعد عنه

مقصورا عىل احلقيقة الواضحة من األلفاظ دون ما وراءها
االحتامل السابق ،وجتعله
ً

()64
جيدِّ د لعن بني أم ّية ما دام
من احتامالت  .وابن ال َع َرنْدَ س يؤ ِّكدُ أنّه س�وف يكرر و َ
ٍ
ح ًّي�ا ،وأحلق الفعل املضارع (ألعن) ٍ
م�اض هو (حدا) ،والفعل املايض ٌّ
دال عىل
بفعل

التأكيد والثبوت .ونلحظ يف َّ
مر آن ًفا ّ
أن الشاعر َبرع يف التعبري عن حجم األسى
ظل ما َّ

الرغم من اختالفها يف
واللوعة واحلزن عند استعامل األفعال املتالحقة واملتتابعة عىل ّ
الزمن والداللة وهو من األس�اليب التي كان يس�عى يف ضوئها إىل إيصال ما يؤمن به
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الس�امعني بلغة مؤ ّثرة وأس�لوب بليغ ،وهو ما جعل شعره خالدً ا مؤ ِّث ًرا
حيس�ه إىل َّ
وما ّ
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يف سامعيه ومتل ّقيه.
مَل َأب ِ
()65
ك َر ْب ًعا ل َ
ت بِ َمدْ ِح َ
أل ِح َّب ِة َقدْ َخال
َت
ك يا َع يِ ُّل َووا َزن ْ
َ -3و َع َل ْ
ْ ْ
ِ
يكت�ف الش�اعر برث�اء اإلمام احلسين ×يف قصيدت�ه الالم ّية ،ب�ل َ
مل
كان ألبيه
اإلم�ام ×نصيب ِّ
بالذكر وهو الذي يس�تحق امل�دح والثناء والذكر ،فصدح الش�عر
بِم ِ
دح ِ
�ه ألمير املؤمنني ×وعلا .ونلحظ يف ِّ
الش�عري ّ
أن اب�ن ال َع َرنْدَ س
ظل البيت
ِّ
َ
استعمل الفعل املضارع ِ
(أبك) مسبو ًقا بأداة نفي وجزم وقلب (مل) ،فدخول (مل) عىل
الفع�ل املضارع يقلب داللته إىل الزمن املايض()66؛ أي (ما بكيت) ،وأش�ار ابن مالك

(ت 672ه�ـ) إىل ّ
املنفي بـ(مل  ،و ّملا) م�ايض املعنى بال خالف( ،)67وأحلق
أن املض�ارع
ّ
ٍ
الفع�ل املض�ارع ٍ
الش�عري الذي
ماض ه�و (وازن) ،وهذا االنتقال يف اخلطاب
بفعل
ّ
ينجزه املتك ّلم يتوجه إىل ٍ
قصد ويؤ ُّم غاي ًة حمدد ًة يف ِّ
ظل التأسيس ألفعال كالم ّية أكرب،
ذل�ك ّ
ينحت لنفس�ه صورة امل�دح لرجل عظيم يك�ون تتابع األفعال
أن املتك ّلم حني
ُ
فيه�ا واالنتق�ال من فعل إىل آخ�ر ومن زمن إىل زمن واس�تعامل األقوال بقصد خدمة
ف�إن اإلمس�اك بالنتيجة الكربى من ش�أنه ْ
ه�ذا الغ�رض ،ولذلك ّ
أن يدلن�ا ويوجهنا

توجيه�ا دقي ًقا نحو اإلملام بأخالق الش�اعر وصورته الش�عر ّية أو هويته التلفظ ّية التي
ً

ساَّلُض ِ
َّالح ِق ِ
ك
ارََّلب َار
الف ْع ِل ّيأِ .أ.
كِ
اللي ٌة
ِّي
مةُد
في
ٌ
المو
اظ َي
ابن َِف
ى)
المَجّيد.ةَّبِة(َجِإ
م.لَل
الحو ِءل ِ
َن َس ِق َّي ُة الت ُ
اظآرَْين َِ
العِمَ
نحوي ٌة َد َّ
دراسة َّ
المااَّْلِل ُ
مَ .داَد.
()68
العرنْدَ س يف
ختدم املقصد وتدعم النتيجة التي تنتظم اخلطاب ككل  .وقد َأجا َد اب ُن َ
ِ
وع ِ
ظهار حب ِه ِ
ِ
إيصال َغ َر ِض ِه يف ا َمل ِ
البيت (^) إىل املخاطب بألفاظ
ألهل
ش�ق ِه
دح وإِ ِ ُ ِّ
ٍ
تالحق  ،ان َت َقى يف َض ِ
ٍ
َو َر َد ْت عىل ن ََس ٍ
كلامت قريب ًة ومحُ َ َّب َب ًة إِىل ِذ ِ
هن
وئه
�ق بلي ٍغ ُمتَتاب ٍع و ُم
املتل ِّقي .

اخلامتة :
بعد هذه اجلولة يف القصيدة الالمية يف ديوان ابن العرندس تبينّ لنا ما يأيت :
 -1أبان البحث ّ
ّدارك أو التوا ّيل أو الرتادف،
أن التالحق جاء بمعنى التتا ُبع أو الت ُ

واستعمله النحويون القدماء بمعنى االتباع .

وس�تني)
واألفع�ال املتش�ابكة  ،إذ بلغ عدد األفع�ال يف القصيدة الالم ّية (مئ ًة وأربعة
َ

فعلاً  ،أ ّما األفعال املتش�اهبة ،فكانت أكثر من األفعال املتش�ابكة ،إذ بلغ عدد األفعال
ومخس�ون فعلاً ماضيا حلق�ه ِ
املتش�اهبة (مئ ًة وس�تّة وعرشي�ن فعلاً ) ،منه�ا ِ
َ
اثنان
اثنان
ً
َ
ومخس�ون فعلاً ماض ًيا ،وأحدَ عشرَ َ فعلاً مضار ًعا حلقه أحدَ عشرَ َ فعلاً مضار ًعا .وأ ّما

األفع�ال املتش�ابكة  ،فكان�ت ثامني ًة وثالثني فعًل�اً  ،منها أربعة عشرَ َ فعًل�اً ماض ًيا حلقه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ماضية .
أفعال
مضارعة حلقها مخسة
أفعال
أربعة عرش فعلاً مضار ًعا ،ومخسة

ِ
ٍ
َ -3ت َب�دّ ى لن�ا ّ
ذوات
أفع�ال
العرنْدَ س اس�تعمل التالح�ق الفعيل إلنجاز
أن اب�ن َ
ٍ
ٍ
ٍ
مح�والت داللي ٍ
ومرتابطة ّ
ت�دل عىل االس�تفهام والنِّ�داء وامل�دح والتّأكيد
متناس�قة
�ة
ّ
واملبالغة ،فضلاً عن ذلك ّ
أن للتالحق دالالت الت ََّجدُّ ِد واحلدوث.
البحث ّ
ُ
الصي ِغ الفعل ّية أ َّدت إىل ظاهرة تقليب الكالم وتعدُّ د
أن
التحول يف ِّ
ّ
 -4بينّ
األوجه الدالل ّية  ،وهي ظاهرة ّ
تدل عىل ذكاء الشاعر يف التعبري والفهم.
ُ -5ا ْستُبِني لنا ّ
أن الشاعر استعمل بعض األفعال املتالحقة املبنية للمجهول الدّ ال

على االقتصاد اللغوي ،للوص�ول برسعة إىل املطلوب ،والداللة على القوة واملبالغة
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الفعلي يف القصي�دة الالم ّي�ة بني األفعال املتش�اهبة
 -2تنوع�ت ص�ور التالح�ق
ّ
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السام وامللل عن ا ُملتل ِّقي.
والتّأكيد ودفع َّ

ِ
ِ
حزن�ه
 -6اس�تعمل الش�اعر أفعالاً تق ُط ُر لوع ًة وأ ًملا وش�دَّ ًة للتعبري عن
ولوعته َلمِا

جرى عىل أهل البيت ^ يف كربالء .

 -7أظهر البحث ّ
أن التالحق يف األفعال املتشابكة يكون لنوع خصوصية اقتضت
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ذلك ،وال يؤ ِّدهيا إلاّ َم ْن له خربة ومعرفة بأساليب الفصاحة والبالغة .
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املَصاد ُر واملَ َراج ُع
 -القرآن الكريم

استراتيجيات اخلط�اب مقارب�ة لغوي�ةُ

تَدَ ُاول َّي�ة :د .عبد اهل�ادي بن ظافر الش�هري  ،دار
الكتاب اجلديد  ،ط ، 1ليبيا  2004 ،م .

ُ
أعي�ان الش�يعة  :الس�يد حمس�ن األمني (ت
-

1371هـ)  ،حتقيق حس�ن األمين  ،دار التعارف

للمطبوعات  ،بريوت .

 -ألفي ُة اب�ن مالك  :مجال الدين حممد بن عبد

التعاون.

البابلي�ات أو ش�عراء ِ
احل ّل�ة  :الش�يخ حممد
ُ

يب  ،املطبعة العلم َّية  ،النجف األرشف،
عيل اليعقو ّ

1955م.

 -بالغ� ُة اإلتق�ان يف تراكي�ب القرآن دراس�ة

لس�ان ّية يف البني�ة واملحت�وى  :د .حمم�د الغرييس ،

عامل الكتاب احلديث  ،األردن  2018 ،م .
تاري�خ ِ
ُ
احل َّل�ة  :الش�يخ يوس�ف كرك�وش
-

ِ
احلليِّ ّ  ،املكتبة احليدر ّية  ،ط ، 1إيران  1983 ،م .

ُ
ٌ
(بح�وث
التحلي�ل احلجاج�ي للخط�اب
-

محُ كَّم�ة)  :تقدي�م وإرشاف د .أمح�د ق�ادم  ،ود.

العوادي  ،دار كنوز املعرفة  ،ط ، 1األردن،
سعيد
ّ

 2016م .

وتنوع مرجعيات اخلطاب حدود
 -التداول َّي ُة ّ

َّواص ِل بني لس�انيات اخلطاب والثقافة  :د .عبد
الت ُ
الفتّ�اح يوس�ف  ،ع�امل الفك�ر  ،ط ، 1الكوي�ت ،

األزهري
هتذي�ب اللغة  :حممد ب�ن أمحد بن
ُ
ّ

اهل�روي (ت 370ه�ـ)  ،حتقي�ق حمم�د ع�وض
ّ

مرعب  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،ط ، 1بريوت،
2001م .

ُ
دالئل اإلعجاز يف علم املعاين  :عبد القاهر
-

اجلرجاين (ت 471هـ) ،
بن عبد الرمحن بن حممد
ّ

حتقي�ق حممود حممد ش�اكر  ،مطبع�ة املدين  ،ط، 3
القاهرة 1992 ،م .

 ديوان ابن العرنْ�دَ س ِاحلليِّ ِّ (ت  840هـ):
ََ

مجع وحتقيق ودراسة د.عباس هاين اجلراخ ،مركز

العالمة احليل ،بابل1440 ،هـ2019/م .

 -الشافي ُة يف علم الترصيف ،أبو عمرو عثامن

ب�ن عم�ر ب�ن أيب بكر ب�ن يون�س ،اب�ن احلاجب
املالكي (ت646هـ) ،حتقيق حس�ن أمحد العثامن،
املكتبة املكية  ،مكة ،ط1995 ،1م.

رشح تسهيل الفوائد  :حممد بن عبد اهلل بن
ُ -

اجلياين (ت 672هـ)  ،حتقيق د .عبد
الطائي
مالك
ّ
ّ
الرمحن السيد  ،مطبعة هجر  ،ط1990 ، 1م .

املفص�ل  :يعي�ش ب�ن عيل ب�ن يعيش
رشح َّ
ُ -

(ت 643ه�ـ)  ،تقديم د .إميل بديع يعقوب  ،دار
الكتب العلمية ،ط ، 1بريوت 2001 ،م .

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  : :أبو
ُ

نرص إسماعيل بن محاد
اجلوه�ري (ت 393هـ)،
ّ
حتقي�ق أمح�د عب�د الغف�ور عط�ار  ،دار ِ
العل�م

للماليني ،ط ، 4بريوت 1987 ،م .
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�اين (ت 672هـ) ،دار
اهلل ب�ن مالك
ّ
الطائ�ي اجل َّي ّ

 2004م .
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 ال َّطليع ُة من ش�عراء َّحممد
الش�يعة  :الش�يخ َّ

السماوي (ت 1950ه�ـ)  ،حتقي�ق كام�ل
طاه�ر
ّ

يب  ،ط، 1
اجلب�وري  ،دار
س�لامن
امل�ؤرخ الع�ر ّ
ّ
ِّ
بريوت 2001 ،م .

1988م.

�اف ع�ن َح ِ
 َّقائ�ق غوام�ض التنزيل :
الكش ُ

عل�م الدَّ الل�ة  ،د .أمح�د خمت�ار عم�ر  ،عامل
 ُعلم اللس�انيات احلديثة مع حماولة تأصيل ّية
ُ -

1407هـ .

يف ال�درس القدي�م  :د .عبد القادر عب�د اجلليل ،

دار صفاء للنرش  ،عامن  ،ط2002 ، 1م .

 -عندم�ا نتواص�ل نغِّي�رِّ  ،مقارب�ة تداول ّي�ة
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2018م2022م
1443هـ -
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حمم�د ه�ارون ،مكتبة اخلانج�ي  ،ط ، 3القاهرة ،

الزخمرشي (ت
ج�ار اهلل حممود ب�ن عمر بن أمح�د
ّ

الكتب  ،ط ، 6القاهرة 2006 ،م .
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قنبر ،س�يبويه (ت 180هـ) ،حتقيق عبد السلام

معرف ّية آلليات التواصل واحلجاج  :عبد السلام

عشري  ،مطبعة الدار البيضاء  ،املغرب  2007 ،م .
والس�نَّة واألدب  :عبد
الغدي�ر يف الكت�اب ُّ
ُ

النجف�ي  ،دار الكت�اب
األمين�ي
احلسين أمح�د
ّ
ّ

يب ،ط ، 4بريوت  1977 ،م .
العر ّ

فتح البرَ ّي�ة يف رشح نظم األجروم َّية  :أمحد
ُ -

األس�دي،
احلازمي  ،مكتبة
ب�ن عمر ب�ن مس�اعد
ّ
ّ

ط ،1مكة املكرمة 2010 ،م .

538ه�ـ)  ،دار الكت�اب الع�ريب  ،ط ، 3بريوت ،
لس�ان ال َع َر ِ
ُ
عيل ابن
ب  :حمم�د بن مكرم بن ّ

األنص�اري (ت 711ه�ـ)  ،دار ص�ادر ،
منظ�ور
ّ
ط ، 3بريوت 1414 ،هـ .

 -اللغ� ُة  :فندري�س  ،ترمج�ة  :عب�د احلمي�د

الدواخيل ،املركز القومي للرتمجة  ،ط ، 1القاهرة،

 2014م .

 ُالس�ائر يف أدب الكات�ب والش�اعر:
املث�ل
ُ

ضي�اء الدِّ ي�ن ب�ن األثير نصر اهلل بن حمم�د (ت
احل�ويف  ،دار هنض�ة
637ه�ـ)  ،حتقي�ق د .أمح�د
ّ
مرص ،القاهرة  ،د .ت .

 -مراق�دُ املعارف  :الش�يخ حمم�د حرز الدِّ ين

 ُالفعل زمانه وأبنيته  ،د .إبراهيم السامرائي،

(ت 1365هـ)  ،حتقيق حممد حسني حرز الدِّ ين ،

 فقه�ا ُء ال َفيحاء  :الس� ِّيد هادي كامل الدِّ ين ،الزين ِ .
احل َّلة ( ،د .ت) .
مطبعة َّ

ُ -مغن�ي اللبي�ب عن كت�ب األعاريب  :مجال

األنصاري  ،حتقيق د .مازن املبارك
الدِّ ين بن هشام
ِّ

يعق�وب الفريوزآب�ادي (ت 817هـ)  ،مؤسس�ة

مقايي�س اللغ�ة  :أمحد بن ف�ارس بن زكريا
ُ

مؤسسة الرسالة  ،ط ، 2بريوت 1980 ،م .

القام�وس املحي�ط  :جم�د الدي�ن حمم�د بن
ُ

الرسالة  ،ط ، 8بريوت 2005 ،م .

الكت�اب  :أب�و بشر عم�رو ب�ن عثمان بن
ُ

النجف األرشف 1969 ،م .

وعيل محد اهلل  ،دار الفكر ،بريوت 1972 ،م.

ال�رازي (ت 395ه�ـ)  ،حتقي�ق عب�د
القزوين�ي
ّ
ّ
السالم حممد هارون ،دار الفكر 1979 ،م .
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مناه�ج البح�ث يف اللغة  :د .متام حس�ان ،
ُ

الش�مري ،
لبن�ي إرسائي�ل  :د .عماد الدين نايف
ّ

املنص�ف يف رشح كت�اب الترصي�ف  :أب�و
ُ

 ،15ع 2019 ، 1م.

دار الثقافة  ،املغرب 1400 ،هـ1979/م .

املوصيل (ت 392هـ)  ،دار
الفت�ح عثامن بن جني
ِّ
إحياء الرتاث القديم  ،ط1954 ، 1م .

 -النحو الوايف  :عباس حسن  ،دار املعارف،

القاهرة.

املجل�ة األردن ّي�ة يف الدراس�ات اإلسلام ّية  ،مج
يب يف شعر
وأثرها األس�لو ّ
الظواهر البالغي ُة ُ
ُ

ابن العرندس  :د .أمحد جاسم مسلم اخليال  ،جملة

(املحقق)  ،مج  ، 4ع  2019 ، 9م .

مه�ع اهلوام�ع يف رشح مجع اجلوام�ع  :عبد
ُ -

الس�يوطي (ت
الرمح�ن ب�ن أيب بكر جلال الدين
ّ

911ه�ـ)  ،حتقيق  :عب�د احلميد هنداوي  ،املكتبة
الرسائل واألطاريح :

ُ
البح�ث ال�دال ُّيل عن�د الس� ِّي ِد محُ َّم�د محُ َّم�د
-

ص�ادق الص�در (ت 1419ه�ـ)  ،رحي�م كري�م
الرشيفي  ،أطروحة دكتوراه  ،إرشاف أ .د .رحيم
احلسناوي  ،جامعة القادسية 2007 ،م .
جرب
ّ
تقني�ات ِ
احل َج ِ
�اج يف قصي�دة (يف الق�دس)
ُ

لتمي�م الربغوثي  :صفاء منيب ،وخدجية هزرش،

إرشاف أ .د .إبراهيم َّ
بش�ار  ،رس�الة ماجس�تري ،
جامعة حممد خضري بسكرة  ،اجلزائر 2019 ،م.
األبحاث والدّ ور ّيات :

ُ
األفعال الكالم ّية اإلنش�ائية يف شعر األمري
-

اجلزائ�ري (مقاربة تداول ّية) :عيس�ى
عبد الق�ادر
ّ
برب�ار  ،جملة اآلداب واللغات  ،ع  ، 4جامعة برج
بوعريريج  ،اجلزائر 2016 ،م .

 -دالل� ُة الفع�ل املايض يف التوصي�ف القرآين
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التوفيقية  ،مرص ( ،د .ت) .
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رس
ُتعدُّ (املدرسة َّ
ينية) إحدى مآثر مدينة احللة  ،فقد امتدَّ الدَّ ُ
الز َّ
فيها من القرن التاسع اهلجري إىل القرن احلادي عرش (803هـ إىل
بـ(ـجامعة ِ
ِ
مكن ْ
احل َّلة الفكر َّية) يف تلك املدَّ ة
أن ننعتها
1052هـ)  ،و ُي ُ
منية املذكورة .
َّ
الز َّ
وألمهية هذه املدرسة ومكانتها يف إحياء تراث احلوزة ِ
احل ِّل َّية،
وبيان اجلهود العلمية ألعالمها ؛ فقد كتبت هذا البحث َ ،و َق َسم ُت ُه عىل
ومصطلح
الزينية،
األول نبذ ًة عن املدرسة
مبحثني،
ُ
َ
أوردت يف املبحث َّ
َّ
املدرسة يف الرتاث ِ
الزينية.
وأعالم املدرسة
احلليِّ ّ ،
َ
َّ
َّأما املبحث الثاين فعنون ُت ُه بـ(ـاملخطوطات التي ُكتبت يف املدرسة
مخسا وثالثني خمطوط ًة ُن ِس َخ ْت يف هذه
ينية) ،وقد
ُ
أحصيت فيه ً
الزَ َّ
املدرسة عىل ِ
ٍ
ٍ
دقيق هلا.
وصف
يد ناسخني خمتلفني ،مع
الكلامت املفتاحية :
املدرسة الزينية  .احللة  .املخطوطات  .ابن فهد احليل  .النساخ .
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Al-Zainiyah School and its Figures
Assist. Lect. Haider Mohammed Obaid Al Khafaji
Abstract
Al-Zainiyah School is one of the monuments of the city of Hilla, as the
lesson in it dated from the ninth century AH to the eleventh century (803
AH to 1052 AH), and we can call it (Al-Hilla intellectual University) in that
mentioned period. And because of the importance of this school and its position in reviving the heritage of the Hilli Hawza, and explaining the scholarly efforts of its figures; I wrote this research, and divided it into two secterm school in the Helli heritage, and the figures of the Al-Zainiyah school.
As for the second section, I have titled it (Manuscripts Written in AlZainiyah School), in which I counted thirty-five manuscripts that were copied in this School by different scribes, with an accurate description of them.
Keywords:
Al-Zainiyah school. Hilla. Manuscripts. Ibn Fahad Al-Hilli. Scribe.
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tions. In the first section, I gave an overview of the Al-Zainiyah school, the
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املقدمة
ﭑﭒﭓ

ِ
ُ
والسلام عىل من أويت جوامع الكَلم،
رب العاملين،
احلم�دُ هللِ ِّ
وأفضل الصالة َّ

املبعوث رمح ًة لألنام ،وعىل ِ
آله الط ّيبني الطاهرين.
وبعد

م�ا زالت اهلم�م ترتافد ،والنفوس تت�وق إىل معرفة ت�راث مدينة العل�م والعلامء،
البيان واإليضاح لعلوم آل البيت ^ ،وهذا البحث هو إحدى املحاوالت الس�اعية

ِ
ِ
بعض تل�ك اآلثار ،وذلك بتتبع خمرجات البحث والدرس يف املدرس�ة
للوص�ول إىل
اس�تمر فيها أكثر م�ن قرنني ونصف؛ لذا تعد هذه املدرس�ة من أش�هر
الزين َّي�ة ،الت�ي
َ

ِ
ِ
وخترج
امل�دارس العلم َّية يف احل َّلة ،وحيق لنا أن نَنعتها بجامعة احل َّلة الفكر َّية يف وقتهاَّ ،

فيها أعداد كبرية من الفقهاء والعلامء ،وكُتبت فيها املؤلفات ،و ُمنحت فيها اإلجازات
العلم َّية ،وذلك بعد أن تعدَّ ى صدى أعالمها احلدود ،وقصدَ ها طلبة العلم من أغلب

أرجاء املعمورة.

أمتم ُت متطلبات البحث بمبح َث ِ
ني:
َّ

ِ
املدرس�ة الزين َّية) ،و( مصطلح
مطالب ثالث(:نبذة عن
األول :تقاس�مته
ُ
املبحث َّ

املدرسة يف الرتاث ِ
ِ
املدرسة الزين َّية).
احلليِّ ّ ) ،و( أعال ُم

الزين َّية) ،وقد
أ َّما املبحث الثاين فخصصته لـ(املخطوطات التي كُتبت يف املدرس�ة َ
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فل�م تدرك أغل�ب آثارهم ومل تع�رف أرسار علومه�م ،التي حفل�ت بمختلف ألوان

127

اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

مخسا وثالثني خمطو ًطا حمصورة بني القرن التاسع إىل القرن احلادي عرش
ُ
أحصيت فيه ً

اهلجري.
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توصلت إليه يف هذا البحث
ثم خامتة بأهم ما
ُ

128
128
128

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

األول
املبحث َّ
أ -نبذة عن املدرسة الزين َّية :

ِ
مدينة
تق�ع املدرس� ُة الزين َّي�ة ( )1يف حم َّلة جربان ،وه�ي إحدى املحَّل�اَّ ت ال َقديمة يف
ُ
ِ
احل َّل ِ
ِ
الرتاث( )2بجوار مقام غيب�ة اإلمام املنتظر  ،وأ َّما
�ة ،وقد ور َد اس�مها يف كتب
ٍ
جمموعة من اآلراء منهاَّ :
إن التس�م َي َة منسوب ٌة
أصل تس�مية املدرس�ة بالزين َّية فيعو ُد إىل
إِىل ِ
اليوسفي اآليب احلسن بن
زين الدّ ين املطري آبادي (ت 762هـ) ،وقيل لزينب بنت
ّ

العاميل(ت786هـ) ،وقيل لزين الدين عيل بن
حممد بن مكي
عيل ابن الش�هيد َّ
األول َّ
ّ

(حي 804هـ) (. )4
احلسن
ّ
الرسابشنوي ٌّ
ِ
ِ
نس�بة
حدود ما اطلعنا عليه مل نَجد هلذه اآلراء دليلاً تارخي ًّيا يؤكِّد صحتها يف
ويف
ِ
ملؤسسها.
املدرسة ّ
َ
الش�يخ
ترجيحا آخر لتلك اآلراء أو األسماء ،وهو َأ َّن
ويمكننا أن نضيف رأ ًيا أو
ً
نجي�ب الدي�ن حممد بن جعفر بن نام ِ
احلِّل�يِّ (ت645هـ ) ل ُه يدٌ يف ِ
إعامره�ا ؛ َف َقد َو َر َد
َّ
ّ
«رأيت ّ
بخط الش�يخ
الصدر (ت 1354هـ) ضمن ترمجته ل ُه قال:
ُ
عن الس� ِّيد حس�ن َّ
احلليِّ  -تلميذ أيب العباس ابن فهد ِ
ِ
احلليِّ ّ -
ّ
عيل بن فضل اهلل بن هيكل ّ
الفقي�ه الفاض�ل ّ
()5
ُ
عمر الش�يخ الفقيه الع�امل نجيب الدين
م�ا صورته:
حوادث س�نة 636ه�ـ  :وفيها َّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام ِ
احلليِّ ّ  ،بيوت الدرس إىل جانب املش�هد املنس�وب إىل
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الز َمان  #باحل َّلة السيف َّية ،و َأس َكن ََها جمَ اع ًة من الفقهاء»(. )6
صاحب َّ
البت يف ِ
كل ما ور َد نبقى يف ِّ
وأم�ام ِّ
مؤس�س هذه املدرس�ة ،وإن َ
كان
حمل عد ِم ِّ
أمر ّ
أمرا عظيماً ؛ فاملهم أنهَّ ا مدرس�ة
ه�ذا األمر
ُ
يضيف لنا جنبة تارخي َّية مجيلة إلاّ أنَّه مل يكن ً
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(حي 672هـ) صاحب كتاب (كشف الرموز)(،)3
أيب طالب ،املعروف بالفضل اآل ّ
يب ٌّ
عيل ِ
احلائ�ري (ت793هـ) ،وهو ممَّن َعاصرَ َ ضياء الدين
بن احلس�ن بن اخلازن
ّ
أو إىل ّ
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قائمة ،وهي محَ َ ُّل إِ َقا َم ِة ٍ
كثري من الفقهاء والعلامء.

أرى َّ
أن امله�م يف ه�ذا املوض�ع ه�و االهتمام بالنصوص التارخي َّي�ة التي تدعم

والعلمي ،فمن أشهر هذه النصوص ما رواه
التارخيي
مكانة هذه املدرسة من اجلانب
ّ
ّ
املتك ِّلم الفقيه خرض احلب َلرودي( )7حني قدم إىل ِ
احل َّلة يف طريقه لزيارة س� ِّيد الش�هداء
َْ ُ
ِ
صلت إىل املدرسة
وو ُ
× ،فقال « :إِنيِّ َّملا َع َز ُ
مت عىل زيارة األربعني يف سنة 839هـَ .
ِ
ِ
والصلحاء...
الزين َّي�ة جمم ِع العلامء والفضالء باحل َّلة الس�يف َّية الفيحاء ،معدن األتقياء ُّ
وهو املس�تغني عن
علي ،و َأتمَ َّه�م يف امل�و َّدة واإلخالص
َأراين ّ
ل�دي َ ،
َّ
أع�ز اإلخ�وان َّ
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حممد بن ُن َفيع عضد امل َّل�ة والدين -أدا َم اهللُ
حممد ب�ن َّ
أطن�اب األلق�اب بِ َفضله املتنيَّ ،
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عمن سواه بجوده»(.)8
إرشاق شمس وجوده ،وأغناه وإ َّيانا َّ
ِ
ُ
نلحظ َما َيأيت:
السابق
احلبلرودي
َص
ِّ
ومن ن ِّ

ِ
ِ
• ُع ِ
ّ َِ
متكلم فقي� ٌه ُ
ألكث�ر العلو ِم،
جامع
الق�در،
جليل
ف
�ر َ
ٌ
ٌ
احلبل�رودي بأنَّ� ُه ع�امل ٌ

ويص�ف ابن نفي�ع بـ"األخ العامل ،املس�تغني عن أطناب األلق�اب ،وصاحب الفضل

املتني ، "..وهذه األوصاف تَدُ ُّل عىل مكانة ابن ُن َفيع العلم َّية ،وال ينبئك مثله خبري.
ٍ
• َّ
مكان آخر؛ فيه
وليس يف
إن لق�اء
احلبل�رودي بابن نُفيع يف املدرس�ة الزين َّي�ة ؛ َ
ّ
داللة عىل ّ
مؤهلة الس�تقبال الضيوف من جهة ،و َأ َّن اب َن نُفيع
أن هذه املدرس�ة كانت َّ
ِ
املدرس�ة ،بحك ِم إقامتِه هباَّ ،
َ
وأن هذه املدرس�ة قد َ
بلغ صداها إىل
كان كثري احلضور يف

ِ
أغل�ب احلوارض واألماكن الدين َّية يف العراق وخارج�ه حتى َّ
احلبلرودي قدم إليها
إن
ّ
دخ�ل ِ
ف�ور وصولِه ِ
َ
احلبلرودي َ
احل َّلة الس�يف َّية  ،علماً َّ
احل َّلة من قبل ،ولع َّله
كان قد
بأن
ّ
َ
أق�ا َم هبا؛ ألنَّه رشح كتاب (هنج املسرتش�دين ) حتت عن�وان (التحقيق املبني يف ِ
رشح
هنج املسرتش�دين) وذلك س�نة 828هـ  ،ولع َّله من َ
ِ
تلك الس�نة قد ُبنيت العالقة بينه
وبني ابن ُن َفيع ويف املدرسة الزين َّية حتديدً ا .

وال خيف�ى على املتأم�ل مل�ا هل�ذه الرواية من دالل�ة واضحة عىل إثب�ات مكانة
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ِ
ِ
والفضالء) ،وم�ا كان ذلك إلاَّ لعظ�م مكانتها وبركة
للعلماء
املدرس�ة ( :فه�ي جممع

تأسيسها؛ كيف ال يكون ذلك وقد أسسها الفقهاء وسدنة العلم.
ب -مصطلح املدرسة يف الرتاث ِ
احل يِّ ّل

عند تتبع النصوص اخلطية لرتاث ِ
احل َّلة نجد أنَّه يعود إىل ما يأيت:
َّ

حممد
• َّأولاً  :النس�خة اخلط َّي�ة لكت�اب (مصب�اح األرواح)  ،لعب�د اهلل بن عمر بن َّ

العتائقي (ت790هـ) يف سنة 732هـ،
البيضاوي (ت 685هـ) ،نسخها عبد الرمحن
ّ
ّ

رص َح بمكان الن ِ
َّس�خ ؛ فقال
رب العاملني ،وصىل اهلل
«:ت�م
الكتاب ،واحلم�دُ هللِ ِّ
ُ
َّ
فق�د َّ

حممد بن
الضعيف،
ُ
وهللِ احلم�دُ وحدَ ه ع َّلقه العبدُ
الفقري إىل اهللِ تعاىل ،عبدُ الرمحن بن َّ
ُ
إبراهيم حممد العتائقي ،حامدً ا مصليا ش�اكرا ،وذلك ِ
باحل َّلة بمدرس�ة الفقيه املعروفة
ًّ
ً
ّ
َّ
بمدرسة السبط”.
مكان النسخة :النجف األرشف -خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)10()717(:

ثان ًيا :نسخة من  -كتاب احلج= رسالة يف واجبات احلج املتمتع به ،لفخر املح ّققني،
حمم�د بن احلس�ن ابن املطهر احلّل�يّ (ت 771هـ ) ،وذلك ِ
باحل َّلة الس�يف َّية ،بمدرس�ة
ّ
ّ
ّ
رب العاملني ،والصال ُة
صاح�ب
الزمانون�ص اإلهناء فيها هك�ذا  « :واحلم�دُ هلل ِّ
ُّ
خلقه ٍ
خري ِ
والسلا ُم عىل ِ
كثريا دائماً جس�يماً  ،وال
َّ
حممد وآله الطاهرين ،وس� ّل َم تس�ليماً ً
ِ
بمدينة ِ
ِ
ِ
َ
صاحب
بمدرسة
احل َّلة،
ووقع الفرا ُغ منه
حول وال قو َة إلاّ باهللِ العيل العظيم ،
َ
ِ
الزمان 755 هـ »(.)11

م�كان النس�خة :طهران – مكتبة جامعة طه�ران  ،الرقم  )1022/3 ( :و ُأخرى

مصورة يف النجف األرشف  -مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم. )12()1712( :
احلالل واحلرا ِم) للعلاّ مة ِ
ِ
احلليِّ ّ ،
ثال ًثا :نسخة من كتاب (قواعدُ األحكا ِم يف معرفة
العراقي
حممد
املطهر (ت 726هـ) ،ن ََس َخ َها
احلس�ن بن يوس�ف بن عيل ابن ّ
ّ
جعفر ب ُن َّ
ُ
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حممد وآله الطاهرين يف رسار( )9شوال من سنة اثنتني وثالثني وسبع مئة اهلالل َّية،
عىل َّ
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غرة مجادى اآلخرة س�نة
حممد
ُ
(حي 786هـ) يف يو ِم الس�بت ّ
العراق�ي ٌّ
ّ
وحسين ب� ُن َّ
776هـ ،مكان النس�خ :يف ِ
ِ
ِ
الزمان( .)13ور َد يف آخر
صاحب
احل َّلة الس�يف ّية ،بمدرسة
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
موجودة
صحيحة
نسخة
وتصحيح هذه النسخة مع
بمقابلة
قمت
النس�خة  ،قوله ُ « :

ب َش ٍ
بمدين�ة ِ
ِ
ِ
حار وبِ َت َع ٍ
ٍ
احل َّلة ،يف
مدرس�ة صاحب الزمان
يف
مت
�ديد ،حتَّى َأمت َ ُ
فصل ٍّ
األول سنة  786هـ.
املقابل َة يف  12مجادى ّ
فرغت من قراءة ِّ
ثم ُ
وحل الكلامت املشكلة يف  18شهر رمضان 786هـ ».
يقول:
ُ
َّ
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ومكان هذه النسخة يف  :مهدان -مكتبة مدرسة غرب ،الرقم.)14()927( :
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راب ًعا :نس�خة من كت�اب (األنوار اجلالل ّي�ة يف رشح الفصول النصري َّي�ة) للمقداد
بن عبد اهلل بن حممد الس�يوري ِ
احلليِّ ّ (ت826هـ) نس�خها عيل بن خليل بن موس�ى
ّ
َّ
ِ
بمدرسة
املحرم احلرام سنة 857هـ،
البريو ّ
(حي 857هـ) يف يوم اجلمعة ّأول شهر ّ
يت ٌّ
ِ
اإلهناء فيها« :عل َقها ِ
ِ
لنفسه ،العبدُ اجلسيم أملاً  ،الكثري زللاً  ،عيل بن
َص
احل َّلة ( ، )15ون ُّ
ِ ِ
ً
عم َرها اهللُ تعاىل،
يت حمتدً ا الربجي
خليل موسى البريو ّ
منشأ ومولدً ا ،بمدرسة احل َّلة َّ -

املحرم احلرام سنة سبع ومخسني
َ
ووفق أه َلها ملا يرضيه -وذلك يوم اجلمعة َّأول شهر ّ
رب العاملني» .
وثامن مئة ،واحلمدُ هللِ ِّ

مكان النسخة :مشهد  ،مكتبة اإلستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)16( )347( :

ج -أعالم املدرسة الزين َّية

أولاً  :من أش�هر اعالم املدرس�ة الزينية هو الش�يخ الفقيه أمحد اب�ن فهد ِ
احل ّيل (ت
َّ

841هـ)

ولد الش�يخ يف مدينة ِ
احل َّلة س�نة 757هـ  ،نش�أ وترعرع يف مدينته وسط أجواء
ِ
ِ
ِ
والعرفان
بالفضل
عمره الش�ـريف أربع�ة وثامنني عا ًماُ ،ع�رف
العل� ِم والفقاهة ،دا َم ُ
ِ
والزه�د والتقوى واقرتن اس�مه عند أغلب م�ن ترجم له باملدرس�ة الزين َّية( -)17حمل
ِ
املعجمة
حممد ب�ن فهد ـ بالف�اء
البح�ث -فق�د ذك�ره اخلوانس�اري بقوله« :أمحد ب�ن َّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

ِ
ِ
املهمل�ة بعد اهل�اء ـ من الرج�ال ّ
املدرسين يف
وال�دال
املتأخري�ن يف زماننا هذا ،أحد ّ
املدرسة الزينية يف ِ
()18
احل َّلة السيف َّية ،من أهل العل ِم والصالح»..
َّ
ِ
ورد يف مقدمة حتقيق املهذب البارع ما نصه « :ملا تر َّقى ابن فهد ِ
درجة
احل يِّل إىل
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
بس�اط
وفرش
الس�يف َّية،
الفق�ه ،ثم
االجته�اد يف
َ
أصبح مرج ًعا ومال ًذا للعلامء يف احل َّلة َّ
ِ
ِ
ِ
ينهلون من ينابي ِع
الطلاب
غفري من
املدرس�ة الزين َّية،
التدري�س يف
َ
اجتم�ع حو َله ٌ
َ
مجع ٌ
ِ
ِ ()19
ويقتبسون من ِ
أنواره وفيوضاته»
علمه ومعرفتِه،
َ
(ِ )20
ِ ِ
تضم فئة من
وج�ا َء يف
تاريخ احل َّلة ما ّ
نصه« :كانت املدرس�ة الرشع ّي�ة يف احل َّلة ّ
ِ
ِ
واألدب والفلس�فة ،ومل تكن بغ�داد يف ذلك الوق�ت تضاهيها من هذه
رج�ال العل� ِم

حفلت ِّ
بكل ما يمك ُن مجعه عن حياته.
ْ

ِ
العلمي ،هو َ
باملدرس�ة
ذلك اجلزء الذي يتع َّلق
وما يهَ ُّمنا من حياته احلافلة بالعطاء
ّ

احلائري (793هـ)( ،)23الذين ُينسب
الزين َّية ،فهو& تلميذ زين الدين عيل بن اخلازن
َّ
ّ

إليه تأسيس هذه املدرسة ،كام ذكرنا ساب ًقا.

تشري إِىل تل ِّقيهم العلم عن أستاذهم
من أعال ِم هذه املدرسة الذين َو َر َد ْت هلم مآثر ُ

فيها(:)24

• حمم�د ب�ن حممد ب�ن ُن َفيع ِ
(ح�ي 839ه�ـ) الفقيه ،األديب ،الش�اعر ،من
احل يِّ ّل
ٌّ
َّ
َّ
ِ
حل ْب َل ُرودي (ت
علامء املدرس�ة الزين َّي�ة باحل َّلة ،وكانت بينه وبني املتك ِّلم الفقي�ه خرض ا َ
850هـ) صداقة متينة.
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ِ
ُ
َ
مدريس
الفكر إىل أنح�اء ُأخرى،
ورجال
الناحي�ة ،فق�د هاجر عنها العلام ُء
وكان أكرب ّ
ِ
ِ
العلامء
خترج علي�ه مجاع ٌة م�ن
املدرس�ة الرشع َّي�ة الش�يخ أمح�د ابن فه�د احلليّ ّ  ،وق�د َّ
األسدي احلليّ ّ . )22( »..
األفاضل ،الشيخ عبد الشفيع( )21بن ف ّياض
ّ
وليس َ
هناك ما ُيشري رصاح ًة إىل تاريخ رحلتِه إىل كربالء؛ وال سبب تلك الرح َلة،
َ
ومن أرا َد االس�تزادة من سيرة هذا العامل الرب�اين الكبري َّ ،
السَي�رَ ِ والترَّ اجم
فإن ُكت َ
ُب ِّ
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اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

• الشيخ عيل بن فضل بن هيكل ِ
احل يِّ ّل(كان ح ًّيا 846هـ)

ِ
فاضل ،فقي� ٌه ٌ
ٌ
َ
تالمذة
كامل ،من أعظ� ِم
ق�ال في�ه الس� ِّيد حس�ن الصدر « :ع�امل ٌ
ِ
جيمع املس�ائل الش�ام ّية
أمره أن
َ
الش�يخ أيب الع ّب�اس أمحد ب�ن فهد احلِّل�يِّ ّ  ،وهو الذي َ
ِ
األوىل والثانية ،ويرتبها عىل ترتيب ِ
الفقه ،وهي عندي بخ ِّط ِه الرشيف ،فر َغ من
كتب
ٍ
األوىل س�نة 834ه�ـ  ،ومن مجع الثانية س�نة 838هـ( ،)25وه�ي عندنا يف ٍ
جلد
واحد،

ِ
ِ
رس�ائله ،وقس ٍم
بعض
وفيه عدّ ة رس�ائل له ولغريه ،وك ّلها بخطه الرشيف ،و ُيعلم من
رسالة ُأست ِ
ِ
َاذ ِه ِ
الش ِّك َأ َّن ُه َ
ابن فهد يف ُح ْك ِم كثري َّ
قيق النَّ َظ ِر
من حواشيه عىل
كان ُم َفك ًِّرا َد َ
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بعض ما كت َبه عىل ِ
ِ
ظهر بعضها أنَّه َ
س�افر إىل إيران
كان
أيض�اُ « :يعلم من
وق�ال ً
َ

مرتين ألنَّ�ه قالَ :
كان قدوم العبد الكاتب علي بن فضل بن هيكل من بالد العجم يف
ّ
األول يف أيام الش�تاء س�نة إحدى عرشة
غ�رة ربيع َّ
امل�رة األوىل بتاري�خ يوم اخلميس ّ
ّ

وثامن مئة هجر ّية».
ذكر َأ َّن له َولدً ا ُيدعى( :تاج الدين حس�ن بن احلاج زين الدين عيل بن فضل
و ُي ُ

بن هيكل) (. )26

يتض�ح لن�ا االهتما ُم الكبري بمؤلفات اس�تاذه  ،ومصداق ذلك أنَّه ن َ
َس�خ جمموع ًة
ُ
كبري ًة من املؤلفات ألس�تاذه ابن فهد ِ
احلليِّ ّ ولبعض أعالم زمانِه وس�نذكر منس�وخاته
فيما بعد.والبن هي�كل مؤلفات وهي( :كت�اب األدعي�ة واألوراد )( ، )27و(مقالة يف
ِ
ِ
الص�در بِالكاظم َّية
الس� ِّيد حس�ن َّ
فض�ل صالة اجلامع�ة)  ،وهي م�ن مقتنيات مكت َبة َّ
املقدَّ سة (.)28

املشعشعي (ت866هـ)
املوسوي
عيل
ّ
ّ
• َّ
حممد بن فالح بن هبة اهلل بن حسن بن ّ

م�ن تالميذ الش�يخ ابن فهد ؛ إذ الزم� ُه وتتلمذ عليه مد ًة طويل ًة حت�ى َّ
املصادر
إن
َ
ِ
الش�يخ ابن فهد ِ
َ
ودر َس� ُه يف املدرسة
ت َُؤ ِّكدُ َأ َّن
احلليَّ ّ ت ََولىَّ تَربي َت ُه َ ،
وز َّو َج ُه إِحدَ ى ابنَتَيهَّ ،

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

الزينية ِ
باحل َّلة(.)29
َّ

ِ
(حي 905هـ)
• عبد السميع بن ف ّياض
ّ
األسدي احل يِّ ّل ٌّ

األسدي احلليّ ّ ،
هو العامل الفاضل ،والفقيه الكامل ،الشيخ عبد السميع بن ف ّياض
ّ

كان عا ًملا فاضلاً
من أش�هر تالمذة الش�يخ ابن فهد احلليِّ ّ (َ ،)30
فقيها متكلماً جليلاً  ،من
ً
أكابر تالمذة ابن فهد ِ
العلم من ُأستاذه يف
احل ِّيل ،وتشري بعض املصادر إىل أنَّه قد َت َل َّقى
َ
املدرسة الزين َّية(.)31

ووافق
ونص اإلهناء قوله « :
َ
األول س�نة  905هـُّ ،
وذلك يف يوم االثنني  8ش�هر ربيع َّ
العبد الفقري احلقري املذنب املقر بذنبه ،املس�ـرف عىل ِ
يد ِ
�خا عىل ِ
الفرا ُغ ِمنه ن َْس ً
نفس�ه،
ّ
الذي أمسى من الذنوب وهينًا  ،العبد الفقري إىل اهللِ الغني ،حامي بن بدر بن بركة بن
َ
وذلك
غفر اهللُ له ولوالديه ،وملن دعا له،
صدقة بن أمحد بن حجي بن شداد األَ ّ
سديَ ،

ٍ
مخس وتسعامئة،
األول س�نة
يف يو ِم االثنني وقت الضحى من يوم ثامن يف ش�هر ربيع َّ
بلد ِ
وذلك يف ِ
احل َّلة الس�يف َّية يف حم َّلة اجلامعني يف مس�جد الشيخ العامل الفاضل الكامل
األس�دي ،أدا َم اهللُ بقا َءه  ،وال أعدمنا افادتَه واحسانَه
الش�يخ عبد الس�ميع بن ف ّياض
ّ
حممد وآله
وجعلنا وإ ّياه من الفائزين بكرامته ،آمني ّ
رب العاملني وصىل اهللُ عىل س ِّيدنا َّ

رب العاملني».
الطاهرين آمني َّ

ِ
يش ،الرقم .)32( )1611( :
قم املقدسة -مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
الس ِّيد املر َع ِّ
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�ح لدينا أنَّه صاحب جملس
احليل ات ََّض َ
وبع�د تتبع للنس�خة اخلط َّية اخلاصة بالرتاث ِّ
ِ
ٍ
نس�خة كتاب (تذك�رة الفقهاء) للعلاّ مة
ومس�جد يف حملة اجلامعني  ،كام ور َد يف
عل� ٍم
ِ
األس�دي( ،ت 924هـ)
احلِّل�يِّ ّ (ت  726هـ) ،التي نس�حها حامي ب�ن بدر بن بركة
ّ
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الخُو
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اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
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املبحث الثاني

يف ه�ذا املبح�ث نذك�ر املخطوطات الت�ي كُتِ َب ْت يف املدرس�ة الزين َّية حتدي�دً ا  ،وقد

مجعتها عىل النحو اآليت  -حسب التسلسل الزمني – :

 .1مصباح املبتدي وهداية املقتدي

املصنف :أمحد بن حممد بن فهد ِ
احلليِّ ّ (ت  841هـ).
َّ

(حي 839هـ).
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ
تاريخ النسخ :يف الثالث من حمرم احلرام ،سنة 803هـ .
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الشيخ الطهراين أنَّه من تالميذ ابن فهد ِ
ُ
َظه َر
احلليِّ ّ .
وص َّح َح ُه  ،واست َ
ثم قابل ُه َ
ُّ
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 .2إرشاق اللاّ هوت يف رشح كتاب الياقوت.
تصنيفِ :
(حي 730هـ) .
احلليِّ ّ  ،محُ َّمد بن عيل بن محُ َّمد
اجلرجاين ٌّ
ّ
ِ
(حي 836هـ).
الناسخ :احلليِّ ّ  ،حسن بن محُ َّمد بن راشد ٌّ

()33

تاريخ النسخ :يوم األربعاء غرة مجادى اآلخرة سنة 810هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية باملدرسة الزين َّية.
نص اإلهناء " :و َفرغ ِمن م ْش ِ
املحتاج إىل ِ
عفو اهلل الواحد ،حس�ن بن محُ َّمد
�ق ِه ال َعبدُ
ُ
ُّ
ْ َ
َ
ومن َخ ِ
ني يدَ ِيه ِ
ٍ ِ
ِ
َ
لفه -
أس�بغ اهللُ عليه
ابن راش�د-
جناح لطفه ،وحف َظه بِ ُم َع ِّقبات من َب ِ َ
َ
عرش وثامنامئة ِ
غرة مجادى اآلخر[ة] من س�نة ٍ
باحل َّلة الس�يف ّية ،باملدرس�ة
يو َم األربعاء َّ
الزين َّية ،حمَ َاها اهلل ِم َن ا َمل َص ِائ ِ
رب العاملني وحدَ ه،
حمد وآله األطايب ،واحلمدُ هلل ِّ
بم َّ
ب ُ
والصال ُة عىل س ِّيدنا محُ َّمد وآله الطاهرين".

مكان النسخة :طهران -مكتبة جملس الشورى ،الرقم.)34()10187/2 (:

األول.)35(-
.3املهذب البارع يف رشح املخترص النافع– اجلزء َّ
ِ
حممد بن فهد (ت841هـ).
تصنيف :احلليِّ ّ  ،أمحد بن َّ

حي 816هـ).
اجلزيني
حممد
العاميل( ٌّ
ّ
الناسخ :احلسني بن َّ
ّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

تاريخ النسخ :يوم األحد  21شهر شعبان سنة 812هـ.
ِ
استنساخه ،رابع مرة( )36عىل يد العبد الكثري اً
زلل،
وكان الفرا ُغ من
نص االهناء" :
َ

أمل ،الضعيف اً
اجلس�يم اً
اجلزيني العاميل حمتدً ا ....
حممد بن احلس�ن
عمل ،حسني بن َّ
ّ

َ
وذلك ضاحي هنار ي�وم األحد ،احلادي
أصل�ح اهللُ ش�أنه ،وصانَه عماّ ش�انَه،
مول�دً ا ،
َ
والعرشين من شهر شعبان سنة اثنتي عرشة وثامنامئة هجر َّية ،صلوات اهلل عىل مرشفها،
باملدرس�ة الزين َّية املجاورة ملقام س� ِّيدنا وموالنا صاحب الزمان عليه وعىل آبائه أفضل
الصلوات وأكمل التحيات ،إنَّه محيدٌ جميدٌ  .انتهى»

ووردت يف آخر النس�خة ثالثة إهناءات للناس�خ من أس�تاذه الش�يخ أمحد بن فهد

األول سنة 815هـ).
األول يف 3( :شهر ربيع َّ
َّ
والثاين يف 18( :من ِ
حمر ٍم احلرام ،سنة 816هـ ).
شهر َّ

والثالث يف 14( :من مجادى األُوىل سنة 816هـ )(.)37

واستنس�اخا
وفهم
ً
• اإلهناء َّ
األول نصه هكذا " :أهناه أ َّيده اهللُ تعاىل ،قراء ًة وبح ًثا اً

األول من سنة مخس عرشة وثامنامئة هجر َّية.
يف
جمالس متعدّ دة آخرها ثالث شهر ربيع َّ
َ
ِ
ُ
حممد بن فه�د  -مصنف الكتاب ،-واحلمدُ هللِ وحدَ ه،
وكت�ب
َ
أضعف العباد أمحد بن َّ
حمم ٍد وآله .انتهى».
وصلىَّ اهللُ عىل نبينا َّ
جمالس متعدّ دة آخرها ثامن
مر ًة ثاني ًة يف
َ
• اإلهناء الثاين « :أهناه أدام اهللُ تعاىل فض َله َّ
عرش من ِ
ُ
أضعف
وكتب
حمر ٍم احلرام ،افتتاح سنة ست عـرشة وثامن مئة هجر َّية،
َ
شهر َّ
ِ
حمم�د ابن فهد – مؤلف الكت�اب -واحلمدُ هللِ وح�دَ ه ،وصىل اهلل عىل
العب�اد أمح�د بن َّ
حممد النبي وآله وسلم
تسليم .انتهى».
س ِّيدنا َّ
اً

جمالس متع�ددة آخرها رابع
مرة ثالث ًة يف
َ
• اإلهن�اء الثال�ث « :أهنا ُه أدا َم اهللُ فض َل�هَّ ،

وكتب أمحد ب�ن َفهد جامع
عشر من مجادى األوىل من س�نة س�ت عشرة وثامن مئ�ة،
َ
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ِ
احلليِّ ّ فكان تاريخ االهناء
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تسليم .انتهى».
حمم ٍد وآله وس َّل َم
الكتاب ،واحلمدُ هللِ وحدَ ه وصىل اهللُ عىل س ِّيدنا َّ
اً
مكان النسخة « :جامعة طهران  ،الرقم.)38()6736 (:

 .4عدة الداعي ونجاح الساعي

()39

ِ
حممد بن فهد (ت841هـ)
تصنيف :احلليِّ ّ  ،أمحد بن َّ

الناسخ( :؟)

تاريخ النسخ :وجدت يف آخر النسخة إهناءين.

تاري�خ النس�خ  :آخ�ر هنار الثالث�اء  / 14ذي القعدة  /س�نة 813هـ (يف عرص
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املؤلف &).
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مكان النسخ :املدرسة الزين َّية.
اإل ِ
َ�ص ِ
هناء " :فرغ من كتابته�ا( )40يف آخر هنار الثالثاء رابع ذي قعدة احلرام من
ن ُّ
ِ
ودفع عن
عمرها اهلل
َ
س�نة ثالث عشـرة  ،وملا كان باملدرسة الزين َّية [بـ]احل َّلة السيف َّيةَّ ،
ٍ
س�اكنيها َّ
ونع�م الوكيل ،وصلىَّ اهلل
رب العاملني ،وحس�بنا اهلل
كل
حم�ذور ،واحلمدُ هللِ ِّ
َ
حممد وآله الطيبني الطاهرين» .
عىل َّ

مكان النسخة :طهران  ،مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)41()1879/1 (:

 .5التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين
حممد احلبلرودي (850هـ)
تصنيف :خرض بن َّ

تاريخ التأليف :سنة 828هـ.
ِ
السيف َّية املدرسة الزين َّية .
مكان التأليف :احل َّلة َّ
اإل ِ
َص ِ
ُ
وذخرا إىل يو ِم
أس�ال َأ ْن يجَ ع َل ُه ناف ًعا للمؤمنني املسرتش�دين،
هناء  " :واهلل
ن ُّ
ً

الدين بالنبي وآله الطاهرين عليهم أفضل صلوات املصلني وتقديم تسويد هذا الرشح
ِ
بعون اهلل وتس�ديده ومزيد توفيقه وتأييده ُقبيل الصبح من ليلة األحد الثالث من ذي

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

ِ
حجة
القعدة باملدرسة الزين َّية الواقعة جتاه املقام املهدي للخلف الصالح القائم املنتظر َّ
ِ
ِ
فرجه َ
وخ َّص ُه
عجل اهللُ َ
اهلل على عباده ورمحته يف بلد موالنا وس� ِّيدنا صاحب الزم�ان َّ
بمحروس�ة ِ
ِ
ِ
ِ
وااليامن ،
الفضائل
احل َّلة الس�يف َّية ،معدن أهل
بِ َأفضل املعونَة والرضوان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واآلذاء،
النوائب
مجيع
حرسها اهللُ تعاىل عن
النوائب واحلدَ ثان ود َفع اهللُ عن ساكنيها َ
َ
بحق حمم ٍد ا ُملصطفى وعرتتِه األوصياء من ِ
سنة ٍ
ثامن وعرشين وثامنامئة هجر َّية "
ِّ َّ

مكان النسخة :مشهد – مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم )372(:وأخرى
ِ
()42
املرعيش ،الرقم)6111( :
الس ِّي ِد
يف مكت َبة َّ
ّ

ِ
(حي 846هـ)(،)43
 .6جمموعة الشيخ عيل بن فضل بن هيكل احل يِّ ّل ٌ

الن َّْس ِخ يف أول نسخه هلذه املجموعة.

احليل يف أغلب
ومن معطيات سيرة ابن هيكل نجده قد الزم ُأس�تا َذ ُه ابن فهد ّ
ٍ
بأوقات متفاوتة فإنَّنا مل ْ نجد ما يشير
أوقات نَس�خه هلذا املجموع ،فهي وإن نس�خت
إىل تركه للحلة أو درس أس�تاذهِ ،علماً بأننا أثبتنا فيام س�بق فائدة ذكرها لنا املوىل الس ِّيد
حسن الصدر (رمحه اهلل تعاىل) من إحدى النسخ اخلطية البن هيكل ،ت َُؤ ِّكدُ فيها سفره

إىل إيران  ،يف وقت س�ابق لتاريخ نس�خ هذه املجموعة  ،وكان ذلك يف س�نة 821هـ،

ول�و تمَ َكَّن�ا من احلصول عىل ه�ذه املجموعة لكانت الفائدة أكبر وأكثر مما نحن عليه
ِ
اآلن َّ ،
فأغلب الظ ِّن أنهَّ ا ك َّلها
حلوادث َدهره ،وبالنتيج�ة
كثري التوثيق
ُ
ف�إن اب�ن هيكل ُ
الزمني للنسخ ال عىل أساس ترتيبها
ن ُِس َخ ْت يف املدرسة الزين َّية ،رتبتها حسب التاريخ
ّ
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وهي عبارة عن ( )12رس�الة يف اآلداب الدين َّية ،بـواق ِع أربع وثالثني ومئة ورقة،
ِ
س�نذكرها تفصيلاً يف هذا املوضع ظنًّا ِمنَّا بِ َأ َّن ُه قد ن َ
َ
وذلك
املدرس�ة الزين َّية،
َس�خها يف
ألنَّه رصح يف ِ
إهناء (املس�ائل الش�ام َّية يف فقه اإلمام َّية) أنَّه نَس�خها ،باملدرس�ة الدين ّية
َ
ِ
باحل َّلة الس�يف َّية ،فعندَ َت َت ُّبع تواريخ نَس�خه هلذه املجموعة نجد َّ
أن (املس�ائل الشام َّية يف
فقه اإلمام َّية) هي من أقدم املنسوخات يف هذه املجموعة  ،فلع َّل ُه َقد اكتَفى بِ ِذك ِْر مكان
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يف املجموعة.

أ -املسائل الشام َّية يف فقه اإلمام َّية = جوابات املسائل الشام َّية الثانية
ِ
حممد بن فهد (ت 841هـ).
تصنيف :احلليِّ ّ  ،أمحد بن َّ
تاريخ النسخ :وجدت يف آخر النسخة إهناءين:
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ّ
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األول سنة 837هـ.
والثاين :آخر هنار السبت  7شهر ربيع َّ
ِ
والظاهر َّ
َ
يشير إىل امتام جزء من املس�ائل ،والثاين كان بعد
األو ِل
أن
تاريخ اإلهناء َّ
ُ
ُ
ِِ
بالص َو ِ
اب.
أعلم َّ
إمتامه مجيع املسائل ،واهلل ُ
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّيةـ باملدرسة الدين َّية(.)44
ِ
وكرمه ،عيل
نص اإلهناء  « :أهناها مش� ًقا ،جامع املس�ائل ،أحوج عباد اهلل إىل لطفه
ُّ
ابن فضل بن هيكل  -الساكن يومئذ بناحية ...وهي قرية  -...احلاج املرحوم شمس

األس�دي -بيض اهلل وجهه -آخر هنار يوم اجلمعة
القايض
حممد بن ابو احلس�ن
ّ
الدين َّ
ّ
ث�اين عشر ربيع األول لس�نة ثامن وعرشي�ن وثامنامئة هاللية ،باملدرس�ة الديني�ة ِ
باحل َّلة
َّ
ّ
ّ

السيف َّية ،محاها اهللُ تعاىل من احلوادث».
ِ
ِ
بن فضل بن هيكل ،آخر هنار السبت سابع
عيل ُ
وفر َغ من كتابتها الراجي َرمحة َر ِّبه ُّ
األول لسنة سبع وثالثني وثامن مائة »..
شهر ربيع َّ
املرعيش ،الرقم.)45( )14117 /10( :
الس ِّي ِد
قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
ّ
اآلداب الدين َّية للخزانة املعين َّية
ب-
ُ
الطربيس ،الفضل بن احلسن (ت 548هـ).
تصنيف:
ّ

تاريخ النسخ :يوم االثنني  16شهر رجب سنة 833هـ.

نَ�ص اإلهناء  « :متت اآلداب الديني�ة  ،تصنيف العلاَّ مة الطربيسِ ،
للخزانة املعين َّية،
ُّ
َّ
ّ
ِ
كتاب�ة َ
تلك األوراق يف ضاحي هنار يوم االثنني س�ادس عرش رجب
واف�ق الفرا ُغ من

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

الفرد  ،س�نة ثلاث وثالثني وثامن مئة ،وه�و بِخَ ِّط الفقري إىل اهللِ تع�اىل ،عيل بن فضل
ِ
حممد وآله وصحبه
ب�ن هيكل ،عفا اهللُ عن�ه وعن والديه ،وصلىَّ اهللُ عىل س� ِّيدنا النبي َّ
ِ
رب العاملني » .
وس َّلم ،اللهم اختم
باخلري  ،آمني يا َّ
ِ
يش ،الرقم.)46( )14117 /12( :
مكان النسخة :قم املقدَّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ

ج -املس�ائل الش�ام ّية األوىل = املس�ائل الش�ام ّية يف فقه اإلمام ّية = أجوبة املس�ائل

اإلثنني س�ادس عرشين ش�هر صفر -ختم باخلري والظفر -سنة أربع وثالثني وثامنامئة
عىل ِ
يد العبد الضعيف ،عيل بن فضل بن هيكل عفا اهلل)...
ِ
يش ،الرقم.)47( )14117/9 (:
مكان النسخة :قم املقدّ سة-مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ

د -اخللل يف الصالة = السهو يف الصالة = الشك والسهو يف الصالة كثري الشك.
ِ
حممد بن فهد (ت841هـ).
تصنيف :احلليِّ ّ  ،أمحد بن َّ
األول سنة 837هـ.
تاريخ النسخ :االثنني 10ربيع َّ
ِ
ِ
وح ِ
توفيقه ،هذا الفصل يف حكم الس�هو،
س�ن
تم بحمد اهللِ تعاىلُ ،
ُّ
نص اإلهناء َّ “ :
ِ
ِ
ِ
بن فضل ب�ن هيكل ،وذلك يف
عيل ُ
على ي�د أضعف عباد اهللِ تعاىل الراج�ي رمحة َر ِّبهُّ ،
آخ�ر ِ
ِ
األول س�نة س�بع وثالثني وثامنامئة هالل َّية ...س� ِّيدنا
هنار يو ِم االثنني عارش ربيع َّ
حممد وآله وس ّلم».
َّ

ِ
يش ،الرقم.)48( )14117/11( :
قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
الس ِّيد املر َع ِّ
هـ -الفخر َّية يف أمر الن ّية يف متام العبادات= الفخر َّية يف معرفة الن َّية.

املطهر احلليّ ّ (ت 771هـ )
حممد بن احلسن ابن ّ
تصنيف :فخر املح ّققنيّ ،
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الشام َّية يف فقه اإلمام َّية.
ِ
حممد بن فهد (ت841هـ).
تصنيف :احلليِّ ّ  ،أمحد بن َّ
تاريخ النسخ :سنة 834هـ.
ِ
ِ
ُ
وحسن توفيقه -يف ضاحي هنار يوم
بعون اهللِ تعاىلاملس�ائل
نص اإلهناء  “ :متّت
ُّ
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تاريخ النسخ :سنة 837هـ.

احلسيني إهنا ًء يف آخر النسخة وذلك يف 24
حممد بن حس�ن بن أيب القاس�م
و َكت َ
َب َّ
ّ

األول سنة 847هـ.
شهر ربيع َّ

ون�ص اإلهن�اء قوله  « :أهناه( )49أيده اهلل ،وأحس�ن توفيقه ،ق�راء ًة وبح ًثا يف جمالس
ُّ

األول من سنة سبع وأربعني وثامن مئة هجر َّية.
متعددة آخرها رابع عرشين شهر ربيع َّ

1440هـ -
العدد الرابع
المجلدالمجلد
السادسة -الثانيـة/
السـنة
2018م 2022 -م
1443هـ
السادس عشر
الثانـيالعدد
السادس -
السـنة

احلسيني عفا اهلل عنه»
حممد بن حسن بن أيب القاسم
َ
وكتب َّ
ّ
ويف آخرها كُتب ن ٌَّص نَذك ُُر ُه لل َفائِدَ ة  ،وهو «:ا ُملراد بأيب القاسم ُ
سيني هو الس ِّيد
احل ّ

142
142
142

النسابة صاحب كتاب (األنوار
النييل ّ
النقيب هباء الدين أيب القاسم عيل بن عبد احلميد ّ
اإلهلية)  ،أستاذ الشيخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،معارص الفخر والشهيد».
َّ
ِ
يش ،الرقم.)50( )14117/5(:
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ
و -مسألة يف النفس .

تصنيف ( :؟).

احلجة سنة  846هـ.
غرة شهر ذي َّ
تاريخ النسخ :يوم الثالثاء ّ

غرة
ُّ
ن�ص اإلهن�اء “ :متّت املس�ألة يف آخر هنار يوم الثالثاء عند س�قوط القرص يف ّ

احلجة احلرام خامتة س�نة س�ت وأربعني وثامن مئة ،نقلاً من نسخة سقيمة،
ش�هر ذي َّ
ٍ
تارخيها س�نة س�ت وس�بعني وس�ت مئة واحلمدُ هللِ ،..وكذلك كاتبها ...من
نس�خة

ٍ
سقيمة”.

ِ
يش ،الرقم.)51( )14117/4( :
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ
ز -األلفية يف فقه الصالة اليوم ّية.

العاميل (ت786هـ).
حممد
تصنيف :الشهيد ّ
حممد بن مكي بن َّ
األولَّ ،
ّ
تاريخ النسخ( :ق. )9

ِ
يش ،الرقم.)52( )14117/7( :
مكان النسخة :قم املقدَّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

ح -دعاء اجلوشن الكبري =اجلوشن الكبري.

تصنيف  :منسوب إىل اإلمام موسى بن جعفر × (ت  183هـ)
تاريخ النسخ( :ق.)9

ِ
يش ،الرقم.)53()14117/3( :
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ
ط -واجبات الصالة.

املطهر احلليّ ّ (ت 771هـ )
حممد بن احلسن ابن ّ
تصنيف :فخر املح ّققنيّ ،

تاريخ النسخ( :ق .)9

ِ
يش ،الرقم.)54( )14117/6( :
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ

تصنيف ( :؟)

تاريخ النسخ( :ق.)9

املرعيش ،الرقم.)55()14117/8 ( :
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
ّ

م-مسار الشيعة=التواريخ الرشع َّية.

حممد بن النعامن (ت413هـ).
حممد بن َّ
تصنيف :الشيخ املفيدَّ ،
تاريخ النسخ( :ق )9

ن�ص اإلهن�اء  “ :تم كتاب التواريخ الرشعية عن األئم�ة املهدية عىل ِ
يد الضعيف،
ُ
ُّ
َّ
َّ
ّ
ِ
رب العاملني » .
عيل بن فضل بن هيكل احل يِّ ّل ،عفا اهللُ عنه وعن والديه ،آمني يا َّ
ِ
()56
يش ،الرقم)14117 /1( :
قم املقدّ سة ،مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
الس ِّيد املر َع ِّ
ن-مواليد األئمة ووفياهتم.

تصنيف( :؟).

تاريخ النسخ( :ق . )9

يش ،الرقم.)57( )14117 /2( :
قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
الس ِّيد املر َع ِّ

1440هـ -
العدد الرابع
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022 -م
1443هـ
السادس عشر
العدد
السادس -
السـنة السادسة

ي -رسالة يف فضل اجلامعة.
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اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

 .7االعتامد يف رشح واجب االعتقاد
(حي 763هـ)
حممد ٌّ
تصنيف :الشيخ شمس الدين صدقة بن َّ

()58

(حي 844هـ)
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ

()59

1440هـ -
العدد الرابع
المجلدالمجلد
السادسة -الثانيـة/
السـنة
2018م 2022 -م
1443هـ
السادس عشر
الثانـيالعدد
السادس -
السـنة

تاريخ النسخ :يوم االثنني منتصف شهر شوال سنة 821هـ.
ِ
ِ
واإلقبال،
باخلري
نص االهناء « :فرغ من كتابتِه يوم االثنني منصف شهر شوال ختم
ُّ
الفقري إىل اهللِ
من س�نة أحد وعرشين وثامن مئة هالل َّية ،واحلمدُ هللِ وحدَ ه َ ،كتَبه العبدُ
ُ

144
144
144

غفر اهللُ له ولوالديه ،وللمؤمنني
حممد بن مهنا ابن أيب احلسن بن ُن َفيعَ ،
حممد بن َّ
تعاىل َّ
ِ
ِ
حممد وآله الطاهرين» .
وملن دعا هلم باملغفرة والرمحة ،وصىل اهللُ عىل َّ
وبجان�ب نَ�ص ِ ِ
ِ
بأصلها
�و ُ « :قوبلت هذه النس�خة
اإلهناء ُيوجدُ إِهن�ا ُء مقابلة ُ ،ه َ
ِّ
وحرس عنه ال َبرص».
صحته إلاَّ ما زا َغ عنه النظر،
املنقول منه فوافقت َّ
َ

مكان النسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى ،الرقم)10706/1 ( :

()60

 .8الفصول يف عل ِم األصول= ترمجة الفصول النصري َّية
تصنيفِ :
(حي 730هـ).
احلليِّ ّ  ،محُ َّمد بن عيل بن محُ َّمد
اجلرجاين ٌّ
ّ
(حي 844هـ) .
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ

تاريخ النسخ :يوم االثنني منتصف شهر شوال  ،سنة 821هـ.
ِ
رب العاملني ،ف�رغ من كتابته يوم األربعاء
اإلهن�اء « :ت ََّم
َ�ص
الكتاب .واحلمد هللِ ِّ
ُ
ن ُّ
ثامن عرشين شهر شوال ُ ،ختم باخلري واإلقبال من ِ
سنة إحدَ ى وعرشين وثامنامئة .

فر
حممد بن مهنا ابن أيب احلسن بن ُن َفيعَ ،غ َ
حممد بن َّ
ك َت َبه العبدُ الفقري إىل اهللِ تعاىلَّ ،
ِ
ِ
ِ
وآل�ه الطاهرين ،
بمحم ٍد
والرمحة
باملغف�رة
اهللُ ل�ه ولوالدي�ه وللمؤمنني وملن دعا هلم
َّ
واحلمدُ هللِ وحدَ ه ،وصلىَّ اهللُ عىل حمم ٍد ِ
وآله» .
َّ
ِ
اإلهن�اء إهن�ا ُء مقابل�ة  ،وعباراتُ� ُه ش�بيه ٌة باإلهن�اء الس�ابق  ،ون َُّص ُه :
وبجان�ب
ِ
رس َعن ُه
« ُقوبلت هذه النس�خ ُة بأصلها املنقول منه َف َص َّحت إلاَّ ما زا َغ عنه النظرَ ،
وح َ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

ال َبصرَ ُ  ،واحلَمدُ هللِ َوحدَ ُه».
مكان النسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى ،الرقم)10706 /2( :
 .9رشح الباب احلادي عرش.
تصنيف( :؟)

(حي 844هـ)
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ
تاريخ النس�خ :يوم الثالثاء س�ابع ش�هر ذي قعدة احلرام من سنة إِحدَ ى وعرشين

وثامنامئة هاللية ،واحلمدُ هلل وحده  ،وصلواته عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين .

اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين واحلمد هلل وحده رب اختم باخلري ".

مكان النسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى ،الرقم)10706/3( :

الباب احلادي عرش.
 .10رشح
ُ

حي 810هـ)
تصنيف :عبد اهلل ابن رشف شاه
احلسيني( ٌّ
ّ

()61

(حي844هـ)
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ

تاريخ النسخ : :يوم األحد  11ذي القعدة سنة 821هـ.
نص اإلهناء“ :فر َغ من كتابتِه ،يوم األحد حادي عشـر شهر ذي [الـ]قعدة احلرام

من سنة إحدَ ى وعرشين وثامنامئة هالل َّية.

غفر اهللُ ل�ه ولوالديه
ك َت َب�ه ال َعب�دُ
حمم�د بن َّ
الفقير إىل اهللِ تع�اىلَّ ،
حمم�د بن ُن َفي�عَ ،
ُ
ِ
ِ
والرمحة » .
باملغفرة
وترحم عليهم ودعا هلم
وللمؤمنني واملؤمنات ،وملن قر َأه
َّ
ِ
األصل
قابلت َه ِذ ِه النسخة من
وكتب يف اجلهة اليمنى أسفل الصفحة ما نصه«:
ُ
الذي تع َّلمت منه َف َو َجد ُت ُه ُمواف ًقا ،واحلمدُ هللِ وحدَ ه».

1440هـ -
العدد الرابع
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022 -م
1443هـ
السادس عشر
العدد
السادس -
السـنة السادسة

كتب�ه العب�د الفقير اىل اهلل تع�اىل حمم�د ب�ن حممد ب�ن نُفيع  ،غف�ر اهلل ل�ه ولوالديه
ِ
ِ
رب العاملني  ،وصىل
وللمؤمنني واملؤمنات ،و َمل ْن َق َر َأ ُه و َد َعا ل ُه باملغفرة والرمحة  ،آمني َّ
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اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

ُ
مكان الن َ
ُّسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى ،الرقم)10706/4( :

.1اخلالص ُة يف عل ِم الكَالمِ.

()62

تصنيف :اإلمام العامل البارع قطب الدين السبزواري( ق 6هـ ).

(حي 844هـ) .
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ

تاريخ النسخ : :يوم السبت  25ذي القعدة سنة 821هـ.
نص ِ
تم الكتاب بحمد اهلل تعاىل يف يوم السبت خامس عرشين شهر ذي
ُّ
اإلهناءَّ “ :

القعدة احلرام من س�نة إح�دَ ى وعرشين وثامنامئة هاللية واحلم�د هلل وحده وصلواته

1440هـ -
العدد الرابع
المجلدالمجلد
السادسة -الثانيـة/
السـنة
2018م 2022 -م
1443هـ
السادس عشر
الثانـيالعدد
السادس -
السـنة

حممد وآله.
عىل سيدنا َّ

146
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غفر اهللُ له ولوالديه وملن
ك َت َب�ه ال َعب�دُ
حممد بن َّ
الفقري إىل اهللِ تعاىلَّ ،
حممد بن ُن َفي�عَ ،
ُ
ق�رأه وترح�م عليهم وعليه  ،وذلك باملدرس�ة الزيني�ة ِ
باحل َّلة الس�يف َّية  ،محاها اهللُ من
َّ
النوائب بمحم ٍد ِ
ِ
وآله “.
َّ
مكان النسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى ،الرقم)10706 /5 ( :

األول)
 .2الدروس الرشعية يف فقه اإلمام َّية (اجلزء َّ

العاميل (ت786هـ).
األول ،محُ َّمد بن مكي بن محُ َّمد
تصنيف :الشهيد ّ
ّ

(حي 839هـ)(. )63
الناسخ :ابن نُفيع ،محُ َّمد بن محُ َّمد  ،من علامء املدرسة الزين َّية ٌّ

شوال سنة  838هـ.
تاريخ النسخ :آخر هنار األحد ّ 16
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.
ن�ص اإلهن�اء « :وكان الفرا ُغ من نس�خ ه�ذا اجلزء ،آخر هنار األحد س�ادس عرش
ُّ
شهر شوال هجريةِ ،
باحل َّلة السيف َّية -محاها اهلل-عىل يد الفقري إىل رمحة ر ِّبه القدير محُ َّمد
ّ
ّ
داريه ،
بن محُ َّمد بن نُفيع-
وغفر له ولوالديه وللمؤمنني » .
َ
َ
أمر َ
أصلح اهللُ َ
ِ
اهناء بالقراءة – عىل األرجح أنَّه للناسخ-
وعىل الورقة األخرية كتب ابن فهد احل يِّ ّل ً
وذلك يف يوم الثالثاء  18شوال سنة 838هـ .

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

جمالس متع�ددة  ،آخرها ..الثالثاء
ن�ص اإلهناء « :أهن�اه أدا َم اهللُ تعاىل فضائله ،يف
َ
ُّ

وكتب ،أمحد بن محُ َّمد بن فهد
ش�وال من س�نة ثامن وثالثني وثامنامئة هاللية
ثامن عرش َّ
َ
ِ
احل يِّ ّل ،حامدً ا مصل ًيا».
ِ
يش ،الرقم.)64()10045( :
مكان النسخة :قم املقدَّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ
 .3هناية السؤول يف رشح مبادئ األصول

املطهر احلليّ ّ (ت 771هـ).
تصنيف :فخر املح ّققني ،محُ َّمد بن احلسن ابن ّ
(حي 840هـ).
الناسخ :
احلسيني ،الس ِّيد فخر الدين بن نظام الدين ٌّ
ّ

(حي  740هـ).
حممد
األعرجي ّ
ّ
تصنيف :الس ّيد ضياء الدين عبداهلل بن َّ

حممد بن عيل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن مجهور األحسائي.
الناسخّ :
تاريخ النسخ :يف شهر صفر سنة ( 883هـ).
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية باملدرسة الزين َّية.

رأيت يف قرية الفارة من قرى األحس�اء ،
ق�ال عب�د اهلل األفن�دي
األصفهاين  :قد ُ
ُّ

وه�ي قري�ة قريبة من قري�ة ابن أيب مجهور يف جمُ لة كتب سلس�لة الس�بل عدّ ة كتب من
مؤ ّلف�ات اب�ن مجهور ،وكت ًبا ُأخر من مؤ ّلفات غيره  ،وكانت بخ ّطه الرشيف  ،وخ ّطه

األول من (رشح هتذيب ُأصول العلاّ مة) للس� ّيد ضياء
متوس�ط  ،من مجلتها :النصف ّ
ّ
الدين األعرج احلس�يني  ،ومنها  :النصف اآلخر من (رشح هتذيب األُصول) املذكور

حممد بن
للس� ّيد ضياء الدين ابن األعرج  ،وكان نس�به  +يف آخر هذه النسخة هكذا ّ :
عيل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن مجهور األحساوي اً
أصل الشيباين قبيلة  ،وقد
كتب بالعراق يف ِ
احل َّلة الس�يف َّية يف املدرس�ة الزين َّية املجاورة بمقام صاحب الزمان  ،يف
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تاريخ النسخ :سنة  840هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف ّية ،باملدرسة الزين َّية (.)65
 .4رشح هتذيب ُأصول العلاّ مة = ُمنية اللبيب يف رشح التهذيب.
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شهر صفر سنة ثالث وثامنني وثامنامئة «(.)66
ِ
ِ
احلالل واحلرامِ.
معرفة
 .5قواعدُ األحكا ِم يف

ِ
املطهر(ت  726هـ).
تصنيف :العلاّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن ّ
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(حي 885هـ)
الناسخ:
حممد رشيف ٌّ
الديلمي ،أمحد بن َّ
ّ
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تاريخ النسخ :يوم السبت 18رجب سنة 885هـ.
ِ
مكان النسخ :يف ِ
باملدرسة الزين َّية.
احل َّلة السيف ّية،
حممد الشـريف
نص اإلهناء َ « :فر َغ من كتابته العبدُ
ُّ
الفقري إىل اهللِ اللطيف ،أمحد بن َّ
ُ
الديلم�ي يوم الس�بت ثام�ن عرش رجب املرجب س�نة  885يف مدرس�ة الزينية ِ
باحل َّلة
ّ
َّ
ّ
ِ
كرت
السيف ّية ،واحلمدُ هللِ عىل االبتداء واإلمتام ،والصال ُة عىل نب ّيه النبيه وآله الكرام ما ّ

دائم أبدً ا».
الليايل واأل ّيام ،وس ّل َم
تسليم كثريً ا اً
اً

مكان النسخة :طهران  -مكتبة جملس الشورى  ،الرقم (. )67( )2840

 .6األنوار اجلالل ّية يف رشح الفصول النصري َّية

السيوري (ت826هـ).
تصنيف :املقداد بن عبد اهلل بن محُ َّمد
ّ

(حي 894هـ).
الناسخ:
ّ
اللزيزاوي ،سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد ٌّ
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة  24شهر شعبان سنة 894هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الزين َّية.

ن�ص اإلهن�اء  " :واف�ق الفراغ منه يوم اجلمع�ة رابع وعرشين ش�عبان ختم بالعفو
ُّ

الغني ،س�امل
والغفران ،عىل يد أحوج عباد اهلل إىل الرمحة والرضوان ،العبد الفقري إىل
ّ

بن سلامة اللزيزاوي س�نة أربع وتس�عني وثامن مئة  ،وكت َب ُه وهو يف املدرس�ة الزين َّية
ِ
رب العاملني وصىل اهلل عىل محُ َّمد
باحل َّلة الس�يف َّية جماور صاحب الزمان ...واحلمدُ هلل ِّ

وآله أمجعني غفر اهلل له  ،وملن دعا له بالغفران" .
املرعيش ،الرقم.)68( ) 10831/2 (:
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
ّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

 .7هنج السداد إىل رشح واجب االعتقاد.

النعامين عبد الواحد بن صفي (ق)9
تصنيف:
ّ

(حي 894هـ).
الناسخ:
ّ
اللزيزاوي ،سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد ٌّ

تاريخ النسخ :يوم األربعاء  7شهر رمضان سنة 894هـ.
ِ
مكان النسخ :يف ِ
باملدرسة الزين َّية.
احل َّلة السيف َّية،

ن�ص اإلهناء  " :متّت كتا َبة الكتاب املبارك ،يوم األربعاء س�ابع رمضان س�نة أربع
ُّ
وتسعني وثامنامئة عيل ِ
يد العبد الفقري ،سامل بن سلاّ مة اللزيزاوي ،غفر اهللُ له و َمل ْن َد َعا

رب العاملني ".
ل ُه ،واحلمدُ هللِ ِّ

 .8ترمجة الفصول النصري َّية
تصنيفِ :
(حي 730هـ)
احلليِّ ّ  ،محُ َّمد بن عيل بن محُ َّمد
اجلرجاين ٌّ
ّ
(حي 894هـ).
الناسخ:
ّ
اللزيزاوي ،سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد ٌّ

تاريخ النسخ :األحد (؟) شهر شوال سنة 894هـ.
م�كان النس�خ :يف ِ
احل َّلة الس�يف َّية ،باملدرس�ة املباركة جماور مق�ام صاحب الزمان

(لعلها املدرسة الزين َّية)(.)70

حممد
ُّ
نص اإلهناء  “ :فرغ من نس�اخته العبد الفقري إىل الغني ،س�امل بن سّل�اّ مة بن َّ

اللزيزاوي ،يوم األحد ....ش�هر ش�وال س�نة أربع وتس�عني وثامنامئة هالل َّية هجر َّية،
ّ
ِ
رب العاملني
وكانت متامه يف املدرس�ة املباركة جماور مقام صاحب الزمان ،واحلمدُ هللِ ِّ

حممد واله وسلم تسليماً ».
[وصىل اهلل] عىل َّ

املرعيش ،الرقم.)71( ) 10831/1 (:
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
ّ

 .9األنوار اجلالل َّية يف رشح الفصول النصري َّية.
تصنيفِ :
السيوري (ت826هـ).
احلليِّ ّ  ،املقداد بن عبد اهلل بن محُ َّمد
ّ
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املرعيش  ،الرقم.)69( )10831/3( :
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدّ سة-مكت َب ُة َّ
ّ
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(حي 902هـ).
الناسخ :حسان بن عط ّية بن صقر ٌّ

تاريخ النسخ 2 :مجا َدى اآلخرة سنة 902هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الزين َّية.
كل ٍ
باملدرس�ة الزينية ِ
ِ
باحل َّلة الس�يف َّية -حف َظه�ا اهللُ من ِّ
آفة
وكتب
ن�ص اإلهن�اء « :
َّ
َ
ُّ
ِ
باملغفرة ،آمني
وغفر اهللُ مل�ن كت َبه ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات وملن دعا هلم
وبل َّي�ة،
َ
رب العاملني – َ
غفر اهللُ له ولوالديه ،وملن دعا هلم
ومش� َقه حس�ان بن عط َّية بن صقرَ ،
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رب العاملني»
آمني َّ
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أن كاتبه هو الن ِ
َّاس�خ" :بلغ قب�الاً
وتصحيحا
ً
وبجان�ب االهن�اء بلاغ مقابلة أظ� ُّن َّ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
والطاقة ،واحلمدُ هللِ ّأولاً
اجلهد
بحسب
وآخرا".
ً
واملالحظ َّ
أن أغلب النس�اخ الذين ن ََس ُخوا باملدرس�ة الزين َّية مل تكن غايتهم النسخ
ِ
بمحرض أهل العلم والفضيلة يف
فقط بل لدراس�ة تلك املؤلفات القيمة؛ فق�د كتبوها
ذلك الزمان ،ومن جانب آخر فان ما نس�خته أناملهم الرشيفة ُيمك ُن َأ ْن ُي َعدَّ ِمن َأ َه ِّم
وأوثق الن َُّس ِخ لتلك األسفار .
املرعيش ،الرقم.)72( )8047/2( :
الس ِّي ِد
قم املقدّ سة ،مكت َب ُة َّ
مكان النسخةّ :
ّ
 .10ترمجة الفصول النصري ّية
تصنيفِ :
(حي 730هـ)
احلليِّ ّ  ،محُ َّمد بن عيل بن محُ َّمد
اجلرجاين ٌّ
ّ
(حي 902هـ).
الناسخ :حسان بن عط ّية بن صقر ٌّ
تاريخ النسخ 2 :مجا َدى اآلخرة سنة 902هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الزين َّية.
املرعيش ،الرقم.)73( )8047/1( :
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
ّ
 .11كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد.
ِ
املطهر(ت  726هـ).
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن ّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

(حي 902هـ).
الناسخ :حسان بن عط ّية بن صقر ٌّ
تاريخ النسخ2 :مجادى اآلخرة سنة 902هـ.

حمم ٍد وآله وصحبِه وسلم،
ُّ
نص اإلهناء  ...« :واحلمدُ هللِ عىل نعامئه ،وصىل اهللُ عىل َّ
وف�ر َغ من َخ ِّط ِه  ...وأحوجهم إىل ِ
رمحة اهلل ...حس�ام ب�ن عطية بن صقر[ ...غفر اهللُ
َ
َ
وكان الفرا ُغ منه
ل�ه ولوالدي�ه وملن دعا هلم باملغف�رة والرضوان آمني رب العاملين] ،

آخر هنار السبت ثاين يوم من مجادى اآلخرة لسنة اثنتني وتسعامئة هجرية عىل مرشفها

أفضل  ...بمدرسة الزين َّية .»...
ِ
َ
اإلهناء بام ن َُّص ُه:
أحاط حردل َة
وقد

 .12قواعد العقائد.

تصنيف :نصري الدين
الطويس ،محُ َّمد بن محُ َّمد بن احلسن (ت 672هـ).
ّ
(حي 902هـ).
الناسخ :حسان بن عط ّية بن صقر ٌّ

تاريخ النسخ 2 :مجادى اآلخرة سنة 902هـ.
املرعيش ،الرقم.)75( )8047/3( :
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدَّ َسة  -مكت َب ُة َّ
ّ
 .13تذكرة الفقهاء (اجلزء اخلامس).
ِ
املطهر(ت  726هـ).
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن َّ
(حي 931هـ).
الناسخ:
ّ
الغروي ،شكر بن محدان بن صالح ٌّ
تاريخ النسخ :يوم األحد  12شهر رجب سنة  912هـ.
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��ن ُ
ف��أي��ن َّ
املرعيش  ،الرقم.)74( )8047/4( :
الس ِّي ِد
مكان النسخة :قم املقدَّ سة  -مكت َب ُة َّ
ّ
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واجلزء الرابع نسخه يف يوم الثالثاء سنة 922هـ.

مكان النسخة :طهران ـ مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)76( )6666( :
 .14األمايل = املجالس= أمايل الصدوق= عرض املجالس.

القمي (ت 381هـ).
تصنيف :الشيخ الصدوق ،محُ َّمد بن عيل بن بابويه
ّ
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(حي 913هـ).
الناسخ:
ّ
األسدي ،عط َّية بن غنّام (عنام) بن عيل بن يوسف ٌّ
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف ّية ،باملدرسة الزين َّية.
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تاريخ النسخ :ليلة االثنني سلخ ذي القعدة سنة 913هـ.
ِ
الفقري
نص االهناء " :فر َغ من كتابتِه -
بتوفيق اهللِ س�بحانَه وتعاىل ومعونتِه -العبدُ
ُ
األس�دي ،وذلك ليلة
عيل بن يوس�ف
ّ
املحتاج إىل رمحة ر ِّبه الكريم ،عطية بن غنَّام بن ّ

االثنني س�لخ شهر ذي القعدة احلرام لسنة ثالث عشـرة وتسعامئة ،يف املدرسة الزين َّية
ِ
باحل َّلة السيف َّية ،واحلمدُ هللِ وحده ،وصىل اهلل عىل محُ َّمد وآله وسلم"
وأتم املقابلة يف  15شهر اهلل احلرام سنة 914هـ .
ثم قاب َله َّ
نَ�ص إِ ِ
هن�اء املقابل�ة هكذا " :بلغ�ت املقابلة  ...بحس�ب اجلهد  ...إِلاَّ م�ا زا َغ عنه
ُّ
البرص ....عنه النظر عىل ِ
َ
جمالس ُم َت َعدِّ َد ٍة آخرها هنار اجلمعة
وذلك يف
يد  ...ر ِّبه كاتبه،
َ
َ
حمم ٍد " .
خامس عرش  ..شهر اهلل احلرام سنة  ...وتسعامئة ،واحلمدُ هللِ وصىل اهللُ عىل َّ
بآخره ،الش�يخ عيل بن القاس�م ِ
وأجازه ِ
احلليِّ ّ املعروف بـ ُعذاقة يف  17حمرم س�نة
َ
914هـ.

الرضوي الشـريف،
مكان النس�خة :مش�هد ،مكتبة مسجد كوهر شاد يف الصحن
ّ

الرقم.)77( )284( :
ُ .15أ ُص ُ
ول القراءات.
املؤلف( :؟).

(حي 919هـ)
احلميداين  ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

كان مقي يف املدرسة الزينية ِ
باحل َّلة السيفية(.)78
َّ
ماً
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة  9صفر سنة 914هـ.

ن�ص اإلهن�اء« :وكان الف�راغ من كتابتها ضح�وة اجلمعة يوم تاس�ع يف صفر ختم
ُّ

احلميداين -اهلل عنه »...
باخلري والظفر عىل يد الفقري إىل اهلل الغني صالح بن فالح
ّ
مكان النسحة :مشهد-مكتبة االستانة الرضو ّية املقدّ سة ،الرقم)3060( :

()79

 .16أشعار .

تصنيف( :؟).

تاريخ النسخ :سنة  914هـ .

مكان النسخة :مشهد-مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)80( )3061/2(:

 .17روح املزيد يف رشح العقد الفريد يف نظم التجويد.
السمرقندي ،محُ َّمد بن حممود(ت 870هـ).
تصنيف:
ّ

(حي 919هـ)
احلميداين  ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ

تاريخ النسخ :سنة 914هـ.

مكان النسخة :مشهد-مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)81( )230/2(:

 .18وقوفات القرآن = الوقوف الالزم

تصنيف-( :؟)

(حي 919هـ)
احلميداين  ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ

تاريخ النسخ :سنة 914هـ .
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف ّية ،باملدرسة الدينية.

مكان النسخة :مشهد-مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)82( )3061/4( :
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السـنة السادسة

(حي 919هـ)
احلميداين  ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الدين ِّية .
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 .19كشف األرسار يف رسم مصاحف األمصار

الشريازي ،حييى بن محُ َّمد بن حممود القاري (ق .) 9
تصنيف:
ّ

(حي 919هـ).
احلميداين  ،صالح بن فالح[فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ

1440هـ -
العدد الرابع
المجلدالمجلد
السادسة -الثانيـة/
السـنة
2018م 2022 -م
1443هـ
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الثانـيالعدد
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السـنة

تاريخ النسخ :سنة  914هـ.
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الزين َّية.
نَ�ص ِ ِ
حممد وآله وس�لم ،فرغ
ُّ
اإلهن�اء " :واحلم�دُ هللِ وحدَ ه ،وصىل اهللُ عىل س� ِّيدنا َّ
ِ
ِ
والظفر من العب�د إىل اهللِ الغني،
باخلري
من نس�اختها يوم ثاين عرش ش�هر َصف�رُ ،ختم
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وترحم عليهم وعليه ،
وعمن قرأه
صالح بن فالح
َّ
احلميداين ع َفا اهللُ عنه وعن والديه َّ
ّ
وعىل املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت .حررت هذه األوراق ِ
باحل َّلة السيف َّية،
ٍ
بمحمد وآله الطاهرين -سنة 914هـ.
باملدرسة الزين َّية  -حرسها اهلل من كل سوء
مكان النسخة :مشهد -مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)83( )3061( :

	.20حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمام َّية
ِ
املطهر (ت  726هـ).
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن َّ
(حي 919هـ)
احلميداين ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ
تاريخ النسخ :سنة 917هـ.

مكان النسخة :طهران – مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)84( )1516 (:
 .21رشائع اإلسالم .
تصنيف :املح ِّقق ِ
احلليِّ ّ  ،جعفر بن احلسن بن حييى (ت676هـ).
(حي 919هـ).
احلميداين  ،صالح بن فالح [فالح]
الناسخ:
الكعبي ٌّ
ّ
ّ

تاريخ النسخ :يوم الثالثاء  8ربيع الثاين سنة 919هـ.
ِ
ِ
ش�هر ربيع الثاين من ش�هور س�نة
"واف�ق الفرا ُغ يو َم الثالثاء ثامن
اإلهن�اء :
ن�ص
َ
ُّ
باحل َّلة السيفية باملدرسة الزينية ،عيل ي ِد ِ
ِ 919
الغني ،صالح بن فالح
العبد الفقري إىل
َ
َّ
َّ
ِّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

وترحم عليهام وعليه وعىل
الكعبي ،عفا اهللُ عنه وعن والديه ،وعن من قرأه
احلمداين
َّ
ّ
ّ

رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل خير خلقه محُ َّمد النبي وآله
املؤمنين واملؤمن�ات ،آمني يا َّ
وس ّلم".

اخلوئي ،الرقم.)85( )132(:
مكان النسخة :النجف األرشف -مكتبة االمام
ّ

 .22قاطعة اللجاج يف حتقيق حل اخلراج

الكركي ،عيل بن حسني بن عبد العايل (ت 940هـ).
تصنيف :املحقق
ّ
(حي 924هـ).
الناسخ:
ّ
الصيمري ،إسامعيل بن محُ َّمد بن صالح ٌّ
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية باملدرسة الزين َّية(. )86

تاريخ النسخ 18 :شهر ربيع الثاين سنة 931هـ.
ِ
مكان النسخ :يف ِ
باملدرسة الزين َّية.
احل َّلة السيف َّية،
ِ
ِ
ِ
ِ
وحسن
بحمد اهللِ تعاىل
الفقهاء،
تذكرة
تم اجلز ُء التاسع من كتاب
ُّ
نص اإلهناء ّ " :
توفيق�ه ،على ِ
يد ِّ
أقل عب�اد اهللِ وأحوجهم إىل غفرانِه العبد الفقير إىل اهللِ تعاىل الغني،

غفر اهللُ (تع�اىل) له وللمؤمنين واملؤمنات-
ش�كر بن مح�دان بن صالح
ّ
الغ�روي َ -

وواف�ق الف�را ُغ منه يف ضاحي هنار ثامن ش�هر ربيع الثاين لس�نة  931إحدى وثالثني
َ
ِ
ِ
ِ
اآلفات،
حرس�ها اهللُ تعاىل من
وتس�ع مئة وذلك يف املدرس�ة الزينية باحل َّلة الس�يف َّيةَ ،
واحلم�دُ هللِ رب العاملين ،وصىل اهللُ عىل س�يدنا محُ مد ِ
وآله الطيبني الطاهرين وس�لم
ِّ
ِّ
َّ

تسليماً ".
نص املقابل�ة ،فقالُ " :ق َ
وبل هذا اجلزء
كت�ب والده محدان بن صالح
وق�د
الغروي َّ
ّ
َ
نسخة نقلاً منها ،وهي ِ
ٍ
وذكر
املزيدي &
بخط
التاسع ،وما قبله وهو اجلزء الثامن ،من
ّ
َ
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 .23تذكر ُة الفقهاء (اجلزء التاسع).
ِ
املطهر(ت  726هـ).
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن َّ
(حي 931هـ).
الناسخ:
ّ
الغروي ،شكر بن محدان بن صالح ٌّ
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ٍ
ِ
األصل مقابل َة تصحيح بحسب اجلهد والطاقة ،إلاّ ما زا َغ
نس�خة من
أنَّه نس�خها من

لطف
األول ،محدان بن صالح
الغرويَ ،
ّ
حمررا يف رابع عرش ش�هر مجادى َّ
عنه البصـر ً
اهللُ تعاىل به".

ومن الكالم السابق يمكن استظهار اآليت:
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ِ
َ
َّ
الفقهاء ،اجل�زء الثامن) ،وأخ�رى فيها اجلزء
هن�اك نس�خ ًة م�ن كتاب (تذك�رة
إن
ِ
�دي ،ومل نَعث�ر عليها فيما اطلعن�ا عليه من
التاس�ع ،ق�د كتبه�ا عيل ب�ن منص�ور املز َي ّ
املصادرّ ،
وإن كاتب املقابلة للنسخ يف كال اجلزأين هو والد الناسخ(،محدان بن صالح
يدل عىل أنَّه من ِ
كان بإرشاف ومتابعة والده ،وه�ذا ما ُّ
َّس�خ َ
الغ�روي) ،أي إِ َّن الن َ
أهل
ّ
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العل ِم وطالبِه.

مكان النسخة :النجف األَرشف -مكتبة اإلمام احلكيم ،الرقم.)87( )1433( :

 .24تذكرة الفقهاء (اجلزء الثامن)
ِ
املطهر(ت  726هـ).
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن َّ
(حي 931هـ).
الناسخ:
ّ
الغروي ،شكر بن محدان بن صالح ٌّ

األول سنة 931هـ.
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة  11شهر ربيع َّ
ِ
النسخ :يف ِ
ِ
باملدرسة الزين ّية .
احل َّلة السيف ّية-
مكان
وكان الف�را ُغ منه عىل ِ
َ
الفقير
احلقري إىل ا ِ
هلل
ن�ص اإلهن�اء « :
ي�د كاتبِه ،وهو العبدُ
ُّ
ُ
ُ

َ
وجعل
الغ�روي  -آمنه اهللُ يو َم الفز ِع األَكرب،
الغني ،ش�كر بن محدان بن صالح
تعاىل
ّ
ّ

األول
أمن�ه ذخريت�ه يف املحش�ـر -ضاحي هنار يوم اجلمعة حادي عش�ـر ش�هر ربيع َّ

رب العاملين ،وصىل اهللُ عىل
من ش�هور س�نة إحدى وثالثني وتس�عامئة ،واحلم�دُ هللِ ِّ
ِ
وسلم
وباإلجابة جدير،
س ِّيدنا محُ َّمد وعرتته الطيبني الطاهرين ،إنَّه عىل ما يشاء قدير
َ
ِ
ِ
ِ
اآلفات ،واحلمدُ هللِ
حرسها اهللُ من
تس�ليماً  ،وذلك باملدرسة الزين ّية يف احل َّلة الس�يف ّيةَ ،
رب العاملني »
ِّ

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

بنس�خة نقلت منها وه�ي ِّ ِ
ٍ
زيدي (رمحه
نصهُ " :قوبلت
بخط امل ّ
وبجان�ب اإلهناء ما ُّ
ٍ
نس�خة ُذ ِك َر أنهّ ا نس�خت من نس�خة األصل ،وذلك حس�ب
وذك�ر أنَّه كت َبها من
اهلل)
َ
األول س�نة إحدى
اجله�د والطاق�ة إلاّ م�ا زا َغ عنه البصر ،آخرها رابع ش�هر مجادى َّ
رب العاملني".
وثالثني وتسعامئة ،واحلمدُ هللِ ِّ

مكان النسخة :النجف األرشف -مكتبة اإلمام احلكيم  ،الرقم)1433( :

 .25إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت الرشائع.
تصنيفِ :
احلليِّ ّ  ،املقداد بن عبد اهلل بن محُ َّمد
السيوري (ت826هـ).
ّ
الناسخ :حسن بن محُ َّمد بن العزيز (ق.)10

مكان النسخة :مشهد -مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)88()21160( :

 .26احلساب واجلرب واملقابلة.

السفرايني (ت  749هـ).
هبشتي
البيهقي ،محُ َّمد بن أمحد
تصنيف:
ّ
ّ
ّ
ِ
(حي 1052هـ).
الناسخ :احلليِّ ّ  ،أمحد بن شعبان ٌّ
تاريخ النسخ :سنة  1047هـ.
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية ،يف املدرسة الزين َّية.

نص اإلهناء  " :متَّت يف يوم العارش من ش�هر صفر املظفر يف س�نة س�بعة وأربعني
ُّ
وأل�ف ،بقل ِم الفقري إىل املنّان ،أمحد بن ش�عبان ،يف املدرس�ة الزيني�ة يف ِ
احل َّلة ،واحلمدُ
َّ
هلل ...وعىل وص ِّيه وآله الشموس املضيئة"

ِ
يش ،الرقم.)89()17247 / 8( :
مكان النسخة :قم املقدّ سة -مكت َب ُة َّ
الس ِّيد املر َع ِّ

البوصريي.
 .27رشح قصيدة
ّ

الشارح( :؟).
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تاريخ النسخ( :ق.)10
مكان النسخ :يف ِ
احل َّلة السيف َّية ،باملدرسة الزين َّية.
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احليل ،أمحد بن شعبان (حي ًّا سنة 1052هـ).
الناسخّ :
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف ّية.
تاريخ النسخ :سنة  1052هـ.

السبزواري بالكاظمية(.)90
الطهراين أنه رآها عند
مكان النسخة :يذكر آغا بزرك
ّ
ّ
ويالحظ أن أعالم ِ
احل َّلة الفيحاء بني القرنني التاسع واحلادي عرش مل يظهر أثرهم

احللي  ،فأين أعالم تلك القرون أمثال الش�يخ كامل
يف املدرس�ة الزين َّي�ة ،إلاَّ ابن فهد
ّ

(حي 790هـ) ،والش�يخ رجب البريس (ت813هـ)،
الدي�ن عبدالرمح�ن
العتائقي ٌّ
ّ
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الس�يوري (ت  826هـ)  ،والش�يخ تاج الدين احلسن بن
والش�يخ املقداد بن عبد اهلل
ّ

158
158
158

راش�د احلّل�يّ ّ (ت 830ه�ـ) ،وغريهم من األعلام الذين مألت مؤلفاهت�م املكتبات

وذاع صيتهم يف كل مكان.

األول هو أنَّه إما َّ
أن املدرسة كانت مكتظة بتالميذ ابن فهد
فنحن بني ترجحني َّ ،
وكانت السيادة والرفادة البن فهد ِ
احل ّيل ال غري.
أو أن أعالم ذلك الزمان قد اجتهوا إىل إعداد مدارس ُأخر يف أماكن لع َّلها جماورة

وردت أسامء مدارس ُأ َخر يف بعض املخطوطات نلحظ من بعض
هلذه املدرس�ة؛ فقد
ْ

القرائن الس�ياقية فيها أنهَّ ا قريبة من مكان املدرس�ة الزين َّية  ،أو َّ
أن حلقات دروس�هم

كانت يف بيوهتم .

وم�ع كل م�ا تق�دَّ م ،فإنه من املؤس�ف ح ًّقا أنّن�ا مل نجد َأكثر من إش�ارات عابرة
ع�ن هذه املدرس�ة الكبرية يف مدين�ة ِ
احل َّلة الفيحاء ،من دون معرفة تفاصيل إنش�ائها
وصفة بنائها ،ومساحتها ،أو ما هو عدد غرفها ،ومن قام بتأسيسها ،وما عدد طلاّ هبا،

ومن تخَ ََّر َج فيها من املش�ايخ واألعالم ،إىل غري ذلك من األمور التأرخي ّية ،ومهام يكن
فال يمكننا االعتقاد بأنّنا قد اس�توفينا مجع تاريخ هذه املدرس�ة ومل تكن يف مدينة ِ
احل َّلة

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

آن�ذاك غريها؛ َّ
ألن تلك النهضة العلم ّية الس�امية التي امت�دَّ ت ألربعة قرون تقري ًبا يف
هذه املدينة بالذات هي أعظم وأكرب ِمن ْ
أن حتوهيا تلك املدرسة وحدها ،واهللُ سبحانَه

أعلم.

اخلامتة والنتائج
مخسة وثالثني خمطو ًطا كُتبت يف املدرسة الزين َّية ،انحرصت
1
ُ
-أحصيت يف هذا البحث ً

أن ما كتب يف هذه املدرس�ة هو أكثر من هذا
بني ( 803هـ إىل 1052هـ) – ويقينًا َّ
أغلب النتاج�ات الفكر َّية ألعالمنا (رمحهم اهلل) ما زالت مغ َّيبة
الع�دد بكثري ،إِلاَّ َأ َّن
َ

ِ
املدرسة الزين َّية هم أما أن يكونوا مقيمني فيها أو
أن نُساخ املخطوطات يف
2
اتضح يل ََّ
ِ
أعالمها الذين الزموهم يف حلقات الدرس املقامة يف املدرس�ة ،فال يظن
من تالميذ
ٍ
واحد أو يومني ،بل حيتاج وقتً�ا أكثر من هذا ،وهذا يعني
أن الكت�اب ُينس�خ يف يو ٍم
َّ
أنهَّ م قد أخذوا من املدرسة الزين َّية َم َق ًّرا هلم.

 -3أغلب الكتب التي تم نس�خها كانت من مؤلفات أعالم ِ
أن هلم
احل َّلة ،وهذا يعني َّ
َّ
ٍ
جانب آخر لع َّلها من مقررات الدرس
األثر الكبري يف الس�احة العلم ّية آنذاك ،ومن
يف جمال الفقه أو غريه.

مكان
مكان املدرس�ة الزين َّي�ة – بجانب مقام صاحب الزمان  #هو
أن
ٌ
َ
-4اتضح يل ّ
ِ
اهلجري ،بغض النظر
اهلجري وحتَّى القرن احلادي َعرش
للدرس منذ القرن الس�ابع
ّ
ّ
عن تغيري االس�م عرب هذه القرون ،فقد ُسمي بـ( بيوت الدرس ،و مدرسة صاحب

ثم املدرسة الزين َّية) .
الزمان َّ ،#
إن ابن نُفيع ِاحل يِّ ّل كان من املقيمني يف املدرسة الزين َّية من سنة  803هـ -إىل 821هـ.
َ َّ 5
احلليِّ  ،هو الع َلم الوحيد من أعالم مدينة ِ
ِ
َّ 6
احل َّلة ،الذي ظهر أثره
َ
إن الفقي�ه ابن فهد ّمنصة الدرس يف املدرسة الزين َّية.
يف اعتالء َّ
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يف خزائن الدور واملكتبات.
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اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

160
160
160

ِ
لكتاب (األنوار اجلالل ّية يف رشح الفصول
البريويت عيل بن خليل بن موسى ،
إهناء
ّ
النصري َّية)

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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ِ
(حي 836هـ) لكتاب (إرشاق
ٌّ
( )2إهناء حسن بن محُ َّمد بن راشد احلليِّ ّ
اللاّ هوت يف رشح كتاب الياقوت)
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اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
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162
162
162

حممد بن احلسن اجلزيني العاميل  ،لكتاب (املهذب البارع يف
( )3إهناء حسني بن َّ
رشح املخترص النافع)

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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( )4صورة اهناء عدة الداعي يف املدرسة الزين َّية  ،الناسخ( :؟) سنة (813هـ).
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اجي
د.م
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الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
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م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
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كعِةاَبْلاِْلُ
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164
164

( )7إهناء محُ َّمد بن محُ َّمد بن نُفيع لكتاب (الفصول يف عل ِم األصول= ترمجة
الفصول النصري ّية)

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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()8إهناء الشيخ حممد بن حممد بن ُن َفيع ِ
احلليِّ ّ لرشح الباب احلادي عرش.
َّ
َّ
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اجي
د.م
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م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

166
166
166

ِ
معرفة
حممد رشيف لقواعد األحكا ِم يف
( )13إهناء الناسخ:
الديلمي ،أمحد بن َّ
ّ
ِ
احلالل واحلرا ِم.

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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(حي 894هـ) لكتاب (هنج
( )15إهناء سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد
ّ
اللزيزاوي ٌّ
السداد إىل رشح واجب االعتقاد)
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د.م
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المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

168
168
168

(حي 894هـ) ،لكتاب (األنوار
( )16اهناء سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد
ّ
اللزيزاوي ٌّ
اجلالل ّية يف رشح الفصول النصري ّية).

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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اللزيزاوي ،سامل بن سلاّ مة بن محُ َّمد ،لكتاب (ترمجة
( )16صورة إهناء الناسخ:
ّ
الفصول النصري ّية)
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اجي
د.م
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المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

170
170
170

(حي 919هـ) لكتاب
الكعبي
( )27إهناء  ،صالح بن فالح [فالح]
احلميداين ٌّ
ّ
ّ
(كشف األرسار يف رسم مصاحف األمصار)

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
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احلميداين لرشائع اإلسالم .
الكعبي
()29اهناء صالح بن فالح[فالح]
ّ
ّ

اجي
د.م
م
المِءَاَّفل ّ
م.إرَل ُ
يد(َلِ
الخُو
ى)َِفجحَِّفبَّيمي
ضُضوَِء
اظو
ارآدَيآََيُِة
ى)
م.دلاََللََلحةأ.ة(َِإ
يدُوُ
مَ .داََ
كعِةاَبْلاِْلُ

اهلوامش

_____________
( )1أقول  :ورد اس�م املدرسة الزين َّية يف مدن
وحوارض ُأ َخر يف العراق وخارجه ،منها يف مرص ،

فقد جاء يف  :طبقات الصوفية  .٣٧٧ /٣املدرسة

الزين ّية  -املعروفة بجامع القايض حييى زين الدّ ين
ّ
والقائم�ة إىل اآلن يف وس�ط ش�ارع ب�ور س�عيد

عن�د تقاطعه مع ش�ارع األزهر ح ّلت س�نة 848

ه�ـ1444 /م ّ
حم�ل مس�جد ب�اب اخلوخ�ة الذي
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البطائحي،
كان يع�رف كذل�ك بمس�جد املأم�ون
ّ

172
172
172

حممد بن
وس�ميت بالزين َّية نس�ب ًة لش�مس الدي�ن َّ
الزين.

()2معج�م األدب�اء. 301/17:واإلم�ارة

املزيدية .101 :

( )3ه�و ( رشح املختصر النافع )  ،وهو أول

رشوحه بع�د رشح ماتنه املحقق  .ينظر :الذريعة:

.٥٨/١٤

( )4م�دارس احل َّل�ة العلم َّي�ة ،عقي�ل

يب ،جري�دة اجلنائ�ن الع�دد /5- 46/أي�ار،
اجلنا ّ

2001م.

(َّ )5
َّص ُيش�عرنا بأمور عدة ،منها:
إن ه�ذا الن ّ
إن اب�ن هي�كل ِ
احلِّل�يِّ ّ َ
َّ
ً
كان
مؤرخ�ا إىل جان�ب م�ا
فقيها ُمدَ ق ًق�ا ،واألمر الث�اينَّ :
إن
ُع�رف عنه عا ًمل�ا ً
(عمر) و(بيوت الدرس) تشري إىل َّ
بيوت
أن َ
لفظي َّ

الدَّ رس كانت َموجود ًة ومش� َّيدةًُ ،ث َّم جاء العلاَّ م ُة
ابن نام ِ
احلليِّ ّ وجعلها مأهول ًة للدراس�ة  ،كام نلحظ
ُ
ِ
يف مجل�ة (وأس�كنها مجاع ًة م�ن الفقه�اء)  ،أي إِ َّن

املكان َ
جيهز لعامة طالب
خاصا بال ُف َق َهاء ،ومل َّ
كان ًّ
العل�م أو غريهم ،وه�ذا يعني َّ
جملس ابن نام قد
أن َ
ازداد ع�دد الطلبة فيه إىل حدّ اضطره فيه األُس�تاذ

إىل اعمار أماك�ن مل تك ْن صاحلة للس�كن من قبل.
وهبذا نخرج بمحص ِّلة مفادها َأ َّن املنطق َة املجاور َة

ملق�ام غيب�ة موالن�ا صاحب األَم�ر (علي�ه أفضل

الصالة والسلام) هي مكان حللقات العلامء عىل
م�دَ ى ُقر ٍ
ون ،بِ َغ ِّض النَّ َظ ِر َعن اس� ِم هذا املكان أو
ُ
َ
املدرس�ة (زين َّي�ة ،أو زعن َّي�ة ،أو مدرس�ة صاحب

الزم�ان ،أو مدرس�ة الس�بط ،أو غير ذل�ك م�ن
نقف عىل النسخة
ف ل ُه َأ َّننَا مل ْ
ؤس ُ
األسماء)  ،وممَّا ُي َ
ِ
ب فيها هذا النص .
اخلطية التي كُت َ
( )6تكملة أمل اآلمل.425 /4 :

حل ْب َل ُ�رودي ،نس�بة إىل قري�ة (حبلرود)،
( )7ا َ

وه�ي قري� ٌة كبري ٌة معروف� ٌة ،من أعامل إي�ران بالد

مازن�دران .ينظ�ر :أم�ل اآلم�ل ، 110/2:أعيان
الشيعة . 223/6 :

( )8أعيان الشيعة.241/14 :

( )9رسار الش�هر :آخر ليلة قمر َّية منه .ينظر:

لسان العرب .357/4

( ( 10فه�رس خمطوط�ات خزان�ة العتب�ة

العلو َّية املقدَّ سة .454/2 :

( )11مل يظه�ر لدين�ا اس�م الناس�خ وال س�نة

كتب اس�مه يف
االهن�اء يف آخ�ر املخط�وط ،ولع َّله َ
ِ
املجموع�ة  ،وه�و ما جعل املفهرس ينس�ب
آخ�ر

(حي
نسخها للس ِّيد حيدر بن عيل بن حيدر
اآلميل ٌّ
ّ
794هـ) يف سنة 762هـ ،؛ فالحظ.

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
( )12ينظر :فهرس فنخ�ا ،587/12 :دليل

خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة.458 :

( )13أظ�ن أن املقص�ود بـ(مدرس�ة صاحب

الزمان) هي املدرس�ة الزينية نفسها ،وذلك لقرهبا
من مقام موالنا صاحب الزمان ×  ،ومن جانب

رصحت باس�م
آخر فان أغلب املخطوطات التي َّ
املدرس�ة قريب�ة أو مقاب�ل مقام صاح�ب الزمان،

ولذلك سميت بمدرسة صاحب الزمان .

( )14فهرس�ت نس�خة هاى خطى كتابخانه

اس�تاذهم اب�ن فه�د ِ
احلليِّ ّ  .مث�ال ذلك  « :الش�يخ
العاملي
الع�امل الزاه�د الفقي�ه احلس�ن ب�ن علي
ّ
املع�روف ب (ابن العش�ـرة)  :قال املحدث الش�يخ
البحراين  »:وقد وقفت عىل إجازة الشيخ
يوس�ف
ّ

أمحد بن فهد احليل للش�يخ حس�ن املذكور «ينظر:
أعيان الشيعة ،18/5:املقترص يف رشح املخترص:

(مقدم�ة التحقيق)  .16:والش�يخ زين الدين عيل

ب�ن هلال اجلزائ�ري  ،كان عا ًمل�ا فاضًل�اً متكلماً :
صاحب كتاب ( الدر الفريد يف علم التوحيد ).

( )25أغل�ب الظ�ن َّ
أن ه�ذا التاري�خ ه�و

تاريخ نس�خ رس�الة (اخللل يف الصالة= السهو يف

( )17تُنظ�ر ترمجت�ه يف :أم�ل اآلم�ل ،21/2

األول
فقد كان يف (يوم الس�بت س�ابع ش�هر ربيع َّ

( )16فهرس فنخا.154/5:

ري�اض العلماء  ،64/1لؤل�ؤة البحري�ن،157 :
منتهى املقال يف أحوال الرجال .303 /1

اش�تباه من املوىل الس� ِّيد حس�ن الصدر  +؛ فهذا

الصالة)  ،وأما تاريخ نسخ املسائل الشامية الثانية

سنة (837هـ).

( )26تكملة أمل اآلمل.59 /4 :

( )18ينظ�ر :روض�ات اجلنّ�ات. 76/1 :

( )27ينظر :الذريعة.393/1:

( )19املهذب البارع .١٢/١

( )29ينظ�ر ترمجت�ه الوافي�ة يف  :ري�اض

والفوائد الرجالية .١٠٧/٢

تصحيف للمدرس�ة
( )20املدرس�ة الرشع ّية
ٌ

الزين ّية.

( )21كذا ،والصحيح ( :عبد السميع ).

( )22تاريخ احل ّلة.105/1 :

 23مستدركات أعيان الشيعة .137 /8 ،
( )24أم�ا الطلب�ة الذي�ن مل ي�رد ذك�ر يؤك�د

تتلمذه�م يف املدرس�ة الزين َّية فهم كث�ر ،وقد ورد
يف كت�ب السير أنهَّ�م حصل�وا عىل إج�ازات من

( )28ينظر :املرجع نفسه .403/21

العلامء ، 80/4 :طرائق احلقائق ،222/1:إمارة
املشعشعني.37 :

( )30ينظر :روضات اجلنّات.73/1 :

( )31ينظ�ر :اعي�ان الش�يعة 16/8:تاري�خ

ِ
احل َّلة.138 :

( )32فهرست نسخه هاى كتابخانه عمومى

حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى،14/5:
فهرس دنا ،1083/2:مكتبة العلاّ مة ِ
احلليِّ ّ .99 :

1440هـ -
العدد الرابع
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022 -م
1443هـ
السادس عشر
العدد
السادس -
السـنة السادسة

ها ،رشت ومهدان/فاريس ،1346 /17 :مكتبة
العلاّ مة ِ
احلليِّ ّ .144 :
( )15لعله يقصد املدرسة الزين َّية .واهلل أعلم.
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( )33ينظ�ر :الذريع�ة  ،171/21 :طبق�ات

اجلزين�ي العاملي ،م�ن أفض�ل تالمي�ذ اب�ن فه�د
ّ

احليل َّ -
أن
د .سعد احلداد – حم ّقق ديوان ابن نُفيع ّ

يده للنس�خ والدراس�ة ب�إرشاف ومتابعة أس�تاذه

أعالم الش�يعة .146/16 :ويف هذا املوضع يرى
الطهراين َّ
بأن ابن نُفيع تلميذ ابن
استظهار الش�يخ
ّ
حجة) وأنا ال أتفق مع د .احلداد يف هذا
فه�د (بال َّ
األم�ر؛ وذلك ألنَّه قد ات ََّض َح لنا يف هذا البحث َّ
أن

ابن نُفي�ع َ
كان مالز ًما للمدرس�ة الزين َّية منذ س�نة

1440هـ -
العدد الرابع
المجلدالمجلد
السادسة -الثانيـة/
السـنة
2018م 2022 -م
1443هـ
السادس عشر
الثانـيالعدد
السادس -
السـنة

 – 803إىل س�نة 839ه�ـ ،ويف ه�ذه املرحلة كان
ِ
ِ
الفقاهة والدرس يف املدرس�ة
زعيم
َ
ابن فهد احلليِّ ّ
الزينية خصوصا ،ويف ِ
احل َّلة السيف َّية عمو ًما.
ً
َّ

174
174
174

()34فهرس فنخا.633/3:

( )35ه�ي من أقدم النس�خ اخلط َّية هلذا اجلزء
َ�ت على ا ُملصن ِ
ِّ�ف ثلاث
م�ن الكت�اب؛ فق�د ُق ِرئ ْ
َ

احللي ،فقد أخذ كتاب (املهذب الب�ارع) بمتناول
املصنِّف من سنة 812هـ إىل سنة 816هـ ،ولواله

ملا وصلت إلينا نسخ ٌة هبذا الشكل  ،وأغلب الظن
َّ
أن س�نوات الدراس�ة تلك ك َّلها كانت يف املدرسة
الزين َّية.

( )38فهرس فنخا .621/32 :

( )39ه�ي م�ن أق�دم النس�خ اخلطي�ة هل�ذا

الكتاب ،وقد اعتمدها بالدرجة األس�اس الشيخ
ور َم َز
املح ّقق قي�س العطار ،عند حتقي�ق الكتابَ ،
هل�ا (أ)  .للفائ�دة يراج�ع :مقدم�ة حتقي�ق ع�دَّ ة

الدَّ اعي .22 :ومن فوائد هذه النس�خة َّ
أن الس� ِّيد

املصنف لتلميذه ثالث إهناءات
كتب
ُ
مرات ،وقد َ
ٍ
ٍ
خمتلفة ،واعتمدَ حمققو (املهذب البارع)
أوقات
يف

تاري�خ تو ّلد ابن فهد  757ه�ـ ،تاريخ تأليف هذا

املطبوع من جممع اإلمام احلسين العلمي لتحقيق

م�دَّ ة عمر ابن فه�د  84س�نة» الفوائ�د الرجال ّية:

على ه�ذه النس�خة القيم�ة ،بالدرجة األس�اس،
تراث أهل البيت ،وهنا تربز أمامنا الفائدة العلم َّية

واملعنو َّية التي قدمها لنا هذا التلميذ النبيه.

( )36ال نعل�م أي�ن اس�تقرت أي�دي الزم�ان

بالنس�خ الثلاث الس�ابقة هلذه النس�خة ،وكذلك

يف أي زم�ن تم نس�خها ،فباليقن أنهَّ ا أس�بق س�نة

األول من كتاب
(812هـ) ،فقد ت�م تأليف اجلزء َّ
(امله�ذب البارع) من ابن فهد ِ
احلليِّ ّ يف س�نة مخس
أن التأليف َ
وثامن مئة ،وال نستبعد َّ
كان يف املدرسة
الزين َّية .واهلل أعلم .

( )37هذا يعني َّ
حممد بن احلسن
أن حسني بن َّ

حمم�د مهدي بح�ر العلوم وجدَ يف ظهر النس�خة:
َّ
الكت�اب 801ه�ـ ،تاريخ وفاة اب�ن فهد 841هـ،

.111/2

( )40نلح�ظ َّ
َ
الناس�خ مل يذك�ر اس�مه يف
أن

االهناء ،فاغلب الظن أنَّه مل يرصح باس�مه احرتا ًما

وإجلالاً ألس�تاذه ال�ذي ورد ذك�ره يف اإلهن�اء
نفسهَّ ،
ولعل الن َّْس َخ َ
كان بِ ُح ُضور األُستاذ املؤلف،

يف املدرس�ة التي كان مقيماً هبا ؛ فالنسخة كتبت يف
بالص ِ
واب.
أعلم َّ
زمن املؤلف .واهللُ ُ
( )41فهرس فنخا.470 /22 :

()42فه�رس فنخا.699/7:وينظر :فهرس

نس�خة هاي خطي كتاب خانة بزرك حرضت آية

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
مرعيش نجفي.114 /16 :
اهلل العظمى
ّ

( )43وه�ذ املجموع�ة اآلن م�ن مقتني�ات
املرعيش ،حتمل الرق�م/12 -1( :
الس� ِّي ِد
مكت َب�ة َّ
ّ

 ، )14117علماً أنهَّ ا كانت من املمتلكات اخلاصة
الس� ِّي ِد حس�ن الص�در & يف الكاظمي�ة
بمكت َب�ة َّ

املقدَّ س�ة .ينظ�ر الذريع�ة -224 /5 :الرق�م:

أن الضمير يف (أهن�اه) يع�ود إىل كاتب النس�خة،

يعن�ي الش�يخ علي ب�ن فضل ب�ن هي�كل ،فقال :
« ومرج�ع الضمير يف أهن�اه هو كاتب النس�خة ،

يعن�ي زي�ن الدين ب�ن هي�كل ،الذي كتب اس�مه
يف آخ�ر النس�خة» الذريع�ة -126/16 :الرقم:
 .258وهبذا الرتجيح نتوصل إىل َّ
أن عيل بن فضل

الطه�راين أنّه رأى
 ،1064فق�د ذك�ر آغ�ا ب�زرك
ّ
الس� ِّي ِد
نس�ختي املس�ائل االوىل والثاني�ة يف مكت َبة َّ

مل نحصل عىل مصورة هذه املجموعة كاملة لنثبت

املرعيش ،بطريقة غري معروفة.
قد نُقلت إىل مكتبة
ّ

( )50فهرس�ت نس�خه هاى خطى كتابخانه

حس�ن الصدر ،بالكاظمية .غري أنهَّ ا من املؤس�ف

( )44ال اس�تبعد أن يكون املقصود باملدرس�ة

الديني�ة ه�ي ذاهتا الزينية  ،وذلك ألنه ينس�خ كتا ًبا

ألكرب أساتيذ املدرسة الزينية وهو من أكرب تالميذه

يف الوقت ذاته؛ فالحظ .

( )45فهرس�ت نس�خه هاى خ ّطى كتابخانه

ب�زرك حضرت آي�ة اهلل العظم�ى مرعش�ى

نجف�ى .670/35:وينظر الذريع�ة-224 /5 :

الطه�راين أنّه
الرق�م ،1064 :فق�د ذكر آغا بزرك
ّ
رأى ن َ
ُسختَي هذه املسائل األُوىل والثانية يف مكت َبة
الس ِّي ِد حسن الصدر ،بالكاظم ّية.
َّ
( )46فهرس�ت نس�خه هاى خ ّطى كتابخانه
ب�زرك حرضت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى:
.673 -664 /35

( )47املرجع نفسه.669/35 :
( )48املرجع نفسه.672/35 :

( )49ي�رى العالم�ة آغ�ا ب�زرك الطه�راين،

كل معلوماهتا بالدليل.

عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى:

.667/35

( )51املرجع نفسه.666 / 35 :

( )52املرج�ع نفس�ه  ،669/35 :فه�رس

فنخا.735/4 :

()53فهرس�ت نس�خه هاى خ ّط�ى كتابخانه

ب�زرك حرضت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى:
.665 / 35

و ُينظر الذريعة -287 / 5 :الرقم.1338 :

()54فهرس�ت نس�خه هاى خط�ى كتابخانه

عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى:
.667/35

( )55املرجع نفسه.669/35:

( )56املرجع نفسه673 -664 /35 :
( )57املرجع نفسه673 -664 /35 :

( )58ه�و ش�مس الدي�ن حمم�د ب�ن صدق�ة

بن حسين ب�ن فائ�ز بن عرف�ة ،فقي�ه متكل�م من

1440هـ -
العدد الرابع
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022 -م
1443هـ
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واهلل أعلم.

بن هيكل كان ح ًّيا (847هـ) ،ومما يؤس�ف له أننا
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أعلام الق�رن الثامن اهلج�ري ،من تالمي�ذ فخر

حممد بن احلس�ن(ت 771هـ) والش�يخ
املحققني َّ
ِ
حممد بن عيل
نصير الدين عيل بن َّ
الكاش�اين احلليِّ ّ
ّ
(ت755ه�ـ) ،وصفه يف إهناء كتبه له فقال يف آخر

كتاب مصب�اح األرواح للبيضاوي  « :اهنى قراءة
ه�ذا الكتاب م�ن أوله إىل اخ�ره وبحثه وتفحص

عن مشكالته وحتقق معضالته األخ يف اهلل الشيخ
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الصالح الفقيه العامل شمس الدين حمَّمد بن صدقة
ِ
رت�ب كامله يف
نف�ع اهللُ ب�ه وبأمثال�ه وأوصل�ه إىل
َ

176
176
176

جمالس آخره�ا خامس مجا َدى األوىل س�نة ،725
ِ
حممد
َ
علي ب�ن َّ
وكت�ب ُ
أفق�ر العب�اد إىل اهللِ تع�اىل ّ
القايش . »...
ّ

َت�ب نس�خ َة كت�اب (معارج الفه�م يف رشح
ك َ
النظم) للعلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ يف يوم األربعاء  /19رجب
س�نة 763هـ ،وذلك يف املشهد الغروي سالم اهلل

وصالت�ه عىل مرشفه ،وهذه النس�خة يف مكتبة آية
اهلل الربوج�ردي -قم املقدَّ س�ة  ،بالرق�م.)40( :

ينظ�ر :أعي�ان الش�يعة .٣٧٤/9 :الذريع�ة/١ :

 ،٢٣٥طبقات اعالم الشيعة ،189/5 :موسوعة

طبقات الفقهاء.198/8 :

(الفص�ول يف علم األص�ول) يف ي�وم واحد وهو
يوم االثنني من ش�هر ش�وال ،وأما النسخ الثالث

االخرى فقد نس�خها ايضا يف يوم واحد وهو يوم
الس�بت من ش�هر ذي القع�دة  ،ثم ختم الرس�الة

مرصح�ا بم�كان كتابت�ه وه�و املدرس�ة
األخيرة
ً
الزينية من ِ
احل َّلة الس�يف َّية؛ فأغلب الظن أنَّه مل حيبذ
َّ
كتاب�ة املكان إِلاَّ يف آخر املخطوط ،وهذا ما َج َرت

علي�ه عادة أغلب النس�اخ ،ومن جانب آخر أننا مل
أن ابن ُن َفي�ع ِ
احلليِّ ّ َقد ت َ
َرك
نج�د دليلاً واح�دً ا عىل َّ َ

مالزم�ة (ابن فه�د احللي) أو اإلقامة يف املدرس�ة
الزين َّية يف تلك السنة.

( )60فهرس فنحا.463 /4 :

الس� ِّيد مج�ال الدي�ن عب�د اهلل ب�ن
( )61ه�و َّ

رشف ش�اه احلس�يني فاضل عامل جليل ،ينقل عنه
الكفعمي يف حوايش مصباحه بعض الفوائد ،وهو
ّ

حممد
من تالميذ الفقيه املت ُك ّلم مجال الدين أمحد بن َّ
ب�ن فه�د ِ
احلِّل�يِّ ّ (ت 841هـ)  ،له مؤلف�ات منها:
(الرس�الة األمحد َّي�ة يف إثب�ات العصم�ة النبو َّية)،
مع�رب الفص�ول يف علم ال� َكلاَ م لنصري
و(رشح َّ

الدي�ن الط�ويس (ت 672ه�ـ) و(منهج الش�يعة

( )59هذه جمموعة من س�ت رس�ائل نسخها

ويص خات�م الرشيع�ة) ُ .ينظر :رياض
يف فضائ�ل
ّ

يرصح
الت�ي كتبت يف املدرس�ة الزين َّية علًم�اً بأنَّه مل ِّ
ِ
بم�كان كتابتِه�ا إِلاَّ يف ِ
آخ�ر رس�الة منه�ا ،وذلك

 ،193 /23ومعج�م طبق�ات املت ُك ّلمين/3 :

اب�ن نفيع احليل ،وقد أوردهت�ا ضمن املخطوطات

العلماء وحياض الفضلاء ،221/3 :والذريعة:
.206

لع�دة قرائ�ن وه�ي  :إنَّه كتبها يف س�نة واحدة هي

حممد رضا
( )62ح َّق�ق ه�ذا الكت�اب الس� ِّيدُ َّ

يف رشح واج�ب االعتق�اد)  ،والرس�الة الثاني�ة

 ،34إال أنَّ�ه مل يعتم�د ه�ذه النس�خة  ،ب�ل اعتمد

(821ه�ـ) ،وقد نس�خ الرس�الة األوىل (االعتامد

اجللا ّيل (حفظ�ه اهلل) ،ونُشر يف جمل�ة (تراثن�ا) ،

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
ٍ
نس�خ اخ�رى ،وم�ن أق�دم تلك النس�خ هي
عىل
نس�خة مص�ورة يف مكتب�ة مرك�ز إحي�اء الرتاث،

أيض�ا كتبت بأيد
الرق�م  ، )1625/13( :وه�ي ً

حل َّية ،نس�خها أمحد بن حسين بن أيب القاس�م بن
ِ
(ح�ي 742هـ) وذلك يف
العودي
ّ
ّ
ٌّ
األس�دي احلليِّ ّ

احلجة س�نة 742هـ ،وهي
ي�وم اخلميس  24ذي َّ

من أقدم النس�خ التي اعتمده�ا يف التحقيق ورمز
هل�ا (أ) ،وهنا يظهر لنا ال�دور الكبري ألعالم ِ
احل َّلة
الفيح�اء يف حفظ تراث العلماء وذلك عن طريق

النسخ أو التأليف أو الرشح للكتب وغري ذلك.

ب�زرك حرضت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى:
.251 ،250/27

( )69املرجع نفسه.251/27:

وينظ�ر :فه�رس فنخ�ا  ،984/33فق�د ذكر

أن مكان النس�خة يف املدرسة الزينب ّية  ،والصواب

الزين ّي�ة وليس الزينبية ،فالحظ .فهرس�ت نس�خه

ه�اى خ ّط�ى كتابخان�ه ب�زرك حضرت آي�ة اهلل

العظمى مرعشى نجفى.251/27:

( )70م�ن الطبيع�ي أن يك�ون املقص�ود

بـ(املدرس�ة املبارك�ة) ه�ي (املدرس�ة الزيني�ة)؛

فنلح�ظ َّ
أن ه�ذه املجموع�ة قد نُس�خت يف ثالثة

أش�هر متتالية وهي( :ش�عبان ورمضان وشوال)،

املطه�ر(ت  726هـ)،ق�د نُس�خت يف
علي اب�ن ّ

وق�د ذكر الناس�خ أنَّ�ه ينس�خ يف املدرس�ة الزينية

يقيع) ،فأغلب الظن َّ
حممد
حممد بن َّ
أن الناسخ هو َّ

مقام صاح�ب الزمان)  ،وم�ن جانب آخر نلحظ

حممد
(حممد بن َّ
س�نة 840هـ ،وأ َّما ناس�خها فهو َّ

سهوا من املفهرس،
بن نُفيع وقد وقع التصحيف ً
مصورة املخطوط َ
لكان بني أيدينا
فلو حصلنا عىل َّ

الكالم الفصل .واهلل أعلم بالصواب.

()64فهرس�ت نس�خه هاى خ ّط�ى كتابخانه

ب�زرك حضرت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى

 ،35/ 26فهرس فنخا.523 / 14 :
( )65تراجم الرجال .301/2 :

( )66الفوائد الطريفة . 210 ، 209 :

( )67فهرس�ت نس�خة هاى كتابخانه جملس

شوراى اسالمى ،3865/5:فهرس فنخا /25 ،
.434

نُس�ختني منها ،وقد رصح بمكان املدرسة (جماور
اللزي�زاوي ،كان من
أن س�امل بن سَّل�اَّ مة بن محُ َّمد
ّ
املقيمني يف املدرسة الزين َّية ،فالحظ.

( )71فهرس�ت نس�خه هاى خ ّطى كتابخانه

ب�زرك حرضت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى:
.251 ،250/27

( )72املرجع نفسه52/21 :ــ.53
()73املرجع نفسه52/21 :ــ.53

( )74املرجع نفسه52/21 :ــ.53
( )75املرجع نفسه52/21 :ــ.53
( )76فهرس فنخا .909/7 :

( )77فه�رس فنخ�ا.820/4 :تراج�م

1440هـ -
العدد الرابع
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022 -م
1443هـ
السادس عشر
العدد
السادس -
السـنة السادسة

(( )63فائدة) ورد يف فهرس فنخا َّ
أن نس�خ ًة
ِ
ِ
(حترير األح�كا ِم الرشع َّية) عىل مذهب
كتاب
من
اإلمامي�ة للعلاَّ م�ة ِ
احلِّل�يِّ ّ  ،احلس�ن بن يوس�ف بن
َّ

()68فهرس�ت نس�خه هاى خ ّط�ى كتابخانه
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الرجال.166/2 :

( )78ينظر :تراجم الرجال .13/2

( )79كشاف الفهارس .221

( )80فهرس فنخا.651/ 3 :

حمم�د باقر
( )81كش�اف الفه�ارس ،الس� ِّيد َّ

حجتي.322 :

( )82فهرس فنخا .566/ 34/
( )83املرجع نفسه .240/ 26
( )84املرجع نفسه .113/7
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الطباطبائ�ي َّ
أن
وذك�ر الس�يد عب�د العزي�ز
ّ

178
178
178

الكعبي نس�خ اجلزء
صال�ح بن فال�ح بن محي�دان
ّ

الثالث من (حترير األح�كام الرشعية عىل مذهب
العناقوي ،يف
اإلمام َّي�ة) خلزان�ة صديقه ش�كر اهلل
ّ

س�نة 917ه�ـ ،ينظر :مكتب�ة العالم�ة احليل،90:
وتراجم الرجال.392/1:

( )85فهرس خمطوطات مكتبة االمام اخلوئي

يف النج�ف األرشف.231 /1 :وينظ�ر :طبقات

أعالم الش�يعة .107 /7 :إال ّ
الطهراين
أن املح ّقق
ّ
األول من سنة
قد ذكر تاريخ النسخ يف  22مجادى َّ

916ه�ـ  ،وهذا يعني ّ
الطهراين قد عثر
أن الش�يخ
ّ

عىل جزء آخر من رشائع االسالم .واهلل أعلم.

( )86الذخائ�ر الرشقي�ة  ،160/4وهي من

مقتني�ات املكتب�ة العام�ة يف نيوي�ورك ،ينظر :جملة

س�ومر  :املخطوط�ات العربي�ة يف دور الكت�ب
االمريك َّية.240/7 :

( )87مكتب�ة العالم�ة احللي ،100 :وينظر:

يب املخطوط يف مكتبات ايران العامة:
الرتاث العر ّ

.708/1

( )88فهرس فنخا.511/5 :

( )89فهرس�ت نس�خه هاى خ ّطى كتابخانه

ب�زرك حرضت آي�ة اهلل العظمى مرعش�ى نجفى:

.581 /43

( )90طبقات أعالم الشيعة .22/8

الموُاَّ
اظيةِ
ك
ارََّلب َار
أ .أ.
الزيني
اظآ َويَأِ
م.لَلَجد.ةَّب ُ(َ
هاِء
عالملُضو
المدرسةجِإ
ى) َِفَّ
المااَّْلل ُ
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

املصادر واملراجع
 .1أعيان الش�يعة ،األمني :الس� ِّيد محُ س�ن بن

العاملي (ت 1371ه�ـ) ،حتقي�ق
عب�د الكري�م
ّ
الس� ِّيد حس�ن األمني ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت ،ط 1983 ،5م.

 .2اإلم�ارة املزيد َّي�ة  :د .عب�د اجلب�ار ناجي ،

مطبعة جامعة البرصة 1975 ،م.

حممد بن احلس�ن
احلر
العاميلَّ ،
 .3أمل اآلملُّ :
ّ

1362ش.

يب املخطوط يف مكتبات إيران
 .4الرتاث العر ّ

األش�كوري ،نشـر
احلس�يني
العا َّمة :الس� ِّيد أمحد
ّ
ّ
دليل ما ،قم املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.

 .5تكملة أمل اآلمل ،الصدر :الس� ِّيد حس�ن

املوس�وي (ت 1354ه�ـ) ،حتقي�ق
ب�ن ه�ادي
ّ

علي حمف�وظ ،وعب�د الكري�م الد َّب�اغ،
د .حسين ّ

يب ،بريوت ،ط،1
املؤرخ العر ّ
وعدنان الد َّباغ ،دار ِّ

2008م.

 .6الذخائ�ر الرشقي�ة  :كوركيس ع�واد ،دار

الغرب االسالمي ،بريوت1999 ،م.

 .7الذريعة إىل تصانيف الش�يعة  :الش�يخ آقا

الطه�راين (ت 1389ه�ـ) ،دار األضواء،
ب�زرگ
ّ
بريوت ،ط 1403 ،3هـ.

 .8روض�ات اجلنَّ�ات يف أح�وال العلماء

اخلوانساري (ت
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
والس�اداتَّ :

يب ،بريوت،
1313ه�ـ) ،دار إحي�اء الرتاث الع�ر ّ

 .9ري�اض العلامء وحي�اض الفضالء :املريزا

األصفه�اين (ت ق12هـ) ،حتقيق
أفندي
عب�د اهلل
ّ
ّ

يب،
الس� ِّيد أمحد
مؤسس�ة التاري�خ العر ّ
احلس�ينيَّ ،
ّ
بريوت ،ط1431 ،1هـ.

 .10شعراء احللة  :الشيخ يوسف كركوش.

 .11ع�دة الداعي :أمحد بن فهد احليل ،حتقيق

القمي ،بريوت  ،مؤسسة آل البيت
أمحد املوحدي
ّ
ألحياء الرتاث.

 .12فهرس�تكان نس�خه ه�اى خط�ى اي�ران

(فنخ�ا) :إع�داد مصطفى درايت�ي ،طهران ،ط،1
1390ش .

 .13فهرس خمطوط�ات خزانة العتبة العلو َّية

املقدَّ سة.

 .14فهرس خمطوط�ات مكتبة االمام اخلوئي

يف النجف األرشف.

 .15فهرست نسخة هاى خطى كتابخانه ها،

رشت ومهدان/فاريس.

 .16فهرس�ت نس�خه ه�اى خط�ى كتابخانه

جمل�س ش�وراى اسلامى :إع�داد أمح�د منزوى،

حمم�د تق�ى دان�ش ﭘﮊوه،
إرشاف اي�رج افش�ارّ ،

علينق�ى من�زوى ،مرك�ز اس�ناد جمل�س ش�وراى
اسالمى -طهران ،ط1390 ،1ش .

 .17فهرس�ت نس�خه هاى خطى كتابخانه

املرعش�ـي ،إعداد الس� ّيد
النجفي
عمومى آية اهلل
ّ
ّ

احلسيني األشكوري ،إشـراف الس ّيد حممود
أمحد
ّ

املرعش�ـي العا ّمة-
املرعيش ،نش�ـر ،مكتبة آية اهلل
ّ
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احلس�يني
(ت 1104ه�ـ) ،حتقي�ق الس� ِّيد أمح�د
ّ
اإلسالمي ،قم املقدَّ سة،
األشكوري ،دار الكتاب
ّ
ّ

ط ،1د.ت.
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كعِةاَبْلاِْلُ
قم املقدّ سة ،ط( ،2د.ت).

 .18الفوائ�د الرجال َّي�ة (رج�ال الس� ِّيد

حمم�د مهدي بح�ر العلوم
بح�ر العل�وم) :الس� ِّيد َّ

 .25منتهى املقال يف أحوال الرجال :الش�يخ

�ق عليه
الطباطبائ�ي (ت1212ه�ـ) ،ح َّق َق�ه وع َّل َ
ّ
بح�ر العل�وم ،مكتب�ة الص�ادق ،طه�ران ،ط،1

1416هـ.

1363ش.

األصفه�اين ،ميرزا
 .19الفوائ�د الطريف�ة:
ّ

(ح�ي 1131هـ)،
األفن�دي
عب�د اهلل بن عيس�ى
ّ
ٌّ
حتقي�ق الس�يد مه�دي الرجائ�ي ،مكتب�ة ِ
اخلزان�ة
ِّ
ّ
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املقدَّ سة ،ط1416 ،1هـ.

مؤسس�ة
حممد ب�ن إسماعيل
املازن�دراين  ،حتقيق َّ
َّ
ّ

حممد صادق بحر العلوم ،والس� ِّيد حسني
الس� ِّيد َّ

180
180
180

مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث  ،قم
ونش�ـر َّ

العامل َّي�ة للمخطوطات اإلسلام َّية -قم املقدَّ س�ة،

ط1427 ،1هـ

حممد بن
 .20لس�ان الع�رب :مج�ال الدي�ن َّ

آل البي�ت إلحي�اء التراث ،ق�م املقدَّ س�ة ،ط،1
َّ
.26
امله�ذب الب�ارع يف ش�ـرح املخت ََصـ�ر
النافِ�ع :أمحد بن حمم�د بن فهد ِ
احلِّل�يِّ ّ (841هـ)،
َّ
مؤس َس�ة النش�ـر
حتقي�ق الش�يخ جمتب�ى
العراقيَّ ،
ّ
اإلسالمي -قم املقدَّ سة ،ط1407 ،1هـ.
ّ

 .27موس�وعة طبق�ات الفقه�اء  ،اللجن�ة

العلمية

الدوريات:

اإلفريقي (ت 711ه�ـ)  ،دار
مك�رم ابن منظ�ور
ّ

يب ،جريدة
 -مدارس احل َّلة العلم َّية ،عقيل اجلنا ّ

 .21لؤل�ؤة البحري�ن :الش�يخ يوس�ف ب�ن

 -املخطوط�ات العربي�ة يف دور الكت�ب

صادر  ،بريوت.

البحراين (ت 1186هـ) ،ح ّققه وع َّلق عليه،
أمحد
ّ

حممد صادق بحر العلوم (ت 1399هـ)،
الس� ّيد ّ

مؤسسة آل البيت^ -قم املقدّ سة ،ط ،2د.ت.
ّ

 .22مس�تدركات أعي�ان الش�يعة :الس� ِّيد

حس�ن األمين (ت 1399ه�ـ) ،دار التع�ارف
للمطبوعات ،بريوت1408 ،هـ.

 .23معج�م األدب�اء :ياق�وت احلموي (ت

626ه�ـ)  ،حتقيق د .إحس�ان عباس  ،دار صادر،
بريوت.

 .24مكتب�ة العلاّ مة ِ
احلِّل�يِّ ّ  :العلاَّ مة الس� ِّيدُ

الطباطبائ�ي (ت 1416ه�ـ) ،إعداد
عبد العزي�ز
ّ

اجلنائن العدد /5- 46/أيار2001 ،م.
األمريك َّية  ،جملة سومر.
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ّ
االسترآبادي
ردود فعل محمد أمين
ملدرسة احللَّة
الكالمي
إزاء املنهج
الفلسفي َ
ّ
ِّ
أ.د .رسول رضوي
جامعة القرآن واحلديث  ،قم

ناصر النجفي
حوزة قم العلمية
ترمجة :صالح عبد املهدي
مركز العالمة احللي

ٌ
واستمر عدة قرون.
العلمية،
حديث من بني سائر االتجِّ اهات
فلسفي
كالمي
َّ
َّ
ٌّ
ٌّ

ردود الفعل التي أعقبت تلك التغريات هي موضوع هذا البحث الذي ات َ
َّكأ

عىل التقارير التارخيية وحتليلها ،وعىل املعلومات الوافدة عن التيارات العلمية يف

القرنني العارش واحلادي عرش ،وخلصت إىل العثور عىل ردود فعل متعدِّ دة وخمتلفة

حيال االبتكارات الكالمية حلوزة احللة ،رشع أمهّها يف عهد حوزة النجف بعد
املقدّ س َ
األردبييل (ت 99هـ) ،وبلغت ذروهتا يف زمن حممد أمني االسرتآبادي (ت

1023هـ).

هود االسرتآبادي العلمية عىل جماهبة مستحدثات حوزة احللة عىل
قا َم ْت ُج ُ
ثالثة فروع :احلديث وأصول الفقه وعلم الكالم .ففي إطار ِ
َ
خالف
العلم األخري

بشدَّ ة املنهج الفلسفي الكالمي يف االستنباط من البحوث الكالمية ورشحها
وإثباهتا والدفاع عنها ،وانتقد مزج علم الكالم بقواعد الفلسفة اليونانية وأصوهلا.
الكلامت املفتاحية:

حممد أمني االسرتآبادي ،الكالم الفلسفي ،مدرسة احللة ،ردود فعل

االسرتآبادي.
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ٌ
أساسية َن َج َم ْت عن تأ ُّثرها باملح ِّقق
ات
َط َر َأ ْت عىل مدرسة احللة الكالمية تغيرُّ ٌ
نصري الدين الطويس (ت672هـ) وتالمذته وأصحابه احلليني يف القرن السابع
علم الكال ِم الشائع بقواعد الفلسفة اليونانية ُ
وأسسها ،ونشأ اتجِّ ٌاه
اهلجري،
َ
فامتزج ُ
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Reactions of Muhammad Amin Al-Istrabadi
Regarding the Theological Philosophical Method of Hilla
School
Rasool Razavi Nasir Najafi
Assist. Prof. Department of Theology, University of Al-Qur’an and AlHadith, Qom
razavi.r@chmail.ir
Abstract
Spoken-Hilla School got basic changes as a result of its influence
on the investigator Nasir al-Din al-Tusi (D. 672 AH) and his students and
companions in the seventh century AH. The science of common theolmodern philosophical theological trend emerged from among other scientific trends, and it lasted for several centuries.
The reactions that followed these changes are the subject of this research, which was based on historical reports and analysis, and on information about the scientific currents of the tenth and eleventh centuries, and concluded that multiple and different reactions were found to the
speech innovations of Al-Hilah estate, the most important of which were
initiated during Al-Najaf estate after al-Maqdis al-Ardabili (d. 99 AH)
culminating in the time of Mohammed Amin Al-Estrabadi (A1023H).
Al-Istrabadi’s scientific efforts were based on confronting the innovations of Hillah estate on three branches: Hadith, jurisprudence and Theology. He strongly contradicted the theological philosophical method in
deduction from theological research, explaining, proving and defending
it, and criticized the mixing of theology with the rules and origins of Greek
philosophy.
Keywords: Muhammad Amin Al-Istrabadi, Philosophical theology, Al-
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ogy was mixed with the rules and foundations of Greek philosophy, and a
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املقدمة
بعد تأس�يس س�يف الدولة صدقة ب�ن منصور ملدينة احللة يف هناي�ة القرن اخلامس

()1
وجتمعهم وتربية علامئه�م وخترجيهم،
اهلج�ري  ،غ�دت مكانًا مالئًم�اً حلياة الش�يعة ّ
حتولت تدرجي ًّيا إىل ح�وزة علمية مبدعة تفتح ذراعيها لطلاب العلم والعلامء(،)2
ث�م َّ
ِ
ٍ
ٍ
فقدم�وا إليها م�ن ّ
أمراء بني َمزي�د ورعايتهم،
ترحي�ب
وص�وب  ،حي ّفهم
حدب
كل
ُ
ٍ
ومنذئذ أغدقت بالعطاء هذه الش�جرة العلمية
ازدهارا،
وأصبح�ت حوزتهُ ا هبم أكثر
ْ
ً
الفتية.

مؤهالت تارخيية واقتصادية وجتارية( ،)3واشترك كبار ش�خصياهتا يف
بما متتلكه م�ن ّ
ِ
عهود َت َقدُّ ِمها كمؤسس�ة علم شيعية(،)4
أهم
جربت حوزهتا ّ
إدارهتا سياس� ًّيا وثقاف ًّياَ ،ف ّ
اهلجري.
ومتكّنت من املحافظة عىل حياهتا العلمية إىل هناية القرن التاسع
ّ
َش ِ ِ
كبريا يف علوم إسلامية خمتلفة ،كاحلديث والرجال والفقه
�هدَ ت احلوز ُة تقدُّ ًما ً

وأش�ارت إىل بعضها كتب تاريخ العلوم ،لكن
وأص�ول الفقه وعلم الكالم وغريها،
ْ

خاصة؛ ألن العلم املشار إليه شهد تغيرّ ات تسرتعي
تقدمها يف علم الكالم حاز مكانة ّ
ويس (ت672هـ) واب�ن ميثم البحراين (ت
االهتمام لتأ ّثره باملحقق نصير الدين ال ُّط ّ

699هـ) وجهود العالمة
التدرجيي للمنطق
احللي (ت 726هـ) وتالمذته ،والقبول
ِّ
ّ
األرسطي.
ِّ

علم الكالم العقيل الشيعي
كام تأ ّثر باألدبيات الفلسفية وامتزج بالفلسفة اليونانية ُ

الذي أسس�ه الش�يخ املفي�د (ت 413هـ) والس�يد املرتىض (ت 436ه�ـ) يف املرحلة
الثانية حلوزة بغداد( ،)5وتركت أدبيات الفلس�فة املشائية واإلرشاقية بصامهتا يف طريقة
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تلك املدينة وحوزهتا الزاهرة بقيت يف أمان عند هجوم املغول عىل العراق واحتالل
بغداد سنة 656هـ  ،بِ َف ِ
ضل تدبري رجاهلا وعلامئها ودفاع املحقق نصري الدين الطويس
ِ
حتولت احللة إىل مركز اقتصادي وعلمي للعراق
عنه�ا ،ونتيجة لدمار كثري من املدنّ ،
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لبحوث عل ِم الكال ِم ومس ِائ ِ
ِ
له .
تعاطي ُمتكلمي اإلمامية
َ َ

فمثلاً  :يف بحث عل�م املعرفة َت َغيرَّ َ ت معاين بعض املفردات واملصطلحات كالعلم
والعقل؛ وعرضت تقس�يامت للعلم ،أي تقسيمه إىل ت ََص ُّو ٍر وتصديق ،فعيل وانفعايل،
رضوري واكتس�ايب ،حصويل وحضوري؛ وطرح عدد م�ن القواعد املعرفية اجلديدة
نظير تلازم التع ّق�ل والتج�رد التي تأسس�ت يف الفلس�فة غالبا(ِ ،)6
فوضعت مسير ٌة
ً
ُّ
جدي�دة أمام علم ال�كالم يمكن أن تفيض إىل أهداف ونتائ�ج إبداعية تُغاير ما قصده
املتك ّلمون الدينيون.
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وبعبارة أخرى :اكتس�ب كالم اإلمامية صبغة الفلس�فة ّ
املشائية واإلرشاقية ،وفقد
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لتعرضه لتلك التغيريات واملؤ ّثرات(.)7
استقالليته نتيجة ّ

التحول يف عل�م الكالم عدّ ة ق�رون حتى تزاي�دت االعرتاضات ضدّ ه
ش�اع ه�ذا
ُّ

يف الق�رن احلادي عرش اهلجري خالل ازدهار احل�وزات يف املرحلة الثالثة بالنجف

()8

يف عصر ما بعد املقدّ س األردبييل ،وحوزة إصفه�ان ،وخ ّلف ردود فعل لدى بعض

العلامء.

ويف ه�ذه األثن�اء انربى الش�يخ حممد أمني االسترآبادي ـ ال�ذي درس مدّ ة لدى

تالمذة تالميذ أمحد بن حممد املقدس األردبييل واحلسن بن زين الدين العاميل صاحب

«املع�امل» وحمم�د بن عيل بن حسين العاميل صاحب «امل�دارك» ـ لرفع راية احلرب يف

مقاب�ل حوزة احلل�ة وإبداعاهتا ،وواجه اجلميع دون خوف وم�داراة يف جمال احلديث

وأص�ول الفقه والكالم ،وس�عى إىل إحياء جمدد ملا تداولته ح�وزة الكوفة وبغداد من
فقه وحديث وعلم الكالم ،واقتفاء آثار منهج احلوزات قبل حوزة احللة .

س�نكرس البحث هنا فق�ط إلزاحة الس�تار ع�ن ردود فعل
اس�تنا ًدا إىل م�ا س�بق
ّ

حمم�د أمين االسترآبادي يف مقاب�ل التي�ار الكالمي الفلس�في املس�تحدَ ث يف حوزة
احلل�ة م�ن بني التحدي�ات العديدة ،ونجيب عن الس�ؤال اآليت :م�ا ردود فعله حيال
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املنهج الكالمي الفلس�في حلوزة احللة عىل ثالثة مس�تويات :االس�تنباط من البيانات
االعتقادية ورشحها والدفاع عنها ،وما البديل عن ذلك من وجهة نظره ؟

تتط ّل�ب اإلجاب�ة عن الس�ؤال املذك�ور متهي�دً ا دقي ًقا ُيبّي�نّ املراحل الت�ي اجتازهتا
عرف باملنهج الكالمي الفلس�في ،للوصول إىل
مدرس�ة احللة ،وإبداعاهتا الكالميةُ ،ي ّ

حتليل دقيق لردود فعل االسرتآبادي.

املرحلة األوىل ملدرسة احللة الكالمية
ب�دأت املرحل�ة األوىل للحوزة املش�ار إليه�ا يف النصف الثاين من القرن الس�ادس

اس�تمرت ما يقارب قرنًا من الزمن( ،)9وأول
إىل النصف الثاين من القرن الس�ابع ،أي
ّ

وباألج�واء البغدادي�ة املعتزلي�ة (إىل حدّ ما) ،فألق�ى املنهج الكالم�ي ملتك ّلمي بغداد
ظالل�ه عليهم عن طريق الش�يخ س�ديد الدي�ن احلميص (ت 585هـ) الذي اش�تغل
بالتدريس يف احللة.

ونظرا إىل عالقتها التارخيية ببغداد
حري بالوقوف عنده أن متك ّلمي مدرسة الري ـ ً
ّ

ـ أغلب ما تأ ّثروا بالسيد املرتىض الذي ُيعدّ من تالمذة الشيخ املفيد ومتك ّلمي مدرسة
بغ�داد الثاني�ة ،ومع هذا فمنهجه الفك�ري يمدّ ِصالته إىل متك ّلمي ما قبل أس�تاذه يف
وج ّل ما ُيش�به املعتزلة الس�ابقني للمفيد ،فأعىل من ش�أن العقل أكثر مما
املدينة ذاهتاُ ،
ِ
استقالليته يف َب ِ
اعتقد به ُ
عض املوارد كام درج عليه املعتزلة ،فرأى أن
شيخه ،وأكّد عىل
واألئمة
العقل يصل إىل معرفة اهلل مستقلاً بنفسه دون حاجته إىل وحي وتنبيه األنبياء
ّ
ّ
واستدل عىل ذلك بأن األد َّلة السمعية تستلزم الدور يف اكتساب املعرفة(. )10
^،

كثريا من معتقدات
أما سديد الدين احلميص الذي اقرتبت أراؤه وأقواله الكالمية ً

أيضا( ،)12فأقام زمنًا يف مدينة احللة لتدريس
الس�يد املرتىض( )11وتأ ّثر بالكالم املعتزيل ً
علم الكالم تلبية لطلب علامئها  ،ومنهم ابن إدريس (ت 598هـ) ،يف أثناء عودته من
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تيار ف ّعال يالحظ فيها هو تأ ّثر متك ّلميها باملرحلة الثانية حلوزة بغداد ومدرس�ة الري،
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فقرب علم الكالم يف تدريس�ه إىل النزعة العقالنية أكثر من الس�ابق ،ومتكّنت
ّ
احلجّ ،
تل�ك النزع�ة املورثة عن بغداد وآل نوبخ�ت وابن ِق َبة من اهليمنة على أجواء املرحلة
األوىل ملدرسة احللة(.)13

ثمة ت ّيار حديثي دخل حلبة
إىل جانب التيار الكالمي الذي ّ
روج له س�ديد الدينّ ،

الصراع مع املنه�ج الكالمي ،فرف�ض املنتمون إليه ـ كابن ش�هر آش�وب املازندراين

(ت588ه�ـ) واب�ن بطريق احللي (ت600ه�ـ) والس�يد ابن ط�اوس (ت664هـ)
وآخري�ن ـ عقالنية املعتزلة والفالس�فة املفضية إىل االستحس�ان العقيل ،ودافعوا عن
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العقل الفطري الذي أكّدته الروايات( )14معتقدين أن الكالم الفلسفي واملعتزيل ُيع ّقد
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سبيل الوصول إىل احلقيقة(.)15

املرحلة الثانية ملدرسة احللة الكالمية
رشع�ت املرحل�ة الثانية بقدوم املحقق نصير الدين الط�ويس (ت 672هـ) وابن

تطور كبري يف تاري�خ كالم اإلمامية،
ميث�م البح�راين (ت699/679ه�ـ) ،وأ ّدت إىل ّ
ِ
سقوط البوهييني وتبدّ ِد شمل علامء بغداد ،ازدهر
فعلم الكالم الذي أطرق برأسه بعد
ثاني�ة بجه�ود املحقق الطويس ،وأرس�ى أركانه العالّمة احليل وتالمذته ووس�عوا من
أيضا.
نطاقه ،واكتسب هوية جديدة مستفيدً ا من األساليب الفلسفية ً

ش�اخص هذه املرحلة يرتاءى يف كتاب «جتريد االعتق�اد» لنصري الدين الطويس ،
ِ
يكتف كالسباقني له ببحث البيانات الدينية وتوضيح املعتقدات املذهبية والدفاع
إذ مل

عن حياض الدين ،بل خت ّطاهم إىل التأليف املنطقي وتشييد البنى التحتية هلذه املنظومة
الفكرية ،وصدّ ر بحوثه الكالمية بمقدمة يف قس�م القضايا الفلس�فية العامة مس�تفيدً ا

من الفلس�فة املش�ائية  ،وبناء عليه فاملنهج الكالمي الفلس�في ال�ذي وضع ركائزه
()16

الطويس ،تس ّلمه العالمة احليل وتالمذته وتولوا توسيع آفاقه(.)17

وعلى الرغم م�ن وجود االلتزام بالكتاب والس�نة يف مدرس�ة احلل�ة الثانية ،لكن
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البح�وث واألدلة اكتس�ت ُح ّل�ة من الفلس�فة يف أس�لوهبا واس�تنتاجاهتا ،فاتّكأ علم

ال�كالم عىل االس�تدالل والقواع�د واألصول الفلس�فية ،ويف الوقت نفس�ه اتخّ ذ من

ونارصا()18؛ ومع هذا فلم يتمكّن بنحو ش�مويل من جعل
اآلي�ات والروايات مؤ ّي�دً ا
ً
ٍ
بحياة بطيئة
ح�وزة احللة بأمجعها تتالءم معه ،فالتيار احلديث�ي الكالمي ما زال يواكبه
ضامرة .

تعريف املنهج الكالمي الفلسفي
مصطل�ح ال�كالم الفلس�في ال يعني الكالم العقيل الذي يس�تفيد من االس�تدالل
ُ

أعم وأكثر اتّسا ًعا ،فقصد القائلني من كون علم
العقيل يف توضيح بياناته ،بل له معنًى ّ
للفلسفة اليونانية أو املتأ ّثرة هبا ،ويقرتض املتك ّلم اإلسالمي األدوات الالزمة إلكامل

عمله من تلك الفلسفة(.)19

فمثلاً  :اس�تفاد ُ
بحث خلق الكون من قاعدة الواحد والسنخية ،وبدّ ل «خلقت ال

وس�مى اهلل املختار بـ
من يشء» إىل «صدور العقل األول» و«القدم الزماين للكون»؛
ّ

«واج�ب الوجود» و«العلة التامة»؛ وبدلاً من علم الكونيات اإلسلامي الذي جعل
قس�م الكون إىل ثالثة عوامل :العقل
حمور بحثه السماوات السبع والعرش والكريسّ ،

معيارا لرفض التعاليم اإلسلامية أو
واملث�ال واملادة ،وجعل علم اهليئة البطليموس�ية
ً

قبوهلا يف بحث املعاد وأرشاط الساعة وغريمها.

وبعبارة مغايرة :من اخلصائص الرئيس�ة لعلم الكالم الفلسفي :االلتزام باألسس

الفلسفية اليونانية ،واالستفادة من املصطلحات والقواعد الفلسفية.

كما حدد الكالم الفلس�في البح�وث االعتقادية يف إطار القواعد الفلس�فية املعدّ ة

ووجهه�ا نح�و الذاتي�ة (الذهني�ة) ،وفقد عل�م الكالم غير الفلس�في حر ّيته
س�اب ًقا ّ

موسع واكبه االتجّ اه
وموضوعيته وواقعيته ،وهذا ما حصل يف حوزة احللة عىل نطاق ّ
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الكالم فلس�ف ًّيا أن بحوث الكالم اإلسلامي تعتمد عىل األس�س والقواعد واملعايري
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الكالمي السابق ،ولكن بسبب نزوعه إىل النص الروائي ،طغى الكالم الفلسفي عىل
احل�وزة املش�ار إليه�ا ،إال أنه أحجم إىل حدّ ما ع�ن الوقوع يف دائرة الفلس�فة املحضة
حيال القبول ببعض القواعد الفلسفية.

ّ
فمثًل�اً
اس�تدل العالمة احليل عىل إثبات صفة احلي�اة هلل بأن الناس اتّفقوا «عىل أنه

حي واختلفوا يف تفسيره ،فقال ق�وم :إنه عبارة عن كونه تعاىل ال يس�تحيل أن
تع�اىل ّ
يق�در ويعلم .وقال آخرون :إنه من كان عىل صفة ألجله عليها جيب أن يعلم ويقدر.
والتحقي�ق :أن صفات�ه تعاىل إن قلنا [مثل األش�اعرة] بزيادهتا عىل ذات�ه فاحلياة صفة
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ثبوتي�ة زائ�دة عىل ال�ذات ،وإال فاملرجع هبا إىل صفة س�لبية [أي س�لب امتناع العلم
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احلق ،وقد بينّ�ا أنه تعاىل قادر عامل فيكون بالضرورة ح ًّيا؛ ألن ثبوت
والق�درة] وه�و ّ

وقادرا] فرع عدم استحالتها»(.)20
الصفة [كون اهلل عا ًملا
ً

واعتق�د ب�أن احلكم بوجوب املعاد متو ّقف عىل إثبات إمكان خلق عامل آخر ،فقال

يف اإلثبات العقيل هلذا املوضوع«:العامل املامثل هلذا العامل ممكن الوجود؛ ألن هذا العامل

ممكن الوجود وحكم املثلني واحد ،ف ّلام كان هذا العامل ممكنًا وجب احلكم عىل اآلخر

باإلمكان »(.)21

والرش اقتفى العالمة خطى أرسطو وابن سينا ،فرأى َّ
أمر
ويف بحث اخلري
اخلري ٌ
أن َ
ّ
عدمي ،فقال يف توضيحه« :إذا تأملن�ا ّ
والرش
وج�ودي
كل ما يقال له  :خري ،وجدناه
ٌّ
ٌّ
َّ

رش ،وجدناه عد ًما ،أال ترى القتل :فإن العقالء حكموا
وجو ًدا ،وإذا تأملنا ما يقال لهّ :

يتضمن من العدم ...هو إزالة كامل
بكون�ه شرَ ًّ ا ،وإذا تأملناه وجدنا رش ّيت�ه باعتبار ما
ّ
احلياة عن الشخص»(.)22

م�ن القواع�د واألص�ول الفلس�فية الت�ي هل�ا تاريخ ض�ارب يف القدم ه�ي قاعدة

«الواح�د ال يص�در منه إال الواحد» أي ال يصدر عن العلة الواحدة البس�يطة س�وى

معلول واحد بس�يط .وبينام اتّفق العقل والنقل على االعتقاد بأن خالق الكون واحد
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ظاهر النصوص الدينية اهللَ تعاىل بأنه خالق ّ
كل يشء ،فأسفرت جهود
عرف
ُ
وبسيطّ ،

الفلس�فة اإلسالمية لرفع هذا التعارض الظاهري عن نشأة نظرية الوساطة يف اخللق،

وس�عى الفالسفة املسلمون إىل تربير الكثرة يف أفعال الواجب تعاىل ـ ومنها كثرة عامل
ثم هلا جوانب متعددة.
املادة ـ من خالل وساطة العقول املمكنة وذات املاهية ومن ّ

ّ
اس�تدل عىل ر ّد تل�ك القاعدة بأهنا مفيدة حينام يك�ون املؤ ّثر موج ًبا
العالم�ة احليل

وجمبورا ،يف حني أهنا ال تصدق عىل اهلل الفاعل املختار؛ ألنه ال إشكال يف كون الفاعل
ً
خمتارا وواحدً ا وبسي ًطا ،ويف الوقت نفسه تتعدّ د وتتك ّثر آثاره وأفعاله(.)23
ً

فقس�م بحثه وقال:
كام وصف ابن ميثم البحراين ماهية اإلمام يف موضوع اإلمامة ّ

والدنيا باإلصالة .فقولنا( :رئاسة) کاجلنس هلا ،والباقي من قبيل اخلواص .واحرتزنا

اخلاصة ببعضها ،وبقولنا بـ (اإلصالة) احرتاز
ب�ـ (العامة يف أمور الدين والدنيا) ع�ن
ّ

عن رئاسة النواب والوالة من قبله»(.)24

فهذا التوضيح يف علم الكالم الفلس�في املتّكى عىل األسس واألساليب الكالمية

يتحول إىل كالم فلس�في بأكمله ،وهذا يش�مل مدرس�ة احللة
يعني أن علم الكالم مل ّ

أيض�ا  ،إذ متكّ�ن علم الكالم م�ن املحافظة عىل أركان بحوثه ونتائجها من التفلس�ف
ً

ختص أس�اليب االستفادة من الكالم
إىل حدّ كبري ،ولذا أغلب حتدّ يات االسترآبادي ّ
الفلسفي يف املدرسة املشار إليها.

1ـ ردود فعل االسرتآبادي يف مقابل منهج استنباط املعتقدات
ق�وة وأداة
م�ن املت�داول يف البح�وث الفلس�فية ه�و التفكيك بين العق�ل بصفته ّ

وبني كونه بمنزلة مصدر ُيس�تند إليه ،فيس�تفيد اإلنس�ان حينًا من ق�واه الفكرية لفهم
مصدرا مستقلاً
الكتاب والسنة كأداة ملعرفة تعاليم الوحي ،ويرى العقل يف حني آخر
ً

الستنباط أحكام الدين ،ويطالبه بإصدار األحكام الرشعية.
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«البح�ث األول يف ماهيت�ه :هو إنس�ان له اإلمامة ،وهي رئاس�ة عا ّم�ة يف أمور الدين
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ّ
مصدرا
مصدرا لألحكام ،فهل يس�تطيع أن يكون
وحم�ل النزاع هو يف كون العقل
ً
ً

مستقلاً الستنباط التعاليم الدينية إىل جانب الوحي؟ وهنا وقع اخلالف؛ وأما يف كون
اهتم االسرتآبادي
العقل أداة الستنباط بيانات علم الكالم فال اختالف فيه ،وبناء عليه ّ

كثيرا
حجة يف
بالتمس�ك بأقوال املعصومين ^ يف األصول االعتقادي�ة ،واعتربها ّ
ّ
ً
املوض�وع ،فلي�س لدي�ه معارضة عام�ة للعقل واالس�تفادة منه يف العل�وم واألحكام
مصدرا مستقلاً .
الرشعية ،بل استنكر االستخدام املطلق للعقل وكونه
ً

أما أهم أدلة االسرتآبادي عىل عجز العقل يف االستنباط وال حجيته فيه ،فكام ييل:
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أ ـ التأ ّملات العقلي�ة نوعان :ن�وع تصدر مادت�ه الفكرية وتقس�يمه عن املعصوم
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× ،ون�وع آخ�ر ال يك�ون كذلك ،ف�األول مقبول عن�د اهلل تعاىل ،ألن�ه معصوم من
اخلطأ؛ والثاين غري مقبول لكثرة وقوع اخلطأ فيه ،فال يوافق عليه الشتامله عىل أخطاء

كثرية(.)25

ب ـ من مشاكل التأ ّمالت النظرية والعقلية عدم اتّفاقها ،فقد أثبتت روايات األئمة

^ بنحو متواتر أنه ال يمكن حتصيل احلكم الرشعي النظري بالكسب والنظر؛ ألنه
يؤ ّدي إىل اختالف اآلراء يف أصول الدين وفروعه(.)26

فمثلاً  :ذكر يف بحث ّأول الواجبات أخطاء املعتزلة واألشاعرة واملتّبعني آلرائهم،

وأن ّ
جل تلك األخطاء ناشئ عن عدم االهتامم بأقوال وأفكار املعصومني ^ اخلالية
من أي زلل وخطأ يف القضايا النظرية(.)27

قل�وب ّ
كل البرش،
واعتق�د اس�تنا ًدا إىل الروايات بأن معرف�ة اهلل أمر فطري أهلمه
َ
وبن�اء علي�ه فوحدانية اهلل وصفات�ه واألدلة والرباهني عليها ُأ ِهلم�ت بأمجعها فطر ًّيا يف
قل�ب اإلنس�ان؛ وأنه «قد تواترت األخبار عن أهل بيت النب�وة متصلة إلی النبي ‘

ب�أن معرفة اهلل تعاىل ومعرف�ة توحيده بعنوان أنّه خالق العامل وأن له رضی وس�خ ًطا،
وأن�ه الب�دَّ من معلـم مـ�ن جهـة اهلل تعـاىل لـيعلم اخللق ما يرضيه وما يس�خطه ،من
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األم�ور الفطري�ة التي وقعت يف القل�وب بإهلام فطري إهلي كـام ق�ال احلكامء :الطفل

يتعلق بثدي أ ّمه بإهلام فطري إهلي»(. )28

وإلثبات قوله استش�هد بالرواية الواردة عن أيب عبد اهلل × حيث «قال :ليس للِهّ

عرفهم أن
يعـرفهم ،وللِهّ عىل اخلل�ق إذا ّ
على خلق�ه أن يعرفوا ،وللخلـق على اهلل أن ّ
يقبلوا»(.)29

التمس�ك بروايات املعصومني يف االس�تنباط حيتاج إىل دليلني :عقيل ونقيل،
ورأى
ّ

فق�ال « :أ ّم�ا العقلي فام ح ّققناه س�اب ًقا م�ن ّ
أن املنطق غير عاصم عن اخلط�أ يف موا ّد

األف�كار والعاص�م عن�ه صاح�ب العصمة؛ وأ ّم�ا النقيل :فما مىض يف كالمن�ا من أنّه
مسألة مل تكن من رضور ّيات الدين»(.)30

فإش�ارته إىل الدلي�ل العقيل تعك�س تأييده لالس�تناد إىل العقل م�ن حيث املنهج،

مصدرا مس�تقلاً  .وقد
ولكنه ال يؤ ّيده كمصدر ،فهو يرى العقل أداة ووس�يلة ،وليس
ً

رصح برأيه يف الفائدة الثانية والعرشين من كتاب «دانشنامه شاهي» وهو أن الروايات
ّ
أفصحت بأنه ال جيوز حتصيل فهم الصفات الثبوتية والسلبية هلل تعاىل وقضايا التوحيد

بالفكر والنظر لوقوعه يف اخلطأ ،ولذلك ينبغي الرجوع إىل املعصومني ^(.)31

بع�ض املحققني أكَّد رضور َة تفكيك مقام االس�تنباط عن مق�ام اإلثبات والدفاع

ع�ن البيان�ات الكالمي�ة؛ ألن حمور اس�تنباط الفقهاء املس�لمني هو مع�اين النصوص

الدينية ،وعىل هذا األس�اس فاالجتهاد وس�يلة ملقاربة تلك النصوص والكش�ف عن

معانيها ومدلوالهتا ،واس�تنا ًدا إىل ذلك فرشط انتساب أي قول إىل الدين يف البحوث

الدينية هو العثور عليه بأسلوب منهجي يف النصوص املقدّ سة ،وتبيني طريقة استناده
إىل تلك النصوص.

هذا املوضوع يصدق يف ّ
كل القضايا الدينية حتى يف املوارد التي ال يمكن االستفادة
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التمس�ك بكالمهم ^ يف ّ
األئمة األطه�ار ^ بأنّه جيب
كل
ّ
توات�رت األخبار ع�ن ّ

191

المِءاَّل
م
د.
/صالح العبيدي
رسول َداََدلاََللَلةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
رضوي-ناصرفبيي
ى)َِفجَِّ
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
النجفيوُ
اظوُ
كِةاْلاِْلُ

فيه�ا م�ن الدين َت َع ُّبد ًّيا ،فمثلاً ال يمكن الرجوع إىل الوح�ي تع ّبدً ا يف إثبات وجود اهلل

تع�اىل ،ولكن لفهم موقف الدين يف كيفية إثباته ينبغي الرجوع إىل الوحي واملعصوم،
وبع�د هذه املرحلة ُيقارن املعنى احلاصل باملعتقدات املس� ّلم هب�ا وباألصول العقلية،
ثم سوف يصدّ ق هبا.
فإذا أحرزت موافقتها هلا ثبتت لدى املتكلم ّ
صحتها ،ومن ّ

وهك�ذا فمرحلة الكش�ف ع�ن املعنى ومرحل�ة التصديق ب�ه وقبوله مه�ا مقامان

يس�تتبعهام توضي�ح اخلط�اب الدين�ي وإثباته لآلخري�ن ،ثم ُيداف�ع عنه فيما إذا نقده

املخاطبون واملخالفون(.)32
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وعىل ّ
كل حال فإمعان النظر يف كتاب «دانشنامه شاهي» لالسرتآبادي وما اشتمل
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عليه من بحوث عقائدية يكش�ف بجالء عن اس�تفادته من العقل كأداة ـ مع رفضه له
كمصدر ـ سواء يف االستنباط أو إثبات اخلطابات العقائدية والدفاع عنها.

2ـ ردود فعل حممد أمني االسرتآبادي حيال أسلوب رشح املعتقدات
بع�د اس�تنباط القضايا االعتقادية م�ن النصوص الدينية ،ت�أيت مرحلة توضيحها

وإثباهت�ا .والتوضيح يف علم ال�كالم هو رشح املتك ّلم للقض ّية املس�تن َبطة بلغة املتل ّقي
واجب املتك ِّلم هو
وإزالة الغموض عنها سواء قبل هبا أم مل يقبل .وبعبارة أخرى :إِ َّن
َ
العرض اجل ِّيد ملا َيدَّ ِع ِيه وإيصاله إىل اآلخر بغض النظر عن قبوله أو عدمه(.)33

وعلى الرغم م�ن االعتقاد بل�زوم اس�تنباط تل�ك البيانات من خلال النصوص

الديني�ة ،ورضورة االس�تفادة من االس�تدالل العقيل يف رشحه�ا وإثباهتا لدى بعض

قوة وضعف طريقة اس�تخدام العقل ،فبعضهم قنع
املتك ّلمني ،ولكن ثمة اختالف يف ّ

ورجح اإلثبات عن طريق النقل ،وبعض آخر جعل االستفادة من
باحلدّ األدنى منها ّ

وأرص عىل الدرجة القصوى منها.
أساسا الستدالله
العقل ً
ّ

كبار العلامء يف مدرس�ة احللة ـ ومنهم :ابن ميثم والعالمة احليل ـ تعاطوا املس�ائل

الكالمي�ة بطابع فلس�في تا ّم ،فرشحوا البيانات الكالمية بنس�ق وأس�لوب فلس�في،
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ولك�ن ال بمعن�ى اتّباعهم الكامل للفالس�فة؛ ألن مؤلفاهتم تكش�ف ع�ن اختالفهم

م�ع الفالس�فة يف بع�ض املس�ائل ،بل نعن�ي أن طريق�ة خوضهم للبح�وث الكالمية
واستنتاجاهتم منها هي طريقة فلسفية.

ع�ز َّ
وجل:
ومث�ال على ذلك :قول اب�ن ميثم
البح�راين يف إثب�ات صفة القدرة هلل َّ
ّ

َ
ب ْ
ص�ح ْ
قادرا كذلك،
أن
«إن
قادرا عىل ك ُّل مقدورَ ،و َج َ
َّ
يك�ون كونه ً
أن يك�ون تعاىل ً
حق .بيان املالزمة :أنه تعاىل واج�ب الوجود من مجيع جهاته،
ح�ق فالالزم ّ
واملل�زوم ّ

ّ
يصح له فواجب أن جيب له ،ويكفي يف حتققه ذاته .وأما حقيقة امللزوم فألن
ف�كل م�ا ّ
املصحح لذلك هو اإلمكان ،وهو قائم يف ّ
كل مقدور»(. )34

قديم�ة لزم تع�دد القدماء ،والتايل باطل فاملقدّ م مثله ،ول�و كانت حادثة إما يف ذاته أو

ال يف حمل لزم التسلس�ل؛ ألن حدوث اإلرادة يف وقت دون آخر يس�تلزم ثبوت إرادة

خمصصة»(.)35

والنَّ َظ ُ�ر يف كتايب «كش�ف املراد» للعالمة احللي  ،و«قواعد املرام» الب�ن ميثم يبينِّ ُ
ٍ
ٍ
فلسفي.
بأسلوب
بوضوح طريق َة عرضهام للمسائل الكالمية
ٍّ

أيضا عند حماوالته للرشح
متس�ك االسترآبادي باألدلة النقلية ً
ويف الوقت نفس�ه ّ

تنس�يق األدلة
والتوضي�ح ،وه�ذا ال يعني أنه أمه�ل الدليل العقلي كأداة ،ولكنه أكّد
َ

النقلية مع العقلية .فمثلاً يف رشح أن صفات اهلل عني ذاته ،ذكر آراء احلكامء واعتربها

مطابق�ة ألحاديث أهل البيت ^ ،ثم رجع مرة أخرى إىل األحاديث لرشح صفات

أفعاله وصفات ذاته( ،)36فتش� ّبث هبا يف الفائدة الثالثني من كتابه «دانش�نامه ش�اهي»
لتوضيح اإلرادة واملشيئة اإلهلية ،واستشهد بعدّ ة أحاديث عىل ذلك:

أ ـ «ع�ن معلى بن حممد قال  :س�ئل الع�امل × كيف علم اهلل ؟ قال :علم وش�اء،

وأراد وق�دّ ر ،وقضى وأمىض ،فأمىض ما قىض ،وقىض ما ق�در ،وقدر ما أراد ،فبعلمه
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احليل يف موضوع إرادة اهلل سبحانه« :أن إرادته لو كانت
مثال آخر هو قول العلاَّ مة ّ
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كانت املش�يئة ،وبمشيئته كانت اإلرادة ،وبإرادته كان التقدير ،وبتقديره كان القضاء،

وبقضائ�ه كان اإلمض�اء ،والعلم متقدّ م عىل املش�يئة ،واملش�يئة ثاني�ة ،واإلرادة ثالثة،
والتقدي�ر واقع على القضاء باالمضاء .فلل�ه تبارك وتعاىل البداء فيام علم متى ش�اء،

وفيما أراد لتقدير األش�ياء ،ف�إذا وقع القضاء باإلمض�اء فال بداء ،فالعل�م يف املعلوم

قبل كونه ،واملش�يئة يف املنش�أ قب�ل عين�ه ،واإلرادة يف املراد قبل قيام�ه ،والتقدير هلذه
املعلوم�ات قب�ل تفصيله�ا وتوصيلها عيانًا ووقتً�ا ،والقضاء باإلمض�اء هو املربم من

املفع�والت ،ذوات األجس�ام امل�دركات باحلواس من ذوي لون وري�ح ووزن وكيل
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دب ودرج من إنس وجن وطري وسباع وغري ذلك مما يدرك باحلواس .فلله تبارك
وما ّ
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وتع�اىل فيه البداء مم�ا ال عني له ،فإذا وقع العني املفهوم املدرك فال بداء ،واهلل يفعل ما

يش�اء ،فبالعلم علم األش�ياء قبل كوهنا ،وباملش�يئة عرف صفاهتا وحدودها وأنشأها

قبل إظهارها ،وباإلرادة ميز أنفسها يف ألواهنا وصفاهتا ،وبالتقدير قدر أقواهتا وعرف
أوهل�ا وآخره�ا ،وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودهلم عليه�ا  ،وباإلمضاء رشح عللها

وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز العليم»(.)37

ب ـ ع�ن أيب عب�د اهلل × ق�ال ...« :إن اهلل مل جيرب أحدً ا على معصيته ،وال أراد -

إرادة حتم  -الكفر من أحد ،ولكن حني كفر كان يف إرادة اهلل أن يكفر ،وهم يف إرادة

اهلل ويف علم�ه أن ال يصيروا إىل يشء من اخلير ،قلت :أراد منه�م أن يكفروا ؟ قال:

ليس هكذا أقول ولكني أقول :علم أهنم سيكفرون ،فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست
هي إرادة حتم إنام هي إرادة اختيار»(. )38

ُيالحظ أن االسترآبادي اس�تفاد من روايات أهل البيت ^ يف توضيح علم اهلل

أيضا،
ووص�ف إرادت�ه وعالقتها باختيار اإلنس�ان ،ولكن�ه اعتمد األس�لوب العقيل ً

فذكر مواد القضايا وصغرى االس�تدالل إما ع�ن طريق نقيل أو عقيل مدعوم بالنقل،
فيمكن القول بأن أسلوبه ذو نزعة عقلية ،ولكنه ال يقبل العقل كمصدر مستقل.
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3ـ ردود فعل االسرتآبادي يف الدفاع عن املعتقدات

أب�دى املتكلمون املتأ ّثرون باملنهج الفلس�في ـ كالعالمة احليل ـ اهتام ًما بالبحوث

العقلية والفلسفية أكثر من النقلية عند دفاعهم عن األصول الكالمية يف مقابل التيارات

الفكري�ة ،وق�راءة يف كتاب «كش�ف املراد» للعالم�ة احليل كفيلة ببي�ان ذلك( ،)39ففي

بحث�ه لعمومية قدرة اهلل تعاىل والتوحيد يف اخلالقية ،نقل أولاً األقوال واإلش�كاالت

ال�واردة ،وانبرى للدفاع عن رأي اإلمامية ،فقال بأن مجيع تلك اإلش�كاالت باطلة؛
«ألن املقتضي لتعل�ق القدرة باملق�دور إنام هو اإلمكان ،إذ م�ع الوجوب واالمتناع ال

تع ّلق ،واإلمكان ثابت يف اجلميع ،فثبت احلكم وهو صحة التع ّلق»(.)40

ٌ
جاهل
نقصا يف نفس�ه ،وإما هو
إىل الداع�ي ،فمثلاً َم�ن يفعل
القبيح إ َّما لكي يزيل به ً
َ
َّ
بِ ُق ِ
وألن االثنني ليس�ا بموجودين لدى اهلل ،فيس�تحيل صدور القبيح
بح ذلك العمل،
عنه ،ومن هنا فال منافاة لذلك احلكم مع اإلمكان الذايت لصدور فعل القبيح املقتيض
لصحة تع ّلقه بقدرة القادر(. )41
ّ

االسترآبادي أوىل أمهية كبرية لآليات والرواي�ات يف الدفاع ورد آراء املعارضني،

ّ
ولعل أدلته النقلية هيمنت عىل سائر استداللته رغم أنه مل يقترص عىل النقل وحده.

فمثلاً َ :
بحث يف الفائدة التاسعة من كتابه «دانشنامه شاهي» العلم بحقيقة اليشء،

واعترض على رأي الفاضل الدواين والس�يد الشيرازي يف أن العل�م منحرص بكنه

الشيء ،فذك�ر أن الرأي املش�ار إلي�ه باطل من ع�دّ ة جهات ،إحداه�ا ترصيح بعض
األحادي�ث( )42ب�أن صانع العامل معلوم ل�دى العباد بوجوه واعتب�ارات ال بكنهه(.)43
ِ
الروايات
اهتم بِذك ِْر ِّ
وأورد عدّ ة أدلة يف الر ّد عىل الدواين والس�يد الشيرازي ،ولكنه َّ

متسك باألدلة العقلية يف مواصلة بحثه.
املنقولة يف مقدمتها ،مع أنه ّ
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ِ
ونق�ل ق�ول النظ�ام يف أن اهلل تع�اىل ال يقدر على القبيح ألن�ه ُّ
اجلهل أو
يدل على
ِ
بالنظر
احلاج�ة ،وأجاب عنه بأن حكم اس�تحالة صدور القبيح ع�ن اهلل تعاىل حاصل
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مث�ال آخ�ر :ناقش رأي بعض الفالس�فة يف أن اهلل تعاىل عامل بكليات األش�ياء منذ

األزل ال بجزئياهتا يف الفائدتني الثالثة عرشة والرابعة عرشة من الكتاب نفس�ه ،وأقام

مشيرا يف بدايتها إىل أحاديث أهل البيت ^ بأهنا رصحية يف أن علم
األدلة عىل رأيه
ً
اهلل باملفهوم�ات بع�د خلق األش�ياء هو عني علمه هبا قبل اخلل�ق ،وال يوجد أي فرق

بينهما()44؛ ولذلك اعتق�د ببطالن الرأي القائل بأن هلل علمني :أحدمها حصويل إمجايل

هو عني ذاته ومقدّ م عىل خلق األشياء ،واآلخر حضوري تفصييل وهو عني األشياء.
وكذل�ك ذك�ر دليل�ه النقلي يف الفائ�دة الثاني�ة عشرة ،ثم س� ّطر بالتفصي�ل أدلته
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العقلية(. )45
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يتطرق إىل رأي األش�اعرة يف نس�بة مجيع األعامل إىل اهلل س�بحانه ونفي
مثال ثالث ّ

تأثري اإلنسان فيها ،أي ال وجود لتأثري فعل العبد؛ ألن اهلل تعاىل خالق الفعل ،والقدرة
متعلق�ة ب�ه( .)46وهنا يف الفائدة الثالثة والثالثني من كتابه «دانش�نامه ش�اهي» عرض
والفس�اق
االسترآبادي اعتقاد األش�اعرة بأن الصاحلني ال يس�تح ّقون دخول اجلنة،
ّ

أيض�ا ال يس�تح ّقون دخ�ول جهنّ�م؛ ألن أفعاهلم قرسي�ة وهم جمبرون عليها ،ولكن
ً

والفس�اق بالنار ،ولذلك جيب عليه إدخاهل�م فيهام( ،)47ثم
اهلل وع�د الصاحلين باجلنة
ّ
تصدى للدفاع عن اعتقاد اإلمامية بأن اإلنس�ان فاعل خمتار ألفعاله معتمدً ا عىل عدّ ة

أحاديث ،منها:

ع�ز ّ
وجل خلق
«ع�ن إبراهي�م بن عمر اليماين ،عن أيب عب�د اهلل × ،قال :إن اهلل ّ

اخلل�ق ،فعلم ما هم صائرون إلي�ه ،وأمرهم وهناهم ،فام أمرهم به من يشء فقد جعل

هلم الس�بيل إىل األخذ به ،وما هناهم عنه من يشء فقد جعل هلم الس�بيل إىل تركه ،وال
يكونوا آخذين وال تاركني إال بإذن اهلل»(. )48

و«ع�ن يون�س بن عبد الرمحن عن غير واحد ،عن أيب جعف�ر ،وأيب عبد اهلل ‘،

عز ّ
وجل أرحم بخلقه من أن جيبر خلقه عىل الذنوب ثم يعذهبم عليها،
ق�اال :إن اهلل ّ
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أمرا فال يكون .قال  :فس�ئال ‘ :هل بين اجلرب والقدر منزلة
واهلل ّ
أع�ز م�ن أن يريد ً

ثالثة؟ قاال  :نعم ،أوسع مما بني السامء واألرض»(.)49

و ُيالحظ أنه منح الدليل النقيل واألحاديث عناية كبرية يف الدفاع ور ّد الشبهة ،كام

أن نصوص األحاديث نفسها اشتملت عىل أدلة عقلية ،كذكر اهلل تعاىل لألمر والنهي

ث�م بيان�ه لطريق فعله تركه ،وأنه س�بحانه ال جيرب عبده أبدً ا على ارتكاب الذنوب ثم

يقدم عىل تعذيبه ،وهذا عالمة عىل قبوله للمنهج العقيل كأداة و ّثقها املعصوم × .
املنهج البديل لالسرتآبادي

مر ـ يف الفائدة الثانية والعرشين من كتاب «دانشنامه شاهي»
ذكر االسرتآبادي ـ كام ّ

الثبوتية والسلبية هلل تعاىل ،ويف بحوث التوحيد وغريها ،وقد تواتر هذا األمر املهم يف
أحاديث أهل البيت ^( .)50وأكّد يف مواصلة كالمه أن بعض أعالم الشيعة افتقدوا
التتبع الكايف هلذه الروايات ،وألِفوا كتب األشاعرة واملعتزلة ،فتأ ّثروا هبا(. )51

ِ
بحوثه
يوضح برصاحة رأي االسترآبادي  -ويف
الت ََّم ُّع� ُن يف ه�ذا القول  -ال�ذي ِّ

ٍ
عقيل ،ب�ل يرى أن
أي
الكالمي�ة ال�واردة ،يق�ود إىل االس�تنتاج بأنَّ� ُه ال خيالف َّ
دلي�ل ٍّ

التمسك باألحاديث يضمن طريق األمن والسالمة من الوقوع يف اخلطأ واالنحراف،
ّ
وأن األدلة العقلية معتربة حتت ظالل األحاديث .

كام أن نظرة إىل أدلته العقلية يف كتابيه «دانش�نامه ش�اهي» و«الفوائد املدنية» تُسفر

عن كونه ليس خمال ًفا للعقل واالس�تدالل العقيل ،وقد س�بقت اإلشارة إىل تفريقه بني
صور القضايا وموادها عىل أساس أن االستفادة من املنطق هي للعصمة من اخلطأ يف

()52
مف�ر من الرجوع إىل
ص�ور القضاي�ا ،ولكنه يعجز ع�ن أداء مهمته يف موادها  ،فال ّ

الدليل النقيل الصادر عن املعصوم واملصان من اخلطأ.

وبتعبري آخر :يعرتف االسرتآبادي بالعقل يف تصحيح صور القضايا( ،)53ولكنه يف
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احلس ،وما سوى ذلك ال يقبل به؛ لذا
موادها يرتيض الدليل العقيل إذا كان قري ًبا من ّ

يعدّ التأ ّمالت العقلية معتربة ما دامت مادة الفكر وصياغتها صادرتني عن اإلمام ×
ألهنا معصومة من اخلطأ ،وفيام عدا ذلك غري معتربة حلدوث أخطاء كثرية فيها(. )54

بناء عليه اعتقد بأن ما ُيرى يف علوم الفالسفة وحكامء اإلسالم من خطأ وشطط،

احلس ،فأخطأوا إما يف مواد األقيس�ة ،وإما
إنام هو يف العلوم التي تنأى قياس�اهتا عن ّ

ّ
الش�ك والش�بهة إىل املواد لدهي�م ،وإما لغفلتهم عن بع�ض االحتامالت التي
لتطرق
ّ
ذكره�ا اآلخ�رون .فقواعد املنطق إذن ليس�ت مصان�ة من اخلطأ يف مواد القياس�ات،
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بغض النظر عام ورد من النقل يف ذلك(.)55
أن ِمن ِ
االسترآبادي َّ
مجلة مش�اكل التأمالت النظرية اختالفها املثري للجدل،
رأى
ُّ
والرواي�ات أثبتت بنحو متواتر أنه ال جيوز حتصيل احلكم الرشعي النظري بالكس�ب

والنظ�ر؛ ألنه يفضي إىل اختالف اآلراء يف األص�ول والفروع الفقهية( .)56فاملش�كلة

أيضا ،وغفلة
الرئيس�ة يف علم الكالم من وجهة نظره هي اس�تناده إىل األفكار العقلية ً

العلماء عن هني األئم�ة أصحابهَ م عن َت َع ُّل ِم عل ِم الكالم القائ�م عىل األفكار العقلية،
ِ
السمع والنقل(. )57
وأمرهم بِت َِع ُّل ِم ِه عن
طريق َّ

واعتقد َأ َّن غفل َة املجتهدين عن الروايات ناشئة من « ُألفة أذهاهنم باعتبارات عقلية

ُأصولي�ة ظنّية حس�بوها أد ّلة عقلي�ة قطعية ،فيتحّي�رّ ون يف اجلمع بينه�ا وبني األخبار
صحة
العقيل
الصحيح�ة الرصحية»()58؛ ولذلك قبل بالدليل
القطعي وعدَّ ُه من قرائن ّ
ّ
ّ
أيضا ـ من وجهة نظ�ره ـ أن يكون مضمون اخلرب « ُمطاب ًقا
خبر الواحد ،ومن قرائنها ً
ّ
ال�دال عىل ّ
أن التكلي�ف ال يتع ّلق بغاف�ل عنه ما دام
للدلي�ل العقلي القطع�ي ،كاخلرب

غافلاً »(.)59

إذن مل يعارض االسترآبادي بنحو كيل َ
العقل واالس�تدالل العقيل واالستفادة منه
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مصدرا
يف العل�وم واألح�كام الرشعية ،بل خالف االس�تخدام املطلق للعق�ل وكونه
ً
مستقلاً .

العقيل ملدرس�ة احللة التي اتخّ ذ فيها علم الكالم
عارض  -يف الواقع  -االتجِّ ا َه
كام
َ
ّ
مرتكزا عىل
منح�ى جدل ًيا قبل زمن املحقق نصير الدين الطويس ،ولك ْن غدا يف َز َمنِ ِه
ً
مصدرا مستقلاً لعلم الكالم،
االستدالل الربهاين ،فالطويس تعاطى مع العقل بصفته
ً

على الرغم من اعرتافه بمحدوديته يف بعض املوارد مثل اجلزئيات( ،)60ثم بلغ االتجّ اه
قمة
العقيل
الفلس�في ذروت�ه يف املرحلة الزمنية للعالمة احليل ،ولذا عدّ االسترآبادي ّ
ّ

التمس�ك باألفكار العقلية  -التي رآها من االتجّ اهات الدخيلة ألهل الس�نة  -هي يف
ّ

النتيجة
ور ُه
مل يعتق�د االسترآبادي بكون العق�ل
مصدرا مس�تقلاًّ لتحصيل الرشيع�ةَ ،فدَ ُ
ً
ينحصر يف كونه جم�رد ٍ
معارضا من مطل�ق االتجّ اه العقيل ،بل
أداة ،لذا ما اتخّ�ذ موق ًفا
ً
َّ َ
ُ

رأى املنهج الفلس�في يف تفسير البيانات الكالمية ينأى بصاحبه عن الغاية ،وخيالف
هن�ج املعصومين ^ واألصحاب ،ومن هن�ا كان الرج�وع إىل أحاديث األئمة ^

أكثر الطرق أمنًا وسالمة من اخلطأ واالختالف.
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تلك املرحلة(.)61
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الطويس،
.1أس�اس االقتباس ،نصري الدين
ّ
حتقيق م�درس رضوي ،جامعة طه�ران ،طهران،
1376ش1997/م.
 .2تاري�خ احل ّل�ة ،يوس�ف کرک�وش الحليّ ،
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يركز هذا البحث عىل دراسة شخصية الشيخ فخر املحققني ،وهو
نوعا ما يف ذكر سريهتا
من الشخصيات الدينية التي اتسمت بغموض ً
يف كتب الرتاجم والسري ،ومل تظفر بام ظفرت به الشخصيات األوىل،
عىل الرغم من حصوهلا عىل صدارة احلوزة احللية آنذاك ،فإنّا مل نجد ما
وجدنا من آثار علمية ،وسرية واضحة ،كام هو احلال عند والده العلاّ مة
احليل.
لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل هذا الغموض الذي طال
حياته االجتامعية ،ويذكر شيئًا منها ،وما قيل عنه يف كتب الرتاجم
والسري ،وجعلته يف حمورين :األول اختص بحياة فخر املحققني
ورحالته العلمية ،ووفاته .واآلخر ّبينت فيه أهم ما أورده أصحاب
السري والرتاجم من أوصاف عن هذه الشخصية الدينية.
الكلامت املفتاحية:
فخر املح ِّققني  .احللة  .الرتاجم.
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The Pride of Investigators in the Most Important Biographies
Dr. Muhammad Munadil Abbas
Al-Alama Al-Hilli Center
Abstract
This research focuses on the study of the character of Al-Sheikh Pride
of Investigators, a religious figure who was somewhat vague in mentioning
his biography in the books of biographies, and did not give rise to what
the first characters bore, even though he gained the lead of Al-Hilli estate
father has.
Therefore, this research aimed to highlight this long-standing ambiguity of his social life, and to mention something of it, and what was said
about it in the books of biographies, and made it into two parts: the first
was about the pride of investigators' life, his scientific trips, and his death.
The other set out the most important descriptions of this religious figure
provided by the owners of the biographies.
Keywords:
The pride of Investigators, Hilla, Biographies.
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at that time, we found no scientific traces, and a clear biography, as his
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املقدمة



احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام عىل املبع�وث رمحة للعاملين ،وخاتم

األنبياء واملرسلني ،وأفضل من نطق بالضاد من املتكلمني ،نبي الرمحة ،ورسول األمة
أيب الزهراء أمحد ،وعىل أهل بيته املنتجبني.
أ ّم�ا بع�دَ ،ف َّ
إن احللة مدين�ة علم برزت فيها ش�خصيات ذات طاب�ع ديني ،خمتصة

بالفق�ه واألص�ول وبيان علوم الفلس�فة وال�كالم واملنطق ،وقد أصبح�ت قبلة العامل

وفهام�ة العرص ،صاحب العل�وم ،ومداوي الكل�وم ،املحقق املدقق،
علاّ م�ة الدهرّ ،
فخر امل ّلة ،وشمس احللة ،حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليل.+

آليت أن أبحث س�ع ًيا عماّ يتع ّلق هبذه الش�خص ّية ّ
الفذة م�ن أوصاف علم ّية،
وق�د ُ
كان قد اس�تح ّقها من املقربني وغري املقربني يف حياته وبعد مماته ،س�واء من أس�اتذته
توس�ع علومه ومعرفته يف جماالت
كان ه�ذا الوصف أم من تالمذته ،وهذا دليل عىل ّ
متنوعة ،ومل يقترص عىل علم واحد.

وارتأي�ت أن يكون البحث يف حمورين تتقدمهام مقدمة وتتلومها خالصة تبينّ أهم
النتائج.
املح�ور األول:
اخت�ص بحي�اة فخ�ر املح ِّققني ونتاجاته :وتضمن اس�مه ونش�أته
ّ
ودراسته ومشاخيه وتالمذته وألقابه ،ورحالته العلمية ومؤلفاته وكلامت والده بحقه

وتاريخ وفاته.

املحور الثاين :تضمن أوصاف فخر املح ِّققني يف أهم كتب الرتاجم والسري :ابتدا ًء
ممن عارصه مثل :ابن الفوطي ،وانتها ًء باملحدَ ثني.
وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني.
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أمج�ع من القرن الس�ادس اهلجري حتى القرن التاس�ع اهلجري ،وم�ن هؤالء العلامء
املكرم ،نجل
الذي�ن صدح�ت أفكارهم يف أرج�اء املعمورة :امل�وىل املع َّظم ،والش�يخ َّ

207

المِءاَّل
م
د.
عباس
مناضل
َداََدلاََللدَ.لةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
محمدفجَِّفبيي
ى)َِ
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

احملو ُر األو ُل :حياة فخر ِّ
احملققني ونتاجاته
امسه ،وكنيته:
املطهر احلليّ ّ  ،أبو طالب(.)1
عيل بن َّ
فخر الدِّ ين َّ
حممد بن احلسن بن يوسف بن ّ

مولده:

ُولِدَ باحل َّلة يف ليلة االثنني نصف الليل تقري ًبا ،ليلة العرشين من مجادى األوىل سنة
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احليل ،إذ ُ
حممد كان قري ًبا
(682ه�ـ)( ،)2وقد َ
يقول« :ومولد ّ
أثبت ذلك والده العلاَّ مة ّ
من نصف الليل ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة اثنتني وثامنني وستّامئة»(.)3
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ومنهم من ذكر ّ
أن والدته كانت يف الثامن عرش من مجادى اآلخرة إذ نجد نس�خة

الطويس( )4يف أواخر
من (قواعد األحكام) كتبها عيل بن احلسني بن عبد اهلل بن حممد
ّ
ِ
نصه « :مولد
مجادى األوىل س�نة (900هـ) ،وكُتب يف أس�فل ظهر الورقة األخرية ما ّ
الش�يخ فخ�ر الدي�ن بن الش�يخ مج�ال الدين (رمحهما اهلل تع�اىل) يف الثام�ن عرش من

مجادى اآلخرة لس�نة اثنتني وثامنني وس�تامئة اهلجرية»( .)5وتابعه املريزا األفندي (ح ًّيا

1131هـ)( ،)6غري أن األخري جعل يوم والدته يف  -مصنفه رياض العلامء -يف الثاين
والعرشين من مجادى اآلخرة(.)7

كثريا ،س�واء يف ِس�نِ ّي والداهتم أو ِسنِ ّي َو َف َياهتم ،والراجح
وهذا االختالف وارد ً

معو ٌل عليه.
عندنا ما ذكره والده العلاّ مة احليل ،وهو دليل َّ

نشأته ودراسته:
َ
واش�تغل عنده بتحصيل العلوم العقل ّية والنقل َّية كام
تر َّبى يف حجر والده العلاَّ مة،

رصح به هو يف رشح خطبة القواعد بقوله« :إين اشتغلت عند أيب بتحصيل العلوم من

املعق�ول واملنقول وقرأت علي�ه كت ًبا كثرية من كتب أصحابنا إلخ»( .)8وكفى بالعلاّ مة
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مع ِّلًم�اً ومرب ًيا لينال ه�ذا املتعلم واملرتبيِّ عىل يديه أعىل الدرج�ات العلم ّية والكامالت
ثم ت ََص�دَّ َر للتدريس بعد وفاة أبيه س�نة
النفس� ّيةَ .أق�ر َأ يف حي�اة أبيه ،وأجاز جلامع�ةَّ ،

وخترج به مجاعة(.)9
(726هـ) ،وخلفه يف جملسه ببلدته احل َّلةّ ،

اجتهاده:

وو ِصف
برع يف سائر علوم الرشيعة ،حتَّى نال رتبة االجتهاد وهو يف مقتبل عمرهُ ،

بأنه« :افتخار آل املطهر ،وش�امة البدر األنور ،وه�و يف العلوم العقل ّية والنقل ّية مد ِّقق

علو الفهم والذكاء مد ِّقق ليس له نظري»(.)10
نحرير ،ويف ِّ

نق�ل احلاف�ظ( )11م�ن الش�افعية يف مدح�ه :إنه رآه م�ع أبيه يف جملس الس�لطان

َم ْرض َّية ،تربى يف حجر أبيه العلاّ مة ويف الس�نة العارشة من عمره الرشيف فاز بدرجة

االجتهاد(.)12

مشاخيه:
ذك�رت املصادر أن فخ�ر املح ِّققني اجتهد يف وقت مبكر جدًّ ا ،األمر الذي أدى إىل

اكتفائ�ه بوالده على األغلب يف حتصيل علومه ،وبعضها ذكر أنه تتلمذ عىل يد املحقق

احليل(.)13

احليل وهم كبري؛ ّ
ألن وفاة
وال�ذي نرجحه أن تتلمذ فخر املح ِّققين عىل يد املحقق ّ

املحق�ق احليل كانت س�نة (676هـ) ،ووالدة فخ�ر املح ِّققني كانت س�نة (682هـ)،
فم�ن أي�ن حصلت تلمذة الفخر عليه؟! ومنهم من ذه�ب إىل أن الفخر تتلمذ عىل يد

عمه عيل بن يوس�ف بن املطهر احليل( .)14ومل تذك�ر املصادر غري ذلك( .)15وقد رصح

الدكت�ور حس�ن احلكيم بأن ريض الدين عيل يوس�ف ابن املطه�ر روى عن ابن أخيه

فخر املح ِّققني( ،)16والظاهر أ َّن ُه َو ْه ٌم منه.
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حمم�د الش�هري بـ (خ�دا بنده) فوجده ش�ا ًّبا ،عا ًملا ،فطنًا ،مس�تعدًّ ا للعل�وم ،ذا أخالق
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من تالمذته(:)17

 -1إبراهيم بن احلسني األميل (ح ًّيا 709هـ).

 -2أمحد بن بلكو أيب عبد اهلل بن طالب بن عيل اآلوي (ت723هـ).

 -3السيد نجم الدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب احلسيني (ت754هـ).

 -4الس�يد حممد بن يوس�ف بن العالء بن احلس�ن املل َّقب بـ(نظ�ام الدين) (ح ًّيا

757هـ).

 -5ول�ده الش�يخ أب�و املظف�ر حييى ب�ن حممد بن احلس�ن اب�ن املطهر احللي (ح ًّيا
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757ه).
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املطهر احليل
 -6ول�ده ظهير الدي�ن حممد ب�ن حممد بن احلس�ن بن يوس�ف ب�ن َّ

(ق8هـ) تويف يف حياة والده ،أي قبل 771هـ.

 -7السيد تاج الدين حممد بن القاسم بن معية (ت776هـ).
 -8الشهيد األول حممد بن مكي العاميل (ت786هـ).

 -9الشيخ نظام الدين عيل بن عبد احلميد النييل (ح ًّيا791هـ).
 -10السيد حيدر بن عيل اآلميل (ح ًّيا 794هـ).

 -11حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ( ت 817هـ)(.)18

 -12املحقق العلاّ مة فخر الدين أمحد بن عبد اهلل املتوج البحراين (ت820هـ).

 -13املقداد بن عبد اهلل السيوري (ت826هـ)(.)19

وغريهم من األفاضل.

ألقابه:
ل َّقبه والده بفخر الدين .
()20

والظاه�ر ّ
أن ه�ذا اللقب رافقه يف حياته حتى ممات�ه ،ومل ُيل َّقب بغريه ،والدليل عىل

ذلك ما نقله الفاضل املتتبع اخلبري األغا موس�ى املوس�وي الزنجاين عن ظهر نس�خة
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خطي�ة من القواعد( )21بخط جعفر بن حممد العراقي (ق8هـ)( )22الذي فرغ من كتابة

اجل�زء األول من�ه يف ي�وم الثالثاء اخلامس والعرشي�ن من رمضان املع َّظم من ش�هور
س�ت وس�بعني وس�بعمئة ما هذا لفظه  (( :زار الش�هيد قرب فخ�ر الدين رمحهام
س�نة ٍّ

اهلل تع�اىل ))...إل�خ( .)23فنالح�ظ ّ
أن لقب فخ�ر الدين هو اللقب الوحي�د الذي ناله
�ت س�نوات ،واس�تمر تعدد ألقابه حتى
يف حياته ،وبقي مالز ًما له حتى بعد وفاته بِ ِس ِّ

عرصنا احلايل.

ول ّقبه تلميذه الس�يد حيدر اآلميل (ت782هـ) بـ(ق�دوة املح ِّققني)( .)24ونالحظ

احللي( ،)25وكان الس�بب يف إطالق�ه -كما ذك�ر اخلوانس�اري (ت1313ه�ـ) -هو:

(للداللة عىل غاية نباهته يف العلوم احلقة ،وهناية جاللته يف هذه الطائفة املحقة)(.)26

وقد ذكر الدكتور يوسف الشمري ّ
مشريا
أن فخر املح ِّققني نال لقبه هذا من والده،
ً

يف ذل�ك إىل حم ِّق�ق كتاب (إيضاح القواعد) ،إذ يقولُ « :ل ِّقب هبذا اللقب ألنّه ّأول من

شمر لرشح كتاب إشكاالت القواعد ،فكأنه أوضح الطريق ملن تأخر عنه لذلك لقبه
وال�ده العلاّ م�ة احليل فخ�ر املح ِّققني»( .)27وال يمك�ن الركون إىل هذا ال�رأي ،ألنّنا مل

نعث�ر – بعد البحث والتمحيص -عىل م�ا ذكره يف مقدمة حتقيق كتاب اإليضاح ،وما

وجدناه هو إطالق حم ِّقق الكتاب التسمية املشهورة أثناء احلديث عن الشيخ حممد بن
احلسن.

مرج ًح�ا ّ
أن ّأول من أطلق ه�ذا اللقب هو الش�يخ ابن فهد
وذك�ر ميثم احلميري ّ

احليل(841ه�ـ) ،إذ يق�ول« :ورد التصـري�ح هبذا اللقب يف كت�اب (املهذب البارع)

للش�يخ ابن فهد احليل (841-757هـ) يف ح�دود ( )160مور ًدا يف كتابهّ ،
ولعل ابن

املرتجم»(.)28
فهد هو أقدم من أطلق هذا اللقب عىل شيخنا
َ
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وأول من جعله قدوة للمحققني أمجع ،وهذا الوصف
أنّه ّأول من وصفه بـ :املحققّ ،
مل ُيس�بق أن ُو ِص�ف به أحد قبله .أما لقب فخ�ر املح ِّققني ،فقد ذكره ّأول مرة ابن فهد
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وال�ذي نراه أن لقب الفخر هو من بناة أف�كار أبيه ،وإطالق لقب :املح ِّقق هو من

بن�اه أف�كار تلميذه اآلميل ،وقد مجع ابن فهد احليل بني لقب أبيه ولقب اآلميل ،فأوجد

لقب فخر املح ِّققني.
لنا َ

وم�ن ألقاب�ه األخ�رى :رأس املد ِّققني( )29وفخر اإلسلام( .)30وفخ�ر امل َّلة واحلق

والدين(.)31

ونالحظ َّ
أن لقب فخر املح ِّققني قد س�اد عىل ألقابه األخرى ،حتى صار أشهر من
االسم العلم ،وحيثام ُذ ِكر ُيعلم أن املراد منه ابن العلاّ مة احلليِّ .
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رحالته العلمية:

212
212
212

اس�تنا ًدا إىل قول اهلل س�بحانه وتعاىل (قل هل يس�توي الذي�ن يعلمون والذين ال
يعلمون) اآلية ( )9من س�ورة الزمر .وإىل قول النبي |َ « :م ْن َس� َل َك َط ِري ًقا َي ْلت َِم ُس
فِ ِيه ِع ْلماً َ ،س َّه َل اللهَُّ َل ُه َط ِري ًقا إِلىَ الجْ َن َِّةَ ،وإِ َّن المَْلاَ ِئ َك َة َلت ََض ُع َأ ْجنِ َحت ََها ِر ًضا لِ َطالِ ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم،
َان فيِ المَْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ،حتَّى الحِْ يت ِ
اءَ ،وإِ َّن َف ْض َل
السَم�اَ ء َوالأْ َ ْر ِ َ
َوإِ َّن َطال َ
ب ا ْلع ْل ِم َي ْس� َت ْغف ُر َل ُه َم ْن فيِ َّ
ب ،إِ َّن ا ْلع َل ء ور َث ُة الأْ َنْبِي ِ
ا ْلعالمِ ِ َعلىَ ا ْلعابِ ِد َك َف ْض ِل ا ْل َقم ِر َعلىَ س ِائ ِر ا ْلكَو ِ
اك ِ
اء ،إِ َّن الأْ َنْبِ َيا َء
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ماَ َ َ َ
َ
لمَ ْ ُي َو ِّر ُثوا ِدين ًَارا َولاَ ِد ْرهمَ ً ا ،إِ َّنماَ َو َّر ُثوا ا ْل ِع ْل َمَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ َوافِ ٍر»( .)32فقد كان
َ
والرتحال من مكان إىل مكان ،من أجل دراسة العلم
السفر
دأب العلامء وطلبة العلم
ُ
َ
أو تدريس�ه ،حتى قطعوا املس�افات البعيدة وكانوا يته َّيبون كدَّ الطلب ومعاناة ما فيه
من املشقة والن ََّصب.

حتملوا ُب ْعدَ ُّ
الشقة وعظم املشقة ،فكان يرحتل
و ُي َعدُّ فخر املح ِّققني واحدً ا من الذين َّ

من بلدة إىل أخرى ،وكانت هذه الرحالت عىل شكلني:
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األول :رحالته مع أبيه العلاّ مة.
اآلخر :بعد وفاة أبيه.
وكان كوالده العلاّ مة ،إذ إنّه يس�افر ألجل التدريس واإلجازة ،ومل نعثر عىل نص

يوضح أنّه س�افر لطلب العلم من أحد؛ ألنه اكتفى بام أخذه عن والده العلاّ مة الذي
ّ
األول آنذاك ،ومن هذه الرحالت:
كان املصدر ّ

اً
أول :رحالته مع أبيه:

 /1رحلته إىل بغداد:

(اجلام�ع للرشائ�ع) للش�يخ حييى بن س�عيد احليل (ت690ه�ـ) ،من ّأول�ه إىل كتاب

(الس�بق والرماية) ،وأجاز ل�ه روايته ،إذ يقول ..« :كتاب (اجلامع) س�معت منه عىل

ونور رضحيه -يف بغداد س�نة س�بعامئة إىل كتاب (الس�بق
وال�دي –ق�دس اهلل روح�ه ّ
والرماية) ،وأجاز يل روايته ك ّله ،عنّه ،عن املصنّف ،وباقي إجازاته إجازةً»(.)33
 /2رحلته إىل كربالء:

س�افر فخر املح ِّققني مع والده إىل كربالء س�نة 705هـ ،والتقى هبام الش�يخ حممد

ب�ن أيب طال�ب بن حاج حمم�د اآلوي (ق8هـ) الذي نس�خ كتاب (هنج املسرتش�دين

يف أص�ول الدين) يف بغداد س�نة 702هـ ،وقرأها على العلاّ مة ثم قرأها عىل ابنه فخر
املح ِّققني .وهذا نص اإلجازة:

عيل هذا الكتاب الش�يخ األجل األوح�د الكبري العامل الفاضل املحقق املدقق
«قرأ َّ

ملك العلامء قدوة الفضالء رئيس األصحاب الفقيه شمس الدين حممد بن أيب طالب
ابن احلاج حممد بن احلسن اآلوي أدام اهلل إفضاله من أوله إىل آخره قراءة مهذبة تشهد

بفضله وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عني وغريه من مصنفايت  .وكتب العبد الفقري
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صاحب والده العلاّ مة يف سفره إىل بغداد ،سنة 700هـ ،وقد قرأ عىل والده كتاب
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إىل اهلل تعاىل حس�ن بن يوسف بن املطهر مصنف الكتاب يف احلرضة الرشيفة احلائرية

(صلوات اهلل عىل مرشفها) يف مس�تهل ش�هر رجب من س�نة  705حامدا مصليا .ثم

قرأها عىل فخر املح ِّققني ابن املصنّف يف تلك السنة فكتب له اإلهناء بخطه»(.)34

وكذل�ك التقى هبام الش�يخ أبو الفت�وح أمحد بن بلكو (أيب عب�د اهلل) بن أيب طالب

ب�ن عيل اآلوي ،الذي نس�خ كت�اب (هنج املسرتش�دين) للعلاّ مة ،وف�رغ منه يف حياة

املؤل�ف ،وق�رأ عىل فخر املح ِّققني حممد بن العلاّ مة احلليّ كتاب «هنج املسرتش�دين يف
ُأص�ول الدين» للعلاّ مة .وكتب له فخر املح ِّققني إج�ازة عىل كتاب «مبادئ الوصول
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إىل علم األُصول يف ُأصول الفقه» للعلاّ مة يف رجب سنة 705هـ( .)35فقد قرئت عىل
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مؤلفها ،العالمة احليل نفس�ه ،من قبل ناس�خها اآلوي ،يف «شهر رجب من سنة مخس

أيضا ،من قبل ناس�خها ابن بلكو ،عىل فخر املحققني «يف جمالس
وس�بعامئة» ،وقرئت ً

آخرها احلادي والعرشون من رجب س�نة مخس وسبعامئة»( .)36ثم سار إىل السلطانية
مع والده حينام أرس�ل الس�لطان خدابن�ده بإحضار العلاّ مة احليل حلل مس�ألة طالق

زوجته(.)37

يتض�ح ممّ�ا تق�دم َّ
أن كلاًّ م�ن الش�يخ حممد ب�ن أيب طالب ب�ن حاج حمم�د اآلوي

والش�يخ أيب الفت�وح أمحد بن بلكو ،قد قص�دا العراق ،والتقي�ا بالعلاّ مة احليل وولده

فخر املح ِّققني ،وقرآ عليهام وأجازامها ،وعىل الرغم من مالزمة فخر املحققني لوالده

العلاّ م�ة احليل ،فإنّه ال يوج�د لدينا دليل قاطع ّ
درس أو كتب إجازة
أن فخر املحققني ّ
يف كربالء؛ ألن الواضح من نص اإلجازة الس�ابق ّ
أن العلاّ مة احليل أجاز حممد بن أيب

طالب اآلوي يف مس�تهل ش�هر رجب ،أم�ا فخر املحققني فكان�ت إجازته يف احلادي

يدونون إجازاهتم
والعرشين من ش�هر رجب يف س�نة 705هـ .فضلاً عن أن العلماء ّ

بذك�ر امل�كان إن كان يف إح�دى األماكن املقدس�ة ،وه�ذا ما الحظن�اه يف نص إجازة

العلاّ مة احليل املذكورة ساب ًقا .فالحظ.
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 /3رحلته إىل السلطانية:

بع�د أن أرس�ل الس�لطان خدابنده بإحض�ار العلاّ مة احليل إليه حلل مس�ألة طالق

زوجته املش�هورة ،ذهب العلاّ مة مصطح ًبا ولده فخر املح ِّققني إىل السلطانية ،وهناك

التقى هبام ش�مس الدين حممد بن أيب طالب اب�ن احلاج حممد اآلوي جمد ًدا –بعد لقائه

إيامه�ا يف الع�راق -وقرأ عىل فخر املح ِّققني نس�خة كتاب (مراص�د التدقيق ومقاصد
التحقي�ق) للعلاّ م�ة احليل ،يف مجادى اآلخرة س�نة 710هـ ،وأج�ازه عليها ،ومن قبله

أجازه املصنف نفسه(.)38

 /4رحلته إىل احلجاز:

أش�به باملدرس�ة العلمية املتنقلة بني البلدان حتى جيتمعوا يف مكة حيث البيت احلرام،

وقد اس�تصحب العلاّ م ُة ولدَ ه فخر املح ِّققني سنة 717هـ إىل احلج ،وقرأ األخري عىل

أبي�ه كت�اب (هتذي�ب األحكام) يف طري�ق احلجاز ،حت�ى فرغ منه وختمه يف املس�جد

احلرام .ثم أجازه س�نة 758هـ للش�يخ شمس الدين حممد بن صدقة بن فائز بن عرفه
(ح ًّيا 763هـ)(.)39

ثان ًيا :رحالته بعد وفاة أبيه:
 /1رحلته إىل أذربيجان:
بعد وفاة العلاّ مة احليل بأشهر قليلة ،ضاقت احللة بولده فخر املح ِّققني نتيجة كثرة

املعان�د ،وهجر اإلخوان ،وتواتر الك�ذب والبهتان ،وقرر الرحي�ل إىل أذربيجان ،إذ

يق�ول إكمال كتاب (األلفني)« :حيث وصلت يف ترتيب ه�ذا الكتاب وتبيينه إىل هذا

الدليل يف حادي عرش مجادى اآلخرة سنة ست وعرشين وسبعامئة بحدود أذربيجان،

خط�ر يل أن ه�ذا خط�ايب ال يصلح يف املس�ائل الربهاني�ة ،فتوقفت يف كتابت�ه ،فرأيت
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كان ملوس�م احلج األثر الكبري يف التبادل الفكري لدى العلامء وطلبة العلم ،فكان

215

المِءاَّل
م
د.
عباس
مناضل
َداََدلاََللدَ.لةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
محمدفجَِّفبيي
ى)َِ
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

وال�دي علي�ه الرمحة تل�ك الليلة يف املنام وقد سلاين الس�لوان ،وصاحلني األحزان،

فبكيت بكاء ش�ديدا ،وش�كوت إليه من قلة املس�اعد ،وكثرة املعاند ،وهجر اإلخوان

وكث�رة العدوان ،وتواتر الكذب والبهت�ان ،حتى أوجب ذلك يل جالء عن األوطان،
واهلرب إىل أرايض أذربيجان»(.)40

 /2رحلته إىل النجف:
آخ�ر رحالت�ه العلمي�ة ه�ي النجف ،وكان يتردد بني احلل�ة والنجف يف س�نواته

األخيرةّ ،
ولعل ذل�ك الرتدد كان لزيارة قرب والده أو ملن�ح اإلجازات أو التدريس يف
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احلرضة العلوية املقدس�ة ،وكان محزة بن محزة بن حممد ،العامل اإلمامي ،املفتي ،نارص
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الدين العلوي احلسيني ،نزيل رشيفآباد ،قد قرأ عىل الفقيه فخر الدين حممد بن العلاَّ مة
املطهر احلليَّ كتابه « حتصيل النجاة » يف ُأصول الدين ،فكتب
احلس�ن بن يوس�ف ابن ّ

له يف س�نة (736هـ) إجازة بروايته ورواية س�ائر مصنّفاته ومرو ّياته ،ومجيع ما صنّفه

والده العلاَّ مة احلليَّ  ،واملح ِّقق احلليَّ ّ  ،والفقهاء املتقدّ مون .وقد سأل ابن محزة احلسيني

أس�تاذه املذكور جمموعة من املس�ائل ،فكتب له جواباهتا ،وأجاز له روايتها (بمش�هد
أمري املؤمنني  بالنجف) ،وأذن له باإلفتاء ،و َن ْقل األحكام الرشعية عنه(.)41

يتض�ح ممّ�ا تق�دم أن لرحالت فخر املحققني م�ع والده أو بمف�رده األثر الكبري يف

كثيرا من اإلج�ازات لطلبة العل�م ،بعد أن ق�رأوا عليه
الفك�ر اإلمام�ي ،إذ إنّ�ه منح
ً

مؤلف�ات وال�ده العلاّ مة ،ومؤلفات أس�اتذته الذي�ن أجازوا الرواي�ة عنهم وجييز من
جيده أهلاً لإلجازة ،فضلاً عن مؤلفاته التي قرئت عليه وأجازها.

مؤلفاته(:)42
ُت َع�دُّ كتابات ومؤ َّلفات كل كاتب أو مؤ ِّل�ف ترمجة ألفكاره وعلمه الذي حيمله يف

ّ
وألن ش�يخنا فخر املح ِّققني من العلامء الذين تصدروا رئاس�ة احلوزة العلمية
صدره،
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يف احلل�ة آنذاك فال يتب�ادر إىل ذهن عاقل أنه مل يضع مؤ َّل ًف�ا ،أو أنه وضع النزر القليل

من املؤلفات ،بل نجد عرشات املصنفات التي وضعها بني أيدينا للتد ِّبر يف أمور ديننا

وأحكام�ه الت�ي ترمجه�ا لنا بفهمه ونظرت�ه الثاقبة للنص�وص ،ولكنَّها كس�ابقاهتا من
مصنف�ات األعلام ،إذ وصل إلينا بعضه�ا ،و ُف ِقد عنَّا بعض آخ�ر ،وبعض مل َير النور
حتى اآلن لسبب ما ،وقد ارتأيت تقسيم مصنفاته عىل قسمني ،ويمكن بيان ذلك عىل
النحو اآليت:

القسم األول :وفيه نوعان:
األول :املصنفات املطبوعة املحققة :وهي ترتاوح بني الكتب والرس�ائل القصرية،
 -1إرشاد املسرتشدين وهداية الطالبني = واجب االعتقاد(.)43

 -2حتصيل النجاة(.)44

 -3ثالثة وأربعون حدي ًثا عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم)(.)45

 -4غاية السؤول يف رشح هتذيب الوصول إىل علم األصول(.)46
 -5الفخرية يف معرفة النية(.)47

 -6معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين(.)48

 -7النك�ت االعتقادي�ة =الرس�الة اجلوابية= املس�ائل واجلواب�ات= الفخرية يف

العقائد(.)49

 -8هناية املأمول يف رشح مبادئ الوصول(.)50
ثان ًيا :مطبوعة غري حمققة :وفيه مصنفان:

 -9إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد= إيضاح القواعد(.)51

 -10جامع الفوائد يف رشح خطبة القواعد(.)52
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وتقرب من ( )20مصنَّ ًفا ،نذكر منها:
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القسم الثاني :املخطوطات:
 -1حاشية إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن( :)53ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراين-

بعد استنتاج -أهنا من إمالء فخر املح ِّققني ،وتقرير تلميذه ظهري الدين عيل بن يوسف
بن عبد اجلليل النييل (ح ًّيا 777هـ)(.)54

 -2حاشية حترير األحكام الرشعية(.)55

 -3اخلالصة يف أصول الدين والعقائد(.)56
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 -4فت�اوى عن الش�يخ فخ�ر املح ِّققين( :)57ه�ي تس�عة اس�تفتاءات يف الطهارة
جاب عنها(.)58
والصالة والوقف ُو ِّجهت إليهَ ،ف َأ َ
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 -5املسائل الفخرية(.)59

 -6املسائل الفقهية( .)60املسائل املظاهرية= جواب مسائل ابن مظاهر(.)61
 -7واجبات الصالة(.)62

وكان وال�ده ق�د صنّ�ف إجابة اللتامس�ه كت ًبا كثيرة ،وطلب منه يف وصيت�ه له َبأن

يتم من كتبه( .)63والظاه�ر أن هذه الوصية مل تحُ َّق�ق؛ ًّ
ألن العلاًّ م ًة مل يرتك
يكم�ل م�ا مل ّ

بع�ده كتا ًب�ا مل يتمه ،نعم الفخر رتَّب بع�د وفاة والده كتاب (األلفين) فقط ،وهذا ما
ظاهرا.
وصلنا
ً

وفاته ومدفنه:

اتفق العلامء أن سنة وفاة فخر املح ِّققني (771هـ) ،غري أهنم اختلفوا يف يوم وفاته،

فمنه�م من حدده بيوم ( )15مجادى اآلخرة ،إذ يقول الس�يد الربوجردي« :تويف ليلة
اجلمعة خامس عرش شهر مجادى األخرى سنة إحدى وسبعني بعد السبعامئة ،فيكون

عمره عىل هذا تسعا وثامنني سنة تقري ًبا» .
()64

ومنهم من حدد وفاته بيوم ( )25مجادى اآلخرة ،إذ يقول السيد عيل الطباطبائي:

ّ
«إن وفات�ه كان�ت يف يوم اخلامس والعرشين من مج�ادى الثانية»( .)65ومنهم من جعل

الس َي ِر
ك
ه
نلَل ِجف
ْم َحأِّ.ق ِأ.ق
الموَّ
اظيُِ
ك
ارََّلَبأ ََار
م.
اجِءِم َو ِّ
َف ْخ ُر ال ُ
اظآُتَي ِ
د.ةب (َ
التاَّ َلُرض ُو
مِة
مف
يجِإ
ى) َِِّ
بااَّْلل ُ
الم
م
ك
مْ.يَدَاَد.
َ َّ

ُ

الشهر مدة وفاته من دون حتديد يوم معني( ،)66أو أشار إىل ّ
أن وفاته كانت أواخر شهر

مجادى الثانية(.)67

وه�ذا االختالف ناتج عن التصحيف الوارد يف النس�خ ،والذي نرجحه َأ َّن وفاته

كان�ت ي�وم اخلامس والعرشين من مجادى اآلخرة ،وقد قىض من العمر ما يقارب من

التس�عني س�نة ،وهذا ما أثبته مجلة من األعالم الذين ترمجوا لش�يخنا فخر امللة واحلق
احليل ،يف مؤ َّلفات كثرية.
والدين حممد بن احلسن بن يوسف ّ

أيض�ا ،فبعضهم ذكر أن�ه ُدفن قرب أبي�ه يف الصحن
أ ّم�ا حم�ل دفنه فمخت َل�ف فيه ً

رص َح الس�يدُ جعف�ر بحر العل�وم (ت 1377ه�ـ)« :إن فخ�ر املح ِّققني
العل�وي ،إذ َّ
ونقل الفاضل املتتبع اخلبري اآلقا موسى املوسوي الزنجاين ،عن ظهر نسخة خطية

م�ن القواع�د( )70بخط جعفر بن حمم�د العراقي الذي فرغ من كتاب�ة اجلزء األول منه

يف يوم الثالثاء اخلامس والعرشين من رمضان املعظم من ش�هور س�نة س�ت وسبعني
نصه « :زار الش�هيد قرب فخر
وس�بعامئة ،أي بع�د وفاة الفخر بخمس س�نني ،ما ه�ذا ّ

املح ِّققني  -رمحهام اهلل تعاىل  -وقال  :أنقل عن صاحب هذا القرب ،بنقل عن والده ،أن

من زار قرب أخيه املؤمن وقرأ عنده سورة القدر سبعا ،وقال« :اللهم جاف األرض عن

جنوهبم وصاعد إليك أرواحهم ،وزدهم منك رضوانًا ،وأسكن إليهم من رمحتك ما

تص�ل ب�ه وحدهتم ،وتؤنس به وحش�تهم إنّك عىل كل يشء قدي�ر» آمن اهلل من الفزع
األكرب القارئ وامليت»(.)71

احلمريي أن يكون حمل دفنه يف املش�هد العلوي قرب والده ،واستدل
ورج َح ميثم
ُّ
َّ

على ذلك بام وجده يف نس�خة قواعد األحكام التي كتبها عيل بن احلسين بن عبد اهلل
ب�ن حممد الطويس يف أواخر مجادى األوىل س�نة (ت 900هـ) ،وكُتِب يف أس�فل ظهر
الورقة األخرية ما نصه « :مولد الش�يخ فخر الدين بن الش�يخ مجال الدين (رمحهام اهلل
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مدفون يف النجف األرشف»( ،)68ومنهم من مل حيدد حمل دفنه ،لعدم معرفتهم به(.)69

219

المِءاَّل
م
د.
عباس
مناضل
َداََدلاََللدَ.لةأ.ة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
محمدفجَِّفبيي
ى)َِ
ارآ َيآََيِة
م.إَلى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

تعاىل) يف الثامن عرش من مجادى اآلخرة لس�نة اثنتني وثامنني وستامئة اهلجرية ،ووفاته

يف اخلامس والعرشين من مجادى اآلخرة لس�نة إحدى وس�بعني وس�بع مئة اهلجرية،
وحمُ ِل إىل املشهد الرشيف»(.)72
واملع�روف َّ
«أن املقصود بـ(املش�هد) عند اإلطالق هو مش�هد أمير املؤمنني ،
ُ

فمس�ألة مح�ل اجلثمان إىل املش�اهد املرشف�ة للدف�ن فيه�ا أمر حم َّب�ب ومشروع ،وقد

حص�ل مع مجلة من أعلام الطائفة ،كوالده العلاَّ مة ،وابن عمته الس�يد عميد الدين،

وغريهم»(.)73
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حممد تقي املجليس (ت 1070هـ)
وأورد الس�يد جعفر بحر العلوم ما نقله املولی ّ
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يف (رشح الفقيه) أنّه :دفن يف احل ّلةُ ،ث َّم نقل إىل النَّجف(.)74

ووجد يف نس�خة الطويس،
ومما نُقل عن زيارة الش�هيد األول لقرب فخر ا ُملح ِّققنيُ ،

أن الدليل واضح عىل َّ
وذك�ره املجلسي يف رشحه ،نجد ّ
أن فخر املح ِّققني له قرب آنذاك
يف النجف األرشف يف املشهد العلوي الرشيف ،لكنه اختفى بمرور الزمن ،واختفاؤه

ال يدل عىل أنّه غري موجود ،أو مل يكن له قرب كام تذكر بعض الروايات ،فكيف يكون
ذلك وهو العالمِ األوحد يف عرصه؟!

احملور الثاني :أوصاف فخر ِّ
احملققني يف كتب الرتاجم والسري
وكثريا لفخ�ر املح ِّققني ابتداء من
ذكرا ط ِّي ًبا
أور َد أصح�اب الرتاج�م والسير ً
ً

معارصيه وانتهاء باملحدثني ،ومن أهم الكتب التي ترمجت له:
جممع اآلداب يف معجم األلقاب

ابن الفوطي (ت 723هـ)
وصف�ه معارصه كامل الدين ابن الفوطي بأنه« :فخ�ر الدين أبو الفضائل حممد بن

املطهر األسدي احلليّ  ،الفقيه احلكيم األصويل.
مجال الدين احلسن بن يوسف ابن ّ
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توجه
اش�تغل على والده بالفقه واألص�ول وبحث املنطق وقرأ أكث�ر تصانيفه وملا ّ

والده إىل احلرضة الس�لطانية عىل عزم اإلمامة كان يف خدمته من س�نة عرش وس�بعامئة

وهو كريم األخالق فصيح العبارة مليح اإلش�ارة  ...رأيته يف حرضة والده وله ذهن
واهلمة
اجلم والنفس األب ّية
ّ
ح�اد ،وخاطر ن ّقاد ،وفخر الدين ذو الفخر الفخم والعلم ّ

العلية»(.)75

رشح خطبة اإلرشاد
الشيخ ظهري الدين عيل بن يوسف النييل (ح ًّيا 777هـ)

ذكر النييل ش�يخه فخر املح ِّققني -حينام ذكر والده العلاّ مة احليل -بقوله « :شيخنا

رفيع املنزلة ،حس�ن األخالق ،كان عىل ُخ ُلق عظي�مَّ ،
مهذب النفس ،متحل ًّيا بالعلوم

حائزا للس�عادتني
احلقيقي�ة ،واملع�ارف اإلهلية ،جام ًع�ا للفضيلتني العلمية والعمليةً ،

الدنياوية واألخروية ،أوحد زمانه يف العلوم الرشعية ،حسن التقرير ،كثري اإلنصاف،

كاره�ا للمغالبة ،راغ ًبا يف التحقيق ،راك ًبا ح�ذو التدقيق ،وكان عفي ًفا
حم ًّب�ا للمباحثةً ،
رشيف النفس ،عايل اهلمةِ ،
ملتز ًما بأسباب املودة ،و َغ ْل ِق أبواب الغيبة»(.)76
القواعد والفوائد

الشهيد األول حممد بن مكي العاميل (ت 786هـ)

أوصاف
نظرا لكثرة تتلمذ الشهيد األول عىل يد شيخه فخر املح ِّققني ،فقد وردت
ٌ
ً

متنوعة ،فمن األوصاف التي أوردها الشهيد األول بحق شيخه:

«الش�يخ اإلمام ش�يخ الشيعة ورئيس�هم فخر الدين أبو طالب حممد بن احلسن بن

املطهر»(.)77

وق�د أثنى علي�ه يف إجازاته ثنا ًء بلي ًغا يف مواضع كثرية ،إذ يقول يف إجازته للش�يخ
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حممد عبد عيل بن نجدة (ت 808هـ):
حممد بن أيب ّ
شمس الدين أيب جعفر ّ

«الشيخ اإلمام سلطان العلامء ومنتهى الفضالء والنبالء خامتة املجتهدين فخر امللة

املطهر مدّ اهلل يف
والدي�ن ،أب�و طالب حممد بن الش�يخ اإلمام الس�عيد مجال الدين ب�ن ّ

عمره مدًّ ا ،وجعل بينه وبني احلادثات سدًّ ا»(.)78

وقول�ه فيه ويف أس�تاذه الس�يد املرتىض عميد الدي�ن(( )79ت 754ه�ـ) يف إجازته

َ
األفضلني ،األكم َلين املجتهدَ ين،
ش�يخ َّي اإلما َمين
الب�ن اخل�ازن (ح ًّيا 791هـ)« :
َ
منته َيي أفاضل املذهب يف زماهنام ،السيد املرتىض عميد الدين ،والشيخ األعظم فخر
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الدي�ن اب�ن اإلمام األعظم احلجة ،أفضل املجتهدين ،مجال الدين أيب منصور احلس�ن
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املطهر ،أف�اض اهلل عىل رضائحه�م املراحم الرباني�ة ،وحباهم بالنّعم
ب�ن يوس�ف بن َّ
اهلنية»(.)80

املسائل احليدرية
السيد حيدر اآلميل (ح ًّيا 794هـ)

قال تلميذه األجل الس�يد حيدر اآلميل صاحب املس�ائل احليدرية التي س�أهلا عن

فخر املح ِّققني يف أول املس�ائل :هذه مسائل سألتها عن جناب الشيخ األعظم سلطان
العلماء يف العامل مفخر الع�رب والعجم قدوة املح ِّققني مقتدى اخلالئق أمجعني أفضل

املتأخري�ن واملتقدمني املخصوص بعناي�ة رب العاملني اإلمام العلاّ مة فخر امل َّلة واحلق

املطهر مد اهلل ظالل أفضاله وش�يد أركان الدين ببقائه ،مشافهة يف جمالس
والدين ابن َّ

متفرقة عىل سبيل الفتوى ،وكان ابتداء ذلك يف سلخ رجب املرجب سنة  759هجرية
نبوية هاللية ببلدة احللة السيفية محاها اهلل عن احلدثان وأنا العبد الفقري حيدر بن عيل
بن حيدر العلوي احلسيني اآلميل أصلح اهلل حاله وجعل اجلنة مآله .
()81
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املقترص يف رشح املخترص
ابن فهد احليل (ت841هـ)

ذك�ر اب�ن فهد احليل فخ�ر املح ِّققني بقوله « :وق�د أكني بكناية ع�ن الرشائع النافع

ع�ن اإلمام األعظم ،أس�تاذ اخلل�ق ،الفائز بقصب الس�بق ،نادرة الزم�ان ،واحد نوع
اإلنس�ان ،أيب منصور احلس�ن ب�ن املطهر احللي ،وعن ولده الس�عيد ق�دوة املح ِّققني

وأس�تاد املتبحرين أيب طالب حمم�د فخر املح ِّققني»( .)82واملالح�ظ هنا ّ
أن لقب قدوة
املح ِّققني ذكره السيد حيدر اآلميل يف مسائله التي سأل عنها أستاذه فخر املح ِّققني(.)83

عوايل اللئايل
أطراه ابن أيب مجهور األحسائي بقوله« :أستاد الكل الشيخ العلاّ مة والبحر القمقام

فخر املح ِّققني أبو طالب حممد بن الشيخ العلاّ مة ،مجال املح ِّققني أيب منصور ،احلسن
بن الشيخ الفاضل الكامل ،سديد الدين ،يوسف بن املطهر احليل قدس اهلل أرواحهم

أمجعني»(.)84
نقد الرجال

السيد مصطفى التفرييش (ق )11

ذكره التفرييش واص ًفا إياه بقوله « :حممد بن احلس�ن بن يوس�ف بن عيل بن مطهر

احللي ،فخ�ر املح ِّققني ،أبو طال�ب  ،+وجه من وجوه هذه الطائف�ة وثقاهتا وفقهائها

جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الش�أن ،حاله يف علو قدره وس�مو رتبته وكثرة علومه

أش�هر م�ن أن يذكر ،روى عن أبيه ،وروى عنه ش�يخنا الش�هيد ،له كت�ب جيدة منها

اإليضاح  .انتهى»(.)85
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ابن أيب مجهور األحسائي (ت 880هـ)
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أمل اآلمل
احلر العاميل (ت 1104هـ)

عرفه احلر العاميل بأنّه :الش�يخ فخر الدين حممد بن احلس�ن بن يوسف بن عيل بن
ّ

املطهر احليل.

ووصف�ه بالفاض�ل املحق�ق الفقيه الثقة اجللي�ل ،وذكر أنه يروي ع�ن أبيه العلاّ مة

وغريه .ويروي عنه الشهيد وأثنى عليه يف بعض إجازاته ثنا ًء بلي ًغا جدًّ ا(.)86
رياض العلامء وحياض الفضالء
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املريزا عبد اهلل أفندي األصفهاين (ح ًّيا 1131هـ)
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عرف�ه األفن�دي بأنّ�ه الش�يخ فخر الدين حممد بن احلس�ن بن يوس�ف ب�ن عيل بن
ّ

املطهر احليل .ووصفه بكونه فاضلاً حمق ًّقا ثق ًة جليلاً  ،وذكر أنّه يروي عن أبيه العلاّ مة
ّ
وغريه(.)87

روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات
املريزا حممد باقر األصبهاين (ت 1313هـ)

أضفى األصبهاين وص ًفا فريدً ا لفخر املح ِّققني ،ومل يذكره أحد قبله ،إذ يقول :زين

املجتهدين وس�يف املجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب حممد بن العلاّ مة املطلق مجال

الدين حسن بن يوسف بن املطهر احليل»(.)88

أن وال�ده العلاَّ م�ة لقبه بفخ�ر الدي�ن ،ولقبه غيره بِ َف ِ
وبَّي�نَّ َ َّ
خ�ر ا ُمل َح ِّققني ورأس
املد ِّققني ،إذ يقول« :املل ّقب عند والده بفخر الدين ،ويف سائر مراصده وموارده بفخر
املح ِّققني ،ورأس املد ِّققني»(.)89
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خالصة البحث:
بع�د هذه الرحلة املاتعة مع فخر املح ِّققني ورأس املدققني ،نوجز أهم النقاط التي

الحظناها يف كتب الرتاجم والسري:
ِ
�م بألقاب عدة ،منها فخر الدين ،وفخر املح ِّققني ،ورأس املدققني ،فخر
ُ -1وس َ
اإلسالم.
 -2أول من مدحه وأثنى عليه ولقبه بفخر الدين أبوه العلاّ مة احليل.
 -3أقدم ترمجة لفخر املح ِّققني كانت من معارصه ابن الفوطي.

 -4أول من ترجم له بعد وفاته هو الش�يخ ظهري الدين عيل بن يوس�ف النييل يف
 -5أول م�ن لق ّب�ه بفخر املح ِّققين هو تلميذه اب�ن فهد احليل ،وكان ق�د نال هذا

اللقب بعد وفاته.

أربع مع أبيه ،واثنتان بعد وفاة أبيه.
 -6كانت له ُّ
ست رحالتٌ ،

 -7كان لرحالت�ه أث�ر كبري يف العلوم العقلية والنقلية ،إذ اس�تطاع فخر املحققني

أن ينرش الفكر اإلمامي يف أنحاء املعمورة ،عن طريق إجازة طلبة العلم ،يف مصنفات
والده العلاّ مة أو أساتذته ،فضلاً عن مؤ َّلفاته.

 -8أول من توس�ع بذكر أوصافه والثناء عليه الشيخ ظهري الدين عيل بن يوسف

النييل.

ف�إن هذه الش�خصية مل َ
 -9على الرغ�م م�ن صدارت�ه العلميةَّ ،
حت�ظ بام حظيت

ب�ه الش�خصيات الديني�ة األخرى ،بدليل ما حص�ل لفخر املحققني بع�د وفاة والده،

والرؤيا التي رآها يف منامه.
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رشح خطبة اإلرشاد.
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اهلوامش

_____________

( )1نق�د الرج�ال ،183 /4 :وأم�ل اآلمل:

 ،261-260 /2وري�اض املس�ائل 56 /1 :و
 ،88 /2وري�اض العلماء،145/5 ،295/4 :
وأعيان الشيعة 135 /2 :و  236 /5و 272 /6
و  159 /9و  ،303 /10ومكتبة العلاّ مة احلليّ ّ :
ص 30و  73و  141و .170

( )2طرائف املقال ،430 /2 :والبدر الزاهر:

 ،277وطبقات أعالم الشيعة.185/5 :
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( )3رسائل الشهيد الثاين.945 :
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( )4علي ب�ن احلسين بن عب�د اهلل ب�ن حممد

الط�ويس :كت�ب رشح قواع�د األح�كام وقال يف
ّ

أوهلا :جامع الفوائد يف رشح خطبة القواعد لفخر
الدين ابن املصنف يف شوال سنة 900هـ .

وف�رغ م�ن اجلزء األول م�ن القواع�د املنتهي

بانتهاء كتاب الوصية يف أواخر مجادى اآلخرة سنة
900هـ .ثم كتب من اجل�زء الثاين كتاب النكاح.
ينظر :مكتبة العلاّ مة احليل.150 :

( )5مكتب�ة العلاّ م�ة احللي ،151 :وبغي�ة

الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات فخر املح ِّققني:
.72-71

( )6ينظر الفوائد الطريفة.579 :

( )7رياض العلامء.77/5 :

( )8إيض�اح الفوائ�د (مقدم�ة املعلقين):

.10/1

( )9موسوعة طبقات الفقهاء.191/8 :
( )10طرائف املقال.430/2 :

( )11ش�هاب الدي�ن عب�د اهلل ب�ن لطف اهلل

بن عبد الرش�يد اخلوايف اخلراس�اين املولود حدود

( )763كان م�ع األمير تيم�ور يف حروب�ه يف
(788هـ) بأمر ش�اهرخ  /كتب " تاريخ ش�اهرخ
" يف (819ه�ـ) ويف (820ه�ـ) أم�ره الس�لطان
ش�اهرخ بتألي�ف ه�ذا الذي�ل ،فاحل�ق بتاري�خ
الرش�يدي م�ن (703ه�ـ) إىل (795ه�ـ) وت�وىف

احلاف�ظ األبرو س�نة (834هـ) .ينظ�ر :روضات

اجلن�ات،336/6 :

.24/12

والذريع�ة،49/10 :

( )12روضات اجلنات ،338/6 :نقلاً عن:

تاريخ حافظ أبرو.

نق�ل آقا ضي�اء الدي�ن العراقي م�دح احلافظ

األب�رو حينما رآه يف جمل�س الس�لطان ،إذ يق�ول:

" ق�ال احلاف�ظ األبرو الش�افعي املع�ارص له  :إن

العلاّ مة ملا حرض عند السلطان كان معه ولده فخر

كبيرا ذا اس�تعداد قوي
الدي�ن ،ف�كان ش�ا ًّبا عا ًملا
ً
وأخلاق طيبة وخص�ال حمم�ودة» .رشح تبرصة

املتعلمني.23/1 :

( )13الكن�ى واأللقاب ،16 /3 :وروضات

اجلن�ات ،338/6 :والنهاي�ة ونكته�ا،168/1 :
ورياض املسائل.87/2 :

( )14البدر الزاهر.278 :

( )15أم�ل اآلمل ،211/2 :وطبقات أعالم

الشيعة.154/5 :

( )16مدرسة احللة العلمية.337 :

( )17إيض�اح الفوائ�د ،مقدم�ة املعلقين:

 ،14-13/1والب�در الزاه�ر ،278 :وطبق�ات

أعلام الش�يعة ،7،240 /5 :وينظ�ر  :فخ�ر
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املح ِّققني حممد بن احلس�ن بن يوسف احليل دراسة

( )26روضات اجلنات.330/6:

وصل إلينا من إجازات فخر املح ِّققني.54-48 :

يوسف دراسة تارخيية (بحث).271 :

وروى عن�ه كت�اب التكمل�ة والذي�ل والصل�ة

فخر املح ِّققني (يف اهلامش).32 :

تارخيية (بح�ث) ،278-273 :وبغية الطالبني ملا

( )18تتلمذ الفريوزآبادي عىل فخر املح ِّققني

للصاغاين .ينظر اجلاسوس عىل القاموس.130 :

( )19أورد الش�يخ حيي�ى البح�راين (ح ًّي�ا
970ه�ـ) ّ
أن املق�داد الس�يوري روى ع�ن فخ�ر

املح ِّققين ،فع�دّ ه واح�دً ا من تالمذت�ه ،ونقل عنه

ذلك السيد حسن األمني .ينظر :رسالة يف مشايخ
الشيعة ،76 -66 :وتكملة أمل اآلمل. 70/6 :

( )27فخ�ر املح ِّققين حمم�د ب�ن احلس�ن بن
( )28بغية الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات

( )29روضات اجلنات.330/6 :
( )30رياض العلامء.219/7 :

( )31بحار األنوار.62/105 :

( )32س�نن اب�ن ماج�ة ،ب�اب فض�ل العلامء

واحل�ث عىل طل�ب العلم (رقم احلدي�ث :)223

.81/1

( )21هذه النسخة موجودة يف مكتبة مدرسة

( )34مكتبة العلاّ مة احليل.214 :

(املقدمة).17 :

آية اهلل ( آخوند مال عيل اهلمداين ) هبمدان.

فخر املح ِّققني.105 :

ذكر الدكتور يوس�ف الش�مري يف بحثه فخر

( )22ناس�خ ،نس�خ كت�اب قواع�د األحكام

املح ِّققني دراس�ة تارخيية ،279 :أن فخر املح ِّققني

اآلخرة ثم قابلها وصححها عىل نس�خة مصححة

ّ
ألن ال�ذي نس�خ الكتاب هو حممد ب�ن أيب طالب

للعلاّ م�ة احليل وف�رغ منه يوم الس�بت غرة مجادى
معتم�دة يف مق�ام صاح�ب الزم�ان باحلل�ة س�نة

776هـ ،وه�و ق8هـ .ينظر مكتبة العلاّ مة احليل:
.144

نس�خ كتاب هن�ج املسرتش�دين ،وهذا وه�م منه،

اآلوي .ورصح أن رحل�ة فخ�ر املح ِّققين كان�ت
إىل بغداد ،والصواب إن الناس�خ نسخ الكتاب يف

بغداد والتقى بالعلاّ مة وابنه يف كربالء.

( )23إيضاح الفوائد (مقدمة املعلقني).15 :

( )35ينظ�ر :طبق�ات أعالم الش�يعة،5 /5 :

املس�ائل اآلملي�ات) ، 81 :وخامت�ة املس�تدرك:

( )36مب�ادئ الوص�ول إىل عل�م األص�ول

( )24مخس رس�ائل لفخر املح ِّققين (أجوبة

 ،402/2وموسوعة طبقات الفقهاء.329/2 :

وموسوعة طبقات الفقهاء.20/8 :

(املقدم�ة) ،41 :وينظ�ر :مكتب�ة العلاّ م�ة احللي:

( )25امله�ذب البارع .119/1 :واملقترص يف

.170

ورد لق�ب فخر املح ِّققين يف مواضع كثرية يف

.20/8

رشح املخترص.4 :

مصنفات ابن فهد احليل.

( )37ينظ�ر :موس�وعة طبق�ات الفقه�اء:
( )38ينظر :مكتبة العلاّ مة احليل.185 :

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022م
1443هـ -
الرابععشر
السادس
العدد
السابع -
السـنة السابعة

( )20الرس�الة الفخري�ة يف معرف�ة الني�ة

( )33بغية الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات

227
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( )39ينظ�ر :إرش�اد األذه�ان،168/1 :

وقواع�د األح�كام ،147/1 :وخمتلف الش�يعة:

 ،146 /1وبح�ار األن�وار ،99/105 :وفخ�ر
املح ِّققين دراس�ة تارخيية (بح�ث) ،280 :وبغية

الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات فخر املح ِّققني:

.103،240

( )40األلفني.137-136 :

قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية ،إيران.

السلامي ،ونرشته
كت�اب ح َّق َق ُه طاهر
()48
ٌ
ّ

العتب�ة العباس�ية ،املرك�ز اإلسلامي للدراس�ات

االستراتيجية /قس�م ال�كالم والعقي�دة ،و ُطب�ع
بطبعته األوىل ،يف دار الكفيل1436 ،هـ.

( )41موس�وعة طبق�ات الفقه�اء-87/8 :
( )42إيض�اح الفوائ�د ،مقدم�ة املعلقين:

القم�ي ،الطبع�ة الثاني�ة ،دار التفسير – إي�ران.

 ،13/1والبدر الزاهر ،279 :وموسوعة طبقات

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

كت�اب حقق�ه صفاء الدي�ن البصري ،عضو

( )49رس�الة مطبوع�ة يف كت�اب (عقي�دة

 ،88وفخر املح ِّققني دراسة تارخيية.280 :

228
228
228

والذريعة.220/11 :

الفقهاء.192/8 :

( )43تكمل�ة أمل اآلمل ،463/4 :وفهرس

خمطوط�ات مكتب�ة املرعشي العام�ة232/6 :

(الرقم .)2247/3

الش�يعة) ،حقق�ه الش�يخ حمم�د رض�ا األنصاري

الرسالة (.682 :)43

ُ
الش�يخ محي�د رمح احليل،
كت�اب ح َّقق ُه
()50
ٌ

احللي ،التاب�ع
وراجع�ه وضبط�ه مرك�ز العلاَّ م�ة
ّ

للعتب�ة احلس�ينية املقدس�ة ،وطبع بطبعت�ه األوىل،

1439هـ.

رس�الة مطبوع�ة يف كت�اب (عقيدة الش�يعة)،

( )51كت�اب ُطب�ع مرتين م�ن دون حتقي�ق،

الطبع�ة الثاني�ة ،دار التفسير – إي�ران .الرس�الة

والطبع�ة الثاني�ة ع ّلق علي�ه وأرشف عليه الس�يد

حقق�ه الش�يخ حمم�د رض�ا األنص�اري القم�ي،
(.664 :)42

الطبعة األوىل يف مؤسس�ة مطبوعات إسامعيليان.
حسين املوس�وي الكرمان�ى ،والش�يخ علي پناه

( )44كت�اب ح َّق َق� ُه حامد ف َّي�ايض ،وراجعه

االشتهاردى ،والش�يخ عبد الرحيم الربوجردي،

( )45رسالة ح َّق َقها الباحث مصطفى صباح

( )52رسالة يف رشح خطبة القواعد ،بينَّ َ فيها
وض�ح اللطائ�ف والفرائد
الدقائ�ق والفوائ�د ،و َأ
َ

كت�اب (مخس رس�ائل لفخر املح ِّققين) ،يف مركز

ضمن كت�اب إيضاح الفوائد يف رشح إش�كاالت

وضبطه مركز العلاّ مة احليل1438 ،هـ.

اجلن�ايب ،ونُشرت يف جمل�ة ت�راث احلل�ة ،س،1

ويقع الكتاب يف أربعة أجزاء.

مج ،1ع2016 ،2م .ث�م ُطبعت بعد ذلك ضمن

الت�ي اش�تملت عليه�ا خطب�ة القواع�د .وه�ي

تراث احللة ،ط1441 ،1هـ.

القواعد.9-2 /1 :

( )46كتاب ح َّقق ُه الشيخ محيد رمح احلليِّ ّ  ،يف

( )53الذريع�ة،17-16 /6 ،511 /1 :

( )47تكمل�ة أم�ل اآلم�ل،463 /4 :

( )54تنظر ترمجته :رياض العلامء،294/ 4 :

مركز العلاّ مة احليل2019 ،م.

.75 /13
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والذريع�ة( 249 /17 :برق�م  ،)109ومعج�م

والرسالة الفخرية يف معرفة النية (املقدمة).18 :

.372

الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات فخر املح ِّققني:

طبقات املتكلمني.135 /3 :وأعيان الشيعة/8 :
( )55فنخا.420/11 :

( )56الذريعة.209/7 :

( )72مكتب�ة العلاّ م�ة احللي ،151 :وبغي�ة

.72-71

( )73بغية الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات

( )57مكتبة جملس الشورى يف طهران (الرقم

فخر املح ِّققني.72 :

( )58بغية الطالبني ملا وصل إلينا من إجازات

وحتفة العامل يف رشح خطبة املعامل.350/1:

.)8784

فخر املح ِّققني (يف اهلامش).62 :
( )59فنخا.284/29 :
( )60فنخا.287/29 :

 ،367/20 ،102/7 ،172/6وفنخ�ا:
.307/29

( )62فنخا.55/34 :

( )63موسوعة طبقات الفقهاء.193/8 :

( )64طرائف املقال ،431/2 :وينظر :لؤلؤة

البحرين ،184 :وروضات اجلنات.339 /6 :

( )75جممع اآلداب.135-134/3 :

ذك�ر الدكت�ور يوس�ف الش�مري يف بحث له

بعن�وان (فخ�ر املح ِّققين)  ،271:أن الكرم�ي
وصفه هبذا الوصف يف كتابه البدر الزاهر،278 :
غري أنن�ا مل نجد هذا الوصف إلاّ عند ابن الفوطي
كام بينا ذلك.

( )76مستدرك الذريعة إىل تصانيف الشيعة:

.368

( )77القواعد والفوائد.15/1 :

( )78لؤل�ؤة البحري�ن،185-184/1 :

( )65ري�اض املس�ائل ،88/2 :والب�در

وروضات اجلنات.330/6 :

( )66معجم طبقات املتكلمني.142/3 :

حممد ب�ن عيل بن األعرج
الدِّ ي�ن أيب الفوارس بن َّ

الزاهر ،279 :وطبقات أعالم الشيعة.185/5 :
( )67بحار األنوار.205/104 :

( )68حتف�ة الع�امل يف رشح خطب�ة

املع�امل ،350/1:وينظ�ر :مدف�ن فخ�ر املح ِّققني

(بحث).270 :

( )69البدر الزاهر.279 :

( )79عمي�د الدِّ ي�ن ،عب�د املطل�ب ب�ن جم�د

احلس�يني احلّل�يّ ّ  .ينظ�ر يف ترمجته :أمل
العمي�دي
ّ
ّ

األم�ل 164 /2 :و  211و ،282ونقد الرجال:
330 /4

( )80بحار األنوار.188/104 :

( )81مخس رس�ائل لفخر املح ِّققين (أجوبة

( )70هذه النسخة موجودة يف مكتبة مدرسة

املسائل اآلمليات) ،81:وينظر :خامتة املستدرك:

( )71إيضاح الفوائد (مقدمة املعلقني)،15 :

( )82املقتصر يف رشح املختصر (مقدم�ة

آية اهلل اآلخوند مال عيل اهلمذاين ،هبمذان.

 ،402/2وموسوعة طبقات الفقهاء.329/2 :

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلدالمجلد
السـنة -الثانيـة/
2018م2022م
1443هـ -
الرابععشر
السادس
العدد
السابع -
السـنة السابعة

( )61تكملة أمل اآلمل ،4،463 :والذريعة:

( )74ينظ�ر :لوام�ع صاحبق�راين،531/2 :
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( )83ينظ�ر :مخ�س رس�ائل لفخ�ر املح ِّققني

(أجوبة املسائل اآلمليات).81 :

( )84ع�وايل اللئ�ايل ،6/1 :وينظ�ر :بح�ار

األنوار.7/105 :

( )85نق�د الرج�ال ،183/4 :وينظ�ر :أمل

األمل ،261/2 :وبحار األنوار.222/1 :

( )86أم�ل اآلم�ل ،261-260/2 :وينظر:

منتهى املقال ،26/6 :ورياض املسائل.87/2 :

( )87رياض العلامء ،77/5 :وينظر :رياض

1440هـ -
العدد
الثانـي
المجلد
السابعة -الثانيـة/
السـنة السـنة
2018م2022م
1443هـ -
الرابع عشر
السادس
العدد
السابع -
المجلد

املسائل.87/2 :

230
230
230

( )88روضات اجلنات.330/6 :
( )89روضات اجلنات.330/6 :
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املصادر واملراجع
• أعي�ان الش�يعة :الس�يد حمس�ن األمين

(ت1371هـ) ،تح :حسن األمني ،دار التعارف،
بريوت.

• أم�ل اآلم�ل :الش�يخ حمم�د ب�ن احلس�ن

املع�روف باحل�ر العاملي (ت  1104ه�ـ) ،ت�ح:
الس�يد امحد احلس�يني ،دار إحياء الرتاث العريب-

بريوت ،ط2010 ،1م.

• إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد:

املطه�ر احللي (ت 771هـ)ـ تح :الس�يد حسين

املوسوي الكرماين ،الشيخ عيل پناه اإلشتهاردي،
الش�يخ عبد الرحي�م الربوجردي ،إسماعيليان –

قم ،ط1387 ،1هـ.

• بح�ار األن�وار اجلامعة لدرر أخب�ار األئمة

األطه�ار :الش�يخ حمم�د باق�ر املجلسي (ت

1111ه�ـ) ،مؤسس�ة الوف�اء ،بيروت ،ط،2
1403هـ.

• الب�در الزاه�ر يف تراج�م أعلام كت�اب

اجلواه�ر :نارص الكرم�ي ،بخش�ايش-قم ،ط،1
1424هـ.

• بغية الطالبني ملا وصل الينا من إجازات فخر

املح ِّققين :حممد اب�ن املطهر احللي (ت771هـ)،

مج�ع وحتقي�ق ميث�م س�ويدان احلميري ،ضب�ط

ومراجع�ة مرك�ز ت�راث احلل�ة ،العتب�ة العباس�ية

املقدسة ،دار الكفيل -كربالء ،ط2021 ،1م.

• حتف�ة الع�امل يف رشح خطبة املع�امل :آية اهلل

الس�يد جعفر بحر العل�وم (ت 1377ه�ـ) ،تح:

أمح�د علي جمي�د احللي ،مركز ت�راث الس�يد بحر

العلوم -النجف األرشف ،ط1433 ،1هـ.

• تكملة أمل اآلمل :الس�يد حسن بن هادي

الصدر املوسوي (1354هـ) ،تح :د .حسني عيل

حمف�وظ وزميلي�ه ،دار امل�ؤرخ الع�ريب -بيروت،
ط2008 ،1م.

• اجلاس�وس على القام�وس :أمح�د ف�ارس

أفن�دي ،صاح�ب اجلوائ�ب ،مطبع�ة اجلوائ�ب
-قسطنطينية1299 ،هـ.

• خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل :املريزا الش�يخ

حسين الن�وري الطبريس (ت1320ه�ـ) ،تح:

مؤسس�ة آل البيت ^إلحياء الرتاث -قم ،ط،1
1415هـ.

• مخ�س رس�ائل لفخ�ر املح ِّققين حمم�د بن

املطهر احللي( 771هـ) ،ت�ح :مركز
احلس�ن اب�ن َّ
ت�راث احلل�ة ،دار الكفي�ل -العتب�ة العباس�ية
املقدسة ،ط1441 ،1هـ.

• رس�ائل الش�هيد الث�اين :الش�هيد الث�اين

(ت965ه�ـ) ،ت�ح :رض�ا املخت�اري ،مكت�ب
اإلعالم اإلسالمي  -قم ط1422 ،1هـ.

• رس�الة يف مشايخ الش�يعة :حييى بن حسني
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فخ�ر املح ِّققين حمم�د بن احلس�ن بن يوس�ف بن

ُ
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بن عشيرة الس�لامبادي البحراين (ح ًّيا 970هـ)،

(ت 1313هـ) ،حتقيق  :الس�يد مهدي الرجائي،

1430هـ.

املقدسة ،ط1410 ،1هـ.

تح :نزار احلس�ن ،مؤسس�ة البالغ ،بريوت ،ط،1
• روض�ات اجلن�ات يف أح�وال العلماء

• عقي�دة الش�يعة(تأصيل وتوثيق من خالل

اخلوانس�اري األصبه�اين (ت1313ه�ـ) ،دار

القرن العارش اهلجري) ،مجع وحتقيق الشيخ حممد

والس�ادات :امليرزا حمم�د باق�ر املوس�وي
إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط2010 ،1م.

• ري�اض العلماء :امليرزا عب�د اهلل أفن�دي

األصبه�اين (ق  ،)12تح :الس�يد أمحد احلس�يني،
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232
232
232

مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ـ قم

• ري�اض املس�ائل :علي الطباطبائ�ي (ت

1231هـ) ،تح :مؤسس�ة النرش اإلسالمي -قم،

ط1412 ،1هـ.

• س�نن اب�ن ماجة :ابن ماج�ة حممد بن يزيد

القزوين�ي (ت 273ه�ـ) ،ت�ح :حمم�د ف�ؤاد عبد

س�بعني رس�الة اعتقادي�ة م�ن الق�رن الث�اين لغاية
رض�ا األنصاري القمي ،دار التفسير -قم ،ط،2
1437هـ2016 -م.

• القواع�د والفوائد :عبد اهلل حممد بن مكي

العاملي املعروف ب الش�هيد األول (ت  786هـ)،
ت�ح :الدكتور الس�يد عب�د اهلادي احلكي�م ،مكتبة
املفيد – قم.

• فنخ�ا :مصطف�ى درايتي ،س�ازمان اس�ناد

وكتابخانه مىل مجهورى اسلامى ايران -طهران،

1390ش.

الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيس�ى

• الفوائ�د الطريف�ة :مريزا عبد اهلل بن عيس�ى

• رشح تبصرة املتعلمين :آقا ضياء العراقي

الس�يد مه�دي الرجائ�ي ،مكتب�ة اخلزان�ة العاملية

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني،

• الفوائد الرضوي�ة يف أحوال علامء املذهب

البايب احللبي .د.ط ،د.ت.

(ت 1361هـ) ،تح :الشيخ حممد احلسون ،ط،1
قم املرشفة1414 ،هـ.

• طبق�ات أعالم الش�يعة :الش�يخ آغا بزرك

األفن�دي األصفه�اين (ح ًّي�ا 1131ه�ـ) ،ت�ح:
للمخطوطات اإلسالمية -قم ،ط1427 ،1هـ.

اجلعفري�ة :الش�يخ عب�اس القم�ي ،ت�ح :ن�ارص

باقري ،مؤسسة بوستان كتاب -قم1385 ،ش.

الطه�راين ،دار إحي�اء التراث الع�ريب -بريوت،

• كتاب األلفين الفارق بني الصدق واملني:

• طرائ�ف املق�ال :الس�يد علي الربوج�ردي

املطه�ر األس�دي (ت726هـ) ،مكتب�ة األلفني-

ط2009 ،1م.

العلاّ مة احليل ،أبو منصور احلس�ن بن يوس�ف بن
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الكويت1405 ،هـ.

• لوامع صاحبقراين املش�تهر بشرح الفقيه:

الفاض�ل العالم�ة حممد تق�ى املجلسي (األول)،
انتشارات اسامعيليان قم – 1373هـ.

ُ

العلاّ م�ة الفقيه جعفر الس�بحاين ،مؤسس�ة اإلمام
الصادق -قم ،ط1425 ،1هـ.

• املقتصر يف رشح املختصر :مج�ال الدي�ن

أمحد ب�ن حممد بن فه�د احليل (ت841ه�ـ) ،تح:

• لؤل�ؤة البحري�ن يف اإلج�ازات وتراج�م

السيد مهدي الرجائي ،جممع البحوث االسالمية،

(ت 1186ه�ـ) ،ت�ح :الس�يد حممد ص�ادق بحر

• مكتبة العلاّ مة احلليّ ّ  :العلاّ مة املحقق السيد

رجال احلديث :الش�يخ يوسف بن أمحد البحراين

العلوم ،مكتبة فخراوي -املنامة ،ط1429 ،1هـ.

• جمال�س املؤمنني :الق�ايض نور اهلل املرعيش

إيران ،ط1410 ،1هـ.

عب�د العزي�ز الطباطبائي ،مؤسس�ة آل البيت ^
إلحياء الرتاث– قم1416 ،هـ.

• جمم�ع اآلداب يف معج�م األلق�اب :كمال

الس�بحاين ،مؤسس�ة اإلم�ام الص�ادق  -قم،

بابن الفوطي الش�يباين (ت 723ه�ـ) ،تح :حممد

• نق�د الرجال :الس�يد مصطفى بن احلسين

املكتبة احليدرية -قم ،ط1433 /1هـ.

الدي�ن أبو الفض�ل عبد الرزاق ب�ن أمحد املعروف
الكاظ�م ،وزارة الثقاف�ة واإلرش�اد اإلسلامي-

طهران ،ط1416 ،1هـ.

• مدرس�ة احلل�ة العلمي�ة :الدكت�ور حس�ن

عيس�ى احلكي�م ،املكتب�ة احليدري�ة -ق�م ،ط،1

1431هـ.

يف مؤسس�ة اإلم�ام الص�ادق ،ت�ح :جعف�ر

ط1418 ،1هـ.

احلس�يني التف�ريش (ق ،)11ت�ح :مؤسس�ة آل

البيت ^ إلحياء الرتاث ،قم ،ط1418 /1هـ.
البحوث والدوريات:

• فخ�ر املح ِّققين حمم�د ب�ن احلس�ن ب�ن

يوس�ف احليل دراسة تارخيية :أ.م.د يوسف كاظم

• مس�تدرك الذريع�ة إىل تصاني�ف الش�يعة:

الش�مري ،ورود نوري حسني ،جملة جامعة بابل،

اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة-

• ثالث�ة وأربعون حديث�ا عن النبي ‘ لفخر

أمح�د علي جمي�د احللي ،قس�م ش�ؤون املع�ارف
كربالء ،ط1440 ،1هـ.

• معج�م طبقات املتكلمين :اللجنة العلمية

يف مؤسس�ة اإلمام الص�ادق  ،تقديم وإرشاف

مج ،1ع2010 ،2م.

املح ِّققني حممد بن احلس�ن بن يوس�ف ابن املطهر
احللي :مصطفى صباح اجلنايب ،جملة تراث احللة ،
س ،1مج ،1ع2016 ،2م.
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التسرتي (ت 1019هـ) ،تح :حممد شعاع فاخر،

• موس�وعة طبقات الفقه�اء :اللجنة العلمية
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في أصول الدين
للشیخ مجال الدین
حللّي األسدي
أمحد بن حم ّمد بن فهد ا ِ
(ت 841هـ)

حتقیق
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إيران
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ّ
ملحة ،وینبغي
إن االعتناء بالرتاث العلمي ألعالمنا ونرشه رضورة ّ
علی العلامء والباحثنی العنایة به وااللتفات إلیه أكثر؛ لمِ ا يف هذا الرتاث
یصب يف خدمة العلم والدین .ومن ذلك الرسالة
من موروث عظیم
ّ
االعتقاد َّیة للشیخ ابن فهد احليل (ت 841هـ) املسماَّ ة بـ ( :عقید يف
ُأصول اإلیامن).
قسم الشیخ ابن فهد احلليّ ّ رسالته علی أركان مخسة ،بناء علی
لقد ّ
والنبوة ،واإلمامة،
تقسیم ُأصول العقائد ،أعني :التوحید ،والعدل،
ّ
واملعاد.
ٍ
وبذلت اجلهدَ يف
نسخة يتيمة ،
مت بتحقيق هذه الرسالة عىل
ُ
وقد ُق ُ
َ
ذلك ،معتمدً ا عىل املصادر املهمة .
الكلامت املفتاحية :
ابن فهد احليل  .أصول الدين  .علم الكالم  .االمامة .
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Aqeed in Theology
for Sheikh Ahmed bin Muhammad bin Fahad
Al-Hilli Al-Asadi
( 841 A.H)
Investigation
Saeed Al Jamali Al Bushehri
Iran
Abstract
Taking care of the scientific heritage of our figures and spreading it, is
an urgent necessity, and scholars and researchers should take care of and
which serves the science and religion. Among them is the belief message
of Sheikh Ibn Fahad Al-Hilli (d. 841 A.H.) called: (Aqeed in Theology).
Sheikh Ibn Fahad Al-Hilli divided his treatise into five components, based
on the division of the origins of beliefs; I mean monotheism, justice, prophecy, imamate, and resurrection.
I have conducted this lonely version of this thesis, and I have made an
effort to do so, relying on important sources.
Keywords:
Ibn Fahad Al-Hilli. Theology. Speech science. Imamate.
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pay more attention to it. Due to the great inherited this heritage involves
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املقدّمة

ﭑﭒﭓ

حممد وآله الط ّیبنی الطاهرین.
احلمد اهلل ّ
رب العاملنی ،والصالة والسالم علی ّ

اس�تمرت فیها عدَّ َة قرون
أ ّما بعد ،فقد ش�هدت مدین�ة احل ّلة هنض ًة علم ّی ًة وأدب ّی ًة،
َّ

واحت ّل�ت موقع الصدارة فیها ،وجاء ذلك نتیجة أمه ّیة املوقع اجلغرايف الذي مت ّیزت به

احل ّل�ة وأرضها اخلصبة ومناخه�ا املعتدل ،فأ ّثر ّ
كل ذلك يف األخلاق والفطنة وحدّ ة
الذهن عند سكاهنا ،فكان من ثمراهتا العلوم واملعارف .حتّی ّ
إن ملوكها من املزیدینی

اشتهروا بولعهم بحفظ العلم يف املكتبات املختلفة ،وإكرام العلامء ،األمر الذي َج َع َل
التاسع اهلجرینی (. )1

وكانت احل ّلة يف عرص الشیخ أمحد بن فهد احلليّ (ت  841هـ) من املراكز العلم ّیة

املهم�ة يف العامل اإلسلامي ،ومقص�د األفاضل والطّل�اّ ب ،لإلفادة واالس�تفادة من
ّ
تدرس فيها  ،كالفقه واألُصول والتفسیر وال�كالم  ،وقد برزت
العل�وم الت�ي كانت ّ
املت�وج البح�راين (ت 820هـ)،
جمموع�ة م�ن املتك ّلمین يف هذا العصر ،مثل :اب�ن ّ

مهمة يف علم الكالم،
واملقداد الس�یوري (ت 826هـ) ،و ...الذین صنّف�وا مؤ ّلفات ّ

ومن بنی هؤالء الشیوخ ابن فهد احلليّ .

ترمجة املؤ ّلف:
حممد بن فهد األس�دي احلليّ  ،ولد يف
هو الش�یخ مجال الدي�ن أبو الع ّباس أمحد بن ّ

مدينة احل ّلة س�نة 757هـ( ،)2ونش�أ وترعرع فیها ،وتتلمذ عىل عدد من أعالم عرصه،
وروى عنه�م وع�ن غريهم سما ًعا أو إج�ازة ،ومنهم :املق�داد بن عبد اهلل الس�يوري

((( راجع :الکامل يف التاریخ  ،118 /9تاریخ احل ّلة .3 /2
((( .لؤلؤة البحرین.157 :
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تع�ج بالعلامء والفضالء والش�عراء طوال مخس�ة قرون؛ من الق�رن الرابع حتَّی
احللَّ�ة ُّ
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احلّل�يّ  ،وزين الدين عيل بن احلس�ن بن اخلازن احلائري  ،والس� ّيد هب�اء الدين عيل بن
عبد الكريم بن عبد احلميد احلسيني النِّييل النجفي ،وغريهم.

وتص�دَّ ى للتدري�س باملدرس�ة الزين ّية يف احل ّل�ة ،وصنّف وأفت�ى ،وناظر وجادل.
وأصبحت له ش�هرة كبرية ،ومكانة بني علامء الش�يعة س�واء يف األُصول أو يف الفروع
أو يف الزهد والعرفان.

وأخ�ذ عن�ه وتف ّقه علیه وروى عنه مجع من العلامء ،منهم :أبو القاس�م عيل بن عيل

عيل بن هالل اجلزائري ،ومفلح بن احلس�ن
حممد ب�ن ّ
اب�ن ّ
طي العاميل ،وزين الدي�ن ّ
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الصيمري ،وآخرون.
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انتق�ل اب�ن فهد إىل مدينة كربلاء ،فازدهرت بجه�وده احلركة العلم ّي�ة فيها .وقد

سعى إىل نرش مذهب أهل البيت ^ ومعارفهم.

()1

ویعدّ الشیخ أمحد بن فهد احلليّ من أشهر فقهاء القرن التاسع اهلجري ،ملا حظي به

حممد ابن عمید الدین ابن األعرج العمیدي بأنّه
من مكانة عظیمة  ،فقد وصفه شیخه ّ
«من أهل العلم واخلری والصالح والبذل والسامح».

()2

وقال اخلوانساري« :وقد مجع بنی املعقول واملنقول ،والفروع واألُصول».

ولصاحب الرتمجة مؤ ّلفات كثرية ،منها:

ّ .1
املهذب البارع يف رشح املخترص النافع.

 .2املقترص من رشح املخترص.
املحرر يف الفتوى.
ّ .3

 .4اللمعة اجلل ّیة يف معرفة الن ّیة.

 .5مصباح املهتدي وهدایة املقتدي.
((( راجع :روضات اجلنّات .118 /5

((( أعیان الشیعة .512 /4

((( روضات اجلنّات.71 /1 :

()3
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 .6املسائل الشام ّیات.

احلج.
 .7رسالة يف مناسك ّ

 .8عدّ ة الداعي ونجاح الساعي.

 .9التحصني يف صفات العارفني.

 .10املقنعة يف العقائد.
 .11عقید يف ُأصول الدین  ،وهي هذه الرسالة.
وغريه من تصانیفه األُخری.

وقد ت ُُوفيِّ َ يف كربالء سنة 841هـ( ،)1وعمره  84عا ًما .

()3( )2

ممِ
َرج َم للشیخ ابن فهد ،حتَّی
يذكر هذه الرسالة العزیزة الوجود َأ َحدٌ َّن ت َ
نسبتها :مل ْ

الش�یخ األغا بزرك الطهراين مل یذكرها يف موسوعته (الذریعة) ،ومل تطبع يف موسوعة

كتب ورسائل الشیخ ابن فهد.
وقد رصح بنس�بتها ِ
ُ
ُ
إليه
القريش (كان
حممدُ بن احلسني
ناسخها
َّ َ
الشیخ نظا ُم الدين ّ
ّ
َب يف َأ َّو ِل الرس�الة« :عقيد يف ُأصول الدین  ،تصنیف الش�یخ
ح ًّي�ا 1041ه�ـ) ،إ ْذ َكت َ

اإلم�ام العامل الفاضل العلاّ مة مجال [الدین] أيب الع ّباس أمحد بن فهد احلليّ (قدّ س اهلل

ونور رضحیه)».
رسهّ ،
ّ

حممد بن املوىل
وق�ال املول�ی األفندي عن الق�ريش« :هو املوىل اجلليل نظام الدي�ن ّ

كامل الدين حسين بن نظام الدين ،القريش األصل ،الساوجي املولد واملحتد .فاضل
((( ریاض العلامء .66 /1
((( لؤلؤة البحرین.157 :

((( ترمج ُت ُه يف :أمل اآلمل  ،21 /2رقم 50؛ رياض العلامء 64 /1؛ لؤلؤة البحرين155 :؛ روضات

اجلنّات  ،71 /1رقم 17؛ أعيان الشيعة 147 /3؛ طبقات أعالم الشيعة 9 /4؛ موسوعة طبقات

الفقهاء  ،63 /9رقم .2888
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هذ ِه الرسالة
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ع�امل فقيه حم�دّ ث ناقد بصري بعلم الرج�ال ،وكان من تالمذة ش�يخنا البهائي ،وصار
بعد ُأس�تاذه مع ّظماً عند الس�لطان ش�اه ع ّباس املايض الصفوي .وكان هذا املوىل كثري
احلف�ظ ،ذا يد طوىل يف العل�وم الرشع ّية والرجال واألصو َلني ،وله من املؤ َّلفات :زينة

املجالس ،ورس�الة يف صلاة اجلمعة ،ونظام األقوال يف أح�وال الرجال ،ورشح عىل

رسالة االعتقادات الفخر ّية للشيخ فخر الدين احلليّ » (. )1

فهو إذن عامل حم ّقق ومد ّقق ،وعارف بأحوال الرجال والكتب؛ وهلذا فقوله يف نسبة
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وأیضا ُی َؤ ِّیدُ هذا القول الشیخ األغا بزرك يف ما
حجة علیناً .
هذه الرسالة إلی ابن فهد َّ
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كتبه علی ظهر النسخة ،وسیأيت متنه.
و ُيالحظ َأ َّن رس�التنا هذه تشبه رس�الة ُأخرى للمؤ ّلف هي (املقنعة يف العقائد) -

بعت يف موس�وعة ابن فهد احلليّ  -من حيث الش�كل والبناء ،وهذا دلیل آخر
وقد ُط ْ
علی نسبة الرسالة ِ
إليه .

موضوعها :هي رس�ال ٌة يف علم الكالم  ،واألثر الباقي من مؤ َّلفات ابن فهد احلليّ
للتع�رف علی ُأس�لوبه ومنهجه يف البحث
الكالم ّي�ة  ،وكان العث�ور عليه�ا ُم ِهماًّ جدًّ ا
ُّ
ِ
وملعرفة آرائه يف الكالم .والرسالة وإن كانت موجزة إلاّ أنهّ ا ألمّت بموضوع
والتألیف،
والنبوة واإلمامة واملعاد.
علم الكالم من التوحید والعدل
ّ
وأ ّما اسمها علی ما ذكر ناسخها هو« :عقید يف ُأصول الدین» .ولك َّن الشيخ األغا
بزرك الطهراين أور َده يف َأ َّو ِل النس�خة هكذا« :أركان اإلیامن» وهذا االسم اقتبسه من

ف يف مقدِّ م ِة الرس ِ
كالم املؤ ِّل ِ
الة.
ُ َ ِّ َ

خص الكریم بِ ِ
ِ
والظاهر َّ
أن ا ُملرا َد بكلمة «عقید» املبالغة؛ قالوا عن َّ
طبع ِه « :عقید
الش

املدح َّ
النَّدی»  ،وللبخیل« :عقید اللؤم»  ،إذا أرا َدوا املبالغة يف ِ
والذ ِّم .

((( ریاض العلامء  272 /7مع باختصار.
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املخطوطة:
هي النس�خة املحفوظ�ة يف مكتبة جملس الش�وری بطهران ،ضم� َن جمموعة برقم

ِّ
احلجة
،9389
بخ�ط النَّس�خ َ ،ك َت َب َها نظام الدين حممد بن حسین القريش يف  20ذي َّ

1012ه�ـ  ،وتق�ع يف 11صفح�ة ( 66ـ  ،)76يف ّ
س�طرا  ،ويف
كل صفح�ة منها 17
ً
16سطرا ،بقیاس . .19/5 × 22
بعضها
ً

الطهراين علی ظهر هذه النس�خة التي كانت يف حوزة الس ّ�ید
وكت�ب اآلغا بزرك
ُّ
ّ
حممد
حمم�د املوس�وي اجلزائري« :هذه األجزاء إلی آخرها
بخ�ط العلاّ مة نظام الدین َّ
ّ
ومتمم اجلامع الع ّبايس ،ومؤ ّلف
ابن حسنی الساوجي القريش ،تلمیذ الشیخ البهائيّ ،

ترمجة ورشح لعقائد الصدوق مع زیادات ،وثانیه :أركان اإلیامن للشیخ أمحد بن فهد

احلّل�يّ  ،وثالث�ه :عدّ ة صفح�ات من خمترص حتف�ة الكالم ّیة .الفاين آقا ب�زرگ الطهراين
( ُعفي عنه)».

منهجنا يف التحقیق:
ُ
َّص ،وقد وضعت ذلك بنی معقوفنی [ ].
.1
النص ،وزیادة ما حیتاجه الن ّ
ضبط ّ

 .2ختریج اآلیات ،واألحادیث ،واألقوال.

 .3تصحیح إمالء بعض الكلامت الواردة يف املتن.
ويف اخلتام أشكر سامحة األُستاذ الشیخ حیدر البیايت ملراجعة الرسالة.

عذرا عن ّ
كل
وأضع هذا اجلهد الكریم بنی أیدي الباحثنی
ّ
األعزاء ،وأس�تمیحهم ً
قصور أو تقصری ،وأسأله تعالی
بمحمد وآله أن یتق ّبل ِمنِّي هذا العمل.
ّ
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(نظام األقوال يف أحوال الرجال) ،فرغ من بعضها (1012هـ)َّ ،أوله :حتفة األخوان،
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البوشهري
الج
المِءاَّل
م
ار
د.
َداََدلاََللَلةأ.
م.إَلَ
سعيدة(ِإ(َلِ
ضُضو ِءُو
ى)َِفجَِّفبيي
ماليآ َيآََيِة
ى)
اظوُوُ
كِةاْلاِْلُ

[نص الرسالة]
ّ
ﭑﭒﭓ
حمم ٍد وآلِ ِه الطاهرین.
رب العاملنیَ ،
احلمدُ هلل ِّ
وص َّلی اهللُ علی ّ
ٍ
اعلمّ ،
فصول:
أن علم الكالم یدور علی مخسة
()1

[ ]1التوحید.
[ ]2والعدل.
والنبوة.
[]3
ّ
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[ ]4واإلمامة.
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[ ]5والوعد والوعید.

ِ
اإلیامن».
ویعترب( )2عنها بـ«أركان

ُ
الركن األ ّول :يف التوحید
و ُیبحث فیه عن إثبات الصانع وصفاته الثبوت َّیة والسلب َّیة.
[إثبات الصانع]

والبحث يف ذلك مسبوق بتقریر مقدّ ٍ
ُ
ُ
فنقول:
مة،

امل�را ُد بـ«الواج�ب» :هو الذي وج�وده مقتضی ذاته[ ،و]ال یفتق�ر يف وجوده إلی

غریه ،وال یقبل العدم.

وبـ«املمتن�ع» :ه�و الذي عدمه مقتض�اه[ ،و] أنّه ال یفتق�ر يف عدمه إلی غریه ،وال

یقبل الوجود.

((( جاء يف صدر الرسالة قبل البسملة ما یيلَ « :عقید يف ُأصول الدین تصنیف الشیخ اإلمام العامل الفاضل
ِ
ونور رضحیه)».
رسهّ ،
العلاّ مة مجال [الدین] أيب الع ّباس أمحد ابن فهد احلليّ (قدّ س اهلل ّ

((( کذا ،واألنسب« :و ُیع َّبـر».
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وبـ«املمك�ن» :ه�و الذي ال وجوده وال عدمه من ذاته ،وذاته بالنس�بة إلی وجوده

راجحا ،فه�و كاملیزان یفتقر ترجیح أح�د طر َفیه إلی
وعدم�ه علی الس�و ّیة ،ال یكون
ً
مرجح منفصل عن ذاته.
اآلخر إلی ّ

()1

واملرا ُد بـ«الرضورة» :ما ال خیتلف العقالء فیه ،مثل :السامء فوقنا ،واألرض حتتنا.

واملراد بـ«العالمَ »ّ :
كل ما سوى اهلل تعالی.
ٍ
ٍ
ٍ
واملراد بـ«الدور» هو تو ّقف ّ
واحدة
بمرتبة
واحد من الشی َئنی علی صاحبه إ ّما
كل
ف «أ» علی «ب» ،و«ب» علی «أ» .ومثال الثاين :أن
األول :أن یتو َّق َ
بمراتب .مثال ّ
أو َّ
ف «أ» علی «ب» ،و«ب» علی «ج» ،و«ج» علی «د» ،و«د» علی «أ».
یتو َّق َ

والثاين ٌ
أیضا؛ ألنّه یلزم منه تو ّقف اليشء علی نفسه؛ ّ
ألن املتقدّ م( )3علی ذلك
حمال ً

الشيء ،وتقدیم اليشء علی نفس�ه ٌ
حمال؛ وإلاّ لزم أن یك�ون اليشء يف الزمان الواحد

موج�و ًدا ومعدو ًم�ا؛ ّ
ألن املتق�دّ م م�ن حیث كون�ه متقدّ ًما جی�ب أن یك�ون موجو ًدا،

ّ
واملتأخر من حیث كونه ّ
متأخ ًرا جیب أن یكون معدو ًما ،فیلزم أن یكون اليشء الواحد

يف الزمان الواحد موجو ًدا ومعدو ًما (. )4
موج�ودة مرتت ٍ
ٍ
ذه�اب ُأ ٍ
ّبة إلی غری النهای�ة .وهو ٌ
باطل
مور
واملراد بـ«التسلس�ل»:
ُ
ٍ
ٍ
واحدة ،فتكون ممكن�ة؛ ألنهّ ا مركبة،
سلس�لة
أیض�ا؛ ألنّ�ا نجمع تل�ك األُمور ك ّلها يف
ً
ّ
وكل مركب ممكن ملا یأيت؛ فیفتقر إلی مؤ ّثر ،فاملؤ ّثر فیها :إ ّما نفس�ها ،أو جزء منها ،أو
أمر خارج عنها.

املحصل105 :؛ اللوامع اإلهل ّية.93 :
((( راجع :تلخيص
ّ
((( يف األصل بدل ما بنی املعقوفنی« :للزمه».
((( کذاّ ،
ولعل الصواب« :ألنهّا متقدّ مة» ،أي :النفس.
((( راجع :إرشاد الطالبني.166 :
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واألول ٌ
حم�ال؛ [ألنّ�ه یل�زم من�ه]( )2تو ّق�ف اليشء علی نفس�ه ،ویلزم من�ه اجتامع
ّ
ٍ
الوجود والعدم يف ٍ
واحدة.
حالة
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ال جائز أن یكون املؤ ّثر فیها نفس�ها؛ ّ
ألن املؤ ّثر متقدّ م علی أثره ،واليشء ال یتقدّ م

علی نفسه.

وال جی�وز أن یك�ون املؤ ّث�ر فیها ج�ز ًءا؛ ألَ َّن املؤ ّثر يف اجلملة مؤ ّث�ر يف ّ
كل جزء من

أجزائها ومن مجلتها املؤ ّثر ،فیلزم تأثری اليشء يف نفسه ،وهو ٌ
حمال.
َ
خارجا عنها ،واملوجود اخلارج عن مجیع املمكنات
أمرا
فتعینَّ َ َأ ْن
ً
یكون املؤ ّثر فیها ً
واجب الوجود؛ أل َّن ُه لو كان ممُ ِكنًا لكان داخلاً يف السلسلة بانتهائها إلی الواجب،
هو
ُ
فبطل التسلسل(. )1
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و«املؤ ّثر»ّ :
كل َمن صدر عنه فعل.
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و«القادر»َ :من كان فعل(َ )2ت َب َع داعیه ،فهو إن شاء فعل ،وإن شاء مل یفعل.

()3

و«املوجب»َ :من صدر عنه ٌ
فعل ویمتنع أن ال یصدر عنه ،فأثره بمقارنة يف الوجود
َ

وال(ّ )4
بتأخر عنه ،كاإلحراق للنار.

()5

عرفت هذا فنقول:
إذا
َ

ُهنا وجو ٌد بالرضورة ،فإن كان واج ًبا لذاته ثبت املطلوب ،وهو ّ
هاهنا موجو ًدا
أن ُ

واجب الوجود تستند املوجودات يف وجودها إلیه ،وهو اهلل تعالی.

وإن كان ممكنًا افتقر إلی تأثریه( ،)6فإن كان واج ًبا فاملطلوب ،وإن كان ممكنًا افتقر
إل�ی مؤ ّث ٍ
األول دار ،وإن ذه�ب إلی غری النهایة تسلس�ل ،ومها
�ر وهكذا ،فإن رج�ع ّ
باطالن ،وإن انتهی إلی الواجب ثبت املطلوب.

()7

((( راجع :إرشاد الطالبني.166 :
((( کذا ،واألنسب« :فِع ُله».

املحصل445 ،269 :؛ رشح املقاصد .79 /2
((( راجع :قواعد العقائد39 :؛ تلخيص
ّ
((( کذا ،واألنسب حذف الواو.

املحصل ،445 :التعريفات .104 :
((( راجع :قواعد العقائد39 :؛ تلخيص
ّ
((( کذا ،واألنسب« :مؤ ِّثر».

((( مناهج اليقني ،258 :إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت291 :
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م
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مةُ

[الصفات الثبوت ّیة]

س�ت عشرة( :)1ق�ادر ،عامل ،ح�ي ،قدیم ،أزيلٍ ،
ب�اق ،أبدي،
والصف�ات الثبوت ّیة ّ
ّ

غني ،واحد.
رسمدي ،متك ّلم ،مدرك ،سمیع ،بصری ،مرید ،كارهّ ،

قادرا َ
قادرا؛ ّ
وأثر
لكان َ
موج ًباُ ،
فألن العامل أثره وهو حادث ،ولو مل یكن ً
أ ّم�ا كون�ه ً
ِ
َ
فكان یلز ُم م�ن قدمه قدم العامل ،أو من
حدوث العامل حدوثه تعا َلی،
املوج�ب یقارنه،
َ

املطلوب.
مها َباطالن ،فثبت أنّه تعالی قادر خمتار ،وهو
ُ
و َ
أ َّما قدمه فسیأيت.

ّ
فلأن الع�امل ال ّ
وأ ّم�ا بی�ان ح�دوث الع�امل؛
ینفك ع�ن احل�وادث أعن�ي :احلركة
ینفك ع�ن احلركة والس�كون؛ ّ
أ ّم�ا ّ
أن الع�امل ال ّ
فألن امل�راد بالعامل هو األجس�ام،

واجلس�م ال یعقل إلاّ حاصلاً يف مكان ،فإن كان الب ًثا فیه كان س�اكنًا ،وإن كان منتقلاً

متحركا.
عنه كان
ّ

وأ ّم�ا حدوث احلركة والس�كون؛ ّ
األول يف
فألن «احلرك�ة» :عبارة عن احلص�ول ّ

األول( .)2و«الس�كون» :عبارة ع�ن أن یثبت
امل�كان الث�اين ،فتكون مس�بوقة بامل�كان ّ

اجلسم الواحد يف مكان أكثر من زمان( .)3وكالمها یستدعي املسبوق ّیة بالغری ،واحلركة
ٍ
مسبوقة باملكان والسكون مسبوق بالزمانّ ،
مسبوق بغریه حمدَ ث.
وكل

أن ّ
وأ ّما ّ
كل ما ال ّ
ینفك عن املحدَ ث فهو حمدَ ث؛ فألنّه لوال ذلك لزم أحد املحا َلنی

()4
ّ
منفك.
غری
وهو :إ ّما قدم احلادث[ ،أو] انفكاك ما ُفرض َ

وبی�ان ذلك :أنّ�ه لو جاز قدم العامل لكان احلركة والس�كون ال خیل�و إ ّما أن تكون

((( يف األصل« :ستّة عرش» ،والصواب ما أثبتناه.

((( راجع :معارج الفهم.169 :

((( راجع :معارج الفهم172 :؛ اللوامع اإلهل ّية 140 :
((( يف األصل« :وانفکاك».
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والسكون ،ومها حادثان ،وكالمها ال ّ
ینفك عن احلوادث ،فهو حمدَ ث.
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األول لزم قدمهام وقد ثبت
مصاحب�ة له وموجودة معه يف القدم أو ال .ف�إن [كان] ّ

()1

حدوثهام هذا حمال ،وإن كان الثاين لزم انفكاك العامل عن احلركة والس�كون ووجوده

بدوهنام ،وقد ثبت أنّه ال ّ
ینفك عنهام ،هذا باطل.

وقدرته تتع ّلق بجمیع املقدورات؛ الستوائها يف اإلمكان وهو الع ّلة يف تع ّلق القدرة

باملقدور؛ فتكون قدرته عا ّمة.

()2

وكون�ه تعال�ی عا ًملا؛ ّ
فألن معنی «العلم» هو :الكش�ف والظهور ،ومجیع األش�یاء

ظاهرة له ال یغیب عنه منها يشء.
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وألنّه َف َع َل األفعال املتقنة املحكمةّ ،
وكل َمن كان كذلك كان عا ًملا.
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وعلمه تعالی ،یتع ّلق [بجمیع املعلومات]؛ ألنّه إن مل یعلم شي ًئا بطلت صفة العلم

مرجح وهو ٌ
حمال،
يف ح ّق�ه تعال�ی .وقد ب ّینّا أنّه عامل وإن علم البعض لزم الرتجیح بال ّ
وإن علم اجلمیع ثبت املطلوب.

()3

وأ ّما كونه تعالی ح ًّیا؛ ّ
یصح منه أن یقدر ویعلم ،وقد
ألن معنی
«احلي» هو :الذي ّ
ّ

ثب�ت( )4أنّ�ه قادر عامل ،فوج�ب أن یكون ح ًّیا؛ الس�تحالة صدور الق�درة والعلم عن

اجلامد.

()5

والقدیم :هو املوجود الذي ال ّأول لوجوده.

()6

واألزيل :هو الذي ال هنایة له يف جانب املايض.
((( يف األصل« :یثبت» ،وهکذا يف نظریه القادم.
((( راجع :مناهج اليقني.262 :
((( املصدر نفسه.267 :
((( يف األصل« :یثبت».

((( راجع :مناهج اليقني.274 :

((( إرشاد الطالبني149 :؛ اللوامع اإلهل ّية.154 :
((( التعریفات للجرجاين.7 :

()7
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مستمر الوجود.
والباقي :هو
ّ

()1

واألبدي :هو الذي ال هنایة له يف جانب املستقبل.

()2

والرسمدي :هو الذي ال هنایة له فیهام.

()3

وجی�ب أنّه تعال�ی موصوف هبذه الصفات؛ وإلاّ فجاز علی�ه العدم ،فیكون ممكنًا،

وقد ثبت( )4أنّه واجب.

ومعنی كونه تعالی متك ّلماً  ،أنّه خلق الكالم يف جسم من األجسامُ ،یعبرِّ عن إرادته
وهنایته( ،)5كام فعل يف الشجرة حتّی خاطبت موسی ×.
ِ
ٌ
بوجوده،
الس�ابق منها
حادث؛ ألنّه مركب من احلروف التي یتقدّ م
وكالمه تعالی
ُ

الالحق.
َ

()6

()7
والربودة والضیاء والظالم؛ ألنّه عامل ّ
املدركات.
بكل املعلومات ،فتشمل
َ

()8

بصیرا ،أنّه عامل باملس�موعات وهي األص�وات واحلروف،
ومعن�ی كونه س�می ًعا
ً

وباملبَص�رَ ات وهي األش�كال واألصوات واأللوان ،وهي من مجل�ة املعلومات ،وقد
()9
ب ّینّا ّ
أن علمه تعالی عا ّم.

ومعن�ی كون�ه تعالی مریدً ا ،ه�و ختصیصه بإجیاد بعض األش�یاء يف وقت وجودها

((( اللوامع اإلهل ّية.154 :
((( املصدر نفسه.154 :
((( املصدر نفسه.154 :
((( يفاألصل« :یثبت».

((( أي :یعبرِّ عن أمره وهنیه .وهو تعبری غریب!!!
((( راجع :مناهج اليقني.287 :
((( يف األصل« :فتشتمل».

((( راجع :مناهج اليقني.282 :

((( راجع :اللوامع اإلهلية.202 :
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ومعن�ی كون�ه تعالی ِ
باحل�واس الظاه�رة ،كاحلرارة
بامل�دركات
م�دركا ،أنّه ع�امل
ّ
َ
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دون ما قبله وما بعده ،مع قدرته علی إجیادها يف ّ
خمصص
كل وقت ،فالبدّ لذلك من ّ
وهو اإلرادة.

وألنّه أمر بالطاعات فیكون مریدً ا هلا.

كارها هلا .
كارها ،أنّه ینهی عن املعايص فیكون ً
ومعنی كونه تعالی ً

()1

ومعن�ی كون�ه تعالی غن ًّیا ،وكان بذاته بحیث ال یفتقر إل�ی غریه يف يشء البتة وإلاّ

لكان ممكنًا.

()2

ومعن�ی [كونه] تعال�ی واحدً ا نفي الرشیك عنهّ ،
ویدل علیه قوله تعالی﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔ﴾ .
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()4( )3
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وألنّه لو كان معه إله آخر فیفس�د نظام الوجود؛ ألنّه لو أراد أحدُ مها حركة جس�م

وأراد اآلخر تسكینه ،فإن وقع املرادان لزم أن یكون اجلسم الواحد يف الزمان الواحد

متحركا س�اكنًا ،وهو ٌ
خلو اجلس�م عن احلركة والس�كون ،وهو
حمال .وإن مل یقعا لزم ّ
ّ
مرجح
رضوري البطلان .وإن وق�ع م�راد أحدمها دون اآلخر كان
ترجیح�ا من غری ّ
ً
وهو ٌ
حمال .فتعینّ أن یكون واحدً ا ،وهو املطلوب.

[الصفات السلب ّیة]

ٍ
ٍ
بجوه�ر[ ،و] لیس
بع�رض[ ،و] لیس
وأ ّما الس�لب ّیة فتس�ع :لیس بجس� ٍم ،ولیس
ٍ
ٍّ
ٍّ
بمرك�ب ،وال جیوز علیه االتحّ اد ،وال ُیری ،لیس
بمحل[ ،و] لیس
بح�ال[ ،و] لیس
هو يف ٍ
جهة.
ٍ
ٍ
جوهر؛ ّ
فألن هذه الثالثة ال ّ
تنفك عن احلوادث ـ
عرض وال
أ ّما إنّه لیس بجس� ٍم وال

أعني احلركة والس�كون ـّ ،
وكل ما ال ّ
ینفك عن احلوادث ـ أعني احلركة والس�كون ـ
((( راجع :مناهج اليقني.276 :
((( راجع :املصدر نفسه .341
((( راجع :املصدر نفسه .344
((( اإلخالص (.1 :)112

اظي ِ
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ك
فيَار
ارََّلب
أ .أ.
كُأ
عقيد
صولَي ِ
ينُضو ِء
المااَِّّْل
اظآ
ى) َِف
د.ةَّب (َجِإ
الدل ُ
م
م.لَلَج
مَ .داَد.
مةُ

[فهو حادث]ّ ،
وكل ما ال ّ
ینفك عن املحدَ ث ،فهو حمدَ ث ،وقد ثبت( )1أنّه قدیم.
ٍ
بحال يف غریه؛ ألنّه یلزم منه افتقاره إلی الغریّ ،
وأ ّما إنّه لیس ٍّ
مفتقر ممكن.
وكل

()2

وحتل فیه األعراضّ ،
املحل متح ّیز ّ
ألن ّ
ولیس حملاًّ لغریه؛ ّ
وكل متح ّیز جسم ،وقد

ثبت( )3أنّه لیس بجس ٍم(. )4
ٍ
بمركب ،ومعن�ی «الرتكیب» :أن یعرض يف املاه ّی�ة يشء إلی ّ
كل جزء من
ولی�س
ٍ
أجزائه( ،)5واجلزء مغایر للامه ّیة ،فیلزم افتقاره إلی غریهّ ،
مفتقر ممكن ،وقد یثبت
وكل
ٍ
بممكن.
أنّه لیس

()6

و[ال جیوز علیه االتحّ اد بغریه؛ فـ]االتحّ اد صریورة االثنَنی واحدً ا ،فال یتّحد بيشء.

واح�د .والثاين ٌ
حم�ال؛ ّ
ألن املاه ّیة احلاصلة بع�د االتحّ اد إن كان�ت واجبة لزم انقالب

املمكن واج ًبا ،وإن كانت ممكنة بطل وجوب الواجب.
ولیس يف ٍ
()9
جهة؛ وإلاّ خللت باقي اجلهات منه.

()8

وجلاز علیه الرتكیب؛ ّ
ألن أحد طر َفیه غری اآلخر ،فیكون حمدَ ًثا.

وال جتوز علیه الرؤیة؛ ّ
ألن املرئي
بحاس�ة البرص البدّ أن یكون مقابلاً أو يف حكم
ّ

((( يفاألصل« :یثبت».

((( راجع :مناهج اليقني.318 :

((( يف األصل « :يثبت»  ،ولعل الصواب ما أثبتناه.
((( املصدر نفسه.324 :

((( کذا يف األصل ،والعبارة قارصة.
((( راجع :مناهج اليقني.317 :
((( يف األصل« :لواجب».
((( املصدر نفسه.324 :
((( املصدر نفسه.322 :
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واألول ٌ
حمال؛ ّ
ألن الواجب
وألنّ�ه لو اتحّ د تعالی بشيء فإ ّما بواجب( )7أو ممك�ن.
ّ
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یتصور إلاّ فیام كان ذا جهة ،وقد ب ّینّا بطالنه.
املقابل ،وكالمها ال
ّ

()1

الركن الثاني :يف العدل
وهو عبارة عن تنزیه الباري تعالی عن فعل القبیح ،وعن اإلخالل بالواجب.
وی�دل علی ذلك[ :أنّه] ( )2عامل بتفاصی�ل القبائح؛ ألنّه عامل ٌ ّ
ّ
بكل معلومَ ،غنِ ٌّي عن
فعلها؛ ملا یثبت من استغنائه عن ّ
كل ما سواه.
ُ
ویدخل فیه امتناع الكذب علیه ،وتكلیف ما ال یطاق ،وخلف الوعد؛ لقبحها.

وجی�ب علیه فع�ل ع�وض اآلالم الصادرة عن�ه ،وفع�ل األلطاف ،كبعثة الرس�ل
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ثم
وأفعالنا مس�تندة إلینا؛ ألنهَّ ا تصدر بحس�ب دواعینا .ولقب�ح أن خیلق فینا فعلاً ّ
()3
یعاقبنا علیه.

الركن الثالث :يف النب ّوة
النبي :هو اإلنسان املخرب عن اهلل بغری واسطة من البرش.
ُّ

()4

ُ
النب�وةَ ،وظهر املعجز( )5عل�ی یده( ،)6وهو
[رس�ول اهلل]؛ ألنّ�ه ا ّدعی
وحمم�دٌ |
ّ
ّ

ألف معجز( ،)7مثل :انشقاق القمر ،وحننی اجلذع ،وكالم الناقة والذراع
كثری ،فقیلُ :
((( املصدر نفسه.333 :
((( يف األصل« :ألنّه».

ّ
املحصل:
واملتأخرين455 :؛ أبكار األفكار 384-383 :2؛ تلخیص
حمصل أفكار املتقدّ مني
َّ
((( راجعَّ :
325؛ رشح املقاصد .226-223 :4
((( املسلك يف ُأصول الدين303 :؛ معارج الفهم436 :؛ إرشاد الطالبني.295 :

((( قال العلاّمة ّ
احليل« :واملعجز هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّ ي مع عدم املعارضة» .معارج الفهم:
.436

((( املسلك يف أصول الدين303 :؛ مناهج اليقني410 :
((( قواعد املرام.130 :
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الصیح�اين( ،)1ونب�وع( )2املاء من بین أصابعه ،وإش�باع اخللق
والظبی�ة ،وتصای�ح َّ

()3

الكثری من الزاد القلیل )4(،وهو يف عدّ ة املواضع.

والق�رآن ال�ذي عج�زت العرب ـ مع فصاحته�ا وتو ّفر دواعیها ـ ع�ن معارضته،

واإلتیان بيشء من مثله.

()5

وه�و | معص�و ٌم ـ وإلاّ الرتف�ع الوث�وق بقوله ـ م�ن ّأول عمره إل�ی آخره عن

وسهوا.
الكبائر والصغائر عمدً ا
ً

()6

وخاتم الرسل؛ لقوله تعالی﴿ :ﯱ ﯲ ﴾ (.)7

الركن الرابع :يف اإلمامة
لطف .
النبوة؛ ألنهّ ا ٌ
وهي واجب ٌة علی اهلل ،كوجوب ّ
()11
ومنصوصا علیه( )12من اهلل باملعجز ،أو من
ب يف اإلمام أن یكون معصو ًما
ً
ویجَ ِ ُ
()10( )9

الص ْيحاينْ :ضرَ ٌب من متر املدينة .لسان العرب ( 522 :2صیح)
((( َّ
((( يف األصل« :وینبوع».
((( يف األصل« :خلق».

((( راجع :أبكار األفكار يف ُأصول الدين  74 :4ـ 82؛ قواعد املرام130 :؛ املسلك يف ُأصول الدين:
 176ـ 180؛ اللوامع اإلهل ّية.290 :

((( راجع :مناهج اليقني410 :؛ إرشاد املسرتشدین.313 :

((( النكت االعتقادية37 :؛ واجب االعتقاد52 :؛ قواعد املرام127-125 :؛ أنوار امللكوت.196 :
((( األحزاب(.40 :)33

((( معارج الفهم473 :؛ مناهج اليقني439 :؛ رشح املقاصد .232 /5
((( قال العلاّمة احلليّ « :ال ّلطف ما كان املك ّلف معه أقرب إىل الطاعة وأبعد من املعصية ،و مل يكن له ّ
حظ
يف التمكني ،و مل يبلغ حدّ اإلجلاء» .معارج الفهم.421 :
( ((1املسلك يف ُأصول الدين187 :؛ معارج الفهم473 :؛ مناهج اليقني.439 :
( ((1قواعد املرام178 :؛ مناهج اليقني.448 :

( ((1املصدر نفسه181 :؛ مناهج اليقني.452 :
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ٍ
لشخص من األشخاص يف ُأمور الدین والدنیا.
وهي رئاس ٌة عا ّمة

()8
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النبي ،أو من إمام قبله.
ّ

وأن ال یتق�دّ م علی�ه أح�د من أه�ل زمانه يف فض�ل ،فیكون أعلم وأعبد وأس�خی

وأزهد وأشجع وأورع.

()1

احلق بعد رسول اهلل | عيل بن أيب طالب؛ الجتامع الرشائط املذكورة فیه
واإلما ُم ُّ

وخلو غریه منها.
باإلمجاع،
ّ
منز ًها ع�ن زنا اآلباء ،و َعهر( )3األُ ّمهات ،وع�ن الرذائل اخلُلق ّیة،
�ب أن یكون ّ
ویجَ ِ ُ
()2

كالرعونة واحلسد ،والصفات املن ِّفرة كالربص.
ُّ
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ثم
ثم موسیّ ،
ثم جعفرّ ،
حممدّ ،
ثم ّ
عيلّ ،
ثم احلسنیّ ،
واإلما ُم من بعده احلس�نّ ،
ثم ّ
بنص ّ
كل إمام
احلجة بق ّی�ة اهلل يف أرضه ^؛ ّ
ثم ّ
ثم احلس�نّ ،
عيلّ ،
حممدّ ،
ثم ّ
عليّ ،
ثم ّ
ّ

متواترا تنقله الشیعة خل ًفا
نصا
ونص النبي بأسمائهم وترتیبهمًّ ،
منهم علی من بعدهّ ،
ً

عن سلف(. )5

أئمتنا ^ خصالاً تع�رف ّ
وتدل علیه،
والجتماع [رشوط] اإلمامة فیه�م .وذكر ّ

وهي :أن ال َيتَثا َء َب وال َيت ََم َّطى( ،)6وال یعبث ،وال ُیری له ّ
ظل يف الشمس ،وال ُیری

َجو يف الرمل إذا مشی علیه ،وتأثری يف الصخر ،و َیری وراءه كام َیری أمامه ،وتنام
له ن ٌ
أیضا
عین�ه وال ینام قلبه ،وال یس�تطیع َأ َحدٌ َأ ْن یمأل عینه منه هیب� ًة وإجالل( ،)7وهذه ً
َّبي |.
یكون يف الن ّ

((( مناهج اليقني.454 :

((( قواعد املرام182 :؛ املسلك يف ُأصول الدين .215 :مناهج اليقني.461 :

((( ال َعهر :الزنا و الفجور .لسان العرب ( 611 /4عهر).
((( قواعد املرام.181 :

((( الکايف  ، 298-297 /1قواعد املرام ،190 :مناهج اليقني.480 :
((( الت ََّم ّطي :التبخرت ومدّ اليدين يف امليش .الصحاح ( 2494 /6مطا).
((( الکايف 298 /2؛ اخلصال .527/1
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حي وموجو ٌد( ،)1وسیظهر بالدعوة إذا شاء اهلل ،ویمأل األرض عدلاً كام
وبق ّیة اهلل ٌّ

ِ
جورا(.)2
ُمل َئ ْت ً

واحلجة بعد إزاحة الع ّلة
العدو أو ق ّلة النارص(،)3
وسبب الغیبة فیام یظهر لنا :كثرة
ّ
ّ

وكشف احلقیقة هلل تعالی.

الركن اخلامس :يف الوعد والوعید

وانش�قاق السماء ،والصراط ،واجلنّ�ة ،والن�ار .وتفاصیل م�ا ورد فیها م�ن الثواب
والعقاب ،وثواب املؤمن وعقاب الكافر.

وإیامن وعقاب املؤمن ینقطع؛ لیصل إلیه ثواب( )6إیامنه.

والشفاع ُة ثابت ٌة ألهل الكبائر (. )7

وجیوز العفو (. )8
تتم بالندم علی ما مضی والعز ِم
وتجَ ِ ُ
�ب التوب ُة عن القبائح وت�رك الواجبات ،وإنّام ّ
((( يف األصل « :ح ًّيا وموجو ًدا  ،و ُينظر  :حتصیل النجاة 171 :و.184

((( اإلرشاد 340 /2؛ الغیبة للطويس.181-180 :
((( إرشاد الطالبني.378 :
((( املصدر نفسه.412 :

((( العبارة القارصة ،ولع ّلها تستقیم بام وضعناه بنی املعقوفنی.
((( يف األصل« :الثواب».

((( أوائل املقاالت47 :؛ االقتصاد فيام جیب علی العباد218-206 :؛ قواعد املرام166 :؛ أنوار
امللكوت.176-175 :

((( كشف املراد415 :؛ مناهج اليقني358 :؛ رشح املقاصد .149 -148 /5
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الوع�دُ یكون بالثواب ،والوعیدُ بالعقاب(ّ ،)4
وإن ما یكون يف دار اآلخرة [یكون]
عند حرش األجساد وإِعادهتا بعد املوت(.)5
ِ
ِ
ِ
والبعث یوم
وعذابه،
املوت ،من ُم َسا َء ِلة القرب
اإلقرار بتفاصیل ما َو َر َد بعد
ب
ویجَ ِ ُ
ُ
القیامة ،واحلس�اب ،واملیزان ،وإنطاق اجلوارح ،وتطایر الكتب ،وانتش�ار الكواكب،
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علی ترك املعاودة (. )1

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،برشط األمن من الرضر ،وجتویز التأثری (. )2
ُ
ِ
ِ
()3
الوه ِ
اب.
ت ََّم
الكتاب بِ َعون ا َمللك َّ
ُ
***
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ِ
ِ
احلجة
قد فرغ من حتریر هذه ( )4ا ُمل َس َّو َدة یوم السبت )5(...شهر ذي َّ
سنة اثنتي عرشة( )6وألف ِم َن اهلجرة.
عنهام(.)7
حممد نظام بن حسنی
َك َت َب ُه العبدُ
القريشُ ،عفي ُ
الفقری الداعي إِلی رمحة اهلل َّ
ّ
ُ

256
256
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((( راجع :إرشاد الطالبني.433 :
((( إرشاد الطالبني.380 :

((( يف األصل « :متَّت»  ،والصواب ما أثبتا ُه.

((( يف األصل « :هذا»  ،والصواب ما أثبتا ُه.
((( کلمة غری واضحة ،ولع ّلها« :بِیستُم» بالفارسیة ،بمعني :العرشون.
((( يف األصل « :عرش»  ،والصواب ما أثبتا ُه.

(((جاءت بعده کلمتان غری مقروءتنی بسبب وضع ختم علیها ،ولع ّلها« :بمنّه وکرمه».
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م
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واملراجع
ُ
املصادرُ
القرآن الكریم

 .1أب�كار األف�كار يف ُأص�ول الدین :س�یف

ِ
حممد
الدی�ن اآلم�دي (ت 631هـ) ،حتقی�ق أمحد ّ
املهدي ،دار الكتب ،القاهرة1423 ،هـ.
ّ

 .2إرش�اد الطالبین إل�ی هنج املسرتش�دین:

حممد كاظم املوس�وي ،دلیل ما ،قم ،ط،1
الس ّ�ید ّ

1430هـ.

حمم�د ب�ن احلس�ن
 .7أم�ل اآلم�ل :الش�یخ ّ

احل�ر العاملي (ت 1104هـ) ،حتقیق الس ّ�ید أمحد
ّ

احلس�یني ،دار الكت�اب اإلسلامي ،ق�م ،ط،1
1362هـ.
 .8أن�وار امللكوت يف رشح الیاقوت ،العلاّ مة

النجفي ،قم ،ط1405 ،1هـ.
ّ

الريض ،قم ،ط1363 ،1هـ.

املرعيش
الرجائ�ي ،مكتب�ة الس ِّ�ید
الس�یِّد مه�دي
ّ
ّ

حممد نجمي الزنجاين ،منشورات الرشیف
حتقیق ّ

 .3اإلرش�اد يف معرفة حجج اهلل علی العباد:

حممد بن
 .9أوائ�ل املق�االت :الش�یخ املفی�د ّ

حمم�د ب�ن النعمان (ت
حمم�د ب�ن َّ
الش�یخ املفی�د َّ

مؤسس�ة آل البیت ^
413ه�ـ) ،حتقی�ق ونرشّ :
إلحیاء الرتاث ،قم ،ط1414 ،2هـ.

 .4إرشاق الاله�وت يف نق�د رشح الیاقوت:
الس ّ�ید عمید الدین عبیديل (ت  754هـ) ،حتقیق:

حممد النعامن (ت 413هـ) ،املؤمتر العاملي للشیخ
ّ
املفید ،قم ،ط1413 ،1هـ.

 .10تاری�خ احل ّل�ة :یوس�ف كرك�وش احلليّ ،
منشورات الرشیف الريض ،قم1385 ،هـ.

 .11حتصی�ل النج�اة يف ُأص�ول الدین :فخر

ضیائي ،مریاث مكتوب ،طهران ،ط،1
عيل أكبر
ّ

املطه�ر احلّل�يّ ّ (ت
حمم�د ب�ن احلس�ن َّ
املح ِّققین َّ

 .5أعیان الشیعة :الس ّید حمسن األمنی العاميل

ِ
إلحیاء تراث حوزة احل َّلة ،ط1438 ،1هـ.
احلليّ ّ

 1381ش.

(ت 1371ه�ـ) ،دار التع�ارف للمطبوع�ات،
بریوت1406 ،هـ.
 .6االقتص�اد فیما یتع ّل�ق باالعتقاد :الش�یخ
حممد بن احلس�ن الط�ويس (ت 460ه�ـ) ،حتقیق
ّ

771ه�ـ) ،حتقی�ق حامد ف َّی�ايض ،مرك�ز العلاَّ مة
حممد
عيل بن َّ
 .12التعریفات :الس ِّید الرشیف ّ

اجلرجاين (ت 816هـ) ،منشورات نارص خرسو،
طهران ،ط1412 ،4هـ.
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یوري (ت 826هـ) ،حتقیق
الس ّ
املقداد بن عبد اهلل ّ

املطهر احلليّ (ت 726هـ)،
احلس�ن بن یوسف بن َّ
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املحص�ل :أبو جعف�ر اخلواجة
 .13تلخی�ص
ّ
نصری الدین الطويس (ت 672هـ) ،دار األضواء،
بریوت ،ط1405 ،2هـ.
حممد بن عيل
 .14اخلصال :الش�یخ الصدوق ّ

القمي (ت 381ه�ـ) ،حتقیق عيل أكرب
ب�ن بابوی�ه ّ
مؤسس�ة النشر اإلسلامي ،ق�م ،ط،1
غ ّف�اريَّ ،
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الطه�راين (ت 1389ه�ـ) ،دار إحی�اء التراث
ّ
العريب ،بریوت ،ط1430 ،1هـ.

حمم�د ب�ن احلس�ن
 .20الغیب�ة :أب�و جعف�ر ّ

الط�ويس (ت 460هـ) ،حتقی�ق عباد اهلل الطهراين
مؤسس�ة املعارف اإلسالم ّیة،
وعيل أمحد الناصحّ ،

قم ،ط1411 ،1هـ.

 .21قواعد العقائد :أبو جعفر اخلواجة نصری

 .15روض�ات اجلنّ�ات يف أح�وال العلماء

الدی�ن الطويس (ت 672هـ) ،حتقیق الش�یخ عيل

املوس�وي اخلوانس�اري
حمم�د باق�ر
ّ
والس�اداتّ :

حسن خازم ،دار الغربة ،بریوت ،ط1413 ،1هـ.

(ت 1313ه�ـ) ،مكتب�ة إسماعیلیان ،قم ،ط،1
1390هـ.
 .16ری�اض العلماء وحی�اض الفضلاء:
عب�د اهلل بن عیس�ی بی�گ أفن�دي األصفهاين (ت
مؤسسة
1130هـ) ،حتقیق الس ّ�ید أمحد احلسینيّ ،
التاریخ العريب ،بریوت ،ط1431 ،1هـ.

 .17رشح املقاصد :س�عد الدین مس�عود بن
عمر التفتازاين (ت 791هـ) ،منشورات الرشیف
الريض ،قم ،ط1409 ،1هـ.
محاد
 .18الصح�اح :أب�و نرص إسماعيل ب�ن ّ
اجلوه�ري (ت393ه�ـ) ،حتقی�ق د .إمي�ل بدي�ع
حمم�د نبي�ل طريف�ي ،دار الكت�ب
يعق�وب ودَّ .
العلم ّية ،بريوت1999 ،م.

 .19طبقات أعالم الش�یعة :الشیخ آقا بزرگ

 .22قواع�د املرام يف علم الكالم :كامل الدین
میث�م بن علي البح�راين (ق 7هـ) ،حتقیق الس ّ�ید

أمحد احلس�یني ،مكتب�ة آیة اهلل املرعشي النحفي،
قم ،ط1406 ،2هـ.
حمم�د ب�ن یعق�وب
 .23ال�كايف :أب�و جعف�ر َّ

الكلیني (ت 329هـ) ،حتقیق ونرش :دار احلدیث،
ّ

قم ،ط1429 ،1هـ.

عز الدين
 .24الكامل يف التاريخ :أبو احلسن ّ
اب�ن األثير (ت 630ه�ـ) ،حتقي�ق :د .عم�ر عبد
السلام تدم�ري ،دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت،
ط1417 ،1هـ.
 .25كش�ف امل�راد يف رشح التجرید :العلاّ مة
املطهر احلليّ (ت 726هـ)،
حس�ن بن یوسف ابن ّ
مؤسس�ة النرش
حتقیق حس�ن حس�ن زادة اآلميلّ ،
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عقيد
صولَي ِ
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م
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اإلسالمي ،قم ،ط1417 ،1هـ.
حممد بن مكرم
 .26لسان العرب :أبو الفضل َّ

اب�ن منظور (ت 711هـ) ،حتقیق :مجال الدین مری
دام�ادي ،دار الفك�ر ودار صادر ،بیروت ،ط،2
1414هـ.
 .27اللوام�ع اإلهل َّی�ة يف املباح�ث الكالم ّی�ة:

حتقی�ق عب�د احللی�م عوض احلّل�يّ  ،دلیل م�ا ،قم،
ط1386 ،1ش.

 .32منه�اج الیقنی يف ُأص�ول الدین :العلاّ مة

املطهر احلليّ (ت 726هـ)،
احلسن بن یوسف ابن ّ

حتقی�ق یعق�وب حصف�ري املراغي ،دار األُس�وة،
طهران ،ط1415 ،1هـ.

مؤسس�ة
حممد علي الق�ايض الطباطبائيَّ ،
الس ّ�ید ّ

مؤسسة اإلمام الصادق × ،قم ،ط،1
السبحاينّ ،

 .28لؤلؤة البحرین :الش�یخ یوسف بن أمحد

 .34النكت االعتقاد ّیة :منس�وب إلی الشیخ

مؤسس�ة آل البی�ت ^
ص�ادق بح�ر العل�ومّ ،

حتقی�ق رض�ا املخت�اري ،املؤمت�ر العامل�ي للش�یخ

النرش اإلسالمي ،قم ط1422 ،2هـ.

حمم�د
البح�راين (ت 1186ه�ـ) ،حتقی�ق الس ّ�ید ّ
إلحیاء الرتاث ،ط.1

ّ
واملتأخرین :أبو
حمصل أفكار املتقدّ مین
ّ .29

حممد ب�ن عمر فخ�ر الدین ال�رازي (ت
عب�د اهلل ّ
606ه�ـ) ،حتقی�ق د .حسین أت�اي ،دار الرازي،
عماّ ن ،ط1411 ،1هـ.

 .30املس�لك يف ُأص�ول الدی�ن :نج�م الدین

جعف�ر بن احلسین بن حییی احلّل�يّ (ت 676هـ)،

حتقیق رضا األُ
ستادي ،جممع البحوث اإلسالم ّیة،
ّ
مشهد ،ط1414 ،1هـ.

 .31مع�ارج الفه�م يف رشح النظ�م :العلاّ مة
املطهر احلليّ (ت 726هـ)،
احلسن بن یوسف ابن ّ

1418هـ.

حممد ب�ن النعمان (ت 413هـ)،
املفی�د ّ
حمم�د بن ّ
املفید ،قم ،ط1413 ،1هـ.
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املقداد بن عبد اهلل السیوري (ت 826هـ) ،حتقیق

 .33موس�وعة طبقات الفقهاء :الشیخ جعفر
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االعتراضات
رسالة في جواب
الشيعة اإلماميةَّ
على
يف مسألة اإلمامة

منسوبة إىل
الشيخ أبي القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن احللّي +
(ت 676هـ)
حتقیق

سعید شایان
حیدر البیاتي
ايران
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ٌ
رسالة يف جواب االعرتاضات عىل الشيعة يف مسألة اإلمامة ،وقد
هذه
ردا علی أسئلة واعرتاضات عىل اإلمامية االثني عرشية َو َّج َه َها
کتبها مؤ ّلفها ًّ
اد ِة َ
َأ َحدُ ُأ َم َر ِ
َ
األرشاف يف احلجازَ ،ف َأ َجا َب ُه ا ُملؤَ ِّل ُ
حیتفظ
ف ِمن ُدون َأ ْن
الس َ
اء َّ
منها لِن ِ
بِن َ
َفس ِه ،ثم قام املؤ ّلف بتحرير کتابة األجوبة ،وهي التي بأیدینا
ُسخ ٍة َ
اآلن.
ِ
اإلمامیة والزید ّیة ،لكون
وهذه الرسالة تتعرض إلی مسألة النزاع بنی
ّ
یعیا اثني عرش ًّیا .
الرشيف احلجازي ِش ًّ
النعرف مؤ ّلف هذه الرسالة ،ولكن یحُ تمل أن یكون هو املح ّقق احلليّ
&؛ لورودها يف ضمن جمموعة رسائل ک ّلها له ،أو هلا ارتباط به ،ال توجد
إشارة هلا يف قائمة مؤ ّلفاته ،فهي منسوبة إليه.
هذه الرسالة حمفوظة يف مكتبة العتبة الرضوية املقدّ سة  ،يف ضمن جمموعة
من الرسائل للمح ّقق احلليّ &.
وقد بذلنا جهدً ا يف حتقيقها َ ،
«اإلمامیة» إىل العنوان.
وأضفنا إلیه کلمة
َّ
املفتاحية :
الكلامت
َّ
العلاَّ مة احليل  .الرشيف احلجازي  .اإلمامية  .الزيدية.
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A letter in Response to the Objections
to the Imamiyah Shia
In the Matter of the Imamate
Attributed to
Sheikh Abi Al-Qasim Najm Al-Din Jaafar bin
Al-Hassan Al-Hilli
AH 676
Investigation
Sae'ed Shayan
Haider Al Bayati
Abstract
Imamah, and it was written by the author in response to questions and
objections to the twelfth Imamiyah directed by one of the noble princes of
the Hijaz, that the author answered him without keeping a copy to himself
then he wrote them which are in our hands now.
This letter deals with the issue of conflict between Imamiyah and Ziyadiyah, since Sharif al-Hijazi is Twelver Shiite. We do not know the author of this letter, but it is likely that he might be the investigator Al-Hilli.
Because it was included in the collection of his letters; or is associated
with him, there is no reference to it in his list of writings, it is attributed
to him.
This letter is kept in the Holy Shrine of Razavi Library, in a series of
letters to the Investigator Al-Hilli. We made an effort to investigate it, and
we added the word "imam" to the title.
Keywords: Al-Hilli, Sharif al-Hijazi, Imamiyah, Ziyadiyah
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This is a letter in response to the objections to Shi'a in the matter of
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اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

مقدّمة التحقيق
ﭑﭒﭓ

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل من بعثه رمحة للعاملني ،وهاد ًيا للخالئق
احلمد هلل ّ

حممد ،وعلى آله الط ّيبني الطاهرين ،ولعنت�ه األبد ّية عىل أعدائهم
أمجعني ،س� ّيدنا ونب ّينا ّ

أمجعني ،إىل قيام يوم الدين.

ّ
إن اإلمام�ة ه�ي املحور األصيل وقط�ب دائرة رحى البح�وث واالختالفات التي
ج�رت بني األُ ّمة بعد رحيل النبيّ األعظم | ،وال يوجد يف املباحث الكالمية بحث

أكثر ً
نقاشا منها ،حتّى قال الشهرستاين عنها :وأعظم خالف بني األُ ّمة خالف اإلمامة؛

فعىل هذا؛ فقد كثر الكالم والنقض واإلبرام ـ من صدر اإلسالم إىل هذه األ ّيام ـ حول

اإلمام وش�ؤونه ،وطريقة نصبه وتعيينه ،ووظائف�ه وحقوقه ،كام ُوجد هذا البحث يف

أهم ما نراه يف هذا املجال هو الرس�ائل
مجي�ع فرق اإلسلام وكتبهم العقائد ّي�ة ،ومن ّ

والكتب املؤ ّلفة يف الر ّد والنقض من الفرق اإلسالمیة عىل من خالفهم.

كام وصل إلينا العديد من هذه الرس�ائل والكتب ـ من قديم الزمان حتّى األعوام

األخريةـ  ،وهي ملؤ ّلفنی کبار؛ مثل الش�يخ املفيد ،والس� ّيد املرتىض ،وحم ّققي مدرس�ة
بغداد ،وبتبعهم مدرسة احل ّلة.

وهذه املصنّفات تعکس صورة واضحة لثقافة أهل العلم يف مواجهة من خالفهم يف

وأيضا طريقة البحث واالستدالل ،وكيفية التفكري عند علامء املسلمنی.
العقيدةً ،

مهمة وفريدة من نوعه�ا ،وهي ممّا أبقاها
والرس�الة املاثلة بني أيديكم هي رس�الة ّ

الدهر لنا من تراثنا املنيس ،فکان من الرضوري القیام بتحقیقها وإخراجها إلی النور.
((( امللل والنحل .13 :1
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إذ ما ُس َّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دين ّية مثل ما ُس َّل عىل اإلمامة يف ّ
كل زمان.

()1
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نسبة الرسالة
النعرف مؤ ّلف هذه الرس�الة علی وجه الد ّقة ،ولكن یحُ تمل أن یكون هو املح ّقق

احلليّ &؛ وذلك لورودها يف ضمن جمموعة رسائل ک ّلها له ،أو هلا ارتباط به ،وسوف
ِ
فه�ذه قرینة
ی�أيت ذکر أسماء هذه الرس�ائل عند التعریف بالنس�خة من ه�ذه املقدّ مة،

احتاملیة علی نسبة الرسالة للمح ّقق.
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زد على ذل�ك :أ َّنه قد جاء يف أعلی الصفحة األُولی ِمن الرس ِ
�الة کال ٌم بالفارس َّ�ی ِة
ُ
َ ِّ َ
�ق ِ
ِ
ِ
ِ
س�الة لِلمح ِّق ِ
�ط خیتل�ف عن َخ ِّ
وبِ َخ ٍّ
احلليِّ ِّ ،
الر
رصح فیه کات ُب� ُه بِكون ِّ
�ط الرس�الةَّ ،
ِ
أیضا ُ
بحث التعریف بالن َ
َص هذا الکال ِم وترمجته يف
ُّس�خ ِة ،وهذه
َ
وس�وف یأيت ً
نقل ن ِّ
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قرین ٌة احتامل َّی ٌة أخری علی تلك النسبة.

وممّ�ا قد یضعف نس�بة الرس�الة إل�ی املح ّقق احلليّ ه�وّ :
أن صیاغة بع�ض عبارهتا
ق�ارصة ِم َن الناحیة العرب ّیة ،بحیث اضطررن�ا إِلی إصالحها من خالل إضافة کلامت

یرتكب أخطاء هبذا املستویَّ ،
ولعل هذا
وضعناها بنی معقوفنی ،وبعید عن املح ّقق أن
َ
یعو ُد إِلی الناسخ وعدم د ّقته يف النسخ ،واهلل العامل.
إن م�ا تقدّ م ّ
أي ح�ال؛ ّ
ی�دل بصورة احتامل ّیة علی نس�بة الرس�الة للمح ّقق
وعل�ی ّ
احلليّ  ،وهلذا قمنا بنرشها ،مع الترصیح بِكونهِ َا منسوبة إلیه.

احملقق احللّي يف سطور

هو الشيخ نجم الدين ،أبو القاسم ،جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد

اهلذيل احلليّ ( 602ـ  676هـ ).

قال ابن داود احلليّ & يف رجاله عنه :ش�يخنا نجم الدين ،أبو القاس�م ،املح ّقق،

باحلجة،
املد ّق�ق ،اإلم�ام ،العلاّ مة ،واحد عرصه ،كان ألس�ن أه�ل زمانه ،وأقومه�م
ّ

عيل إحس�ان عظيم
اس�تحضارا ،ق�رأت علي�ه ور ّب�اين
وأرسعه�م
ً
صغيرا ،وكان ل�ه َّ
ً
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اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
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علىَِف
ى)
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م
ك
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ت  ...وله تالميذ فقهاء فضالء ،رمحه اهلل .
والتفا 

()1

وقال املريزا األفندي & عنه :كان حم ّقق الفقهاء ،ومد ّقق العلامء ،وحاله يف الفضل

والنبالة ،والعلم والثقة ،والفصاحة واجلاللة ،والش�عر واألدب ،واإلنشاء والبالغة،
أشهر من أن يذكر ،وأكثر من أن يسطر.

()2

 ..إىل غير ذل�ك ممّا ه�و موجود ومضب�وط يف كتب الرتاجم وإج�ازات األعالم،

ونحن يف غنى عن التطويل يف هذا املجال؛ إذ املح ّقق ـ كام قالوا يف شأنه ـ ّ
قدرا،
أجل ً
وأشهر صيتًا ،وأكرب شأنًا ،من أن يوصف بكالم اآلخرين.

عنوان الرسالة
توج�د إش�ارة هلا يف قائمة مؤ ّلف�ات املح ّقق احلليّ کام تقدّ م ،ولکن العبارة التي س�یأيت

شبیها بالعنوان ،وترمجته :رسالة يف جواب
ذکرها واملکتوبة بالفارس ّیة قد ذکرت شی ًئا ً
ِ
االعرتاض�ات علی الش�یعة يف مس�ألة
ناس�ب ـ إلی ح�دٍّ ما ـ ملوضوع
اإلمامة ،وهو ُم
ٌ
یكون ُعنوانًا للر ِ
سالة ،و َأضفنا إلیه کلمة «اإلمام َّیة»؛ َّ
َ
ألن
فضلنا َأ ْن
الرس�الة ،ولذلك َّ
ِّ
ِ
موجهة إلی خصوص الشیعة اإلمام ّیة ال إلی مطلق
االعرتاضات املذکورة يف الرسالة ّ
الشیعة.

موضوع الرسالة

ِ
ِ
السا َد ِة
هذه الرس�الة کتبها مؤ ّلفها ر ًّدا علی أسئلة واعرتاضات َو َّج َه َها َأ َحدُ ُأ َم َراء َّ

وجه فیها
األَرشاف يف احلجاز ،فقد أرس�ل هذا األمری احلجازي رس�الة إلی املؤ ّلفّ ،
رس�ل إِ ِ
ف  ،و َأ َ
لیه األَجو َب َة ِمن
اعرتاض�ات علی اإلمام ّیة االثني عرشی�ةَ ،ف َأ َجا َب ُه ا ُمل َؤ ِّل ُ
((( رجال ابن داود احلليّ  83 :ـ .300 /84
((( ریاض العلامء .103 :1
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بعض أرشاف الع�راق ِ
َفس ِ
ُس�خ ٍة منه�ا لِن ِ
َ
هبذه
ُدون َأ ْن
�ه ،وبع�دَ ذلك س�مع ُ
حیتف�ظ بِن َ َ

فأحب اال ّطلاع علیها؛ فقام املؤ ّلف بإعادة کتابة األجوبة ،وأعطاها لذلك
األجوبة،
ّ

العراقي ،وهي التي بأیدینا اآلن ،وهذا یعنيّ :
أن األجوبة التي وصلت إلینا
الشرَّی�ف
ّ
يف ِ
هذه الرس�الة هي حتریر ٍ
ثان هلاَّ ،
األول أو یقاربه ،کام
ولعل هذا التحریر یزیدُ علی ّ
رصح املؤ ّلف بذلك يف املقدّ مة.
ّ
ِ
األئمة
الشرَّیف
ويف احلقیق�ة مل یكُ�ن
ُ
ُّ
احلجازي ش�یع ًّیا اثني عرش ًّیا ،فهو یعّب�رّ عن ّ

وجه عدّ ة اعرتاضات علی إمامة
«أئمتکم» ،أو« :من ا ّدعیتم إمامته» ،کام ّ
^ بتعبريّ :
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النص
األئمة االثني عرش ^ ،والظاهر أنّه کان ش�یع ًّیا زید ًّیا ،فقد طرح أسئلة حول ّ
ّ
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املهمة بنی اإلمام ّیة والزید ّیة ،الذین یؤمنون
اجليل
واخلفي ،وهي من نقاط االختالف ّ
ّ
ّ

اعرتاضا
وجه
اجليل
ً
واخلفي ،کام ّ
بالنص اخلفي فقط ،فیام یؤمن اإلمام ّیة ّ
ّ
ّ
بالنصنی م ًعاّ :
خلصوص ولد احلسنی × التسعة ،الذین یؤمن اإلمام ّیة بإمامتهم ،فیام یرفض الزید ّیة

إمامتهم؛ إذ یؤمنون بإمامة أمری املؤمننی واحلسن واحلسنی ^ ،ومن قام بالسیف من

األئمة ^.
أوالدهم ویرفضون بصورة عا ّمة إمامة باقي ّ
ِ
ِ
وه�ذه الظاهرة ال
ه�ذه الرس�الة تق�ع يف دائرة النزاع بین اإلمام ّیة والزید ّیة،
إذن؛
نش�اهدها يف القرن الس�ابع والثامن وما قارهبام إلاّ بصورة نادرة ،ومن األمثلة القلیلة
علی ذلك :رس�الة األبحاث يف تقویم األحداث ،لرکن الدین األسترآبادي؛ التي ر ّد

فیها علی الزید ّیة الذين کانوا متواجدین يف الکوفة يف القرن الثامن.

تعرض الرس�الة ـ التي بنی أیدینا ـ إلی مس�ألة الن�زاع بنی اإلمام ّیة
وهب�ذا؛ یک�ون ُّ
والزیدیة أمرا مه وجدیرا باالهتامم ،وهو یرفع من أمهیة ِ
هذه الرسالة.
ّ
ً
ّ ً ماًّ
األئمة
وق�د ر ّد املؤ ّل�ف علی اعرتاضات الرشی�ف احلجازي ،وقام بإثب�ات إمامة ّ

ث�م أورد النصوص اخلف ّی�ة واجلل ّی�ة الدا ّلة علی
االثن�ي عشر ^ باألد ّل�ة العقل ّی�ةّ ،

تعرض إلی البحث عن الرشوط التي جیب توافرها يف اإلمام ..وغریها
إمامته�م ،کام ّ
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اخلاصة باإلمامة.
من األبحاث
ّ

ه�ذا؛ وقد اتّس�مت لغ�ة املؤ ّلف باالحترام والتعظی�م للرشیف احلج�ازي ،فمع

حمافظته علی موقفه احلاس�م کإمامي اثني عرشي ور ّده القاطع علی املعرتض ،إلاّ ّ
أن

هذا مل یمنعه من التک ّلم بلغة فیها اليشء الکثری من التسامح واملح ّبة ،وهو درس مهم
ف الرسالة يف جمال املناظرة واجلدل.
َع َّل َمنا إ ّیاه مؤ ّل ُ

وملزيد من اال ّطالع علی أوضاع السادة يف احلجاز راجع مقالة األُستاذ أمحد خامة

يار(.)1

التعريف بالنسخة
مرشفه�ا آالف التح ّي�ة والسلام ـ برق�م ،9/15508 :وهي جمهول�ة الکاتب،
على ّ
ويرجع تارخيها إىل القرن السابع أو الثامن ،ومل نعثر علی نسخة أخری هلا.

وه�ي مکتوبة ّ
بخط نس�خ ج ّيد ،إلاّ أنّه أ ّث�ر فيها القدم ،فلا يمكن قراءة بعض

کلامهت�ا يف بدایته�ا وهنایته�ا ،وهي واقع�ة يف ضمن جمموعة من الرس�ائل للمح ّقق
العز ّي�ة (مطبوع�ة)2 .ـ أجوبة املس�ائل الكامل ّية
احلّل�يّ & ،وه�ي1 :ـ أجوب�ة املس�ائل ّ

(مطبوع�ة)3 .ـ مس�ألة تيارس القبل�ة ،وهي ناقصة م�ن ّأوهلا (مطبوعة)4 .ـ املس�ائل
األول (مطبوعة)6 .ـ املس�ائل
املرصية (مطبوعة)5 .ـ املس�ائل اخلمس�ة عرش ،ناقصة ّ

الطرب ّي�ة (مطبوع�ة)7 .ـ مقدّ م�ة أرج�وزة الش�يخ جعف�ر ب�ن الفضل بن احلسين بن
مهدوي�ه ،وق�د أورد فيها أحوال ُأس�تاذه املح ّقق احلليّ  ،وقد ح ّقق�ت وطبعت يف جم ّلة

مرة8 .ـ املقصود من اجلمل والعقود (مطبوعة)9 .ـ رس�الة يف جواب
املح ّققّ ،
ألول ّ

املنورة يف العصور اإلسالم ّية الوسطى؛ دراسة
((( وهي مقالته املوسومة بـ  :التش ّيع اإلمامي باملدينة ّ
تارخي ّية موجزة:

https://ahmad.kateban.com/post/4300.
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االعرتاضات عىل الش�يعة اإلمام ّية يف مسألة اإلمامة ،وهي هذه الرسالة10 .ـ أوراق

خمتلف�ة م�ن كت�اب املعتبر يف رشح املختصر ،وإيضاح الفوائ�د ،وقواع�د األحكام،
ٍ
حواش نافعة ّ
والظاهر أنهّ ا ّ
بخط يغاير
بخط ناس�خ املجموعة ،وعىل هامش اإليضاح
ّ
خط الرسالة.

وكت�ب على ص�در الصفحة األول�ی من الرس�الة حملّ بحثن�ا ّ
بخط ّ
متأخ�ر عبارة

ونصها کام یيل« :رس�اله در جواب اعرتاضات وارده بر ش�يعه در مسأله
بالفارس ّ�یةّ ،
امامت،
وظاهرا كه تأليف شيخ أبو القاسم حم ّقق حليّ بوده باشد» .وترمجتها« :رسال ٌة
ً
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أيب القاسم املح ّقق احلليّ ».

واجلدی�ر بالذک�ر :أنّه ق�د انتقل�ت الصفحة األخرية م�ن الرس�الة فأصبحت قبل
الصفحة األُوىلّ ،
ولعل هذا اخللل حصل عند إعادة جتمیع أوراق املخطوطة.

عملنا يف الرسالة
1ـ قابلن�ا الرس�الة مع أصله�ا الفريد بعد تنضيده�ا ،فضلاً عن مقابل�ة الروايات

واألقوال مع مصادرها.

2ـ اس�تخرجنا اآليات الكريم�ة من املصحف الرشيف  ،ووضعناها بني قوسين

مزهرين ﴿﴾.
ّ

3ـ اس�تخرجنا األحادي�ث املرو ّي�ة يف املت�ن م�ن املص�ادر املعتبرة ،وجعلناها بني

قوسني صغريين «».

بني َمعقوفني [].
4ـ َع َنونَّا مواضيع الرسالة لتسهيل التناول ،وجعلناها َ

ويف اخلت�ام ن�رى من الواجب أن نتقدّ م بالش�کر اجلزیل لسماحة األس�تاذ الس ّ�ید

حسین املوس�وي الربوج�ردي ،الذي ق�دّ م لنا النس�خة اخل ّطی�ة ،فنس�أل اهلل له دوام

التوفیق يف سبیل إحیاء تراث مدرسة أهل البیت ^.
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صورة الصفحة األخرية من الرسالة ،وآثار اخلرم والطمس فيها مشهودة
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[املقدّمة]

ﭑﭒﭓ

حممد املختار ألُ ّمته،
أ ّما بعد؛ محدً ا هلل عىل ما يسرّ من معرفته ،والصالة عىل س� ّيدنا ّ
املصطفى إلبالغ رسالته ،وعىل آله الطاهرين من عرتته.
ّ
ضمنها اعرتاضات عىل
فإن بعض ُأمراء الس�ادة األعيان باحلجاز كاتبني برس�الةّ ،

()1
ثم
اإلمامية ،وسّي�رّ ُت
َ
اجلواب غري ُمس�بِق له نس�خ ًة؛ إذ كان اجلواب هو املطلوبّ ،
اتّف�ق التامس بعض فضالء أرشاف العراق الوقوف عىل ذلك ،فأوجب فرض طاعته

اغرتام األجوبة بام زاد أو قارب.

ب�دأ األمير الكبري ،هب�اء الدين ،رشف الس�ادة امليامني ـ أ ّيده اهلل تع�اىل ـ  ،فقال ما
النبي ×َ « :من َأ َخ َذ
معناه :إنيّ ُأور ُد هذا السؤال مسرتشدً ا طال ًبا للنجاة ،مقتد ًيا بقول ّ
ِدينَه ِمن َأ ِ
ِ
الر ُ
جال ،ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت اجلبال
َ
ُ
الر َجال َأ َزا َلت ُه ِّ
فواه ِّ
التعصب للمذهب واملحاماة
ومل يزل»( .)2فمن أيقن بالبعث واحلس�اب لزمه ا ِّط�راح
ُّ
عنه�ا ،ووجب علي�ه النظر يف األد َّلة ،وحتقيق األس�ئلة ،وما َيبني علي�ه اعتقاده؛ طل ًبا
ذهبِ ِه ُم ِ
عر ًضا َع ِ
�ن النَّ َظ ِر يف األد َّل ِة مل حيص�ل بفائدة ،وهلك
للنج�اة ،وم�ن َأصرَ َّ عىل َم َ

((( يف األصل« :هلا».

نصا عن أمري املؤمنني ×،
النبي | ،ولكن جاء ما يقاربه ًّ
((( مل نعثر عىل ّ
نص هذا اخلرب مرو ًّيا عن ّ

حممد الصادق ÷ .ينظر :تصحيح اعتقادات اإلمامية للشيخ املفيد &72:؛
واإلمام جعفر بن ّ

روضة الواعظني &74 :1؛ متشابه القرآن & .46 :1

وروى الشيخ النعامين & يف كتاب الغيبة 22:عن اإلمام الصادق × ،أنّه قال« :من دخل يف هذا الدين
بالرجال أخرج ه منه الرجال كام أدخلوه فيه ،ومن دخل فيه بالكتاب والسنّة زالت اجلبال قبل أن

يزول».
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[مقدّمة السائل]
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و َأهلك.

يقال :هذا كالم ج ّيد ،مش�تمل عىل الصواب ،وبمعن�ا ُه نطق الكتاب العزيزّ ،
ودل
ُ
نس�أل اهلل س�بحا َن ُه َأ ْن َيست َِم َّر الس� ِّيد عىل هذا القول املحمود،
العقل الرصيح ،ونح ُن
ِ
ِ
َ
ْ
احلق.
وأن
حمج َة ِّ
يأخذ التَّوفيق بيده حتَّى ُيوط َئه ّ

[وجوب اإلمامة]

وب ِ
معون عىل ُو ُج ِ
َ
اإلما َم ِة والفزع إليها.
قال ـ أ ّيده اهلل ـ  :نحن وأنتم والفقهاء مجُ
يقال :ال ريب َّ
أن األُ َّم َة مجُ ِم َع ٌة عىل وجوب اإلمامة إلاّ شا ًّذا( ،)1لكن اختلفوا؛
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فعن�د اإلمامي�ة :وجوب نصبها على اهلل س�بحانه يف احلكمة؛ ألنهّ ا لط�ف يف أداء
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الواجب�ات؛ إذ م�ع وجود اإلم�ام يكون الناس أق�رب إىل فعل الطاع�ات ،وأبعد من

املعايص ،واأللطاف الدين ّية واجبة عىل اهلل يف احلكمة(.)2

مضار الدني�ا ،فج�از ْ
أن َتت ََولىَّ نصبه�ا األ َّمة،
وعن�د بع�ض املعتزل�ة واجبة؛ لدف�ع
ّ
()3
قال بِ ُو ُجوبهِ َا َس�م ًعا ،وهذا ٌ
وك�ذا َمن َ
أصل ينبغي االعتناء به؛ َّ
ف�إن عليه ُيبنَی كالم

باالختيار.

وتنفرد الزيد ّية بالدعوة.

ول�و أراد الرشي�ف توجيه الكالم [إلی اإلمام ّی�ة] كان [ینبغي أن] يقول :اإلمامية

يذك�رون أنّ�ه ال طريق إىل تعيين اإلمام إلاّ
بالن�ص( ،)4ونطالبهم بذل�ك ،ومل( )5تكن
ّ

حاجة إىل التطويل بام ال وجه له.

((( تنظر أقواهلم يف :کشف املراد362 :؛ الفصل البن حزم  ،144 :4وغریمها.

((( راجع تفصیل املسألة يف کتاب األلفنی للعلاّمة احلليّ & ،25 :و ،31وکذا ما جاء يف کشف املراد له:
 ..362وغریها من الکتب الکالمیة.

((( کذا ،واألنسب« :کالمهم».

((( راجع :االقتصاد لشیخ الطويس &.375 :
((( يف األصل« :ولومل» ،والظاهر زیادة «لو».

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

صحة إمامته]
[عدم اشرتاط ظهور املعجزة علی ید اإلمام يف ّ

ق�ال ـ حكاي� ًة ع�ن اإلمامي�ة ـ  :وك ّلهم( )1ي�ورق العص�ا ،وخيتم احلص�ا ،ويك ّلم

الوحش ،وحييي املوتى ،فيكونون( )2أعلم الناس  )3( ...أكثر هذه النعوت.

يق�ال له :ال ري�ب ّ
س�معت
أن الرشيف وقف عىل ما مل حي ّققه يف هذه احلكاية ،وما
ُ

ّ
لعيل × أنّه ك ّلم أهل
أن أح�دً ا م�ن اإلمامية جیعل ذلك رش ًطا؛ بل يذكرون أنّه اتّف�ق ّ

الكه�ف( ،)4وخاطب�ه الثعبان( )5والذئبة ،هذا عىل س�بيل ّ
خصه × بخصائص
أن اهلل ّ
ّ
ت�دل على فضله وعلم�ه؛ ّ
�ق يف بعض الصلحاء
الأن ذل�ك رشط يف اإلمامة ،وقد َيت َِّف ُ
ِ
ِ
ّ
بالقرب ِم َن
[ت�دل] ( )6عىل اختصاصهم
�مى كرامات ـ
يش ٌء م� َن املعجزات ـ التي ت َُس َّ

وغاب ع�ن الناس ،أو ّ
هم ش�خصه( )8من [بنی
ُص على إمام(،)7
َ
نع�م؛ لو ن ّ
تعذر َف ُ
اآلخری�ن ،ج�از أن] (ُ )9ي ِ
ظهر اهلل تع�اىل عىل يده ما ّ
يدل عىل إمامت�ه()10؛ فإذن ما ذكره

[الرشیف] ( )11غري الئق  ...إىل العـ...
((( أي :أئمة اإلمام ّیة ^.
((( يف األصل :فیکون.
((( کلمة مطموسة.

((( ينظر :عيون املعجزات 14 :ـ 16؛ الثاقب يف املناقب 173 :ـ 175؛ مدينة املعاجز 179 :1ـ .182

((( الكايف 396 :1؛ اخلرائج واجلرائح 854 :2؛ مدينة املعاجز 137 :1ـ ( 140من حديث  19إىل .)22
َبت».
((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة غری مقروءة ،ولع ّلها« :ت ُّ
نص علی إمام» ،هکذا قرأناها ،والظاهر ّ
تکرارا.
أن فیها
نص علی ّ
((( يف األصل« :لو ّ
ً
((( کذا ،والظاهر ّ
أن املراد« :معرف ُة شخصه».
((( بدل مابنی املعقوفنی کلامت غری مقروءة.
( ((1یعنيُ :ی ِ
ظهر علی یده املعجزة.
( ((1بدل مابنی املعقوفنی مطموس.
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اهلل تعاىل ،وقد َب َّينَّا يف ال ُكت ِ
واز ذلك.
ُب َج َ
وباجلملة؛ مل يذهب َأ َحدٌ إِىل َأ َّن ذلك شرَ ط يف اإلمامة.
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[أقسام العلم بإمامة األئ ّمة ^]

ِ
بإمامة َمن ا َّد َعیت ُْم إِمامته [إ ّما] أن یکون رضور ًّیا،
ق�ال أ ّيده اهلل :نقول لکم :العلم

نصا جل ًّيا ،أو استدالل ًّيا.
أو ًّ

نق�ول :هذا ال�كالم غري [محُ َّققّ ،
ف�إن] ( )1التقس�يم [رش ُطه] اشتراك مصدره بني

أقس�امـ[ـه ،فلو] قلت :احليوان إ ّما إنس�ان أو فرس كان ح ًّقا؛ ّ
ألن احليوان یقع علی

اإلنسان والفرس ،أ ّما لو قلت :احلیوان إ ّما انسان ،أو حجر ،وإ ّما فرس مل یکن ح ًّقا؛
ّ
ألن احلجر ليس بحيوان.
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باألئمة املذكورين إ ّم�ا اس�تداليل أو رضوري  .........هذا
وك�ذا قولك :العل�م
ّ
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النص فليس من قسم العلم ،بل من قسم املعلوم.
العلم ينقسم إىل قسمني ،أ ّما ّ
بل الصواب َأ ْن َ
ري.
نقول :علمكم بإمامة َأ ِئ َّمتكم إ َّما
رضوري أو َن َظ ّ
ّ
أو نقول :علمكم بإمامتهم إما بالنص اجليل أو النَّص اخلفيَ ،ف ِحين ٍ
ُ
َئذ
ِّ
ِّ َ ّ
ّ
يكون تقسيماً
ّ
صحيحا ،واجلواب عىل َق ِ
دره.
ُ
ً
()2
ْ
النبي
ف�إن ُق َ
لت عىل هذا التقس�يم ،قلنا :العل�م بإإلمامة ضرَ
ٌّ
وري ملن َ
[حَض�رَ َ ] َّ
وس ِ
يس�م ْع كال َمه؛ َّ
النبي ال
ونظري َمل ْن ت ََأ َّخ َر عن ُه ومل
�م َع كال َمه،
ّ
ألن ما ُينقل من كالم ِّ
َ
َ
ِ
وأن ّ
حيتاج فيه إىل العلم بالطبقاتّ ،
العل�م إِلاَّ إذا َ
ُيفي�د
كل طبقة
كان ُمت ََوات ًرا ،والت ََّوات ُُر ُ
َ
ال جیوز عىل مثلها التَّواطؤ واملراسلة ،وهذا بحث استداليل(.)3

اجللي وا َ
في]
ُّ
خل ّ
[النص ّ
في.
قلت :إ ّما تعلمون إمامتهم
وإن َ
ِّ
جل ّيل أو اخلَ ّ
بالنص ا َ
جل ّيل
بالنص اجللي واخلفي ،وكتبن�ا مملوءة ِم َن االس�تدالل
قلن�ا :نعلم�ه
ِّ
ّ
بالن�ص ا َ
((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمتان غری مقروءتنی ،وهکذا ما بعده.
حمصل له.
النبي» ،وال ّ
((( يف األصلَ :
«ح َّضه ُّ

النص وأنواعه يف الشايف يف اإلمامة  67 :2ـ .69
((( ينظر کالم الرشیف املرتضی & حول ّ

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

فعيل
واخلَ ّ
ف�ي ،واإلمام َّي ُة ُهم الذين َق َّرروا طري َق َة االس�تدالل بقوله« :من كنت مواله ٌّ
نص خفي.
مواله»( ،)1وقوله« :أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»( ،)2وهو ّ

النص اجليل؛ فهو الذي ّ
عيل ×« :أنت
وأ ّم�ا ّ
يدل ّ
جمر ُده عىل املراد به ،مثل قوله يف ّ

نصا جل ًّيا أنّه
خليفت�ي من بعدي»( ،)3وقول�ه« :أنت اإلمام من بعدي» ،فمعنى كون�ه ًّ

ّ
النبي عليه [وآله] السلام ،وهل قاله أو مل
يدل بنفس�ه عىل املراد ،لك ّن البحث يقع يف ّ

يقل�ه ،ونحن نثبت أنّه عليه [وآله] السلام قاله باالس�تدالل الصحي�ح ،ولوال ذلك
مل�ا كان للمناظ�رة معن�ى ،فيك�ون الرشيف ظ� ّن(ّ )4
الن�ص اجليل ال حيت�اج معه إىل
أن
ّ
االستدالل ليس بج ّيد؛ ّ
ألن البحث يف شيئني:

والثاين :االس�تدالل عىل ّ
النبي عليه [وآله] السلام قال ذلك ،وهو الذي يفتقر
أن ّ

إىل الدليل.

((( هذا احلدیث من األخبار املتواترة القطعیة الصادرة عن منبع الرسالة | ،ویکفي يف اثبات تواتره
شهادة مجاعة من أعالم العامة؛ کالسیوطي يف قطف األزهار املتناثرة ،277 :ح ،102والذهبي يف

سری أعالم النبالء  ،335 :8والکتاين يف نظم املتناثر ،194 :ح ..232وغریهم.

صحته وروده يف صحیح
((( حدیث املنزلة ً
أیضا من األحادیث الصحیحة املتواترة ،ویکفینا الثبات ّ
البخاري  ،172 :3ح  ،3706وصحیح املسلم 249 :6ـ  ،252ح 2483ـ .4/2483

((( روى احلافظ أبوبكر بن أيب عاصم الشيباين (ت  287هـ) يف كتاب السنّة  ،565 :2ح 1188بسنده
لعيل« :أنت منّي بمنزلة هارون من
 ..عن ابن ع ّباس ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم ّ

موسى ،إلاّ أنّك لست نب ًّيا ،إنّه ال ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي يف ّ
كل مؤمن من بعدي» .قال
ُ
رجال الشيخني ،غري أيب
قات
حممد نارصالدين األلباين عن احلديث :إسناده حسن ،ورجاله ثِ ٌ
الشيخ ّ
بلج ـ واسمه :حييى بن سليم بن بلج ـ ،قال احلافظ :صدوق ،ربام أخطأ.

وكذا رواه احلافظ النسائي (ت  303هـ) يف السنن الكربى 416 :7 ،ـ  ،417ح 8355وفيه .. :فقال:
ثم قال« :أنت خليفتي»
بنبي؟» ّ
«أما ترىض أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ،إلاّ أنّك لست ّ
يعني :يف ّ
كل مؤمن من بعدي.

ِ
الرشیف» کي تستقیم العبارة ،ویکون «لیس بج ّید» خرب «فیکون».
((( کذا ،والصواب« :فیکون ظ ُّن
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النص ،وتلك ال حتتاج إىل دليل.
أحدمها :داللة اللفظ ،وهي ّ
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بالنص اجللي]
[يف ّ
صحة العلم ّ
بالنص اجليل ،فغري مس� ّلم؛ ألنّه لو كان يف
قال أ ّيده اهلل :وإن قلتم :العلم بإمامتهم
ّ

النص عىل
النص اخلفي ،وكام ُعلم ّ
ولد احلسني التسعة دون غريهم لعلمناه كام علمنا ّ

عيل واحلسن واحلسني ،ومل ينكر ذلك املخالف واملؤالف.
إمامة ّ
النص جل ًّيا لعلمناه كام علمتموه.
يقال له :قوله :لو كان ّ

نظرت كام
قلن�ا :نحن مل نعلم�ه إلاّ بالنظر يف النقل ،واعتبار طبق�ات الناقلني ،فلو
َ
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صحت هذه الش�بهة التي ذكرتهَ�ا ألبطلت الدين ك ّله،
نظرن�ا
َ
لعلمت كام علمنا ،ولو ّ
لليه�ودي َأ ْن َي ُق َ
ول :ل�و كان نب ّيكم أظهر
ومجي�ع العقائ�د ،ولكان
معج�زا لعلمناه كام
ً
ِّ
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الصانع ح ًّقا لعلمنا ُه كام علمتموه،
علمتموه ،ولقال امللحد :لو كان الدليل عىل إثبات َّ
وه�ذا ٌ
حجة فيه ،فكذا ما ذكر ُه؛ َّ
العلم باألخبار املتواترة متو ّقف
ألن
قول
ٌ
ضعيف ،ال َّ
َ

مهته إىل ذلك ال يعلمه(.)1
اهلمة إىل ما نقلوه ،فمن مل ْ يرصف ّ
عىل سامع الناقلني ،ورصف ّ
النص اخلفي.
النص اجليل( )2كام ُعلم ّ
وأ ّما قوله :لو كان ،يعلم ّ

قلن�ا :ف�رق بني احلالني؛ ّ
الن�ص اخلفي ،ويامنع
ألن املعاند للمذهب يمكنه تس�ليم
ّ

عىل داللته(.)3

يقر به خمالفها؟! فكام ّ
أن املخالف
النص اجليل؛ فهو ّ
أ ّما ّ
نص مذهب اإلمامية ،فكيف ّ

النص اجليل عنا ًدا.
النص اخلفي ودفع داللته عنا ًدا ،كذا من دفع ّ
لعيل × س ّلم ّ
ّ
ِ
ينظر يف النقل الذي تنقله اإلمام ّية ،وقد حت ّقق أنّه متواتر يفيد
واإل
ُ
نصاف يقتيض َأ ْن َ
العلم اليقني.

((( هذه الشبهة قد طرحت قدیماً يف مقابل استدالل الشیعة ،وقد أجاب عنها علامؤنا رمحهم اهلل ،فراجع
التعجب للشیخ الکراجکي & 42 :ـ .43
مثلاً  :کتاب
ّ

النص اجليل ح ًّقا ل ُعلم کام.»...
((( کذا ،واألنسب« :لو کان ّ
((( کذا ،واألنسب« :واالمتناع من داللته».

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
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رسالة في جواب أ .أ.
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ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

[يف عدم داللة االختالف علی بطالن النص]

ِ
اجليل على يقني مل خیتلف�وا ،وأنتم
ق�ال أ ّي�ده اهلل :ول�و كانت اإلمام َّي� ُة من الن ِّ
َّ�ص ِّ

َ
النص.
خمتلفون فر ًقا كثريةً؛ وذلك لعدم ّ

ألن اخلالف ال ّ
حق؛ فإنّ�ه يعرف َّ
يق�ال :ه�ذا غل�ط؛ ّ
أن
يدل عىل ك�ون اليشء غري ّ

وتف�رق( )1أممهم عنهم ،كام حك�ى اهلل تعاىل يف
األنبي�اء ظه�روا باملعج�زات القاطعة،
ّ

القرآن العزيز ﴿.. :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ،)2(﴾..وقال﴿ :ﭑ ﭒ

()3
األئمة
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ، O ..وكام ش�اع ذلك يف األنبياء ^ ش�اع يف ّ

متفرقني؛ بل املفارق هلم من كان مناف ًقا ،أو زيد ًّيا ،أو تاب ًعا هلواه،
^ ،وليس اإلمام ّية ّ
احلق ،كام قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
فر من أهل ّ
دعواه الضا ّلة َي ّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

()5
األئمة ^ كاملختلفني عىل األنبياء ^.
ﮰ ﮱ﴾  ،فاملختلفون عىل ّ

ث�م ّ
إن مجي�ع الطوائ�ف املخالف�ة لالثن�ي عرش ّي�ة ـ ممّن انتس�ب إىل اإلمام ّي�ة( )6ـ
ّ
يبق إِلاَّ االثنا عرشي�ة ،كام قال اهلل
انقرض�وا ،وانقراضه�م دليل بطالن مذهبه�م ،ومل َ

تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾(.)7

«وتفرقت».
((( کذا ،واألنسب:
ّ

((( األنعام (25 :)6؛ األعراف (.146 :)7
((( النمل (.14 :)27

((( هکذا قد تقرأ ،کام قد تقرأ« :منضماًّ ».
احلج (.11 :)22
((( ّ

((( کذا ،واألنسب« :إلی اإلمامة».

((( آل عمران (.141 :)3
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أو كان منتم ًيا( )4إىل اإلمام ّية تسترُّ ً ا هبم فخالف؛ طعنًا يف الدين وإفسا ًدا ،أو َش ّك ف َيتّبع
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بالنص اجللي وبنی االستدالل علی إمامة األئ ّمة ^]
[عدم املنافاة بنی القول ّ
ق�ال أ ّيده اهلل :فإن قلتم :العلم بإمامتهم اس�تداليل [فأنت�م] حمجوجون مغلوبون،

[وهو] بينِّ ٌ ّ
النص اجليل ورجعتم إىل االستدالل.
لكل عاقل منصف؛ ألنّكم تركتم ّ
فنق�ول :هذا كالم من مل يع�رف مذهب اإلمام ّية ،وال وقف عىل كتبهم ـ وهي متأل

األرض ـ وك ّله�ا اس�تدالل على اإلمامة باألنظ�ار الدقيقة التي بلغوا فيه�ا ّ
كل مبلغ،

أن ذلك غلط؛ ّ
بالنص يس�قط معه االس�تدالل ،وقد ب ّين�ا ّ
وكأنّ�ه يظ� ّنّ :
ألن
أن القول
ّ

«النص» ّ
ي�دل عىل املراد ب�ه رضورةً ،وأ ّما كون النبي عليه [وآله] السلام قاله؛
لف�ظ
ّ
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فإنّه استدالل.
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[الدلیل العقلي علی إمامة األئ ّمة االثين عشر ^]
ث�م ّ
األئم�ة ^؛ ت�ارة بالعقل
إن كت�ب اإلمامي�ة ناطق�ة باالس�تدالل على إمامة ّ
ّ

بالنص.
استداللاً  ،وتارة
ّ

أ ّم�ا األد ّل�ة العقلية؛ فيقولون(ّ :)1
دل العقل عىل ّ
أن اإلمام جيب أن يكون معصو ًما،

ّ
أئمتن�ا ^ ـ ليس بمعصوم ،فيج�ب أن ال يكون
وكل م�ن ا ّدعي�ت ل�ه اإلمامة ـ غري ّ

إما ًما ،وهذا دليل مركّب من مقدّ متني نظر ّيتني ،فكيف يقول هذا الرشيف ما مل حي ّققه
من املذهب ؟!

عيل × أفضل الصحابة ،وتقديم املفضول عىل الفاضل قبيح ،وهذا
ّ
ث�م يقولونٌّ :

أيضا ،لك ّن ه�ذا الرشيف ظ� ّن ّ
«النص اجليل ال
أن [معنی] قول اإلمام ّي�ة:
اس�تدالل ً
ّ

حيتاج إىل بيان» هو أنّه ال حيتاج إىل داللة.

[بیان الفرق بنی النصوص التي تدّ عیها البکر ّیة ونصوص اإلمام ّیة]

بالنص اجليل.
قال :ويلزمكم موافـ[ـقة البکر ّیة]؛ فإنهّ م يرون إمامة أيب بكر
ّ

((( راجع مثلاً :االقتصاد للشیخ الطويس &.363 :
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م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

فنقول :البكر ّية [ال] جتري جمرى اإلمام ّية؛ ّ
ألن النصوص التي ا ّدعاها البكر ّية هي

مث�ل اس�تنابته يف الصالة ،ومثل قوله :اقت�دوا َ
باللذين من بع�دي ،أيب بكر وعمر (،)1

نصوصا جل ّية؛ ّ
صحت ـ ال تقتيض اخلالفة
وهذه ليست
ألن االستنابة يف الصالة ـ إن ّ
ً

بعد املوت ،وكذا قوله :اقتدوا َ
باللذين من بعدي؛ ألنّه يحَ تمل االقتداء يف غري اإلمامة،

كام قال عليه [وآله] السالم :أصحايب كالنجوم ،بأيهّ م اقتديتم اهتديتم(.)2

والنص اخلفي
الن�ص اجليل
النبي عليه [وآله] السلام من
ّ
ّ
أ ّم�ا اإلمام ّي�ة؛ فتنقل عن ّ

املخالف عليه،
األئمة االثني عرش ^ م�ا يمأل الصحف؛ فمن ذلك م�ا يوافقها
ُ
على ّ

األئمة االثني عرش ^ الذي حيتاج إىل
ومنها ما تنفرد به ،ونحن نذكر ّ
النص اخلفي عىل ّ

األئمة ^]
[النصوص اخلف ّیة علی ّ

النص اخلفي؛ فمنه ما رواه البخاري بإسناده إىل جابر بن سمرة ،قال :سمعت
أ ّما ّ
ُون ب ِ
عدي ا ْثنَا عَشرَ َ َخ ِلي َف ًةُ ،ك ُّل ُه ْم ِمن ُق َر ٍ
يش»(،)3
النبي عليه [وآله] السالم ،يقولَ « :يك ُ َ
ّ

ومثله روى البخاري ،عن عيينة ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه [وآله].

((( قال ابن حزم األندليس يف كتاب اإلحكام يف أصول األحكام  :80 :6وأ ّما الرواية :اقتدوا باللذين من
بحجة»...
يصح؛ ألنّه
مروي عن موىل لربعي جمهول ،وعن ّ
املفضل الض ّبي وليس ّ
ّ
بعدي ،فحديث ال ّ

صح لكان عليهم ال هلم؛ ألنهّ م ـ نعني أصحاب مالك ،وأيب حنيفة،
إىل أن قال يف ص :81ولو ّ
والشافعي ـ أترك الناس أليب بكر وعمر ،وقد ب ّيناّ :
أن أصحاب مالك خالفوا أبا بكر ممّا رووا يف

خاصة ،وقد
خاصة يف مخسة مواضع ،وخالفوا عمر يف نحو ثالثني قض ّية ممّا رووا يف املو ّطأ ّ
املو ّطأ ّ
وأن اتّباعهام فيام اختلفا فيه ّ
أن عمر وأبا بكر اختلفاّ ،
أيضاّ :
متعذر ممتنع ،ال يقدر عليه أحد.
ذكرنا ً

((( هذا اخلرب من األحادیث الواهیة املوضوعة عند أهل السنّة ،کام أطنب الشیخ األلباين يف الر ّد علی

أسانید اخلرب وإثبات وضعه يف کتابه :سلسلة األحادیث الضعیفة واملوضوعة  144 :1ـ .152
((( صحيح البخاري  ،178 :5ح ،7222عن جابر بن سمرة ،أنّه قال :سمعت النَّبي ص اهللُ َع َليهِ
ْ
َ لىَّ
ِ
[وآله] َو َس َّل َم ،يقولَ « :يكُون ا ْثنَا عَشرَ َ َأ ِم ًريا» ،فقال كلمة مل ْ َأسم ْعها ،فقال أيب :إِنَّه قالُ « :ك ُّل ُه ْم م ْن
ُق َر ْي ٍ
ش».
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استخراج ،وبعض النصوص اجلل ّية التي ال حتتاج إىل استخراج؛ ّ
ألن استيفاءه يطول.
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مر لاَ
النبي عليه [وآله] السلام ،أنّه ق�الَّ :
«إن َه َذا األَ َ
وروى مس�لم بإس�ناده عن ّ
ٍ ()2
َين َقضيِ َحتَّى َي ِليه( )1ا ْثنَا عَشرَ َ َخ ِلي َف ًةُ ،ك ُّل ُهم ِمن ُق َريش».
ِ
الس�ا َع ُةَ ،و َيك َ
ُون ا ْثنَا
ويف رواي�ة أخرى عن�ه« :لاَ َي َز ُال َه َذا الدِّ ي ُن َقائًم�اً َحتَّى َت ُقو َم َّ
ٍ ()3
عَشرَ َ َخ ِلي َف ًةُ ،ك ُّل ُهم ِمن ُق َريش».
ِ
الس�ا َع ُةَ ،و َيك َ
ُون ا ْثنَا
ويف رواي�ة ُأخرى عنه« :لاَ َي َز ُال َه َذا الدِّ ي ُن َظاه ًرا َحتَّى َت ُقو َم َّ
ٍ ()4
عَشرَ َ َخ ِلي َف ًةُ ،ك ُّل ُهم ِمن ُق َريش».
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وعن عط ّية العويف ،عن أيب س�عيد اخلدري ،قال :س�معت رسول اهلل عليه [وآله]
نت إ َما ٌمَ ،واب ُن إ َما ٍمَ ،و ُ
أخو إ َما ٍم ،تِس� َع ٌة ِم ْن ُصلبِ َك
السلام [يقول] للحسين ×َ « :أ َ
ِأئم ٌة أبرار ،الت ِ
()5
َّاس ُع َق ِائ ُم ُهم».
َّ َ ٌ
()7
()6
ذر،
وروى أبو احلارث ،وابن املعتمر ،وس�عيد بن املس� ّيب ـ ك ّلهم ـ  ،عن أيب ّ
((( يف املصدر« :حتّى يميض فيهم».

((( صحيح مسلم  137 :5ـ  ،138ح.1869

((( صحیح  139 :5ـ  ،140ح  6/1869ومسند أمحد بن حنبل  ،421 :34ح.20830

((( صحيح مسلم ،139 :5ح ،5/1869مسند أمحد بن حنبل  ،449 :34ح ،20880قال الشيخ
شعيب األرنؤوط عن احلديث :حديث صحيح.

أمريا ،أو إما ًما يأتون بعده،
أقول :واألحاديث يف هذا املعنى يف ّ
نص النبي | عىل اثني عرش خليفة ،أو ً

كثريا يف كتب احلديث
وكان ُّ
وس ُّ
عز اإلسالم ُ
موه مادام هؤالء بني املسلمني ،من األخبار التي وردت ً
األصل ّية عند أهل السنّة ،وال داعي لنا للتطويل يف ذكرها ،ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إىل اجلزء
الثالث عرش من كتاب :إحقاق احلق وإزهاق الباطل ،وما فیه من املصادر يف هامشه ،وفيه كفاية

للباحثني.

((( كتاب الكفاية يف النصوص ،159 :ح ،10وعنه يف بحار األنوار  290 :36ـ  ،291ح.113

((( يف األصل« :ابن املعمر» ،وما أثبت فمن املصدر.

كتاب الكفاية يف النصوص 174:ـ  ،177ح ،21وعنه يف بحار األنوار 288 :36ـ  ،289ح،110
واحلديث عنه غري ما يف املتن.

((( كتاب الكفاية يف النصوص 177:ـ  ،178ح ،22وعنه يف بحار األنوار ،293 :36ح ،123واحلديث
غري ما يف املتن.

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
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ني ،ت ِ
قال :قال رسول اهلل |« :األَ ِئم ُة ب ِ
لب احلُ َس ِ
عدي ا ْثنَا عَشرَ  ،تِس َع ٌة ِم ْن ُص ِ
َاس ُع ُهم
َّ َ
()1
َق ِائ ُم ُهم».
وروى ابن سريين( ،)2وأبو العالية( ،)3واحلسن بن أيب احلسن البرصي( ،)4وحفصة

لعيل:
بنت سيرين ـ ك ّلهم ـ  ،عن أنس بن مالك ،قال :س�معت رسول اهلل | يقول ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
«األئمة
ثم قال:
«أنَ�ا َخ ُري األَنبِ َياءَ ،وأن َ
ْت َخ ُري األَوص َياءَ ،وس�ب َط َ
ّ
اي َخ ُري األَس� َباط»ّ .
ِ ِ (ِ ِ ِ )5
رس ِائ َيل».
َبعدي عدَّ ُة ُن َق َباء َبني إ َ

وق�د رويت هذه األلف�اظ ومعانيها من طرق كثرية ال حتىص ،فه�ذا النقل ممّا أمجع

علي�ه املخال�ف واملؤالف ،ومل جيهل�ه إلاّ من كان قليل اال ّطالع على النقل ،بعيدً ا عن

الفحص عماّ قاله نب ّيه عليه [وآله] السالم.
وطريق االستدالل هبذه النصوص أن نقول :ثبت ّ
األئم َة بعدَ ه اثنا عرش ،فيكون
أن ّ
((( كتاب الكفاية يف النصوص 173 :ـ  ،174ح ،20وعنه يف بحار األنوار ،293 :36ح.122

((( کتاب الكفاية يف النصوص 235 :ـ  ،237ح ،44وعنه يف بحار األنوار 310 :36ـ  ،311ح.152

((( كتاب الكفاية يف النصوص 238 :ـ  ،239ح ،46وعنه يف بحار األنوار ،311 :36ح .. 154عن أيب
ثم خفي صوته ،فسمعته يقول:
العالية ،عن أنس بن مالك ،عنه | قال:
«األئمة بعدي اثنا عرش» ّ
ّ
«ك ّلهم من قريش».

((( كتاب الكفاية يف النصوص 240:ـ  ،241ح ،47وعنه يف بحار األنوار ،311 :36ح .. 155عن
األئمة
احلسن ،عن أنس بن مالك ،عنه | قال:
«األئمة بعدي من عرتيت» فقیل :یا رسول اهلل ،فکم ّ
ّ

بعدك؟ قال« :عدد نقباء بني إرسائيل».

((( يف الكفاية« :عىل عدد».

((( يف الكفاية« :وسبطاك».

((( يف الكفاية« + :س ّيدا شباب أهل اجلنّة».

((( كتاب الكفاية يف النصوص 285 :ـ  ،286ح ،64وعنه يف بحار األنوار  319 :36ـ  ،320ح.171
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حس�ان ،وأبوالضحى ،عن زيد بن أرقم ـ بألفاظ
حممد بن زياد ،ويزيد بن ّ
وروى ّ
اإلمام واخل ِلي َف ُة ب ِ
عدي،
لعيلَ « :أن َ
ْت ِ َ ُ َ َ َ
خمتلفة ،أحدها ـ قال :سمعت رسول اهلل | يقول ّ
ِ
لب احلس ِ ِ
ِ
ِ (ِ )7
()6
عصو ُم َ
ون»(. )8
َوسب َط َ
ني َأئ َّم ٌة َم ُ
اي إ َما َمان َ ،وتس َع ٌة م ْن ُص ِ ُ َ
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أئم�ة اإلمام ّية ^؛ ّ
ألن م�ن عداهم ال يتوقف عىل ه�ذه العدّ ة؛ بل زادت
إش�ارة إىل ّ

أئمته�م عىل األربعني ،والقيامة مل تق�م ،وهو دليل عىل ّ
حق،
أئمتهم مل تكن( )1أئمة ّ
أن ّ
ّ

ن�ص النبي عليه [وآله] السلام ،وهذا ممّا ال يدفع�ه إلاّ مكابر يغلب
بخروجه�م عن ّ
اهلوى عىل قلبه.

ث�م ّ
إن َم�ن عدا اإلمام ّية خالفوا ذلك ،ونس�وا ه�ذا القول ،ومل يقف�وا عليه؛ اتّبا ًعا
ّ

لألهوية املردية.

[النصوص اجلل ّیة علی األئ ّمة ^]
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النص اجليل على أعياهنم؛ فهو نفس مذهب اإلمام ّية ،فلا ينقله إلاّ من كان
وأ ّم�ا ّ
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إمام ًّي�ا ،وال يرتكه إلاّ من أنكر أسلا ُفه ونش�أ هو عىل إنكارهم( ،)2فاش�تبهت األمور
اخلصم عليه؛ بل الواجب عىل املنصف أن
عليه ،وال يلزمنا أن ننقل يف ذلك ما يوافق
ُ

ينظر يف نقلنا؛ هل هو متواتر يفيد الیقني [أم ال] ()3؟

اجليل بطريق املخالف لإلمام ّية:
فمماّ نُقل من ّ
النص ّ
()4
النبي عليه
األئمة ،أخطب خطب�اء َخ َوارزم يف كتابه بإس�ناده إىل ّ
م�ا رواه ص�در ّ
[وآله] السلام ،قالَ « :لي َل َة ُأ ِ ي بيِ إلىَ الس ِء َق َال ليِ ا ِ
(ج َّل َجلاَ ُله)َ :يا محُ َ َّمدُ ،
جلل ُيل َ
سرْ َ
َ
َّ َم�اَ
رض اطِّلاَ َع ًة َفاخترَ ت َ ِ
ع�ت إلىَ األَ ِ
عت َثانِ ًيا َف َ
اخترَ ُت ِم َنها َع ِل ًّيا،
�م ا َّط َل ُ
إنيِّ ا َّط َل ُ
ُك م َنهاُ ،ث َّ
ين ،وجع َل ُت األئمة ِمن و ِ
ض�ت ِولاَ َي َتكُم َعلىَ َأ ِ
هل
لدهَ ،و َع َر ُ
ّ ْ ُ
حل َس َ َ َ
حل َس� َن َوا ُ
َو َخ َل َق ُت ا َ
ِ
ِ
ِ
ني ،ومن جحدَ ها ك َ ِ
ِِ
رض؛ َفمن َقبِ َلها ك َ ِ
ب
َان م َن ا ُملؤمن َ َ َ َ َ َ
َان م َن الكَاف ِري َنَ .أتحُ ُّ
السماَ ء َواألَ ِ َ ْ َ
َّ
لتَ :ن َع ْمَ ،فال َت َف ُّت َع ْن َي ِم ِ
ني ال َع ِ
ْ
ين،
أن ت ََر ُاهم َيا محُ َ َّمدُ ؟! َف ُق ُ
حل َس ُ
حل َس� ُن َوا ُ
رش؛ َفإِ َذا ا َ
((( کذا ،واألنسب« :مل یکونوا».
النص ،وهو نشأ وتَر ّبی علی هذا اإلنکار.
((( أي :من أنکر أسال ُفه َّ
((( بدل ما بنی املعقوفنی تالف.

((( مقتل احلسني ×  146 :1ـ  ،147ح ،23وعنه يف الطرائف 172 :1ـ  ،173ح .270وقريب منه
جاء يف مقتضب األثر 44:ـ  ،45ح ،10والغيبة للشيخ الطويس & 147 :ـ  .. 149وغريمها.

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

ٍ
ليِ
َو َعِل�يِ ب ُن احلُ َس ِ
وس�ى ب ُن َجع َف ٍ
�رَ ،و َعليِ ُّ ب ُن
ينَ ،ومحُ َ َّمدُ ب� ُن َع ٍّ َ ،و َجع َف ُر ب ُن محُ َ َّمدَ ،و ُم َ
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ليِ
ليِ
ليِ
حض ٍ
اح من
حل َس� ُن ب ُن َع ٍّ َ ،وا َملهد ُّي فيِ َض َ
وس�ىَ ،ومحُ َ َّمدُ ب ُن َع ٍّ َ ،و َع ُّ ب ُن محُ َ َّمدَ ،وا َ
ُم َ
ِ
ن ٍ
َب ُد ِّر ٌي».
ُورَ ،وا َملهد ُّي َو َس َط ُهم ك ََأنَّه كَوك ٌ
وعن جماهد ،عن ابن ع ّباسّ :
النبي عليه [وآله] السلام ،فقال :ما
أن هيود ًّيا س�أل ّ

عيل الباقر × ـ ك ّلهم ـ،
حسانّ ،
وروى واثلة بن األسقع ،والقاسم بن ّ
وحممد بن ّ

ع�ن جابر األنصاري ،قال :دخل جندل بن جن�ادة اليهودي من خیرب عىل النبي عليه

ثم قال :رأيت موسى بن عمران يف نومي ،يقول :أسلم
[وآله] السالم ،فسأله مسائلّ ،

حممد ،واستمس�ك باألوصياء من بعده ،وقد أس�لمت؛ فأخبرين باألوصياء
على يد ّ
بعدك؟ فقالَ « :نعم؛ َعليِ ب ِ
ني» ،فقال :كم بعد احلسني؟
عديُ ،ث َّم ا ْبنَاه؛ احلَ َس� ُن َواحلُ َس ُ
َ ْ ٌّ َ
ينَ ،فإ َذا ا ْن َق َض ْت ُمدَّ ُة احلُ َس ِ
لب احلُ َس ِ
فقال« :تِس� َع ٌة ِم ْن ُص ِ
ين َفابنُه َعليِ ٌّ َ ،فإ َذا ا ْن َق َض ْت
ليِ
وس�ى،
ُم�دَّ ُة َع ٍّ َفابنُه محُ َ َّمدٌ َ ،فإ َذا ا ْن َق َض ْت ُمدَّ تُه َفابنُه َجع َف ٌرَ ،فإ َذا ا ْن َق َض ْت ُمدَّ تُه َفابنُه ُم َ
ِ
ليِ
يب إ َما ُم ُهم» فقال:
حل َس ُنُ ،ث َّم َيغ ُ
َفإ َذا ا ْن َق َض ْت ُمدَّ تُه َفابنُه َع ٌّ َ ،فإ َذا ا ْن َق َض ْت ُمدَّ تُه َفابنُه ا َ
ِ ِ
ثم تال قوله تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
حل َّج ُة»ّ ،
احلسن ؟! فقال« :لاَ ؛ َولكن ا ْبنُه ا ُ

((( كتاب الكفاية يف النصوص 127 :ـ  ،132ح ،2وعنه يف بحار األنوار 283 :36ـ  ،285ح.106
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ويصّ ،
النب�ي عليه [وآله]
وإن نب ّينا أوىص إىل يوش�ع بن نون ،فقال
نب�ي إلاّ ول�ه
ّ
م�ن ّ
ّ
«إن و ِصيي واخل ِلي َف َة ِمن ب ِ
ِ
عدي َعليِ ُّ ب ُن َأبيِ َطالِ ٍ
ايَ ،وتِس َع ٌة
ْ َ
بُ ،ث َّم َبعدَ ه س�ب َط َ
السلامَ َ ِّ َ َّ :
حل َس ِ
ِمن ُص ِ
ني ^».
لب ا ُ
ني َفابنُه َعليِ ٌّ َ ،فإ َذا َم ىَض َعليِ ٌّ َفابنُه محُ َ َّمدٌ َ ،فإ َذا
سمهم يل .قال« :إ َذا َم ىَض احلُ َس ُ
فقالّ :
وسى َفابنُه َعليِ ٌّ ،
وس�ىَ ،فإ َذا َم ىَض ُم َ
[ َم ىَض] محُ َ َّمدٌ َفابنُه َجع َف ٌرَ ،فإ َذا َم ىَض َجع َف ٌر َفابنُه ُم َ
ليِ
ليِ
ليِ
حل َس ُنَ ،فإ َذا
َفإ َذا َم ىَض َع ٌّ َفابنُه محُ َ َّمدٌ َ ،فإ َذا َم ىَض محُ َ َّمدٌ َفابنُه َع ٌّ َ ،فإ َذا َم ىَض َع ٌّ َفابنُه ا َ
مض احلسن َفابنُه احلج ُة؛ اثنَا ع إماماِ ،عدَّ ُة ُن َقب ِ
()1
اء َبنِي إسرْ َ ِائ َيل».
َ ىَ
َ
ُ َّ
ََ ُ
َشرَ َ َ ً
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾(،)1
ث�م قالُ « :طوب�ى لِلصابِ ِرين فيِ َغيبتِه ،ا ُمل ِق ِ
ني َعلىَ محَ َ َّجتِ�هُ ،أو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َو َص َف ُهم اهللُ
يم َ
َ
َ
َّ
َ
ّ
ِ ِ
ِ
زب اهللَِ ،ألاَ ّ
إن ِح ْز َب اهلل
فيِ كتَابِ�هَ ،ف َق َال ﴿:ﭝ ﭞ ﭟ﴾(َ ،)2و َق َالُ :أو َلئ َك ح ُ
َ ()3
ُه ُم ال َغالِ ُبون».
ِ
يت
السَم�اَ ء َر َأ ُ
وروى أس�عد ب�ن زرارة ،قال :قال رس�ول اهلل |َّ « :لمَا ُع ِر َج بيِ إلىَ َّ
رش بِالن ِ
َمكتُو ًب�ا َعَل�ىَ ال َع ِ
ُّ�ور :لاَ إ َل َه إلاَّ اهللُ ،محُ َ َّمدٌ َر ُس ُ
أيت
�ول اهللَِ ،عِل�يِ ٌّ َوليِ ُ اهللُِ ،ث َّم َر ُ
ِ
ِ
ِ
حل َس َن
حل َس َ
وس�ىَ ،وا َ
ينَ ،و َعل ًّيا َو َعل ًّيا َو َعل ًّياَ ،ومحُ َ َّمدً ا َومحُ َ َّمدً اَ ،و َجع َف ًرا َو ُم َ
حل َس� َن َوا ُ
ا َ
ِ
ِ
�ؤلاَ ِء؟ َفن ِ
�ار ِم ْن
ُود ُ
حل َّج� َةَ ،ف ُق ُ
ل�تَ :ي�ا َر ِّب! َم�ن َه ُ
األئم� ُة من َبع�د َك ،األَخ َي ُ
ي�تّ :
َوا ُ
()4
ُذ ِّر َّيتِ َك».
وروى مكح�ول( ،)5وخال�د بن معدان ،وأبو س�ليامن الظ ّب�ي ،وإبراهيم بن [أيب]

()6
حمم�د ـ ك ّلهم ـ  ،عن واثلة بن األس�قع ـ واللف�ظ ملكحول ـ ،
عبل�ة  ،والقاس�م بن ّ
السماَ ِءَ ،ق َال اهللُ:
قال واثلة بن األس�قع :سمعت رسول اهلل | يقولَّ « :لمَا ُع ِر َج بيِ إلىَ َّ
�لت نَبِ ًّي�ا َق ُّط َفان َق َض ْت أ َّيا ُم�ه إلاَّ َقا َم( )7بِاألَ ِ
م�ر َو ِص ُّيه؛ َفاج َع ْل
رس ُ
َي�ا محُ َ َّمدُ [ ،إنيِّ ] َما َأ َ
اح ٍد ،و َخل َق ُت األَ ِئم َة الر ِ
ُور و ِ
ِ
َو ِص َّي َك َعليِ َّ ب َن أبيِ َطالِ ٍ
اش ِدي َن
َ
ب()8؛ َفإنيِّ َخ َلق ُت ُكماَ من ن ٍ َ
َّ َّ

((( النور (.55 :)24

((( البقرة (.3 :)2

((( كتاب الكفاية يف النصوص 208 :ـ  ،213ح ،35وعنه يف بحار األنوار 304 :36ـ  ،306ح.144
((( كتاب الكفاية يف النصوص 295 :ـ  ،296ح ،68وعنه يف بحار األنوار ،321 :36ح.174

((( كتاب الكفاية يف النصوص 305 :ـ  ،307ح ،73وعنه يف بحار األنوار ،323 :36ح.179

((( كتاب الكفاية يف النصوص 302 :ـ  ،301ح ،71وعنه يف بحار األنوار ،322 :36ح ،177واحلديث
عنه غري ما يف املتن.

((( يف الکفایة« :أقام».

((( يف الكفاية« :فاجعل ّ
عيل بن أيب طالب اإلمام والويص بعدك».
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عت ر يِ
ِ
ِ
()1
ب ْ
أس؛ َفإ َذا َأ َنو ُار األَ ِئ َّم ِة
أن ت ََر ُاهم َيا محُ َ َّمدُ ؟ ُق ُ
من َأ َنو ِار ُكماُ َ ،أتحُ ُّ
لتَ :ن َع ْمَ ،ف َر َف ُ َ
ِ ِ
عصو ُم َ
ون».
ُوراُ ،ق ُ
لتَ :يا َر ِّبَ ،أ َنو ُار َم ْن؟ َق َالَ :أ َنو ُار األَئ َّمة َبعدَ َكُ ،أ َمنَاء َم ُ
ا ْثنَا عَشرَ َ ن ً
وروى املش�يخة م�ن عب�د القيس ،قالوا :دخلن�ا عىل أيب أ ّي�وب األنصاري ثالثني

ثم أنت تقاتل املسلمني؟! فقال:
نفسا( ،)2فقلنا:
َ
قاتلت مع رسول اهلل | ببدر وأحدّ ،
ً
ني ب ِ
ني وا َمل ِ ِ
ِِ
لقد س�معت رسول اهلل | يقول« :إن ََّك ُت َقاتِ ُل ال َق ِ
عدي
اس�طِ َ
ارق َ َ
ني َوالنَّاكث َ َ
َم َع َعليِ ِّ ِ
بن أبيِ َطالِ ٍ
ب».

وقد روي هذا املعنى من طرق كثرية ،فهذا بعض ما روي من طرق اجلمهور ،وأ ّما

طرق اإلمام ّية فأكثر من أن حتىص.

النص اجليل وعدم اشتهاره]
[وجه إنکار ّ

فإن قيل :ما بالكم تعرفون هذا وال يشتهر بني الناس؟

()4
ويستمر عىل ما عهد عليه أسال َفه.
قلت :ألنّا نعتني بنقله ،وغرينا [هیمله]
ّ

((( يف الكفاية :قال« :ارفع رأسك».
((( وذلك بعد هنایة وقعة َ
اجل َمل.

((( كتاب الكفاية يف النصوص 312 :ـ  ،318ح ،76وعنه يف بحار األنوار 324 :36ـ  ،326ح.182
((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة مطموسة ال تظهر منها إلاّ اهلاء يف آخرها.
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س�معت النبي عليه [وآله] السلام
علي× ،فقال:
قلن�ا :فحدِّ ثن�ا بام
ُ
َ
س�معت يف ّ
اإلمام واخل ِلي َف ُة ب ِ
ِل�يِ
عديُ ،ي َقاتِ ُل َعَل�ىَ الت ِ
َّأو ِ
َلت َعلىَ
يل َكماَ َقات ُ
يق�ول« :احلَ ُّق َم َع َع ٍّ ُ ،ه َو ِ َ ُ َ َ َ
ين ِس�ب َطاي ،إمام ِ
الت َِّنز ِ
ان َقا َما َأو َق َع�دَ اَ ،و َأ ُبوهمُ َ ا َخ ٌري ِم ُنهماَ ،
يل ،وا ْبنَا ُه احلَ َس� ُن َواحلُ َس ُ
َ َ َ
لب احلس ِ ِ
ِ
ِ ِ
نه ُم ال َق ِائ ُم».
ني ،م ُ
َواألَئ َّم ُة تس َع ٌة م ْن ُص ِ ُ َ
ِ
يت َمكتُو ًبا بِالن ِ
ُّور :لاَ إ َله إلاَّ
السَم�اَ ء َر َأ ُ
وقال :قال رس�ول اهلل |« :لمََّا ُع ِر َج بيِ إلىَ َّ
أيت َأحدَ عَشرَ اس مكتُوب ًة بِالن ِ ِ
ليِ
اهللُ ،محُ َ َّمدٌ َر ُس ُ
حل َس َن
ول اهللَِ ،أ َّيدْ تُه بِ َع ٍّ َ .و َر ُ َ
َ ْ ماً َ َ
ُّور م ُنهم :ا َ
ِ
ِ
ِ
حل َّج َة.
حل َس َ
َوا ُ
حل َس َن َوا ُ
وسىَ ،وا َ
نيَ ،و َعل ًّيا َو َعل ًّيا َو َعل ًّياَ ،ومحُ َ َّمدً ا َومحُ َ َّمدً اَ ،و َجع َف ًرا َو ُم َ
ِ
وصياء واألَ ِئم ُة بعدَ َكُ ،طوبى ُمل ِحب ِهم ،وو ٌيل ُلمِ ِ
ِ
()3
بغ ِض ِهم».
َ َ
ِّ
َ
ُث َّم َق َالَ :يا محُ َ َّمدُ َ ،ه ُؤلاَ ء األَ َ ُ َ َّ َ
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فإن قيل :لو كان هذا النقل ح ًّقا ملا أنكره املسلمون.

قلنا :هذا القول وهم؛ ّ
ألن املسلمني كانوا فر ًقا:

()5
النبي عليه [وآله] السالم[ ،ویتّبع] ( )6أهويتَه.
فمنهم :املنافق [الذي یطعن] بقول ّ

ّ
الشاك الذي تلعب به األقوال.
ومنهم:
للملك .
ومنهم :املريد ُ

ومنهم :اجلاهل بحقائق األشياء.
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فهؤالء ك ّلهم إذا دعاهم من يظنّون االنتفاع بإجابته أجابوه ،وال یمتنع إلاّ األق ّلون،
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فإذا انتقل األسالف إىل الطبقة الثانية مل يقبلوا نقل املح ّققني؛ لدخول الشبهة عليهم.
ِ
فإن قيل :كيف ينكر املسلم ما يعرف ّ
النار ؟
أن إنكاره ُيدخل َ
قلنا :كام َيقتل اإلنسان أباه؛ ليملك بعده بلدً ا أو قرية ،مع ّ
أن القاتل يدّ عي اإلسالم،

النبي عليه [وآله] السالم ّ
أن قتله من أعظم اخلطأ ،وإنّه كبرية
ويعلم رضورة من دين ّ
ِ
النار.
تُدخل َ
الن�ص املعلوم طل ًبا للدنيا ،م�ع معرفته بأحوال
وكي�ف يعجب املعرتض من ترك
ّ

وحتمل األوزار الثقيلة طل ًبا لليسري من حطامها؟!
الناس ،وإكباهبم عىل الدنياّ ،
فكي�ف بم�ن يطلب اخلالفة ،وهي ملك اإلسلام ـ وما يرجو ِ
[م�ن] نيل املقاصد
ُ
حب الدنيا وامليل إليها.
عجب منه ،إذ األغلب بالنَّاس ّ
معه؟! هذا ممّا ال ُی َ

بالنص علی األئ ّمة ^ ،وبنی العلم بالعبادات]
[بیان الفرق بنی العلم ّ
الن�ص معلو ًما ل ُعلمت( )7كام ُعلمت الصل�وات اخلمس ،والزكاة،
ق�ال :ولو كان
ّ

وصوم رمضان.

((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمتان مطموستان.
ّبع».
((( بدل ما بنی املعقوفنی« :مت ٌ

((( أي :ل ُعلمت اإلمامة.

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
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م
ك
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واحلج والزكاة ممّا أمجع عليه املسلمون ،فمن أنكره ليس بمسلم،
فنقول له :الصوم
ّ

ولي�س كذلك م�ا اختلفوا فيه؛ ّ
ألن اختلاف األغراض يف اإلمام�ة يبعث عىل جحد
أد ّلتها ،وليس كذلك الصلوات.

النبي عليه [وآله] السلام كان يؤ َّذن له يف ّ
أن ما ذكره ُين َقض باألذان؛ ّ
عىل ّ
كل
فإن ّ

مرات عىل قاعدة واحدة( ،)1وقد اختل�ف الناس فيه عىل مذاهب متعدّ دة،
ي�وم مخس ّ
األئمة ^ أشهر من هذا،
حتّى مل ُيتي َّقن
مذهب منها عىل القطع؛ وال يكون ّ
ٌ
النص عىل ّ

األئمة االثني عشر ^ فيه حمذورات
ب�ل ه�ذا ليس فيه حمذور ،وإظه�ار ّ
النص عىل ّ
أئمة اجلور ،الذين يس�تح ّلون س�فك املهج
متع�دّ دة ،أيرسها اخلوف عىل النفوس من ّ

النص علی أئ ّمتهم]
[نفي دعوی سائر فرق الشیعة ـ غری اإلمام ّیة ـ َّ
ق�ال :وإن قل�تّ :
جيل ،فك�ذا ندّ عي�ه ويدّ عيه
إن رواياتك�م الت�ي يف كتبك�م ٌّ
نص ٌّ

الفقهاء ،ومل َي ُعد()3إلاّ النظر يف األد ّلة؟
فنقول :أ ّما دعوى َمن يدّ عي ِمن الفرق ّ
أئمتهم ،فإنّه ال نجد عليها
أن هلم ًّ
نصا عىل ّ
َّبي عليه [وآله]
برهانًا ،ومل أسمع أحدً ا من الطوائف بعد وفاة احلسني × ا َّد َعى َأ َّن الن َّ
وبعض اجلمه�ور ـ ممِ َّ ْن ال عناد
نص عىل أحد معينّ  ،س�وى ما تنقله اإلمام َّي ُة
ُ
السلام ّ
النص عىل التسعة من ولد احلسني ×.
عنده ـ من ّ
أ ّما غريهم؛ فلم َيدّ ِع ذلك َأبدً ا ،وقد َذكَرنَا َط َر ًفا ِم َن األَخ َب ِ
ار التي هي ِمل ُء الكتب.
ويزي�د م�ن صواب�هّ :
أن م�ن يدّ ع�ي()4يف كتب�ه أو كتب غيره ن ًَّصا على إمامة غري

((( أي :علی صورة واحدة.

((( کذا ،واألنسب« :لتحصیل».
((( یرید :ومل یبق.

«نصا» مفعول «یدّ عي».
((( يف األصل زیادة« :ذلك» ،وقد حذفناها کي تستقیم العبارة ،ویکون ًّ
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ل َیحصل( )2ا ُمللك.
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املذكورين ،فهذا( )1ما ال جيد أحد إليه طري ًقا.

اإلمامی ِة]
قل
[يف توات ِر َن ِ
َّ
حجة عىل خصمكم ،وهو ال يس ّلمه؟
فإن قيل :كيف يكون ما َذ َكرتمُ ُو ُه َّ
ذه ٍ
يص�ح املذه�ب حتّى يس� ّلمه اخلص�م َل َب َ
�ب ،حتّى يبطل
قلن�ا :ل�و مل
ط�ل ك ُُّل َم َ
ّ

اإلسلام؛ ّ
صحة
ألن اليهود ال توافق عىل حججه؛ بل الواجب أن ُيطلب الدليل عىل ِّ
املذهب.

أن الن َ
وقد علم ّ
كل عاقل َّ
َّقل
اليقني ،فإذا بلغ النقل حدّ التواتر مل َيدفع
املتواتر يفيدُ
َ
َ
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مضمون�ه إلاّ مكابر ،وقد عرف ّ
كل منصف ّ
أن العل�م اليقيني بالبلدان والوقائع التي

س�لفت ـ كص ّفني واجلمل ـ معلومة عىل اليقني ،وال الواحد منّا أبصرَ َ وال َحضرَ َ ؛ بل
بصحة قوهلم.
فحك ََم
ّ
سمع ذلك من قوم ال جيوز عليهم التواطؤ واملراسلة؛ َ
ّ
ف�كل خبر بلغ ناقلوه حدًّ ا ال جي�وز عليهم التواطؤ واملراس�لة كان يقين ًّيا ،ومعلوم

ّ
أن اإلمام َّية يزيدون عىل أضعاف من التواتر ،فوجب أن يكون خربهم مفيدً ا لليقني.

فلو قال املعرتض :نحن ننظر يف أخباركم ،فال تفيدنا اليقني.
ل�ت الغ َب َار،
لعلمت ذل�ك يقينًا،
َ
صت الكت�ب ،و َأ َز َ
رت النظ�ر ،و َف َح َ
كر َ
قلن�ا :ل�و َّ

ُ
َ
ال يعترض [فی�ه] لك ٌّ
اجلهل ب�ه؛ إلعراضك عن ناقلي�ه ،فأنت
حص�ل
ش�ك ،وإِ َّنماَ
كاحلج�ازي إذا [ ُأخرب] (ٍ )2
ببلد من العراق ،ومل يس�مع بهَ ،فإِ َّن ُه ال يعلمه ،وإذا ُأخبرِ َ به

العراقي َع َر َف ُه يقينًا ْ
وإن مل يش�اهده؛ ألنّه سمع من املخربين ،واحلجازي فلم( )3يسمع
ّ
اآلخر.
ذلك ،فلم َيعلم يقينًا كام َعلم
ُ
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((( يف األصل« :هذا» ،واألنسب ما أثبتناه.
((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة مطموسة.
((( کذا ،واألنسب« :مل».
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ك
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اظآ َي ِ
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[يف بیان شروط إمامة اإلمام]
ثم ّ
ور َق عصا ،وال
إن عل ًّيا × حارب وأش�هر س�يفه ،ومل يخَ تم حىص ،وال َأ َ
قالّ :

انش�ق له القمر ،وال أح َيا املوتى ،ولو كان ذلك رش ًطا يف اإلمام مل
ك ّلمه الوحش ،وال
ّ

ّ
خيل به وحاشا ُه.

نق�ول :ق�د ب ّينا فيام س�لفّ :
أن أحدً ا من اإلمام ّية ال جيعل ذل�ك رش ًطا أصلاً  ،وال

وهم ّ ،)1( .......
ينس�بهم إىل ذلكّ ،
فإن اإلمام ّية ال تشترط يف
وأن نس�بتهم إىل ذلك ٌ
اإلمامة إلاّ رشو ًطا مخسة:
[ ].1العصمة.

[ ].3وأن يكون عا ًملا بجميع ما حيتاج ِ
إليه ِمن ُع ُلو ِم الدِّ ِ
ين.

بصريا [بشؤون] ( )2احلرب.
[].4
ً
[ ].5أفضل من رعيته.

ال يوجبون سوى ذلك.

ّأما العصمة؛ فيستد ّلون عىل اشرتاطها بالقرآن والعقل:

أ ّم�ا الق�رآن؛ فبقول�ه تع�اىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾(،)3

فأخبر ّ
أن اإلمام�ة ال يناهلا ظامل( ،)4ومن مل يكن معصو ًما [جي�وز] ( )5وقوع اخلطأ منه،

فعند وقوعه يكون ظا ًملا؛ فيكون العهد قد نال ظا ًملا ،وهو خالف اآلية.

()6

((( کلمة مطموسة.

((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة غری واضحة املعامل ،ولع ّلها تقرأ« :شدید».

((( البقرة (.124 :)2
((( يف األصل« :ظا ًملا».

((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة مطموسة.
((( قد است ّ
كثريا يف كلامت أهل البيت ^ وكلامت علامئنا املحدّ ثني
ُدل باآلية الرشيفة إلثبات العصمة ً
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منصوصا عليه.
[ ].2وأن يكون
ً
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وأ ّما العقل؛ ّ
فألن الع ّلة املحوجة إىل اإلمام هي جواز اخلطأ عىل املك ّلفني ،فلو كان
جائز اخلطأ الفتقر إىل إمام؛ لوجود الع ّلة فيه ،حتّى يكون لِك ُِّل إِما ٍم إما ٌم ،وهو حمال.
وأما كونه أفضل؛ فألنّه جيب عىل الرع َّي ِة تعظيمه تعظيماً زائدً ا عىل غريه من الرع ّية،
َّ
يص�ح االبتداء به ،وال يقع إِلاَّ ُمس�ت ََح ًّقا ،فتعينّ كون�ه أفضل ،بمعنى أن
والتعظي�م ال
ّ
َ
يكون أكثر طاعة؛
ليستحق( )1من التعظيم ما ال يستح ّقه( )2غري ُه.
ّ

ّ
منصوصا عليه؛ ّ
وألن وجه
رتطة ،وال يعلمها إلاّ اهلل؛
وأما كونه
ً
فألن العصمة مش َ
ّ

ينص
وجوب اإلمامة كوهنا لط ًفا ،وال َي َّطلع عىل َمن يصلح للرع ّية إلاّ اهلل ،فيجب أن ّ
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نصا تُعلم به عينُه.
اهلل عليه ًّ
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مج ِ
ألن ات َ
صح نصبهم اإلمام؛ َّ
اعهم ممِ َّا ُيستَب َعدُ  ،ومل َيت َِّف ْق
ِّفاق األُ َّم ِة بإِ َ
َأ َّما األُ َّم ُة؛ فال َي ُّ
ِ
ٍ
[خمالفة] ( )3ولو عاملٍ
ألَ َح ٍد َأصلاً ؛ بل ال بدَّ ِمن
واحد ،وذلك يقدح يف اإلمجاع.

وأما كونه عا ًملا بالرشع ّيات والسياس�ات()4؛ فألنّه منصوب لنا ،ويقبح من احلكيم
ّ
أن ينصب ليشء [ َمن] ُه َو(َ )5قاصرِ ٌ فيه.
قال :ويشترطون كونه أعلم الناس ،وم�ن ذا الذي حييط بعلوم الناس من املرشق
يصح له أعلمهم؟!
واملغرب حتّى ّ

وكفى املعرتض عىل أهل البيت أن يقول :ال أبايعك حتّى أعلم أنّك أعلم الناس.
واملتك ّلمني رمحهم اهلل .فانظر مثلاً  :ما قاله اإلمام الرضا × يف الکايف  198 :1ـ  ،199ح ،1وکذا
استدالل هشام بن احلکم & يف مناظرته مع رضار بن عمرو املعتزيل فیام جاء يف علل الرشائع :1

202ـ  ،204ح.1

«املستحق».
((( قد تقرأ:
ّ

یستحق».
((( يف األصل« :ال
ّ

((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة غری واضحة املعامل ،وهي شبیهة ملا أثبتناه.

((( هذان م ًعا رشطان من رشوط اإلمامة ،فیکون جمموع الرشوط مخسة کام تقدّ م.
((( يف األصل« :وهو» بدل «[ َمن] هو» ،والصواب ما أثبتناه.

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

فيقال له :الذي سمعنا أرشاطه أن يكون عا ًملا بجميع ما حيتاج إليه من علوم الدين.

[يف بطالن تعینی اإلمام باالختیار واإلمجاع]
وأ ّم�ا قوله :وکف�ی املعرتض عىل أهل البيت أن يق�ول :ال أبايعك حتّى أعلم أنّك

أعلم الناس!

فه�ذا االعتراض غير وارد على اإلمام ّي�ة؛ ألنهّ م ال ينصب�ون اإلم�ام وال يثبتون

اإلمام( )1باإلمجاع أصلاً  ،وإنّام يوجبون يف حكمة اهلل نصب اإلمام ،فإذن ينصبه علاّ م
الغيوب ،امل ّطلع عىل الرسائر.

وأ ّما س�دّ الباب عىل أهل البيت ،فقد سدّ ه اهلل عليهم بمن( )2نصبه لإلمامة ،وع ّينه
ِ
من َق ِ
وجودهم وكونهِ م ،فإذن ال طريق للس�ادة( )3ـ بحمد اهلل ـ إىل اإلمامة إلاّ من
بل
ن�ص اهلل عليهّ ،
خارجا عن دينهم ،فال ُيلتفت
تعرض لذلك من غريهم كان
ً
ّ
وكل من ّ

إىل دعواه باإلمامة ،فكيف أن ُيبا َيع له؟!
()5
األئمة عند اإلمام ّي�ة معدودون
ور َد هذا م�ع )4( ...عن�د...
ّ
وق�د عجب�ت؛ كي�ف َأ َ

بالنص م�ن اهلل احلكيم ،الذي ال ّ
خيل بواج�ب يف احلكمة ،وال هیمل
منصوب�ون لإلمامة
ّ

واحلق [بينّ ] ( )6ملن [يريده] مع طرح األهوية ،ونزع الطباع عن مقتىض
مصال�ح خلق�ه؟
ّ
اإللف.

((( کذا؛ ولع ّلها :اإلمامة.
«ثم».
((( قد تقرأّ :

األئمة ^.
أعم من ّ
((( یرید هبم أهل البیت املشار إلیهم ،وهم ّ
((( کلمة غری مقروءة.

((( کلمة مطموسة ،لعلها«:عنده َّ
أن».

((( بدل ما بنی املعقوفنی کلمة غری واضحة املعامل ،وهکذا ما بعده.
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[عدم مشول اإلمامة ّ
لكل َمن ینتسب إیل أهل البیت]
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[خامتة]
و ّفق اهلل تعالی للخدمة )1( ...األمرییة إىل ما يوصل إىل رضا اهلل ،وی ِ
ؤمن عقابه عند
ُ
ّ
َ

لقائه [وأن یکفیه] ( )2إن شاء اهلل تعاىل ،وحسبنا اهلل وحده.

النبي ،وآله الط ّيبني الطاهرين ،الذين أذهب اهلل عنهم
حممد ّ
وصلىّ اهلل عىل س� ّيدنا ّ

تطهريا ،وس ّلم.
وطهرهم
الرجس ّ
ً
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اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه ،وللمؤمنني واملؤمنات ،وملن یقول :آمنی.
ّ
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292
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((( کلمة غری واضحة املعامل ،ولع ّلها« :العالیة».

((( هکذا قرأنا ما بنی املعقوفنی ،والکلمتان غری واضحتَي املعامل يف األصل.

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ

املصاد ُر واملراج ُع
* القرآن الكريم.

احل�ق وإزه�اق الباط�ل ،القايض
 .1إحق�اق ّ

ن�ور اهلل التستري (ت  1019ه�ـ) ،مكتبة آية اهلل
املرعيش النجفي ـ قم املقدّ سة ،ط  1409 ،1هـ.

 .2اإلح�كام يف أص�ول األح�كام ،اب�ن حزم

علي بن أمحد األندليس (ت  456هـ) ،دار اآلفاق
اجلديدة ـ بريوت ،ط  1403 ، 2هـ .

 .3االقتص�ا ُد فيما جي�ب على العب�اد ،ش�يخ

دليل ما ـ قم ،ط 1430 ،1هـ .

عيل بن
.4
ُ
(كتاب) األلفني يف إمامة أمرياملؤمنني ّ

مطهر
أيب طالب × ،العلاّ مة احلسن بن يوسف بن ّ

احلّل�يّ (ت  726ه�ـ) ،دار التع�ارف للمطبوعات ـ
بريوت ،ط 1431 ،1هـ .

ُ .5
احلر
حممد بن احلس�ن ّ
أمل اآلمل ،الش�يخ ّ
العاميل (ت  1104هـ) ،مكتبة األندلس ـ بغداد،

ط.1

.6
حممد
ُ
حممد باقر بن ّ
بح�ار األنوار ،العلاّ م�ة ّ

تقي املجلسي (ت  1111ه�ـ) ،دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت ،ط  1403 ، 3هـ .

.7
تصحي�ح اعتقادات اإلمامية ،الش�يخ املفيد
ُ

حممد ب�ن النعمان (ت  413ه�ـ) ،املؤمتر
حمم�د بن ّ
ّ

العاملي للشيخ املفيد  ،قم املقدّ سة ،ط  1413 ،1هـ .

حممد
.8
التعج ُ
ّ
�ب من أغالط العا ّمة ،الش�يخ ّ

علي الكراجكي (ت  449ه�ـ) ،دار الغدير ،
بن ّ
قم املقدّ سة ،ط  1421 ،1هـ .

املقدّ سة ،ط  1419 ،3هـ .

اخلرائ�ج واجلرائح ،الش�يخ قطب الدين
.10
ُ

س�عيد ب�ن هب�ة اهلل الراون�دي (ت  573ه�ـ)،

مؤسس�ة اإلم�ام املهدي ×  ،قم املقدّ س�ة ،ط ،1
ّ
 1409هـ .

ُ
تقي الدين احلس�ن بن
.11
الرج�ال ،الش�يخ ّ

علي بن داود احلّل�يّ (ت  707هـ) ،مطبعة جامعة
ّ
طهران  ،طهران ،ط  1342 ،1هـ .

حمم�د باق�ر
.12
ُ
روض�ات اجلنّ�ات ،الس� ّيد ّ

املوس�وي اخلوانس�اري (ت  1313ه�ـ) ،مطبع�ة

إسامعيليان  ،قم املقدّ سة ،ط  1390 ،1هـ .

حممد بن فتّال
 .13روض ُة الواعظني ،الش�يخ ّ

النيسابوري (ت  508هـ) ،دليل ما ـ قم املقدّ سة،
ط 1431 ،2هـ .

ري�اض العلامء وحي�اض الفضالء ،املريزا
.14
ُ

عب�د اهلل بن عيس�ى بيك األفن�دي (ت 1130هـ)،

مؤسسة التاريخ العريب ـ بريوت ،ط  1431 ،1هـ .
ّ

 .15سلسل ُة األحاديث الضعيفة واملوضوعة،

حممد نارص الدين األلباين (ت  1420هـ) ،مكتبة
ّ
املعارف  ،الرياض ،ط  1412 ،1هـ .

 .16السن ُن الكربى ،أمحد بن شعيب النسائي

مؤسس�ة الرسالة ـ بريوت ،ط ،1
(ت  303هـ)ّ ،
1421هـ .

 .17الس�نّ ُة ،أب�و بك�ر عم�رو ب�ن أيب عاصم

الش�يباين (ت  287ه�ـ) ،املكت�ب اإلسلامي ـ
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حممد بن احلس�ن الطويس (ت  460هـ)،
الطائفة ّ

عيل
.9
ُ
الثاق�ب يف املناقب ،الش�يخ ّ
حمم�د بن ّ
بن محزة الط�ويس (ق  ،)6مطبع�ة أنصاريان  ،قم
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حممد
سير أعالم النبالء ،ش�مس الدين ّ
ُ .18

مؤسسة الرسالةـ
بن أمحد الذهبي (ت  748هـ)ّ ،
بريوت ،ط  1405 ، 3هـ .

 .19الش�ايف يف اإلمام�ة ،الرشي�ف املرتضى

مؤسسة
عيل بن احلسين املوسوي (ت  436هـ)ّ ،
ّ
الص�ادق للطباع�ة والنشر  ،طه�ران ،ط ،2

1426هـ .

حمم�د بن إسماعيل
.20
ُ
صحي�ح البخ�اريّ ،
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مؤسس�ة الرس�الة ـ
البخ�اري (ت  256ه�ـ)ّ ،
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بريوت ،ط  1432 ،1هـ .

صحي�ح مس�لم ،مس�لم ب�ن
احلج�اج
.21
ّ
ُ

النيس�ابوري (ت  261ه�ـ) ،مرك�ز بح�وث دار
التأصيل ـ القاهرة ،ط  1435 ،1هـ .

مؤسس�ة املع�ارف
الط�ويس (ت  460ه�ـ)ّ ،
اإلسالمية ـ قم املقدّ سة ،ط  1425 ،3هـ .
ُ
الفص�ل يف امللل واأله�واء والنحل ،ابن
.27

ح�زم عيل ب�ن أمحد األندلسي (ت  456هـ) ،دار
اجليل  ،بريوت ،ط 1416 ،2هـ .

قط�ف األزه�ار املتناث�رة يف األحادي�ث
.28
ُ

املتوات�رة ،جلال الدين عب�د الرمحن ب�ن أيب بكر

الس�يوطي (ت  911ه�ـ) ،املكت�ب اإلسلامي ،
بريوت ،ط  1405 ،1هـ .

حممد بن يعقوب
 .29الكايف ،الشيخ الكليني ّ

بن إسحاق (ت  329هـ) ،دار الكتب اإلسالم َّية،
طهران ،ط  1407 ،4هـ .

.30
كش�ف امل�راد يف رشح جتري�د اإلعتقاد،
ُ

مطه�ر احلليِّ ّ (ت
العلاّ م�ة احلس�ن بن يوس�ف بن َّ

الطرائ�ف يف معرفة مذاه�ب الطوائف،
.22
ُ

مؤسسة النرش اإلسالمي  ،قم املقدّ سة،
 726هـ)ّ ،

احلّل�يّ (ت  664هـ) ،مطبعة خ ّيام ـ قم املقدّ س�ة،

األئمة
 .31الكفاي� ُة يف النص�وص عىل ع�دد ّ

ُ .23
حممد
عل�ل الرشائ�ع ،الش�يخ الص�دوق ّ

�ي (ق ،)5مكتبة العلاّ م�ة املجليس ـ
َّ
اخل�زاز ال ُق ّم ّ

علي بن موس�ى ب�ن طاوس
ريض الدي�ن ّ
الس� ّيد ّ
ط  1400 ،1هـ .

القم�ي (ت  381ه�ـ) ،املكتبة
عيل ب�ن بابويه ّ
ب�ن ّ
احليدر ّية ـ النجف األرشف ،ط  1385 ،1هـ.

ُ
عي�ون املعج�زات ،احلسين ب�ن عب�د
.24

الوه�اب ( ق  ،)5مكتب�ة الداوري ـ قم املقدّ س�ة،
ّ

ط.1

ط 1413 ، 4هـ.

حممد
عيل بن َّ
االثني عرش ^ ،الشيخ أبو القاسم ّ

قم ،ط 1439 ،1هـ .

عيل
 .32متشاب ُه القرآن وخمتلفه ،الشيخ ّ
حممد بن ّ
بن شهرآشوب املازندراين (ت  588هـ) ،نرش بيدار

ـ قم املقدّ سة ،ط  1369 ،1ش.

 .33مدين ُة املعاجز ،الس� ّيد هاش�م بن سليامن

حممد بن إبراهيم (ق
 .25الغيب ُة ،الشيخ النعامين ّ

مؤسس�ة املع�ارف
البح�راين (ت  1107ه�ـ)ّ ،

حممد بن احلس�ن
 .26الغيب� ُة ،ش�يخ الطائف�ة ّ

حممد بن
 .34مس�ندُ أمحد بن حنب�ل ،أمحد بن ّ

 ،)4مكتبة الصدوق ـ طهران ،ط  1397 ،1هـ .

اإلسالم ّية  ،قم املقدّ سة ،ط  1413 ،1هـ .

اظي ِ
اإلمام ّية في مسألة اإلمامة
ك
ارََّلب َار
رسالة في جواب أ .أ.
اظآ َي ِ
المواَّلُضو ِء
علىَِف
ى)
االعتراضاتَجِإ
م.لَلَجد.ةَّب (
الشيعة ُ
المااَّْلل
م
ك
مَ .داَد.
مةُ
مؤسسة الرسالة ،
حنبل الش�يباين (ت  241هـ)ّ ،
بريوت ،ط  1421 ،1هـ .

مقتض�ب األث�ر ،الش�يخ أمحد ب�ن عبيد
.35
ُ

مؤسس�ة
اهلل ب�ن ع ّياش اجلوهري (ت  401هـ)ّ ،

البعثة  ،طهران ،ط  1429 ،1هـ .

ُ
مقت�ل احلسين × ،املو ّف�ق ب�ن أمح�د
.36

اخلطي�ب اخلوارزم�ي (ت  568هـ) ،منش�ورات
أنوار اهلدى  ،قم املقدّ سة ،ط 1418 ،1هـ .

ُ .37
حمم�د ب�ن عب�د الكريم
املل�ل والنح�لّ ،

الشهرس�تاين (ت  548هـ) ،دار الكتب العلم ّية،
حممد
.38
نظ�م املتناثر من احلدي�ث املتواترّ ،
ُ

ب�ن جعف�ر الكت�اين (ت  1345ه�ـ) ،دار الكتب
السلف ّية ـ القاهرة.
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10. There should be no direct communication and discussion between the evaluator and the author, and the evaluator's observations
should be sent to the writer through the editorial director of the magazine.
11. If the evaluator believes that the research is based on previous
studies, the evaluator must disclose these studies to the magazine's
editor.
12. The evaluator's observations and recommendations will be relied on mainly in the decision as to accept the research for publication or not. The evaluator is also requested to refer specifically the
paragraphs that require a minor modification that can be made by
the editorial board, and those that need to be substantially modified
should be by the author himself.
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The main task of the scientific evaluator is to read the research
that is within his scientific specialization very carefully and evaluate
it according to academic scientific perspectives that are not subject
to any personal opinions, and then to confirm his constructive and
honest observations about the research being sent to him.
Before the evaluation process, the evaluator is asked to confirm
whether the research being sent is within his or her scientific specialization or not. If yes, then, does the evaluator have enough time to
complete the evaluation process? The evaluation process should not
exceed ten days.
After the evaluator approves the evaluation process and completes it during the specified period, he has to carry out the evaluation process according to the following criteria:
1. Is the research genuine and important to the extent that it
should be published in the magazine?
2. Whether the research is consistent with the general policy of the
magazine and the publishing rules therein.
3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes,
please indicate those studies.
4. The applicability of the search title to the search itself and its
content.
5. A statement as to whether the abstract of the research clearly
describes the content and idea of the research.
6. Does the introduction of the research accurately describe what
the author wants to state and clarify? Does the author explain the
problem he is studying?
7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing
manner.
8. The evaluation process must be conducted in a confidential
manner, and the author should not be aware of any aspect of it.
9. If the evaluator wishes to discuss the research with another, the
editor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his
research according to the reports of the editorial board or the evaluators,
and return it to the magazine within one week from the date of receiving
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evaluation by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic
inspection.
13. The copyright, printing and distribution of paper and electronic research shall be transferred to the magazine in accordance with a form
of undertaking signed by the author. No other party may republish or
translate the research without the written consent of the author and the
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to accept the publication, but he may do so before the decision to accept the
publication and with the consent of the head of the editorial board exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue
in which his research was published.
16. The author must declare financial support or other support provided
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the
search or inaccuracy of the information therein, and contribute to correcting the error.

298

The fourth year/Volume fourth/ Issue No.7. 2019 / 1440

Publishing Policy:

299

1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Center receives research and studies from inside and outside Iraq, which are
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes, Quranic sciences,
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence, deductive
jurisprudence, principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal, the infallibles' Hadith)
• Mental science (logic, belief, philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study, synthetic
study, deductive study, literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations, events and facts)• Ethics and gnosticism
(ethics, mysticism, gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge, human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts, collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the methodology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously, accepted for
publication, or submitted to another magazine, and the researcher shall
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof
of the author's original consent and the publishing party as to translate
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his published research. Research shall express the views of the author and do not
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relating to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the publication of his research within a period not exceeding two months from the
date of receipt of the research.
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15. When writing a research abstract, avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research
body at all.
17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation
shall be taken into consideration by mentioning the name of the reference, the part and the page number, with successive numbers placed at
the end of the research.
18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the
writing of scientific research in terms of the order of the research, its
body, its footnotes and its references. Moreover, he should consider adding the pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of
the research.
19. Adding the list of references at the end of the search and according to
the Harvard Reference Style.
20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or
images are shown accurately in the list of references, and vice versa.
21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the
research submitted for publication has been made in the presence of any
personal, professional or financial relations that may be interpreted as a
conflict of interest.
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1. The magazine approves research and studies which are within the
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original, never published in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publication, paper and electronic distribution, storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX), the size
of page is (A4), written in two separate columns. The research is written in
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract
• Key words
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and
size 12 Italic, Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New
Roman font and size 11 Italic, Justify.
14. The affiliations are written as follows (department, college, university,
city, country) without abbreviations.
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 والدي�وان يف أهل،ه بثالثة أجزاء
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البيت ^ .ومما مل يطبع :كتاب احلس�م
لفص�ل ابن ح�زم ،واملدنية واإلسلام،

واحلضارة والعرب ،وملحقات الديوان

الش�عري .وق�د بل�غ ش�عره أكث�ر م�ن
عرشي�ن ألف بي�ت ،يف أغراض خمتلفة.

وكان ل�ه ول�ع بالتأري�خ الش�عري ،فقد
ّأرخ أكث�ر من أل�ف حادث�ة .وبلغ عدد
األعلام املذكورين يف ديواني�ه املطبوع

واملخطوط أكثر من ثامنامئة َع َلم.

س�نة ،فق�د ارتق�ى املنبر وعم�ره عرش

س�نني .وهو من اخلطباء الذين اشتهروا
بفصاحة لس�اهنم ،وصوهتم اجلهوري،

وثقافتهم الدينية والتارخيية ،ومن الذين
يتعرض�ون يف ُخطبه�م إىل ما جيري عىل
مرسح األح�داث اليومية ،من مواضيع
اجتامعية وسياسية ووطنية.

كان�ت دع�وات الش�يخ كاظ�م آل

ن�وح إىل الوحدة واالحتاد ،أحد األدوار

املهمة يف حياته ،ففضلاً عن كونه خطي ًبا

يعتيل املنرب يف املناسبات املعروفة ،كانت
له مهام كثرية يف احلياة العامة ،ومنها:
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